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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

ΤΕΕ
ΤΕΥΧΟΣ 1626 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 16 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4
Τις επόμενες μέρες ενεργοποιείται η «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» 
με απόφαση του  ΥΠΕΝ   -  Γ. Σταθάκης: Ουσιαστικό βήμα στο 
ευρύτερο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κρά-
τους  -   Γ. Στασινός: Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων με τη 
δημιουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρτη που προτείνει το ΤΕΕ
Σελ 3
SHARE Athens 2018 Διεθνές Φόρουμ Αρχιτεκτονικής και 
Μηχανικής στις 27 Νοεμβρίου 2018
 Σελ 1. 5 και 6 
Tufe 2018: διεπιστημονική συνεργασία για την αντιμετώ-
πιση των προκλήσεων της κλιματικής αλλαγής 
Σελ 7 
Συζήτηση του ασφαλιστικού νομοσχεδίου στην Επιτροπή 
Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής
Σελ 8 
Βουλή: Επισπεύδεται η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων για 
την αποκατάσταση κατοικιών των πυρόπληκτων του Ιουλίου
Σελ 8 και 9 
Βουλή: Κυρώθηκαν οι ΠΝΠ με τα μέτρα στήριξης των πυ-
ρόπληκτων και τον μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα 5 νησιά
Σελ 10 και 11
Βουλή: Δεκτό έγινε το ν/σ του υπουργείου ΨΗΠΤΕ για την 
Οδηγία Ασφάλειας Συστημάτων Δικτύου
Σελ 12
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τη διασύνδεση 
Κρήτης - Αττικής, από την Αριάδνη, θυγατρική ΑΔΜΗΕ
Σελ 13 
Υπεγράφη η σύμβαση για το έργο υπογειοποίησης της 
σιδηροδρομικής γραμμής στα Σεπόλια
Σελ 14 
Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συναινεί υπέρ της αναθεώρησης της 
νομοθεσίας σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους (POP)
Σελ 15, 16 και 17 
Thessaloniki Summit  2018-11-15 – Τι ειπώθηκε στο Συνέδριο 
Σελ 18 
Σε «έξυπνα» θα μετατραπούν δέκα νησιά της περιφέρειας 
Νοτίου Αιγαίου
Σελ 19 
Συνάντηση του περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κ. Μπα-
κογιάννη με την Επίτροπο περιφερειακής πολιτικής Κ. 
Κρέτσου για την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων
Σελ 20 
ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index: Άνοδος του Δείκτη Οικο-
νομικού Κλίματος, το Γ’ τρίμηνο 2018
Σελ 21
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός 
(ψηφιακός)επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς
Σελ 22,23,24
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

H «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» (e-Πολεοδομία 3), ενεργοποιείται 
τις επόμενες ημέρες με απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη. Πρόκειται για ηλεκτρονική 
πλατφόρμα που θα επιτρέπει στους φορείς του Δημοσίου, τους 
μηχανικούς ή άλλους ενδιαφερόμενους ιδιώτες, να πληροφο-
ρούνται διαδικτυακά τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης για 
κάθε ακίνητο και γενικότερα τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα 
της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, που προσδιορίζουν το 
καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκμετάλλευσης ή και προστασίας 
της ακίνητης περιουσίας.
 «Ουσιαστικό βήμα στο ευρύτερο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού του κράτους, αποτελεί η δημιουργία και πλήρης αξιο-
ποίηση της πλατφόρμας e-Πολεοδομία. Η διαρκής αναβάθμιση 
της πλατφόρμας, η επικαιροποίηση των δεδομένων της και η δια-
σύνδεσή της με άλλες ομοειδείς βάσεις γεωχωρικών δεδομένων, 
θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσι-
ών που εμπλέκονται με τον χωρικό σχεδιασμό, και κυρίως στην 
καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματιών» δήλωσε ο 
κ. Σταθάκης.
Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, η 
«Ηλεκτρονική Πολεοδομία» είναι ένα «σημαντικό βήμα τεχνολο-
γικού και οργανωτικού εκσυγχρονισμού της δημόσιας διοίκησης 
και του πολεοδομικού σχεδιασμού, που εκκρεμούσε για περισσό-
τερο από μια δεκαετία. Το έργο είχε ξεκινήσει από προηγούμενες 
κυβερνήσεις (e-Πολεοδομία 1 & e-Πολεοδομία 2), στο πλαίσιο 
της αξιοποίησης κοινοτικών κονδυλίων από την Κοινωνία της 
Πληροφορίας, πλην όμως δεν προχώρησε και η χώρα κινδύνεψε 
να κληθεί να επιστρέψει την κοινοτική χρηματοδότηση».
-«Χαιρετίζω την υπογραφή από τον Γιώργο Σταθάκη και την 
επίσημη έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος 
e-poleodomia, που προσφέρει πολύτιμες γεωχωρικές πληρο-

φορίες με λίγα κλικς, για τα εγκεκριμένα σχέδια πόλης και τις άλ-
λες διοικητικές πράξεις πολεοδομικού σχεδιασμού. Παράλληλα 
δομεί νέες διαδικασίες ελέγχου, έγκρισης και δημοσίευσης των 
πολεοδομικών μελετών, που μένει να αποδειχθεί στην πράξη ότι 
θα προχωρήσουν με βάση το χρονοδιάγραμμα. Αυτά τονίζει σε 
συνέχεια των ανακοινώσεων του ΥΠΕΝ και της δημοσίευσης της 
Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5045 / Τεύχος Β’ /13-11-2018) για 
το σύστημα e-poleodomia, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός 
και παράλληλα υπογραμμίζει ότι «σε κάθε περίπτωση το πέρασμα 
σε μια νέα ηλεκτρονική εποχή για όλα τα θέματα δομημένου πε-
ριβάλλοντος πρέπει να είναι προτεραιότητα για τη χώρα. Το ΤΕΕ 
συνδράμει την Πολιτεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες, με προτάσεις 
αλλά και ουσιαστικά μέτρα εφαρμογής, όπως τα πληροφοριακά 
συστήματα για τις οικοδομικές άδειες και τις δηλώσεις αυθαιρέ-
των. 
Ωστόσο όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις τονίζει ο Γιώργος Στασινός 
θα μείνουν ανολοκλήρωτες και αποκομμένες, αν δεν προχωρήσει 
η πρόταση που δημοσίως έχω διατυπώσει και προωθεί σταθερά 
το ΤΕΕ: τη δημιουργία ενός και μόνο, ενιαίου και διαλειτουργικού, 
ψηφιακού χάρτη για όλα τα δημόσια γεωχωρικά δεδομένα με 
ενσωματωμένες όλες τις θεσμικές γραμμές.  Δηλαδή να ενοποι-
ηθούν σε ένα ενιαίο χάρτη τόσο το σύστημα e-poleodomia όσο 
και τα γεωχωρικά δεδομένα των δασικών χαρτών, των προστα-
τευόμενων περιοχών, του αρχαιολογικού κτηματολογίου, του 
αιγιαλού και της παραλίας, των ρεμάτων και κάθε άλλη θεσμική 
γραμμή. Τα πολιτικά κόμματα και η Πολιτεία έχουν κατ’ αρχήν, 
πολιτικά, συμφωνήσει: απομένει η έμπρακτη δέσμευση και η 
υλοποίηση. Μπορούμε να το πετύχουμε και να προσφέρουμε στη 
χώρα ένα πολύτιμο εργαλείο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα». 
Αναλυτικά στη σελ 4 

Με μεγάλη επιτυχία και διεθνή απήχηση ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες του Πρώτου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου 
«Οικονομία, Κοινωνία και Κλιματική Αλλαγή: Οι επιπτώσεις των 
μέγα τάσεων στο δομημένο περιβάλλον, στην κατασκευαστική 
βιομηχανία και την αγορά ακινήτων», που διοργάνωσε το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας – ΤΕΕ, σε συνεργασία  με τους Διεθνείς Φο-
ρείς 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 Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. 
Αναλυτικά στη σελ 5 και 6 

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ  ΥΠΕΝ
- Γ. Σταθάκης: Ουσιαστικό βήμα στο ευρύτερο πλαίσιο του ψηφιακού 
μετασχηματισμού του κράτους
- Γ. Στασινός: Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων με τη δημιουργία του ενιαίου 
ψηφιακού χάρτη,  που προτείνει το ΤΕΕ

TUFE 2018: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 



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 ΤΕΕ Πελοποννήσου διοργανώνει σήμερα ενημερω-
τική εκδήλωση  με θέμα: «e-ΑΔΕΙΕΣ: Σύστημα ηλεκτρο-
νικής έκδοσης οικοδομικών αδειών», στην πόλη της 
Σπάρτης (ώρα έναρξης 17:30, στην Αίθουσα “Λακώνων 
Ποιητών” Διοικητήριο Π.Ε. Λακωνίας, 2ο χιλ. Ε.Ο. Σπάρ-
της-Γυθείου).

Στις 23 και 24 Νοεμβρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στην 
Ελευσίνα, το StartupNow Forum, μια νέα πρωτοβουλία στον 
χώρο της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «είναι μία εκδήλωση, 
αφιερωμένη στο οικοσύστημα της νεοφυούς επιχειρηματι-
κότητας, που έχει στόχο να προωθήσει την αλληλεπίδραση 
ανάμεσα σε startups, νέους επιχειρηματίες, επενδυτές, εκ-
προσώπους εταιριών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που 
αναζητούν νέες ευκαιρίες».
Στο πλαίσιο των εργασιών του συνεδρίου θα αναπτυχθεί δι-
άλογος στους τομείς Fintech & Regtech, Agrotech, Tourism / 
Industry of Experience, VCs & Crowdfunding, Environment 
& Energy, Healthtech, Creative Industries, IoT & Big Data, 
Smart Cities, Blockchain, Artificial Intelligence, Logistics.
Επίσης, στο πλαίσιο της εκδήλωσης θα πραγματοποιηθεί 
διαγωνισμός για νεοφυείς επιχειρήσεις, στις κατηγορίες:
•    Innovation Idea (για ιδέες που δεν έχουν εδραιωθεί ακόμα 
ως startup, αλλά αναπτύσσουν καινοτομία στον τομέα τους)

•  Early Stage Startup (για ιδέες οι οποίες έχουν κάνει τα 
πρώτα τους βήματα στο startup οικοσύστημα και βρίσκο-
νται σε στάδιο ανάπτυξης και χρηματοδότησης)

Το forum διοργανώνεται από την Mantis B.I., μια spin out 
startup του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, που αναπτύ-
χθηκε μέσα στην θερμοκοιτίδα EGG της Eurobank, και τελεί 
υπό την αιγίδα των Δήμων Ελευσίνας, του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου (ESU unit), καθώς και του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Πειραιά και του Επαγγελματικού Επιμελητη-
ρίου Πειραιά.
Πληροφορίες: https://www.startupnowforum.gr/

Το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με τον 
ΣΕΠΒΕ και στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «I Grow Labs», 
προσκαλεί τους διδάσκοντες και τους φοιτητές των ΑΕΙ και 
ΤΕΙ της Θεσσαλονίκης, να παρακολουθήσουν στο Αμφιθέ-
ατρο του Τμήματος (Μ. Αλεξάνδρου 49), το διήμερο 19-20 
Νοεμβρίου, την ζωντανή αναμετάδοση των εργασιών του  
SingularitU Greece Summit, αξιοποιώντας τη δυνατότητα 
που παρέχει η διοργάνωση σε ιδρύματα, με στόχο την ενημέ-
ρωση των νέων και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης -που θα πραγματοποιηθεί 
στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών- 18 ομιλητές διεθνούς κύ-
ρους και με σημαντικό επιστημονικό έργο, θα παρουσιάσουν 
τον δρόμο προς τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνουν 
νέες τεχνολογίες, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, η ρομποτική, 
η επαυξημένη πραγματικότητα, το block chain, το διαδίκτυο 
των πραγμάτων, η βιοτεχνολογία  και άλλες καινοτόμες 
εφαρμογές. 
Η ζωντανή αναμετάδοση στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, θα 
διαρκέσει από τις 9 πμ έως τις 7.30 μμ την Δευτέρα 19 Νο-
εμβρίου, και από τις 9 πμ έως τις 6.30 μμ την Τρίτη 20 Νο-
εμβρίου.
Οι εγγραφές των ενδιαφερομένων για συμμετοχή, πραγμα-
τοποιούνται από τις 08:15 το πρωί της Δευτέρας 19 Νοεμβρί-
ου, με επίδειξη της ακαδημαϊκής ταυτότητας.

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

press@central.tee.gr

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

21 Νοεμβρίου 2018
Hμερίδα για την κυκλική οικονομία
ΑΓΡΙΝΙΟ

Πανεπιστήμιο Πατρών, «Παρατηρητήριο 
Αστικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης – 
CIVICS»

27 - 28 Νοεμβρίου 2018

7ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ: 
«Ελλάδα και Αραβικός Κόσμος: Μία Νέα Ατζέ-
ντα 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

ΣΠΑΡΤΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ - 
STarTUpNowForUm

ΤΟ SiNgUlariTU grEEcE 
SUmmiT ΣΤΟ ΤΕΕ/ΤΚΜ “livE” 
ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ



https://whova.com/web/athen_201808


ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Σε συνέχεια των ανακοινώσεων του ΥΠΕΝ και της δημο-
σίευσης της Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 5045 / Τεύχος 
Β’ /13-11-2018) για το σύστημα e-poleodomia, ο Πρό-
εδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός έκανε την ακόλουθη 
δήλωση:
«Χαιρετίζω την υπογραφή από τον Γιώργο Σταθάκη και 
την επίσημη έναρξη λειτουργίας του πληροφοριακού 
συστήματος e-poleodomia, που προσφέρει πολύτιμες 
γεωχωρικές πληροφορίες με λίγα κλικς, για τα εγκε-
κριμένα σχέδια πόλης και τις άλλες διοικητικές πράξεις 
πολεοδομικού σχεδιασμού. Παράλληλα δομεί νέες διαδι-
κασίες ελέγχου, έγκρισης και δημοσίευσης των πολεοδο-
μικών μελετών, που μένει να αποδειχθεί στην πράξη ότι 
θα προχωρήσουν με βάση το χρονοδιάγραμμα. 
Θα πρέπει ωστόσο να συμβάλλουμε όλοι, μηχανικοί και 
πολίτες, στο να γίνει παραγωγικό και πλήρως λειτουργι-
κό αυτό το νέο σύστημα, στηρίζοντας τους δημοσίους 
υπαλλήλους των  ΥΔΟΜ και των τεχνικών υπηρεσιών 

που αναλαμβάνουν την ευθύνη της λειτουργίας και να 
τους στηρίξουμε σε αυτά τα πρώτα βήματα, μέχρι να δι-
ορθωθούν τυχόν δυσλειτουργίες, ώστε να μην υπάρξει 
πισωγύρισμα.
Ακόμη και με τις ατέλειες που έχει, αποτελεί χρήσιμο και 
ουσιαστικό βήμα για τον εκσυγχρονισμό της χώρας και 
υλοποίηση ενός πολυτάραχου έργου. Θυμίζουμε πά-
ντως ότι η ολοκλήρωση του χωροταξικού και πολεοδο-
μικού σχεδιασμού, με κυριότερο σημείο τα νέα Τοπικά 
Χωρικά Σχέδια όλων των Δήμων της χώρας, αποτελεί το 
μεγάλο κρίσιμο στοίχημα των επόμενων ετών. 
Σε κάθε περίπτωση το πέρασμα σε μια νέα ηλεκτρονι-
κή εποχή για όλα τα θέματα δομημένου περιβάλλοντος 
πρέπει να είναι προτεραιότητα για τη χώρα. Το ΤΕΕ 
συνδράμει την Πολιτεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες, με 
προτάσεις αλλά και ουσιαστικά μέτρα εφαρμογής, όπως 
τα πληροφοριακά συστήματα για τις οικοδομικές άδειες 
και τις δηλώσεις αυθαιρέτων. 

Ωστόσο όλες αυτές οι μεταρρυθμίσεις θα μείνουν ανο-
λοκλήρωτες και αποκομμένες, αν δεν προχωρήσει η 
πρόταση που δημοσίως έχω διατυπώσει και προωθεί 
σταθερά το ΤΕΕ: τη δημιουργία ενός και μόνο, ενιαίου 
και διαλειτουργικού, ψηφιακού χάρτη για όλα τα δη-
μόσια γεωχωρικά δεδομένα με ενσωματωμένες όλες 
τις θεσμικές γραμμές.  Δηλαδή να ενοποιηθούν σε ένα 
ενιαίο χάρτη τόσο το σύστημα e-poleodomia όσο και τα 
γεωχωρικά δεδομένα των δασικών χαρτών, των προ-
στατευόμενων περιοχών, του αρχαιολογικού κτηματο-
λογίου, του αιγιαλού και της παραλίας, των ρεμάτων και 
κάθε άλλη θεσμική γραμμή. Τα πολιτικά κόμματα και η 
Πολιτεία έχουν κατ’ αρχήν, πολιτικά, συμφωνήσει: απο-
μένει η έμπρακτη δέσμευση και η υλοποίηση. Μπορούμε 
να το πετύχουμε και να προσφέρουμε στη χώρα ένα πο-
λύτιμο εργαλείο και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα»

H «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» (e-Πολεοδομία 3), ενερ-
γοποιείται τις επόμενες ημέρες με απόφαση του υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη. 
Πρόκειται για ηλεκτρονική πλατφόρμα που θα επιτρέπει 
στους φορείς του Δημοσίου, τους μηχανικούς ή άλλους 
ενδιαφερόμενους ιδιώτες, να πληροφορούνται δια-
δικτυακά τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης για 
κάθε ακίνητο και γενικότερα τα δημόσια γεωχωρικά 
δεδομένα της ισχύουσας πολεοδομικής νομοθεσίας, που 
προσδιορίζουν το καθεστώς ιδιοκτησίας, δόμησης, εκ-
μετάλλευσης ή και προστασίας της ακίνητης περιουσίας, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
 «Ουσιαστικό βήμα στο ευρύτερο πλαίσιο του ψηφιακού 
μετασχηματισμού του κράτους, αποτελεί η δημιουργία 
και πλήρης αξιοποίηση της πλατφόρμας e-Πολεοδομία. 
Η διαρκής αναβάθμιση της πλατφόρμας, η επικαιροποί-
ηση των δεδομένων της και η διασύνδεσή της με άλλες 
ομοειδείς βάσεις γεωχωρικών δεδομένων, θα συμβάλει 
στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των υπηρεσιών 

που εμπλέκονται με τον χωρικό σχεδιασμό, και κυρίως 
στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών και επαγγελματι-
ών» δήλωσε ο κ. Σταθάκης.
 Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του υπουρ-
γείου, η «Ηλεκτρονική Πολεοδομία» είναι ένα «σημα-
ντικό βήμα τεχνολογικού και οργανωτικού εκσυγχρο-
νισμού της δημόσιας διοίκησης και του πολεοδομικού 
σχεδιασμού, που εκκρεμούσε για περισσότερο από μια 
δεκαετία. Το έργο είχε ξεκινήσει από προηγούμενες 
κυβερνήσεις (e-Πολεοδομία 1 & e-Πολεοδομία 2), στο 
πλαίσιο της αξιοποίησης κοινοτικών κονδυλίων από την 
Κοινωνία της Πληροφορίας, πλην όμως δεν προχώρησε 
και η χώρα κινδύνεψε να κληθεί να επιστρέψει την κοι-
νοτική χρηματοδότηση».
 Με την υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 5045 / Τεύχος Β’ /13-
11-2018) καθορίζονται οι αναγκαίες λεπτομέρειες για τη 
λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανά-
πτυξη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία αφορά τα 
πολεοδομικά δεδομένα της χώρας και περιλαμβάνει τα 

δημόσια γεωχωρικά δεδομένα που παράγονται από τις 
διαδικασίες του ρυθμιστικού χωρικού σχεδιασμού και 
της εφαρμογής του και έχουν θεσμική και κανονιστική 
ισχύ γενικά, ειδικά ή τοπικά στην Επικράτεια.
 Ειδικότερα:
 • καθορίζεται μια πάγια και ενιαία διαδικασία τήρησης 
και ενημέρωσης του πληροφοριακού συστήματος
• ορίζονται οι φορείς που συμμετέχουν στην ως άνω 
διαδικασία, το υποχρεωτικό της συμμετοχής τους και ο 
τρόπος συνεργασίας τους
• ορίζεται το υποχρεωτικό της χρήσης και αξιοποίησης 
των πληροφοριακών εργαλείων που προκύπτουν από 
την λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος
• ρυθμίζεται κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την πλήρη 
αξιοποίηση και τη λειτουργία του πληροφοριακού συ-
στήματος και των εφαρμογών του ώστε να διασφαλίζε-
ται ιχνηλασιμότητα και διαφάνεια.

Από χθες το πρωί έχει ανοίξει τις πύλες του το Πολυτεχνείο, 
για τον καθιερωμένο εορτασμό της 17ης Νοεμβρίου. Ωστό-
σο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ για πρώτη φορά, το κεντρικό 
κτίριο του Πολυτεχνείου, το κτίριο Αβέρωφ, τελεί υπό κατά-
ληψη από ομάδα αντιεξουσιαστών, οι οποίοι μάλιστα έχουν 
κρεμάσει δικό τους πανό στο κτίριο. Από την πλευρά της, η 
Επιτροπή Εορτασμού της 17ης Νοεμβρίου 1973, με ανα-

κοίνωση της, καταδίκασε την κατάληψη και έκανε έκκληση 
να αποχωρήσουν από το κτίριο. «Ο φυσικός χώρος εορτα-
σμού του Πολυτεχνείου είναι ο ιστορικός χώρος του ΕΜΠ, 
στον οποίο έλαβαν χώρα τα γεγονότα του ‘73, και γίνεται 
με μαζική λαϊκή συμμετοχή στην τριήμερη διάρκειά του», 
αναφέρεται στην ανακοίνωση και προστίθεται: «Η Επιτροπή 
Εορτασμού θεωρεί βασική προϋπόθεση για τον εορτασμό 

του Πολυτεχνείου την ελεύθερη και ανεμπόδιστη πρόσβαση 
του λαού και της νεολαίας στους χώρους του ΕΜΠ. Στο πλαί-
σιο αυτό θεωρεί ότι οι ενέργειες και πρακτικές που λαμβά-
νουν χώρα στο κτίριο Αβέρωφ είναι καταδικαστέες και ζητά 
την άμεση αποχώρηση των ομάδων που παραμένουν στο 
κτίριο και προβαίνουν σε αυτές».

ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ E-polEoDomia

ΤΙΣ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΜΕΡΕΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ» ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΠΕΝ, Γ. ΣΤΑΘΑΚΗ

ΆΝΟΙΞΕ ΤΙΣ ΠΥΛΕΣ ΤΟΥ ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟ ΤΗΣ 45ΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ 
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Με μεγάλη επιτυχία και διεθνή απήχηση ολοκληρώθηκαν οι 
εργασίες του Πρώτου Διεθνούς Διεπιστημονικού Συνεδρίου 
«Οικονομία, Κοινωνία και Κλιματική Αλλαγή: Οι επιπτώσεις των 
μέγα τάσεων στο δομημένο περιβάλλον, στην κατασκευαστική 
βιομηχανία και την αγορά ακινήτων», που διοργάνωσε το Τε-
χνικό Επιμελητήριο Ελλάδας – ΤΕΕ, σε συνεργασία  με τους Δι-
εθνείς 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.
 Οι τρεις αυτοί μεγάλοι διεθνείς οργανισμοί του τεχνικού κό-
σμου, αμέσως μετά, υπέγραψαν κοινή δήλωση στο πλαίσιο της 
θεματικής του συνεδρίου του ΤΕΕ που υπογραμμίζει το κοινό 
όραμα των επαγγελματιών μηχανικών να ακολουθήσουν τους 
στόχους των Ηνωμένων Εθνών για το 2030. 
 Στο συνέδριο περισσότεροι από εξήντα (60) διακεκριμένοι 
ομιλητές από όλο τον κόσμο, εκπροσωπώντας 5 ηπείρους του 
πλανήτη. Μηχανικοί, εκπρόσωποι Φορέων και Διεθνών Οργα-
νισμών, εμπειρογνώμονες και ακαδημαϊκοί είχαν την ευκαιρία 
να ανταλλάξουν επαγγελματικές εμπειρίες και επιστημονικές 
γνώσεις ώστε να συμβάλλουν αποτελεσματικά στη δημιουργία 
πολιτικών και δράσεων στους τομείς της οικονομίας, της κοινω-
νίας και της κλιματικής αλλαγής με στόχο την προστασία του πε-
ριβάλλοντος και της ανθρωπότητας. Εξετάστηκαν σύγχρονα και 
επίκαιρα θέματα όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η ψηφι-
οποίηση του κατασκευαστικού τομέα και οι τάσεις που επικρα-
τούν στην Ευρώπη, η τυποποίηση BIM (Building Information 
Modeling), οι έξυπνες πόλεις, η αειφόρος ανάπτυξη, η βιώσιμη 
διαχείριση γης και ακίνητης περιουσίας, η αντιμετώπιση φυσι-
κών καταστροφών αλλά και θέματα λιγότερο προβεβλημένα 
όπως η αρχιτεκτονική στην Αφρική και στην Κορέα, οι γυναίκες 
τοπογράφοι μηχανικοί στον Αραβικό κόσμο κλπ 
 Στασινός: Χρειάζεται επιστημονική γνώση και επάρκεια για την 
άσκηση αναπτυξιακών πολιτικών
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε: «Το ΤΕΕ ανέλα-
βε πρωτοβουλία να φέρει στην Ελλάδα διακεκριμένους επιστή-
μονες και να συζητήσουμε σε ένα εξειδικευμένο συνέδριο θέ-
ματα αιχμής 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. Πιστεύω βαθιά ότι η επιστημονική 
έρευνα ανοίγει δρόμους ανάπτυξης. Ειδικά στην Ελλάδα, που 
έχει καθυστερήσει πολύ σε αυτές τις πολιτικές και έχει χτυπηθεί 
πολύ έντονα από την κρίση, η επιστημονική έρευνα πάνω στην 

αποδοτικότητα και τη σημασία συγκεκριμένων μέτρων και 
δράσεων μπορεί να χαράξει νέους δρόμους για μια νέα αναπτυ-
ξιακή πορεία. Το ΤΕΕ υποστηρίζει ότι χρειάζεται επιστημονική 
γνώση και επάρκεια για την άσκηση τέτοιων πολιτικών και για 
αυτό τον λόγο αναλαμβάνει συνέχεια πρωτοβουλίες τόσο για 
την προώθηση του επιστημονικού διαλόγου όσο και για την 
πρακτική εφαρμογή των σύγχρονων τάσεων της επιστήμης 
και του επαγγέλματος του μηχανικού, όπως, μεταξύ άλλων, 
τα ηλεκτρονικά συστήματα για το δομημένο περιβάλλον, την 
ενιαία και διαλειτουργική χρήση γεωχωρικών δεδομένων, τον 
σχεδιασμό βέλτιστων πολιτικών στην εξοικονόμηση ενέργειας. 
Οι τεχνολογικές εξελίξεις σε πολλούς τομείς είναι ήδη εδώ και θα 
εξαπλωθούν, ως πραγματικές εφαρμογές τα επόμενα χρόνια. 
Τα εργαλεία δίνουν πλέον τη δυνατότητα τα σχέδια που εκ-
πονούνται σε κάθε επίπεδο να είναι διαρκώς εξελισσόμενα και 
προσαρμοζόμενα στις ανάγκες μιας κοινωνίας, μικρής ή μεγά-
λης. Δημιουργούν όμως και νέες προκλήσεις, με κυριότερη την 
ανάγκη ταχύτητας και αποτελεσματικότητας στις αποφάσεις. Το 
ΤΕΕ στη χώρα μας και οι φορείς των μηχανικών παντού στον 
κόσμο οφείλουμε και μπορούμε να στηρίξουμε τα κράτη και 
τις κυβερνήσεις να κάνουν γρήγορα και σωστά τις κατάλληλες 
πολιτικές επιλογές».
 Πανιάρας: Απαιτείται σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων 
για την κλιματική αλλαγή στη χώρα
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συμβουλίου ΣΕΒ 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, κ. Ιωάννης Πανιάρας, ανέφερε κατά 
την τοποθέτηση του: «H κλιματική αλλαγή είναι μια πρόκληση 
που απαιτεί λύσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για τον μετριασμό της, 
αλλά και μια αναπόφευκτη πραγματικότητα που επιβάλλει την 
άμεση ανάληψη πρωτοβουλιών προσαρμογής.  Για να θωρακι-
στεί η χώρα έναντι των αναμενόμενων επιπτώσεων, χρειάζεται 
να γίνει κατανοητό ότι το περιβάλλον στο οποίο θα ζούμε και 
θα λειτουργούμε στο μέλλον δεν θα είναι αυτό που βιώνουμε 
σήμερα. Απαιτείται σχεδιασμός και υλοποίηση παρεμβάσεων 
με βάση ένα κοινά αποδεκτό, αξιόπιστο κλιματικό μοντέλο, που 
θα αξιοποιεί τα υφιστάμενα και μελλοντικά κλιματικά δεδομένα, 
προώθηση συνεργατικών δράσεων ειδικά εντός ενιαίων κλιμα-
τικών ζωνών και μοντέλα χρηματοδότησης που θα ενισχύουν 
την καινοτομία και τις επενδύσεις για την προσαρμογή. Το 
Συμβούλιο ΣΕΒ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη θεωρεί την κλιματική 
αλλαγή σημαντική προτεραιότητα και συμμετέχει ενεργά στην 
εθνική προσπάθεια αντιμετώπισής της.».  
 Vonier: πρέπει να σταματήσουμε την αδιάκριτη καταστροφή 
φυσικών τοπίων και γεωργικών εκτάσεων
Ο Thomas Vonier, Πρόεδρος της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτό-
νων (International Union of Architects – UIA) και πρώην πρό-
εδρος της Αμερικάνικης Ένωσης Αρχιτεκτόνων σημείωσε: «Ο 

πλανήτης μας και οι κοινωνίες μας αντιμετωπίζουν δύο σοβαρά 
προβλήματα: πρωτοφανή ποσοστά περιβαλλοντικής υποβάθ-
μισης, δημιουργώντας επιβλαβείς κλιματολογικές συνθήκες, σε 
συνδυασμό με τις ανθρώπινες ανάγκες σε μια εκπληκτική κλί-
μακα. Αυτές οι προκλήσεις προκύπτουν σε μεγάλο βαθμό από 
τα πρότυπα αστικής ανάπτυξης που καταστρέφουν την κληρο-
νομιά, καταστρέφουν τους οικοτόπους, σπαταλούν πόρους και 
διαιωνίζουν τις κοινωνικοοικονομικές ανισορροπίες.
Αν ελπίζουμε ότι θα απαντήσουμε ποτέ σε αυτές τις δυνάμεις, θα 
πρέπει να σταματήσουμε την αδιάκριτη καταστροφή φυσικών 
τοπίων και γεωργικών εκτάσεων. Συγκεντρώνοντας τους κλά-
δους της αρχιτεκτονικής, της μηχανικής και της τοπογραφίας - 
με την συμβολή του τοπίου, του εσωτερικού, του οικονομικού 
και του πολεοδομικού σχεδιασμού. Το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδος δείχνει τον μόνο δρόμο προς τα εμπρός: να δεσμευτεί 
σε μια ισχυρή, διεπιστημονική εργασία για να διασφαλίσει ότι 
χτίζουμε υπεύθυνα, για όλες τις ηλικίες.
Κάθε μέρα χάνουμε εκατομμύρια πολύτιμων στρεμμάτων από 
την εξαρτώμενη από την αυτοκινητοβιομηχανία περιαστική 
επέκταση. Αυτό συνεπάγεται τεράστια κοινωνικά, περιβαλ-
λοντικά, υγειονομικά και οικονομικά κόστη. Μόνο μέσω του 
σχεδιασμού και μόνο με συντονισμένη δράση μπορούμε να 
ελπίζουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυνάμεις.
Αρχιτέκτονες απ’ όλον τον κόσμο συμμετέχουν με τη Διεθνή 
Ένωση Αρχιτεκτόνων (UIA) σε μια δέσμευση για να πετύχουμε 
περιβαλλοντική διατήρηση, υπεύθυνη  διαχείριση και δίκαιη 
ανάπτυξη. Δεχόμαστε την ευθύνη να διασφαλίσουμε ότι οι κοι-
νότητες εξυπηρετούν όλους τους ανθρώπους και εκφράζουμε 
βαθιά εκτίμηση στο ΤΕΕ για την αναγνώρισή του ότι όλα τα μέλη 
της βιομηχανίας σχεδιασμού και κατασκευών συμμετέχουν σε 
αυτό το καθήκον». 
Πότσιου: Η διαχείριση της γης πυλώνας της βιώσιμης οικονομι-
κής ανάπτυξης μέσα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά
Η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Τοπογράφων, Καθη-
γήτρια ΕΜΠ, Χρυσή Α Πότσιου, τόνισε: «Η Διεθνής Ομοσπονδία 
Τοπογράφων και η Επιτροπή της Οικονομικής Επιτροπής των 
Ηνωμένων Εθνών για την Ευρώπη που ασχολείται με την Δι-
οίκηση της Γης και το Κτηματολόγιο συμμετείχαν με ιδιαίτερο 
ενθουσιασμό στο Διεπιστημονικό συνέδριο TUFE2018, με εξει-
δικευμένους και διεθνούς φήμης ομιλητές, οι οποίοι παρουσία-
σαν θέματα κοινού ενδιαφέροντος ως προς την διαχείριση της 
γης, του δομημένου περιβάλλοντος και της αγοράς ακίνητων, 
η ομαλή λειτουργία της οποίας θεωρείται διεθνώς ως πυλώνας 
της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσα στην παγκοσμιοποι-
ημένη αγορά. 

Συνέχεια στη Σελ 6 

TUFE 2018: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ ΤΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
-  Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το διεθνές συνέδριο του ΤΕΕ για την Οικονομία, την Κοινωνία και την Κλιματική Αλλαγή
-  Εκτεταμένη επιστημονική συζήτηση για τη δημιουργία πολιτικών και δράσεων στους τομείς της οικονομίας, της κοινωνίας και 
της κλιματικής αλλαγής με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρωπότητας.
-  Κοινή δήλωση τριών μεγάλων διεθνών φορέων του τεχνικού κόσμου
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-  Χατζηδάκης: Άμεση ανάγκη αναβάθμισης της ασφάλειας και της ενεργειακής απόδοσης τόσο των κτιρίων όσο και των υποδομών 

- Fredrik Jestrquist: να συνεργαστούμε πιο διεπιστημονικά για να καλλιεργούμε ιδέες και να μοιραστούμε την παγκόσμια εμπειρία και 
τις βέλτιστες πρακτικές

- Φιντικάκης: παγκόσμιο μήνυμα συνεργασίας μεταξύ των επιστημονικών ειδικοτήτων των μηχανικών που συμβάλλουν στην 
υλοποίηση έργων βιώσιμης ανάπτυξης

Υπογραφή κοινής δήλωσης τριών διεθνών φορέων 

Συνέχεια από τη σελ 5
Πιο συγκεκριμένα παρουσιάστηκαν θέματα όπως οι σύγχρονες τε-
χνολογικές τάσεις για την συλλογή, επεξεργασία και διάθεση της κα-
τάλληλης γεωχωρικής πληροφορίας στην κοινωνία (κυβέρνηση, 
τοπική αυτοδιοίκηση, δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, κλπ.) για την ορ-
θότερη και πιο αποτελεσματική λήψη αποφάσεων για τη διαχείριση 
της κλιματικής αλλαγής, των φυσικών καταστροφών, τη διαφάνεια 
και καλή διακυβέρνηση των σύγχρονων πόλεων, την ισότητα των 
δύο φύλλων, την οικονομική ελευθερία, την ελευθερία από τη δι-
αφθορά, κλπ. Οι ομιλίες περιλάμβαναν θέματα όπως η χρήση της 
τεχνολογίας του crowdsourcing στο επάγγελμα του τοπογράφου, 

η τεχνολογία του blockchain που αναμένεται να φέρει τεράστια 
αλλαγή στον τρόπο που ζούμε, σκεπτόμαστε και εργαζόμαστε 
αντίστοιχη με αυτήν που έφερε το internet 30 χρόνια πριν, οι πο-
λιτικές γης για την διασφάλιση και ενδυνάμωση των ιδιοκτησιακών 
δικαιωμάτων στη γη και τα ακίνητα,  οδηγίες για την νομιμοποίηση 
των αυθαιρέτων, τρισδιάστες κτηματολογικές εγγραφές, εκτιμήσεις 
αξιών γης σε περιοχές που δεν υπάρχουν νόμιμα και εγγεγραμμένα 
δικαιώματα, διεθνείς αρχές για τη βιώσιμη λειτουργία της αγοράς 
ακινήτων, οι επιπτώσεις από τη χρήση του διαδικτύου, του cloud 
και της οικονομίας διαμοιρασμού, όπως η χρήση Airbnb, στην αγο-
ρά ακινήτων, η χωρική δικαιοσύνη και η διασφάλιση αυτής στην 

εποχή της ραγδαίας αστικοποίησης, και ο ρόλος του κτηματολογίου 
για την επίτευξη κοινωνικής σταθερότητας και ευημερίας. Είναι εξαι-
ρετικά σημαντικό το γεγονός ότι οι τρείς διεθνείς φορείς των μηχανι-
κών όπως οι Αρχιτέκτονες, οι Τοπογράφοι και οι Πολιτικοί μηχανικοί 
συνυπόγραψαν κοινή διακήρυξη με την οποία συμφωνούν και 
αποφασίζουν να αναπτύξουν ένα κοινό όραμα για τη δημιουργία 
ισχυρών και βιώσιμων κλάδων όπου θα αναδείξουν τη χρησιμότη-
τα της αρχιτεκτονικής, της στατικής επάρκειας των κατασκευών και 
της αξιόπιστης χωρικής πληροφορίας για την διαχείριση της αστικο-
ποίησης και την επίτευξη των στόχων της Ατζέντας των Ηνωμένων 
Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη μέχρι το 2030».

Ο Άρης Χατζηδάκης, Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Πο-
λιτικών Μηχανικών  (European Council of Civil Engineers - ECCE)  
τόνισε: «Απαιτείται συνεργασία και διεπιστημονική αντιμετώπιση 
των σύνθετων παγκόσμιων προβλημάτων: κλίμα, ακραία φαινό-
μενα, φυσικές καταστροφές, σεισμοί, αστικοποίηση πέρα από κάθε 
δυνατότητα των πόλεων, φτώχεια, μετακίνηση πληθυσμών.
Υπάρχει ανάγκη υψηλού επιπέδου μόρφωσης των μηχανικών όχι 
μόνο στις θετικές επιστήμες αλλά και στις ανθρωπιστικές γνώσεις και 
στον πολιτισμό. Κρίσιμος και αναντικατάστατος για τη διατήρηση 

του υψηλού επαγγελματικού επιπέδου των μηχανικών είναι ο 
ρόλος των συλλόγων και κυρίως των Επιμελητηρίων των μηχα-
νικών. Αυτά οφείλουν μέσα από τις διαδικασίες της συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης και του σεβασμού των κανόνων της δεοντολογίας να 
καθιερώσουν το επίπεδο του επαγγέλματος και την διεπιστημονική 
προσέγγιση που απαιτεί η σύνθετη παγκόσμια κλίμακα των προ-
κλήσεων και προβλημάτων 
Υπάρχει άμεση ανάγκη αναβάθμισης της ασφάλειας της ενεργεια-
κής απόδοσης των κτιρίων και των υποδομών της Ευρώπης. Οι αρ-

χές του αειφόρου σχεδιασμού πρέπει να γίνουν καθημερινή πράξη. 
Οι οδικοί και σιδηροδρομικοί άξονες που έχουν χαρακτηριστεί ως 
«διευρωπαϊκό δίκτυο» πρέπει να συντηρηθούν για να διατηρή-
σουν τη λειτουργικότητα τους στις νέες συνθήκες κυκλοφορίας και 
οδικών φορτίων.
Υπάρχει ανάγκη ενός ευρωπαϊκού χάρτη προτεραιοτήτων για την 
αναβάθμιση των υποδομών και του υπάρχοντος κτιριακού πλού-
του. Είναι κυρίως θέμα διατήρησης της ποιότητας ζωής και της 
ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης».

Ο Fredrik Jestrquist, προεδρεύων στο Διεθνή Οργανισμό UNECE 
WPLA - Working Party on Land Administration, τόνισε τη σημα-
σία της εκδήλωσης, ειδικά για την επιτυχή επαφή επαγγελματιών 
και ερευνητών από τρεις παρακείμενους κλάδους: Αρχιτεκτονικής, 
Πολιτικών Μηχανικών και Διαχείρισης Γης. Καθώς οι κοινωνίες 
μας μεγαλώνουν σε πολυπλοκότητα και μας επηρεάζουν τα ίδια 
megatrends, πρέπει να συνεργαστούμε πιο διεπιστημονικά για να 
καλλιεργούμε ιδέες και να μοιραστούμε την παγκόσμια εμπειρία και 
τις βέλτιστες πρακτικές, λέει ο κ. Zetterquist. Μερικά από αυτά τα 
megatrends είναι: η αστικοποίηση, η μετανάστευση, η αλλαγή του 

κλίματος, η ψηφιοποίηση, νέα επιχειρηματικά οικοσυστήματα, οι 
ανατρεπτικές τεχνολογίες κ.λπ. (δηλαδή τάσεις που είναι πρόκληση 
και παρέχουν ευκαιρίες). Ο κ. Zetterquist περιέγραψε την ανάγκη 
για λύσεις που βρίσκονται εντός του εξωτερικού ορίου, του λεγό-
μενου Πλανητικού Ορίου, όπως αυτό ορίζεται από την αλλαγή των 
χρήσεων γης, την κλιματική αλλαγή, τη χρήση γλυκού νερού, την 
αγροτική και δασική ευρωστία, κτλ. Τα κοινωνικά όρια δεν παρα-
βιάζονται, έτσι ώστε να μην υπονομεύονται τα ανθρώπινα δικαιώ-
ματα. Η αλλαγή πρέπει να είναι εντός αυτών των ορίων, ώστε να δι-
ασφαλιστεί μια δίκαιη, ασφαλής, χωρίς αποκλεισμούς και βιώσιμη 

ανάπτυξη. Απαιτείται μια διατομεακή, ολιστική προσέγγιση και αυτό 
είναι και το κύριο μήνυμα στη διάσκεψη, το οποίο ενισχύθηκε από 
πολλές από τις παρουσιάσεις των αντιπροσώπων. Μια χώρα που 
γνωρίζει και διαχειρίζεται σωστά το φυσικό της τοπίο, το χτισμένο 
περιβάλλον, τις υποδομές, τη χρήση της γης και την ιδιοκτησία 
της γης μπορεί να προγραμματίσει το μέλλον της και να μετριάσει 
τις κρίσεις προτού προκύψουν. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο με 
συντονισμένες προσπάθειες, καταλήγει ο κ. Zetterquist.

Ο Νίκος Φιντικάκης Αντιπρόεδρος Region II της Διεθνούς Ένωσης 
Αρχιτεκτόνων (International Union of Architects – UIA) σημείωσε: 
«Η πρωτοβουλία του ΤΕΕ για τη διοργάνωση του 1ου Διεπιστημο-
νικού Συνεδρίου μεταξύ των Επιστημονικών Κλάδων που εκπρο-
σωπούνται στο Διεθνή Χώρο από Έλληνες Επιστήμονες όπως τον 
Αρχιτέκτονα Νίκο Φιντικάκη, Αντιπρόεδρο της UIA, τον Πολιτικό 
Μηχανικό Άρη Χατζηδάκη, Πρόεδρο του ECCE και τη Τοπογράφο 
Μηχανικό Χρυσή Πότσιου, Πρόεδρο της FIG, είναι εξαιρετικά ση-
μαντική και θα έλεγα πρωτοποριακή για τη Διεθνή Κοινότητα των 
Μηχανικών. Αυτό οφείλεται επίσης στη συμμετοχή διακεκριμένων 

επιστημόνων από το χώρο της Κοινωνίας της Οικονομίας και του 
Περιβάλλοντος όπως οι καθηγητές Carlos Moreno, Παναγιώτης 
Πετράκης και Antonio Riverso. Στόχος του Συνεδρίου που έτυχε 
καθολικής αποδοχής και συμμετοχής ήταν η ανάπτυξη ενός επιστη-
μονικού διαλόγου μεταξύ των Ειδικοτήτων των Μηχανικών στους 
τομείς της Εκπαίδευσης και των Επαγγελματικών Δικαιωμάτων, 
προσπαθώντας να μετατρέψει τις αντιπαλότητες σε γόνιμη συνερ-
γασία, διατηρώντας τη διακριτότητα των διαφορετικών επιστημο-
νικών ρόλων και δεδομένης της Παγκόσμιας Οικονομικής Κρίσης. 
Το παγκόσμιο μήνυμα του Προέδρου της UIA Thomas Vonier οτι 

«Το κάθε κτίριο έχει τον Αρχιτέκτονά του» μπορεί να αποτελέσει ένα 
παγκόσμιο μήνυμα συνεργασίας μεταξύ των επιστημονικών ειδι-
κοτήτων των μηχανικών που συμβάλλουν στην υλοποίηση των 
έργων για μια βιώσιμη ανάπτυξη του δομημένου περιβάλλοντος. 
Ο Πρόεδρος, οι Αντιπρόεδροι και οι Πρόεδροι των Κρατών-Μελών 
της UIA που συμμετέχουν στο Συνέδριο μου ζήτησαν να διαβιβάσω 
τα συγχαρητήριά τους και τις ευχαριστίες τους για το εξαιρετικά επι-
τυχημένο Συνέδριο που οργάνωσε το ΤΕΕ με τη πρωτοβουλία του 
Προέδρου του Γιώργου Στασινού και όλων των μελών του Τμήμα-
τος Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ».

