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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Ενώ η συντριπτική πλειοψηφία της αγοράς έχει εγκατεστημένο 
τερματικό αποδοχής πληρωμών με κάρτες υπάρχουν επαγ-
γελματικές ομάδες που έχουν από ελάχιστες έως ανύπαρκτες 
συναλλαγές. Ο λόγος για τους δικηγόρους, τους λογιστές, τους 
μηχανικούς και αρκετές άλλες κατηγορίες επαγγελματιών που 
έχουν θέσει σε... αχρηστία τα POS. Αυτό προκύπτει από τα στοι-
χεία που δημοσιεύει η Καθημερινή γράφει το iefimerida.gr για 
τη χρήση των τερματικών POS, το 2017, με βάση την ανάλυση 
που έχουν οι ίδιες οι τράπεζες που τα προμήθευσαν. Οι κατηγο-
ρίες όπως φαίνεται από τα στοιχεία έχουν ως εξής: Δικηγόροι- Το 

90% δεν έκανε ούτε μια συναλλαγή. Μηχανικοί- Επίσης εννέα 
στους δέκα δεν έκαναν συναλλαγή με POS Ηλεκτρολόγοι-Το 
80% δεν έκανε συναλλαγή. Λογιστές- Επτά στους δέκα δεν πέ-
ρασαν από το τερματικό καμία κάρτα Στον αντίποδα υπάρχουν 
κάποιες κατηγορίες επαγγελματιών έκανε συχνότερη χρήση 
όπως: Οδοντίατροι- Το 75% δέχτηκε έστω και μια πληρωμή 
με κάρτες. Γιατροί- Το 62% έκανε συναλλαγές με κάρτες Αυτο-
κινητιστές ταξί- Επτά στους δέκα έχουν κάνει τουλάχιστον μια 
πληρωμή μέσω POS.

Η ΡΑΕ προχώρησε σε ορισμό νέας ημερομηνίας για την δημο-
πρασία ΝΟΜΕ, ενώ παράλληλα έβγαλε σε διαβούλευση τους 
περιορισμούς που προτείνει ο ΛΑΓΗΕ να εφαρμοστούν στη 
διαδικασία, οι οποίοι σύμφωνα με το energypress, έχουν προ-
καλέσει αντιδράσεις στην αγορά. Πιο αναλυτικά, ως νέα ημερο-
μηνία ορίζεται η Τετάρτη 7 Φεβρουαρίου 2018. Σχετικά με τους 
περιορισμούς, η Αρχή δημοσιοποίησε τη σχετική εισήγηση του 
ΛΑΓΗΕ. Σημειώνεται ότι η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 24 
Ιανουαρίου. Με όσα αναφέρονται στην εισήγηση του λειτουρ-
γού, όλοι οι Προμηθευτές καταθέτουν αίτηση και επιχειρηματικό 

πλάνο για να περιληφθούν στο Μητρώο των προμηθευτών που 
μπορούν να συμμετάσχουν στις δημοπρασίες NOME. Θεσπίζεται 
επίσης ένα νέο κριτήριο για τη συμμετοχή προμηθευτών στη 
δημοπρασία: Το κριτήριο αυτό είναι η διατήρηση ή ανάπτυξη 
προμήθειας ρεύματος προς τρίτους. Προβλέπεται επίσης ένας 
νέος Μηχανισμός ελέγχου για το αν τηρείται το παραπάνω κρι-
τήριο, βάσει του επιχειρηματικού πλάνου που θα καταθέτει κάθε 
εταιρεία και βάσει των Δηλώσεων Φορτίου των ήδη δραστηρι-
οποιούμενων προμηθευτών. 
Αναλυτικά στη σελ 5

Το  ΤΕΕ προτείνει εδώ και 2,5 χρόνια προς το υπουργείο Οικονο-
μίας και το Εθνικό Σύστημα  Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)  να γίνει το ΤΕΕ 
φορέας διαπίστευσης μηχανικών  πιστοποιημένων εκτιμητών 
ακινήτων, ώστε να αντιμετωπιστεί μεταξύ άλλων και  το πολύ 
σημαντικό έργο αναθεώρησης των αντικειμενικών αξιών των 
ακινήτων, με επιστημονικό και σωστό τρόπο και δυστυχώς 
δεν εισακούγεται.  Αυτά τόνισε ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Νίκος 
Μήλης, σε συνέντευξη του στο ραδιοσταθμό «ΘΕΜΑ 104,6» 
και στον δημοσιογράφο Γιάννη Πρετεντέρη.  Ειδικότερα ο Νίκος 
Μήλης επισήμανε ότι «το ΤΕΕ έχει ζητήσει πάνω από 2,5 χρόνια 
από το υπουργείο Οικονομίας να ανοίξει  το μητρώο πιστοποιη-
μένων εκτιμητών ακινήτων, ώστε να μπορεί και το ΤΕΕ να διαπι-

στεύει μηχανικούς σαν εκτιμητές, για  να μπορεί να γίνει αυτό το 
δύσκολο έργο. Δυστυχώς το υπουργείο δεν έχει ανταποκριθεί», 
σημειώνοντας παράλληλα ότι  «το ζήτημα της αναθεώρησης 
των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων απασχολεί τις κυβερ-
νήσεις των τελευταίων 7 χρόνων, χωρίς μέχρι σήμερα να έχει 
ολοκληρωθεί».  Ο ίδιος εξήγησε ότι «υπάρχουν διαπιστευμένοι 
εκτιμητές σύμφωνα με σεβαστά κατά τα άλλα διεθνή πρότυπα» 
αλλά  ταυτοχρόνως έθεσε το ερώτημα «εάν είναι δυνατόν να 
είναι πιστοποιημένος οποιοσδήποτε άλλος ως εκτιμητής και να 
μην είναι ο μηχανικός, ό οποίος εκπονεί και την στατική επάρκεια 
ενός κτιρίου».  Αναλυτικά στη σελ 3

ΣΤΑ...ΣυΡΤΑΡΙΑ ΕβΑΛΑΝ ΤΑ POS πΟυ ΕΙχΑΝ υπΟχΡΕΩΣΗ ΝΑ 
πΡΟΜΗΘΕυΤΟυΝ πΟΛΛΕΣ ΚΑΤΗγΟΡΙΕΣ ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΩΝ - ΕΝΝΕΑ 
ΣΤΟυΣ δΕΚΑ ΜΗχΑΝΙΚΟυΣ δΕΝ ΕΚΑΝΑΝ ΣυΝΑΛΛΑγΗ 

ΣΕ δΙΑβΟυΛΕυΣΗ ΟΙ πΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ γΙΑ ΤΗ δΗΜΟπΡΑΣΙΑ ΝΟΜΕ - 
ΣΤΙΣ 7 ΦΕβΡΟυΑΡΙΟυ Η ΝΕΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δΙΕξΑγΩγΗΣ

Ν. ΜΗΛΗΣ ΣΤΟ Ρ/Σ «ΘΕΜΑ 104,6»:  ΤΟ ΤΕΕ ζΗΤΑ ΝΑ γΙΝΕΙ ΦΟΡΕΑΣ 
δΙΑπΙΣΤΕυΣΗΣ ΤΩΝ ΜΗχΑΝΙΚΩΝ, ΩΣ πΙΣΤΟπΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΚΑΙ δΕΝ ΕΙΣΑΚΟυγΕΤΑΙ 

ΤΕΥΧΟΣ 1445 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19 ΙΑΝΟυΑΡΙΟυ 2018

δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Στα... συρτάρια έβαλαν τα POS που είχαν υποχρέωση να προ-
μηθευτούν πολλές κατηγορίες επαγγελματιών –Εννέα στους 
δέκα μηχανικούς δεν έκαναν συναλλαγή 
Σελ 1και 3
Ν. Μήλης στο ρ/σ «ΘΕΜΑ 104,6»:  Το ΤΕΕ ζητά να γίνει φορέ-
ας διαπίστευσης των μηχανικών, ως πιστοποιημένων εκτιμη-
τών και δεν εισακούγεται 
Σελ 1 και 5
Σε διαβούλευση οι περιορισμοί για τη δημοπρασία ΝΟΜΕ - 
Στις 7 Φεβρουαρίου η νέα ημερομηνία διεξαγωγής
Σελ 4 
Ρώσοι αγοράζουν πολυκατοικίες στα Εξάρχεια
Σελ 6 
Με 34,5 εκατ. ευρώ, η Κομισιόν χρηματοδοτεί τις τεχνικές 
μελέτες και τις αδειοδοτήσεις του EastMed
Σελ 7 
Αυστηρότερα κριτήρια για τις άδειες στο φυσικό αέριο προ-
βλέπει τροπολογία του ΥΠΕΝ
Σελ 8 
«Πράσινο φως» από Τρ. Ελλάδος για μαζικές πωλήσεις δανείων
Σελ 9
Αντιπλημμυρική θωράκιση 14 ρεμάτων στο δήμο Θερμαϊ-
κού, από το ΥΠΕΝ
Σελ 10 
Υποχωρεί το φαινόμενο συγκέντρωσης υδρογονανθράκων 
στον Αλιάκμονα. Συνεργασία ΕΥΑΘ-ΔΕΗ για την ποιοτική 
παρακολούθηση των νερών
Σελ 11
ΤτΕ: Ισχυροποιήθηκαν οι τράπεζες, αλλά παραμένουν ευάλωτες
Σελ 12 
Τι λέει  η πρώτη έκθεση προόδου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων
Σελ 13 
Νέα εγκύκλιος εκδόθηκε από τη γενική γραμματεία Εμπορί-
ου και Προστασίας Καταναλωτή σχετικά με την υποχρέωση 
αποδοχής πληρωμών με κάρτα
Σελ 14 
H ευρωπαϊκή οικονομία των δεδομένων μπορεί να φθάσει τα 
€740 δις το 2020
Σελ 15 
Οι φούρνοι μικροκυμάτων κάνουν κακό στο περιβάλλον, σχε-
δόν όσο και τα αυτοκίνητα, σύμφωνα με νέα ευρωπαϊκή μελέτη
Σελ 16 
Στον Τιτάνα υπάρχει όπως και στη Γη ένα «επίπεδο θάλασ-
σας» αλλά από υδρογονάνθρακες
Σελ 17 
Ολοκληρώθηκαν οι προκαταρκτικές εργασίες για την ανα-
στήλωση της Στοάς του Φιλίππου Ε’ στη Δήλο
Σελ 18
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυ-
ντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 19,20,21 
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:
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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 

24 Ιανουαρίου 2018 
Ημερίδα «Οριοθέτηση και Προστασία των 
Ρεμάτων (Η περίπτωση της Μάνδρας)»
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωμα-
τούχων Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών 

ΕΚΘΕΣΗ χΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

ΝΕΕΣ δΙΑΛΕξΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΑΕΤ

ΣυΝΕδΡΙΟ: «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕυΗ ΑπΟ 
ΣΚυΡΟδΕΜΑ ΚΑΙ Η ΣυΜβΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕχΝΟΛΟγΙΑΣ 
ΤΟυ ΣΤΗΝ πΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟυ πΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ» 

Η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας έχει 
προγραμματίσει για το επόμενο διάστημα, τις παρακάτω 
διαλέξεις: 
-  26 Φεβρουαρίου, Αρχοντίδου Αγλαΐα, Αρχαιολόγος, «Το 
Αρχαίο θέατρο Ηφαιστείας Λήμνου»
-  12 Μαρτίου Αθανασόπουλος Παναγιώτης, Αρχαιολόγος, 
«Οι Πολεμικοί λιμένες των αρχαίων Αθηνών στη Ζέα και στο 
Μικρολίμανο του Πειραιά»
-  26 Μαρτίου Αντωνάρας Τάσος, Αρχαιολόγος Βυζαντινού 
Μουσείου Θεσσαλονίκης, «Η βιοτεχνική παραγωγή στη Βυ-
ζαντινή Θεσσαλονίκη»
-  16 Απριλίου Κόλλια Μαρία, Αρχαιολόγος, «Αρχαία πόλη 
της Ρόδου, Ιπποδάμειο σύστημα υδρευτικό και αποχετευτικό 
σύστημα»
-  7 Μαΐου Τσέλιος Χαρίλαος, Δρ. Αρχαιολόγος Υπουργείο 
Πολιτισμού, «Αρχαιομετρικές αναλύσεις μετάλλινων αντικει-
μένων της Μυκηναϊκής εποχής»
- 14 Μαΐου Τάσιος Θ.Π. -Γιαννακός Κ., «Εισαγωγή στην Πο-
λεμική Τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων»
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ώρα έναρξης: 18:30.
Οι διαλέξεις φιλοξενούνται στην αίθουσα του Συλλόγου των 
Αθηναίων (Κέκροπος 10, Πλάκα) σε συνεργασία με το Μου-
σείο της Πόλεως των Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία. 

Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ, από κοινού με 
το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σε συνεργασία με το 
Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), δι-
οργανώνουν το 18ο συνέδριο Σκυροδέματος, στην Αθήνα 
(Ίδρυμα Ευγενίδου), από τις 29 ως τις 31 Μαρτίου 2018, με 
τίτλο: «Αειφόρος κατασκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή 
της τεχνολογίας του στην προστασία του περιβάλλοντος». 
Το συνέδριο, που πραγματοποιείται τακτικά με πρωτοβου-
λία του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέματος του ΤΕΕ  εδώ 
και 40 χρόνια, απευθύνεται στον Τεχνικό Κόσμο της Χώ-
ρας, στη Βιομηχανία, στις Εταιρείες Μελετών, Κατασκευών 
και Εφαρμογών, στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε 
Δημόσιους Φορείς, όπως στις Υπηρεσίες και στους Οργανι-
σμούς που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έρευνας και 
καινοτομίας όσον αφορά στην τεχνολογία του σκυροδέμα-
τος, στο σχεδιασμό, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων 
από σκυρόδεμα. 
Το Συνέδριο Σκυροδέματος αποτελεί το βήμα, από το οποίο 
παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην έρευνα και στην καινοτο-
μία, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων από σκυρόδεμα, 
ενώ οι διπλωματούχοι μηχανικοί συνθέτουν τις απόψεις 
τους διεπιστημονικά για την επίλυση προβλημάτων και 
υποστηρίζουν επιστημονικά τη λήψη αποφάσεων σε όλους 
τους τομείς της παραγωγής και της διοίκησης. 
Θεματολογία: 
1. Ανάλυση Κατασκευών  
2. Διαστασιολόγηση - Συμπεριφορά Κατασκευών 

3. Αντισεισμικός Σχεδιασμός  
4. Μη Καταστροφικός Έλεγχος και Παρακολούθηση της Συ-
μπεριφοράς Υλικών και Κατασκευών από Σκυρόδεμα  
5. Ενίσχυση - Επισκευή - Συντήρηση  
6. Προκατασκευή  - Σύμμεικτες Κατασκευές 
 7. Ιστορικά και Παραδοσιακά Κονιάματα και Σκυροδέματα  
Κατασκευές από Τοιχοποιία  
 8. Έρευνα και Καινοτομία : 
 -  στην Τεχνολογία Σκυροδέματος  και Τσιμέντου 
 -  στην Τεχνολογία Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος  
 -  στα Ειδικά Σκυροδέματα 
 -  στα Σύνθετα Υλικά  
9. Παρουσίαση Σημαντικών Έργων. 
Κρίσιμη ημερομηνία: 
Λήγει στις  31 Ιανουαρίου 2018 η περίοδος εγγρα-
φής με μειωμένη τιμή δικαιώματος συμμετοχής 
(early bird)  στο  18ο Συνέδριο Σκυροδέματος: Μηχανικοί 
άνω 5/ετίας & μη μηχανικοί: 70 ευρώ, μηχανικοί κάτω 5/
ετίας: 50 ευρώ, φοιτητές: 20 ευρώ. 
Από 1η Φεβρουαρίου 2018: Μηχανικοί άνω 5/ετίας & μη 
μηχανικοί: 90 ευρώ, μηχανικοί κάτω 5/ετίας: 70 ευρώ, φοι-
τητές: 20 ευρώ. 
Πληρωμή στο χώρο το Συνεδρίου: Μηχανικοί άνω 5/ετίας & 
μη μηχανικοί: 100 ευρώ, μηχανικοί κάτω 5/ετίας: 80 ευρώ, 
φοιτητές: 20 ευρώ. 
Πληροφορίες: 
https://www.skyrodema2018.gr/

Το ΤΕΕ - Τμήμα Δυτικής Κρήτης,  σε συνδιοργάνωση με την 
Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, διοργανώνουν σήμερα στις 
18:00, στο Πνευματικό Κέντρο Χανίων, εκδήλωση με θέμα: 
«Έλεγχος και Προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος, 
Προοπτική και Ζητήματα Εφαρμογής του νέου Νόμου», με 
κεντρικό ομιλητή τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  
Γεώργιο Σταθάκη. 

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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Ν. ΜΗΛΗΣ ΣΤΟ Ρ/Σ «ΘΕΜΑ 104,6»:  ΤΟ ΤΕΕ ζΗΤΑ ΝΑ γΙΝΕΙ ΦΟΡΕΑΣ δΙΑπΙΣΤΕυΣΗΣ 
ΤΩΝ ΜΗχΑΝΙΚΩΝ, ΩΣ πΙΣΤΟπΟΙΗΜΕΝΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ ΚΑΙ δΕΝ ΕΙΣΑΚΟυγΕΤΑΙ 

ΜΕγΑΛΗ  ΣυΜΜΕΤΟχΗ ΣΤΟ πΡΟγΡΑΜΜΑ ΤΟυ ΕΣπΑ «ΕπΙχΕΙΡΟυΜΕ ΕξΩ» 

ΝΟΜΟΣ 4512/2018 – δΗΜΟΣΙΕυΘΗΚΕ ΣΤΟ ΦΕΚ  ΤΟ πΟΛυΝΟΜΟΣχΕδΙΟ

Το  ΤΕΕ προτείνει εδώ και 2,5 χρόνια προς το υπουργείο Οικονο-
μίας και το Εθνικό Σύστημα  Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)  να γίνει το ΤΕΕ 
φορέας διαπίστευσης μηχανικών  πιστοποιημένων εκτιμητών 
ακινήτων, ώστε να αντιμετωπιστεί μεταξύ άλλων και  το πολύ 
σημαντικό έργο αναθεώρησης των αντικειμενικών αξιών των 
ακινήτων, με επιστημονικό και σωστό τρόπο και δυστυχώς δεν 
εισακούγεται.  Αυτά τόνισε ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ Νίκος Μήλης, 
σε συνέντευξη του στο ραδιοσταθμό «ΘΕΜΑ 104,6» και στον δη-
μοσιογράφο Γιάννη Πρετεντέρη. 
Ειδικότερα ο Νίκος Μίλης επισήμανε ότι «το ΤΕΕ έχει ζητήσει πάνω 
από 2,5 χρόνια από το υπουργείο Οικονομίας να ανοίξει  το μη-
τρώο πιστοποιημένων εκτιμητών ακινήτων, ώστε να μπορεί και 
το ΤΕΕ να διαπιστεύει μηχανικούς σαν εκτιμητές, για  να μπορεί 
να γίνει αυτό το δύσκολο έργο. Δυστυχώς το υπουργείο δεν έχει 
ανταποκριθεί», σημειώνοντας παράλληλα ότι  «το ζήτημα της 
αναθεώρησης των αντικειμενικών τιμών των ακινήτων απασχο-
λεί τις κυβερνήσεις των τελευταίων 7 χρόνων, χωρίς μέχρι σήμε-
ρα να έχει ολοκληρωθεί». 
Ο ίδιος εξήγησε ότι «υπάρχουν διαπιστευμένοι εκτιμητές σύμφω-
να με σεβαστά κατά τα άλλα διεθνή πρότυπα» αλλά  ταυτοχρόνως 
έθεσε το ερώτημα «εάν είναι δυνατόν να είναι πιστοποιημένος 
οποιοσδήποτε άλλος ως εκτιμητής και να μην είναι ο μηχανικός ό 
οποίος εκπονεί και την στατική επάρκεια ενός κτιρίου». 
-«Υπάρχει λοιπόν ένα διαχρονικό θέμα με την πιστοποίηση των 
μηχανικών ως εκτιμητών το οποίο ως ΤΕΕ το θέτουμε συνεχώς 

προς το αρμόδιο υπουργείο» τόνισε ο Ν. Μήλης και απαντώντας 
σε δημοσιογραφικά ερωτήματα για την επικείμενη  αναθεώρηση 
των αντικειμενικών τιμών σημείωσε ότι έχει συσταθεί μία επιτρο-
πή στο υπουργείο Οικονομικών στην οποία συμμετέχει και το ΤΕΕ 
και πολλοί άλλοι φορείς. Ο Ν. Μήλης υπογράμμισε ότι «υπάρχει 
δυσκολία σήμερα να προσδιοριστούν οι αντικειμενικές τιμές των 
ακινήτων με επιστημονικό τρόπο, διότι οι πραγματικές αγοραπω-
λησίες έχουν μειωθεί πάρα πολύ, οι τράπεζες δεν δίνουν πλέον 
δάνεια για αγορά κατοικίας, άρα δεν υπάρχουν αντικειμενικά επι-
στημονικά στοιχεία ώστε να προσδιοριστούν οι νέες αντικειμενικές 
τιμές».
Ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ χαρακτήρισε «τιτάνιο έργο» την αναθε-
ώρηση των αντικειμενικών  σημειώνοντας ότι  μέχρι 31 Μαρτίου 
καλούνται  να παραδώσουν οι εισηγητές τις εισηγήσεις τους, ώστε 
να διαμορφωθούν και να δημοσιευτούν σε ΦΕΚ οι νέες αντικειμε-
νικές τιμές. Για να γίνει αυτό το πράγμα η χώρα έχει χωριστεί σε 
10.000 ζώνες  - περιοχές αντικειμενικών τιμών, σε όλη την επικρά-
τεια. Για κάθε μία από αυτές τις ζώνες θα πρέπει να δουλέψουν τέσ-
σερις εκτιμητές τουλάχιστον. Άρα μιλάμε για 40.000 εκτιμήσεις. Αν 
υπάρχει ενδιαφέρον μόνον από 200 πιστοποιημένους εκτιμητές, 
ο καθένας από αυτούς θα πρέπει να κάνει  τουλάχιστον 200 εκτι-
μήσεις, ενώ η αρχική προκήρυξη μιλάει για ένα ύψος εκτιμήσεων 
έως 50» υπογραμμίζοντας ότι «πρέπει να ανοίξει το μητρώο. Πρέ-
πει να υπάρξει συνεργασία του ΤΕΕ με το υπουργείο Ανάπτυξης».
-«Αυτό το μητρώο έχει 600 πιστοποιημένους εκτιμητές» συνέχισε 

ο Ν. Μήλης και έθεσε το ερώτημα « αν σε αυτό το μητρώο υπάρχει 
πιστοποιημένος εκτιμητής από τα Γρεβενά  ή την Ηγουμενίτσα.  
Εάν δεν υπάρχει κανένας και αν δεν έχει γίνει σε αυτές τις πόλεις κα-
μία αγοραπωλησία υπογράμμισε ο ίδιος  πως θα γίνει η εκτίμηση 
της τιμής ζώνης σε αυτές τις περιοχές;» 
-«Πρέπει να υπάρχει και μία περιφερειακή διάταση στο θέμα»,  
είπε ό ίδιος και έθεσε το ερώτημα: . –«Μπορούν οι 200 εκτι-
μητές ο οποίοι δήλωσαν από το κέντρο της Αθήνας, να πάνε να 
εκτιμήσουν πχ στη Νάουσα την πόλη της καταγωγής μου ή στο 
οποιοδήποτε χωριό. Πρέπει λοιπόν να ανοίξει η διαδικασία, να τη-
ρηθούν τα όρια της επιστημονικότητας  και για να γίνουν αυτά τα 
πράγματα χρειάζονται περισσότερα στελέχη». 
-«Το ΤΕΕ έχει προτείνει στο υπουργείο Οικονομικών να προσφέρει 
την όποια βοήθεια απαιτείται για να συντάξουμε έναν ψηφιακό 
χάρτη αντικειμενικών αξιών, να εκμεταλλευτούμε και εμείς τις 
σύγχρονες τεχνολογίες» τόνισε ο Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ και πα-
ράλληλα υπογράμμισε: 
-«Πρέπει να διαχωρίσουμε σε αυτή τη χώρα τις έννοιες της επαγ-
γελματικής και επιστημονικής ευθύνης αυτών των οποίων προ-
τείνουμε από την πολιτική ευθύνη. Το ζήτημα των αντικειμενικών 
αξιών και των νέων τιμών και τον καθορισμό τους θα πρέπει να 
αντιμετωπιστεί με έναν επιστημονικό τρόπο και όχι με έναν πολι-
τικό τρόπο . Και σε αυτό το πράγμα θα πρέπει να ανταποκριθούν 
όλοι οι φορείς και η πολιτεία ώστε να γίνει με τον σωστό τρόπο».  

Πέραν κάθε προσδοκίας φαίνεται ότι διαμορφώνεται η συμ-
μετοχή στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ «Επιχειρούμε Έξω» καθώς, 
χθες, μόλις στις πρώτες 4 ώρες από την εκκίνηση της διαδικα-
σίας, δηλώθηκε συμμετοχή για 277 επιχειρηματικές προτάσεις 
συνολικού προϋπολογισμού 10 εκατ ευρώ, σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Δηλαδή για το 20% του συνολικού προϋπολογι-
σμού του προγράμματος που ανέρχεται σε 50 εκατ ευρώ. Στο 
μεταξύ ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η συμμετοχή και στην έναρξη 
του προγράμματος χρηματοδότησης μέσω ΕΣΠΑ για την αξι-
οποίηση των ‘’ ξεχασμένων’’ ακινήτων των Δήμων καθώς 
μέσα στα πρώτα 20 λεπτά εφόσον ξεκίνησε η διαδικασία- πριν 
λίγες μέρες - κατατέθηκαν 33 προτάσεις. Οι προτεραιότητες που 
καθορίστηκαν για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ υπό την επο-
πτεία του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

Αλέξης Χαρίτσης, ο οποίος και έχει την ευθύνη του βασικού 
εργαλείου ανάπτυξης της οικονομίας που είναι οι ευρωπαϊκοί 
πόροι και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων φαίνεται ότι 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της αγοράς 
με βάση το έντονο ενδιαφέρον συμμετοχής. Υπενθυμίζεται ότι 
μέσω του προγράμματος «Επιχειρούμε Έξω» οι μικροί εξαγω-
γείς θα έχουν τη δυνατότητα να λάβουν εντός 30 μηνών έως 
και 50.000 ευρώ για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στα 
50 εκατ. ευρώ. Μια επιχείρηση μπορεί να κάνει χρήση του 
προγράμματος για περισσότερες από μία φορές. Επίσης, επιση-
μαίνεται ότι δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι δραστηριοποιού-
νται στους εξής τομείς: αγροδιατροφή/ βιομηχανία τροφίμων, 
πολιτιστικές και δημιουργικές βιομηχανίες, υλικά/ κατασκευές, 

ενέργεια, περιβάλλον, τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινω-
νίας (ΤΠΕ), υγεία/ φάρμακα. Σε ποιους απευθύνεται: • Δικαίωμα 
συμμετοχής έχουν πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
οι οποίες πριν από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής 
της αίτησης χρηματοδότησης: • Έχουν κλείσει τουλάχιστον μία 
διαχειριστική χρήση δωδεκάμηνης διάρκειας. • Διαθέτουν επι-
λέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ), οι οποίοι 
αφορούν προϊόντα που επιθυμούν να προωθήσουν μέσω της 
συμμετοχής τους στις εμπορικές εκθέσεις. • Παράγουν/ μετα-
ποιούν ήδη τα προϊόντα αυτά. • Αναπτύσσουν ήδη εξαγωγική 
δραστηριότητα και ποσοστό τουλάχιστον 2% του ετήσιου 
κύκλου εργασιών προέρχεται από εξαγωγές προϊόντων που 
παράγουν/μεταποιούν.

