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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Πλέγμα δράσεων προωθεί τους πρώτους μήνες του έτους το 
υπουργείο Οικονομίας για την ουσιαστική παροχή ρευστότητας 
στην οικονομία και την προώθηση ενός νέου αναπτυξιακού μο-
ντέλου που θ’ αντιμετωπίζει τις δομικές παθογένειες της ελληνικής 
οικονομίας. Τις νέες προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - 
ΕΠΑνΕΚ καθόρισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης 
Χαρίτσης και αυτές αφορούν σε επενδύσεις έργων νέας γενιάς αλλά 
και μεγάλα έργα που χρονίζουν. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ εκτιμά-
ται ότι μέσα στο 2018 οι εντάξεις έργων, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ, 
θα ξεπεράσουν το 60% του προϋπολογισμού του προγράμματος. 
Υπενθυμίζεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εκδοθεί 
μέχρι σήμερα 92 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων / αιτήσεων 
για υποδομές και ενισχύσεις, συνολικού προϋπολογισμού 3,2 
δισ. ευρώ (69% του προϋπολογισμού του ΕΠΑνΕΚ). Από αυτές 
οι 13 αφορούν σε προκηρύξεις δράσεων ενίσχυσης της επιχει-

ρηματικότητας για νέες και υφιστάμενες επιχειρήσεις (προϋπολο-
γισμού περίπου 1,2 δισ. ευρώ), οι 4 προσκλήσεις αφορούν στη 
σύσταση χρηματοδοτικών εργαλείων (ύψους 868 εκατ. ευρώ), 
5 αφορούν σε παρεμβάσεις που συμβάλλουν στην ενίσχυση της 
προσαρμοστικότητας των εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές 
απαιτήσεις (ύψους 126 εκατ. ευρώ), ενώ οι υπόλοιπες αφορούν σε 
έργα υποδομών στους τομείς του Πολιτισμού και Τουρισμού, της 
Έρευνας, της Ενέργειας και του Περιβάλλοντος και της Τεχνολογί-
ας Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Μέχρι σήμερα έχουν 
ενταχθεί έργα προϋπολογισμού 1.608,4 εκατ. ευρώ (35% του 
προϋπολογισμού του ΕΠΑΝΕΚ) στις οποίες περιλαμβάνονται οι 
πρώτες εντάξεις των δράσεων κρατικών ενισχύσεων που γίνονται 
σταδιακά. Οι αντίστοιχες νομικές δεσμεύσεις (ΝΟΔΕ) στο ΕΠΑνΕΚ 
ανέρχονται σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ. Μέσα στο 2018 εκτιμάται ότι 
στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ οι εντάξεις θα ξεπεράσουν το 60% του 
προϋπολογισμού του προγράμματος. Αναλυτικά στη σελ 4

Τη δημιουργία, καταρχήν, 3.000 θέσεων «προετοιμασίας για 
απασχόληση» και τη μετατροπή σημαντικού αριθμού αυτών 
των θέσεων σε θέσεις μόνιμης απασχόλησης, για την ανάσχε-
ση του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό, 
θέτει ως στόχο το CSR Hellas, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος GEFYRA (Greek Enterprises For Youth Reinforcement 
Acceleration) μέσα από συνέργειες μεταξύ επιχειρήσεων και 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων. Αυτό ανέφερε, σε δηλώσεις της στο 
Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), η 

Μαρία Αλεξίου, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
CSR Hellas (Ελληνικού Δικτύου για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη) και διευθύντρια Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Ομί-
λου Εταιριών ΤΙΤΑΝ και όπως σημείωσε, ήδη συμπληρώνεται 
ο κατάλογος των επιχειρήσεων και των πανεπιστημίων που 
θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, ώστε μέχρι το τέλος του 
χρόνου να βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. 
Αναλυτικά στη σελ 6

Δικλείδες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αξιοποίησης 
των δημοπρασιών ηλεκτρικής ενέργειας ΝΟΜΕ για την απελευ-
θέρωση της εσωτερικής αγοράς ρεύματος θέτει το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τροπολογία που κατατέθηκε 
στο πολυνομοσχέδιο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μέσω των 
δημοπρασιών, όπως είναι γνωστό, οι προμηθευτές αποκτούν 
πρόσβαση στη φθηνή λιγνιτική και υδροηλεκτρική παραγωγή 
της ΔΕΗ. Ύστερα από ενστάσεις που διατυπώθηκαν κατά των 
περιορισμών στις εξαγωγές ενέργειας που αποκτώνται μέσω 

των δημοπρασιών, η νέα ρύθμιση που εισάγεται προβλέπει ότι 
εφεξής, προκειμένου οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν για πρώτη 
φορά μέρος σε δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέτουν ένα 
αξιόπιστο επιχειρηματικό πλάνο για τη δραστηριοποίησή τους 
στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού. Όσοι έχουν ήδη λάβει μέρος 
σε δημοπρασίες, έχουν επίσης τη δυνατότητα (αλλά όχι την 
υποχρέωση) να το πράξουν. Για αυτούς είναι διαθέσιμα, έτσι κι 
αλλιώς, τα δεδομένα της δραστηριοποίησής τους στη λιανική 
αγορά. Αναλυτικά στη σελ 8

ΥπΟΥΡγΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΝΕΕΣ δΡΑΣΕΙΣ  γΙΑ ΤΗΝ 
πΑΡΟχΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΝΕΕΣ 
πΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕπΑvΕΚ

GEFYRA:  δΗΜΙΟΥΡγΙΑ 3.000 ΘΕΣΕΩΝ ΕΡγΑΣΙΑΣ ΜΕ 
ΣΥΝΕΡγΕΙΕΣ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΚΑδΗΜΑϊΚΩΝ ΙδΡΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟπΟΛΟγΙΑ ΥπΕΝ γΙΑ δΗΜΟπΡΑΣΙΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
χΡΕΩΣΕΙΣ ΥΚΩ
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δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4
Υπουργείο Οικονομίας: Νέες δράσεις  για την παροχή ρευστότη-
τας στην οικονομία - νέες προτεραιότητες του ΕΠΑνΕΚ
Σελ 1 και 8
Τροπολογία ΥΠΕΝ για δημοπρασίες ρεύματος και χρεώσεις ΥΚΩ
Σελ 1 και 6
GEFYRA:  δημιουργία 3.000 θέσεων εργασίας με συνέργειες 
επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων
Σελ 3 
Πρόσκληση Τακτικής Συνεδρίασης Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 
Σελ 5
Δράση ύψους €50 εκατ. για να ζωντανέψουν» κενά δημοτικά 
ακίνητα
Σελ 7 
Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ για το πρόγραμμα επιχορήγησης της 
πρώτης πρόσληψης μισθωτών από αυτοαπασχολούμενους 
νέους και επιχειρήσεις νέων
Σελ 9 
Τοποθέτηση ΥΠΕΝ στη Βουλή  για Κτηματολόγιο, λατομεία, 
ενεργειακά θέματα 
Σελ 10 
Σ. Φάμελλος: «Χρειαζόμαστε αναβάθμιση της πολιτικής της χώ-
ρας για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή»
Σελ 11 
Αύξηση 1,1% σημείωσε ο πληθωρισμός σε μέσα επίπεδα πέρυ-
σι, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
Σελ 12 
Επείγουσα εισαγγελική έρευνα κατόπιν αναφοράς της ΕΥΑΘ ΑΕ 
για ρύπανση σε δεξαμενή του διυλιστηρίου πόσιμου νερού
Σελ 13
Ημερίδα: Μία ... Πάτμο σε καλλιεργήσιμη έκταση χάνουμε ετη-
σίως από τις πλημμύρες και τη διάβρωση
Σελ 14 
Συναντήσεις του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων στην Αθήνα για 
διασυνοριακά προγράμματα & λιμενικά έργα
Σελ 15
Ξεκινά το έργο εκσυγχρονισμού των εγκαταστάσεων λίμνης 
Καϊάφα
Σελ 16 
Ποια είναι η νέα Ολομέλεια της ΕΕΤΤ – πρόεδρος, αντιπρόεδροι, 
και τα 6 μέλη
Σελ 17 και 18
Οι σημαντικότερες διαστημικές αποστολές και εκτοξεύσεις που 
θα γίνουν το 2018: Σελήνη, Ήλιος, Ερμής, Άρης και αστεροειδείς 
οι βασικοί στόχοι
Σελ 18
Το έργο για την ψηφιακή απεικόνιση του Ολύμπου στην Ελασ-
σόνα παραδόθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας
Σελ 19
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής 
καινοτόμων 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

20 Ιανουαρίου 2018

1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και 
Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το 
“Πολιτικό Ημερολόγιο-Ατζέντα 
Θεσσαλονίκης” και το MyPortal.gr

29 - 31 Μαρτίου 2018
Συνέδριο Σκυροδέματος
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό  Τμήμα  Σκυροδέματος  
ΤΕΕ,  από κοινού  με  το  ΕΜΠ και σε 
συνεργασία με το ΕΤΕΚ

«ΕΥφΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑφΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕξΕΛΙξΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ»

ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙδΑ γΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟ 
4495/2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚδΗΛΩΣΗ: «ΕπΙχΕΙΡΟΥΜΕ ΕξΩ»

• Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνει 
σήμερα (στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, Αμφιθέατρο Λ. 
Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), ημερίδα με 
θέμα: «Η Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020». Η εκδήλωση 
διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας.

To ΤΕΕ/ΤΑΣ (Ανατολικής Στερεάς) με την υποστήριξη 
του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος διορ-
γανώνει σήμερα 15 Ιανουαρίου 2018 ενημερωτική 
εκδήλωση με θέμα: «Ο Νόμος 4495/2017 για τον 
έλεγχο και την προστασία του Δομημένου Περιβάλλο-
ντος. Αυθαίρετη δόμηση-Συζήτηση-Ερωτήσεις», στην 
αίθουσα του Πολιτιστικού κέντρου του Δ. Λαμιέων 
(Λεωνίδου 9-11, Λαμία).
Ομιλητές θα είναι οι: Βασίλης Μπαρδάκης, πρόεδρος 
Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Μιχάλης 
Παπαμιχαήλ, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος της ομάδας 
Helpdesk του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα, Κωνσταντίνος 
Τσελίκης, Πολιτικός Μηχανικός, Μέλος της ομάδας 
Helpdesk του ΤΕΕ για τα αυθαίρετα.

Ενημερωτική εκδήλωση για τη συμμετοχή σε διεθνείς 
εμπορικές εκθέσεις αξιοποιώντας το νέο πρόγραμμα 
«Επιχειρούμε Έξω» διοργανώνεται στις 29 Ιανουαρίου 
2018 (13:00-14:30) στο Ολυμπιακό Κέντρο Ξιφασκί-
ας-Ελληνικό, στο πλαίσιο της Έκθεσης «ΕΞΠΟΤΡΟΦ», 
από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης -όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση- θα γίνει παρουσίαση των εκθέσεων, που 
αντιπροσωπεύει το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βι-
ομηχανικό Επιμελητήριο, στους τομείς Αγροδιατροφής/
Βιομηχανίας Τροφίμων, Πολιτιστικών και Δημιουργι-
κών Βιομηχανιών, Κατασκευών και Δομικών Yλικών, 

Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνίας, καθώς και των Ομαδικών Εθνικών Πε-
ριπτέρων, που σχεδιάζει να οργανώσει το Επιμελητήριο 
σε επιλεγμένες εκθέσεις κατά το διάστημα Ιανουάριος 
2018 – Ιούλιος 2019. Παράλληλα θα γίνει εκτενής ανα-
φορά στο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω», τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά και τις διαδικασίες, τις προϋποθέσεις, τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρει, κλπ.
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι 26/1/18  στο: y.patsiavos@
ahk.com.gr ή στο fax: 210 6445175
Εγγραφές στο link: https://goo.gl/tmzp67

O Ελληνικός Οργανισμός Συστημάτων Ευφυών Μεταφορών - 
ITS Hellas, διοργανώνει την 3η διημερίδα  του με θέμα «Ευφυή 
Συστήματα Μεταφορών και εξελίξεις στην Ελλάδα», η οποία 
θα πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Ιανουαρίου 2018 στο Κε-
ντρικό Αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών (Αναστάσεως 2 και Τσιγάντε, Παπάγου). 
Η διημερίδα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υποδο-
μών και Μεταφορών, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και 
Τεχνολογίας, της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας, του Συλλόγου Ελλήνων Συγκοινωνιο-
λόγων, του Ινστιτούτου Logistics Management Ελλάδος, της 
Ελληνικής Ένωσης Βιομηχανιών Ψύχους και Logistics και του 
Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας.
Θεματικές ενότητες:
Ευρωπαϊκές Εξελίξεις στον τομέα των ΕΣΜ

Ελληνική αριστεία και εφαρμογές στο πλαίσιο προγραμμάτων 
ενίσχυσης υποδομών
Στρατηγική και πολιτικές ανάπτυξης Ευφυών Συστημάτων 
Μεταφορών (ΕΣΜ)
Ελληνική Αριστεία και Εφαρμογές Συνεργατικών και Αυτομα-
τοποιημένων Συστημάτων Κινητικότητας
Ελληνική Αριστεία και Ευφυή Συστήματα Εμπορευματικών 
Μεταφορών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας
Ελληνική Αριστεία και Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα.
Στο πλαίσιο της διημερίδας θα πραγματοποιηθεί παράλληλη 
έκθεση, όπου θα παρουσιαστούν οι πιο πρόσφατες ελληνικές 
επιχειρηματικές και ερευνητικές δραστηριότητες και καινοτο-
μίες στον τομέα των ΕΣΜ.
Πληροφορίες:  a.amditis@iccs.gr, 210 7721663.
https://www.its-hellas.gr/gr/events/171-3-its-hellas-23-24-2018, 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚδΟΣΗ   
ΤΟΥ γΡΑφΕΙΟΥ ΤΥπΟΥ ΤΕΕ
πΡΟΕδΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥπΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑξΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕδΙΑΣΜΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr
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Ο ΣΜΗΒΕ ανακοίνωσε επιστολή του προς ΕΔΑ ΘΕΣΣ, στην οποία 
σημειώνονται τα παρακάτω: Αξιότιμοι κύριοι, με αφορμή την 
Υπεύθυνη Δήλωση Ενεργειακού Επιθεωρητή που απαιτείται να 
κατατεθεί,  προκειμένου να προχωρήσει η διαδικασία σύνδεσης  
με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου διαμερίσματος το οποίο 
αποκόπτεται από εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης, σας επιση-
μαίνουμε τα ακόλουθα. Ο Ν.4405/2017 στο άρθρο 127 ορίζει ότι 
«… πρέπει να προκύπτει ότι η ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση 
θέρμανσης βελτιώνει την ενεργειακή αποδοτικότητα της ιδιο-
κτησίας σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Ε.Ν.Α.Κ.).» Η παραπάνω έκφραση, ερμη-
νεύτηκε από την ΕΔΑ ΘΕΣ ότι απαιτείται η έκδοση Πιστοποιητικού 
Ενεργειακής Απόδοσης – ΠΕΑ – για τις νέες συνδέσεις καταναλω-
τών που αποσυνδέονται από εγκαταστάσεις κεντρικής Θέρμαν-
σης. Επειδή:
1.  Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης ενός ακινήτου, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του Κ.Εν.Α.Κ. μπορεί να αποδειχθεί εάν οι 

υπολογισμοί που γίνονται βάσει του Κ.Εν.Α.Κ. και των σχετικών 
ΤΟΤΕΕ -20701 καταλήγουν σε μείωση  της κατανάλωσης πρω-
τογενούς ενέργειας του εξεταζόμενου κτηρίου έναντι του κτηρίου 
αναφοράς. Η έκδοση του ΠΕΑ δεν αναφέρεται ως υποχρεωτική 
και  επιβαρύνει τους υποψήφιους καταναλωτές,  διαδικαστικά και 
οικονομικά.
2. Το ΠΕΑ που πρέπει να εκδοθεί προκειμένου να «αποδειχθεί» 
η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του ακινήτου, παύει να 
ισχύει τη χρονική στιγμή που θα ολοκληρωθεί η εγκατάσταση 
του Φυσικού Αερίου και τροφοδοτηθεί με Αέριο η εγκατάσταση 
θέρμανσης. Η λήξη της ισχύος του πιστοποιητικού ορίζεται από 
την παρ.2 του άρθρου 6 του ν.36661/2008 καθώς η τοποθέτη-
ση λέβητα Φυσικού Αερίου είναι προσθήκη που επηρεάζει την 
ενεργειακή απόδοση του κτηρίου.    Δηλαδή η ΕΔΑ-ΘΕΣ καλεί τους 
υποψήφιους πελάτες της να επιβαρυνθούν με την έκδοση ενός 
πιστοποιητικού το οποίο θα πάψει να ισχύει μόλις τροφοδοτηθεί 
η εγκατάσταση με Φυσικό Αέριο.

3. Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης μπορεί να εκδώσει μόνον 
ενεργειακός επιθεωρητής, ενώ τη μελέτη και κατά συνέπεια τους 
υπολογισμούς μπορεί να κάνει ο οποιοσδήποτε μηχανικός που 
έχει δικαίωμα σύνταξης μελέτης Ενεργειακής Απόδοσης. 
4. Ο μηχανικός – ενεργειακός επιθεωρητής δεν μπορεί, σύμφωνα 
με την παρ.1 του άρθρου 53 του Ν. 4409/2016, να έχει συμμετέχει 
στην μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, διαχείριση, λειτουργία ή συ-
ντήρηση με οποιοδήποτε τρόπο, ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του 
οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος. Σύμφωνα με τα πα-
ραπάνω ο μηχανικός Ενεργειακός επιθεωρητής και ο επιβλέπων 
αερίου ή μελετητής αερίου πρέπει να είναι διαφορετικά φυσικά 
πρόσωπα που δεν σχετίζονται μεταξύ τους.
Καλούμε την εταιρεία να αναθεωρήσει τις υπεύθυνες δηλώσεις 
που απαιτεί να προσκομίσει ο υποψήφιος καταναλωτής. Είμαστε 
στη διάθεση σας για περαιτέρω διευκρινήσεις και ανταλλαγή από-
ψεων επί του θέματος.

Το Επαγγελματικό Σωματείο Τεχνικών Επιστημόνων Κτηματο-
λογίου (ΕΣΤΕΚ), σε ανακοίνωση που εξέδωσε σημειώνει ότι  στο 
πλαίσιο εκπλήρωσης της θεσμικής του αποστολής για την προα-
γωγή του Εθνικού Κτηματολογίου (ΕΚ) και με αφορμή την συζή-
τηση στην Βουλή του σχεδίου νόμου για την σύσταση φορέα με 
την επωνυμία “Ελληνικό Κτηματολόγιο”, με το οποίο επιχειρείται 
η μεταρρύθμιση στην οργανωτική δομή του Κτηματολογίου και 
στο σύστημα  μεταγραφών και υποθηκών της χώρας, με αίσθη-
μα ευθύνης στην ελληνική πολιτεία και κοινωνία, προβαίνει στις 
ακόλουθες επισημάνσεις: 
Παρότι ευπρόσδεκτη, ιστορικά προδιαγεγραμμένη και θεσμικά 
επιβεβλημένη η δημιουργία ενός ενιαίου, δημόσιου και αυτοχρη-
ματοδοτούμενου φορέα κτηματολογίου, το ΕΣΤΕΚ εκφράζει τις 
επιφυλάξεις του εάν με τις προωθούμενες ρυθμίσεις : 
•διασφαλίζεται η έγκαιρη και απρόσκοπτη ολοκλήρωση του έρ-
γου 

•παρέχονται οι αναγκαίες θεσμικές εγγυήσεις για την ασφάλεια 
των εμπράγματων συναλλαγών και την εύρυθμη λειτουργία των 
Κτηματολογικών Γραφείων και Υποθηκοφυλακείων. 
Για την επίτευξη των παραπάνω απαιτείται:
•να διασφαλίζεται η επιχειρησιακή ευελιξία και η λειτουργική ανε-
ξαρτησία και επάρκεια του “Ελληνικού Κτηματολογίου” χωρίς τις 
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις του Δημοσίου ώστε να υλοποιήσει 
εμπρόθεσμα και αποτελεσματικά το έργο του Εθνικού Κτηματο-
λογίου, σύμφωνα με τις υπάρχουσες δεσμεύσεις της Ελληνικής 
Πολιτείας και να εξυπηρετεί γρήγορα, έγκαιρα και απρόσκοπτα 
τους πολίτες με σύγχρονες υπηρεσίες
•να δοθεί προσοχή στη νομική θωράκιση ρυθμίσεων του νομο-
σχεδίου έτσι ώστε να αποφευχθεί το ενδεχόμενο οποιασδήποτε 
δικαστικής αμφισβήτησης που είναι δυνατό να θέσει σε κίνδυνο 
τόσο την λειτουργία του Φορέα όσο και το χρονοδιάγραμμα του 
έργου του ΕΚ 

•να αξιοποιηθεί η εξειδικευμένη και πολύχρονη εμπειρία όλων 
των εργαζομένων στο έργο του ΕΚ συμπεριλαμβανομένων των 
εξειδικευμένων και έμπειρων δικηγόρων της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. οι οποίοι 
εγγυώνται την ποιότητα και την νομική εγκυρότητα υλοποίησης 
των συμβάσεων κτηματογράφησης και την λειτουργία του Εθνι-
κού Κτηματολογίου. 
Με την διασφάλιση των ανωτέρω προϋποθέσεων, η μακρόχρο-
νη προσπάθεια του Ελληνικού κράτους για την δημιουργία του 
Εθνικού Κτηματολογίου, μπορεί να έχει θετική έκβαση. Διαφορε-
τικά όχι μόνο τίθεται σε σοβαρό κίνδυνο η ολοκλήρωσή του αλλά 
και η λειτουργία του υφιστάμενου συστήματος.
Το ΕΣΤΕΚ, στο πλαίσιο εκπλήρωσης των σκοπών του, προτίθεται 
να συμβάλει εποικοδομητικά στην  δημιουργία ενός σύγχρονου 
και φιλικού προς τον πολίτη Κτηματολογίου που θα εγγυάται την 
ιδιωτική και δημόσια περιουσία.

ΣΜΗβΕ: ΕφΑΡΜΟγΗ δΙΑΤΑξΕΩΝ ΣΥΝδΕΣΗΣ ΕγΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ φΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΕΣΤΕΚ: ΣχΕδΙΟ ΝΟΜΟΥ γΙΑ ΤΟ “ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟγΙΟ”

πΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕδΡΙΑΣΗΣ ΑΝΤΙπΡΟΣΩπΕΙΑΣ ΤΕΕ
Η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Αντωνία Μοροπούλου, 
σε πρόσκληση που εξέδωσε προς τα  Μέλη της Αντιπροσωπείας 
του Τ.Ε.Ε., με κοινοποίηση προς τα Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ 
σημειώνει τα ακόλουθα: «Καλείσθε στην δεύτερη τακτική συνε-
δρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί  
το Σάββατο 3 Μαρτίου 2018 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος 
όροφος) με θέματα :
Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.
Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επιτρο-
πή του Τ.Ε.Ε.
Εισηγήσεις των Επιτροπών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. και 
λήψη Αποφάσεων των Επιτροπών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
4.1 Επιτροπή Μητρώων και σχετικής Αδειοδότησης. 

4.2 Επιτροπή Προδιαγραφών Μελετών, Κανονισμών έργων και 
διαδικασιών Ολικού Ελέγχου                    
      Ποιότητας.
4.3 Επιτροπή παρακολούθησης Άσκησης του Επαγγέλματος στο 
πλαίσιο εφαρμογής του Π.Δ. καθώς    
      και τήρησης και πιθανής αναθεώρησης του Κώδικα Επαγγελ-
ματικής Δεοντολογίας.
4.4 Επιτροπή Εκσυγχρονισμού και Επικαιροποίησης της διαδικα-
σίας απόδοσης Άδειας Άσκησης 
     Επαγγέλματος από το Τ.Ε.Ε. 
4.5 Ασφαλιστικό
5. Καθορισμός του αριθμού και των αντικειμένων των Μονίμων 
Επιτροπών του Τ.Ε.Ε.
Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία πάνω από το μισό των 
Μελών.
Επισημαίνεται ότι : α) Η διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας θα γίνει 

το αργότερο στις 10:00 π.μ. του Σαββάτου 3 Μαρτίου 2018, ενώ 
η Συνεδρίαση προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 20:00 της ίδιας 
ημέρας, β) Η Συνεδρίαση θα συνεχιστεί την Κυριακή 4 Μαρτίου 
2018 με ώρα έναρξης 10:00 π.μ. και προβλέπεται να ολοκλη-
ρωθεί στις 14:30. Αν δεν  επιτευχθεί  απαρτία,  η  συνεδρίαση  θα  
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 και ώρα 08.00 
π.μ., στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας στην Αθήνα (Νίκης 4, 1ος όροφος, Σύνταγμα)  και με την 
ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε αρκεί για την απαρτία η παρουσία 
του ενός τετάρτου των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Τα 
Μέλη της Αντιπροσωπείας από την Περιφέρεια μπορούν να με-
τακινηθούν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή άλλο 
μέσο μαζικής μεταφοράς. Σε περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής 
χρήσης αυτοκίνητο δεν καταβάλλεται η χιλιομετρική απόσταση, 
αλλά το αντίστοιχο αντίτιμο εισιτηρίου του ΚΤΕΛ. Η Πρόεδρος της 
Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Αντωνία Μοροπούλου».



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

Πλέγμα δράσεων προωθεί τους πρώτους μήνες του έτους το 
υπουργείο Οικονομίας για την ουσιαστική παροχή ρευστότητας 
στην οικονομία και την προώθηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέ-
λου που θ’ αντιμετωπίζει τις δομικές παθογένειες της ελληνικής οικο-
νομίας. Τις νέες προτεραιότητες του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» - ΕΠΑνΕΚ 
καθόρισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης 
και αυτές αφορούν σε επενδύσεις έργων νέας γενιάς αλλά και μεγά-
λα έργα που χρονίζουν. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει εκτιμάται ότι μέσα στο 
2018 οι εντάξεις έργων, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ, θα ξεπεράσουν 
το 60% του προϋπολογισμού του προγράμματος. Υπενθυμίζεται 
ότι στο πλαίσιο του προγράμματος έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα 
92 προσκλήσεις υποβολής προτάσεων / αιτήσεων για υποδομές 
και ενισχύσεις, συνολικού προϋπολογισμού 3,2 δισ. ευρώ (69% 
του προϋπολογισμού του ΕΠΑνΕΚ). Από αυτές οι 13 αφορούν σε 
προκηρύξεις δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για νέες 
και υφιστάμενες επιχειρήσεις (προϋπολογισμού περίπου 1,2 δισ. 
ευρώ), οι 4 προσκλήσεις αφορούν στη σύσταση χρηματοδοτικών 
εργαλείων (ύψους 868 εκατ. ευρώ), 5 αφορούν σε παρεμβάσεις 
που συμβάλλουν στην ενίσχυση της προσαρμοστικότητας των 
εργαζομένων στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις (ύψους 126 εκατ. 
ευρώ), ενώ οι υπόλοιπες αφορούν σε έργα υποδομών στους τομείς 
του Πολιτισμού και Τουρισμού, της Έρευνας, της Ενέργειας και του 
Περιβάλλοντος και της Τεχνολογίας Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών (ΤΠΕ). Μέχρι σήμερα έχουν ενταχθεί έργα προϋπολογισμού 
1.608,4 εκατ. ευρώ (35% του προϋπολογισμού του ΕΠΑΝΕΚ) στις 
οποίες περιλαμβάνονται οι πρώτες εντάξεις των δράσεων κρατι-
κών ενισχύσεων που γίνονται σταδιακά. Οι αντίστοιχες νομικές δε-
σμεύσεις (ΝΟΔΕ) στο ΕΠΑνΕΚ ανέρχονται σε περίπου 1,1 δισ. ευρώ. 
Μέσα στο 2018 εκτιμάται ότι στο πλαίσιο του ΕΠΑΝΕΚ οι εντάξεις θα 
ξεπεράσουν το 60% του προϋπολογισμού του προγράμματος. Οι 
δαπάνες για το επιχειρησιακό πρόγραμμα θα προκύψουν :
• από έργα έρευνας και τεχνολογίας. Το μεγαλύτερο τμήμα τους θα 
αφορά στη δράση Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ.
• από την υλοποίηση των δράσεων ενίσχυσης της επιχειρηματικό-
τητας και των επιχειρήσεων. Αφορά κυρίως στις δράσεις του ΕΠ: 
ενίσχυση αυτοαπασχόλησης επιστημόνων, νεοφυής επιχειρημα-
τικότητα, αναβάθμιση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων και 
ενίσχυση τουριστικών επιχειρήσεων
• από έργα στον τομέα τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινω-
νιών από ενεργειακά έργα (υποδομές και εξοικονόμηση ενέργειας)
• από έργα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που αφορούν 
σε δράσεις για το Ανθρώπινο Δυναμικό και την αναβάθμιση της 
δημόσιας διοίκησης
• από την υλοποίηση έργων υποδομής των τομέων τουρισμού και 
πολιτισμού.
 
