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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1620 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 07 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Από 7  έως 10 Νοεμβρίου το πρώτο διεθνές διεπιστημονικό συνέδριο 
για την οικονομία, την κοινωνία και την κλιματική αλλαγή
Σελ 3 
SHARE Athens 2018 International Architecture and Engineering Forum
Σελ 4 
Άνοιξε ο δρόμος για τη χρηματοδότηση των πρώτων έργων αξιοποίησης 
του πρώην στρατοπέδου «Παύλου Μελά» ως μητροπολιτικού πάρκου
Σελ 5 
Ο ανασχεδιασμός της ελληνικής ενεργειακής αγοράς στο επίκεντρο του 
Capital + Vision 2018
Σελ 7 
ΕΣΠΑ: Δύο δράσεις ύψους 700 εκατ. για μικρές επιχειρήσεις, ενεργοποιεί 
το υπουργείο Οικονομίας
Σελ 8
Κεφαλαιαγορά: Δεν απαιτείται δημόσια πρόταση για τα ΕΛΠΕ
Σελ 9 
ΕΕ: Η Ελλάδα θα πετύχει τους στόχους για την κλιματική αλλαγή
Σελ 10
17 νέα σχολεία μέσω ΣΔΙΤ στην Κεντρική Μακεδονία
Σελ 11
Διημερίδα της ΡΑΣ για το 4ο Σιδηροδρομικό Πακέτο
Σελ 12
Γ. Σταθάκης: Το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα αρχίσει να λειτουργεί τον 
Ιούνιο του 2019
Σελ 13
Η Αθήνα ανακηρύχθηκε «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018»
Σελ 14 
Εντός της εβδομάδας στη Βουλή το ν/σ για τη μείωση των ασφαλιστι-
κών εισφορών, είπε στο «Πρακτορείο FM» η κοιν. εκπρόσωπος του 
ΣΥΡΙΖΑ
Σελ 15 
Προς υποχρεωτική υποβολή εθνικών σχεδίων πολιτικής προστασίας 
κάθε χρόνο, προσανατολίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  
Σελ 16 
Γ. Δραγασάκης : Ανακοινώσεις για τον σχεδιασμό του υπουργείου Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης  
Σελ 17 
Μελέτη σύγκρισης οικονομικών επιδόσεων Ελλάδας - Πορτογαλίας 
από τον ΣΕΒ
Σελ 18 και 19
Moody’s στο ΑΠΕ ΜΠΕ: Η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας έχει 
βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια
Σελ 19 
Στουρνάρας: Οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επαρκή κεφαλαιακά απο-
θέματα ασφαλείας για να απορροφήσουν επιπλέον πιστωτικές ζημίες
Σελ 20 
Η «Ελλάς» του Άρη είχε κάποτε πολυάριθμες αλλά εφήμερες λίμνες νερού 
Σελ 21 
Θεσσαλονίκη: Έργα καθαρισμού φρεατίων και συντήρησης του δικτύ-
ου ομβρίων υδάτων στην περιοχή του πολεοδομικού συγκροτήματος  
Σελ 22
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 23,24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Με σημαντικούς ομιλητές ξεκινά σήμερα 7 Νοεμβρίου, στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου, το τριήμερο επιστημονικό συνέδριο «Οικονομία, Κοι-
νωνία και Κλιματική Αλλαγή: Οι επιπτώσεις των μέγα τάσεων στο 
δομημένο περιβάλλον, στην κατασκευαστική βιομηχανία και την 
αγορά ακινήτων», το οποίο περιλαμβάνει εξαιρετικά επίκαιρες και 
ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις, από επιστήμονες εγνωσμένου κύ-
ρους του τεχνικού χώρου από όλον τον κόσμο. 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε:
«Η χώρα μας, με το λαμπρό επιστημονικό προσωπικό των τεχνικών 
επιστημών, τα Πολυτεχνεία και τις Πολυτεχνικές σχολές, παράγει 
έρευνα και νέα γνώση με διεθνή αναγνώριση. Παράλληλα, με τη 
διεθνοποίηση και εξωστρέφεια των Ελλήνων Μηχανικών, η χώρα 
μας αποκτά ολοένα και περισσότερο τη διεθνή αναγνώριση όχι μόνο 
σε επιστημονικό αλλά και επαγγελματικό επίπεδο. Αυτό αντικατο-
πτρίζεται και στην ευτυχή συγκυρία να υπάρχουν φέτος εκλεγμένοι 
εκπρόσωποι του ΤΕΕ σε τέσσερις σημαντικούς Διεθνείς Οργανισμούς 
του τεχνικού κόσμου. Αλλά αποδεικνύεται και από τις υψηλού επι-
πέδου επιστημονικές παρουσιάσεις και ομιλίες που περιλαμβάνονται 
στο πρόγραμμα του συνεδρίου tufe2018 και αφορούν θέματα αιχ-
μής για την επιστήμη, την οικονομία και την κοινωνία, υπό το πρίσμα 
της κλιματικής αλλαγής. Το πως δηλαδή αυτοί οι τομείς της ζωής μας 
επηρεάζονται και επηρεάζουν σήμερα το δομημένο περιβάλλον 
συνολικά, την αγορά ακινήτων και τον κατασκευαστικό κλάδο. Η 
επιστημονική αυτή γνώση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για το ανα-
πτυξιακό άλμα που έχει ανάγκη και ο κλάδος των μηχανικών και η 
χώρα». 
Ομιλητές στην εναρκτήρια συνεδρία είναι οι: Γιώργος Στασινός, 
Πρόεδρος ΤΕΕ – Γιώργος Μαρκοπουλιώτης, Επικεφαλής Αντιπρο-
σωπείας Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα – Ιωάννης Γκόλιας, 
Πρύτανης ΕΜΠ – Κωνσταντίνος Μακέδος, Πρόεδρος ΤΜΕΔΕ – 
Καθ. Χρυσή Πότσιου, President of the International Federation 
of Surveyors (FIG) – Άρης Χατζηδάκης, President of the European 
Council of Civil Engineers (ECCE) – Νίκος Φιντικάκης, Vice - President 
Region II of the International Union of Architects (UIA) - Fredrik 
Zetterquist, Chair of the United Nations Economic Commission for 
Europe Working Party on Land Administration UNECE / WPLA - 
Prof. Georg Pendl, President of the Architects Council Europe (ACE) 
- Nicola Monda, Secretary General of the Engineering Association of 

Mediterranean Countries (EAMC) ), Executive Council Member of 
the World Federation Engineering Organization (WFEO).
Στο Συνέδριο μηχανικοί, εκπρόσωποι Φορέων και Διεθνών Οργα-
νισμών, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί θα έχουν την ευκαιρία 
μέσω της ανταλλαγής επαγγελματικών εμπειριών και επιστημο-
νικών γνώσεων να συμβάλλουν στη δημιουργία πολιτικών και 
δράσεων στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και της κλι-
ματικής αλλαγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και 
της ανθρωπότητας. Σύγχρονα θέματα όπως οι ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας, η ψηφιοποίηση του κατασκευαστικού τομέα, τυποποίηση 
BIM (Building Information Modeling), έξυπνες πόλεις, αειφόρος 
ανάπτυξη, βιώσιμη διαχείριση γης και ακίνητης περιουσίας, αντι-
μετώπιση φυσικών καταστροφών θα τεθούν από τους διακεκριμέ-
νους καλεσμένους.  
Σημειώνεται ότι το 1ο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο με θέμα 
“Economy, Society and Climate Change – Τhe impact of mega 
trends in the Built Environment, Construction Industry and Real 
Estate” διοργανώνεται για πρώτη φορά με πρωτοβουλία του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας, σε συνεργασία  με τους Διεθνείς Φορείς 
των Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, FIG – 
International Federation of Surveyors, UIA – International Union of 
Architects, ECCE – European Council of Civil Engineers και το Διεθνή 
Οργανισμό UNECE WPLA - Working Party on Land Administration, 
με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Ελλάδα. Στόχος του Συνεδρίου είναι να σηματοδοτήσει την 
απαρχή μιας μακροχρόνιας συνεργασίας μεταξύ των επαγγελματι-
κών και επιστημονικών φορέων των Μηχανικών, να ενισχύσει τον 
διάλογο και την ανταλλαγή ιδεών συμβαδίζοντας με τις σύγχρονες 
τάσεις στην κατασκευαστική βιομηχανία, στο real estate και στις 
ψηφιακές τεχνολογίες.  Εξήντα (60) διακεκριμένοι ομιλητές από όλο 
τον κόσμο έχουν επιβεβαιώσει την παρουσία τους. Η γλώσσα του 
Συνεδρίου είναι η Αγγλική. Η παρακολούθηση των εργασιών του 
Συνεδρίου είναι ελεύθερη για όλους, ενώ οι εγγραφές πραγματοποι-
ούνται μέσω του διαδικτυακού τόπου του Συνεδρίου: 
www.tufe2018.com
Σε όποιους σύνεδρους το ζητήσουν, θα δοθούν και βεβαιώσεις πα-
ρακολούθησης. Το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου, με όλους 
τους διακεκριμένους ομιλητές, μπορείτε να το βρείτε στην ειδική ιστο-
σελίδα του συνεδρίου αλλά και στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ.

ΞΕΚΙΝΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΓΑ-ΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ 
ΔΟΜΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΚΑΙ 
ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Πρώτο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο για την οικονομία, την κοινωνία και την κλιματική αλλαγή
“Economy, Society and Climate Change-Τhe impact of mega trends in the Built Environment, 
Construction Industry and Real Estate”   -   www.tufe2018.com



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

•   Το 1ο διεθνές διεπιστημονικό συνέδριο με θέμα “Economy, 
Society and Climate Change – Τhe impact of mega trends 
in the Built Environment, Construction Industry and Real 
Estate”, διοργανώνεται –από σήμερα ως τις 9 Νοεμβρίου, στο 
Ίδρυμα Ευγενίδου- με πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδας,  σε συνεργασία με τους διεθνείς φορείς των 
Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών, FIG 
– International Federation of Surveyors, UIA – International 
Union of Architects, ECCE – European Council of Civil Engineers 
και το Διεθνή Οργανισμό UNECE WPLA- Working Party on Land 
Administration και με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 

Στο πλαίσιο του κύκλου διαλέξεων του Συμβουλίου Αρχιτε-
κτονικής Κληρονομιάς της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλο-
ντος και Πολιτισμού, με τίτλο: «Ώσμωση των Πολιτισμών», θα 
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 και ώρα 6.30 
μμ (στο κτίριο της ΕΛΛΕΤ, Τριπόδων 28, Πλάκα)διάλεξη του 
Χρήστου Χατζηιωσήφ, Ομότιμου Καθηγητή Πανεπιστημίου 
Κρήτης, με θέμα: “Συνασός: Μια ιστορία επάλληλων ρωμαίϊ-
κων, οθωμανικών και ελληνικών πραγματικοτήτων στη Μικρά 
Ασία του 19ου αιώνα”. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Για κράτηση θέσεων: Κ. Βλάχου (τηλ. 210 – 32 25 245 / εσωτ. 
112 ). Πληροφορίες: www.ellet.gr 

Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών (Ίδρυμα Μ. Τρια-
νταφυλλίδη) του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο των ετήσιων διεθνών 
συνεδρίων για τη διαχρονική και διατοπική μελέτη της 
ελληνικής γλώσσας, διοργανώνει το «2ο Διεθνές Συνέδριο 
για την ετυμολογία της ελληνικής: ελληνική και βαλκανική 
ετυμολογία» στις 9 και 10 Νοεμβρίου 2018, στο Τελλόγλειο 
Ίδρυμα Τεχνών (Αγ. Δημητρίου 159Α), στη Θεσσαλονίκη.
Στόχος του συνεδρίου είναι να εξετάσει ζητήματα που ανα-
φέρονται στην ετυμολογία της ελληνικής γλώσσας όλων 
των περιόδων της και των μορφών της, διαλεκτικών και 
μη. Επιπλέον, όπως γίνεται φανερό από τον υπότιτλο, το 
συνέδριο είναι αφιερωμένο τόσο στην ελληνική όσο και 

στη βαλκανική ετυμολογία.
Στο συνέδριο θα συμμετάσχουν ως κύριοι ομιλητές η κα-
θηγήτρια Jasmina Grković-Major (Πανεπιστήμιο του 
Novi Sad & Σερβική Ακαδημία Επιστημών και Τεχνών, Σερ-
βία) και Thede Kahl (Πανεπιστήμιο της Jena, Γερμανία).
Το κόστος συμμετοχής έχει οριστεί στα 30€ (για φοιτητές 
και φοιτήτριες 10€). 
Πληροφορίες:
E-mail: greek-language-conference@phil.auth.gr, τηλ.: 
2310 997128, ιστοσελίδες:
https://bit.ly/2F8yD4M, 
https://bit.ly/2yWtAPb

Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, αναγνωρίζο-
ντας ότι το μέλλον της χώρας εξαρτάται σημαντικά από τους 
νέους μας και την έγκαιρη ενσωμάτωσή τους στην παραγωγι-
κή διαδικασία,  συνεχίζει τη σειρά των εργαστηρίων διαλόγου 
και ανταλλαγής γνώσεων με τον γενικότερο τίτλο «Δίνοντας 
το Βήμα στους Νέους», αυτήν τη φορά δίνοντας έμφαση στα 
δεδομένα (data).
Την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου 2018 αναλύεται το θέμα «Data 
Analytics: A Flight from Present to Future», στον Διεθνή Αερο-

λιμένα Αθηνών (Sofitel Airport Hotel).
Θέματα που θα αναπτυχθούν:
-Data Mining and Data Collection: New Jobs New Skills
-Data and Customer Centricity
-Data, CyberSecurity, GDPR and other Rights and Regulations
-The Ocean of Data Analytics
Πληροφορίες: 
https://bit.ly/2PLzoBr
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

8 Νοεμβρίου 2018

Hμερίδα: «Ορολογία και ορολογικοί πόροι 
– Οι απαιτήσεις για σύγχρονη ελληνική επι-
στημονική ορολογία και η ανάγκη ενεργο-
ποίησης των ειδικών»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας,  Τεχνική 
Επιτροπή ΕΛΟΤ/ΤΕ 21 «Ορολογία –Γλωσ-
σικοί πόροι», Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας

27 - 28 Νοεμβρίου 2018

7ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ: 
«Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Μία Νέα 
Ατζέντα για την Ανάπτυξη»
ΑΘΗΝΑ

Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου 
και Αναπτύξεως

30 Νοεμβρίου - 
2 Δεκεμβρίου 2018 

Συνέδριο topo@drone 2018: «Οι προκλή-
σεις και οι προοπτικές από τη χρήση των 
ΣμηΕΑ στην επιστήμη του ΑΤΜ»
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών

ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΟ ΒΗΜΑ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ
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Άνοιξε η πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
για τη χρηματοδότηση των πρώτων έργων αξιοποίησης του 
πρώην στρατοπέδου «Παύλου Μελά» ως μητροπολιτικού 
πάρκου, στον ομώνυμο δήμο της Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόσκληση έχει συνολικό προϋπολογισμό 12,3 
εκατ. ευρώ και αφορά και σε άλλες ανάλογες παρεμβάσεις στους 
υπόλοιπους δήμους, εκτός του Παύλου Μελά, που συμμετέχουν 
στη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης της Μητροπο-
λιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης (Αμπελοκήπων – Μενεμένης, 
Θεσσαλονίκης, Νεάπολης – Συκεών, Κορδελιού – Ευόσμου, 
Καλαμαριάς, Δέλτα, Πυλαίας – Χορτιάτη). Ωστόσο, τη μερίδα 
του λέοντος από τον διαθέσιμο προϋπολογισμό θα απορροφή-
σουν οι πρώτες παρεμβάσεις στο πρώην στρατόπεδο.
«Είχαμε δεσμευτεί ότι θα διαθέσουμε τα πρώτα 10 εκατ. ευρώ, 
για να κάνουμε πράξη το όραμα των κατοίκων της δυτικής Θεσ-
σαλονίκης, να αποκτήσουν σε έναν πολύτιμο ελεύθερο χώρο 
ένα πάρκο μητροπολιτικής εμβέλειας, σπουδαίας περιβαλλο-
ντικής αξίας, που θα αναβαθμίσει την περιοχή και θα αποτελέσει 
πόλο έλξης, βελτιώνοντας σημαντικά το βιοτικό επίπεδο των 
κατοίκων, δημιουργώντας θέσεις εργασίας, ενισχύοντας την 
επισκεψιμότητα και την επιχειρηματικότητα, αλλά και την κοι-
νωνική συνοχή» τόνισε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονί-
ας, Απόστολος Τζιτζικώστας και πρόσθεσε ότι αυτή η δέσμευση 
γίνεται πράξη με τη συγκεκριμένη προκήρυξη.
Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας διασφαλίζει τη χρηματο-
δότηση των πρώτων έργων εντός του πρώην στρατοπέδου 
και δίνει τη δυνατότητα να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός του δήμου 
Παύλου Μελά, της Πολιτείας και όλων των φορέων για τη με-
τατροπή του συγκεκριμένου χώρου σε Μητροπολιτικό Πάρκο. 

«Η συνεργασία όλων μας (Περιφέρειας, Δήμου, Υπουργείων, 
Εκκλησίας, επιστημόνων και βέβαια κινημάτων πολιτών) οδή-
γησε στην παραχώρηση του στρατοπέδου στην τοπική κοινω-
νία, στην εκπόνηση ενός εξαιρετικού σχεδίου αξιοποίησης, που 
εμπεριέχει το όραμα δεκαετιών για τη δυτική Θεσσαλονίκη και 
στη διασφάλιση της απαιτούμενης χρηματοδότησης, ώστε αυτό 
το όραμα να γίνει πράξη. Θέλω να επισημάνω ότι η Περιφέρεια 
έκανε το καθήκον της και διασφάλισε τη χρηματοδότηση για να 
γίνουν τα πρώτα έργα» σημείωσε ο κ.Τζιτζικώστας, διευκρινί-
ζοντας ότι τα κονδύλια αυτά δεν αρκούν για να ολοκληρωθούν 
όλες οι προβλεπόμενες από τη μελέτη παρεμβάσεις κι οφείλουν 
και οι άλλοι φορείς να δείξουν εμπράκτως το ενδιαφέρον τους 
και να ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός στο σύνολό του, ώστε να μη 
μείνει ημιτελές ένα τόσο εμβληματικό έργο.
Η δράση που προκήρυξε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
εστιάζει γενικότερα -όπως υπογραμμίζεται σε σχετική ανακοί-
νωση- στην αξιοποίηση περιοχών (αστικών οικοπέδων ση-
μαντικής έκτασης) εντός ή στο όριο του αστικού χώρου, στους 
οποίους κατά το παρελθόν είχαν αναπτυχθεί ασύμβατες με τον 
αστικό χαρακτήρα χρήσεις και οι οποίοι μετά τη μετακίνηση των 
χρήσεων αυτών παραμένουν αναξιοποίητοι. Οι χώροι αυτοί 
στην πλειονότητά τους αποτελούν περιοχές που χαρακτηρίζο-
νται σήμερα από εγκατάλειψη, ενώ λόγω των χρήσεων που 
υπήρχαν εκεί (στρατιωτικές, βιομηχανικές) είναι -σύμφωνα 
με την ανακοίνωση- ύποπτοι για εκτεταμένη ρύπανση των 
εδαφών που έχει προκληθεί είτε από την απόθεση αποβλήτων 
απευθείας στο έδαφος, όταν σε αυτούς λειτουργούσαν βιομη-
χανικές εγκαταστάσεις, είτε από διαρροές υπόγειων δεξαμενών 
καυσίμων που ήταν εγκατεστημένες εκεί. Επιπλέον λόγω της 

χρόνιας εγκατάλειψης και της μη επαρκούς φύλαξής τους, 
επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Περιφέρειας, σε πολλές 
περιπτώσεις στους χώρους αυτούς έχουν πραγματοποιηθεί 
εκτεταμένες παράνομες αποθέσεις αποβλήτων και μπαζών, που 
προβλέπεται να απομακρυνθούν καθώς συνιστούν ενεργές πη-
γές υγειονομικού κινδύνου.
Στη δράση περιλαμβάνονται παρεμβάσεις που αφορούν στην 
αποκατάσταση και εξυγίανση εδαφών, την ανάπτυξη και 
διαμόρφωση χώρων αστικού πρασίνου, τη δημιουργία μο-
νοπατιών και πράσινων διαδρομών, την ανάδειξη (με ήπιες 
παρεμβάσεις) κτισμάτων αρχιτεκτονικού ή πολιτιστικού ενδια-
φέροντος – όπου υπάρχουν, την τοποθέτηση αστικού εξοπλι-
σμού μικρής κλίμακας (παγκάκια, αστικός φωτισμός κλπ). Η 
αύξηση των επιφανειών και του όγκου του αστικού πρασίνου 
θα επηρεάσει θετικά το μικροκλίμα των χώρων παρέμβασης. 
Επιπρόσθετα θα συμβάλει στη βελτίωση της ποιότητας του 
αέρα μέσα από μηχανισμούς προσρόφησης και κατακράτη-
σης ρύπων και σκόνης από τα φυτά, θα δημιουργήσει φυσικές 
επιφάνειες απορρόφησης του θορύβου και των ακτινοβολιών 
μειώνοντας την έκθεση παρακείμενων περιοχών κατοικίας σε 
αυτά και θα ενισχύσει την αστική οικολογία βελτιώνοντας τα 
αστικά ενδιαιτήματα.
Παράλληλα, η αναβάθμιση και η δημιουργία χώρων - δια-
δρόμων πρασίνου υπερτοπικής κλίμακας αναμένεται επίσης 
να επηρεάσει θετικά την κοινωνική συνοχή, ενισχύοντας την 
επικοινωνία και την κοινωνική αλληλεπίδραση των κατοίκων 
ευρύτερων περιοχών, ενώ κατά περίπτωση μπορεί να έχει ση-
μαντικές επιπτώσεις και στην επιχειρηματικότητα μιας περιοχής, 
λόγω της αύξησης της επισκεψιμότητας σε αυτή.

Ειδικό συνέδριο για την εκπαίδευση και την έρευνα στην τε-
χνολογία blockchain και στα ψηφιακά νομίσματα, με τίτλο 
«DECENTRALIZED 2018», διοργανώνει το Πανεπιστήμιο Λευ-
κωσίας στην Αθήνα, μεταξύ 14-16 Νοεμβρίου, στο ξενοδοχείο 
Divani Caravel.
Πάνω από 70 διεθνείς ομιλητές, στελέχη επιχειρήσεων, ακα-
δημαϊκοί και τεχνικοί εμπειρογνώμονες θα μοιραστούν την 
εξειδικευμένη τεχνογνωσία τους στα πεδία εφαρμογής και τις 
επιδράσεις της «επανάστασης του blockchain και των ψηφια-
κών νομισμάτων». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ επιπλέον, πάνω 
από 20 εταιρείες από την Ελλάδα και το εξωτερικό θα συμμε-

τέχουν ως εκθέτες (exhibitors), παρουσιάζοντας τα προϊόντα 
και τις υπηρεσίες τους, ενώ το συνέδριο αναμένεται να παρα-
κολουθήσουν πάνω από 1.000 άτομα, στην πλειοψηφία τους 
στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς και καθηγητές 
και φοιτητές.
Στο συνέδριο θα συζητηθούν οι επιδράσεις της τεχνολογίας 
blockchain σε τομείς όπως είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρε-
σίες, η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας, η υγεία, η δημόσια 
διοίκηση και η εκπαίδευση.
Ακόμα, θα υπάρχουν θεματικές συζητήσεις σχετικά με τις επι-
δράσεις στη νομοθεσία και το κανονιστικό πλαίσιο (π.χ. GDPR), 

τη διαμόρφωση πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις κοινωνι-
κές και ηθικές διαστάσεις του blockchain κ.ά.
Τέλος, θα παρουσιαστούν οι τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις, 
αλλά και επιστημονικές εργασίες, ιδίως, στη σύγκλιση του 
blockchain με τεχνολογίες όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) και 
το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (ΙοΤ).
Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές οι ενδιαφερόμενοι 
μπορούν να πάρουν πληροφορίες στην ιστοσελίδα: 
www.decentralized.com.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση τη Δευτέρα 5 Νοεμβρίου, διε-
ξήχθησαν στο Ντουμπάι εκλογές για την ανάδειξη των μελών του 
Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU), φορέα 
του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τις τηλεπικοινωνίες, στο 
πλαίσιο Παγκόσμιας Διάσκεψης, η οποία πραγματοποιείται κάθε 
τέσσερα έτη.
Η Ελλάδα, ως ιδρυτικό μέλος της ITU και μέλος του Συμβουλίου τα 
τελευταία οκτώ χρόνια, διεκδίκησε και πέτυχε με 133 ψήφους την 

επανεκλογή της στο Συμβούλιο για την επόμενη τετραετία 2019-
2022. Να σημειωθεί ότι η τρέχουσα εκλογική διαδικασία ήταν 
ανταγωνιστική, σε αντίθεση με την προηγούμενη, καθώς υπήρ-
χαν περισσότεροι υποψήφιοι από τις διαθέσιμες θέσεις.
Ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέ-
ρωσης, Νίκος Παππάς, δήλωσε: «Η Ελλάδα είναι παρούσα για 
μια ακόμα φορά σε ένα πολύ σημαντικό, διεθνούς εμβέλειας, 
γεγονός. Η επιβεβαίωση της θέσης μας στο Συμβούλιο της ITU 

αποτελεί για εμάς εντολή ενεργούς συμμετοχής στις εργασίες της 
Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών, που καθορίζουν την πορεία 
των τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως. Συγχαρητήρια στα στελέχη 
της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων που 
εργάστηκαν για την επίτευξη του αποτελέσματος». Την Ελλάδα 
εκπροσώπησαν στην Παγκόσμια Διάσκεψη ο Γενικός Γραμματέας 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου ΨΗΠΤΕ, Βα-
σίλης Μαγκλάρας, και στελέχη της εν λόγω γραμματείας.