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νόμος 
4512/2018 με τίτλο «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρ-
θρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής και άλλες διατάξεις.», το λεγόμενο πολυνομο-
σχέδιο της τρίτης αξιολόγησης. Μπορείτε να τον διαβάσετε στο 

σύνολό του, όπως δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνή-
σεως. Σύμφωνα με το dasarxeio.gr  ο νόμος 4512/2018 (Α´ 
5) περιλαμβάνει συνολικά 406 άρθρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν τα άρθρα: 1 έως 42  για τη σύσταση του νομι-
κού προσώπου δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.) με την επωνυμία 

«Ελληνικό Κτηματολόγιο», ως καθολικός διάδοχος στη θέση της 
ΕΚΧΑ Α.Ε. που καταργείται. 43 έως 66 για τα λατομεία. 396 για 
το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.
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Ανεβάζει «στροφές» και στην Ελλάδα το τελευταίο διάστημα η 
διεθνής τάση της μίσθωσης (βραχυχρόνιας ή μακροχρόνιας) 
επιπλωμένων διαμερισμάτων τα οποία όμως έχουν κανονικές 
παροχές ξενοδοχείου. Σύμφωνα με το ered.gr  στην Ελλάδα 
η κατηγορία αυτή που βρίσκεται ανάμεσα στο παραδοσιακό 
δωμάτιο ξενοδοχείου και στα ενοικιαζόμενα διαμερίσματα δεν 
είναι ακόμα διαδεδομένη σε μεγάλο βαθμό καθώς υπάρχουν 
λίγα τέτοια συγκροτήματα, ωσόστο, κάποιοι βλέπουν τεράστιες 
προοπτικές στον τομέα αυτό. Αλλωστε σύμφωνα με τα στοιχεία 
της HVS, πάνω από 10.000 τέτοια διαμερίσματα αναμένεται 
να κατασκευαστούν στην Ευρώπη έως το 2020. Το 37% έχει 
βγει ήδη στην αγορά μέχρι το τέλος του 2017, ενώ εφέτος θα 
ολοκληρωθεί το 28% και το 25% του χρόνου. Η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα ακινήτων με έδρα τη Ρωσία, Tranio η οποία κάνει 
λόγο για «πολύ υποσχόμενες επενδύσεις» ειδικά σε αγορές με 
δυναμική αύξηση τιμών έχει ήδη ένα κτίριο στην Αθήνα και συ-
γκεκριμένα στα Εξάρχεια το οποίο θα μετατραπεί σε σύγχρονο 
συγκρότημα διαμερισμάτων σε συνεργασία με τοπική εταιρεία 
αξιοποίησης ακινήτων και σκοπεύει να νοικιάσει διαμερίσματα 
με βραχυχρόνια μίσθωση μέχρι το Μάιο του 2018. Μάλιστα, 
σύμφωνα με πληροφορίες οι Ρώσοι σχεδιάζουν επενδύσεις 
ύψους €8 εκατ. τη χώρα μας το επόμενο διάστημα. Όπως ανα-
φέρουν οι ίδιες πληροφορίες αυτή τη στιγμή η Tranio βρίσκεται 
στη διαδικασία απόκτησης πέντε ακόμα ακινήτων σε όλο το 

κέντρο της πόλης (από τα οποία στο ένα έχει δώσει ήδη προκα-
ταβολή). Οι ενοικιαστές στα κτίρια που θα λειτουργήσουν σαν 
ενοικιαζόμενα διαμερίσματα με παροχές, μπορούν να κλείσουν 
ένα ή περισσότερα διαμερίσματα που κυμαίνονται από 35 τε-
τραγωνικά μέτρα έως 85 τετραγωνικά μέτρα με τιμή τα €3.000 
ανά τετραγωνικό μέτρο.

Τεράστιες προοπτικές των επιπλωμένων διαμερι-
σμάτων
 
Τις τεράστιες προοπτικές που έχουν οι εν λόγω επενδύσεις ση-
μείωσε και η PwC στην τελευταία έρευνά της με τίτλο «Αναδυ-
όμενες τάσεις στα ακίνητα: Ευρώπη 2017» όπου το 39% των 
ερωτηθέντων απάντησε ότι οι προοπτικές για επενδύσεις σε 
«ξενοδοχειακά διαμερίσματα» είναι «καλές», ενώ το 29% τις 
θεωρεί «πολύ καλές».
Τα ξεχωριστά αυτά καταλύματα γνωστά ως «ξενοδοχειακά δια-
μερίσματα» συνήθως είναι κατά 15% με 30% μεγαλύτερα από 
τα δωμάτια ξενοδοχείου και ένα από τα κύρια πλεονεκτήματά 
τους είναι το ότι διαθέτουν κουζίνα. Μισθώνονται τόσο για 1 
έως 3 ημέρες όσο και για περισσότερο διάστημα που μπορεί 
να είναι από 6 έως 12 μήνες. Αυτά τα διαμερίσματα έχουν λι-
γότερες υπηρεσίες σε σχέση με τα παραδοσιακά ξενοδοχεία, για 
παράδειγμα τα γεύματα (πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό) δεν 

περιλαμβάνονται πάντα, αλλά μπορεί να έχουν πρόσβαση σε 
γυμναστήριο, αίθουσα συνεδρίων κ.ά. 

Ανεβάζουν στροφές 
 
Σύμφωνα με την βρετανική εταιρεία συμβούλων Apartment 
Service, μεταξύ του 2008 και του 2016 ο όγκος των «ξενοδο-
χειακών διαμερισμάτων» υπερδιπλασιάστηκε φτάνοντας στις 
827.00 μονάδες παγκοσμίως. Σημειώνεται ότι οι ευρωπαϊκές 
χώρες αντιπροσωπεύουν το ́  εξ αυτών. Κάθε κτίριο που «φι-
λοξενεί» διαμερίσματα προς ενοικίαση με παροχές ξενοδοχείου 
διαθέτει από 18 έως 300 διαμερίσματα και 120 διαμερίσματα 
κατά μέσο όρο.
Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Γερμανία έχουν το υψηλότερο πο-
σοστό βάσει όγκου που φθάνει το 41% και 32% αντίστοιχα. 
Οι τιμές των ενοικιαζόμενων είναι συχνά κατά 15% με 30% 
χαμηλότερες σε σχέση με τα κλασικά δωμάτια ξενοδοχείων γι 
αυτό και αναφέρουν παράγοντες της αγοράς, έχουν μεγάλη… 
πέραση κυρίως σε τουρίστες με μεσαία «βαλάντια» αλλά και 
επιχειρηματίες που κάνουν συχνά ταξίδια και αναζητούν μια δι-
αφορετική πιο οικονομική «λύση» στη διαμονή τους. Σύμφωνα 
πάντα με τα στοιχεία της HVS, τα εν λόγω καταλύματα το 2016 
είχαν ποσοστό πληρότητας που άγγιζε το 84% σε σχέση με τα 
δωμάτια ξενοδοχείων τα οποία κινήθηκαν στο 70%. 

Για Παρίσι και Λονδίνο αναχωρούν τη Δευτέρα 22/1/2018 
ο πρόεδρος της Attica Bank, Παναγιώτης Ρουμελιώτης και 
στελέχη της τράπεζας προκειμένου να συναντήσουν ξένους 
επενδυτές, που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για συμμετοχή 
τους στη 2η τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
και στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της τράπεζας. Σύμφωνα 
με το capital.gr  με την επιστροφή τους στην Ελλάδα, θα ακο-
λουθήσουν ανάλογες συναντήσεις με υφιστάμενους και νέους 

επενδυτές του εσωτερικού, όπως ανακοίνωσε η τράπεζα.
Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Αύγουστο η τράπεζα  ολοκλή-
ρωσε τη συναλλαγή μεταβίβασης χαρτοφυλακίου δανείων σε 
οριστική καθυστέρηση (περίπου ποσού 1.331,2 εκατ. ευρώ) 
στην Aldridge. Η απόφαση για νέα τιτλοποίηση μέχρι του πο-
σού των 900 εκατ. ευρώ ελήφθη από  τη γενική συνέλευση των 
μετόχων που πραγματοποιήθηκε  στις 22 Δεκεμβρίου 2017. Η 
γ.σ. αποφάσισε επίσης αύξηση μετοχικού κεφαλαίου μέχρι 198 

εκατ. ευρώ, η οποία θα γίνει με την έκδοση 660 εκατομμυρίων 
νέων κοινών ονομαστικών μετοχών με μετρητά και με δικαίω-
μα προτίμησης υπέρ του παλαιού μετόχου  (πράγμα που σημαί-
νει ότι ο ΕΦΚΑ θα μπορεί να συμμετάσχει στο ακέραιο του πο-
σοστού του στην ΑΜΚ). Σημειώνεται ότι με μερική χρήση των 
κεφαλαίων της αύξησης, θα πραγματοποιηθεί η εξαγορά των 
προνομιούχων μετοχών του Δημοσίου, ύψους 100 εκατ. ευρώ.

Η ΕΚΧΑ Α.Ε. ανακοίνωσε  ότι σύμφωνα τον ν. 4512/2018,  η 
εταιρεία Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση Α.Ε. (Ε.Κ.ΧΑ. 
Α.Ε.) καταργείται και στην θέση της συστήνεται το Ν.Π.Δ.Δ. με 
την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». Ως εκ τούτου και 
έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες διοικητικές και 

οργανωτικές προσαρμογές μετάβασης στον καινούργιο φορέα, 
δεν θα είναι εφικτή η υποβολή νέων παραγγελιών για έκδοση 
αντιγράφων από τα αρχεία Αεροφωτογραφιών και Χαρτών. 
Σημειώνεται ότι, όλες οι παραγγελίες οι οποίες έχουν εξοφληθεί 
μέχρι και 29/12/2017 μπορούν να παραλαμβάνονται κανονικά 

από το υποκατάστημά που λειτουργεί στην οδό Λ. Μεσογείων 
290, Δευ-Παρ 08:30-15:30. Η ημερομηνία επανέναρξης της 
διαδικασίας λήψης παραγγελιών θα γνωστοποιηθεί με νέα 
ανακοίνωση.

Παρατείνεται για τις 2 Φεβρουαρίου στις 17.00 ώρα Ελλάδας η προθεσμία για την υποβολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την παραχώρηση υπηρεσιών λειτουργίας λιμένων και του δικαιώματος 
χρήσης, λειτουργίας, διαχείρισης και εκμετάλλευσης της Μαρίνας Χίου, όπως ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όλοι οι λοιποί όροι και προϋποθέσεις της πρόσκλησης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος παραμένουν ως έχουν.

ΡΩΣΟΙ ΑγΟΡΑζΟυΝ πΟΛυΚΑΤΟΙΚΙΕΣ ΣΤΑ ΕξΑΡχΕΙΑ

ATTICA BANK: ΣυΝΑΝΤΗΣΕΙΣ π. ΡΟυΜΕΛΙΩΤΗ ΜΕ ξΕΝΟυΣ ΕπΕΝδυΤΕΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ γΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟυΡγΙΑ ΤΩΝ ΑΡχΕΙΩΝ ΑΕΡΟΦΩΤΟγΡΑΦΙΩΝ 
ΚΑΙ χΑΡΤΩΝ ΤΗΣ ΕΚχΑ Α.Ε. 

ΤΑΙπΕδ: πΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ δΙΟΡΙΑΣ ΕΚδΗΛΩΣΗΣ ΕΝδΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ γΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ χΙΟυ, 
ΕΩΣ ΤΙΣ 02.02.2018



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

Η Τέρνα Ενεργειακή άνοιξε χθες το βιβλίο προσφορών για 
διάθεση έως 12 εκ. μετοχών. Για την Ελληνική Τεχνοδομική 
Άνεμος έχει εκδηλωθεί σημαντικό επενδυτικό ενδιαφέρον 
από ξένους παίκτες για την είσοδο στο μετοχικό κεφάλαιο. 
Η Eren του Πάρη Μουράτογλου εξαγοράστηκε από την 
Total ενώ η Euroenergy του εφοπλιστή Λογοθέτη κινείται 
για την αποεπένδυση από την ελληνική αγορά. Σύμφωνα με 
το energypress.gr οι τελευταίοι μήνες μόνο αδιάφοροι δεν 
μπορούν να χαρακτηριστούν για την αγορά των αιολικών, 
στην οποία οι εξαγορές, οι συγχωνεύσεις και η είσοδος νέων 
κεφαλαίων αποτελεί τον… επενδυτικό κανόνα εδώ και και-
ρό. Αν και σε κάθε deal ξεχωριστά υπάρχουν διαφορετικοί 
λόγοι, στοχεύσεις και σκοπιμότητες, υπάρχουν ορισμένα 
κοινά θεμελιώδη, που αφορούν στις προοπτικές, τη δυνα-
μική αλλά και τις αλλαγές που έρχονται στο συγκεκριμένο 
χώρο. Φυσικά βασική προϋπόθεση και ζητούμενο εδώ και 
καιρό ήταν η εξυγίανση του λογαριασμού ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ, 
που από φέτος - με τις γνωστές ενστάσεις και αντεγκλίσεις 
για τη χρέωση προμηθευτή - έχει καταστεί πλεονασματικός 
αποκαθιστώντας τις συνθήκες ομαλότητας που απαιτούνται 

για την υγιή ανάπτυξη της αγοράς. Εκτός όμως από το θέμα 
των πληρωμών, από φέτος, η αγορά με τους διαγωνισμούς 
που αναμένονται από την άνοιξη (Απρίλιο λέει το υπουρ-
γείο, Μάιο και βλέπουμε εκτιμά η αγορά) εισέρχεται σε ένα 
νέο περιβάλλον που θα έχει ως κύριο χαρακτηριστικό τη 
πίεση των τιμών προς τα κάτω με στόχο να φτάσουμε όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα σε ανταγωνιστική λειτουργία της 
αιολικής αγοράς. Αυτό δεν είναι κακό για το σύστημα που 
θα μειώσει τα κόστη του ωστόσο είναι σαφές ότι δεν μπο-
ρούν οι μικρές ακόμη και οι μεσαίες εταιρείες του κλάδου 
να ανταπεξέλθουν μακροπρόθεσμα και να προχωρήσουν 
σε νέα ανάπτυξη έργων. Όπως επισημαίνουν άνθρωποι 
του κλάδου ακόμη και εταιρείες που θεωρούνται μεγάλες 
για τα ελληνικά δεδομένα είναι πιθανό σε μεσοπρόθεσμο 
ορίζοντα και όσο προχωρά το consolidation  της αγοράς 
να καταστούν στόχος εξαγοράς από επενδυτικά κεφάλαια 
ή άλλες μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις του κλάδου των ΑΠΕ 
που θα κυριαρχήσουν τα επόμενα χρόνια και θα μπορούν 
να διαχειριστούν ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον χωρίς επι-
δοτούμενες τιμές.  Επομένως οι επεκτατικές κινήσεις ή ακό-

μη και οι κινήσεις αποεπένδυσης, πέρα από τους επιμέρους 
λόγους για κάθε εταιρεία χωριστά, πρέπει να ιδωθούν και 
κάτω από αυτό το πρίσμα, των αλλαγών που έρχονται στην 
αγορά ενόψει της αλλαγής του μοντέλου συμμετοχής και 
πληρωμής των ΑΠΕ.  Σε αυτό το περιβάλλον αρκετές μικρές 
και μεσαίες εταιρείες του χώρου αναμένεται να αναπροσαρ-
μόσουν το μοντέλο λειτουργίας τους και να αξιοποιήσουν 
κάτω από νέους όρους το βασικότερο asset τους που δεν 
είναι άλλο από την τεχνογνωσία και την εμπειρία τους.  Ως 
προς τις άμεσες εξελίξεις στην αγορά, τους επόμενους μή-
νες, μέχρι τον Ιούνιο, αναμένεται να συνεχιστεί με δυναμικό 
ρυθμό η εγκατάσταση νέων πάρκων, περίπου 200 έως 300 
μεγαβάτ, που αποτελούν και την τελευταία κάβα των έργων 
με κλειδωμένες τιμές, που είχαν πάρει παράταση από το 
ΥΠΕΝ.  Όπως προαναφέρθηκε τέλος ώθηση στην αγορά για 
καινούρια έργα αναμένεται να προέλθει από τους διαγωνι-
σμούς για νέα ισχύ, χωρίς ακόμη πάντως να έχει οριστικο-
ποιηθεί το πότε θα έχουμε την πολυαναμενόμενη πρεμιέρα.

Η ΡΑΕ προχώρησε σε ορισμό νέας ημερομηνίας για την δη-
μοπρασία ΝΟΜΕ, ενώ παράλληλα έβγαλε σε διαβούλευση 
τους περιορισμούς που προτείνει ο ΛΑΓΗΕ να εφαρμοστούν 
στη διαδικασία, οι οποίοι σύμφωνα με το energypress, 
έχουν προκαλέσει αντιδράσεις στην αγορά.
Πιο αναλυτικά, ως νέα ημερομηνία ορίζεται η Τετάρτη 7 
Φεβρουαρίου 2018. Σχετικά με τους περιορισμούς, η Αρχή 
δημοσιοποίησε τη σχετική εισήγηση του ΛΑΓΗΕ.. Σημειώνε-
ται ότι η διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 24 Ιανουαρίου.
Με όσα αναφέρονται στην εισήγηση του λειτουργού, όλοι οι 
Προμηθευτές καταθέτουν αίτηση και επιχειρηματικό πλάνο 
για να περιληφθούν στο Μητρώο των προμηθευτών που 
μπορούν να συμμετάσχουν στις δημοπρασίες NOME. Θεσπί-
ζεται επίσης ένα νέο κριτήριο για τη συμμετοχή προμηθευ-
τών στη δημοπρασία: Το κριτήριο αυτό είναι η διατήρηση ή 
ανάπτυξη προμήθειας ρεύματος προς τρίτους. Προβλέπεται 
επίσης ένας νέος Μηχανισμός ελέγχου για το αν τηρείται το 
παραπάνω κριτήριο, βάσει του επιχειρηματικού πλάνου 
που θα καταθέτει κάθε εταιρεία και βάσει των Δηλώσεων 
Φορτίου των ήδη δραστηριοποιούμενων προμηθευτών.
Ειδικότερα, οι εναλλακτικοί προμηθευτές θα πρέπει να υπο-

βάλλουν:
α) ετήσιο σχέδιο διείσδυσης στη λιανική αγορά με τριμηνι-
αίους στόχους,
β) επιμέρους ανάλυση των στόχων σε κατηγορίες παρο-
χών,
γ) ειδική ανάλυση της χρήσης των ποσοτήτων ΝΟΜΕ,
δ) συσχέτιση ποσοτήτων με την προβλεπόμενη διείσδυση 
και 
ε) στοιχειοθετημένη ανάλυση μεταφοράς του οικονομικού 
οφέλους στον τελικό καταναλωτή.
Θυμίζουμε ότι η δημοπρασία που ήταν προγραμματισμένη 
για τις 17/1 μετατέθηκε προκειμένου να πραγματοποιηθεί 
με νέους όρους όσον αφορά τις δεσμεύσεις που θα έχουν 
οι συμμετέχοντες προμηθευτές για τις ποσότητες που πρέπει 
υποχρεωτικά να διοχετεύουν στην ελληνική αγορά (και όχι 
για εξαγωγές).
Υπενθυμίζεται ότι η ΡΑΕ στην τελευταία δημοπρασία του 
Οκτωβρίου έθεσε για πρώτη φορά τον εξής περιορισμό 
στους προμηθευτές: Για να συμμετάσχουν στη δημοπρασία  
θα έπρεπε να έχουν διαθέσει σε πελατολόγιό τους στην Ελ-
λάδα τουλάχιστον το 30% του ρεύματος που έχουν αγορά-

σει μέσω NOME στις προηγούμενες δημοπρασίες.
Για τις δημοπρασίες του 2018 είχε αποφασίσει επίσης τις 
εξής αλλαγές:
-Για τους «παλιούς» προμηθευτές, αυτούς δηλαδή που 
έχουν κλείσει έναν τουλάχιστον χρόνο στον Ημερήσιο Ενερ-
γειακό Προγραμματισμό, στις δημοπρασίες του πρώτου 
εξαμήνου του 2018 το ποσοστό που θα έπρεπε να έχουν 
διαθέσει στην εγχώρια αγορά για να συμμετάσχουν στη 
διαδικασία θα ανέβει στο 50%.
-Για τις δημοπρασίες του δεύτερου εξαμήνου του 2018, το 
ποσοστό θα έπρεπε να ανέβει και άλλο και να φτάσει στο 
70%.
-Για τους νεοεισερχόμενους προμηθευτές, αυτούς δηλαδή 
που δεν έχουν συμπληρώσει έναν χρόνο στον ΗΕΠ (και μέ-
χρι να συμπληρώσουν έναν χρόνο) στις δημοπρασίες τόσο 
του πρώτου εξαμήνου του 2018 όσο και του δεύτερου εξα-
μήνου, το ποσοστό που θα έπρεπε να έχουν διαθέσει στην 
εγχώρια αγορά για να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα 
παρέμενε στο 30%.

ΟΙ δΙΑγΩΝΙΣΜΟΙ ΦΕΡΝΟυΝ ΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΑΛΛΑγΕΣ ΣΤΗΝ ΑγΟΡΑ ΤΩΝ ΑΙΟΛΙΚΩΝ - 
ΣυγχΩΝΕυΣΕΙΣ ΕξΑγΟΡΕΣ ΚΑΙ ΝΕΑ deAlS ΕΝΟψΕΙ

ΣΕ δΙΑβΟυΛΕυΣΗ ΟΙ πΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ γΙΑ ΤΗ δΗΜΟπΡΑΣΙΑ ΝΟΜΕ - ΣΤΙΣ 7 ΦΕβΡΟυΑΡΙΟυ Η ΝΕΑ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ δΙΕξΑγΩγΗΣ
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Επικυρώθηκε η χρηματοδότηση ύψους 34,5 εκατ. ευρώ από 
την ΕΕ  για τις τελικές τεχνικές μελέτες του αγωγού EastMed, 
με την επίσημη έγκριση από την Κομισιόν του προγράμματος 
χρηματοδοτήσεων στο πλαίσιο του προγράμματος «Συνδέο-
ντας την Ευρώπη» να αναμένεται την ερχόμενη Πέμπτη, 25η 
Ιανουαρίου. Σύμφωνα με το energypress.gr  η  πρόταση είχε 
κατατεθεί από την IGI Poseidon S.A. που ηγείται του έργου και 
αφορά τις λεπτομερείς τεχνικές μελέτες (Front End Engineering 
and Design) για τον αγωγό φυσικού αερίου EastMed. Η είδη-
ση έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά πρόσφατων εξελίξεων 
και επαφών για την προώθηση του EastMed, σε συνέχεια του 
Μνημονίου Κατανόησης που υπογράφηκε μεταξύ Ελλάδας, Κύ-
πρου, Ιταλίας και Ισραήλ, με τη στήριξη της ΕΕ, τον περασμένο 
Δεκέμβρη στην Κύπρο. Άλλωστε, εντός των επομένων μηνών 
και πάντως μέσα στο 2018 επίκειται η υπογραφή Διακρατικής 
Συμφωνίας για τον αγωγό από τις εμπλεκόμενες χώρες, που θα 
δρομολογήσει τα επόμενα βήματα στην κατεύθυνση προς την 
υλοποίηση του έργου. Το θέμα του EastMed απασχόλησε πριν 

από λίγες ημέρες τις επαφές Τσίπρα-Τζεντιλόνι στη Ρώμη, στο 
περιθώριο των εργασιών της τέταρτης Συνόδου των Ευρω-
παϊκών χωρών του Νότου, αλλά και τη συζήτηση μεταξύ των 
υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Ιταλίας και Ισραήλ, Σταθάκη, Κα-
λέντα και Στάινιτς αντίστοιχα, στην Ιερουσαλήμ, στο περιθώριο 
του Israel Business Conference 2018.
Τι αφορά η χρηματοδότηση
Η προκαταρκτική έγκριση από την Κομισιόν αφορά τη χρημα-
τοδότηση τελικού λεπτομερούς μηχανολογικού σχεδιασμού 
για το θαλάσσιο τμήμα του αγωγού από την Κύπρο μέχρι την 
Κρήτη και από την Κρήτη μέχρι την Πελοπόννησο, καθώς και 
για το τμήμα του αγωγού από την Πελοπόννησο μέχρι την Θε-
σπρωτία.
Επίσης, εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της λεπτομερούς βυθομέ-
τρησης και χάραξης της πορείας του αγωγού, καθώς και έργα 
μηχανικής θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η έγκριση αφορά και το 
κόστος των απαιτούμενων για την ολοκλήρωσή του αδειοδο-

τήσεων, για τις οποίες θα αιτηθεί η IGI Poseidon S.A. στις αρμό-
διες ελληνικές και κυπριακές αρχές.
Συνολικά, η εγκριθείσα χρηματοδότηση αγγίζει στο 50% του 
κόστους των σχετικών έργων.
Σε σχετικές του δηλώσεις, ο υπουργός Ενέργειας της Κύπρου Γ. 
Λακκοτρύπης σημείωσε: «Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 
προκαταρκτικά πάντοτε, 35 εκατ. ευρώ περίπου», προσθέ-
τοντας ότι πρόκειται επίσης για «πολύ σημαντικό κονδύλι που 
δείχνει ταυτόχρονο την στρατηγική σημασία που έχει αυτός ο 
αγωγός για την Ευρώπη», υπενθυμίζοντας παράλληλα ότι «το 
έργο είχε τύχει προηγούμενης χρηματοδότησης και ήταν οι 
προκαταρκτικές μελέτες, το Pre FEED».
Η αναφορά αυτή του κ. Λακκοτρύπη αφορά προηγούμενη 
χρηματοδότηση από την ΕΕ για το 50% (2 εκατ. ευρώ) της προ-
καταρτικής μελέτης βιωσιμότητας και της τεχνικής μελέτης για 
τη δυνατότητα υλοποίησης του EastMed. 