Μετά το πέρας των εργασιών του συνεδρίου, στον απόηχο των 
δεκάδων υψηλού επιπέδου επιστημονικών παρουσιάσεων, οι 
Διεθνείς Φορείς των Τοπογράφων, Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών 
Μηχανικών, FIG – International Federation of Surveyors, UIA – 
International Union of Architects, ECCE – European Council of Civil 

Engineers, υπέγραψαν για πρώτη φορά σε τέτοιο πλαίσιο κοινό κεί-
μενο διακήρυξης με το οποίο δηλώνουν ότι: «Έχουμε κοινό όραμα 
να αναπτύξουμε βιώσιμα επαγγέλματα, να ενημερωνόμαστε για τις 
τεχνολογικές, κοινωνικές, οικονομικές και κλιματικές αλλαγές και 
την επίδραση αυτών στα επαγγέλματά μας, να είμαστε περιεκτικοί 

χωρίς αποκλεισμούς, να ενθαρρύνουμε τη συμμετοχή και να ανα-
πτύξουμε δυνατές συνέργειες ακολουθώντας τους στόχους των 
Ηνωμένων Εθνών για το 2030.»

TUFE 2018: ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΕΩΝ 
ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
-  Πότσιου: Η διαχείριση της γης πυλώνας της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης μέσα στην παγκοσμιοποιημένη αγορά
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Το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφά-
λισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Μείωση ασφαλιστικών 
εισφορών και άλλες διατάξεις» συζητήθηκε Χθες  στην Επι-
τροπή Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ, 
Ένωση Κεντρώων και Ποτάμι. Η ΝΔ και η ΔΗΣΥ επιφυλάχθη-
καν για την Ολομέλεια, η Χρυσή Αυγή δήλωσε «παρών» και 
το ΚΚΕ ότι καταψηφίζει.
Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Έφη Αχτσι-
όγλου, υπεραμύνθηκε των νέων ρυθμίσεων του νομοσχεδί-
ου και επιτέθηκε στη ΝΔ κατηγορώντας την ότι επενδύει σε 
μια ανέξοδη καταστροφολογία αλλά συνεχώς διαψεύδεται.
«Αυτό το νομοσχέδιο είναι αποτέλεσμα μιας δύσκολης από-
φασης που πήραμε και δικαιωθήκαμε. Διαπραγματευθήκαμε 
μια δύσκολη συμφωνία και είναι η στιγμή με μεγάλη σιγουριά 
να πούμε ότι πράξαμε το σωστό. Μείναμε, παλέψαμε για να 
βγάλουμε τη χώρα από τη δύσκολη κατάσταση στην οποία 
μας έβαλαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Τριάμισι χρόνια 
μετά η χώρα έκλεισε οριστικά τον κύκλο των μνημονίων, έχει 
μια καθαρή έξοδο και μπορεί να χαράζει ελεύθερα τις πολι-
τικές της με δημοσιονομικές αλλαγές και με προτεραιότητες 
υπέρ εκείνων που σήκωσαν τα βάρη και έκαναν τις μεγαλύ-
τερες θυσίες» τόνισε η κ. Αχτσιόγλου.
Παράλληλα διαβεβαίωσε ότι «βήμα- βήμα, μέρα-μέρα, θα γί-
νουν πράξη όλες οι δεσμεύσεις που εξήγγειλε ο πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας από τη ΔΕΘ».
«Ξεκινάμε και υλοποιούμε τις δεσμεύσεις μας. Και όσοι αντι-
λαμβάνονται τις δεσμεύσεις ως παροχολογία ευτελίζουν 
τα μέτρα τα οποία για εμάς είναι έμπρακτη υποστήριξη των 
ανθρώπων του μόχθου. Η ανεδαφική και ανέξοδη καταστρο-
φολογία συνεχώς διαψεύδεται. Αυτό το νομοσχέδιο είναι η 
έμπρακτη απόδειξη», υπογράμμισε η κ. Αχτσιόγλου.
Από την πλευρά της, η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής 
Ασφάλισης Θεανώ Φωτίου, έδωσε έμφαση στα άρθρα 34 
και 35 που αφορούν την κάλυψη των αναγκών των 69 δη-
μόσιων ιδρυμάτων, με την πρόσληψη 341 ατόμων μόνιμου 
προσωπικού μέσω ΑΣΕΠ.
Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι μέχρι την πλήρωση των θέσε-
ων θα παραταθεί η θητεία των 341 ατόμων που υπηρετούν 
σήμερα ενώ θα αξιοποιηθεί η εμπειρία τους με μεγάλη μορι-
οδότηση.
 Αντιπαράθεση προκλήθηκε σχετικά με τα στοιχεία της Γιού-
ροστατ για τη φτώχεια στην Ελλάδα, με τον πρώην υπουργό 
και αρμόδιο τομεάρχη της ΝΔ Γιάννη Βρούτση, να κατηγορεί 
την κυβέρνηση ότι οδηγεί τους Έλληνες στην εξαθλίωση και 
τα στοιχεία δείχνουν ότι η χώρα μας είναι τελευταία στην αντι-
μετώπιση της φτώχειας. «Είστε η κυβέρνηση που επέλεξε μια 
δημοσιονομική πολιτική πλεονασμάτων που δημιουργούνται 

με εξοντωτικές εισφορές και υπερφορολογήσεις», τόνισε ο κ. 
Βρούτσης.
Απαντώντας η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής Ασφά-
λισης Θεανώ Φωτίου και ο υφυπουργός Εργασίας Νάσος 
Ηλιόπουλος, έκαναν λόγο για «πολιτική λαθροχειρίας» που 
διαψεύδεται από τα νούμερα.
«Τα στοιχεία της Γιούροστατ δείχνουν ότι η φτώχεια από το 
2015 και μετά κάθε χρόνο μειώνεται. Αυτή η κυβέρνηση μεί-
ωσε τη φτώχεια. Τα στοιχεία αυτά είναι του 2017 και αφορούν 
το 2016. Δεν έχει μπει ακόμα το Κοινωνικό Επίδομα Αλληλεγ-
γύης ΕΑ. Περιμένετε, μην ετοιμάζεστε να πανηγυρίσετε. Δεν 
παίζουμε με τα νούμερα γιατί πάντα τα νούμερα εκδικού-
νται», ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Φωτίου.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Νάσος Ηλιόπουλος που 
κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση ότι συναγωνίζε-
ται σε ακρότητα με τις προτάσεις των δανειστών.
 
Οι εισηγητές των κομμάτων
Από την πλευρά του, ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Γρηγόρης 
Στογιαννίδης αναφέρθηκε αναλυτικά στις νέες ρυθμίσεις, 
τονίζοντας ότι το νομοσχέδιο είναι μια σοβαρή παρέμβαση 
στον νόμο Κατρούγκαλο με σημαντικές μειώσεις των ασφα-
λιστικών εισφορών που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, 
αγρότες, εργαζόμενους και συνταξιούχους.
Ο εισηγητής της ΝΔ Γιάννης Βρούτσης, αναφερόμενος στο 
νομοσχέδιο, υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, έρχεται μετά από δύο 
χρόνια να ξηλώσει τον νόμο Κατρούγκαλο που ο ίδιος έλεγε 
ότι ήταν βαθιά μεταρρύθμιση και να συμφωνήσει με τη θέση 
της ΝΔ που από τότε υποστήριζε ότι ήταν λαιμητόμος.
«Σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ, ξηλώνει και με μεγάλο μάλιστα κυνισμό, 
τον ίδιο του τον εαυτό», σημείωσε.
Παράλληλα, κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι λέει την μισή αλήθεια 
στους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους και υποστήριξε 
ότι η μείωση κατά 33,33% της ασφαλιστικής εισφοράς που 
επιχειρείται, θα επιφέρει ταυτόχρονα και ισόποση μείωση της 
κύριας σύνταξης.
«Η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών στο 33,33% μαζί με 
το άρθρο 7 που εισάγεται, θα φέρει ισόποση μείωση της κύ-
ριας ανταποδοτικής σύνταξης. θα φέρει επικουρικές συντάξεις 
των 30 ευρώ και εφάπαξ 3.000 ευρώ. Πρόκειται για αντιφατι-
κή πολιτική της κυβέρνησης που δημιουργεί δύο κατηγορίες 
εργαζομένων», τόνισε ο κ. Βρούτσης.
 Για νομοσχέδιο που κινείται επί της αρχής προς θετική κατεύ-
θυνση, έκανε λόγο ο ειδικός αγορητής της ΔΗΣΥ Δημήτρης 
Κωνσταντόπουλος, τονίζοντας ωστόσο ότι οι μειώσεις που 
εισηγείται αφορούν μόνο ορισμένες κατηγορίες εργαζομένων 
και ότι τα αποτελέσματα για τους εργαζομένους θα είναι δυ-
σμενέστερα.
«Περισσότερο ψηφοθηρικό παρά πραγματικό είναι το νομο-

σχέδιο. Μετά από 21 μειώσεις συντάξεων στις οποίες προ-
χωρήσατε φέρνετε τώρα ενόψει εκλογών, μικρές μειώσεις σε 
λίγες κατηγορίες εργαζομένων και συνταξιούχων», υπογράμ-
μισε ο κ. Κωνταντόπουλος.
 
Ο ειδικός αγορητής του ΚΚΕ Χρήστος Κατσώτης έκανε λόγο 
«για δήθεν ελαφρύνσεις», και τόνισε ότι η κυβέρνηση με 
τις τροποποιήσεις που φέρνε προσπαθεί να συγκαλύψει τις 
απαλλαγές για τους εργοδότες και την πλήρη εφαρμογή της 
ανταποδοτικότητας του ασφαλιστικού.
Ακόμα ζήτησε την πλήρη κατάργηση του νόμου Κατρούγκα-
λου, που όπως είπε μοιάζει με «νόμο του Πινοσέτ».
 Ο εισηγητής της Χρυσής Αυγής Γιάννης Σαχινίδης, τόνισε ότι 
το κόμμα του «θα ψηφίσει παρών επί της αρχής και δεν θα νο-
μιμοποιήσει την επικοινωνιακή παράσταση της κυβέρνησης».
 Ο ειδικός αγορητής των ΑΝΕΛ Θανάσης Παπαχριστόπουλος, 
επιτέθηκε στη ΝΔ κατηγορώντας την ότι, ενώ διαμαρτύρεται 
και κάνει λόγο για καταστροφικό νομοσχέδιο, από την άλλη 
αναγνωρίζει ότι προβλέπονται μειώσεις και ελαφρύνσεις για 
εργαζομένους και συνταξιούχους.
«Η ΝΔ ισχυρίζεται ότι η κυβέρνηση προσχωρά στις δικές τις 
θέσεις. Θα δικαιωθεί λοιπόν άλλες 23 φορές γιατί τόσες θα εί-
ναι οι ρυθμίσεις που θα φέρει αυτή η κυβέρνηση για την ελά-
φρυνση των εργαζομένων και των συνταξιούχων», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κ. Παπαχριστόπουλος.
Ο ειδικός αγορητής του Ποταμιού Γιώργος Μαυρωτάς τόνισε 
ότι η κυβέρνηση ξηλώνει σιγά σιγά το νόμο Κατρούγκαλο.
«Το νομοσχέδιο κινείται σε ορθολογιστική και ρεαλιστική 
κατεύθυνση σε λάθος όμως αρχιτεκτονικό μοντέλο. Γιατί ο 
νόμος Κατρούγκαλος όσο και να τον διορθώσεις δεν διορθώ-
νεται. Χρειάζεται νέος σχεδιασμός του ασφαλιστικού συστή-
ματος για να σταματήσει η αβεβαιότητα στους ελεύθερους 
επαγγελματίες τους εργαζόμενους και τους συνταξιούχους», 
επεσήμανε ο ειδικός αγορητής του Ποταμιού Γιώργος Μαυ-
ρωτάς και πρόσθεσε:
«Με λίγα λόγια, ο νόμος Κατρούγκαλου δεν διορθώνεται κα-
ταργείται».
Από την πλευρά του, ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρώ-
ων Αναστάσης Μεγαλομύστακας, υποστήριξε ότι το νομο-
σχέδιο «δίνει μικρή πνοή σε μια κατηγορία εργαζομένων και 
συνταξιούχων ενώ θα έπρεπε να δίνει οριστικές λύσεις και να 
μην υπάρχουν σκοτεινά σημεία στο νομοσχέδιο.
Πολύ σωστά μειώνετε τις ασφαλιστικές εισφορές, είναι ένα 
βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση αλλά δεν μπορεί να τους 
πετάτε ψίχουλα», τόνισε.
 Η συζήτηση του νομοσχεδίου θα συνεχιστεί την ερχόμενη 
Δευτέρα το μεσημέρι με την ακρόαση κοινωνικών και συνδι-
καλιστικών φορέων.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ
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Επισπεύδεται η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων που είναι 
απαραίτητες από τις Διευθύνσεις Δασών, ώστε να προχωρήσει 
η αποκατάσταση κτιρίων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές 
του περασμένου Ιουλίου, με τροπολογία που κατατέθηκε από 
την κυβέρνηση και ψηφίστηκε χθες στη Βουλή. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
 Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή, είπε ότι 
η διάταξη εξυπηρετεί την άμεση έκδοση οικοδομικών αδειών 
είτε για ανακατασκευή είτε για μεσαίας κλίμακας επισκευή των 
κτισμάτων στις περιοχές της πυρκαγιάς της 23ης και 24ης Ιου-
λίου 2018. Εξήγησε ότι η τροπολογία αφορά τις εκτός σχεδίου 
περιοχές και πρακτικά δίνει τη δυνατότητα άμεσης έκδοσης 
βεβαίωσης της δασικής υπηρεσίας, που σε άλλες περιπτώσεις 
θα έπρεπε να περιμένει την κύρωση του δασικού χάρτη ή την 
πράξη χαρακτηρισμού.
 «Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα για τις περιοχές εκτός δασικής 
νομοθεσίας να πάρει άμεσα τη βεβαίωση με fast track διαδικα-
σία, απευθείας από τις πληροφορίες του αναρτημένου δασικού 
χάρτη και δεν είναι ανάγκη να περιμένει την κύρωση των δα-
σικών χαρτών», ανέφερε ο κ. Φάμελλος. Όπως πρόσθεσε, όσοι 
είχαν οικοδομική άδεια και όσοι βρίσκονται σε περιοχές εκτός 
δασικής νομοθεσίας, με βάση την πληροφορία του δασικού 
χάρτη, παίρνουν άμεσα δασική βεβαίωση για να προχωρήσει 
το έργο της ανακατασκευής, της επισκευής ή της αναδόμησης 
μίας πυρόπληκτης κατοικίας.

 «Αυτό γλυτώνει τους πολίτες το λιγότερο πέντε μήνες από τις δι-
αδικασίες που σε άλλες περιπτώσεις θα απαιτούνταν για την πε-
ριοχή. Τους γλυτώνει και από τον χρόνο που χρειάζεται για την 
ανάρτηση του δασικού χάρτη, διότι θα έπρεπε είτε να περιμένει 
την κύρωση του δασικού χάρτη που τώρα είναι αναρτημένος 
είτε την πράξη χαρακτηρισμού από την υπηρεσία. Βέβαια, αυτό 
αφορά την αποκατάσταση των κτιρίων που υπάρχουν διοικη-
τικά έγγραφα χαρακτηρισμού, όπως πρωτόκολλα αυτοψίας, 
δελτία επανελέγχου, έκθεση αυτοψίας της τριμελούς επιτρο-
πής», σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός.
 Η τροπολογία κατατέθηκε στο νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνε-
ται σειρά Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου, που αποφασί-
στηκαν το καλοκαίρι, αμέσως μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές 
στην Αττική. Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε σε αυτά που έχουν γίνει 
μέχρι σήμερα. Ειδικότερα, τόνισε:
- Οι έλεγχοι των πυρόπληκτων κτιρίων έχουν ολοκληρωθεί, 
έχουν φύγει τα καμένα και υπάρχει το σχέδιο για το πώς θα 
αδειοδοτούνται οι κατασκευές για να γίνουν γρήγορα.
- Θρυμματίστηκε η ποσότητα των ξύλων που κόπηκαν στην 
περιοχή.
- Έγινε η αποκομιδή των ειδικών αποβλήτων από ειδικό σύστη-
μα ανακύκλωσης.
- Άνοιξαν εγκαταστάσεις διαχείρισης αποβλήτων εκσκα-
φών-κατασκευών για να παραλαμβάνουν ειδικά απόβλητα τον 
Αύγουστο. Έγινε ουσιαστική διαλογή στην πηγή για όλα αυτά 
τα απόβλητα.

- Τους μήνες που προηγήθηκαν ολοκληρώθηκαν οι μελέτες, 
εγκρίθηκε η χρηματοδότηση και οι διαγωνισμοί για τα αντιδι-
αβρωτικά και αντιπλημμυρικά έργα.
- «Έχουμε εγκεκριμένα έργα 3,5 εκατομμύρια ευρώ στην ανα-
τολική Αττική και 13,5 εκατομμύρια στη δυτική Αττική», τόνισε 
ο αναπληρωτής υπουργός και συμπλήρωσε ότι είναι έργα 
αντιπλημμυρικά, φιλοτεχνικά, αντιδιαβρωτικά, που περιλαμ-
βάνουν και κορμοδέματα, και συρματοκιβώτια, ζαρζανέτια, και 
φυτοτεχνικά έργα, δηλαδή έργα με αποκατάσταση της βλάστη-
σης ιδιαίτερα σε περιοχές που έχουν πληγεί ξανά από πυρκαγιές.
- Η τεχνητή αναδάσωση πάνω από τη Μαραθώνος στην πε-
ριοχή του Νέου Βουτζά, προϋπολογισμού 1,25 εκατομμυρίων 
ευρώ, είναι σε διαδικασία προκήρυξης και ήδη το Ινστιτούτο 
Δασικών Ερευνών της Αθήνας παρέδωσε μελέτη για τη φύτευ-
ση στη Μαραθώνος.
- Έχει ολοκληρωθεί η ξύλευση στην περιοχή, γίνεται η φύτευση 
και εργασίες αποκατάστασης. Έχει απομακρυνθεί πολύ μεγάλο 
ποσοστό της καμένης βλάστησης, ιδιαίτερα κοντά σε κατοικίες.
- Σε όλες τις περιοχές των καμένων κηρύσσεται άμεσα αναδα-
σωτέα η έκταση, όπως επιβάλλει το Σύνταγμα.
- Έχει αναρτηθεί ο δασικός χάρτης και στην ανατολική και στη 
δυτική Αττική στις 19 Οκτωβρίου σε περιοχή που έχει έντονα 
προβλήματα παραβιάσεων και συμφερόντων.
- Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες έναρξης των κατεδαφίσεων.

Ψηφίστηκαν απόψε από την Ολομέλεια οι Πράξεις Νομοθετικού 
Περιεχομένου με τα έκτακτα μέτρα για τη στήριξη των πληγέ-
ντων και την αποκατάσταση των ζημιών από τις πυρκαγιές που 
έπληξαν την Αττική τον περασμένο Ιούλιο. Πρόκειται για μέτρα 
που ήδη υλοποιούνται.
«Τα μέτρα αυτά ήταν επιβεβλημένα και ήταν αυτονόητη η αντί-
δραση της πολιτείας απέναντι σε μια ανείπωτη τραγωδία, μια 
καταστροφή που πήρε μαζί της ανθρώπους και κόπους μιας 
ζωής», ανέφερε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπα-
νάτσιου και πρόσθεσε: «Από την πρώτη στιγμή, όπως είπαμε, 
τίποτα και κανένας δεν θα ξεχαστεί. Από τη δική μας πλευρά, 
προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για την 
αντιμετώπιση των συνεπειών της καταστροφής, για να μπορέ-
σουν οι άνθρωποι που επλήγησαν να βοηθηθούν στον αγώνα 
τους, για να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους».
Η κ. Παπανάτσιου ανέφερε ότι το υπουργείο βρίσκεται σε δι-
αρκή επικοινωνία με τους πληγέντες και τις δύο Δ.Ο.Υ. , είναι 
ανοιχτό στα αιτήματα των πυρόπληκτων «και αν απαιτηθεί θα 
ληφθούν περαιτέρω μέτρα».
 Τα κόμματα της αντιπολίτευσης χαρακτήρισαν ανεπαρκή τα 
μέτρα αποκατάστασης των πληγέντων της φονικής πυρκαγιάς 
του Ιουλίου και ανεπαρκή τα μέτρα αντιπυρικής προστασίας.
 Πυρόπληκτοι
 Κατά τη διάρκεια της συζήτησης των ΠΝΠ για τη στήριξη των 

πληγέντων από τις πυρκαγιές, η υφυπουργός Οικονομικών Κα-
τερίνα Παπανάτσιου παρουσίασε στοιχεία για την οικονομική 
ενίσχυσή τους.
 Όπως ειδικότερα ανέφερε:
 -Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί 3.265 αιτήσεις. 1.739 αιτήσεις 
έχουν απορριφθεί και σε 613 εκκρεμούν κάποια διορθωτικά 
στοιχεία των δικαιούχων. Έχει χορηγηθεί συνολικά το ποσό 
των 15.269.135,84 ευρώ σε 3.091 πληγέντες-φυσικά πρόσω-
πα.
-Έχουν υποβληθεί 156 αιτήσεις για πληγείσες επιχειρήσεις και 
έχει χορηγηθεί το ποσό των 607.300 ευρώ σε 85 πληγείσες 
επιχειρήσεις. Επίσης, έχει γίνει έκδοση πιστοποιητικών κατε-
δάφισης που ενέχουν και την άδεια κατεδάφισης, για τη διευ-
κόλυνση των πολιτών. Έχουν εκδοθεί πρωτόκολλα αυτοψίας 
επικινδύνων, ετοιμόρροπων κτιρίων. Για την Ανατολική Αττική 
τα κτίρια είναι 336 και για τη Δυτική Αττική τα κτίρια είναι 108.
-Έχει εκδοθεί η απόφαση για την οριοθέτηση της περιοχής, 
προκειμένου να βγουν οι αποζημιώσεις από το Υπουργείο Οι-
κονομικών.
 Οι βουλευτές των κομμάτων της αντιπολίτευσης επέμειναν ότι 
τα μέτρα είναι ανεπαρκή.
«Υπάρχει έντονη ανησυχία των κατοίκων της περιοχής γιατί δεν 
έχουν προχωρήσει τα αντιπλημμυρικά έργα. Είναι ένα ζήτημα 
πάρα πολύ σοβαρό, το οποίο αποδεικνύει από τη μια μεριά την 

ολιγωρία της Κυβέρνησης, αλλά κυρίως την εγκατάλειψη από 
την Περιφέρεια Αττικής, η οποία έχει τη βασική ευθύνη για όλα 
αυτά τα έργα τα οποία δεν έγιναν και είχαμε το τραγικό περσινό 
αποτέλεσμα τέτοια ημερομηνία», ανέφερε ο βουλευτής της ΝΔ 
Θεόδωρος Καράογλου και τόνισε ότι η καταστροφή θα μπορού-
σε να έχει αποφευχθεί σύμφωνα με το πόρισμα του καθηγητή 
Κ. Συνολάκη.
«Δεν είναι δυνατόν να καίγονται εκατό άνθρωποι, να φταίνε οι 
προηγούμενοι και εσείς να μην έχετε καμία ευθύνη. Λίγη συστο-
λή, λίγη ντροπή, λίγο σεβασμός στα θύματα!», απευθύνθηκε 
στην κυβέρνηση ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης Γιάννης Κουτσούκος. Ο βουλευτής της ΔΗΣΥ ανέφερε ότι 
ενώ η ΠΝΠ μιλούσε για βοήθεια των 5.000 ευρώ και των 8.000 
ευρώ στις οικογένειες και στις επιχειρήσεις αντίστοιχα, στην 
Υπουργική Απόφαση που εκδόθηκε έξι μέρες μετά, στις 30 Ιου-
λίου, περιορίστηκε το όριο της παροχής της οικονομικής ενίσχυ-
σης υπό την προϋπόθεση να έχει διενεργηθεί ο δευτεροβάθμιος 
έλεγχος. «Μαθαίνουμε ότι λόγω αυτού του περιορισμού, είτε 
καθυστέρησαν πάρα πολύ να πάρουν την οικονομική ενίσχυση 
που την είχαν ανάγκη είτε δεν την έχουν πάρει μέχρι σήμερα», 
είπε ο βουλευτής της ΔΗΣΥ. 