Τα σημαντικότερα έργα του ΕπΑΝΕΚ, εκτός των δράσε-
ων επιχειρηματικότητας, αποτυπώνονται παρακάτω:
 -χρηματοδοτικά μέσα
-Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕπΙχ ΙΙ). Μέσα στο 2018, 
θα ολοκληρωθεί η επιλογή των τραπεζών που θα διαθέτουν τα 
προϊόντα του Ταμείου Επιχειρηματικότητας και θα ενεργοποιηθεί το 

πρώτο εργαλείο στα πλαίσια του ΤΕΠΙΧ ΙΙ. Αρχικά θα ενεργοποιηθεί 
το Ταμείο Δανείων που θα παρέχει δάνεια επενδυτικών κεφαλαίων 
και κεφαλαίων κίνησης σε ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους, καθώς και το 
Ταμείο Εγγυήσεων. Σε επόμενο στάδιο σχεδιάζεται η αξιοποίηση 
επιπλέον χρηματοδοτικών μέσων όπως οι μικροπιστώσεις. Με τη 
συμμετοχή των τραπεζών και των ιδιωτικών κεφαλαίων αναμένε-
ται να ενεργοποιήσουν επενδύσεις ύψους 1,1δισ. ευρώ.
-Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund). Το 
ταμείο, μέσω συμμετοχών, θα στηρίξει επιχειρήσεις κυρίως πολύ 
μικρές, μικρές και μεσαίες σε όλα τα στάδια ανάπτυξης, μέσω τριών 
επενδυτικών παραθύρων. Στην επενδυτική πλατφόρμα EquiFund 
συμμετέχουν χρηματοδοτικά το ελληνικό δημόσιος με 200 εκατ. 
ευρώ από το ΕΠΑΝΕΚ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με 60 
εκατ. ευρώ , η ΕΤΕΑΝ ΑΕ με 15 εκατ. ευρώ και ιδιώτες επενδυτές 
εγχώριοι και ξένοι (χρηματοοικονομικοί οργανισμοί, τράπεζες, 
θεσμικοί επενδυτές).
Προβλέπεται η αξιοποίηση:
• κεφαλαίων σποράς (seedcapital- VCs) και μεταφοράς τεχνολογίας 
(technologytransfer)
• πρωτοβουλιών επιχειρηματικής επιτάχυνσης (acceleratorfunds)
• κεφαλαίων για την ανάπτυξη υφιστάμενων δυναμικών επιχειρή-
σεων (growthfunds/privateequity).
Ήδη ολοκληρώθηκε η υπογραφή επιχειρησιακών συμφωνιών με 
επτά υποταμεία, ο αριθμός των οποίων αναμένεται να ανέλθει τελι-
κά σε εννέα. Μέσα στο 2018 ξεκινάει η χρηματοδότηση των επεν-
δύσεων στο πλαίσιο των παραπάνω «επενδυτικών παράθυρων».
-Εξοικονομώ κατ οίκον. Το Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ 
Οίκον ΙΙ» με συνολική δημόσια συνεισφορά 248 εκατ. ευρώ, συν-
δυασμό επιχορήγησης και δανείου μέσω τραπεζών, έχει στόχο 
τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατοικιών, που έχουν 
αποδεδειγμένα μικρή ενεργειακή απόδοση και οι οποίες ανήκουν 
σε ιδιοκτήτες με χαμηλά εισοδήματα. Με την επικύρωση των απο-
τελεσμάτων επιλογής των τραπεζών στις αρχές του 2018 θα δοθεί 
η δυνατότητα στους δικαιούχους να υποβάλουν αιτήματα για υπα-
γωγή των κατοικιών τους στο Πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατ́  Οίκον 
ΙΙ. ‘Αρα το 2018 αναμένεται η πλήρης υλοποίηση του προγράμμα-
τος και η χρηματοδότηση των σχετικών παρεμβάσεων.
-Ταμείο Υποδομών. Το νέο Ταμείο Υποδομών υπό τη διαχείρι-
ση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, θα προσφέρει ευνοϊ-
κούς όρους χρηματοδότησης στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα για 
την υλοποίηση επενδύσεων, με έμφαση στους τομείς της ενέργειας, 
του περιβάλλοντος και της αστικής ανάπτυξης.
Έργα στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της ενερ-
γειακής αποδοτικότητας και της αστικής ανάπτυξης θα μπορέσουν 
να υλοποιηθούν καλύπτοντας υπάρχουσες ανάγκες, συμβάλλο-
ντας στην ενίσχυση της απασχόλησης, στην προώθηση της κοινω-
νικής συνοχής και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των 
επενδύσεων.
Οι δημόσιοι πόροι του ταμείου ύψους 450 εκατ. ευρώ, και μέσα στο 
2018, θα ολοκληρωθεί η διαδικασία επιλογής των τραπεζών που 
θα χρηματοδοτήσουν έργα τα οποία θα επιλέγονται σύμφωνα με 
τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Επενδύσεις σε έργα στον τομέα τεχνολογιών, πληροφορικής και 
επικοινωνιών (Ευρυζωνικά έργα και Κτηματολόγιο)
 
-Τομέας τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών. Περι-
λαμβάνει τρία πολύ σημαντικά έργα η υλοποίηση των οποίων θα 
ξεκινήσει το 2018:
- Σύνταξη των προσωρινών κτηματολογικών υποβάθρων και 
δημιουργία της κτηματογραφικής βάσης δεδομένων ανάρτησης 
σε περιοχές της τέταρτης γενιάς κτηματογραφήσεων στην Ελλάδα, 
με προϋπολογισμό 83 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη.
Το έργο θα αφορά στην εξυπηρέτηση άνω των 276.000 συναλλα-
γών γης ετησίως στις περιοχές τις οποίες καλύπτει και θα επηρεάζει 
πάνω από 600.000 δικαιώματα. Επίσης, θα παρέχει το απαραίτητο 
πληροφοριακό υπόβαθρο για την διενέργεια αναπτυξιακών έργων 
μέσω της διενέργειας αναδασμών απαλλοτριώσεών, κτλ. ή για το 
σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών οικιστικής, αγροτικής και 
περιβαλλοντικής ανάπτυξης.
-Super fast Broadband(SFBB). Η δράση εντάσσεται στο 
Εθνικό Σχέδιο Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επόμενης Γενιάς (NGA 
Plan), με στόχευση τη δημιουργία δικτύων NGA που θα μπορούν 
άμεσα να αναβαθμιστούν για να παρέχουν ταχύτητες σύνδεσης 
στο internet 1 Gbps. Η δράση προϋπολογισμού 300 εκατ. ευρώ 
(ΕΣΠΑ 2014 - 2020) θα υλοποιηθεί με διάθεση κουπονιών για την 
ενίσχυση της ζήτησηςευρυζωνικών υπηρεσιώνχωρίς εισοδηματι-
κά κριτήρια. Mέσω των κουπονιών αναμένεται να ωφεληθούν 1,2 
με 1,5 εκατ. χρήστες, ενώ η χώρα θα κάνει ένα τεράστιο βήμα όσο 
αφορά τις ταχύτητες σύνδεσης.
- Regional Broadband Extension(RBE). Η δράση, αφορά 
σε δημόσια παρέμβαση για την αύξηση της διαθεσιμότητας για 
τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, 
που δεν διαθέτουν πρόσβαση υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο, 
ακόμα και μετά την υλοποίηση του έργου -
- Rural Broadband. Η δράση, στην οποία διατίθενται 60 εκατ. 
ευρώ (25 εκατ. ευρώ από το ΕΠΑνΕΚ και 35 εκατ. ευρώ από το 
Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης), αφορά στην παροχή υπηρεσι-
ών χονδρικής ευρυζωνικών υπηρεσιών NGA. Μέσω της δράσης 
RBE θα επιτευχθεί η δυνατότητα σύνδεσης με τουλάχιστον 100 
Mbps-downlink στη συντριπτική πλειονότητα του πληθυσμού 
(τουλάχιστον 95% κάλυψη) των περιοχών που δεν έχουν γρή-
γορη ευρυζωνική πρόσβαση και δεν πρόκειται να αποκτήσουν με 
βάση τα ισχύοντα επενδυτικά σχέδια των ιδιωτών.
 -Ενεργειακά έργα. Στο τομέα ενέργειας περιλαμβάνονται δύο έργα :
- Ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός συστήματος μεταφοράς και δια-
νομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Διασύνδεσης της Κρήτης με 
το Ηπειρωτικό Σύστημα (Διασύνδεση Κρήτης με Πελοπόννησο με 
προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 163 εκατ. ευρώ).
- Αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
μέσω της Διασύνδεσης των νησιών των Κυκλάδων με το ηπει-
ρωτικό δίκτυο (Φάση Β) με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 26 
εκατ. ευρώ.

ΥπΟΥΡγΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: ΝΕΕΣ δΡΑΣΕΙΣ  γΙΑ ΤΗΝ πΑΡΟχΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΝΕΕΣ πΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕπΑvΕΚ
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Εγκαταστάσεις Ξενία σε όλη την Ελλάδα, στεγασμένες αγορές, 
αποθήκες, βιομηχανικά ακίνητα, στεγασμένες στοές, δημοτικά 
λουτρά, στρατιωτικές εγκαταστάσεις είναι μεταξύ των ακινήτων 
που μπορούν να ενταχθούν στη νέα δράση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και 
Καινοτομία, 2014-2020». Πρόκειται για το πρόγραμμα που 
θέλει να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία σε ουκ ολίγα κενά κτίρια 
ανά την Ελλάδα, απευθύνεται σε δήμους της χώρας και στοχεύ-
ει στην ανάδειξη των δημοτικών κτιρίων μέσω της λειτουργίας 
τους ως εστιών τουριστικής, πολιτιστικής, αλλά και επιχειρημα-
τικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με το newmoney.gr ο συνο-
λικός προϋπολογισμός της δράσης φθάνει τα 50 εκατ. ευρώ, με 
μέγιστη χρηματοδότηση 2,5 εκατ. ευρώ ανά πρόταση και έως 
100%, ανάλογα με το είδος της αξιοποίησης, ενώ η έναρξη υπο-
βολών έχει οριστεί για την ερχόμενη εβδομάδα, στις 16 Ιανου-
αρίου. Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και από εθνικούς πόρους, ενώ στο πρόγραμμα αναμένεται να 
συμμετάσχουν δήμοι από όλη την Ελλάδα, οι οποίοι ήδη έχουν 
λάβει τις σχετικές αποφάσεις μέσα από τα δημοτικά συμβούλια. 
Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα υποβληθούν πρέπει να 
αφορούν στην υλοποίηση παρεμβάσεων αποκατάστασης και 
ανάδειξης του κτιριακού αποθέματος των δήμων. Ως τέτοιο 
κτιριακό απόθεμα λαμβάνονται υπόψη κτίρια ιστορικού, πο-
λιτιστικού και αρχιτεκτονικού ενδιαφέροντος των οποίων η 

πρότερη χρήση και δραστηριότητα έχει εγκαταλειφθεί και που 
- στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης-θα επαναχρησιμοποι-
ηθούν για άλλους σκοπούς από τους αρχικά προβλεπόμενους. 
Με την κατάλληλη διαμόρφωση των κτιρίων εσωτερικά και 
εξωτερικά και την εφαρμογή της νέας τους χρήσης, θα πρέπει 
να επιτευχθεί η επανάχρησή τους και η λειτουργική επανέντα-
ξή τους στον ιστό της πόλης, συμβάλλοντας άμεσα και έμμεσα 
στην οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση των αστικών 
περιοχών, ενώ στα κτίρια που μπορούν να ενταχθούν περιλαμ-
βάνονται ακόμη και σφαγεία, δικαστικά μέγαρα ή ακόμη αλλά 
και γενικότερα άλλα, ανενεργά κτίρια ιδαίτερης αρχιτεκτονικής 
αξίας. Επισημαίνεται εδώ ότι δεν είναι επιλέξιμη παρέμβαση ο 
εκσυγχρονισμός κτιρίων / εγκαταστάσεων που λειτουργούν 
πλήρως, ενώ επιλέξιμες είναι οι παρεμβάσεις σε ανενεργά κτίρια 
ή κτίρια που ένα μικρό ποσοστό της επιφάνειας τους (έως 20%) 
έχει υφιστάμενη χρήση και με την παρέμβαση θα αποκτήσει 
χρήση το σύνολο της επιφάνειάς του. Κάθε δήμος μπορεί να 
υποβάλλει μια και μοναδική πρόταση χρηματοδότησης για την 
ανακατασκευή, αναστήλωση αποκατάσταση και επανάχρηση 
του κτιρίου, υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
-Το κτίριο απαιτείται να είναι ιδιοκτησίας του Δήμου ή να έχει 
παραχωρηθεί σε αυτόν από Δημόσιο Φορέα για χρονικό διά-
στημα άνω των 15 ετών.
-Το κτίριο απαιτείται να είναι συνολικής επιφάνειας άνω των 
πεντακοσίων τετραγωνικών μέτρων (500 τ.μ.).

-Το κτίριο θα βρίσκεται εντός αστικού ιστού ή/και εκτός υπό την 
προϋπόθεση ότι θα εξασφαλίζεται η άμεση και γρήγορη προ-
σβασιμότητα σε αυτό.
-Η χρήση που θα επιλεγεί θα πρέπει να διασφαλίζει τη συνεχή 
λειτουργία του κτιρίου τουλάχιστον για τέσσερις ημέρες την 
εβδομάδα και οκτώ μήνες το χρόνο.
Οι δραστηριότητες που μπορεί να φιλοξενήσουν τα κτίρια εί-
ναι αθλητικές, πολιτιστικές και ψυχαγωγικές, δραστηριότητες 
κοινωνικού χαρακτήρα του δήμου με προτεραιότητα σε βρε-
φικούς-παιδικούς σταθμούς, ΚΑΠΗ, ΚΔΑΠ, δημοτικά ιατρεία 
κ.τ.λ., για τη μετεγκατάσταση υπηρεσιών άλλου δημόσιου 
φορέα αλλά και για τουριστικές ή εμπορικές δραστηριότητες. 
Ειδικά για τις τελευταίες η επιδότηση μειώνεται στο 35%, οπότε 
«για το υπόλοιπο ο δήμος μπορεί να αναζητήσει, προς εξεύρεση 
κεφαλαίων, τη λύση της συνεργασίας με έναν ιδιώτη επενδυ-
τή», όπως επισημαίνουν χαρακτηριστικά τουριστικοί φορείς.
Κάθε ενδιαφερόμενη δημοτική αρχή έχει τη δυνατότητα να 
υποβάλει μία πρόταση για χρηματοδότηση συνολικού ύψους 
2,5 εκατ. ευρώ, ενώ στο ποσό για πρώτη φορά συμπεριλαμβά-
νεται και το κόστος της μελέτης που πρέπει να υποβληθεί μετά 
την έγκριση του προγράμματος, ένα «αγκάθι» που στεκόταν 
εμπόδιο στους δήμους ώστε να υποβάλλουν αντίστοιχες προ-
τάσεις σε ευρωπαϊκά προγράμματα, δεδομένου ότι στην πλειο-
νότητά τους δε διαθέτουν τεχνικές υπηρεσίες για την εκπόνηση 
των μελετών και των φακέλων των έργων.

Την αποπληρωμή της αποζημίωσης των 40 εκατομμυρίων 
δολαρίων, που επιδίκασε το Διεθνές Διαιτητικό Δικαστήριο 
για την υπόθεση της σερβικής μεταλλουργικής εταιρείας RTB 
BOR, ζήτησε από τη σερβική κυβέρνηση η ελληνική εταιρεία 
Μυτηληναίος ΑΕ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η διεύθυνση της 
Μυτιληναίος ΑΕ, με επιστολή που απέστειλε στον υπουρ-
γείο Οικονομικών της Σερβίας, ζητά την άμεση καταβολή 
του ποσού, υπενθυμίζοντας ότι κάθε ημέρα καθυστέρησης 
επιβαρύνει τους φορολογούμενους στη Σερβία με περίπου 
3.000 δολάρια, που είναι οι τόκοι υπερημερίας. Από τις 19 
Οκτωβρίου που τέθηκε σε εφαρμογή η δικαστική απόφαση, 
αναφέρει η ελληνική εταιρεία στην επιστολή της, οι τόκοι 

έφθασαν τα 200.000 δολάρια. Το 1996, η Μυτιληναίος ΑΕ 
συνήψε συμφωνία συνεργασίας με την RTB BOR, η οποία 
αποτελεί παγκοσμίως ένα από τα μεγαλύτερα μεταλλουργικά 
και μεταλλευτικά συγκροτήματα εξόρυξης και παραγωγής 
χαλκού και ελέγχεται από το σερβικό Δημόσιο. Ωστόσο, το 
2004, η RTB BOR άρχισε να μην εκπληρώνει τις υποχρεώσεις 
της προς τη Μυτιληναίος ΑΕ για την επεξεργασία μετάλλου, 
ενώ έπαψε, επίσης, να αποπληρώνει τα χρέη της από τις προ-
καταβολές και τα κεφάλαια κίνησης που της παρείχε η ελληνι-
κή εταιρεία. Η Μυτιληναίος ΑΕ, αδυνατώντας να βρει κάποια 
λύση με τη σερβική κυβέρνηση, προσέφυγε στο Διεθνές Δι-
αιτητικό Δικαστήριο επικαλούμενη τη διακρατική συμφωνία 

Ελλάδας-Γιουγκοσλαβίας, του 1998, για την αμοιβαία προ-
ώθηση και προστασία των επενδύσεων (BIT). Τον Αύγουστο 
του 2017 το Δικαστήριο απεφάνθη ότι η Σερβία παραβίασε τις 
διεθνείς υποχρεώσεις της, όπως απορρέουν από τη διακρα-
τική σύμβαση με την Ελλάδα και δικαίωσε την Μυτιληναίος 
ΑΕ επιδικάζοντας αποζημίωση, ύψους 40 εκατ. δολαρίων. Η 
πρωθυπουργός της χώρας, Άνα Μπέρναμπιτς, αμέσως μετά 
την ανακοίνωση της απόφασης του δικαστηρίου, είχε δη-
λώσει πως η Σερβία θα εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της στο 
ακέραιο για να μη δημιουργηθεί η εντύπωση ότι δεν προστα-
τεύονται οι ξένες επενδύσεις.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ την άσκηση έφεσης κατά των υπ’ 
αριθμ. 22056/2017 και 22065/2017 αποφάσεων του 25ου 
τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου Αθηνών, με τις οποίες 
ακυρώθηκαν τα πρόστιμα συνολικού ύψους 1.734.000 ευρώ 
στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε., ζήτησε ο αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης 
Φάμελλος, με επιστολή που απέστειλε στο γραφείο νομικού 
συμβούλου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, για του 
τομείς του περιβάλλοντος, της πολεοδομίας, της χωροταξίας 

και των δασών. Όπως υπενθυμίζει με ανακοίνωσή του το 
ΥΠΕΝ, «τα πρόστιμα επιβλήθηκαν από το υπουργείο τον Ια-
νουάριο 2016, στην Ελληνικός Χρυσός Α.Ε. για σωρεία περι-
βαλλοντικών παραβάσεων στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις 
της Ολυμπιάδας και των Μαύρων Πετρών, ενώ οι προανα-
φερόμενες, δύο αποφάσεις του 25ου τριμελούς διοικητικού 
πρωτοδικείου Αθηνών, αν και δεν αμφισβητούν τα αποτελέ-
σματα των περιβαλλοντικών ελέγχων, συνεπώς και τις περι-

βαλλοντικές παραβάσεις στην περιοχή, εντούτοις περιορίζουν 
το βασικό σκεπτικό τους στην πάροδο του «εύλογου χρονικού 
διαστήματος» των 33 μηνών, κατά το οποίο η διοίκηση όφει-
λε να είχε αποστείλει τις αποφάσεις των προστίμων».

δΡΑΣΗ ΥψΟΥΣ €50 ΕΚΑΤ. γΙΑ ΝΑ ζΩΝΤΑΝΕψΟΥΝ» ΚΕΝΑ δΗΜΟΤΙΚΑ ΑΚΙΝΗΤΑ

ΣΕΡβΙΑ: ΤΗΝ ΑπΟζΗΜΙΩΣΗ ΤΩΝ 40 ΕΚΑΤ. δΟΛΑΡΙΩΝ ζΗΤΑΕΙ ΑπΟ ΤΗ χΩΡΑ Η 
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΕ

ΑΣΚΗΣΗ ΕφΕΣΗΣ ΤΟΥ ΥπΕΝ ΚΑΤΑ ΤΩΝ δΥΟ ΑπΟφΑΣΕΩΝ ΑΚΥΡΩΣΗΣ πΡΟΣΤΙΜΩΝ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ χΡΥΣΟΣ
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Τη δημιουργία, καταρχήν, 3.000 θέσεων «προετοιμασίας για 
απασχόληση» και τη μετατροπή σημαντικού αριθμού αυτών 
των θέσεων σε θέσεις μόνιμης απασχόλησης, για την ανάσχεση 
του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό, θέτει 
ως στόχο το CSR Hellas, στο πλαίσιο του προγράμματος GEFYRA 
(Greek Enterprises For Youth Reinforcement Acceleration) μέσα 
από συνέργειες μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδημαϊκών ιδρυμά-
των. Αυτό ανέφερε, σε δηλώσεις της στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ), η Μαρία Αλεξίου, πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του CSR Hellas (Ελληνικού Δικτύου 
για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη) και διευθύντρια Εταιρικής 
Κοινωνικής Ευθύνης Ομίλου Εταιριών ΤΙΤΑΝ και όπως σημείω-
σε, ήδη συμπληρώνεται ο κατάλογος των επιχειρήσεων και των 
πανεπιστημίων που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα, ώστε 
μέχρι το τέλος του χρόνου να βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη. Θα 
πρέπει να σημειωθεί, ότι το ζητούμενο για την επιτυχή εφαρμογή 
του προγράμματος, είναι η ενεργός συμμετοχή και συμβολή των 
επιχειρήσεων, μέσω ανάληψης δέσμευσης για παροχή αριθμού 
αμειβόμενων θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» στους 3 
άξονες (μαθητεία, πρακτική άσκηση, επαγγελματική κατάρτιση), 
με την ενσωμάτωση των ποιοτικών κριτηρίων, που έχουν κοινά 
συμφωνηθεί κατά τη διαβούλευση που προηγήθηκε με όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη. Είναι σημαντικό επίσης, να προωθηθεί η 
δημιουργία πλαισίου συγκεκριμένων συνεργασιών με φορείς 
της ακαδημαϊκής κοινότητας και η συμβολή των επιχειρήσεων 
στην υλοποίηση των δράσεων διάδοσης και επικοινωνίας του 
προγράμματος. Προαιρετική είναι η συμμετοχή στο πρόγραμμα 
«Υιοθετήστε μια μμε», με δέσμευση για κάλυψη του κόστους 
μαθητείας νέων (για το μέρος που δεν καλύπτεται από τον ΟΑΕΔ) 
που απασχολούνται σε μμε της εφοδιαστικής τους αλυσίδας. 
Σημειώνεται, ότι γί  αυτό το σκέλος του προγράμματος ήδη έχει 
εκδηλωθεί ενδιαφέρον από 15 επιχειρήσεις.
Στο μεταξύ, στο πλαίσιο των συζητήσεων με το υπουργείο Εργα-

σίας, εξετάζεται το ενδεχόμενο να προβλεφθεί η 100% χρηματο-
δότηση του μισθολογικού κόστους των νέων που θα ενταχθούν 
στο πρόγραμμα, για ισόποση παράταση απασχόλησή τους στις 
επιχειρήσεις που τους προσέλαβαν. Πρόκειται για ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα που εκπόνησε το CSR Hellas, αξιοποιώντας την εμπει-
ρία από τη συμμετοχή του στην πρωτοβουλία για το Ευρωπαϊκό 
Σύμφωνο για τη Νεολαία (European Pact 4 Youth - EP4Y), κατά 
τη διετία 2015-2017, ως εθνικός εταίρος του CSR Europe στην 
Ελλάδα, σε συνδυασμό με τη συμμετοχή του στο ευρωπαϊκό 
πρόγραμμα για τη μαθητεία (Eu talent). Το πρόγραμμα GEFYRA 
αποσκοπεί στη δημιουργία ενός νέου μοντέλου προσφοράς από 
τις επιχειρήσεις ποιοτικών και στοχευμένων θέσεων «προετοιμα-
σίας για απασχόληση» σε 3 βασικούς άξονες: μαθητεία, πρακτική 
άσκηση, επαγγελματική κατάρτιση, με απώτερο στόχο τη μετα-
τροπή σημαντικού αριθμού αυτών, σε θέσεις μόνιμης απασχό-
λησης. Στόχος του προγράμματος αποτελεί, επίσης, η μείωση του 
χάσματος δεξιοτήτων και μέσω αυτού η συμβολή στην αντιμετώ-
πιση της ανεργίας των νέων, ενώ στο επίκεντρο τίθεται και η ανά-
σχεση του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων στο εξωτερικό.
-Οι στόχοι. Ειδικότερα, στους στόχους του προγράμματος περι-
λαμβάνεται:
1. Η δημιουργία 3.000 θέσεων «προετοιμασίας για απασχόληση» 
στους παραπάνω 3 άξονες. 
2. Η ανάπτυξη 150 συνεργειών μεταξύ επιχειρήσεων και ακαδη-
μαϊκών ιδρυμάτων (ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, Σχολές ΟΑΕΔ) καθώς και η λει-
τουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποστήριξη:
α) της διασύνδεσης των προσφερόμενων θέσεων από πλευράς 
επιχειρήσεων με την αντίστοιχη ζήτηση από πλευράς νέων και
β) της ανάπτυξης των συνεργειών μεταξύ επιχειρηματικής και 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων/σχολών/τμημάτων.
3. Επίσης, το πρόγραμμα αποβλέπει στην πραγματοποίηση εκδη-
λώσεων ανά την Ελλάδα, για ενημέρωση και διάδοση του σχεδί-
ου δράσης του προγράμματος, προς όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη 

(μέλη ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι επιχειρηματικών και 
κλαδικών φορέων, φοιτητές/μαθητές κά).
4. Στο πλαίσιο του έργου θα συνταχθεί οδηγός βέλτιστων πρακτι-
κών οι οποίες θα αναπτυχθούν κατά τη διάρκεια του έργου και θα 
παρουσιαστούν στην απολογιστική εκδήλωση του προγράμμα-
τος, ενώ
5. θα διενεργηθεί και έρευνα για την αποτύπωση του χάσματος 
δεξιοτήτων σε συγκεκριμένους τομείς και σε δείγμα φοιτητών, 
αποφοίτων καθώς και σε επιμελητήρια. 
Το πρόγραμμα GEFYRA παρουσιάστηκε ήδη σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο (1st European Business-Education Summit), ενώ πραγ-
ματοποιήθηκε ήδη εναρκτήρια εκδήλωση παρουσίασής του στην 
Αθήνα, για να ακολουθήσουν και άλλες πόλεις.
-Τα οφέλη. Τα στελέχη του CSR Hellas επισημαίνουν ότι τα οφέ-
λη για τους υποστηρικτές από τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα 
είναι σημαντικά και συνοψίζονται στα εξής:
- Συμβολή στην αντιμετώπιση του προβλήματος του χάσματος 
δεξιοτήτων.
- Προσέλκυση νέων ταλέντων και μέσω της διατήρησής τους, να 
συμβάλουν στην αντιμετώπιση του προβλήματος της διαρροής 
εγκεφάλων στο εξωτερικό.
- Ενίσχυση της εικόνας της επιχείρησης ως ενεργού πολίτη και
- Βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μαθητείας/πρακτι-
κής άσκησης/επαγγελματικής κατάρτισης.
- Ενδυνάμωση των σχέσεων με τις μμε της εφοδιαστικής τους 
αλυσίδας (πρόγραμμα «Υιοθετήστε μια μμε»).
- Υποστήριξη στην ανάπτυξη συνεργειών και συμπράξεων με την 
ακαδημαϊκή κοινότητα.
- Προβολή της κάθε συμμετέχουσας εταιρείας σε εκδηλώσεις και 
παραγωγές του προγράμματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

H Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να γυρίσει οριστικά τη σε-
λίδα στη χειρότερη οικονομική κρίση της ιστορίας της με το 
κλείσιμο του ελληνικού προγράμματος διάσωσης και τις τε-
λευταίες διαδικασίες για την αντιμετώπιση του υπερβολικού 
ελλείμματος, προβαίνοντας παράλληλα στην μεγαλύτερη 
αναδιάρθρωση του χρηματοπιστωτικού τομέα, αναφέρει 
σε δημοσίευμά του το Euractiv και μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η 
πτώση της Lehman Brothers τον Σεπτέμβριο του 2008 σημα-
τοδότησε την έναρξη μιας οικονομικής κρίσης που οδήγησε 
σε δύο υφέσεις στην Ευρώπη, αναγκάζοντας μια σειρά από 
τράπεζες και πέντε χώρες της Ευρωζώνης να ενταχθούν σε 
προγράμματα διάσωσης. Δέκα χρόνια μετά, η ΕΕ επιδιώκει να 
συνάψει τραπεζική ένωση, για να βελτιώσει την ανθεκτικότη-
τα των τραπεζών της από μελλοντικές κρίσεις και να επιτρέψει 
την είσοδο της Ελλάδας στις αγορές το καλοκαίρι, η οποία 
έλαβε περισσότερα από 300 δισ. ευρώ από τους Ευρωπαίους 

εταίρους.
Ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν, έχει πείσει τη Γερμα-
νίδα Καγκελάριο, Άνγκελα Μέρκελ, να επιδιώξει πιο τολμηρές 
αλλαγές την προσεχή άνοιξη. Ορισμένα από τα πιο δύσκολα 
ζητήματα φέτος, όπως η μεταρρύθμιση της Ευρωζώνης 
για την επαναδιαπραγμάτευση του ελληνικού χρέους, θα 
εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα των συνομιλιών για τη 
δημιουργία κυβερνητικού συνασπισμού στο Βερολίνο. Μό-
λις γίνει γνωστή η γαλλο-γερμανική πρόταση, οι ηγέτες της 
ΕΕ επιθυμούν να συμφωνήσουν σε έναν νέο οδικό χάρτη για 
την ενίσχυση της οικονομικής και νομισματικής ένωσης μέχρι 
τον Ιούνιο. Επιπλέον, το Μάιο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα 
συμβάλλει στη συζήτηση με πρόταση για νέα εργαλεία νομι-
σματικής πολιτικής με στόχο τη δημοσιονομική σταθερότητα. 
Η Κομισιόν έχει ήδη προειδοποιήσει ότι η πρόταση αυτή δεν 
θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες του προέδρου Μακρόν 

και θα συμπεριλαμβάνεται ως μέρος του προϋπολογισμού 
της ΕΕ.Το έγγραφο της Επιτροπής θα αποτελέσει μέρος του 
σχεδίου πρότασης για το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό 
πλαίσιο μετά το 2020.
Ο πρόεδρος της Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, κατέστησε 
τη διεύρυνση της Ευρωζώνης προτεραιότητα στην ομιλία του 
για την κατάσταση της Ένωσης. Ορισμένες φωνές, συμπερι-
λαμβανομένου του Γάλλου υπουργού Οικονομικών, Μπρινό 
Λε Μερ, προειδοποίησαν ότι αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει 
εις βάρος της εμβάθυνσης της Ευρωζώνης. Ενώ η ευρωπαϊκή 
οικονομία εξακολουθεί να υπερβαίνει τις προσδοκίες, η ΕΕ θα 
ενισχύσει το χρηματοπιστωτικό σύστημα με την εφαρμογή 
της νέας οδηγίας για τις αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων 
(MiFID II).

ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΜπΟΡΟΥΝ ΝΑ «ΥΙΟΘΕΤΟΥΝ» ΝΕΟΥΣ ΕΡγΑζΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣΤΟ πΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ πΡΟγΡΑΜΜΑΤΟΣ GEFYRA

EuRActiv:H ΕΥΡΩπΑϊΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ γΥΡΙΣΕΙ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗ ΣΕΛΙδΑ ΣΤΗ 
χΕΙΡΟΤΕΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ
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Δημοσιεύθηκε στη «Διαύγεια» η Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΚΥΑ) της υπουργού Εργασίας Έφης Αχτσιόγλου, της αναπλη-
ρώτριας υπουργού Εργασίας, αρμόδιας για την καταπολέμηση 
της ανεργίας, Ράνιας Αντωνοπούλου και του αναπληρωτή 
υπουργού Οικονομικών Γεωργίου Χουλιαράκη, για το πρό-
γραμμα επιχορήγησης της πρώτης πρόσληψης μισθωτού-ών 
από αυτοαπασχολούμενους νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικί-
ας έως 35 ετών. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ, 
το πρόγραμμα παρέχει επιχορήγηση σε αυτοαπασχολούμενους 
νέους και επιχειρήσεις νέων, ηλικίας έως 35 ετών, που δεν 
απασχολούν και δεν είχαν απασχολήσει στο παρελθόν προσω-
πικό, για την πρώτη πρόσληψη ανέργων σε θέσεις μισθωτής 
εργασίας πλήρους απασχόλησης. Ο ΟΑΕΔ θα επιχορηγήσει το 
50% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους 20.000 
νέων θέσεων εργασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις και σε φορείς 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.),που ασκούν 
τακτική οικονομική δραστηριότητα. Σκοπός του προγράμματος 
είναι η δημιουργία νέων θέσεων μισθωτής εργασίας, μέσω της 
ενίσχυσης της νεανικής επιχειρηματικότητας.
-διάρκεια προγράμματος και ποσό επιχορήγησης. 
Η διάρκεια του συνολικού προγράμματος ανέρχεται στους 18 
μήνες για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας έως 29 ετών και 
στους 12 μήνες για την πρόσληψη ανέργων, ηλικίας 30 ετών 
και άνω. Ως ποσό επιχορήγησης ορίζεται το 50% του μηνιαίου 
μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμέ-
νου με ανώτατο όριο τα 500 ευρώ, μηνιαίως. Για κάθε ημέρα 
απασχόλησης λιγότερη των 25 ημερών, το ανωτέρω μηνιαίο 
ποσό επιχορήγησης, όπως διαμορφώνεται κάθε φορά, μειώ-
νεται κατά 1/25. Στο μισθολογικό και μη μισθολογικό κόστος 
συμπεριλαμβάνονται οι συνολικές ακαθάριστες πραγματικές 
μηνιαίες αποδοχές και οι ασφαλιστικές εισφορές που βαρύνουν 
τον εργοδότη, καθώς και τα Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα 
και το επίδομα άδειας.
-δικαιούχοι, ωφελούμενοι και προϋποθέσεις συμ-
μετοχής. 1. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρή-
σεις και σε φορείς κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας που 
ασκούν τακτική οικονομική δραστηριότητα. Δικαιούχοι του 
προγράμματος είναι: α. Ατομικοί επιχειρηματίες, ηλικίας έως 35 
ετών, που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε 
στο παρελθόν, προσωπικό. β. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομι-
κής μορφής που δεν απασχολούν και δεν απασχόλησαν οποτε-
δήποτε στο παρελθόν, προσωπικό και στο εταιρικό ή μετοχικό 
τους κεφάλαιο συμμετέχουν νέοι, ηλικίας έως 35 ετών, με ποσο-
στό άνω του 50% (ατομικά ή αθροιστικά). γ. Φορείς κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), που δεν απασχολούν και 
δεν απασχόλησαν οποτεδήποτε στο παρελθόν, προσωπικό και 
στις οποίες την πλειοψηφία των μεριδίων άνω του 50% (ατομι-
κά ή αθροιστικά) κατέχουν νέοι, ηλικίας έως 35 ετών. Δεν ισχύει 
ο περιορισμός του ανωτέρω εδαφίου, ως προς την απασχόλη-
ση προσωπικού, στην περίπτωση κατά την οποία τα μέλη των 
Κ.ΑΛ.Ο. απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας 
,στους ανωτέρω φορείς, όταν η πρώτη πρόσληψη, στο πλαίσιο 
του παρόντος προγράμματος, αφορά σε ωφελούμενο μη μέλος 

της Κ.ΑΛ.Ο. Σε περίπτωση κατά την οποία η επιχείρηση επιθυμεί 
να δημιουργήσει περισσότερες από μία θέσεις απασχόλησης, 
μπορεί να ενταχθεί για το σύνολο των θέσεων στο πρόγραμμα, 
εφόσον προβεί σε πρόσληψη του προσωπικού, ταυτόχρονα. 
2. Οι δικαιούχοι δύνανται να ενταχθούν στο πρόγραμμα, ακό-
μη και αν συμμετέχουν ή συμμετείχαν σε άλλες επιχειρήσεις 
οποιασδήποτε νομικής μορφής είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε 
ως νομικές οντότητες, που απασχολούν ή απασχολούσαν κατά 
το παρελθόν προσωπικό, εφόσον το ποσοστό συμμετοχής τους 
θα είναι έως 50% (ατομικά ή αθροιστικά). Δεν εντάσσονται: α. 
Οι επιχειρήσεις που απασχολούν ή απασχόλησαν προσωπικό 
κατά το παρελθόν με τον περιορισμό της παραγράφου 1γ του 
παρόντος. β. Ατομικοί επιχειρηματίες, ηλικίας έως 35 ετών, ως 
μέλη επιχειρήσεων οποιασδήποτε νομικής μορφής, που στο 
εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέχουν με ποσοστό 
άνω του 50%, οι οποίες απασχολούν ή απασχόλησαν κατά το 
παρελθόν προσωπικό. γ. Επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής 
μορφής, που στο εταιρικό ή μετοχικό τους κεφάλαιο συμμετέ-
χει ως μέλος νέος, ηλικίας έως 35 ετών, με ποσοστό άνω του 
50%, που είτε α) ως ατομικός επιχειρηματίας είτε β) ως μέλος 
άλλης επιχείρησης οποιασδήποτε νομικής μορφής, στην οποία 
συμμετέχει ως μέλος στο εταιρικό ή μετοχικό της κεφάλαιο με 
ποσοστό άνω του 50%, απασχολεί ή απασχόλησε προσωπικό 
κατά το παρελθόν. δ. Όλες οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες 
και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη 
του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του ν. 2190/94 (28 
Α’) και του ν. 3812/2009 (234 Α’). ε. Τα υποκαταστήματα ή τα 
γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέ-
λος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος 
σώρευσης των ενισχύσεων. στ. Εξωχώριες εταιρείες, όπως 
και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν 
εξωχώριες εταιρείες, διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευ-
σης των ενισχύσεων. ζ. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων 
εκκρεμεί ανάκτηση προηγούμενων κρατικών ενισχύσεων. η. 
Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις ή οι επιχειρήσεις οι οποίες στο 
χώρο που θα απασχοληθούν το επιχορηγούμενο άτομο (έδρα 
ή υποκατάστημα) συστεγάζονται με άλλη επιχείρηση. θ. i. Οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς στους οποίους 
δεν εφαρμόζεται ο Κανονισμός 1407/2013 (άρθρο 1). ii. Οι 
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αλιείας 
(στην πρωτογενή αλιεία και στην υδατοκαλλιέργεια). iii. Οι επι-
χειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή 
γεωργικών προϊόντων (φυτικών και ζωικών). iv. Τα νυχτερινά 
κέντρα. v. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής 
υπηρεσιών, μέσω τηλεφώνου. vi. Οι εποχικές επιχειρήσεις για 
το εποχικό προσωπικό. vii. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η 
οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχα-
νικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι, κλπ), εκτός των επιχειρήσεων 
που, λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους, απασχολούν 
το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες 
εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί, 
υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι). Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας 
επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαι-

ρείται του προγράμματος, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις 
περιπτώσεις θi έως θvii, η επιχείρηση, για να ενταχθεί, θα πρέπει 
να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι το 
επιχορηγούμενο άτομο δεν πρόκειται να απασχοληθεί στο εξαι-
ρούμενο αντικείμενο εργασιών των περιπτώσεων θi έως θvii. 
3. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι: Άνεργοι, ηλικίας 18 
ετών και άνω, εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ 
για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών μηνών, πριν από την 
υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2. Οι ωφελούμενοι άνεργοι, 
κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, πρέπει: α. Να 
έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης 
προσέγγισης και να έχουν συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δρά-
σης. β. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέ-
λους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής 
και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που 
έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για 
όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.
-Εξαιρέσεις: Στο πρόγραμμα δεν εντάσσονται επιχειρήσεις 
για άτομα που: i. Θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 
22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωϊνή 
(λήξη ωραρίου). ii. Είναι εταίροι σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και στις ΙΚΕ. iii. 
Είναι μέλη των ΔΣ στις ΑΕ. iv. Είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι 
διαχειριστές των επιχειρήσεων, (πλην των μελών των φορέων 
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο.), ανεξάρτητα 
από τη συμμετοχή τους ή μη στο ΔΣ). v. Είναι μέλη σε συνεταιρι-
σμούς, (πλην των μελών των φορέων κοινωνικής και αλληλέγ-
γυας οικονομίας-Κ.ΑΛ.Ο.). vi. Τοποθετούνται αναγκαστικά με 
τις διατάξεις του ν. 2643/98. vii. Θα απασχοληθούν στο πλαίσιο 
ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενί-
σχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώ-
σεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο, επίσης, επιχορηγεί το 
μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά. 
viii. Θα απασχοληθούν από τους δικαιούχους εργοδότες, προ-
κειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη 
(δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης). ix. Θα απασχοληθούν 
με έμμισθη εντολή. Οι ωφελούμενοι του προγράμματος δεν 
πρέπει να έχουν απασχοληθεί, κατά το τελευταίο δωδεκάμηνο, 
πριν από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης 
υπαγωγής από τους δικαιούχους σε επιχειρήσεις, οποιασδήποτε 
νομικής μορφής, στις οποίες συμμετέχουν ή συμμετείχαν οι δι-
καιούχοι είτε ως φυσικά πρόσωπα είτε ως νομικές οντότητες, με 
ποσοστό συμμετοχής έως 50% (ατομικά ή αθροιστικά).
-Επιμήκυνση προγράμματος. Είναι δυνατή η παράτα-
ση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά 30 το πολύ 
ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης για μη απόλυση 
προσωπικού, σε περίπτωση: α) Δικαιολογημένης ασθένειας 
ωφελούμενου. β) Άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται, μετά 
από αίτηση του ωφελουμένου. Η παράταση-επιμήκυνση γίνε-
ται, μετά από αίτηση της επιχείρησης και απόφαση του προϊστα-
μένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

δΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ Η ΚΥΑ γΙΑ ΤΟ πΡΟγΡΑΜΜΑ ΕπΙχΟΡΗγΗΣΗΣ ΤΗΣ πΡΩΤΗΣ πΡΟΣΛΗψΗΣ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑπΟ ΑΥΤΟΑπΑΣχΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΚΑΙ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ ΝΕΩΝ
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Δικλείδες που αποσκοπούν στη διασφάλιση της αξιοποίη-
σης των δημοπρασιών ηλεκτρικής ενέργειας ΝΟΜΕ για την 
απελευθέρωση της εσωτερικής αγοράς ρεύματος θέτει το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τροπολογία που 
κατατέθηκε στο πολυνομοσχέδιο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
μέσω των δημοπρασιών, όπως είναι γνωστό, οι προμηθευτές 
αποκτούν πρόσβαση στη φθηνή λιγνιτική και υδροηλεκτρική 
παραγωγή της ΔΕΗ. Ύστερα από ενστάσεις που διατυπώ-
θηκαν κατά των περιορισμών στις εξαγωγές ενέργειας που 
αποκτώνται μέσω των δημοπρασιών, η νέα ρύθμιση που 
εισάγεται προβλέπει ότι εφεξής, προκειμένου οι ενδιαφερό-
μενοι να λάβουν για πρώτη φορά μέρος σε δημοπρασία, θα 
πρέπει να καταθέτουν ένα αξιόπιστο επιχειρηματικό πλάνο για 
τη δραστηριοποίησή τους στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού. 
Όσοι έχουν ήδη λάβει μέρος σε δημοπρασίες, έχουν επίσης 
τη δυνατότητα (αλλά όχι την υποχρέωση) να το πράξουν. Για 
αυτούς είναι διαθέσιμα, έτσι κι αλλιώς, τα δεδομένα της δρα-

στηριοποίησής τους στη λιανική αγορά. «Αξιοποιώντας αυτά 
τα στοιχεία (επιχειρηματικό πλάνο για τους νεοεισερχόμενους 
και δεδομένα δραστηριοποίησης στη λιανική αγορά για τους 
ήδη συμμετέχοντες), πλέον, οι αρμόδιοι φορείς (ΛΑΓΗΕ και 
ΡΑΕ) πριν από κάθε δημοπρασία θα αξιολογούν κατά πόσο 
ο κάθε ενδιαφερόμενος όντως επιδιώκει την ανάπτυξη του 
μεριδίου του στην αγορά, που είναι ο σκοπός των δημο-
πρασιών NOME, ώστε να του επιτρέπεται η συμμετοχή του» 
αναφέρουν σχετικά πηγές του ΥΠΕΝ. Υπενθυμίζουν, επίσης, 
ότι οι δημοπρασίες ΝΟΜΕ καθιερώθηκαν προκειμένου να 
ενισχυθεί ο ανταγωνισμός στη λιανική αγορά ηλεκτρικού 
ρεύματος, μέσα από την αύξηση των μεριδίων των αντα-
γωνιστών τού μέχρι σήμερα κυριάρχου «παίχτη». «Στην 
κατεύθυνση αυτή», τονίζουν, «δεν συμβάλλει η απόκτηση 
ποσοτήτων ΝΟΜΕ από εταιρείες που δεν αναπτύσσουν καμία 
δραστηριότητα λιανικής. Κάτι που πρόσφατα επεσήμαναν οι 
αρμόδιοι φορείς (ΛΑΓΗΕ και ΡΑΕ)». Με άλλη διάταξη αλλάζει 

η διαδικασία αναθεώρησης των χρεώσεων για τις Υπηρεσίες 
Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) που πληρώνουν οι καταναλωτές και 
καλύπτουν το κόστος ηλεκτροδότησης των νησιών, το Κοι-
νωνικό Τιμολόγιο, κ.ά. Προβλέπεται, συγκεκριμένα, εισήγηση 
του Διαχειριστή προς τη ΡΑΕ τον Σεπτέμβριο κάθε έτους, με 
εκτίμηση για την πορεία του λογαριασμού την επόμενη διετία, 
ενώ θα ακολουθεί εισήγηση της ΡΑΕ προς το υπουργείο που 
θα λαμβάνει την τελική απόφαση με στόχο ο λογαριασμός 
να είναι ισοσκελισμένος και να υπάρχει απόθεμα ασφαλείας. 
Πρακτικά, όπως ανέφεραν πηγές της ΡΑΕ στο Αθηναϊκό-Μα-
κεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, οι τρέχουσες χρεώσεις έχουν 
ενσωματώσει το όφελος τόσο από την εισφορά του κρατικού 
προϋπολογισμού στην κάλυψη του ελλείμματος παρελθό-
ντων ετών, όσο και από τις διασυνδέσεις νησιών που πρό-
κειται να τεθούν άμεσα σε λειτουργία. Οι επόμενες μειώσεις 
που θα προκύψουν από τον επόμενο κύκλο διασυνδέσεων 
αναμένονται σε ορίζοντα τετραετίας.

Σε τροχιά σημαντικής αναβάθμισης βρίσκονται οι ενεργεια-
κές σχέσεις Ελλάδας - FYROM, με υποδομές που καθιστούν 
τη χώρα μας παράγοντα - κλειδί για τον ενεργειακό εφοδια-
σμό του γειτονικού κράτους αλλά και της ευρύτερης περιο-
χής. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στα νέα έργα περιλαμβάνεται 
η κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου από τη Θεσσαλονίκη 
(Νέα Μεσημβρία) προς τα Σκόπια καθώς και η αναβάθμιση 
της ηλεκτρικής διασύνδεσης των δύο χωρών, ενώ ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προοπτικές τόσο στην εμπο-
ρία ηλεκτρικής ενέργειας όσο και στον τομέα των υγρών 
καυσίμων.
Όπως είναι γνωστό, από το 1999 τα Ελληνικά Πετρέλαια 
ελέγχουν την πλειοψηφία των μετοχών του διυλιστηρίου 
ΟΚΤΑ της πΓΔΜ το οποίο από το 2002 έχει διασυνδεθεί με 
το διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη μέσω αγωγού 
μεταφοράς καυσίμων. Όμως τόσο η λειτουργία του διυλι-
στηρίου (από το 2013) όσο και του αγωγού έχουν διακοπεί 
και τα ΕΛΠΕ αξιοποιούν έκτοτε τις δεξαμενές χωρητικότητας 
350 εκατ. λίτρων καθώς και τους σταθμούς φόρτωσης βυ-
τιοφόρων και βαγονιών που βρίσκονται στις εγκαταστάσεις 
του διυλιστηρίου για τις ανάγκες της τοπικής αγοράς.
Όπως επισημαίνουν αρμόδιοι παράγοντες του ομίλου στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, τα ΕΛΠΕ κατέχουν μερίδιο 75% στην αγορά 
καυσίμων της πΓΔΜ, διακινώντας ετησίως περισσότερα 
από 834.000 κυβικά. «Επιπλέον, προσθέτουν, λόγω της 
σημαντικής αποθηκευτικής δυνατότητας των εγκαταστάσε-
ών της, η ΟΚΤΑ διατηρεί σημαντικά αποθέματα ασφαλείας 
για την ομαλή και απρόσκοπτη τροφοδοσία της αγοράς σε 
περιόδους ενδεχόμενης ενεργειακής κρίσης.
Παράλληλα, σε περίπτωση επίτευξης συμφωνίας με την Κυ-
βέρνηση της FYROM για την επαναλειτουργία του αγωγού 
που συνδέει απευθείας τις εγκαταστάσεις της ΟΚΤΑ με το 
Διυλιστήριο των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη, τα Σκόπια αναμέ-
νεται να αναβαθμιστούν σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο 

(energy hub), διευκολύνοντας την περαιτέρω διείσδυση 
του Ομίλου των ΕΛΠΕ στη γειτονική περιοχή του Κοσσόβου 
και στις αγορές της Νότιας Σερβίας, της Δυτικής Βουλγαρίας 
και πιθανόν της Αλβανίας».
Σε ό,τι αφορά το φυσικό αέριο, το δεκαετές πρόγραμμα ανά-
πτυξης του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου 2017-
2026 του ΔΕΣΦΑ περιλαμβάνει την κατασκευή αγωγού 
φυσικού αερίου από τη Νέα Μεσημβρία έως τα σύνορα με 
την πΓΔΜ στο ύψος του Τελωνειακού Σταθμού Ευζώνων. 
Πρόκειται για αγωγό μήκους 55 χλμ., προϋπολογισμού 49 
εκατ. ευρώ, με ορίζοντα ολοκλήρωσης το 2020. Το τμήμα 
του αγωγού στη γειτονική χώρα προβλέπεται να έχει μήκος 
110 km και θα εκτείνεται έως την πόλη Stip.
Ωστόσο για τη διασύνδεση Ελλάδας - πΓΔΜ είχε υποβληθεί 
στη ΡΑΕ το Μάρτιο 2016 αίτηση χορήγησης άδειας αυτό-
νομου συστήματος φυσικού αερίου (ΑΣΦΑ) από την εται-
ρία Windows International, κατά πληροφορίες ρωσικών 
συμφερόντων, για την κατασκευή αγωγού Νέα Μεσημβρία 
- Γευγελή.
Ο ΔΕΣΦΑ επισημαίνει ότι τον Οκτώβριο 2016 υπεγράφη 
Μνημόνιο Κατανόησης για το έργο με την κρατική Εταιρεία 
Αξιοποίησης Ενεργειακών Πόρων της πΓΔΜ (MER) καθώς 
και ότι αυτό εντάσσεται στην ενεργειακή στρατηγική που 
χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για 
την τροφοδότηση ανάντη συστημάτων φυσικού αερίου 
μέσω του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς 
(ΕΣΜΦΑ), ενισχύοντας την ασφάλεια εφοδιασμού της ευ-
ρύτερης περιοχής.
Από την άλλη πλευρά στο έγγραφο που κατέθεσε στη δια-
βούλευση η Windows International, αναφέρει ότι η εταιρία 
έχει υπογράψει Μνημόνιο Συνεργασίας με την ΠΓΔΜ στις 
31 Μαρτίου 2015, ότι η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει 
κατά 100 % από ιδιωτικούς πόρους καθώς και ότι η αίτησή 
της προηγείται χρονικά εκείνης του ΔΕΣΦΑ.

Όπως ανέφεραν αρμόδιες πηγές της ΡΑΕ στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, 
η Αρχή έχει ζητήσει διευκρινίσεις για επιμέρους χαρακτη-
ριστικά και στοιχεία του σχεδιασμού του έργου, το οποίο 
έχει προφανή ευρύτερη γεωπολιτική σημασία πέρα από 
την οικονομική, και θα εξετάσει τις αιτήσεις σύμφωνα με τη 
σχετική νομοθεσία.
Σε ό,τι αφορά τον ηλεκτρισμό, Ελλάδα και πΓΔΜ διαθέτουν 
ήδη δύο διασυνδέσεις (Φλώρινα - Μπίτολα και Θεσσαλο-
νίκη - Ντούμπροβο). Οι συζητήσεις που γίνονται αφορούν 
την την αναβάθμιση της πρώτης διασύνδεσης (Φλώρινα 
- Μπίτολα), έργο το οποίο σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ πρό-
κειται να ενταχθεί στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης των 
Ευρωπαϊκών Δικτύων του ENTSO-E (είναι το ευρωπαϊκό 
δίκτυο των διαχειριστών δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας ως υπό εξέταση (under consideration) έργο, κα-
τόπιν συμφωνίας με τον Διαχειριστή του Συστήματος της 
ΠΓΔΜ.
Η ΔΕΗ ανακοίνωσε εξάλλου την περασμένη εβδομάδα ότι 
βρίσκεται σε πολύ προχωρημένο στάδιο για την εξαγορά 
του Ομίλου EDS, μίας κορυφαίας εταιρείας στον τομέα της 
εμπορίας και προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, στη FYROM 
καθώς παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε μεγάλες βιομηχανίες 
και επιχειρήσεις με ένα χαρτοφυλάκιο πελατών 320 MW ή 
το 40% των εταιρειών με περισσότερους από 50 υπαλλή-
λους.
Η EDS ιδρύθηκε το 2012 και διαθέτει θυγατρικές στη Σερβία, 
στη Σλοβακία και στο Κόσσοβο. Είναι μέλος του Ουγγρικού 
Χρηματιστηρίου Ηλεκτρικής Ενέργειας (HUPX) και διαθέτει 
άδειες trading Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Σερβία, στο Κόσ-
σοβο, στη Κροατία, στη Βουλγαρία και στην Ουγγαρία.