Εργασιακά, αδειοδοτικά θέματα ορυχείων, η ένταξη στο διαγω-
νισμό της Βεύης, καθώς και η κοινή χρήση εγκαταστάσεων από 
τη ΔΕΗ και τον αυριανό αγοραστή των μονάδων της, συζητή-
θηκαν σε  τηλεδιάσκεψη μεταξύ ΥΠΕΝ και DG Comp. Σύμφωνα 
με το energypress.gr στην πράξη επρόκειτο για μια πιο αναλυτι-
κή ενημέρωση από τις υπηρεσίες ανταγωνισμού της Επιτροπής 
προς το ΥΠΕΝ σχετικά με τα σχόλια των συμμετέχοντων στο 
market test του Δεκεμβρίου για την πώληση των μονάδων της 
ΔΕΗ, και σε συνέχεια του λακωνικού mail που του είχε αποστεί-
λει την περασμένη εβδομάδα. Εκπλήξεις δεν φαίνεται να υπήρ-
ξαν, σύμφωνα με τις πληροφορίες του «Energypress», υπό την 
έννοια ότι η dG Comp δεν έβαλε θέμα υδροηλεκτρικών 
υιοθετώντας επί παραδείγματι τα σχόλια κάποιων εκ των συμ-
μετεχόντων ότι αν το χαρτοφυλάκιο ήταν πιο «ισορροπημένο», 
θα συγκέντρωνε μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τις ίδιες 
πηγές οι παρατηρήσεις των συμμετεχόντων που μετέφεραν στο 
ΥΠΕΝ οι κοινοτικοί, και οι οποίες θα ενσωματωθούν στον υπό 
κατάρτιση νόμο για τη ΔΕΗ, μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 
τρεις ομάδες.
Αδειοδοτικά ζητήματα. Κάποιες άδειες ορυχείων λήγουν 
το προσεχές διάστημα (2019, 2022), ενώ είναι γνωστό ότι η 
ΔΕΗ αντιμετωπίζει προβλήματα τροφοδοσίας της Μελίτη στη 
Φλώρινα, αφού δεν έχει ακόμη ανοίξει τα γειτονικά ορυχεία, 
όπως της Βεύης.
Δόθηκαν σύμφωνα με τις πληροφορίες διευκρινήσεις, και η ελ-
ληνική πλευρά διαβεβαίωσε ότι η ΔΕΗ θα κάνει ό,τι χρειάζεται 

ώστε οι αρμόδιες αρχές να δώσουν τις σχετικές αδειοδοτήσεις. 
Ειδικό ερώτημα αφορούσε τη περίπτωση της Βεύης, για την 
οποία το ΥΠΕΝ διαβεβαίωσε ότι θα ενταχθεί κανονικά στο προς 
πώληση πακέτο.
Κοινή χρήση εγκαταστάσεων. Αφορά κυρίως την περί-
πτωση των μονάδων της Μεγαλόπολης. Συμφωνήθηκε ότι θα 
υπάρχει κοινή χρήση από τον αυριανό αγοραστή και την ΔΕΗ, 
για εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν τόσο τις προς πώληση 
μονάδες Μεγαλόπολη 3 και 4, όσο και την 5 που είναι φυσικού 
αερίου, και η οποία παραμένει στη ΔΕΗ.
Στη περίπτωση για παράδειγμα της εγκατάστασης καθαρισμού 
αποβλήτων που εξυπηρετεί σήμερα και τις τρεις μονάδες, θα 
υπογραφεί ένα συμβόλαιο μεταξύ της ΔΕΗ και του αυριανού 
επενδυτή. Αυτό θα προβλέπει ότι η ΔΕΗ αναλαμβάνει να του 
παρέχει την σχετική υπηρεσία έναντι ενός αντιτίμου, το οποίο 
και θα συμφωνηθεί μεταξύ των δύο πλευρών.
Εργαζόμενοι. Η συζήτηση εστιάστηκε στους 1.100 εργαζό-
μενους που απασχολούνται στον ΑΗΣ Μεγαλόπολης. Σήμερα 
το προσωπικό αυτό είναι ήδη κατανεμημένο στις τρεις μονάδες 
του σταθμού (3,4 και 5), καθώς και στα ορυχεία που τις τροφο-
δοτούν.
Αυτό που ενδιαφέρει τη DG Comp είναι μέχρι να ολοκληρωθεί η 
συναλλαγή, να έχει παραμείνει στις μονάδες ικανό προσωπικό 
για να μπορεί να τις λειτουργήσει. Ανησυχία που πηγάζει προ-
φανώς από το γεγονός ότι κάποιοι υπεράριθμοι εξετάζεται να 
απορροφηθούν από τη ΔΕΗ σε άλλες μονάδες.

Αντίστοιχα, οι κοινοτικοί ζήτησαν να μην υπάρξει για τον 
οποιονδήποτε λόγο αύξηση στον αριθμό του προσωπικού. 
Ούτε δηλαδή να προστεθούν άλλοι εργάζομενοι, αλλά ούτε και 
ο υφιστάμενος αριθμός τους να μειωθεί τόσο πολύ, ώστε η λει-
τουργία των μονάδων να καταστεί προβληματική.
Όλα τα παραπάνω σχόλια θα ενσωματωθούν στο νόμο για 
τη ΔΕΗ που ήδη συντάσσεται. Τα επόμενα βήματα σε αδρές 
γραμμές είναι να αποστείλει η ελληνική πλευρά στη DG Comp το 
τελικό κείμενο (final commitment), να κατατεθεί στη Βουλή και 
να ψηφισθεί από αυτήν ο νόμος της ΔΕΗ, κάτι που αναμένεται 
να συμβεί μέσα στον Φεβρουάριο, να εκδοθεί απόφαση από την 
Κομισιόν με βάση εκείνη της DG Comp, (έως το Μάρτιο σύμφω-
να με την ενημέρωση της Ε.Επιτροπής), και να προκηρυχθεί ο 
διαγωνισμός από την ΔΕΗ στις αρχές καλοκαιριού.
Στα βασικά του άρθρα, ο νόμος για τη ΔΕΗ θα περιγράφει το τι 
πωλείται, δηλαδή τα δύο «πακέτα», ένα του Βορρά (Μελίτη Ι, 
άδεια για Μελίτη ΙΙ), και ένα του Νότου (Μεγαλόπολη 3 & 4), 
το πως ακριβώς θα γίνει η διαδικασία, δηλαδή η δυνατότητα 
ο επενδυτής να αγοράσει είτε το ένα πακέτο, είτε το άλλο, είτε 
και τα δύο μαζί, πότε θα βγάλει η ΔΕΗ τα τεύχη δημοπράτησης 
(Μάιο), πότε θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός (Ιούνιο), καθώς τι 
προβλέπεται να γίνει με τα εργασιακά, τις εγκαταστάσεις, και τις 
αδειοδοτήσεις.

ΜΕ 34,5 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ, Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ χΡΗΜΑΤΟδΟΤΕΙ ΤΙΣ 
ΤΕχΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑδΕΙΟδΟΤΗΣΕΙΣ ΤΟυ eASTMed

ΕΡγΑζΟΜΕΝΟΙ, ΑδΕΙΟδΟΤΗΣΕΙΣ ΟΡυχΕΙΩΝ, ΚΟΙΝΗ χΡΗΣΗ ΕγΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΕπΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟυ TeleCONferANCe υπΕΝ - dG COMP
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Αυστηρότερες προδιαγραφές προβλέπει τροπολογία που κατα-
τέθηκε στο νομοσχέδιο των ενεργειακών κοινοτήτων σχετικά 
με τις αιτήσεις για άδειες φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ η τροπολογία έρχεται να «δέσει» με την απελευθέρωση 
της αγοράς από την 1η Ιανουαρίου του φετινού έτους και επί της 

ουσίας προβλέπει ότι μόνο ΑΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ μπορούν να αιτού-
νται για άδειες διανομής αερίου, διαχείρισης ΑΣΦΑ, διαχείρισης 
δικτύου διανομής και προμήθειας φυσικού αερίου. Παράλληλα, 
προβλέπεται ένα ελάχιστο κεφάλαιο αναλόγως με το είδος της 
άδειας. Στην περίπτωση των ενεργειακών κοινοτήτων, αυτό 

ανέρχεται σε 60.000 ευρώ τουλάχιστον. Τέλος, για όσες εταιρεί-
ες διαθέτουν ήδη άδεια, σημειώνεται ότι θα υπάρξει μεταβατική 
διάταξη για το ελάχιστο κεφάλαιο.

Τη δέσμευση για απαρέγκλιτη τήρηση της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας και σεβασμό των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων, 
επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος 
Σταθάκης, σε ευρεία σύσκεψη με θέμα την αξιοποίηση υδρογο-
νανθράκων στην Περιφέρεια Ηπείρου που πραγματοποιήθηκε 
χθες. Σύμφωνα με το ΑΠΕ -ΜΠΕ στη σύσκεψη συμμετείχαν οι 
βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Ηπείρου, Γεροβασίλη Όλγα, Καραγιάν-
νης Ιωάννης, Κάτσης Μάριος, Μαντάς Χρήστος, Μπάρκας 
Κωνσταντίνος, Στέφος Ιωάννης, Τζούφη Μερόπη και ο γενικός 
γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών, Μιχάλης 
Βερροιόπουλος. Σκοπός της σύσκεψης ήταν η λεπτομερής 
ενημέρωση των βουλευτών για τις προβλεπόμενες διαδικασίες 
έρευνας και εκμετάλλευσης κοιτασμάτων υδρογονανθράκων 

στην Ήπειρο. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης αναγνωρίστηκε 
από κοινού η σημασία της αξιοποίησης υδρογονανθράκων για 
λόγους εθνικού συμφέροντος, καθώς αναμένεται να δώσουν 
περαιτέρω ώθηση στην  ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. 
Αναφορικά με την προστασία του περιβάλλοντος, ο υπουργός 
δήλωσε ότι η Πολιτεία θα διασφαλίσει την απαρέγκλιτη τήρηση 
της εθνικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας που έχει ενσωματώσει 
το αυστηρό ευρωπαϊκό πρότυπο, καθώς το περιβάλλον αποτε-
λεί σημαντικό πόρο για τον τουρισμό και συνεπώς για την εθνι-
κή οικονομία. Πρόσθεσε επίσης, ότι η άσκηση αυστηρού δημό-
σιου ελέγχου καθ’ όλα τα στάδια έρευνας και εκμετάλλευσης 
υδρογονανθράκων, αποτελεί υποχρέωση της πολιτείας και του 
αρμόδιου υπουργείου. Υπενθύμισε ότι οποιαδήποτε εξορυκτική 

δραστηριότητα δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί σε περιοχή 
Natura και τόνισε τέλος, ότι θα υπάρξει πλήρης σεβασμός των 
ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που σχετίζονται με τις γεωφυσικές 
έρευνες. Στο πλαίσιο ενημέρωσης των κατοίκων της Ηπείρου, οι 
δήμοι Ζίτσας και Ζαγορίου διοργανώνουν δύο ανοιχτές ενημε-
ρωτικές εκδηλώσεις για την ανάπτυξη υδρογονανθράκων στην 
Ήπειρο, που θα πραγματοποιηθούν τη Δευτέρα 22 Ιανουαρίου 
στον Βουτσαρά και αντίστοιχα την Τρίτη 23 Ιανουαρίου, στα 
‘Ανω Πεδινά. Στις εκδηλώσεις συμμετέχουν αρμόδιοι φορείς 
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Ελληνικής Δι-
αχειριστικής Εταιρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), ακαδημαϊκοί 
με ειδίκευση σε θέματα που άπτονται την αξιοποίηση υδρογο-
νανθράκων, καθώς και τοπικοί φορείς.

Συνέντευξη παραχώρησε χθες ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης,  στην εκπομπή GPS, που παρου-
σιάζουν οι Θάνος Σιαφάκας και Γιώργος Νερούτσος, στο Πρώτο 
Πρόγραμμα της ΕΡΑ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση σχετικά 
με την αποεπένδυση της ΔΕΗ από τον λιγνίτη, ο Υπουργός προ-
ανήγγειλε ότι τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ανακοινωθούν τα 
αποτελέσματα του market test. Εκτίμησε ότι είμαστε εντός του 
χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί, απέκλεισε με κατη-
γορηματικό τρόπο το ενδεχόμενο πώλησης υδροηλεκτρικών 
μονάδων και υπογράμμισε ότι οι θέσεις των εργαζομένων είναι 
απόλυτα εγγυημένες. Σχετικά με την προστασία της πρώτης 
κατοικίας από πλειστηριασμούς, ο κ. Σταθάκης υπογράμμισε 
ότι στο τέλος του χρόνου δεν λήγει ο Νόμος Σταθάκη-Κατσέλη 
αλλά η προθεσμία υποβολής αίτησης υπαγωγής. Περιέγραψε 
το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, το οποίο υποστήριξε ότι καλύ-

πτει πλήρως την πρώτη κατοικία. Εντούτοις δεν απέκλεισε να 
υπάρξει επέκτασης του νόμου και επιπρόσθετη νομοθετική 
ρύθμιση εφόσον συντρέχουν λόγοι. Ο Υπουργός υποστήριξε 
ότι δικαιώνεται η επιλογή της κυβέρνησης να προχωρήσει στην 
εφαρμογή του Προγράμματος 2015-18, ότι η επόμενη ημέρα 
θα επιτρέψει στη χώρα να ανακτήσει την ομαλή πρόσβαση στις 
αγορές και θα αναδείξει το σύνολο των μεταρρυθμίσεων που 
προωθεί η κυβέρνηση. Εμφανίστηκε σίγουρος ότι θα υπάρξει 
καθαρή έξοδος στις αγορές, εφόσον οι τιμές των ελληνικών 
ομολόγων συνεχίσουν τη σημερινή πορεία. Η ανάκτηση του 
αξιόχρεου του Δημοσίου δεν ταυτίζεται, βέβαια, με την επίλυ-
ση όλων των προβλημάτων της ελληνικής οικονομίας αλλά θα 
συμπαρασύρει τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να δανείζο-
νται και θα διασφαλίσει για το τραπεζικό σύστημα καλύτερους 
όρους χρηματοδότησης από τη διεθνή αγορά. Για τα υπόλοιπα 

προβλήματα ο Υπουργός επανέλαβε την ανάγκη προώθησης 
και ολοκλήρωσης σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Για την ελά-
φρυνση του χρέους εκτίμησε ότι θα συνοδεύεται από κάποιας 
μορφής ρήτρα ανάπτυξης, γεγονός που χαρακτήρισε ιδιαίτερα 
θετικό και ότι θα δημιουργήσει ένα ασφαλέστερο περιβάλλον. 
Επιφυλάχθηκε, δε, να απαντήσει σχετικά με τον μελλοντικό ρόλο 
του ΔΝΤ και υπογράμμισε ότι επί του παρόντος είναι τεχνικός 
σύμβουλος. Εφόσον το Ταμείο επιλέξει τελικά να αποχωρήσει, 
ο κ. Σταθάκης εκτίμησε ότι θα ξανασυζητηθούν τα μέτρα για την 
περίοδο 2019-20. Για το θέμα της ονομασίας της ΠΓΔΜ ανέφερε 
ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να υπάρξει λύση και στο σύνολό της 
τάσσεται υπέρ της έναρξης και προόδου των διαπραγματεύσε-
ων. Τέλος επανέλαβε ότι εντός του έτους «θα δούμε μπουλντό-
ζες στο Ελληνικό».

Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την υπ  ́αριθμ. 194/2018 από-
φασή του επικύρωσε το πρόστιμο των 150.000 ευρώ που είχε 
επιβληθεί στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε. (ΕΑΒ) για 
παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας σχετικά με την δι-
αχείριση των αποβλήτων της εταιρείας στο Σχηματάρι Βοιωτίας. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλυτικότερα, το Δεκέμβριο του 
2007 έγινε αυτοψία από κλιμάκιο επιθεωρητών περιβάλλοντος 
στις εγκαταστάσεις της ΕΑΒ, το οποίο πραγματοποίησε έλεγχο 
τήρησης των περιβαλλοντικών όρων και της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας. Ο έλεγχος ο οποίος διενεργήθηκε από την «Ειδική 
Υπηρεσία Επιθεωρητών Περιβάλλοντος» (Ε.Υ.Ε.Π.), φορούσε κυ-
ρίως στη διαχείριση των αποβλήτων της ΕΑΒ. Ο επίμαχος έλεγχος 

διενεργήθηκε στο πλαίσιο των ελέγχων της Ε.Υ.Ε.Π. στην περιοχή 
της Βοιωτίας, λόγω του προβλήματος της ρύπανσης των υδάτων 
του ποταμού Ασωπού με εξασθενές χρώμιο. Κατά την έκθεση 
έλεγχου, διαπιστώθηκαν παραβάσεις της περιβαλλοντικής νο-
μοθεσίας, όπως ότι η διαχείριση της παραγόμενης ιλύος από τη 
μονάδα επεξεργασίας βιομηχανικών αποβλήτων (χρωμιούχων, 
κυανιούχων, όξινων/αλκαλικών κ.ά.) των εγκαταστάσεων της 
ΕΑΒ, δεν γινόταν σύμφωνα με τη απόφαση έγκρισης περιβαλλο-
ντικών όρων και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διαχείριση των 
επικινδύνων αποβλήτων, και ότι η διαχείριση των λουτρών επιμε-
ταλλώσεων δεν γινόταν σύμφωνα με τους προβλεπόμενους πε-
ριβαλλοντικούς όρους. Στην ΕΑΒ επιβλήθηκε πρόστιμο 150.000 

ευρώ και η ΕΑΒ προσέφυγε στα Διοικητικά Δικαστήρια Αθηνών 
ζητώντας να ακυρωθεί η απόφαση του ΥΠΕΧΩΔΕ που επέβαλε το 
εν λόγω πρόστιμο, υποστηρίζοντας ότι η επιβολή του είναι αντι-
συνταγματική (αντίθετη στις συνταγματικές αρχές της αναλογικό-
τητας, της ισότητας, της ίσης μεταχείρισης των διοικουμένων και 
της νομιμότητας) και παράνομη. Στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, 
η ΕΑΒ έχασε τη δικαστική μάχη και άσκησε αναίρεση στο Συμβού-
λιο της Επικρατείας και το Ε  ́Τμήμα με την υπ  ́αρίθμ. 104/2018 
απόφασή του απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς 
της ΕΑΒ και επικύρωσε το πρόστιμο.

ΑυΣΤΗΡΟΤΕΡΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ γΙΑ ΤΙΣ ΑδΕΙΕΣ ΣΤΟ ΦυΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ πΡΟβΛΕπΕΙ 
ΤΡΟπΟΛΟγΙΑ ΤΟυ υπΕΝ

ΣυΣΚΕψΗ γΙΑ ΤΟυΣ υδΡΟγΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΣΤΗΝ πΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗπΕΙΡΟυ ΜΕ 
ΣυΜΜΕΤΟχΗ ΚΑΙ ΤΟυ υπΟυΡγΟυ πΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ, γ. ΣΤΑΘΑΚΗ

ΣυΝΕΝΤΕυξΗ γ. ΣΤΑΘΑΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚπΟΜπΗ GPS ΤΗΣ ΕΡΑ

ΤΟ  ΣΤΕ ΕπΙΚυΡΩΣΕ πΡΟΣΤΙΜΟ 150.000 ΕυΡΩ πΟυ ΕΙχΕ ΕπΙβΛΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΑβ γΙΑ ΡυπΑΝΣΗ
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Τη λύση της μαζικής πώλησης «τοξικών» δανείων, δηλαδή 
όσων βρίσκονται σε καθυστέρηση περισσότερο από ένα 
χρόνο, προκρίνει η Τράπεζα της Ελλάδος, διαπιστώνοντας ότι 
ακόμη και αν πουληθούν «κοψοχρονιά» αυτά τα δάνεια, με 
τιμή ίση με το 3% της ονομαστικής τους αξίας, δεν θα απει-
ληθεί η κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών. Σύμφωνα με 
το sofokleous.gr  στη νεότερη επισκόπηση των εξελίξεων στο 
τραπεζικό σύστημα, που δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, η 
ΤτΕ έχει περιλάβει ειδικό κεφάλαιο, αφιερωμένο στο θέμα της 
πώλησης των πιο προβληματικών δανείων σε funds και στην 
εκτιμώμενη επίδραση που θα υπάρξει στους τραπεζικούς ισο-
λογισμούς.
Μέχρι τώρα, ο βασικός λόγος που έκανε τις τράπεζες να απο-
φεύγουν τις πωλήσεις «κόκκινων» δανείων ήταν οι χαμηλές 
τιμές που θα «έπιαναν» αυτά τα δάνεια στην αγορά και ο 
προβληματισμός για το ενδεχόμενο να υπάρξουν σοβαρά 
πλήγματα στην κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών.
Η ειδική ανάλυση, που έγινε από την Τράπεζα της Ελλάδος 
διαψεύδει αυτές τις ανησυχίες, καθώς καταλήγει στο συμπέ-

ρασμα ότι μπορούν να διατεθούν σε πολύ χαμηλή τιμή δάνεια 
ονομαστικής αξίας σχεδόν 30 δισ. ευρώ, χωρίς να υποχωρή-
σει κάτω από το ελάχιστο όριο του 12,5% ο δείκτης κεφαλαι-
ακής επάρκειας.
«Ακόμη και στο επίπεδο μιας πολύ χαμηλής τιμής», σημειώνει 
η ΤτΕ, «της τάξεως του 3% της ονομαστικής αξίας των ανοιγ-
μάτων, θα μπορούσαν να διαθέσουν το 64,7% του συνόλου 
των καταγγελμένων και σε καθυστέρηση άνω των 360 ημε-
ρών, επιχειρηματικών και καταναλωτικών απαιτήσεων, ήτοι 
ποσό αθροιστικά 29,8 δισεκ. ευρώ, χωρίς ο Δείκτης Κεφαλαί-
ου Κοινών Μετοχών της κατηγορίας 1 (CET1) να υποχωρήσει 
κάτω από το 12,5%».
Η ΤτΕ υπογραμμίζει ότι «η μεγαλύτερη πρόκληση του ελ-
ληνικού τραπεζικού συστήματος στην παρούσα χρονική 
συγκυρία είναι η ενεργητική διαχείριση του υφιστάμενου 
αποθέματος ΜΕΑ. Στο πλαίσιο αυτό και παρά το εύρος των 
μεταρρυθμίσεων που έχουν υλοποιηθεί για τη διευκόλυνση 
και λειτουργία μιας ενεργούς δευτερογενούς αγοράς, οι πω-
λήσεις ΜΕΑ δεν έχουν μέχρι τώρα επιλεγεί ως μέσο επίτευξης 

του στόχου».
Πάντως, η ΤτΕ εκφράζει την αισιοδοξία της ότι η βελτίωση του 
οικονομικού κλίματος θα οδηγήσει και σε αύξηση των τιμών 
που προσφέρουν οι επενδυτές για την αγορά δανείων.
Πρέπει να σημειωθεί, τέλος, ότι η πίεση που ασκεί η ΤτΕ για πε-
ρισσότερες πωλήσεις δανείων έχει ήδη οδηγήσει τις τράπεζες, 
το φθινόπωρο, να αυξήσουν κατά 70% το στόχο τους για πω-
λήσεις δανείων. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει δημοσιεύσει η 
ΤτΕ, ενώ οι τράπεζες σχεδίαζαν να αντλήσουν μόλις 6,9 δισ. 
ευρώ από πωλήσεις δανείων, ως το τέλος του 2019, από το 
φθινόπωρο ο στόχος αυξήθηκε στα 11,6 δισ. ευρώ.
«Οι τράπεζες», σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΤτΕ 
για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, «σκοπεύουν να επι-
σπεύσουν την πώληση δανείων, κυρίως στο επιχειρηματικό 
χαρτοφυλάκιο και σε μικρότερο βαθμό στο καταναλωτικό 
χαρτοφυλάκιο. Συγκεκριμένα, οι τράπεζες στοχεύουν σε επι-
πλέον πωλήσεις ύψους 4,7 δισεκ. ευρώ, αγγίζοντας τα 11,6 
δισεκ. ευρώ συνολικές πωλήσεις για την περίοδο Ιουνίου 
2017 – Δεκεμβρίου 2019».

Στην αξιοποίηση του χαρτοφυλακίου ακινήτων που απέκτησε 
την τελευταία διετία προχωράει ο ομογενής Θ. Δουζόγλου. 
Στον αναπτυξιακό νόμο εντάχθηκαν τέσσερα επενδυτικά 
σχέδια, συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το 
euro2day.gr προχωράει στο δεύτερο στάδιο των επενδύσε-
ων στον τομέα των τουριστικών ακινήτων η οικογένεια του 
ομογενούς από τη Βενεζουέλα Θεόδωρου Δουζόγλου. Ο Θ. 
Δουζόγλου, αφού επί σχεδόν δύο χρόνια «σάρωσε» την αγο-
ρά ακινήτων της Αθήνας και όχι μόνο, προχωράει στην ανα-
βάθμιση των ακινήτων που απέκτησε. Ήδη έχει εντάξει στο 
πρώτο κύμα του νέου αναπτυξιακού νόμου τέσσερα επενδυ-
τικά σχέδια, μέσω αντίστοιχων εταιρειών, συνολικού ύψους 
άνω των 45 εκατ. ευρώ, ώστε να λάβει ενισχύσεις φορολο-
γικής απαλλαγής περί τα 12 εκατ. ευρώ. Τέσσερις εταιρείες 
συμφερόντων της οικογένειας Δουζόγλου περιλαμβάνονται 

στον κατάλογο με τα πρώτα 70 μεγάλα επενδυτικά σχέδια 
που εγκρίθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύ-
σεων του υπουργείου Οικονομίας. Πρόκειται για τις«Καλέπεια 
Ακινήτων», «Εφιππος 2016», «Canaima» και «Μικρολίμανο». 
Ο όμιλος που πλέον ελέγχει στον χώρο του ελληνικού real 
estate ο Θ. Δουζόγλου έχει αποκτήσει την τελευταία διετία ση-
μαντικά ακίνητα, τα περισσότερα από τα οποία προορίζονται 
για τουριστικές χρήσεις. Η οικογένεια, που εξακολουθεί να 
διατηρεί εξαιρετικά χαμηλό προφίλ, ήρθε στην επικαιρότητα 
όταν απέκτησε το ακίνητο που στέγαζε το ξενοδοχείο «Πεντε-
λικό» το 2015, έναντι τιμήματος που κατά πληροφορίες έφτα-
σε τα 23 εκατ. ευρώ. Ακολούθησαν οι αγορές και άλλων γνω-
στών ακινήτων, όπως το ιστορικό κτίριο του ΟTΕ στην οδό 
Σταδίου (λέγεται πως το τίμημα έφτασε τα 13 εκατ. ευρώ), το 
πρώην ξενοδοχείο «Λητώ» στη Μύκονο, σε διαγωνισμό του 

Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων, έναντι περίπου 17 εκατ. ευρώ. 
Στη Μύκονο, επίσης, εταιρείες του Θ. Δουζόγλου φέρονται 
να έχουν αποκτήσει συγκρότημα που κατείχε η οικογένεια Θ. 
Αγγελόπουλου καθώς και άλλη έκταση. Περίπου πέντε εκα-
τομμύρια ευρώ λέγεται πως κατέβαλε για την απόκτηση του 
ξενοδοχείου «Mistral» στον Πειραιά. Η οικογένεια Δουζόγλου 
είχε φύγει από τη Ρουμανία για την Ελλάδα και στη συνέχεια 
για τη Βενεζουέλα. Στις επιχειρήσεις που διατηρούσε περιλαμ-
βάνονται εταιρείες συσκευασίας τροφίμων, αλυσίδα σούπερ 
μάρκετ κ.ά. Ο Θ. Δουζόγλου είχε ασχοληθεί με τον τομέα των 
logistics, πριν αποφασίσει να επικεντρωθεί στην Ελλάδα. 
Εκτός από τα ακίνητα, πληροφορίες φέρνουν την οικογένεια 
Δουζόγλου να κινείται και στον τομέα της ενέργειας.