Συνέχεια στη σελ 9

ΒΟΥΛΗ: ΕΠΙΣΠΕΥΔΕΤΑΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΒΕΒΑΙΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ 
ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΤΟΥ ΙΟΥΛΙΟΥ

ΒΟΥΛΗ: ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΝΠ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ 
ΦΠΑ ΣΤΑ 5 ΝΗΣΙΑ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9

Συνέχεια από τη σελ 8 

Η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου χαρακτήρι-
σε ανεπαρκή τα μέτρα. «Οι πληγές είναι ακόμα ανοιχτές. Οι 
κάτοικοι προσπαθούν να σταθούν ξανά στα πόδια τους. 
Συνεπώς, είναι λογικό να απαιτούν άμεση αποζημίωση 
στο 100% της συνολικής ζημιάς», ανέφερε η βουλευτής 
του ΚΚΕ και ζήτησε να αντιμετωπιστούν άμεσα οι ελλεί-
ψεις στους τομείς δασοπροστασίας και πυρόσβεσης και 
να εκπονηθεί σχέδιο αντιμετώπισης παρόμοιων φαινο-
μένων. Είπε ακόμη ότι «πολλά από αυτά που υπήρχαν 
στην ΠΝΠ ή από άλλες δεσμεύσεις της Κυβέρνησης είτε 
δεν εφαρμόστηκαν είτε καθυστερούν είτε εφαρμόζονται 
με αποκλεισμούς και εξαιρέσεις».
 «Η διαχείριση της κρίσεως που ανέκυψε από τις φονικές 
πυρκαγιές του Ιουλίου πρέπει να βρίσκει το σύνολο του 
Σώματος της Βουλής ενωμένο, ταγμένο στην υπηρεσία 
των συμπολιτών μας που βρέθηκαν αίφνης σε δεινή 
θέση», ανέφερε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ Κ. Κατσίκης και 
πρόσθεσε ότι ύψιστη προτεραιότητα είναι να σταθούν 
ξανά στα πόδια τους οι πυρόπληκτοι και αυτό προσπαθεί 
η κυβέρνηση με τα μέτρα της ΠΝΠ.
 «Θα πρέπει να προβλέψουμε και θα πρέπει τάχιστα να 
πάρουμε μέτρα έτσι ώστε να μην ξαναβρεθούμε μπροστά 
σε τέτοιες ανείπωτες τραγωδίες και καταστροφές στο μέλ-
λον», ανέφερε ο βουλευτής του Ποταμιού Σπύρος Δανέλ-
λης και τόνισε ότι επιβάλλεται η τάχιστη ολοκλήρωση της 
εκπόνησης και η άμεση εφαρμογή ολοκληρωμένου σχε-
δίου χωρικών παρεμβάσεων, προκειμένου να μην έχουμε 
επανάληψη και των προϋποθέσεων που οδήγησαν ή δι-
εύρυναν και ενέτειναν το τραγικό αποτέλεσμα των κατα-
στροφών αυτών. Αναφέρθηκε επίσης στις μαρτυρίες των 
πληγέντων ότι πολλά από τα μέτρα αρωγής τους έχουν 
μείνει στα χαρτιά.
 Ο βουλευτής της Ένωσης Κεντρώων Δημήτρης Καβαδέλ-
λας κατηγόρησε την κυβερνητική πλειοψηφία ότι, κατά 
τη συζήτηση των ΠΝΠ στην κοινοβουλευτική επιτροπή, 
απέρριψε αίτημα να κληθούν σε ακρόαση πυρόπληκτοι 
και νησιώτες. «Δεν θέλετε να ακουστεί ότι τους έχετε αφή-
σει, όπως και άλλους και φυσικά τους νησιώτες, στη μοί-
ρα τους, οι οποίοι σαν ακρίτες παραμένουν και επιμένουν 
στις κατεστραμμένες περιοχές τους και δεν σας κάνουν 
τη χάρη να σηκωθούν να φύγουν, να κάνετε το όνειρό 
σας πραγματικότητα, αυτή την αριστερή ιδεοληψία σας, 
να κουβαλήσετε όλη την Ασία και την Αφρική εδώ ως 
επενδυτές λιαζόμενους», είπε ο βουλευτής της Ένωσης 
Κεντρώων.
 
Αποκατάσταση κτηρίων
 Με τροπολογία που ψηφίστηκε απόψε από τη Βουλή, 
επισπεύδεται η διαδικασία έκδοσης των βεβαιώσεων που 
είναι απαραίτητες από τις Διευθύνσεις Δασών ώστε να 
προχωρήσει η αποκατάσταση κτηρίων που επλήγησαν 

από τις πυρκαγιές του περασμένου Ιουλίου.
 Ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης 
Φάμελλος, μιλώντας νωρίτερα στη Βουλή, είπε ότι η δι-
άταξη εξυπηρετεί την άμεση έκδοση οικοδομικών αδειών 
για ανακατασκευή είτε μεσαίας κλίμακας επισκευή των 
κτισμάτων για τις περιοχές της πυρκαγιάς στις 23 και 24 
Ιουλίου 2018. Εξήγησε ότι η τροπολογία αφορά τις εκτός 
σχεδίου περιοχές και πρακτικά δίνει τη δυνατότητα άμε-
σης έκδοσης βεβαίωσης της δασικής υπηρεσίας που σε 
άλλες περιπτώσεις θα έπρεπε να περιμένει την κύρωση 
του δασικού χάρτη ή την πράξη χαρακτηρισμού.
 «Ο πολίτης έχει τη δυνατότητα για τις περιοχές εκτός δασι-
κής νομοθεσίας να πάρει άμεσα τη βεβαίωση με fast track 
διαδικασία απευθείας από τις πληροφορίες του αναρτημέ-
νου δασικού χάρτη και δεν είναι ανάγκη να περιμένει την 
κύρωση των δασικών χαρτών¨, είπε επίσης ο Σωκράτης 
Φάμελλος και πρόσθεσε ότι όσοι είχαν οικοδομική άδεια 
και όσοι βρίσκονται σε περιοχές εκτός δασικής νομοθεσί-
ας, με βάση την πληροφορία του δασικού χάρτη, παίρ-
νουν άμεσα δασική βεβαίωση για να προχωρήσει το έργο 
της ανακατασκευής, της επισκευής ή της αναδόμησης μιας 
πυρόπληκτης κατοικίας.
 «Αυτό γλυτώνει τους πολίτες το λιγότερο πέντε μήνες από 
τις διαδικασίες που σε άλλες περιπτώσεις θα απαιτούνταν 
για την περιοχή. Τους γλυτώνει και από τον χρόνο που 
χρειάζεται για την ανάρτηση του δασικού χάρτη, διότι θα 
έπρεπε είτε να περιμένει την κύρωση του δασικού χάρτη 
που τώρα είναι αναρτημένος είτε την πράξη χαρακτηρι-
σμού από την Υπηρεσία. Βέβαια, αυτό αφορά την αποκα-
τάσταση των κτιρίων που υπάρχουν διοικητικά έγγραφα 
χαρακτηρισμού, όπως πρωτόκολλα αυτοψίας, δελτία 
επανελέγχου, έκθεση αυτοψίας της τριμελούς επιτροπής», 
είπε ο αναπληρωτής υπουργός.
 
ΦΠΑ στα νησιά
 Κριτική άσκησαν όμως τα κόμματα της αντιπολίτευσης 
και με αφορμή την κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Πε-
ριεχομένου για την παράταση του μειωμένου συντελεστή 
ΦΠΑ στα 5 νησιά που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες πιέ-
σεις από την προσφυγική κρίση.
 «Αποτέλεσε διαπραγματευτική επιτυχία της Κυβέρνησής 
μας το ότι καταφέραμε να άρουμε ένα βάρος που είχε 
επιβληθεί στα νησιά εκείνα που έχουν πληγεί περισσότε-
ρο από την προσφυγική κρίση. Αποτέλεσε ένα μέτρο που 
στήριξε τους νησιώτες το περασμένο καλοκαίρι, στήριξε 
τον τουρισμό, την οικονομική και κοινωνική ζωή», ανέ-
φερε για την παράταση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ η 
υφυπουργός Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου και πρόσθεσε 
ότι «με αυτή την έννοια αποτέλεσε εθνική επιτυχία».
 «Κυρώνουμε την πράξη που αφορά την παράταση των 
μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά αυτά. Τα πέντε 
νησιά αυτά είναι η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος, η Λέρος και η 
Κως. Η παράταση αυτή έγινε για να ενισχυθούν οι τοπικές 

οικονομίες και οι κάτοικοι των νησιών αυτών που φέρουν 
το μεγάλο βάρος της προσφυγικής και μεταναστευτικής 
κρίσης και ήταν αποτέλεσμα διαπραγμάτευσης της ελλη-
νικής Κυβέρνησης με τους θεσμούς», ανέφερε ο βουλευ-
τής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Συρμαλένιος.
 «Ήταν πάντοτε αίτημα των δανειστών να αυξηθεί ο ΦΠΑ 
και να πάει στα κανονικά επίπεδα και σε αυτά τα νησιά, 
αλλά ήταν «κόκκινη γραμμή» από την κυβέρνηση του 
Αντώνη του Σαμαρά. Αυτό, λοιπόν, δεν είχε γίνει πρά-
ξη και δεν υπήρχε στο email Χαρδούβελη, όπως κακώς 
είπατε, όπως λάθος πληροφορηθήκατε. Δύο φορές το 
αρνηθήκαμε αυτό, βάλαμε βέτο και δεν προχώρησε η 
διαδικασία αυτή. Το κάνατε εσείς», είπε ο βουλευτής της 
ΝΔ Θεόδωρος Καράογλου και κάλεσε την κυβέρνηση να 
δεχθεί την τροπολογία της ΝΔ για παράταση των μειωμέ-
νων συντελεστών στα νησιά έως το τέλος του 2019.
 Αναφερόμενη στην ΠΝΠ για την παράταση του μειω-
μένου ΦΠΑ στα πέντε νησιά του Αιγαίου μέχρι τον Δε-
κέμβριο, η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου 
υπογράμμισε ότι είναι απαράδεκτο να εμφανίζεται ως 
οικονομικό αντιστάθμισμα για το προσφυγικό και κατηγό-
ρησε την κυβέρνηση ότι «ταυτίζεται με την αποδοχή των 
επικίνδυνων αντιδραστικών επιλογών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που μετατρέπει τα νησιά σε μόνιμο χώρο διπλού 
εγκλωβισμού προσφύγων και μεταναστών καταπατώ-
ντας τα δικαιώματά τους».
«Ο μειωμένος συντελεστής σε όλα τα νησιά ήταν δίκαιο 
αίτημα και όταν επιτεύχθηκε, δεν υπήρχε προσφυγικό. 
Είναι μέτρο μείωσης των συνεπειών του μεγάλου μετα-
φορικού κόστους και άλλων δυσμενών παραγόντων που 
δυσκολεύουν τη ζωή των νησιωτών. Σήμερα στα νησιά 
που έχει καταργηθεί ο μειωμένος συντελεστής η ακρίβεια 
έχει φουντώσει συγκριτικά ακόμα και με αυτή της ηπει-
ρωτικής Ελλάδας, πάνω από 15% με 20%», υπογράμμισε 
η βουλευτής του ΚΚΕ καλώντας την κυβέρνηση να δεχθεί 
την τροπολογία του ΚΚΕ για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ σε 
όλα τα νησιά.
 «Όταν μιλάμε για ΦΠΑ, θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί 
για το πώς νομοθετήσατε εσείς, πώς νομοθετούμε εμείς», 
ανέφερε ο βουλευτής των ΑΝΕΛ Κωνσταντίνος Κατσίκης 
και παρατήρησε πως οι προηγούμενοι κυβερνώντες είναι 
εκείνοι που έφτασαν το ΦΠΑ στο 23% και το ανεβοκατέ-
βαζαν σαν ασανσέρ.
 «Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να αποδεχτούμε ότι ένα 
πρόσκαιρο μέτρο, όπως αυτό, προφανώς ανακουφίζει 
σχετικά τα νησιά αυτά που δέχονται μεγάλες επιβαρύν-
σεις, προφανώς όμως δεν λύνει το ζήτημα», είπε ο βου-
λευτής του Ποταμιού Σπύρος Δανέλλης και υπογράμμισε 
ότι απαιτείται ολοκληρωμένη πολιτική για τα νησιά με 
συγκεκριμένα μέτρα τα οποία θα μπορούσαν να άρουν τις 
ανισότητες σε σχέση με την ηπειρωτική χώρα.

ΒΟΥΛΗ: ΚΥΡΩΘΗΚΑΝ ΟΙ ΠΝΠ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΥΡΟΠΛΗΚΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΜΕΙΩΜΕΝΟ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΦΠΑ ΣΤΑ 5 ΝΗΣΙΑ
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Δεκτό επί της αρχής, επί των άρθρων και στο σύνολο του, 
κατά πλειοψηφία, έγινε από τις αρμόδιες επιτροπές της Βου-
λής το νομοσχέδιο του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης «Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ του Ευρω-
παϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με μέτρα 
για υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλειας συστημάτων δικτύου 
και πληροφοριών σε ολόκληρη την Ένωση». Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς, στην τοποθέτησή 
του είπε ότι ««η κυβερνοασφάλεια δεν αφορά κάτι μακρινό 
και αόριστο, δεν είναι κάτι σχετικό μόνο με τον κόσμο των 
υπολογιστών. Αφορά την καθημερινότητα όλων μας. Αφο-
ρά τις συναλλαγές μας, τις μετακινήσεις μας και τα συστήμα-
τα διαχείρισης ενέργειας, καθώς και κρίσιμες υποδομές της 
κοινωνικής και οικονομικής ζωής. Όσο οι δραστηριότητές 
μας μετασχηματίζονται σε ψηφιακές, αυξάνονται και οι κίν-
δυνοι. Και οι πολίτες ανησυχούν τόσο για την ασφάλεια της 
ιδιωτικότητάς τους όσο και για την προστασία των πάσης 
φύσεως δεδομένων. Η Οδηγία αποτελεί ένα ευέλικτο και 
ευπροσάρμοστο ψηφιακό δίχτυ ασφάλειας».
Ο Ν. Παππάς ανέφερε ακόμη ότι «οι κυβερνοεπιθέσεις δεν 
αφορούν μόνο απλές απειλές, οι οποίες μπορεί να έχουν ως 
συνέπεια οικονομικές απώλειες. Ο φόβος είναι ότι στο εγγύς 
μέλλον το κυβερνοέγκλημα θα μπορεί να επηρεάσει και την 
ανθρώπινη ζωή, με δεδομένη την ύπαρξη οχημάτων αυτό-
νομης οδήγησης, μηχανημάτων υποστήριξης ζωής ασθε-
νών που συνδέονται ή ελέγχονται διαδικτυακά και άλλων. 
Οι προβλέψεις της Οδηγίας ΝΙS αφορούν στη διαχείριση πε-
ριπτώσεων κυβερνοεπιθέσεων σε κρίσιμες υποδομές και όχι 
σε έναν προσωπικό υπολογιστή. Για τη δεύτερη περίπτωση 
υπάρχουν άλλες προβλέψεις. Σε ένα υποθετικό σενάριο κυ-
βερνοεπίθεσης σε ένα αεροδρόμιο, οι αρχές της υποδομής 
καλούνται να αντιμετωπίσουν τις βλάβες που προκλήθηκαν 
από την επίθεση -για παράδειγμα, στα συστήματα ηλεκτρο-
δότησης, στα αυτοματοποιημένα μηχανήματα ελέγχου 
εισιτηρίων, στα συστήματα διαχείρισης αποσκευών και 
αλλού- ενώ θα πρέπει να υπάρξει κοινοποίηση του συμβά-
ντος στην ομάδα άμεσης απόκρισης (CSIRT) και την Εθνική 
Αρχή Κυβερνοασφάλειας. Η ομάδα άμεσης απόκρισης πα-
ράσχει υποστηρικτικά επιπλέον τεχνική βοήθεια, ενώ, με 
την ολοκλήρωση των πρώτων ενεργειών, η Εθνική Αρχή 
Κυβερνοασφάλειας αξιολογεί και παρακολουθεί το περιστα-
τικό. Εφόσον απαιτείται, ενημερώνονται εγχώριοι φορείς, 
αρχές, αλλά και κοινό. Παράλληλα, ενημερώνονται άλλα 
κράτη-μέλη που μπορεί να επηρεάζονται από ένα τέτοιο 
περιστατικό. Με τη λήξη των διαδικασιών αντιμετώπισης 

των όποιων ζημιών, ακολουθεί αξιολόγηση της διαδικασίας 
και των συστημάτων από την Εθνική Αρχή Κυβερνοασφά-
λειας».
Ο υπουργός ΨΗΠΤΕ χαρακτήρισε την Οδηγία NIS « πυλώνα 
της καθιέρωσης και εφαρμογής μιας ευρωπαϊκής πολιτικής 
κυβερνοασφάλειας. Ο δεύτερος πυλώνας είναι ο Ευρωπαϊ-
κός Οργανισμός για την Ασφάλεια Δικτύων και Πληροφορι-
ών, ο γνωστός ENISA, για τον οποίο παρατείναμε χρονικά 
-μέσω της υπογραφής Συμφωνίας την περασμένη Τρίτη- 
την παραμονή της έδρας του στην Ελλάδα».
Επίσης, απαντώντας σε θέματα που έθεσαν οι βουλευτές, 
ο Νίκος Παππάς, σημείωσε: «Το μεγαλύτερο ζήτημα που 
είχαμε να αντιμετωπίσαμε όταν συστάθηκε το υπουργείο 
ΨΗΠΤΕ, ήταν η απουσία ψηφιακής στρατηγικής και ο κα-
τακερματισμός των έργων, που είχε οδηγήσει, μάλιστα, τις 
υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην απόφαση για 
πάγωμα κονδυλίων. Αυτό το φαινόμενο το αντιμετωπί-
σαμε οριστικά και ήδη δρομολογούμε βασικά έργα». «Τις 
επόμενες ημέρες θα έχουμε ανάδοχο για το έργο της Ψηφι-
ακής Διακίνησης Εγγράφων στο Δημόσιο, δημιουργώντας 
παράλληλα την Ενιαία Ψηφιακή Πύλη, μέσω της οποίας 
θα ψηφιοποιηθούν πλήρως οι συναλλαγές πολιτών και 
επιχειρήσεων με το Δημόσιο». «Ταυτόχρονα, «τρέχει» το 
Ψηφιακό ΓΕΜΗ, με το οποίο οι επιχειρήσεις θα καταθέτουν 
ηλεκτρονικά τους ισολογισμούς τους, ενώ τις επόμενες ημέ-
ρες θα έχουμε το διαγωνισμό για το έργο του «Ψηφιακού 
μετασχηματισμού του γεωργικού τομέα». Για πρώτη φορά 
διαμορφώνεται μια δημόσια υποδομή, που θα παρέχει υπη-
ρεσίες γεωργίας ακριβείας στους ενδιαφερόμενους».
 
