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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Συνταγματικό και νόμιμο έκρινε το σχέδιο Προεδρικού Διατάγ-
ματος για την επένδυση στο Ελληνικό Αττικής, η Ολομέλεια του 
Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόεδρο τον Νικόλαο Σακελ-
λαρίου και εισηγητή τον πάρεδρο Δημήτρη Βασιλειάδη, στην 
111 σελίδων γνωμοδότησή της (29/2018). Διευκρινίζεται ότι η 
εν λόγω επένδυση στο Ελληνικό συνδέεται άμεσα με την ολο-
κλήρωση της τρίτης αξιολόγησης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ 
ειδικότερα, το ΣτΕ επεξεργάστηκε νομοπαρασκευαστικά το 
σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την «έγκριση του Σχεδίου 
Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) του Μητροπολιτικού Πόλου 
Ελληνικού-Αγίου Κοσμά περιφέρειας Αττικής» και αποφάνθηκε 
ότι δεν προσκρούει σε συνταγματικές και νομοθετικές διατά-
ξεις, ενώ έκανε νομοτεχνικού περιεχομένου παρατηρήσεις. 
Πάντως, οι δικαστές υπογραμμίζουν ότι πρέπει να τηρηθούν 
με ευλάβεια οι περιβαλλοντικές, πολεοδομικές, αρχιτεκτονικές 
κ.λπ. νομοθετικές προβλέψεις και διατάξεις, ενώ σημειώνουν 
ότι οι προβλεπόμενες κατασκευές, κ.λπ. είναι σύμφωνες με το 
νέο Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας. Συγκεκριμένα, οι σύμβουλοι 
Επικρατείας αναφορικά με τους προβλεπόμενους ουρανοξύ-
στες οι οποίοι πρόκειται να κατασκευαστούν, επισημαίνουν ότι 
«οι παρεκκλίσεις από τις πάγιες πολεοδομικές διατάξεις ως προς 
τους όρους δόμησης και τη δυνατότητα κατασκευής υψηλών 
κτιρίων, δικαιολογούνται για την εξυπηρέτηση σκοπού δημο-
σίου συμφέροντος («έντονου» κατά τη διατύπωση του νόμου 
4062/2012)». Το δημόσιο συμφέρον «συνίσταται στη δημιουρ-
γία μητροπολιτικού πόλου πολλαπλών λειτουργιών εθνικής 
εμβέλειας και διεθνούς αναφοράς, στην κατασκευή και συντή-
ρηση μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου και αναψυχής στην 
Αττική και στην ίδρυση μητροπολιτικού πόλου ανάπτυξης στην 
περιοχή, με πολλαπλούς ειδικότερους στόχους που αφορούν, 
μεταξύ άλλων, στην αντιμετώπιση της οξείας οικονομικής κρί-
σης, την ανάπτυξη της εθνικής οικονομίας, την αύξηση της απα-
σχόλησης και στη μείωση της ανεργίας, στην καταπολέμηση 
της φτώχειας, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, τη μείωση 
του δημοσίου χρέους, την ανάδειξη της Αθήνας σε πολιτιστική 
μητρόπολη, σε τουριστικό πόλο διεθνούς ακτινοβολίας, σε ση-

μαντικό κέντρο οικονομικής ανάπτυξης και επιχειρηματικότητας 
κ.ά.». Κατά συνέπεια, «μπορεί να επιτρέπεται η κατασκευή πολύ 
υψηλών κτιρίων ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης ή άλλων 
υψηλών κτιρίων πρωτότυπης αστικής ανάπτυξης ή και ειδι-
κού κτιρίου εντός του μητροπολιτικού πάρκου πρασίνου και 
αναψυχής». Ακόμη στη γνωμοδότηση αναφέρεται ότι «με την 
ανέγερση υψηλών κτιρίων βελτιώνεται η ποιότητα ζωής λόγω 
της μείωσης της κάλυψης, της αύξησης ελεύθερου χώρου και 
πρασίνου και τη βελτίωση του φωτισμού και ηλιασμού» και 
κατά συνέπεια είναι νόμιμες οι σχετικές διατάξεις του σχεδίου δι-
ατάγματος. Εξάλλου, νόμιμες είναι και οι προβλεπόμενες «ήπιες 
επεμβάσεις στην ακτή, η αναβάθμιση της παραλίας και η δυνα-
τότητα κατασκευής ενυδρείου, σε συνδυασμό άλλωστε και με 
την ευρύτερη ανάπλαση του φαληρικού όρμου που έχει εγκρι-
θεί». Η γνωμοδότηση συνεχίζει πως «υπό την προϋπόθεση ότι 
τηρούνται το ποσοστό της μέγιστης επιτρεπόμενης δόμησης 
στο σύνολο του ακινήτου, η μέγιστη επιτρεπόμενη κάλυψη ανά 
περιοχές και οι λοιποί όροι που προβλέπει για τα πολεοδομικά 
μεγέθη και τους περιορισμούς δόμησης ο ν. 4062/2012, ο καθο-
ρισμός των επιμέρους ζωνών, ο τρόπος κατανομής των συντε-
λεστών δόμησης εντός των περιοχών και ζωνών και η εν γένει 
διαμόρφωση των πολεοδομικών μεγεθών στις ίδιες περιοχές 
και ζώνες ανήκει στην ευχέρεια του κανονιστικού νομοθέτη». 
Αναφορικά με τους αρχαιολογικούς χώρους και την πολιτιστική 
κληρονομία (αρχαία- άρθρο 7 ΠΔ) οι οποίοι είναι επισκέψιμοι, 
οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν ότι «η αρχαιολογική 
έρευνα και η λήψη μέτρων προστασίας και συντήρησης των 
μνημείων, όπου αυτά κρίνονται αναγκαία, προηγούνται της 
ενάρξεως οποιουδήποτε τεχνικού έργου και ολοκληρώνονται 
εντός ευλόγου χρόνου με γνώμονα την έγκαιρη υλοποίηση 
του έργου». Τέλος, αναφέρεται ότι παρά το υπέρμετρο ύψος 
ορισμένων κτιρίων (ουρανοξύστες) που προβλέπεται να κα-
τασκευαστούν, με τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, επιδιώ-
κεται, επαρκώς, η προστασία των αρχαιοτήτων και μνημείων 
και η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς διασφαλίζεται 
πλήρως με το εν λόγω σχέδιο διατάγματος.

Σε κοινή παρέμβαση προχωρούν το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελ-
λάδος, το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και ο Δικηγορικός 
Σύλλογος Αθηνών, σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζουν καθημερινά τα μέλη τους στις συναλλαγές τους με τον Ενι-
αίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
για το σκοπό αυτό, οι πρόεδροι των τριών επιστημονικών φο-
ρέων, Γιώργος Στασινός, Κωνσταντίνος Κόλλιας και Δημήτρης 
Βερβεσός, απέστειλαν επιστολή προς το διοικητή του ΕΦΚΑ, 

Αθανάσιο Μπακαλέξη, με την οποία ζήτησαν συνάντηση για 
την άμεση επίλυση των προβλημάτων (νέα βάση υπολογισμού 
των εισφορών, συμψηφισμός εισφορών, ενήμεροι ασφαλισμέ-
νοι εμφανίζονται ως ανασφάλιστοι στο σύστημα, κ.λπ.). Η συ-
νάντηση ορίστηκε για την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου στις 09:30, 
στα γραφεία του ΕΦΚΑ.

“ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ” ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΕΕ, ΟΕΕ, ΔΣΑ  ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ 
ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΚΑ
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
«Πράσινο φως» από το ΣτΕ για την επένδυση στο Ελληνικό
Παρέμβαση ΤΕΕ, ΟΕΕ, ΔΣΑ  για τα προβλήματα των ελεύθε-
ρων επαγγελματιών με τον ΕΦΚΑ
Σελ 3
Έρευνα και εργασία: Εκδήλωση ΤΕΕ/ΤΚΜ – ΑΠΘ – ΣΕΠΒΕ στις  27/2
Σελ 4 
Σημεία «κλειδιά» για το νέο «εξοικονομώ κατ’ οίκον» - μέρος 
πέμπτο
Σελ 5 
Βροχή πέφτουν τα πρόστιμα για ασανσέρ που δεν έχουν επι-
θεωρηθεί
Σελ 6 
Στα 85 δισ. ευρώ οι συσσωρευμένες ζημιές των επιχειρήσεων 
για την περίοδο 2008-2015. - Οι κερδοφόρες επιχειρήσεις 
έχουν ανακάμψει από τα χαμηλά του 2012
Σελ 7 
ΕΛΠΕ: Νέα ρεκόρ κερδών, παραγωγής και πωλήσεων
Σελ 8 
Έξυπνα νησιά: εντός του 2018 ο διαγωνισμός
Σελ 9 
Σε διαβούλευση για το σχέδιο ανάπτυξης του λιμανιού του 
Πειραιά καλεί τον ΟΛΠ, η Δημόσια Αρχή Λιμένος Πειραιά
Σελ  10 
Επενδύσεις 800 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε το 2017 ο Όμιλος ΟΤΕ 
Σελ 11
Nέα ευρω-καταδίκη για τα αστικά λύματα στο Θριάσιο Πεδίο
Σελ  12
Επέκταση του Βενιζέλειου Νοσοκομείου από τον Μάρτιο, με 
προϋπολογισμό 15,8 εκ. ευρώ, ανακοίνωσε ο περιφερειάρ-
χης Κρήτης,Στ. Αρναουτάκης
Σελ 13 
Χειμερινό σχολείο νέων επιστημόνων για τη βιώσιμη ανάπτυ-
ξη από το ΕκεΠΕΚ
Σελ 14
Συνήγορος του Καταναλωτή: Τέρμα τα gps που δεν δέχονται 
ελληνικούς χαρακτήρες, αλλιώς έκπτωση 50%
Σελ 15 
ΕΒΕΑ : Κίνητρα για την αναστροφή του brain drain στην Ελλάδα
Σελ 16
Η πρόεδρος του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Ανάγκη να ανοίξει 
και στην Ελλάδα ο διάλογος για τη μετάβαση στην εποχή της 
ψηφιοποίησης της εργασίας
Σελ 17
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυ-
ντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 18,19,20
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:
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2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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24 Φεβρουαρίου 2018

Ημερίδα: «Οι υποδομές ως βασικές προϋ-
ποθέσεις για την τουριστική ανάπτυξη της 
Κρήτης»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών 
Ελλάδος, Δήμος Ηρακλείου

29 - 31 Μαρτίου 2018
Συνέδριο Σκυροδέματος
ΑΘΗΝΑ

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

3 - 5 Μαΐου 2018

Συνέδριο της HAEE: «Μεταβατική ενέρ-
γεια: Ευρωπαϊκή και παγκόσμια προο-
πτική»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Ένωση για την Ενεργειακή 
Οικονομία

ΔΙΑΛΕξΗ ΤΗΣ ΕΜΑΕΤ

«ΤΕχΝΟΛΟΓΙΕΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ & 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΟΝ 
ΟΡΙζΟΝΤΑ 2020»

ΤΕΕ/ΤΚΜ, ΑΠΘ, ΣΕΠΒΕ: ΕΚΔΗΛΩΣΗ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ

Στις 29 Ιανουαρίου 2018, θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη που 
διοργανώνει η ΕΜΑΕΤ με ομιλήτρια την Αρχαιολόγο και Επί-
τιμη Έφορο Αρχαιοτήτων του ΥΠΠΟ, Αγλαΐα Αρχοντίδου και 
θέμα:  «Το Αρχαίο θέατρο Ηφαιστείας Λήμνου».
Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με το Μουσείο της Πό-
λεως των Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία, στην αίθουσα 
του Συλλόγου των Αθηναίων (Κέκροπος 10, Πλάκα) και ώρα 
18:30. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. 
Πληροφορίες: 
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/emaet

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) διοργανώνει ημερίδα με 
θέμα: «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ICT) στον 
Ορίζοντα 2020», που πραγματοποιεί με την υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας 
και Τεχνολογίας, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμφιθέατρο Λ. 
Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), την Τρίτη 27 Φεβρου-
αρίου 2018 και ώρα 9:30 π.μ.
Στόχος της εκδήλωσης είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων 
χρηματοδότησης στον τομέα της Πληροφορικής και των Eπικοι-
νωνιών μέσω του προγράμματος Ορίζοντας 2020, οι νέες προ-
κηρύξεις και οι νέες πρωτοβουλίες της ΕΕ, όπως η Ψηφιοποίηση  
της Ευρωπαϊκής Βιομηχανίας (Digitizing European Industry) 
και οι Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs).
Η είσοδος είναι ελεύθερη (απαραίτητη η προεγγραφή: 
www.ekt.gr/el/event-registration). 
Πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/events/21512/
Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση: 
www.media.ekt.gr/live/ 

Εκδήλωση με τίτλο:  «Έρευνα και εργασία : Συνεργα-
σία Ακαδημαϊκής κοινότητας και Αγοράς» συνδιοργα-
νώνουν στις 27 Φεβρουαρίου 2018, στη Θεσσαλονίκη, 
το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλο-
νίκης και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ).
 Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, στο επίκεντρο εκδή-
λωσης θα βρεθεί ο ισχυρός αναπτυξιακός κρίκος, που 
θα μπορούσε να αποτελέσει για την Ελλάδα στα επόμε-
να χρόνια η σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με 
την αγορά σε θέματα τεχνολογίας.
Η εκδήλωση σηματοδοτεί  την επίσημη έναρξη του 
iGrowLabs,  μιας  πρωτοβουλίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του 
ΣΕΠΒΕ, με την υποστήριξη του ΑΠΘ, που δίνει τη δυ-
νατότητα στους φοιτητές να εργαστούν σε ένα θέμα δι-
πλωματικής που να αποτελεί την τομή ενδιαφερόντων 

του Πανεπιστημίου και της αγοράς. Κατά τη διάρκεια 
των εργασιών, θα παρουσιαστούν οι διπλωματικές ερ-
γασίες που εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του iGrowLabs 
το 2017, θα γίνει απολογισμός του 1ου κύκλου αλλά 
και παρουσίαση των δράσεων του 2018.
Στο στρογγυλό τραπέζι του δεύτερου μέρους, με θέμα  
«Συνέργειες ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς 
για τη μετατροπή του brain drain σε brain gain», θα 
συμμετέχουν ο Πρύτανης του ΑΠΘ Περικλής Μήτκας, 
ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας, ο Πρόεδρος 
του ΣΕΠΒΕ Κωστής Καγγελίδης, η Εύα Λουκογεωργά-
κη από την ΠΣ του ΑΠΘ και ο Γιώργος Οικονομόπουλος 
από την εταιρεία INFODIM. Η είσοδος στην εκδήλωση 
είναι ελεύθερη.
Πληροφορίες: www.tkm.tee.gr 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑξΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr
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Ο ισχυρός αναπτυξιακός κρίκος, που θα μπορούσε να αποτελέσει 
για την Ελλάδα στα επόμενα χρόνια η σύνδεση της ακαδημαϊκής 
κοινότητας με την αγορά σε θέματα τεχνολογίας, θα βρεθεί στο 
επίκεντρο εκδήλωσης που συνδιοργανώνουν στις 27 Φεβρουα-
ρίου, στη Θεσσαλονίκη, το ΤΕΕ/ΤΚΜ, το Αριστοτέλειο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλονίκης και ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής 
Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ)  
Σύμφωνα με ανακοίνωση η  εκδήλωση με τίτλο  «ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ 
ΕΡΓΑΣΙΑ : Συνεργασία Ακαδημαϊκής κοινότητας και Αγοράς» 

σηματοδοτεί  την επίσημη έναρξη του iGrowLabs ,  μιας  πρωτο-
βουλίας του ΤΕΕ/ΤΚΜ και του ΣΕΠΒΕ, με την υποστήριξη του ΑΠΘ, 
που δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να εργαστούν σε ένα θέμα 
διπλωματικής που να αποτελεί την τομή ενδιαφερόντων του Πα-
νεπιστημίου και της αγοράς. 
Στην εκδήλωση, θα παρουσιαστούν οι διπλωματικές εργασίες που 
εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του iGrowLabs το 2017, θα γίνει απολο-
γισμός του 1ου κύκλου αλλά και παρουσίαση των δράσεων του 
2018.

Στο στρογγυλό τραπέζι του δεύτερου μέρους, με θέμα  «Συνέρ-
γειες ακαδημαϊκής κοινότητας και αγοράς για τη μετατροπή του 
brain drain σε brain gain», θα συμμετέχουν ο Πρύτανης του ΑΠΘ 
Περικλής Μήτκας, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας, ο 
Πρόεδρος του ΣΕΠΒΕ Κωστής Καγγελίδης, η κ. Εύα Λουκογεωρ-
γάκη από την ΠΣ του ΑΠΘ και ο κ. Γιώργος Οικονομόπουλος από 
την εταιρεία INFODIM. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, 
ενώ σε όσους επιθυμούν θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης 
(πληρ. στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ/ΤΚΜ, www.tkm.tee.gr ) 

Η διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου δράσης για την υλοποίη-
ση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών που αναλαμβάνονται 
στους λιμένες του νομού Έβρου από τον Οργανισμό  Λιμένα 
Αλεξανδρούπολης , προβλέπεται ανάμεσα σε άλλα, στο ΜΝΗ-
ΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ που υπέγραψαν την Τετάρτη 14 Φε-
βρουαρίου 2018 στα Γραφεία του ΟΛΑ, ο Οργανισμός Λιμένα 
Αλεξανδρούπολης και το  Περιφερειακό Τμήμα Θράκης του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου  Ελλάδας.
Σύμφωνα με ανακοίνωση ο Οργανισμός υλοποιεί για το έτος 
2018 ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που αφορά διαδικασίες υποπα-
ραχωρήσεων λιμενικών εγκαταστάσεων και υπηρεσιών, προ-
μήθειες νέου εξοπλισμού, νέες κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις 

με βασικό στόχο την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών , 
την προσέλκυση νέων φορτίων, την συμβολή στην ανάπτυξη 
του θαλάσσιου τουρισμού, την επικαιροποίηση του MASTER 
PLAN του λιμένα Αλεξανδρούπολης κ.α.
Το Μνημόνιο Συνεργασίας  επισφραγίζει την κοινή εκτίμηση 
των δύο φορέων ότι η συνεργασία και αξιοποίηση των Μηχα-
νικών της περιοχής μας  θα δώσει τη δυνατότητα έτσι ώστε το 
πρόγραμμα αυτό να σχεδιασθεί και να εκτελεσθεί  με απόλυτη 
τεχνική προετοιμασία με την αξιοποίηση του τοπικού δυναμι-
κού των μηχανικών της περιοχής μας, το οποίο έχει τη γνώση 
, την τεχνική επάρκεια  αλλά και τη βούληση να στηρίξει την 
προσπάθεια για την ανάπτυξη των λιμένων του νομού με έμφα-

ση στον λιμένα Αλεξανδρούπολης, που αποτελεί ίσως το πλέον 
σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο  της περιοχής,  και το οποίο  
πρέπει να αξιοποιηθεί σε όφελος της τοπικής παραγωγικότητας  
και επιχειρηματικότητας αλλά και της γενικότερης ανάπτυξης 
του τόπου.
Ταυτόχρονα , δίνεται η δυνατότητα στο ΤΕΕ ΘΡΑΚΗΣ να ανα-
πτύξει πρωτοβουλίες που επιβεβαιώνουν την αναντικατάστατη  
περιφερειακή διάσταση  του ρόλου του ως τεχνικού συμβούλου 
της πολιτείας και των πολιτειακών και αυτοδιοικητικών φορέων 
της περιοχής .

Ο Σύλλογος Μηχανολόγων Ηλεκτρολόγων Βορείου Ελλάδος 
(ΣΜΗΒΕ) στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών του προσέγγισης και 
δημιουργίας κοινών δράσεων  πραγματοποίησε συνάντηση 
με τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης (ΔΣΘ).  Σύμφωνα 
με ανακοίνωση η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την Παρα-
σκευή 2 Φεβρουαρίου 2018 και παρευρέθησαν εκ μέρους του 
ΔΣΘ ο Πρόεδρος κος Κουτσοχήνας Στάθης και μέλη του Δ.Σ.. 
Εκ μέρους του Συλλόγου μας παρευρέθησαν ο Πρόεδρος ΔΣ 
κος Χομσίογλου Ηλίας, η Γενική Γραμματέας κα Αντωνιάδου 
Μαρία και το μέλος ΔΣ κος Σιδηρόπουλος Χαράλαμπος. Από 

την πλευρά του Συλλόγου εκφράστηκε η ανάγκη δημιουργί-
ας συνθηκών συνεργασίας με το επιστημονικό δυναμικό της 
χώρας, ειδικά στη σημερινή εποχή όπου βρίσκεται σε εξέλιξη 
διαδικασία απαξίωσης των επιστημόνων. Τονίστηκε η ανάγκη 
να αναλάβουν πρωτοβουλίες οι επιστήμονες, σηματοδοτώντας 
την έναρξη διαμόρφωσης κλίματος βελτίωσης των συνθηκών 
που δημιουργούνται ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη χρονική συ-
γκυρία, λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας. 
Τα θέματα τα οποία τέθηκαν προς συζήτηση είναι τα ακόλουθα:
-  Ασφαλιστικό (Σύνολο νομοθετικού πλαισίου και ασφαλιστι-

κών – επαγγελματικών ταμείων).
- Υπαγωγή οφειλών σε ρύθμιση 120 δόσεων.
- Φορολογικό (Υπερφορολόγηση, χρήση POS).
- Επεξεργασία και ανάδειξη θεμάτων (Υγεία και ασφάλεια στο 
χώρο εργασίας).
- Παροχή νομικής υποστήριξης ΣΜΗΒΕ.
Οι δυο πλευρές, σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα συνομιλίας, ταυτίστη-
καν στην άποψη για αναγκαιότητα συνεργασίας, αποφάσισαν 
γενικές δράσεις και από κοινού επεξεργασία θεμάτων αμοιβαίου 
ενδιαφέροντος.