Μικρή μείωση στο βάρος των φορτίων /εμπορευμάτων που 
διακινηθήκαν με φορτηγά οχήματα ταξινομημένα στην Ελλά-
δα καταγράφηκε το 2016 σε σχέση με το 2015, σύμφωνα με 
την έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τις οδικές εμπορευματικές μετα-
φορές. Ειδικότερα, το βάρος των φορτίων που διακινηθήκαν 
με φορτηγά ιδιωτικής χρήσης ανήλθε σε 304.685,57 χιλιάδες 
τόνους σημειώνοντας μείωση 8,36% και τα τονοχιλιόμετρα 
σε 7.107.923,01 χιλ., σημειώνοντας αύξηση κατά 4,96%. Το 
βάρος των φορτίων που διακινηθήκαν με φορτηγά δημόσιας 
χρήσης ανήλθε σε 105.575,83 χιλ. τόνους και τα τονοχιλιόμε-

τρα σε 17.452.231,28 χιλ. σημειώνοντας αύξηση 20,61% και 
34,34% αντίστοιχα.  Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε ό,τι αφορά 
στον τύπο φορτίου (είδος συσκευασίας μεταφοράς εμπο-
ρευμάτων) παρατηρείται αύξηση 19,65% στην κατηγορία 
«Υγρά χύμα» και 11,72% στην κατηγορία «Εμπορεύματα σε 
παλέτες». Μείωση παρουσιάζεται στην κατηγορία «Εμπο-
ρευματοκιβώτια» κατά 84,12% και στην κατηγορία «Κινητές, 
αυτοκινούμενες μονάδες» κατά 52,76% . Από την άποψη του 
βάρους των φορτωθέντων και εκφορτωθέντων αγαθών στις 
εθνικές μεταφορές παρατηρείται ότι οι περισσότερες φορτώ-

σεις και εκφορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στη Δυτική Μακε-
δονία και ακολουθούν κατά φθίνουσα σειρά, η Αττική και η 
Δυτική Ελλάδα. Σχετικά με το βάρος των φορτίων που δια-
κινηθήκαν με οχήματα διεθνών μεταφορών, οι περισσότερες 
φορτώσεις πραγματοποιήθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία 
και ακολούθως στην Αττική, ενώ στις εκφορτώσεις προηγεί-
ται η Αττική και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία.

 «πΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑπΟ ΤΡ. ΕΛΛΑδΟΣ γΙΑ ΜΑζΙΚΕΣ πΩΛΗΣΕΙΣ δΑΝΕΙΩΝ

ΝΕΕΣ ΕπΕΝδυΣΕΙΣ 45 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ 

ΕΛΣΤΑΤ: ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΟ βΑΡΟΣ ΤΩΝ ΦΟΡΤΙΩΝ/ΕΜπΟΡΕυΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΟΡΤΗγΑ ΟχΗΜΑΤΑ 
ΤΑξΙΝΟΜΗΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ  ΤΟ 2016
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Επικυρώθηκε ο καθορισμός των οριογραμμών τμημάτων 
των δεκατεσσάρων (14) ρεμάτων που βρίσκονται στην 
περιοχή των διοικητικών ορίων των δημοτικών κοινοτή-
των Περαίας, Νέων Επιβατών και Αγίας Τριάδας του δή-
μου Θερμαϊκού, στο νομό Θεσσαλονίκης, ύστερα από την 
υπογραφή από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σχεδίου προεδρικού διατάγματος. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως δήλωσε ο αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φά-
μελλος, «η συνολική αντιπλημμυρική προστασία περιοχών 
απαιτεί έναν αριθμό μέτρων διαφορετικού χαρακτήρα. Τα 
μέτρα μπορούν να χαρακτηρίζονται ως μέτρα πρόληψης, 
ετοιμότητας, προστασίας και αποκατάστασης. Η οριοθέτη-

ση των ρεμάτων θα έπρεπε να είχε κυρωθεί πολλά χρόνια 
πριν. Σήμερα, η πολιτεία με το αναμενόμενο Προεδρικό Δι-
άταγμα, θεσμοθετεί ουσιαστικά ένα σημαντικό μέτρο πρό-
ληψης και όχι αποκατάστασης, ένα σημαντικό εργαλείο για 
την συνολική αντιπλημμυρική προστασία». Σύμφωνα με το 
ΥΠΕΝ, το συγκεκριμένο σχέδιο ΠΔ εντάσσεται στο πλαίσιο 
των πρωτοβουλιών που έχει αναλάβει το υπουργείο για την 
ανάπτυξη του εργαλείου διαχείρισης πλημμυρικών φαινο-
μένων, όπως είναι τα σχέδια διαχείρισης κινδύνων πλημμύ-
ρας, που αναμένεται να κυρωθούν εντός του Μαρτίου του 
2018, αλλά και της νομοθετικής πρωτοβουλίας για την τρο-
ποποίηση και συμπλήρωση του Ν. 4258/2014 για τα υδα-

τορέματα. Όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοίνωση, η 
οριοθέτηση των 14 ρεμάτων είναι βασική προϋπόθεση για 
την συνολική αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων 
που σημειώθηκαν στο δήμο Θερμαϊκού, στις 6 Σεπτεμβρίου 
2016. «Αποτελεί συνέχεια των άμεσων ενεργειών της κυ-
βέρνησης για την περιοχή, όπως ήταν η επιχορήγηση του 
δήμου, ύψους 400.000 ευρώ για έργα αποκατάστασης και 
η αποζημίωση ύψους 643.646 ευρώ από το ΥΠΕΣ, με πρω-
τοβουλία του ΥΠΕΝ, για υλοποίηση προγράμματος κοινω-
νικής προστασίας, με σκοπό την κάλυψη δαπανών άμεσων 
βιοτικών αναγκών και αντικατάσταση οικοσκευών».

H μελέτη του Δήμου για τα σκιάδια και την διευθέτηση του 
δημόσιου κοινόχρηστου χώρου στο παλιό λιμάνι των Χανί-
ων, με απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών, μπορεί 
να εφαρμοστεί, όπως επεσήμανε το μεσημέρι από τα Χανιά, 
ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ναυτιλίας, Χρήστος 
Λαμπρίδης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Λαμπρίδης, στο 
πλαίσιο επίσκεψής του στην Κρήτη, επισκέφθηκε το δημαρ-
χείο Χανίων, όπου και συναντήθηκε με τον δήμαρχο Τάσο 
Βάμβουκα, παρουσία υπηρεσιακών παραγόντων και από 
τις δύο πλευρές και της βουλευτού Χανίων του ΣΥΡΙΖΑ, Βά-
λιας Βαγιωνάκη. Ένα από τα θέματα της συνάντησης ήταν 
η εφαρμογή του νέου νόμου, που μεταξύ άλλων ρυθμίζει 

ζητήματα που αφορούν αυθαίρετες κατασκευές σε σημεία 
που βρίσκονται σε όλη τη χώρα, όπως το παλιό λιμάνι των 
Χανίων, δίνοντας τη δυνατότητα και το περιθώριο τακτο-
ποίησης, σε χρονικό διάστημα δυο χρόνων. Με δεδομένο 
ότι ο Δήμος Χανίων έχει ήδη έτοιμη την μελέτη για την διευ-
θέτηση του δημόσιου χώρου, με την απομάκρυνση αυθαί-
ρετων κατασκευών, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου 
διευκρίνισε, ότι η δημοτική αρχή μπορεί να προχωρήσει 
άμεσα στην υλοποίηση του σχεδιασμού της. «Ο νόμος είναι 
σαφής, ωστόσο αν υπάρχουν παρερμηνείες και για να απο-
φύγουμε παρερμηνείες θα υπάρξει ερμηνευτική εγκύκλιος 
που θα διευκρινίζει αυτά τα ζητήματα» τόνισε χαρακτη-

ριστικά ο κ. Λαμπρίδης. Από την πλευρά του, ο δήμαρχος 
Τάσος Βάμβουκας επανέλαβε, ότι βούληση της δημοτικής 
αρχής και του δημοτικού λιμενικού ταμείου, είναι να μπεί 
τάξη στο παλιό λιμάνι των Χανίων, ενώ η βουλευτής Βάλια 
Βαγιωνάκη επανέλαβε την στήριξή της στην προσπάθεια 
της δημοτικής αρχής. Ένα ακόμα θέμα της συνάντησης 
ήταν ο σχεδιασμός του Δήμου Χανίων για επέκταση, δυτικά 
και ανατολικά της πόλης, της λιμενικής ζώνης και όπως επε-
σήμανε ο κ. Λαμπρίδης, το υπουργείο θα συνδράμει προς 
αυτή την κατεύθυνση, προωθώντας άμεσα όλες τις απαραί-
τητες ενέργειες που χρειάζονται.

Αναγνωρίστηκε ως ιαματική η πηγή Αιξωνής Γλυφάδας, με 
απόφαση που υπέγραψε η Υπουργός Τουρισμού κα Έλενα 
Κουντουρά και δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ. Πρόκειται για την 
δεύτερη στην Αττική αναγνωρισμένη ιαματική πηγή μετά 
τη λίμνη της Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι  
αναγνωρίσεις ιαματικών πόρων εντάσσονται στο πλαίσιο 
της υλοποιούμενης εθνικής τουριστικής πολιτικής, με στόχο 
την ανάπτυξη των θεματικών μορφών τουρισμού και εν 
προκειμένω την ανάπτυξη του τουρισμού υγείας-ευεξίας 

και την ανάδειξη νέων ιαματικών προορισμών. Συγκεκρι-
μένα, αναγνωρίζεται ως ιαματικός ο φυσικός πόρος «πηγή 
Αιξωνής » του Δήμου Γλυφάδας (γεώτρηση αντλούμενη) 
για λουτροθεραπεία, με ιαματικές ιδιότητες που ενδείκνυ-
νται για ρευματικές παθήσεις, χρόνιους ρευματισμούς, 
ισχιαλγίες, οσφυαλγίες καθώς και για παθήσεις του νευρι-
κού συστήματος. Επίσης, με απόφαση της Υπουργού, ανα-
γνωρίζεται ως ιαματικός φυσικός πόρος το «νερό Πηγής 
Πρέβεζας» του Δήμου Πρέβεζας με τρόπο χρήσεως τη λου-

τροθεραπεία, και με ιαματικές ιδιότητες που ενδείκνυνται 
για ρευματικές παθήσεις, χρόνιους ρευματισμούς, ισχιαλγί-
ες, οσφυαλγίες και παθήσεις νευρικού συστήματος. Οι δύο 
νέες αναγνωρίσεις δημοσιεύτηκαν στο ΦΕΚ 4744/τεύχος Β΄ 
/29.12.2017 και αναρτήθηκαν στη Διαύγεια στις 17.1.2018.

Tα μεγάλα έργα αποχέτευσης της Ανατολικής Αττικής, ήταν 
το αντικείμενο της τεχνικής συνάντησης που έγινε στις Βρυ-
ξέλλες στις 15 Ιανουαρίου, μεταξύ εκπροσώπων της Γενι-
κής Διεύθυνσης Περιφερειακής Πολιτικής και της Γενικής 
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
των Διαχειριστικών Αρχών της Περιφέρειας Αττικής και 
του ΥΜΕΠΕΡΑΑ καθώς και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά τη συνάντηση παρουσιάστηκε η σημαντική 
πρόοδος που έχει επιτευχθεί στην ωρίμανση των έργων, 

το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους και τα βήματα που 
απομένουν μέχρι την τελική έγκριση των δύο έργων από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Από την πλευρά των εκπρο-
σώπων της Επιτροπής, δηλώθηκε η ικανοποίηση για την 
πρόοδο των έργων και η δέσμευσή τους για υποστήριξη 
των εμπλεκομένων αρχών, όπου απαιτηθεί. Σημειώνεται 
ότι, σε ελάχιστους μήνες έχουν πραγματοποιηθεί ενέργειες 
που εκκρεμούσαν για δεκαετίες, με αποτέλεσμα να πλησι-
άζει η στιγμή που η Ελλάδα θα σταματήσει να πληρώνει 

πρόστιμα για μη συμμόρφωση με σχετική Κοινοτική Οδηγία 
για την αποχέτευση των λυμάτων στην Ανατολική Αττική. 
Επιπλέον οι προϋπολογισμοί των έργων, οι οποίοι αγγίζουν 
τα 400 εκατ. ευρώ, θα τονώσουν την τοπική οικονομία και 
την αναπτυξιακή προοπτική των περιοχών της Ραφήνας, 
Αρτέμιδας, Σπάτων, Νέας Μάκρης και Μαραθώνα και θα 
επιλυθεί οριστικά το υγειονομικό πρόβλημα, από την ανε-
ξέλεγκτη διάθεση υγρών αποβλήτων.

ΑΝΤΙπΛΗΜΜυΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ 14 ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΟ δΗΜΟ ΘΕΡΜΑϊΚΟυ, ΑπΟ ΤΟ υπΕΝ

χΑΝΙΑ: πΡΟχΩΡΑ Ο ΣχΕδΙΑΣΜΟΣ ΤΟυ δΗΜΟυ γΙΑ ΤΗΝ δΙΕυΘΕΤΗΣΗ ΤΟυ δΗΜΟΣΙΟυ 
ΚΟΙΝΟχΡΗΣΤΟυ χΩΡΟυ, ΣΤΟ πΑΛΙΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ πΟΛΗΣ

ΑΝΑγΝΩΡΙΣΤΗΚΕ Η δΕυΤΕΡΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ ΙΑΜΑΤΙΚΗ πΗγΗ- Η ΑΙξΩΝΗ γΛυΦΑδΑΣ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕυΘΕΙΑ Η ΕγΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΜΕγΑΛΩΝ ΕΡγΩΝ ΑπΟχΕΤΕυΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
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Υποχωρεί το φαινόμενο συγκέντρωσης υδρογονανθράκων 
στο νερό του Αλιάκμονα που τροφοδοτεί την Εγκατάσταση Επε-
ξεργασίας Νερού Θεσσαλονίκης, παρότι ακόμη δεν έχουν επιβε-
βαιωθεί τα αίτια και η προέλευση της ρύπανσης. Στο μεταξύ, οι 
δειγματοληψίες νερού συνεχίζονται με την ίδια συχνότητα, ενώ 
προκειμένου να καταστεί ακόμη πιο ευχερής η αντιμετώπιση 
τυχόν επεισοδίων ρύπανσης στο μέλλον, η ΕΥΑΘ εγκαινιάζει 
συνεργασία με τη ΔΕΗ, η οποία δεν αποκλείεται να ξεκινήσει 
στην πράξη ακόμη και μέσα στον Φεβρουάριο, για την ποιοτική 
παρακολούθηση των νερών στον ταμιευτήρα και τη διώρυγα 
του Αλιάκμονα.
Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος της ΕΥΑΘ ΑΕ, Γιάννης Κρεστενίτης, επισήμανε ότι «τις τελευ-
ταίες δύο-τρεις μέρες, η κατάσταση της εισόδου της εγκατάστα-
σης έχει επανέλθει σε πάρα πολύ καλές τιμές», διευκρινίζοντας 
ότι προφανώς το νερό που διοχετευόταν τελικά στην πόλη ήταν 
ούτως ή άλλως πλήρως ασφαλές για τους πολίτες και πληρούσε 
όλες τις προϋποθέσεις.
Ερωτηθείς αν υπάρχουν εκτιμήσεις ώς προς την ποσότητα των 
ουσιών που χύθηκαν στα νερά, ο κ.Κρεστενίτης διευκρίνισε ότι 
«δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί η ποσότητα, αν δηλαδή 
πρόκειται για ένα βαρέλι ή ένα βυτίο», ενώ ώς προς το ακριβές 
είδος των υδρογονανθράκων (αν δηλαδή είναι πετρέλαιο ή λι-
παντικά, αχρησιμοποίητα ή «καμμένα»), σημείωσε ότι αυτό θα 
προκύψει από την έρευνα που κάνουν η Ελληνική Αστυνομία 
και η Εισαγγελία, από την οποία αναμένεται να διευκρινιστεί και 
η προέλευση της ρύπανσης.

Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε στην ΕΥΑΘ σύσκεψη με 
τη συμμετοχή του προϊσταμένου της Εισαγγελίας Πρωτοδι-
κών, Λάμπρου Τσόγκα, της αντιπεριφερειάρχη Κ.Μακεδονίας, 
Βούλας Πατουλίδου, του πρύτανη του ΑΠΘ, Περικλή Μήτκα, 
στελεχών της διεύθυνσης υγιεινής της Περιφέρειας, ελεγκτών 
περιβάλλοντος, πανεπιστημιακών και στελεχών της ΕΥΑΘ και 
της ΔΕΗ, προκειμένου να ανταλλαγούν απόψεις για το πρό-
βλημα που ανέκυψε. «Αυτό που έμεινε από τη σύσκεψη ως 
συμφωνία και αυτοδέσμευση είναι ότι θα εμπλακεί και το ΑΠΘ 
στην κοινή ομάδα για την παρακολούθηση των ταμιευτήρων 
και της διώρυγας» σημείωσε ο κ. Κρεστενίτης, ενώ ερωτηθείς 
αν πιστεύει ότι η ομάδα θα μπορούσε να αναλάβει δράση ακόμη 
και μέσα στον Φεβρουάριο, απάντησε ότι αυτό ενδεχομένως θα 
ήταν εφικτό.
Η συγκρότηση της ομάδας αποφασίστηκε πριν από λίγες 
ημέρες σε κοινή σύσκεψη με τη συμμετοχή του αναπληρωτή 
υπουργού Περιβάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου, του ειδικού 
γραμματέα Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Περιβάλλοντος, 
Δημήτρη Δερματά και του προέδρου της ΔΕΗ Α.Ε., Μανώλη 
Παναγιωτάκη. «Στη σύσκεψη αυτή αποφασίσαμε από κοινού 
με τη ΔΕΗ, η οποία και διαχειρίζεται τα νερά των ταμιευτήρων 
του Αλιάκμονα, συνεργασία για την ποιοτική παρακολούθηση 
των υδάτων του» σημείωσε ο κ. Κρεστενίτης, διευκρινίζοντας 
ότι παρότι κάποιες ενέργειες είναι εκτός των αρμοδιοτήτων και 
των ευθυνών των δύο εταιρειών, ωστόσο είναι προς το συμφέ-
ρον όλων να γίνονται ούτως ή άλλως.
«Συγκεκριμένα, θα συγκροτήσουμε κοινή ομάδα με τη ΔΕΗ -η 

συνεργασία μας άλλωστε υπήρξε στενή από την αρχή της εμ-
φάνισης του φαινομένου- σε υψηλό επίπεδο στελεχών, ώστε 
να συνταχθεί σχέδιο ποιοτικής παρακολούθησης των ταμιευ-
τήρων του Αλιάκμονα και της διώρυγας που μεταφέρει το νερό 
του ποταμού στην Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού για την 
υδροδότηση του Πολεοδομικού Συγκροτήματος Θεσσαλονί-
κης. Στο σχέδιο θα περιλαμβάνονται και διαχειριστικά μέτρα για 
αντιμετώπιση τυχόν επεισοδίων ρύπανσης» εξήγησε.
Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μόλις εντοπίστηκαν στο νερό κηλίδες 
που παρέπεμπαν σε έλαια, πετρέλαια και γράσα την προηγού-
μενη εβδομάδα, η ΕΥΑΘ Α.Ε υπέβαλε στον Εισαγγελέα σχετική 
αναφορά, που πυροδότησε τη διενέργεια έρευνας. Ο προϊστά-
μενος της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Λάμπρος 
Τσόγκας, παρήγγειλε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση, η 
οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, ωστόσο κατά τον κ.Κρεστενίτη, «η 
σημερινή σύσκεψη στην ΕΥΑΘ ουδεμία σχέση είχε με την εισαγ-
γελική έρευνα ή το δικαστικό κομμάτι».
«Από την πρώτη ώρα η εταιρεία ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές 
και ενήργησε βάσει συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου, 
που περιλάμβανε μέτρα τόσο εντός των εγκαταστάσεων επεξερ-
γασίας νερού, αυξάνοντας τον χρόνο επεξεργασίας του ύδατος, 
όσο και στις περιοχές εντοπισμού της ρύπανσης, με αύξηση της 
παροχής στη συνδετήρια διώρυγα, ανανέωση των νερών του 
φράγματος κι εγκατάσταση πλωτών απορροφητικών φραγμά-
των κατά μήκος της διώρυγας» κατέληξε ο κ. Κρεστενίτης.

«Είναι η σειρά των δήμων να αναλάβουν πρωτοβουλίες για 
την ορθή διαχείριση των απορριμμάτων, αναπτύσσοντας και 
ανταποδοτικές δράσεις προς όφελος των πολιτών που ενερ-
γοποιούνται στον τομέα της ανακύκλωσης», τόνισε η περιφε-
ρειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου κατά τον χαιρετισμό της στην 
έναρξη 2ετούς ευρωπαϊκού προγράμματος για την «Ενίσχυ-
ση της συμμετοχής των πολιτών σε διαδικασίες ανακύκλω-
σης μέσω της εφαρμογής ανταποδοτικών συστημάτων» που 
υλοποιεί ο δήμος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ΜΠΕ η περιφερειάρχης έδωσε έμφαση στην αποκε-
ντρωμένη διαχείριση και στην ανακύκλωση των απορριμμά-
των, μέσα από τη συντονισμένη συνέργεια των δύο βαθμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Χαρακτήρισε σοβαρή την πρωτο-
βουλία, σημειώνοντας ότι μπορεί να γίνει παράδειγμα και για 
άλλους δήμους της Αττικής καθώς «συμβαδίζει απόλυτα με 
τη νέα φιλοσοφία που προωθούμε στην Περιφέρεια Αττικής 
και τον ΕΔΣΝΑ για τη διαχείριση των απορριμμάτων». «Μια 
οικονομικά και οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη φιλοσοφία, 
που επιχειρεί να βάλει τέλος στο πλήρως αποτυχημένο συ-

γκεντρωτικό μοντέλο, δηλαδή να βάλει τέλος στη ντροπή της 
χωματερής της Φυλής», ανέφερε και πρόσθεσε ότι «οι τίτλοι 
του τέλους της Φυλής δεν θα γραφτούν ως εκ θαύματος αλλά 
μέσα από πρωτοβουλίες σαν και αυτήν εδώ». «Η Περιφέρεια 
Αττικής», υπογράμμισε, άλλαξε το νομικό πλαίσιο της διαχεί-
ρισης των απορριμμάτων - κάτι που έπρεπε να είχε γίνει από 
το 2003 και «πλέον είναι η σειρά των δήμων να αναλάβουν 
εκείνες τις πρωτοβουλίες για τη μείωση, την ανακύκλωση, 
την επανάχρηση, την κομποστοποίηση. Για να υλοποιηθούν 
οι ευρωπαϊκές οδηγίες, για να μην θάβουν οι Δήμοι το 80% 
των απορριμμάτων, όπως παρατήρησε πέρσι το καλοκαίρι, 
στη συνάντησή μας ο Επίτροπος Περιβάλλοντος, Καρμένου 
Βέλα. Για να πάψουν τα πρόστιμα του Ευρωπαϊκού Δικαστη-
ρίου, που πληρώνουμε όλοι οι φορολογούμενοι πολίτες». Η 
περιφερειάρχης, βεβαίωσε ότι γνωρίζει τις δυσκολίες υλοποί-
ησης και συντονισμού ενός τέτοιου έργου καθώς και ο ΕΔΣΝΑ 
υλοποιεί ανάλογο και πρότεινε, την ανάπτυξη συνεργασίας 
μεταξύ ΕΔΣΝΑ και δήμου τόσο σε υπηρεσιακό όσο και σε 
επιτελικό επίπεδο, για να καταστεί ευκολότερη η διαχείριση 

με μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. «Μια συνεργασία, 
που μπορεί να επεκταθεί και σε άλλο χρηματοδοτούμενο 
πρόγραμμα στο οποίο ο ΕΔΣΝΑ υπέβαλε πρόταση μόλις 
προχθές σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο 
και τον δήμο Κορυδαλλού στοχεύοντας μία ολοκληρωμένη, 
πολυεπίπεδη και με πολλαπλούς αποδέκτες συμμετοχική 
προσέγγιση» ανέφερε η ίδια. Σημειώνεται ότι το προγράμμα 
το οποίο ξεκίνησε την 1η Δεκεμβρίου 2017, με πρωτοβουλία 
του Δήμου Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, ο οποίος συμμετέχει 
ως επικεφαλής (leader, παρουσίασε ο δήμαρχος Γρηγόρης 
Κωνσταντέλλος στους συμμετέχοντες φορείς καθώς και σε 
εκπροσώπους δήμων: Ν. Φιλαδέλφειας - Ν. Χαλκηδόνας, 
Λεμεσού Κύπρου, Σόφιας (Βουλγαρίας), Τιράνων (Αλβανίας), 
το Περιβαλλοντικό Κέντρο Ανάπτυξης, Εκπαίδευσης και Δι-
κτύωσης Αλβανίας και το Πανεπιστήμιο Αγίου Κλήμη Οχρίδας 
- Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας.