Ομιλίες εισηγητών
Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ Αναστασία Γκαρά ανέφερε ότι στη 
σημερινή εποχή, οι όροι όπως «κυβερνοεπίθεση», «κυβερ-
νοασφάλεια», «κυβερνοεπιθέσεις» έχουν περάσει πλέον από 
τη σφαίρα της επιστημονικής φαντασίας στην καθημερινό-
τητά μας. «Τα χακαρίσματα, οι υποκλοπές προσωπικών δε-
δομένων, η διαρροή απόρρητων στοιχείων, οι παραβιάσεις 
αμέτρητων λογαριασμών, λαμβάνουν χώρα σε καθημερινή 
βάση με ανυπολόγιστες, πολλές φορές, συνέπειες. Ωστόσο, 
στη ψηφιοποιημένη, πλέον εποχή στην οποία δραστηριο-
ποιούμαστε, καθημερινές μας λειτουργίες, αλλά και αγαθά, 
όπως η ενέργεια, η διακίνηση πληροφοριών και χρημάτων, 
η υγεία, οι μεταφορές, η επικοινωνία, εξαρτώμενα από ψη-
φιακές λειτουργίες και συστήματα, βρίσκονται έκθετα σε 
οποιαδήποτε ψηφιακή απειλή ή επίθεση. Δημιουργείται, 
επομένως η άμεση ανάγκη για θέσπιση διαδικασιών στους 
εκάστοτε οργανισμούς, οι οποίες θα προστατεύσουν τη δια-

θεσιμότητα, την εμπιστευτικότητα και την ακεραιότητα των 
πληροφοριών που διαχειρίζονται, ώστε να δημιουργηθεί 
ένα ασφαλές πλέγμα προστασίας για τον κάθε πολίτη ξεχω-
ριστά, αλλά και για την ασφαλή - εύρυθμη λειτουργία της 
κοινωνίας και της οικονομίας μας. Στο πλαίσιο αυτό καλού-
μαστε σήμερα να ενσωματώσουμε στο Εθνικό μας Δίκαιο τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2016/1148/ΕΕ, γνωστή ως «Οδηγία 
NIS» η οποία στοχεύει στην υιοθέτηση μέτρων από όλα τα 
κράτη - μέλη της Ε.Ε. για ένα υψηλό κοινό επίπεδο ασφάλει-
ας των συστημάτων δικτύου» υπογράμμισε.
 Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας Ανδρέας Κατσανιώτης 
επισήμανε ότι «η Οδηγία 2016/1148 για την ασφάλεια δι-
κτύου και πληροφοριών, Οδηγία NIS, προτείνει ένα ευρύ 
φάσμα μέτρων για την ενίσχυση του επιπέδου ασφάλειας 
των συστημάτων ασφαλείας δικτύου και πληροφοριών, 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο για την εξασφάλιση υπηρε-
σιών που είναι ζωτικής σημασίας για την οικονομία και την 
κοινωνία της Ε.Ε. προκειμένου οι χώρες της Ε.Ε. να είναι 
καλά προετοιμασμένες και έτοιμες να χειριστούν και να αντι-
μετωπίσουν επιθέσεις στον κυβερνοχώρο». Πρόσθεσε ότι η 
Οδηγία ξεκίνησε από το 2016, κάνοντας λόγο για καθυστε-
ρήσεις εκ μέρους του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, ση-
μειώνοντας παράλληλα ότι το υπουργείο ΨΗΠΤΕ δεν έθεσε 
το νομοσχέδιο σε δημόσια διαβούλευση. Τέλος, αναφέρθη-
κε στα χρηματοδοτικά εργαλεία από την ΕΕ και το αν αυτά 
θα χρησιμοποιηθούν με σωστό σκοπό από το υπουργείο 
ΨΗΠΤΕ, ενώ κλείνοντας είπε ότι το κόμμα του επιφυλάσσε-
ται για τις θέσεις του έναντι της Οδηγίας.
 Ο ειδικός αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Ιωάν-
νης Μανιάτης ανέφερε ότι η παράταξή του θα υπερψηφίσει 
τη συγκεκριμένη οδηγία, «την 1148/2016, γιατί είναι μια 
πολύ σοβαρή οδηγία, η οποία είχε αρχίσει να επεξεργάζεται 
από τα όργανα της Κοινότητας και τα αντίστοιχα συμβούλια 
υπουργών, εδώ και πάνω από 4 χρόνια και ολοκληρώθηκε 
το 2016». Ο κ.Μανιάτης με αφορμή και τη χθεσινή ομιλία 
της Φ. Γεννηματά στη Βουλή, έκανε λόγο για «προσπάθεια 
λασπολογίας σε βάρος του πρώην πρωθυπουργού Κώστα 
Σημίτη» και πρόσθεσε ότι η σημερινή κυβέρνηση που δη-
λώνει ότι κατάφερε να κρατήσει στην Ελλάδα τον ENISA, 
τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Προστασίας Τηλεπικοινωνιών 
και Πληροφοριών, «αυτό που ξεχάσαμε να πούμε είναι ότι ο 
ENISA εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα, στο Ηράκλειο, το 2004 
με κυβέρνηση Σημίτη και ήταν ο ένας από τους δύο πανευ-
ρωπαϊκούς οργανισμούς που από τότε μέχρι σήμερα έχουν 
εγκατασταθεί στην Ελλάδα. 
Συνέχεια στη σελ 11 

ΒΟΥΛΗ: ΔΕΚΤΟ ΕΓΙΝΕ ΤΟ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΨΗΠΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
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Συνέχεια από τη σελ 10 

Κατά συνέπεια, τόνισε ο κ Μανιάτης όταν συζητούμε για 
ασφάλεια πληροφοριών και δικτύων, για κυβερνοεπιθέσεις 
και για όλα αυτά τα οποία συνιστούν, πράγματι, μια σπου-
δαία δράση που πρέπει να αναλάβει η ελληνική Πολιτεία, ας 
θυμόμαστε ότι, περίπου 15 χρόνια πριν από σήμερα, ένας 
πρωθυπουργός και η τότε κυβέρνησή του είχαν φέρει εδώ 
ακριβώς αυτόν τον πανευρωπαϊκό οργανισμό, που τώρα 
παίρνει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες για να προστα-
τεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις επιχειρήσεις και, στο 
τέλος, την ίδια τη δημοκρατία».
 Εκ μέρους της Χρυσής Αυγής, ο αγορητής της Αντώνιος 
Γρέγος ανέφερε ότι «όσον αφορά την πατρίδα μας, αυτό 
που θα πρέπει να απασχολήσει είναι, ότι δεν υπάρχει επί-
σημη εθνική στρατηγική για την κυβερνοασφάλεια, ενώ 
υπάρχουν πολύ διαφορετικοί δημόσιοι, αλλά και ιδιωτικοί 
φορείς που ασχολούνται θεσμικά στο πλαίσιο των αρμοδιο-
τήτων τους με την αντιμετώπιση του κυβερνοεγκλήματος». 
Τόνισε ότι απαιτείται πρόληψη εκ μέρους των Αρχών για να 
αποτραπούν τέτοιου είδους φαινόμενα, ενώ κλείνοντας είπε 
ότι η Χρυσή Αυγή επιφυλάσσεται έναντι του νομοσχεδίου.
 Ο αγορητής του ΚΚΕ Μανώλης Συντυχάκης ανέφερε στην 
ομιλία του ότι «το παρόν σχέδιο νόμου ενσωματώνεται στην 
ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 216/1148/ ΕΕ ως Οδηγία NIS 
και προβλέπει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα, ανταλλαγής πληροφοριών, την προστασία του 
επιχειρηματικού απορρήτου, δηλαδή, την προστασία της 
ασφάλειας και των εμπορικών συμφερόντων των επιχει-
ρηματικών ομίλων, βασικών υπηρεσιών κοινωνικών και 
οικονομικών δραστηριοτήτων στην ενέργεια, στις μεταφο-
ρές, στο τραπεζικό χρηματοπιστωτικό σύστημα, στην υγεία, 
για το πόσιμο νερό και στις ψηφιακές υπηρεσίες, δηλαδή, 
σε στρατηγικούς τομείς της οικονομίας, όπου το μεγάλο κε-
φάλαιο θέλει να κάνει τις μεγάλες επενδύσεις στο όνομα της 
καπιταλιστικής ανάπτυξης για την ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας και της κερδοφορίας του. Η Οδηγία αυτή έρχεται 
να ενισχύσει τη Συνθήκη του Μάαστριχτ για την ελεύθερη 
κίνηση κεφαλαίου, το τραπεζικό απόρρητο, την ελεύθερη 
εξαγωγή κεφαλαίων, τις off shore εταιρείες, άρα, λοιπόν, 
την απρόσκοπτη λειτουργία του καπιταλιστικού τρόπου 
παραγωγής». Τέλος, ο κ. Συντυχάκης είπε ότι «το Κ.Κ.Ε. θα 
καταψηφίσει και επί της αρχής και επί των άρθρων το σχέ-
διο νόμου και τη συγκεκριμένη Οδηγία».
 Ο αγορητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων Θανάσης Παπα-
χριστόπουλος, χαρακτήρισε την ενσωμάτωση της Οδηγίας 
ως ένα μεγάλο βήμα το οποίο δεν είναι το μοναδικό, «αλλά 

και πιστεύω ότι με πολύ σεμνότητα θα σας το πει και ο 
υπουργός, δεν νομίζω, δηλαδή, ότι τα λύσαμε όλα τα προ-
βλήματα, επειδή έρχεται ένα νομοσχέδιο που δεν νομίζω ότι 
υπάρχει παράταξη εδώ μέσα- με όλο το σεβασμό σε αυτούς 
που έχουν την αντίθετη άποψη- που θα πει «όχι». Νομίζω, 
και η Ν.Δ. και το ΚΙΝ.ΑΛ. και πιστεύω, ότι όλοι θα το υιοθε-
τήσουν». «Πιστεύω ότι είναι μια μεγάλη πρόκληση που έτσι 
πρέπει να τη δούμε. Αυτό το νομοσχέδιο, εννοείται ότι είναι 
ένα πρώτο θετικό βήμα και το υπερψηφίζουμε και επί της 
αρχής, και επί των άρθρων» τόνισε κλείνοντας.
 Ο Σπύρος Δανέλλης εκ μέρους του Ποταμιού είπε ότι «πλέ-
ον ότι ζούμε σε έναν ψηφιακό κόσμο και είναι προφανές σε 
όλους ότι οι ψηφιακές υπηρεσίες είναι κομβικής σημασίας 
και στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητα. Κάθε πε-
ριστατικό παραβίασης της ασφάλειας του κυβερνοχώρου, 
είτε από πρόθεση είτε χωρίς, είναι προφανές ότι μπορεί να 
ζημιώσει σε μεγάλο βαθμό την οικονομία και την παροχή 
υπηρεσιών». Έκανε και αυτός λόγο για καθυστερήσεις, ενώ 
χαρακτήρισε «την παρούσα Οδηγία, κλειδί για την προστα-
σία των θεμελιωδών δικαιωμάτων των πολιτών και των 
επιχειρήσεων σε ό,τι αφορά την αδιάλειπτη, αξιόπιστη και 
αποδοτική παροχή υπηρεσιών και βασικών αγαθών ζω-
τικής σημασίας για την κοινωνία. Τέλος, σημείωσε ότι «το 
ΠΟΤΑΜΙ, προφανώς, υπερψηφίζει και επί της αρχής και, 
βεβαίως, το σύνολο των άρθρων».
 Ο Ιωάννης Σαρίδης της Ένωσης Κεντρώων είπε «ότι το 
περιβάλλον το οποίο δημιουργείται από το συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο είναι ενωτικό, δεν υπάρχει, δηλαδή, περιθώριο 
για πολιτική αντιπαράθεση». Είπε ότι το κόμμα του είναι 
θετικό επί της αρχής του νομοσχεδίου, καθώς «πράγματι, 
υπάρχει ανάγκη να προστατέψουμε τα αγαθά που μας προ-
σφέρει η τεχνολογία, αλλά και επειδή αναγνωρίζουμε ότι με 
τα αγαθά αυτά μπορούμε να χτίσουμε και μια επιτυχημένη 
άμυνα απέναντι στις απειλές, αυτές τις οποίες ουσιαστικά, 
ενδεχομένως, μπορεί να δεχθούμε. Αυτή την άμυνα μπο-
ρούμε να την δημιουργήσουμε εάν και εφόσον συνεργα-
στούμε με τους εταίρους μας στην Ε.Ε.. Η ασφάλεια στον κυ-
βερνοχώρο δεν μπορεί παρά μόνο να είναι αποτέλεσμα μιας 
συλλογικής προσπάθειας». Τέλος, δήλωσε επιφυλαχτηκός 
όσον αφορά τυχόν τροπολογίες, αλλά είπε ότι το «συγκεκρι-
μένο νομοσχέδιο σε γενικές γραμμές είναι θετικό».
 
Ομιλίες ειδικών αγορητών
Η τομεάρχης Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης της Νέας Δημοκρατίας ‘Αννα Μισέλ Ασημακο-
πούλου απευθυνόμενη προς τον υπουργό ΨΗΠΤΕ Ν. Παππά 
είπε ότι «εμείς θεωρούμε ότι τα θέματα του ψηφιακού μετα-

σχηματισμού της χώρας, που είναι ένα εθνικό στοίχημα όχι 
μόνο ανάπτυξης, αλλά επιβίωσης, γενικώς, δεν προσφέρο-
νται για μικροπολιτική και μικροκομματική αντιπαράθεση. 
Οι όποιες αντιρρήσεις έχουμε, βασίζονται συνήθως σε δύο 
κεντρικούς πυλώνες. Εδώ θα επικεντρωθώ και τώρα, γιατί 
με περίσσια τεχνοκρατική αρτιότητα ο συνάδελφός εισηγη-
τής, ο βουλευτής Αχαΐας, ο κ. Ανδρέας Κατσανιώτης παρου-
σίασε το περιεχόμενο της οδηγίας. Δεν νομίζω ότι αξίζει τον 
κόπο, ν’ αναφερθώ στα άρθρα και οι επιφυλάξεις μας, κύριε 
υπουργέ, δεν έχουν να κάνουν με το περιεχόμενο της οδηγί-
ας, ούτε με το ότι πρέπει, να νομοθετηθεί η οδηγία. Έχουν να 
κάνουν με το γεγονός ότι συνήθως σ’ αυτού του είδους τα 
νομοσχέδια φέρνετε άσχετες τροπολογίες στην Ολομέλεια. 
Θα δούμε, λοιπόν, τι θα έρθει στην Ολομέλεια και αναλόγως 
θα τοποθετηθούμε».
 Ο Μάριος Κάτσης, βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ στην τοποθέτησή του 
πρότεινε ότι «στην περίπτωση των εκλογικών διαδικασιών 
το υπουργείο Εσωτερικών, που έχει και την ευθύνη για τη 
διενέργεια των εκλογών, να έχει και την ευθύνη για την 
ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας και της καταμέτρησης σε 
τεχνικό επίπεδο και σε επίπεδο ασφάλειας συστημάτων και 
πληροφοριών. Π.χ. θα μπορούσε, ν’ αποκοπεί η περίπτωση 
των εκλογικών διαδικασιών από τις ρυθμίσεις του σχεδίου 
νόμου και να προβλεφθεί η συγκρότηση πριν από κάθε 
εκλογική διαδικασία μια ad-hoc ομάδα, που θα έχει την ευ-
θύνη για την ασφάλεια της διεξαγωγής των εκλογών από 
το υπουργείο Εσωτερικών αποτελούμενη και πιθανότατα 
με τη συμμετοχή εκπροσώπων του δικού σας υπουργείου, 
του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, ίσως και του υπουρ-
γείου Προστασίας του Πολίτη, να ήταν μια βέλτιστη λύση, 
οπότε θα έλεγα, να το σκεφτείτε. Κλείνοντας, εγώ χαιρετίζω 
ότι δεν αποτελεί το νομοσχέδιο πολιτικό πεδίο αντιπαράθε-
σης, αλλά, όντως, αντιλαμβανόμενα τα κόμματα της αντι-
πολίτευσης το περιεχόμενο της ενσωμάτωσης της οδηγίας 
συναινούν».
 Ο Θανάσης Δαβάκης από τη ΝΔ, σημείωσε ότι «είναι εμ-
φανές ότι η λήψη μέτρων και η ανάπτυξη διεθνών συνερ-
γασιών για την προστασία των κρίσιμων υποδομών της 
χώρας μας από ηλεκτρονικές επιθέσεις καθίστανται όλο και 
πιο αναγκαία. Μέσα σε αυτό το ευρύτερο κλίμα σήμερα συ-
ζητούμε την ενσωμάτωση στην ελληνική έννομη τάξη της 
σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας ένα αναγκαίο και θετικό πρώ-
το βήμα που όμως με ευθύνη του υπουργείου σας κύριε 
Υπουργέ έρχεται για συζήτηση με μεγάλη δυστυχώς καθυ-
στέρηση, κάλλιο αργά παρά ποτέ όπως πολλές φορές λέμε».
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Στην κατάθεση της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής στο Υπουργείο 
Ενέργειας προχώρησε η θυγατρική εταιρεία του ΑΔΜΗΕ Aριάδ-
νη Interconnection, ολοκληρώνοντας, όπως επισημαίνει η 
εταιρεία, ένα σημαντικό προπαρασκευαστικό βήμα για το έργο. 
Σύμφωνα με την ίδια ενημέρωση, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
έχει παραδοθεί η αναλυτική έρευνα βυθού ενώ σε τελικό στάδιο 
βρίσκεται η μελέτη Κόστους-Οφέλους καθώς και η μελέτη για 
τη λειτουργία του Ηλεκτρικού Συστήματος της Κρήτης μετά την 
ολοκλήρωση και των δυο διασυνδέσεων (με Πελοπόννησο και 
Αττική). Η συγγραφή των τεχνικών προδιαγραφών του έργου, 

οι μελέτες χάραξης των οδεύσεων των Γραμμών Μεταφοράς 
και οι προμελέτες χωροθέτησης έχουν ήδη ολοκληρωθεί. 
«Η εταιρεία είναι προσηλωμένη στον στόχο για περάτωση του 
έργου το 2022, όπως έχει δεσμευθεί απέναντι στη Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας, την οποία ενημερώνει τακτικά για την πρόοδο 
των εργασιών. Η Aριάδνη Interconnection προχωρά στη βάση 
του οδικού χάρτη που έχει καταρτίσει ο Ρυθμιστής και προετοι-
μάζει με εντατικούς ρυθμούς τα τεύχη δημοπράτησης για τον δι-
εθνή διαγωνισμό, ο οποίος προγραμματίζεται να προκηρυχθεί 
εντός του α’ τριμήνου του 2019», αναφέρει ο ΑΔΜΗΕ. 
Σε εκκρεμότητα παραμένει ωστόσο η επίτευξη συμφωνίας με 

την Κομισιόν για την υλοποίηση του έργου με το καθεστώς των 
έργων κοινού ενδιαφέροντος.
Εξάλλου, στο τέλος του μήνα θα συμβασιοποιηθεί από τον 
ΑΔΜΗΕ η («μικρή») διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου που 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώτου εξαμήνου 
του 2020 που προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του πρώ-
του εξαμήνου του 2020. Η διασύνδεση Κρήτης-Αττικής θα μεγι-
στοποιήσει τα κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη 
και θα διασφαλίσει την επάρκεια εφοδιασμού της Κρήτης για τις 
επόμενες δεκαετίες, τονίζει ο ΑΔΜΗΕ. 

Το «πράσινο φως» για την επέκταση της σύμβασης παραχώρη-
σης του «Ελ. Βενιζέλος» έδωσε το Ελεγκτικό Συνέδριο, εγκρίνο-
ντας τη σχετική συμφωνία, όπως –σύμφωνα με το ΑΠΕ- αναφέ-
ρουν πηγές από το ΤΑΙΠΕΔ.
Σύμφωνα με τους ίδιους παράγοντες, το επόμενο βήμα αφορά 

στην επίσημη κοινοποίηση του φακέλου στη Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Comp) και στη 
συνέχεια να κατατεθεί η επέκταση της σύμβασης στη Βουλή 
για κύρωση. Οι ίδιοι επισημαίνουν ότι παραμένει ο στόχος να 
ολοκληρωθεί η συναλλαγή εφέτος, προκειμένου να εισπραχθεί 

το τίμημα ύψους 1,115 δισ. ευρώ (1,3 δισ. ευρώ με τον ΦΠΑ). 
Προσθέτουν δε, ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα ανοίξει 
τον δρόμο για τον διαγωνισμό πώλησης του 30% του Διεθνούς 
Αερολιμένα Αθηνών, ο οποίος τοποθετείται χρονικά εντός του α’ 
τριμήνου του 2019. 

Σε φάση υλοποίησης από την Περιφέρεια Αττικής εισέρχεται 
ακόμη ένα μεγάλο έργο στον Δήμο Ελευσίνας με τίτλο: «Απο-
χέτευση ομβρίων υδάτων στην ‘Ανω Ελευσίνα», σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Το έργο βρίσκεται πλέον σε διαγωνιστική διαδικασία για την 

ανάδειξη εργολάβου, ενώ η Περιφέρεια θα αναλάβει εξ’ ολοκλή-
ρου, τόσο τη χρηματοδότησή του, ύψους 6.464.231 ευρώ, όσο 
και την κατασκευή του δικτύου των αγωγών ομβρίων υδάτων 
μήκους 4.300 μέτρων.
Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι «για να καταστεί δυνατή η 

προώθηση του έργου, χρειάστηκε χρόνος και στενή συνεργασία 
με τον Δήμο Ελευσίνας ώστε να ξεπεραστούν και οι τελευταίες 
εκκρεμότητες που παρουσίαζε η μελέτη ως προς τον αποδέκτη 
των υδάτων».