Η Επιτροπή προτεινε χθες να τροποποιήσει τον προϋπολο-
γισμό της ΕΕ, ώστε να διασφαλίζεται ταχεία κινητοποίηση 
των 104,2 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο της στήριξης της ΕΕ προς 
τη Γαλλία, την Ελλάδα, την Ισπανία και την Πορτογαλία που 
επλήγησαν από φυσικές καταστροφές το 2017. Η βοήθεια από 
το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΤΑΕΕ), η 
οποία ανακοινώθηκε την περασμένη εβδομάδα, υλοποιεί την 
υπόσχεση της Επιτροπής Γιούνκερ να προσφέρει βοήθεια στα 
κράτη μέλη της ΕΕ που πλήττονται από φυσικές καταστροφές. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το Ταμείο χρησιμοποιείται 
για την υποστήριξη των προσπαθειών ανασυγκρότησης και 
καλύπτει ορισμένα από τα έξοδα των υπηρεσιών έκτακτης 

ανάγκης, προσωρινής στέγασης, καθαρισμού και προστασίας 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, προκειμένου να ανακουφίσει 
την οικονομική επιβάρυνση που βαρύνει τις εθνικές αρχές. 
Μόλις εγκριθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από το 
Συμβούλιο, το Ταμείο Αλληλεγγύης θα κινητοποιήσει 50,6 
εκατ. ευρώ για ανακατασκευές στην περιφέρεια Centro στην 
Πορτογαλία μετά τις βίαιες δασικές πυρκαγιές του Ιουνίου και 
του Οκτωβρίου 2017, ενώ η Ισπανία θα ενισχυθεί με 3,2 εκατ. 
ευρώ για να αντιμετωπίσει τη ζημία στη γειτονική περιοχή 
της Γαλικίας. Η Γαλλία θα λάβει στήριξη ύψους 49 εκατ. ευρώ 
για την επισκευή των ζημιών που προκλήθηκαν από τους 
τυφώνες Ίρμα και Μαρία στις γαλλικές περιοχές της Γουαδε-

λούπης και του Αγίου Μαρτίνου τον Σεπτέμβριο 2017. Τέλος, 
η Ελλάδα θα υποστηριχθεί με 1,3 εκατ. ευρώ για την επισκευή 
σπιτιών, επιχειρήσεων και υποδομών μετά τους σεισμούς στη 
Λέσβο τον Ιούνιο 2017. 
Δελτίο τύπου σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής της 15ης 
Φεβρουαρίου είναι διαθέσιμο εδώ. Ενημερωτικά δελτία για 
τις παρεμβάσεις του ΤΑΕΕ στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην 
Ισπανία και στην Πορτογαλία μπορείτε να βρείτε στο Διαδί-
κτυο, καθώς και περισσότερες πληροφορίες για τον τρόπο με 
τον οποίο υπολογίστηκε η ενίσχυση του ΤΑΕΕ.
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Σε ρεπορτάζ του δημοσιογράφου  Θοδωρή Καραου-
λάνη στο greenagenda  σημειώνεται ότι η κυβέρνηση, 
μετά από τρία χαμένα χρόνια, ανακοίνωσε επιτέλους 
το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», δίνοντας 
στη δημοσιότητα τον Οδηγό Εφαρμογής του προγράμ-
ματος. Η έναρξη υποβολής των αιτήσεων θα ξεκινήσει 
στις 28 Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ και η 
Greenagenda, παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις και 
τις λεπτομέρειες κάνει σειρά ρεπορτάζ για κρίσιμα στοιχεία 
του προγράμματος. Θυμίζουμε ότι από την προηγούμενη 
εβδομάδα δημοσιεύσαμε το πρώτο μέρος, το δεύτερο μέ-
ρος , το τρίτο και το τέταρτο μέρος του ρεπορτάζ με τα 
«σημεία - κλειδιά» του νέου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον» και 
συνεχίζουμε, δίνοντας βαρύτητα στην ενημέρωση για 
όσες σημαντικές λεπτομέρειες δεν είναι ευκρινείς με την 
πρώτη ανάγνωση του Οδηγού. Και η πιο σημαντική ίσως 
«λεπτομέρεια» που έχει προκύψει είναι το ότι οι ενισχυ-
όμενες από το νέο «Εξοικονομώ» κατοικίες θα πρέπι να 
είναι «νομίμως υφιστάμενες».
Το θέμα της νομιμότητας του κτηρίου
Τεράστια συζήτηση έχει δημιουργηθεί, ήδη από τον Δε-
κέμβριο, οπότε η Greenagenda έγραψε σχετικά, όσον 
αφορά την υποχρέωση νομιμότητας του κτηρίου για την 
υπαγωγή στο νέο «Εξοικονομώ». Ενώ είναι απολύτως λο-
γικό (και απαραίτητο σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανό-
νες) να ενισχύονται με επιδοτήσεις μόνο «νόμιμα κτήρια», 
στην περίπτωση της χώρας μας ο όρος «νομιμότητα του 
κτηρίου» είναι σχετικός, όπως αποδεικνύεται και από τις 
αλλεπάλληλες νομοθεσίες για τα θέματα αυθαιρέτων.
Η βασική προϋπόθεση υπαγωγής στο νέο «Εξοικονομώ» 

είναι η κατοικία να «υφίσταται νόμιμα». Στον οδηγό του 
προγράμματος διευκρινίζεται ότι «στην περίπτωση που ο 
ιδιοκτήτης της κατοικίας δεν διαθέτει οικοδομική άδεια ή 
αυτή δεν ανταποκρίνεται στην τρέχουσα κατάσταση της 
κατοικίας, θα πρέπει να προσκομισθεί σχετικό νομιμοποι-
ητικό έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει ότι η εν λόγω 
κατοικία υφίσταται νόμιμα». Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι 
εκτός από οικοδομική άδεια, μπορεί να προσκομιστεί βε-
βαίωση υπαγωγής στους νόμους 3843, 4014, 4178 και 
4495 ή βεβαίωση μηχανικού (με βάση τις διατάξεις των 
ανωτέρω νόμων) περί μη ύπαρξης αυθαιρέτων.
Στον οδηγό διευκρινίζεται ότι ειδικά για τον νόμο Σταθάκη 
«επιλέξιμες είναι και οι κατοικίες της παρ.2, του άρθρου 
82 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167/Α΄/03.11.2017) - για την 
περίπτωση ζ της παρ.2 του παραπάνω άρθρου πρέπει να 
έχει καταβληθεί το σύνολο του ενιαίου ειδικού προστί-
μου».
Επίσης στον Οδηγό του Προγράμματος, όπου αναφέρεται 
στην προετοιμασία της αίτησης, αναφέρεται επί λέξει ότι 
«σε περίπτωση που υπάρχουν εκκρεμότητες νομιμοποίη-
σης/ τακτοποίησης στο ακίνητο, θα πρέπει να διευθετη-
θούν πριν την υποβολή της αίτησης. Επισημαίνεται ότι 
θα πρέπει να έχει εκδοθεί βεβαίωση περαίωσης, από την 
οποία να προκύπτει η ολοκλήρωση της διαδικασίας κα-
ταβολής του ενιαίου ειδικού προστίμου της δηλούμενης 
κατασκευής ή χρήσης».
Σημειώνουμε, όπως αναφέραμε αναλυτικά από τον Δε-
κέμβρη, ότι το ΕΣΠΑ δεν αλλάζει τις διατάξεις των νόμων, 
επομένως ότι θεωρείται νόμιμο θα μπορεί να ενταχθεί. 
Σαφώς προέκυψε ότι ένα κτήριο με βεβαίωση μη ύπαρ-

ξης αυθαιρεσίας ή με βεβαίωση υπαγωγής στους νόμους 
των αυθαιρέτων, μπορεί να ενταχθεί. Στην ερώτηση όμως 
αν ένα κτήριο με οικοδομική άδεια μπορεί να ενταχθεί, η 
απάντηση δεν προκύπτει ευθέως αλλά από συνδυασμό 
διατάξεων, οπότε προκύπτει ότι αν στο κτήριο ή στην 
ιδιοκτησία υπάρχει αυθαιρεσία, σύμφωνα με όσα ο νόμος 
θεωρεί αυθαιρεσίες, τότε τυχόν έγκριση υπαγωγής δεν 
είναι νόμιμη και σε περίπτωση ελέγχου θα απενταχθεί και 
θα ζητηθεί, εντόκως, πίσω ολόκληρο το ποσό της ενίσχυ-
σης που έχει τυχόν δοθεί.
Όλα αυτά πρακτικά σημαίνουν – αν και δεν αναφέρεται 
στον οδηγό ευθέως ως προϋπόθεση - ότι αν κάποιος θέλει 
να είναι 100% σίγουρος και νόμιμος, οφείλει πριν προ-
χωρήσει στο πρόγραμμα να απευθυνθεί σε μηχανικό για 
να πάρει βεβαίωση περί μη ύπαρξης αυθαιρεσίας και να 
ενταχτεί στον νέο νόμο Σταθάκη (αν δεν έχει ήδη ενταχθεί 
στους προηγούμενους νόμους, Καλαφάτη και Παπακων-
σταντίνου) για τα αυθαίρετα. Σημειώνουμε ότι σύμφωνα 
με όλες τις τεχνικές εκτιμήσεις δεν υφίσταται κτήριο στην 
Ελλάδα χωρίς κάποια, έστω μικρή, πολεοδομική αυθαι-
ρεσία ή παράβαση, η οποία θα πρέπει να διαπιστωθεί αν 
επηρεάζει το χαρακτηρισμό του ως «νομίμως υφιστάμε-
νο». Όλα αυτά βέβαια θα έχουν ένα επιπλέον κόστος, ανά-
λογα με την αυθαιρεσία, η οποία δεν καλύπτεται από το 
πρόγραμμα, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι υποχρέωση 
κάθε πολίτη που έχει ιδιοκτησία με αυθαιρεσία, με βάση 
τον νόμο Σταθάκη για το δομημένο περιβάλλον που ήδη 
εφαρμόζεται.

Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον και την εφετινή χρονιά από 
τις επιχειρήσεις για αξιολόγηση και ανάδειξη των υπεύθυ-
νων πρακτικών τους μέσα από τη συμμετοχή τους στο CRI 
Pass 2017-2018, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Το 
Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης (Corporate Responsibility 
Institute) καλωσορίζει εφέτος τρεις νέες εταιρείες, την 
J&P AVAX, τη ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ και τη METLIFE για τον 
πρώτο κύκλο συμμετοχών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το 
CRI Pass, που πραγματοποιείται για τέταρτη συνεχόμενη 
χρονιά στην Ελλάδα, είναι ένα ειδικό διαγνωστικό εργα-
λείο που ανέπτυξε το Ινστιτούτο Εταιρικής Ευθύνης με 
βάση τα διεθνή πρότυπα και αυστηρά κριτήρια του βρε-
τανικού οργανισμού Business in the Community (BITC). 
Απευθύνεται σε μικρομεσαίες, αλλά και πολυεθνικές επι-
χειρήσεις που βρίσκονται στα πρώτα στάδια σχεδιασμού 

και υλοποίησης προγραμμάτων εταιρικής υπευθυνότητας 
και θέλουν να ωφεληθούν από τα πλεονεκτήματά της.
Το CRI Pass δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες 
να γνωρίσουν βασικά ζητήματα που πρέπει να λαμβάνει 
υπόψη της μία υπεύθυνη επιχείρηση στους τέσσερις βα-
σικούς πυλώνες της εταιρικής υπευθυνότητας, την κοι-
νωνία, το περιβάλλον, τους εργαζόμενους και την αγορά, 
με στόχο να εντοπίσει τα δυνατά σημεία της, καθώς και 
επιπλέον ευκαιρίες για δημιουργία μίας ολοκληρωμένης 
στρατηγικής εταιρικής υπευθυνότητας. Έτσι, η επιχείρηση 
θα μπορέσει να την ενσωματώσει ορθότερα στη στρατη-
γική, στη δομή και τη λειτουργία της, κάτι που θα συμβά-
λει θετικά στη συνολική ανάπτυξη και βιωσιμότητά της. 
Αυτό ήταν και ένα από τα σημαντικότερα αποτελέσματα 
της πρόσφατης ετήσιας έρευνας του Κέντρου Αειφορίας 

(CSE) που πραγματοποιήθηκε με την υποστήριξη του 
Ινστιτούτου Εταιρικής Ευθύνης, σύμφωνα με την οποία 
«το 48% των εταιρειών που έχει εκδώσει έκθεση εταιρι-
κής υπευθυνότητας και έχει σχετική στρατηγική για την 
ΕΚΕ, σημείωσε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά το 
2016, συγκριτικά με το προηγούμενο έτος, γεγονός που 
αποδεικνύει έμμεση συσχέτιση της ΕΚΕ με τα οικονομικά 
αποτελέσματα».
Η αξιολόγηση CRΙ Pass αναμένεται να ολοκληρωθεί τον 
Απρίλιο του 2018 με την ανακοίνωση των αποτελεσμά-
των και την τελετή βράβευσης των εταιρειών που θα δια-
κριθούν τον Ιούνιο του 2018.

ΣΗΜΕΙΑ «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ «ΕξΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» - ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

ΑΥξΗΜΕΝΟ ΤΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑξΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙξΗ ΤΩΝ 
ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟχΗ ΤΟΥΣ ΣΤΟ CRI PASS 2017-2018
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Βροχή ‘’πέφτουν ‘’ το τελευταίο διάστημα τα ιδιαιτέρως 
υψηλά πρόστιμα, από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφε-
ρειών, σε διαχειριστές και συντηρητές ανελκυστήρων για τη 
μη διενέργεια επιθεωρήσεων. Οι ιδιοκτήτες προσπαθούν να 
αποφύγουν το κόστος της επιθεώρησης και περιορίζονται 
μόνο στη δαπάνη της συντήρησης, ωστόσο η νομοθεσία 
απαγορεύει την οποιαδήποτε παρέμβαση στους ανελκυ-
στήρες αν δεν έχει προηγηθεί η επιθεώρηση.  Σύμφωνα 
με το bigbusiness.gr η  αδυναμία των ιδιοκτητών για επι-
θεωρήσεις του ασανσέρ, που συνδέεται με την ασφάλεια 
τους, είναι ένα ακόμα ενδεικτικό στοιχείο της οικονομικής 
πίεσης που νιώθουν χιλιάδες νοικοκυριά. Όμως, πέρα από 
το σημαντικό θέμα της ασφάλειας, τα πρόστιμα είναι ‘’τσου-
χτερά’’ ήτοι 6.000 ευρώ στο συντηρητή και 1.500 ευρώ 
στο διαχειριστή. Ο εντοπισμός είναι εύκολος καθώς από τα 
αρχεία που τηρούνται διαπιστώνεται αμέσως αν έχει γίνει 
και πότε επιθεώρηση του ανελκυστήρα σε οποιαδήποτε 
πολυκατοικία.
Ιδιοκτήτες και συντηρητές έχουν αποδυθεί σε έναν αγώνα 
δρόμου προκειμένου να δοθεί νέα παράταση στις επιθεω-
ρήσεις και να μην υποχρεωθούν να καταβάλλουν αυτά τα 
υπέρογκα πρόστιμα. Η τελευταία προθεσμία που είχαν οι 
ιδιοκτήτες διαμερισμάτων για επιθεώρηση των ανελκυστή-
ρων έχει λήξει εδώ και πολύ καιρό χωρίς, παρά τις έντονες 
πιέσεις που υπήρξαν, να παραταθεί έκτοτε. Επιθεώρηση 
σημαίνει τον περιοδικό έλεγχο, αναβάθμιση και καταχώρη-
σης στην αρμόδια διεύθυνση των Περιφερειών όλων των 

υφισταμένων ανελκυστήρων της χώρας που λειτουργούν 
με προέγκριση εγκατάστασης και έχει συμπληρωθεί 30ετία 
από την εγκατάστασή τους. 400.000 περίπου ανελκυστήρες 
δεν έχουν επιθεωρηθεί, ούτε υπάρχουν σήμερα διαθέσι-
μα τα αναγκαία 3,5 δις ευρώ, για την εκτέλεση εργασιών 
αναβάθμισης ανελκυστήρων, από νοικοκυριά τα οποία, 
δυσκολεύονται να πληρώσουν ακόμη και τα κοινόχρηστα! 
Για το λόγο αυτό η ΠΟΜΙΔΑ είχε αποστείλει επιστολή προς 
τις αρμόδιες υπηρεσίες ζητώντας την παράταση των σχε-
τικών προθεσμιών και την τροποποίηση των διαδικασιών 
για του υφιστάμενους ανελκυστήρες. Το όλο θέμα, το οποίο 
περιπλέκεται και με τη νέα διοικητική διαίρεση της χώρας, 
φαίνεται ότι επανεξετάζεται συνολικά, για να τεθεί εξ υπαρ-
χής σε νέα βάση. Η ΠΟΜΙΔΑ συμμετέχει και σε όλες τις με-
ταγενέστερες επιτροπές που συνέστησε το Υπουργείο για τη 
θέσπιση ενός νέου πλαισίου συντήρησης και επιθεώρησης 
των ανελκυστήρων.
Από 1.1.2009 είχε τεθεί σε ισχύ Κοινή Υπουργική Απόφαση 
που αφορά στην εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και 
ασφάλεια των ανελκυστήρων, νέων και υφιστάμενων. Η 
ΚΥΑ ρύθμιζε, κυρίως, τους κανόνες σχετικά με τις συντηρή-
σεις των ανελκυστήρων, την έκδοση πιστοποιητικού περιο-
δικού ελέγχου και τις καταχωρήσεις τους στα μητρώα των 
Περιφερειακών Ενοτήτων. H KYA προέβλεπε ότι για τους 
παλαιούς, προ του 1999 ανελκυστήρες, ο έλεγχος ασφαλεί-
ας θα γίνεται βάσει των προδιαγραφών του χρόνου κατα-
σκευής τους και όχι υποχρεωτικά βάσει του προτύπου των 

νέων ανελκυστήρων. Κατά συνέπεια δεν απαιτείται υπο-
χρεωτική εγκατάσταση εσωτερικών θυρών ή κουρτίνας 
φωτοκύτταρων κλπ. σε παλαιούς ανελκυστήρες, η οποία 
δημιουργούσε και το τεράστιο κόστος εκσυγχρονισμού 
τους, ή και την αναγκαστική αντικατάσταση ολόκληρου του 
ανελκυστήρα.
Πότε πρέπει να γίνεται συντήρηση και πότε επιθεώρηση 
των ανελκυστήρων; Σύμφωνα με ότι προέβλεπε η ΚΥΑ τα 
διαστήματα υποχρεωτικής συντήρησης των ανελκυστή-
ρων έχουν ως εξής:
Για μονοκατοικίες, κάθε δύο μήνες = 6 φορές ετησίως
Για πολυκατοικίες και ξενοδοχεία μέχρι 200 κλίνες, κάθε 45 
ημέρες = 8 φορές ετησίως
Για ανελκυστήρες σε δημόσια κτίρια, για ξενοδοχεία με πε-
ρισσότερες από 200 κλίνες, για νοσοκομεία και για μεγάλα 
κτίρια, 2 φορές το μήνα = 24 φορές ετησίως
Τα διαστήματα διενέργειας περιοδικών ελέγχων ανελκυ-
στήρων είναι:
μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε 6 χρόνια
με περισσότερες από 6 στάσεις σε κτίρια με χρήση κατοικίας, 
κάθε 5 χρόνια
μέχρι 6 στάσεις σε κτίρια για επαγγελματική χρήση, κάθε 4 
χρόνια
με περισσότερες στάσεις, σε επαγγ. κτίρια & ξενοδοχεία έως 
200 κλινών κάθε 3 χρόνια
δημοσίων χώρων και κτιρίων, ξενοδοχείων με περισσότε-
ρες από 200 κλίνες κάθε χρόνο.

Μια δεύτερη ευκαιρία, για τη διάσωση ή και την ανάπτυξή 
τους, έχουν πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις με προβλή-
ματα βιωσιμότητας, όπως αναφέρει σε σημερινή ανάρτισή 
του στην ηλεκτρονική του σελίδα το Επαγγελματικό Επιμε-
λητήριο Αθήνας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μέσω του ευρω-
παϊκού προγράμματος «Έγκαιρη Προειδοποίηση», το οποίο 
«τρέχουν» στην Ελλάδα το Επαγγελματικό Επιμελητήριο 
Αθηνών και το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της 
ΓΣΕΒΕΕ, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις μπορούν να 
λάβουν δωρεάν υπηρεσίες στήριξης από εξειδικευμένους 
συμβούλους, νομικούς, λογιστές και φοροτέχνες, αλλά και 
112 εμπειρογνώμονες - μέντορες διαφόρων ειδικοτήτων.
Μέχρι στιγμής έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον (σε ΕΕΑ και 
ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ) 50 επιχειρήσεις, όμως συνολικά, σύμφωνα με 
το πρόγραμμα, προβλέπεται να υποστηριχθούν 870 επιχει-
ρήσεις.
Υπενθυμίζεται ότι το πρόγραμμα Early Warning Europe 
πρόκειται να υποστηρίξει επιχειρήσεις που επιθυμούν να 

χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες του, στην Περιφέρεια Ατ-
τικής από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθήνας και από 
τη ΓΣΕΒΕΕ στις περιφέρειες Θεσσαλονίκης, Ιωαννίνων και 
Ηρακλείου Κρήτης.
Το πρόγραμμα « Έγκαιρη Προειδοποίηση» αποσκοπεί στην 
παροχή δωρεάν υποστήριξης σε πολύ μικρές και μικρές 
επιχειρήσεις (0-50 άτομα προσωπικό), που έχουν προβλή-
ματα βιωσιμότητας και οι δωρεάν παρεχόμενες υπηρεσίες 
αφορούν σε: αρχική ανάλυση, αξιολόγηση και διάγνωση 
της υφιστάμενης κατάστασης και στη συνέχεια, συμβου-
λευτική υποστήριξη για την υλοποίηση των απαιτούμενων 
ενεργειών με σκοπό την διάσωση ή /και την ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες είναι: α) διάρκειας 15 ωρών στο 
πρώτο στάδιο της διάγνωσης (ανάλυση και αξιολόγηση της 
υφιστάμενης κατάστασης των επιχειρήσεων) και της παρο-
χής πρόσθετης πληροφόρησης και β) έως και 6 μήνες συμ-
βουλευτική υποστήριξη, με περιοδικές συναντήσεις/επαφές 

με την καθοδήγηση από τους κατάλληλους μέντορες.
Συγκεκριμένα, το επιμελητήριο έχει συμβληθεί με τρεις εξει-
δικευμένους συμβούλους-διαγνώστες με σημαντική εμπει-
ρία στο συγκεκριμένο τομέα, με ένα δικηγόρο εξειδικευμένο 
στα νομικά θέματα του εξωδικαστικού συμβιβασμού, έχει 
συγκροτήσει μία επιτροπή από λογιστές και φοροτέχνες 
μέλη του, εξειδικευμένους στην αντιμετώπιση φορολογι-
κών και ασφαλιστικών θεμάτων, καθώς και σε ρυθμίσεις 
μέσω του μηχανισμού του εξωδικαστικού συμβιβασμού και 
έχει συγκροτήσει σε συνεργασία με το ΙΜΕ/ΓΣΕΒΕΕ μητρώο 
εθελοντών μεντόρων στην Αττική αποτελούμενο, μέχρι 
σήμερα από 112 εμπειρογνώμονες διαφόρων ειδικοτήτων 
στο χώρο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήρι-
ξης επιχειρήσεων, ψυχολόγους και κοινωνιολόγους εξειδι-
κευμένους σε θέματα διαχείρισης κρίσεων και νομικούς με 
εξειδίκευση σε υποθέσεις πτωχευτικού και αστικού δικαίου.

ΒΡΟχΗ ΠΕΦΤΟΥΝ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΓΙΑ ΑΣΑΝΣΕΡ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕχΟΥΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΘΕΙ

ΠΕΝΗΝΤΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕχΟΥΝ ΔΗΛΩΣΕΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ»
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Τα 85 δισ. ευρώ προσεγγίζουν οι συσσωρευμένες ζημιές των 
επιχειρήσεων για την περίοδο 2008-2015, σύμφωνα με τους 
δημοσιευμένους ισολογισμούς - πλην χρηματοπιστωτικών 
εταιρειών. Επιπλέον, οι κερδοφόρες επιχειρήσεις έχουν ανα-
κάμψει από τα χαμηλά του 2012, σύμφωνα με τα στοιχεία του 
2015 και τις πρώτες ενδείξεις για το 2016 που δείχνουν συ-
νέχιση αυτής της τάσης, αλλά παραμένουν σχεδόν στο ήμισυ 
της προ κρίσης περιόδου, ενώ οι ζημιές έχουν περιοριστεί αι-
σθητά.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτά επισημαίνει ο ΣΕΒ στο 
εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, προσθέτοντας 
ότι σε περιβάλλον αργής ανάκαμψης της κερδοφορίας και 
αυξανόμενης πίεσης για τη διαχείριση των συσσωρευμένων 
ζημιών απαιτείται, όχι μόνο να αντιμετωπιστούν τα φορολο-
γικά εμπόδια στην ανάκαμψη, αλλά επιπλέον να διευκολυν-
θούν διαδικαστικά οι μετασχηματισμοί και οι συγχωνεύσεις. 

Ένα από τα βασικά αιτήματα του ΣΕΒ είναι να επιτραπεί ο 
συμψηφισμός ζημιών με τα κέρδη πέραν της 5ετίας, όπως και 
η ενοποίηση φορολογικών αποτελεσμάτων και χρήσης των 
φορολογικών ζημιών στο πλαίσιο εξαγοράς μιας ζημιογόνας 
από μια κερδοφόρα επιχείρηση.
Ο Σύνδεσμος τονίζει χαρακτηριστικά ότι ενώ έχει ξεσπάσει 
«παγκόσμιος πόλεμος» μεταξύ των Κυβερνήσεων όλων των 
κρατών για παροχή φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις, 
υπό την πίεση της «φορολογικής μεταρρύθμισης Τραμπ», 
στην Ελλάδα ακολουθείται η ακριβώς αντίθετη πολιτική, με 
τη διατήρηση - αλλά και τη δημιουργία - αντικινήτρων στον 
παραγωγικό μετασχηματισμό της Ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΟΣΑ η Ελλάδα φορολογεί σω-
ρευτικά τα διανεμόμενα κέρδη για απλούς μετόχους σε επίπε-
δα που κινούνται λίγο άνω του μέσου όρου των χωρών της 

ΕΕ και σαφώς υψηλότερα των γεωγραφικά εγγυτέρων αντα-
γωνιστών της χώρας εντός της Ένωσης. Αν προστεθούν και 
οι ασφαλιστικές εισφορές, η Ελλάδα καθίσταται φόρο-πρω-
ταθλητής, ενώ είναι η μόνη χώρα στο δείγμα που έχει αυξήσει 
σημαντικά το άθροισμα αυτών των φόρων από το 2000 έως 
το 2017.
Όπως είναι γνωστό ο συντελεστής φόρου εισοδήματος νομι-
κών προσώπων έχει επανέλθει στα επίπεδα του 2006 (29%), 
αλλά επιπλέον υπάρχει ο φόρος στα εισοδήματα από διανε-
μόμενα μερίσματα που δεν υπήρχε το 2006 (15%). Κατά πε-
ρίπτωση σε αυτά προστίθεται και ειδική εισφορά (ανώτατος 
συντελεστής 10%) και εφόσον ο μέτοχος είναι και μέλος του 
διοικητικού συμβουλίου προστίθεται δυνητικά και ασφα-
λιστική εισφορά 26,7%, με το άθροισμα των παραπάνω να 
ανέρχεται έως και 81% επί των προς διανομή κερδών.