ΆΝΟΙΞΕ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ 
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ «ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ» ΩΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ««ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ» ΤΟΥ BLOCKCHAIN ΚΑΙ ΤΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ 
ΝΟΜΙΣΜΑΤΩΝ» (DECENTRALIZED 2018)

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ITU)
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Οι προοπτικές ανάπτυξης της αγοράς φυσικού αερίου στην Ελ-
λάδα συζητήθηκαν, στο πλαίσιο του πολυσυνεδρίου Capital 
+ Vision 2018, που διοργάνωσε χθες για δεύτερη ημέρα το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, 
σε συνεργασία με την εφημερίδα «Κεφάλαιο» και την πύλη 
Capital.gr. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Nicola Battilana, 
Country Representative for Greece and Balcans, της SNAM 
στην ομιλία του ανέφερε ότι το φυσικό αέριο είναι μέρος του 
σχεδίου για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρα-
κα. «Είναι το φυσικό και το αέριο από ανανεώσιμες πηγές, η 
πιο οικονομική και αξιόπιστη λύση και για την αποθήκευση 
ενέργειας. Αυξάνοντας, επίσης, τη διασύνδεση μεταξύ ενέρ-
γειας, επιτυγχάνουμε τους στόχους για ενεργειακή ασφάλεια. 
Υπάρχουν μεγάλες ευκαιρίες στην Ελλάδα για το φυσικό αέ-
ριο, όπως στη ναυτιλία, με τη αντικατάσταση του ενεργειακού 
μίγματος», υπογράμμισε
Από την πλευρά του, ο Δημήτρης Τζώρτζης, CEO της ΔΕΠΑ 
σημείωσε ότι η εταιρία «επενδύει με εξωστρέφεια και δυνα-
μισμό σε διασυνοριακά έργα που εξασφαλίζουν όχι μόνο την 
ενεργειακή τροφοδοσία της χώρας, αλλά και της ευρύτερης 
περιοχής. Η Ελλάδα είναι το μεγαλύτερο σημείο εισόδου του 
υγροποιημένου φυσικού αερίου σε όλη την ευρύτερη περιο-
χή».
Στο επενδυτικό πρόγραμμα και τα έργα του ΔΕΣΦΑ αναφέρ-
θηκε ο Σωτήριος Νίκας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, 
Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε Όπως 
είπε: «Σε λίγες μέρες, η ΡΑΕ θα ανακοινώσει το δεκαετές πρό-

γραμμα του ΔΕΣΦΑ, που ελπίζουμε ότι θα περιλαμβάνει αυτά 
που έχουμε προτείνει, δηλαδή μεταξύ άλλων, τους συμπιεστές 
στην Αμπελιά και Ν. Μεσημβρία και τον αγωγό προς τα Σκό-
πια. Διαθέτουμε σημαντική παρουσία σε έργα μη ρυθμιζόμε-
να, έχουμε αναλάβει τη σύμβαση συντήρησης του ΤΑΡ όπως 
και άλλες μικρότερες συμβάσεις με τον ΤΑΡ και συζητάμε 
συνεχώς διεύρυνση της συνεργασίας. Βλέπουμε συνολικά τις 
εξελίξεις στην περιοχή, όπου η Ρεβυθούσα μπορεί να παίξει 
έναν ενεργό ρόλο και προσπαθούμε να είμαστε παρόντες σε 
έργα που αξιοποιούν την τεχνογνωσία που έχουμε αποκτήσει 
όλα αυτά τα χρόνια με το δίκτυο, καθώς και με ένα πολύ μεγά-
λο τερματικό σταθμό».
Ο Θωμάς Αχείμαστος, Chief Strategy Officer της GasTrade, 
μιλώντας στο συνέδριο τόνισε: «Το δικό μας έργο μπορεί να 
αεριοποιεί 5,5 δισ. κυβικά. Μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική 
και για την τροφοδοσία του ΤΑΡ» ανέφερε και σημείωσε ότι 
«οι αγορές που απευθύνεται δεν είναι μόνο η ελληνική, αλλά 
και η βαλκανική.
Σε παρέμβασή του, ο Tobias Puklavec, Sales Manager, TGE 
Gas Engineering GmbH αναφερόμενος στην Ελλάδα είπε ότι 
«υπάρχουν ευκαιρίες για να αξιοποιήσουμε υποδομές. Ειδικά 
το LNG μπορεί να γίνει, αργά ή γρήγορα, πύλη εισόδου επεν-
δυτών για τα νησιά. Πρόκειται για το καύσιμο που θα φέρει 
επενδυτές και θα μειώσει τις εκπομπές. Είναι ένα βήμα στη 
σωστή κατεύθυνση» τόνισε.
Από την πλευρά του ο Μανώλης Εξαρχουλάκος, διευθυντής 
Marketing & Επικοινωνίας, Ζενίθ Α.Ε ανέφερε ότι «όπως και 

στις τηλεπικοινωνίες, έτσι και στην ενέργεια θα μείνουν λίγοι. 
Στο μέλλον θα δοθεί έμφαση στην καινοτομία και τις νέες υπη-
ρεσίες. Το θέμα είναι το τι αξία δίνεις στον πελάτη. Είναι πολύ 
παραπάνω αυτό που μπορείς να δώσεις σε ένα νοικοκυριό 
από την τιμή μιας κιλοβατώρας. Στο επίκεντρο θα βρεθούν οι 
ολιστικές υπηρεσίες και το πώς θα αξιοποιήσουμε τη γνώση 
για τον καταναλωτή ώστε να ξοδεύει σωστά».
Ο Τάκης Σαρρής, διευθύνων σύμβουλος, juwi Hellas ΑΕ, περι-
έγραψε το πώς θα διαμορφωθούν στο μέλλον οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας. «Η επόμενη μέρα έχει να κάνει με τα υβριδικά 
συστήματα, με ανεμογεννήτριες, μονάδες αερίου και φυσικά 
διμερή συμβόλαια, που μπορεί να έχουν ορίζοντα από 2 έως 
και 15 έτη. Το θέμα της αποθήκευσης είναι σημαντικό, αυτά, 
όμως, που συζητούνται δεν προωθούν την εμπορική εκμε-
τάλλευση της αποθήκευσης», ανέφερε.
Ο Χρήστος Κεραμιώτης, διευθυντής Στρατηγικής & Ανάπτυ-
ξης, ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ επεσήμανε ότι ο κλάδος των ΑΠΕ 
στήριξε την οικονομία σε δύσκολα χρόνια. «Γίνεται ένας με-
τασχηματισμός τώρα στην αγορά. Να εξετάσουμε τα ποσοστά 
συμμετοχής στις δημοπρασίες, να δούμε τη δικαστική προ-
στασία επενδυτών και εν γένει την απλούστευση της αδειοδο-
τικής διαδικασίας», ανέφερε ο κ. Κεραμιώτης. «Χωρίς μεγάλα 
έργα δε γίνεται να πετύχουμε τους στόχους. Τα περισσότερα 
από αυτά μπορεί να τύχουν χρηματοδότησης. Υπάρχει με-
γάλο ενδιαφέρον σε όλα τα έργα του κλάδου, πρέπει ωστόσο 
να αφεθεί λίγο ελεύθερη η αγορά για να τρέξουν οι μεγάλες 
επενδύσεις» υπογράμμισε.

Η ανάδυση της Ελλάδας ως σοβαρού παίκτη στον ευρωπα-
ϊκό ενεργειακό τομέα αναπτύσσεται εδώ και χρόνια, αλλά τα 
τελευταία δύο χρόνια έχει αποκτήσει πραγματική δυναμική, 
καθώς βασικά έργα προχωρούν από το στάδιο του οράμα-
τος, στην υλοποίηση, στην ολοκλήρωση, τόνισε ο πρεσβευ-
τής των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ μιλώντας σε εκδήλωση του Ελληνοαμερικανικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου στο Ecali Club προχθες το βράδυ, 
ο κ. Πάιατ είπε πως είναι σημαντικό που ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας έχει αγκαλιάσει τον ρόλο της Ελλάδας ως ευ-
ρωπαϊκού ενεργειακού κόμβου. Υπό αυτό το πρίσμα, δήλωσε 
εντυπωσιασμένος από την πολύ στενή ευθυγράμμιση μεταξύ 
των ενεργειακών στρατηγικών των ΗΠΑ και της Ευρώπης σε 
αυτό το συγκεκριμένο σημείο, δηλαδή του ρόλου της Ελλάδας 
ως περιφερειακού κόμβου και της διασφάλισης μεγαλύτερης 
ενεργειακής ασφάλειας για όλη την Ευρώπη.
Αναδεικνύοντας τη γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας, ο 
Αμερικανός πρέσβης επισήμανε ότι η Ελλάδα είναι μέρος της 

λεκάνης της Ανατολικής Μεσογείου που μετασχηματίζει το 
ευρωπαϊκό ενεργειακό τοπίο και επαναπροσδιορίζει τις περι-
φερειακές σχέσεις καθώς πρώην εχθροί γίνονται εταίροι και 
κυβερνήσεις, με επικεφαλής την Ελλάδα, οικοδομούν στην 
ενέργεια για να λειτουργήσει ως καταλύτης για τη συνεργασία 
και την αναζωογόνηση της διπλωματίας.
Ειδική αναφορά έκανε ο κ. Πάιατ στον Διαδριατικό Αγωγό 
(ΤAP) και στον τερματικό σταθμό υγροποιημένου Φυσικού 
Αερίου στη Ρεβυθούσα, τονίζοντας ότι μόνο με αυτά τα δύο 
έργα η κατάσταση έχει αλλάξει θεαματικά. Ειδικότερα, ανέ-
φερε ότι ο αγωγός TAP έχει πλέον ολοκληρωθεί σε ποσοστό 
85% στην Ελλάδα και σημείωσε πως είναι σε καλό δρόμο για 
αρχίσει τις παραδόσεις το 2020. Προσέθεσε ότι ο αγωγός ΤΑΡ 
είναι το τελευταίο σκέλος του νότιου διαδρόμου φυσικού αερί-
ου, αξίας άνω των 40 δισεκ. δολαρίων, λέγοντας πως είναι ένα 
από τα πιο πολύπλοκα και σημαντικά έργα υποδομής φυσικού 
αερίου στον κόσμο, το οποίο υποστηρίχθηκε από τις ΗΠΑ και 
εδώ και πολλά χρόνια.

Συνεχίζοντας στο ίδιο μήκος κύματος χαρακτήρισε τη Ρεβυ-
θούσα ως μια παρόμοια θετική ιστορία και συμπλήρωσε ότι 
ο τερματικός σταθμός, τον οποίο επισκέφθηκε πέρυσι, όταν 
ήταν ακόμα δυνατό να περπατήσει μέσα στην τεράστια νέα 
δεξαμενή αποθήκευσης, πρόκειται να ολοκληρωθεί τις επό-
μενες εβδομάδες.
Υπογραμμίζοντας τη σημασία των δύο αυτών ενεργειακών 
έργων, ο Αμερικανός πρέσβης είπε ότι τόσο ο TAP όσο και οι 
τερματικοί σταθμοί LNG χρησιμεύουν ως πύλη αερίου στην 
ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων είτε μέσω υπάρχουσας 
υποδομής που δεν χρησιμοποιείται πλήρως είτε μέσω νέων 
πρότζεκτ. Στο σημείο αυτό στάθηκε στη δήλωση της υπουρ-
γού Ενέργειας της Βουλγαρίας, Τ. Πετκόβα, ότι η κατασκευή 
της γραμμής διασύνδεσης Ελλάδας-Βουλγαρίας θα ξεκινήσει 
μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους, γεγονός που θα διευρύνει 
περαιτέρω τις περιφερειακές συνδέσεις και θα ενισχύσει τους 
οικονομικούς δεσμούς.

Ο ΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ CAPITAL + VISION 2018

ΤΖΕΦΡΙ ΠΑΙΑΤ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΧΕΙ ΑΠΟΚΤΗΣΕΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΔΥΝΑΜΙΚΗ ΣΤΟΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ
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ΥΠΕΝ: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 33 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΥ ΔΗΜΑΡΑ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΙΣΤΟΤΟΠΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΙΝΗΤΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ, ΦΟΡΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Επενδύσεις 33 δισ. ευρώ και ενεργειακές παρεμβάσεις στις κατοι-
κίες που ισοδυναμούν με ένα πρόγραμμα «Εξοικονομώ» ετησίως, 
απορρέουν από το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
που θα δοθεί στη δημοσιότητα το προσεχές διάστημα. Σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση του  ΥΠΕΝ ο Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας, χθες, στο συνέδριο 
Capital+Vision, που συνδιοργανώνει το Ελληνογερμανικό Εμπο-
ρικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο με το Capital.gr, αναφέρθηκε 
στους κεντρικούς και ειδικούς στόχους του Εθνικού Σχεδίου, κα-
θώς και στα μέτρα πολιτικής για την αναδιάρθρωση του ενεργει-
ακού συστήματος έως το 2030.
Όπως επισήμανε ο Υπουργός, τις επόμενες ημέρες θα δημοσιο-
ποιηθεί το πρώτο, ολοκληρωμένο πόρισμα του Εθνικού Σχεδίου, 
που εκπονείται με ευθύνη της Εθνικής Επιτροπής, σε διαβούλευση 
με τους φορείς και την κοινωνία. Θα υπάρξουν τουλάχιστον δύο 
κύκλοι συζητήσεων στη Βουλή και έως το τέλος του έτους θα υπο-
βληθεί στην Κομισιόν το πλήρες περίγραμμα για το πώς θα κινηθεί 
ενεργειακά η χώρα τα επόμενα χρόνια.
«Οι προκλήσεις της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας είναι 
μπροστά μας. Η συστράτευση προς τους στόχους που η Ελλάδα 
έχει συνυπογράψει και δεσμευτεί με τη Συμφωνία του Παρισιού και 
την Ε.Ε. αποτελεί το μεγάλο στοίχημα. Ο ριζικός μετασχηματισμός 
στα έργα υποδομής, την ενοποίηση των αγορών ενέργειας, τη δι-
αφοροποίηση των πηγών ενέργειας και, συνολικά, τη λειτουργία 
του συστήματος ενέργειας, αποτελεί τεράστιο πεδίο επενδύσεων. 
Οι εκτιμήσεις, που αποτυπώνονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέρ-

γεια και το Κλίμα, μιλούν για επενδύσεις που αγγίζουν περίπου τα 
33 δισ. ευρώ την επόμενη δεκαετία», σημείωσε ο κ. Σταθάκης. 
Ο πιο δύσκολος στόχος που καλείται να επιτύχει η χώρα μας, 
επισήμανε, είναι η εξοικονόμηση ενέργειας, κατά τουλάχιστον 
30%,  στην τελική κατανάλωση ενέργειας. «Χρειαζόμαστε ένα 
πρόγραμμα «Εξοικονομώ» κάθε χρόνο για να φτάσουμε στους 
στόχους του 2030», τόνισε. Μεγάλη πρόκληση αποτελεί ακόμη, ο 
εξηλεκτρισμός σε τομείς που καίνε πετρέλαιο, όπως οι μεταφορές, 
αλλά και στην ψύξη θέρμανση για τους οποίους ετοιμάζεται νέο 
θεσμικό πλαίσιο.
Ιδιαίτερα στον τομέα του ηλεκτρισμού, θα απαιτηθεί ένας τεράστι-
ος μετασχηματισμός ώστε οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
να γίνουν πλέον η κύρια πηγή ενέργειας.  Η συμβολή του λιγνίτη 
θα αποκλιμακώνεται σταδιακά, ενώ το φυσικό αέριο θα παίξει το 
ρόλο του «καυσίμου – γέφυρα». Με βάση τους φιλόδοξους στό-
χους της Ε.Ε. για την ενέργεια, έως το 2030 θα πρέπει το μερίδιο 
των ΑΠΕ στην τελική κατανάλωση ενέργειας να φθάσει τουλάχι-
στον στο 30%.
Στην κατεύθυνση αυτή, επισήμανε ο Υπουργός, η κυβέρνηση έχει 
προχωρήσει σε σειρά θεσμικών παρεμβάσεων που περιλαμβά-
νουν: 
•     υιοθέτηση συστήματος διαγωνιστικών διαδικασιών για τις 
επενδύσεις σε ΑΠΕ, το οποίο ήδη οδηγεί προς τιμές ανταγωνιστικές 
με τις «συμβατικές» πηγές ενέργειας
•  αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου των ΑΠΕ, με 
γνώμονα το σεβασμό προς το περιβάλλον

•  εγκατάλειψη της «μονοκαλλιέργειας» μεγάλων επενδύσεων σε 
ΑΠΕ, με τη θεσμοθέτηση του θεσμού των Ενεργειακών Κοινοτή-
των, που διευκολύνει τη δραστήρια συμμετοχή καταναλωτών και 
τοπικών φορέων στον τομέα της ενέργειας
• ενεργοποίηση στα μέσα του 2019 του Χρηματιστηρίου Ενέργειας 
και υλοποίηση των διασυνδέσεων με όμορα κράτη που προβλέπει 
το Μοντέλο Στόχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  (Target Model)
•   εισαγωγή του συστήματος των Πράσινων Πιστοποιητικών, που 
θα αγοράζουν οι επιχειρήσεις στο Χρηματιστήριο Ενέργειας για να 
ενισχύσουν την πράσινη εικόνα τους και τα οποία θα αντικαταστή-
σουν το σύστημα χρηματοδότησης των ΑΠΕ.
Ο Υπουργός αναφέρθηκε ακόμη, στις διεθνείς προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει ο κλάδος της ενέργειας, σημειώνοντας ότι η  Ελ-
λάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο στην ευρύτερη περιοχή 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με έργα δικτύων και υποδομών 
μεγάλης εμβέλειας (αγωγοί φυσικού αερίου TAP, IGB, Θεσσαλο-
νίκη-Σκόπια, EastMed, αναβάθμιση τερματικού σταθμού LNG 
στη Ρεβυθούσα, FSRU στην Αλεξανδρούπολη). Αναφερόμενος 
στους υδρογονάνθρακες, εξέφρασε την αισιοδοξία ότι η  Ελλάδα 
πέρα από κόμβος μεταφοράς ενέργειας, μπορεί να γίνει και χώρα 
παραγωγός ενέργειας σημειώνοντας το ενδιαφέρον παγκόσμιων 
παικτών για τα κοιτάσματα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης και 
Ιόνιο. Πρόσθεσε δε, ότι υπάρχει μια ισχυρή πεποίθηση ότι η περι-
οχή μας αυτή προσομοιάζει όλο και περισσότερο στα ευρήματα 
γειτονικών χωρών, όπως Κύπρου, Ισραήλ, Αιγύπτου.

Παρέμβαση στην εκδήλωση του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος 
& Αειφόρου Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) για την παρουσίαση της Έκθεσης 
Κατάστασης Περιβάλλοντος (ΕΚΠ) 2018, πραγματοποίησε ο Υφ. 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Δημαράς, την Πέμπτη 1 
Νοεμβρίου 2018 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.  Σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση ο Υφυπουργός, αφού υπογράμμισε ότι προ-
ϋπόθεση για την επίλυση των μεγάλων περιβαλλοντικών προ-
βλημάτων του πλανήτη αποτελεί η κατανόησή τους και η δράση 

σε τοπικό επίπεδο, αναφέρθηκε στη ριζική αλλαγή της κατάστασης 
του πλανήτη τα τελευταία χρόνια με ειδική αναφορά στο μεγάλο 
πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Τόνισε την ανάγκη μιας πλα-
νητικής στροφής με τολμηρές αλλαγές στο παραγωγικό μοντέλο 
και στα πρότυπα κατανάλωσης. Σε ότι αφορά στην Ελλάδα, οι 
αλλαγές θα πρέπει να περιλαμβάνουν την ταχύτατη προώθηση 
των προγραμμάτων διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και την 
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα και την εισαγωγή μεγάλων 

ποσοστών ενέργειας. 
Τέλος, ο Υφυπουργός εξέφρασε την ξεκάθαρη διαφοροποίηση της 
πολιτικής οικολογίας με την κυβερνητική πολιτική στον τομέα της 
εξόρυξης υδρογονανθράκων, επισημαίνοντας ότι η εφαρμοζόμε-
νη πολιτική της κυβέρνησης οδηγεί σε δοκιμασία τις σχέσεις της 
κυβερνητικής πολιτικής με την πολιτική οικολογία. 

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε σχέδιο νόμου του υπουργείου 
Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την προσβασιμότητα ιστότο-
πων και εφαρμογών κινητών συσκευών, φορέων του δημοσίου 
τομέα, σε προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις της 
Οδηγίας 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2016. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
με το σχέδιο νόμου, καθορίζονται οι προϋποθέσεις πρόσβασης 
σε ιστοσελίδες και εφαρμογές για  κινητές συσκευές, φορέων του 

δημοσίου τομέα, ενώ υπάρχει ιδιαίτερη μέριμνα για την προσβα-
σιμότητα ατόμων με αναπηρία. Προβλέπει ότι οι φορείς του δημό-
σιου τομέα μεριμνούν για τη διευκόλυνση της προσβασιμότητας 
και λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα για να προσδώσουν στους 
ιστότοπους τους και στις εφαρμογές που χρησιμοποιούν για φο-
ρητές συσκευές μεγαλύτερη αντιληπτικότητα, χρηστικότητα και 
κατανοησιμότητα για τους χρήστες, στο βαθμό που δεν συνεπά-
γονται δυσανάλογη επιβάρυνση για αυτούς.

Από την εφαρμογή του σχεδίου νόμου εξαιρούνται οι ιστότοποι και 
οι εφαρμογές δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών φορέων, καθώς και 
ΜΚΟ που δεν παρέχουν υπηρεσίες που είναι βασικές για το κοινό 
ή υπηρεσίες που αφορούν ειδικότερα στην κάλυψη των αναγκών 
των ατόμων με αναπηρίες ή προορίζονται για τα άτομα αυτά.
Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 15 Νοεμβρίου, ενώ 
τα άρθρα του νομοσχεδίου εμφανίζονται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση http://www.opengov.gr/minreform/?p=2030

Σε δημόσια διαβούλευση από το υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης
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Διευκρινίσεις σχετικά με δράσεις που σχετίζονται με μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις έδωσε η ειδική γραμματέας Διαχείρι-
σης Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων ΕΤΠΑ στο 
υπουργείο Οικονομίας Ευγενία Φωτονιάτα, απαντώντας 
σε σχετική ερώτηση στο πλαίσιο της σημερινής παρουσία-
σης του προγράμματος του υπουργείου από την πολιτική 
ηγεσία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ για τη δράση «Ενισχύω 
- Επιβραβεύω» για πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις» ο προγραμματισμός είναι να δημοσιοποιηθεί τέλη 
Νοέμβρη και να ανοίξει για υποβολές μετά από 25 μέρες. 
«Ο τρόπος με τον οποίο επεξεργαζόμαστε και ενεργοποι-
ούμε τις νέες δράσεις στηρίζεται στην άμεση αξιολόγηση 
και μόνο σε αντικειμενικά κριτήρια, γι’ αυτό και υπάρχει 
ένας χρόνος μεταξύ της δημοσιοποίησης της δράσης και 
του ανοίγματος για την υποβολή αιτήσεων» είπε η γενική 
γραμματέας.
Ειδικότερα για το «Ενισχύω - Επιβραβεύω», όπως είπε η 

γενική γραμματέας, θα είναι μία δράση που ενεργοποιείται 
με 300 εκατομμύρια ευρώ και αφορά υφιστάμενες πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις οι οποίες διατήρησαν την 
απασχόλησή τους, ή αύξησαν την απασχόλησή τους κατά 
το τελευταίο έτος, πριν την υποβολή τους.
Ουσιαστικά, όπως είπε, έχει δυο σκέλη: το πρώτο σκέλος, 
αυτό της επιβράβευσης, θα είναι η ουσιαστική ενίσχυση 
της ρευστότητας της επιχείρησης με ένα κατ’ αποκοπή 
ποσό ανά εργαζόμενο που θα αντιστοιχεί σε κάποιες 
ασφαλιστικές ημέρες και το δεύτερο σκέλος είναι το κομ-
μάτι της ενίσχυσης. «Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να 
ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις όσον αφορά το ανθρώπινο 
δυναμικό τους» τόνισε, εξηγώντας ότι «σαν υποχρέωση 
για να λάβεις το βραβείο» θα είναι να αυξήσουν -η ένταση 
της ενίσχυσης για την πρόσληψη νέου προσωπικού θα 
είναι γύρω στο 70%- και να καταρτίσουν το προσωπικό.
Η γενική γραμματέας είπε επίσης ότι στα τέλη Νοέμβριου 

θα ενεργοποιηθεί και η δράση «Εργαλειοθήκη Ανταγωνι-
στικότητας πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων». «Μια 
εμβληματική δράση 400 εκατομμύρια ευρώ, άμεση αξιο-
λόγηση, μόνο αντικειμενικά κριτήρια, υφιστάμενες πολύ 
μικρές και μικρές επιχειρήσεις» είπε η γενική γραμματέας.
Η κ. Φωτονιάτα είπε ότι θα υπάρχει ειδική μέριμνα στην 
ένταση ενίσχυσης για εξαγωγικές επιχειρήσεις, καθώς και 
ειδική μέριμνα και κίνητρο για τις επιχειρήσεις προκει-
μένου να επενδύσουν σε ειδικές κατηγορίες στις οποίες 
φαίνεται να μην είναι πολύ πρόθυμες. «Αλλά κατά τη δική 
μας στρατηγική είναι η μόνη επιλογή αν θέλουν να είναι 
βιώσιμες και δυναμικές. Αυτές είναι κατηγορίες οι οποίες 
αναφέρονται στο κομμάτι της τυποποίησης και πρoτυπο-
ποίησης. Αυτές είναι οι δύο πιο ώριμες δράσεις, τέλος Νο-
έμβρη είναι η τελική ημερομηνία, υπολογίζουμε 25 μέρες 
για το άνοιγμα των υποβολών» είπε η γενική γραμματέας.

«Οι βαθιές τομές που χρειάζεται ο τόπος προχωράνε με 
γρήγορους ρυθμούς, δημιουργώντας ένα τελείως δια-
φορετικό πλαίσιο από αυτό που υπήρχε στο παρελθόν». 
Αυτό, τόνισε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας, στο «Athens Investment 
Forum 2018» που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε 
το ΥΠΕΝ χαρακτηριστικό παράδειγμα, πρόσθεσε ο Υπουρ-
γός, είναι η χωροταξία. «Η Ελλάδα είναι η ευρωπαϊκή 
χώρα με τη μεγαλύτερη υστέρηση στα θέματα αυτά. Η 
παρούσα κυβέρνηση έκανε τόσες μεταρρυθμίσεις στη 
χωροταξία όσες είχαν να γίνουν για πολλές δεκαετίες και 
έκανε πράγματα που φάνταζαν αδύνατα. Αναρτημένους 
και κυρωμένους δασικούς χάρτες, που από το 1% όταν 
τους παραλάβαμε το 2015, θα φθάσουν στο 90% μέχρι το 
τέλος του 2019. Κατ΄ αρχήν ανάρτηση της γραμμής των 
αιγιαλών μέχρι το τέλος του 2018, ώστε η χώρα να απο-
κτήσει οριοθετημένους αιγιαλούς μέχρι το τέλος του 2019. 
Μετά από 25 χρόνια μάχης και δήθεν μεταρρυθμιστικών 
κυβερνήσεων, παραλάβαμε το Κτηματολόγιο στο 25% 
και φιλοδοξούμε το 2020 να έχει ολοκληρωθεί το 90% της 
ελληνικής επικράτειας, θεσμοθετώντας έναν ενιαίο φορέα, 
με την ενοποίηση των υποθηκοφυλακείων με τα κτηματο-
λογικά γραφεία».
Όλες αυτές οι αλλαγές διαμορφώνουν, για πρώτη φορά, 
ένα πλαίσιο όπου η χωροταξία απλοποιείται, αποκτά 
ασφάλεια δικαίου, υπάρχει ενθάρρυνση των επενδύσεων 
και ριζική πάταξη της διαφθοράς. Το πλαίσιο αυτό, υπο-
γράμμισε ο Υπουργός, αποτελεί μια μεγάλη παρακαταθή-

κη των μεταρρυθμίσεων που έχουμε κάνει σε αυτόν τον 
τομέα, ταυτόχρονα με την επίλυση του θέματος του Κτη-
ματολογίου, το οποίο χαρακτήρισε ως μια από τις μεγα-
λύτερες μεταρρυθμίσεις της μεταπολιτευτικής περιόδου.
Στη συνέχεια, ο κ. Σταθάκης στάθηκε στις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος της ενέργειας, τονίζοντας ότι 
μετατρέπεται σε προνομιακό πεδίο επενδύσεων, καθώς 
οι επενδύσεις, στους βασικούς τομείς του εθνικού ενερ-
γειακού σχεδιασμού, εκτιμώνται σε 32 δισ. ευρώ για την 
περίοδο 2020-2030. Αναφέρθηκε στην παγκόσμια μάχη 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και τους 
φιλόδοξους στόχους που έχουν τεθεί στην Ευρώπη για 
την αύξηση του μεριδίου των ΑΠΕ και τον περιορισμό της 
ενεργειακής κατανάλωσης σε όλους τους του τομείς, τα 
κτήρια, τις μεταφορές, τον τουρισμό, τη βιομηχανία κα.
Μίλησε ακόμη, για τις αλλαγές που συντελούνται στον 
τρόπο λειτουργίας της αγοράς ενέργειας και για τη θεσμο-
θέτηση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας το οποίο θα ξεκινή-
σει τη λειτουργία του τον Ιούνιο του 2019, υλοποιώντας 
ουσιαστικά το Μοντέλο-Στόχος (Target Model) που είχε 
υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενιαία αγορά 
ενέργειας.
«Η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο που θα 
παίξει καθοριστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης, με έργα δικτύων και υποδομών 
μεγάλης εμβέλειας τα που σχεδιάζονται και υλοποιούνται 
(αγωγοί φυσικού αερίου TAP, IGB, Θεσσαλονίκη-Σκόπια, 
East Med, αναβάθμιση τερματικού σταθμού LNG στη Ρε-
βυθούσα που εγκαινιάζεται εντός μηνός, FSRU στην Αλε-

ξανδρούπολη)», τόνισε. Επισήμανε δε, την εμπιστοσύνη 
που εκδηλώνεται από διεθνείς ενεργειακές εταιρείες στον 
τομέα της έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων. 
«Διαμορφώνεται, πλέον, ένα πλαίσιο προοπτικής για πα-
ραγωγή υδρογονανθράκων στην Ελλάδα με εφάμιλλους 
όρους με αυτούς που έχουν αποτυπωθεί στο Ισραήλ, 
την Αίγυπτο και την Κύπρο, φέρνοντας στο επίκεντρο 
τον αγωγό East Μed που θα μπορούσε να αξιοποιήσει τη 
μεταφορά φυσικού αερίου από όλες αυτές τις περιοχές», 
υπογράμμισε.
Παράλληλα, επιταχύνονται οι ηλεκτρικές διασυνδέσεις 
τόσο με τις γειτονικές χώρες της βαλκανικής όσο και στο 
εσωτερικό, οι διασυνδέσεις των νησιών. Προς αυτή την 
κατεύθυνση, σημείωσε ο Υπουργός, έχει ολοκληρωθεί η 
α΄ φάση διασύνδεσης των Κυκλάδων, έχει προκηρυχθεί 
και κατοχυρωθεί η β΄ φάση, ενώ η γ΄  φάση των Κυκλά-
δων θα ολοκληρωθεί δύο χρόνια νωρίτερα, το 2020. 
Επίσης, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τη διασύνδε-
ση Πελοποννήσου – Κρήτης και η κατασκευή του έργου 
προχωράει, ενώ η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης έχει 
λάβει, πλέον, ισχυρή υπόσταση. Έχουμε δύο αποφάσεις 
της ΡΑΕ και προχωράει, μέσω της Αριάδνης, η κατασκευή 
του μεγαλύτερου έργου διασύνδεσης με χρονικό ορίζοντα 
το 2023. 
Στον ενεργειακό τομέα, έχει εκδηλωθεί σημαντική ροή 
επενδύσεων, με την εμπλοκή αξιόπιστων διεθνών εταιρει-
ών σε μεγάλα projects που αναδεικνύουν τον πρωταγωνι-
στικό ρόλο της Ελλάδας στην περιοχή.