υπΟχΩΡΕΙ ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΣυγΚΕΝΤΡΩΣΗΣ υδΡΟγΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ. 
ΣυΝΕΡγΑΣΙΑ ΕυΑΘ-δΕΗ γΙΑ ΤΗΝ πΟΙΟΤΙΚΗ πΑΡΑΚΟΛΟυΘΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΡΩΝ. δΗΛΩΣΕΙΣ Ι. 
ΚΡΕΣΤΕΝΙΤΗ ΣΤΟ ΑπΕ-ΜπΕ

Ρ. δΟυΡΟυ: ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ δΗΜΩΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑβΟυΝ πΡΩΤΟβΟυΛΙΕΣ γΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ 
δΙΑχΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑπΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
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Παρόλο που οι ελληνικές τράπεζες έχουν ισχυροποιηθεί σημα-
ντικά στη διάρκεια του εννεαμήνου Ιανουαρίου- Σεπτεμβρί-
ου, δεν δικαιολογείται εφησυχασμός, καθώς το τραπεζικό σύ-
στημα παραμένει ευάλωτο σε εξωγενείς χρηματοπιστωτικούς 
κινδύνους. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό επισημαίνει, μετα-
ξύ άλλων, η επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού 
Συστήματος, που εξέδωσε σήμερα η Τράπεζα της Ελλάδος. Η 
ΤτΕ εκτιμά, ότι το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα παρα-
μένει ευάλωτο σε μακροοικονομικές και χρηματοπιστωτικές 
διαταραχές, παρόλο που οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές για τη 
χρηματοπιστωτική σταθερότητα εμφανίζονται ευοίωνες. Ει-
δικότερα, το 2018 οι τράπεζες καλούνται να προσαρμοστούν 
σε νέες προκλήσεις, με κυριότερες την εφαρμογή των νέων 

λογιστικών προτύπων, την αυστηροποίηση του χειρισμού 
των προβλέψεων για τα νέα Μη εξυπηρετούμενα Ανοίγματα, 
αλλά και τη διενέργεια της πανευρωπαϊκής άσκησης προσο-
μοίωσης ακραίων καταστάσεων από την ΕΚΤ. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, η ΤτΕ υποστηρίζει, ότι είναι θετικό που υπάρχει ένα 
απόθεμα ασφαλείας, με σκοπό τη διασφάλιση της χρηματοπι-
στωτικής σταθερότητας, για την ενδεχόμενη στήριξη του τρα-
πεζικού τομέα, εάν αυτή καταστεί αναγκαία. Η Τράπεζα της 
Ελλάδος καλεί τα πιστωτικά ιδρύματα, στο αμέσως προσεχές 
διάστημα να εντείνουν τις προσπάθειές τους για την επίτευξη 
των επιχειρησιακών τους στόχων για την μείωση των «κόκκι-
νων» δανείων, οι οποίοι για τα επόμενα δύο έτη χαρακτηρί-
ζονται υψηλοί και φιλόδοξοι. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, 

«οι τράπεζες επιβάλλεται να διευρύνουν το ταχύτερο δυνατόν 
τις λύσεις που προτείνουν στους δανειολήπτες και να προχω-
ρήσουν στη λήψη πιο δραστικών αποφάσεων, ιδίως όσον 
αφορά τις ενέργειες αναδιάρθρωσης βιώσιμων επιχειρήσε-
ων, τον εντοπισμό των στρατηγικών κακοπληρωτών και την 
εφαρμογή οριστικής λύσης για τις μη βιώσιμες επιχειρήσεις». 
Σενάριο που έχει επεξεργαστεί η ΤτΕ, προβλέπει ότι ακόμη και 
αν οι τράπεζες πωλούσαν στο 3% της ονομαστικής τους αξίας 
το 64,7% του χαρτοφυλακίου των μη εξυπηρετουμένων επι-
χειρηματικών και καταναλωτικών δανείων (29,8 δισ. ευρω), 
ο δείκτης κεφαλαιακής τους επάρκειας δεν θα υποχωρούσε 
κάτω από το 12,5%.

Στα 16.294 ευρώ ανήλθε το 2015 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην 
Ελλάδα και μειώθηκε κατά 0,7% σε σχέση με το 2014, σύμφω-
να με τους περιφερειακούς λογαριασμούς που δημοσιοποίησε η 
ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πλουσιότερη περιφέρεια 
της χώρας είναι η Αττική με 22.192 ευρώ κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
(μείωση 0,9% το 2015 σε σχέση με το 2014) και ακολουθούν 
το Νότιο Αιγαίο με 18.153 ευρώ (+0,6%), η Δυτική Μακεδονία 
με 15.642 ευρώ (-4,2%) και τα Ιόνια Νησιά με 15.039 ευρώ 
(+0,2%).

Η φτωχότερη περιφέρεια της χώρας παραμένει η Ήπειρός 
11.500 ευρώ (-1,1%), ενώ πάνω από αυτήν βρίσκονται η Ανα-
τολική Μακεδονία- Θράκη με 11.164 ευρώ (-1,4%), η Δυτική 
Ελλάδα με 12.097 ευρώ (-0,3%), η Θεσσαλία με 12.393 ευρώ 
(0%), η Κεντρική Μακεδονία με 12.557 ευρώ (+0,3%), το 
Βόρειο Αιγαίο με 12.582 ευρώ (-2,3%), η Πελοπόννησος με 
13.358 ευρώ (+0,5%), η Κρήτη με 13.912 ευρώ (0%) και η 
Στερεά Ελλάδα με 14.117 (-0,4%). Όσον αφορά στην Ακαθάρι-
στη Προστιθέμενη Αξία (ΑΠΑ), αυτή μειώθηκε κατά 1,4% στο 

σύνολο της χώρας και ανήλθε το 2015 σε 155.507εκατ. ευρώ. 
Τη μεγαλύτερη μείωση παρουσίασαν οι περιφέρειες της Δυτικής 
Μακεδονίας (5,1%) και του Βορείου Αιγαίου (2,9%), ενώ αυ-
ξήθηκε στο Νότιο Αιγαίο (0,5%) και στην Πελοπόννησο (0,1%) 
και παρέμεινε αμετάβλητη στην Κρήτη. Το μεγαλύτερο μερίδιο 
συμμετοχής στη δημιουργία της ΑΠΑ κατέχει η Αττική με 47,9% 
και ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 13,5%, ενώ το μικρότε-
ρο κατέχει το Βόρειο Αιγαίο με 1,4%.

Μείωση κατά 320 εκατομμύρια ευρώ σημείωσαν οι ληξιπρόθε-
σμες υποχρεώσεις του ελληνικού Δημοσίου προς τους ιδιώτες 
τον Νοέμβριο του 2017 συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα 
Οκτώβριο. Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία του Γενικού Λογι-
στηρίου του Κράτους που καταγράφουν πρόοδο στον περιορι-
σμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών του κράτους προς τον ιδιω-
τικό τομέα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, τον Νοέμβριο 
οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις της Γενικής Κυβέρνησης περιο-
ρίστηκαν στο ποσό των 3,14 δισ. ευρώ έναντι 3,46 δισ. ευρώ 
που ήταν τον Οκτώβριο. Από την αρχή του 2017 έως και τον 

Νοέμβριο του ίδιου έτους διατέθηκε από τον προϋπολογισμό 
για την μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής 
Κυβέρνησης το ποσό των 724,4 εκατ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές 
προς τους ιδιώτες ανήλθαν σε 792,6 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με 
τα ίδια στοιχεία, τον Νοέμβριο του 2017 επιταχύνθηκαν και οι 
επιστροφές φόρων, με αποτέλεσμα οι εκκρεμείς επιστροφές 
να ανέλθουν στο ποσό των 776,2 εκατ. ευρώ έναντι 832 εκατ. 
ευρώ τον Οκτώβριο. Από την αρχή του 2017 ως και το Νοέμ-
βριο διατέθηκαν για το σκοπό αυτόν χρηματοδοτήσεις ύψους 
166,5 εκατ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές ανήλθαν σε 186,8 εκατ. 

ευρώ. Τον Νοέμβριο ου 2017 για την πληρωμή εκκρεμών αι-
τήσεων συνταξιοδότησης διατέθηκε από τον προϋπολογισμό το 
ποσό των 100 εκατ. ευρώ, ενώ οι πληρωμές ανήλθαν στο ποσό 
των 87,9 εκατ. ευρώ. Το σύνολο των χρηματοδοτήσεων του 
προϋπολογισμού για την πληρωμή των εκκρεμών αιτήσεων 
συνταξιοδότησης ανήλθε από την αρχή του έτους έως το Νο-
έμβριο στα 545 εκατ. ευρώ ενώ οι πληρωμές διαμορφώθηκαν 
στα 455,5 εκατ. ευρώ όπως προκύπτει από τα σχετικά στοιχεία.

Διευρύνθηκε στα 4,4 δισ. ευρώ το έλλειμμα του Προϋπολογι-
σμού σε ταμειακή βάση το 2017 έναντι 3,5 δισ. ευρώ το 2016. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, σε ταμειακή 
βάση πάντα, ο Προϋπολογισμός εμφάνισε πέρυσι πρωτογενές 
έλλειμμα 877 εκατ. ευρώ έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 

1,9 δισ. ευρώ το 2016. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η  εξέλιξη αυτή 
αντανακλά την μείωση των εσόδων σε 48,415 δισ. ευρώ, από 
48,941 δισ. ευρώ το 2016. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτι-
κού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες 
ύψους περίπου 2,124 δισ. ευρώ που αφορούν την αποπληρω-

μή ληξιπρόθεσμων οφειλών (έναντι 3.850 δισ. ευρώ το 2016), 
αυτές διαμορφώθηκαν σε 53,128 δισ. ευρώ, από 51,143 δισ. 
ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2016.

ΤΤΕ: ΙΣχυΡΟπΟΙΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΤΡΑπΕζΕΣ, ΑΛΛΑ πΑΡΑΜΕΝΟυΝ ΕυΑΛΩΤΕΣ

ΣΤΑ 16.294 ΕυΡΩ ΑΝΗΛΘΕ ΤΟ 2015 ΤΟ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗΝ ΑΕπ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ, 
ΣυΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

ΜΕΙΩΣΗ ΛΗξΙπΡΟΘΕΣΜΩΝ υπΟχΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟυ δΗΜΟΣΙΟυ πΡΟΣ ΤΟυΣ ΙδΙΩΤΕΣ ΤΟ 
ΝΟΕΜβΡΙΟ ΤΟυ 2017

ΣΤΑ 4,4 δΙΣ. ΕυΡΩ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟυ πΡΟϋπΟΛΟγΙΣΜΟυ ΤΟ 2017, 
ΣυΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑπΕζΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΟΣ
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Mείωση ύψους 0,6% των κόκκινων δανείων στην Ελλάδα, 
μεταξύ 2016 και 2017, καταγράφει η πρώτη έκθεση προό-
δου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αντιμετώπιση των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, υπογραμμίζοντας, ωστόσο, 
ότι αναμένεται επιτάχυνσή της το αμέσως επόμενο διάστημα.
Ειδικότερα, η έκθεση της Επιτροπής σημειώνει ότι στην Ελλά-
δα, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε σχέση 
με το σύνολο των δανείων μειώθηκε από 47,2% τον Ιούνιο 
του 2016 σε 46,9% τον Ιούνιο του 2017, ενώ τα ιδιωτικά δά-
νεια υπέστησαν μία μικρή άνοδο από 50,5% τον Ιούνιο του 
2016 σε 50,6% τον Ιούνιο του 2017. «Η Ελλάδα έχει, όντως, 
το μεγαλύτερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων και η 
μείωσή τους είναι σταδιακή. Πρέπει, όμως, να σημειώσουμε 
ότι τώρα μόνο η Ελλάδα βγαίνει από μία μείζονα οικονομική 
κρίση» δήλωσε σήμερα, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύ-
που, ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για το ευρώ, 
Βάλντις Ντομπρόφσκις, εξηγώντας πως η «βαθιά» και «πα-
ρατεταμένη» κρίση δεν μπορεί παρά να αντικατοπτρίζεται 
στα υψηλά επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ωστόσο, 
επισήμανε ότι πλέον η Ελλάδα βρίσκεται σε φάση «ανάκαμ-
ψης» και ως εκ τούτου «αναμένεται ότι η μείωση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων θα ενταθεί και στην Ελλάδα τώρα». 
Σύμφωνα με την έκθεση, η μείωση των κόκκινων δανείων 
παραμένει ο βασικός πυλώνας της πολιτικής που υιοθετήθηκε 
στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα, στο 
πλαίσιο του προγράμματος οικονομικής βοήθειας. Όπως τονί-
ζεται, «η μικρή αύξηση στο ποσοστό των δανείων μπορεί να 
συνδεθεί με την καθυστερημένη εφαρμογή των απαιτήσεων 
του προγράμματος καθώς και με τις παρατεταμένες διαπραγ-
ματεύσεις στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης του τρίτου 
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής». Επιπρόσθετα, 
η έκθεση αναφέρει ότι οι διαγραφές παραμένουν το βασικό 

εργαλείο για την αντιμετώπιση των επισφαλών δανείων, 
ενώ τονίζεται ότι «συνολικά, οι τράπεζες έχουν εκπληρώσει 
τους στόχους ονομαστικής μείωσης μέχρι στιγμής». «Οι αρχές 
έχουν εφαρμόσει μίαα σειρά από μέτρα, με στόχο να προσφέ-
ρουν στις τράπεζες αποτελεσματικά εργαλεία, προκειμένου 
να διαχειριστούν τα προβληματικά δάνεια» υπογραμμίζεται 
στην έκθεση. Ενδεικτικά αναφέρεται ο εξωδικαστικός μηχανι-
σμός ρύθμισης χρεών, που «επιτρέπει στους δανειολήπτες να 
αναδιαρθρώσουν τα δάνειά τους στον ιδιωτικό και δημόσιο 
τομέα, όπου τα συσσωρευμένα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις 
στις φορολογικές καθυστερήσεις υποβαθμίζονται και τελικά 
διαγράφονται, εάν είναι απαραίτητο». Σημειώνεται, ωστόσο, 
ότι παρ’ όλο που ο μηχανισμός είναι σε ισχύ από τον Αύγου-
στο του 2017, μόνο ένας μικρός αριθμός των περιπτώσεων 
έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς μέχρι στιγμής. Η τρέχουσα 
αξιολόγηση εξετάζει πιθανές «βελτιώσεις», προκειμένου να 
γίνει «πιο αποτελεσματικός». Ως δεύτερο παράδειγμα κα-
ταγράφονται οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί, τονίζοντας 
ωστόσο, ότι οι συμβολαιογράφοι είναι ακόμα «διστακτικοί» 
για την πραγματοποίηση των πλειστηριασμών με φυσική 
παρουσία. Τρίτον, αναφέρεται η απελευθέρωση του καθε-
στώτος χορήγησης αδειών για εταιρείες παροχής υπηρεσιών 
εξυπηρέτησης χρέους, η οποία επέτρεψε την ύπαρξη πραγμα-
τικού ανταγωνισμού στον κλάδο, καθώς δέκα εξωτραπεζικές 
υπηρεσίες έχουν ήδη λάβει άδεια και δραστηριοποιούνται 
στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τη ΕΕ συνολικά, η έκθεση της Επι-
τροπής καταγράφει πρόοδο στην αντιμετώπιση των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων, στο πλαίσιο των προσπαθειών που 
καταβάλλονται σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για τη μείωση 
των κινδύνων που εξακολουθούν να απειλούν τμήματα του 
ευρωπαϊκού τραπεζικού τομέα. «Η μείωση του επιπέδου 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει ουσιαστική σημασία 

για τον μετριασμό των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα και 
για την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης. Οι συντονι-
σμένες προσπάθειες των τραπεζών, των εποπτικών αρχών, 
των κρατών-μελών και της Επιτροπής έχουν ήδη αποδώσει 
καρπούς. Ωστόσο, οφείλουμε να καταβάλουμε περισσότερες 
προσπάθειες για την περαιτέρω μείωση του επιπέδου των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων. Στόχος μας είναι οι τράπεζες 
σε όλες τις χώρες της ΕΕ να ανακτήσουν το πλήρες δυναμικό 
τους για να χορηγούν δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, 
αποτρέποντας παράλληλα τη συσσώρευση νέων επισφαλών 
δανείων» δήλωσε σχετικά ο κ. Ντομπρόσφσκις, εκφράζοντας 
την ικανοποίηση της Επιτροπής για την εν λόγω μείωση. Συ-
γκεκριμένα, η έκθεση της Επιτροπής διαπιστώνει ότι: 
- Τα ποσοστά των μη εξυπηρετούμενων δανείων σημειώνουν 
πτώση σε σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη, παρόλο που η κατάστα-
ση διαφέρει σημαντικά από μία χώρα σε άλλη. Το συνολικό 
ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων στην ΕΕ μειώθη-
κε σε 4,6% (δεύτερο τρίμηνο 2017), δηλαδή κατά περίπου μία 
ποσοστιαία μονάδα ετησίως, και κατά το ένα τρίτο σε σχέση με 
το τέταρτο τρίμηνο του 2014. 
- Η μείωση των κινδύνων στο ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα 
είναι εμφανής και συμβάλλει στην ολοκλήρωση της Τραπε-
ζικής Ένωσης, που αναμένεται να επιτευχθεί με παράλληλα 
μέτρα μείωσης και επιμερισμού των κινδύνων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής του Ιουνίου του 2017, 
η Ελλάδα, η Κύπρος και η Πορτογαλία είναι οι τρεις χώρες 
με τα μεγαλύτερα ποσοστά μη εξυπηρετούμενων δανείων 
(46,9%, 33,4% και 15,5% σε σχέση με 46,2%, 37,6% και 
17,6% τον Ιούνιο του 2016 αντίστοιχα). Τέλος, η μεγαλύτερη 
μείωση στα κόκκινα δάνεια μεταξύ 2016 και 2017 καταγρά-
φηκε στη Σλοβενία (-30,4%), στην Ιταλία (-24,6%) και στην 
Ιρλανδία (-20,6%).

Οι φορείς που συμμετέχουν στην ετήσια συνάντηση του Πα-
γκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ που λαμβάνει χώρα αυτό το 
μήνα στο Νταβός, αποφάσισαν να μειώσουν κατά 3 εκατομ-
μύρια τόνους τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2).
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η συγκεκριμένη απόφαση αποτέλε-
σε ένα από τα βασικά ευρήματα του πρώτου ετήσιου φόρουμ 
όπου μεταξύ άλλων οι διαχειριστές στόλων θα πρέπει να υιο-
θετήσουν μια σειρά από μέτρα για να μειώσουν τις εκπομπές 
ρύπων. Οι 1.808 οργανισμοί που συμμετέχουν στην ετήσια 
συνάντηση του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ έχουν 
περίπου 813.000 οχήματα στους στόλους τους, τα οποία εκ-
πέμπουν συλλογικά περίπου 3,09 εκατομμύρια τόνους διοξει-

δίου του άνθρακα ετησίως. Σταδιακά υπάρχει αντικατάσταση 
των στόλων προς άλλες μορφές ενέργειας όπως εναλλακτικά 
καύσιμα ή αμιγώς ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα. Σημειώ-
νεται πως το ποσοστό των οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα 
σε εταιρικούς στόλους αυξήθηκε σε 4,3% το 2017 από 3,3% 
το 2015.
Οι ενέργειες αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν καθώς οι μέσες 
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αυξήθηκαν ελαφρά το 
2017, για πρώτη φορά από το 2012. Αυτό, οφείλεται στην 
αυξημένη χρήση βενζινοκίνητων οχημάτων, καθώς και στην 
αύξηση των μέσων χιλιομέτρων που έχουν διανυθεί για πρώ-
τη φορά από το 2013.

«Οι εταιρείες που συμμετέχουν στην ετήσια συνάντηση του 
Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός μπορούν 
να μειώσουν την εκπομπή διοξειδίου του άνθρακα κατά 3 
εκατομμύρια τόνους με τη μετάβαση σε στόλους χαμηλών 
εκπομπών. Και αυτό θεωρώ ότι είναι μόνο η αρχή. Η κλιματι-
κή αλλαγή και η πρόληψή της είναι ένα από τα σημαντικότερα 
θέματα που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας», τόνισε μεταξύ 
άλλων ο διευθύνων σύμβουλος μιας από τις μεγαλύτερες πα-
γκοσμίως εταιρείας εταιρικού στόλου, Τεξ Γκάνιγκ.

ΤΙ ΛΕΕΙ  Η πΡΩΤΗ ΕΚΘΕΣΗ πΡΟΟδΟυ ΤΗΣ ΕυΡΩπΑϊΚΗΣ ΕπΙΤΡΟπΗΣ γΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩπΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΕξυπΗΡΕΤΟυΜΕΝΩΝ δΑΝΕΙΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΚΑΤΑ 3 ΕΚΑΤ. ΤΟΝΟυΣ ΣΤΙΣ ΕΚπΟΜπΕΣ ΤΟυ δΙΟξΕΙδΙΟυ ΤΟυ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑπΟΦΑΣΙΣΑΝ ΣΤΟ 
πΑγΚΟΣΜΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΟυΜ ΣΤΟ ΝΤΑβΟΣ
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Νέα εγκύκλιος εκδόθηκε από τη γενική γραμματεία Εμπορί-
ου και Προστασίας Καταναλωτή του υπουργείου Οικονομίας 
σχετικά με την υποχρέωση των επιχειρήσεων για αποδοχή 
πληρωμών με κάρτα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως ανα-
φέρεται στην εγκύκλιο: με τα άρθρα 1 και 2 της υπ’ αριθμ. 
133473/11.12.2017 (Β’ 4309) κοινής υπουργικής απόφασης 
των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, 
η οποία δημοσιεύθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2017, συμπλη-
ρώνεται ο πίνακας δικαιούχων πληρωμής της υπ’ αριθμ. 
45231/20.4.2017 (Β’ 1445) κοινής υπουργικής απόφασης, 
οι οποίοι υποχρεούνται εντός της οριζόμενης προθεσμίας 
να προβούν στην απόκτηση τερματικού αποδοχής καρτών 
(pos). Οι δικαιούχοι πληρωμής οφείλουν να αποδέχονται 
μέσα πληρωμής με κάρτα, τα οποία έχουν εκδοθεί από τε-
τραμερές σύστημα πληρωμής, ενώ δεν υποχρεούνται να 
αποδέχονται μέσα πληρωμής που έχουν εκδοθεί από τρι-
μερές σύστημα πληρωμής. Όπως σημειώνεται τετραμερές 
σύστημα (κάτοχος κάρτας — εκδότρια τράπεζα — απο-
δέκτρια τράπεζα — έμπορος) είναι το εξής: σύστημα καρ-

τών πληρωμής στο οποίο οι πράξεις πληρωμών με κάρτα 
πραγματοποιούνται από τον λογαριασμό πληρωμών ενός 
πληρωτή στον λογαριασμό πληρωμών δικαιούχου πλη-
ρωμής μέσω της διαμεσολάβησης του συστήματος, ενός 
εκδότη (από την πλευρά του πληρωτή) και ενός αποδέκτη 
(από την πλευρά του δικαιούχου πληρωμής). Τριμερές σύ-
στημα (κάτοχος κάρτας — σύστημα αποδοχής και έκδοσης 
— έμπορος) είναι το εξής: ένα σύστημα καρτών πληρωμής 
στο οποίο το ίδιο το σύστημα παρέχει υπηρεσίες απόκτησης 
και έκδοσης και οι πράξεις πληρωμής με κάρτα πραγματο-
ποιούνται από τον λογαριασμό πληρωμής ενός πληρωτή 
στον λογαριασμό πληρωμής ενός δικαιούχου πληρωμής 
στο πλαίσιο του συστήματος. Όταν ένα τριμερές σύστημα 
καρτών πληρωμής αδειοδοτεί άλλους παρόχους υπηρεσι-
ών πληρωμής για την έκδοση μέσων πληρωμής με κάρτα ή 
την αποδοχή πράξεων πληρωμών με κάρτα, ή και τα δύο, ή 
εκδίδει μέσα πληρωμής με κάρτα με εταίρο του ίδιου εμπο-
ρικού σήματος ή μέσω πράκτορα, θεωρείται τετραμερές 
σύστημα καρτών πληρωμής. Η προθεσμία συμμόρφωσης 

για τους δικαιούχους πληρωμής, οι οποίοι προστίθενται με 
την υπ’ αριθμ. 133473/11.12.2017 (Β’ 4309) κοινή υπουρ-
γική απόφαση και έχουν προβεί σε έναρξη με έναν από τους 
Κωδικούς Αριθμούς ΖΔραστηριότητας (ΚΑΔ) της λίστας των 
υπόχρεων πριν τη δημοσίευση αυτής, ορίζεται σε τρεις μήνες 
από τη δημοσίευση αυτής, δηλαδή στις 11 Μαρτίου 2018. 
Όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη δραστηρι-
ότητας από 11 Φεβρουαρίου 2018 έως 11 Μαρτίου 2018, 
έχουν προθεσμία συμμόρφωσης έως και την 11η Απριλίου 
2018. Τέλος, όσοι δικαιούχοι πληρωμής προβούν σε έναρξη 
δραστηριότητας ή σχετική μεταβολή δραστηριότητας μετά 
την 11η Μαρτίου 2018 έχουν προθεσμία συμμόρφωσης 
εντός μηνός από την έναρξη ή τη μεταβολή. Κατά τα λοιπά 
ισχύουν όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 83942/27.7.2017 
εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης «Οδη-
γίες εφαρμογής της υπ’ αριθ. 45231/20.4.2017 (Β’ 1445) 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση Υποχρέωσης Απο-
δοχής Πληρωμών με Κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 
4446/2016 (Α΄ 240)»». (ΑΔΑ: 61Ζ9465ΧΙ8-1ΝΥ).