Σε κλοιό κατασχέσεων, ελέγχων και 100.000 τηλεφωνικών 
κλήσεων για συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις θα βρε-
θούν το 2018 οι φορολογούμενοι, όπως προκύπτει από τους 
στόχους της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σύμφω-
να με το euro2day.gr στα σκαριά βρίσκεται επίσης, η απλο-
ποίηση του νομοθετικού πλαισίου διάρρηξης τραπεζικών 
θυρίδων από κατάσχεση αλλά και η υλοποίηση ηλεκτρονικής 
εφαρμογής για την παρακολούθηση των μισθώσεων ακινή-
των που διενεργούνται από πλατφόρμες τύπου Airbnb.
Η τελευταία αυτή εφαρμογή, σχεδιάζεται να είναι έτοιμη το 
αργότερο έως το τέλος Μαρτίου, ενώ εντός του ίδιου χρονι-
κού περιθωρίου θα πρέπει να δημιουργηθεί και η εφαρμογή 
υποβολής δήλωσης απόδοσης φόρου διαμονής από ξενοδό-
χους και ιδιοκτήτες ενοικιαζομένων δωματίων. Μάλιστα, ο 
ελεγκτικός μηχανισμός σχεδιάζει τη διενέργεια τουλάχιστον 
500 επιτόπιων ελέγχων για την απόδοση του φόρου διαμο-
νής.
Η στοχοθεσία της ΑΑΔΕ, όπως δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης αποκαλύπτει ένα ανελέητο φοροκυνηγητό 
για την είσπραξη 2,8 δισ. ευρώ από παλαιά ληξιπρόθεσμα 
χρέη, αλλά και ποσοστό 24% των «φρέσκων» ληξιπρόθε-
σμων οφειλών, επιβολή μέτρων αναγκαστικής είσπραξης 
όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων 
σε έξι στους δέκα φορολογούμενους (59% για την ακρίβεια) 
στους οποίους η Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση έχει τη 
δυνατότητα να επιβάλλει τέτοια μέτρα και διενέργεια τουλάχι-
στον 1.000 ελέγχων σε μεγάλες επιχειρήσεις και φορολογού-
μενους μεγάλου πλούτου.
Στην απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή ξεχω-
ρίζουν οι στόχοι που αφορούν:
1. Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για 
πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχι-
στον 52%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύ-
νου και είσπραξη τουλάχιστον 37% των εν λόγω οφειλών, 

μετά από δράσεις της Διεύθυνσης Φορολογικής Συμόρφω-
σης... Διαβίβαση αρμοδίως του αρχείου των μη συμμορφού-
μενων φορολογούμενων για περαιτέρω ενέργειες.
2. Εισπράξεις 2,8 δισ. ευρώ έναντι του παλαιού ληξιπρόθε-
σμου χρέους της Φορολογικής Διοίκησης.
3. Εισπραξιμότητα 24% επί του νέου ληξιπρόθεσμου χρέους 
της Φορολογικής Διοίκησης.
4. Ποσοστό οφειλετών υπό αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 
της Φορολογικής Διοίκησης, 59% (αφορά οφειλέτες για τους 
οποίους η Φορολογική Διοίκηση δύναται να λάβει μέτρα).
5. Εισήγηση κοινής Απόφασης του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. και 
Υπουργού Οικονομικών κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του 
άρθρου 36 του Κ.Ε.Δ.Ε., σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού 
της εμπορικής αξίας ακινήτου που κατάσχεται, του αρμόδιου 
οργάνου για τον προσδιορισμό αυτής, του τρόπου καθορι-
σμού της αμοιβής του οργάνου αυτού και κάθε ειδικότερου 
θέματος, μέχρι 31/12/2018.
6. Διενέργεια τουλάχιστον 450 ελέγχων από το Κέντρο Ελέγ-
χου Μεγάλων Επιχειρήσεων και βεβαίωση φόρων τουλάχι-
στον 700 εκατ. ευρώ, με εισπραξιμότητα άνω του 40%.
7. Διενέργεια τουλάχιστον 550 ελέγχων από το Κέντρο Ελέγ-
χου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου και βεβαίωση 
φόρων τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ με εισπραξιμότητα του-
λάχιστον 20%.
8. Διενέργεια τουλάχιστον 1.250 ελέγχων από τις εφορίες 
Ανωνύμων Εταιρειών Φ.Α.Ε. με βεβαίωση φόρων τουλάχι-
στον 550 εκατ. ευρώ και 1.100 ελέγχους επιστροφών φόρων 
με εισπραξιμότητα άνω του 15%.
9. Διενέργεια τουλάχιστον 15.500 ελέγχων από τις Δ.Ο.Υ. με 
βεβαίωση φόρων τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ (!) αλλά και 
70.000 μερικών επιτόπιων ελέγχων ενώ τα τελωνεία προβλέ-
πεται να διενεργήσουν επιπλέον 100.000 ελέγχους.
10. Διενέργεια πλήρων και μερικών ελέγχων επί «φρέσκων» 
υποθέσεων, σε ποσοστό τουλάχιστον 70% επί του συνόλου 

των πλήρων και μερικών ελέγχων.
11. Διενέργεια τουλάχιστον 3.000 ελέγχων για τη διαπίστωση 
της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώσεων των 
φορολογιών κεφαλαίου.
12. Διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων ελέγ-
χων από τις Δ.Ο.Υ.
13. Διενέργεια τουλάχιστον 500 μερικών επιτόπιων ελέγχων 
για διασφάλιση της είσπραξης του φόρου διαμονής.
14. Ολοκλήρωση έρευνας σε τουλάχιστον 230 Α.Φ.Μ. κατό-
πιν εισαγγελικών παραγγελιών.
15. Εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών σε 
ποσοστό 100% ως προς το πλήθος και το ποσό (για όλα τα 
φορολογικά αντικείμενα), ώστε στις 31/08/2018 να μην υφί-
στανται εκκρεμείς επιστροφές άνω των 90 ημερών.
16. Εκκαθάριση των υφιστάμενων αρχικών, τροποποιητι-
κών, συμπληρωματικών δηλώσεων (όλων των φορολογι-
ών), ώστε στις 31/08/2018 να μην υφίστανται ανεκκαθάρι-
στες δηλώσεις με ποσά προς επιστροφή άνω των 90 ημερών.
17. Εξέταση αναπροσαρμογής των συντελεστών φορολό-
γησης πλοίων της δεύτερης κατηγορίας του Ν.27/1975 και 
πρόταση σχεδίου νόμου, μέχρι 31/12/2018.
18. Εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών σε 
ποσοστό 100% ως προς το πλήθος και το ποσό (για όλα τα 
φορολογικά αντικείμενα), ώστε στις 31/08/2018 να μην υφί-
στανται εκκρεμείς επιστροφές άνω των 90 ημερών.
19. Εισήγηση για την απλοποίηση του νομοθετικού πλαισί-
ου διάρρηξης τραπεζικών θυρίδων από κατάσχεση, μέχρι 
31/12/2018.
20. Σύνταξη πρότασης με λύσεις για όσους οφειλέτες κατηγο-
ριοποιηθούν ως βιώσιμοι και μη βιώσιμοι, μέχρι 31/03/2018.

ΣΤΑ 85 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΕΣ ζΗΜΙΕΣ ΤΩΝ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2008 - 
2015. - ΟΙ ΚΕΡΔΟΦΟΡΕΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ ΕχΟΥΝ ΑΝΑΚΑΜΨΕΙ ΑΠΟ ΤΑ χΑΜΗΛΑ ΤΟΥ 2012

ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ ΕΛΕΓχΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣχΕΣΕΩΝ ΤΟ 2018-«ΚΥΝΗΓΙ» ΣΤΙΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ AIRBNB
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Νέα ιστορικά ρεκόρ κερδών, παραγωγής και πωλήσεων 
για το 2017 ανακοίνωσε σήμερα ο όμιλος των Ελληνικών 
Πετρελαίων καθώς τα συγκρίσιμα καθαρά κέρδη (αφού 
αφαιρεθεί η επίδραση εξωγενών παραγόντων) βελτιώθη-
καν κατά 40%, στα 372 εκατ. ευρώ, ενώ τα δημοσιευμένα 
κέρδη αυξήθηκαν κατά 17%, στα 384 εκατ. Σύμφωνα με 
τοΑΠΕ-ΜΠΕ όπως ανακοινώθηκε, η πρόταση της διοίκησης 
προβλέπει την καταβολή μερίσματος ύψους 0,4 ευρώ ανά 
μετοχή.
Έγινε γνωστό επίσης ότι στα τέλη του 2017 ο όμιλος εξαγό-
ρασε από τους μετόχους μειοψηφίας το 37% του μετοχικού 
κεφαλαίου της ΕΛΠΕΤ Βαλκανικής (εταιρεία που ελέγχει το 
80% του αγωγού Θεσσαλονίκης- Σκοπίων και το 81,5% 
των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου της ΟΚΤΑ στα Σκό-
πια) που δεν κατείχε.
Τα συγκρίσιμα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων 
(EBITDA) διαμορφώθηκαν σε 834 εκατ. ευρώ ενώ σημα-
ντική ήταν και η μείωση του χρηματοοικονομικού κόστους 
στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 5 ετών (165 εκατ. 
ευρώ), μετά τις αναχρηματοδοτήσεις ομολόγων και τραπε-
ζικών δανείων, καθώς και τη μείωση του Συνολικού Δανει-
σμού κατά 600 εκατ. ευρώ τα τελευταία δυο χρόνια. Επιπλέ-
ον, όπως ανακοινώθηκε η διαδικασία αναχρηματοδότησης 
τραπεζικών δανειακών συμβάσεων που λήγουν εντός του 
2018 είναι σε εξέλιξη, με σημαντικό θετικό αντίκτυπο στο 
μέσο κόστος και διάρκεια δανεισμού του Ομίλου, αλλά και 
την καλύτερη διαχείριση κινδύνου.
«Με την εξυγίανση της χρηματοοικονομικής δομής, την δι-
αρκή αυξητική πορεία παραγωγής και πωλήσεων, το ρεκόρ 
κερδοφόρων αποτελεσμάτων για τρίτο στη σειρά έτος και 
τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους 0,40 ευρώ ανά 
μετοχή, ολοκληρώνεται στους επόμενους μήνες η θητεία 
του παρόντος Διοικητικού Συμβουλίου, έχοντας δρομολο-

γήσει το σημαντικότατο για την Εθνική Οικονομία πρόγραμ-
μα Έρευνας και Παραγωγής Υδρογονανθράκων, με τη συμ-
μετοχή κορυφαίων πετρελαϊκών Ομίλων, όπως η Exxon 
Mobil, η Total και η Edison», επισημαίνει σε δηλώσεις του 
ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ Ευστάθιος Τσοτσορός. Τονίζει ακό-
μη ότι το πενταετές αναπτυξιακό πρόγραμμα 2018-2022 
βασίζεται στις μέχρι σήμερα επιλογές της εξωστρέφειας, της 
ενίσχυσης της διεθνούς ανταγωνιστικότητας, της διαρκούς 
βελτίωσης της τεχνογνωσίας και της υιοθέτησης καινοτό-
μων μεθόδων και νέων τεχνολογιών «ώστε να ενισχύσουμε 
περαιτέρω τη θέση μας και να παραμείνουμε πρωτοπόρος 
και ο πλέον ανταγωνιστικός ενεργειακός Όμιλος στη νοτιο-
ανατολική Ευρώπη».
«Τα αποτελέσματα οφείλονται κυρίως στο ρεκόρ παραγω-
γής και διάθεσης προϊόντων που ξεπέρασαν τα 16 εκατ. ΜΤ, 
την πρωτοφανή υπεραπόδοση των διυλιστηρίων που αυ-
ξήθηκε κατά 50%, την διεύρυνση των προμηθευτών πρώ-
των υλών και την διαρκή επέκταση σε νέες αγορές. Είμαστε 
πλέον από τους μεγαλύτερους εξαγωγείς προϊόντων στη 
Ν.Α. Μεσόγειο», τονίζει από την πλευρά του ο διευθύνων 
σύμβουλος του ομίλου, Γρηγόρης Στεργιούλης.
Στην αναχρηματοδότηση δανείων άνω του 1 δισ. ευρώ 
την περασμένη χρονιά, με μείωση του κόστους χρημα-
τοδότησης κατά περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ ετησίως 
στέκεται ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος και γενικός 
διευθυντής Οικονομικών Ομίλου Ανδρέας Σιάμισιης. «Πέρα 
από τα πετρελαιοειδή, συμμετέχουμε και στις αγορές ηλε-
κτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Εκεί, με στρατηγική 
στοχευμένης ανάπτυξης στην αγορά λιανικής ηλεκτρισμού 
και φυσικού αερίου μέσω της ELPEDISON, καθώς και πιο 
δυναμικής επένδυσης στον τομέα ανανεώσιμων πηγών 
ενεργείας, στοχεύουμε στην δημιουργία άλλου ενός πυλώ-
να δραστηριοτήτων», προσθέτει.

Ο γενικός διευθυντής Εφοδιασμού, Διύλισης & Πωλήσεων 
Ομίλου Γιάννης Ψυχογιός υπογραμμίζει, εξάλλου, ότι το 
2017 οι εξαγωγές ανήλθαν στο 53% των συνολικών πω-
λήσεων ενώ η μονάδα FCC του Διυλιστηρίου Ασπροπύργου 
αναδείχτηκε η δεύτερη καλύτερη στον κόσμο από πλευράς 
αποδοτικής λειτουργίας.
Οι εξελίξεις στις επιμέρους αγορές το 2017 διαμορφώθηκαν 
ως εξής:
-Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων διαμορφώ-
θηκε στα 6,9 εκατ. τόνους, σημειώνοντας μείωση κατά 
1,9% σε σχέση με το 2016. Η κατανάλωση αεροπορικών 
καυσίμων ανήλθε στα 1,15 εκατ. τόνους (+11%), σημει-
ώνοντας αύξηση για 5η συνεχή χρονιά, ενώ και η ζήτηση 
ναυτιλιακών καυσίμων σημείωσε αύξηση 18%, στα 2,8 
εκατ. τόνους.
 
- Η συμμετοχή του Ομίλου ΔΕΠΑ στα ενοποιημένα οικονο-
μικά αποτελέσματα των ΕΛΠΕ το 2017 ανήλθε στα 46 εκατ. 
ευρώ, με σημαντική συμβολή του ΔΕΣΦΑ. Όπως είναι γνω-
στό είναι σε εξέλιξη η διαδικασία πώλησης για το 66% των 
μετοχών, που αφορά το 35% της συμμετοχής του Ομίλου 
και το 31% του ελληνικού Δημοσίου ενώ είναι υπό διαμόρ-
φωση η στρατηγική και τα επόμενα βήματα για τη ΔΕΠΑ.
- Τα Συγκρίσιμα EBITDA του κλάδου Εμπορίας ανήλθαν στα 
107 εκατ. ευρώ, ενώ των Πετροχημικών στα 95 εκατ. ευρώ.
- Στον κλάδο Έρευνας και Παραγωγής υδρογονανθράκων, 
συνεχίζονται οι προγραμματισμένες έρευνες στην παρα-
χώρηση του Πατραϊκού κόλπου ενώ τις επόμενες ημέρες 
αναμένεται η κύρωση από τη Βουλή των Συμβάσεων Μί-
σθωσης, για τις χερσαίες περιοχές Άρτας - Πρέβεζας και ΒΔ 
Πελοποννήσου και για τη θαλάσσια Περιοχή 2 στο Ιόνιο, 
δυτικά της Κέρκυρας.

Στρατηγικής σημασίας για την Ελλάδα είναι η διασύνδεση 
όσο το δυνατόν περισσότερων νησιών με το ηπειρωτικό 
δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και η ανάπτυξη των Ανανεώ-
σιμων Πηγών Ενέργειας σε νησιά τα οποία δεν θα διασυν-
δεθούν, ώστε να αποκτήσουν ενεργειακή αυτονομία. Αυτό 
υπογράμμισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας χθες  στο Διεθνές Συνέδριο με 
τίτλο «Έξυπνα Νησιά και τις Έξυπνες Μικρές Πόλεις». Σύμ-
φωνα με δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ ο κ. Σταθάκης παρουσίασε 
τους βασικούς άξονες της στρατηγικής για τη διασύνδεση 
της νησιωτικής χώρας, τονίζοντας ότι οι πρωτοβουλίες 
που έχουν ληφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο θα φέρουν και τη 
σφραγίδα της Ελλάδας. Σημείωσε ότι η ιδιαιτερότητα των 
νησιών αποκτά στρατηγική σημασία: «Σήμερα, τα περισ-
σότερα νησιά εξακολουθούν να καλύπτουν τις ενεργειακές 

τους ανάγκες καίγοντας πετρέλαιο το οποίο επιβαρύνει ιδι-
αίτερα το περιβάλλον και δεν αναφέρομαι μόνο στα μικρά 
νησιά, αλλά και στα μεγάλα νησιά, όπως η Κρήτη.  Έχουν 
υψηλότερο κόστος, το οποίο επιβαρύνει μέσω των χρεώσε-
ων ΥΚΩ το σύνολο των καταναλωτών της χώρας. Η δαπάνη 
αυτή ανέρχεται περί τα 700- 800 εκατ. ετησίως». 
Αναφέρθηκε δε, στα έργα των διασυνδέσεων τα οποία, μετά 
από πολλά χρόνια καθυστέρησης, έχουν σήμερα δρομολο-
γηθεί. «Η πρώτη φάση για τη διασύνδεση των Κυκλάδων 
βρίσκεται στο στάδιο της δοκιμαστικής λειτουργίας, θα 
ακολουθήσει η δεύτερη φάση, καθώς και η διασύνδεση 
της Κρήτης με την Πελοπόννησο. Παράλληλα, για τα μι-
κρότερα νησιά, τα οποία δεν θα διασυνδεθούν, ανοίγει ο 
δρόμος ώστε να αλλάξουμε το ενεργειακό τους μείγμα και 
να δημιουργήσουμε συνθήκες ενεργειακής αυτονομίας», 

υπογράμμισε ο Υπουργός, αναφέροντας ως παράδειγμα τα 
καινοτόμα έργα στην Τήλο, την Ικαρία και τον Άη Στράτη. 
Στο πλαίσιο αυτό, ο Υπουργός τόνισε ότι οι πρακτικές εξοι-
κονόμησης ενέργειας θα συνδυαστούν με μεγάλες τομές 
στις υφιστάμενες υποδομές. Ήδη έχει γίνει μεγάλη πρόοδος 
από τον ΑΔΜΗΕ μέσα από τρία στρατηγικά έργα:
1.      τους έξυπνους μετρητές τόσο για παραγωγούς όσο και 
για καταναλωτές
2.      τα έξυπνα Κέντρα Ελέγχου σε κάθε νησί 
3.  την ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων για την 
προώθηση νέων εφαρμογών στην ηλεκτρική αγορά
Επίσης, έχει ολοκληρωθεί το βασικό πλαίσιο των αρχών, 
της λειτουργίας και των κανόνων διαχείρισης των Έξυπνων 
Νησιών και θα ακολουθήσει από τη ΡΑΕ προκήρυξη διαγω-
νισμού για την υλοποίηση πρωτοποριακών έργων.

ΕΛΠΕ: ΝΕΑ ΡΕΚΟΡ ΚΕΡΔΩΝ, ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΑ “ΕξΥΠΝΑ ΝΗΣΙΑ”
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Μέσα στο 2018 θα προκηρυχθεί ο διαγωνισμός για το 
έξυπνο νησί που ετοιμάζει ο Διαχειριστής του Δικτύου 
Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε συνεργασία με τη 
ΡΑΕ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ όπως επεσήμανε χθες  ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Νίκος 
Χατζηαργυρίου, ο Διαχειριστής έχει καταλήξει σε δύο νη-
σιά (ένα από τα οποία είναι η Αστυπάλαια) που καλύπτουν 
τις προδιαγραφές προκειμένου να εφαρμοστούν πιλοτικά 
οι καινοτόμες τεχνολογίες που απαιτούνται, οι οποίες στη 
συνέχεια θα μεταφερθούν και στα υπόλοιπα νησιά που θα 
παραμείνουν ενεργειακά αυτόνομα, δηλαδή δεν περιλαμ-
βάνονται στον κατάλογο των διασυνδέσεων. Οι εν λόγω 
προδιαγραφές είναι κυρίως το μέγεθος (όχι πολύ μεγάλο 
αλλά ούτε πολύ μικρό, με ισχύ μεταξύ 5 και 10 μεγαβάτ) 
και η χαμηλή επί του παρόντος διείσδυση ανανεώσιμων 

πηγών.
Στόχος του προγράμματος είναι η όσο το δυνατόν μεγα-
λύτερη συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα, σε 
ποσοστό πάνω από 60%, με αντίστοιχη υποκατάσταση 
του πετρελαίου diesel που τροφοδοτεί σήμερα τις αυτό-
νομες μονάδες των νησιών. Η τελική επιλογή του νησιού 
θα γίνει από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ενώ ο διαγωνισμός για την υλοποίηση και λειτουργία του 
συστήματος θα γίνει από τη ΡΑΕ.
Μιλώντας σήμερα σε συνέδριο με θέμα «Έξυπνα Νησιά 
Και Έξυπνες Μικρές Πόλεις» ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης τόνισε ότι το νέο θε-
σμικό Πλαίσιο για τις ενεργειακές κοινότητες ανοίγει το 
δρόμο και στα νησιά για ομάδες καταναλωτών, Δήμων, 
επιχειρήσεων κλπ. να μετατραπούν από καταναλωτές σε 

παραγωγούς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Οι στόχοι 
της εφαρμογής έξυπνων τεχνολογιών στα νησιά τόνισε ο 
υπουργός είναι η διασφάλιση της ενεργειακής τους αυτο-
νομίας, ο εξηλεκτρισμός των μεταφορών, η μείωση του 
κόστους για τους καταναλωτές και των εκπομπών διοξει-
δίου του άνθρακα.
Την Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία Smart Island Initiative πα-
ρουσίασε η Wioletta Dunin - Mazewska, στέλεχος της γε-
νικής διεύθυνσης ενέργειας της ευρωπαϊκής επιτροπής. Η 
πρωτοβουλία αποσκοπεί στην επιτάχυνση της μετάβασης 
στην καθαρή ενέργεια στο σύνολο των 2.700 ευρωπαϊ-
κών νησιών προκειμένου να μειωθεί η ενεργειακή τους 
εξάρτηση και το κόστος παραγωγής ενέργειας, να εφαρ-
μοστούν καινοτόμες λύσεις στα ενεργειακά συστήματα και 
να βελτιωθεί η ποιότητα της ατμόσφαιρας.

Το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στο 
ενεργειακό μείγμα της χώρας αυξάνεται σταθερά, προσεγγίζει 
το 29% στην ηλεκτροπαραγωγή και στόχος είναι να καλύπτει 
περίπου το ήμισυ μέχρι το 2030, επεσήμανε ο Υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας χθες στα 
εγκαίνια της διεθνούς έκθεσης «Climatherm Energy 2018», που 
πραγματοποιείται στην Αθήνα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  «η 
αύξηση του ρόλου των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα της χώρας 
και οι πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούν αδιαπραγ-
μάτευτη θέση της κυβέρνησης στο νέο τοπίο που διαμορφώνε-

ται στον τομέα της ενέργειας» πρόσθεσε. Ο υπουργός επανέλαβε 
ότι το 2018-20 προβλέπεται να γίνουν διαγωνισμοί εγκατάστα-
σης ΑΠΕ ισχύος 2,6 GW, που αφορούν σε επενδύσεις 2,5-3 δισ. 
ευρώ, ενώ παράλληλα θα θεσπιστεί νέο Ειδικό Χωροταξικό για 
τις ΑΠΕ.
Ανέφερε ακόμη ότι ο δεύτερος, πιο δύσκολος, στόχος για τη 
χώρα, αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας, πεδίο στο οποίο 
υπάρχουν ακόμα αρκετά να γίνουν, με πρώτο στόχο την εξοι-
κονόμηση περίπου του 1,5% της ενέργειας που καταναλώνεται. 
Στην κατεύθυνση αυτή θα συμβάλουν τόσο το πρόγραμμα 

«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» που θα ξεκινήσει στο τέλος του 
μήνα όσο και παρεμβάσεις αναβάθμισης δημόσιων κτιρίων. 
Τέλος ο κ. Σταθάκης υπογράμμισε τον σημαντικό ρόλο που 
καλείται να παίξει το φυσικό αέριο, ως «καύσιμο-γέφυρα», 
τόσο με την προώθηση και υλοποίηση σημαντικών υποδομών 
μεταφοράς, όσο και με την ανάπτυξη δικτύων διανομής σε μια 
σειρά από πόλεις της χώρας, ενώ έκανε ειδική αναφορά στην 
προώθηση μορφών καθαρής ενέργειας στα μη διασυνδεδε-
μένα νησιά, μέσω κοινών πρωτοβουλιών με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση (έξυπνα νησιά).