ΕΣΠΑ: ΔΥΟ ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΨΟΥΣ 700 ΕΚΑΤ. ΓΙΑ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΥΠΕΝ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ 
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Αρχές Δεκεμβρίου οι δεσμευτικές προσφορές των μνηστή-
ρων. Σύμφωνα με το «Βήμα» ο νικητής του διαγωνισμού για 
το 50,1% των ΕΛΠΕ που βρίσκεται σε εξέλιξη δεν θα είναι υπο-
χρεωμένος να υποβάλει δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο 
49,9%. Αυτό αποφάσισε σήμερα η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς 
μετά την εισήγηση της νομικής της υπηρεσίας.
Το θέμα είχε απασχολήσει εδώ και καιρό την Επιτροπή, καθώς 
υπήρχε διχογνωμία και μάλιστα στην αρχή είχε επικρατήσει η 

άποψη ότι ο υποψήφιος που θα κέρδιζε το διαγωνισμό ήταν 
υποχρεωμένος να υποβάλει πρόταση.
Τελικά οι νομικές υπηρεσίες γνωμοδότησαν ότι η συγκεκριμέ-
νη συναλλαγή είναι αποκρατικοποίηση, παρά το γεγονός ότι 
ο ένας πωλητής είναι ιδιώτης (ο όμιλος Λάτση πωλεί το 30% 
και το ΤΑΙΠΕΔ το 20%), άρα εξαιρείται από το νόμο περί δη-
μοσίων προτάσεων που ρητώς αναφέρει ότι μέτοχος που από 
μηδενική συμμετοχή αποκτήσει άνω του 33% μια εισηγμένης 

είναι υποχρεωμένος να υποβάλει δημόσια πρόταση για το 
100% των μετοχών. Όπως είναι γνωστό, αρχές Δεκεμβρίου 
αναμένεται η υποβολή δεσμευτικών προσφορών από την 
Glencore και τη Vitol. Στο ΤΑΙΠΕΔ έχουν μεγάλη αγωνία για το 
ύψος του τιμήματος καθώς τα ΕΛΠΕ θα εμφανίσουν το 2018 
κέρδη ebitda περίπου 1 δις. ευρώ οπότε αν επιβεβαιωθούν οι 
πληροφορίες για προσφορές γύρω στο 1,2 – 1,3 δις. ευρώ, 
τότε ο διαγωνισμός ίσως να μην προχωρήσει.

Η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ) 
κάνει λόγο για αδικαιολόγητες αυξήσεις στα τιμολόγια, που θα 
πλήξουν τη βιωσιμότητα των βιομηχανιών έντασης ενέργει-
ας. Σύμφωνα με την «Καθημερινή» σχέδιο υπονόμευσης της 
βιομηχανίας και της ανάκαμψης της οικονομίας καταγγέλλει 
η Ενωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), 
με αφορμή τις επικείμενες αυξήσεις στις τιμές του βιομηχα-
νικού ρεύματος. Σε ανακοίνωσή της η ΕΒΙΚΕΝ υπογραμμίζει 
ότι, «ενώ βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο ενόψει της 
ολοκλήρωσης της αναδιάρθρωσης της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, κάποιοι ιθύνοντες επιχειρούν όχι απλώς να καταρ-
γήσουν τις θεσμοθετημένες εκπτώσεις που χορηγήθηκαν με 
βάση το προφίλ και τα κόστη της ΔΕΗ, αλλά επιπροσθέτως να 
επιβάλουν αδικαιολόγητες αυξήσεις στα τιμολόγια και να πλή-
ξουν τη βιωσιμότητα των βιομηχανιών έντασης ενέργειας».
Ως εκ τούτου, κάνει λόγο για συνειδητή προσπάθεια υπονό-
μευσης του στόχου για αύξηση της συνεισφοράς της βιομη-
χανίας στο ΑΕΠ, στην απασχόληση και στις επενδύσεις, και 
καλεί «την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό να λάβουν τις 
κατάλληλες αποφάσεις ώστε να μην τεθεί σε κίνδυνο η ανά-
καμψη της βιομηχανίας και ο στόχος για την ενίσχυση της 
απασχόλησης».
Στην ανακοίνωση η ΕΒΙΚΕΝ καταφέρεται σαφώς εναντίον της 

διοίκησης της ΔΕΗ, σημειώνοντας ότι «η απαίτηση της Επιχεί-
ρησης για νέες αυξήσεις πέραν του ήδη αυξημένου κόστους 
που έχει καταβληθεί για τα δικαιώματα εκπομπών CO2, δεν 
είναι ούτε επαρκώς τεκμηριωμένη ούτε θεμιτή, ενώ η επι-
χειρούμενη κατάργηση των εκπτώσεων συνιστά διακριτική 
μεταχείριση».
Να σημειωθεί ότι η συζήτηση για αυξήσεις λόγω της αύξησης 
του κόστους των ρύπων και της κατάργησης των εκπτώσε-
ων που ισχύουν σήμερα για τη βιομηχανία, θα οδηγήσει σε 
άνοδο κατά 30% του κόστους για τη βιομηχανία και έρχεται 
σε μια χρονική περίοδο που η χώρα μας έχει τη δεύτερη υψη-
λότερη τιμή χονδρικής στο ρεύμα μεταξύ των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης. Σύμφωνα με την πρόσφατη έκθεση 
της Κομισιόν για την αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας, οι μέσες 
τιμές χονδρικής στην Ευρώπη διαμορφώθηκαν το δεύτερο 
τρίμηνο του 2018 σε 44 ευρώ/MWh, αυξημένες κατά 18% σε 
σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και στην Ελλάδα η τιμή 
διαμορφώθηκε σε 55,8 ευρώ/MWh, κατατάσσοντας τη χώρα 
μας δεύτερη μετά τη Μεγάλη Βρετανία.
Στην ανακοίνωσή της η ΕΒΙΚΕΝ χρησιμοποιεί σκληρή γλώσ-
σα, κάνοντας λόγο για «ιθύνοντες που επιχειρούν όχι απλώς 
να καταργήσουν τις θεσμοθετημένες εκπτώσεις που χορηγή-
θηκαν με βάση το προφίλ και τα κόστη της ΔΕΗ, αλλά επιπρο-

σθέτως να επιβάλουν αδικαιολόγητες αυξήσεις στα τιμολόγια 
και να πλήξουν τη βιωσιμότητα των βιομηχανιών έντασης 
ενέργειας. Και τούτο παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι ιθύνοντες εί-
ναι αυτοί που έχουν εγκρίνει και υπογράψει, πολύ πρόσφατα, 
μακροχρόνιες συμβάσεις με την Αλουμίνιο και τη ΛΑΡΚΟ με 
χαμηλότερα σταθερά τιμολόγια και υψηλότερες εκπτώσεις 
έως το τέλος του 2020», καταλήγει.
Η ΕΒΙΚΕΝ παραπέμπει σε πρόσφατες δηλώσεις του προέδρου 
της ΔΕΗ, που παραδέχθηκε ότι για τη δύσκολη οικονομική 
κατάσταση της εταιρείας δεν ευθύνονται τα τιμολόγια της βι-
ομηχανίας, αλλά μια σειρά από στρεβλώσεις της αγοράς και 
κυβερνητικές επιλογές που κοστίζουν εκατοντάδες εκατομμύ-
ρια ευρώ (όπως ΝΟΜΕ, ΑΔΙ ευελιξίας, ΠΧΕΦΕΛ), προς όφελος 
ιδιωτών προμηθευτών και παραγωγών, η συνεισφορά των 
οποίων στην απασχόληση είναι αμελητέα.
Η ανακοίνωση καταλήγει ότι «η ΕΒΙΚΕΝ δεν θα σταθεί άπρα-
γη απέναντι στη συνειδητή προσπάθεια υπονόμευσης του 
εθνικού και ευρωπαϊκού στόχου για μια συνεκτική βιομηχα-
νική πολιτική. Η βιομηχανία έχει αποδείξει ότι όταν η πολιτεία 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις, ανταποκρίνεται στον ρόλο της 
και μετατρέπεται σε ατμομηχανή για την ανάπτυξη και την 
απασχόληση».

Παιανία, 6/11/2018 – Πραγματοποιήθηκε σήμερα η συνά-
ντηση της Διοίκησης της Intrakat με εκπροσώπους του Τύ-
που. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση ο κ. Πέτρος Σουρέτης, 
Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat, άνοιξε τη συνάντηση 
λέγοντας: «Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για την πα-
ρουσία σας σήμερα και να καλωσορίσουμε τον κ. Δημήτρη 
Κούτρα στην οικογένεια της Intrakat. Του ευχόμαστε καλή 
επιτυχία στην ανάληψη των καθηκόντων του ως Προέδρου 
της εταιρείας. Ο κ. Κούτρας όπως όλοι γνωρίζετε έχει δια-
γράψει μακρά και επιτυχημένη πορεία ως συνιδρυτής του 
μεγαλύτερου κατασκευαστικού ομίλου και  επελέγη ως στρα-
τηγικός εταίρος της Intracom Holdings για την επίτευξη των 
εταιρικών στόχων. Η συνεργασία αυτή βασίζεται σε κοινές 
αξίες και οράματα και προσδοκάται ότι θα είναι επωφελής 

για την Intrakat, τους μετόχους και το ανθρώπινο δυναμικό 
της.» O κ. Δημήτρης Κούτρας, Πρόεδρος της Intrakat, στη 
συνέχεια δήλωσε: «Ευχαριστώ τον κ. Σουρέτη για το θερμό 
καλωσόρισμα και ελπίζω και εγώ από τη πλευρά μου να 
φανώ χρήσιμος για την περαιτέρω ανάπτυξη και εξειδίκευ-
ση της Intrakat, ώστε να συμβάλλουμε στην ανοδική της 
πορεία στο κατασκευαστικό γίγνεσθαι της χώρας μας και όχι 
μόνο. Η Intrakat αποτελεί για μένα ένα πολύτιμο εργαλείο να 
συνεχίσω να κάνω αυτά που ονειρεύομαι δηλαδή να προ-
σαρμόζουμε τη μητέρα φύση στις ανθρώπινες ανάγκες.» Και 
οι δύο ανέφεραν ότι υπάρχουν ενδείξεις για την ανάκαμψη 
της ελληνικής οικονομίας και αρκετές ευκαιρίες για τον κατα-
σκευαστικό κλάδο, ενώ τόνισαν ότι ο όμιλος της Intrakat είναι 
καλά προετοιμασμένος για να αξιοποιήσει τις προκλήσεις του 

μέλλοντος. O Διευθύνων Σύμβουλος της Intrakat τόνισε ότι 
η στρατηγική της εταιρείας υλοποιείται κυρίως με άξονες τις 
κατασκευές δημόσιων και ιδιωτικών έργων υποδομής, που 
είναι η κύρια δραστηριότητα, τις παραχωρήσεις τα ΣΔΙΤ και τα 
συγχρηματοδοτούμενα έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας, τα 
έργα περιβάλλοντος που είναι η πρόκληση του μέλλοντος κα-
θώς και τα έργα digital economy, next generation access και 
smart solution.  Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κύκλος εργασιών 
της Intrakat ανήλθε σε 160,3 εκατομμύρια ευρώ, αντλώντας 
το 63% του τζίρου  από τις συμβάσεις στον ιδιωτικό τομέα. Το 
συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο της εταιρείας σήμερα ξεπερ-
νά τα 500 εκατομμύρια ευρώ. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ INTRAKAT 

ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΔΕΗ ΥΠΟΝΟΜΕΥΟΥΝ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΠΕ
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Αναφορικά με τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στο 
ενεργειακό ισοζύγιο, τη μείωση των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότη-
τας. Σύμφωνα με το «Βήμα» η Ελλάδα βρίσκεται στον σωστό 
δρόμο για να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει η Ευρω-
παϊκή Ένωση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
ως το 2020, αναφορικά με τη συμμετοχή των ανανεώσιμων 
πηγών στο ενεργειακό ισοζύγιο, τη μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου και τη βελτίωση της ενεργειακής 
αποδοτικότητας.
Αυτό ανέφεραν χθες πηγές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε 
ενημερωτική εκδήλωση στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ακόμη ότι 
ως το τέλος του χρόνου όλες οι χώρες θα κοινοποιήσουν τους 
στόχους για το 2030, ενώ τον Νοέμβριο η Κομισιόν θα παρου-
σιάσει τη στρατηγική για την κλιματική αλλαγή ως το 2050.
Οι ίδιες πηγές ανέφεραν ότι η χώρα μας παίζει στρατηγικό 
ρόλο για την βελτίωση της ενεργειακής ασφάλειας και τη 
διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού για την ευρύτερη 
περιοχή, κυρίως με την υλοποίηση του νοτίου διαδρόμου 

φυσικού αερίου. Διάδρομος που περιλαμβάνει τον αγωγό 
ΤΑΡ που ξεκινά από τα ελληνοτουρκικά σύνορα και θα μετα-
φέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν στην Ιταλία, μέσω 
Ελλάδας και Αλβανίας.
Τόνιζαν, επίσης, την αντίθεση της ΕΕ με την προώθηση του 
αγωγού North Stream που θα μεταφέρει ρωσικό φυσικό 
αέριο στη Γερμανία, σημειώνοντας ότι ευρωπαϊκή πολιτική 
αποσκοπεί στη μείωση της εξάρτησης από το ρωσικό αέριο. 
Ήδη, έχει επιτευχθεί ο στόχος να μην υπάρχει καμία χώρα που 
εξαρτάται 100% από έναν προμηθευτή αερίου και επιδιώκε-
ται η εξασφάλιση τριών τουλάχιστον πηγών εφοδιασμού για 
κάθε χώρα. Σημειώναν δε ότι είναι απαραίτητη η ρύθμιση της 
αγοράς φυσικού αερίου, καθώς πρόκειται για το καύσιμο – 
γέφυρα που θα οδηγήσει στη μείωση της εξάρτησης από τα 
ορυκτά καύσιμα και στην ανάπτυξη των ανανεώσιμων πη-
γών ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, προσέθεταν, κάθε χώρα 
είναι ελεύθερη να επιλέξει το ενεργειακό της μείγμα, δηλαδή 
αν και σε ποιο βαθμό θα χρησιμοποιεί ορυκτά καύσιμα, ανα-
νεώσιμες πηγές ή πυρηνική ενέργεια. Υπογράμμιζαν δε ότι η 

Ελλάδα έχει μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης στον τομέα των 
ανανεώσιμων πηγών,οι οποίες καλύπτουν ήδη, με στοιχεία 
του 2016, πάνω από το 15% των αναγκών της χώρας με στό-
χο για το 2020 το 18%.
Σε ερώτηση για τις κινεζικές επενδύσεις σε ενεργειακές υποδο-
μές, σε χώρες όπως η Πορτογαλία και η Ελλάδα, οι παράγο-
ντες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανέφεραν ότι παρακολουθεί-
ται η εφαρμογή της κοινοτικής νομοθεσίας, προκειμένου να 
διασφαλίζεται ο ανταγωνισμός και η ασφάλεια εφοδιασμού.
Τέλος για τις επιπτώσεις της αύξησης των τιμών των δικαιω-
μάτων εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα, που έχει επιπτώσεις 
στο κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για χώρες 
όπως η Ελλάδα που στηρίζονται κατά μεγάλο ποσοστό σε 
ορυκτά καύσιμα οι πηγές της Κομισιόν ανέφεραν ότι οι τιμές 
καθορίζονται από την αγορά, ωστόσο υπάρχει μηχανισμός 
παρέμβασης με συγκεκριμένα κριτήρια προκειμένου να δια-
σφαλίζεται η συγκράτηση των τιμών σε επιθυμητά επίπεδα. 
Εκτιμούσαν δε, ότι όσο αναπτύσσεται η οικονομία τόσο θα 
βλέπουμε υψηλότερες τιμές για τα δικαιώματα εκπομπής.

Με ένα ευρώ θα επιβαρύνονται από 1ης Δεκεμβρίου οι έγ-
χαρτοι λογαριασμοί ρεύματος της ΔΕΗ, ανακοίνωσε η εται-
ρεία καλώντας ταυτόχρονα τους πελάτες της να επιλέξουν τη 
χρήση ηλεκτρονικού λογαριασμού. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι 
σύμφωνα με την εταιρεία το συγκεκριμένο ποσό αντιστοι-
χεί στο κόστος έκδοσης και αποστολής των λογαριασμών. 
Διευκρινίζεται επίσης, για τους πελάτες που θα εγγραφούν 
στο σύστημα του ηλεκτρονικού λογαριασμού (e-bill) ως τις 
31.12.2018, και στην περίπτωση που η χρέωση του 1 ευρώ 
έχει ενσωματωθεί σε λογαριασμό τους, αυτή θα πιστωθεί 

στον επόμενο λογαριασμό που θα εκδοθεί.
Η ΔΕΗ επισημαίνει ακόμη ότι με τον ηλεκτρονικό λογαριασμό 
βελτιώνεται ο χρόνος και η ποιότητα εξυπηρέτησης των πε-
λατών της, η εξοικονόμηση ανθρώπινων και οικονομικών 
πόρων, η ουσιαστική ενίσχυση του περιβαλλοντικού αποτυ-
πώματος ενώ παράλληλα, παραμένει σταθερά προσηλωμένη 
στο στόχο του εκσυγχρονισμού και της εναρμόνισης της με τις 
τάσεις της εποχής σε ευρωπαϊκή κλίμακα, για την ηλεκτρονική 
εξυπηρέτηση. Τονίζει ακόμη τα εξής:
«Πέραν των διαφημιστικών πρωτοβουλιών η ΔΕΗ σχεδιάζει 

την ανάληψη συγκεκριμένων δράσεων στα καταστήματά 
της, και γενικά σε κάθε επαφή προκειμένου να διευκολύνει 
τους πελάτες της να εξοικειωθούν με τους ηλεκτρονικούς 
λογαριασμούς και να τους χρησιμοποιούν αντί των έγχαρ-
των. Επιλέγοντας τη λήψη ηλεκτρονικού λογαριασμού, οι 
πελάτες εκμεταλλεύονται παράλληλα και όλες τις δυνατότητες 
διαχείρισης θεμάτων του λογαριασμού ρεύματος όπως η δυ-
νατότητα έκδοσης μηνιαίου λογαριασμού με ασφάλεια, αξι-
οπιστία, ταχύτητα, και πλήρη διαφάνεια και πληροφόρηση».

Τα προβλήματα της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας βρέθηκαν 
στο επίκεντρο συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του 
Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων Κλωστοϋφαντουργών, που 
πραγματοποιήθηκε πρόσφατα υπό την προεδρία του Ελευθε-
ρίου Κούρταλη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως επισημαίνεται 
σε σχετική ανακοίνωση, η ελληνική κλωστοϋφαντουργία, παρά 
την μεγάλη συρρίκνωση που υπέστη όλα αυτά τα χρόνια, όχι 
μόνο λόγω των μνημονίων αλλά και λόγω του απηνούς αντα-
γωνισμού από τρίτες χώρες χαμηλού κόστους, όπως η Κίνα, η 
Ινδία και το Πακιστάν, κατάφερε να παραμείνει όρθια, και μεγά-
λο μέρος του κλάδου να λειτουργεί και να εξάγει το 10% των 
συνολικών βιομηχανικών εξαγωγών, ήτοι 1,7 δισ. ευρώ. για το 
2017, αυξημένο το 2108 κατά 8%.
Σύμφωνα με τον ΣΕΒΚ, η κλωστοϋφαντουργία θα μπορούσε 
να συμβάλει στην ενίσχυση της παραγωγικής βάσης της χώρας 
και στην αύξηση του ΑΕΠ της, εάν υπάρξει πολιτική βούληση για 
στήριξη του κλάδου, ο οποίος σήμερα υπολειτουργεί (παρά τις 
μεγάλες εξαγωγικές του δυνατότητες) και να επανέλθει σε πλή-
ρη λειτουργία.

Για την επανεκκίνηση του κλάδου, το ΔΣ του ΣΕΒΚ παραθέτει τα 
εξής αναγκαία μέτρα:
- Αλλαγές στη άσκηση αλλά και στην χάραξη νέας πολιτικής, 
προς την κατεύθυνση της επαναβιομηχάνισης της χώρας. 
- Πάγωμα για 5 χρόνια εκ μέρους των τραπεζών, των οφειλών 
των βιώσιμων μονάδων του κλάδου, οι περισσότερες από τις 
οποίες είναι εξαγωγικές, και επαναχρηματοδότηση για επενδύ-
σεις, αγορά πρώτων υλών και βάμβακος με μειωμένα επιτόκια. 
- Τραπεζική χρηματοδότηση των εξαγωγών των επιχειρήσεων 
του κλάδου, βάσει εξαγωγικού συμβολαίου και εκχωρήσεως 
φορτωτικών εγγράφων.
- Για έναν κατ’ εξοχήν ενεργοβόρο κλάδο όπως η κλωστοϋφα-
ντουργία, το ενεργειακό κόστος στην παραγωγική διαδικασία 
αποτελεί το 30% της ακαθάριστης προστιθέμενης αξίας του 
προϊόντος. Για την κλωστοϋφαντουργία απαιτείται εξίσωση της 
τιμολογιακής πολιτικής για τους καταναλωτές Μέσης Τάσης, με 
εκείνην των πελατών της Υψηλής Τάσης.
- Το εργασιακό κόστος υπεισέρχεται κατά 25% στο κόστος πα-
ραγωγής, και ως εκ τούτου απαιτείται αυτοσυγκράτηση από 

πλευράς πολιτείας, εργοδοτών και εργαζομένων, ώστε κάθε 
αύξηση να είναι συνδεδεμένη με την ανταγωνιστικότητα και 
τις δυνατότητες του κλάδου. Οι φορείς του κλάδου τάσσονται 
υπέρ:
α) της κατάργησης της υποχρεωτικής διαιτησίας,
β) της υπεροχής των επιχειρησιακών συμβάσεων εργασίας 
έναντι των κλαδικών, και
γ) της δυνατότητας επέκτασης των κλαδικών και όχι των ομοι-
ο-επαγγελματικών συλλογικών συμβάσεων εργασίας. 
- Νομοθετική ρύθμιση των «οικιστικών πυκνώσεων», λόγω 
του ότι αρκετές επιχειρήσεις του κλάδου αντιμετωπίζουν σοβα-
ρά προβλήματα.
- Μείωση στο 20% της φορολογίας των εξαγωγικών επιχειρή-
σεων του κλάδου.
- Αποτελεσματικό και μικρότερο κράτος, με μείωση της γραφει-
οκρατίας και συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα.

ΕΕ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΠΕΤΥΧΕΙ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΔΕΗ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ- ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΕΝΑ ΕΥΡΩ ΣΤΙΟΥΣ ΕΓΧΑΡΤΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΟΥΣ
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Ένα νέο «πακέτο» 17 σχολικών συγκροτημάτων πρόκει-
ται να ανατεθεί σε ιδιώτη μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα. Τα σχολεία βρίσκονται στην Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας και ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί 
για πρώτη φορά από τη Γενική Διεύθυνση Κτιριακών Υπο-
δομών του υπουργείου Υποδομών. Ο φάκελος πρόκειται να 
σταλεί στη Διυπουργική Επιτροπή ΣΔΙΤ για έγκριση μέσα στο 
επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με την «Καθημερινή» η λίστα 
των 17 σχολείων οριστικοποιήθηκε με δύο πρόσφατες 
αποφάσεις του υπουργείου Υποδομών. Από τα προς δημο-
πράτηση σχολεία, τέσσερα βρίσκονται στον Δήμο Παύλου 

Μελά, τρία στον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη, από δύο στους 
Δήμους Νεάπολης - Συκεών και Ωραιοκάστρου και από ένα 
στους Δήμους Λαγκαδά, Θέρμης, Αμπελοκήπων - Μενεμέ-
νης, Καλαμαριάς και Κατερίνης. Όσον αφορά το είδος των 
σχολείων, πρόκειται για ένα νηπιαγωγείο, πέντε δημοτικά, 
ένα ειδικό νηπιαγωγείο και ειδικό δημοτικό σχολείο, τρία 
γυμνάσια, πέντε λύκεια, ένα επαγγελματικό λύκειο και ένα 
μουσικό γυμνάσιο-λύκειο. Αξίζει να σημειωθεί ότι η κατα-
σκευή των 16 από τα 17 σχολεία είχε προωθηθεί με διαγω-
νισμό ΣΔΙΤ πριν από μία δεκαετία και μάλιστα είχε φθάσει το 
2011 στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (ΤΕΡΝΑ). Ομως 

ο διαγωνισμός τελικά ακυρώθηκε το 2015. Η ιδιαιτερότητα 
της συγκεκριμένης περίπτωσης είναι ότι τον διαγωνισμό θα 
πραγματοποιήσει το ίδιο το υπουργείο Υποδομών (Γενική 
Διεύθυνση Κτιριακών Υποδομών), ενώ η εταιρεία «Κτιρια-
κές Υποδομές» θα συμμετάσχει παρέχοντας τα απαραίτητα 
στοιχεία. Στο παρελθόν, δύο ανάλογοι διαγωνισμοί για την 
κατασκευή σχολικών συγκροτημάτων μέσω ΣΔΙΤ έχουν 
πραγματοποιηθεί από τις «Κτιριακές Υποδομές» (10+14 
σχολεία στην Αττική), ενώ άλλοι δύο διαγωνισμοί προω-
θούνται σήμερα από δήμους (8 σχολεία στον νομό Χανίων 
και 13 στη Ρόδο).

Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Γενικού Επιτε-
λείου Αεροπορίας και της Ακαδημίας Αθηνών, για την εγκατά-
σταση του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης εγγράφων 
«ΙΡΙΔΑ», για χρήση από την Ακαδημία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ η συμφωνία υπεγράφη από τον υπαρχηγό ΓΕΑ, υπο-
πτέραρχο Συμεών-Χαράλαμπο Ψιμούλη και τον πρόεδρο της 

Ακαδημίας Αθηνών, Αντώνιο Κουνάδη και η λειτουργία του 
συστήματος αναμένεται να ξεκινήσει τους επόμενους μήνες.
Το σύστημα ΙΡΙΔΑ, έχει αναπτυχθεί από το κέντρο μηχανο-
γράφησης του ΓΕΑ και χρησιμοποιείται επί τρία έτη στο σύνο-
λο των μονάδων της Πολεμικής Αεροπορίας, επιτυγχάνοντας 
σημαντικά επιχειρησιακά οφέλη, ελάττωση της γραφειοκρα-

τίας και εξοικονόμηση πόρων.
Το σύστημα ΙΡΙΔΑ έχει ήδη εγκατασταθεί και λειτουργεί και σε 
άλλες υπηρεσίες και οργανισμούς του δημοσίου τομέα.

Όλα τα ακίνητα των Ιερών Μονών τα οποία χρησιμοποιού-
νται εκτός των λατρευτικών θρησκευτικών και κοινωφελών 
σκοπών, ανεξάρτητα εάν αυτά ανήκουν στην Εκκλησία της 
Ελλάδος ή στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, υποχρεούνται να 
πληρώνουν Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), 
έκρινε η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.
Παράλληλα, οι σύμβουλοι Επικρατείας, με την υπ΄ αριθμ. 
2318/2108 απόφασή τους, απέρριψαν με ισχυρή πλειοψηφία 
(υπήρξαν 3 μειοψηφίες), την αίτηση της Σταυροπηγιακής 
Μονής της Αγίας Αναστασίας Φαρμακολύτριας Χαλκιδικής. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η εν λόγω Ιερά Μονή κλήθηκε 
να καταβάλλει για το οικονομικό έτος 2014, ΕΝΦΙΑ ύψους 

259.395 ευρώ και ζήτησε από την αρμόδια διεύθυνση του 
υπουργείου Οικονομικών τον επαναδιορισμό του ΕΝΦΙΑ για 
τα ακίνητά της, αλλά το υπουργείο δεν απάντησε και έτσι προ-
σέφυγε στο ΣτΕ.
Η συγκεκριμένη Μονή, το 2015 είχε προσφύγει στο ΣτΕ και 
ζητούσε να ακυρωθεί ως αντισυνταγματικός και αντίθετος 
στην Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου 
(ΕΣΔΑ) ο νόμος 4223/2013 κατά το σκέλος εκείνο που προ-
έβλεπε ότι δεν απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ τα ακίνητα των 
Πατριαρχικών και Σταυροπηγιακών Ιερών Μονών, καθώς 
και των Ιερών Μονών της Εκκλησίας της Ελλάδος, που δεν 
χρησιμοποιούνται για την εκπλήρωση του λατρευτικού Θρη-

σκευτικού και κοινωφελούς έργου των Μονών (αλλά μισθώ-
νονται, παραχωρούνται κ.λπ.).
Η Ολομέλεια του ΣτΕ έκρινε ότι δεν παραβιάζεται η συνταγ-
ματική αρχή της ισότητας και της αναλογικότητας, καθώς και 
η αντίστοιχη διάταξη της ΕΣΔΑ και σημειώνει ότι η επιβολή 
του ΕΝΦΙΑ δεν οδηγεί κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας 
στη δημιουργία υπέρμετρου βάρους ικανού να κλονίσει την 
περιουσιακή κατάστασή της ή να εξαντλεί την αξία των ακι-
νήτων, έτσι ώστε να αναιρείται η σχέση αναλογικότητας που 
επιβάλλει να υπάρχει.