Την δεύτερη Ελληνική συμμετοχή με εθνικό περίπτερο στην 
διεθνή έκθεση δομικών υλικών και κατασκευών στην Αφρική 
«BIG 5 CONSTRUCT EAST AFRICA 2018», διοργάνωσε ο οργανι-
σμός Enterprise Greece στο πλαίσιο του σχεδιασμού του για την 
προώθηση των ελληνικών εξαγωγών σε νέες - αναδυόμενες 
αγορές, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η έκθεση διεξήχθη από τις 7 έως τις 9 Νοεμβρίου 2018 στο 
εκθεσιακό κέντρο KENYATTA INTERNATIONAL CONFERENCE 
CENTRE, στο Ναϊρόμπι της Κένυας και η ελληνική συμμετοχή 
ήταν η μεγαλύτερη μεταξύ των χωρών της Ε.Ε. 
Στην αποστολή συμμετείχαν εννέα κορυφαίες ελληνικές επι-
χειρήσεις από τους κλάδους των δομικών υλικών, των κατα-
σκευών, των ηλιακών συστημάτων, του αλουμινίου και των 
πυρίμαχων πετρωμάτων, οι οποίες είχαν τη δυνατότητα να 
πραγματοποιήσουν δεκάδες επιχειρηματικές συναντήσεις. Πιο 
συγκεκριμένα, εκπρόσωποι μεγάλων κατασκευαστικών εταιρει-
ών που δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή της Ανα-
τολικής Αφρικής, αρχιτέκτονες, μηχανικοί και κατασκευαστικές 
εταιρείες, καθώς και μεγάλες εισαγωγικές εταιρείες επισκέφτη-
καν το ελληνικό περίπτερο και πραγματοποίησαν συναντήσεις, 
οι οποίες οδήγησαν τις περισσότερες ελληνικές εταιρείες στη 

σύναψη νέων εμπορικών συμφωνιών που προωθούν την εξω-
στρέφεια του κλάδου.
Την έκθεση εγκαινίασε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου 
Μεταφορών, Υποδομών, Αστικής Ανάπτυξης και Δημοσίων έρ-
γων της Κένυας, Πολ Μαρίνγκα, o oποίος επισκέφτηκε το εθνικό 
περίπτερο και συνομίλησε με εκπροσώπους των ελληνικών 
εταιριών. Ο ίδιος, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα ελληνικά προ-
ϊόντα και εξέφρασε την πεποίθηση ότι μεταξύ των δύο χωρών 
θα αναπτυχθεί έντονη εμπορική δραστηριότητα τα επόμενα 
χρόνια.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα υφυπουργού Εξωτερι-
κών, Τέρενς Κουίκ στο Ναϊρόμπι, ο Γιώργος Ζησιμάτος, μέλος 
του διοικητικού συμβουλίου του Enterprise Greece συνόδευσε 
τον υφυπουργό σε επίσημη επίσκεψη στο Εθνικό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο της Κένυα (KNCCI). Συζητήθηκαν με 
τον πρόεδρο του Επιμελητηρίου Κιπρόνο Κιτόνι θέματα εμπο-
ρικής συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών, της οργάνωσης 
της επόμενης εμπορικής και επιχειρηματικής αποστολής στο 1ο 
τρίμηνο του 2019, ναυτιλιακά θέματα με έμφαση στη μεγάλη 
εμπειρία που έχουν οι ελληνικές εταιρείες στον χώρο της αλιείας 
και τέλος η προώθηση του προγράμματος Golden Visa στις χώ-

ρες της Ανατολικής Αφρικής.
Μετά το πέρας των εργασιών, ο υφυπουργός συνοδευόμενος 
από τον πρέσβη της Ελλάδας στο Ναϊρόμπι, Κωνσταντίνο Μο-
άτσο, τον επικεφαλής του προξενικού γραφείου, Σεβαστιανό 
Κοντοβουνίσιο ξεναγήθηκαν στα Ελληνικά περίπτερα και συνο-
μίλησαν με τις ελληνικές επιχειρήσεις.
Τόσο ο υφυπουργός όσο και ο πρέσβης αναφέρθηκαν στις 
επιχειρηματικές ευκαιρίες που παρουσιάζονται όχι μόνο στην 
Κένυα αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αφρικής 
και εξέφρασαν την αρωγή τους στο έργο των ελληνικών επιχει-
ρήσεων που θα δραστηριοποιηθούν στην περιοχή. 
Η Κένυα αφενός λόγω της στρατηγικής θέσης της και αφετέρου 
λόγω της σχετικής πολιτικής σταθερότητας των τελευταίων 
ετών, αποτελεί σημαντικό κόμβο για την ανάπτυξη όχι μόνο της 
ίδιας της χώρας, αλλά και των γειτονικών χωρών στην ευρύτε-
ρη περιοχή της Ανατολικής Αφρικής.
Αξίζει να αναφερθεί ότι παρότι η έκθεση είναι στις αρχές της 
διοργάνωσης της, συμμετείχαν εκθέτες από 32 χώρες από 
ολόκληρο τον κόσμο, ενώ η εκθεσιακή επιφάνεια ξεπέρασε τα 
11.000 τετραγωνικά μέτρα, προσελκύοντας περισσότερους από 
10.000 επισκέπτες.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ - ΑΤΤΙΚΗΣ, 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΙΑΔΝΗ, ΘΥΓΑΤΡΙΚΗ ΑΔΜΗΕ

ΤΟ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» ΕΔΩΣΕ 
ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΆΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ Ε.Ε ΜΕ ΙΣΧΥΡΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΟΜΙΚΩΝ 
ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΣΤΗΝ ΑΦΡΙΚΗ 
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Τη συμμετοχή τους στη μετοχική σύνθεση της Διαδημοτικής 
Επιχείρησης Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΔΕΔΙΣΑ) και 
το νέο καταστατικό της επιχείρησης συνυπέγραψαν σήμερα 
οι δήμαρχοι της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων, κατά τη 
διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης της Επιχείρησης. Αντικεί-
μενο της ΓΣ ήταν η προσαρμογή της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) στο 
νέο θεσμικό πλαίσιο των Φορέων Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ), όπως προβλέπεται από τον νόμο 
4555/2018, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Μετά και τη σημερινή ΓΣ ολοκληρώθηκε η διαδικασία, ώστε 
η ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ) να συνεχίσει τη λειτουργία της αυτόνο-
μα ως ένας εκ των τριών ΦΟΔΣΑ στην Περιφέρεια Κρήτης, 
κάτι που αποφάσισε η ΠΕΔ Κρήτης στην ολομέλεια της 25ης 
Οκτωβρίου 2018. Απομένει, πλέον, η λήψη της τελικής από-
φασης από τη συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Κρήτης.
 Μετά και την ολοκλήρωση της Συνέλευσης ο δήμαρχος 
Χανίων, Τάσος Βάμβουκας, ανέφερε ότι η έγκριση από τους 
δημάρχους της νέας μετοχικής σύνθεσης αποτελεί σημαντι-
κό βήμα για την πορεία της ΔΕΔΙΣΑ.
 «Η πολιτική μας και ο αγώνας μας, από την αρχή της θητεί-
ας μας, για τη διατήρηση της ΔΕΔΙΣΑ ως αυτόνομου Φορέα 

Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων αποδίδει καρπούς και θε-
ωρώ ότι έχουμε αποτρέψει τη λειτουργία ενός μόνο φορέα 
στην Κρήτη, με έδρα τον ΕΣΔΑΚ στο Ηράκλειο. Ιδιαίτερα 
μετά την πρότασή μας, που υιοθέτησε η ΠΕΔ Κρήτης, για τη 
λειτουργία τριών ΦΟΔΣΑ στο νησί, μεταξύ των οποίων και 
η ΔΕΔΙΣΑ, επιβραβεύει αυτόν τον αγώνα μας.
Με αυτόν τον στόχο είναι σημαντικό ότι συντάσσεται το σύ-
νολο του δημοτικού συμβουλίου Χανίων, καθώς και όλοι οι 
δήμοι των Χανίων και προχωράμε για τη λήψη της τελικής 
απόφασης από τη συντονίστρια της Αποκεντρωμένης Διοί-
κησης Κρήτης, όπως ο νόμος ορίζει» σημείωσε ο δήμαρχος 
Χανίων.
 «Το γεγονός ότι η πλειοψηφία των δήμων της Κρήτης, 
που εκφράστηκε στην απόφαση της ΠΕΔ για τη λειτουργία 
τριών φορέων, είναι ένα ισχυρό και τεκμηριωμένο στοιχείο 
για τη συντονίστρια, ώστε να αποφασίσει οριστικά για τη 
λειτουργία τριών ΦΟΔΣΑ στην Κρήτη. Έτσι επιλύεται, με τον 
καλύτερο τρόπο, ένα ζήτημα που εκκρεμεί πολλά χρόνια, 
με θετικές επιπτώσεις στη σωστή διαχείριση των απορριμ-
μάτων στο νησί μας, με σωστή γεωγραφική κατανομή και 
σε πνεύμα συνεννόησης και καλής συνεργασίας μεταξύ των 
δήμων της Κρήτης», πρόσθεσε ο κ. Βάμβουκας.

 «Η σημερινή απόφαση ενισχύει τη θέση της ΔΕΔΙΣΑ», τόνισε 
ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, επισημαίνο-
ντας πως «πλέον διασφαλίζεται η λειτουργία της με βάση το 
νέο νομοθετικό πλαίσιο».
 Ο δήμαρχος Σφακίων, Γιάννης Ζερβός, υποστήριξε ότι «η 
ύπαρξη της ΔΕΔΙΣΑ εξυπηρετεί και καλύπτει το σύνολο των 
αναγκών της διαχείρισης των απορριμμάτων στην Περιφε-
ρειακή Ενότητα Χανίων».
 Υπέρ της αυτόνομης λειτουργίας της ΔΕΔΙΣΑ τάχθηκε, στην 
τοποθέτησή του, και ο δήμαρχος Κισσάμου, Θεόδωρος Στα-
θάκης.
 Παρούσα στη ΓΣ ήταν και η δήμαρχος Γαύδου, Γκέλυ Καλ-
λινίκου, η οποία υπογράμμισε ότι στόχος της δημοτικής 
Αρχής είναι η διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται 
πάνω στο νησί. Μάλιστα, έκανε γνωστό ότι ήδη ετοιμάζε-
ται το τεχνικό δελτίο της μελέτης για τη δημιουργία Χώρου 
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων. Σημειώνεται, ότι μέχρι 
σήμερα τα απορρίμματα από τη Γαύδο μεταφέρονται με 
ειδικά ναυλωμένο πλοιάριο, γεγονός που επιβαρύνει το 
κόστος διαχείρισης.

Ξεκινούν οι εργασίες για το έργο υπογειοποίησης της σιδηρο-
δρομικής γραμμής στα Σεπόλια, μετά την υπογραφή της σύμ-
βασης μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και της Κοινοπραξίας «INTRAKAT 
- ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το 
αντικείμενο του έργου αφορά στην κατασκευή τετραπλού 
σιδηροδρομικού διαδρόμου μήκους 2,36 χλμ, εκ των οποίων 
τα 1,91 χλμ. υποβαθμισμένου / υπογειοποιημένου, ο οποίος 
ξεκινά από την έξοδο του Σ.Σ. Αθηνών προς Θεσσαλονίκη (ΧΘ 
10+821) και καταλήγει στις Τρεις Γέφυρες (ΧΘ 13+181) στη 
περιοχή Σεπολίων του Δήμου Αθηναίων όπου συναντά τον 
πρόσφατα κατασκευασμένο και σε λειτουργία νέο τετραπλό 
σιδηροδρομικό διάδρομο.
   Ο νέος σιδηροδρομικός διάδρομος θα είναι διπλής διατομής. Ο 
ανατολικός ημιδιάδρομος θα εξυπηρετεί την κίνηση των προα-
στιακών συρμών, ενώ ο δυτικός την κίνηση των υπεραστικών 
συρμών.
   Η Νέα Διπλή Σιδηροδρομική Γραμμή κατασκευάζεται επί της 
υφιστάμενης ζώνης κυκλοφορίας σταδιακά - πρώτα ο Δυτικός 
διάδρομος και κατόπιν ο Ανατολικός.
   Συνοπτικά στο αντικείμενο του έργου συμπεριλαμβάνονται:
   * Το τεχνικό υπογειοποίησης - τεχνικό Cover & Cut (top-down) 
αποτελούμενο από 47 επιμέρους τεχνικά που κατασκευάζονται 
σε δύο (2) φάσεις (Δυτικός - Ανατολικός Διάδρομος).

   * Tα προσωρινά υδραυλικά έργα
   * Τα μόνιμα υδραυλικά έργα (αποχέτευσης-αποστράγγισης 
σήραγγας, υπερχειλιστές παντοροϊκού δικτύου & δίκτυα ομβρί-
ων και ακαθάρτων)
   * Οι μηχανολογικές εγκαταστάσεις του υπόγειου τεχνικού 
και των αντλιοστασίων ακαθάρτων για την αποχέτευση -απο-
στράγγιση ομβρίων της σήραγγας.
   * Τα κτίρια εξυπηρέτησης (Η/Μ εγκαταστάσεις).
   * Η κατασκευή δύο νέων άνω διαβάσεων πεζών.
   * Η κατασκευή της επιδομής της σιδηροδρομικής γραμμής.
   * Η αποκατάσταση του παράπλευρου και κάθετου οδικού 
δικτύου.
   * Τα έργα πρασίνου και η αποκατάσταση τοπίου.

Ποιοτική αναβάθμιση όλων των περιοχών γύρω 
από τα Σεπόλια
Επισημαίνεται πως η υπογειοποίηση των σιδηροδρομικών 
γραμμών αποτελούσε για πολλά χρόνια αίτημα των κατοίκων 
της περιοχής, το οποίο γίνεται πράξη από την ΕΡΓΟΣΕ και το 
Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
   Το έργο θα συμβάλλει την αισθητική αναβάθμιση της περιο-
χής, κυρίως λόγω:
   * Της ουσιαστικής ενοποίησης του συνόλου της έκτασης της 

οδού, που μέχρι σήμερα είναι διαχωρισμένη από το «φράγμα» 
του σιδηροδρόμου.
   * Της απόδοσης μιας κεντρικής πράσινης νησίδας στην γειτο-
νιά.
   * Της ελαχιστοποίησης της όχλησης του θορύβου
   * Της βελτίωσης της ποιότητας της ατμόσφαιρας. 
   Η απόδοση της αποδεσμευμένης έκτασης στους κατοίκους, με 
εμπλουτισμό της με «χρήσεις γειτονιάς», με σημαντική αύξηση
 του πρασίνου και με οργάνωση του αστικού εξοπλισμού, θα 
συμβάλλει καθοριστικά στην ουσιαστική ποιοτική αναβάθμιση 
όλων των γύρω περιοχών της Αθήνας.
   Το έργο προκηρύχθηκε (καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών) στις 28/12/2017 με Προϋπολογισμό Μελέτης 
122.000.000,00 Euro.
   Ανάδοχος του έργου ανακηρύχθηκε η
 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ INTRAKAT - ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΤΕ, με 
Μέση Τεκμαρτή Έκπτωση : 45,71% (Προϋπολογισμός Προ-
σφοράς : 66.580.539,74Euro). Ο συμβατικός χρόνος ολοκλή-
ρωσης του έργου είναι 52 μήνες. Το έργο συγχρηματοδοτείται 
από τον χρηματοδοτικό Μηχανισμό Connecting Europe facility 
(CEF).
   Η σύμβαση μεταξύ των δυο πλευρών υπεγράφη σημερα στα 
γραφεία της ΕΡΓΟΣΕ.

ΧΑΝΙΑ: ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΗΜΟΙ

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΥΠΟΓΕΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΣΤΑ ΣΕΠΟΛΙΑ
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Σε καθεστώς ευρείας σύγκλισης ανάμεσα στις ευρωκοινοβου-
λευτικές ομάδες, υπερψηφίστηκε στο Στρασβούργο, η αναθε-
ώρηση της νομοθεσίας σχετικά με τους έμμονους οργανικούς 
ρύπους (POP). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο όρος, όπως ανέφερε 
η Επίτροπος Μεταφορών, Βιολέτα Μπουλκ, αναφέρεται στις 
χημικές ουσίες που «επιμένουν» στο περιβάλλον, βιοσυσσω-
ρεύονται μέσω της τροφικής αλυσίδας και είναι ιδιαίτερα τοξι-
κές. «Τα POP είναι ανθεκτικά, οργανικά και ρυπογόνα» ανέφερε 
χαρακτηριστικά. 
Η αναθεωρημένη νομοθεσία, αναθέτει στον Ευρωπαϊκό Οργα-
νισμό Χημικών Προϊόντων να παρέχει επιστημονική υποστήρι-
ξη στην Κομισιόν στη διαχείριση των υποθέσεων που αφορούν 
τους έμμονους οργανικούς ρύπους, απλουστεύει τις διαδικασίες 
υποβολής εκθέσεων και παρακολούθησης και επικαιροποιεί την 
τρέχουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συμφωνία με 
τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε διεθνές επίπεδο στο πλαίσιο 
της Σύμβασης της Στοκχόλμης.
«Επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω, ότι αυτές οι ουσίες μπορεί να 
μεταφερθούν στο περιβάλλον όπου απελευθερώθηκαν. Αυτός 
είναι ο λόγος για τον οποίο οι επίμονοι οργανικοί ρύποι αποτε-
λούν παγκόσμια ανησυχία. Οι παγκόσμιες λύσεις απαιτούν πα-
γκόσμιες λύσεις» είπε χαρακτηριστικά η κ. Μπουλκ.
Η εισηγήτρια του ψηφίσματος, Ζ. Γκίρλινγκ ανέφερε πως κανείς 

δεν διαφωνεί πως η αναθεώρηση ήταν απαραίτητη. «Η τε-
λευταία έρευνα σχετικά με τους έμμονους οργανικούς ρύπους 
(POPs) δείχνει μια ανησυχητική επιμονή των απαγορευμένων 
στο παρελθόν ουσιών, ιδιαίτερα στις πολικές περιοχές» σημεί-
ωσε.
Εξ ονόματος της ομάδας των Συντηρητικών, ο Μ. Πιέκα τόνισε 
πως «ως πολιτικός, αλλά πρώτα απ ‘όλα ως γιατρός, έχω κατά 
νου ιδιαίτερα το ζήτημα της ευρύτερης δημόσιας υγείας, και 
στο πλαίσιο αυτό σκέφτομαι την υγεία και την ασφάλεια των 
ανθρώπων και των ζώων. Συμφωνώ με το ψήφισμα, κυρίως 
σχετικά με την προτεινόμενη παρέκκλιση, η οποία επιτρέπει δι-
αφορετική συγκέντρωση σε ανακυκλωμένα υλικά. Ίσως αυτό 
το βλέμμα να είναι λιγότερο φιλόδοξο, αλλά ρεαλιστικό» είπε.
 Ο Μ. Παολούτσι, εκπροσωπώντας την ομάδα των Σοσιαλιστών 
και Δημοκρατών, παρατήρησε πως «μιλάμε για διοξίνες, φου-
ράνια και φυτοφάρμακα, αλλά και επιβραδυντικά φλόγας που 
εξακολουθούν να υπάρχουν σε πολλά καθημερινά προϊόντα 
όπως τηλεοπτικές οθόνες, υπολογιστές ή εξαρτήματα αυτοκι-
νήτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η διεθνής σύμβαση 
μας υποχρεώνει να είμαστε πολύ αυστηροί στην αντιμετώπιση 
αυτών των ουσιών, και πολύ αυστηροί όταν πρόκειται για τη 
διαχείριση της παρουσίας των αποβλήτων, ή υλικών που υπο-
βάλλονται σε επεξεργασία για ανακύκλωση» είπε.

 Παράλληλα, ο κ. Παολούτσι επεσήμανε την ανάγκη «να απο-
φευχθεί το ενδεχόμενο, τα προϊόντα αυτά να εξάγονται σύμ-
φωνα με τα περιβαλλοντικά πρότυπα που δεν είναι δικά μας 
και στη συνέχεια να επιστρέφουν στην Ευρώπη μεταποιημένα. 
Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο εμείς οι σοσιαλιστές, θέλουμε 
να στηρίξουμε και να προωθήσουμε τις δραστηριότητες ανακύ-
κλωσης, αλλά παράλληλα να καθορίσουμε αυστηρότερα και 
φιλόδοξα όρια».
 «Είναι απαραίτητο να απαγορευθούν όσο το δυνατόν ταχύτερα 
σε παγκόσμιο επίπεδο, τόσο σε νέα όσο και σε ανακυκλωμένα 
προϊόντα, σημαντικές τοξικές ουσίες. Από τις ανακυκλωμένες 
πλαστικές ύλες, αυτές οι ουσίες εξαφανίζονται πιο γρήγορα» είπε 
η Κ. Κόνιεσνα εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. 
Η Λ. Ένγκστρομ, εξ ονόματος της Ομάδας των Πρασίνων, υπο-
γράμμισε πως τα POP μπορούν να προκαλέσουν χρόνιες ασθέ-
νειες και είναι καρκινογόνα, επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό 
σύστημα και δρουν ως παράγοντες απελευθέρωσης ορμονών 
στο αναπαραγωγικό σύστημα.
«Τα παιδιά μας δεν πρέπει να εκτίθενται σε αυτά τα δηλητήρια 
στην καθημερινότητά τους. Ως εκ τούτου, αυτή η απόφαση είναι 
ένα σημαντικό ‘πράσινο βήμα’ στον αγώνα για μια μη τοξική 
καθημερινή ζωή» εκτίμησε η κ. Ένγκστρομ.

«Το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή αποτελούν υπαρξιακά 
ζητήματα για τις χώρες στην περιοχή της Μεσογείου», δήλωσε 
ο γγ της Ένωσης για τη Μεσόγειο (UfM), Νασέρ Καμέλ, από τα 
κεντρικά γραφεία του Οργανισμού στη Βαρκελώνη, κατά τη 
λήξη των εργασιών της τρίτης συνάντησης των δημοσιογρά-
φων περιβάλλοντος από τα Πρακτορεία Ειδήσεων των χωρών 
της Μεσογείου. Ο Ηλίας Παλιαλέξης γράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι 
σύμφωνα με τον κ. Καμέλ, κρίσιμο κοινό πρόβλημα για τις 
χώρες της περιοχής αποτελεί, επίσης, η θαλάσσια ρύπανση από 
πλαστικά, η αντιμετώπιση της οποίας πρέπει «να συνδυαστεί 
με την οικονομική μεγέθυνση και τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας».
«Δεν πρόκειται για προβλήματα που αφορούν το μέλλον, αλλά 
το σήμερα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο γγ της Ένωσης, προ-
σθέτοντας ότι απαιτείται η κινητοποίηση τόσο των τοπικών όσο 
και των εθνικών Αρχών, καθώς επίσης και της ΕΕ για την ουσι-
αστική αντιμετώπιση των προκλήσεων, που αφορούν τόσο τα 
ζητήματα περιβάλλοντος όσο και αυτά της κοινωνικής συνοχής 
και της οικονομικής ανάπτυξης.
 Όπως σημείωσε ο κ. Καμέλ, η γαλάζια οικονομία, η ενέργεια και 
η κλιματική αλλαγή αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για 

την Ένωση για τη Μεσόγειο, που διαθέτει το 45% του προϋπο-
λογισμού της στα συγκεκριμένα πεδία.
 «Αποδεικνύουμε τη βαρύτητα που δίνουμε στα συγκεκριμένα 
θέματα, που απασχολούν ολόκληρη την περιοχή και προσπα-
θούμε να συμβάλλουμε σε εθνικές πολιτικές, περιφερειακές 
στρατηγικές, αλλά και συνεργασίες», τόνισε ο ίδιος. Όπως έκα-
νε γνωστό, η Ένωση για τη Μεσόγειο έχει περισσότερους από 
30.000 εταίρους, ενώ -στο πλαίσιο των εργασιών της- βρίσκο-
νται σε εξέλιξη 55 προγράμματα, συνολικού ύψους 5,3 δισεκα-
τομμυρίων ευρώ.
 Από την πλευρά τους, τόσο ο γγ της Συμμαχίας των Μεσογεια-
κών Πρακτορείων Ειδήσεων (AMAN), Γιώργος Πενηνταέξ, όσο 
και ο διευθυντής του EFE Verde, Αρτούρο Λαρένα, που συνδι-
οργάνωσαν τη συνάντηση, επισήμαναν τους περιβαλλοντικούς 
και κλιματικούς κινδύνους της περιοχής, και πώς αυτοί επηρε-
άζουν τις τοπικές κοινωνίες όλων των χωρών της Μεσογείου. 
Επίσης, υπογράμμισαν την ανάγκη για ενίσχυση της έγκυρης 
και έγκαιρης ενημέρωσης όσον αφορά τα συγκεκριμένα ζη-
τήματα, μέσω της εμβάθυνσης των συνεργασιών μεταξύ των 
ΜΜΕ, αλλά και όλων των εμπλεκομένων.
 «Η Μεσόγειος αποτελεί μία από τις πλέον ευάλωτες περιοχές του 

κόσμου όσον αφορά τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και 
της περιβαλλοντικής υποβάθμισης. Η διαμόρφωση μίας κοινής 
αντιμετώπισης από τις χώρες της περιοχής απέναντι σε αυτές τις 
προκλήσεις βρίσκεται στο επίκεντρο των αρμοδιοτήτων μας», 
παρατήρησε ο αναπληρωτής γγ για το Κλίμα και την Ενέργεια 
της Ένωσης, Χόρχε Μπορέγκο.
 «Δεν έχουμε την πολυτέλεια να συνεχίσουμε να μετατρέπουμε 
τη θάλασσά μας σε μία τεράστια μολυσμένη θάλασσα», ανέφε-
ρε ο διευθυντής για τη Μεσογειακή Συνεργασία της Διεθνούς 
Ένωσης για την Προστασία της Φύσης, Αντόνιο Τρόγια, που 
συνδιοργάνωσε την εκδήλωση.
 Τέλος, σημειώνεται ότι κατά την τρίτη ετήσια συνάντηση των 
δημοσιογράφων περιβάλλοντος από τα Πρακτορεία Ειδήσεων 
των χωρών της Μεσογείου, η οποία διεξήχθη στις 13 και 14 
Νοεμβρίου, στη Βαρκελώνη, στο επίκεντρο τέθηκαν ζητήματα 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή, τη θαλάσσια ρύπανση, την κυ-
κλική οικονομία, ενώ διερευνήθηκαν δυνατότητες και προοπτι-
κές για περαιτέρω συνεργασίες σε ζητήματα που αφορούν την 
περιβαλλοντική ειδησεογραφία, στο πλαίσιο της «οικολογικής 
μετάβασης της Μεσογείου».