Σε τοποθετήσεις για το μέλλον του λιγνιτικού σταθμού ηλε-
κτροπαραγωγής της ΔΕΗ στο Αμύνταιο προχώρησαν σήμερα 
συνδικαλιστικοί φορείς της ΔΕΗ, ενόψει της υποχρέωσης να 
διακοπεί η λειτουργία του εφόσον δεν αναβαθμιστεί περιβαλο-
ντικά και των σχετικών επιχειρηματικών προτάσεων που έχουν 
αποσταλεί στη ΔΕΗ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε δήλωσή του 
ο πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ Γιώργος Αδαμίδης αναφέρει ότι: «Αν 
ο ΑΗΣ Αμυνταίου δεν συμπεριληφεί στον εθνικό ενεργειακό 
σχεδιασμό, τότε δεν έχει κανένα νόημα καμία πρόταση. Η ΓΕ-
ΝΟΠ και οι εργαζόμενοι δίνουμε αγώνα να ενταχθεί σε αυτόν. 
Προτάσεις που βοηθούν την εταιρία προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι ευπρόσδεκτες. Η διοίκηση της εταιρίας πρέπει να αξιολο-
γήσει όσες υφίστανται και να επιλέξει την πλέον συμφέρουσα» 

και προσθέτει: «Κανείς δεν έχει δικαίωμα να ταυτίζει τη ΓΕΝΟΠ 
με συγκεκριμένα επιχειρηματικά συμφέροντα ούτε καν να δια-
τυπώνει υπόνοιες. Ο τίτλος «ΓΕΝΟΠ: Η πρόταση Μυτιληναίου 
για το Αμύνταιο συμφέρει τη ΔΕΗ, είναι απόλυτα ανακριβής».
Υπέρ της παραμονής του εργοστασίου στην ιδιοκτησία της ΔΕΗ 
τάσσεται η Ένωση Τεχνικών ΔΕΗ, καλώντας την κυβέρνηση και 
τη διοίκηση της ΔΕΗ, να προχωρήσουν σε όλες τις ενέργειες για 
την επέκταση της λειτουργίας του. Η ΕΤΕ καλεί τη ΔΕΗ να χρημα-
τοδοτήσει την αναβάθμιση του σταθμού που απαιτεί ποσό της 
τάξης των 70 - 100 εκατ. ευρώ και ζητά επίσης, την παραγόμενη 
ενέργεια να τη διαχειρίζεται η ΔΕΗ και να την πουλά στο χρη-
ματιστήριο ενέργειας και καταλήγει: «Ως εκ τούτου, δηλώσεις 
συνδικαλιστικών στελεχών που είναι αντίθετες με τις θέσεις των 

θεσμικών οργάνων του συνδικαλιστικού κινήματος, δεν μας 
βρίσκουν σύμφωνους».
Τέλος, επτά μέλη του ΔΣ της ΓΕΝΟΠ από την παράταξη του Ενω-
τικού Αγωνιστικού Μετώπου σε κοινή δήλωσή τους αναφέ-
ρουν: «Διαχωρίζουμε πλήρως τη θέση μας από τις πρόσφατες 
δηλώσεις του συναδέλφου Γιώργου Αδαμίδη, που αφορούν το 
μέλλον του ΑΗΣ Αμυνταίου σύμφωνα με πρόταση που έχει κα-
τατεθεί από τον όμιλο Μυτιληναίου. Οι εργαζόμενοι στον όμιλο 
ΔΕΗ αγωνίζονται για τη βιωσιμότητα και το μέλλον του ομίλου 
και οι θέσεις μας για όλα αυτά είναι εκφρασμένες στα Δ.Σ. και 
αποφασισμένες στα Συνέδρια της Ομοσπονδίας μας».

ΕξΥΠΝΑ ΝΗΣΙΑ: ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2018 Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΑΥξΗΣΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΜΕΙΓΜΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 
ΕξΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΕΝ

ΔΕΗ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ
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«Θα κάνουμε ότι προβλέπει ο νόμος. Την ευθύνη εκπόνησης 
και διαβούλευσης της μελέτης ανάπτυξης του λιμανιού του 
Πειραιά (master plan) την έχει ο ΟΛΠ, ενώ αρμόδιο όργανο 
για τον έλεγχο και την έγκριση του, είναι η Επιτροπή Σχεδια-
σμού και Ανάπτυξης Λιμένων της Γενικής Γραμματείας Λιμέ-
νων και Λιμενικής Πολιτικής». Αυτό ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στέλεχος της διοίκησης του ΟΛΠ, με αφορμή χθεσινή από-
φαση στη «Διαύγεια» του επικεφαλής της Δημόσιας Αρχής 
Λιμένος (ΔΑΛ-Π) Πειραιά Δημοσθένη Μπακόπουλου, να κα-
λέσει σε διαβούλευση τον ΟΛΠ την Τρίτη 28/02, σχετικά με το 
αναπτυξιακό πρόγραμμα και τη μελέτη διαχείρισης του λιμένα 
(master plan).
Πρόσφατα με πρωτοβουλία της ΔΑΛ-Π στο υπουργείο 
Ναυτιλίας είχε πραγματοποιηθεί διαβούλευση με φορείς και 
χρήστες σχετικά με το αναπτυξιακό πρόγραμμα του λιμανιού 
προκαλώντας τη δυσφορία της διοίκησης του ΟΛΠ η οποία 
απέστειλε στις 5 Φεβρουαρίου επιστολή προς τους υπουρ-
γούς Οικονομικών, Ναυτιλίας το ΤΑΙΠΕΔ, τη Ρυθμιστική Αρχή 
Λιμένος και τη Γενική Γραμματεία Λιμένων και Λιμενικής Πο-
λιτικής.
Η διοίκηση του ΟΛΠ στην επιστολή ανέφερε ότι «η εταιρεία 
ήδη κατά τα υπαγορευμένα από τις ειδικές διατάξεις έχει δι-
ενεργήσει την προβλεπόμενη διαβούλευση με όλους τους 

εμπλεκόμενους φορείς και ότι η διαδικασία βρίσκεται στη 
φάση της διατύπωσης εγγράφων και απόψεων προκειμένου 
ο σχετικός φάκελος να διαβιβαστεί στη Γενική Γραμματεία 
Λιμένων». Τόνιζε εξάλλου ότι η ΔΑΛ «επιχειρεί την υποκα-
τάσταση της διοίκησης του ΟΛΠ ΑΕ και την παρέμβασή του 
στη διοίκηση του λιμένα κάτι το οποίο δεν είναι μόνο παρά-
νομο αλλά είναι επίσης πράξη στρεφόμενη ευθέως κατά της 
υλοποίησης του προγράμματος επενδύσεων της εταιρείας, 
προϋπόθεση για την υλοποίηση του οποίου είναι η έγκριση 
του «master plan»».
Από την πλευρά της πάντως η Δημόσια Αρχή Λιμένος Πειραιά 
(ΔΑΛ-Π) με τη χθεσινή απόφασή της στη «Διαύγεια» αναφέ-
ρει ότι ο Οργανισμός Λιμένος Πειραιά δεν έχει προβεί σε καμία 
απολύτως διαβούλευση με τη ΔΑΛ-Π ως αρμόδια Αρχή Λιμέ-
νος και διευκρινίζει ότι σύμφωνα με τους όρους ΙΙΙ και ΙV του 
παραρτήματος 6.2 της σύμβασης παραχώρησης, το master 
plan του ΟΛΠ ΑΕ, θα πρέπει να περιέχει μεταξύ άλλων έκθεση 
για το αποτέλεσμα διαβούλευσης με σημαντικούς φορείς, την 
Αρχή Λιμένος, το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, το Λιμενικό Σώμα 
κ.α και να συνοδεύεται από γραπτή δήλωση για τις απόψεις 
των ατόμων των οποίων τις παρατηρήσεις έλαβε υπόψιν η 
διοίκηση κατά την κατάρτιση του σχεδίου.
Προσθέτει επίσης ότι για την προαναφερόμενη διαβούλευ-

ση που έχει κληθεί ο ΟΛΠ για τις 28/02/2018 θα τηρηθούν 
πρακτικά και ότι η ΔΑΛ-Π δεσμεύεται να έχει υποβάλει έκθε-
ση διαβούλευσης και αποτελεσμάτων έως την Παρασκευή 
02/03/2018 ώστε να μην προκληθεί οποιαδήποτε καθυστέ-
ρηση στην ταχθείσα από την Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανά-
πτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) προθεσμία.
Σημειώνεται ότι η ΕΣΑΛ που συνεδρίασε υπό την προεδρία 
του Γενικού Γραμματέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και 
Ναυτιλιακών Επενδύσεων Χρήστο Λαμπρίδη στο υπουργείο 
Ναυτιλίας και με τη συμμετοχή εκπροσώπων από συναρμό-
δια υπουργεία ανακοίνωσε ότι εντός 10 εργάσιμων ημερών, 
έως τις 07/03/2018 , θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαδι-
κασία διαβούλευσης των φορέων, στην υποβληθείσα μελέτη 
ανάπτυξης του λιμανιού του Πειραιά (master plan) από τον 
Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς ΑΕ. Σημειώνεται ότι οι προτάσεις 
των δήμων και των φορέων θα πρέπει να εξεταστούν από 
τον ΟΛΠ σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, αλλά δεν 
είναι υποχρεωτικό να υιοθετηθούν. Στην περίπτωση που ο 
ΟΛΠ αποδεχτεί προτάσεις των δήμων θα πρέπει να υποβάλει 
σχέδιο τροποποίησης, ενώ στην περίπτωση που κάποιες από 
αυτές απορρίψει, θα πρέπει να δώσει αιτιολογημένη πρόταση.

Στην προγραμματισμένη γεώτρηση σε κυπριακά χωρικά ύδατα 
και στο μπλόκο από μέρους τουρκικών στρατιωτικών πλοίων 
αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος της ENI, Κλάουντιο Ντε-
σκάλτσι, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Έπρεπε να αρχίσουμε την γε-
ώτρηση αυτή και περιμένουμε», δήλωσε ο επικεφαλής της ENI. 
«Είναι σαφές ότι από τη στιγμή που μετά από τη γεώτρηση αυτή 
πρέπει να πάμε σε άλλη χώρα, είναι πολύ πιθανό ότι τις ημέρες 
αυτές θα πρέπει να μετακινηθούμε, θέτοντας υπό συνθήκες 
ασφαλείας την αναζήτηση αυτή», είπε ο ίδιος και προσέθεσε: «Στη 

συνέχεια, θα επιστρέψουμε, περιμένοντας να βρεθεί μια λύση από 
την διεθνή διπλωματία».
Εξάλλου, σε ερώτηση αν πρόκειται να εγκαταλείψουν οριστικά τη 
γεώτρηση στην περιοχή Καλυψώ, ο Κλάουντιο Ντεσκάλτσι τόνι-
σε: «Όχι, είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοιες διαφορές. Συνήθως, στις 
περιπτώσεις αυτές, θέτουμε υπό συνθήκες ασφαλείας τον στόχο. 
Δεν φύγαμε από τη Λιβύη ή από άλλες χώρες όταν υπήρχαν πο-
λύπλοκες καταστάσεις, είμαστε όλοι πολύ νηφάλιοι και ήσυχοι».
Η νέα αναζήτηση φυσικού αερίου, δήλωσε τέλος ο Ντεσκάλτσι, 

«μπορεί να πραγματοποιηθεί στο Μαρόκο». Παράλληλα, πηγές 
του ιταλικού υπουργείου Εξωτερικών διέψευσαν την είδηση που 
δημοσίευσαν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, σχετικά με ενδεχόμε-
νη συνάντηση εκπροσώπων της τουρκοκυπριακής κοινότητας 
με την ηγεσία της ENI. «Δεν υπήρξαν συναντήσεις της ιταλικής 
κυβέρνησης με ιθύνοντες της τουρκοκυπριακής κοινότητας, σχε-
τικά με το θέμα του πλοίου της ΕΝΙ, το οποίο βρίσκεται ακόμη στ΄ 
ανοικτά της Κύπρου», αναφέρουν πηγές του ιταλικού υπουργείου 
Εξωτερικών.

Ψηφίστηκε με ευρεία κοινοβουλευτική πλειοψηφία από την Ολομέλεια το νομοσχέδιο για την Σύμβαση Παραχώρησης του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ υπέρ επί 
της αρχής τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, η ΝΔ, οι ΑΝΕΛ, η Ένωση Κεντρώων και το Ποτάμι. «Παρών» ψήφισε η Δημοκρατική Συμπαράταξη. Καταψήφισαν η ΧΑ και το ΚΚΕ

Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom κατέγραψε στις 21 Φε-
βρουαρίου ένα νέο απόλυτο ιστορικό ρεκόρ ημερησίων εξαγω-
γών φυσικού αερίου, που έφθασε τα 645,1 εκατομμύρια κυβικά 
μέτρα, αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ  «η ποσότητα αυτή ξεπερνά κατά 5,1 εκατομμύρια 
κυβικά μέτρα την προηγούμενη τιμή που καταγράφηκε στις 19 
Δεκεμβρίου του 2017 και ανήλθε στα 640 εκατομμύρια κυβικά 
μέτρα. Όπως είχε δηλώσει πρόσφατα ο διευθύνων σύμβουλος 
της Gazrpom Αλεξέι Μίλερ, το 2017 η εταιρεία αύξησε την παρα-

γωγή φυσικού αερίου, σε σύγκριση με το 2016 κατά 12,4% φθά-
νοντας τα 472 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ οι εξαγωγές 
φυσικού αερίου στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 8,1% φθάνοντας 
τα 193,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Το 2017 οι χώρες της 
Βορειοδυτικής και Κεντρικής Ευρώπης αύξησαν τις εισαγωγές 
ρωσικού φυσικού αερίου. Στην Γερμανία αυξήθηκαν κατά 7,1% 
φθάνοντας τα 53,4 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, ενώ στην Αυ-
στρία καταγράφηκε ένα ιστορικό ρεκόρ αύξησης στις εισαγωγές 
ρωσικού φυσικού αερίου που έφθασε το 40% και τα 8,5 δισεκα-

τομμύρια κυβικά μέτρα, όπως και στην Ολλανδία που έφθασε τα 
4,6 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα καταγράφοντας μια αύξηση 
της τάξεως του 9,7%. Ένα ακόμη ρεκόρ σημείωσε η Gazprom και 
στην Δανία, αυξάνοντας τις εξαγωγές της κατά 1,9% σε σχέση με 
την μέγιστη ένδειξη του 2016, φθάνοντας τα 1,75 δισεκατομμύρια 
κυβικά μέτρα.

ΣΕ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣχΕΔΙΟ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΚΑΛΕΙ ΤΟΝ 
ΟΛΠ, Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΡχΗ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ENI: ΔΕΝ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΠΟΥΜΕ ΤΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ - ΠΙΘΑΝΑ ΘΑ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΘΟΥΜΕ, ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΟΥΜΕ

ΜΕ ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗ, ΨΗΦΙΣΤΗΚΕ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑχΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΛΘ

ΝΕΟ ΡΕΚΟΡ ΕξΑΓΩΓΩΝ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΤΗΣ GAZPROM ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
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Επενδύσεις, κυρίως σε οπτικές ίνες και δίκτυα νέας γενιάς 
κινητής, ύψους 800 εκατ. ευρώ πραγματοποίησε το 2017 ο 
Όμιλος ΟΤΕ, σύμφωνα με τα οικονομικά του αποτελέσματα. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρεται στα οικονομικά 
αποτελέσματα της εταιρείας, τα ενοποιημένα έσοδα του Ομί-
λου OTE ανήλθαν σε 3.857,1 εκατ. ευρώ μειωμένα κατά 1,3%. 
Η κερδοφορία EBITDA διαμορφώθηκε σε 1.303,9 εκατ. ευρώ, 
μειωμένη κατά 1,3% με το περιθώριο ΕΒΙΤDA να παραμένει 
αμετάβλητο. Οι προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιου-
σιακά στοιχεία το δ΄τρίμηνο του 2017, ανήλθαν σε 213,3 εκατ. 
ευρώ, αυξημένες κατά 51,8%, κυρίως λόγω των επενδύσεων 
στις δραστηριότητες σταθερής στην Ελλάδα, ενώ για το σύνο-
λο του 2017, ανήλθαν σε 797,5 εκατ. ευρώ. Ο προσαρμοσμέ-
νος καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 0,7 δισ. 
ευρώ στις 31 Δεκεμβρίου 2017, που αντιστοιχεί σε 0,6 φορές 
το ετήσιο προσαρμοσμένο ΕΒΙTDA του Ομίλου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τίθεται σε ισχύ νέα πολιτική 
αμοιβών των μετόχων, σύμφωνα με την οποία το Διοικητικό 
Συμβούλιο θα προτείνει μέρισμα 0,35 ευρώ ανά μετοχή για τη 
χρήση του 2017, υπερδιπλάσιο από το 0,16 ευρώ ανά μετοχή 
πέρυσι, ενώ ξεκινάει και πρόγραμμα επαναγοράς ιδίων μετο-
χών αξίας 90 εκατ. ευρώ για το 2018.
Στην Ελλάδα, τα έσοδα του Ομίλου ΟΤΕ στο δ´τρίμηνο 
μειώθηκαν κατά 3,9%, καθώς η ισχυρή αύξηση στα έσοδα 
από τις υπηρεσίες σταθερής και κινητής τηλεφωνίας αντι-
σταθμίστηκε πλήρως από τη μείωση των εσόδων στη διεθνή 
χονδρική. Η πτώση στα έσοδα χονδρικής οφείλεται κυρίως 
στη μείωση της διεθνούς κίνησης, καθώς και της χονδρικής 

τιμής LLU.
Τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας Ελλάδας κατέγραψαν αύξηση 
1% σε ετήσιο επίπεδο. Οι πελάτες VDSL αυξήθηκαν κατά 62% 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο πέρυσι φτάνοντας τις 
354.000 ή το 20,1% της συνδρομητικής βάσης ευρυζωνικών 
υπηρεσιών λιανικής. Τον Δεκέμβριο, η εταιρεία προσέφερε 
ευρυζωνικές ταχύτητες μέχρι και 200Mbps. Οι συνδρομητές 
COSMΟΤΕ TV ανήλθαν σε 525 χιλιάδες στο τέλος του έτους.
Τα συνολικά έσοδα κινητής τηλεφωνίας στην Ελλάδα αυξή-
θηκαν κατά 2,1% το δ’ τρίμηνο του 2017, εντείνοντας την 
ανάκαμψη που σημειώθηκε τα προηγούμενα τρίμηνα. Τα 
έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε 240,1 εκατ. ευρώ αυξημένα 
κατά 4,6% στο τρίμηνο, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση 
των τελευταίων ετών, υποστηριζόμενα από μια ακόμα διψή-
φια αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες data.
Στη Ρουμανία, τα έσοδα σταθερής τηλεφωνίας σημείωσαν 
αύξηση 0,9% σε σχέση με πέρυσι. Αντίστοιχα, τα έσοδα στην 
κινητή διαμορφώθηκαν στα 464,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας 
αύξηση 1,7%. Στην Αλβανία, στο δ τρίμηνο του 2017, τα έσο-
δα παρέμειναν αμετάβλητα, αντικατοπτρίζοντας τον εξορθο-
λογισμό της αγοράς.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Ομίλου ΟΤΕ, Mιχάλης 
Τσαμάζ, ανέφερε: «Το 2017 ήταν μία καλή χρονιά για τον 
Όμιλο ΟΤΕ. Επενδύσαμε δυναμικά με στόχο την ανάπτυξη. 
Στην Ελλάδα καταγράφονται ήδη στις επιδόσεις μας τα οφέλη 
από τις σημαντικές επενδύσεις μας σε δίκτυα νέας γενιάς και 
τηλεοπτικό περιεχόμενο, καθώς και από την προσήλωσή μας 
στην εμπειρία του πελάτη. Το δ τρίμηνο, πετύχαμε ισχυρά 

έσοδα τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία, 
τα οποία όμως αντισταθμίστηκαν από τα χαμηλότερα έσοδα 
διεθνούς χονδρικής. Οι επενδύσεις μας σε δίκτυα οπτικών 
ινών αποδίδουν, με τις νέες συνδέσεις VDSL να καταγράφουν 
ρεκόρ στο τρίμηνο, ενώ και η πελατειακή βάση της συνδρο-
μητικής τηλεόρασης συνεχίζει να αυξάνεται. Επεκτείνοντας τα 
δίκτυά μας, και βελτιώνοντας την ευρυζωνική εμπειρία των 
πελατών μας, καλύπτουμε τη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση 
για internet υψηλών ταχυτήτων. Χάρη στα υπερσύγχρονα 
δίκτυά μας 4ης γενιάς, η κινητή τηλεφωνία στην Ελλάδα κα-
τέγραψε σημαντική αύξηση στα έσοδα από υπηρεσίες. Στις 
διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου, αρχίζουμε να βλέπουμε 
τα πρώτα σημάδια σταθεροποίησης, έχοντας ωστόσο σημα-
ντικά περιθώρια βελτίωσης της κερδοφορίας. Πιστεύουμε ότι 
οι επενδύσεις μας, που κορυφώθηκαν τη χρονιά που πέρα-
σε, θα βοηθήσουν την Ελλάδα να αξιοποιήσει σταδιακά τις 
δυνατότητές της, τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο παραγωγικές 
και ανταγωνιστικές και τους πολίτες να βελτιώσουν τη ζωή 
τους». Και κατέληξε ο πρόεδρος και διευθύνων συμβουλος 
του Ομίλου: «Πριν από μερικές εβδομάδες παρουσιάσαμε μια 
νέα πολιτική αμοιβών προς τους μετόχους, με στόχο να τους 
ανταμείψουμε γιατί με την υποστήριξή τους, η εταιρεία κατά-
φερε να  ενισχύσει τη θέση της και να ανακάμψει στις αγορές 
που δραστηριοποιείται. Το όφελος για όλους τους μετόχους 
μας θα ενισχυθεί περαιτέρω, με τη σταδιακή επαναφορά των 
επενδύσεων σε κανονικά επίπεδα και την ομαλοποίηση των 
ελεύθερων ταμειακών ροών».

Ενισχύονται περαιτέρω οι θετικές προσδοκίες για το 2018, καθώς 
τους δύο πρώτους μήνες και οι τρεις οίκοι έχουν προχωρήσει σε 
αναβάθμιση της χώρας (χθες ο οίκος Moody’s αναβάθμισε την πι-
στοληπτική ικανότητα κατά δύο βαθμίδες, σε Β3 από Caa2, με θετικό 
outlook), αναφέρει, σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Οικονομικών. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ παράλληλα, επισημαίνει ότι αυτή η αισι-
οδοξία είναι βάσιμη, καθώς στηρίζεται σε πολυμέτωπη πρόοδο με 

προοπτική την οριστική έξοδο από την κρίση. Ειδικότερα:
- Η τεχνική συζήτηση για την ελάφρυνση του χρέους βρίσκεται σε 
εξέλιξη και τα αποτελέσματα πρόκειται να παρουσιαστούν στο Euro 
Working Group της 1ης Μαρτίου.
- Η δ’ αξιολόγηση ξεκινά τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου με συζητήσεις 
σε επίπεδο τεχνικών κλιμακίων και επικεφαλής των θεσμών και συ-
γκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την ομαλή ολοκλήρωσή της.

- Το νέο ολιστικό σχέδιο βιώσιμης και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης 
εκπονείται και πρόκειται να παρουσιαστεί τον Απρίλιο του 2018.
- Το «μαξιλάρι ρευστότητας» συνεχίζει να κτίζεται για τη στήριξη της 
οικονομίας και τη διασφάλιση σταθερής πρόσβασης στις αγορές.