ΤΡΟπΟΛΟγΙΑ ΥπΕΝ γΙΑ δΗΜΟπΡΑΣΙΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ χΡΕΩΣΕΙΣ ΥΚΩ

ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΩΝ ΣχΕΣΕΩΝ ΑΘΗΝΩΝ - ΣΚΟπΙΩΝ ΕπΙΚΕΙΤΑΙ 
ΣΤΟ ΕπΟΜΕΝΟ δΙΑΣΤΗΜΑ
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Ο υπουργός ΠΕΝ Γ. Σταθάκης κατά την συζήτηση του 
πολυνομοσχεδίου στη Βουλή προέβη σε ανακοινώσεις 
και διευκρινίσεις για το Κτηματολόγιο, τις αδειοδοτήσεις 
λατομείων και το χρηματιστήριο ενέργειας. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταξύ άλλων είπε: Δεν ξέρω αν είναι 
«Αριστερό» ή «Δεξιό» η χώρα να αποκτήσει κτηματολό-
γιο. Το σημαντικό είναι ότι αντικαθιστούμε ένα μόνιμο 
καθεστώς γκρίζας ζώνης μίας μακράς σαραντάχρονης 
περιόδου διακυβέρνησης, που είχε την ικανότητα να 
αναπαράγει διαρκώς γκρίζες ζώνες που απαιτούσαν είτε 
τροπολογίες είτε διαμόρφωναν ένα μόνιμο καθεστώς 
πολιτικής διαμεσολάβησης, προκειμένου να ρυθμίσουν 
την οικονομική ζωή του τόπου. Η σημερινή κυβέρνη-
ση, όχι μόνο με το σημερινό πολυνομοσχέδιο, καλείται 
βήμα-βήμα να επιλύσει όλα τα θέματα της χωροταξίας, 
της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των δημόσιων οι-
κονομικών, των εργασιακών, κ.α.  Ξεκινήσαμε το κτη-
ματολόγιο. Δεν θα ανατρέξω στο θεσμό του 1837, το 
θεσμό των υποθηκοφυλακείων. Το 1930 ο Ελευθέριος 
Βενιζέλος έθεσε ως κατ’ επείγον αίτημα της ελληνικής 
πραγματικότητας, ως ελάχιστο εκσυγχρονισμό, να κα-
ταρτισθεί κτηματολόγιο κατά την περίοδο 1930-1934, 
ως ελάχιστη προϋπόθεση μιας διαδικασίας στοιχειώ-
δους εκσυγχρονισμού της χώρας. Σήμερα, ο θεσμός του 
κτηματολογίου που εισάγουμε, ουσιαστικά κάνει πέντε 
αυτονόητα πράγματα. Πρώτον, συγκροτεί ενιαίο φορέα, 
άρα αίρει το διχασμό ανάμεσα στο κτηματολόγιο και τα 
υποθηκοφυλακεία, καθώς συστήνεται ένας ενιαίος φο-
ρέας. Δεύτερον, ο φορέας είναι δημόσιος, νομικό πρό-
σωπο δημοσίου δικαίου. Ο λόγος για αυτό είναι προ-
φανής, καθώς στις περισσότερες χώρες ο φορέας του 
ενιαίου κτηματολογίου έχει δημόσιο χαρακτήρα. Τρίτον, 
έχει σαφή οργανωτική δομή και αρχές συγκρότησης. 
Προβλέπεται ένας κεντρικός φορέας, ένα κέντρο σε κάθε 
περιφέρεια και ένα γραφείο σε κάθε νομό. Τέταρτον, 
προβλέπονται και εξαιρέσεις, τις όποιες πήραμε υπόψη 
μας και αφορούν παραμεθόριες περιοχές, δύο νομούς 
που έχουν ισοδύναμα κέντρα και πολλά νησιά. Αναγνω-
ρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλες ιδιαιτερότητες, οι οποίες 
θα λυθούν διοικητικά κατά το μεταβατικό στάδιο των 24 
μηνών, τις οποίες και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε. 
Οι ιδιαιτερότητες των νησιών είναι απόλυτα σεβαστές, 
και θα ληφθούν υπόψη, κατά τη μεταβατική περίοδο, 
ειδικά με επιμέρους γραφεία σε πολύ μικρά νησιά.
Πέμπτον, αυτός ο φορέας καλείται να ολοκληρώσει την 
κτηματογράφηση μέχρι το 2020. Από το Εθνικό Κτη-
ματολόγιο και Χαρτογράφηση (ΕΚΧΑ) αναφέρθηκε ότι 
έχουν ήδη ανατεθεί 28 μελέτες και φιλοδοξούμε να φτά-
σουμε στο 75% το 2020. Άρα θέτουμε ένα πολύ υψηλό 
στόχο. Πρόκειται για ένα φορέα, που θα έχει ηλεκτρο-
νική υποδομή, προκειμένου όλοι οι πολίτες, να έχουν 

άμεση και εύκολη πρόσβαση στο κτηματολόγιο.
Σε αυτό το σημείο θα κάνω κάποιες διευκρινίσεις, με 
αφορμή τη συζήτηση που προηγήθηκε. Πρώτον, σχετι-
κά με το κόστος, ο φορέας είναι αυτοχρηματοδοτούμε-
νος και θα είναι αυτοχρηματοδοτούμενος. Εν τούτοις, οι 
συναλλαγές δεν θα επιβαρύνονται καθόλου με Φ.Π.Α., 
ενώ μέχρι σήμερα ορισμένες κατηγορίες συναλλαγών 
στα άμισθα υποθηκοφυλακεία, επιβαρύνονταν κυρίως 
με Φ.Π.Α. Οι αναπροσαρμογές και τα ποσά που προβλέ-
πονται ενσωματώνουν τις αξίες που εισπράττονται σή-
μερα, χωρίς να δημιουργούν επιπρόσθετα βάρη στους 
καταναλωτές.
Δεύτερη διευκρίνιση, καθώς συζητήθηκαν πολύ τα 
θέματα της μετάβασης. Ο νέος φορέας είναι καθολικός 
διάδοχος της ΕΚΧΑ Α.Ε.. Επομένως, όλες οι διαδικασίες 
που βρίσκονται σε εξέλιξη ενσωματώνονται, μεταφέρο-
νται στον νέο φορέα, οι προκηρύξεις, τα πάντα, χωρίς το 
παραμικρό πρόβλημα.
Τρίτη διευκρίνιση, διότι ακούστηκε και κριτική ότι εξο-
βελίζεται το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Δεν ισχύει αυτό, 
καθώς στη νέα διοίκηση του φορέα, ο Υπουργός Δικαι-
οσύνης ορίζει τα μισά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
και τα άλλα μισά ορίζονται από τον Υπουργό Περιβάλ-
λοντος. Συνεπώς, όχι μόνο δεν εξοβελίζεται αλλά, πα-
ραμένει ισχυρή και ισότιμη παρουσία του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης στον ορισμό της διοίκησης και συνεπώς, η 
κριτική που ασκείται είναι λίγο υπερβολική.
Να αναφερθώ τώρα στο θέμα του προσωπικού. Το 
σύνολο του προσωπικού υποθηκοφυλακείων εμμί-
σθων-αμίσθων και της ΕΚΧΑ Α.Ε., ενσωματώνεται στο 
νέο φορέα. Αν και ακούστηκαν πολλά για το θέμα των 
νομικών, οι νομικοί του καινούργιου φορέα θα είναι νο-
μικοί πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, δηλαδή δικηγόροι 
που θα ενσωματωθούν στο φορέα. Το οργανόγραμμα 
προβλέπει 12 θέσεις δικηγόρων με έμμισθη εντολή, 
οι οποίοι θα εκπροσωπούν δικαστικά το φορέα. Είναι 
μάλλον υπερδιπλάσιοι από αυτούς που όντως ασχο-
λούνται με τη δικαστική εκπροσώπηση σήμερα. Εντός 
του φορέα ακόμη, θα υπάρχουν πολλοί νομικοί, από τα 
υποθηκοφυλακεία κ.λπ., καθώς και όσοι ακόμη νομικοί 
επιλέξουν να μπουν στο νέο φορέα, με τους ίδιους όρους 
που εργάζονται σήμερα.
Πρόβλημα επιλογής τίθεται μόνο για όσους καλούνται 
να αποφασίσουν, όσους έχουν γραφεία και δραστηρι-
οποιούνται, που αποτελούν μια μικρή μειοψηφία και 
πρέπει να επιλέξουν αν θα ενταχθούν ως δημόσιοι υπάλ-
ληλοι στο νέο φορέα, ή αν θα διατηρήσουν τα γραφεία 
τους. Συνεπώς, οι κανόνες είναι ίδιοι, διότι δεν μπορεί να 
υπάρχουν δικηγόροι δύο ταχυτήτων εντός του φορέα. 
Οι κανόνες είναι σαφείς και οι 12 από τους 62 που θα επι-
λεγούν ως δικηγόροι με έμμισθη εντολή, θα επιλεγούν 

βάσει: πρώτον της παλαιότητας και δεύτερον βάσει της 
συχνότητας εκπροσώπησης από μέρους τους του φορέα 
στα δικαστήρια. Υπάρχουν συνεπώς αντικειμενικά κρι-
τήρια επιλογής.
Το λατομικό νομοσχέδιο αποτελεί μία μεγάλη τομή 
και ρυθμίζει τρία βασικά ζητήματα. Πρώτον, θεσπίζει 
σαφείς κανόνες για τη διαδικασία απόκτησης ενός με-
ταλλείου που μέχρι τώρα αποτελούσε γκρίζα ζώνη. Η 
προκήρυξη γίνεται δημόσια σε όλες τις περιπτώσεις και 
δεύτερον απλοποιεί τη διαδικασία αδειοδότησης. Οι 18 
άδειες που χρειαζόταν για την αδειοδότηση γίνονται 8, 
δεν χρειάζεται επίσκεψη στην ίδια υπηρεσία δύο φορές 
και ούτω καθ’ εξής και τρίτον, επεκτείνουμε τη διάρκεια 
των συμβάσεων.
Με εκπλήσσει η κριτική κάποιων Βουλευτών και του 
Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων. Σήμερα η δι-
άρκεια των συμβάσεων παραχώρησης των μεταλλείων, 
και κοιτάζω τον βουλευτή Δράμας που ήταν τόσο δει-
κτικός, είναι 20 συν 20 έτη. Αυτή ήταν η πρόβλεψη του 
λατομικού νόμου που κληρονομήσαμε. Το νέο λατομικό 
νομοσχέδιο προβλέπει την παραχώρηση για 40 συν 30 
έτη, έπειτα από διαπραγμάτευση. Τα 20 συν 20 λοιπόν 
έτη, η λήξη δηλαδή στα 40 έτη, γίνεται 40 συν 30.
Ακούω το Σύνδεσμο ή εσάς να λέτε ότι ανοίγουμε παρά-
θυρο στη διαφθορά. Απαντάω σε αυτό λέγοντας πρώ-
τον, ότι η μίσθωση δημόσιων και ιδιωτικών εκτάσεων 
γίνεται μέσω δημοπρασίας, απαγορεύεται δηλαδή η 
απευθείας μίσθωση: να μη σας πω πόσοι έχουν απευ-
θείας μισθώσεις από τους υπάρχοντες.
Για το Χρηματιστήριο Ενέργειας. Σήμερα υπάρχουν δύο 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, η προ ημερήσια αγορά και 
η ημερήσια, την οποία διαχειρίζεται ο Λειτουργός της 
Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε (ΛΑΓΗΕ). Το Χρηματι-
στήριο Ενέργειας είναι ένας θεσμός που προσθέτει άλλη 
μία αγορά, την προθεσμιακή, μεταφέρει και ενσωματώ-
νει ένα κομμάτι αρμοδιότητας του ΛΑΓΗΕ στο Χρηματι-
στήριο Αθηνών και φτιάχνεται ένας ειδικός φορέας, το 
Χρηματιστήριο Ενέργειας, που κάνει τρία πράγματα: λει-
τουργεί τις νέες αγορές που δημιουργούνται, την ημε-
ρησία, προθεσμιακή, όπου δημιουργείται ένα σύστημα 
εκκαθάρισης, προσφοράς, ζήτησης, καθώς οι τιμές 
διαμορφώνονται κάθε μέρα. Αυτό το σύστημα αποτε-
λεί μία μεγάλη αλλαγή. Είναι ένα αναγκαίο βήμα που 
θα ανοίξει τη δυνατότητα να υπάρξει μια ρυθμιζόμενη 
αγορά, με πολύ αυστηρούς κανόνες και το οποίο ανοίγει 
το δρόμο σε μια αγορά ενέργειας, η οποία αναπόφευκτα 
θα συμπεριλαμβάνει πλέον, πολλούς και διαφορετικούς 
«παίκτες».

ΤΟπΟΘΕΤΗΣΗ ΥπΕΝ ΣΤΗ βΟΥΛΗ  γΙΑ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟγΙΟ, ΛΑΤΟΜΕΙΑ, ΕΝΕΡγΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
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Στη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε στο ΥΠΕΝ, 
με πρωτοβουλία του Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, και τη 
συμμετοχή των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων, με 
θέμα την προσαρμογή της χώρας στην κλιματική αλλαγή, 
όπως ανακοινώθηκε με δελτίο Τύπου ο Αν. ΥΠΕΝ τόνισε την 
αναγκαιότητα αναβάθμισης της δημόσιας πολιτικής, προκει-
μένου να μειωθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, 
οι οποίες είναι δεδομένες και επηρεάζουν την κοινωνική και 
οικονομική ζωή των πολιτών. Συνολικά, τόσο ο μετριασμός, 
δηλαδή η παγκόσμια προσπάθεια για τη μείωση των εκπο-
μπών αερίων του θερμοκηπίου, όσο και η προσαρμογή στην 
κλιματική αλλαγή, απαιτούν τη χάραξη στρατηγικών και οι-
κονομικών εργαλείων ανάπτυξης που θα συμπεριλαμβάνουν 
το αποτύπωμα άνθρακα, αλλά και τους κινδύνους από τις 
αλλαγές του κλίματος.
«Με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πτυχή της κοινωνικής και 
οικονομικής δραστηριότητας που να μην επηρεάζεται από 
την κλιματική αλλαγή, από την υγεία και την ποιότητα ζωής 
των πολιτών, έως τη γεωργική παραγωγή, την τουριστική 
δραστηριότητα, τα πλημμυρικά φαινόμενα, τις δασικές πυρ-
καγιές, τις τιμές των τροφίμων κ.α., οφείλουμε να επαναχα-
ράξουμε τη δημόσια πολιτική μας για το συντονισμό των το-
μεακών πολιτικών για τη μείωση επιπτώσεων και κινδύνων», 
είπε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας ότι η Ελλάδα ανήκει 
στην ευπρόσβλητη ζώνη της Ανατολικής Μεσογείου και επη-
ρεάζεται πολύ και λόγω του μεγάλου παραλιακού της μετώ-
που. Σε συνδυασμό με τις υπάρχουσες θεσμικές προβλέψεις, 

η συγκρότηση Εθνικού Συμβουλίου για την προσαρμογή 
στην κλιματική αλλαγή, μπορεί να υλοποιήσει την υφιστάμε-
νη Εθνική Στρατηγική, τροφοδοτώντας με νέα δεδομένα την 
έρευνα, και συντονίζοντας κατάλληλα και κεντρικά τις επιμέ-
ρους τομεακές πολιτικές, παράλληλα με τους Δήμους και τις 
Περιφέρειες.  
«Μπορούμε να θέσουμε υψηλούς στόχους για τη χώρα μας 
στον τομέα της προσαρμογής της κλιματικής αλλαγής», υπο-
γράμμισε ο Αν. ΥΠΕΝ, «συνδέοντας αποτελεσματικά όλες τις 
τομεακές πολιτικές, ξεκινώντας από τη διαχείριση νερού και 
το χωροταξικό σχεδιασμό και φτάνοντας έως τις υποδομές, 
τον τουρισμό, και την γεωργία, και ενσωματώνοντας τη δρα-
στηριότητα του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα για να 
θωρακιστεί η χώρα και η οικονομική δραστηριότητα απένα-
ντι στους κινδύνους και τις επιπτώσεις που ούτως ή άλλως θα 
έχει η κλιματική αλλαγή, και οι οποίες έχουν μεγάλες απώλει-
ες, όπως είδαμε στα πρόσφατα παραδείγματα της Μάνδρας 
και της Σαμοθράκης. Ζητούμε, λοιπόν, από το κάθε Υπουργείο 
να λαμβάνει υπόψη του και τη διάσταση των επιπτώσεων της 
κλιματικής αλλαγής στη χάραξη της πολιτικής του».
Τέλος, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε ότι για το 2018 
υπάρχει στον προγραμματισμό του ΥΠΕΝ, η πρόταση ενός 
διυπουργικού νομοθετήματος για την κλιματική αλλαγή. Στο 
πλαίσιο της χάραξης μιας ουσιαστικής πολιτικής στα θέματα 
της κλιματικής αλλαγής, η οποία συμπεριλαμβάνει και την 
περιβαλλοντική διπλωματία, ο Αν. ΥΠΕΝ δεν παρέλειψε να 
αναφέρει τις συνεργασίες της χώρας μας με Κύπρο και Ισραήλ 

και με Κύπρο και Αίγυπτο, στις οποίες η Ελλάδα έχει ρόλο συ-
ντονιστή, σε ό,τι αφορά τα θέματα προσαρμογής.
«Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δημιουργείται ένα παρατηρη-
τήριο για την κλιματική αλλαγή στην Ανατολική Μεσόγειο, 
ασκώντας με αυτό τον τρόπο ευρύτερες πολιτικές που μόνο 
ωφέλιμες μπορούν να είναι, εφόσον ενισχύουν τη συνεργασία 
στα θέματα του περιβάλλοντος, στον τομέα της οικονομίας, 
αλλά και στα θέματα ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή», 
κατέληξε ο Σωκράτης Φάμελλος.  
Στη συνάντηση εργασίας παραβρέθηκαν οι Γενικοί Γραμμα-
τείς Οικονομικής Πολιτικής, Έλ. Παπαδοπούλου, Εσωτερικών, 
Κώστας Πουλάκης, Πολιτικής Προστασίας, Φ. Θεοδώρου, 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΕΣΠΑ), Τ. Κορκολής, Υποδομών, Γ. 
Δέδες,  Παιδείας, Γ. Αγγελόπουλος, Έρευνας και Τεχνολογίας, 
Π. Κυπριανίδου, Περιβάλλοντος, Χρ. Μπαριτάκη, Ενέργειας & 
Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μ. Βερροιόπουλος, Χωρικού Σχεδι-
ασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, Ρ. Κλαμπατσέα, Βιομηχα-
νίας, Ζ. Στρατής, Δημόσιας Υγείας, Γ. Μπασκόζος, Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ν. Αντώνογλου, Πολιτισμού, Μ. 
Βλαζάκη και Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Γ. Τζιάλ-
λας, ο Ειδικός Γραμματέας ΕΓΥ, Ι. Γκανούλης, και στελέχη του 
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Δ/ντρια Κλιματικής 
Αλλαγής και Ποιότητας της Ατμόσφαιρας, Ρ. Μπατμάνογλου, 
Τμ/ρχης Κλιματικής Αλλαγής και Ποιότητας Ατμόσφαιρας, Κ. 
Ψύχας, και Ελ. Μανώλη, Σύμβουλος Αν. ΥΠΕΝ.

Η προετοιμασία για το άνοιγμα της διασυνοριακής διάβασης 
των Πρεσπών ήταν στο επίκεντρο της ευρείας διυπουργικής 
σύσκεψης που συγκλήθηκε σήμερα στο υπουργείο Εξωτερι-
κών από τον υπουργό Νίκο Κοτζιά, με τη συμμετοχή του ανα-
πληρωτή υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Νίκου Τόσκα, 
της υφυπουργού Οικονομίας, Αικατερίνης Παπανάτσιου, του 
περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρου Καρυπίδη, 
καθώς και εκπροσώπων των υπουργείων Εθνικής Άμυνας 

και Υποδομών & Μεταφορών. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι οι συ-
ζητήσεις, όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση του υπουργεί-
ου Εξωτερικών, εστιάστηκαν στην απαραίτητη προετοιμασία 
για την εξασφάλιση της λιμναίας και χερσαίας πρόσβασης στη 
διάβαση των Πρεσπών, για την οποία θα απαιτηθεί η κατα-
σκευή δρόμου και κτιριακών υποδομών που θα φιλοξενούν 
τελωνείο και εγκατάσταση διαβατηριακού ελέγχου. Στο πλαί-
σιο της σύσκεψης συμφωνήθηκε να προωθηθεί η διαδικασία 

ανάθεσης των απαραίτητων συναφών μελετών, ενώ σχε-
τικά με τη χρηματοδότηση, θα επιδιωχθεί να αξιοποιηθούν 
πόροι του διασυνοριακού προγράμματος Ελλάδας-πΓΔΜ 
(interreg). Όλες οι πλευρές, όπως επισημαίνει το ΥΠΕΞ, ανέδει-
ξαν τη σημασία του έργου για την τοπική οικονομία αλλά και 
την ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας και της πΓΔΜ.

«Με το πολυνομοσχέδιο εισάγουμε διατάξεις για τη βελτίω-
ση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και τη διευκόλυνση 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Στόχος μας είναι η 
αύξηση της συμμόρφωσης των επιχειρήσεων, η προστα-
σία του δημοσίου συμφέροντος και των επιχειρήσεων από 
φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς και η εύρυθμη 
λειτουργία της αγοράς και του επιχειρηματικού περιβάλλο-
ντος». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό τόνισε ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, κατά 
τη συζήτηση του νομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα για το 
κλείσιμο της 3ης αξιολόγησης στις αρμόδιες επιτροπές της 
Βουλής. Ο κ. Χαρίτσης έδωσε έμφαση στην εφαρμογή του 

νόμου για την αδειοδότηση, επισημαίνοντας ότι «οι επιχει-
ρήσεις μπορούν πλέον να ξεκινάνε τη λειτουργία τους μέσα 
σε μία ημέρα, με μία απλή γνωστοποίηση στο ειδικό πληρο-
φοριακό σύστημα». «Διασφαλίζεται έτσι πιο αποτελεσματικά 
το δημόσιο συμφέρον και ταυτόχρονα διευκολύνονται οι 
επιχειρήσεις, αφού περιορίζεται δραστικά ο χρόνος, το κόστος 
και η γραφειοκρατία για την αδειοδότηση. Ήδη περισσότερες 
από 20.000 επιχειρήσεις έχουν κάνει χρήση του πληροφο-
ριακού συστήματος από τον Ιούνιο του 2017», επεσήμανε 
χαρακτηριστικά. Ο κ. Χαρίτσης μίλησε επίσης για μέτρα που 
επισπεύδουν την υλοποίηση των δημόσιων έργων και μειώ-
νουν σημαντικά το κόστος για το δημόσιο, καθώς και για ρυθ-

μίσεις που εκσυγχρονίζουν το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας 
του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας και θεσμοθετούν 
την έννοια του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνιών. 
Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 
υπεραμύνθηκε της διάταξης για τα αρτοποιεία, τονίζοντας ότι 
«επιλύουμε οριστικά ένα χρόνιο πρόβλημα τροποποιώντας το 
νόμο του 2007, ο οποίος, όχι μόνο έκλεισε την αγορά στους 
μικρομεσαίους, αλλά έθεσε σε άμεσο κίνδυνο τη λειτουργία 
μικρών αρτοποιείων στην ελληνική περιφέρεια».

Σ. φΑΜΕΛΛΟΣ: “χΡΕΙΑζΟΜΑΣΤΕ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ πΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΤΗΣ χΩΡΑΣ γΙΑ ΤΗΝ πΡΟΣΑΡΜΟγΗ ΣΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑγΗ”

ΥπΕξ: πΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ γΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙγΜΑ ΤΗΣ δΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ δΙΑβΑΣΗΣ ΤΩΝ πΡΕΣπΩΝ

Α. χΑΡΙΤΣΗΣ: ΣΤΟχΟΣ Η βΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΙ δΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΗΣ ΕπΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
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Αύξηση 1,1% σημείωσε ο πληθωρισμός σε μέσα επίπεδα πέρυσι, 
μετά από την άνοδο κατά 0,7% που καταγράφηκε τον περασμένο 
Δεκέμβριο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, όπως ανακοί-
νωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών καταναλωτή σημείωσε 
τον Δεκέμβριο 2017 αύξηση 0,7% σε ετήσια βάση, έναντι μηδε-
νικής μεταβολής που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση 
το με το 2015.
Η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από τις ακόλουθες μεταβολές:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών κατά:
*0,5% στη «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω αύξησης 
κυρίως των τιμών σε ελαιόλαδο, νωπά φρούτα, χοιρινό,
καφέ. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση 
κυρίως των τιμών σε νωπά λαχανικά, πουλερικά, γαλακτοκομικά 
και αυγά, πατάτες.
*6,9% στα «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρί-
ως των τιμών στον καπνό.
*4,9% στις «Μεταφορές», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών σε 
καύσιμα και λιπαντικά, εισιτήρια μεταφοράς επιβατών με αερο-
πλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση 
κυρίως των τιμών στην αγορά αυτοκινήτων.
*1,3% στις «Επικοινωνίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις 
τηλεφωνικές υπηρεσίες.
*0,2% στην «Εκπαίδευση», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα 

δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
*1,2% στα «Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυ-
ρίως των τιμών σε εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- καφενεία- κυλι-
κεία, ξενοδοχεία- μοτέλ- πανδοχεία.
2. Από τις μειώσεις των δεικτών κατά:
*1,6% στην «Ένδυση και υπόδηση», λόγω μείωσης κυρίως των 
τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδησης.
*0,8% στη «Στέγαση», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε ενοί-
κια κατοικιών, ηλεκτρισμό. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμί-
στηκε από την αύξηση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης.
*2,2% στα «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», 
λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε υφαντουργικά προϊόντα οι-
κιακής χρήσης, μεγάλες οικιακές συσκευές (ηλεκτρικές ή μη), είδη 
άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού.
*1,2% στην «Υγεία», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών σε φαρμα-
κευτικά προϊόντα, παραϊατρικές υπηρεσίες, οδοντιατρικές
υπηρεσίες. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την 
αύξηση των τιμών στα νοσοκομεία και κλινικές.
*1,6% στην «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότητες», λόγω μεί-
ωσης κυρίως των τιμών σε: οπτικοακουστικό εξοπλισμό- υπολο-
γιστές- επισκευές, διαρκή αγαθά αναψυχής και πολιτισμού.
*2,2% στα «‘Αλλα αγαθά και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως 
των τιμών σε άλλα είδη ατομικής φροντίδας, ασφάλιστρα

οχημάτων.
Ο γενικός δείκτης τον Δεκέμβριο 2017 σε σύγκριση με τον Νοέμ-
βριο 2017 παρουσίασε αύξηση 0,5%, έναντι αύξησης 1% που 
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου 
έτους.
Ο μέσος δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2017- Δεκεμβρί-
ου 2017 παρουσίασε αύξηση 1,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
Δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2016- Δεκεμβρίου 2016, 
έναντι μείωσης 0,8% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύ-
γκριση του δωδεκαμήνου του 2016 με το δωδεκάμηνο του 2015.
Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός παρουσία-
σε αύξηση 1% τον περασμένο Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2016, έναντι αύξησης 0,3% που 
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2016 με το 2015.
Σε μηνιαία βάση (Δεκέμβριος 2017 με Νοέμβριο 2017), ο εναρ-
μονισμένος πληθωρισμός σημείωσε αύξηση 0,3% έναντι αύξη-
σης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 
προηγούμενου έτους. Ενώ σε μέσα επίπεδα πέρυσι, παρουσίασε 
αύξηση 1,1% έναντι μηδενικής μεταβολής που σημειώθηκε σε 
μέσα επίπεδα το 2016.

Αύξηση 5,8% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών 
στη βιομηχανία τον περασμένο Νοέμβριο σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2016, έναντι αύξησης 3,1% 
που σημειώθηκε κατά την σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών 
το 2016 με το 2015. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την 
ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη εξέλιξη στον λεγόμενο «εισαγόμενο 

πληθωρισμό» οφείλεται:
α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρω-
ζώνης κατά 0,6%, και
β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός 
ευρωζώνης κατά 10,8% (κυρίως λόγω των αυξήσεων στις διε-
θνείς τιμές του πετρελαίου)

Ο γενικός δείκτης τον Νοέμβριο 2017 σε σύγκριση με τον δείκτη 
του Οκτωβρίου 2017 παρουσίασε αύξηση 1,4%, έναντι μείω-
σης 0,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των 
δεικτών το 2016.

Το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών της Ευρω-
ζώνης αυξήθηκε κατά 3% στο τρίτο τρίμηνο του 2017 σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του 2016 έναντι αύξησης 2,7% στο 
δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρι-
κής Τράπεζας (ΕΚΤ). Οι αμοιβές των εργαζομένων αυξήθηκαν 
με υψηλότερο ρυθμό 3,7% (έναντι αύξησης 3,5% στο δεύτερο 
τρίμηνο). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η κατανάλωση των νοικοκυ-
ριών αυξήθηκε με σταθερό ετήσιο ρυθμό 3,2%, ενώ το ποσοστό 

αποταμίευσης των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στο 12% από 
12,3% στο τρίτο τρίμηνο του 2016. Το χρέος των νοικοκυριών 
ως ποσοστό του εισοδήματός τους συνέχισε να μειώνεται και δι-
αμορφώθηκε στο 92,9% από 93,4% στο τρίτο τρίμηνο του 2016, 
καθώς το διαθέσιμο εισόδημα αυξήθηκε ταχύτερα από τα δάνεια 
προς τα νοικοκυριά. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης του ακαθάριστου 
λειτουργικού πλεονάσματος των μη χρηματοπιστωτικών επιχει-
ρήσεων της Ευρωζώνης αυξήθηκε 6,6% στο τρίτο τρίμηνο του 

2017 έναντι 2,3% στο αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, ενώ το κα-
θαρό εισόδημά τους από περιουσία παρέμεινε σε γενικές γραμμές 
σταθερό. Έτσι, το καθαρό εισόδημα από επιχειρηματική δραστη-
ριότητα (που ισοδυναμεί ουσιαστικά με την ταμειακή ροή) αυξή-
θηκε 6% έναντι 1,4% στο δεύτερο τρίμηνο του 2017. Το χρέος 
των επιχειρήσεων ως ποσοστό του ΑΕΠ υποχώρησε στο 132,5% 
από 133,9% στο τρίτο τρίμηνο του 2016.

Είναι δικαιολογημένα τα χαμηλά επίπεδα αποδόσεων των ελλη-
νικών ομολόγων λόγω των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και 
των δημοσιονομικών μέτρων που εφάρμοσε η χώρα, δήλωσε 
στο πρακτορείο «Reuters», ο Kalin Anev Janse, μέλος του ΔΣ του 
ESM, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο δημοσίευμα αναφέρεται, 
μεταξύ άλλων, ότι τα ελληνικά ομόλογα ήταν μεταξύ αυτών που 
σημείωσαν τις καλύτερες επιδόσεις στις αγορές ομολόγων το 2017 

και ξεκίνησαν πολύ θετικά το 2018 εξαιτίας των προσδοκιών για 
έξοδο της Ελλάδας από το πρόγραμμα. Ο Kalin Anev Janse χα-
ρακτήρισε χωρίς προηγούμενο το επίπεδο των διαρθρωτικών 
μεταρρυθμίσεων που υλοποίησε η χώρα και υπενθύμισε ότι η Ελ-
λάδα είναι μια από τις λίγες χώρες της ευρωζώνης με δημοσιονο-
μικό πλεόνασμα μαζί με την Ολλανδία και τη Γερμανία. Πρόσθεσε 
ότι είναι σημαντικό να συνεχίσει η χώρα τις μεταρρυθμίσεις μετά 

το τέλος του προγράμματος. «Ορισμένοι ενδεχομένως φοβούνται 
ότι αυτό δεν θα συμβεί, ωστόσο εγώ πιστεύω πως η Ελλάδα θα 
θελήσει να συνεχίσει να στέλνει αυτό το θετικό μήνυμα», κατέληξε.