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΣΥΝΑΙΝΕΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ 
ΤΟΥΣ ΕΜΜΟΝΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ (pop)

ΙΣΠΑΝΙΑ: «ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ Η ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ, ΥΠΑΡΞΙΑΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ», 
ΔΗΛΩΣΕ Ο ΓΓ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΣΟΓΕΙΟ
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Το μέλλον της Βόρειας Ελλάδας, το μέλλον της Μακεδο-
νίας, το μέλλον της Θεσσαλονίκης περνά μέσα από τη 
δυναμική της διαβαλκανικής συνεργασίας, δήλωσε ο 
πρωθυπουργός. Σύμφωνα με ανταποκρίσεις του ΑΠΕ-
ΜΠΕ χαιρέτισε την πρωτοβουλία του Συνδέσμου Βιομη-
χανιών Βορείου Ελλάδος που προσκάλεσε ηγέτες βαλ-
κανικών χωρών στη φετινή διοργάνωση THESSALONIKI 
SUMMIT 2018 και σημείωσε πως η ελληνική κυβέρνηση 
θέλει ένα μέλλον συνεργασίας και συνανάπτυξης και όχι 
άγονου ανταγωνισμού.
«Έχουμε όλοι να κερδίσουμε πολλά από αυτή τη προο-
πτική. Στη Θεσσαλονίκη και στη Βόρεια Ελλάδα δεν αξί-
ζει τίποτα παρά κάτω από τη θέση του πρωταγωνιστή 
στις εξελίξεις. Και ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος, καθώς και όλοι οι παραγωγικού φορείς του 
τόπου μπορούν να καθοδηγήσουν αυτό το όραμα της 
διαβαλκανικής συνεργασίας, από τη θέση του οδηγού, 
όχι απλά ως συνεπιβάτες», σημείωσε ο κ. Τσίπρας.
Η κυβέρνηση εξετάζει πρωτοβουλίες με έδρα τη Θεσ-
σαλονίκη για τη δημιουργία Πλαισίου Ανάπτυξης της 
Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης και την ίδρυση Ευρωπαϊ-
κού Ομίλου Εδαφικής Συνεργασίας, ένα σχήμα που έχει 
πετύχει σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, είπε ο κ. Τσίπρας.
Στόχος είναι η προώθηση αρχικά ήπιων δράσεων ενί-
σχυσης της παραγωγικής πρωτοβουλίας στη ΝΑ Ευ-
ρώπη και σε δεύτερο χρόνο δράσεων υποστήριξης των 
επιχειρηματικών φορέων της περιοχής.
Όπως σημείωσε αυτές οι πρωτοβουλίες θα αποφασι-
σθούν μετά από διάλογο με την επιχειρηματική κοινό-
τητα της χώρας μας και ιδιαίτερα της Βορείου Ελλάδας, 
ταυτόχρονα με τον επίσημο διάλογο των χωρών της 
περιοχής μας.
 Επίσης, τα επόμενα χρόνια προσδοκάται η ανάπτυξη 
οικοσυστήματος υποδομών στη Βόρεια Ελλάδα, με την 
επέκταση των περιφερειακών διασυνδέσεων της περιο-
χής με τις γειτονικές χώρες, της βελτίωσης του οδικού 
και σιδηροδρομικού δικτύου, της ανάπτυξης της παρα-
γωγικής δυναμικότητας σε λιμάνια και αεροδρόμια.
Πρωτοβουλίες οι οποίες αναμένεται να αναβαθμίσουν 
τον γεωπολιτικό ρόλο της ευρύτερης περιοχής.
Ο βιομηχανικός κλάδος δεν είναι ο φτωχός συγγενής 
αλλά ένας κλάδος που μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά το 
επόμενο διάστημα, τόνισε ο Αλ. Τσίπρας.
 Αναφέρθηκε στην σημαντική αύξηση της τουριστικής 

βιομηχανίας και στη συμβολή του στην ανάκαμψη της 
οικονομίας.
 
Ο χώρος της οικοδομής, είπε, έχει αρχίσει να παίρνει 
πάλι πάνω της. Συγκεκριμένα ανέφερε ότι ο αριθμός των 
οικοδομικών αδειών που εκδόθηκαν την περίοδο Σε-
πτεμβρίου ‘17- Αυγούστου 2018 είναι αυξημένος κατά 
15,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 16-17.
«Η χώρα για πρώτη φορά μετά από οκτώ χρόνια βρίσκε-
ται εκτός μνημονίων», είπε ο Αλ. Τσίπρας.
Είπε ότι «πετύχαμε παράλληλα μια συμφωνία για το χρέ-
ος που μας ανοίγει ένα καθαρό διάδρομο δεκαπενταετί-
ας» και πως για πρώτη φορά έχουμε μια ρύθμιση για το 
χρέος που το καθιστά βιώσιμο και διαχειρίσμο.
 Σημείωσε ότι «το σημαντικότερο, με την επιτυχή ολο-
κλήρωση του τρίτου προγράμματος, σε αντίθεση με τα 
δυο προηγούμενα, βρίσκονται πλέον στα χέρια μας τα 
εργαλεία οικονομικής πολιτικής».
Υπογράμμισε πως το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε ένα 
πιο αισιόδοξο περιβάλλον θα αποτυπωθεί για πρώτη 
φορά στο φετινό προϋπολογισμό.»Όπου όχι μόνο δε θα 
περιλαμβάνει μέτρα λιτότητας αλλά μέτρα σημαντικών 
και αναγκαίων ελαφρύνσεων που θα δώσουν αναπτυξι-
ακή ώθηση στη πραγματική οικονομία». Ελαφρύνσεων, 
όπως είπε, όχι μόνο για τους πιο αδύναμους αλλά και για 
την μεσαία τάξη και την επιχειρηματικότητα. Επισήμανε 
ότι έγινε πράξη το αίτημα του Συνδέσμου Βιομηχανιών 
Βορείου Ελλάδος να γίνει κοινωνικός εταίρος.
Μετά το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, σε τροχιά αξιοποίη-
σης βρίσκονται σήμερα τα λιμάνια της Καβάλας και της 
Αλεξανδρούπολης, τόνισε ο κ. Τσίπρας.
Με την υλοποίηση δύο σημαντικών έργων, του εκσυγ-
χρονισμού της σιδηροδρομικής διασύνδεσης Αλεξαν-
δρούπολης - Μπουργκάς - Βάρνας, μαζί με τη γραμμή 
από Θεσσαλονίκη μέχρι Αλεξανδρούπολη, θα έχουμε 
ένα σύγχρονο και ταχύ σιδηροδρομικό δίκτυο.
 Το project της οδικής διασύνδεσης ανάμεσα σε Θεσσα-
λονίκη-Σόφια-Βουκουρέστι, θα αυξήσει τις ήδη εξαιρετι-
κές τουριστικές και εμπορικές ροές από την Ρουμανία και 
την Βουλγαρία προς την Ελλάδα, και αντίστροφα.
 Η σχεδιαζόμενη αναβάθμιση της σιδηροδρομικής σύν-
δεσης Θεσσαλονίκης Σκοπίων Βελιγραδίου Βουδαπέ-
στης δεν θα εξυπηρετήσει μόνο την ολοένα αυξανόμενη 
εμπορική κίνηση από και προς το λιμάνι του Πειραιά, 

αλλά και όλη τη βόρεια Ελλάδα.
Τέλος στο πεδίο της ενεργειακής πολιτικής, η ολοκλή-
ρωση του Νότιου Διαδρόμου, τμήμα του οποίου είναι 
ο Διαδριατικός Αγωγός φυσικού αερίου TAP είναι έργο 
πρωταρχικής σημασίας για την Ελλάδα, ενώ αποτελεί 
ταυτόχρονα και συνιστώσα της ενεργειακής στρατηγι-
κής της ΕΕ.
Προβλέπεται σύνδεσή του τόσο με τον διασυνδετήριο 
αγωγό Ελλάδος - Βουλγαρίας (IGB), όσο και με τους 
υπό σχεδιασμό Διασυνδετήριους αγωγούς φ.α. Ελλάδος 
- πΓΔΜ, για τον εφοδιασμό των χωρών των Δυτικών 
Βαλκανίων.
Ο IGB διαθέτει υψηλή προστιθέμενη αξία λόγω του ότι 
δύναται να αποτελέσει «όχημα» διαμετακόμισης φ.α. και 
από άλλες πηγές, αλλά και προς νέες αγορές στο μέλλον.
 Η Ελλάδα συνεργάζεται για την υλοποίηση του Κάθετου 
Διαδρόμου, ο οποίος αποτελεί το άθροισμα των υφιστά-
μενων και των σχεδιαζόμενων ενεργειακών υποδομών 
φυσικού αερίου, με σημείο εκκίνησης τον τερματικό της 
Ρεβυθούσας , το FSRU στην Αλεξανδρούπολη, και τον 
ΤΑΡ προς τη Βουλγαρία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Ουκρα-
νία, Μολδαβία, Σερβία.
Την ίδια στιγμή, διερευνάται η δυνατότητα διακλάδω-
σης του αγωγού EastMed προς τα Βαλκάνια και προ-
ωθούμε στις Βρυξέλλες τις σημαντικές προοπτικές που 
έχει η επέκταση του αγωγού Turkish Stream προς την 
Ελλάδα.
-Τις ομιλίες του κ. Τσίπρα, των πρωθυπουργών της 
Βουλγαρίας και της Σερβίας και της αναπληρώτριας 
πρωθυπουργού της Ρουμανίας παρακολούθησαν οι 
υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Στα-
θάκης, Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Στέργιος Πιτσιόρ-
λας, ο υφυπουργός Στάθης Γιαννακίδης, ο υφυπουργός 
παρά τω πρωθυπουργώ Δημήτρης Λιάκος, η υφυ-
πουργός Μακεδονίας-Θράκης Κατερίνα Νοτοπούλου, 
οι πρέσβεις των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ, της Γερμανίας Γενς 
Πλέτνερ και της Βρετανίας Κέιτ Σμιθ, ο δήμαρχος Θεσσα-
λονίκης Γιάννης Μπουτάρης, ο τομεάρχης εξωτερικών 
και βουλευτής της ΝΔ Γ.Κουμουτσάκος οι βουλευτές του 
ΣΥΡΙΖΑ Γ. Αμανατίδης, Δ.Μάρδας, Αλεξ.Τριανταφυλλί-
δης, Θ.Τζάκρη κ.α.
Μετά τις ομιλίες ακολούθησε δείπνο.

THESSaloNiKi SUmmiT  2018-11-15 – ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Α Τσίπρας : Το μέλλον της Θεσσαλονίκης και της Μακεδονίας περνά μέσα από τη διαβαλκανική συνεργασία



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

16

Τη σύσταση ανωτάτου συμβουλίου συνεργασίας Ελλάδας- 
ΗΠΑ, πρότεινε ο τομεάρχης εξωτερικών της Νέας Δημοκρα-
τίας, βουλευτής Γιώργος Κουμουτσάκος από το βήμα του 
«Thessaloniki Summit 2018», πρόταση την οποία συζήτησε 
στη συνέχεια με τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι 
Πάιατ.
«Πρέπει να γίνουν συγκεκριμένα βήματα για τη θεσμοθέτηση 
της στρατηγικής συνεργασίας. Ένα τέτοιο βήμα θα μπορούσε να 
είναι η σύσταση ανωτάτου συμβουλίου συνεργασίας Ελλάδας- 
ΗΠΑ, κατά το πρότυπο και αντιστοίχων που έχουμε θεσμοθετή-
σει με άλλες χώρες», δήλωσε ο κ.Κουμουτσάκος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Αυτό», εξήγησε, «σημαίνει ότι σε τακτά χρονικά διαστήματα 
-μία ή και δύο φορές τον χρόνο, μία φορά στην Ουάσιγκτον 
και μία στην Αθήνα- θα υπάρχουν συναντήσεις εκπροσώπων 
της κυβέρνησης και της διοίκησης των δύο χωρών, από διά-
φορα υπουργεία, ώστε να τίθενται συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι 
και πραγματοποιήσιμοι στόχοι και έτσι να προχωρήσει αυτή η 
στρατηγική συνεργασία».

Ερωτηθείς σχετικά με το σκεπτικό της πρότασης που διατύπω-
σε επισήμανε: «Πιστεύω στην αναγκαιότητα της ενισχυμένης 
στρατηγικής σχέσης Ελλάδας- ΗΠΑ, ειδικά στην παρούσα γε-
ωπολιτική και χρονική συγκυρία. Η Ελλάδα έχει ιδιαίτερη προ-
στιθέμενη γεωστρατηγική αξία στην Ανατολική Μεσόγειο, αξία 
που ανεβαίνει γιατί η φάση αποδυτικοποίησης, στην οποία έχει 
εισέλθει η Τουρκία την έχει καταστήσει έναν αβέβαιο και απρό-
βλεπτο σύμμαχο, επομένως η Ελλάδα έχει ρόλους να παίξει».
Σε ό,τι αφορά τα πεδία στα οποία θα πρέπει να αναπτυχθεί η 
στρατηγική σχέση Ελλάδας- ΗΠΑ διευκρίνισε ότι «πρέπει να βα-
σίζεται σε ορισμένες θεμελιακές θέσεις και αρχές: Πρώτον κοινές 
αξίες, δεύτερον αμοιβαίο σεβασμό και τρίτον αμοιβαίο όφελος».
«Η συνεργασία αυτή μπορεί να αναπτυχθεί σε όλα τα πεδία, 
στην οικονομία -με έμφαση στις επενδύσεις, την ενέργεια και 
την υψηλή τεχνολογία- την ασφάλεια, την αντιμετώπιση της 
τρομοκρατίας, την κυβερνοασφάλεια αλλά και τις παραδοσια-
κές απειλές», είπε.
Στο πλαίσιο της στρατηγικής σχέσης, υπογράμμισε ότι «πρέπει 

να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην αξιοποίηση της πολύ ισχυρής 
παρουσίας των Ελλήνων ομογενών στις ΗΠΑ, όχι μόνο με μία 
αντίληψη παραδοσιακή αλλά ουσιαστική και παραγωγική».
Κληθείς να σχολιάσει την τοποθέτηση του πρώην υφυπουρ-
γού Εξωτερικών της Τουρκίας Ε.Μπαγίς περί «μονομερούς 
εκμετάλλευσης των υδρογονανθράκων στην Κύπρο» ο κ. 
Κουμουτσάκος επισήμανε: «Ο κ. Μπαγίς, όπως και η τουρκική 
ηγεσία επιμένουν να ξεχνούν ότι τα κράτη έχουν τα δικαιώματα, 
που τους αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο και βέβαια το δίκαιο της 
θαλάσσης. Ελλάδα και Κυπριακή Δημοκρατία δεν πρόκειται να 
αναστείλουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματά τους. Οι προκλή-
σεις και οι έμμεσες απειλές δεν πρόκειται να μας κάμψουν. Το 
δίκαιο είναι μαζί μας. Επιπλέον όλο και περισσότεροι διεθνείς και 
περιφερειακοί «παίκτες» μοιράζονται μαζί μας αυτές τις θέσεις, 
θέσεις υπέρ του δικαίου, της σταθερότητας και της ειρήνης στην 
περιοχή μας, στην στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο».

Δεν υπάρχει καλύτερος χώρος από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
για να αναπτυχθεί μία χώρα της περιοχής, τόνισε ο πρωθυ-
πουργός της Βουλγαρίας Μπόικο Μπορίσοφ, από το βήμα του 
Thessaloniki Summit του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος.
 «Ποιος βοήθησε την Ελλάδα στην κρίση, ποιος θα μας βοηθήσει 
όλους, αν όχι η Ευρωπαϊκή Ένωση;» διερωτήθηκε ο κ. Μπορί-
σοφ και καλωσόρισε τις συμφωνίες και κοινά έργα υποδομών 
στο πλαίσιο της τετραμερούς συνεργασίας Ελλάδας- Βουλγαρί-
ας- Ρουμανίας- Σερβίας. 
Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία στον τομέα των μεταφορών, 
επισήμανε την ανάγκη «να συνδεθούμε με την Αλεξανδρού-

πολη και να εκσυγχρονίσουμε τη σιδηροδρομική γραμμή με 
Μπουργκάς». Ο κ. Μπορίσοφ γνωστοποίησε ότι περί το τέλος 
του τρέχοντος μηνός θα εγκαινιαστεί ο αυτοκινητόδρομος από 
το Σαντάνσκι μέχρι τα στενά της Κρέσνα, τμήμα του πανευρω-
παϊκού διαδρόμου IV, που συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τη Σόφια. 
«Είμαστε μαζί» τόνισε, και απευθυνόμενος στον Αλέξη Τσίπρα, 
είπε πως «αύριο στη συνάντηση που θα έχουμε για τον διασυν-
δετήριο για το υγροποιημένο αέριο, θα βρούμε κάποιον τρόπο 
να συμμετέχει και η Βουλγαρία με κάποιο ποσοστό, να το υπο-
γράψουμε μέχρι τα τέλη του χρόνου», ώστε «να έχουμε και μία 
σύνδεση ενεργειακή, οδική, σιδηροδρομική, που θα συνδέσει 
το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, γιατί εγώ στη Θεσσαλονίκη 

έρχομαι πιο γρήγορα από ό,τι ο Αλέξης από την Αθήνα». 
Σε ό,τι αφορά την οδική σύνδεση με το Βελιγράδι, είπε ότι το 
95% του αυτοκινητοδρόμου είναι έτοιμο. 
Αναφερόμενος στη συμφωνία των Πρεσπών, ο πρωθυπουργός 
της Βουλγαρίας συνεχάρη τους συναδέλφους του κ.κ. Τσίπρα 
και Ζάεφ, γιατί «αποδείχθηκαν άξιοι ηγέτες» και τάχθηκε υπέρ 
της ευρωπαϊκής και ευρωατλαντικής προοπτικής της ΠΓΔΜ, 
προσθέτοντας πως «όσο πιο γρήγορα ενταχθεί η χώρα και στο 
ΝΑΤΟ τόσο καλύτερα και για την Ελλάδα και για τη Βουλγαρία». 
«Να αξιοποιήσουμε στο μέγιστο τη συνεργασία μας, καθώς 
έχουμε απεριόριστες δυνατότητες» τόνισε ο κ. Μπορίσοφ.

«Ανυπομονώ να δω τη συνέχεια της συνεργασίας μας και τη φι-
λία μας να τη μεταφέρουμε σε πρακτικά σχέδια και έργα» τόνισε 
η πρωθυπουργός της Σερβίας ‘Ανα Μπίρναμπιτς (Ana Brnabic), 
αναφερόμενη από το βήμα του Thessaloniki Forum του Συν-
δέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος στις καλές σχέσεις, που 
έχουν αναπτύξει μεταξύ τους οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας, 
της Βουλγαρίας, της Σερβίας και της Ρουμανίας, στο πλαίσιο της 
τετραμερούς συνεργασίας.
«Η Σερβία έχει δύο στόχους, την προσχώρηση στην Ευρωπαϊ-
κή Ένωση και τη διασυνοριακή και περιφερειακή συνεργασία. 
Σε αυτό το επίπεδο οι τετραμερείς συναντήσεις, που ξεκίνησαν 
πρόσφατα, εκτιμούμε βαθύτατα πως αποτελούν εξαιρετικό 
δείγμα διαπεριφερειακής συνεργασίας, το να μοιραζόμαστε, 

δηλαδή, τις εμπειρίες μας με κάποιον που είναι ήδη μέλος στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και πρόθυμος να μας βοηθήσει στη 
δική μας ενταξιακή πορεία», επισήμανε η κ. Μπρίναμπιτς.
«Έργα υποδομής και ενέργειας» εξήγησε «είναι πολύ σημαντικά 
για τη διασυνδεσιμότητά μας και […] περιμένουμε και άλλες 
πτυχές της συνεργασίας να αναπτυχθούν και κατά τη διαδικασία 
του Βερολίνου για τα δυτικά Βαλκάνια».
Σε ό,τι αφορά την οικονομία επεσήμανε ότι η συνεργασία εστι-
άζεται στη δημιουργία μιας ενοποιημένης οικονομικής περιφε-
ρειακής ενότητας, με κοινά επιμελητήρια και τη δημιουργία του 
«Φόρουμ των επιμελητηρίων», ενώ ως τρίτο πυλώνα της συ-
νεργασίας ανέφερε τα θέματα της νεολαίας. «Συνεργαζόμαστε 
και συζητάμε για τη συνεργασία των νέων σε θέματα εκπαίδευ-

σης, πολιτισμού, έτσι ώστε να έχουμε πιο στενούς δεσμούς στην 
περιοχή» εξήγησε.
«Η Σερβία εργάζεται πάρα πολύ στο θέμα της διαπεριφερεια-
κής συνεργασίας, καθώς οι πολίτες της είναι πιο πλούσιοι όταν 
υπάρχει αυτή η συνεργασία» κατέληξε η πρωθυπουργός της 
Σερβίας, ευχαριστώντας τους -επίσης παρόντες στο δείπνο του 
ΣΒΒΕ- πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της Βουλγαρίας και την 
αναπληρώτρια πρωθυπουργό της Ρουμανίας «για τη στήριξη 
της πορείας της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση». «Ανυπομο-
νούμε να σας υποδεχθούμε στο Βελιγράδι στις 21 και 22 Δεκεμ-
βρίου στην επόμενη τετραμερή συνάντηση και να συνεχιστεί ο 
διάλογός μας» είπε.