Αλλαγές που αφορούν στις προαγωγές στη δημοτική αστυνο-
μία, τις μισθώσεις σχολικών κτιρίων, τις Δημοτικές Επιχειρήσεις 
Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ), καθώς και το πρόγραμμα 
«Θησέας», προτείνονται σε τέσσερις διατάξεις που περιλαμβάνο-
νται σε δύο τροπολογίες, τις οποίες κατέθεσε ο υπουργός Εσω-
τερικών, Πάνος Σκουρλέτης, στο σχέδιο νόμου του υπουργείου 
Παιδείας για την ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, η τοποθέτηση υπαλλήλων ΠΕ 
και ΤΕ του κλάδου Δημοτικών Αστυνομικών ως προϊσταμένων 
περιορίζεται στις οργανικές μονάδες επιπέδου Διεύθυνσης και 
όχι στις οργανικές μονάδες επιπέδου Τμήματος, δεδομένου ότι ο 
αριθμός οργανικών θέσεων προϊσταμένων Τμήματος υπερβαίνει 
τον αριθμό διαθέσιμων προς τοποθέτηση υπαλλήλων ΠΕ και ΤΕ 

του συγκεκριμένου κλάδου. Με άλλη διάταξη δίνεται η δυνατό-
τητα μίσθωσης ακινήτων για τη στέγαση σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σε περιοχές με 
επιτρεπόμενη χρήση διάφορη από τη ζητούμενη με τη σχετική 
διακήρυξη, εφόσον προηγήθηκαν δύο άγονες δημοπρασίες, κατά 
τις οποίες δεν βρέθηκε κατάλληλο κτίριο με επιτρεπόμενη τη ζη-
τούμενη χρήση. Επίσης, παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2018 
η προθεσμία επέκτασης της χωρικής αρμοδιότητας των Δημοτι-
κών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Σύμφωνα με την 
αιτιολογική έκθεση, η παρούσα ρύθμιση κρίνεται επιβεβλημένη, 
καθώς υπάρχουν περιπτώσεις δήμων, οι οποίοι, λόγω ελλιπούς 
στελέχωσης, δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμη τις απαιτούμενες 
ενέργειες, προκειμένου να ληφθεί η σχετική απόφαση επέκτασης 

της χωρικής αρμοδιότητας των δικών τους ΔΕΥΑ, ενώ με την 
παράταση θα μπορέσουν να προχωρήσουν στην επαρκή για τις 
ανάγκες τής επέκτασης στελέχωση. Με την τέταρτη διάταξη, τέλος, 
παρατείνεται έως τις 30 Ιουνίου 2018 η διάρκεια του προγράμμα-
τος «ΘΗΣΕΑΣ», μέσω του οποίου χρηματοδοτούνται δράσεις ανά-
πτυξης και βελτίωσης των υποδομών οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΟΤΑ, καθώς και των τεχνικών υποδομών τους. «Η διάταξη 
κρίνεται αναγκαία λόγω των θετικών αποτελεσμάτων που θα 
προκύψουν στην τοπική ανάπτυξη και κατ’ επέκταση στην εθνική 
οικονομία, από την παρεχόμενη δυνατότητα ολοκλήρωσης του 
φυσικού αντικειμένου, καθώς και αποπληρωμής των ενταγμέ-
νων στο πρόγραμμα έργων» αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση
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Tην επιβολή χρηματικού προστίμου στην Ελλαδα, επειδή 
καθυστέρησε να εφαρμόσει το δίκαιο της Ένωσης για την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων του Θριασίου Πεδίου 
ανακοίνωσε το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική» συγκεκριμένα, η Ελλάδα 
υποχρεώνεται σε καταβολή κατ’ αποκοπήν ποσού ύψους 
5 εκατ. ευρώ και βαθμιαίως μειούμενης χρηματικής ποι-
νής ύψους 3,28 εκατομμυρίων ευρώ ανά εξάμηνο κα-
θυστερήσεως της πλήρους εφαρμογής των μέτρων που 
προβλέπονται από την ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Υπενθυμίζεται ότι με απόφαση της 24ης Ιουνίου 2004, το 
Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα, μη λαμβάνοντας τα ανα-
γκαία μέτρα για την εγκατάσταση αποχετευτικού δικτύου 
των αστικών λυμάτων της κείμενης στα δυτικά της Αθή-
νας περιοχής του Θριασίου Πεδίου και μη υποβάλλοντας 
σε επεξεργασία αυστηρότερη της δευτεροβάθμιας τα αστι-
κά λύματα της περιοχής αυτής, πριν από την απόρριψή 
τους στην ευαίσθητη περιοχή του κόλπου της Ελευσίνας, 
παρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει από την οδηγία για 
την επεξεργασία των αστικών λυμάτων.
Στο πλαίσιο του ελέγχου της εκτελέσεως της αποφάσεως 
του 2004, η Επιτροπή έκρινε ότι δεν είχε επιτευχθεί πλή-
ρης συμμόρφωση προς τις επιταγές της αποφάσεως αυ-
τής. Έτσι, η Επιτροπή άσκησε δεύτερη προσφυγή λόγω 
παραβάσεως ενώπιον του Δικαστηρίου προκειμένου να 
ζητήσει την επιβολή χρηματικών κυρώσεων εις βάρος της 
Ελλάδας.

Με τη σημερινή του απόφαση, το Δικαστήριο διαπιστώνει 
ότι η Ελλάδα δεν εκπλήρωσε πλήρως τις υποχρεώσεις της 
από την απόφαση του 2004. Ειδικότερα, κατά την κατα-
ληκτική ημερομηνία της 7ης Ιουλίου 2010 την οποία είχε 
ορίσει η Επιτροπή, τα αστικά λύματα της περιοχής του 
Θριασίου Πεδίου δεν ετύγχαναν ακόμη συλλογής και επε-
ξεργασίας σύμφωνης προς τις επιταγές της οδηγίας, πριν 
από την απόρριψή τους στην ευαίσθητη περιοχή του κόλ-
που της Ελευσίνας. Συγκεκριμένα, η κατασκευή σταθμού 
επεξεργασίας των αστικών λυμάτων είναι μεταγενέστερη 
της ημερομηνίας αυτής (ολοκληρώθηκε μόλις στις 7 Απρι-
λίου 2011), ενώ ο σταθμός λειτουργούσε, πέραν των πε-
ριόδων δοκιμαστικής λειτουργίας, μόλις από τις 27 Νοεμ-
βρίου 2012. Επίσης, το δευτερεύον αποχετευτικό δίκτυο 
δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί στο σύνολό του (το τμήμα 
Κάτω Ελευσίνας του οικισμού της Ελευσίνας δεν διαθέτει 
ακόμη τέτοιο δίκτυο) και σχεδόν το ήμισυ του πληθυσμού 
της περιοχής του Θριασίου Πεδίου δεν είναι ακόμη συνδε-
δεμένο στο τριτοβάθμιο δίκτυο.
Το Δικαστήριο έκρινε ότι η επιβολή χρηματικής ποινής συ-
νιστά πρόσφορο οικονομικής φύσεως μέσο προκειμένου 
να παρακινηθεί η Ελλάδα σε λήψη των αναγκαίων μέτρων 
για την πλήρη εκτέλεση της απόφασης του 2004. Συνα-
φώς, διαπίστωσε ότι η σχεδόν εικοσαετής καθυστέρηση 
της Ελλάδας όσον αφορά τη συμμόρφωση των επίμαχων 
εγκαταστάσεων προς την οδηγία (συμμόρφωση η οποία 
έπρεπε να είχε εξασφαλιστεί το αργότερο έως τις 31 Δεκεμ-

βρίου 1998) συνιστά επιβαρυντική περίσταση, εξυπακου-
ομένου ότι η κατάσταση στην περιοχή του Θριασίου Πεδί-
ου έχει βελτιωθεί σε σύγκριση με εκείνη που επικρατούσε 
όταν κινήθηκε η διαδικασία διαπιστώσεως παραβάσεως, 
επί της οποίας εκδόθηκε η απόφαση του 2004 και ότι πρέ-
πει να ληφθεί υπόψη η ελαφρυντική περίσταση που ανά-
γεται στον έντονο αρχαιολογικό χαρακτήρα της περιοχής 
αυτής και στις σχετικές δυσκολίες τις οποίες επικαλέστηκε 
η Ελλάδα, καθώς και η μειωμένη ικανότητα πληρωμής 
του ως άνω κράτους μέλους συνεπεία της οικονομικής 
κρίσης που διέρχεται.
Το Δικαστήριο έκρινε έτσι σκόπιμο να υποχρεώσει την Ελ-
λάδα να καταβάλει, από σήμερα έως την πλήρη εκτέλεση 
της αποφάσεως του 2004, εξαμηνιαία χρηματική ποινή 
ύψους 3 276 000 ευρώ ανά εξάμηνο καθυστερήσεως. 
Το πραγματικό ποσό της ως άνω βαθμιαίως μειούμενης 
χρηματικής ποινής θα υπολογίζεται στο τέλος έκαστης 
εξάμηνης περιόδου, μειούμενο αναλόγως των προόδων 
που θα έχουν σημειωθεί στο μεταξύ.
Εξάλλου, το Δικαστήριο έκρινε πρόσφορο, δεδομένων ιδί-
ως των ελαφρυντικών περιστάσεων τις οποίες προβάλλει 
η Ελλάδα, να υποχρεώσει την Ελλάδα να καταβάλει, στον 
προϋπολογισμό της Ένωσης, κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 
5 εκατομμυρίων ευρώ για να αποτραπεί η επανάληψη στο 
μέλλον αναλόγων παραβάσεων.

NΕΑ ΕΥΡΩ-ΚΑΤΑΔΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΛΥΜΑΤΑ ΣΤΟ ΘΡΙΑΣΙΟ ΠΕΔΙΟ

Για δέκα από τα αιολικά πάρκα έχουν ήδη ανακηρυχθεί 
ανάδοχοι για την προμήθεια των ανεμογεννητριών, κα-
θώς και για τα έργα πολιτικού μηχανικού που αφορούν την 
εγκατάσταση και τη σύνδεσή τους με το ηλεκτρικό δίκτυο. 
Σύμφωνα με τη  Ναυτεμπορική  την άμεση έναρξη των 
εργασιών για την ανακατασκευή ή την κατασκευή 18 αιο-
λικών πάρκων και μικρών υδροηλεκτρικών μονάδων, για 
τα οποία έλαβε δάνειο 85 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), δρομολογεί η ΔΕΗ  Ανανεώ-
σιμες. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της θυγατρικής της ΔΕΗ, 
τα περισσότερα αιολικά πάρκα καθώς και μία από τις μικρές 
υδροηλεκτρικές μονάδες θα έχουν τεθεί σε λειτουργία το 
αργότερο έως το δεύτερο τρίμηνο του 2019.
Τα 18 έργα ΑΠΕ έχουν συνολική ισχύ 90,48 MW και σε 
αυτά περιλαμβάνονται 14 αιολικά πάρκα και τέσσερις μι-
κροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί - τόσο νέες μονάδες όσο και 

υφιστάμενες που θα εκσυγχρονισθούν. Τα αιολικά βρίσκο-
νται ή ξεκινά η κατασκευή τους σε περιοχές όπως η Χίος, η 
Καρδίτσα, η Κάρπαθος, η Κεφαλονιά και η Τήνος. Από τα 
τέσσερα υδροηλεκτρικά τα δύο (Σμόκοβο ΙΙ, Μακροχώρι 
ΙΙ) αφορούν νέες εγκαταστάσεις. Στους υπόλοιπους δύο 
υφιστάμενους σταθμούς (Λούρος, Βέρμιο) θα πραγματο-
ποιηθεί πλήρης ανακατασκευή (repowering), αυξάνοντας 
σημαντικά την απόδοσή τους.
Το κόστος του πρότζεκτ θα αγγίξει τα 114 εκατ. ευρώ, ενώ 
το δάνειο που εξασφάλισε η ΔΕΗ Ανανεώσιμες από την ΕΤΕπ 
αποτελεί τη μεγαλύτερη χρηματοδότηση που έχει πραγμα-
τοποιήσει μέχρι σήμερα η τράπεζα για επενδύσεις σε ΑΠΕ 
στην Ελλάδα.
Για δέκα από τα αιολικά πάρκα έχουν ήδη ανακηρυχθεί ανά-
δοχοι για την προμήθεια των ανεμογεννητριών, καθώς και 
για τα έργα πολιτικού μηχανικού που αφορούν την εγκατά-

σταση και τη σύνδεσή τους με το ηλεκτρικό δίκτυο. Οι ερ-
γασίες αναμένεται να ξεκινήσουν άμεσα, ώστε να τεθούν σε 
λειτουργία στο πρώτο τρίμηνο της επόμενης χρονιάς. Στην 
περίπτωση των υπόλοιπων τεσσάρων πάρκων, η εταιρεία 
θα προχωρήσει στην προκήρυξη των διαγωνισμών περί το 
τέλος Μαρτίου.
Την ίδια στιγμή, σε εξέλιξη βρίσκεται η αναβάθμιση του εξο-
πλισμού του μικρού υδροηλεκτρικού σταθμού στον ποταμό 
Λούρο, το οποίο εκτιμάται πως θα ξεκινήσει να παράγει ηλε-
κτρική ενέργεια από τον Απρίλιο του 2019. Έως τον φετινό 
Ιούνιο αναμένεται να γίνουν επίσης οι προκηρύξεις για την 
αναβάθμιση της παλιάς υδροηλεκτρικής μονάδας στο Βέρ-
μιο, αλλά και για την κατασκευή των δύο νέων υδροηλε-
κτρικών στο Σμόκοβο και στο Μακροχώρι.   

ξΕΚΙΝΟΥΝ 18 «ΠΡΑΣΙΝΑ» ΕΡΓΑ ΤΗΣ ΔΕΗ
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Αύξηση 15% στο τουριστικό ρεύμα από τη Σερβία αναμένεται 
για το 2018 τη στιγμή που το 2017 οι αφίξεις Σέρβων ξεπέρα-
σαν τις 850.000, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου Του-
ρισμού. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μάλιστα, η Ελλάδα είναι η 
τιμώμενη χώρα στη Διεθνή Τουριστική Έκθεση ΙFT της Σερβίας 
στο Βελιγράδι και η υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά 
εκπροσωπεί τη χώρα μας στην κορυφαία τουριστική έκθεση 
της Σερβίας και συμμετείχε ως επίσημη προσκεκλημένη στα 
εγκαίνια της έκθεσης για την προβολή της Ελλάδας, παρου-
σία της πρωθυπουργού της Σερβίας Άννας Μπέρναμπιτς 
(AnaBrnabic), και του αντιπροέδρου και υπουργού Εμπορίου, 
Τουρισμού και Τηλεπικοινωνιών Ράσιμ Λιάγιτς (Rasim Ljiajic). 
Στον χαιρετισμό της η κ. Κουντουρά, αναφέρθηκε στην εξαιρε-
τική πορεία ανάπτυξης του ελληνικού τουρισμού σε εφαρμογή 
της εθνικής τουριστικής πολιτικής για τουρισμό 365 ημέρες το 
χρόνο, και στη διψήφια αύξηση των αφίξεων από τη Σερβία 

τα τελευταία χρόνια. Την ίδια στιγμή τόνισε ότι αποτελεί κοινή 
βούληση των δύο χωρών η ενίσχυση της διμερούς τουρι-
στικής συνεργασίας και η υποστήριξη της θετικής δυναμικής 
που καταγράφεται, με στόχο την εκατέρωθεν αύξηση του 
τουρισμού τα επόμενα χρόνια. Στο πλαίσιο των επαφών της, η 
Ελληνίδα υπουργός, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας με 
τον κ. Λιάγιτς παρουσία της αναπληρώτριας υπουργού για τον 
τουρισμό Ρενάτα Πίντζο (Renata Pind´o) για την ενίσχυση 
της τουριστικής συνεργασίας και των δράσεων εξωστρέφειας 
και την εκατέρωθεν αύξηση των τουριστικών ροών σε εφαρ-
μογή της διμερούς τουριστικής συνεργασίας που υπέγραψαν, 
στο πλαίσιο του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας- 
Σερβίας στη Θεσσαλονίκη τον Ιούλιο του 2017.
Εξάλλου, η Ελλάδα προβλήθηκε δυναμικά σε ειδική εκδήλω-
ση του ΕΟΤ ως τιμώμενη χώρα της έκθεσης, όπου παρέστη-
σαν περισσότεροι από 400 προσκεκλημένοι εκπρόσωποι της 

σερβικής τουριστικής βιομηχανίας και συμμετέχοντες στην 
έκθεση με την Έλενα Κουντουρά να παραχωρεί συνεντεύξεις 
στα μεγαλύτερα ΜΜΕ της Σερβίας με στόχο τη δυναμική προ-
ώθηση και προβολή της χώρας μας στη σερβική αγορά. Από 
την πλευρά του ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, Κωνσταντίνος 
Τσέγας παρουσίασε σε συνέντευξη Τύπου την τουριστική ανά-
πτυξη της χώρας μας ως παγκόσμιου ελκυστικού προορισμού, 
στο πλαίσιο της δυναμικής προβολής της ως τιμώμενη χώρα. 
Ο ΕΟΤ συμμετέχει με περίπτερο 194 τ.μ., όπου φιλοξενούνται 
14 συνεκθέτες από την Ελλάδα, Περιφέρειες, ενώσεις ξενοδό-
χων, τουριστικοί οργανισμοί και ξενοδοχειακές επιχειρήσεις. 
Στο περίπτερο του ΕΟΤ και την ειδική σκηνή εκδηλώσεων στον 
εκθεσιακό χώρο, διοργανώνονται από το Γραφείο ΕΟΤ Σερβίας 
παράλληλες εκδηλώσεις προώθησης και προβολής της Ελλά-
δας στο κοινό της έκθεσης.

«Tο μέλλον του ελληνικού τουρισμού», ήταν το αντικείμενο 
ειδικής εκδήλωσης που οργάνωσαν στο Ευρωπαϊκό Κοι-
νοβούλιο οι έλληνες ευρωβουλευτές Ελίζα Βόζεμπεργκ και  
Μίλτος Κύρκος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκδήλωση έγινε 
παρουσία του Επιτρόπου Δ. Αβραμόπουλου και του επικε-
φαλής εκπροσώπου της Επιτροπής Μ. Σχοινά, ενώ κεντρικοί 
ομιλητές ήταν ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελληνικών Του-
ριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), Γιάννης Ρέτσος, ο Γενικός Δι-
ευθυντής Ινστιτούτου ΣΕΤΕ Ηλίας Κικίλιας, η Ιωάννα Δρέττα, 
Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας «Marketing Greece», 

και ο Ξενοφώντας Πετρόπουλος, Διευθυντή Επικοινωνίας 
ΣΕΤΕ. «Ο τουρισμός είναι ο άξονας ανάπτυξης της Ελλάδας που 
αντέχει μεν στους κραδασμούς αλλά είναι και εξαιρετικά ευαί-
σθητος στις αλλαγές, γι’ αυτό πρέπει να τον προστατεύσουμε 
ως κόρην οφθαλμού», δήλωσε με χαιρετισμό του ο κ. Αβρα-
μόπουλος.  Ο Μαργαρίτης Σχοινάς τόνισε ότι «Ο ΣΕΤΕ είναι ένας 
εξαιρετικά αξιόπιστος συνομιλητής που εκπροσωπεί συνολικά 
το τουριστικό προϊόν στην Ελλάδα». Η κ. Βόζεμπεργκ, ανοί-
γοντας τη συζήτηση αναφέρθηκε στη «σημαντική συμβολή 
του τουρισμού στην κοινωνικοοικονομική ολοκλήρωση των 

νησιωτικών, παράκτιων και ορεινών περιοχών», ενώ δεν 
παρέλειψε να επισημάνει «τα εμπόδια στη χάραξη μίας κοινής 
ευρωπαϊκής πολιτικής για τον τουρισμό». Μεταξύ άλλων, η 
ελληνίδα ευρωβουλευτής σχολίασε το ζήτημα της εποχικότη-
τας του ελληνικού τουρισμού και έκλεισε με μία αναφορά στα 
προσφυγικά - μεταναστευτικά ρεύματα των τελευταίων ετών 
που έπληξαν το τουριστικό προϊόν κορυφαίων ελληνικών 
προορισμών.

Σύμβαση για την επέκταση του Βενιζέλειου Νοσοκομείου, 
προϋπολογισμού 15,8 εκ. ευρώ, υπέγραψε ο περιφερειάρχης 
Κρήτης, Στ. Αρναουτάκης, με το έργο να ξεκινά τον ερχόμε-
νο Μάρτιο - επέκταση η οποία θα συμβάλει στην εύρυθμη 
λειτουργία του νοσοκομείου, και θα καλύψει υγειονομικές 
ανάγκες των πολιτών. Σύμφωνα με το ΑΠε-ΜΠΕ πρόκειται για 
το έργο που αφορά στην κατασκευή προσθήκης τριώροφου 
κτιρίου νοσηλευτικών μονάδων στο «Βενιζέλειο -Πανάνειο», 
το οποίο θα είναι συνδεδεμένο και θα λειτουργεί σε συνεργα-
σία και συμπληρωματικά με το υφιστάμενο νοσοκομείο, σε 
όλα τα επίπεδα. Το έργο με τίτλο «κατασκευή νέων πτερύγων 
στο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου Βενιζέλειο - Πανάνειο - 3ο 
υποέργο «ανέγερση νέων πτερύγων»», ξεκινάει σύμφωνα με 

τον κ. Αρναουτάκη μετά από μεγάλη ταλαιπωρία και καθυ-
στερήσεις, δεδομένου ότι ξεκίνησε η μελέτη από το υπουργείο 
Υγείας το 2012. «Αμέσως μετά θα προχωρήσουμε και για τον 
εξοπλισμό, για να μπορεί να είναι πανέτοιμο και να δοθεί στην 
κοινωνία της Κρήτης», δήλωσε ο περιφερειάρχης.  Σύμφωνα 
με τα τεχνικά στοιχεία, η συνολική δυναμικότητα των νέων 
πτερύγων σε κλίνες, ανέρχεται σε 80 κλίνες Παθολογικής 
Νοσηλευτικής Μονάδας, 3 κλίνες σε εφημερία και 3 κλίνες σε 
μονάδα ειδικών λοιμώξεων, ενώ παράλληλα διαμορφώνε-
ται ο περιβάλλων χώρος (έκτασης άνω των 3.000 τ.μ.) με τη 
δημιουργία χώρων πρασίνου, προσπελάσεων, δικτύων κλπ. 
«Στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών εργασιών κι επειδή 
το έργο βρίσκεται στην περιοχή της Κνωσού, πραγματοποι-

ήθηκαν σημαντικές και εκτεταμένες αρχαιολογικές εργασίες 
και έρευνες. Σημαντικά αρχαιολογικά ευρήματα - όπως τμήμα 
ρωμαϊκής οδού και ένα ταφικό μνημείο μεγάλων διαστάσεων 
- μεταφέρονται εκτός του περιγράμματος των νέων πτερύγων 
και αναδεικνύονται στον περιβάλλοντα χώρο τους» ανέφερε ο 
κ. Αρναουτάκης. Σύμφωνα με την υποδιοικήτρια της 7ης ΥΠΕ 
Κρήτης, Ελένη Γιακουμάκη, «σήμερα είναι μία ιστορική ημέρα 
για τα δεδομένα της υγείας στην Κρήτη, καθώς η επέκταση του 
Βενιζέλειου αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα έργα, αφού εί-
ναι συνδεδεμένο συναισθηματικά, ιστορικά, αλλά πρωτίστως 
θεραπευτικά, τόσο με το Ηράκλειο, όσο και με ολόκληρη την 
Κρήτη, καθώς μαζί με το Πανεπιστημιακό, δέχονται ένα μεγά-
λο, ένα τεράστιο όγκο ληπτών υπηρεσιών υγείας».