Στην προμήθεια 500.000 καρτών και 51.700.000 εισιτη-
ρίων, προχωρά ο ΟΑΣΑ. Την προηγούμενη εβδομάδα και 
συγκεκριμένα, την Παρασκευή 2 Νοεμβρίου, υπεγράφη με-
ταξύ του ΟΑΣΑ και της εταιρείας Confidex LTD σύμβαση για 
την προμήθεια μέσων προϊόντων κομίστρου, υπό μορφή 
«Έξυπνων Καρτών», που απαιτούνται κατά τη λειτουργία 
του «Αυτόματου Συστήματος Συλλογής Κομίστρου» (ΑΣΣΚ). 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συνολικά, θα παραχθούν 500.000 
κάρτες και 51.700.000 πολλαπλά εισιτήρια, τα οποία ικανο-
ποιούν τις ανάγκες του συστήματος των δημόσιων αστικών 
συγκοινωνιών για περίοδο πλέον του ενός έτους. Η ανάθεση 
της σύμβασης έχει διάρκεια 8 μήνες και υπογράφτηκε, στα 
γραφεία του ΟΑΣΑ, μεταξύ του διευθύνοντος συμβούλου 
του Οργανισμού, Ιωάννη Σκουμπούρη και του διευθύνοντος 

συμβούλου της Confidex LTD, Timo Olavi Lindstrom. «Ο Ορ-
γανισμός κατάφερε να εξασφαλίσει την οικονομικότερη αμοι-
βή για την προμήθεια ηλεκτρονικών εισιτηρίων και καρτών 
από την έναρξη της λειτουργίας του ηλεκτρονικού εισιτηρί-
ου», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΣΑ, Ιωάννης 
Σκουμπούρης.

17 ΝΕΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ ΣΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ “ΙΡΙΔΑ” ΤΗΣ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΤΕ: ΟΙ ΜΟΝΕΣ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΕΝΦΙΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΟΙ - 
ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ

Ο ΟΑΣΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΕΤΑΙ 500.000 ΚΑΡΤΕΣ ΚΑΙ 51.700.000 ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
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Στην ιδιαίτερη σημασία της πρόσφατης κύρωσης της 
σύμβασης του Εμπορευματικού Κέντρου του Θριάσι-
ου Πεδίου, το οποίο αποτελεί «ένα από τα μεγαλύτερα 
εμπορευματικά κέντρα και το πιο σύγχρονο της Ευρώ-
πης», αναφέρθηκε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός 
γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών Θάνος Βούρδας στο χαιρετισμό του στη διημερίδα 
που διοργάνωσε η Ρυθμιστική Αρχή Σιδηροδρόμων 
με θέμα «4ο Σιδηροδρομικό Πακέτο: Νέα εποχή, Προ-
κλήσεις - Προοπτικές» υπό την αιγίδα του υπουργείου 
και τη συμμετοχή του Οργανισμού Σιδηροδρόμων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης (ERA)
Η συνολική επένδυση θα δημιουργήσει, όπως είπε, σε 
βάθος δεκαετίας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και θα 
δώσει μεγάλη προστιθέμενη αξία τον τομέα των συν-
δυασμένων μεταφορών κάνοντας την Ελλάδα έναν 
από τους σημαντικότερους κόμβους συνδυασμένων 
μεταφορών. Το συνολικό έργο θα δημιουργήσει ένα 
ολοκληρωμένο συγκρότημα σύγχρονου διαμετακομι-
στικού και εμπορευματικού σιδηροδρομικού κέντρου, 
το οποίο θα συμβάλει και στην ανάπτυξη περιφερει-
ακών υποστηρικτικών συμπληρωματικών δραστη-
ριοτήτων από βιομηχανίες στην περιοχή. Δηλαδή θα 
ενισχύσει και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα.
Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση από το Μάιο του 2017 
εκπονεί το Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Μεταφορών. 
Στόχος, όπως είπε, η προώθηση των συνδυασμένων 
μεταφορών, ο εκσυγχρονισμός των συνδέσεων των 
λιμανιών με τα σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα και 
τα κέντρα μεταφοράς εμπορευμάτων, η ολοκλήρωση 
των οδικών, σιδηροδρομικών και ευρωπαϊκών δικτύ-
ων, ιδίως προς τα Βαλκάνια, καθώς και η ανάπτυξη 
του τομέα των Logistics, επισημαίνοντας πως η γεω-
γραφική θέση της Ελλάδας την καθιστά εμπορευματι-
κή πύλη τόσο προς την κεντρική Ευρώπη όσο και στις 
ταχύτατα αναπτυσσόμενες αγορές της νοτιανατολικής 
Ευρώπης.
Ο γενικός γραμματέας αναφερόμενος στο 4ο Σιδη-
ροδρομικό Πακέτο επεσήμανε ότι το υπουργείο βρί-
σκεται ήδη σε φάση ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
εναρμόνισης της σχετικής ελληνικής νομοθεσίας με 
τις νέες οδηγίες του Πακέτου σημειώνοντας πως το 
υπουργείο πρόκειται να καταθέσει ενιαίο σχέδιο νόμου 
για τον σιδηρόδρομο το επόμενο διάστημα και ήδη οι 
εμπλεκόμενοι σιδηροδρομικοί φορείς (ΡΑΣ, ΕΔΙΣΑΣ, 
ΟΣΕ, ΕΡΓΟΣΕ, ΓΑΙΑΟΣΕ, ΕΕΣΣΤΥ, ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ΣΤΑΣΥ και 
ΑΜΕΤΡΟ) συμμετέχουν σε διαβούλευση με το υπουρ-
γείο για την κατάρτιση του νομοσχεδίου από το 2017.

Τέλος, ο κ. Βούρδας αναφέρθηκε στον Κανονισμό Κί-
νησης του ΟΣΕ, ο οποίος αναμορφώνεται έπειτα από 
αρκετά χρόνια, όπως υποστήριξε. «Και αυτή η εξέλιξη 
είναι αναγκαία, καθώς μετά από 30 χρόνια αναμορ-
φώνεται και εκσυγχρονίζεται και το σιδηροδρομικό 
μας δίκτυο. Η ομάδα παρέδωσε σχέδιο αναμόρφωσης 
το Σεπτέμβριο του 2018. Πρόσφατα εγκρίθηκε το προ-
σχέδιο και από το ΔΣ του ΟΣΕ και τις επόμενες ημέρες 
αναμένεται η υπογραφή του τελικού σχεδίου του Κα-
νονισμού Κίνησης του ΟΣΕ», υπογράμμισε ο γενικός 
γραμματέας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών. «Κινούμαστε σε εντατικούς ρυθμούς ώστε να 
επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε θέσει και στα 
χρονικά πλαίσια που έχουν τεθεί. Κινούμαστε για να 
καλύψουμε 3 δεκαετίες υστέρησης επιχειρώντας ταυ-
τόχρονα να κάνουμε την υστέρηση πλεονέκτημα για 
μεγαλύτερα βήματα μπροστά» είπε χαρακτηριστικά ο 
κ. Βούρδας.
Η πρόεδρος της ΡΑΣ Ιωάννα Τσιαπαρίκου αναφέρθη-
κε στη φιλόδοξη, όπως την χαρακτήρισε, νομοθετική 
πρωτοβουλία της ΕΕ για την ολοκλήρωση της ενιαίας 
αγοράς των σιδηροδρομικών υπηρεσιών. Επισήμανε 
το σημαντικό ρόλο της ΡΑΣ στο πλαίσιο του 4ου Σιδη-
ροδρομικού Πακέτου καθώς καλείται να διασφαλίσει 
την απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων στην πληροφορία και την ενημέρωση, προ-
κειμένου να επιτύχουν την έγκαιρη και επαρκή προε-
τοιμασία τους εν όψει της εφαρμογής του νέου κανο-
νιστικού πλαισίου.
Σημειώνεται πως το 4ο Σιδηροδρομικό Πακέτο προ-
τάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιανουάριο 
του 2013 και πρόκειται για μία δέσμη μέτρων που έχει 
ως στόχο να κάνει τους ευρωπαϊκούς σιδηροδρόμους 
περισσότερο ελκυστικούς, καινοτόμους, αποδοτικούς 
και ανταγωνιστικούς έναντι άλλων μέσων μαζικής με-
ταφοράς.
Για τις βασικές αλλαγές που θα επιφέρει το νέο Νομο-
θετικό Πλαίσιο του Τεχνικού Πυλώνα του 4ου Σιδηρο-
δρομικού Πακέτου, μίλησε η εκπρόσωπος του ERA, 
Ειρήνη Παυλή. Ειδικότερα, η κ. Παυλή επικεντρώθηκε 
σε μία από τις βασικότερες αλλαγές και συγκεκριμένα 
τη διαδικασία έκδοσης του Ενιαίου Πιστοποιητικού 
Ασφάλειας, το οποίο σε περίπτωση λειτουργίας μιας 
Σιδηροδρομικής Επιχείρησης (ΣΕ) σε περισσότερα 
του ενός κρατών-μελών της ΕΕ, θα χορηγείται πλέον 
υποχρεωτικά και μόνο από τον ERA. Οι αιτήσεις για 
τη χορήγηση του Ενιαίου Πιστοποιητικού Ασφάλειας 
θα γίνονται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας OSS 

(Υπηρεσία μιας Στάσης - The One Stop Shop), η οποία 
και παρουσιάστηκε από την εκπρόσωπο του ERA κατά 
τη διάρκεια της πρώτης μέρας εργασιών της εκδήλω-
σης.
Στις ενέργειες της Ρυθμιστικής Αρχής Σιδηροδρόμων 
στο πλαίσιο εφαρμογής των αλλαγών που θα επιφέρει 
το 4ο Σιδηροδρομικό Πακέτο, αναφέρθηκε, εκ μέρους 
της Ολομέλειας της ΡΑΣ, η Αναστασία Ασημακοπού-
λου, που περιέγραψε τις ενέργειες οι οποίες έχουν ήδη 
υλοποιηθεί έως σήμερα από τη ΡΑΣ στον τομέα της 
ασφάλειας των σιδηροδρόμων και της διαλειτουργι-
κότητας, καθώς και στις πρωτοβουλίες που πρόκειται 
να αναληφθούν στο εξής.
Τόσο η εκπρόσωπος του υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών, Αικατερίνη Φραγκουλοπούλου όσο και η 
εκπρόσωπος της Εθνικής Αρχής για την Ασφάλεια των 
Σιδηροδρόμων της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, Σίλ-
βια Σουμέλοβα, αναφέρθηκαν στις διαδικασίες εναρ-
μόνισης της σχετικής ελληνικής και βουλγαρικής, αντί-
στοιχα, νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή. Επισημαίνεται 
ότι τα κράτη-μέλη θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις 
διαδικασίες εναρμόνισης της εθνικής τους νομοθεσίας 
με την ευρωπαϊκή, έως τις 16 Ιουνίου 2019 ή ένα χρό-
νο αργότερα εφόσον τα κράτη-μέλη το γνωστοποιή-
σουν εγκαίρως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Για το ρόλο του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ και την 
προοπτική λειτουργίας του ως σιδηροδρομική επι-
χείρηση υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, μίλησε 
ο πρόεδρος του ΟΣΕ, Γιώργος Κακουλάκης, ενώ στις 
ενέργειες που υλοποιούνται αυτό το διάστημα από τις 
ΓΑΙΑΟΣΕ ΑΕ και ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ, με στόχο την προετοιμασία 
τους εν όψει 4ου Σιδηροδρομικού Πακέτου, αναφέρ-
θηκαν οι εκπρόσωποι των δύο εταιριών, Αθανάσιος 
Σχίζας και Χρήστος Διονέλης, αντίστοιχα.
Τέλος, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ Γ. 
Αναγνωστόπουλος επεσήμανε την ανάγκη εκσυγχρο-
νισμού της λειτουργίας του σιδηροδρόμου για να «μη 
χάσει το τρένο», όπως είπε, ο ελληνικός σιδηρόδρο-
μος.

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 4Ο ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΠΑΚΕΤΟ
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Οι επενδύσεις στους βασικούς τομείς του εθνικού ενερ-
γειακού σχεδιασμού, εκτιμώνται σε 32 δισ. ευρώ για την 
περίοδο 2020-2030. Αυτό ανέφερε στην ομιλία του ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθά-
κης από το βήμα του 8ου Capital+Vision, που διοργανώ-
νει το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο σε συνεργασία με 
την εφημερίδα Κεφάλαιο και τη διαδικτυακή πύλη Capital.
gr, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Όπως τόνισε ο κ. Σταθάκης, «οι προκλήσεις της ενιαίας 
ευρωπαϊκής ενέργειας είναι μπροστά μας. Η συστράτευση 
προς τους στόχους που έχει θέσει η χώρα και έχει συνυ-
πογράψει αποτελεί την μεγάλη πρόκληση. Θα κινηθούμε 
προς αυτή τη κατεύθυνση. Αυτός ο μεγάλος μετασχημα-
τισμός σε έργα υποδομής, στην ενοποίηση αγορών, στον 
μετασχηματισμό του τρόπου λειτουργίας του ενεργειακού 
τομέα, αποτελούν ένα τεράστιο επενδύσεων. Εκτιμάται 
ότι θα επενδυθούν γύρω στα 32 δισ. ευρώ την επόμενη 

τριετία».
Ο κ. Σταθάκης στην ομιλία του αναφέρθηκε στις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της ενέργειας ενώ μίλησε 
και για τις αλλαγές που συντελούνται στον τρόπο λειτουρ-
γίας της αγοράς ενέργειας και για τη θεσμοθέτηση του 
Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
Όπως είπε, το Χρηματιστήριο Ενέργειας θα ξεκινήσει τη 
λειτουργία του τον Ιούνιο του 2019, υλοποιώντας ου-
σιαστικά το Μοντέλο-Στόχος (Target Model) που είχε 
υιοθετήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ενιαία αγορά 
ενέργειας. 
Η Ελλάδα, σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, μετατρέπεται σε 
ενεργειακό κόμβο που εκτιμάται ότι θα διαδραματίσει κα-
θοριστικό ρόλο στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατο-
λικής Ευρώπης, με έργα δικτύων και υποδομών μεγάλης 
εμβέλειας που σχεδιάζονται και υλοποιούνται (αγωγοί 
φυσικού αερίου TAP, IGB, Θεσσαλονίκη-Σκόπια, EastMed, 

αναβάθμιση τερματικού σταθμού LNG στη Ρεβυθούσα, 
FSRU στην Αλεξανδρούπολη). Επίσης, επιταχύνονται οι 
ηλεκτρικές διασυνδέσεις τόσο με τις γειτονικές χώρες της 
βαλκανικής όσο και στο εσωτερικό, οι διασυνδέσεις των 
νησιών. Ήδη έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση διασύνδε-
σης των Κυκλάδων, έχει προκηρυχθεί και κατοχυρωθεί η 
β΄ φάση, ενώ η γ΄ φάση των Κυκλάδων θα ολοκληρωθεί 
δύο χρόνια νωρίτερα, το 2020. 
Επίσης, ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός για τη διασύνδεση 
Πελοποννήσου - Κρήτης και η κατασκευή του έργου προ-
χωράει, ενώ η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης έχει λάβει, 
πλέον, ισχυρή υπόσταση. Στο πλαίσιο αυτό υπάρχουν δύο 
αποφάσεις της ΡΑΕ και προχωράει, μέσω της Αριάδνης, η 
κατασκευή του μεγαλύτερου έργου διασύνεσης με χρονι-
κό ορίζοντα το 2023.

Την έναρξη αποκλειστικής συνεργασίας με τη βουλγαρι-
κή τεχνολογική εταιρεία Volacom ανακοίνωσε η Digisec. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση, η Volacom, κορυφαίος πάροχος λύσεων σε 
εξειδικευμένα προϊόντα υψηλής τεχνολογίας, κατέχει ηγε-
τική θέση, παγκοσμίως, σε προϊόντα υψηλής ποιότητας με 
επίκεντρο το σχεδιασμό και την κατασκευή συστημάτων 
τελευταίας τεχνολογίας, όπως το Σύστημα Αποφυγής Συ-
γκρούσεων Πουλιών (BCAS), με πολλές εγκαταστάσεις σε 
Διεθνή Αεροδρόμια, Λιμάνια, Φωτοβολταϊκά Πάρκα, κ.α., 
για το οποίο της απονεμήθηκε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας 
στις ΗΠΑ. Κατασκευάζει το Volacopter LZ-73-PRO, ένα 
σύστημα UAV Drone (Unmanned Aerial Vehicle) το οποίο 

συνδράμει είτε στο σύστημα BCAS είτε χρησιμοποιείτε για 
εναέρια παρακολούθηση και ασφάλεια κρίσιμων εγκα-
ταστάσεων, πλήρως αυτόνομο σε όλα τα επίπεδα ελέγ-
χου. Επίσης, κατασκευάζει το ACOM R6 Ground Vehicle 
Robotics, ερπυστριοφόρο όχημα για ανεύρεση και εξου-
δετέρωση εκρηκτικών μηχανισμών, προστατεύοντας τις 
αστυνομικές αποστολές και την πολιτική προστασία σε 
βεβαρημένα περιβάλλοντα με χημικές ουσίες ή με υψηλή 
ραδιενέργεια.
Η Digisec ΑΕ είναι μία ταχύτατα αναπτυσσόμενη εταιρεία 
που δραστηριοποιείται στον κλάδο της πληροφορικής, της 
τεχνολογίας και της ασφάλειας. Τη σημασία της τεχνολο-
γικής συνεργασίας των δύο εταιρειών για τη στρατηγική 

ανάπτυξής τους επιβεβαίωσαν o Vassil Vassilef, πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της Volacom και ο Ζαλαχώρης 
Κωνσταντίνος, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
Digisec, ο οποίος δήλωσε: «Η συνεργασία μας με την κο-
ρυφαία εταιρεία Volacom ενδυναμώνει το portfolio των 
λύσεών μας στην ελληνική και διεθνή αγορά και, ιδιαίτε-
ρα, σε κρίσιμες εγκαταστάσεις, όπως είναι τα αεροδρόμια, 
τα λιμάνια, αλλά το σημαντικότερο όλων την προστασία 
των πτηνών από τον κίνδυνο θανάτου, ύστερα από πρό-
σκρουση σε ανεμογεννήτριες. Είμαστε σίγουροι ότι αυτή η 
συνεργασία θα δώσει μεγάλη αξία και στις δυο εταιρείες».

Δεν υφίσταται κανένας περιορισμός του ανταγωνισμού 
σε διαγωνισμούς της Περιφέρειας Αττικής, αντίθετα «τί-
θενται κανόνες και εχέγγυα ποιότητας, δηλαδή διασφα-
λίζονται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού», επισημαίνει 
ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Χρήστος Καρα-
μάνος, απαντώντας σε δημοσιεύματα που προήλθαν 
από ανακοίνωση του Γιάννη Σγουρού. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καραμάνος αναφέρει ότι η Περιφέρεια 
Αττικής προωθεί ένα πρόγραμμα πέντε διαγωνισμών, 
συνολικού προϋπολογισμού 88 εκατομμυρίων ευρώ, 
στον τομέα της οδικής ασφάλειας «για πρώτη φορά στην 
Αττική» και ήδη δημοσιεύθηκε η διακήρυξη του πρώτου 
διαγωνισμού ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ και σύντο-

μα ακολουθούν και οι υπόλοιποι.
Στους διαγωνισμούς αυτούς, σημειώνει ο αντιπεριφε-
ρειάρχης Οικονομικών, περιλαμβάνονται οι αναγκαίοι 
όροι ώστε οι εργασίες να εκτελούνται ποιοτικά «και να 
σταματήσουν επιτέλους τα φαινόμενα των κακοτεχνιών, 
που πολλές φορές συμβαίνουν μόλις μικρό χρονικό διά-
στημα μετά την εκτέλεση των έργων».
Ο όρος που ορίζει ο διαγωνισμός ότι το συγκρότημα 
παραγωγής ασφαλτοσκυροδέματος δεν θα πρέπει να 
απέχει πάνω από 40 χλμ. από το κέντρο της Αθήνας, 
τέθηκε διότι «μεγαλύτερος χρόνος μεταφοράς βλάπτει 
την ποιότητα του ασφαλτικού υλικού», διευκρινίζει 
ο κ. Καραμάνος, ο οποίος δηλώνει ότι ο χιλιομετρικός 

περιορισμός καλύπτει όλη την Αττική και τμήματα των 
γειτονικών νομών.
«Όσοι αδιαφόρησαν για τα θέματα της οδικής ασφάλει-
ας, όσοι έβγαλαν κατά κόρον διαγωνισμούς με σύστημα 
“Μελέτη-Κατασκευή” και απέκλειαν πλειάδα διαγωνιζο-
μένων, ας μην προσπαθούν να διαγράψουν το παρελ-
θόν τους με fake news», τονίζει ο κ. Καραμάνος.
Στην ανακοίνωσή του ο κ. Σγουρός είχε καταγγείλει ότι ο 
χιλιομετρικός περιορισμός που θέτει ο διαγωνισμός είναι 
πρωτοφανής όρος, που περιορίζει τον ανταγωνισμό και 
ζήτησε την αυτεπάγγελτη παρέμβαση της Αρχής Δημο-
σίων Συμβάσεων.

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΘΑ ΑΡΧΙΣΕΙ ΝΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2019

ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VOLACOM ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η DIGISEC

ΤΙ  ΑΠΑΝΤΑ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ
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«Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Καινοτομίας 2018», ανακηρύ-
χθηκε η Αθήνα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σε ειδική τε-
λετή στη Λισαβόνα, σύμφωνα με το AΠΕ-ΜΠE. Πρόκειται 
για μία από τις πιο σημαντικές διακρίσεις για την ιστορία 
της. Το βραβείο, που το παρέλαβε ο δήμαρχος Αθηναίων, 
Γιώργος Καμίνης συνοδεύεται και από οικονομικό έπαθλο 
ύψους ενός εκατομμυρίου ευρώ. 
Η διάκριση αυτή, επιβραβεύει ευρωπαϊκές πόλεις που 
παράγουν και εφαρμόζουν καινοτόμες λύσεις για τη βελ-
τίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Συγκεκριμένα, 
απευθύνεται σε πόλεις που αξιοποιούν την καινοτομία για 
να βελτιώσουν την ανθεκτικότητα και βιωσιμότητά τους 
και να προσφέρουν νέες ευκαιρίες στους πολίτες, καθώς 
και πόλεις που συμβάλλουν στη δημιουργία δυναμικών 
καινοτόμων οικοσυστημάτων και συνεργάζονται με τους 
πολίτες στη λήψη αποφάσεων και την υλοποίηση δράσε-
ων. 
Το βραβείο διεκδικούσαν μαζί με την Αθήνα, η Τουλούζη 
(Γαλλία), το Αμβούργο (Γερμανία), η πόλη Λουβέν (Βέλ-
γιο), το Ούμεο (Σουηδία) και το ‘Ααρχους (Δανία), ενώ 
στον πρώτο γύρο είχαν αποκλειστεί πόλεις όπως η Μαδρί-
τη και η Λισσαβόνα. 
Κατά την παραλαβή του βραβείου και μιλώντας ενώπιον 
20.000 συνέδρων ο κ. Καμίνης τόνισε ότι «αποτελεί μία 
τεράστια αναγνώριση της μεγάλης μας προσπάθειας να 
κάνουμε τα πράγματα διαφορετικά. Αυτό το διαφορετικό 
είναι που επιβραβεύεται σήμερα. Ο διαφορετικός τρόπος 
που επιλέξαμε να αντιμετωπίσουμε τα μεγάλα ζητήματα 
της πόλης μας και να γίνουμε το παράδειγμα και για άλλες 
ευρωπαϊκές πόλεις, που - όπως κι εμείς - βρίσκονται αντι-
μέτωπες με δυσκολίες κοινωνικές, οικονομικές, ηθικές. 
Μάθαμε να ξεπερνάμε τα εμπόδια μέσα από τη συνεργα-
σία. Γίναμε καλύτεροι μέσα από την κοινή προσπάθεια. 
Σπάσαμε στεγανά και ήρθαμε κοντά. Πολίτες, πανεπιστή-
μια, ιδιωτικά ιδρύματα, εταιρίες, μη κυβερνητικές οργα-
νώσεις, δημοτικές υπηρεσίες και αιρετοί εκπρόσωποι, 
δημιουργήσαμε μαζί ένα νέο σύνολο ποικίλλων οικοσυ-
στημάτων. Μια νέα πόλη στην οποία οι άνθρωποι θέλουν 
να ανήκουν. Με τον δήμο σε ρόλο περήφανου μαέστρου, 
που βλέπει την ταλαντούχα ομάδα του να δημιουργεί και 
να διαπρέπει. Αποδείξαμε ότι η καινοτομία είναι κουλτού-
ρα και μας επιτρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερα με 
λιγότερα». 
«Είμαι περήφανος που τα καταφέραμε. Ό,τι πετύχαμε, το 
πετύχαμε όλοι μαζί» υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων, 
Γιώργος Καμίνης, ευχαριστώντας τους Αθηναίους που 
συνέβαλαν με θετικό τρόπο την κρίσιμη περίοδο που δια-
νύσαμε. Επίσης ο κ. Καμίνης εστίασε στον τρόπο που επέ-
λεξε η δημοτική αρχή να δημιουργήσει νέες συνεργασίες 
για να κάνει την Αθήνα μια πόλη στην οποία οι άνθρωποι 
θέλουν να ανήκουν και να συμμετέχουν στην προσπάθεια. 
«Δράσεις όπως τα «Ανοιχτά Σχολεία» που αποτελούν πια 
φάρους για τις γειτονιές της πόλης, στέκια για τα παιδιά 
και τους κατοίκους, η υποδειγματική διαχείριση του προ-

σφυγικού ζητήματος, χάρη στην οποία η Αθήνα ξεπέρασε 
την κυβερνητική αδράνεια, διασφάλισε την κοινωνική 
συνοχή και προχωρά στην ενσωμάτωση των νέων κα-
τοίκων, η Ολοκληρωμένη Στρατηγική Ανθεκτικότητας 
και το Σχέδιο για την Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλα-
γή, εργαλεία με τα οποία η Αθήνα θέτει συγκεκριμένους 
στόχους για την επιτυχή αντιμετώπιση των κλιματικών 
και όχι μόνο προκλήσεων, καθώς και η ολοκληρωμένη 
στρατηγική για την ψηφιακή αναβάθμιση του δήμου, μαζί 
με τις κορυφαίες εταιρίες της αγοράς, τα πανεπιστήμια της 
πόλης και τις υπηρεσίες του δήμου, είναι μόνο λίγα από τα 
παραδείγματα που επιβεβαιώνουν ότι η Αθήνα καινοτομεί 
και δυναμώνει» δήλωσε ο ίδιος.
«Μέσα από την καινοτομία η Αθήνα ορθώνει το ανάστημά 
της στην κρίση», δήλωσε ο επίτροπος Κ. Μοέντας 
 «Μέσω της καινοτομίας, η Αθήνα έχει βρει έναν νέο σκο-
πό για τη δραστική αντιμετώπιση της οικονομικής και κοι-
νωνικής κρίσης. Αποδεικνύεται ότι αυτό που έχει σημασία 
δεν είναι οι ίδιες οι δυσκολίες, αλλά το πώς υψώνεις το 
ανάστημά σου μπροστά σ’ αυτές», δήλωσε ο επίτροπος 
Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας της ΕΕ, Κάρλος Μο-
έντας ανακοινώνοντας στη Διάσκεψη Κορυφής της Λισα-
βόνας ότι η Αθήνα είναι η φετινή νικήτρια του βραβείου 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την «Ευρωπαϊκή Πρωτεύ-
ουσα Καινοτομίας».
 «Οι πόλεις αποτελούν φάρους καινοτομίας. Τραβούν σαν 
μαγνήτες τα ταλέντα, τα κεφάλαια, τις ευκαιρίες. Με τον 
τίτλο της Ευρωπαϊκής Πρωτεύουσας Καινοτομίας, επι-
βραβεύουμε τις πόλεις που κάνουν ένα βήμα παραπάνω 
για να δοκιμάσουν νέες ιδέες, τεχνολογίες και τρόπους 
και για να ακούσουν τη γνώμη των πολιτών τους σχετικά 
με το πώς πρέπει να αλλάξει η πόλη τους», δήλωσε ο κ. 
Μοέντας.
Ορισμένες από τις καινοτομίες που προωθεί ο Δήμος Αθη-
ναίων, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής είναι:
 * Το έργο POLIS², το οποίο στοχεύει στην αναζωογόνηση 
εγκαταλελειμμένων κτιρίων παρέχοντας μικρές επιχορη-
γήσεις σε κατοίκους, μικρές επιχειρήσεις, δημιουργικές 
κοινότητες και άλλες ομάδες της κοινωνίας των πολιτών 
και δίνει ζωή σε όλες τις γωνιές της Αθήνας.
 * Η ανακαίνιση της Δημοτικής Αγοράς της Κυψέλης, ενός 
ιστορικού κτιρίου 90 ετών με την ενεργό στήριξη των 
πολιτών της Αθήνας, έχει ως στόχο να δημιουργήσει μια 
αγορά σύμφωνα με το μοντέλο της κοινωνικής επιχειρη-
ματικότητας, που θα φιλοξενεί εκθέσεις, εργαστήρια, θεα-
τρικές παραστάσεις και άλλες πρωτοβουλίες.
 * Η αξιοποίηση του Σεράφειου συγκροτήματος με τη 
μετατροπή του σε δημοφιλή χώρο ψυχαγωγίας για τα 
παιδιά, τόπο φιλοξενίας μιας σειράς πρωτοβουλιών, όπως 
το Athens Digital Lab, τα Ανοιχτά Σχολεία ή το Δίκτυο Πο-
λιτισμού του δήμου Αθηναίων, και νεωτεριστικό κέντρο 
εκδηλώσεων, μετά από κοινή απόφαση του δήμου και της 
τοπικής κοινότητας. 
* Η πρωτοβουλία «Curing the limbo», η οποία παρέχει 

στους πρόσφυγες και τους μετανάστες τη δυνατότητα 
να έρθουν σε επαφή με άλλους κατοίκους με σκοπό να 
μάθουν τη γλώσσα, να αναπτύξουν νέες δεξιότητες, να 
βρουν ευκαιρίες απασχόλησης και να έχουν ενεργό συμ-
μετοχή στα κοινά.
 * Το Ψηφιακό Συμβούλιο, στο πλαίσιο του οποίου ο δή-
μος φέρνει σε επαφή επιχειρήσεις και εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα με σκοπό την προσφορά μαθημάτων εξοικείωσης 
με τα ψηφιακά μέσα και την τεχνολογία, καθώς και την 
προώθηση εφαρμογών της βιώσιμης καινοτομίας όπως 
των έξυπνων κάδων ανακύκλωσης.
 * Η πρωτοβουλία «This is Athens», στο πλαίσιο της οποί-
ας ο δήμος κάλεσε εθελοντές να μιλήσουν για το παρόν 
και το παρελθόν της πόλης σε ορισμένους από τους -5 
εκατομμύρια- τουρίστες που επισκέφθηκαν την Αθήνα το 
2017.
 Ο φετινός διαγωνισμός «Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Και-
νοτομίας» προκηρύχτηκε τον Φεβρουάριο του 2018 και 
αφορούσε πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοί-
κων από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τις χώρες που συνδέο-
νται με το πρόγραμμα-πλαίσιο «Ορίζων 2020». Είκοσι έξι 
πόλεις από δεκαέξι χώρες υπέβαλαν αίτηση υποψηφιότη-
τας.
 Η επιλογή της νικήτριας πόλης και των πέντε επιλαχου-
σών πόλεων πραγματοποιήθηκε από μια ανεξάρτητη 
επιτροπή εμπειρογνωμόνων υψηλού επιπέδου, οι οποίοι 
προέρχονταν από την τοπική αυτοδιοίκηση, τα πανεπι-
στήμια, τις επιχειρήσεις και τον μη κερδοσκοπικό τομέα, 
σύμφωνα με το κείμενο της Επιτροπής.
Στο πλαίσιο των κριτηρίων απονομής του βραβείου -πει-
ραματισμός, συμμετοχή, επέκταση, ενδυνάμωση- εξετά-
ζεται ο τρόπος με τον οποίο οι πόλεις χρησιμοποιούν την 
καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες για να ανταποκριθούν 
στις κοινωνικές προκλήσεις, πώς επιτυγχάνουν την ευρεία 
συμμετοχή των τοπικών κοινοτήτων στις διαδικασίες λή-
ψης αποφάσεων και πώς βελτιώνουν τη ζωή των πολιτών 
τους.
 Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 
2014. Στις πόλεις που βραβεύτηκαν συγκαταλέγονται η 
Βαρκελώνη (2014), το Άμστερνταμ (2016) και το Παρίσι 
(2017). Τα βραβεία χορηγούνται στο πλαίσιο του τρέ-
χοντος προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ 
«Ορίζων 2020», με προϋπολογισμό 77 δισ. ευρώ (2014-
2020). Ο επόμενος διαγωνισμός για την Ευρωπαϊκή Πρω-
τεύουσα Καινοτομίας αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο 
τρίμηνο του 2019.
 Οι επιλαχούσες πόλεις -Όρχους (Δανία), Αμβούργο (Γερ-
μανία), Λέβεν (Βέλγιο), Τουλούζη (Γαλλία) και Ούμεο 
(Σουηδία)- έλαβαν από 100.000 ευρώ η καθεμία. Τα χρή-
ματα του βραβείου θα χρησιμοποιηθούν για την περαιτέ-
ρω ενίσχυση των τοπικών δραστηριοτήτων καινοτομίας 
και της συνεργασίας με άλλες πόλεις.