ΑΥξΗΣΗ 1,1% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο πΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΕ ΜΕΣΑ ΕπΙπΕδΑ πΕΡΥΣΙ, 
ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

ΑΥξΗΣΗ 5,8% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο γΕΝΙΚΟΣ δΕΙΚΤΗΣ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑγΩγΩΝ ΣΤΗ βΙΟΜΗχΑΝΙΑ ΤΟΝ 
πΕΡΑΣΜΕΝΟ ΝΟΕΜβΡΙΟ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΛΣΤΑΤ

ΕΥΡΩζΩΝΗ: ΜΕ ΕΤΗΣΙΟ ΡΥΘΜΟ 3% ΑΥξΗΘΗΚΕ ΤΟ δΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟδΗΜΑ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΣΤΟ 
ΤΡΙΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017

δΗΜΟΣΙΕΥΜΑ ΤΟΥ REutERS γΙΑ ΤΙΣ ΑπΟδΟΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟγΩΝ ΣΤΙΣ ΑγΟΡΕΣ ΤΟ 2017
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Επείγουσα προκαταρκτική εξέταση παρήγγειλε η εισαγγελία 
Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, ύστερα από αναφορά της ΕΥΑΘ 
ΑΕ, σχετικά με τη ρύπανση δεξαμενής από την οποία τροφο-
δοτείται με πόσιμο νερό η Θεσσαλονίκη. Με έγγραφη εντολή 
του, ο διευθύνων την Εισαγγελία, Λάμπρος Τσόγκας, ζήτησε 
να διενεργηθεί έρευνα για τη διαπίστωση τυχόν αδικημάτων 
που συνδέονται με την προστασία του περιβάλλοντος, την 
έκθεση σε κίνδυνο, τη δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων κ.ά. 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η ΕΥΑΘ ΑΕ ενημερώθηκε την περα-
σμένη Τετάρτη (10/1) με επείγον έγγραφο από την ανάδοχο 
κοινοπραξία, που (κατόπιν διαγωνισμού) ανέλαβε και λει-
τουργεί την ΕΕΝΘ (διυλιστήριο), η οποία βρίσκεται κοντά στη 
ΒΙΠΕ Σίνδου. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε η κοινοπραξία, 
από το πρωί της ίδιας μέρας το εισερχόμενο στην ΕΕΝΘ νερό 
περιέχει επιφανειακές ορατές ουσίες και εξαπλανώμενες κηλί-

δες, που παραπέμπουν σε ύπαρξη σημαντικών ποσοτήτων 
από έλαια, πετρελαιοειδή ή γράσα. Κατά την ίδια ενημέρωση, 
οι κηλίδες ανεβαίνουν στην επιφάνεια του νερού στη Δεξαμε-
νή Δ2 υπό μορφή σταγόνων ή σβώλων και στη συνέχεια δια-
λύονται και εξαπλώνονται στην επιφάνεια, ενώ έχουν περάσει 
στις δεξαμενές καθίζησης και σε μικρό βαθμό στην επιφάνεια 
των κλινών άμμου. Κατόπιν τούτου, η κοινοπραξία προέβη 
σε αύξηση της παροχής από το αντλιοστάσιο της Σίνδου στο 
μέγιστο, μειώνοντας την παροχή επεξεργασίας, ενώ λήφθη-
καν δείγματα από διάφορα σημεία και εστάλησαν για ανάλυ-
ση σε εξωτερικό εργαστήριο. Όπως επισημαίνεται στην ίδια 
ενημέρωση, δεδομένου ότι το εισερχόμενο νερό είναι εκτός 
των προδιαγραφών σχεδιασμού του έργου (ποιότητα εισερ-
χόμενου νερού κατ’ ελάχιστον επίπεδο Α3) δεν είναι δυνατόν 
να υπάρξει εγγυημένη ποιότητα του νερού εξόδου (πόσιμου).

Σύμφωνα με την αναφορά που συνέταξε η ΕΥΑΘ ΑΕ και διαβί-
βασε στην Εισαγγελία, προς το παρόν το νερό πληροί όλες τις 
προϋποθέσεις υγιεινής, πλην όμως, «σε περίπτωση συνέχισης 
του φαινομένου, υπάρχει πιθανότητα να δημιουργηθούν 
προβλήματα». Υπό αυτές τις συνθήκες, ο προϊστάμενος της 
εισαγγελίας Πρωτοδικών, παρήγγειλε επείγουσα έρευνα, την 
οποία θα διενεργήσει η Υποδιεύθυνση Περιβάλλοντος της 
Ασφάλειας Θεσσαλονίκης. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητά 
να γίνουν αυτοψίες και δειγματοληψίες στα επίμαχα σημεία, 
ενώ τα δείγματα θα πρέπει να σταλούν για χημικές εξετάσεις. 
Ζητά δε να ληφθούν καταθέσεις από τους αρμόδιους υπαλλή-
λους της ΕΥΑΘ και των αρμόδιων αντιδημάρχων δήμων της 
περιοχής.

Τη διαβεβαίωση ότι γίνονται όλες οι ενέργειες, από πλευράς 
του υπουργείου Περιβάλλοντος, της ΕΥΑΘ και των συναρ-
μοδίων φορέων, ώστε να μην παρατηρηθεί το παραμικρό 
πρόβλημα στο πόσιμο νερό με το οποίο τροφοδοτείται στο 
πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης, έδωσε ο ανα-
πληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκρά-
της Φάμελλος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φάμελλος, μετά 
από σύσκεψη που είχε με τη διοίκηση και στελέχη της ΕΥΑΘ, 
στη μονάδα επεξεργασίας νερού της ΕΥΑΘ, στη Ν. Μαγνησία 
Θεσσαλονίκης, δήλωσε ότι έπειτα από το περιστατικό ρύπαν-
σης που παρατηρήθηκε από την Τετάρτη, στα αντλιοστάσια 
εισόδου της μονάδας, λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα 
«για να εξασφαλιστεί ότι και η επεξεργασία, αλλά και η ποιότη-
τα του νερού, με το οποίο τροφοδοτείται το πολεοδομικό συ-
γκρότημα της Θεσσαλονίκης, είναι στη βέλτιστη κατάσταση».
Ο αναπληρωτής υπουργός τόνισε ότι τα μέτρα κινούνται 
σε δύο άξονες: Αφενός, γίνεται ότι είναι απαραίτητο για «να 
καθαριστεί πλήρως η προσαγωγός διώρυγα, για να μην 
υπάρχει κανένα πρόβλημα από τη ρύπανση που εντοπίστη-
κε». Αφετέρου, έχουν ενισχυθεί οι εργασίες του διυλιστηρίου 
και το εργαστήριο αναλύσεων με επιπλέον προσωπικό και οι 
αναλύσεις γίνονται με μεγαλύτερη πυκνότητα και συχνότητα, 
ώστε, όπως είπε ο κ. Φάμελλος «να εξασφαλιστεί, αυτό που 
γνωρίζουμε από χθες και έχει ανακοινωθεί από την ΕΥΑΘ, 
ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην ποιότητα του νερού 
δικτύου της Θεσσαλονίκης».
«Επειδή, η ρύπανση εντοπίστηκε στο κανάλι που τροφοδοτεί 
το διυλιστήριο ενισχύσαμε τη λειτουργία του διυλιστηρίου, 
ώστε να μην φτάσει στο δίκτυο οτιδήποτε. Ταυτόχρονα κα-

θαρίζουμε και το κανάλι, τη διώρυγα, που τροφοδοτεί το 
διυλιστήριο, ώστε να μην υπάρχει ρύπανση, ούτε στην τρο-
φοδοσία του διυλιστηρίου» είπε ο αναπληρωτής υπουργός.
Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε, ακόμη, ότι οι Επιθεωρητές Πε-
ριβάλλοντος του υπουργείου Περιβάλλοντος, σε συνεργασία 
με τον εισαγγελέα και την αστυνομία, «θα αντιμετωπίσουν το 
περιστατικό της προέλευσης της ρύπανσης, στο πλαίσιο της 
εφαρμογής της νομοθεσίας για την περιβαλλοντική ρύπαν-
ση». Ταυτόχρονα, πρόσθεσε ότι έχουν ενημερωθεί αρμοδίως 
και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υγείας, αρμόδιος 
για τα θέματα δημόσιας υγείας, Γ. Μπασκόζος και πρόεδρος 
της ΔΕΗ, Μ. Παναγιωτάκης και όλοι οι συναρμόδιοι φορείς.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Γιάννης Κρεστε-
νίτης, διαβεβαίωσε κατηγορηματικά ότι από τις μέχρι τώρα 
μετρήσεις, δεν έχει παρατηρηθεί υπέρβαση των ορίων υγει-
ονομικής ασφάλειας και ποιότητας του νερού που παρέχεται 
από το διυλιστήριο στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσα-
λονίκης.
«Εντοπίστηκε, όπως έχει ανακοινωθεί από χθες, ένα περιστα-
τικό ρύπανσης με υδρογονάνθρακες, έλαια, ορυκτέλαια, που 
φτάνουν στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού της Θεσσα-
λονίκης, χωρίς όμως να υπάρχει κανενός είδους επιβάρυνση 
στο νερό που βγαίνει, μετά την επεξεργασία του, προς την 
πόλη» υπογράμμισε ο κ. Κρεστενίτης.
Ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ εξήγησε ότι για την καλύτερη επεξεργα-
σία του νερού, μειώθηκε η υποδοχή του νερού στο διυλιστή-
ριο της ΕΥΑΘ από τον ποταμό Αλιάκμονα, κατά τα δύο τρίτα 
της συνηθισμένης ροής, δηλαδή, από έξι, σε τέσσερεις χιλιάδες 
κυβικά, ανά ώρα, ώστε να αυξηθεί ο χρόνος επεξεργασίας του 

νερού μέσα στο διυλιστήριο. Παράλληλα, ενισχύθηκαν και οι 
μετρήσεις για να εξασφαλίζεται η καλή ποιότητα του νερού 
που βγαίνει από το διυλιστήριο και τροφοδοτεί την πόλη.
«Το νερό που λείπει από το διυλιστήριο καλύπτεται από το 
νερό της Αραβησσού για να μη λείψει από το πολεοδομικό 
συγκρότημα. Επίσης, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ έχει αυξηθεί 
η παροχή του νερού στο κανάλι που φέρνει το νερό στο δι-
υλιστήριο (από το φράγμα της ΔΕΗ μέχρι και την δεξαμενή 
υποδοχής, πριν το διυλιστήριο), έτσι ώστε να ξεπλυθεί ο αγω-
γός αυτός, από τα ορυκτέλαια που έχουν βρεθεί εκεί» είπε ο 
κ. Κρεστενίτης και συνέχισε: «Ενισχύουμε τις μετρήσεις, πολύ 
παραπάνω από αυτό που επιβάλλουν οι κανονισμοί, δηλαδή, 
τη συχνότητα των μετρήσεων και των παραμέτρων που με-
τράμε, έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι το νερό που παρά-
γεται στην εγκατάσταση επεξεργασίας νερού και με το οποίο 
τροφοδοτείται η πόλη, είναι απόλυτα ασφαλές».
Πρόσθετες μετρήσεις γίνονται και για άλλους επιπρόσθετους 
παράγοντες (πολυκυκλικούς αρωματικούς, ή γαλακτοματο-
ποιημένους υδρογονάνθρακες), αλλά και εκεί δεν έχει παρα-
τηρηθεί υπέρβαση των ορίων.
«Πέραν από όλες τις παραμέτρους που εξετάζονται, σύμφωνα 
με την ισχύουσα νομοθεσία -και δεν έχουμε δει κάποια μετα-
βολή αυτό το διάστημα - κάνουμε και έκτακτες δειγματοληψί-
ες και αναλύσεις, των συμπληρωματικών παραμέτρων, όπως 
ορίζονται στη νομοθεσία. Δεν έχει διαπιστωθεί κάτι ανησυ-
χητικό» δήλωσε η χημικός, εργαζόμενη στο διυλιστήριο της 
ΕΥΑΘ, Γεωργία Σερετούδη.

ΕπΕΙγΟΥΣΑ ΕΙΣΑγγΕΛΙΚΗ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΤΟπΙΝ ΑΝΑφΟΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΑΘ ΑΕ γΙΑ ΡΥπΑΝΣΗ ΣΕ 
δΕξΑΜΕΝΗ ΤΟΥ δΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ πΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

ΛΑΜβΑΝΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ γΙΑ ΤΗ δΙΑΣφΑΛΙΣΗ ΤΗΣ πΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ πΟΣΙΜΟΥ 
ΝΕΡΟΥ, δΗΛΩΣΕ Ο Σ. φΑΜΕΛΛΟΣ, ΜΕΤΑ ΑπΟ ΣΥΣΚΕψΗ ΜΕ ΤΗ δΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΑΘ
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Μία…. Πάτμο σε καλλιεργήσιμη έκταση, χάνουμε κάθε χρόνο 
εξαιτίας των πλημμυρών και της διάβρωσης από ανθρωπογενή 
αίτια σύμφωνα με τον Μανώλη Γλέζο ο οποίος, ως επίτιμο μέλος 
της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρείας και ερασιτέχνης γεωλόγος, 
συμμετείχε σε ημερίδα για την πλημμυρικό κίνδυνο στην Ελλά-
δα που διοργανώθηκε στη Θεσσαλονίκη. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει 
ότι σύμφωνα με τον κ.Γλέζο, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τα 
πλημμυρικά φαινόμενα με δέκα βασικούς κανόνες που είναι οι 
εξής:
- Αντιπλημμυρικά έργα με φράγματα ανάσχεσης στα ανάντη.
-Φράγματα στο ύψος των πλευρικών όχθων.
-Να ακυρώνονται σε μητρικό πέτρωμα.
-Τοξωτά.
-Με υπερχειλίστηρες
-Να θεμελιώνονται στο πιο στενό σημείο της κοίτης.
-Διεύρυνσης λεκάνης απορροής με υλικό από έναντι.
-Οικολογική λειτουργία.
-Ετήσια εκκαθάριση λεκάνης.
-Ειδικό ανάχωμα για να αποφεύγεται η «χύτρα του διαβόλου» 
στα υψηλά φράγματα.
Αφορμή, όχι το αίτιο της πλημμύρας, η βροχόπτωση
«Τρεις μέρες έβρεξε και στη Μάνδρα και σε ολόκληρη την Ελλάδα 
ενώ στην περιοχή της Πιερίας και Ημαθίας, έριξε υπερδιπλάσιο 
ποσό νερού απ΄ότι στην Μάνδρα. Βέβαια θα μου πείτε ότι στην 
Μάνδρα είχαμε από πίσω το όρος Πατέρας που είχε αποψιλω-
θεί από τις πυρκαγιές αλλά και στην Πιερία, έχουμε τον Ολυμπο. 

Εκεί όμως δεν θρηνήσαμε θύματα γεγονός που καταδεικνύει ότι 
η βροχόπτωση είναι η αφορμή ενός πλημμυρικού κινδύνου και 
όχι το αίτιο» εξήγησε από την πλευρά του, στο περιθώριο της 
ημερίδας, ο καθηγητής Μετεωρολογίας του ΑΠΘ, Θόδωρος 
Καρακώστας.
Τις εκτιμήσεις ότι οι πλημμύρες οφείλονταν στην κλιματική αλ-
λαγή στηλίτευσε ο καθηγητής στο Τμήμα Δασολογίας του ΑΠθ 
και διευθυντής στο Εργαστήριο διευθέτησης ορεινών υδάτων 
Παναγιώτης Στεφανίδης.
«Πρώτη φορά άκουσα από επίσημα χείλη , από πολιτικούς, ότι η 
πλημμύρα στη Μάνδρα οφειλόταν στην κλιματική αλλαγή. Δεν 
έχει όμως καμία σχέση η κλιματική αλλαγή με τις πλημμύρες» 
ξεκαθάρισε ο καθηγητής. Όσο για τα λεγόμενα περί «ακραίων 
καιρικών φαινομένων», ο κ. Στεφανίδης, διευκρίνισε ότι τα 80 
χιλιοστά νερού στη Μάνδρα δεν είναι ακραία τιμή.
« Άρα κάτι άλλο φταίει και είναι οι ανθρώπινες επεμβάσεις στα 
ρέματα που έχουν καταπατηθεί τα περισσότερα. Είναι αδιανόητο 
το 2017 να πνίγονται τόσα άτομα . Ξέρετε πόσες παράνομες κα-
τασκευές υπήρχαν πάνω στον χείμαρρο της Αγίας Αικατερίνης;» 
κατέληξε ο καθηγητής
Η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για όλα τα επικίνδυνα ρέ-
ματα πανελλαδικά που θα τεθεί σε διαβούλευση τους πρώτους 
μήνες του 2018 υπογραμμίστηκε από εκπρόσωπο του Αναπλη-
ρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελ-
λου που διάβασε τον χαιρετισμό του καθώς δεν μπόρεσε ο ίδιος 
να παρευρεθεί στην ημερίδα.

Όπως τονίστηκε, «η εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τους 
Κινδύνους Πλημμύρας καθυστέρησε τόσο πολύ που πλέον είμα-
στε σε προχωρημένο προδικαστικό στάδιο με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, καθώς τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας 
έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί μέχρι 2015!».
«Η παρούσα κυβέρνηση», αναφέρεται στον χαιρετισμό του 
υπουργού, «εντόπισε το κενό και από το Νοέμβριο του 2016 
ασχολήθηκε σοβαρά με το πρόβλημα και προχώρησε στην εκ-
πόνηση Σχεδίων Διαχείρισης Κινδύνου Πλημμύρων για όλη τη 
χώρα με κονδύλια του ΕΣΠΑ».
«Τα προσχέδια των Σχεδίων ολοκληρώθηκαν και τέθηκαν σε 
διαβούλευση τον Ιούλιο του 2017. Η διαβούλευση για όλη τη 
χώρα ολοκληρώνεται το Φεβρουάριο του 2018, και η κύρωση 
θα έχει ολοκληρωθεί και για τα 14 Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνου 
Πλημμύρων μέχρι το Μάρτιο του 2018 με πρώτο του Π.Έβρου 
το Φεβρουάριο. Συνολικά επομένως μετράμε 3 χρόνια καθυστέ-
ρηση, χρόνια κατά τα οποία θα μπορούσαν να είχαν υλοποιηθεί 
και προγραμματιστεί δράσεις σε περιοχές υψηλού κίνδυνου και 
θα είχαν γλυτώσει περιουσίες και ζωές». 
Σύμφωνα με τον υπουργό, τα Σχέδια Διαχείρισης προκρίνουν 
προτεραιότητες για το τι πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα 
δίνοντας έμφαση σε δράσεις πρόληψης και προστασίας και στον 
ολοκληρωμένο σχεδιασμό για το σύνολο της λεκάνης, «και όχι 
σε έργα που απλά μεταφέρουν το πρόβλημα και τον κίνδυνο 
παρακάτω ή δίπλα».

Σοβαρά περιβαλλοντικά προβλήματα δημιουργούνται το 
τελευταίο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή της Ελασσόνας 
και του Τυρνάβου, από την έντονη ρύπανση του Τιταρήσι-
ου ποταμού από αστικά απόβλητα, απόβλητα τυροκομεί-
ων, βιομηχανιών, αλλά και κτηνοτροφικών μονάδων, τα 
οποία και χύνονται στο ποτάμι. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ πραγματοποί-
ησε ένα οδοιπορικό στον Τιταρήσιο ποταμό στην περιοχή 
Αγιονέρι της Ελασσόνας και κατέγραψε το φαινόμενο της 
ρύπανσης που έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις και έχει ανη-
συχήσει τους κατοίκους σε Ελασσόνα και Τύρναβο.
Η ρύπανση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να εμφανιστούν 
αφρισμένα νερά, σημεία μαύρου χρώματος κατά μήκος 
του ποταμού, ενώ έντονη είναι και η δυσοσμία σε διάφορα 
σημεία.
Σημειώνεται πως τα φαινόμενα της ρύπανσης, οδήγησαν 
την Περιφέρεια Θεσσαλίας να επιστρατεύσει κλιμάκιο της 
υπηρεσίας, το οποίο και προχώρησε σε δειγματοληπτικούς 
ελέγχους ώστε να γίνει ολοκληρωμένη εκτίμηση της ρύ-
πανσης του ποταμού.
Ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, μιλώ-
ντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με το θέμα της ρύπανσης του 
Τιταρήσιου ποταμού, σημείωσε πως οι υπηρεσίες της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας έσπευσαν αμέσως για να λάβουν 
δείγματα του νερού.

Όπως είπε ο περιφερειάρχης, τα πρώτα δείγματα δείχνουν 
πως πρόκειται για επιβάρυνση του Τιταρήσιου από αστικά 
απόβλητα, από απόβλητα τυροκομείων, απόβλητα κτηνο-
τροφικών μονάδων, αλλά και από στέμφυλα. Ο κ. Αγορα-
στός τόνισε πως θα υπάρξει καταλογισμός προστίμων για 
τη μόλυνση του ποταμού στις επιχειρήσεις που ρυπαίνουν, 
λέγοντας πως «η Περιφέρεια Θεσσαλίας θα είναι αυστηρή 
απέναντι στις πιστοποιήσεις που θα γίνουν αλλά και στους 
ρυπαντές» . Μεταξύ άλλων όμως, ο κ. Αγοραστός σημείω-
σε πως δεν είναι δυνατόν να υπάρξει πλήρης αστυνόμευση 
της περιοχής, «λόγω της υποστελέχωσης της Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, αλλά και της γεωλογικής ιδιορρυθμίας της Πε-
ριφέρειας». 
Ο δήμαρχος Ελασσόνας Νίκος Ευαγγέλου τόνισε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ πως η Περιφέρεια Θεσσαλίας ανέλαβε να κάνει τον 
έλεγχο και να διαπιστώσει την πιθανότητα ρύπανσης του 
Τιταρήσιου ποταμού, ενώ σημείωσε πως είναι αυτονόητο 
για τον δήμο και για κάθε δημότη πως θα πρέπει να υπάρ-
ξει προστασία του περιβάλλοντος.
Από την πλευρά του, ο δήμαρχος Τυρνάβου Παναγιώτης 
Σαρχώσης, είπε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων, ότι το τελευταίο δεκαήμερο υπάρχει έντονη 
επιβάρυνση των ποιοτικών χαρακτηριστικών του Τιταρή-
σιου ποταμού, γεγονός που έγινε γνωστό από κατοίκους 

του Δαμασίου. Σύμφωνα με τον δήμαρχο, υπήρξε άμεση 
επικοινωνία με τον περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα 
Αγοραστό, ώστε να προχωρήσουν οι ενέργειες για τον 
εντοπισμό της πηγής της μόλυνσης και να επιβληθούν οι 
ανάλογες κυρώσεις. Ο κ. Σαρχώσης σημείωσε πως «είναι 
ένα αρνητικό φαινόμενο που επιβαρύνει τον υδροφόρο 
ορίζοντα του δήμου μας, ενώ σημείωσε πως θα πρέπει να 
ληφθούν όλα τα μέτρα, ώστε να αποφευχθούν στο μέλλον 
τέτοια φαινόμενα που έχουν αρνητικά αποτελέσματα για 
την υγεία των κατοίκων της περιοχής.
«Ο Τιταρήσιος ποταμός είναι πηγή ζωής για την περιοχή» 
δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρώην πρόεδρος της δημοτικής 
κοινότητας Τυρνάβου, Αντώνης Λιάνος, ενώ αναφέρθηκε 
σε μια παλαιότερη μελέτη του δήμου Τυρνάβου και του 
Πανεπιστημίου Θράκης, η οποία αφορούσε την απορρο-
φητικότητα του ποταμού. Όπως τόνισε ο κ. Λιάνος, το συ-
μπέρασμα της μελέτης είναι πως από τα νερά του ποταμού 
εμπλουτίζεται η ευρύτερη περιοχή, και εφόσον συνεχίζεται 
η μόλυνση, τα λύματα θα κατέβουν στον υδροφόρο ορίζο-
ντα με αρνητικά αποτελέσματα. Τέλος ο κ. Λιάνος είπε πως 
είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα και να λειτουργήσουν 
οι βιολογικοί καθαρισμοί των εργοστασίων.

ΗΜΕΡΙδΑ: ΜΙΑ ... πΑΤΜΟ ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡγΗΣΙΜΗ ΕΚΤΑΣΗ χΑΝΟΥΜΕ ΕΤΗΣΙΩΣ 
ΑπΟ ΤΙΣ πΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΤΗ δΙΑβΡΩΣΗ

ΕΝΤΟΝΗ Η ΡΥπΑΝΣΗ ΤΟΥ ΤΙΤΑΡΗΣΙΟΥ πΟΤΑΜΟΥ ΑπΟ ΑπΟβΛΗΤΑ. 
ΕΝΑ ΟδΟΙπΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑπΕ-ΜπΕ ΣΤΗ πΕΡΙΟχΗ
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Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ , ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων Θε-
όδωρος Γαλιατσάτος και ο Αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Φοντά-
νας πραγματοποίησε σειρά συναντήσεων στα υπουργεία Ναυ-
τιλίας και Οικονομίας, για θέματα αρμοδιότητας της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων. Αρχικά ο Περιφερειάρχης συναντήθηκε με τον 
Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριο Σα-
ντορινιό, προκειμένου από κοινού να διαμορφώσουν πρόταση 
για τα στρατηγικά έργα στο πλαίσιο του Interreg Ελλάδα Ιταλία 
και συγκεκριμένα για:
 
-Την κατασκευή επιβατικού σταθμού στο λιμάνι Πόρου Κεφα-
λονιάς
- Την ανάληψη μέρους της δαπάνης για την ανακατασκευή του 
λιμανιού Αγ. Νικολάου Βολιμών Ζακύνθου
- Την προοπτική εγκατάστασης συστήματος ηλεκτρικής τροφο-
δότησης πλοίων στα λιμάνια Πόρου, Ζακύνθου και Κυλλήνης.

Επίσης συζητήθηκε η πραγματοποίηση εκδήλωσης – ημερίδας, 
εντός του πρώτου εξαμήνου του 2018, από την Περιφέρεια 

Ιονίων Νήσων, το Υπουργείο Ναυτιλίας και την CPMR, με θέμα 
“Πολιτικές Συνοχής στο νησιωτικό χώρο”.
 
Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων έθεσε στον κ. Σαντορινιό το 
θέμα της εφαρμογής του μεταφορικού ισοδυνάμου, μετά από τις 
εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στο Αναπτυξιακό Συνέδριο Ιονί-
ων Νήσων και τις ανακοινώσεις που ακολούθησαν σύμφωνα με 
τις οποίες “το μέτρο αυτό δεν θα αφορά μόνο τη Δωδεκάνησα ή 
τα νησιά του ανατολικού αιγαίου αλλά από το 2019 και μετά θα 
αφορά κάθε νησιώτη και κάθε νησιώτισσα». (Αλέξης Τσίπρας, 
Κάλυμνος, 6/1/2018).
 
Ο κ. Γαλιατσάτος ζήτησε να ενταχθούν από το 2018 στο πρό-
γραμμα και τα Ιόνια Νησιά, σε ισοτιμία με τα νησιά του Αιγαίου. 
“Ζητούμε ισότιμη μεταχείριση. Κατανοούμε τις ιδιαιτερότητες στο 
Αιγαίο, αλλά θα πρέπει να υπάρξει πρόβλεψη για τα Ιόνια νησιά. 
Δείξτε την καλή σας πρόθεση εντάσσοντας τουλάχιστον ένα 
νησί, προτείνουμε την Ιθάκη, στο πρόγραμμα του 2018 και καθ’ 
ολοκληρία τα Ιόνια το 2019”, ζήτησε ο Περιφερειάρχης από τον 

Υφυπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Τέλος τη συζήτηση απασχόλησαν και οι λεπτομέρειες για τη 
νέα γραμμή διάπλου του Ιονίου (Κέρκυρα – Παξοί – Λευκάδα 
– Ιθάκη – Κεφαλονιά – Ζάκυνθος), με στόχο τη διεύρυνση του 
χρόνου δρομολόγησης καθώς ο σχετικός διαγωνισμός είναι εν 
εξελίξει.
 