ΑΥξΗΣΗ 15% ΣΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΡΕΥΜΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΕΡΒΙΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟ 2018

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ “ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ” ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙζΕΛΕΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ, ΜΕ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ 15,8 
ΕΚ. ΕΥΡΩ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡχΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
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Ο Οργανισμός Enterprise Greece σε συνεργασία με το Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και με την υποστήριξη του ΤΑΙΠΕΔ 
και της Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, διοργανώνουν εκ-
δήλωση με τίτλο: “INVESTORS’ WORKSHOP-DEVELOPMENT OF 
THERMAL SPRINGS IN GREECE”, η οποία  σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου 2018, 
από τις 9:00 π.μ. έως 5.30 μ.μ., στο Αμφιθέατρο του Μουσείου 
της Ακρόπολης. Βασικό θέμα της εκδήλωσης είναι η ανάπτυξη 
των ιαματικών πηγών στην Ελλάδα, με βασικούς άξονες:
• Το θεσμικό πλαίσιο και τη χάραξη στρατηγικής για τον ιαματικό 
τουρισμό
• Την επερχόμενη αξιοποίηση ιαματικών πηγών

• Τη συμβολή των περιφερειακών και τοπικών αρχών στην ανά-
πτυξη των ιαματικών πηγών
• Την επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα του ιαματικού 
τουρισμού - Η Ελληνική και η Διεθνής εμπειρία
Στόχος της εκδήλωσης είναι να αναδείξει τη δυναμική των ια-
ματικών πηγών στη χώρα μας και τις επενδυτικές ευκαιρίες που 
δημιουργούνται για τον τομέα του ιαματικού τουρισμού από την 
περαιτέρω ανάπτυξη τους.
Την εκδήλωση θα τιμήσουν με την παρουσία τους η Υπουργός 
Τουρισμού κα Έλενα Κουντουρά, ο Υφυπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης κος Στέργιος Πιτσιόρλας, η Γενική Γραμματέας Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας κα Χριστίνα Μπαριτάκη, ο Γερμανός 

Πρέσβης κος Jens Plötner, ο Γενικός Γραμματέας Τουριστικής 
Πολιτικής και Ανάπτυξης κος Γιώργος Τζιάλλας, το μέλος ΔΣ του 
ΕΟΠΠΥ κος Γρηγόριος Σαμπάνης, τέλος, θα συμμετάσχει και εκ-
πρόσωπος του Υπουργείου Υγείας.
Στις ενδιαφέρουσες ενότητες της εκδήλωσης θα παρουσιαστούν 
οι επικείμενες αξιοποιήσεις ιαματικών πηγών από το ΤΑΙΠΕΔ, ο 
ρόλος της τοπικής και της περιφερειακής αυτοδιοίκησης στην 
ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού και η διεθνής εμπειρία με 
έμφαση στην ανάπτυξη των ευρωπαϊκών λουτροπόλεων.
Για δηλώσεις συμμετοχής, παρακαλούμε επικοινωνήστε:
τηλέφωνο: 210 33 55 726
email: info@enterprisegreece.gov.gr

Την πρόβλεψη να υπάρξει ειδικό ποσοστό εισαγωγής στο νέο 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής για τους αποφοίτους των ΕΠΑΛ 
προανήγγειλε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Κώστας Γαβρόγλου, μιλώντας στη συνεδρίαση της Διαρκούς 
Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γαβρόγλου, μετά και από ενστάσεις που εξέφρασαν 
εκπρόσωποι της αντιπολίτευσης, δέχθηκε ότι θα υπάρξει για την ερ-
χόμενη χρονιά ένα κενό στα ποσοστά εισαγωγής των αποφοίτων 
των ΕΠΑΛ στην τριτοβάθμια εκπαίσδευση -αφού δεν θα υπάρχουν 

τα ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά, τα οποία μέχρι φέτος, όπως όλα τα ΤΕΙ, 
δέχονταν αποφοίτους ΕΠΑΛ σε ποσοστό 20%- παρά την αύξηση 
του ποσοστού εισαγωγής στα πανεπιστήμια από 1% σε 5%. «Θα 
το μελετήσουμε και θα δούμε το ακριβές ποσοστό στην ολομέλεια» 
ανέφερε. Επίσης, απαντώντας στους προβληματισμούς της αντι-
πολίτευσης για τον τρόπο με τον οποίο θα ισχύσει η διάταξη για τις 
μετεγγραφές αδερφών, ο υπουργός πρότεινε -και έγινε δεκτό- να 
προγραμματιστεί έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής, αποκλει-
στικά για το ζήτημα των μετεγγραφών, ώστε να γίνει αναλυτική 

συζήτηση μεταξύ όλων των κομμάτων. Σημειώνεται, ωστόσο, ότι 
η εν λόγω συνεδρίαση θα γίνει μέσα στις επόμενες δύο εδβομάδες, 
πάντως μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για την ίδρυση του Πα-
νεπιστημίου Δυτικής Αττικής. «Να αρχίσουμε μία συζήτηση και να 
καταλήξουμε συναινετικά σε έναν νόμο για τις μετεγγραφές» τόνισε 
ο κ. Γαβρόγλου. Μετά τη σημερινή ολοκλήρωση της συζήτησης 
και επεξεργασίας στην Επιτροπή, το νομοσχέδιο για την ίδρυση του 
Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής θα συζητηθεί στην Ολομέλεια της 
Βουλής την ερχόμενη Δευτέρα 26 Φεβρουαρίου.

Η γερμανική δικαιοσύνη ανακοίνωσε σήμερα ότι θα ασκηθούν 
διώξεις εναντίον τριών ερευνητών του γνωστού ινστιτούτου 
Max-Planck επειδή επέδειξαν ιδιαίτερη ωμότητα στη διάρκεια 
πειραμάτων που έκαναν στον εγκέφαλο πιθήκων. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι τρεις ειδικοί της βιολογικής κυβερνητικής εργα-
στηρίου στην πόλη Τίμπινγκεν κατηγορούνται ότι παρέτειναν πε-

ρισσότερο από όσο θα έπρεπε τα πειράματά τους με αποτέλεσμα 
να «προκαλέσουν στα ζώα πόνο που διήρκησε για μεγάλο διά-
στημα», αναφέρει η εισαγγελία της περιοχής σε ανακοίνωσή της.
Οι ερευνητές, αν καταδικαστούν, κινδυνεύουν με πρόστιμο, 
πρόσθεσε η ίδια πηγή. Βάσει μάλιστα του ποινικού κώδικα της 
Γερμανίας η κακομεταχείριση ζώων επισύρει ποινή φυλάκισης 

έως και τριών ετών ανάλογα με τη σοβαρότητα των γεγονότων.
Σε αυτή την περίπτωση τα πειράματα στους πιθήκους είχαν λάβει 
την έγκριση των αρχών, υπό τον όρο όμως ότι θα σταματούσαν 
στην περίπτωση που γινόταν εμφανές ότι τα ζώα υποφέρουν.

Χειμερινό Σχολείο Νέων Επιστημόνων για την εμπέδωση των 17 
στόχων (για το 2030) που έχει αποφασίσει ο ΟΗΕ και αφορούν 
αποκλειστικά στη βιώσιμη ανάπτυξη, συνδιοργανώνουν το 
Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Κατάρτισης 
(ΕΚεΠΕΚ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Διεπιστημονικής Έρευνας και 
Εκπαίδευσης (ΕΚΔΕΕ) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και 
Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και Ανθρωπιστικής 
Δράσης (ΕΚΕΚΔΑΑΔ) με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το Χειμερινό Σχολείο, με θέμα «Ατζέντα 
2030: Προς μια βιωσιμότητα για όλους» θα πραγματοποιηθεί 
στην Αράχωβα, στο Στείρι και στο Δίστομο, από 8-11 Μαρτίου 
2018, και απευθύνεται σε νέους επιστήμονες, προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές, υποψήφιους διδάκτορες, όπως επίσης 

και σε αποφοίτους, οι οποίοι θα ήθελαν να επικαιροποιήσουν και 
να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους.
Πρόκειται, όπως είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού 
-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», 
ο διευθυντής του ΕΚεΠΕΚ και Πρύτανης του Παντείου Πανεπι-
στημίου Γρηγόρης Τσάλτας, για μια δράση κατάρτισης νέων 
επιστημόνων, που προέρχονται τόσο από το θεωρητικό όσο και 
από τον θετικό τομέα.
«Η κατάρτιση αυτή, αφορά στην εμπέδωση των 17 στόχων για 
το 2030 που έχει αποφασίσει ο ΟΗΕ και αφορούν αποκλειστικά 
στη βιώσιμη ανάπτυξη. Είναι κάτι το οποίο θεωρούμε ότι είναι 
μια έννοια, λίγο-πολύ στα ελληνικά δεδομένα, πολύπαθη, διότι 
από το 1992 διεθνώς έχει αποφασιστεί τι είναι η βιώσιμη ανά-

πτυξη και εδώ υιοθετείται και εφαρμόζεται από τον οποιονδήπο-
τε φορέα a la carte, δηλαδή ανάλογα με το αντικείμενο το οποίο 
αυτός υπηρετεί, ενώ η βιώσιμη ανάπτυξη δεν είναι κάτι τέτοιο» 
ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όπως είπε ο κ. Τσάλτας, «αυτή την προσπάθεια την ‘καλλιεργού-
με’ εδώ και δεκαπέντε χρόνια με θερινά σχολεία, τα οποία γίνο-
νται κυρίως στην περιοχή των Κυθήρων, αλλά και με χειμερινά 
σχολεία, τα οποία είναι τέσσερα τα τελευταία χρόνια, που γίνο-
νται στην περιοχή του Διστόμου και της Βοιωτίας γενικότερα».
Να σημειωθεί ότι στο σεμινάριο εντάσσεται επίσης η ημερίδα με 
θέμα «Ο ρόλος της γυναίκας στη Βιώσιμη Ανάπτυξη», που θα 
πραγματοποιηθεί στην Αράχωβα, στις 8 Μαρτίου.

ΤΟ ENTERPRISE GREECE ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΝΕΙ ΤΟ
“INVESTORS’ WORKSHOP-DEVELOPMENT OF THERMAL SPRINGS IN GREECE”

ΕΙΔΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΕΠΑΛ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΡΟΑΝΗΓΓΕΙΛΕ Ο Κ. ΓΑΒΡΟΓΛΟΥ

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: ΤΡΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΔΙΩΚΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΠΕΙΡΑΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΣΕ ΠΙΘΗΚΟΥΣ

χΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣχΟΛΕΙΟ ΝΕΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥξΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΚΕΠΕΚ
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Οι εταιρείες που πωλούν συσκευές πλοήγησης οχημάτων με 
σύστημα εντοπισμού θέσης GPS - Global Positioning System, θα 
πρέπει να προσαρμόσουν την τιμολογιακή πολιτική τους, εφόσον 
το σύστημα πλοήγησης χρησιμοποιεί ελληνικούς χάρτες και πα-
ρέχει οδηγίες δρομολόγησης στα ελληνικά αλλά είναι αδύνατη, 
τεχνικά και κατασκευαστικά, η αξιοποίηση της ελληνικής γλώσσας 
από το σύστημα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό προβλέπει η 
σύσταση του Συνήγορου του Καταναλωτή, Λευτέρη Ζαγορίτη, σε 
εταιρεία μετά από καταγγελία καταναλωτη. Όπως αναφέρεται στη 
σχετική σύσταση που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του 
Συνήγορου του Καταναλωτή, «η απουσία της ανωτέρω δυνατό-
τητας (σ.σ. της εισόδου διευθύνσεων, μέσω πληκτρολογίου, στα 
ελληνικά) παραπέμπει εκ του αποτελέσματος, σε μία κατάσταση 
που θα μπορούσε να χαρακτηριστεί, τόσο ως μη συμβατή με τη 
συνήθη χρήση του επίμαχου συστήματος, από τη στιγμή που δεν 
φαίνεται να επιτυγχάνεται η καθοδήγηση του οδηγού στον επιθυ-
μητό προορισμό σε όλες τις περιπτώσεις, ή επιτυγχάνεται κατά πε-
ρίπτωση με την υπέρβαση απρόσμενων εμποδίων και δυσκολιών, 
όσο και ως ατέλεια του τρόπου κατασκευής του, και συγκεκριμένα 
του λογισμικού του, εφόσον πρόκειται για προδιαγραφή που επί 

του παρόντος λείπει, αλλά θα μπορούσε να είναι διαθέσιμη προς 
αποφυγή του προβλήματος. Το γεγονός δε, ότι η εξασφάλιση της 
υπό κρίση δυνατότητας εξαρτάται από αναβάθμιση λογισμικού, 
υπογραμμίζει τη μέριμνα και την ευθύνη της εταιρείας να μπορεί 
να προσδιορίσει τουλάχιστον τον χρόνο κατά τον οποίο αυτή θα 
καταστεί διαθέσιμη, καθώς η εναπόθεση της αναβάθμισης αό-
ριστα στο μέλλον και χωρίς καμία σχετική δέσμευση από μέρους 
της, δημιουργεί αναπόφευκτα στον χρήστη αβεβαιότητα ως προς 
την αποκατάσταση των πλήρων δυνατοτήτων του συστήματος, 
στην οποία ευλόγως προσβλέπει και η οποία μέσω αυτής (της 
αναβάθμισης) μπορεί να επιτευχθεί». Σημειώνεται ότι η είσοδος 
των διευθύνσεων είναι δυνατή μόνο με ελληνικές λέξεις γραμμένες 
με λατινικούς χαρακτήρες (κοινώς, greeklish) με ο,τι συνέπεια έχει 
αυτό για την αξιοπιστία του συστήματος.
 -Σύσταση. Κατόπιν των παραπάνω, ο Συνήγορος του Κατανα-
λωτή κάλεσε την εταιρεία, εφόσον δεν είναι δυνατή η άμεση ανα-
βάθμιση του λογισμικού του συστήματος ώστε αυτό να λειτουργεί 
πλήρως στην ελληνική γλώσσα, να προβεί σε επιμέρους ακριβή 
κοστολόγηση του συστήματος βάσει τιμοκαταλόγου λιανικής και, 
κατόπιν, σε μείωση του τιμήματος ίση με το 50% της ανωτέρω αξί-

ας. Σημειώνεται ότι η σύσταση έγινε δεκτή από την εταιρεία.
-Νομικό πλαίσιο. Σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο (άρθρο 534 ΑΚ), ο 
πωλητής υποχρεούται να παραδώσει το αντικείμενο με τις συνομο-
λογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα. Ο πωλη-
τής δεν εκπληρώνει την εν λόγω υποχρέωσή του, αν το αντικείμενο 
που παραδίδει στον αγοραστή δεν ανταποκρίνεται στη σύμβαση 
και ιδίως, μεταξύ άλλων, αν δεν είναι κατάλληλο για τη χρήση για 
την οποία προορίζονται συνήθως πράγματα της ίδιας κατηγορίας 
(άρθρο 535 ΑΚ). Εκτός αυτού, σύμφωνα με το άρθρο 540 ΑΚ, στις 
περιπτώσεις ευθύνης του πωλητή για πραγματικό ελάττωμα ή για 
έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας, ο αγοραστής δικαιούται κατ’ 
επιλογήν του: 
(α) να απαιτήσει χωρίς επιβάρυνσή του, τη διόρθωση ή αντικατά-
σταση του πράγματος με άλλο, εκτός αν μια τέτοια ενέργεια είναι 
αδύνατη ή απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες, 
(β) να μειώσει το τίμημα, 
(γ) να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση, εκτός αν πρόκειται για 
επουσιώδες πραγματικό ελάττωμα

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πια φθάσει σε ένα σημείο ανάπτυξης 
που είναι δυνατό να την εκμεταλλευθούν κακόβουλα και προς 
όφελός τους αυταρχικά κράτη, τρομοκράτες και χάκερ, προειδο-
ποιούν σε μια νέα έκθεση-καμπανάκι κινδύνου 26 ειδικοί σε θέ-
ματα ασφάλειας νέων τεχνολογιών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ 
η  έκθεση προβλέπει μέσα στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια, 
μεταξύ άλλων, την ταχεία αύξηση του κυβερνο-εγκλήματος με 
τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, τη χειραγώγηση των αυ-
τόνομων drones και των αυτόνομων οχημάτων (που μπορεί να 
μετατρέπονται σε πυραύλους και σε φονικά όπλα κατά αθώων), 
τη διείσδυση και την πρόκληση βλαβών σε ζωτικά δίκτυα υπο-
δομών, καθώς και την ευρεία εξάπλωση της κατευθυνόμενης 
προπαγάνδας με ποικίλους στόχους (από τον επηρεασμό των 
εκλογών έως την ειδησεογραφική παραπληροφόρηση) μέσω 

π.χ. της χρήσης αυτόνομων προγραμμάτων λογισμικού (bots) 
στο διαδίκτυο και της δημιουργίας ψευδών βίντεο (fake videos).  
Η έκθεση κάνει λόγο για «νέα ισχυρά εργαλεία χειραγώγησης 
της κοινής γνώμης σε αδιανόητη στο παρελθόν κλίμακα», σε 
συνδυασμό με άνευ προηγουμένου δυνατότητες παρακολού-
θησης των πολιτών και παραβίασης της ιδιωτικότητας και των 
προσωπικών δεδομένων τους. 
Οι ειδικοί καλούν τις κυβερνήσεις και τις εταιρίες όλου του κό-
σμου να συνειδητοποιήσουν τον κίνδυνο που πλέον αποτελούν 
οι μυριάδες εφαρμογές της τεχνητής νοημοσύνης και να κάνουν 
κάτι γι’ αυτό. Επισημαίνουν ότι η τεχνητή νοημοσύνη αποτελεί 
άλλη μια τυπική τεχνολογία-Ιανό με «διπλή χρήση», τόσο για 
καλό όσο και για κακό, εφόσον βρεθεί στα λάθος χέρια.
Η 100σελιδη έκθεση, στην οποία συμμετείχαν ειδικοί από το Ιν-

στιτούτο για το Μέλλον της Ανθρωπότητας του Πανεπιστημίου 
της Οξφόρδης, του Κέντρου για την Μελέτη του Υπαρξιακού Κιν-
δύνου του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, του Κέντρου για τη Νέα 
Αμερικανική Ασφάλεια, του Ιδρύματος Electronic Frontier και 
άλλων οργανισμών, προβλέπει αυτοματοποιημένες πλέον επιθέ-
σεις από χάκερ (στον «αυτόματο πιλότο»), την χρήση λογισμικού 
σύνθεσης φωνής για λόγους εξαπάτησης, την αποστολή απα-
τηλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων-παγίδων που θα περιέχουν 
φαινομενικά αξιόπιστες προσωπικές πληροφορίες αντλημένες 
από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κ.α.
Οι ειδικοί προτείνουν νέους νόμους, στενότερη συνεργασία μετα-
ξύ πολιτικών και τεχνοκρατών και μεγαλύτερη παρέμβαση της 
κοινωνίας των πολιτών στο ζήτημα. Μπορεί κανείς να βρει την 
έκθεση στη διεύθυνση  https://maliciousaireport.com/

Ερευνητές του Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ (ΙΗΔΛ) 
του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του Πολυτεχνείου 
του Τορίνο ανέπτυξαν για πρώτη φορά αισθητήρες θερμοκρασίας 
οπτικών ινών, οι οποίοι μπορούν να διαλύονται σταδιακά και εξ 
ολοκλήρου σε βιολογικά υγρά ή σε νερό. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ οι βιοδιαλυτοί αισθητήρες παρουσιάζουν χαμηλή τοξικότητα 
και εύκολη διαλυτότητα, κάτι που τους καθιστά ελκυστικούς για 
πλήθος δυνητικών βιοϊατρικών εφαρμογών, όπως για την πα-
ρακολούθηση της πόρωσης των καταγμάτων των οστών ή για 
την ασφαλέστερη εξερεύνηση των λειτουργιών του ανθρώπινου 
εγκεφάλου ή άλλων εσωτερικών οργάνων.

Η ανάπτυξη και η λειτουργία των εν λόγω αισθητήρων παρουσι-
άσθηκαν στο διεθνές περιοδικό οπτικής «Optics Letters», ενώ προ-
βλήθηκαν ως ρηξικέλευθη τεχνολογία και από την Οπτική Εταιρεία 
της Αμερικής.
Οι καινοτόμοι φωτονικοί αισθητήρες, που έχουν διάμετρο διπλάσια 
μίας ανθρώπινης τρίχας, διαλύονται σταδιακά σε βιοσυμβατά υγρά 
μέσα σε μερικές ώρες έως λίγες ημέρες. Μέχρι τα τελικά στάδια της 
διάλυσης τους, συνεχίζουν να παρέχουν μετρήσεις θερμοκρασίας 
για το περιβάλλον τους και είναι ασφαλείς για το ανθρώπινο σώμα.
Η ερευνητική ομάδα του ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, με επιστημονικό υπεύθυνο τον 
διευθυντή ερευνών Σταύρο Πισσαδάκη, επικεφαλής του Εργαστη-

ρίου Φωτονικών Υλικών και Διατάξεων, η οποία περιλαμβάνει 
την Μαρία Κωνσταντάκη και τον Ιωάννη Κονιδάκη, συνεχίζει, σε 
συνεργασία με την ομάδα του Πολυτεχνείου του Τορίνο, την περαι-
τέρω φωτονική και βιοχημική εξέλιξη των αισθητήρων, με στόχο 
την αύξηση των δυνατοτήτων λειτουργίας τους και τη βελτιστο-
ποίηση της βιοδιαλυτότητάς τους. Σύνδεσμος για την επιστημονική 
δημοσίευση;
https://www.osapublishing.org/ol/abstract.cfm?uri=ol-43-4-671

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΤΕΡΜΑ ΤΑ GPS ΠΟΥ ΔΕΝ ΔΕχΟΝΤΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ 
χΑΡΑΚΤΗΡΕΣ, ΑΛΛΙΩΣ ΕΚΠΤΩΣΗ 50%

Η ΤΕχΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΜΠΟΡΕΙ ΠΙΑ ΝΑ ΑξΙΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΚΟΒΟΥΛΑ ΑΠΟ χΑΚΕΡ, 
ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΕΣ ΚΑΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΚΘΕΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥΣ ΒΙΟΔΙΑΛΥΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΤΗΡΕΣ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ 
ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΙΤΑΛΟΥΣ
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Τη διαμόρφωση κινήτρων προκειμένου να αναστραφεί το 
φαινόμενο του brain drain που παρατηρείται τα τελευταία 
χρόνια λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας ζήτησε 
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας και 
αναπληρωτής πρόεδρος των Ευρωεπιμελητηρίων, Κωνστα-
ντίνος Μίχαλος, από τον επίτροπο για τη Διεύρυνση, Γιοχάνες 
Χαν, στο περιθώριο της τακτικής συνέλευσης των Ευρωεπιμε-
λητηρίων, στις Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ ο κ. Μί-
χαλος επισήμανε στον κ. Χαν ότι η Ελλάδα διαδραματίζει αυτή 
τη στιγμή σταθεροποιητικό ρόλο στην ταραγμένη περιοχή των 

Βαλκανίων και της νοτιοανατολικής Μεσογείου και επιθυμεί να 
συμβάλει αποφασιστικά στην ευρωπαϊκή πορεία των υποψή-
φιων προς ένταξη χωρών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τόνισε, 
ωστόσο, ότι οι χώρες που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην 
Ε.Ε. θα πρέπει να πληρούν όλες τις προβλεπόμενες προϋπο-
θέσεις, όπως ακριβώς αυτές έχουν τεθεί και από τις επίσημες 
ελληνικές Αρχές, ώστε να προάγεται τόσο το συμφέρον της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και της Ελλάδας.
Επιπλέον, ανέλυσε διεξοδικά στον κ. Χαν τη μεγάλη πρόοδο 
που έχει σημειωθεί το τελευταίο διάστημα στην οικονομία της 

χώρας και υπογράμμισε τον καταλυτικό ρόλο που μπορούν 
να παίξουν οι ελληνικές επιχειρήσεις για την αναβάθμιση της 
μείζονος περιοχής της νοτιανατολικής Ευρώπης και των υπό 
ένταξη χωρών.
Σε αυτό το πλαίσιο, έγινε διευρυμένη συζήτηση για τα χρη-
ματοδοτικά προγράμματα που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση 
για τους συγκεκριμένους σκοπούς, με τον κ. Μίχαλο να επιση-
μαίνει στον κ. Χαν ότι τα Ευρωεπιμελητήρια θα αποτελέσουν 
αρωγό προς αυτήν την κατεύθυνση.

ΕΒΕΑ : ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ BRAIN DRAIN ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Σχεδόν 100 εκατομμύρια χρόνια νωρίτερα από ό,τι πίστευαν έως 
τώρα οι επιστήμονες, εμφανίσθηκαν τα πρώτα φυτά της ξηράς, 
σύμφωνα με νέες βρετανικές εκτιμήσεις, που τοποθετούν το 
αρχικό πρασίνισμα του πλανήτη μας πριν από τουλάχιστον 500 
εκατομμύρια χρόνια. Τα πρώτα αυτά φυτά έπαιξαν ζωτικό ρόλο 
στην αύξηση του οξυγόνου που σήμερα αναπνέουμε, στην εξέλιξη 
όλων των ζώων και στην αλλαγή του κλίματος της Γης οδηγώντας 
μείωση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  οι ερευνητές 
των πανεπιστημίων του Μπρίστολ και του Κάρντιφ, καθώς και του 
Μουσείου Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου, με επικεφαλής τη δρα 
Τζένιφερ Μόρις της Σχολής Γεωεπιστημών του Μπρίστολ, που έκα-
ναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό της Εθνικής Ακαδημίας 

Επιστημών των ΗΠΑ (PNAS), συνδύασαν γενετικές τεχνικές (τη μέ-
θοδο του «μοριακού ρολογιού») και τη μελέτη των φυτικών απολι-
θωμάτων για να δημιουργήσουν μια νέα εξελικτική χρονολόγηση.
   Στη διάρκεια των τεσσάρων πρώτων δισεκατομμυρίων ετών της 
ύπαρξής του, ο πλανήτης μας δεν είχε άλλες μορφές ζωής πέρα από 
τα μικρόβια. Έως τώρα -με βάση τα αρχαιότερα απολιθώματα που 
έχουν βρεθεί- θεωρείτο ότι τα πρώτα φυτά της ξηράς εμφανίσθη-
καν πριν από περίπου 420 εκατ. χρόνια, αποτελώντας μετεξέλιξη 
φυτών που ζούσαν μέσα στο νερό.
 «Η μελέτη μας δείχνει ότι οι ηλικίες των πρώτων απολιθωμάτων 
υποεκτιμούν την προέλευση των φυτών της ξηράς και γι’ αυτό τα 
σχετικά εξελικτικά μοντέλα πρέπει να αναθεωρηθούν» δήλωσε η 

Μόρις.
«Το αρχείο των απολιθωμάτων είναι πολύ σποραδικό και ελλιπές 
για να αποτελέσει αξιόπιστο οδηγό, όσον αφορά την χρονολόγηση 
των φυτών της ξηράς» δήλωσε ο ερευνητής Μαρκ Πούτικ. «Αντί 
να εξαρτιόμαστε μόνο από τα απολιθώματα», πρόσθεσε, «χρησι-
μοποιήσαμε το ‘μοριακό ρολόι’ για να συγκρίνουμε τις διαφορές 
στα γονίδια ανάμεσα στα ζωντανά είδη των φυτών και μετά να 
μετατρέψουμε αυτές τις γενετικές διαφορές σε χρονολογήσεις, 
λαμβάνοντας παράλληλα υπόψη τις ηλικίες των απολιθωμάτων. 
Τα ευρήματά μας δείχνουν ότι ο πρώτος πρόγονος των φυτών της 
ξηράς ζούσε στη μέση Κάμβρια περίοδο, είχε δηλαδή ηλικία παρό-
μοια με τα πρώτα γνωστά ζώα».