Η ΑΘΗΝΑ ΑΝΑΚΗΡΥΧΘΗΚΕ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 2018»
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Εντός της εβδομάδας θα εισαχθεί στη Βουλή το νομοσχέ-
διο που αφορά τη μείωση των υποχρεωτικών εισφορών 
προς τον ΕΦΚΑ, σε υλοποίηση των πρωθυπουργικών 
εξαγγελιών, από το βήμα της ΔΕΘ, δήλωσε η κοινοβου-
λευτική εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτής Κέρκυρας, 
Φωτεινή Βάκη, στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊ-
κού- Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 
104,9 FM», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   «Παρά το γεγονός ότι διάφοροι κύκλοι επαναφέρουν 
κάθε τόσο εκτιμήσεις περί κενού στα έσοδα, περί δημοσιο-
νομικής τρύπας, τους διαψεύδουν τα στοιχεία» επισήμανε 
η κ.Βάκη και πρόσθεσε: «Το 2018 το πρωτογενές πλεόνα-
σμα αναμένεται να αγγίξει και να ξεπεράσει τα 700 εκατ. 
ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει δημοσιονομικός χώρος 
παρεμβάσεων και δημοσιονομικός χώρος να ελαφρυν-
θούν κάποια στρώματα. Το νομοσχέδιο θα μπει αυτή την 
εβδομάδα».
   Όπως διευκρίνισε «από 200 έως 4700 ευρώ κυμαίνεται 
το ετήσιο όφελος για 250.000 ελεύθερους επαγγελματίες, 
αυτοαπασχολούμενους και αγρότες από τις νέες εισφορές 
του ΕΦΚΑ, που θα έλθουν το 2019 [...] επίσης προβλέπεται 

μείωση εισφορών για ελεύθερους επαγγελματίες, αλλάζο-
ντας και το βασικό ασφάλιστρο της κύριας σύνταξης από 
20% που ήταν σε 13% επί του ασφαλιστέου εισοδήματος, 
προβλέπεται μείωση μεταβατικών ασφαλίστρων και για 
τους νέους επιστήμονες που έχουν έως πέντε έτη δραστη-
ριότητας, μείωση εισφορών των αγροτών και με αυτόν 
τον τρόπο παρεμβαίνει σε μία διάταξη του νόμου Κατρού-
γκαλου, τροποποιώντας την, ώστε και το ασφάλιστρο 
της κυρίας σύνταξης των αγροτών του πρώην ΟΓΑ να 
ακολουθήσει και αυτό τη νέα μεταβατική περίοδο και να 
συγκλίνει και αυτό στο 13,3% και όχι στο 20% που ήταν».
   Σε ό,τι αφορά την προοπτική ακύρωσης του μέτρου 
περικοπής των συντάξεων σημείωσε: «Είναι σαφές πλέ-
ον ότι το μέτρο της περικοπής των συντάξεων δεν είναι 
διαρθρωτικό. Τα δημοσιονομικά μεγέθη ανταποκρίνονται 
στους στόχους, άρα διά της λογικής δεν υπάρχει κανένας 
απολύτως λόγος περικοπής των συντάξεων και αυτή η 
συζήτηση αφορά την προσωπική διαφορά παλαιών συ-
νταξιούχων και δεν επιδρά στη μακροβιωσιμότητα του 
ασφαλιστικού συστήματος, το οποίο φαίνεται αυτή τη 
στιγμή να είναι και πλεονασματικό εκεί που ήταν ελλειμ-

ματικό».
   Σε ερώτηση σχετικά με τα αναδρομικά των συνταξιού-
χων που επιδικάστηκαν από πρωτοδικεία, εξήγησε: «Οι 
αποφάσεις των πρωτοδικείων σε σχέση με την επιδίκαση 
αναδρομικών δεν μπορούν να θεωρηθούν ως νομικός 
πιλότος για ένα γενικευμένο αίτημα ανάκτησης των απω-
λειών στο ασφαλιστικό, το οποίο εκ των πραγμάτων δεν 
είναι και εφικτό. Η νομολογία του ΣτΕ για το ασφαλιστι-
κό, εδώ και μία δεκαετία, θέτει το πλαίσιο και με βάση το 
πλαίσιο αυτό υλοποιήθηκε η ασφαλιστική μεταρρύθμιση 
του 2016. Από εκεί και πέρα είναι δεδομένο ότι καμία κυ-
βέρνηση δεν είναι δυνατόν, όσο και να το θέλει, να επι-
στρέψει αναδρομικά απώλειες πολλών δισεκατομμυρίων 
ευρώ [...] Βασικό σημείο σε όλη αυτή τη διαδικασία είναι 
η οριστική απόφαση του ΣτΕ σε όλες τις διαστάσεις που 
σχετίζονται με το συνταξιοδοτικό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
την αναδρομικότητα των αποφάσεων και στη συνέχεια θα 
εκτιμηθούν οι νομικοί περιορισμοί που θα τεθούν από το 
ανώτατο δικαστήριο».

«Το 2019 θα είναι το έτος της Ελλάδας», εκτιμά η DER 
Touristik, η μεγαλύτερη εταιρεία ταξιδίων στις γερμανό-
φωνές χώρες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο επικεφαλής για την Ευρώπη της DER Touristik Ρενέ Χέρ-
τζοκ εξηγεί μιλώντας στο γερμανικό περιοδικό “Touristic 
Aktuell” ότι η παρουσία της εταιρείας του στην Ελλάδα 
παραμένει σταθερή με 14 οικογενειακά ξενοδοχεία σε δι-
άφορες περιοχές, αλλά και 43 καταλύματα στα οποία δεν 

επιτρέπονται παιδιά. Αυτό σημαίνει ότι το 15% των 282 
καταλυμάτων μόνο για ενήλικες που διαθέτει η εταιρεία 
βρίσκεται στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τον Χέρτζοκ, το 2019 «θα είναι το έτος της 
Ελλάδας» χάρη «στη σωστή σχέση ποιότητας- τιμής» που 
έχει η χώρα μεταξύ των καλοκαιρινών προορισμών.
«Η ατμόσφαιρα είναι σταθερή και θετική», επισημαίνει 
ο Χέρτζοκ, ο οποίος αναμένει ένα «σούπερ καλοκαίρι 

2019», καθώς η DER Touristik έχει ήδη ξεκινήσει τις κρα-
τήσεις, έχοντας στη φαρέτρα της νέα πολυτελή ξενοδοχεία 
και πολύ καλές τιμές.
Οι τοπ προορισμοί για το καλοκαίρι, εκτός της Ελλάδας, 
είναι, σύμφωνα με τον Χέρτζοκ, η Τυνησία και η Αίγυπτος, 
ενώ για πιο μακρινά ταξίδια η εταιρεία προτείνει, χάρη στις 
μειωμένες τιμές τους, τη Νότια Αφρική και τη Ναμπίμπια, 
αλλά και τις Μαλδίβες και την Ταϊλάνδη.

Από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, εκδόθηκε η ακόλουθη 
ανακοίνωση:
 Παρατείνεται, μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου του ΝΠΔΔ «Ελληνικό Κτηματολόγιο» (37/3/24-
10-2018), έως την Τρίτη 18 Δεκεμβρίου 2018, για τους 
κατοίκους εσωτερικού, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων 
διόρθωσης - ενστάσεων κατά των προσωρινών κτηματο-
λογικών διαγραμμάτων και πινάκων της ανάρτησης για 

τα ακίνητα  που βρίσκονται εντός των ορίων των Προ-
καποδιστριακών Ο.Τ.Α. Αίγινας, Βαθέος, Κυψέλης, Μεσα-
γρού και Πέρδικας του Καλλικρατικού Δήμου Αίγινας της 
Περιφερειακής Ενότητας Νήσων της Περιφέρειας Αττικής.
 Διεύθυνση Γραφείου Κτηματογράφησης
Επί των οδών Οινώνης 1 και Λεωφ. Φανερωμένης (πλησί-
ον του Δημαρχείου Αίγινας), T.Κ. 18010, Αίγινα, Τηλ: +30 
22970 25965, Fax:+30 22970 25967 

Ωράριο λειτουργίας
Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη Πέμπτη από 08:00 έως 16:00 και 
Παρασκευή 08:00-20:00.
 Πληροφορίες :
Δευτέρα έως Παρασκευή στο τηλέφωνο 210-6505600 από 
08:30 έως 15:30 και στον ιστότοπο www.ktimatologio.gr

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ, ΕΙΠΕ ΣΤΟ 
«ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ FM» Η ΚΟΙΝ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΟΥ ΣΥΡΙΖΑ

“ΤΟ 2019 ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ DER TOURISTIK

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ - ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Στο Δήμο Αίγινας της ΠΕ Νήσως της Περιφέρειας Αττικής 
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσιεύει (από 7 Νοεμβρίου) την 
πρώτη πρόσκληση για το πρόγραμμα WiFi4EU, η οποία 
θα δώσει τη δυνατότητα σε 2800 δήμους στην Ευρώπη να 
εγκαταστήσουν δίκτυα WiFi σε δημόσιους χώρους, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Θα ακολουθήσουν άλλες τρεις προσκλήσεις την επόμενη 
διετία και θα διατεθούν συνολικά 120 εκατ. ευρώ σε 8000 
δήμους σε ολόκληρη την ΕΕ, έως το 2020, αναφέρει η Επι-
τροπή σε ανακοίνωσή της.
   Σημειώνεται ότι τα χρηματοδοτούμενα από το πρόγραμ-
μα WiFi4EU δίκτυα θα είναι δωρεάν, απαλλαγμένα από 

διαφημίσεις και δεν θα συλλέγουν δεδομένα προσωπικού 
χαρακτήρα.
   Η διαδικασία υποβολής της αίτησης είναι απλή και πλήρως 
ηλεκτρονική. Αφού εγγραφούν στην ειδική πύλη WiFi4EU, 
οι δήμοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν ηλεκτρονι-
κά αίτηση για το κουπόνι αξίας 15.000 ευρώ του προγράμ-
ματος WiFi4EU, με ένα μόνο κλικ. Μέχρι στιγμής, περισσότε-
ροι από ένας στους πέντε δήμους σε ολόκληρη την Ευρώπη 
έχουν καταχωρίσει τα στοιχεία τους στην ειδική διαδικτυα-
κή πύλη WiFi4EU (link is external). Όσοι δήμοι δεν έχουν 
εγγραφεί και το επιθυμούν μπορούν να υποβάλουν αίτηση 

για κουπόνι, μέχρι την έναρξη της πρόσκλησης στις 7 Νοεμ-
βρίου. Με το κουπόνι, ο δήμος θα μπορεί να εγκαταστήσει 
σημείο πρόσβασης Wi-Fi σε δημόσιους χώρους, όπως δη-
μαρχεία, δημόσιες βιβλιοθήκες, μουσεία, δημόσια πάρκα ή 
πλατείες. Η Επιτροπή επιλέγει σχέδια βάσει της σειράς εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος.
   Στην προσεχή πρόσκληση, οι πρώτοι 2800 δήμοι θα απο-
κτήσουν κουπόνι WiFi4EU, ενώ εξασφαλίζεται ότι κάθε κρά-
τος μέλος της ΕΕ θα λάβει τουλάχιστον 15 κουπόνια.
   Κατά την επόμενη διετία, θα δημοσιευτούν τρεις ακόμη 
προσκλήσεις WiFi4EU, περίπου μία ανά εξάμηνο.

WIFI4EU ΣΕ 2800 ΔΗΜΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

Ελλάδα και Αλβανία είναι οι χώρες στις οποίες έχει παρέμ-
βει τις περισσότερες φορές ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός 
Πολιτικής Προστασίας (Emergency Response Coordination 
Center), που συντονίζει την αποστολή ανθρώπινου δυνα-
μικού και μέσων για την αντιμετώπιση καταστροφών όπως 
πυρκαγιές, σεισμοί, πλημμύρες κ.α., αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Το επόμενο βήμα στην εξέλιξη του μηχανισμού θα είναι η 
υποχρεωτική υποβολή κάθε χρόνο εθνικών σχεδίων αντι-
μετώπισης καταστροφών. Κάτι σαν το ευρωπαϊκό εξάμηνο 
που ισχύει για τους κρατικούς προϋπολογισμούς, με στόχο 
την πρόληψη καταστάσεων που μπορεί να οδηγήσουν σε 
σοβαρούς κινδύνους.
   Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που 
παρουσιάστηκαν προχθές σε ενημερωτική εκδήλωση στις 

Βρυξέλλες, στο διάστημα 2014-2017 ο ευρωπαϊκός μηχα-
νισμός έχει παρέμβει έξι φορές (όσες και στην Αλβανία) στην 
Ελλάδα: τρεις φορές για πυρκαγιές, δύο για το προσφυγικό 
και μία για την αντιμετώπιση περιβαλλοντικής ρύπανσης. 
Παρέμβαση του μηχανισμού ζητήθηκε και την ημέρα που 
ξέσπασε η πυρκαγιά στο Μάτι. Όμως όταν κατέφθασε η ευ-
ρωπαϊκή βοήθεια η τραγωδία είχε ήδη συντελεστεί.
   Οι αρμόδιοι της Κομισιόν ανέφεραν πως ο ευρωπαϊκός 
μηχανισμός δεν διαθέτει ίδια μέσα, ούτε παρεμβαίνει στον 
συντονισμό των δυνάμεων στις περιοχές που αυτές ανα-
πτύσσονται. Είναι ένας μηχανισμός στον οποίο συμμετέχουν 
εθελοντικά 34 χώρες (όλες οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, η Ισλανδία, η Τουρκία, Νορβηγία, η Σερβία, η 
πΓΔΜ και το Μαυροβούνιο) και ο οποίος ενεργοποιείται 

μόνο μετά από αίτηση της αρμόδιας Αρχής κάθε χώρας (όχι 
μόνο ευρωπαϊκής), όταν αυτή διαπιστώνει ότι τα εγχώρια 
μέσα δεν επαρκούν για την αντιμετώπιση μιας έκτακτης 
κατάστασης. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλύπτει το 85% του 
κόστους μεταφοράς της βοήθειας, ενώ το υπόλοιπο 15% 
καλύπτεται από το κράτος που στέλνει τη βοήθεια.
   Με στόχο την επιτάχυνση της αποστολής των σωστικών 
μέσων, από το 2014 έχει συγκροτηθεί ένας ακόμη μηχα-
νισμός που αποτελείται από δυνάμεις που βρίσκονται σε 
διαθεσιμότητα για παρέμβαση, τις οποίες επίσης συνεισφέ-
ρουν οι χώρες - μέλη. Στον μηχανισμό αυτό συμμετέχει και 
η χώρα μας με δυνάμεις πυρόσβεσης και αντιμετώπισης 
καταστροφών.

Μια σημαντική ανάκαμψη του τουρισμού στην Αίγυπτο θα 
έχει ως αποτέλεσμα ο κλάδος να συνεισφέρει περίπου το 15% 
του ΑΕΠ της χώρας φέτος, δήλωσε η υπουργός Τουρισμού.
Ενώ ποτέ δεν έχει αμφισβητηθεί η αξία των αρχαίων πυραμί-
δων και άλλων τάφων στην Αίγυπτο ως τουριστικών προορι-
σμών, ο αριθμός των ξένων επισκεπτών φαίνεται πως μόλις 
τώρα ανακάμπτει από τα επτά και πλέον χρόνια εξτρεμιστικών 
επιθέσεων και πολιτικής αναταραχής.
Τα επίπεδα επισκεπτών ήταν αυξημένα περίπου κατά 40% σε 
ετήσια βάση στα τέλη του Σεπτεμβρίου και εάν η τάση αυτή 
συνεχιστεί θα σημαίνει ότι ο ετήσιος αριθμός τουριστών θα 
ξεπεράσει τα 10 εκατ. για πρώτη φορά από το 2012.

«Το 2017, κλείσαμε τη χρονιά περίπου στα 7,5 εκατ. (επισκέ-
πτες). Από την αρχή του 2018, τα νούμερα είναι πολύ ωραία 
και υπάρχει μια πολύ απότομη ανοδική πορεία», δήλωσε στο 
Reuters η Ράνια αλ-Μασάτ, που έγινε υπουργός Τουρισμού 
της Αιγύπτου τον Ιανουάριο. Αν και δεν μπορούσε να δώσει 
μια ακριβή πρόβλεψη για όλα τα νούμερα, η αλ-Μασάτ πρό-
σθεσε ότι ο τουρισμός θα συμβάλει «πάνω από το 15% του 
ΑΕΠ» φέτος, έχοντας γίνει και πάλι ο ταχύτερα αναπτυσσόμε-
νος κλάδος της οικονομίας.
Σε αυτό βοήθησαν η αποκλιμάκωση των εντάσεων για την 
ασφάλεια και η υποτίμηση της αιγυπτιακής λίρας, ενώ η κυ-
βέρνηση προχωρά σε μεγάλα έργα για να διασφαλίσει ότι θα 

συνεχίσουν να έρχονται επισκέπτες. Αν και με καθυστέρηση, 
σχεδιάζει να ανοίξει το 2020 ένα νέο Μεγάλο Αιγυπτιακό Μου-
σείο (GEM), έκτασης 165.000 τετραγωνικών μέτρων, που 
εντάσσεται σε ένα ακόμα μεγαλύτερο συγκρότημα 491.000 
τετραγωνικών μέτρων, δύο χιλιόμετρα από τις πυραμίδες και 
τη Σφίγγα της Γκίζας. Εκεί θα εκτίθενται πάνω από 100.000 
τεχνουργήματα, περιλαμβανομένων και 20.000 αντικειμένων 
που δεν έχουν ποτέ πριν παρουσιαστεί στο κοινό καθώς και 
5.400 που ανακαλύφθηκαν στον τάφο του Τουταγχαμών το 
1922.

ΠΡΟΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟ, 
ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΖΕΤΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΘΑ ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ Ο ΚΛΑΔΟΣ ΝΑ ΣΥΝΕΙΣΦΕΡΕΙ ΤΟ 
15% ΤΟΥ ΑΕΠ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
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Στους βασικούς άξονες και αρχές που διέπουν το σχεδιασμό του 
υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης αναφέρθηκε ο αντιπρό-
εδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Γιάννης Δραγασάκης, στην παρουσίαση του προγραμματισμού 
του υπουργείου, μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Στέργιο 
Πιτσιόρλα, τον υφυπουργό Στάθη Γιαννακίδη και τους γενικούς 
και ειδικούς γραμματείς του υπουργείου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ το πρόγραμμα απαρτίζεται από 142 δράσεις και διαρκώς 
θα εμπλουτίζεται, με συγκεκριμένη στοχοποίηση είπε ο κ.Δρα-
γασάκης. Το πρόγραμμα διακρίνει η δεσμευτικότητα, τι και 
πώς υλοποιείται, και οι αρχές της διαφάνειας, του κοινωνικού 
ελέγχου και της διαρκούς λογοδοσίας, καθώς είναι αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα του υπουργείου. Η αξιολόγηση των αποτελε-
σμάτων είναι μια ακόμη αρχή του σχεδιασμού του υπουργείου. 
Αναφερόμενος στους βασικούς άξονες ο αντιπρόεδρος της κυ-
βέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης εστίασε την 
προσοχή του στα ακόλουθα σημεία: 
1) Στην αλλαγή του νόμου για την εταιρική διακυβέρνηση. 
Ολοκληρώνεται και ένας κύκλος αλλαγών στο εταιρικό δίκαιο, η 
σωστή εταιρική διακυβέρνηση δεν είναι θέμα μόνο νόμων αλλά 
και καθημερινής πρακτικής, είπε, προσθέτοντας ότι μπαίνουν οι 
βάσεις για μια κοινωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα 

2) Στη σημασία των επενδύσεων, που όπως είπε ο κ.Δραγασά-
κης, είναι κλειδί για να αλλάξουμε το παραγωγικό μοντέλο της 
χώρας. Προτεραιότητα μας είναι οι επενδύσεις, με ποιοτικές θέ-
σεις εργασίας και συμβολή στην εξωστρέφεια. Απλουστεύουμε 
τον αναπτυξιακό νόμο με τροπολογίες, προχωράμε σε νέο νόμο 
για στρατηγικές επενδύσεις, προσέθεσε μεταξύ άλλων ο κ.Δρα-
γασάκης. 
3) Στην επέκταση πρωτοβουλιών δημιουργίας επιχειρήσεων εξ 
αποστάσεως. 
4) Στο θέμα της χρηματοδότησης, μέσω του οποίου δίνεται 
έμφαση με 35 νέα εργαλεία, συμπληρωματικά στο τραπεζικό 
σύστημα που θα είναι και η «προίκα» στη Αναπτυξιακή Τράπεζα 
όταν αρχίζει να λειτουργεί. 
Όλα τα νομοσχέδια θα έχουν κατατεθεί μέχρι το τέλος του έτους, 
ανέφερε στο σημείο αυτό ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και 
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης. Αναφερόμενος ειδικότε-
ρα στην ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας, είπε ότι χάθηκε 
χρόνος καθώς δεν μπορούσαμε να υπερβούμε ελλείμματα 
αξιοπιστίας του παρελθόντος. «Χάθηκε επίσης χρόνος επειδή 
εγχώριες δυνάμεις οικονομικές και πολιτικές ήταν αντίθετες. Πεί-
σαμε όμως και κάμψαμε τις αντιστάσεις. Σύντομα θα έχουμε το 
νομοσχέδιο, ήδη οι αρμόδιοι ψάχνουν χώρο που θα στεγαστεί 

η Τράπεζα», τόνισε.
5) Στη σημασία δράσεων για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 
Δεν περιμένουμε μόνον ξένες επενδύσεις, η ανάπτυξη πρέπει να 
έχει ως βάση και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Δημιουργούμε 
δομή υποστήριξης των ΜμΕ που θέλουν να κάνουν επενδύσεις 
και στο πλαίσιο αυτό κατατέθηκε ήδη τροπολογία ώστε η δρά-
ση να μπει σε εφαρμογή, ανέφερε ο κ.Δραγασάκης.
6) Στις δράσεις του ΕΣΠΑ. Θα έχουμε την ευκαιρία να μπουν δυο 
δράσεις για μικρές επιχειρήσεις: η μια για επιχειρήσεις για εξαγω-
γικό προσανατολισμό με ποσοστά ενίσχυσης έως και 70% και η 
άλλη δράση θα έχει χαρακτήρα επιβράβευσης και απευθύνεται 
σε επιχειρήσεις που προσλαμβάνουν, και δεν έκαναν απολύσεις.
7) Στη δράση με διάσταση τα Βαλκάνια, καθώς η ανάπτυξη 
της Ελλάδος είναι συνδεδεμένη με την ανάπτυξη της ευρύτε-
ρης περιοχής. Δημιουργούμε ένα οργανισμό διαβαλκανικής 
συνεργασίας και ανάπτυξης με στόχο να προάγουμε αυτή την 
περιοχή ώστε να ενταχθούν τα Δυτικά Βαλκάνια στις ενισχύσεις 
της ευρωπαϊκής ένωσης.
8) Στον σχεδιασμό του στρατηγικού πλάνου 2020-2030. Έχει 
ξεκινήσει η διαδικασία, προετοιμαζόμαστε, είπε ο κ.Δραγασά-
κης.

Η αυτοδίκαιη απόσβεση του δικαιώματος εργαζομένου σε 
ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών, επειδή δεν ζήτησε να την λάβει, 
είναι αντίθετη προς την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αποφάνθηκε 
το Ευρωπαικό Δικαστήριο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ δεν 
επιτρέπεται η αυτοδίκαιη απόσβεση του κεκτημένου δικαιώ-
ματος του εργαζομένου σε ετήσια άδεια μετ’ αποδοχών επειδή 

δεν ζήτησε να λάβει την άδεια αυτή, αναφέρει το Δικαστήριο. 
Αντιθέτως, συνεχίζει το Ευρωπαικό Δικαστήριο, αν ο εργο-
δότης αποδείξει ότι ο εργαζόμενος, σκοπίμως και με πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών, επέλεξε να μην κάνει χρήση της 
ετήσιας άδειας μετ’ αποδοχών που δικαιούνταν, αφού του είχε 
παρασχεθεί η δυνατότητα πραγματικής άσκησης του δικαιώ-

ματός του σε αυτή, το δίκαιο της Ένωσης δεν αντιτίθεται στην 
απόσβεση του δικαιώματος αυτού ούτε στην συνακόλουθη, 
σε περίπτωση λύσης της σχέσης εργασίας, μη καταβολή χρη-
ματικής αποζημίωσης.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση του 
ελληνικού χρηματιστηρίου στο τέλος του Οκτωβρίου - συνυ-
πολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ - ανήλθε στο 63,8%, 
παρουσιάζοντας σταθεροποιητικές τάσεις συγκριτικά με το πο-
σοστό που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου, ενώ χωρίς 
την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό διαμορφώθηκε στο 
65,5% έναντι 65,6%.
Οι Έλληνες επενδυτές, στο τέλος του μήνα κατείχαν το 36,2% 
του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο Χ.Α..
Τον Οκτώβριο του 2018 οι ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους 
εμφάνισαν εκροές 37,28 εκατ. ευρώ. Οι Έλληνες επενδυτές εμ-
φανίζονται αγοραστές, με εισροές κεφαλαίων 37,23 εκατ. ευρώ.  
Οι ξένοι επενδυτές τον Οκτώβριο 2018 πραγματοποίησαν το 

59,9% των συναλλαγών (σε σχέση με το 55,6% τον προηγού-
μενο μήνα) ενώ τον Οκτώβριο του 2017 είχαν πραγματοποιήσει 
το 55,0% των συναλλαγών. Η αξία συναλλαγών του Οκτωβρί-
ου 2018 έφτασε τα 1.089,11 εκατ. σημειώνοντας άνοδο 7,0% 
από τη συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα, 
που ήταν 1.018,05 εκατ. ευρώ. Αναφορικά δε, με τον Οκτώβριο 
του 2017 που η αξία συναλλαγών ήταν 912,51 εκατ., σημειώ-
θηκε άνοδος 19,4%.
Αντίστοιχα, η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών του Οκτωβρίου 
2018 ήταν 47,35 εκατ., μειωμένη σε σχέση με την αντίστοιχη 
του προηγούμενου μήνα (50,90 εκατ.) και αυξημένη από την 
αντίστοιχη του ίδιου μήνα του προηγούμενου έτους (41,48 
εκατ.).