Υπήρξε επιπλέον η πρόταση, μετά από εκτίμηση της απήχησης 
των φετινών δρομολογίων να δημιουργηθεί πυκνότερη και δι-
ευρυμένη ακτοπλοϊκή σύνδεση από το 2019 καθώς και πρόνοια 
για μετακίνηση και οχημάτων.
Ο Περιφερειάρχης Θ. Γαλιατσάτος και ο Αντιπεριφερειάρχης Γ. 
Φοντάνας συναντήθηκαν στη συνέχεια με την Ειδική Γραμματέα 
Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ευγενία Φωτονιάτα . 
Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των Περιφερει-
ών Ηπείρου και Δ. Ελλάδας, προκειμένου να οριστικοποιήσουν 
τη διατύπωση της πρότασης της ελληνικής πλευράς για το δια-
συνοριακό πρόγραμμα Ελλάδα – Ιταλία.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Αθηνών, με παρέμβασή του προς τον 
Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης, ζήτησε περαιτέρω διευκρι-
νήσεις, που αφορούν τη διάθεση πλαστικών σακουλών μεταφο-
ράς εμπορευμάτων με πάχος τοιχώματος 50-70 μικρών (μm) 
που αποκλειστικά διαθέτουν οι εμπορικές επιχειρήσεις στους 
καταναλωτές. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ επιπροσθέτως ζήτησε 
την αποφυγή άμεσης διενέργειας ελέγχων και επιβολής προ-
στίμων, ώστε να δοθεί στις επιχειρήσεις ένα χρονικό περιθώριο 
προσαρμογής των φορολογικών ταμειακών μηχανών και των 
λογισμικών τους.
Με σημερινή επιστολή του συλλόγου προς τα μέλη του σχετικά 
με την απόφαση για τα μέτρα και τους κανόνες σχετικά με τη μεί-
ωση της κατανάλωσης πλαστικών σακουλών και προς αποφυγή 
λαθών που θα οδηγήσουν σε επιβολή προστίμων, διευκρινίζο-
νται τα εξής παρακάτω:
1. Από 01.01.2018 σταμάτησε η δωρεάν διάθεση στους κατανα-
λωτές των πλαστικών σακουλών μεταφοράς εμπορευμάτων ή 
προϊόντων.
2. Οι διατάξεις της ανωτέρω αποφάσεως δεν εφαρμόζονται στα 
περίπτερα και στους εμπόρους που ασκούν υπαίθριο εμπόριο.
3. Η ανωτέρω απόφαση δεν αφορά τις επιχειρήσεις που διαθέ-
τουν στους πελάτες τους για την μεταφορά των αγορών τους 
αποκλειστικά χάρτινες σακούλες.
4. Επίσης δεν αφορά τις επιχειρήσεις που διαθέτουν στους πελά-
τες τους αποκλειστικά πλαστικές σακούλες με πάχος τοιχώματος 
μεγαλύτερο των 70 μικρών (μm).
5. Η ανωτέρω απόφαση αφορά επιχειρήσεις που διαθέτουν 

στους πελάτες τους, για την μεταφορά των αγορών τους, πλα-
στικές σακούλες με πάχος τοιχώματος μέχρι 70 μικρών (μm).
 
Στην περίπτωση αυτή υπάρχουν οι εξής κατηγορίες στις οποίες 
μπορεί να ανήκει ένας έμπορος ή σε μία ή συνδυαστικά σε περισ-
σότερες από αυτές:
- Πολύ λεπτές πλαστικές σακούλες με πάχος τοιχώματος μικρό-
τερο από 15 μικρά (μm), που απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή 
παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων, όταν 
η χρήση τους συμβάλλει στην αποφυγή σπατάλης τροφίμων. Οι 
σακούλες αυτές δεν υπόκειται σε κανένα τέλος.
- Λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος τοιχώματος 
μικρότερο των 50 μικρών (μm). Οι σακούλες αυτές υπάγονται 
στο περιβαλλοντικό τέλος των 0,03 λεπτών πλέον ΦΠΑ. Το τέλος 
αυτό αναγράφεται στα παραστατικά πώλησης με τρόπο δια-
κριτό και ευανάγνωστο ως πρόσθετο είδος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ 
ΤΕΛΟΣ», και με ποσότητα ισάριθμη της ποσότητας των διατε-
θέντων πλαστικών σακουλών. Υπόκειται σε ΦΠΑ κανονικού 
συντελεστή και αποδίδεται, υποβάλλοντας δήλωση απόδοσης 
περιβαλλοντικού τέλους ανά τρίμηνο στην ΑΑΔΕ.
- Πλαστικές σακούλες μεταφοράς εμπορευμάτων ή προϊόντων 
με πάχος τοιχώματος από 50 μέχρι 70 μικρών (μm) συμπερι-
λαμβανομένων των επαναχρησιμοποιήσιμων σακουλών ή 
τσαντών μεταφοράς με το ίδιο πάχος τοιχώματος. Οι σακούλες 
αυτές τιμολογούνται με κριτήρια τιμολόγησης της κάθε επιχείρη-
σης, χρεώνονται στον καταναλωτή στα σημεία πώλησης εμπο-
ρευμάτων ή προϊόντων με τρόπο διακριτό και ευανάγνωστο 

στα παραστατικά πώλησης προ του ΦΠΑ. Το ποσό της χρέωσης 
αυτής δεν αποδίδεται στην ΑΑΔΕ αλλά μόνο ο ΦΠΑ.
 Για την αποφυγή λαθών και επιβολή προστίμων προτείνεται:
- Να επιβεβαιώσει ο έμπορος από τον προμηθευτή του ή από το 
τιμολόγιο αγοράς, το πλάτος τοιχώματος των πλαστικών σακου-
λών που διαθέτει στους πελάτες του, ώστε να γνωρίζει σε ποια ή 
ποιες κατηγορίες ανήκει.
- Σε όποια κατηγορία και να ανήκει ο έμπορος πρέπει, σε εμφα-
νές σημείο προς τον καταναλωτή, να αναρτήσει πινακίδα με το 
λεκτικό «Οι λεπτές πλαστικές σακούλες μεταφοράς υπόκειται 
σε περιβαλλοντικό τέλος 0,03 πλέον ΦΠΑ, με σκοπό τη μείωση 
χρήσης τους».
- Εάν διαθέτει το κατάστημα σακούλες από 50 μέχρι 70 μικρών 
(μm) ακριβώς από κάτω θα αναφέρεται: « Οι πλαστικές σακού-
λες 50-70 μικρών (μm) χρεώνονται ……πλέον ΦΠΑ» ανάλο-
γα με τη χρέωση της επιχείρησης.
- Κατόπιν συνεννόησης με τον λογιστή - φοροτεχνικό και τον 
τεχνικό συντήρησης των φορολογικών μηχανών των καταστη-
μάτων, θα πρέπει να προβεί ο έμπορος, άμεσα, στις απαιτούμενες 
τροποποιήσεις για την αποφυγή των προβλεπόμενων προστί-
μων που ανέρχονται από 200 μέχρι 5.000 ευρώ.
- Δεν θα πρέπει να προβούν οι έμποροι σε μεγάλες παραγγελί-
ες νέων σακουλών εάν αυτές δεν διαθέτουν τις απαιτούμενες 
από την ανωτέρω απόφαση ειδικές σημάνσεις διότι μετά τις 
10.06.2018 δεν επιτρέπεται η διάθεση σακουλών χωρίς τις νέες 
σημάνσεις.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ πΕΡΙφΕΡΕΙΑΡχΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ γΙΑ δΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ 
πΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ & ΛΙΜΕΝΙΚΑ ΕΡγΑ

πΑΡΕΜβΑΣΗ ΕΣΑ πΡΟΣ ΕΟΑΝ -  ΑπΟ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ δΕΝ ΘΑ ΕπΙΤΡΕπΕΤΑΙ Η δΙΑΘΕΣΗ 
ΣΑΚΟΥΛΩΝ χΩΡΙΣ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
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Σήμερα  Δευτέρα, αναμένεται να ανακοινωθεί η πρόσκληση του 
ΕΣΠΑ, για τον εκσυγχρονισμό των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
και δικτύων υποδομών της περιοχής γύρω από τη λίμνη Καϊάφα. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τη σχετική απόφαση έχει υπογράψει 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης και το 
έργο αφορά στο Συγκρότημα Ιαματικής Πηγής (Λουτρά) Καϊάφα 
Ηλείας, το οποίο περιλαμβάνει ιαματικές πηγές και εγκαταστάσεις 
εξυπηρέτησής τους και ένα ευρύτερο φυσικό περιβάλλον μεγάλης 
οικολογικής και αισθητικής αξίας, με σπάνια βιοποικιλότητα, που 
εκτείνεται έως τη θάλασσα.
 
Υπενθυμίζεται ότι το Συγκρότημα Ιαματικής Πηγής (Λουτρά) 
Καϊάφα Ηλείας αποτελεί ένα σπάνιο συνδυασμό αρχαιολογικού 
μνημείου που περιλαμβάνει τις ιαματικές πηγές των Σπηλαίων 
των Ανυγρίδων Νυμφών και ένα ευρύτερο φυσικό περιβάλλον 
μεγάλης οικολογικής και αισθητικής αξίας, με σπάνια βιοποικι-
λότητα. Στο πλαίσιο της Πράξης «Εκσυγχρονισμός υφιστάμενων 
εγκαταστάσεων και δικτύων υποδομών περιοχής λίμνης Καϊάφα» 
θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις εξυγίανσης των ιαματικών υδάτων, 

αποκατάστασης και ανάδειξης των σπηλαίων των Ανυγρίδων 
Νυμφών και εκσυγχρονισμού των υφιστάμενων εγκαταστάσεων 
και δικτύων υποδομών της περιοχής λίμνης Καϊάφα με στόχο τη 
βελτίωση των υφιστάμενων δημόσιων υποδομών, την προστα-
σία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού κεφαλαίου και την 
ανάπτυξη τουοικοτουρισμού.
 
Η υλοποίηση της Πράξης για την οικοανάπτυξη της περιοχής της 
λίμνης Καϊάφα θα αποτελεί χώρο περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 
και ευαισθητοποίησης με δραστηριότητες που εντάσσονται σε 
ένα φυσικό περιβάλλον με ιστορικό και πολιτισμικό χαρακτήρα. Η 
Πράξη θα πρέπει να λειτουργήσει ως πρότυπο για όλη την χώρα 
στον τομέα του οικοτουρισμού, καθώς και παράδειγμα επίδειξης 
καινοτόμων τεχνικών λύσεων στην κατεύθυνση της βιώσιμης 
ανάπτυξης. Η περιοχή επέμβασης καταλαμβάνει επιφάνεια που 
ανέρχεται σε 120.868,58 τ.μ.
 
Ειδικότερα, οι στόχοι της Πράξης είναι:
• Η ανάδειξη και αξιοποίηση της περιβαλλοντικής αξίας της περιο-

χής με ανάπτυξη ήπιων δραστηριοτήτων για ελεύθερη πρόσβαση 
και οργανωμένη ήπια χρήση των χώρων της από όλους τους 
επισκέπτες της περιοχής, με ιδιαίτερη μέριμνα για την εξυπηρέτηση 
των ΑΜΕΑ.
• Η διασφάλιση του δημόσιου χαρακτήρα της περιοχής. (Στην υπο-
δοχή των επισκεπτών της λίμνης Καϊάφα δεν θα υπάρχει κάποιο 
εισιτήριο εισόδου για τον επισκέπτη, παρά μόνο θα του παρέχεται 
ενημερωτικό φυλλάδιο με όλες τις προσφερόμενες υπηρεσίες και 
δραστηριότητες των εγκαταστάσεων της λίμνης)
• Η διαμόρφωση του Καϊάφα σε προορισμό πρασίνου, οικολογίας, 
περιβαλλοντικής επιμόρφωσης και αναψυχής.
• Η δημιουργία ισχυρής οικοτουριστικής ταυτότητας αυξάνοντας 
την ποιότητα εμπειρίας και θετικών συναισθημάτων των επισκε-
πτών από την ανάδειξη της αισθητικής ποιότητας του φυσικού 
περιβάλλοντος της περιοχής.
 

Στην υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου και της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, 
με στόχο τη συνεργασία για την προετοιμασία της υποψηφιότητας 
για την ένταξη του Ιπποκράτη στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Πο-
λιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, προέβησαν ο περιφερειάρχης 
Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και η πρόεδρος της Ελληνικής 
Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, Αικατερίνη Τζιτζικώστα, σε ειδική 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στο Επαρχείο της Κω, παρουσία 
του δημάρχου Κω, Γιώργου Κυρίτση, του επάρχου Κω, Γιώργου 
Χαλκιδιού και του συνόλου των τοπικών φορέων, επαγγελματικών 
και επιστημονικών συλλόγων της Κω.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ει-
δικότερα, σύμφωνα με τις προτάσεις της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, 
το Μνημόνιο Συνεργασίας, αφορά:
 
- Στην ανάδειξη της Αιγαιακής Δίαιτας ως προτύπου υγιούς τρόπου 
διατροφής.
- Στην προετοιμασία της υποψηφιότητας για την ένταξη του μνημείου 
του Ιπποκράτη στην Κω, στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστι-
κής Κληρονομιάς της UNESCO.
- Στη διασύνδεση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με πληθώρα Προ-
γραμμάτων του Διεθνούς Οργανισμού, καθώς και στη διοργάνωση 

σημαντικών δράσεων.
- Στην κατάρτιση λίστας προς ένταξη, μνημείων και άυλων δράσεων.
 
Ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, δήλωσε 
σχετικά: «Το νησί της Κω είναι στην συνείδηση όλων ταυτισμένο με 
την παγκόσμια μοναδικότητα της πολύπλευρης πολιτιστικής κληρο-
νομιάς της. Αρχής γενομένης από τον Ιπποκράτη, που χιλιετίες πριν, 
έθεσε τις βάσεις της σύγχρονης ιατρικής και διατροφολογίας, ήρθε η 
ώρα, τόσο τα μνημεία όσο και η άυλη πολιτιστική κληρονομιά του 
νησιού του πατέρα της ιατρικής, να καταλάβουν τη θέση που δικαι-
ούνται στον κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
της UNESCO. Η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, σε στενή συνεργασία 
με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO, με την υπογρα-
φή του Μνημονίου Συνεργασίας, αναλαμβάνει να προωθήσει την 
υλοποίηση της πρωτοβουλίας που θα συμβάλει στην ανάδειξη και 
στην παγκόσμια προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς της Κω και 
του Νοτίου Αιγαίου. Πάντοτε σε στενή συνεργασία με τους τοπικούς 
φορείς και με γνώμονα την εξωστρέφεια που έχει ανάγκη ο τόπος».
 
Η πρόεδρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO, Αικα-
τερίνη Τζιτζικώστα, δήλωσε: « Η Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την 

UNESCO ως ο επίσημος εκπρόσωπος του Διεθνούς Οργανισμού στην 
Ελλάδα επικροτεί και στηρίζει δράσεις που στόχο έχουν την ανάδειξη 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, την ήπια τουριστική ανάπτυξη με 
σεβασμό στο περιβάλλον και την προστασία και προβολή των πολι-
τιστικών μας πόρων είτε αφορά τα μνημεία είτε την άυλη πολιτιστική 
κληρονομιά. Με χαρά διαπιστώνω ότι η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 
κινείται με σχέδιο και όραμα προς αυτήν την κατεύθυνση. Ως πρόε-
δρος της Ελληνικής Εθνικής Επιτροπής για την UNESCO βρίσκομαι σή-
μερα εδώ, στη νησί του Ιπποκράτη, για να επιβεβαιώσω με τον πλέον 
επίσημο τρόπο, μέσω της υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας, την 
στήριξη μας στις προσπάθειες σας για την προετοιμασία του Φακέλου 
υποψηφιότητας που θα αποσταλεί στο Υπουργείο Πολιτισμού για την 
ένταξη του Ασκληπιείου στον Κατάλογο της Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της UNESCO, την παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την 
ένταξη στοιχείων στον Αντιπροσωπευτικό Κατάλογο της UNESCO για 
την ‘Αυλη Πολιτιστική Κληρονομιά και την παροχή τεχνογνωσίας για 
τη συμμετοχή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου σε σημαντικά Προ-
γράμματα και Δίκτυα του Διεθνούς Οργανισμού, όπως το Πρόγραμ-
μα «Μνήμη του Κόσμου», το Δίκτυο Συνεργαζομένων Σχολείων της 
UNESCO (ASPNET), το Δίκτυο Πόλεων Μάθησης UNESCO, καθώς και 
το Δίκτυο Δημιουργικών Πόλεων της UNESCO».

Προγραμματική Σύμβαση για την αποπεράτωση του πολιτιστι-
κού κτιρίου του Ιερού Ναού Αγίων Αναργύρων Αμαρουσίου, 
προκειμένου να λειτουργήσει ως πολυδύναμο κέντρο, υπέγρα-
ψαν η Περιφέρεια Αττικής, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητι-
σμού και ο Ιερός Ναός Αγίων Αναργύρων Αμαρουσίου. Το έργο, 
προϋπολογισμού 1.730.000 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ), χρηματοδοτείται από πόρους της Περιφέρειας. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σκοπός του έργου είναι να καταστεί το υφιστά-
μενο ημιτελές κτίριο, επί των οδών Ήβης και Μεγάλου Αλεξάν-

δρου στον Δήμο Αμαρουσίου, άρτιο και λειτουργικό ώστε να 
χρησιμοποιηθεί ως πολυκέντρο για τη διοργάνωση πολιτιστι-
κών και ψυχαγωγικών εκδηλώσεων, δράσεων αλληλεγγύης 
και εκθέσεων, ενώ προβλέπεται να λειτουργήσει βιβλιοθήκη 
και Σχολή Βυζαντινής Μουσικής. Το κτίριο περιλαμβάνει δύο 
υπόγεια και τρεις ορόφους και έχει συνολικό εμβαδόν 1.600,52 
τ.μ.Ειδικότερα, για την ολοκλήρωση του έργου θα υλοποιηθούν 
οι παρακάτω παρεμβάσεις: εργασίες σκυροδετήσεων, οπτο-
πλινθοδομών, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και 

αρχιτεκτονικών προεξοχών στις όψεις του κτιρίου, όπου αυτές 
δεν έχουν ολοκληρωθεί, εργασίες κατασκευής στεγανώσεων και 
θερμομονώσεων, εργασίες εκτέλεσης επιχρισμάτων και μαρμα-
ρικών εργασιών, εργασίες επιστρώσεως δαπέδων, επενδύσεις 
τοίχων και τοποθέτηση κουφωμάτων καθώς και εργασίες χρω-
ματισμών και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου. Το έργο 
θα δημοπρατηθεί και θα εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Έργων της Περιφέρειας Αττικής.

ξΕΚΙΝΑ ΤΟ ΕΡγΟ ΕΚΣΥγχΡΟΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΕγΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑϊΑφΑ

ΥπΕγΡΑφΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡγΑΣΙΑΣ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑδΕΙξΗ ΤΗΣ πΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΚΩ

ΑπΟπΕΡΑΤΩΣΗ πΟΛΥχΩΡΟΥ πΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ  ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑγΙΩΝ ΑΝΑΡγΥΡΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
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Οι προτεινόμενοι για τις θέσεις του προέδρου και των δύο αντι-
προέδρων της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων (ΕΕΤΤ) Κωνσταντίνος Μασσέλος και Αγγελική Σγώρα, 
Σπυρίδων Παντελής αντίστοιχα έχουν κληθεί σε ακρόαση από 
την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής την ερχόμενη 
Τρίτη 16 Ιανουαρίου.
Γνωστά έγιναν χθες το βράδυ και τα 6 νέα μέλη της Ολομέλειας 
της ΕΕΤΤ έπειτα από τη δημοσιοποίηση της απόφασης διορι-
σμού τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Πρόκειται για 
τους Αντώνιο Γαστεράτο Καθηγητή, Πρόεδρο του Τμήματος 
Συστημάτων Παραγωγής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, 
Αριστέα Σινανιώτη Καθηγήτρια Εμπορικού Δικαίου Πανεπιστη-
μίου Πειραιά, Κουλούρα Γρηγόριο Επίκουρο Καθηγητή Σχολής 
Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Αθήνα, Νικόλαο Καψάλη Διδά-
κτορα ΕΜΠ, Αργυρώ Μαγκανιώτη Διδάκτορα Ηλεκτρολόγο 
Μηχανικό και Μηχανικό Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Ελένη 
Γουσίου Οικονομολόγο. Σύμφωνα με το  Infocom.gr τον προ-
τεινόμενο για τη θέση του προέδρου της ΕΕΤΤ Κώστα Μασσέλο 
συνοδεύει ένα πλούσιο βιογραφικό: Είναι καθηγητής στη σχεδί-
αση υπολογιστικών συστημάτων στο Τμήμα Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και από 
το 2013 πρύτανης του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Έλαβε 
πτυχίο Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Πατρών 

το 1994, MSc σε VLSI Systems Engineering από το University of 
Manchester Institute of Science and Technology το 1996 και 
Διδακτορικό από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τε-
χνολογίας Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πατρών το 2000. Η 
διδακτορική του έρευνα πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το 
Inter-university Micro Electronics Centre (IMEC) στο Βέλγιο όπου 
ήταν ερευνητής την περίοδο 1997-1999. Την περίοδο 2001 – 
2004 εργάσθηκε στην εταιρεία INTRACOM σε έργα έρευνας και 
ανάπτυξης συστημάτων ασύρματων επικοινωνιών. Από τις 
αρχές του 2005 έως και το 2006 ήταν lecturer στο Department 
of Electrical and Electronic Engineering του Imperial College. 
Από το 2006 εργάζεται στο Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοι-
νωνιών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ενώ είναι honorary 
lecturer του Department of Electrical and Electronic Engineering 
του Imperial College. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμ-
βάνουν compilers, architecture synthesis, FPGAs, integrated 
circuits design και low power design. Έχει δημοσιεύσει περισσό-
τερα από 100 άρθρα σε διεθνή περιοδικά και συνέδρια. Από το 
2005 συμμετέχει συστηματικά ως εμπειρογνώμονας σε αξιολο-
γήσεις προτάσεων χρηματοδότησης και ερευνητικών έργων της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στο παρελθόν έχει υπηρετήσει σαν αντι-
πρύτανης ακαδημαϊκών υποθέσεων, πρόεδρος της επιτροπής 
ερευνών και πρόεδρος του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 

Υπολογιστών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.
Η Αγγελική Σγώρα  που προορίζεται για τη θέση του αντιπρο-
έδρου των Τηλεπικοινωνιών είναι ερευνήτρια και μεταδιδά-
κτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Μέχρι πρόσφατα ήταν 
σύμβουλος του υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής και Τηλεπικοι-
νωνιών Νίκου Παππά.
O Σπυρίδων Παντελής ο οποίος προορίζεται για τη θέση του 
αντιπροέδρου για τα Ταχυδρομεία διετέλεσε μεταξύ άλλων 
Γενικός Διευθυντής Τεχνολογίας της ΟΤΕ Plus και είναι κάτοχος 
πτυχίου Μηχανολόγου – Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από το 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Επίσης είναι κάτοχος διδακτο-
ρικού διπλώματος (Ph.D.) του Ecole Nationale Superieure des 
Telecommunications (ENST) του Παρισιού, με ειδίκευση στις 
Οπτικές Επικοινωνίες και Οπτική Επεξεργασία Εικόνας στις Τηλε-
πικοινωνίες.
Η είδηση των στελεχών που θα πλαισιώσουν την Ολομέλεια της 
ΕΕΤΤ έχει προκαλέσει ποικίλα σχόλια στην τηλεπικοινωνιακή 
αγορά. Ωστόσο, μένει να φανεί αν το «νέο» αίμα θα ανταπεξέλθει 
στις προσκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει καθώς εκκρεμούν 
σοβαρές αποφάσεις και την ίδια στιγμή σε εξέλιξη βρίσκονται ση-
μαντικές επενδύσεις των τηλεπικοινωνιακών παρόχων σε δίκτυα 
νέας γενιάς με βάση Κανονισμό της ΕΕΤΤ.

Στρατηγική και ορθή χρήση των νέων τεχνολογιών συνθέτουν 
την «ιδανική επιχείρηση», σύμφωνα με τα αποτελέσματα ετήσιας 
έρευνας της Deloitte με τίτλο «Τεχνολογικές Τάσεις 2018: Η Ιδανι-
κή Επιχείρηση». Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι συγκεκριμένα, η έρευνα 
της Deloitte αναδεικνύει τα οκτώ βασικότερα σημεία, τα οποία 
μπορούν να επηρεάσουν τη στρατηγική και τα αποτελέσματα των 
επιχειρήσεων.
Η διεξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με τις νέες τάσεις έγινε με 
βάση τις απόψεις ανθρώπων της αγοράς για τις σημερινές αλλά 
και μελλοντικές τεχνολογικές προτεραιότητες των επιχειρήσεων, 
τις γνώσεις και τις προοπτικές που διαβλέπουν οι ακαδημαϊκοί 
επιστήμονες που σχετίζονται με τους συγκεκριμένους κλάδους, τις 
στρατηγικές προτεραιότητες των νέων τεχνολογικών επιχειρήσε-
ων, καθώς και μέσω του συνδυασμού πληροφοριών και εμπειρίας 
του δικτύου της Deloitte διεθνώς.
Μεταξύ των τάσεων για το 2018 συγκαταλέγονται:
- Τεχνολογικός Επαναπροσδιορισμός: Οι στρατηγικές αποφά-
σεις των εταιρειών στον 21ό αιώνα συνδέονται άρρηκτα με την 
τεχνολογία. Η συγκεκριμένη σύνδεση οδηγεί τις επιχειρήσεις να 
επαναπροσδιορίσουν τους τρόπους με τους οποίους υιοθετούν, 
παραδίδουν και εξελίσσουν τις αποφάσεις τους μέσα από τεχνολο-
γικά ευρήματα και λύσεις.
- Ψηφιακή Πραγματικότητα: Αντιπροσωπεύει το επόμενο στάδιο 
της τεχνολογικής και ψηφιακής επανάστασης των τελευταίων 
ετών.
- Φυσικό και Ψηφιακό Εργατικό Δυναμικό: Αναλύει τις διαδικα-
σίες διοίκησης ανθρώπινου δυναμικού σε περιβάλλοντα όπου 
οι άνθρωποι και οι τεχνολογικές εφευρέσεις αλληλοεπιδρούν και 
συνεργάζονται αρμονικά.
- Νέος Πυρήνας: Εξετάζει πώς οι βασικές λειτουργίες οικονομικών 

και εφοδιαστικής αλυσίδας επαναπροσδιορίζονται λόγω της ει-
σόδου των ψηφιακών τεχνολογιών και της υπαναχώρησης των 
παραδοσιακών λειτουργικών ορίων.
Επιπλέον, η έρευνα της Deloitte παρουσιάζει μία σειρά δυναμικών 
και καινοτόμων εκθετικών τεχνολογιών, η οποία παρατηρεί και 
σχολιάζει στρατηγικές για την περαιτέρω διερεύνηση και αξιοποί-
ηση καινοτόμων ιδεών, οι οποίες μπορεί να απασχολήσουν τις 
επιχειρήσεις, όχι άμεσα, αλλά σε διάστημα μεγαλύτερο των πέντε 
ετών. Η συγκεκριμένη λίστα εξετάζει, επίσης, δύο μακροπρόθεσμες 
τεχνολογικές τάσεις, την τεχνητή νοημοσύνη και την κβαντική κρυ-
πτογράφηση.
Η έρευνα της Deloitte αναφέρει ότι οι τεχνολογικές τάσεις δεν 
αποτελούν αρμοδιότητα μόνο των υπεύθυνων τεχνολογίας και 
ψηφιακών προγραμμάτων κάθε εταιρείας. Έχουν μετατραπεί σε 
θέμα, το οποίο αφορά τους διευθύνοντες συμβούλους και εν γένει 
το Διοικητικό Συμβούλιο κάθε εταιρείας. Παρατηρείται πως πολλοί 
πρωτοποριακά σκεπτόμενοι οργανισμοί προσεγγίζουν στρατη-
γικά τις αλλαγές που επιφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, αντί 
να λειτουργούν αποκλειστικά προς όφελός τους, συνάπτουν συ-
νεργασίες, μέσα από τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν τις νέες 
τεχνολογίες και να αναπτύξουν τη συνολική δομή των διαδικασιών 
τους. Όλο και περισσότερο οι επιχειρήσεις λειτουργούν σκεπτόμε-
νες τις πολλές δυνατότητες των εκθετικών τεχνολογιών και τους 
τρόπους με τους οποίους μπορούν να τις χρησιμοποιήσουν για να 
επιτύχουν μετρήσιμα αποτελέσματα.
Επίσης, σύμφωνα με την έρευνα, σύγχρονες τάσεις, οι οποίες μπο-
ρούν να προσφέρουν ευκαιρίες και νέες προκλήσεις για τις επιχει-
ρήσεις στο διάστημα των επόμενων 18 έως 24 μηνών, είναι:
- Φυσικό και Ψηφιακό Εργατικό Δυναμικό: Η άνοδος των ψηφι-
ακών τεχνολογιών, η τεχνητή νοημοσύνη και οι τεχνολογίες οι 

οποίες μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη εργασία, 
πρόκειται να επηρεάσουν σε μεγάλο βαθμό τις θέσεις εργασίας και 
το σύνολο του εργατικού δυναμικού. Οι επιχειρήσεις που θέλουν να 
επιβιώσουν μελλοντικά οφείλουν να επανεξετάσουν τη διαχείριση 
των εργαζομένων, προετοιμάζοντάς τους για τη νέα υβριδική τάξη 
πραγμάτων, στην οποία το εργατικό δυναμικό θα αποτελείται από 
ανθρώπους αλλά και μηχανές. Ταυτόχρονα, οι επιχειρήσεις πρέπει 
να επαναπροσδιορίσουν τις διαδικασίες τους για τη διαχείριση εικο-
νικών εργαζομένων.
- Blockchain: Η τεχνολογία του Blockchain εξελίσσεται ταχύτατα 
από το στάδιο διερεύνησης των δυνατοτήτων της, σε μία τεχνολο-
γία που μπορεί να παρέχει σημαντικές λύσεις σε κρίσιμα ζητήματα 
τα οποία μπορεί να προκύψουν για μία επιχείρηση. Οι προηγμένες 
περιπτώσεις χρήσης της τεχνολογίας τού Blockchain αλλά και η 
όλο και αυξανόμενη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας, έχουν 
δημιουργήσει μία νέα ανάγκη συντονισμού, ενσωμάτωσης και 
συλλογικής χρήσης πολλαπλών τεχνολογιών Blockchain στη δομή 
μίας μεγάλης επιχείρησης.
- Ψηφιακή Πραγματικότητα: Το επόμενο στάδιο της ψηφιακής 
πραγματικότητας και η εξέλιξή της προϋποθέτει για τις επιχειρήσεις 
να εστιάζουν λιγότερο στα νέα τεχνολογικά δεδομένα που μπορεί 
να προκύψουν μελλοντικά και περισσότερο στην ανάπτυξη στρα-
τηγικών, οι οποίες να είναι ικανές να υιοθετήσουν κάθε μελλοντική 
τεχνολογική εξέλιξη. Οι υπεύθυνοι των τεχνολογικών τμημάτων 
κάθε επιχείρησης θα κληθούν να αντιμετωπίσουν πολλαπλές προ-
κλήσεις για τη σωστή προσαρμογή των εταιρειών στη νέα ψηφια-
κή πραγματικότητα.

πΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΝΕΑ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΕΤΤ – πΡΟΕδΡΟΣ, ΑΝΤΙπΡΟΕδΡΟΙ, ΚΑΙ ΤΑ 6 ΜΕΛΗ

ΣΤΡΑΤΗγΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΗ χΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕχΝΟΛΟγΙΩΝ ΣΥΝΘΕΤΟΥΝ ΤΗΝ «ΙδΑΝΙΚΗ 
ΕπΙχΕΙΡΗΣΗ», ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕΥΝΑ
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Το 2018 θα είναι ένα ακόμη έτος που δεν θα πλήξου-
με, όσον αφορά τις εξελίξεις στο διάστημα. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ουκ ολίγες εκτοξεύσεις και διαστημικές 
αποστολές αναμένεται να ελκύσουν το ενδιαφέρον των 
ειδικών και μη. Οι κυριότερες αποστολές θα έχουν ως 
προορισμό προορισμό τη Σελήνη, τον Ήλιο, τον ‘Αρη, 
τον Ερμή και δύο αστεροειδείς.
 
Ο Νο 1 πύραυλος βαρέων βαρών. Η αρχή θα γί-
νει στο τέλος Ιανουαρίου με την παρθενική εκτόξευση 
του πιο ισχυρού πυραύλου στον κόσμο, του Falcon 
Heavy (Βαρύ Γεράκι), της ιδιωτικής αμερικανικής αε-
ροδιαστημικής εταιρείας Space X. Ο πύραυλος, που 
στην ουσία είναι τρεις μικρότεροι πύραυλοι Falcon 
9 στη «συσκευασία» του ενός, μπορεί να ανυψώσει 
υπερδιπλάσιο φορτίο σε σχέση με τον έως τώρα μεγα-
λύτερο πύραυλο, τον Delta IV Heavy, και μάλιστα στο 
ένα τρίτο του κόστους. Στην πρώτη αυτή πτήση από το 
Ακρωτήριο Κανάβεραλ στη Φλόριντα ο ιδιοκτήτης της 
Space Χ Έλον Μασκ σχεδιάζει να διαφημίσει την άλλη 
εταιρεία του παραγωγής ηλεκτροκίνητων οχημάτων 
Tesla, το τελευταίο μοντέλο της οποίας, ένα σπορ Tesla 
Roadster, θα βρίσκεται μέσα στον πύραυλο. Τελικά, 
αν όλα πάνε καλά, ο Falcon Heavy θα χρησιμοποιηθεί 
μελλοντικά για τη μεταφορά φορτίων και ανθρώπων 
μεταξύ Γης και ‘Αρη.
 
Οι πρώτες επανδρωμένες ιδιωτικές πτήσεις 
των ΗπΑ στον iSS. Οι ΗΠΑ πιθανότατα θα ξαναρ-
χίσουν φέτος τις επανδρωμένες πτήσεις στο διάστημα, 
κάτι που έχουν να κάνουν από αμερικανικό έδαφος από 
το 2011. Έκτοτε όλα τα ταξίδια των αμερικανών αστρο-
ναυτών στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS) έχουν γίνει 
με ρωσικούς πυραύλους «Σογιούζ» από το Καζακστάν. 
Η Αμερικανική Διαστημική Υπηρεσία (NASA) -με παρό-
τρυνση και από τον πρόεδρο Τραμπ- σκοπεύει φέτος 
να στείλει αστροναύτες στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό 
με αφετηρία τις ΗΠΑ και με τη βοήθεια των ιδιωτικών 
εταιρειών Boeing και Space X. Τον Αύγουστο η Space 
Χ προγραμματίζει να χρησιμοποιήσει τον πύραυλο 
Falcon 9 για να κάνει μια δοκιμαστική μη επανδρωμένη 
πτήση του νέου διαστημικού σκάφους Crew Dragon, 
ενώ το Δεκέμβριο θα ακολουθήσει η πρώτη δοκιμαστι-
κή επανδρωμένη αποστολή στον ISS. Από την πλευρά 
της, η Boeing προγραμματίζει τον Αύγουστο να χρη-
σιμοποιήσει τον πύραυλο Atlas V της United Launch 

Alliance για να κάνει μια δοκιμαστική μη επανδρωμένη 
πτήση του νέου σκάφους Starliner, ενώ η πρώτη δοκι-
μαστική επανδρωμένη πτήση θα ακολουθήσει το Νο-
έμβριο. Δεν αποκλείεται πάντως να χρειασθούν περισ-
σότερες δοκιμές και οι επανδρωμένες πτήσεις ίσως και 
των δύο εταιρειών στον ISS να μετατεθούν για το 2019.
 
Σελήνη. Δεν αποκλείεται οι πρώτοι τουρίστες να 
επισκεφθούν φέτος το φεγγάρι. Αν και η NASA δεν θα 
κάνει κάποια ρομποτική ή επανδρωμένη αποστολή στη 
Σελήνη, η Space X (ξανά αυτή!) σχεδιάζει να στείλει ένα 
ζευγάρι τουριστών γύρω από το δορυφόρο της Γης 
μέσα στη διαστημική κάψουλα Dragon 2, η οποία θα 
ανυψωθεί με το νέο πύραυλο βαρέων βαρών Falcon 
Heavy. Κανείς άνθρωπος δεν έχει κάνει κάτι τέτοιο από 
το 1972, όταν έγινε η τελευταία προσελήνωση από την 
αποστολή «Απόλλων 17». Όλες οι μεγάλες ασιατικές 
διαστημικές δυνάμεις (Κίνα, Ινδία, Ιαπωνία) έχουν τα 
δικά τους σχέδια το 2018. Η Κίνα έχει στα σκαριά δύο 
διαδοχικές σεληνιακές αποστολές μετά την πρώτη προ-
σελήνωση μιας κινεζικής κάψουλας (Chang’e 3) και 
ενός ρόβερ το 2013. Έως το τέλος του έτους θα σταλεί 
στο φεγγάρι το Chang’e 4, πάλι μαζί με ένα ρόβερ.
 
Στη συνέχεια η Κίνα θα επιχειρήσει την πρώτη -μετά το 
1976- αποστολή λήψης δείγματος από την επιφάνεια 
της Σελήνης και επιστροφής του στη Γη. Η αποστολή 
του σκάφους συλλογής δειγμάτων Chang’e 5 θα γίνει 
με τον πύραυλο Long March στο τέλος του έτους, αλ-
λιώς θα μετατεθεί για το 2019. Πρόσθετο ενδιαφέρον 
προκαλεί ότι το σκάφος θα προσεληνωθεί στη σκοτεινή 
πλευρά του φεγγαριού, για την οποία οι επιστήμονες 
δεν ξέρουν πολλά πράγματα. Στο φεγγάρι θα πάει και 
η Ινδία τον Μάρτιο, με την εκτόξευση της αποστολής 
Chandrayaan 2, που περιλαμβάνει ένα σκάφος σε τρο-
χιά γύρω από τη Σελήνη, μια κάψουλα προσελήνωσης 
και ένα ρόβερ, το οποίο θα μελετήσει τη σεληνιακή 
επιφάνεια. Θα είναι η πρώτη φορά που η Ινδία θα επι-
χειρήσει να προσεληνώσει ένα σκάφος και να κινήσει 
ένα ρόβερ πάνω στο φεγγάρι. Η χώρα διαθέτει ήδη 
ένα δορυφόρο (Mars Orbiter Mission-MOM) σε τροχιά 
γύρω από τον ‘Αρη. Η Ιαπωνική Διαστημική Υπηρεσία 
(JAXA) έχει προγραμματίσει την εκτόξευση αρκετών 
δορυφόρων παρατήρησης της Γης, μια αποστολή ανε-
φοδιασμού του Διεθνούς Διαστημικού Σταθμού, ενώ 
συμμετέχει και στην αποστολή του Ευρωπαϊκού Οργα-

νισμού Διαστήματος (ESA) στον Ερμή.
 
Ερμής. Αυτή θα είναι και η σημαντικότερη φετινή 
ευρωπαϊκή αποστολή. Πριν το τέλος του 2018, πιθα-
νώς τον Οκτώβριο, η ESA σχεδιάζει να εκτοξεύσει την 
αποστολή BepiColombo με προορισμό τον κοντινότερο 
πλανήτη στον Ήλιο, τον Ερμή. Το σκάφος αναμένεται 
να φθάσει εκεί το 2025. Δύο διαστημοσυσκευές, το 
ευρωπαϊκό Mercury Planet Orbiter και το ιαπωνικό 
Mercury Magnetospheric Orbiter, μετά από το επταετές 
ταξίδι με το μητρικό σκάφος Mercury Transfer Module 
(MTM), θα τεθούν σε τροχιά γύρω από τον πλανήτη για 
να μελετήσουν τη γεωλογία του, την εσωτερική δομή 
και σύνθεσή του, το μαγνητικό πεδίο του κ.α.
 
Αστεροειδείς. Tόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ιαπωνία έχουν 
σχεδιάσει φέτος αποστολές σε αστεροειδείς. Το σκάφος 
OSIRIS-REx της NASA, που είχε εκτοξευθεί το 2016, 
αναμένεται να φθάσει τον Αύγουστο στον αστεροειδή 
Μπενού και να τεθεί σε τροχιά γύρω του επί δύο χρό-
νια, με στόχο να πάρει ένα δείγμα από αυτόν το 2020 
και το φέρει πίσω στη Γη το 2023. Αν όλα πάνε καλά, 
θα είναι η πρώτη αμερικανική αποστολή συλλογής 
δείγματος από αστεροειδή. Ο Μπενού εκτιμάται ότι έχει 
μία πιθανότητα στις 2.500 να πέσει στον πλανήτη μας 
στο τέλος του 22ου αιώνα.Το σκάφος Hayabusa 2 της 
JAXA, το οποίο είχε εκτοξευθεί το 2014, θα έχει τον Ιού-
νιο ραντεβού με ένα άλλο αστεροειδή, τον Ριούγκου. 
Είχε προηγηθεί η αποστολή Hayabusa 1, που είχε φέρει 
στη Γη το 2010 τα πρώτα δείγματα αστεροειδούς. Αυτή 
τη φορά οι Ιάπωνες θα στείλουν πάνω στον αστεροειδή 
μια μικρή στατική διαστημοσυσκευή και τρία μίνι-ρό-
βερ για να τον μελετήσουν λεπτομερώς επί τουλάχιστον 
ένα έτος, προτού επιστρέψουν τα δείγματα στη Γη το 
2020. Συνέχεια στη σελ 19
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Παραδόθηκε από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και με τον πλήρη 
εξοπλισμό του, το έργο της ψηφιακής απεικόνισης του Ολύ-
μπου στην Ελασσόνα, το οποίο δημιουργεί νέα δεδομένα στην 
τουριστική προβολή του βουνού των θεών και της ευρύτερης 
περιοχής.
Η υποδομή αυτή προσφέρει στους επισκέπτες τη δυνατότητα 
παρουσίασης-περιήγησης στον Όλυμπο, τη μυθολογική και 
γεωμορφολογική του ιδιομορφία, μέσα από τρισδιάστατα 
βίντεο (3D), σε μία αναβαθμισμένη αίθουσα προβολής κινημα-
τογραφικού επιπέδου 400 ατόμων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στην τελετή παράδοσης ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας 
Αγοραστός, σημείωσε ότι «παραδίδεται ένα έργο καινοτομίας, 
ένα έργο ουσίας, ψηφιακής οικονομίας και ένα μαθησιακό εργα-
λείο». Όπως είπε ο κ. Αγοραστός, «ο Όλυμπος είναι ένα μυθικό 

βουνό με διεθνή εμβέλεια στο παγκόσμιο γίγνεσθαι». Τόνισε δε 
ότι στόχος της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τη δημιουργία της συ-
γκεκριμένης ψηφιακής πλατφόρμας, είναι: «να υπερβούμε μέσω 
της τεχνολογίας κάθε σύνορο και να καταστήσουμε τον Όλυμπο 
σε παγκόσμιο τουριστικό προορισμό, με πολλαπλά οφέλη για τη 
Θεσσαλία, την τοπική οικονομία, την ιστορική, θρησκευτική και 
πολιτιστική μας κληρονομιά».
Ο περιφερειάρχης ανέφερε ακόμη ότι η Περιφέρεια Θεσσαλίας 
κατάφερε να αξιοποιήσει την ψηφιακή τεχνολογία υπέρ των 
πολιτών. Ευχαρίστησε τον δήμαρχο Ελασσόνας Νίκο Ευαγγέ-
λου, αλλά και τον πρώην δήμαρχο της περιοχής Γιώργο Πα-
σχόπουλο, για τη συνεργασία, τους συνεργάτες στην Περιφέρεια 
Θεσσαλίας στη διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και 
στη διεύθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Λάρισας και όλους όσοι ερ-

γάστηκαν για να ολοκληρωθεί το έργο.
Από την πλευρά του ο κ. Ευαγγέλου είπε ότι παραδίδεται ένα 
πολύ χρήσιμο εργαλείο για την τουριστική ανάπτυξη της περιο-
χής και την προβολή του Ολύμπου.
Τόνισε, επίσης, πως το έργο αυτό θα βοηθήσει να προσελκυ-
στούν τουρίστες στην περιοχή, αλλά αποτελεί και μια ευκαιρία 
για όσους δεν μπορούν να μεταβούν στο βουνό, να το γνωρί-
σουν μέσα από ψηφιακά μέσα. Τέλος, ο κ. Ευαγγέλου ευχαρίστη-
σε τον περιφερειάρχη για τη συμβολή του στην υλοποίηση του 
έργου αλλά και για την συνεργασία με τον δήμο.
Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, αντι-
περιφερειάρχες, δημοτικοί σύμβουλοι, τοπικοί παράγοντες, αλλά 
και μαθητές σχολείων της Ελασσόνας.

Τεράστια αποθέματα νερού σε μορφή πάγου εντόπισαν οι 
επιστήμονες λίγο κάτω από την επιφάνεια του ‘Αρη, σε οκτώ 
διαφορετικά σημεία. Τα αποθέματα αυτά, που είναι εύκολο να 
αξιοποιηθούν και να χρησιμοποιηθούν είτε για κατανάλωση 
πόσιμου νερού, είτε για την μετατροπή του σε οξυγόνο, θα βο-
ηθήσουν σημαντικά μια μελλοντική αποίκιση του γειτονικού 
πλανήτη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ερευνητές, με επικεφαλής 
τον γεωλόγο Κόλιν Ντάντας του Κέντρου Αστρογεωλογίας της 
Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, που έκαναν τη σχετική δημοσί-
ευση στο περιοδικό «Science», ανέλυσαν φωτογραφίες και άλλα 
δεδομένα που έχει συλλέξει ο δορυφόρος Mars Reconnaissance 
Orbiter (MRO) της NASA, ο οποίος βρίσκεται σε τροχιά γύρω από 
τον ‘Αρη από το 2006. Η ανάλυση των στοιχείων έφερε στο φως 
οκτώ περιοχές με απότομες πλαγιές με κλίση έως 55 μοίρες, όπου 
η διάβρωση έχει εκθέσει μια σειρά από θαμμένους παγετώνες. 

Μερικοί από αυτούς ξεκινούν μόλις ένα έως δύο μέτρα κάτω από 
την αρειανή επιφάνεια των βράχων και της σκόνης και φθάνουν 
σε βάθος τουλάχιστον 100 μέτρων.
   Αυτά τα σημεία βρίσκονται σε μέσα γεωγραφικά πλάτη, περί-
που 55 έως 58 μοίρες βόρεια και νότια του αρειανού ισημερινού 
(το αντίστοιχο της θέσης της Σκωτίας ή της «μύτης» της Νότιας 
Αμερικής στη Γη), δηλαδή σε περιοχές με εύκολη πρόσβαση, 
αρκετά μακριά από τους πιο απρόσιτους πόλους, όπου υπάρχει 
επίσης άφθονο νερό σε μορφή πάγου.
   «Αποτελεί έκπληξη ότι βρέθηκε εκτεθειμένος πάγος στην επι-
φάνεια αυτών των τοποθεσιών σε μέσα γεωγραφικά πλάτη, 
τα οποία συνήθως είναι καλυμμένα από ένα στρώμα σκόνης ή 
ρεγόλιθου» δήλωσε ο Ντάντας.
   «Οι αστροναύτες θα μπορούσαν να πάνε σε αυτές τις περιο-
χές απλώς με ένα κουβά και ένα φτυάρι και να πάρουν όλο το 

νερό που χρειάζονται» ανέφερε ο ερευνητής Σέιν Μερν του Σε-
ληνιακού και Πλανητικού Εργαστηρίου του Πανεπιστημίου της 
Αριζόνα.
   Οι επιστήμονες γνώριζαν ήδη ότι ο ‘Αρης διαθέτει υπόγειο 
παγωμένο νερό, σχεδόν τελείως καθαρό. Όμως τα νέα στοιχεία 
δίνουν για πρώτη φορά μια τόσο λεπτομερή εικόνα των αποθε-
μάτων αυτών.
   Οι πάγοι φαίνεται να έχουν σχηματισθεί σχετικά πρόσφατα, 
μάλλον μετά την πτώση χιονιού, καθώς δεν υπάρχουν πολλοί 
κρατήρες στην επιφάνεια από πάνω τους. Επιπλέον, εμφανίζουν 
ορατές διαστρωματώσεις, κάτι που θα βοηθήσει στην κατανό-
ηση των διαχρονικών μεταβολών του κλίματος στον «κόκκινο» 
πλανήτη.
   Εκτιμάται ότι σχεδόν το ένα τρίτο της επιφάνειας του ‘Αρη διαθέ-
τει πάγους λίγο κάτω από την επιφάνειά του.

Συνέχεια από τη σελ 18 

‘Αρης. Ο ‘Αρης ασφαλώς δεν θα μπορούσε να μείνει παραπο-
νεμένος. Τον Μάιο η NASA θα εκτοξεύσει το σκάφος InSight 
(Interior Exploration using Seismic Investigations Geodesy and 
Heat Transport), που αναμένεται να κατέβει στην επιφάνεια του 
κόκκινου πλανήτη το Νοέμβριο. Αν και στατικό, με τα εξελιγμένα 
επιστημονικά όργανά του θα μελετήσει το εσωτερικό του γει-
τονικού πλανήτη, τους αρειανούς σεισμούς και γενικότερα τη 
γεωλογική εξέλιξή του.
Ήλιος. Η σημαντικότερη ίσως αποστολή το 2018 θα είναι η 
εκτόξευση από τη NASA τον Ιούλιο της αποστολής Parker Solar 
Probe με προορισμό τον Ήλιο. Το σκάφος θα πλησιάσει το καυτό 
άστρο μας περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο έως τώρα, ολο-

κληρώνοντας 24 κοντινές προσεγγίσεις σε διάστημα επτά ετών. 
Θα φθάσει σε απόσταση έως 6,2 εκατομμυρίων χιλιομέτρων από 
την «κολασμένη» επιφάνεια του Ήλιου, ώστε να μελετήσει εκ του 
σύνεγγυς τα ηλιακά ηλεκτρικά και μαγνητικά πεδία, το ηλιακό 
στέμμα, τον ηλιακό άνεμο κ.α.
δορυφόροι-κυνηγοί εξωπλανητών. Το 2017 ανακαλύ-
φθηκαν πολλοί νέοι εξωπλανήτες και το 2018 είναι σίγουρο ότι 
θα γίνει το ίδιο. Τον Μάρτιο η NASA θα εκτοξεύσει το δορυφόρο 
TESS (The Transiting Exoplanet Survey), το νέο «κυνηγό» εξω-
πλανητών της, που επί δύο τουλάχιστον χρόνια θα παρακο-
λουθεί 200.000 άστρα σε απόσταση έως λίγων εκατοντάδων 
ετών φωτός για τυχόν ίχνη πλανητών γύρω τους. Επίσης το 
ευρωπαϊκό δορυφορικό τηλεσκόπιο CHEOPS (Characterizing 
Exoplanet Satellite) της ESA αναμένεται να εκτοξευθεί το 2018 

και θα τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη με στόχο την αναζήτηση 
εξωπλανητών.
Ιδιώτες στο φεγγάρι. Εξάλλου, στις 31 Μαρτίου λήγει η προ-
θεσμία του διαγωνισμού Google Lunar X με την υποστήριξη της 
Google, που έχει θέσει ως στόχο στις ιδιωτικές εταιρείες -και όχι 
σε κρατικές διαστημικές υπηρεσίες- να φθάσουν στο φεγγάρι. Η 
πρώτη ιδιωτική εταιρεία που θα προσεληνώσει ένα σκάφος μαζί 
με ρόβερ (το οποίο θα πρέπει να κινηθεί για τουλάχιστον 500 μέ-
τρα και να στείλει πίσω στη Γη φωτογραφίες και βίντεο υψηλής 
ανάλυσης) θα πάρει το βραβείο των 20 εκατομμυρίων δολαρί-
ων. Στην «κούρσα» έχουν μείνει πέντε εταιρείες: η αμερικανική 
Moon Express, η ινδική Team Indus ,̈́ η ιαπωνική Hakuto, μία 
ισραηλινή και μία διεθνής.
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Μπες στο https://prototype.tee.gr/ 
και ξεκίνα το ταξίδι στον κόσµο της καινοτοµίας 
µε υποστηρικτές και µέντορες τους συναδέλφους σου!

To Prototype by TEE είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, 
τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, 
διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά 
και προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
 
To Prototype by TEE αποτελεί πρωτοβουλία του ΤΕΕ και υλοποιείται καταρχήν 
µε τη συνεργασία του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και µε τη συµµετοχή 
εξειδικευµένων επιµέρους επιστηµονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυµάτων. 
Στηρίζεται και αξιοποιεί την επιστηµονική, διοικητική, οικονοµική και αναπτυξιακή γνώση 
που δίνουν οι 110 χιλιάδες µηχανικοί-µέλη του ΤΕΕ και φιλοδοξεί να ενισχύσει στην πράξη 
την επόµενη γενιά επιχειρηµατικών ιδεών και εφαρµοσµένης έρευνας της χώρας µας.

THE START-UP SUPPORT NETWORK
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Ολοκληρώνεται σήμερα η «μάχη» του πολυνομοσχεδίου 
με την ψήφισή του από τη Βουλή, σε κλίμα έντονων κοι-
νωνικών αντιδράσεων, καθώς η Αθήνα θα βρίσκεται σε 
απεργιακό κλοιό. Η «αυλαία» πέφτει με μεγάλες ανατροπές 
για χιλιάδες φορολογούμενους και εργαζόμενους, καθώς με 
τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου αλλάζουν πολλά όσον 
αφορά τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και για χρέη 
σε εφορίες και Ταμεία, στην προκήρυξη απεργιών, στα επι-
δόματα τριτέκνων και πολυτέκνων, αλλά και στη λειτουργία 
14 ΔΕΚΟ.
Με τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου θεωρούνται πλέον 
ως «λοιπές θυγατρικές» της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετο-
χών και Περιουσίας Α.Ε. και τίθενται υπό την άμεση δια-
χείριση της εν λόγω εταιρείας η ΔΕΗ, τα ΕΛΤΑ, η ΕΥΔΑΠ, η 
ΕΥΑΘ, όλοι οι αστικοί συγκοινωνιακοί φορείς του Λεκανο-
πεδίου Αθηνών (ΟΑΣΑ, ΣΤΑΣΥ, κ.λπ.), πλην του Μετρό, κι 
άλλες 9 μεγάλες ΔΕΚΟ.
Αναλυτικά, οι Δημόσιες Επιχειρήσεις που μεταβιβάζονται 
απευθείας στο Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων και θεωρούνται 
πλέον ως «λοιπές θυγατρικές» του είναι οι ακόλουθες:
 - Ομάδα A’: 1. ΟΑΣΑ ΑΕ και οι θυγατρικές του (ΟΣΥΑΕ-ΣΤΑ-
ΣΥ ΑΕ), 2. ΟΑΚΑ, 3. ΕΛΤΑ ΑΕ.
- Ομάδα Β’: 1. ΕΥΑΘ ΑΕ, 2. ΕΥΔΑΠ ΑΕ, 3. ΔΕΗ ΑΕ.
- Ομάδα Γ’: 1. Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών ΑΕ, 2. Ελληνικές 
Αλυκές ΑΕ, 3. ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, 4. Ανώνυμη Εταιρεία Διώρυ-
γας Κόρινθου (ΑΕΔΙΚ), 5. Οργανισμός Κεντρικών Αγορών 
και Αλιείας ΑΕ (ΟΚΑΑΑΕ), 6. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης 
(ΚΑΘ ΑΕ), 7. ΔΕΘ - HELEXPO ΑΕ, 8. Καταστήματα Αφορολο-
γήτων Ειδών ΑΕ.
■ e-πλειστηριασμοί για όλα τα χρέη: Από τις 21 Φεβρου-
άριου 2018 οι πλειστηριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά και 
μόνο με ηλεκτρονικά μέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο επί-
δοσης της επιταγής και επιβολής της κατάσχεσης.
Επίσης, για τους πλειστηριασμούς που έχει ήδη οριστεί να 
πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο οποτεδήποτε μετά τις 
21.2.2018 και έχει ήδη συντελεστεί η σχετική προδικασία 
του πλειστηριασμού, ο επισπεύδων είναι υποχρεωμένος 
να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου και του χρόνου 
διενέργειάς τους με σχετική εντολή προς τον δικαστικό επι-
μελητή για την έκδοση νέου αποσπάσματος της κατασχετή-
ριας έκθεσης.
Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η 
Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμε-
νη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για 
την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό 
Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί 
συμβολαιογράφος του τόπου εκτέλεσης, αρμόδιος για τη δι-
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ανομή μπορεί να οριστεί και συμβολαιογράφος διορισμένος 
στην περιφέρεια του συμβολαιογραφικού συλλόγου του 
τόπου εκτέλεσης ή, αν και αυτό δεν είναι δυνατό, του συμ-
βολαιογραφικού συλλόγου της πρωτεύουσας του κράτους.
Από την 1η Μαΐου έχουμε «πρεμιέρα» και για τους e-πλει-
στηριασμούς, ακινήτων και κινητών, για οφειλές σε εφορίες 
και Ταμεία, ακόμη και για χρέη άνω των 500 ευρώ, ενώ 
ειδικά για τα ακίνητα που θα βγαίνουν στο ηλεκτρονικό 
«σφυρί» η τιμή πρώτης προσφοράς θα είναι η εμπορική 
τους αξία.
Επίσης θα ισχύουν μεγαλύτερες προθεσμίες για την κοινο-
ποίηση στον οφειλέτη του προγράμματος πλειστηριασμού, 
την αποστολή στον συμβολαιογράφο που ορίζεται ως 
υπάλληλος του πλειστηριασμού των σχετικών εγγράφων, 
την αναγγελία του επισπεύδοντος Δημοσίου για άλλα χρέη 
του οφειλέτη προς αυτό κλικ, ως εξής:
 - Αυξάνεται ο χρόνος κοινοποίησης του προγράμματος 
πλειστηριασμού κινητών πραγμάτων σε σαράντα ημέρες 
πριν από τον πλειστηριασμό, από τρεις ημέρες που ισχύει 
σήμερα, για λόγους εναρμόνισης με τον νέο χρόνο κοινο-
ποίησης του προγράμματος πλειστηριασμού ακινήτων.
- Αυξάνεται ο χρόνος κοινοποίησης του προγράμματος 
πλειστηριασμού ακινήτων σε σαράντα ημέρες πριν από τον 
πλειστηριασμό, από είκοσι ημέρες που ισχύει σήμερα, ενώ 
επίσης καταργούνται οι διατυπώσεις δημοσιότητας όπως 
τοιχοκόλληση και δημοσίευση σε εφημερίδα και εισάγεται 
η διαδικασία ηλεκτρονικής δημοσίευσης.
■ Νέοι «ράμπο» για τη φοροδιαφυγή: Συστήνεται Ειδικό 
Ελεγκτικό Σώμα που θα διενεργεί τους φορολογικούς ελέγ-
χους κατόπιν παραγγελιών της Εισαγγελίας Οικονομικού 
Εγκλήματος. Το Ειδικό Σώμα θα στελεχωθεί με δεκάδες 
φορολογικούς ελεγκτές κυρίως από το δυναμικό του Σώμα-
τος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος και άλλων ελεγκτικών 
υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ.
Οι ελεγκτές θα ολοκληρώνουν φορολογικούς ελέγχους, 
ωστόσο τα αποτελέσματα των ελέγχων τους θα αποτελούν 
πληροφοριακά δελτία για την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων, η οποία θα έχει και τον τελευταίο λόγο για τη συ-
νέχιση του ελέγχου και τη βεβαίωση πρόσθετων φόρων και 
προστίμων.
Το νέο Σώμα θα μπορεί να προβαίνει σε δεσμεύσεις τρα-
πεζικών λογαριασμών και περιουσιακών στοιχείων, σε 
κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων μετα-
φοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων και 
ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς δεδο-
μένων, αλλά ταυτόχρονα και σε συλλήψεις και ανακρίσεις 
προσώπων.
■ Φορολογικές αλλαγές: Η ψήφιση του πολυνομοσχεδίου 
φέρνει και τις ακόλουθες αλλαγές σε θέματα φορολογίας:
 1. Καταργείται το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του 
άρθρου 10 του ν.3887/2010 που αφορά υποθέσεις μετα-
βιβάσεων φορτηγών ΔΧ., που κυκλοφόρησαν για πρώτη 
φορά πριν από τις 30-9-2010, σε μεταφορικές επιχειρήσεις. Συνέχεια στη σελ.21