Ένα νέο διαδικτυακό εκπαιδευτικό παιγνίδι που δημιούργησαν 
Βρετανοί και Ολλανδοί ερευνητές, είναι το πρώτο το οποίο λει-
τουργεί ως «εμβόλιο» κατά του «ιού» των ψευδών ειδήσεων 
(fake news) που εξαπλώνεται σε όλο τον κόσμο. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ το online παιγνίδι βάζει τους παίκτες στη θέση ενός προ-
παγανδιστή και έτσι δίνει στον καθένα μια γεύση για τις τεχνικές και 
τα κίνητρα όσων βρίσκονται πίσω από την εξάπλωση της κάθε εί-
δους παραπληροφόρησης, ιδίως στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. 
Στόχος των δημιουργών του παιγνιδιού είναι να «εμβολιάσει» τους 
χρήστες, έτσι ώστε να αποκτήσουν ανοσία έναντι των ψευδών 
ειδήσεων. Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ, με επικε-
φαλής τον δρα Σάντερ βαν ντερ Λίντεν, διευθυντή του Κοινωνικού 
Εργαστηρίου Λήψης Αποφάσεων, που συνεργάσθηκαν με την 
ολλανδική κολεκτίβα DROG, είχαν ήδη δείξει σε προηγούμενη με-
λέτη τους ότι η σύντομη έκθεση των ανθρώπων στις τακτικές των 
δημιουργών fake news σχετικά με την κλιματική αλλαγή μπορεί να 
προκαλέσει ένα «ψυχολογικό εμβόλιο» ενάντια σε αυτές τις πρα-
κτικές. Το νέο online παιγνίδι είναι ένα πιο φιλόδοξο πείραμα που 
φιλοδοξεί να δημιουργήσει μια γενικότερη «ανοσία» ενάντια στις 

ψευδείς ειδήσεις. Ενθαρρύνοντας τους παίκτες να προκαλέσουν σε 
άλλους θυμό, έλλειψη εμπιστοσύνης, φόβο και άλλα αρνητικά συ-
ναισθήματα, αποκαλύπτει βιωματικά με ποιό τρόπο είναι δυνατό 
να χειραγωγηθεί το ευρύ κοινό μέσω των ψηφιακών μέσων.
 Οι χρήστες καλούνται να εφαρμόσουν διάφορα «κόλπα», όπως 
η σκόπιμη ανάρτηση μηνυμάτων με ψευδές ή πολωτικό περιε-
χόμενο, η δημιουργία αυτόματων προγραμμάτων λογισμικού 
(bots) στο Twitter, η χάλκευση φωτογραφικών πειστηρίων μέσω 
προγραμμάτων λογισμικού τύπου Photo-shop, η προώθηση θε-
ωριών συνωμοσίας κ.α. - και όλα αυτά τεχνηέντως κάτω από μια 
μάσκα αξιοπιστίας.
 «Αν γνωρίζεις τι σημαίνει να βρίσκεσαι στη θέση κάποιου που 
ενεργά προσπαθεί να σε εξαπατήσει, αυτό αυξάνει την ικανότητά 
σου να εντοπίζεις τις τεχνικές εξαπάτησης και να αντιστέκεσαι σε αυ-
τές. Θέλουμε να βοηθήσουμε, προκειμένου να αναπτυχθούν «κοι-
νωνικά αντισώματα» που θα παρέχουν κάποια προστασία ενάντια 
στην ταχεία εξάπλωση της παραπληροφόρησης» δήλωσε ο Λίντεν. 
Μια πιλοτική δοκιμή του νέου παιγνιδιού σε ένα ολλανδικό σχολείο, 
σε 95 μαθητές με μέση ηλικία 16 ετών, άφησε θετικές εντυπώσεις. 

Μια προσαρμοσμένη μορφή του παιγνιδιού θα χρησιμοποιηθεί 
για «εμβολιασμό» ενάντια στη χειραγώγηση από εξτρεμιστικές και 
θρησκευτικές ομάδες όπως οι τζιχαντιστικές.
«Δεν προσπαθούμε να αλλάξουμε δραστικά τη συμπεριφορά, 
αλλά να πυροδοτήσουμε μια απλή διαδικασία σκέψεων, που θα 
ενισχύουν την κριτική και ενήμερη κατανάλωση των ειδήσεων. 
Δεν χρειάζεται να έχεις διδακτορικό στις σπουδές των μέσων ενη-
μέρωσης για να αναγνωρίσεις και να αντισταθείς στις ψευδείς ειδή-
σεις» τόνισε ο ερευνητής Γιον Ρούζενμπικ του Κέιμπριτζ.
Ο ίδιος διευκρίνισε ότι το νέο παιγνίδι, που χρειάζεται μόνο λίγα 
λεπτά για να ολοκληρωθεί, επιτρέπει στους χρήστες να κλίνουν 
προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά του πολιτικού φάσματος, καθώς 
η έμφαση δίνεται στην εμπειρία της παραπληροφόρησης μέσω 
αναληθών ειδήσεων.
Το παιγνίδι είναι πλέον διαθέσιμο στον καθένα, στην αγγλική γλώσ-
σα (θα υπάρξουν μεταφράσεις και σε άλλες γλώσσες μελλοντικά), 
στη διεύθυνση  www.fakenewsgame.org

ΝΕΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΟΤΙ ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΦΥΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΘΗΚΑΝ ΠΑΝΩ ΣΤΗ ΓΗ ΠΡΙΝ ΑΠΟ 
ΤΟΥΛΑχΙΣΤΟΝ 500 ΕΚΑΤ. χΡΟΝΙΑ, 100 ΕΚΑΤ. χΡΟΝΙΑ ΝΩΡΙΤΕΡΑ ΑΠΟ Ο,ΤΙ ΘΕΩΡΕΙΤΟ ΕΩΣ ΤΩΡΑ

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ONLINE ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΑΙΓΝΙΔΙ ΠΟΥ «ΕΜΒΟΛΙΑζΕΙ» ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΠΑΓΑΝΔΑ ΤΩΝ ΨΕΥΔΩΝ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
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Η επέλαση των τεχνολογιών σε όλο το φάσμα της κοινωνι-
κής ζωής και οι επιπτώσεις της, απασχολεί τους επιστήμονες 
πολύ τα τελευταία χρόνια. Για τα νέα δεδομένα τα οποία 
δημιουργεί η ένταση νέων προηγμένων ψηφιακών τεχνο-
λογιών που άρχισε να εφαρμόζεται στις τραπεζικές εργασίες, 
μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόεδρος του Ινστιτούτου Εργασίας 
της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλλήλων Ελλάδας, Βάσω Βο-
γιατζόγλου.
Έχει ανοίξει στην Ελλάδα ο διάλογος για την μετάβαση στην 
εποχή της ψηφιοποίησης της εργασίας;
Οι νέες τεχνολογίες και οι εφαρμογές τους θα επηρεάσουν 
στο μέλλον τον κόσμο της εργασίας, μέσω των άμεσων επι-
πτώσεων στην απασχόληση, στην οργάνωση και λειτουργία 
της αγοράς εργασίας, αλλά και στα πρότυπα επιχειρησιακής 
οργάνωσης και λειτουργίας.
Αν και σε πολλές χώρες έχει ήδη ξεκινήσει η προσπάθεια 
εξεύρεσης προτάσεων ή και λύσεων για την αντιμετώπιση 
των προβλεπόμενων επιπτώσεων, στην Ελλάδα δεν έχει 
ανοίξει ακόμα ο διάλογος για τη μετάβαση στην εποχή της 
ψηφιοποίησης της εργασίας.
 Η μελέτη του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, που τέθηκε σε δημόσιο διάλογο με 
την παρουσίαση της στο Ινστιτούτο Γκαίτε, την περασμένη 
Τρίτη, μπορεί να αποτελέσει μία ισχυρή βάση που θα στη-
ρίξει μία τέτοια ουσιαστική διαδικασία με στόχο την ομαλή 
μετάβαση όλων στη νέα, ψηφιακή εποχή.
Μάλιστα, η παρουσία εκπροσώπων των κομμάτων - δυστυ-
χώς όχι και της κυβέρνησης -, αλλά και των εργοδοτών στην 
εκδήλωσή μας συνηγορούν προς αυτό, καθώς αρχικά ανα-
γνωρίστηκε από κοινού η ανάγκη μίας τέτοιας προσπάθειας.
Απειλούνται όντως θέσεις εργασίας λόγω της ψηφιοποίησης; 
Υπάρχουν στατιστικά στοιχεία;
Θα λέγαμε ότι οι νέες τεχνολογίες για την ώρα «απειλούν» 
συγκεκριμένες εργασίες και όχι επαγγέλματα.
Αυτό εξηγεί σε μεγάλο βαθμό και τις πολύ σημαντικές διαφο-
ρές στις εκτιμήσεις διαφόρων ερευνών που έχουν δημοσιευ-
θεί για την επίπτωση της ψηφιοποίησης στην απασχόληση.
Επίσης είναι σημαντικό ότι οι έρευνες αυτές μελετούν μόνο το 
αποτέλεσμα αντικατάστασης, αλλά δεν υπάρχουν εκτιμήσεις 
σχετικά με το θετικό αποτέλεσμα στην απασχόληση μέσω 
της δημιουργίας νέων εργασιών, ακόμα και νέων επαγγελ-
μάτων.
Τέλος και ειδικεύοντας λίγο περισσότερο στον τομέα των 
υπηρεσιών, που περιλαμβάνει και τους εργαζόμενους συ-
ναδέλφους στις Τράπεζες, καμία μελέτη σήμερα δεν μπορεί 
να προβλέψει το αποτέλεσμα στην απασχόληση λόγω των 
φαινομένων δικτύωσης που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες και 

των επακόλουθων μεταβολών στην επιχειρησιακή οργάνω-
ση και λειτουργία.
Μπορείτε να μας δώσετε κάποια παραδείγματα αλλαγών στα 
δεδομένα λειτουργίας των τραπεζών;
Σε ό,τι αφορά ειδικά τις Τράπεζες, χαρακτηριστικό παράδειγ-
μα αποτελεί η διεθνής τάση για συρρίκνωση του δικτύου κα-
ταστημάτων, για ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων, για 
εξωτερίκευση μεγάλου μέρους εργασιών και η επικέντρωση 
σε αυτό που ονομάζεται «ο πυρήνας των τραπεζικών εργα-
σιών».
Στην Ελλάδα βέβαια η συρρίκνωση του δικτύου υποκατα-
στημάτων ήταν αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης, των 
βίαιων συγχωνεύσεων, των capital controls, αλλά και των 
νέων όρων και κανόνων για τη λειτουργία των Τραπεζών.
   Ωστόσο, δεν είναι απλώς οι Τράπεζες που αλλάζουν τον 
τρόπο λειτουργίας τους. Είναι ολόκληρος ο χρηματοπιστωτι-
κός τομέας που μεταλλάσσεται, με την εμφάνιση και λειτουρ-
γία νέων εταιριών που δραστηριοποιούνται πλέον στο χώρο 
αν και βρίσκονται στις παρυφές του τραπεζικού συστήματος, 
τη διόγκωση του σκιώδους τραπεζικού τομέα, ακόμα και την 
εμφάνιση των κρυπτονομισμάτων.
Ποια είναι τα βήματα που πρέπει να γίνουν σύμφωνα με 
την μελέτη του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ για την ομαλή μετάβαση στη νέα 
εποχή;
Όπως τονίζεται και στη μελέτη του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ, οι δύο ψηφι-
ακοί μετασχηματισμοί επηρεάζουν και θα επηρεάσουν πε-
ραιτέρω περίπου όλο το φάσμα της κοινωνικής οργάνωσης 
και όχι μόνο την απασχόληση ή την δομή και λειτουργία της 
αγοράς εργασίας κ.τ.λ.
Η μετάβαση στη νέα εποχή πρέπει να ξεκινήσει από την 
ανάπτυξη εκείνων των πολιτικών που αποτελεσματικά και 
έγκαιρα θα προβλέπουν για την εξάλειψη ή την εξομάλυνση 
των όποιων αρνητικών επιπτώσεων μπορούμε σήμερα να 
αναγνωρίσουμε. Αυτό, με βάση όσα σήμερα μπορούμε να 
προβλέψουμε περιλαμβάνει απαραίτητα τον εκσυγχρονισμό 
του νομικού και θεσμικού μας πλαισίου, του εκπαιδευτικού 
μας συστήματος, αλλά τελικά διατρέχει όλο το πλαίσιο της 
κοινωνικής οργάνωσης, όπως την αντιλαμβανόμαστε σή-
μερα.
Στην Ελλάδα το εργατικό δυναμικό είναι έτοιμο να δεχθεί νέες 
μορφές εργασίας, καθώς αυτές έχουν συνδεθεί πολύ συχνά 
με μείωση των αποδοχών του εργαζόμενου;
Οι νέες μορφές απασχόλησης, όπως η εργασία μέσω πλατ-
φόρμας, η νομαδική εργασία ή το «crowd working», δε 
συνδέονται απαραίτητα με μειωμένες αποδοχές. Όμως 
υπάρχουν άλλα προβλήματα, όπως ο χρόνος και ο τόπος 

εργασίας, τα παρεχόμενα μέσα για την εργασία, η κοινωνική 
ασφάλιση, η τήρηση των όρων των συλλογικών συμβάσε-
ων, η μετακύλιση της ευθύνης από τον εργοδότη στον εργα-
ζόμενο, ενώ αν μιλάμε για παροχή υπηρεσίας σε εταιρεία της 
αλλοδαπής προκύπτει δυσκολία ακόμα και με την επιλογή 
του εργατικού δικαίου που θα διέπει τη σχέση. Επίσης επη-
ρεάζεται η συλλογική δράση και εκπροσώπηση.
Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις, όπως η ΟΤΟΕ, ενημερώνουν 
διαρκώς τους εργαζόμενους μέλη τους για τους πιθανούς 
κινδύνους και παρεμβαίνουν για την εξάλειψή τους. Ωστόσο, 
το να κάνουμε προβλέψεις αυτή τη στιγμή θα ήταν παράτολ-
μο ή και επικίνδυνο και σίγουρα ανεύθυνο.
Μέλημα της ΟΤΟΕ είναι να βρεθεί μία συλλογικά συμφω-
νημένη θεσμική και κανονιστική ρύθμιση για τη λειτουργία 
αυτών των νέων μορφών εργασίας, που θα προστατεύει τα 
εργασιακά δικαιώματα.
Η Ελλάδα είναι πίσω σε σύγκριση με άλλες χώρες στην αντι-
μετώπιση των συνεπειών της νέας εποχής;
 Η αλήθεια είναι πως ναι. Βέβαια, η χώρα μας είναι πίσω 
συνολικά στην ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών και όχι μόνο 
στην αντιμετώπιση των επιπτώσεών τους. Έτσι, θα μπορού-
σε να εξηγηθεί ίσως σε μεγάλο βαθμό αυτή η υστέρηση στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς ακόμα δεν έχουν 
προκύψει.
Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να αποτελεί δικαιολογία, όπως 
συχνά συμβαίνει. Το γεγονός ότι συγκριτικά είμαστε πίσω 
στην ενσωμάτωση των νέων τεχνολογιών, θα έπρεπε να 
μας δώσει ένα σαφές συγκριτικό πλεονέκτημα στην αντιμε-
τώπιση των προβλημάτων, καθώς έχουμε τη δυνατότητα 
να αναγνωρίσουμε τα προβλήματα, αλλά και τους πιθανούς 
τρόπους αντιμετώπισης παρακολουθώντας κάθε φορά την 
εμπειρία των «πρωτοπόρων» των νέων τεχνολογιών. Δυ-
στυχώς, κάτι τέτοιο μέχρι σήμερα δεν έχει συμβεί.
Από την πλευρά μας, ως εκπρόσωποι των εργαζόμενων, 
μάλλον είμαστε οι μόνοι που με συνέπεια και μέριμνα προς 
τα μέλη μας, αναζητούμε λύσεις και προβλέπουμε για αυτό 
με την ανάπτυξη κατάλληλων δράσεων.
Η μελέτη του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ αποτελεί ακόμα μία απόδειξη προς 
αυτό. Ελπίζουμε ότι αυτή η μελέτη θα αποτελέσει το πρώτο 
βήμα για την έναρξη του απαραίτητου διαλόγου ανάμεσα 
στους φορείς, τους θεσμούς, της πολιτεία και τα πολιτικά 
κόμματα και ας αποτελέσει την αρχή για την προετοιμασία 
της μετάβασης όλων στο νέο περιβάλλον.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΙΝΕ/ΟΤΟΕ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: ΑΝΑΓΚΗ ΝΑ ΑΝΟΙξΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ο 
ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΟχΗ ΤΗΣ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ





ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

18

«Τσουνάμι» ελέγχων, που προσεγγίζουν τις 180.000, σε 
μεγάλες επιχειρήσεις, σε φορολογούμενους «έχοντες και 
κατέχοντες», σε τραπεζικές θυρίδες, για αποδείξεις, σε 
ελαιοτριβεία, σε ξενοδοχεία και «γκρίζα» ενοικιαζόμενα 
δωμάτια, σε όλο το φάσμα της οικονομικής δραστηριότη-
τας, εξαπολύει για το 2018 η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων.
Το «κυνήγι» της φοροδιαφυγής θα είναι φέτος ανελέητο, 
με βάση το νέο Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 
2018, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνη-
σης και στο οποίο μάλιστα γίνεται ειδική αναφορά στις θυ-
ρίδες, για τις οποίες αναμένεται «εισήγηση για την απλο-
ποίηση του νομοθετικού πλαισίου διάρρηξης τραπεζικών 
θυρίδων από κατάσχεση, μέχρι 31/12/2018». Οι στόχοι 
που θέτει η ΑΑΔΕ είναι υψηλοί αφού, μεταξύ άλλων, οι 10 
βασικότεροι προβλέπουν: 
1. Την είσπραξη περίπου 5,6 δισ. ευρώ από παλαιά και 
νέα ληξιπρόθεσμα χρέη, αφού με βάση τον στόχο που 
έχει τεθεί τα παλαιά χρέη πρέπει να φέρουν στα δημόσια 
ταμεία 2,8 δισ. ευρώ και από τα νέα να εισπραχθεί το 24% 
αυτών.
2. Τη λήψη αναγκαστικών μέτρων, με κατασχέσεις κι-
νητών και ακινήτων, σε περίπου 1.029.000 φορολο-
γούμενους με οφειλές προς το Δημόσιο. Επισημαίνεται 
ότι ο αριθμός των υπόχρεων στους οποίους «στοχεύει» 
η ΑΑΔΕ, με βάση τα επίσημα στοιχεία της, ανέρχεται σε 
1.744.115 και σύμφωνα με το σχέδιο στο 59% αυτών θα 
πρέπει να επιβάλει αναγκαστικά μέτρα.
3. Συμμόρφωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν 
για πρώτη φορά ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό του-
λάχιστον 52%, κατόπιν εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης 
κινδύνου και είσπραξη τουλάχιστον 37% των εν λόγω 
οφειλών, έπειτα από δράσεις της Διεύθυνσης Φορολογι-
κής Συμμόρφωσης.
4. Υλοποίηση ηλεκτρονικής εφαρμογής παρακολούθησης 
βραχυχρόνιας μίσθωσης ακινήτων (Airbnb), μέχρι τις 31 
Μαρτίου 2018.
5. Επικαιροποίηση των απαραίτητων εντύπων και οδηγι-
ών για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδή-
ματος φυσικών προσώπων για το φορολογικό έτος 2017, 
μέχρι τις 31 Μαΐου 2018.
6. Αλλαγές στη φορολογία των πλοίων, μέσω της κωδι-
κοποίησης των διατάξεων της ειδικής φορολογίας πλοίων 
του Ν.27/1975 και των σχετικών υπουργικών διατάξεων, 
υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων, μέχρι τις 31 Δε-
κεμβρίου 2018.
7. Αλλαγές στη φορολογία μέσω της κωδικοποίησης και 

«ΣΑΦΑΡΙ» ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-4-5                                                     23/02/2018

απλούστευσης του Κώδικα ΦΠΑ, εναρμόνισή του με τις 
διατάξεις του ΚΦΔ για την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα 
της ΑΑΔΕ και στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2018.
8. Τουλάχιστον 100.000 τηλεφωνικές επικοινωνίες, από 
το τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Φορολογικής 
Συμμόρφωσης, με σκοπό τη συμμόρφωση των φορο-
λογούμενων και την εκπλήρωση των φορολογικών τους 
υποχρεώσεων ως προς την υποβολή δηλώσεων (ΦΠΑ, 
ΦΜΥ, Φ.Ε. Φ.Π., ΦΕΝΠ κ.λπ.) και την καταβολή των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών τους.
9. Διενέργεια τουλάχιστον μιας διασταύρωσης για την εί-
σπραξη εσόδων από ανασφάλιστα οχήματα μέχρι τις 30 
Σεπτεμβρίου 2018.
10. Εισπράξεις προ επιστροφών φόρων 36,259 δισ. ευρώ 
από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕ-
ΕΠ,) το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ-
ΦΟΜΕΠ) τις ΦΑΕ και ΔΟΥ.
Έλεγχοι σε όλους και σε όλα τα περιουσιακά στοιχεία 
Αξίζει να σημειωθεί ότι το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει 
ακόμη τη διενέργεια τουλάχιστον 1.000 ελέγχων σε μεγά-
λες επιχειρήσεις και φορολογούμενους μεγάλου πλούτου, 
καθώς επίσης και:
 ´ Διενέργεια τουλάχιστον 450 ελέγχων από το Κέντρο 
Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων και βεβαίωση τουλάχι-
στον 700 εκατ. ευρώ, με εισπραξιμότητα άνω του 40%.
´ Διενέργεια τουλάχιστον 550 ελέγχων από το Κέντρο 
Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου, βεβαίωση τουλά-
χιστον 500 εκατ. ευρώ, με εισπραξιμότητα άνω του 20%.
´ Διενέργεια τουλάχιστον 1.250 ελέγχων από τις ΦΑΕ, 
βεβαίωση τουλάχιστον 550 εκατ. ευρώ, με εισπραξιμότη-
τα άνω του 15%.
´ Διενέργεια τουλάχιστον 15.500 ελέγχων από τις εφο-
ρίες, βεβαίωση τουλάχιστον 1,5 δισ. ευρώ, με εισπραξι-
μότητα άνω του 14%.
´ Διενέργεια τουλάχιστον 1.070 ελέγχων κατόπιν εισαγ-
γελικών παραγγελιών.
´ Διενέργεια τουλάχιστον 3.000 ελέγχων για τη διαπί-
στωση της ορθής εκπλήρωσης των μη ετήσιων υποχρεώ-
σεων των φορολογιών κεφαλαίου.
´ Διενέργεια τουλάχιστον 70.000 μερικών επιτόπιων 
ελέγχων από τις ΔΟΥ.
´ Διενέργεια τουλάχιστον 500 μερικών επιτόπιων ελέγ-
χων για διασφάλιση της είσπραξης του φόρου διαμονής.
´ Διενέργεια τουλάχιστον 12.000 στοχευμένων ελέγχων 
και ελέγχων διακίνησης από τις ΥΕΔΔΕ.
´ Διενέργεια τουλάχιστον 200 ειδικών στοχευμένων με-
ρικών επιτόπιων ελέγχων από τις ΥΕΔΔΕ σε ξενοδοχειακές 
επιχειρήσεις ή καταλύματα, τουριστικά σκάφη αναψυχής, 
ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις 
που σχετίζονται με έναρξη δραστηριότητας σε γειτονικές 