Ο αριθμός των ενεργών μερίδων για το μήνα Οκτώβριο 2018 
ανήλθε στις 16.525 έναντι 15.473 κατά τον προηγούμενο μήνα 
(τον Οκτώβριο του 2017 ο αριθμός των ενεργών μερίδων είχε 
ανέλθει στις 14.351). 
Τον Οκτώβριο του 2018, δημιουργήθηκαν 621 νέες μερίδες 
επενδυτών έναντι 599 νέων μερίδων που δημιουργήθηκαν 
τον προηγούμενο μήνα. Η κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρί-
ου Αθηνών στο τέλος του μήνα, υπολογίστηκε στα 36,83 δισ. 
ευρώ. Σε σχέση με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προη-
γούμενου μήνα που ήταν 39,25 δισ., σημειώθηκε μείωση 6,2%, 
ενώ συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου 
μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 40,80 δισ., σημειώθη-
κε μείωση 9,7%. 

Γ. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΔΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 

ΣΤΟ 65,5% Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΞΕΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ, ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
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Καλύτερες οικονομικές επιδόσεις για την Πορτογαλία, περισ-
σότερη εξωστρέφεια, χαμηλότερους φόρους και εισφορές 
αλλά και χαμηλότερο βασικό μισθό διαπιστώνει ο ΣΕΒ συγκρί-
νοντας τις επιδόσεις της χώρας με τις αντίστοιχες ελληνικές.
Όπως επισημαίνεται σε σχετική μελέτη του συνδέσμου, η Ελ-
λάδα και η Πορτογαλία υπήρξαν για δεκαετίες οι δύο φτωχό-
τερες χώρες της ΕΕ και η κρίση τις βρήκε σε ανάγκη προσφυ-
γής σε προγράμματα διάσωσης την ίδια περίοδο. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως, ενώ το ΑΕΠ της Ελλάδας συρρικνώ-
θηκε κατά 25% την περίοδο 2008 - 2017, της Πορτογαλίας 
μειώθηκε κατά 8% την πενταετία 2008 - 2013 και μέχρι το 

2017 είχε σχεδόν ανακτήσει όλες τις απώλειες. Η Πορτογαλία 
έχει προσπεράσει τη χώρα μας ως προς το κατά κεφαλήν ΑΕΠ 
(18,7 χιλ. ευρώ έναντι 16,6χιλ. ευρώ στην Ελλάδα). Συνολικά 
το ΑΕΠ της Πορτογαλίας ξεπέρασε κατά 15 δισ. ευρώ το ΑΕΠ 
της Ελλάδας.
Σύμφωνα με την ανάλυση του ΣΕΒ, η ενίσχυση της βιομηχα-
νικής βάσης και η εξωστρέφεια έγιναν τα οχήματα ανάπτυξης 
και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας καθώς η Πορτογαλι-
κή οικονομία είναι σημαντικά πιο εξωστρεφής (55 δισ. ευρώ 
το 2017 με 29 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, έναντι 38,8 δισ. ευρώ 
και 21,3 δισ. ευρώ το 2008).

Η άμεση φορολογική επιβάρυνση είναι παρεμφερής στις δυο 
χώρες (περίπου 10,3% του ΑΕΠ), οι έμμεσοι φόροι στην Πορ-
τογαλία είναι μικρότεροι (14,9% έναντι 17,3%) όπως και οι 
ασφαλιστικές εισφορές (για τον εργαζόμενο 11% έναντι 16% 
στην Ελλάδα και για τον εργοδότη 23,75% έναντι 26,06%).
Σημειώνεται ωστόσο ότι, παρά τις καλύτερες επιδόσεις της 
οικονομίας, ο κατώτατος μισθός στην Πορτογαλία παραμένει 
χαμηλότερος του ελληνικού, στα 580 ευρώ έναντι 586,08 
ευρώ 

Πάντα θα υπάρχει ένα σύστημα που θα προστατεύει την πρώτη 
κατοικία, όπως κι αυτό να ονομάζεται, σημείωσε ο αντιπρόε-
δρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Γιάννης Δραγασάκης, στην παρουσίαση του προγραμματισμού 
του υπουργείου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ απαντώντας σε 
ερώτηση για το νόμο Κατσέλη διευκρίνισε ότι βούληση της κυ-
βέρνησης παραμένει η προστασία της πρώτης κατοικίας και στα 
τέλη του χρόνου θα έχει οριστικοποιηθεί η νέα μορφή. Ο νόμος 
Κατσέλη ήταν προϊόν μιας συγκυρίας, της κρίσης, όπως εξήγη-
σε ο κ. Δραγασάκης σημειώνοντας ότι «αυτό που θα πρέπει να 
σκεφτούμε είναι έναν νόμο που πάλι θα προσφέρει προστασία 
σε αυτούς που έχουν ανάγκη, αλλά θα συνδέεται και με την στε-
γαστική πολιτική που θα πρέπει να έχει η Ελλάδα, αφουγκραζό-
μενο και τα νέα δεδομένα στη στεγαστική αγορά κ.λπ.».

Την ίδια στιγμή, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου αναμένει 
και πρωτοβουλίες από τις τράπεζες προς την κατεύθυνση της 
μείωσης του στοκ των υποθέσεων που έχει συγκεντρωθεί στο 
νόμο Κατσέλη.
Για το θέμα των συντάξεων, ο κ. Δραγασάκης υπογράμμισε ότι 
περικοπή αυτών δεν συμβάλλει ούτε στη βιωσιμότητα του συ-
στήματος ούτε στη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών. «Με 
αυτά τα επιχειρήματα, έχουν πειστεί όσοι θέλουν να πειστούν. 
Από εκεί και πέρα υπάρχουν απόψεις... και εντός και εκτός Ελλά-
δας. Πάντα θα υπάρχει μια κυρία Ξαφά που θα θέλει να κοπούν 
οι συντάξεις», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Την ίδια στιγμή, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου, Γ.Κουρ-
μούσης, εστιάζοντας στον εξωδικαστικό μηχανισμό κάλεσε τις 
εταιρίες να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο εργαλείο προκειμέ-

νου να διαπραγματευτούν το χρέος τους με το Δημόσιο, αφού 
προσφέρει το πλεονέκτημα ο ενδιαφερόμενος να μην εισέρχεται 
στη «μέγγενη των 12 δόσεων». Το διάστημα ωστόσο της διαδι-
κασίας ανέρχεται σε 3 περίπου μήνες, διάστημα απαραίτητο για 
ελέγχους, πάντα για την προστασία του Δημοσίου.
Στα τέλη του χρόνου, η κυβέρνηση προγραμματίζει να έχει γίνει 
νόμος του κράτους, ο νόμος για τις εισπρακτικές εταιρίες, τόνισε 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος 
Πιτσιόρλας, συμπληρώνοντας ότι στα τέλη του χρόνου η χώρα 
θα έχει κι ένα πολύ εκσυγχρονισμένο εταιρικό δίκαιο. Ο εν λόγω 
νόμος είναι στην τελική φάση, όπως εξήγησε, και το κρίσιμο 
θέμα είναι εκείνο των ελεγκτικών εταιριών και σχετίζεται με το 
ρόλο των δικηγορικών εταιριών που έχουν εξελιχθεί σε ελεγκτι-
κές εταιρίες.

Είμαστε υποχρεωμένοι να βρούμε εναλλακτικές λύσεις 
αναφορικά με την Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, καθώς η 
τρέχουσα λύση «έχει χλωμιάσει», ανέφερε ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, 
ερωτηθείς σχετικά, στη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης 
Τύπου για την παρουσιάση του προγράμματος του υπουργεί-

ου από τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκη 
και τον υφυπουργό Στάθη Γιαννακίδη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ όπως είπε ο κ. Πιτσιόρλας, για την τρέχουσα περίοδο θα 
υπάρξει παραγωγή ζάχαρης καθώς οι παραγωγοί παραδί-
δουν τεύτλα και εξέφρασε την αισιοδοξία ότι θα βρεθεί λύση 
από άλλους επενδυτές.

Εξετάζουμε και είμαστε σε συζήτηση για εναλλακτικές λύσεις 
για την εξυγίανση της ΕΒΖ, με την συμμετοχή ιδιώτη επενδυτή 
και σύντομα θα έχουμε νέα να ανακοινώσουμε, είπε ο κ.Πιτσι-
όρλας, επισημαίνοντας ότι το προηγούμενο σχήμα δεν υπέ-
βαλλε δεσμευτική προσφορά στην καταληκτική ημερομηνία.

Παρατείνονται μέχρι και την 28 Ιανουαρίου 2019 οι προθε-
σμίες καταβολής βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών και νο-
μικών προσώπων που έχουν την κατοικία ή την εγκατάστασή 
τους στη Ζάκυνθο και επλήγησαν από τον ισχυρό σεισμό που 
έγινε στην περιοχή. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα με 
απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπα-
νάτσιου για τη στήριξη των πολιτών οι οποίοι επλήγησαν 
από τον ισχυρό σεισμό που σημειώθηκε στη Ζάκυνθο την 
26.10.2018 λαμβάνονται τα παρακάτω μέτρα:
- Παρατείνονται μέχρι και την 28.01.2019 οι προθεσμίες κατα-

βολής των βεβαιωμένων οφειλών των φυσικών και νομικών 
προσώπων και οντοτήτων με κύρια κατοικία ή εγκατάσταση 
(έδρα) στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου της Περιφέ-
ρειας Ιονίων Νήσων, που λήγουν ή έληξαν από 26.10.2018 
μέχρι και την 28.01.2019.
Έως την ίδια ημερομηνία και για τις ίδιες οφειλές και πρόσω-
πα, παρατείνονται και οι προθεσμίες καταβολής των δόσεων 
ρυθμίσεων/διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής βεβαιω-
μένων οφειλών.
- Αναστέλλεται μέχρι και την 28.01.2019 η πληρωμή των 

βεβαιωμένων και ληξιπρόθεσμων την 26.10.2018 οφειλών, 
των ανωτέρω προσώπων και οντοτήτων.
Παράλληλα, σημειώνεται ότι με σχετική απόφαση του Διοι-
κητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή την 30.10.2018, παρατεί-
νεται -για τα ανωτέρω πρόσωπα και οντότητες- μέχρι την 
30.11.2018 η υποβολή των δηλώσεων ΦΠΑ που θα υποβάλ-
λονταν την 31.10.2018 και η καταβολή των τυχόν αναλογού-
ντων ποσών.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒ

Γ.ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: «ΠΑΝΤΑ ΘΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΕΙ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ»

Σ. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ: ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ ΝΑ ΒΡΟΥΜΕ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ

ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 28/1/2019 ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΟΦΕΙΛΩΝ ΓΙΑ 
ΤΟΥΣ ΠΛΗΓΕΝΤΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ
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«Η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας έχει βελτιωθεί ση-
μαντικά τα τελευταία δύο χρόνια. Η ελληνική οικονομία ανα-
πτύσσεται και πάλι, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και 
και τώρα, που το πρόγραμμα προσαρμογής ολοκληρώθηκε 
με επιτυχία, αναμένεται ξανά αύξηση της εμπιστοσύνης επι-
χειρήσεων και καταναλωτών» τονίζει η Kατρίν Μιλμπρόνερ, 
η πρώτη αντιπρόεδρος της Υπηρεσίας Επενδυτών του οίκου 
αξιολόγησης Moody’s, σε συνέντευξή της στο Αθηναϊκό Μα-
κεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. 
   «Η προοπτική της αξιολόγησης Β3 είναι θετική. Αυτό σημαί-
νει ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης της αξιολόγησης. 
Η θετική προοπτική αντικατοπτρίζει κυρίως τη δυναμική της 
οικονομίας να αναπτυχθεί τα επόμενα χρόνια ταχύτερα από 
ό,τι αναμενόταν, καθώς οι μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγ-
ματοποιηθεί μέχρι σήμερα αποδίδουν καρπούς», υπογραμμί-
ζει η Kατρίν Μιλμπρόνερ, η οποία βρέθηκε στην Αθήνα  για 
να λάβει μέρος στο πολυσυνέδριο Capital + Vision 2018 του 
Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, με θέμα «Η Ελλάδα μετά 
το μνημόνιο».
   Σε ερώτηση του ΑΠΕ ΜΠΕ για την έξοδο της Ελλάδας στις 
αγορές, εκτιμά ότι «πραγματικά η ελληνική κυβέρνηση έχει 
την πολυτέλεια να περιμένει να βγει στις αγορές κεφαλαίων, 
δεδομένου του μεγάλου αποθεματικού ρευστότητας που 
διαθέτει. Εντούτοις, η μακρά αναμονή δημιουργεί κινδύνους 
- ειδικά επειδή πρέπει να υπολογίζουμε με αύξηση των επι-
τοκίων». Αποδίδει, όμως, το γεγονός που η Ελλάδα δεν έχει 
επιχειρήσει να βγει ακόμα στις αγορές στο ότι «οι αυξανόμενες 
αποδόσεις των ιταλικών κρατικών ομολόγων συνετέλεσαν 
πιθανώς στο να επιδείξουν μεγάλη προσοχή οι ελληνικές Αρ-
χές στο θέμα της επιστροφής στις κεφαλαιαγορές».
   Για το αν θα μπορούσε να αποφευχθεί η μείωση των συ-
ντάξεων η πρώτη αντιπρόεδρος της Υπηρεσίας Επενδυτών 
της Moody’s λέει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως «οι συζητήσεις με τους 
πιστωτές της ευρωζώνης σχετικά με την ανάγκη αυτών των 
πρόσθετων μειώσεων κατά 1% του ΑΕΠ το 2019 δεν έχουν 
ακόμα ολοκληρωθεί. Σημειώσαμε όμως το γεγονός ότι τόσο 
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης όσο και το Διεθνές Νομι-
σματικό Ταμείο έχουν την άποψη ότι αυτά τα προνομοθετικά 
μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν τουλάχιστον μερικώς».
   Για τις ενδεχόμενες αναταράξεις στην ευρωζώνη και την 
Ελλάδα, λόγω της Ιταλίας, η κ. Μιλμπρόνερ επισημαίνει ότι 
επειδή είναι το τρίτο μεγαλύτερο μέλος της ευρωζώνης «όσα 
συμβαίνουν εκεί είναι σημαντικά για τη ζώνη του ευρώ στο 
σύνολό της», αλλά εκτιμά πως ότι «οι αναταράξεις θα περιορι-

στούν στην Ιταλία και δεν θα επεκταθούν σε άλλες χώρες» και 
τονίζει πως «η Moody’s διατηρεί στο παρόν στάδιο την θετική 
προοπτική για τέσσερις από τις 19 χώρες της ευρωζώνης, 
συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, (ενώ) και οι άλλες χώρες 
διατηρούν την σταθερή προοπτική».
   Η πλήρης συνέντευξη της Kατρίν Μιλμπρόνερ στο Αθηναϊ-
κό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στον Αντώνη Πο-
λυχρονάκη έχει ως εξής:
   Ερ: Κυρία Μιλμπρόνερ, το θέμα του πολυσυνε-
δρίου Capital + Vision 2018 που διοργανώνει το 
Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο είναι: «Η Ελλάδα 
μετά το μνημόνιο. Πρώτα βήματα στο δρόμο προς 
τις διεθνείς αγορές». Πώς εκτιμάτε εσείς την οικο-
νομική κατάσταση στην Ελλάδα μετά το τέλος του 
προγράμματος προσαρμογής τον Αύγουστο;
   Απ: Η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται και πάλι και ανα-
μένουμε ότι η ανάκαμψη θα διαρκέσει μέχρι το επόμενο έτος. 
Αυτά είναι τα καλά νέα. Ωστόσο, οι προοπτικές για την παγκό-
σμια οικονομική ανάπτυξη επιδεινώνονται αισθητά και δεν 
αναμένουμε ότι ο ρυθμός ανάπτυξης στην Ελλάδα θα αυξηθεί 
σημαντικά πέραν του τρέχοντος ποσοστού περίπου 2%. Αυτό 
είναι σχετικά μέτριο λόγω των απωλειών παραγωγικότητας 
των προηγούμενων ετών. Ιδίως, θα πρέπει να προσελκύσει 
σε μεγαλύτερο βαθμό επενδύσεις το 2019, και τώρα που 
το πρόγραμμα προσαρμογής ολοκληρώθηκε με επιτυχία 
αναμένεται ξανά αύξηση της εμπιστοσύνη επιχειρήσεων και 
καταναλωτών.
   Ερ: Χάρη σε ένα αποθεματικό ρευστότητας ύψους 
24 δισ. ευρώ, η Ελλάδα δεν χρειάζεται φρέσκο χρή-
μα / νέα κεφάλαια μέχρι το 2020. Πιστεύετε ότι μπο-
ρεί να σταθεί στα πόδια της και να βρει τον δρόμο 
της στις αγορές έως το 2020;
   Απ: Εξαρτάται κατά πολύ από το σε ποιον βαθμό η κυβέρνη-
ση εφαρμόζει τις μεταρρυθμίσεις, για τις οποίες έχει δεσμευτεί 
στην ευρωζώνη και από το αν συνεχίζει να ακολουθεί μια συ-
νετή και αξιόπιστη δημοσιονομική πολιτική που να εγγυάται 
τα μεγάλα πρωτογενή πλεονάσματα.
   Πραγματικά η ελληνική κυβέρνηση έχει την πολυτέλεια να 
περιμένει να βγει στις αγορές κεφαλαίων, δεδομένου του με-
γάλου αποθεματικού ρευστότητας / μαξιλαριού ρευστότητας 
που διαθέτει. Εντούτοις, οι κεφαλαιακές ανάγκες της κυβέρνη-
σης είναι μεν διαχειρίσιμες αλλά όχι ασήμαντες. Η πρόσβαση 
στις αγορές δεν έχει ακόμη εξασφαλιστεί και κατά την άποψή 
μας η μακρά αναμονή δημιουργεί κινδύνους - ειδικά επειδή 

πρέπει να υπολογίζουμε με αύξηση των επιτοκίων.
   Ερ: Η πιστοληπτική ικανότητα της Ελλάδας αξιο-
λογείται με «Β3» από την Moody’s, με θετική προο-
πτική. Μπορεί η Ελλάδα να περιμένει μια μεταγενέ-
στερη αναβάθμιση και πότε υπολογίζετε ότι μπορεί 
αν γίνει αυτό;
   Απ: Οι προοπτική της αξιολόγησης Β3 είναι θετική. Αυτό 
σημαίνει ότι υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης της αξιο-
λόγησης. Κατά κανόνα, στην περίπτωσης θετικής προοπτι-
κής έχουμε στόχο να προβούμε σε μια (νέα) αξιολόγηση σε 
διάστημα 12 έως 18 μηνών. Η θετική προοπτική αντικατο-
πτρίζει κυρίως την δυναμική της οικονομίας να αναπτυχθεί 
τα επόμενα χρόνια ταχύτερα από ό, τι αναμενόταν, καθώς οι 
μεταρρυθμίσεις που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα 
αποδίδουν καρπούς.
   Ερ: Τι θα πρέπει να κάνει ακόμα η Ελλάδα για να 
αναβαθμισθεί από τη Moody΄s;
   Απ: Η πιστοληπτική αξιολόγηση θα μπορούσε να αναβαθ-
μιστεί, εάν οι ελληνικές Αρχές εξακολουθήσουν να ακολου-
θούν συνετές δημοσιονομικές πολιτικές και αν συνεχίσουν 
τις μεταρρυθμιστικές προσπάθειες των τελευταίων ετών. 
Και οι σαφείς αποδείξεις για μια επιτυχημένη επιστροφή στη 
χρηματοδότηση από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές θα μπορού-
σαν επίσης να προκαλέσουν μια θετική έκθεση αξιολόγησης, 
όπως και οι σημαντικές βελτιώσεις στον τραπεζικό τομέα. Ιδί-
ως η επιταχυνόμενη μείωση των κόκκινων δανείων, τα οποία 
επιβαρύνουν τους ισολογισμούς.
   Ερ: Η ελληνική κυβέρνηση αναμένει το 2019 πρω-
τογενές πλεόνασμα 3,96%. To συμφωνηθέν πλεό-
νασμα πάνω από το 3,5% μπορεί να επιτευχθεί και 
χωρίς τη μείωση των συντάξεων. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ενέκρινε την πρόταση προϋπολογισμού 
για το 2019. Θα μπορούσε να αποφευχθεί η μείωσή 
τους, τουλάχιστον για τώρα, χωρίς να δημιουργη-
θούν αμφιβολίες για τη μεταρρυθμιστική βούληση 
της ελληνικής κυβέρνησης;
   Απ: Οι συζητήσεις με τους πιστωτές της ευρωζώνης σχετικά 
με την ανάγκη αυτών των πρόσθετων μειώσεων κατά 1% 
του ΑΕΠ το 2019 δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί. Σημειώσαμε 
όμως το γεγονός ότι τόσο ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήρι-
ξης όσο και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο έχουν την άποψη 
ότι αυτά τα προνομοθετικά μέτρα θα πρέπει να εφαρμοστούν 
τουλάχιστον μερικώς. 
Συνέχεια στη σελ 19
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Αύξηση της εμπιστοσύνης επιχειρήσεων και καταναλωτών
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Μετά από τρεις γύρους ανακεφαλαιοποιήσεων, οι ελληνικές 
τράπεζες έχουν από τους υψηλότερους δείκτες κεφαλαιακής 
επάρκειας στη ζώνη του ευρώ και διαθέτουν επαρκή κεφα-
λαιακά αποθέματα ασφαλείας για να απορροφήσουν επιπλέ-
ον πιστωτικές ζημίες, όπως έδειξε η πανευρωπαϊκή άσκηση 
προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων (stress test) που 
ολοκληρώθηκε πρόσφατα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Επίσης, 
έχουν βελτιώσει σημαντικά τη ρευστότητά τους, μειώνοντας 
την εξάρτησή τους από την κεντρική τράπεζα για χρημα-
τοδότηση, ανακτώντας την πρόσβαση στη διατραπεζική 
αγορά και εκδίδοντας καλυμμένες ομολογίες. Παράλληλα, οι 
καταθέσεις πελατών αυξάνονται σταδιακά. 
Αυτό υπογράμμισε μεταξύ άλλων ο διοικητής της Τράπεζας 
της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας κατά την παρέμβασή του 
στο Οικονομικό Συνέδριο που διεξήχθη στην Κεντρική Τρά-
πεζα. Ωστόσο, όπως συμπλήρωσε, ο λόγος των μη εξυπη-
ρετούμενων ανοιγμάτων προς το σύνολο των ανοιγμάτων 
παραμένει υψηλός και αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση 

για τον ελληνικό τραπεζικό τομέα. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε ο ίδιος, οι προ-
σπάθειες των τραπεζών για την μείωση τους εχουν αρχίσει ν’ 
αποδίδουν, καθώς στο τέλος Ιουνίου του 2018, το απόθεμα 
των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων έφθασε τα 88,6 δι-
σεκ. ευρώ (47,6% του συνόλου των ανοιγμάτων), μειωμένο 
κατά 17,3% ή 18,6 δισεκ. ευρώ από το ανώτατο επίπεδο που 
είχε καταγραφεί το Μάρτιο του 2016. 
Οπως είπε, μέχρι σήμερα, η μείωση των μη εξυπηρετούμε-
νων ανοιγμάτων προέρχεται κατά κύριο λόγο από διαγρα-
φές δανείων. Κατά την προσεχή περίοδο, αυξημένη συμ-
βολή αναμένεται να έχουν οι πωλήσεις και οι τιτλοποιήσεις 
μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, σε συνδυασμό με τις 
εισπράξεις, τη ρευστοποίηση εξασφαλίσεων και τις επιτυχείς 
ρυθμίσεις δανείων. Ο ρυθμός μείωσης των μη εξυπηρετού-
μενων ανοιγμάτων αναμένεται να επιταχυνθεί, με βάση τους 
αναθεωρημένους, πιο φιλόδοξους στόχους των τραπεζών 
για τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα που έχουν τεθεί για 

την περίοδο έως το 2021. 
Αναφερόμενος στην πρόσφατη κρίση, την χαρακτήρισε 
ως τη σοβαρότερη των τελευταίων 75 ετών. Επεσήμανε 
ότι οι Κεντρικές Τράπεζες ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά 
, προσέθεσε δε, ότι παρά τις πρωτοβουλίες που έχουν ήδη 
αναληφθεί, πολλές προκλήσεις παραμένουν και χρειάζεται 
να γίνουν ακόμη πολλά, καθώς ακόμη και σήμερα, μεγάλα 
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα τα οποία ασκούν δραστηρι-
ότητες παρόμοιες με αυτές των τραπεζών, χωρίς να έχουν 
άδεια να λειτουργούν ως τράπεζες, δεν υπόκεινται σε επαρκή 
παρακολούθηση και εποπτεία. Προκλήσεις επίσης υπάρχουν 
πέραν του χρηματοπιστωτικού συστήματος. 
Μιλώντας στο ίδιο συνέδριο, ο διοικητής της Κεντρικής Τρά-
πεζας της Φιλανδίας Ολ. Ρεν, υποστήριξε ότι η νομισματική 
πολιτική θα πρέπει να παραμείνει χαλαρή, προκειμένου να 
συμβάλει στην ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας. 
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η ευρωπαϊκή νομισματική 
πολιτική έχει μπροστά της ακόμη αρκετό δρόμο.

Συνέχεια από τη σελ 18

Ερ: Ανοίγει η έγκριση του ελληνικού προϋπολο-
γισμού από τις Βρυξέλλες τον δρόμο για πιο αισι-
όδοξες μέρες για τον ελληνικό λαό μετά από οκτώ 
χρόνια μέτρων λιτότητας, όπως λέει ο Έλληνας 
πρωθυπουργός Αλ. Τσίπρας;
   Απ: Η δημοσιονομική κατάσταση της Ελλάδας έχει βελτιω-
θεί σημαντικά τα τελευταία δύο χρόνια και το επιδιωκώμενο 
πρωτογενές πλεόνασμα για το τρέχον και το επόμενο έτος 
συνεπάγεται ουσιαστικά έναν σε μεγάλο βαθμό ουδέτερο 
προσανατολισμό της δημοσιονομικής πολιτικής. Η οικο-
νομία αναπτύσσεται και πάλι, δημιουργούνται νέες θέσεις 
εργασίας και η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων και των νοι-

κοκυριών αναμένεται να συνεχίσει να αυξάνεται.
Ερ: Ο ιταλικός προϋπολογισμός απορρίφθηκε από 
την ΕΕ. Η Moody’s υποβάθμισε την πιστοληπτική 
ικανότητα της Ιταλίας. Τι σημαίνουν όλα αυτά, 
βρισκόμαστε, βρίσκεται η ευρωζώνη, προ ανα-
ταράξεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την 
Ελλάδα;
Απ: Η Ιταλία είναι το τρίτο μεγαλύτερο μέλος της ευρωζώ-
νης. Από την άποψη αυτή, όσα συμβαίνουν εκεί είναι σημα-
ντικά για τη ζώνη του ευρώ στο σύνολό της. Οι αυξανόμενες 
αποδόσεις των ιταλικών κρατικών ομολόγων συνετέλεσαν 
πιθανώς στο να επιδείξουν μεγάλη προσοχή οι ελληνικές αρ-
χές στο θέμα της επιστροφής στις κεφαλαιαγορές. Ωστόσο, 
σε αντίθεση με το 2011/12, δεν διαπιστώσαμε φαινόμενα 

μετάδοσης σε άλλες χώρες και δεν αναμένουμε τέτοιου εί-
δους φαινόμενα μετάδοσης και στην συνέχεια. Η ευρωζώνη 
διαθέτει εν τω μεταξύ βελτιωμένα μέσα για τη διαχείριση 
κρίσεων. Εκτιμούμε ότι οι αναταράξεις θα περιοριστούν στην 
Ιταλία και δεν θα επεκταθούν σε άλλες χώρες. Ας σημειωθεί 
σε αυτό το πλαίσιο, ότι η Moody’s διατηρεί στο παρόν στάδιο 
την θετική προοπτική για τέσσερις από τις 19 χώρες της ευ-
ρωζώνης, συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας, και οι άλλες 
χώρες διατηρούν την σταθερή προοπτική.
Ερ: Τυχόν αναταράξεις στην Τουρκία θα μπορού-
σαν να έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ΕΕ ή στην 
Ελλάδα; 
Απ: Στο παρόν στάδιο δεν αναμένουμε κάτι τέτοιο.

Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom και η αυστριακή 
OMV AG υπέγραψαν συμπληρωματική συμφωνία, βάσει της 
οποίας προβλέπεται η αύξηση του όγκου των προμηθειών 
φυσικού αερίου προς την Αυστρία, πέραν του ήδη συμπε-
φωνημένου 1 δισεκατομμυρίου κυβικών μέτρων ετησίως, 
αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η συμφωνία υπεγράφη από τον πρόεδρο της Gazprom Αλε-
ξέι Μίλερ και τον πρόεδρο της OMV AG Ράϊνερ Ζέελε στην 
Αγία Πετρούπολη, όπως αναφέρει η ανακοίνωση του ρωσι-

κού πετρελαϊκού ομίλου.
«Οι εξαγωγές φυσικού αερίου της Gazprom προς την Αυ-
στρία αυξάνονται θεαματικά τα τελευταία χρόνια. Στο πρώτο 
δεκάμηνο του 2018 , οι πωλήσεις προς την Αυστρία υπε-
ρέβησαν κατά 30% τις πωλήσεις της αντίστοιχης περιόδου 
του 2017, φθάνοντας τα 8,8 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα”, 
δήλωσε ο Μίλερ, προσθέτοντας ότι η συμπληρωματική 
συμφωνία επιβεβαιώνει την μεγάλη ζήτηση εκ μέρους των 
Ευρωπαίων καταναλωτών ρωσικού φυσικού αερίου.

Από την πλευρά του ο Ράϊνερ Ζέελε επισήμανε ότι η ζήτηση 
σε φυσικό αέριο εξακολουθεί να αυξάνεται, εξαιτίας του ότι 
οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αντικαθιστούν 
τον λιγνίτη, η εξόρυξη του οποίου μειώνεται στην Ευρώπη. “ 
Αυξάνοντας τις πωλήσεις φυσικού αερίου στο Μπαουμγκά-
στεν της Κάτω Αυστρίας, συνεισφέρουμε στις εγγυήσεις που 
αφορούν την ενεργειακή ασφάλεια , τόσο της Αυστρίας όσο 
και των άλλων ευρωπαϊκών χωρών” προσέθεσε ο Ζέλε.

ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΕΠΑΡΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΟΥΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ
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Η GAZPROM ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΙΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ  
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Πολλές αρχαίες λίμνες νερού υπήρχαν κάποτε στην τερά-
στια λεκάνη «Ελλάς» του ‘Αρη, η οποία ουσιαστικά απο-
τελεί τον μεγαλύτερο ορατό κρατήρα πρόσκρουσης στο 
ηλιακό μας σύστημα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι επιστήμονες της Αμερικανικής Διαστημικής Υπηρεσίας 
(NASA) και του Ινστιτούτου Αναζήτησης Εξωγήινης Νοη-
μοσύνης (SETI), με επικεφαλής τον Χένρικ Χαργκιτάι, που 
έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό αστροβιολο-
γίας «Astrobiology», βρήκαν βάσιμες ενδείξεις ότι στο νο-

τιοανατολικό τμήμα της «Hellas» στο νότιο ημισφαίριο του 
γειτονικού πλανήτη υπήρχαν 34 παλαιολίμνες νερού, ενώ 
έως τώρα μόνο τέτοια πανάρχαια λίμνη είχε εντοπισθεί.
Η υδρογεωγραφική ανάλυση δείχνει ότι το νερό των λι-
μνών -σε μια εποχή που το κλίμα του ‘Αρη ήταν πολύ πιο 
θερμό και υγρό- προερχόταν από διάφορες πηγές, όπως 
βροχοπτώσεις, ποτάμια, πλημμύρες και υπόγεια ύδατα. 
Μερικές λίμνες είχαν μήκος 77 χιλιομέτρων.
Η νέα μελέτη ενισχύει την εικόνα των επιστημόνων ότι 

προτού ο ‘Αρης γίνει ένα απαγορευτικά κρύο και ξηρό 
μέρος, άφθονα νερά κυλούσαν στην επιφάνειά του, όπως 
συμβαίνει σήμερα στη Γη. Οι ερευνητές δεν αποκλείουν 
μάλιστα ότι αν οι λίμνες ήσαν αρκετά κοντά σε κάποια πηγή 
θερμότητας, μπορεί να φιλοξενούσαν κάποια μορφή ζωής.
   Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ast.2018.1816

Όπως τα βαρυτικά κύματα εξαπλώνονται σαν ρυτιδώσεις 
του χωροχρόνου από τα βάθη του διαστήματος, διαπερ-
νώντας στο διάβα τους και τη Γη, έτσι και οι αμφιβολίες 
ορισμένων επιστημόνων για το αν όντως ανακαλύφθηκαν 
τα βαρυτικά κύματα, άρχισαν να διαπερνούν τη διεθνή επι-
στημονική κοινότητα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
   Τον Φεβρουάριο του 2016 η ερευνητική κοινοπραξία LIGO 
(Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) 
ανακοίνωσε ότι οι δύο ανιχνευτές της στις ΗΠΑ είχαν ανι-
χνεύσει το 2015 -μετά από πολυετείς προσπάθειες- τα πρώτα 
βαρυτικά κύματα από το σύμπαν, επιβεβαιώνοντας έτσι 
πειραματικά τη θεωρία για την ύπαρξή τους, που βασιζόταν 
στη γενική θεωρία σχετικότητας του Αϊνστάιν. Ο διεθνής 
αντίκτυπος ήταν μεγάλος, η ανακάλυψη χαιρετίσθηκε ως μία 
από τις σημαντικότερες του τελευταίου αιώνα και, όπως ανα-
μενόταν, οι επικεφαλής ερευνητές πήραν το Νόμπελ Φυσικής 
το 2017. Έκτοτε, έχουν ανιχνευθεί βαρυτικά κύματα άλλες 
πέντε φορές. Ή μήπως όχι;
   Σκιές έχουν κάνει την εμφάνισή τους πάνω από την ανα-
κάλυψη, σε σημείο που- κατά τους αμφισβητίες- να μην 
πρόκειται για καμία ανακάλυψη, άρα τσάμπα δόθηκε το 
Νόμπελ! Ασφαλώς δεν έχει επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο και η 
ίδια η επιστημονική ομάδα του LIGO υπερασπίζεται σθεναρά 
την ανακάλυψή της, αλλά οι σκεπτικιστές έχουν τα δικά τους 
αντεπιχειρήματα.
   Μια ομάδα φυσικών του Ινστιτούτου Νιλς Μπορ της Κο-

πεγχάγης, που κατά τα τελευταία δυόμισι έτη έκανε ξεχωρι-
στή ανάλυση στα πειραματικά δεδομένα, υποστηρίζει ότι το 
ίχνος των βαρυτικών κυμάτων που έπιασαν οι ανιχνευτές 
LIGO, δεν είναι παρά ψευδαίσθηση, που οφείλεται στο λεγό-
μενο «θόρυβο» στους ανιχνευτές. Οι μετρήσεις των ανιχνευ-
τών με τη βοήθεια λέιζερ είναι πράγματι τρομερά δύσκολες, 
καθώς αφορούν ασύλληπτα ανεπαίσθητες ρυτιδώσεις του 
χωροχρόνου από τα βαρυτικά κύματα, της τάξης του ενός 
δισεκατομμυριοστού του δισεκατομμυριοστού της διαμέ-
τρου ενός ατόμου.
   Οι αντιρρησίες, που για πρώτη φορά είχαν εμφανιστεί δη-
μόσια το 2017 και τώρα επανέρχονται, θεωρούν ότι η υποτι-
θέμενη μέτρηση των βαρυτικών κυμάτων δεν ήταν πραγμα-
τικό βαρυτικό σήμα, αλλά οφειλόταν στις φυσικές θερμικές 
δονήσεις που αποτελούν το «θόρυβο». Οι Δανοί επιστήμονες 
εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους για την ακρίβεια των μετρή-
σεων και τις παρουσίασαν σε επιστημονικές δημοσιεύσεις. Η 
ομάδα LIGO μέχρι σήμερα δεν έχει απαντήσει ανάλογα.
   «Πιστεύουμε ότι το LIGO έχει αποτύχει να κάνει μια πειστική 
παρουσίαση της ανίχνευσης οποιουδήποτε συμβάντος βα-
ρυτικών κυμάτων έως τώρα», υποστήριξε ο εκπρόσωπος 
των «αιρετικών» ‘Αντριου Τζάκσον στο «New Scientist», το 
οποίο πρώτο αποκάλυψε τις αμφισβητήσεις.
         Απαντώντας, το LIGO έκανε γνωστό ότι πράγματι θα δη-
μοσιεύσει μια λεπτομερή εξήγηση του τρόπου που αναλύει 
τον «θόρυβο» στους ανιχνευτές του, αν και δεν διευκρίνισε 

πότε θα συμβεί αυτό.
         ‘Αλλοι επιστήμονες επιτέθηκαν στους αμφισβητίες, επι-
κρίνοντάς τους ότι η η κριτική τους δεν είναι πειστική και όχι 
τα βαρυτικά κύματα που ανιχνεύθηκαν. «Πολλοί άνθρωποι 
έχουν εξετάσει την ανάλυσή τους και έχουν συμπεράνει 
ότι δεν υπάρχει απολύτως καμία βάση στους ισχυρισμούς 
τους», δήλωσε ο Ντέηβιντ Ράιτζε του Ινστιτούτου Τεχνολογί-
ας της Καλιφόρνια (Caltech), ο οποίος επίσης κατηγόρησε το 
έγκριτο New Scientist για «πολύ μεροληπτικό» δημοσίευμα.
         Ο εκπρόσωπος του LIGΟ Ντέηβιντ Σουμέικερ του Πα-
νεπιστημίου ΜΙΤ δήλωσε ότι υπάρχει παρεξήγηση για τις 
μεθόδους ανάλυσης των δεδομένων από το LIGO. «Ο σκεπτι-
κισμός είναι πραγματικά καλός στην επιστήμη, πρέπει κανείς 
να αμφισβητεί τα ευρήματα. Όμως εδώ έχουμε να κάνουμε 
με πολύπλοκα δεδομένα, που δεν είναι απλά στην κατανόη-
ση. Τίποτε από ό,τι ισχυρίζεται ο Τζάκσον και η ομάδα του 
δεν μας δίνει οποιοδήποτε λόγο για να αμφιβάλουμε σχετικά 
με τα ευρήματά μας», όπως είπε.
         «Η ανάλυση των Δανών είναι απλώς λάθος», πρόσθεσε 
ο αναλυτής δεδομένων του LIGO Νιλ Κόρνις του Πολιτειακού 
Πανεπιστημίου της Μοντάνα.
         Είναι βέβαιο ότι η δανική άποψη αποτελεί μεγάλη μει-
οψηφία μεταξύ των φυσικών, οι περισσότεροι των οποίων 
τάσσονται υπέρ του LIGO, αν και δεν θα έβλεπαν με κακό μάτι 
και την επιβεβαίωση της ανακάλυψης από μια άλλη ανεξάρ-
τητη ανάλυση.

Ιδιαίτερα θετικός για τον Θερμαϊκό κόλπο που παρουσιά-
ζει και πάλι το φαινόμενο της ερυθράς παλίρροιας, ήταν ο 
έκτακτος καθαρισμός που πραγματοποιήθηκε το περασμένο 
Σαββατοκύριακο με εντολή της υφυπουργού Εσωτερικών 
(Μακεδονίας- Θράκης), Κατερίνας Νοτοπούλου.
   Οπως διευκρινίζει, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η καθηγήτρια στο Τμήμα 
Βιολογίας του ΑΠΘ, Μαρία Μουστάκα, «ο καθαρισμός των 
επιφανειακών νερών βοήθησε, διότι μέσα στη βλεννώδη 

μάζα ήταν «κρυμμένο» το δινομαστιγωτό Οστρεόψις που 
είναι δυνητικά τοξικό και σε περιοχές της Ιταλίας όπου έχει 
αναπτυχθεί, έχει δημιουργήσει αναπνευστικά προβλήματα».
   Η κ. Μουστάκα ξεκαθάρισε ότι το φαινόμενο της ερυθράς 
παλίρροιας που δίνει στα νερά του κόλπου καφέ απόχρωση, 
δεν οφείλεται μόνο στην υψηλή, για την εποχή, θερμοκρασία 
αλλά στην επίδρασή της στην κυκλοφορία του νερού.
   «Δεν είναι η θερμοκρασία που ευνοεί το φαινόμενο του 

ευτροφισμού αλλά η κίνηση του νερού, λόγω της αύξησης 
της θερμοκρασίας» προσέθεσε η καθηγήτρια Βιολογίας, 
σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα πολύπλοκο και εύτροφο 
σύστημα που παρακολουθείται από τους επιστήμονες.
   «Πρόβλεψή μας αποτελεί το γεγονός ότι, εφόσον υπάρχουν 
ακόμη τα αίτια που προκαλούν την ερυθρά παλίρροια, θα 
εμφανιστεί και πάλι» κατέληξε.

Η «ΕΛΛΑΣ» ΤΟΥ ΑΡΗ ΕΙΧΕ ΚΑΠΟΤΕ ΠΟΛΥΑΡΙΘΜΕΣ ΑΛΛΑ ΕΦΗΜΕΡΕΣ ΛΙΜΝΕΣ ΝΕΡΟΥ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΔΙΑΤΥΠΩΝΟΥΝ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΜΦΙΒΟΛΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΝΑΚΑΛΥΦΘΗΚΑΝ ΤΑ 
ΒΑΡΥΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ ΤΟ 2015

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΠΟΥ ΘΑ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΘΕΡΜΑΪΚΟ ΚΟΛΠΟ Η ΕΡΥΘΡΑ ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ 
Εκτιμά η καθηγήτρια Βιολογίας του ΑΠΘ, Μ.Μουστάκα
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Έργα καθαρισμού φρεατίων και συντήρησης του δικτύου 
ομβρίων υδάτων στην περιοχή του πολεοδομικού συγκρο-
τήματος Θεσσαλονίκης πρόκειται να εκτελεστούν το επόμενο 
χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο προγραμματικής σύμβασης 
μεταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και της Εταιρεί-
ας ‘Υδρευσης και Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (ΕΥΑΘ), αναφέ-
ρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης ενέκρινε χθες η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας που συνεδρίασε στο 
Πνευματικό Κέντρο της Όρμας, στο Δήμο Αλμωπίας. Το πράσι-
νο φως αναμένεται να δώσει την Παρασκευή και η Μητροπο-
λιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης ώστε να ακολουθήσει ο έλεγχος 
νομιμότητας και στη συνέχεια να ξεκινήσει το έργο που θα 
διαρκέσει δύο χρόνια.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας, η ίδια είναι κύριος 
του έργου καθώς εδώ και ένα χρόνο μεταβιβάστηκε σε αυ-
τήν η σχετική αρμοδιότητα του καθαρισμού των φρεατίων. 
Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η ΕΥΑΘ, η οποία διαθέτει 
την τεχνογνωσία για να το εκτελέσει, καθώς αντίστοιχα έργα 
εκτελούσε τα προηγούμενα χρόνια. Οι εργασίες θα χρηματο-
δοτηθούν με κονδύλια ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ.
Από την πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ο Γιάν-
νης Ανδρίτσος από την «Περιφέρεια Πρωταθλήτρια» επισήμα-
νε ότι δεν έχει ξεκαθαρίσει η απολογιστική διαδικασία και έκανε 
λόγο για καθυστέρηση στην σύνταξη του πρακτικού από την 
ΕΥΑΘ, δεδομένου του κινδύνου εκδήλωσης πλημμυρικών 
φαινομένων.
Ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος από τη «Ριζοσπαστική Αριστερή 

Ενότητα» έδωσε θετική ψήφο, ωστόσο διατύπωσε ερωτήματα 
και επιφυλάξεις για τη δυνατότητα εκτέλεσης του έργου από 
την ΕΥΑΘ, η οποία, όπως είπε, είναι εταιρεία εισηγμένη στο 
χρηματιστήριο με μετοχές που μεταβιβάστηκαν στο ΤΑΙΠΕΔ.
Απαντώντας, η πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, αντι-
περιφερειάρχης Οικονομικών, Αθηνά Αηδονά, επισήμανε ότι 
καθώς για τη σύναψη της προγραμματικής σύμβασης υπάρχει 
σχετική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΥΑΘ, είναι 
απόλυτα τεκμηριωμένη η πρόταση που εισάγεται στην οικονο-
μική επιτροπή. Ο Δημήτρης Μούρνος από την παράταξη «Συμ-
μετέχω» ζήτησε να υπάρξει νομική γνωμοδότηση για το πώς 
μπορεί η Περιφέρεια να συνάψει προγραμματική σύμβαση με 
έναν φορέα που έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά.

«Στην Ουγγαρία, την Ελλάδα και τη Λετονία θα δοκιμαστεί 
πιλοτικά η τεχνητή νοημοσύνη του συστήματος iBorderCTRL, 
που θα μπορεί να αναλύσει τις «μικρο-εκφράσεις» των τα-
ξιδιωτών και να χρησιμοποιηθεί ως ανιχνευτής ψεύδους σε 
διάφορες ερωτήσεις», γράφει η γαλλική εφημερίδα Les Echos, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
To σύστημα «iBorderCtrl» θα ελέγχει όλες τις εισόδους προς 
την ΕΕ και το πιλοτικό πρόγραμμα θα διαρκέσει έξι μήνες με 

προϋπολογισμό 4,5 εκατομμυρίων ευρώ από την ΕΕ, στο 
πλαίσιο του προγράμματός Horizon 2020, που έχει στόχο «να 
επισπεύσει την κυκλοφορία στα σύνορα» και «να αυξήσει την 
ασφάλεια», γράφει η γαλλική εφημερίδα.
Πριν την άφιξή τους στα σημεία ελέγχου οι ταξιδιώτες θα 
πρέπει να απαντούν σε μια σειρά ερωτήσεις μπροστά από μια 
web κάμερα, σχετικές με την κατάσταση, την ταυτότητά τους 
και τους λόγους μετακίνηση... Ερωτήσεις που γενικά τίθενται 

από τους συνοριακούς φορείς ελέγχου... μόνο που το σύστημα 
τεχνητής νοημοσύνης θα αναλύει καθεμιά από τις απαντήσεις 
ώστε να ανιχνεύει αν το άτομο απαντάει με ειλικρίνεια.
Πολλοί αναλυτές θεωρούν πάντως ότι στην πορεία το σύστη-
μα «θα μάθει τους ανθρώπους να ψεύδονται ….διαφορετι-
κά», εκτιμά η Les Echos.

Ρεκόρ δεκαετίας κατέρριψαν τον Οκτώβριο οι συμβάσεις σύν-
δεσης με το φυσικό αέριο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Όπως αναφέρει η εται-
ρία σε ανακοίνωσή της, υπογράφηκαν 3.300 νέες συμβάσεις 
στη Θεσσαλονίκη και στη Θεσσαλία από τα νοικοκυριά και τις 
επιχειρήσεις, ενώ από τις αρχές του 2018 μέχρι σήμερα, έχουν 
υπογραφεί συνολικά 19.216 συμβάσεις σύνδεσης φυσικού 
αερίου, σημειώνοντας αύξηση κατά 34,3%, σε σύγκριση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2017.Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ 

Τα δημοτικά κτήρια του Δήμου Ελασσόνας στο δίκτυο φυσι-
κού αερίου
Στο μεταξύ, σήμερα, υπογράφηκαν οι συμβάσεις σύνδεσης 
φυσικού αερίου για τα 10 δημοτικά κτήρια της Ελασσόνας 
Λάρισας, από το σήμαρχο Ελασσόνας, Νίκο Ευαγγέλου και 
τον Γενικό διευθυντή της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, Λεωνίδα Μπακούρα, στα 
γραφεία του Δημαρχείου.
Ο κ. Μπακούρας, επεσήμανε ότι οι εργασίες κατασκευής του 

δικτύου Φυσικού Αερίου στην Ελασσόνα έχουν προχωρήσει 
σε σημαντικό βαθμό και ότι το δίκτυο της περιοχής, υπολο-
γίζεται να τροφοδοτηθεί εντός της πρώτης εβδομάδας του 
Δεκεμβρίου.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε η διευθύντρια Ανάπτυ-
ξης και Νέων Συνδέσεων της ΕΔΑ ΘΕΣΣ Ευθυμία Καλογήρου,έ-
χουν ήδη κατατεθεί 760 αιτήσεις σύνδεσης, ενώ έχουν ήδη 
συμβληθεί με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ οι πρώτοι καταναλωτές.

Την παράταση της διαγωνιστικής διαδικασίας από τον Ενιαίο 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για τη μακροχρόνια 
εκμίσθωση του ιστορικού Esperia Palace (Σταδίου 22 και 
Εδουάρδου Λω) και του διατηρητέου νεοκλασικού ακινήτου 
(Ζαλοκώστα 7-9) για χρήση ως ξενοδοχεία 5 αστέρων ανακοί-
νωσε το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η παράταση 
των δύο δημόσιων πλειοδοτικών διαγωνισμών, που διενερ-
γούνται στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος αξιοποίησης 

της ακίνητης περιουσίας του υπουργείου Εργασίας, δίνεται, 
λόγω του μεγάλου ενδιαφέροντος που έχει εκδηλωθεί για τα 
δύο ακίνητα και προκειμένου να διευκολυνθεί η συλλογή των 
απαιτούμενων δικαιολογητικών συμμετοχής. Όπως επιση-
μαίνει το υπουργείο Εργασίας, η προθεσμία για την υποβολή 
φακέλων συμμετοχής για το Esperia Palace παρατείνεται έως 
τις 10 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:30 π.μ. και 
για το κτίριο της οδού Ζαλοκώστα 7-9 παρατείνεται έως τις 21 
Νοεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., στα γρα-

φεία της Δ/νσης Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών του ΕΦΚΑ, 
οδός Ιπποκράτους 19, Αθήνα.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται για πληροφο-
ρίες στη Διεύθυνση Στέγασης και Τεχνικών Υπηρεσιών του 
ΕΦΚΑ, Ιπποκράτους 19 (210-3662359, 210-3662360) και 
στον κάτωθι σύνδεσμο:
https://www.efka.gov.gr/el/diagonismoi/choregese-
paratases-ton-2-diagonismon-gia-2-ekmisthoseis-2-
akineton-esperia-kai-0.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΕΡΓΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ  

ΣΤΗΝ ΟΥΓΓΑΡΙΑ, ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΕΤΟΝΙΑ ΘΑ ΔΟΚΙΜΑΣΤΕΙ ΠΙΛΟΤΙΚΑ Η ΤΕΧΝΗΤΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΤΟΣ 
IBORDERCTRL, ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΡΕΚΟΡ ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ ΝΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΔΑ ΘΕΣΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΤΕΙΝΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΓΙΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΙΣ
Του Esperia Palace και του διατηρητέου νεοκλασικού ακινήτου στην οδό Ζαλοκώστα για χρήση ως ξενοδοχεία



To Prototype by TEE & ATTICA REGION είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, 
οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν 
πιο αποτελεσµατικά και προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
 
To Prototype by TEE & ATTICA REGION είναι µία πρωτοβουλία του ΤΕΕ 
και της Περιφέρειας Αττικής, η οποία υλοποιείται καταρχάς µε τη συνεργασία 
του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και µε τη συµµετοχή εξειδικευµένων 
επιµέρους επιστηµονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυµάτων. 

Στηρίζεται και αξιοποιεί την επιστηµονική, διοικητική, οικονοµική και αναπτυξιακή γνώση 
που δίνουν οι 110 χιλιάδες µηχανικοί-µέλη του ΤΕΕ και φιλοδοξεί να ενισχύσει στην πράξη 
την επόµενη γενιά επιχειρηµατικών ιδεών και εφαρµοσµένης έρευνας της χώρας µας.

τεχνοδικτυακός
επιταχυντής

καινοτόµων ιδεών

Μπες στο https://prototype.tee.gr/ 
και ξεκίνα το ταξίδι στον κόσµο της καινοτοµίας 
µε υποστηρικτές και µέντορες τους συναδέλφους σου!

THE START-UP SUPPORT NETWORK
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Σε συνέχιση της προστασίας της πρώτης κατοικίας, 
αλλά όχι στο πλαίσιο των ευεργετικών διατάξεων 
του νόμου Κατσέλη, φαίνεται ότι προσανατολίζεται η 
κυβέρνηση. Εβδομήντα μία ημέρες πριν από την εκ-
πνοή του ν. 3869/2010, του νόμου για τα υπερχρεω-
μένα νοικοκυριά, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και 
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης Δραγα-
σάκης κράτησε αποστάσεις από το ενδεχόμενο παρά-
τασης της ισχύος του νόμου πέραν της 31ης Δεκεμβρί-
ου 2018, ακόμη και από την πε ο νόμος να προβλέπει 
αυστηρότερα κριτήρια υπαγωγής. Ο υπουργός στην 
ουσία αντιπρότεινε οι ίδιες οι τράπεζες να προχωρούν 
σε «κούρεμα» των ενυπόθηκων δανείων, προλαμ-
βάνοντας έτσι την προσφυγή των δανειοληπτών στη 
Δικαιοσύνη. Αν και η εξέλιξη αυτή δεν μπορεί να θεω-
ρηθεί οριστική, η χθεσινή τοποθέτηση του καθ’ ύλην 
αρμόδιου υπουργού δίνει το στίγμα των προθέσεων 
της κυβέρνησης στις διαπραγματεύσεις της με τους θε-
σμούς όλο το επόμενο διάστημα, διαπραγματεύσεις οι 
οποίες βεβαίως περιλαμβάνουν το μείζον ζήτημα των 
συντάξεων, αλλά και της επέκτασης της ρύθμισης των 
120 δόσεων για όσους οφειλέτες δεν μπορούν να εντα-
χθούν στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης χρεών. 
Νέος νόμος 
«Ο νόμος Κατσέλη ήταν προϊόν μιας συγκυρίας κρί-
σης. Αυτό που πρέπει να σκεφτούμε για το μέλλον είναι 
ένας νόμος ο οποίος πάλι θα παρέχει προστασία σε 
αυτούς που έχουν ανάγκη, αλλά θα αφορά μια κατά-
σταση μετά την κρίση», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. 
Δραγασάκης. Ερωτηθείς συγκεκριμένα για το εάν θα 
ζητηθεί παράταση της ισχύος του νόμου ο ίδιος παρέ-
πεμψε στις αλλαγές που έγιναν το καλοκαίρι, δίνοντας 
ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της άρσης του τραπεζικού 
απορρήτου. Οπως υποστήριξε, μέσα από την αξιο-
ποίηση αυτής της δυνατότητας από τις τράπεζες, θα 
επανεκτιμηθεί η κατάσταση και μέχρι τον Δεκέμβριο η 
κυβέρνηση θα έχει καταλήξει στον τρόπο με τον οποίο 
θα εγγυάται την πρώτη κατοικία. 
Ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης κάλεσε επίσης 
τις τράπεζες να προτείνουν απευθείας στους δανειολή-
πτες «κούρεμα» των οφειλών τους, στην περίπτωση, 
όπως υποστήριξε, που μπορεί να προβλέπουν ότι το 
δικαστήριο θα αποφασίσει επίσης διαγραφή. Με αυτόν 
τον τρόπο, όπως εκτίμησε, θα μπορέσει να υπάρξει 
μείωση των εκκρεμών υποθέσεων - αιτήσεων δανει-
οληπτών στον νόμο Κατσέλη. «Υπάρχει ένα αμοιβαίο 
θα έλεγα ενδιαφέρον και συμφέρον να βρεθεί μια λύση 
και από τις τράπεζες και επίσης όσοι έχουν το χρέος να 

ΤΕΛΟΣ  ΣΕ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΚΑΙ 120 ΔΟΣΕΙΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-22-23                                              07/11/2018