Συγκεκριμένα, καταργείται η διάταξη που προβλέπει την 
επιβολή χαμηλού φόρου 2% επί της αξίας του οχήματος 
κατά τη μεταβίβαση.
2. Καταργούνται οι διατάξεις του άρθρου 25 του 
ν.2520/1997 με τις οποίες προβλέπονταν απαλλαγές από 
τον φόρο μεταβίβασης για τις αγροτικές εκτάσεις που αγο-
ράζονται από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης, καθώς 
και για τις αγροτικές εκτάσεις που μεταβιβάζονται σε αγρό-
τες από εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης.
3. Καταργείται η παράγραφος 8 του άρθρου 3 του 
ν.2963/2001 με την οποία προβλεπόταν η πίστωση του 
εταιρικού φόρου στα μερίσματα που εισπράττουν οι δικαι-
ούχοι/μέτοχοι, για σκοπούς ίσης μεταχείρισης με τους δι-
καιούχους/μετόχους άλλων εταιρειών. Τα τελευταία χρόνια 
τα μερίσματα φορολογούνται ευνοϊκότερα, με συντελεστή 
15% από 1.1.2017 και επομένως απαιτείται προσαρμογή 
των διατάξεων στα νέα δεδομένα, αφού ο κύριος λόγος 
που προέβλεπε την πίστωση του εταιρικού φόρου έχει προ 
πολλού εξαλειφθεί.
4. Καταργείται το άρθρο 4 του ν.3201/2003 που προβλέπει 
την παροχή χρηματικής αποζημίωσης για την ολική ή με-
ρική κατεδάφιση κτηρίων σε νησιά του Αιγαίου. Αλλωστε, 
για τα νησιά του Αιγαίου εξετάζεται η παροχή κινήτρων που 
να ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, όπως π.χ. το 
μεταφορικό ισοδύναμο.
5. Καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 43 και 44 του 
ν.4030/2011 που αφορούσαν την έκπτωση φόρου για 
δαπάνες αποκατάστασης κτηρίων στις περιοχές Γεράνι και 
Μεταξουργείο.
6. Εντάσσεται στον ΚΦΕ το προβλεπόμενο στις διατάξεις του 
άρθρου 101 του ν. 1892/1990 κίνητρο, με το οποίο παρέ-
χεται η δυνατότητα στις ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι 
μετοχές είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αξιών, να κε-
φαλαιοποιήσουν τα αφορολόγητα αποθεματικά διαφόρων 
αναπτυξιακών νόμων, με τις εξαιρέσεις που ορίζονται ρητά 
στις ίδιες διατάξεις με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%), χω-
ρίς καμιά άλλη επιβάρυνση.
Επισημαίνεται ότι οι εν λόγω διατάξεις ισχύουν μέχρι και 
31.12.2020 και ειδικότερα ότι για αποθεματικά που κεφα-
λαιοποιούνται από 1.1.2019 μέχρι και 31.12.2019ο συντε-
λεστής κεφαλαιοποίησης ορίζεται σε δέκα τοις εκατό (10%) 
και για αποθεματικά που κεφαλαιοποιούνται από 1.1.2020 
μέχρι και 31.12.2020 σε είκοσι τοις εκατό (20%).
Ακόμη, εισάγεται στον ΚΦΕ το προβλεπόμενο στο άρθρο 13 
του ν. 1473/1984 κίνητρο, με το οποίο παρέχεται η δυνατό-
τητα στις ανώνυμες εταιρείες, των οποίων οι μετοχές δεν εί-
ναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο, καθώς και στις εταιρείες 
περιορισμένης ευθύνης να κεφαλαιοποιήσουν τα αφορολό-
γητα αποθεματικά διαφόρων αναπτυξιακών νόμων, με τις 
εξαιρέσεις που ορίζονται ρητά στις ίδιες διατάξεις, με συντε-
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λεστή δέκα τοις εκατό (10%) χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση.
7. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν 
εκπρόθεσμες αρχικές ή τροποποιητικές φορολογικές δηλώ-
σεις ακόμη και μετά την έναρξη του φορολογικού ελέγχου. 
Εάν μάλιστα πληρώσουν τους πρόσθετους φόρους εντός 30 
ημερών, τότε οι κυρώσεις (πρόσθετοι φόροι και πρόσημα 
και όχι κύριοι φόροι) «κουρεύονται» κατά 40%.
8. Σε αυτόματη απενεργοποίηση του ΑΦΜ ή σε αναστολή 
της χρήσης του θα προχωρά η εφορία για τους φορολογού-
μενους που διαπράττουν φοροδιαφυγή ή έχουν δηλώσει 
ψευδή ή ανακριβή στοιχεία για την απόκτηση του ΑΦΜ.
Επίσης φυσικά πρόσωπα των οποίων ο ΑΦΜ έχει ανασταλεί 
και θέλουν να προχωρήσουν σε νέα έναρξη εργασιών ως 
υποκείμενα στον ΦΠΑ υποβάλλοντας δήλωση μεταβολών 
για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών θα πρέπει να 
καταθέσουν εγγύηση ανάλογα με το ύψος της φοροδιαφυ-
γής, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρό-
τερη των 15.000 ευρώ. Το ίδιο ισχύει και για τα νομικά πρό-
σωπα που υπόκεινται στον ΦΠΑ και υποβάλλουν δήλωση 
μεταβολών για τη διενέργεια ενδοκοινοτικών συναλλαγών 
στο φορολογικό μητρώο.
Ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου , ο οποίος δύναται να 
επεκτείνεται κατά ένα πρόθεμα, χρησιμοποιείται σε όλες τις 
φορολογίες στις οποίες εφαρμόζεται ο Κώδικας και σε όσες 
άλλες περιπτώσεις προ βλέπονται από την κείμενη νομοθε-
σία.
Η Φορολογική Διοίκηση δύναται και χωρίς την υποβολή 
δήλωσης εγγραφής να αποδίδει Αριθμό Φορολογικού Μη-
τρώου σε φορολογούμενο ή σε πρόσωπο που δεν τυγχάνει 
φορολογούμενος, εφόσον έχει στη διάθεσή της, σε περί-
πτωση φυσικού προσώπου, τα προσωπικά στοιχεία του και 
σε περίπτωση νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, την 
επωνυμία και την έδρα.
■ Ενεργειακό χρηματιστήριο: Το θεσμικό πλαίσιο για τη 
λειτουργία του ενεργειακού χρηματιστηρίου, καθώς και 
ρυθμίσεις για τη λατομική νομοθεσία προβλέπει το πολυνο-
μοσχέδιο, με στόχο τη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις 
υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, στην ενίσχυση του ανταγω-
νισμού και της διαφάνειας, με άμεσα οφέλη στη μείωση του 
ενεργειακού κόστους και τη διασφάλιση καλύτερων τιμών 
για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, την εξασφάλιση της 
ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού , τη διαφοροποίη-
ση των πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα, καθώς και 
την περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής των Ανανεώσιμων 
Πηγών.
■ Επιχειρηματικά πάρκα: Απλοποιείται και επιταχύνεται η 
δημιουργία των επιχειρηματικών πάρκων και διευκολύνε-
ται η εγκατάσταση ή μετεγκατάσταση των επιχειρήσεων σε 
αυτά, ενώ δίνεται η δυνατότητα σε μια μεγάλη μεμονωμένη 
μονάδα (π.χ.μεγάλη βιομηχανία) να απολαμβάνει τα πλεο-
νεκτήματα ενός επιχειρηματικού πάρκου.
■ Οργανισμός βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Εγκαθιδρύεται ο 

θεσμός του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας που 
εκσυγχρονίζει το σύστημα προστασίας της ευρεσιτεχνίας 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, μειώνει 
το κόστος για τον καταθέτη και αντιμετωπίζει ζητήματα μο-
νοπωλιακού ελέγχου της αγοράς.
■ Αρτοποιεία: Αλλαγές φέρνει το πολυνομοσχέδιο στα 
κτηριοδομικά κριτήρια για να ανταποκρίνονται στην 
πραγματική εικόνα και τις ανάγκες των αρτοποιείων στην 
Ελλάδα, τα οποία δεν θα επηρεάσουν τα καταστήματα που 
ήδη λειτουργούν αλλά θα καταστήσουν πιο εύκολη τη δρα-
στηριοποίηση νέων επιχειρήσεων στον κλάδο. Το ελάχιστο 
εμβαδόν των αρτοποιείων, θα είναι 70 τετραγωνικά μέτρα.
■ Επιτάχυνση υλοποίησης δημοσίων έργων: Στο πλαίσιο 
επίσπευσης της υλοποίησης των δημοσίων έργων, δημι-
ουργήθηκαν δύο ομάδες εργασίας-η μία αντικείμενο τις 
αρχαιολογικές έρευνες και εργασίας και η άλλη για ης απαλ-
λοτριώσεις με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συναρ-
μόδιων υπουργείων. Οι ομάδες εντόπισαν τα σημεία που 
προκαλούσαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση των έργων 
με σημαντική οικονομική επιβάρυνση για το Δημόσιο και 
πρότειναν μία σειρά από μέτρα για την αντιμετώπισή τους.
■ Λατομεία - Μεταλλεία: Απλοποιείται η διαδικασία αδειο-
δότησης για τις μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες 
με πλήρη διασφάλιση του περιβάλλοντος, της υγείας και της 
ασφάλειας πολιτών και εργαζομένων.
■ Απεργίες: Απαιτείται ειδική απαρτία κατά τις γενικές συ-
νελεύσεις πρωτοβάθμιων συνδικαλιστικών οργανώσεων, 
προκειμένου να λάβει χώρα η συ ζήτηση και να ληφθεί 
απόφαση για την κήρυξη απεργίας. Συγκεκριμένα, απαιτεί-
ται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των 
οικονομικά τακτοποιημένων μελών της συνδικαλιστικής 
οργάνωσης.
■ Επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας: Θεσμο-
θετείται ο επανασχεδιασμός από ειδικό συλλογικό όργανο 
και από μηδενική βάση των κριτηρίων χορήγησης του 
επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, των κα-
τηγοριών των επιμέρους δικαιούχων, καθώς και του τρό-
που υπολογισμού του, αλλά και του ύψους του στη βάση 
διαβάθμισης της έκτασης και της συχνότητας έκθεσης των 
εκάστοτε δικαιούχων στους παράγοντες κινδύνου που επι-
κρατούν στους οικείους χώρους εργασίας.
■ Πιλοτικό πρόγραμμα νέων επιδομάτων σε αναπήρους: 
Καθορίζονται οι βασικοί όροι του πιλοτικού προγράμματος 
για τη χορήγηση νέων προνοιακών επιδομάτων σε άτομα 
με αναπηρία.
Συγκεκριμένα, ο φορέας χορήγησής τους, οι φορείς που 
εμπλέκονται στη διαδικασία υποβολής και κρίσης των αιτή-
σεων και απόδοσης των επιδομάτων, οι δομές ενημέρωσης 
και υποδοχής των αιτήσεων και η σύσταση πληροφοριακού 
συστήματος, μέσω του οποίου διεκπεραιώνεται η όλη δια-
δικασία με απόλυτα ηλεκτρονικό, επομένως, διαφανή και 
αδιάβλητο τρόπο.

Εισφορές με καπέλο για εισοδήματα που δεν ανταποκρίνονται 
στην πραγματικότητα εξακολουθούν να πληρώνουν δεκάδες 
χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, επιστήμονες και αγρότες με 
ένα ακόμη τρικ της κυβέρνησης εις βάρος τους προκειμένου 
να παρουσιάσει πλασματικό πλεόνασμα στον ΕΦΚΑ! Οι ασφα-
λισμένοι αυτοί πληρώνουν μέχρι σήμερα εισφορές με βάση τα 
εισοδήματα που δήλωσαν το 2015 ενώ κανονικά οι εισφορές 
τους για το 2017 θα έπρεπε να είχαν υπολογισθεί με βάση τα 
εισοδήματα των φορολογικών δηλώσεων του 2016 τα οποία 
ήταν σημαντικά χαμηλότερα, κατά 20%, σε σχέση με το προ-
ηγούμενο έτος. Η κυβέρνηση είχε υποσχεθεί ότι αμέσως μετά 
την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων θα προχω-
ρούσε στον επανυπολογισμό των εισφορών με βάση τα νέα 
εισοδήματα και στον συμψηφισμό τους για την επιστροφή 
των διαφορών στους ασφαλισμένους. Ωστόσο μέχρι σήμερα 
αυτό δεν έχει γίνει με αποτέλεσμα επαγγελματίες, επιστήμονες 
και αγρότες να επιβαρύνονται με έξτρα εισφορές που οδη-
γούν πολλούς από αστούς σε απόγνωση και σε οικονομικό 
αδιέξοδο. Μάλιστα το επιπλέον αυτό κόστος στερεί από τους 
επαγγελματίες πολύτιμη ρευστότητα.
Χαρακτηριστικό είναι ότι τα εισοδήματα που απέκτησαν οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες το 2016 και εμφανίσθηκαν στις δη-
λώσεις που υποβλήθηκαν το 2017 ήταν μειωμένα κατά 20% 
ή περίπου κατά 900 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με το 2015.
Οι μεγαλύτεροι χαμένοι είναι όσοι δήλωναν το 2015 εισοδή-
ματα πάνω από 40.000 ευρώ, πολλοί από τους οποίους και 
λόγω της κρίσης είδαν τα εισοδήματά τους να πέφτουν ακόμη 
και κάτω από τις 30.000 το 2016.
Ωστόσο αυτοί και δεκάδες χιλιάδες άλλοι είναι ακόμη ανα-
γκασμένοι να πληρώνουν εισφορές στον ΕΦΚΑ με βάση τα 
υψηλότερα εισοδήματα του 2015. Και ακόμη περιμένουν....
ΕΥΘΥΝΕΣ. Αρμόδιοι φορείς των ασφαλισμένων επιρρίπτουν 
ευθύνες στην ηγεσία του υπουργείου Εργασίας ότι μεθόδευσε 
συνειδητά τη μη εφαρμογή του συμψηφισμού με σκοπό να 
παρουσιάσει πλασματικό πλεόνασμα ο ΕΦΚΑ. Ουσιαστικά 
δηλαδή ο ΕΦΚΑ έβαλε στα ταμεία του εισφορές που δεν θα 
έπρεπε να εισπράξει εάν εγκαίρως είχε φροντίσει ο υπολογι-
σμός τους να γίνει με βάση τα εισοδήματα του 2016. Με το 
κόλπο αυτό ο ΕΦΚΑ εμφάνισε το 2017 φουσκωμένο πλεόνα-
σμα όπως αυτό αποτυπώνεται στα στοιχεία του προϋπολογι-
σμού του.
Πηγές του υπουργείου Εργασίας υπόσχονται τώρα οι εισφο-
ρές του Ιανουαρίου που θα πληρωθούν στο τέλος Φεβρου-
αρίου να υπολογιστούν με βάση τα εισοδήματα του 2016 
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Αποφασισμένες να μην πέσουν... αμαχητί όσον αφορά στα 
δάνεια με ελβετικό φράγκο εμφανίζονται οι εγχώριες τράπε-
ζες. Λίγες ημέρες μετά την απόφαση του Εφετείου Πειραιώς, 
η οποία δικαίωνε περισσότερους από 70.000 δανειολήπτες, 
υποχρεώνοντας συγκεκριμένο συστημικό όμιλο να δέχεται 
την εξόφληση των υποχρεώσεων των πελατών του με την 
παλιά ισοτιμία, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εκφράζουν 
την πρόθεσή τους να αντιδράσουν, προσφεύγοντας -όταν 
και εφόσον χρειαστεί- στον Αρειο Πάγο και υποβάλλοντας 
εκ νέου αίτημα προδικαστικού ερωτήματος στο Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης.
Οι ενστάσεις
 «Η απόφαση του Εφετείου Πειραιώς εκδόθηκε με μειοψηφία 
του εισηγητή, ο οποίος τάχθηκε υπέρ της αποδοχής της εφέ-
σεως της τράπεζας και κατ’ επέκταση της εγκυρότητας της 
συμβάσεως δανείου σε ελβετικό νόμισμα», επισημαίνουν 
αρμόδιες πηγές, χαρακτηρίζοντας την απόφαση «μη ορθή, 
μεμονωμένη και σε αντίθεση, τόσο με 11 εφετειακές όσο και 
με 323 αποφάσεις πρωτοβάθμιων δικαστηρίων, που έχουν 
εκδοθεί υπέρ της επίμαχης τράπεζας». Σύμφωνα με τις ίδιες 
πηγές, το Εφετείο δέχθηκε, για παράδειγμα, ότι η παροχή 
δανείου σε ελβετικό νόμισμα αποτελεί επενδυτικό προϊόν. 
«Ρητά, ωστόσο, η ευρωπαϊκή νομοθεσία προβλέπει ότι η 
δανειοδότηση σε οποιοδήποτε ξένο νόμισμα δεν αποτελεί 
επενδυτικό προϊόν», επισημαίνουν χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, το Εφετείο δέχθηκε ότι η τράπεζα έχει αντι-
σταθμίσει τον κίνδυνό της, κάτι που, όπως σημειώνουν οι 
παραπάνω πηγές, δεν είναι αληθές, όπως προκύπτει από 
έγγραφα, τα οποία δεν έχουν αμφισβητηθεί σε πάνω από 
200 εκδοθείσες αποφάσεις. «Εάν η τράπεζα ήταν καλυμμέ-
νη, δεν θα είχε τεθεί το πρόβλημα, όχι μόνο σε σχέση με τα 
εγχώρια, αλλά και τα ευρωπαϊκά ιδρύματα. Η αντιστάθμιση 
του κινδύνου δεν ήταν δυνατή, γιατί θα απαιτούσε τεράστια 
ποσά, που θα εκμηδένιζαν τη σημασία της παροχής του 
δανείου σε ελβετικό νόμισμα», εξηγούν. Την ίδια στιγμή, το 
Εφετείο αποφάσισε πως το πρόγραμμα προστασίας δόσης, 
που παρείχε η τράπεζα ήδη από το 2006, έναντι μικρού 
κόστους για συναλλαγματική διακύμανση άνω του 5% δεν 
ήταν επωφελές, αλλά επιζήμιο. Πρόκειται, ωστόσο, για το 
ίδιο πρόγραμμα, που θεσπίστηκε πολύ μεταγενέστερα στην 
Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/17.
«Υπήρχε ακόμα η δυνατότητα μετατροπής του δανείου 
σε ευρώ, ευχέρεια, την οποία έκαναν χρήση εκατοντάδες 
δανειολήπτες ήδη από την προηγούμενη δεκαετία. Το προ-
έβλεψε ρητά τώρα και η Ευρωπαϊκή Οδηγία», προσθέτουν 
και καταλήγουν: «Το Εφετείο δεν έκανε διάκριση ανάμεσα 
στο επιτόκιο και στη συναλλαγματική ισοτιμία, που είναι 
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τελείως διαφορετικές έννοιες, ενώ, επίσης, όλοι οι πελάτες 
ενημερώνονταν ενυπογράφως, με ειδική επιστολή, για τον 
συναλλαγματικό κίνδυνο, κάτι που δεν δέχεται το αρμόδιο 
δικαστήριο».
Ελλιπής ενημέρωση Υπενθυμίζεται ότι, με βάση το σκεπτι-
κό της απόφασης, ο επίμαχος όρος της ισοτιμίας αντίκειται 
στην αρχή της διαφάνειας, αφού «δεν περιείχε καμία κρού-
ση για τη βαρύτητα του συναλλαγματικού κινδύνου που 
αναλάμβαναν αποκλειστικά και μόνο οι εφεσίβλητοι και 
τούτο διότι δεν αποκαλύπτει τον ακριβή τρόπο λειτουργίας 
του ως άνω μηχανισμού συναλλαγματικής ισοτιμίας, τις ιδι-
αιτερότητες του μηχανισμού μετατροπής ξένου νομίσματος, 
καθώς και τη σχέση του μεταξύ του μηχανισμού αυτού και 
του μηχανισμού, που προβλέπουν άλλες ρήτρες, σχετικά 
με την αποδέσμευση του δανείου, ώστε οι εφεσίβλητοι να 
μπορούν να προβλέψουν βάσει ευδιάκριτων κριτηρίων τη 
βαρύτητα του συναλλαγματικού κινδύνου, που συνοδεύει 
τις ένδικες δανειακές συμβάσεις, που έχουν μεγάλη χρονική 
διάρκεια.
Επίσης, οι επιστολές, που εστάλησαν από την τράπεζα προς 
τους δανειολήπτες, με αναφορές στον συναλλαγματικό κίν-
δυνο, εστάλησαν μετά την υπογραφή των συμβάσεων και, 
συνεπώς, οι οφειλέτες δεν είχαν τη δυνατότητα να αντιλη-
φθούν την επικινδυνότατα του εν λόγω προϊόντος.
 ■ Αύξηση 15% στις ρυθμίσεις
 Ως... φόβητρο για τους στρατηγικούς κακοπληρωτές φαί-
νεται να έχουν λειτουργήσει τόσο οι πλειστηριασμοί όσο 
και οι πωλήσεις δανείων σε funds, μηχανισμοί που μέσα 
στους επόμενους μήνες θα λάβουν πιο μαζικό χαρακτήρα. 
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, το τελευταίο διάστημα ολο-
ένα και περισσότεροι δανειολήπτες προσέρχονται στα γκισέ, 
προκειμένου να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, είτε γιατί είδαν 
το ακίνητό τους να έχει «ανέβει» στην πλατφόρμα e-auction 
και, άρα, να έχει λάβει ημερομηνία εκποίησης είτε γιατί 
έλαβαν επιστολή - πρόσκληση από τα αρμόδια τμήματα 
των ιδρυμάτων να «καθαρίσουν» εντός τριών εβδομάδων, 
διαφορετικά το δάνειό τους θα πωληθεί σε fund.
«Παρά το γεγονός ότι επί της ουσίας τα δύο “όπλα” των 
τραπεζών -πλειστηριασμοί και πωλήσεις- δεν έχουν ακόμη 
βγει από τη “φαρέτρα” -τουλάχιστον όχι με το εύρος που 
επιθυμεί ο SSM- η απειλή και μόνο φαίνεται να θορύβησε 
μεγάλη μερίδα των πολιτών, οι οποίοι επιλέγουν συνειδητά 
να μην πληρώνουν τις υποχρεώσεις τους», σημειώνουν 
στον Ελεύθερο Τύπο οι ίδιες πηγές, προσθέτοντας πως τους 
τελευταίους μήνες οι ρυθμίσεις έχουν αυξηθεί σε ποσοστό 
άνω του 15%.

και ότι τον επόμενο μήνα θα γίνει και ο συμψηφισμός για τις 
εισφορές που καταβλήθηκαν πέρυσι. Ακόμη και έτσι όμως 
ο φετινός λογαριασμός για τους ελεύθερους επαγγελματίες 
θα είναι βαρύτερος καθώς από την αρχή του έτους με βάση 
τα μέτρα που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση ο υπολογισμός των 
εισφορών θα γίνει επί των ακαθάριστων εισοδημάτων τους 
- χωρίς την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών - ενώ 
μέχρι και πέρυσι γινόταν επί καθαρού εισοδήματος.
Μόνο για φέτος παρέχεται έκπτωση 15% επί του ακαθάρι-
στου ποσού ενώ από το 2019 καταργείται. Με την κατάργη-
ση και των εκπτώσεων το 2019 για μερίδα μη μισθωτών, οι 
εισφορές θα φθάσουν έως και 38% του εισοδήματός τους. 
Αν μάλιστα ληφθούν υπόψη και οι φόροι που πληρώνουν οι 
συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων τότε οι συνολικές 
επιβαρύνσεις υπερβαίνουν ακόμη και το 50%. Δηλαδή βά-
ζουν συνέταιρο το Δημόσιο!
 ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ - ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Διπλά χαμένοι θα είναι οι δικηγό-
ροι και οι μηχανικοί. Οι εισφορές που έχουν καταβάλει μέχρι 
σήμερα υπέρ σύνταξης και ασθένειας (26,95%) θα επιβαρυν-
θούν με 11% για επικουρική σύνταξη και εφάπαξ και μάλιστα 
αναδρομικό από 1ης Ιανουάριου 2017 καθώς η επιπλέον 
επιβάρυνση δεν έχει ενσωματωθεί μέχρι σήμερα στα ειδοποι-
ητήρια του ΕΦΚΑ.
Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματι-
ών θα πληρώσουν διπλές εισφορές: τις εισφορές για ολόκλη-
ρο το 2017 που θα είναι αυξημένες και αυτές που τρέχουν για 
φέτος. Οι αναδρομικές εισφορές για το σύνολο του 2017 ανα-
μένεται να εμφανιστούν στα ειδοποιητήρια του Φεβρουαρίου.
Επίσης γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί και αγρότες θα πρέπει να 
καταβάλουν μέχρι τις 31 Ιανουάριου 2018 τις εισφορές για το 
2016 (αφορά όσους δεν έχουν ανταποκριθεί μέχρι σήμερα), 
για τις οποίες υπήρξαν διαδοχικές παρατάσεις εντός του 2017.
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΔΑΠΑΝΗΣ. Με ασφαλιστικό χαράτσι επιβαρύνο-
νται και όσοι απασχολούνται περιστασιακά. Οσοι παρέχουν 
εργασία και αμείβονται με απόδειξη δαπανών θα πρέπει να 
πληρώνουν εισφορά αντίστοιχη αυτής που καταβάλλουν οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες για εισόδημα που προέρχεται από 
την άσκηση ελευθέρου επαγγέλματος, για το οποίο εκδίδονται 
δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγγελ-
ματικής δαπάνης. Η εισφορά 20% αφορά στον ΕΦΚΑ και το 
6,95% είναι η εισφορά υπέρ του ΕΟΠΥΥ για την ιατροφαρμα-
κευτική περίθαλψη.
Ετσι από τις αρχές του έτους στις καθαρές αμοιβές - μετά την 
αφαίρεση του παρακρατούμενου φόρου 20% - των εργαζο-
μένων που αμείβονται με αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης 
θα αφαιρείται το 26,95%.
Στις αρχές Φεβρουαρίου αναμένεται να λειτουργήσει η ηλε-
κτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για την ένταξη στη 
ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως 120 
δόσεις. Η ρύθμιση καλύπτει οφειλές που δημιουργήθηκαν 
έως τις 31/12/2016 και οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν 
ηλεκτρονικά έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018.