Συνέχεια στη σελ 19

χώρες, επιχειρήσεις που σχετίζονται με εντοπισμό πα-
ράνομου λογισμικού ως προς την έκδοση φορολογικών 
στοιχείων, με εντοπισμό παραβατικότητας τουλάχιστον 
στο 30% αυτών.
´ Διενέργεια τουλάχιστον 110 υποθέσεων έρευνας, οι 
οποίες αφορούν απάτη στον ΦΠΑ από τις ΥΕΔΔΕ, με εντο-
πισμό παραβατικότητας τουλάχιστον στο 45% αυτών.
´ Απενεργοποίηση τουλάχιστον 50 ΑΦΜ εξαφανισμέ-
νων εμπόρων (φυσικών προσώπων, εταιρειών).
´ Ολοκλήρωση έρευνας σε τουλάχιστον 230 ΑΦΜ κατό-
πιν εισαγγελικών παραγγελιών.
´ Υποβολή περιοδικών δηλώσεων ΦΠΑ των ενεργών 
υπόχρεων σε ποσοστό τουλάχιστον 97%. Διαβίβαση αρ-
μοδίως του αρχείου των μη συμμορφούμενων φορολο-
γουμένων για περαιτέρω ενέργειες.
´ Υποβολή 8.000 επιπλέον δηλώσεων ΦΜΥ, έπειτα από 
δράσεις της ΔΦΣ, σε συνεργασία με τον ΕΦΚΑ. Διαβίβαση 
αρμοδίως των αρχείων μη συμμορφούμενων φορολο-
γουμένων για περαιτέρω ενέργειες.
´ Συμμόρφωση τουλάχιστον 22% επί των μη υποβλη-
θεισών εμπροθέσμως δηλώσεων ΦΕΦΠ (στο επεξερ-
γασμένο αρχείο βάσει κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου) 
ύστερα από δράσεις της ΔΦΣ, υπό την προϋπόθεση της 
έγκαιρης παραλαβής του αρχείου.
´ Συμμόρφωση τουλάχιστον 21% επί των μη υπο-
βληθεισών εμπροθέσμως δηλώσεων ΦΕΝΠ, μετά από 
δράσεις της ΔΦΣ, υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης πα-
ραλαβής του αρχείου.
´ Αποστολή στη ΔΦΣ αρχείου μη υποβληθεισών δηλώ-
σεων ανά φορολογία, εντός μηνός από τη λήξη της προ-
θεσμίας υποβολής των δηλώσεων.
´ Εισπράξεις ΦΠΑ 10,950 δισ. ευρώ από ΦΑΕ και ΔΟΥ.
´ Συνολικό ποσό εισπράξεων της Ε.Μ.ΕΙΣ 645 εκατ. 
ευρώ από μεγάλους οφειλέτες και από στοχευμένες δρά-
σεις.
´ Εξέταση των αιτήσεων επιστροφών ΦΠΑ, εντός 90 
ημερών από την υποβολή της αίτησης, σε ποσοστό 95%.
´ Εκκαθάριση των εκκρεμών αιτήσεων επιστροφών σε 
ποσοστό 100% ως προς το πλήθος και το ποσό (για όλα τα 
φορολογικά αντικείμενα), ώστε στις 31/08/2018 να μην 
υφίστανται εκκρεμείς επιστροφές άνω των 90 ημερών.
´ Εκκαθάριση των υφιστάμενων αρχικών, τροπο-
ποιητικών, συμπληρωματικών δηλώσεων (όλων των 
φορολογιών), ώστε στις 31/08/2018 να μην υφίστανται 
ανεκκαθάριστες δηλώσεις με ποσά προς επιστροφή άνω 
των 90 ημερών.
´ Τήρηση της μηνιαίας στοχοθεσίας για πραγματοποίη-
ση επιστροφών 3,648 δισ. ευρώ από τα Ελεγκτικά Κέντρα, 
τις ΦΑΕ και τις ΔΟΥ, μέσω του Κρατικού Προϋπολογισμού 
2018.
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´ Εισπράξεις τουλάχιστον 15 εκατ. ευρώ έναντι των 
βεβαιωθέντων προστίμων, πολλαπλών τελών, δασμών 
και φόρων από απλές τελωνειακός παραβάσεις και λα-
θρεμπόριο.
´ Εισπράξεις έναντι των συνολικών ληξιπρόθεσμων 
οφειλών της Τελωνειακής Διοίκησης, τουλάχιστον 30 
εκατ. ευρώ.
´ Έκδοση αποφάσεων για χαρακτηρισμό ληξιπρόθε-
σμων οφειλών της Τελωνειακής Διοίκησης ως ανεπίδε-
κτων είσπραξης, σε ποσοστό τουλάχιστον 6% επί του συ-
νόλου αυτών που έχουν κριθεί ως ανεπίδεκτες είσπραξης.
´ Εισπράξεις προ επιστροφών 1,2 εκατ. ευρώ από την 
εκποίηση οχημάτων και δικύκλων.
´ Εισπράξεις προ επιστροφών 800 χιλ. ευρώ από την 
εκποίηση λοιπών ειδών.
´ Επανεξέταση της διαδικασίας χαρακτηρισμού των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών της Φορολογικής Διοίκησης ως 
ανεπίδεκτων είσπραξης και υποβολή σχετικής πρότασης 
στον διοικητή της ΑΑΔΕ, μέχρι 31/03/2018.
´ Εισήγηση για την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου 
του ΚΕΔΕ με τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονο-
μίας, για τη διενέργεια πλειστηριασμών κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 959 A του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, μέ-
χρι 31/12/2018.
´ Καταγραφή όλων των ανεκκαθάριστων δηλώσεων 
κατά την 31/12/2017, για όλα τα φορολογικά αντικείμε-
να, μέχρι 31/03/2018.
´ Ανάλυση και καταγραφή των απαιτήσεων χρηστών 
για τη δημιουργία ηλεκτρονικής ρύθμισης οφειλών 
Ν.4152/2013, μέχρι 30/06/2018.
´ Ταχύτερο εντοπισμό των εξαφανισμένων εμπόρων, 
ώστε τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα που εντοπίζονται να 
μην ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ.
´ Διαπίστωση τουλάχιστον 1.100 παραβάσεων στους 
διενεργούμενους εκ των υστέρων ελέγχους εγγράφων 
στα τελωνεία, των παραστατικών εισαγωγών και εξα-
γωγών που δρομολογούνται «κατά δήλωση», κατόπιν 
κεντρικής ή τοπικής ανάλυσης κινδύνου.
´ Κατάσχεση τουλάχιστον 350.000.000 τεμαχίων τσι-
γάρων.
´ Κατάσχεση τουλάχιστον 100.000 λίτρων υγρών καυ-
σίμων και λοιπών ενεργειακών προϊόντων.
´ Κατάσχεση τουλάχιστον 240.000 λίτρων αλκοολού-
χων προϊόντων.
´ Πλήθος κατασχέσεων παραποιημένων προϊόντων, 
τουλάχιστον 500.
´ Έκδοση τουλάχιστον 9.500 καταλογιστικών πράξεων 
από τις δράσεις καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και εν 
γένει των τελωνειακών παραβάσεων.
´ Ποσά που καταλογίζονται για απλές τελωνειακός πα-
ραβάσεις και λαθρεμπορίες (πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, 
δασμοί και φόροι), τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.

Ούτε ένα, ούτε δύο. Πάνω από 13 δισεκατομμύρια 
ευρώ απλήρωτους φόρους άφησαν οι ιδιοκτήτες 
ακινήτων για τον ΕΝΦΙΑ και το εισόδημά τους από το 
2010 και μετά, αλλά με τους αριθμούς να απογειώνο-
νται τα τελευταία τρία χρόνια καθώς επιβλήθηκε ακό-
μη πιο βαριά φορολογία σε όλα τα πεδία.
Η επιβολή του ΕΝΦΙΑ ο οποίος από το 2016 και μετά 
έγινε πιο επαχθής για τους έχοντες μεσαία και μεγάλη 
ακίνητη περιουσία καθώς και η επιβολή πιο επαχθών 
φορολογικών συντελεστών και κλιμάκων για τον 
υπολογισμό του φόρου εισοδήματος ήταν τα καθορι-
στικά στοιχεία, μαζί με την κατακόρυφη μείωση των 
εισοδημάτων λόγω της κρίσης, που είχαν σαν αποτέ-
λεσμα να «κοκκινίσουν” με οφειλές προς την εφορία 
περισσότεροι από τρία εκατομμύρια φορολογούμενοι, 
φυσικά και νομικά πρόσωπα. Τα στοιχεία της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι αποκαλυπτικά 
των αποτελεσμάτων της φορολογικής εξόντωσης της 
οικονομίας λόγω των πολιτικών επιλογών που έγιναν 
για δημοσιονομική διόρθωση με κύριο μοχλό τα φο-
ρολογικά μέτρα αντί για την περικοπή των κρατικών 
δαπανών. Πιο συγκεκριμένα:
-ο αριθμός των φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμες 
οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση στα τέλη του 
2009 ήταν 1.089.791. Στο τέλος του 2017 ο αριθμός 
αυτός είχε εκτοξευτεί στους 4.068.857, δηλαδή αυ-
ξήθηκε κατά περίπου 300% ή 2.979.066 φορολογού-
μενους. Μόνο την τριετία 2014-2017 ο αριθμός των 
φορολογούμενων με ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη 
φορολογική διοίκηση αυξήθηκε κατά 1.282.147 οφει-
λέτες
-οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρο περιουσίας, δη-
λαδή κατά κύριο λόγο τον ΕΝΦΙΑ, είχαν διαμορφωθεί 
την Πρωτοχρονιά στα 2,63 δισ. ευρώ ενώ στα τέλη του 
2010 ήταν μόλις 300 εκατομμύρια. Με άλλα λόγια οι 
ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρο κατοχής ακινήτων 
αυξήθηκαν από το ξέσπασμα της κρίσης κατά 2,3 δισ 
ευρώ, όσο είναι περίπου το ποσό που εισπράττει ετησί-
ως το δημόσιο από τον ΕΝΦΙΑ. Μάλιστα, μόνο την τε-
λευταία τριετία το ποσό των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
από τον ΕΝΦΙΑ αυξήθηκε κατά περίπου 1 δισ ευρώ
-οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από φόρο εισοδήματος 
(φυσικών και νομικών προσώπων) διαμορφώθηκαν 
την Πρωτοχρονιά στα 18,82 δισεκατομμύρια ευρώ. 
Στα τέλη του 2010 το σχετικό ποσό ήταν μόλις 7,53 
δισ. ευρώ ενώ μόνο την τελευταία τριετία αυξήθηκε 
κατά περίπου 5,5 δισ ευρώ
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Οι νέες επιβαρύνσεις σε ΕΝΦΙΑ- φόρο εισοδήματος
Κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας έγιναν πολ-
λαπλές παρεμβάσεις στη φορολογία κατοχής ακινήτων 
και στη φορολογία εισοδήματος. Πιο συγκεκριμένα:
-Αυξήθηκαν οι συντελεστές της εισφοράς αλληλεγγύης 
με τον ανώτατο συντελεστή να αυξάνεται από το 2,8% 
στο 10%.
-Μειώθηκε η έκπτωση φόρου που οδηγεί σε αφορολό-
γητο όριο για τους μισθωτούς και συνταξιούχους από 
τα 2.100 ευρώ στα 1.900 ευρώ.
-Αυξήθηκαν οι συντελεστές της φορολογικής κλίμακας 
για όλους τους φορολογούμενους με τον ανώτατο συ-
ντελεστή να αυξάνεται από το 42% στο 45%.
-Καταργήθηκε η αυτοτελής φορολόγηση του εισο-
δήματος από ελευθέριο επάγγελμα 26% έως 33% και 
πλέον το εισόδημα αυτό φορολογείται με συντελεστές 
που φθάνουν ακόμη και το 45%.
-Αυξήθηκαν οι φορολογικοί συντελεστές για το εισό-
δημα από ενοίκια. Ο συντελεστής για εισόδημα έως 
12.000 αυξήθηκε από το 11% στο 15%, για εισόδη-
μα από 12.000 έως 35.000 αυξήθηκε από το 33% στο 
35% και για εισόδημα πάνω από 35.000 αυξήθηκε από 
το 33% στο 45%.
-Αυξήθηκε η προκαταβολή φόρου για όλους τους 
επαγγελματίες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από το 
55% στο 100%.
- Αυξήθηκε ο φορολογικός συντελεστής των επιχειρη-
ματικών κερδών από το 26% στο 29%.
-Αυξήθηκε ο συντελεστής φορολόγησης των μερισμά-
των από το 10% στο 15%.
-Αυξήθηκε ο συντελεστής του φόρου πολυτελούς δι-
αβίωσης από το 10% στο 13% επί του ετήσιου τεκμη-
ρίου για τα ΙΧ άνω των 2.500 κυβικών, τις πισίνες και 
τα αεροσκάφη ενώ επιβλήθηκε ο φόρος και στα σκάφη 
αναψυχής.
-Αυξήθηκαν οι συντελεστές του συμπληρωματικού 
ΕΝΦΙΑ από 0,1 έως 1% σε έως και 1,15% αλλά ο φό-
ρος αρχίζει να επιβάλλεται από χαμηλότερη αξία κα-
θώς μειώνεται το αφορολόγητο από τις 300.000 στις 
200.000 ευρώ.
-Αυξήθηκαν οι συντελεστές για τον υπολογισμό του 
ΕΝΦΙΑ στα οικόπεδα.
-Αυξήθηκε από 5 τοις χιλίοις σε 5,5 τοις χιλίοις ο συ-
μπληρωματικός ΕΝΦΙΑ για τα νομικά πρόσωπα.
-Αυξήθηκε το φορολογούμενο εισόδημα ως παροχή σε 
είδος για την παροχή εταιρικών ΙΧ από τις επιχειρήσεις 
στους εργαζομένους τους. Το εισόδημα υπολογίζεται 
σε ποσοστό 80% αντί για 30% που ίσχυε επί του κό-
στους συντήρησης που εγγράφουν ως δαπάνη οι επι-
χειρήσεις στα βιβλία τους.
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Κατάληψη της πρυτανείας και του κτιρίου του Τμήματος 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών 
του Πολυτεχνείου Κρήτης πραγματοποιούν φοιτητές οι 
οποίοι βρίσκονται επί πτυχίω, σε μια έσχατη προσπάθεια να 
πιέσουν τους καθηγητές τους να μην καταργήσουν την εμ-
βόλιμη εξεταστική, η οποία διά νόμου έχει καθιερωθεί, ώστε 
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Ως πόλος έλξης επενδυτών λειτουργεί το τουριστικό «θαύμα» 
της Κρήτης. Έλληνες και ξένοι «παίκτες» σπεύδουν να τοπο-
θετήσουν κεφάλαια στο νησί, ποντάροντας στη δημιουργία 
υπεραξιών και κερδών, καθώς η επισκεψιμότητα έχει αυξηθεί 
κατά 44% τα τελευταία τέσσερα χρόνια και έχει φτάσει τα 5,5 
εκατ. από 3,8 εκατ. το 2013.
Ταυτόχρονα μια δέσμη νέων έργων στο κομμάτι των υποδο-
μών και η ένταξη στον Αναπτυξιακό Νόμο αρκετών projects 
έχουν ανοίξει την «όρεξη» πολλών ενδιαφερομένων μνηστή-
ρων που «βλέπουν» τη... Λεβεντογέννα να «μεταμορφώνε-
ται». Οι προοπτικές ανάπτυξης είναι ισχυρές, με αποτέλεσμα 
πολλοί επιχειρηματίες να μην θέλουν να χάσουν το θετικό 
momentum ή και τη μεγάλη ευκαιρία ώστε να χτίσουν μια 
θέση κάτω από τον Κρητικό «ήλιο».
Η κινητικότητα είναι έντονη όχι μόνο στον ξενοδοχειακό κλά-
δο, με το άνοιγμα και τη δημιουργία νέων hotels ή τουριστι-
κών resorts, αλλά και σε άλλους τομείς, όπως το λιανεμπόριο, 
οι ΑΠΕ, η ακτοπλοΐα κ.α.
Μέσα σε αυτό το «σκηνικό» πολλές είναι οι διεργασίες που 
βρίσκονται σε εξέλιξη, οι αγοραπωλησίες αυξάνονται και νέα 
deals κυοφορούνται.
Στο κατεξοχήν τουριστικό κομμάτι, ένα βήμα πιο κοντά στην 
έναρξη της mega επένδυσης ύψους 408 εκατ. ευρώ βρίσκο-
νται οι Ρώσοι επενδυτές της Mirum Hellas, συμφερόντων του 
επιχειρηματία Βιτάλι Μπορίσοφ. Μετά την τροποποίηση του 
σχεδίου και το «πράσινο φως» για την επέκταση της έκτασης, 
προχωρά η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η οποία 
ανοίγει ουσιαστικά τον δρόμο για τις αδειοδοτήσεις. Η κατα-
σκευαστική φάση του project εκτιμάται ότι θα ξεκινήσει εντός 
του 2019.
Η γερμανική TUI, η οποία εξαγόρασε πέρυσι από τον όμιλο 
Καράτζη ακίνητο, σκοπεύει να δημιουργήσει πολυτελές ξενο-
δοχειακό συγκρότημα που θα λειτουργήσει υπό την ομπρέλα 
του παγκοσμίως γνωστού brand. Ταυτόχρονα, η οικογένεια 
Καράτζη αναμένεται τη φετινή χρονιά να ξεκινήσει τη λειτουρ-
γία της νέας τουριστικής μονάδας, με αποτέλεσμα να διαθέτει 
πλέον στη Χερσόνησο Ηρακλείου δύο hotels.
Η Ικτίνος Μάρμαρα της οικογένειας Χαϊδά απέκτησε πρόσφα-
τα το υπόλοιπο ποσοστό του 80% των μετοχών της εταιρίας 
Latirus από την Dolphin Capital με σκοπό την τουριστική αξι-
οποίηση της έκτασης στη Σητεία. Μάλιστα, πληροφορίες ανα-
φέρουν ότι πλέον αναζητείται στρατηγικός επενδυτής για την 
εξασφάλιση χρηματοδότησης του πεντάστερου resort, που 
εκτός από ξενοδοχείο θα περιλαμβάνει συνεδριακό κέντρο, 
γήπεδα γκολφ, μαρίνα και οικιστικές περιοχές.
Η Δομική Κρήτης επίσης, διαθέτει προς αξιοποίηση μεγάλη 
έκταση στη Μεγαλόνησο, ενώ και άλλοι όμιλοι εξετάζουν την 
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τοποθέτησή τους στο νησί.
Σημαντικά πλάνα υπάρχουν και στον τομέα του λιανεμπορί-
ου. Από τον Νοέμβριο του 2016 ο Μανώλης Δαμιανάκης της 
Κρητών Άρτος έχει ακουστεί ότι σχεδιάζει τη δημιουργία του 
«Minoan Plaza», ενός εμπορικού και ψυχαγωγικού κέντρου, 
εμπνευσμένου από τον Μινωϊκό Πολιτισμό. To project θα κο-
στίσει 50 εκατ. ευρώ. Επίσης, νέα καταστήματα ανοίγουν και 
οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ, ποντάροντας και στην αύξηση 
της τουριστικής κίνησης.
Στην Κρήτη έχει στρέψει το ενδιαφέρον της η ΑΒ Βασιλόπου-
λος, η οποία από το 2016 μέχρι και το τέλος της περασμένης 
χρονιάς προχώρησε στη δημιουργία νέων καταστημάτων, 
ενώ νέο κατάστημα ΣΥΝ.ΚΑ άνοιξε στο τέλος του 2017 στο 
Λασίθι, συνεχίζοντας την ανάπτυξη του δικτύου της η αλυ-
σίδα.
Στα... ραντάρ τους έχουν βάλει την Κρήτη και ο όμιλος Metro 
του ομίλου Παντελιάδη, αλλά και η Lidl, σύμφωνα με πληρο-
φορίες.
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Στον «αστερισμό» της πράσινης ανάπτυξης κινείται ήδη η 
Κρήτη. Ένα από τα πιο αξιοσημείωτα έργα στον τομέα της 
ενέργειας είναι ο Υβριδικός Σταθμός Αμαρίου.
Με την ενεργειακή αξιοποίηση του φράγματος των Ποταμών 
Ρεθύμνου, το συγκεκριμένο έργο συνδυάζει την παραγωγή 
αιολικής ενέργειας με την αποθήκευσή της μέσω άντλησης 
και ταμίευσης. Η συνολική επένδυση ανέρχεται στα 280 εκατ. 
ευρώ και υλοποιείται από την Τέρνα Ενεργειακή του ομίλου 
Περιστέρη σε συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Κρή-
της (ΟΑΚ).
ΚΑΙ ΣΤΗ... ΘΑΛΑΣΣΑ
 Ευνοημένες από την άνοδο της τουριστικής κίνησης στην 
Κρήτη είναι και οι εισηγμένες ακτοπλοϊκές εταιρίες, Attica 
Group, ΑΝΕΚ και Μινωϊκές Γραμμές,- καθώς ο αριθμός των 
αφίξεων μέσω ακτοπλοΐας κατά την περίοδο 2013-2017 έχει 
αυξηθεί στην Κρήτη κατά 30%-35%.
«Μήλον της έριδος» για τις πλοιοκτήτριες εταιρίες- όχι μόνο 
τις μεγάλες- αποτελεί το λιμάνι του Ηρακλείου. Τα μηνύματα 
για αύξηση του τουρισμού έκαναν τις εταιρίες να δείξουν ένα 
πρωτοφανές ενδιαφέρον για σύνδεση της πόλης με νησιά των 
Κυκλάδων είτε με ταχύπλοα σκάφη, είτε με συμβατικά πλοία.

οι φοιτητές να παίρνουν νωρίτερα τα ατυχία τους. Οπως το-
νίζουν οι φοιτητές, «η εμβόλιμη αποτελεί σανίδα σωτηρίας 
για εμάς προκειμένου να ολοκληρώσουμε τις σπουδές μας, 
γλιτώνοντας τουλάχιστον ένα εξάμηνο παραμονής στα Χα-
νιά, ειδικά στην περίοδο κρίσης που ζούμε και με τα ενοίκια 
στην πόλη αυτή να είναι υπέρογκα».
Το πρόβλημα αυτό είναι σοβαρό για τους επί πτυχίω φοιτη-
τές, καθώς έτσι κι αλλιώς οι περισσότεροι εργάζονται προ-
κειμένου να μην επιβαρύνουν τις οικογένειες τους, οι οποίες 
δεν μπορούν επ’ αόριστον να στηρίζουν οικονομικά ακόμα 
ένα σπίτι (ή και περισσότερα).
Οπως καταγγέλλουν οι φοιτητές, όλα τα υπόλοιπα τμήματα 
στο Πολυτεχνείο έδωσαν τη δυνατότητα της επιπλέον εξετα-
στικής σε όσους βρίσκονται κοντά στο πτυχίο, σε αντίθεση 
με τους δικούς τους καθηγητές, οι οποίοι, όπως λένε, επέλε-
ξαν να την καταργήσουν θεωρώντας ότι δεν πέφτει λόγος 
στους φοιτητές που σπουδάζουν στο τμήμα.
Οι φοιτητές ζητούν τη στήριξη της κοινωνίας και καλούν 
τους καθηγητές «που μας αντιμετωπίζουν, μέσω των 
ανακοινώσεών τους, ως τεμπέληδες και αργόσχολους, να 
πραγματοποιήσουν Γενική Συνέλευση Τμήματος για να 
παρθεί απόφαση υπέρ της καθολικής διεξαγωγής της εμβό-
λιμης, προκειμένου να επιστρέψει το τμήμα στην κανονική 
λειτουργία του» και μεταξύ άλλων τονίζουν: «Ας αναλογι-
στούμε τη σημασία ύπαρξης εμβόλιμης εξεταστικής εν έτει 
2018 στα Χανιά, όπου το κόστος ζωής για έναν φοιτητή 
είναι πελώριο, με αποτέλεσμα η πλειοψηφία να αναγκάζεται 
να εργάζεται παράλληλα με τις σπουδές της. Είναι εξάλλου 
γνωστό ότι ο βαθμός δυσκολίας της σχολής είναι ιδιαίτερα 
μεγάλος, κάτι που αποδεικνύεται από τον μέσο όρο αποφοί-
τησης που υπολογίζεται στα 7,5 χρόνια. Μέσα σε αυτό το 
πλαίσιο οι καθηγητές προβάλλουν τη συγκεκριμένη εξετα-
στική ως αντιακαδημαϊκή, ενώ ισχυρίζονται ότι δεν εξυ-
πηρετεί το συμφέρον των φοιτητών, χωρίς να υιοθετούν 
κάποιο άλλο ελαφρυντικό μέτρο.
Επιθυμούν ένα τμήμα ευρωπαϊκών προτύπων επιβαρύνο-
ντας τους φοιτητές και τις οικογένειες τους. Φαίνεται να τους 
είναι πιο εύκολο να μας απειλούν για χαμένο εξάμηνο παρά 
να δώσουν την εμβόλιμη εξεταστική, που αποτελεί λύση για 
όλους μας».
Διεκδίκηση 
Καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου ο σύλλογος φοιτητών 
προσπάθησε μέσω του διαλόγου και κινητοποιήσεων στον 
κοσμήτορα να τονίσει την αναγκαιότητα ύπαρξης εμβόλι-
μης εξεταστικής, και όπως αναφέρεται «στον συγκεκριμένο 
παραλογισμό οι φοιτητές απαντούν ότι θα διεκδικήσουν 
έως τέλος το δικαίωμά τους να σπουδάζουν με υγιείς όρους 
και προς το συμφέρον τους κόντρα στις απειλές των καθη-
γητών για χαμένο εξάμηνο. Εχοντας τη στήριξη του υπό-
λοιπου Πολυτεχνείου ζητούμε από την κοινωνία να σταθεί 
δίπλα στον δίκαιο αγώνα μας».