μην παραμένουν σε μια εκκρεμότητα όλα αυτά τα χρό-
νια. Εάν η τράπεζα εκτιμά ότι το δικαστήριο θα αποφα-
σίσει μια άλφα απόφαση, μπορεί αυτό να το προτείνει 
κατευθείαν στον δανειολήπτη. Δεν χρειάζεται να πάει 
στο δικαστήριο για να διαπιστωθεί ότι μπορεί να γίνει 
και πρέπει να γίνει “κούρεμα” 20%-30% ή οποιοδήπο-
τε ποσοστό», τόνισε ο κ. Δραγασάκης. 
Τα λοιπά «αντίμετρα» σε ενδεχόμενη μη παράταση του 
νόμου Κατσέλη που προανήγγειλε χθες ο υπουργός 
Οικονομίας, είναι: α) Η ενεργοποίηση της ψηφισθείσας 
από το 2015 διάταξης που προβλέπει την επιδότηση 
έως 95% της δόσης στεγαστικού δανείου για όσους 
έχουν ήδη υπαχθεί με τελεσίδικη απόφαση στον νόμο 
3869/2010, β) η σύσταση της Ανεξάρτητης Αρχής 
Πιστοληπτικής Αξιολόγησης (Credit Bureau), η οποία 
θα μπορεί να συμβάλλει στη σύναψη π.χ. μιας σύμβα-
σης για στεγαστικό δάνειο με χαμηλό επιτόκιο εάν ο 
δανειολήπτης θεωρείται «καλοπληρωτής», και γ) μια 
γενικότερη στεγαστική πολιτική. Η τελευταία για την 
ώρα περιορίζεται στις εξαγγελίες για επιδότηση του 
ενοικίου το 2019. 
-«Πάγωσαν» οι συζητήσεις δανειστών –Αθήνας για τη 
ρύθμιση των 120 δόσεων
Τον Δεκέμβριο θα συνεχισθούν οι επαφές πιστωτών - 
κυβέρνησης για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων που 
σχεδιάζει η κυβέρνηση. Προς το παρόν οι διαπραγ-
ματεύσεις για τη διεύρυνση του εξωδικαστικού συμ-
βιβασμού, σε μισθωτούς, συνταξιούχους, ανέργους, 
μπλοκάκια και επιχειρήσεις που έχουν κλείσει, έχουν 
«παγώσει», καθώς δεν πέρασε από τα τεχνικά κλιμάκια 
η σχετική πρόταση. Τα τεχνικά κλιμάκια διεμήνυσαν, 
σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στην κυβέρνηση 
ότι στην παρούσα φάση δεν προκύπτει ανάγκη θέσπι-
σης νέας έκτακτης ρύθμισης, τη στιγμή μάλιστα που η 
ροή των εσόδων προς τα ταμεία παρουσιάζει σημαντι-
κή βελτίωση σε σχέση με το παρελθόν όπως επίσης και 
στην εφορία. Είναι ενδεικτικό ότι έχουν εισπραχθεί στο 
πρώτο οκτάμηνο του έτους περί τα 4 δισ. ευρώ από 
τους ληξιπρόθεσμους οφειλέτες του Δημοσίου. Αυτό 
σημαίνει ότι οι μικροοφειλέτες και όσοι δεν κατάφε-
ραν να ενταχθούν στον εξωδικαστικό συμβιβασμό θα 
βρεθούν αντιμέτωποι με αναγκαστικές κατασχέσεις και 
δεσμεύσεις των τραπεζικών τους λογαριασμών, εκτός 
εάν καρποφορήσουν οι συζητήσεις του Δεκεμβρίου. 
Τι προβλεπόταν 
Το σχέδιο που είχε επεξεργαστεί η κυβέρνηση αφορού-
σε μια νέα έκτακτη ρύθμιση στην οποία θα μπορούν 
να ενταχθούν μισθωτοί, συνταξιούχοι και επαγγελμα-
τίες, οι οποίοι είχαν αποκλειστεί από την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα των 120 δόσεων του εξωδικαστικού. Η 
ρύθμιση θα λειτουργούσε στα πρότυπα του εξωδικα-
στικού και ο αριθμός των δόσεων θα ήταν ανάλογα 
με το ύψος της οφειλής του οφειλέτη, παρέχοντας τη 

δυνατότητα ακόμη και για 120 δόσεις. Ελάχιστη μηνι-
αία δόση θα ήταν τα 50 ευρώ. Η ένταξη των μικροο-
φειλετών σε αυτή είχε ως προϋπόθεση την εξόφληση 
ή τη ρύθμιση των τρεχουσών υποχρεώσεων, δηλαδή 
του ΕΝΦΙΑ, του φόρου εισοδήματος, του ΦΠΑ και των 
ασφαλιστικών εισφορών. 
Πάντως από τους ελέγχους των στοιχείων σε ό,τι αφο-
ρά τον εξωδικαστικό συμβιβασμό φαίνεται ότι τα τε-
χνικά κλιμάκια έμειναν ικανοποιημένα από την αύξηση 
του ρυθμού διεκπεραίωσης των υποθέσεων αυτών. 
Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που τους παρουσιάστηκαν 
δείχνουν ότι:
 • Επιχειρήσεις: Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 1.771 
αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 92 επιχειρήσεις έχουν πλέον 
ρυθμίσει τα χρέη τους προς ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, τράπεζες και 
προμηθευτές. 
• Ελεύθεροι επαγγελματίες: Στην πλατφόρμα υποβλή-
θηκαν 2.848 αιτήσεις και εξ αυτών ήδη 648 ελεύθεροι 
επαγγελματίες έχουν πλέον ρυθμίσει τις οφειλές τους 
προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ.
 • Αγρότες: Στην πλατφόρμα υποβλήθηκαν 207 αι-
τήσεις με σκοπό τη ρύθμιση των χρεών προς ΑΑΔΕ, 
ΕΦΚΑ (ΟΓΑ), και εξ αυτών ήδη 74 αγρότες έχουν πλέον 
ρυθμίσει τις οφειλές τους προς ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ. Από 
το υπουργείο Οικονομικών αναφέρουν ωστόσο ότι τις 
επόμενες ημέρες θα υπάρξουν σχετικές ανακοινώσεις 
σχετικά με τις ρυθμίσεις που σχεδιάζονται, χωρίς πά-
ντως να έχει γίνει γνωστό εάν πρόκειται για μια νέα 
ρύθμιση διαφορετική από αυτήν που διαπραγματευό-
ταν η κυβέρνηση με τους πιστωτές της χώρας. 

Τους φακέλους ανά χείρας πρέπει να έχουν το επόμενο διά-
στημα εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων, μιας και αρχίζει η 
περίοδος συλλογής δηλώσεων ιδιοκτησίας για το υπόλοιπο 
της χώρας. Τα δικαιώματα κτηματογράφησης εκτιμώνται σε 
16,5 εκατ., γεγονός που σημαίνει ότι πάνω (τουλάχιστον) από 
επτά εκατομμύρια ιδιοκτήτες θα πρέπει να μπουν στη σειρά 
για να καταγράψουν την περιουσία τους.
Την ίδια ώρα, ξεμπλοκάρει και η διαδικασία για τη β΄ φάση 
κτηματογράφησης σε Αθήνα, Βόλο, Λαμία και Λιβαδειά, η 
οποία είχε παγώσει εδώ και μια πενταετία.
Επιπλέον, οι ιδιοκτήτες ακινήτων που συμμετείχαν στα παλιά 
προγράμματα κτηματογράφησης το 2008 (σε Αττική, Θεσ-
σαλονίκη και πρωτεύουσες νομών) αλλά τη δεκαετία του 

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ : ΟΔΗΓΟΣ… SOS ΓΙΑ 
ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ – ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ 
ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ

www.tanea.gr

Συνέχεια στη Σελ. 24
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‘90, θα πρέπει να προετοιμάζονται να βάλουν – και πάλι- το 
χέρι στην τσέπη. Κι αυτό διότι οι πρώτοι είναι υποχρεωμένοι 
να καταβάλουν το 1 τοις χιλίοις επί της αξίας του δικαιώματος 
(μείον 20.000 ευρώ) και οι δεύτεροι τα τέλη των 35 ευρώ ανά 
δικαίωμα. Ωστόσο, δεν έχει καθοριστεί ακόμη συγκεκριμένη 
ημερομηνία καταβολής των οφειλομένων.
«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν έναν αναλυτικό οδηγό με όλα 
όσα πρέπει να ξέρουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου 
να κατοχυρώσουν την περιουσία τους. Διευκρινίζεται πως 
όποια ακίνητα δεν δηλωθούν χαρακτηρίζονται «αγνώστου 
ιδιοκτήτη».
Οι ιδιοκτήτες αυτών των ακινήτων θα μπορούν να προσφύ-
γουν δικαστικώς, αλλά μόνο για να διεκδικήσουν χρηματική 
αποζημίωση και όχι για να ανακτήσουν το ακίνητο. Για τα πα-
λιά προγράμματα (1997-1999) ένα ακίνητο χαρακτηρίζεται 
«αγνώστου ιδιοκτήτη» αν δεν δηλωθεί σε 14 χρόνια και για 
τα νέα (2008 και μετά) αν δεν δηλωθεί σε επτά χρόνια. Σήμε-
ρα τα «αγνώστου ιδιοκτήτη» ακίνητα ανέρχονται σε περίπου 
200.000. Αυτά τα ακίνητα περιέρχονται στο Δημόσιο αλλά 
μέχρι στιγμής δεν έχει ξεκαθαριστεί πώς θα αξιοποιηθούν.
Η ΝΕΑ ΦΑΣΗ. Αυτή η φάση αφορά την υλοποίηση 27 συμβά-
σεων που ανατέθηκαν στα τέλη του περασμένου χρόνου σε 
16 μελετητικά σχήματα, με χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης 
τον Ιούνιο του 2021. Εκτός παραμένουν πέντε συμβάσεις του 
προγράμματος (που έχουν τον κωδικό «KTIMA 16») λόγω 
δικαστικών προσφυγών.
Αυτές αντιπροσωπεύουν το 7% των δικαιωμάτων και αντι-
στοιχούν στο 6,3% της έκτασης. Ετσι, γι» αυτόν τον λόγο η 
ολοκληρωτική κτηματογράφηση αναμένεται το 2022. Σημει-
ώνεται πως με βάση τον αρχικό προγραμματικό η ολοκλήρω-
ση του Κτηματολογίου έπρεπε να ολοκληρωθεί το 2020.
Αν και τα πρώτα προγράμματα κτηματογράφησης ξεκίνησαν 
τη δεκαετία του «90, αυτή τη στιγμή έχει κτηματογραφηθεί το 
29,2% των δικαιωμάτων.
Εξού και η αντιστοιχία στο 7,8% της έκτασης της χώρας. 
«Μέσα στο επόμενο διάστημα και μέχρι το τέλος του χρόνου 
ξεκινά σταδιακά η συλλογή των δηλώσεων για την κτηματο-
γράφηση του υπολοίπου της χώρας» δηλώνει στα «ΝΕΑ» ο 
πρόεδρος του Κτηματολογίου Βύρωνας Νάκος. «Οι δικαιού-
χοι μπορούν και διαδικτυακά να δηλώσουν τις ιδιοκτησίες 
τους.
Σήμερα περισσότερο από ποτέ οφείλουμε να διασφαλίσουμε 
την ιδιοκτησία μας, την κληρονομιά μας και να σταθούμε απέ-
ναντι στη νέα γενιά, η οποία θα παραλάβει ένα ασφαλές και 
εγγυημένο ιδιοκτησιακό περιβάλλον».
12+1 χρήσιμες απαντήσεις
Πότε ξεκινά το τελευταίο κύμα κτηματογράφησης;
Η συλλογή δηλώσεων για τις περιοχές της χώρας που δεν 
έχουν κτηματογραφηθεί ακόμα αναμένεται να ξεκινήσει στα-
διακά τον Νοέμβριο.
Ποιες περιοχές αφορά;
Οι περιοχές που περιλαμβάνονται στην τελευταία γενιά κτη-
ματογράφησης αφορούν όλες τις περιοχές της χώρας που δεν 

είχαν μέχρι τώρα ενταχθεί σε κάποιο από τα προηγούμενα 
προγράμματα κτηματογράφησης. Γενικά μπορούμε να πούμε 
ότι αφορά όλες τις περιοχές της Ελλάδας εκτός από τα αστικά 
κέντρα και ορισμένες περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας.
Πόσα είναι τα δικαιώματα;
Τα δικαιώματα που αναμένεται να καταγραφούν από το τε-
λευταίο αυτό πρόγραμμα κτηματογράφησης εκτιμώνται σε 
περίπου 16,5 εκατομμύρια.
Πότε αρχίζει η ενημερωτική καμπάνια;
Η ενημερωτική καμπάνια θα αρχίσει από το ερχόμενο διάστη-
μα και θα κορυφωθεί στο πρώτο τρίμηνο του 2019.
Τι πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι;
Ολα όσα θα πρέπει να γνωρίζουν οι ενδιαφερόμενοι για τη 
φάση της συλλογής των δηλώσεων του Κτηματολογίου πε-
ριγράφονται αναλυτικά στο φυλλάδιο που είναι αναρτημένο 
στην ιστοσελίδα του φορέα:
h t t p : / / w w w . k t i m a t o l o g i o . g r / m e d i a c e n t e r /
Publications/2951.pdf
Μαζί με τη δήλωση ιδιοκτησίας καταβάλλεται και το ανταπο-
δοτικό τέλος κτηματογράφησης των 35 ευρώ και 20 ευρώ για 
τους βοηθητικούς χώρους. Στις αγροτικές περιοχές οι ιδιοκτή-
τες που έχουν παραπάνω από δύο δικαιώματα στον ίδιο δήμο 
καταβάλλουν τέλη για δύο μόνο εγγραπτέα δικαιώματα, ανε-
ξαρτήτως του συνολικού αριθμού αυτών.
Είναι απαραίτητο το τοπογραφικό;
Εφόσον υπάρχει τοπογραφικό διάγραμμα, αντίγραφό του 
θα πρέπει να επισυνάπτεται με τη δήλωση των πολιτών, έτσι 
ώστε να γίνει ορθότερα ο εντοπισμός των δηλούμενων ακι-
νήτων.
Θα εισπραχθούν τα 35 ευρώ από τα πρώτα προγράμματα;
Ολοι οι δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλλουν τα προβλεπόμε-
να τέλη για τα εμπράγματα δικαιώματα που εγγράφονται στο 
Κτηματολόγιο.
Επιπλέον, θα εισπραχθεί – και – το ένα τοις χιλίοις επί της 
αξίας του δικαιώματος αφαιρουμένων των 20.000 ευρώ από 
τα προγράμματα του 2008 σε Αττική, Θεσσαλονίκη και πρω-
τεύουσες νομών;
Ολοι οι δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλλουν τα προβλεπό-
μενα τέλη για τα εμπράγματα δικαιώματα που εγγράφονται 
στο Κτηματολόγιο. Σε ό,τι αφορά αυτό το τέλος, διευκρινίζεται 
ότι υπολογίζεται με βάση την τιμή ζώνης. Οπου δεν υπάρχει ο 
υπολογισμός, γίνεται με βάση τη φορολογική αξία αυτού. Πα-
ράδειγμα για ένα δικαίωμα (δηλαδή έναν ιδιοκτήτη) με αξία 
50.000 ευρώ, ο υπολογισμός γίνεται ως εξής: αφαιρούνται οι 
20.000 ευρω και μένουν οι 30.000 ευρώ. Το ένα τοις χιλίοις 
επί των 30.000 ευρώ είναι 30 ευρώ.
Παρατηρείται ή όχι χαμηλή προσέλευση στις μέχρι τώρα περι-
οχές όπου γίνεται κτηματογράφηση (αληθεύει το σχεδόν ένας 
στους 10;)
Ειδικά στις αγροτικές περιοχές υπάρχει μια καθυστέρηση στην 
ανταπόκριση των πολιτών, που οφείλεται στο γεγονός ότι 
στην αγροτική χώρα υπάρχει μεγάλο ποσοστό ακινήτων για 
τα οποία δεν έχει διευθετηθεί το ιδιοκτησιακό καθεστώς είτε 

λόγω κληρονομικής διαδοχής χωρίς αποδοχή κληρονομιάς, 
είτε λόγω αδυναμίας εντοπισμού πολλών αγροτικών ακινή-
των από ιδιοκτήτες που έχουν μεταναστεύσει σε άλλες πόλεις 
ή σε άλλη χώρα, είτε λόγω χρησικτησιών.
Παρ’ όλα αυτά η πλειονότητα των υφιστάμενων δικαιωμά-
των συλλέγεται κατά τη διαδικασία κτηματογράφησης. Σε 
κάθε περίπτωση, ενόψει της έναρξης συλλογής δηλώσεων 
Κτηματολογίου για τις υπολειπόμενες περιοχές της χώρας, οι 
πολίτες καλούνται να προετοιμαστούν εγκαίρως για να είναι 
σε θέση να δηλώσουν τα ακίνητά τους. Οδηγίες προσφέρο-
νται στον σχετικό οδηγό που έχουμε εκδώσει (βλ. ανωτέρω).
Τι γίνεται με τη β΄ φάση κτηματογράφησης σε Αθήνα – Βόλο 
και Λαμία; Θα αρχίσει η ανάρτηση; Προθεσμίες κ.λπ.;
Εχει ολοκληρωθεί η υποβολή των παραδοτέων που απεικο-
νίζουν την κτηματολογική κατάσταση με βάση τις υποβληθεί-
σες δηλώσεις και διενεργείται έλεγχος ποιότητας από τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες του φορέα. Εφόσον τα παραδοτέα κριθούν 
αποδεκτά, τότε η διαδικασία της προανάρτησης προβλέπεται 
να εκκινήσει εντός του επόμενου τριμήνου.
Σημειώνεται ότι η προανάρτηση είναι μια νέα διαδικασία κατά 
την οποία οι πολίτες ενημερώνονται με ηλεκτρονικό τρόπο για 
το πώς τα δικαιώματά τους καταγράφηκαν κατά την κτημα-
τογράφηση και έχουν τη δυνατότητα με μια πολύ απλή δια-
δικασία και χωρίς κόστος για αυτούς να επιβεβαιώσουν την 
πληροφορία και να υποδείξουν τυχόν πρόδηλα σφάλματα 
που μπορεί να έχουν παρεισφρήσει κατά την καταχώριση 
των στοιχείων.
Η χρηματοδότηση θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Ενωση 
(ΕΣΠΑ);
Εχει υποβληθεί πλήρης μελέτη βιωσιμότητας στις υπηρεσίες 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έτσι ώστε το έργο να συγχρημα-
τοδοτηθεί από το επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικό-
τητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία της προγραμματι-
κής περιόδου 2014-2020. Αναμένεται η απόφαση της ΕΕ.
Τι αναμένεται από το ΣτΕ (έχουν προσφύγει οι μισοί υποθη-
κοφύλακες για τον νόμο που έκανε ΝΠΔΔ το Κτηματολόγιο) 
και πότε; 
Εχει ολοκληρωθεί η συζήτηση από το ΣτΕ των εν λόγω προ-
σφυγών και αναμένεται να εκδοθεί η σχετική απόφαση.
Συνεχίζεται η αποχή των υποθηκοφυλάκων; Τι επιπτώσεις 
έχει στη συλλογή δηλώσεων;
Η αποχή συγκεκριμένων υποθηκοφυλάκων συνεχίζεται. 
Παρ’ όλα αυτά, δεν επηρεάζεται η συλλογή δηλώσεων καθότι 
δεν αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της 
δήλωσης η αναφορά στα στοιχεία μεταγραφής (εφόσον δεν 
τα έχει κρατήσει ο πολίτης θα πρέπει να τα ζητήσει από το 
οικείο υποθηκοφυλακείο), καθώς αυτά μπορούν να συμπλη-
ρωθούν και σε μεταγενέστερο χρόνο.
Τι γίνεται με τους δικηγόρους που παραιτήθηκαν (σχεδόν 
ένας στους τρεις); Ποιος θα κάνει την επίβλεψη στις νέες μελέ-
τες; Θα ανανεωθεί η θητεία τους;
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Στην ψηλότερη κορυφή των γερμανικών Άλπεων, ονό-
ματι Τσουγκσπίτσε (Zugspitze) κάνει ασυνήθιστα καλό 
καιρό για φθινόπωρο. Πριν από 30 χρόνια ήδη από τον 
Σεπτέμβριο είχε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες και 
του χιόνι. Σήμερα ωστόσο οι τουρίστες αυτό που αντι-
κρίζουν είναι γυμνές πλαγιές, χωρίς χιόνι, ένα τοπίο που 
μοιάζει σεληνιακό. Πολλά έχουν αλλάξει μέσα σε αυτά 
τα 30 χρόνια, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Τόνι Τσίνγκερ, 
γέννημα θρέμμα της περιοχής. Η οικογένειά του έχει ένα 
πανδοχείο στις βαυαρικές άλπεις από το 1925. Ο 33 ετών 
σήμερα Τόνι θυμάται τα παιδικά του χρόνια, όταν έπαιζε 
στις παγωμένες πλαγιές των Άλπεων. Σήμερα οι πάγοι αυ-
τοί δεν υπάρχουν πια. «Φέτος ήταν η θερμότερη χρονιά 
που έχουμε ζήσει εδώ και 25 χρόνια. Mπορεί κανείς να το 
καταλάβει αυτό από τους πάγους που έχουν λιώσει» ανέ-
φερε ο ίδιος στη DW. 
Πράγματι με την άνοδο της θερμοκρασίας το μόνιμο 
στρώμα πάγου που βρίσκεται κάτω από το χιόνι των 
Άλπεων και λειτουργεί σαν σταθεροποιητικό στοιχείο του 
εδάφους στο ορεινό αυτό περιβάλλον έχει αρχίσει να υπο-
χωρεί. Το γεγονός αυτό μαζί με την αύξηση των βροχο-
πτώσεων οδηγούν σε διάβρωση του εδάφους και συχνές 
κατολισθήσεις, όπως εξηγεί ο Μίχαελ Κραουτμπλάτερ, 
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ειδικός στη μελέτη κατολισθήσεων από το Τεχνικό Πανε-
πιστήμιο του Μονάχου. «Η κλιματική αλλαγή έχει φτάσει 
ήδη εδώ», λέει ο ίδιος χαρακτηριστικά.
Ανησυχητικά επιστημονικά πορίσματα
Ο Κραουτμπλάτερ και η ερευνητική του ομάδα έρχονται 
τα τελευταία δέκα χρόνια στην περιοχή για να μελετήσουν 
την υποχώρηση του στρώματος πάγου. Σύμφωνα με τους 
Γερμανούς επιστήμονες στην υψηλότερη κορυφή των 
Άλπεων η μέση θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά 1 βαθμό 
Κελσίου από το 1985. Ενώ κάποτε τον Ιανουάριο η θερ-
μοκρασία μπορεί να έπεφτε στους -20 σήμερα αγγίζει 
μόλις τους -10 ή -5. Mάλιστα, όπως προβλέπει ο Κραου-
τμπλάτερ εάν η κλιματική αλλαγή συνεχίσει με τους ίδιους 
ρυθμούς σε 10 με 15 χρόνια το μόνιμο στρώμα πάγου των 
Άλπεων θα έχει υποχωρήσει συνολικά.
Οι προβλέψεις αυτές είναι σίγουρα απαισιόδοξες αλλά 
λειτουργούν ως προειδοποίηση για τους κατοίκους της 
περιοχής, προκειμένου να λάβουν έγκαιρα τα απαραίτητα 
μέτρα προστασίας. Πράγματι οι κάτοικοι των βαυαρικών 
χωριών στην καρδιά των Άλπεων ανησυχούν έντονα 
βλέποντας ακραία καιρικά φαινόμενα να εμφανίζονται 
όλο και πιο συχνά. Όπως αναφέρει ο Χούμπερτ Μάν-
γκολντ, δήμαρχος του χωριού Σβάιγκεν-Γκραφενάσαου, 
οι κατολισθήσεις, οι ξαφνικές δυνατές καταιγίδες και οι 
πλημμύρες είναι πλέον συχνό φαινόμενο στην περιο-
χή. «Παλιότερα δεν είχαμε αυτές τις ποσότητες νερού» 
λέει χαρακτηριστικά. Οι εμπειρικές παρατηρήσεις των 
κατοίκων επιβεβαιώνονται και από τα επιστημονικά 
πορίσματα. «Η ποσότητα νερού που άλλοτε έπεφτε σαν 
χιόνι, πλέον πέφτει σαν νερό» αναφέρει ο καθηγητής Κλι-
ματολογίας από το Πανεπιστήμιο του Άουγκσμπουργκ, 
Χάραλντ Κούνστμαν.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις μέχρι το 2050 οι βροχοπτώσεις θα 
αυξηθούν έως και κατά 20%. Και όπως σημειώνει, τέλος 
ο ίδιος, εάν η αύξηση της παγκόσμιας μέσης θερμοκρα-
σίας αυξηθεί πάνω από 2 βαθμούς Κελσίου, σε αντίθεση 
δηλαδή με το όριο που θέτει η Σύμβαση του Παρισιού του 
2015, τότε η μέση θερμοκρασία στις Άλπεις αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 4 βαθμούς. Κι αυτό διότι πάντα στην ιστο-
ρία η θερμοκρασία στην κορυφή των μεγάλων βουνών 
αυξανόταν πιο γρήγορα από ό,τι στην επιφάνεια της γης.

Ο φορέας Ελληνικό Κτηματολόγιο έχει ανακατανείμει τους 
υφιστάμενους πόρους της Νομικής Διεύθυνσης, έτσι ώστε να 
μη δημιουργηθούν προβλήματα κατά την υλοποίηση των 
έργων κτηματογράφησης. Επιπλέον, έχουν γίνει ενέργειες να 
ενισχυθεί περαιτέρω ο φορέας με εξειδικευμένο προσωπικό 
μέσω του προγράμματος κινητικότητας του δημόσιου τομέα.

Η εξαγγελία αποχώρησης της Α. Μέρκελ από την ηγε-
σία του CDU, φαίνεται πως δεν έχει ανακόψει τις διορ-
θωτικές κινήσεις στην ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική με τις 
πρώτες αποφάσεις να δρομολογούνται τον Δεκέμβριο.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr το 
βασικό στοιχείο μέσα από το οποίο ο ESM θα αποκτή-
σει μεγαλύτερο εύρος παρέμβασης έχει να κάνει με δύο 
παρεμβάσεις:
Θα διατηρηθεί, παρά τις περί του αντιθέτου προθέσεις, 
ο χαρακτήρας του σαν διακρατικής ευθύνης όργανο 
και δεν θα ενταχθεί στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαί-
σιο (νομοθετικό πλαίσιο ΕΕ).
Για να παρακαμφθεί η δυσκολία παρέμβασης που θα 
απαιτούσε την κάθε φορά συμφωνία των χωρών με-
λών, γεγονός χρονοβόρο και κατά συνέπεια επικίνδυ-
νο, θα υιοθετηθεί ένα καθεστώς λειτουργίας, στο πλαί-
σιο του οποίου κάθε χρόνο η διοίκηση του Ταμείου θα 
παίρνει την άδεια παρέμβασης όπου χρειασθεί για δώ-
δεκα μήνες, χωρίς να χρειασθεί η έγκριση των χωρών 
μελών ή των κοινοβουλίων, αλλά μέσα σε προκαθορι-
σμένα όρια οικονομικών μεγεθών και προϋποθέσεων. 
Η άδεια αυτή θα ανανεώνεται ετησίως. 
Με τον τρόπο αυτό διατηρείται ο «εθνικός» έλεγχος 
στο Ταμείο από τα κράτη μέλη, αλλά ταυτόχρονα απο-
κτά την ευελιξία να μπορεί να παρεμβαίνει με ταχύτητα 
όπου και αν χρειασθεί για να ανακόπτει κινδύνους.
Απέναντι στην πρόταση αυτή που κατ’ αρχήν έχει – 
ανεπισήμως – την υποστήριξη της Γερμανίας και της 
Γαλλίας, δέκα μικρότερες και «βόρειες” χώρες ζητούν 
να αυξηθούν σε πολύ υψηλό βαθμό οι δημοσιονομι-
κές προϋποθέσεις ελέγχου επί των οικονομιών που θα 
χρειασθούν «βοήθεια” από τον ESM...
Παράλληλα παραμένει στο τραπέζι προς συζήτηση 
μεν, αλλά κυρίως σαν μέσο πίεσης, η πρόταση του Βε-
ρολίνου για την αυτόματη αναδιάρθρωση του χρέους. 
Η πρόταση υποστηρίζει ότι, εάν μία χώρα προσεγγίζει 
σε σημείο απειλής χρεοστασίου θα πρέπει να μπαίνει 
αυτόματα σε διαδικασία αναδιάρθρωσης του χρέους 
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της με «κόστος» του ιδιωτικού τομέα, ήτοι με διαγρα-
φή χρέους εις βάρος των ιδιωτών δανειστών της.
Η πρόταση αυτή έχει συναντήσει μεγάλες αντιδράσεις 
από το τραπεζικό σύστημα, αλλά και από μία σειρά 
κεντρικών τραπεζών, καθώς και μόνο η «νομιμοποί-
ησή» της ως προοπτική, θα καταδίκαζε στα μάτια των 
αγορών κάθε χώρα που θα πλησίαζε σε κατάσταση 
ανάγκης, καθώς οι αγορές θα έσπευδαν να προεξο-
φλήσουν την αναδιάρθρωση με μαζική απόσυρση 
κεφαλαίων. Με αποτέλεσμα να επισπεύσουν το χρε-
οστάσιο, ακόμα και εκεί που αυτό θα μπορούσε να 
αποφευχθεί... 
Σε κάθε περίπτωση οι αλλαγές στον ρόλο του ESM 
έρχονται να παρακάμψουν αυτούς τους κινδύνους 
και να διαμορφώσουν έναν διάδρομο «λύσεων» που 
αναδεικνύουν τον ESM σε καταλύτη για την ασφάλεια 
του δημόσιου χρέους. 
Το θέμα αφορά άμεσα την Ελλάδα, καθώς εκκρεμεί η 
απόφαση του Eurogroup, σύμφωνα με την οποία το 
2032 - εάν και εφ’ όσον χρειασθεί - θα επανεξετασθεί 
το θέμα της ελάφρυνσής του, μέσα από τα όρια των 
μελλοντικών δυνατοτήτων του ESM.