O γενικός δείκτης ισοτιμίας των δύο φύλων στην Ελλάδα 
υποχώρησε στα πρώτα χρόνια της κρίσης, ένδειξη ότι οι 
γυναίκες επλήγησαν περισσότερο από τους άνδρες, αν και 
έκτοτε ακολουθεί ανοδική πορεία, κυρίως λόγω της αύξη-
σης της συμμετοχής των γυναικών στον ενεργό πληθυσμό 
σε μία προσπάθεια αντιστάθμισης της μείωσης του οικογε-
νειακού εισοδήματος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό μεταξύ 
άλλων αναφέρεται στο εβδομαδιαίο δελτίο του ΣΕΒ για την 
ισοτιμία των δύο φύλων, με βάση την έκθεση The Global 
Gender Gap Report 2017, του World Economic Forum. Η 
έκθεση αποτυπώνει τέσσερις πτυχές υστέρησης των γυναι-
κών ως προς την ισοτιμία των δύο φύλων: την συμμετοχή 
στην οικονομική διαδικασία και τις ευκαιρίες, εκπαιδευτικά 
επιτεύγματα, την υγεία και την επιβίωση, και την πολιτική 
παρουσία/δύναμη των γυναικών. Το χάσμα μεταξύ των δύο 
φύλων διεθνώς διαμορφώνεται το 2017 στο 68%, έναντι 
66% το 2006 (δηλαδή οι γυναίκες έχουν καλύψει το 68% και 
υπολείπονται κατά 32%. Οι επιδόσεις της χώρας μας διαμορ-
φώνονται ως εξής:
- Η Ελλάδα, με 69,2% το 2017, έναντι 65,4% το 2006, βρί-

σκεται πάνω από τον διεθνή μέσο όρο, αλλά, ταυτόχρονα, 
βρίσκεται, μαζί με την Ιταλία στις τελευταίες θέσεις στη Δυτι-
κή Ευρώπη, με την εξαίρεση της Κύπρου και της Μάλτας που 
βρίσκονται σε ακόμη χαμηλότερη θέση.
-Οι γυναίκες έχουν καλύψει το 69,2% (75,6% στη Δυτική 
Ευρώπη) της απόστασης μέχρι την πλήρη ισοτιμία (4η από 
το τέλος), με ποσοστά κάλυψης 67% (70,6% στη Δυτική Ευ-
ρώπη) στην οικονομία (7η από το τέλος), 99,1% (99,6% στη 
Δυτική Ευρώπη) στην εκπαίδευση (3η από το τέλος), 97,3% 
(97,2% στη Δυτική Ευρώπη) στην υγεία (11η από το τέλος) 
και 13,6% (34,9% στη Δυτική Ευρώπη) στην πολιτική (2η 
από το τέλος) αντιστοίχως.
Η συνολική βαθμολογία επηρεάζεται σημαντικά από τη χα-
μηλή βαθμολογία που αφορά στη συμμετοχή των γυναικών 
στην πολιτική, όπου η Ελλάδα κατατάσσεται κάτω από το 
επίπεδο 18 χωρών των Βαλκανίων και της Ανατολικής Ευ-
ρώπης.
Χαμηλή είναι επίσης η συμμετοχή των γυναικών στο εργα-
τικό δυναμικό της χώρας (59,6% για τις γυναίκες και 76,5% 
για τους άνδρες με τα αντίστοιχα ποσοστά στη Δυτική Ευρώ-

πη να διαμορφώνονται σε 70,2% και 80,2%), ενώ παρατη-
ρείται επίσης συγκέντρωση των εργαζόμενων γυναικών σε 
κλάδους και δεξιότητες με σχετικά χαμηλότερες αμοιβές από 
ό,τι σε κλάδους και δεξιότητες όπου είναι μεγαλύτερη η συ-
γκέντρωση των εργαζόμενων ανδρών.
«Η επιθυμητή ισοτιμία μεταξύ ανδρών και γυναικών μπορεί 
να επιδιωχθεί, με πολιτικές, πρώτον, που ελαφρύνουν τον 
βαρύ ρόλο που παίζουν οι γυναίκες στην ανατροφή των 
παιδιών και τη φροντίδα των γονέων (επαρκείς κοινωνικές 
δομές, φορολογικά κίνητρα κ.ο.κ.), έτσι ώστε να αυξηθεί η 
συμμετοχή τους στην αγορά εργασίας, και, δεύτερον, που 
εστιάζουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στις θετικές επιστήμες 
στην εκπαίδευση των γυναικών και την προσέλκυσή τους 
σε κλάδους με μεγάλη συγκέντρωση ανδρών (κίνητρα σε 
επιχειρήσεις, προγράμματα δια βίου μάθησης, μη άσκηση 
διακριτικής μεταχείρισης στη βάση σεξιστικών αντιλήψεων 
κατά την πρόσληψη, κ.ο.κ.)», καταλήγει ο ΣΕΒ.

ΝΕΑ ΕγΚυΚΛΙΟΣ ΕΚδΟΘΗΚΕ ΑπΟ ΤΗ γΕΝΙΚΗ γΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜπΟΡΙΟυ ΚΑΙ πΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΣχΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ υπΟχΡΕΩΣΗ ΑπΟδΟχΗΣ πΛΗΡΩΜΩΝ ΜΕ ΚΑΡΤΑ

ΣΕβ: O γΕΝΙΚΟΣ δΕΙΚΤΗΣ ΙΣΟΤΙΜΙΑΣ ΤΩΝ δυΟ ΦυΛΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ υπΟχΩΡΗΣΕ ΣΤΑ πΡΩΤΑ 
χΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ - ΕΝΙΣχυΕΤΑΙ ΤΑ ΤΕΛΕυΤΑΙΑ χΡΟΝΙΑ
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Τη δυναμική να ενεργοποιήσουν μια 4η βιομηχανική επανάστα-
ση, αυτήν του Διαδικτύου, επί ευρωπαϊκού εδάφους έχουν νέες 
τεχνολογικές τάσεις, όπως τα Big Data Analytics και το Internet 
of Things. Η αξία της ευρωπαϊκής οικονομίας δεδομένων θα 
μπορούσε να προσεγγίσει έως και τα €740 δις ή το 4% του συ-
νολικού ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης έως το 2020. Αυτό το νέο 
κύμα ψηφιοποίησης θα μπορούσε να οδηγήσει σε σημαντικές 
αλλαγές, σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότη-
τας, αλλά και στην καθημερινότητα των πολιτών. Σύμφωνα με 
το sepe.gr  όπως επισημαίνει σε σχετικό έγγραφό της η Ένωση 
των  τηλεπικοινωνιακών οργανισμών της Ευρώπης (European 
Telecommunications Network Operators’ Association - ΕΤΝΟ), 
η καινοτομία, που βασίζεται στα δεδομένα, μπορεί, επίσης, να 
λειτουργήσει ως καταλύτης στους χώρους εργασίας, δημιουρ-
γώντας πολλές νέες θέσεις εργασίας υψηλής ειδίκευσης. Η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση φιλοξενούσε πάνω από 6 εκατομμύρια επαγ-
γελματίες του κλάδου των δεδομένων το 2016, αριθμός που 
αντιπροσωπεύει περίπου το 3% του συνολικού εργατικού δυνα-
μικού. Μέχρι το 2020, ο αριθμός των εργαζομένων στον τομέα 
των δεδομένων θα μπορούσε να αυξηθεί σε 7,1 εκατομμύρια, 
ενώ η ζήτηση στην αγορά εργασίας εξακολουθεί να υπερβαίνει 
κατά πολύ την προσφορά. 
Ραχοκοκαλιά
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η Ένωση, ο ευρωπαϊκός κλάδος 

των Τηλεπικοινωνιών θα αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά αυτής της 
επανάστασης των δεδομένων, η οποία στηρίζεται στα δίκτυα 
υψηλής ταχύτητας για τη μετάδοση μεγάλου όγκου δεδομένων. 
“Στη διάρκεια των επόμενων πέντε ετών, η συνολική κίνηση 
δεδομένων στο Διαδίκτυο θα τριπλασιαστεί, η διακίνηση mobile 
data θα επταπλασιαστεί, ενώ οι συνδέσεις Machine-to-Machine 
(M2M) θα υπερδιπλασιαστούν. Οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς 
της Ευρώπης επιδιώκουν να χρησιμοποιούν τα δεδομένα, που 
παράγονται και μεταφέρονται μέσω των δικτύων τους, για την 
ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων με μεγάλα οικονομικά και κοινω-
νικά οφέλη, όπως οι “έξυπνες” πόλεις”, σημειώνει η Ένωση των 
τηλεπικοινωνιακών παρόχων της Ευρώπης.
Όπως εξηγεί, η ικανότητα των εταιρειών του κλάδου να ανταγω-
νίζονται ισότιμα στην οικονομία των δεδομένων αποκτά ολοένα 
και μεγαλύτερη σημασία για τον προσδιορισμό της ικανότητας 
τους να διατηρούν και να δημιουργούν “έξυπνες” θέσεις εργασί-
ας. Πάντως, ο ευρωπαϊκός τομέας τηλεπικοινωνιών έχει χάσει τα 
τελευταία έξι χρόνια το 30% των εργαζομένων του. 
Ρυθμιστικό
Προς αυτήν την κατεύθυνση, οι ίδιες οι εταιρείες του χώρου 
σημειώνουν ότι η ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας 
από τον κλάδο εξαρτώνται αυστηρά από ένα ευνοϊκό ρυθμιστικό 
πλαίσιο. “Ο τομέας των τηλεπικοινωνιών πάσχει πράγματι από 
ένα “βαρύ” νομοθετικό βάρος, το οποίο το κρατά πίσω σε μια τα-

χέως εξελισσόμενη ψηφιακή αγορά. Προκειμένου οι ευρωπαϊκές 
τηλεπικοινωνίες να παραμείνουν βασικοί συντελεστές στην οικο-
νομία των δεδομένων, υπάρχει ανάγκη για μια δίκαιη ρύθμιση, 
που τους επιτρέπει να ανταγωνίζονται τους παγκόσμιους παρό-
χους υπηρεσιών επί ίσοις όροις”, τονίζει η Ένωση.
Προσθέτει δε ότι οι δίκαιοι κανόνες για την προστασία των προ-
σωπικών δεδομένων είναι ιδιαίτερα σημαντικοί για την προώ-
θηση μιας οικονομίας βασισμένης στις πληροφορίες και πως η 
καινοτομία δεν πρέπει να πραγματοποιηθεί σε βάρος της ιδιω-
τικής ζωής των πολιτών. 
Νέος Κανονισμός
Η Ένωση των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιών αναφέρεται και 
στο νέο Κανονισμό για την Γενική Προστασία των Δεδομένων 
(GDPR), τονίζοντας ότι σηματοδότησε ένα σημαντικό βήμα στην 
εξισορρόπηση των ανησυχιών για την ιδιωτική ζωή και την και-
νοτομία. “Οι ευρωπαϊκές τηλεπικοινωνίες θέτουν την προστασία 
των πελατών τους στο επίκεντρο των επιχειρηματικών μοντέ-
λων τους. Δεν ασχολούνται με τη συσσώρευση και τη νομισμα-
τοποίηση πολύτιμων προσωπικών δεδομένων μέσω «δωρεάν» 
υπηρεσιών. Η ιδιωτικότητα και η εμπιστευτικότητα αποτελούν 
βασικούς πυλώνες της εμπιστοσύνης στις τηλεπικοινωνιακές 
υπηρεσίες”, σχολιάζει η ΕΤΝΟ.

Η πρώτη συνάντηση της δημόσιας διαβούλευσης για την 
κατάρτιση του εθνικού καταλόγου εκδηλώσεων μείζονος 
σημασίας για τις οποίες θα εξασφαλίζεται στο ελληνικό κοινό 
η ελεύθερη πρόσβαση σε δωρεάν τηλεοπτικό πρόγραμμα 
πραγματοποιήθηκε χθες στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στη συνάντηση παρευρέθησαν ο υφυπουργός Αθλητισμού 
Γεώργιος Βασιλειάδης, ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης 
και Επικοινωνίας του ΥΠΗΨΤΕ Λευτέρης Κρέτσος, η νομική 
σύμβουλος του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης Χάρις 
Τσίγκου, εκπρόσωποι του υπουργείου Πολιτισμού και της γενι-

κής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, 
η ΕΡΤ, καθώς και εκπρόσωποι των λειτουργούντων ιδιωτικών 
και συνδρομητικών τηλεοπτικών σταθμών και αθλητικών 
ομοσπονδιών και ενώσεων. Στην ομιλία του ο υφυπουργός 
Αθλητισμού εξήρε την πρωτοβουλία για την κατάρτιση του 
συγκεκριμένου καταλόγου, ευχαριστώντας παράλληλα τις 
αθλητικές ομοσπονδίες, αλλά και τους λοιπούς φορείς για 
την ανταπόκριση τους στο κάλεσμα της Γενικής Γραμματείας 
Ενημέρωσης και Επικοινωνίας. Παράλληλα ο γενικός γραμ-
ματέας Ενημέρωσης και Επικοινωνίας έθεσε το πλαίσιο της 
διαβούλευσης, ενώ αναφέρθηκε στη σημασία διαμόρφωσης 

του συγκεκριμένου καταλόγου, καθώς για πρώτη φορά στη 
χώρα μας γίνεται μια συντονισμένη προσπάθεια, μέσω δη-
μόσιου διαλόγου και στα πρότυπα των ευρωπαϊκών χωρών, 
κατάρτισης του συγκεκριμένου καταλόγου. Η προσπάθεια της 
Πολιτείας έτυχε της θερμής υποδοχής του συνόλου των συμ-
μετεχόντων φορέων, οι οποίοι τόνισαν ότι με την παρουσία και 
τις προτάσεις τους θα συμβάλουν στον εποικοδομητικό διάλο-
γο και στην ορθή κατάρτιση του συγκεκριμένου καταλόγου, 
ό οποίος θα τελεί υπό την εποπτεία του Εθνικού Συμβουλίου 
Ραδιοτηλεόρασης.

Παράταση έως τις 31 Μαρτίου 2018, της δυνατότητας ρύθμισης 
των οφειλών όλων των δικηγόρων στον ΕΦΚΑ, ζητά ο πρόε-
δρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας και 
πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ), Δημήτρης 
Βερβεσός, με κατεπείγουσα επιστολή του προς τον διοικητή του 
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης, Αθανάσιο Μπακαλέξη. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην επιστολή του ο Δημήτρης Βερβε-
σός υπογραμμίζει, ότι η παράταση αυτή είναι αναγκαία, μια και ο 

ΕΦΚΑ δεν έχει ακόμα θέσει σε λειτουργία (όπως είχε υποχρέωση) 
την ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας οι δικηγόροι (και 
όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες) θα μπορούν να υποβάλλουν 
αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Παράλληλα 
αναφέρει, ότι «με ευθύνη του υπουργείου Εργασίας, το οποίο 
καθυστέρησε να εκδώσει τη σχετική υπουργική απόφαση και 
του ΕΦΚΑ, που -αδικαιολόγητα- ακόμα δεν έχει ενεργοποιήσει 
τη σχετική πλατφόρμα, από την 1η Φεβρουαρίου χιλιάδες δι-

κηγόροι (αλλά και άλλοι ελεύθεροι επαγγελματίες) κινδυνεύουν 
να μην είναι ασφαλιστικά ενήμεροι». Όπως είναι γνωστό ήδη, 
με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ έχει δοθεί 
παράταση μέχρι τις 31.3.2018 σε μηχανικούς και γιατρούς, για 
τις παλαιές οφειλές τους.

H ΕυΡΩπΑϊΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ δΕδΟΜΕΝΩΝ ΜπΟΡΕΙ ΝΑ ΦΘΑΣΕΙ ΤΑ €740 δΙΣ ΤΟ 2020

ΕΝΑΡξΗ δΗΜΟΣΙΑΣ δΙΑβΟυΛΕυΣΗΣ γΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟυ ΕΘΝΙΚΟυ ΚΑΤΑΛΟγΟυ 
ΕΚδΗΛΩΣΕΩΝ ΜΕΙζΟΝΟΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ

πΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31/3/2018 ΤΗΣ ΡυΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΤΩΝ δΙΚΗγΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ, ζΗΤΑ Ο 
πΡΟΕδΡΟΣ ΤΟυ δΣΑ
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Οι φούρνοι μικροκυμάτων μπορεί να είναι βολικοί για 
όσους δεν έχουν πολύ χρόνο να αφιερώσουν στην κου-
ζίνα, αλλά επιβαρύνουν το περιβάλλον και επιδεινώνουν 
την κλιματική αλλαγή σχεδόν όσο και τα αυτοκίνητα. Αυτό 
αποκαλύπτει μια νέα ευρωπαϊκή επιστημονική μελέτη, 
η πρώτη που επιχειρεί μια ολοκληρωμένη εκτίμηση για 
τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από αυτές τις συσκευές. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η χρήση των φούρνων μικρο-
κυμάτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι εκπέμπει 
στην ατμόσφαιρα τόσο διοξείδιο του άνθρακα όσο σχεδόν 
επτά εκατομμύρια αυτοκίνητα. Οι τουλάχιστον 130 εκα-
τομμύρια φούρνοι μικροκυμάτων που υπάρχουν στην ΕΕ 
σήμερα, καταναλώνουν κάθε χρόνο περίπου 9,4 τεραβάτ 
ηλεκτρικού ρεύματος ανά ώρα, που ισοδυναμούν με την 
ηλεκτρική ενέργεια, η οποία παράγεται από τρία μεγάλα 
εργοστάσια ηλεκτροπαραγωγής.  Οι ερευνητές, με επι-
κεφαλής τον δρα Αλεχάντρο Γκαγιέγκο-Σμιντ της Σχολής 
Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου του Μάντσεστερ, 

που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό για θέ-
ματα περιβάλλοντος «Science of the Total Environment», 
υπολόγισαν ότι οι φούρνοι μικροκυμάτων εκπέμπουν 7,7 
εκατ. τόνους διοξειδίου του άνθρακα κάθε χρόνο στην 
ΕΕ, ποσότητα που αντιστοιχεί στις ετήσιες εκπομπές 6,8 
εκατ. οχημάτων. Οι πωλήσεις φούρνων μικροκυμάτων 
κατέχουν τη μερίδα του λέοντος μεταξύ όλων των ειδών 
φούρνων στην ΕΕ και ο αριθμός τους αναμένεται να φθά-
σει τα 135 εκατομμύρια το 2020. Παρόλα αυτά, δεν είχε 
γίνει έως τώρα ευρέως συνειδητή η επίπτωση τους στο 
περιβάλλον, γι’ αυτό οι ερευνητές ζητούν από τους κατα-
ναλωτές να επιδείξουν μεγαλύτερη υπευθυνότητα και να 
κάνουν πιο αποτελεσματική χρήση αυτών των συσκευών, 
για παράδειγμα προσαρμόζοντας κάθε φορά το χρόνο 
μαγειρέματος ανάλογα με το είδος του φαγητού. Η μεγάλη 
κατανάλωση ρεύματος από τους φούρνους μικροκυμάτων 
είναι αυτή που έχει την μεγαλύτερη επίπτωση στο περιβάλ-
λον. Κατά μέσο όρο μια τέτοια συσκευή χρησιμοποιεί 573 

κιλοβατώρες ηλεκτρισμού όσο διαρκεί η ζωή της (σχεδόν 
οκτώ χρόνια), δηλαδή όσο θα κάψει μια λάμπα LED των 
επτά βατ, αν μείνει αναμμένη συνεχώς για οκτώ χρόνια. Κι 
αυτό παρόλο που στο 90% του χρόνου ζωής του ο φούρ-
νος μικροκυμάτων παραμένει αδρανής.  Περιβαλλοντικό 
πρόβλημα, επίσης, αποτελούν τόσο τα χρησιμοποιούμενα 
υλικά κατά την κατασκευή των φούρνων, όσο και τα από-
βλητα όταν πετιούνται. Η συνεχής τεχνολογική εξέλιξη και 
η πτώση των τιμών οδηγεί τους καταναλωτές σε συχνό-
τερη αλλαγή των φούρνων μικροκυμάτων τους, προτού 
καν ολοκληρώσουν τον κύκλο της ζωής τους. Ενώ στο 
τέλος της δεκαετίας του 1990 οι καταναλωτές κρατούσαν 
ένα φούρνο επί δέκα έως 15 χρόνια, σήμερα με το ζόρι 
τον κρατούν για περισσότερα από επτά χρόνια. Έτσι, ενώ 
το 2005 υπολογίζεται ότι δημιουργήθηκαν 184.000 τόνοι 
πεταμένων φούρνων μικροκυμάτων στην ΕΕ, έως το 2025 
τα στερεά απόβλητά τους θα έχουν φθάσει τους 185.000 
τόνους (περίπου 16 εκατομμύρια πεταμένες συσκευές).

Είναι σχεδόν βέβαιο ότι η άνοδος της θερμοκρασίας της Γης, 
λόγω της κλιματικής αλλαγής, δεν θα φθάσει τους τέσσερις 
ή πέντε βαθμούς Κελσίου έως το 2100, όπως προβλέπουν 
ορισμένα «τρομοκρατικά» σενάρια. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ αυτό είναι το σχετικά καθησυχαστικό συμπέρασμα 
μιας νέας επιστημονικής μελέτης, η οποία υπολόγισε ξανά 
το πώς αντιδρά διαχρονικά η θερμοκρασία στα «αέρια του 
θερμοκηπίου» και θεωρεί απίθανα πάνω από τα μισά σε-
νάρια, όσα περιέχουν ακραίες προβλέψεις προς τα πάνω 
(υπερβολικά απαισιόδοξα) ή προς τα κάτω (υπερβολικά 
αισιόδοξα).  Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Πίτερ 
Κοξ του βρετανικού Πανεπιστημίου του Έξετερ, έκαναν τη 
σχετική δημοσίευση στο περιοδικό «Nature», σύμφωνα με 
το Γαλλικό Πρακτορείο. Η νέα μελέτη εκτιμά ότι η πιθανότητα 
η θερμοκρασία να αυξηθεί πάνω από τους 4,5 βαθμούς Κελ-
σίου είναι μικρότερη από 1%, ενώ η πιθανότητα να αυξηθεί 
λιγότερο από ενάμιση βαθμό, είναι μικρότερη από 3%. «Η 
μελέτη μας αποκλείει όλα τα ακραία σενάρια που δείχνουν 
είτε πολύ χαμηλή είτε πολύ υψηλή ευαισθησία του κλίμα-
τος» δήλωσε ο Κοξ, ο οποίος όμως προειδοποίησε πως αυτό 
δεν σημαίνει ότι η ανθρωπότητα πρέπει να χαλαρώσει την 
προσπάθειά της για αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η 
μάχη αυτή πρέπει να συνεχίσει να δίνεται σε διάφορα μέτω-

πα, όπως η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα 
και του μεθανίου, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικό-
τητας και η ανάπτυξη τεχνολογιών για την αφαίρεση των 
«αερίων του θερμοκηπίου» από την ατμόσφαιρα. Οι επιστή-
μονες δεν έχουν ακόμη μια ασφαλή απάντηση στο κρίσιμο 
ερώτημα πόσο θα αυξηθεί η μέση παγκόσμια θερμοκρασία 

του πλανήτη μας, αν διπλασιασθεί η ποσότητα του διοξειδί-
ου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Η απάντηση εξαρτάται 
από την κλιματική ευαισθησία της Γης, μία παράμετρο που 
δεν είναι γνωστή με βεβαιότητα. Η πιο επίσημη «φωνή» των 
επιστημόνων, η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Κλιματική 

Αλλαγή του ΟΗΕ, εκτιμά ότι η θερμοκρασία στη Γη μπορεί να 
ανέβει από 1,5 έως 4,5 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τα προ-
βιομηχανικά επίπεδα (ήδη έχει ανέβει περίπου ένα βαθμό). 
Η νέα μελέτη, κάνοντας χρήση διαφορετικής μεθολογίας, 
εκτιμά ότι η αύξηση πιθανώς θα κυμανθεί από 2,2 έως 3,4 
βαθμούς Κελσίου, με πιθανότερη μια αύξηση γύρω στους 
2,8 βαθμούς (η πιθανότητα η θερμοκρασία να κυμανθεί σε 
αυτά τα όρια, θεωρείται ότι είναι 66%). Αν αυτό ισχύει, τότε 
δεν έχουν βάση τα πιο καταστροφολογικά σενάρια που κατά 
καιρούς διατυπώνονται για αυξήσεις πάνω από τους τέσσε-
ρις βαθμούς Κελσίου Από την άλλη, μια τέτοια πιο μέτρια 
αύξηση της θερμοκρασίας είναι σαφώς πάνω από το όριο 
του ενάμιση έως δύο βαθμούς που έθεσε η διεθνής συμφω-
νία-ορόσημο του Παρισιού το 2015. Ακόμη και μια αύξηση 
κατά ενάμιση βαθμό δεν θα έχει καθόλου αμελητέες συνέπει-
ες, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ενώ μια αύξηση κατά 3,5 
βαθμούς μπορεί να απειλήσει τον ανθρώπινο πολιτισμό. Την 
εποχή που ξεκινούσε η βιομηχανοποίηση στην Ευρώπη στις 
αρχές του 18ου αιώνα, τα επίπεδα διοξειδίου του άνθρακα 
στην ατμόσφαιρα υπολογίζεται ότι ήσαν περίπου 280 μέρη 
ανά εκατομμύριο (μορίων του αέρα), ενώ σήμερα έχουν 
φθάσει τα 407 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm).

ΟΙ ΦΟυΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚυΜΑΤΩΝ ΚΑΝΟυΝ ΚΑΚΟ ΣΤΟ πΕΡΙβΑΛΛΟΝ, ΣχΕδΟΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΑ 
ΑυΤΟΚΙΝΗΤΑ, ΣυΜΦΩΝΑ ΜΕ ΝΕΑ ΕυΡΩπΑϊΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΤΑ χΕΙΡΟΤΕΡΑ ΣΕΝΑΡΙΑ γΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑγΗ ΕΙΝΑΙ ΑπΙΘΑΝΟ ΝΑ ΣυΜβΟυΝ, 
ΚΑΘΗΣυχΑζΕΙ ΝΕΑ ΜΕΛΕΤΗ
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ΣΤΟΝ ΤΙΤΑΝΑ υπΑΡχΕΙ ΟπΩΣ ΚΑΙ ΣΤΗ γΗ ΕΝΑ «ΕπΙπΕδΟ ΘΑΛΑΣΣΑΣ» 
ΑΛΛΑ ΑπΟ υδΡΟγΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

δΙΚΤυΟ ΣχΟΛΙΚΩΝ ΑυΤΟΣχΕδΙΩΝ ΣΕΙΣΜΟγΡΑΦΩΝ ΣυΝΤΟΝΙζΕΙ ΤΟ γΕΩδυΝΑΜΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟυΤΟ - 
ΚΑΤΑγΡΑΦΟυΝ ΣΕΙΣΜΟυΣ ΑπΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ ΕΩΣ ΤΗΝ β. ΚΟΡΕΑ

Μπορεί ο δορυφόρος του Κρόνου Τιτάν να απέχει σχεδόν 
ενάμισι δισεκατομμύριο χιλιόμετρα από τον πλανήτη μας, 
όμως σε αυτόν όπως και στη Γη υπάρχει ένα «επίπεδο 
θάλασσας», δηλαδή η επιφάνεια των θαλασσών του βρί-
σκεται στο ίδιο επίπεδο, όπως συμβαίνει με τους γήινους 
ωκεανούς. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό είναι το συ-
μπέρασμα μιας νέας επιστημονικής μελέτης, που ανέλυσε 
στοιχεία του -αείμνηστου πλέον- σκάφους Cassini. Ο Τιτάν 
είναι το μόνο σώμα στο ηλιακό σύστημά μας πλην της Γης, 
που επιβεβαιωμένα διαθέτει θάλασσες και λίμνες στην 
επιφάνειά του, αλλά από υδρογονάνθρακες και όχι από 
νερό. Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον επίκουρο καθηγη-
τή αστρονομίας ‘Αλεξ Χέιζ του Πανεπιστημίου Κορνέλ της 

Νέας Υόρκης, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περι-
οδικό γεωφυσικής «Geophysical Research Letters», βρή-
καν ότι οι τρεις θάσλασσες του Τιτάνα βρίσκονται σχεδόν 
στο ίδιο επίπεδο. Οι μικρότερες λίμνες βρίσκονται και αυτές 
περίπου στο ίδιο επίπεδο, μερικές εκατοντάδες μέτρα ψη-
λότερα από τις θάλασσες των υδρογονανθράκων. Τόσο οι 
θάλασσες όσο και οι λίμνες πιθανώς επικοινωνούν υπόγεια 
μεταξύ τους με ένα σύστημα που μοιάζει με το αντίστοιχο 
στη Γη. Οι υδρογάνθρακες φαίνεται πως ρέουν κάτω από 
την επιφάνεια του Τιτάνα, όπως κυλάει το νερό υπόγεια στο 
δικό μας πλανήτη, διαπερνώντας τα πορώδη πετρώματα 
και λειτουργώντας ως συγκοινωνούντα δοχεία.  ‘Άλλοι 
επιστήμονες του Κορνέλ, με επικεφαλής τον Πολ Κόρλις, 

που έκαναν δημοσίευση στο ίδιο περιοδικό γεωφυσικής, 
παρουσίασαν ένα νέο πληρέστερο τοπογραφικό χάρτη του 
Τιτάνα. Μέχρι σήμερα μόνο το 9% του δορυφόρου του 
Κρόνου έχει παρατηρηθεί με σχετικά υψηλή τοπογραφική 
ανάλυση, ενώ το 25% έως 30% με χαμηλότερη ανάλυση. 
Ο νέος χάρτης -που είναι διαθέσιμος για «κατέβασμα» 
όλους τους ενδιαφερόμενους- χρησιμοποιεί αλγόριθμους 
για να συμπληρώσει την εικόνα της τοπογραφίας του Τι-
τάνα. Μεταξύ άλλων, αποκαλύπτει ότι κανένα βουνό δεν 
ξεπερνά σε ύψος τα 700 μέτρα και ότι ο δορυφόρος είναι 
κάπως πιο επίπεδος (πεπλατυσμένος) από ό,τι είχε θεωρη-
θεί έως τώρα.

Το δικό τους δίκτυο καταγραφής της σεισμικής δραστηρι-
ότητας έχουν δημιουργήσει στην επικράτεια 13 σχολεία, 
τα οποία έχουν κατασκευάσει αυτοσχέδιους σεισμογρά-
φους, που εποπτεύονται μέσω κεντρικού υπολογιστή από 
το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου 
Αθηνών. Το Ινστιτούτο παρακολουθεί τις καταγραφές 
του σχολικού δικτύου, λαμβάνει τις πληροφορίες που 
στέλνουν οι σεισμογράφοι τους και, σε συνεργασία με 
την Ελληνογερμανική Αγωγή, υποστηρίζει την εκπαιδευ-
τική διαδικασία γύρω από την έρευνα για τους σεισμούς. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο αυτό προκήρυξε για 
δεύτερη συνεχή χρονιά τον διαγωνισμό «Φτιάξε τον δικό 
σου σεισμογράφο», σε γυμνάσια και λύκεια της χώρας, 
όπου οι ενδιαφερόμενες σχολικές ομάδες θα μπορούν να 
υποβάλουν την εργασία τους προς αξιολόγηση από ομά-
δα επιστημόνων και εκπαιδευτικών μέχρι τις 23 Μαρτίου. 
Έπειτα από τη διαδικασία της κρίσης, θα επιλεγούν οι δέκα 
καλύτερες εργασίες, ενώ οι σχολικές ομάδες θα βραβευ-
θούν σε εκδήλωση που θα γίνει στο Φεστιβάλ Επιστήμης 
και Καινοτομίας, Athens Science Festival, στις 27 Απριλί-
ου. Για την αξιολόγηση των εργασιών λαμβάνεται υπόψη 
η ποιότητα, η επιστημονική ορθότητα, η παροχή πολλα-
πλών μέσων αναπαράστασης (οπτικοακουστικό υλικό), 
η ανάπτυξη δεξιοτήτων (διερευνητική μάθηση, επίλυση 
προβλημάτων, δημιουργικότητα) και η αντίληψη πολιτι-
κής προστασίας από τους μαθητές για την αντιμετώπιση 
και πρόληψη των επιπτώσεων των σεισμών στη χώρα. 
Δεχόμαστε την πρωτοτυπία και οποιαδήποτε πρόταση στη 
δημιουργία σεισμογράφων, που να μπορούν να καταγρά-

φουν την δραστηριότητα. Για παράδειγμα το Ειδικό Λύκειο 
Κωφών και Βαρήκοων Θεσσαλονίκης, είχε αναπτύξει 
πέρσι έναν σεισμογράφο χρησιμοποιώντας τα ακουστικά 
τους και συγκεκριμένα το ηχείο τους για να «ακούν» τους 
σεισμούς. Το 1ο ΕΠΑΛ Κομοτηνής, κατασκεύασε έναν 
πολύ προχωρημένο σεισμογράφο, που χρησιμοποιού-
σε έναν σύνθετο κώδικα και arduino (σ.σ. μικροελεγκτή 
μονής πλακέτας). Άλλο σχολείο έφτιαξε έναν απλό ξύλινο 
σεισμογράφο. Η προσπάθειά μας είναι να ενημερώσουμε 
τις τοπικές κοινωνίες για το φαινόμενο του σεισμού και το 
σχολείο είναι ένας κόμβος ενημέρωσης, ενώ η μάθηση 
λειτουργεί ως εργαλείο για την επιστημονική σκέψη»  δή-
λωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο υπεύθυνος έρευνας και ανάπτυξης 
της Ελληνογερμανικής Αγωγής, Σοφοκλής Σωτηρίου. Ο 
διαγωνισμός υλοποιήθηκε για πρώτη φορά πέρσι -με 50 
συμμετοχές σχολείων- στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προ-
γράμματος «Schools study earthquakes» του ευρωπαϊκού 
έργου «Arc of Inquiry», το οποίο ωστόσο έχει ολοκληρω-
θεί, ενώ φέτος συνεχίζεται στην Ελλάδα υπό τον συντονι-
σμό του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, σε συνεργασία με την 
Ελληνογερμανική Αγωγή.
-Καταγραφές σεισμών από την Ελλάδα μέχρι την 
β. Κορέα. Το σχολικό δίκτυο λειτούργησε πιλοτικά το 
2016 με τους σεισμογράφους των σχολείων: Ελληνογερ-
μανική Αγωγή (Παλλήνη), Ευαγγελική Σχολή Σμύρνης, 
Δημόσιο Ειδικό Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης, 3ο Γυμνάσιο 
Ηγουμενίτσας, 2ο Γενικό Λύκειο Σπάρτης, Λύκειο Αυλω-
ναρίου Εύβοιας, Γυμνάσιο Αγνάντων Άρτας, Λύκειο Αργο-
στολίου. Στη συνέχεια το εμπλουτίστηκε με περισσότερους 

σεισμογράφους σχολείων που διακρίθηκαν στο διαγωνι-
σμό και οι οποίοι λειτουργούν όλο το 24ωρο. Το σχολικό 
δίκτυο έχει καταγράψει τους πρόσφατους σεισμούς στην 
Αθήνα και στο Κιλκίς, εντοπίζοντας με ακρίβεια το μέγεθος 
και το επίκεντρό τους, όπως και άλλους σεισμούς στην επι-
κράτεια, αλλά επίσης σεισμούς στην Τουρκία, το Μαυρο-
βούνιο, το Ιράν, τη Ρωσία, ακόμη και μία πυρηνική δοκιμή 
στη Β. Κορέα.  «Οι μαθητές, με τη βοήθεια των εκπαιδευτι-
κών, συλλέγουν, αναλύουν και επεξεργάζονται σημαντικές 
παραμέτρους της σεισμικής δόνησης όπως τον τόπο και 
τον χρόνο στον οποίο έγινε ο σεισμός, τον υπολογισμό 
του μεγέθους του και τον εντοπισμό του επικέντρου του. Η 
δράση στοχεύει στη μελέτη της σεισμικής δραστηριότητας, 
με μεγάλο αντίκτυπο στην κοινωνία της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης, μέσω της διδασκαλίας στην τάξη και προτείνει 
παιδαγωγικές πρακτικές, οι οποίες βασίζονται πάνω σε 
μεθόδους έρευνας που είναι πιο αποτελεσματικές για την 
επίτευξη της μάθησης» ανέφερε ο κ. Σωτηρίου. Το Γεωδυ-
ναμικό Ινστιτούτο επιδιώκει τη διεύρυνση του σχολικού 
δικτύου σεισμογράφων στην Ελλάδα και σε γειτονικές χώ-
ρες, ενώ έχει εγκαταστήσει και δικούς της σεισμογράφους, 
εφτά σε ελληνικά σχολεία, δύο σε σχολεία της Τουρκίας, 
έναν στην Κύπρο, έναν στη Βουλγαρία και δύο στη Νάπολη 
της Ιταλίας, οι οποίοι επίσης συνδέονται με το δίκτυό του 
και στέλνουν τις πληροφορίες των καταγραφών τους.
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ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ πΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΕΣ ΕΡγΑΣΙΕΣ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΗΛΩΣΗ 
ΤΗΣ ΣΤΟΑΣ ΤΟυ ΦΙΛΙππΟυ Ε’ ΣΤΗ δΗΛΟ

ΜυΤΙΛΗΝΗ: πΡΟΣΤΑΤΕυΟΜΕΝΟ ΤΟπΙΟ Η πΕΡΙΟχΗ ΤΗΣ πΑΝΑγΙΑΣ ΤΗΣ ΚΡυΦΤΗΣ

ΕΑΑ: ΣΕ ΛΑΣΙΘΙ ΚΑΙ ΝΑξΟ ΟΙ πΙΟ ΘυΕΛΛΩδΕΙΣ ΑΝΕΜΟΙ, πΟυ ΕΦΘΑΣΑΝ ΕΩΣ ΤΑ 132 χΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΤΗΝ ΩΡΑ

«Στο τέλος του έτους 2017 ολοκληρώθηκαν οι τρεις φάσεις των 
προκαταρκτικών εργασιών που εκτελούνται στο πλαίσιο τριε-
τούς προγράμματος για την αναστήλωση της Στοάς του Φιλίπ-
που Ε’. Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 550.000 
ευρώ, υλοποιείται από την Εφορεία Αρχαιοτήτων Κυκλάδων 
και χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από το Ίδρυμα Παύλου 
και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου». Τα παραπάνω αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού για 
το «προς αναστήλωση ευρυμέτωπο οικοδόμημα, διαστάσεων 
περ. 11 Χ 71 μ., χτισμένο εξ ολοκλήρου από μάρμαρο», που 
«ανεγέρθηκε στα τέλη του 3ου αι./αρχές 2ου αι. π.Χ., ενώ λίγα 
χρόνια αργότερα επεκτάθηκε κατά πλάτος προς δυσμάς και 
κατά μήκος προς βορρά». Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ η Στοά 
του Φιλίππου Ε’ είναι ένα από τα πρώτα μνημεία που συναντά 
ο επισκέπτης του αρχαιολογικού χώρου της Δήλου. Βρίσκεται 
στα νότια του τεμένους του Ιερού του Απόλλωνα και ορίζει 
μαζί με τη Νότια Στοά την Ιερά Οδό, η οποία καταλήγει στα 
Προπύλαια. «Σήμερα το κτίριο διατηρείται μόλις στο επίπεδο 
του θεμελίου αλλά σώζονται διάσπαρτα πλήθος αρχαίων αρ-
χιτεκτονικών μελών του, γεγονός που επιτρέπει και προτρέπει 
την αναστήλωσή του. Έτσι, αυτό το σημαντικό ανάθημα του 

ελληνιστικού βασιλέα της Μακεδονίας στο ιερό νησί του Απόλ-
λωνα θα μπορέσει να αναστηλωθεί χρησιμοποιώντας μεγάλο 
ποσοστό του αυθεντικού υλικού του», σημειώνει το ΥΠΠΟΑ.
Οι εργασίες που ολοκληρώθηκαν αφορούσαν:
- Καθαρισμούς που έγιναν στα μέσα του καλοκαιριού εντός 
του κτιρίου, της επέκτασής του και του περιβάλλοντος χώ-
ρου, «εργασίες απαραίτητες κατ’ αρχάς για να αποτυπωθεί η 
υπάρχουσα κατάσταση του μνημείου και να συγκεντρωθούν 
τα αρχιτεκτονικά μέλη που ανήκουν στο μνημείο», όπως πλη-
ροφορεί η ανακοίνωση. Επίσης, έγινε ταύτιση, αρίθμηση και 
καταγραφή σε κατάλογο των αρχαίων μελών εντός του περι-
γράμματος του κτιρίου και της επέκτασής του και άρχισαν να 
σχεδιάζονται τα αρχιτεκτονικά μέλη που θα χρησιμοποιηθούν 
στην αναστήλωση.
- Αποψίλωση της πυκνής βλάστησης στην απροσπέλαστη 
βαλτώδη περιοχή στα δυτικά της Στοάς, επιφάνειας 600 τ.μ. 
περίπου, «όπου σύμφωνα με το αρχειακό υλικό, στις αρχές του 
19ου αιώνα αποτέθηκαν πολλά αρχιτεκτονικά μέλη του κτιρί-
ου και της επέκτασής του. Η εικόνα του διάσπαρτου αρχαίου 
υλικού μετά τους καθαρισμούς ήταν εντυπωσιακή, καθώς το 
πλήθος των μελών έφθανε τα 1.000, από τα οποία τα 900 περί-

που ήταν αρχιτεκτονικά μέλη της Στοάς. Το κοπιώδες έργο της 
μεθοδικής ανάσυρσης, ταύτισης και προσωρινής ταξινόμησης 
ανά είδος πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένο προσωπικό 
με τη χρήση μεγάλου τηλεσκοπικού γερανού ο οποίος έφθασε 
στο νησί με πορθμείο ανοιχτού τύπου από την Πάρο», σημειώ-
νει το ΥΠΠΟΑ. Αυτή η φάση των εργασιών πραγματοποιήθηκε 
στα μέσα του φθινοπώρου.
- Την αποκάλυψη, ταύτιση και καταγραφή των υπόλοιπων, μη 
καταγεγραμμένων, αρχιτεκτονικών μελών (περίπου 300), που 
βρίσκονταν σε άλλες δύο περιοχές κοντά στο λιμάνι. Επίσης, ξε-
κίνησε η τρισδιάστατη αποτύπωση των θραυσμένων αρχιτε-
κτονικών μελών που θα χρησιμοποιηθούν στην αναστήλωση 
προκειμένου να κατασκευαστούν τα συμπληρώματα. Η φάση 
αυτή των εργασιών έγινε στα μέσα του φθινοπώρου.
«Οι εργασίες για την αναστήλωση της Στοάς του Φιλίππου Ε’ 
αναμένεται να συνεχιστούν με εντατικό ρυθμό μέσα στο 2018, 
στοχεύοντας στην αναβάθμιση του ιδιαίτερου και ευαίσθητου 
χώρου της Δήλου με την απόδοση της τρίτης διάστασης σε ένα 
σπουδαίο μνημείο της αρχαιότητας», καταλήγει η ανακοίνωση 
του ΥΠΠΟΑ.

Προστατευόμενο τοπίο χαρακτηρίστηκε, με απόφαση που 
δημοσιεύθηκε στο Φύλλο της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, 
η περιοχή της Παναγιάς της Κρυφτής, που βρίσκεται στις 
απόκρημνες βραχώδεις ακτές της περιφέρειας Πλωμαρίου 
Λέσβου, πέντε ναυτικά μίλια δυτικά του λιμένα Πλωμαρίου και 
ανήκει στο δημοτικό διαμέρισμα Παλαιοχωρίου. Το σχετικό 
αίτημα και την ειδική έκθεση υπέβαλε ο Πολιτιστικός Σύλλογος 
Πλωμαρίου «Το Πόλιον». Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την 
απόφαση αυτή, η διαχείριση του προστατευόμενου τοπίου 
ανατίθεται στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 
Δάσους της Λέσβου, σε συνεργασία με τον δήμο Λέσβου. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το πολιτισμικό τοπίο της Παναγιάς της 
Κρυφτής, ιδιαίτερης γεωλογικής, φυσικής, θρησκευτικής αξίας 
με το ξωκλήσι να είναι κρυμμένο όλο στην ευρύχωρη σπηλιά 
ενός βράχου και με εντυπωσιακές εικόνες γεωλογικών σχημα-
τισμών, είχε συμπεριληφθεί στο φάκελο υποψηφιότητας για 

την ένταξη της Λέσβου στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της 
UNESCO. Στον πρόσφατο Γεωτουριστικό Χάρτη του Γεωπάρ-
κου Λέσβου μάλιστα, η περιοχή σημειώνεται ως «ΓΕΩΤΟΠΟΣ» 
με τον αριθμό 33. Είναι δηλαδή, ένα ιδιαίτερο τοπίο (φυσικό 
και πολιτισμικό) του Γεωπάρκου Λέσβου, που απαιτεί προστα-
σία από υπερβολικές πιέσεις με την κατάλληλη μορφή διαχείρι-
σης και ανάδειξης, ώστε να αξιοποιηθεί ως σημαντικός πόρος 
για την ανάπτυξη της Λέσβου.
   Η ιδιαίτερη γεωλογική δομή, η εντυπωσιακή γεωμορφολογία 
(απότομες και βραχώδεις ακτές, σπηλαιώδεις μορφές), οι θερ-
μές πηγές (μέσα και έξω από τη θάλασσα), αποτελούν μέρος 
των σοβαρών στοιχείων για τη διατήρηση τους ώστε να χαρα-
κτηριστεί ως προστατευόμενο τοπίο. Η ανάδειξη της ιδιαίτερης 
αξίας της περιοχής, της σημασίας των γεωλογικών δομών για 
τη γεωιστορική εξέλιξη της Λέσβου, της χαρακτηριστικής γε-
ωμορφολογίας του, των θερμών πηγών, της βιοποικιλότητας 

της περιοχής, αποτελούν προτεραιότητες για τη διαχείριση 
του προστατευόμενου τοπίου. Παράλληλα, η ανάδειξη της 
παράδοσης και η λειτουργία του ναΐσκου και οι υπερτοπικοί 
δεσμοί από τις μνήμες της πρόσφατης ιστορίας, αποτελούν 
τους κυριότερους σκοπούς της διατήρησής του, ως σύνθετου 
πολιτισμικού τοπίου.
   Προτεραιότητα πλέον, αναφέρει ο Σύλλογος «το Πόλιον», 
αποτελεί η διευκόλυνση των απαιτούμενων επιστημονικών 
ερευνών, των εκπαιδευτικών δράσεων και των επισκέψεων 
ομάδων πολιτών. 
   Η ειδική μελέτη που υποβλήθηκε για το χαρακτηρισμό του 
τοπίου ως προστατευόμενου συντάχθηκε αφιλοκερδώς, παρά 
τη σημαντική δαπάνη χρόνου, από ομάδα εξειδικευμένων επι-
στημόνων μελών και φίλων του Συλλόγου «Το Πόλιον».

Πολύ θυελλώδεις άνεμοι σημειώθηκαν χθες  σε πολλές πε-
ριοχές της χώρας. Σύμφωνα με την υπηρεσία meteo.gr του 
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), από το πρωί έως 
το απόγευμα (17:00) οι ισχυρότεροι άνεμοι είχαν καταγραφεί 
από τους μετεωρολογικούς σταθμούς του ΕΑΑ στη Φινοκαλιά 
Λασιθίου Κρήτης (μέγιστη ριπή ανέμου 132 χιλιόμετρα την 

ώρα), στη Μικρή Βίγλα Νάξου (124 χιλιόμετρα την ώρα) και 
στο ακρωτήρι Παξιμάδα στην Κάρυστο Ευβοίας (121 χιλιόμε-
τρα την ώρα). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠε είναι αξιοσημείωτο, 
σύμφωνα με το meteo.gr, ότι σε περίπου 20 σταθμούς του δι-
κτύου του, οι μέγιστες ριπές του ανέμου ξεπέρασαν την Πέμπτη 
τα 100 χιλιόμετρα ανά ώρα. Στην Αθήνα, η μέγιστη ριπή του 

ανέμου έφθασε τα 101 χιλιόμετρα/ώρα και στη Θεσσαλονί-
κη τα 87 χιλιόμετρα/ώρα. Εκτιμάται ότι και στη συνέχεια της 
ημέρας οι θυελλώδεις άνεμοι θα συνεχίσουν να επηρεάζουν 
πολλές περιοχές της χώρας.
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Σημαντικές προκλήσεις για τη χρηματοπιστωτική σιαθε-
ρότητα, με κυριότερες την αποτελεσματική διαχείριση του 
υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
(ΜΕΑ), την απεξάρτηση των τραπεζών από τον μηχανι-
σμό παροχής έκτακτης ρευστότητας (Emergency Liquidity 
Assistance) και την ανταπόκρισή τους στις αυξανόμενες 
εποπτικές απαιτήσεις, επισημαίνει για τις ελληνικές τράπε-
ζες, η Τράπεζα της Ελλάδος.
Στην Επισκόπηση του Ελληνικού Χρηματοπιστωτικού 
Συστήματος (Ιανουάριος 2018), που δημοσιεύτηκε χθες, 
αναφέρεται ότι η σταδιακή ανάκαμψη του πιστωτικού συ-
στήματος συνεχίστηκε καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017, ενώ 
η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών και η πρόοδος 
στην εφαρμογή του τρίτου Προγράμματος Οικονομικής 
Προσαρμογής συνέβαλε στην εμπέδωση της χρηματοπι-
στωτικής σταθερότητας.
Η τελευταία, με τη σειρά της, αναμένεται να συμβάλει στην 
περαιτέρω ενίσχυση της δραστηριότητας του πραγματικού 
τομέα της οικονομίας.
Την περίοδο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου 2017 η ανθεκπ-
κότητα του τραπεζικού τομέα ενισχύθηκε. Οι ελληνικές 
τράπεζες κατέγραψαν οριακά κέρδη προ φόρων σε ενο-
ποιημένη βάση (287 εκατ. ευρώ), βελτιωμένα σε σύγκριση 
με την αντίστοιχη περίοδο του 2016. Στη βελτίωση της 
κερδοφορίας συνέβαλαν η αύξηση των καθαρών εσόδων 
από μη τοκοφόρες εργασίες και η περαιτέρω συρρίκνωση 
του λειτουργικού κόστους.
Ο σχηματισμός προβλέψεων για τον πιστωτικό κίνδυνο 
παρέμεινε σε υψηλό επίπεδο, απορροφώντας τo μεγαλύ-
τερο μέρος των καθαρών εσόδων. Παράλληλα, οι δείκτες 
κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών βελτιώθηκαν ορι-
ακά, καθώς μειώθηκε το σταθμισμένο για τον κίνδυνο 
ενεργηηκό στο πλαίσιο της σταδιακής απομόχλευσης στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το κύριο βάρος της επισκόπησης πέφτει στην πορεία των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων, με τη βασική διαπίστωση 
ότι ο πιστωτικός κίνδυνος, αν καιεμφάνισε σταθεροποιητι-
κές τάσεις, παραμένει μεγάλος.
Το απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων συρ-
ρικνώνεται για έξι συνεχόμενα τρίμηνα και διαμορφώθηκε 
τον Σεπτέμβριο του 2017 σε 100,4 δισ. ευρώ, μειωμένο 
κατά 7,6% (ή 8,2 δισ. ευρώ) σε σχέση με τη μέγιστη ημή 
που καταγράφηκε τον Μάρτιο του 2016. Η βελτίωση κατά 
την περίοδο Ιανουαρίου -Σεπτεμβρίου του 2017 ήταν απο-
τέλεσμα κυρίως διαγραφών δανείων, ενώ θετικά συνέβα-
λε στη μείωση και η πώληση δανείων εκ μέρους των τρα-
πεζών. Οριακή μείωση εμφάνισε και το ποσοστό των μη 

ΤΡΙΑ ΣΤΟΙχΗΜΑΤΑ γΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΤΡΑπΕζΕΣ

Η ΝΑυΤΕΜπΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                          19/01/2018

εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων στο σύνολο των ανοιγμά-
των (Σεπτέμβριος 2017: 44,6%, Δεκέμβριος 2016:44,8%), 
ενώ επιπλέον, με βάση τις εκθέσεις προόδου που έχει δη-
μοσιεύσει η Τράπεζα της Ελλάδος, κρίνεται ικανοποιητική 
η πρόοδος ως προς την επίτευξη των επιχειρησιακών στό-
χων, που έχουν προσδιοριστεί για τα μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων.
Επιπροσθέτως, για την αποτελεσματική διαχείριση των 
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, θετικά εκτιμά η ΤτΕ 
ότι θα συμβάλουν ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης 
οφειλών, η διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών 
ακινήτων και η σταδιακή ανάπτυξη της δευτερογενούς 
αγοράς για τη διαχείριση ή/και μεταβίβαση μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων.
Αναφορικά με τα ανοίγματα των τραπεζών που θεωρού-
νται αβέβαιης είσπραξης, όπως επίσης και με το σύνολο 
των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τα οποία είναι σε 
καθυστέρηση από 1 έως 90 ημέρες, η ΤτΕ λέει ότι αποτε-
λούν σημαντικούς δείκτες για την περαιτέρω πορεία του 
πιστωτικού κινδύνου. Ο λόγος των ανοιγμάτων αβέβαι-
ης είσπραξης προς το σύνολο των μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων αυξήθηκε τον Σεπτέμβριο 2017 και ανήλθε 
στο 30,1%, έναντι 28,5% στο τέλος του 2016, ενώ ο λόγος 
των εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων τα οποία είναι σε κα-
θυστέρηση από 1 έως 90 ημέρες προς το σύνολο των εξυ-
πηρετούμενων ανοιγμάτων (πρώιμες ληξιπρόθεσμες οφει-
λές) ανήλθε στο 10,5% το εννεάμηνο του 2017, σε επίπεδα 
υψηλότερα του τέλους του 2016 (10%.) Πιο αναλυτικά: 
´Το σύνολο των ρυθμισμένων ανοιγμάτων (Forborne) 
ανήλθε σε 51,1 δισ. ευρώ σημειώνοντας οριακή αύξηση το 
εννεάμηνο του 2017 κατά 0,8% σε σχέση με το τέλος του 
2016, ενώ το 21,9% των ήδη ρυθμισμένων ανοιγμάτων 
εμφανίζει καθυστέρηση άνω των 90 ημερών.
´Το 54,3% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων άνω 
των 90 ημερών δεν έχει ρυθμιστεί, ενώ τα αντίστοιχα πο-
σοστά για τα στεγαστικά, καταναλωτικά και επιχειρηματικά 
δάνεια ανέρχονται σε 49,9%, 42,9% και 60,4% αντίστοιχα.
´Οι διαγραφές δανείων το εννεάμηνο του 2017 ανήλθαν 
σε 5,2 δισ. ευρώ και αφορούν σε σημαντικό βαθμό καταγ-
γελμένες απαιτήσεις επιχειρηματικών δανείων, επιβεβαι-
ώνοντας τη δέσμευση των τραπεζών για μείωση των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων και ενεργότερη διαχείριση 
του χαρτοφυλακίου τους.
´Ο δείκτης «αξία εξασφαλίσεων προς συνολικά μη 
εξυπηρετούμενα ανοίγματα» συνεχίζει να παραμένει σε 
χαμηλά επίπεδα (49,9%), ωστόσο ο δείκτης «αξία εξασφα-
λίσεων ρυθμισμένων δανείων προς συνολικές ρυθμίσεις» 
ανέρχεται σε 61,1%. Επισημαίνεται ότι 87,7% των συνο-
λικών εξασφαλίσεων των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
αφορά ακίνητα και η συνολική τους αξία ανέρχεται σε 44 
δισ. ευρώ, 4,6% χαμηλότερα σε σχέση με το τέλος του 
2016.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του α’ και του β’ τριμή-
νου οι ροές εντός του ισολογισμού των τραπεζών από τα 
εξυπηρετούμενα ανοίγματα στα μη εξυπηρετούμενα ήταν 
υψηλότερες των ροών από τα μη εξυπηρετούμενα στα 
εξυπηρετούμενα ανοίγματα.
Ειδικότερα, το α’ και β’ τρίμηνο του 2017 οι αρνηηκές 
καθαρές ροές διαμορφώθηκαν σε 576 και 781 εκατ. ευ 
ρώ αντίστοιχα. Ωστόσο, το γ’ τρίμηνο του 2017 εμφανί-
ζεται αποκλιμάκωση της εν λόγω τάσης, με τις αρνητικές 
καθαρές ροές να διαμορφώνονται σε 393 εκατ. ευρώ και 
τον δείκτη αθέτησης (default rate) να μειώνεται για πρώτη 
φορά εντός του 2017 αγγίζοντας το 2%, αλλά ξεπερνώντας 
και πάλι τον δείκτη εξυγίανσης (cure rate), ο οποίος ανήλθε 
σε 1,6%.
Η ΤτΕ αναφέρει όη κατά τη διάρκεια του εννεαμήνου του 
2017 παρατηρήθηκε σταδιακή πτώση του λόγου κάλυψης 
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από συσσωρευμέ-
νες προβλέψεις.
Αυτός, πάντως, διατηρήθηκε ελαφρά κάτω από το 50% 
(2017 γ’ τρίμηνο: 48,0%, 2017 β’ τρίμηνο: 48,3%, 2017 α’ 
τρίμηνο: 49,1%, 2016 δ’ τρίμηνο: 49,7%).
Ο λόγος Texas Ratio (δηλ. τα συνολικά μη εξυπηρετούμενα 
ανοίγματα προς τις συνολικές προβλέψεις και τα εποπη-
κά κεφάλαια) διαμορφώθηκε σε 129,2%. Ειδικότερα, οι 
προβλέψεις που έχουν σχηματίσει οι τράπεζες μέχρι και 
το εννεάμηνο του 2017 για την κάλυψη του πιστωηκού 
κινδύνου ανέρχονται σωρευηκά στο επίπεδο των 48,2 δισ. 
ευρώ, ένανη 52,8 δισ. ευρώ στο τέλος του 2016. Ημείωση 
των προβλέψεων αποδίδεται κυρίως στη διαγραφή απαι-
τήσεων στις οποίες προχώρησαν οι τράπεζες εντός του 
2017.
Καθώς η μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων θα 
απαιτήσει και τη χρήση των πωλήσεων NPLs, η ΤτΕ εξετά-
ζει τις δυνατότητες πώλησης NPLs από τις ελληνικές τράπε-
ζες στη βάση τριών σεναρίων με στοιχεία 30/6/2017 και με 
γνώμονα τη διατήρηση του δείκτη CET1 άνω του 12,5%.
Όπως συμπεραίνει, το μεγαλύτερο δυνητικό έλλειμμα κε-
φαλαίων προκύπτει στην περίπτωση πώλησης του συνό-
λου αθροιστικά των καταγγελμένων επιχειρηματικών και 
καταναλωτικών απαιτήσεων και των αντίστοιχων ανοιγ-
μάτων τους σε καθυστέρηση άνω των 360 ημερών, ήτοι 
του 44,8% των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων ή 46.1 
δισ. ευρώ σε τιμές κάτω του 13,4% της ονομαστικής αξίας.
Επιπλέον, στην περίπτωση πωλήσεων μόνο μη εξυπη-
ρετούμενων επιχειρημαηκών απαιτήσεων, συμπεριλαμ-
βανομένων των καταγγελμένων απαιτήσεων, οι οποίες 
βρίσκονται σε καθυστέρηση άνω των 360 ημερών, θα 
προκύψει κεφαλαιακό έλλειμμα μόνο σε ημές κάτω του 
10% και σε ποσοστό πωλήσεων άνω του 75 % των εν 
λόγω ανοιγμάτων, ήτοι σε ποσό άνω των 27.1 δισ. ευρώ.



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

20

Το πολύ μικρό μερίδιο αγοράς του σιδηροδρόμου 
στις εμπορευματικές μεταφορές που ανέρχεται σε 
μόλις 0,3% έναντι 17% στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
η συνεχής ανάπτυξη του κλάδου της εφοδιαστικής 
αλυσίδας (logistics) στηρίζουν το νέο εγχείρημα της 
Goldair, την ίδρυση της Rail Cargo Logistics. Η εται-
ρεία ολοκλήρωσε πέρυσι την αδειοδότησή της από τη 
Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων (ΡΑΣ) και μέσα στις 
επόμενες εβδομάδες ξεκινάει την λειτουργία της με 
τέσσερις λοκομοτίβες.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε, χθες, σε εκδήλωση για την 
υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης τροχαίου υλικού 
της ΓΑΙΑΟΣΕ με την πρώτη ιδιωτική σιδηροδρομική 
εταιρεία, ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της Goldair 
Καλλίνικος Καλλίνικος, η τροχοδρόμηση θα ξεκινήσει 
έως το τέλος Ιανουαρίου.
Η εταιρεία θα ξεκινήσει με το καθημερινό δρομολόγιο 
Θεσσαλονίκη-Ειδομένη και σε δεύτερη φάση θα εκτε-
λεί  δρομολόγια στη διαδρομή Θεσσαλονίκη - Αθήνα. 
Το επιχειρηματικό πλάνο περιλαμβάνει την υλοποίη-
ση τακτικών δρομολογίων  στο δίκτυο Προμαχώνας 
- Θεσσαλονίκη – Ασπρόπυργος, ενώ με την ολοκλή-
ρωση της ηλεκτροκίνητης γραμμής Πατρών - Αθήνας, 
η εταιρεία θα ξεκινήσει τακτικό δρομολόγιο για τη σι-
δηροδρομική διασύνδεση της Δυτικής Ευρώπης με το 
εμπορευματικό κέντρο του Θριασίου.
Σήμερα, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ μεταφέρει τα εμπορευματο-
κιβώτια της Goldair, κάτι που θα αλλάξει από τέλη 
Ιανουαρίου-αρχές Φεβρουαρίου οπότε η Rail Cargo 
Logistics με δικά της μέσα θα υλοποιεί εμπορευματι-
κές μεταφορές.
Έτσι, η εταιρεία προχώρησε στην μίσθωση από την 
ΓΑΙΑΟΣΕ, που διαχειρίζεται το τροχαίο υλικό των 
ελληνικών σιδηροδρόμων, τεσσάρων λοκομοτίβων, 
δύο ηλεκτρικών και δύο πετρελαιοκίνητων, όπως και 
160 βαγονιών μεικτού τύπου.
Ωστόσο, η Rail Cargo Logistics δεν μπορεί ακόμη να 
χρησιμοποιήσει το τροχαίο υλικό, καθώς χρήζει επι-
σκευών τις οποίες υλοποιεί η Εταιρεία Συντήρησης Σι-
δηροδρομικού Τροχαίου Υλικού (ΕΕΣΣΤΥ). «Σε εξέλιξη 
βρίσκονται οι επισκευές στις ντιζελάμαξες και αρχές 
Φεβρουαρίου θα ξεκινήσουν οι εργασίες αποκατά-
στασης και στις ηλεκτράμαξες, ώστε να παραδοθούν 
στην εταιρεία για να ξεκινήσει σύντομα το έργο της” 
σημείωσε ο πρόεδρος της ΕΕΣΤΥ Γιάννης Αντωνιάδης.

ΜπΑΝΕΙ ΣΕ... ΡΑγΕΣ Η πΡΩΤΗ 
ΙδΙΩΤΙΚΗ ΣΙδΗΡΟδΡΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

www.capital.gr

Υπέργεια λύση για τη σύνδεση του μετρό της Θεσσαλονίκης 
με το αεροδρόμιο «Μακεδονία», στα πρότυπα της σύνδεσης 
Δουκίσσης Πλακεντίας - Αεροδρόμιο του μετρό της Αθήνας, 
μελετούν το Υπουργείο Υποδομών και η Αττικό Μετρό ΑΕ.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του «ΒΗΜΑτος», σε αυτή την 
κατεύθυνση έχουν οδηγήσει δυο κρίσιμοι παράγοντες. Από 
τη μία, η αποφυγή του κόστους της διάνοιξης σηράγγων, 
καθώς και των απαλλοτριώσεων που θα υπήρχαν σε περί-
πτωση επίγειας λύσης καθιστούν την επιλογή αυτή πιο γρή-
γορη και οικονομική. Παράλληλα είναι εφικτή δεδομένου 
ότι η περιοχή βρίσκεται εκτός αστικού ιστού.
Όπως εκτίμησε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, 
Χρήστος Σπίρτζης, κατά την άφιξη του μετροπόντικα στο 
σταθμό «Καλαμαριά», που ανήκει στην πρώτη επέκταση 
της βασικής γραμμής, οι τρεις επεκτάσεις νέας γενιάς, δηλα-
δή προς Εύοσμο και Ευκαρπία, σε συνδυασμό με το αερο-
δρόμιο θα φτάσουν συνολικά σε κόστος το 1-1,3 δισ. ευρώ.
Δίνοντας έμφαση στο γεγονός ότι «το 2020 η Θεσσαλονίκη 
θα έχει μετρό», ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό, κ. Γιάννης 
Μυλόπουλος, επισήμανε μιλώντας στο «Βήμα» λίγες ώρες 
μετά την άφιξη του μετροπόντικα στην Καλαμαριά ότι «είναι 
δέσμευση της κυβέρνησης και του Υπουργείου Υποδομών 
να δοθεί ιδιαίτερο βάρος στην επέκταση του μετρό προς τις 
δυτικές συνοικίες, εκεί όπου χτυπά η καρδιά της εργατικής 
Θεσσαλονίκης».
Προς τούτο, γίνονται ήδη βήματα για την εξεύρεση χρη-
ματοδότησης για την κατασκευή των δύο επεκτάσεων σε 
Εύοσμο και Ευκαρπία, μήκους περίπου 4,5 και 5,5 χλμ. 
αντίστοιχα, με εκτιμώμενο κόστος τα 950 εκατ. ευρώ. Για 
την προετοιμασία των δυο επεκτάσεων, εντός του πρώτου 
εξαμήνου του 2018, πρόκειται να βγουν από την Αττικό 
Μετρό οι δυο διαγωνισμοί για τις πρόδρομες εργασίες, με 
κόστος που εκτιμάται στα 30 εκατ. ευρώ . Αυτή την περίοδο 
γίνεται η απαραίτητη προετοιμασία των τευχών, ενώ η χρη-
ματοδότηση έχει ήδη εξασφαλισθεί
Πρώτα εμπορικά δρομολόγια του μετρό το 2020
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που ακολουθούν τα έργα 
στη Θεσσαλονίκη, όπως επαναβεβαίωσε ο υπουργός εχθές 
από το δεύτερο «ξετρύπημα» στην Καλαμαριά, το 2019 θα 
ξεκινήσει η απαραίτητη δοκιμαστική λειτουργία της κύριας 
γραμμής από Συντριβάνι ως Νέα Ελβετία, θα δοθεί στους 
πολίτες το φθινόπωρο του 2020 και δυο μήνες αργότερα θα 
δοθεί και η επέκταση για Καλαμαριά.

υπΕΡγΕΙΑ Η ΕπΕΚΤΑΣΗ ΤΟυ ΜΕΤΡΟ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ πΡΟΣ ΑΕΡΟδΡΟΜΙΟ

www.in.gr

Η αναβάθμιση του τροχαίου υλικού αποτελεί κλειδί 
για την διεύρυνση τέτοιου είδους επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων. Για το σκοπό αυτό η ΓΑΙΑΟΣΕ, όπως 
ανέφερε, χθες, ο διευθύνων σύμβουλός της Αθανάσι-
ος Σχίζας, προγραμματίζει επενδύσεις της τάξης των 
40 εκατ. ευρώ μέσα στην επόμενη τετραετία.
«Η ανάπτυξη περνά μέσα από συνεργασίες, συνέργει-
ες και κοινή πορεία δημόσιου-ιδιωτικού τομέα σχο-
λίασε” ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Υποδο-
μών Θάνος Βούρδας.
Η συμμαχία με τους αυστριακούς σιδηροδρόμους
H Rail Cargo Logistics Goldair έχει προκύψει από τη 
συνεργασία με τον κρατικό αυστριακό σιδηροδρομικό 
όμιλο Rail Cargo που διαθέτει παρουσία σε 18 χώρες 
και δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2004.
«Από το 2004 επενδύουμε σταθερά στην ελληνική 
αγορά. Αποφασίσαμε να μείνουμε στην Ελλάδα και 
να επενδύσουμε περαιτέρω, συναντώντας τους εταί-
ρους μας στην Goldair Cargo το 2014. H συνεργασία 
με την ΓΑΙΑΟΣΕ δείχνει ότι τα πράγματα προχωρούν 
στην Ελλάδα. Τα logistics και οι μεταφορές αποτελούν 
σημαντικό πυλώνα ανάπτυξης στην Ελλάδα” σημείω-
σε χθες ο Helmut Hansy, επικεφαλής των ελληνικών 
δραστηριοτήτων της Rail Cargo Logistics.
«Η προσπάθεια συνεργασίας μας με τους αυστρια-
κούς σιδηροδρόμους ξεκίνησε το 2010. Καταφέραμε 
να φτιάξουμε εταιρεία και business plan για την Ελλά-
δα το 2013, μια από τις πιο δύσκολες χρονιές για  τη 
χώρα μας, οπότε η εμπιστοσύνη για επενδύσεις στην 
Ελλάδα ήταν σε μηδενικό επίπεδο. Ήταν πολύ δύσκο-
λο να πείσεις έναν Κεντροευρωπαίο ότι η Ελλάδα έχει 
μέλλον και προοπτική δεν είναι κουβάς χωρίς πάτο. Το 
καταφέραμε, δείξαμε την αξιοπιστία μας και το 2014 
συστήθηκε η Rail Cargo Logistics – Goldair. Από το 
2014, έως σήμερα αντιμετωπίσαμε αρκετά «θέματα” 
τα οποία ήταν πάρα πολύ δύσκολο να αντιληφθούν 
ακόμη και οι φορείς του σιδηροδρόμου στην Ελλάδα, 
όπως ότι η απελευθέρωση των σιδηροδρομικών με-
ταφορών και η ανάπτυξη τους θα αποτελέσει μοχλό 
ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία” σημείωσε ο 
κ. Καλλίνικος.
Η κρατική εταιρεία σιδηροδρόμων της Αυστρίας, 
ιδρύθηκε το 1837 και σήμερα ανήκει στους μεγαλύτε-
ρους σιδηροδρομικούς ομίλους της Ευρώπης, εκτει-
νόμενη σε 16 χώρες της Κεντρικής και Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης με 1.100 λοκομοτίβες, 26.000 βαγόνια, 
39.000 εργαζομένους και 5,5 δισ. ευρώ τζίρο.
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Αύξηση 25% μέσα σε πέντε χρόνια σημείωσε το ποσοστό των 
Ελλήνων που πραγματοποιούν αγορές μέσω του Διαδικτύου, 
γεγονός που ωθεί την τελευταία διετία ολοένα και περισσότε-
ρες παραδοσιακές επιχειρήσεις να προχωρούν στην ίδρυση 
ηλεκτρονικών καταστημάτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το ποσοστό των Ελ-
λήνων, επί του συνόλου των χρηστών Internet, που ψω-
νίζει από το Διαδίκτυο ανήλθε το 2017 σε 45% έναντι 36% 
το 2012. Το ποσοστό και επί του συνόλου του πληθυσμού 
κάθε άλλο παρά αμελητέο είναι, δεδομένου ότι, σύμφωνα 
με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, επτά στους δέκα Ελληνες 
χρησιμοποιούν το Internet. Το υψηλότερο ποσοστό πραγμα-
τοποίησης ηλεκτρονικών αγορών συναντάται στο Ηνωμένο 
Βασίλειο, όπου το 86% των χρηστών Internet πραγματοποί-
ησε αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα εντός του 2017. 
Ακολουθεί η Σουηδία με 84%, η Δανία, η Γερμανία, το Λου-
ξεμβούργο και η Ολλανδία με 82%. Οπως χαρακτηριστικά 
επισημαίνει και η Eurostat, το ηλεκτρονικό εμπόριο αποσπά 
μεγαλύτερα μερίδια στον ευρωπαϊκό Βορρά σε σύγκριση με 
τον ευρωπαϊκό Νότο. Τα χαμηλότερα ποσοστά εντοπίζονται 
στη Ρουμανία (23%), στη Βουλγαρία (27%) και στην Κύπρο 
(39%). Ο μέσος όρος σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ενωσης δια-
μορφώθηκε το 2017 σε 68% έναντι 57% το 2012.
Οι αγορές που κάνουν οι καταναλωτές από ηλεκτρονικά κατα-
στήματα είναι κατά βάση μέσης αξίας και λίγοι είναι αυτοί που 
επιλέγουν να δώσουν πάνω από 1.000 ευρώ. Ειδικότερα, από 
τα στοιχεία της Eurostat προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσο-
στό, 40%, κάνει αγορές από 100 έως 500 ευρώ. Το 21% κάνει 
αγορές από 50 έως 100 ευρώ, ενώ, από την άλλη, αγορές άνω 
των 1.000 ευρώ πραγματοποίησε το 9%.
Η συχνότητα των αγορών από το Διαδίκτυο για κάθε κατα-
ναλωτή παραμένει σε σχετικά χαμηλά επίπεδα ακόμη, ενώ σε 
μεγάλο βαθμό εξαρτάται από την ηλικία των καταναλωτών. 
Στον γενικό πληθυσμό και πάντα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, το 35% πραγματοποίησε αγορές από το Διαδίκτυο 
1-2 φορές τους προηγούμενους 12 μήνες, ενώ 35% είναι 
επίσης το ποσοστό όσων έκαναν αγορές από ηλεκτρονικά 
καταστήματα από 3 έως 5 φορές μέσα στον χρόνο. Εξι έως 
δέκα φορές έκανε αγορές το 16%, ενώ πάνω από δέκα φορές 
το 14%. Σε ό,τι αφορά το προφίλ των καταναλωτών, είναι 
κυρίως 25 - 44 ετών, υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και 
μισθωτοί ή αυτοαπασχολούμενοι.
Οι πέντε κατηγορίες προϊόντων και υπηρεσιών που προτίμη-
σαν κυρίως οι Ευρωπαίοι καταναλωτές να αγοράσουν από το 
Διαδίκτυο το 2017 ήταν ρούχα και αθλητικά είδη (64%), τα-
ξίδια και κρατήσεις για μεταφορά και διαμονή (53%), έπιπλα 
(46%), εισιτήρια για θεάματα (39%), βιβλία - Τύπος (34%).

Κάθε δύο μήνες θα καταβάλλονται φέτος τα νέα οικογε-
νειακά επιδόματα, όπως αναμορφώθηκαν πρόσφατα με 
τις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου που ψηφίστηκε στη 
Βουλή. Ειδικά για το πρώτο δίμηνο του 2018 προβλέ-
πεται η χορήγηση προκαταβολής για τους δικαιούχους 
των παλαιών οικογενειακών επιδομάτων, οι οποίοι 
θα εισπράξουν ποσό ίσο με αυτό που λάμβαναν και το 
2017. Η πρώτη κανονική δόση αναμένεται να πληρωθεί 
πριν από το Πάσχα.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση που δημοσιεύτη-
κε χθες στο φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, η 
καταβολή του επιδόματος θα γίνεται από τον ΟΓΑ με πί-
στωση σε ενεργό τραπεζικό λογαριασμό του δικαιούχου 
από την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε διμήνου και 
εντός 25 ημερών. Ειδικότερα, οι κατηγορίες που ωφε-
λούνται είναι: 
1. Οικογένειες με 1-2 παιδιά, ανεξάρτητα από το εισό-
δημά τους. Είναι το 85% των δικαιούχων, δηλαδή οι 
681.000 σε σύνολο 804.000. Ευνοούνται όλοι, καθώς 
κερδίζουν από 57,50% έως 110%.
2. Μονογονεϊκές οικογένειες, ανεξάρτητα από τον αριθ-
μό των παιδιών τους. Από τις 130.000 μονογονεϊκές που 
είναι δικαιούχοι επιδομάτων ευνοούνται οι 127.000, 
δηλαδή το 98%.
3. Τρίτεκνοι με εισοδήματα έως 13.500 € τον χρόνο. 
Πρόκειται για 40.600 οικογένειες, που θα πάρουν αυξη-
μένο επίδομα κατά 14,3%.
4. Πολύτεκνοι -με 4 παιδιά και άνω- και ετήσια εισοδή-
ματα έως 15.000 € οι 4τεκνοι, έως 16.500 € οι 5τεκνοι, 
έως 18.000 € οι 6τεκνοι κοκ. Για κάθε επιπλέον παιδί 
προστίθενται στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 1.500 €. 
Οι 4τεκνοι είναι 11.700 οικογένειες και κερδίζουν 29%.
Ολες οι οικογένειες που αλλάζουν εισοδηματική κατη-
γορία λόγω της νέας δομής στα εισοδηματικά κριτήρια 
κερδίζουν τα περισσότερα, έως 162%.
Στον αντίποδα, το 6,8% των δικαιούχων χάνει από 1,7% 
έως 32%, στο πλαίσιο της εσωτερικής αναδιανομής κον-
δυλίων. Πρόκειται για 54.000 οικογένειες τριτέκνων και 
πολυτέκνων σε σύνολο 804.000, οι οποίες ανήκουν στις 
δύο υψηλότερες εισοδηματικές κατηγορίες:
 • 31.600 με εισοδήματα 13.500-45.000 ευρώ θα έχουν 
μειώσεις 1,7%-18% 
• 22.500 με εισοδήματα 22.500-67.000 ευρώ θα έχουν 
μειώσεις 6,6%-32%. Εξ αυτών, περισσότεροι από τους 
μισούς, δηλαδή το 58,5%, χάνουν από 1,66% έως 18%. 
Στο σύνολο των δικαιούχων εκτός παροχής βρίσκεται το 
1,5% με τα υψηλότερα εισοδήματα.

ΤΟ 45% ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ χΡΗΣΤΩΝ ΤΟυ 
INTerNeT ΑγΟΡΑζΕΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

ΑΝΑ δΙΜΗΝΟ ΘΑ ΚΑΤΑβΑΛΛΟΝΤΑΙ ΤΑ 
ΝΕΑ ΟΙΚΟγΕΝΕΙΑΚΑ ΕπΙδΟΜΑΤΑ
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Αποφασισμένοι να στηρίξουν με κάθε πρόσφορο μέσο (κτί-
ρια, οικόπεδα κ.λπ.) το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής και 
κυρίως τα νέα διετή προγράμματα εμφανίστηκαν χθες δέκα 
δήμαρχοι, κατά τη διάρκεια συνάντησης που είχαν με τον 
υπουργό Παιδείας, Κώστα Γαβρόγλου.
Οι δήμαρχοι της Αττικής, έχοντας εκτιμήσει το πρωτοποριακό 
αυτό εγχείρημα, υποστηρίζουν ότι η λειτουργία τμημάτων 
στους δήμους τους θα δώσει ανάπτυξη, και φυσικά επιθυ-
μούν να έχουν συνεργασία με το ίδρυμα σε τομείς κοινωνι-
κούς, ενέργειας και οτιδήποτε άλλο έχουν ανάγκη προκει-
μένου να στηρίξουν τους πολίτες των περιοχών τους σε μια 
δύσκολη για τη χώρα εποχή.
Χθες οι δήμαρχοι πήγαν καλεσμένοι στο υπουργείο Παιδείας 
προκειμένου να ενημερωθούν για το νέο ίδρυμα από τον ίδιο 
τον υπουργό, ο οποίος τους τόνισε ότι είναι απαραίτητη η συ-
νεργασία τους.
Μάλιστα τους υπογράμμισε ότι περιμένει από τον κάθε δήμο 
ξεχωριστά συγκεκριμένες προτάσεις. Ο υπουργός τούς τόνισε 
ότι «το Πανεπιστήμιο θα δημιουργήσει νέες δομές και κυρίως 
θα συνδεθεί πάρα πολύ με τη ζωή της Δυτικής Αττικής.
Θα προχωρήσουμε στη δημιουργία νέων διετών προγραμ-
μάτων σπουδών μέσα στο Πανεπιστήμιο, τα οποία θα δίνουν 
επαγγελματικά πτυχία ευρωπαϊκών προσόντων και στα 
οποία θα φοιτούν κατ’ αρχάς παιδιά από τα ΕΠΑΛ».
Απαντώντας ο δήμαρχος Φυλής, Γιώργος Παππούς, δήλωσε: 
«Εμείς παραχωρούμε τις εκτάσεις που μπορεί να χρειαστεί το 
υπουργείο για τη λειτουργία τμημάτων στην περιοχή μας, 
κάτι που θα δώσει μεγάλη ανάπτυξη στην περιοχή. Είμαστε 
στη διάθεση του υπουργείου προκειμένου να λειτουργήσουν 
στην περιοχή μας τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Ατ-
τικής». Ενδεικτικά, μεταξύ άλλων προτάσεων, ο δήμαρχος 
Φυλής δήλωσε ότι παραχωρεί έκταση 220 στρεμμάτων δίπλα 
στην Αττική Οδό.
Ο δήμαρχος Ιλίου, Νίκος Ζενέτος, υπογράμμισε ότι «στηρίζου-
με αυτή την απόφαση και από πλευράς υποδομών. Υπάρχουν 
εγκαταστάσεις των δομών μαθητείας όπου εκεί θα μπορούσε 
να φιλοξενηθεί ένα τμήμα του Πανεπιστημίου».
Ο δήμαρχος Περιστεριού, Ανδρέας Παχατουρίδης, θέτει στη 
διάθεση του νέου Πανεπιστημίου ένα οικοδομικό τετράγωνο 
στο κέντρο του Περιστεριού, ο δήμαρχος Αγίων Αναργύρων 
- Καματερού, Νίκος Σαράντης, αναφέρθηκε στη δυνατότητα 
αξιοποίησης χώρων στο πάρκο «Αντώνης Τρήσης», ο δή-
μαρχος Αιγάλεω, Δημήτρης Μπίρμπας, στη δυνατότητα χρή-
σης των χώρων της Σχολής Μαθητείας του ΟΑΕΔ. 
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