THESSaloNiKi SUmmiT  2018-11-15 – ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Σύσταση ανωτάτου συμβουλίου συνεργασίας Ελλάδας-ΗΠΑ στο πλαίσιο της στρατηγικής τους σχέσης πρότεινε ο τομεάρχης 
εξωτερικών της ΝΔ Γ.Κουμουτσάκος

Να συνδέσουμε ενεργειακά, οδικά και σιδηροδρομικά το Αιγαίο με τη Μαύρη Θάλασσα, είπε ο πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Μπ.Μπορίσοφ

Να μεταφέρουμε τη συνεργασία και φιλία μας σε πραγματικά έργα, είπε η πρωθυπουργός της Σερβίας, Άνα Μπίρναμπιτς
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Στην ανάγκη ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας Ελ-
λάδας-Σερβίας στους τομείς της οικονομίας, υποδομών και 
διασυνδεσιμότητας, πολιτισμού, ενέργειας και αθλητισμού 
συμφώνησαν οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών, Αλέξης 
Τσίπρας και Άνα Μπίρναμπιτς, στη διάρκεια διμερούς συνά-
ντησης που είχαν στο περιθώριο του Thessaloniki Summit 

2018 που πραγματοποιείται στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελ-
λίδης» της ΔΕΘ, με διοργανωτή τον Σύνδεσμο Εξαγωγέων 
Βορείου Ελλάδος.
Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές οι συζητήσεις των δύο πλευ-
ρών θα εντατικοποιηθούν ενόψει της σύγκλησης του Ανωτά-
του Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Σερβίας στο Βελιγράδι 

στις 21 Δεκεμβρίου.
Ο κ. Τσίπρας ανέδειξε τα πλεονεκτήματα της Συμφωνίας των 
Πρεσπών για την οικονομική συνανάπτυξη και ευημερία στην 
ευρύτερη περιοχή και συζήτησαν για τις τρέχουσες εξελίξεις 
σχετικά με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Βελιγράδι και 
την Πρίστινα.

Την έγκριση από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 
Τροφίμων έλαβαν συνολικά 112 επενδυτικά έργα από τα 
Μέτρα 3.2.2 και 4.2.4 «Παραγωγικές επενδύσεις στην Υδα-
τοκαλλιέργεια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας 
και Θάλασσας (ΕΠΑλΘ) 2014-2020. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 

ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 93,1 εκατ. ευρώ, 
από τα οποία τα 40 εκατ. ευρώ αποτελούν τη δημόσια δαπάνη 
(εθνικοί και κοινοτικοί πόροι).
 Μάλιστα, όπως αναφέρει το υπουργείο, σε ανακοίνωσή του, 
«με την έγκριση των επενδυτικών έργων στον ταχέως ανα-

πτυσσόμενο ελληνικό κλάδο των υδατοκαλλιεργειών ανοίγει 
ο δρόμος για την υλοποίησή τους και, με βάση τους φακέλους 
που υποβλήθηκαν, θα δημιουργηθούν τουλάχιστον 164 νέες 
θέσεις εργασίας».

Σε πυρήνα συνεργασίας των χωρών της ευρύτερης περιοχής 
αναδεικνύεται το θέμα της ενέργειας, που ενισχύεται μέσα από 
έργα που ήδη υλοποιούνται και πρωτοβουλίες που «οδεύουν» 
σ’ αυτήν την κατεύθυνση, σύμφωνα με όσα επισημάνθηκαν 
από τους ομιλητές στην ενότητα για την ενεργειακή ασφάλεια, 
στη διάρκεια των εργασιών της σχετικής θεματικής ενότητας της 
3ης Συνόδου Thessaloniki Summit 2018.
Την ενίσχυση της συνεργασίας των χωρών της περιοχής με 
επίκεντρο τον ενεργειακό τομέα, υπογράμμισε η αναπληρώ-
τρια πρωθυπουργός της Ρουμανίας, Άνα Μπίρτσαλ. Σύμφωνα 
με την ίδια, πρόκειται για έναν τομέα πρώτης προτεραιότητας, 
καθώς, αποτελεί ένα «σημείο αναφοράς» της συνεργασίας που 
ήδη «ξεδιπλώνεται» μεταξύ χωρών της ευρύτερης περιοχής, με 
έμφαση σ’ αυτήν που αναπτύσσεται μεταξύ Ρουμανίας – Ελλά-
δας – Βουλγαρίας – Σερβίας. Η κ. Μπίρτσαλ, χαρακτήρισε την 
ενέργεια και την ενεργειακή ασφάλεια, ιδίως μεταξύ των χωρών 
της περιοχής, «διαμάντι» που – όπως είπε – «πρέπει να το αφή-
σουμε να λάμψει», προκειμένου να οικοδομηθεί ένα πιο στέρεο 
μέλλον.
Τα βασικά σημεία του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το 
Κλίμα παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γιώργος Σταθάκης. Ένα απ’ αυτά είναι η αναδιάρθρωση του 
ενεργειακού μείγματος μέχρι το 2030, με αύξηση της συμμε-
τοχής των ΑΠΕ (στο 32% στη συνολική κατανάλωση και στο 
55%-57% στην ηλεκτροπαραγωγή), περιορισμό του λιγνίτη 
στο 17% και αξιοποίηση του φυσικού αερίου ως σταθεροποι-
ητικό παράγοντα για τη μεταβατική περίοδο.
Σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών προς το 
εξωτερικό, ο υπουργός υπογράμμισε ότι προωθούνται διασυν-
δέσεις τόσο στο δίκτυο ηλεκτρισμού όσο και στο δίκτυο φυσικού 

αερίου.
Σύμφωνα με τον ίδιο, στο «πεδίο» του φυσικού αερίου βρί-
σκονται σε εξέλιξη, έχοντας καταγράψει σημαντική πρόοδο: 
Ο αγωγός TAP έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, τις προηγούμενες 
μέρες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έδωσε το «πράσινο φως» για 
την κατασκευή του IGB, έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις για την 
κατασκευή αγωγού που θα ενώνει την πόλη των Σκοπίων με 
τη Θεσσαλονίκη και προχωρά η προετοιμασία εκκίνησης του 
EastMed, ενός φιλόδοξου έργου με μεγάλη στρατηγική σημασία 
για την ευρύτερη περιοχή. Ειδικά για τον EastMed, ο υπουργός 
υπογράμμισε ότι η κατασκευή του συνδέεται με την αξιοποίηση 
των κοιτασμάτων υδρογονανθράκων που εντοπίστηκαν τα 
προηγούμενα χρόνια στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου. Προσέθεσε, δε, ότι και στην Ελλάδα έχουν γίνει 
σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση της έρευνας για ύπαρξη 
αντίστοιχων κοιτασμάτων, σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες 
εταιρείες του κλάδου διεθνώς.
Στρατηγικό έργο χαρακτήρισε τον αγωγό EastMed, η πρέσβει-
ρα του Ισραήλ στην Ελλάδα Ιρίτ Μπεν – Άμπα, ο αγωγός που 
συνδέει το Ισραήλ με την Ευρώπη, μέσω Κύπρου, Ελλάδας 
και Ιταλίας, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, και παρουσίασε τις 
αλλαγές που συντελούνται στην ενεργειακή αγορά του Ισραήλ, 
αλλαγές που καθιστούν την αγορά επενδυτικό προορισμό. Η 
ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αερίου αναμένεται, σύμ-
φωνα με όσα τονίσθηκαν, να αποτελέσουν κυρίαρχη πηγή τρο-
φοδοσίας τόσο για το Ισραήλ, όσο και για την ευρύτερη περιοχή.
Ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βουλευτής Τρικά-
λων της ΝΔ Κωνσταντίνος Σκρέκας, παρουσίασε τους βασικούς 
αξονες του ενεργειακού σχεδιασμού της ΝΔ, λέγοντας πως 
στόχος είναι ο ενεργειακός τομέας να αποτελέσει τον κύριο πα-

ράγοντα ανάπτυξης.
Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου Μαρίνος 
Χριστοδουλίδης, επισήμανε πως η ανακάλυψη υδρογοναν-
θράκων στην ΑΟΖ της Κύπρου παρέχει σημαντικές προοπτικές 
για προμήθεια ενεργειακών πόρων τόσο στην Ευρώπη, όσο 
και στα Βαλκάνια από νέες πηγές φυσικού αερίου. Τόνισε, δε, 
ότι, η συμφωνία για τον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου 
Κύπρου – Αιγύπτου, επανενισχύει τις προσπάθειες των χωρών 
της ανατολικής Μεσογείου, ώστε να αναπτύξουν σημαντικές 
συνέργειες.
Ο ιδρυτικός πρόεδρος του Greek Energy Forum Αλέξανδρος 
Λαγάκος, σημείωσε, ότι έως το 2040 το αέριο θα είναι το ορυκτό 
που θα αναπτύσσεται πιο γρήγορα και μετά θα έχει υπερκεράσει 
τον άνθρακα και θα γίνει η δεύτερη πιο σημαντική ενεργειακή 
πηγή στον πλανήτη.
Η διευθύντρια του TAP στην Ελλάδα Κατερίνα Παπαλεξανδρή, 
τόνισε, ότι το έργο αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες ξένες άμεσες 
επενδύσεις στην Ελλάδα και ένα πολύ μεγάλο έργο ενεργειακής 
υποδομής για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Για την Ελλάδα, 
σημείωσε, ότι έχουν διαμορφωθεί 540 από τα 550 χιλιόμετρα 
της όδευσης, ενώ για τις τρεις χώρες που «περνά» ο αγωγός και 
κατασκευάζεται, είπε πως έχει ολοκληρωθεί κατά περίπου 80%.
Η 3η Σύνοδος Thessaloniki Summit 2018 οργανώνεται από τον 
Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), στο Συνεδρι-
ακό Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» της ΔΕΘ.
 Το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) και το Πρακτορείο 104,9 FM είναι υπο-
στηρικτές επικοινωνίας της διοργάνωσης.

THESSaloNiKi SUmmiT  2018-11-15 – ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
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Η ενεργειακή ασφάλεια, πυρήνας της συνεργασίας των χωρών της περιοχής

Στην ανάγκη ενίσχυσης της συνεργασίας Ελλάδας - Σερβίας συμφώνησαν οι πρωθυπουργοί των δύο χωρών
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Μνημόνιο συνεργασίας, ανάμεσα στην Περιφέρεια Νοτίου 
Αιγαίου με το Εργαστήριο Ήπιων Μορφών Ενέργειας και 
Προστασίας Περιβάλλοντος και το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευ-
νας Πειραιά και Νήσων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, 
υπέγραψε σήμερα ο περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος 
Χατζημάρκος, με τον διευθυντή του Κέντρου Ιωάννη Καλδέλλη. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η συνεργασία στοχεύει στον σχεδι-
ασμό ενός οδικού χάρτη μετατροπής δέκα, κατ΄αρχήν, μικρών 
Μη-Διασυνδεδεμένων Νησιών της Δωδεκανήσου και των 
Κυκλάδων σε «Έξυπνα Νησιά», μέσα από μια σειρά δράσεων 
αναβάθμισης των τοπικών υποδομών στους τομείς της ενεργει-
ακής αυτονομίας και ασφάλειας, της διαχείρισης των υδατικών 
αποθεμάτων και της ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Το Μνημόνιο, έχει ως κύριο στόχο, τη σύνθεση ενός Ολοκλη-
ρωμένου Συστήματος Ενίσχυσης Υποδομών, στα Μη-Διασυν-
δεδεμένα Νησιά με βάση τα διεθνή πρότυπα για βιώσιμες και 
έξυπνες κοινότητες, με αιχμή τις 5G ψηφιακές ανοιχτές υποδομές 
και υπηρεσίες στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, με την 
προοπτική να επεκταθεί στο άμεσο μέλλον στον Εθνικό και Ευ-
ρωπαϊκό χώρο.
Τα νησιά, τα οποία κατ΄αρχήν έχουν επιλεγεί είναι: Καστελόριζο, 
Αγαθονήσι, Χάλκη, Λειψοί, Σχοινούσα, Δονούσα, Κουφονήσι, 
Ηρακλειά, Ανάφη και Σίκινος, ως πρώτη φάση για να ακολου-
θήσει στη συνέχεια και η δεύτερη φάση σε μια περαιτέρω ιεράρ-
χηση για τα άλλα.
 Σε συνέντευξη Τύπου που δόθηκε στο πλαίσιο της υπογραφής 

του Μνημονίου, τον φιλόδοξο αυτό στόχο, ο οποίος είναι ενταγ-
μένος στον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας, περιέγραψαν ο 
περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος, ο δι-
ευθυντής του Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Πειραιά, Ιωάννης 
Καλδέλλης και ο καθηγητής Παναγιώτης Κτενίδης, διδάσκων-ε-
πιβλέπων Διπλωματικών Εργασιών του Εργαστηρίου Ήπιων 
Μορφών Ενέργειας.
 Ειδικότερα, το Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής στα πλαίσια των 
ερευνητικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων των Εργα-
στηρίων Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλ-
λοντος, σε συντονισμό από το Κέντρο Τεχνολογικής Έρευνας 
(ΚΤΕ) Πειραιά & Νήσων, προτείνει την υλοποίηση μιας σειράς 
δράσεων «Αναβάθμισης των Τοπικών Υποδομών» στις οποίες 
περιλαμβάνονται:
 α. Ενίσχυση της Ενεργειακής Αυτονομίας και Ασφάλειας με αξι-
οποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και κατάλληλων 
Συστημάτων Αποθήκευσης Ενέργειας. Κάλυψη ενεργειακών 
αναγκών των κατοίκων με ταυτόχρονη δυνατότητα κάλυψης 
των τοπικών επιχειρήσεων αναπτυξιακού χαρακτήρα σε ση-
μαντικό βαθμό.
β. Βελτίωση της Διαχείρισης των Υδάτινων Αποθεμάτων, κυ-
ρίως με μικρές μονάδες αφαλάτωσης, αλλά και με κατάλληλα 
έργα υποδομών.
γ. Ανάπτυξη έξυπνων και ενεργειακά βέλτιστων λύσεων για 
υποστήριξη του δημοτικού/δημόσιου φωτισμού με βελτίωση 
της ποιότητας και περιορισμό του ενεργειακού/περιβαλλοντι-

κού κόστους.
δ. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των Αστικών Απορριμμάτων 
αλλά και των Υγρών Αποβλήτων με σεβασμό στο περιβάλλον 
και στην αειφόρο ανάπτυξη.
ε. Υποστήριξη της ανάπτυξης Ηλεκτροκίνησης με αξιοποίηση 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και περιορισμό και ελαχιστο-
ποίηση των εισαγωγών πετρελαίου. Για το σκοπό αυτό απαι-
τείται και η δημιουργία κατάλληλων Υποδομών στήριξης των 
καθαρών μεταφορών με σταθμούς φόρτισης και συστήματα 
διαχείρισης των τοπικών μεταφορών.
στ. Αναβάθμιση της πρόσβασης των κατοίκων σε υπηρεσίες 
ηλεκτρονικής επικοινωνίας με την εγκατάσταση ασφαλών και 
υψηλής ποιότητας δικτύων WiFi και αξιοποίηση των τεχνολο-
γιών 5G και χρήση δορυφορικών υπηρεσιών.
ζ. Κάλυψη αναγκών ενεργειακών και τηλεπικοινωνιακών των 
αλιευτικών καταφυγίων των μικρών νησιών, με σύγχρονες 
τεχνολογικές λύσεις, με σκοπό εξασφάλιση της βιωσιμότητάς 
τους.
 Για την υλοποίηση του έργου προβλέπεται η συνεργασία με 
το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενη-
μέρωσης, με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, την 
Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, τους Ορ-
γανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης των νησιών, τα Ακαδημαϊκά 
Ιδρύματα, φορείς αλλά και ημεδαπές ή αλλοδαπές εταιρείες ενί-
σχυσης της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας.

Τη δημιουργία ενός μοναδικού παγκόσμιου δικτύου με στόχο 
την κοινή αστική ανάπτυξη ανακοίνωσε η Mastercard.
Συγκεκριμένα, με την πρωτοβουλία City Possible, η Mastercard 
συνδέει πόλεις με ακαδημαϊκά ιδρύματα και επιχειρήσεις, δίνο-
ντάς τους την ευκαιρία να εντοπίσουν προκλήσεις που μπορούν 
να αντιμετωπιστούν μέσω συνεργασιών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ αναλυτικότερα, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, 16 πόλεις 
γίνονται ιδρυτικά μέλη του παγκόσμιου δικτύου «City Possible», 
εκπροσωπώντας ένα ευρύ φάσμα από άποψη γεωγραφίας και 
μεγέθους: Αθήνα, Βαλτιμόρη, Ντουμπάι, Δουβλίνο, Ελσίνκι, 
Χονολουλού, Κάνσας, Μελβούρνη , Πράγα, Σαν Ντιέγκο, Αλ-
ταμόντε Σπρίνγκς (Φλόριντα) , αλλά και μεγάλες κοινότητες του 
Σίδνεϋ, όπως το Campbelltown, το Canterbury Bankstown, το 
Liverpool και το Wollondilly. Το δίκτυο παραμένει ανοιχτό, με 
στόχο την ένταξη και άλλων πόλεων.
Ο δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, δήλωσε σχετικά: 
«Η Αθήνα έχει αποκτήσει μεγάλη τεχνογνωσία σε ζητήματα 
συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και είμαστε ενθου-
σιασμένοι που εντασσόμαστε στο πρόγραμμα City Possible. Η 
Mastercard αποτελεί βασικό συνεργάτη μας, καθώς ήδη ερ-
γαζόμαστε από κοινού για την ενίσχυση του τουρισμού, αλλά 
και του τομέα της τεχνολογίας στην πόλη της Αθήνας. Συμμετέ-
χοντας σε αυτή την παγκόσμια πρωτοβουλία, συνεχίζουμε να 
ενεργούμε με στόχο την αναζήτηση έξυπνων λύσεων για την 

πόλη μας. Η ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών με 
άλλες πόλεις, είναι ο καλύτερος τρόπος για να εξασφαλίσουμε 
ένα καλύτερο μέλλον».
Η Άσπα Παλημέρη, Country Manager της Mastercard για Ελλά-
δα, Κύπρο και Μάλτα δήλωσε σχετικά: «Η Mastercard δεσμεύε-
ται ν’ αποτελέσει κινητήρια δύναμη στον ιδιωτικό τομέα, με στό-
χο την βελτίωση των πόλεων και τη μείωση των αποκλεισμών. 
Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι που επεκτείνουμε τη συνεργασία 
μας με τον δήμο Αθηναίων μέσω της παγκόσμιας πλατφόρμας 
CityPossible. Μαζί είμαστε σε θέση να προσφέρουμε σε πολίτες 
και τουρίστες αναβαθμισμένες δυνατότητες διασύνδεσης, στους 
τομείς του εμπορίου, του τουρισμού αλλά και της κινητικότη-
τας».
Οι Στόχοι για την Ανάπτυξη (SDGs) που υιοθέτησαν τα Ηνωμένα 
Έθνη το 2015, υπογράμμιζαν την ανάγκη για την «μείωση των 
ανισοτήτων και την ενίσχυση της ασφάλειας, της ανθεκτικότη-
τας και της βιωσιμότητας των πόλεων». Προκειμένου να επιτα-
χυνθεί η διαδικασία, το United NationsGlobal Compact Cities 
Programme θα βρεθεί στο πλευρό της πρωτοβουλίας «City 
Possible». Σε συνεργασία με τη Mastercard, οι συμμετέχουσες 
πόλεις θα μπορέσουν ν’ αποκτήσουν πρόσβαση στο δίκτυο 
«CityPossible» με στόχο τον εντοπισμό κοινών προκλήσεων και 
την αναζήτηση βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων.
Βασικό στοιχείο της πρωτοβουλίας «CityPossible» είναι η 

συνεργασία της Mastercard με το Κέντρο Τεχνολογίας και Επι-
χειρηματικότητας στο Πανεπιστήμιο του Χάρβαρντ (TECH), 
το οποίο θα φιλοξενήσει σειρά προγραμμάτων με στόχο την 
ανταλλαγή γνώσεων σε παγκόσμιο επίπεδο. Η πρώτη συνάντη-
ση θα πραγματοποιηθεί στο SmartCity Expo της Βαρκελώνης 
και θα επικεντρωθεί σε ζητήματα όπως ο πολεοδομικός σχεδι-
ασμός, οι υπηρεσίες κινητικότητας και η αξιοποίηση στοιχείων 
και δεδομένων.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η δημόσια συγκοινωνία 
αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των πλεονεκτημάτων 
που μπορεί να αποφέρει η συνεργασία μεταξύ πόλεων. Η καινο-
τόμα πρωτοβουλία της χρήσης ανέπαφης τεχνολογίας για την 
έκδοση των εισιτηρίων στις αστικές συγκοινωνίες υλοποιήθηκε 
για πρώτη φορά κατόπιν συνεργασίας μεταξύMastercard και 
Transport for London (TfL) και σήμερα υιοθετείται παγκοσμίως 
από πόλεις όπως το Σίδνεϋ, η Σιγκαπούρη, το Βανκούβερ, η 
Βοστώνη και η Νέα Υόρκη. ‘Αλλοι τομείς όπου οι πόλεις και οι 
πολίτες τους θα μπορούσαν να ωφεληθούν από νέες καινοτόμες 
λύσεις, είναι το σύστημα διανομής των κοινωνικών παροχών 
αλλά και η διαδικασία πρόσβασης στις δημοτικές υπηρεσίες

ΣΕ “ΕΞΥΠΝΑ” ΘΑ ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΔΕΚΑ ΝΗΣΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ciTY poSSiBlE ΤΗΣ maSTErcarD ΓΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
Συμμετέχει και ο δήμος Αθηναίων
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Με την Επίτροπο, αρμόδια για τα θέματα περιφερειακής πολι-
τικής, Koρίνα Κρέτσου συναντήθηκε σήμερα στις Βρυξέλλες ο 
Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Κώστας Μπακογιάννης, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ . Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε 
το θέμα της απορρόφησης κοινοτικών κονδυλίων από την Περι-
φέρεια Στερεάς Ελλάδας και ιδιαίτερα για το έργο του Ασωπού. 
Παράλληλα, τέθηκε και το ζήτημα της Νέας Προγραμματικής 
Περιόδου του ΕΣΠΑ 2021-2027 για το οποίο έχουν ήδη ξεκινήσει 
συζητήσεις στις Βρυξέλλες. Ένα πρόγραμμα από το οποίο μπο-
ρούν να υπάρξουν σημαντικές χρηματοδοτικές πηγές για έργα 
στην Αθήνα.
 Η Επίτροπος, μετά την συνάντηση δήλωσε: «Είχα μια εποικοδο-

μητική συνάντηση με τον κ. Κώστα Μπακογιάννη, τον περιφε-
ρειάρχη Στερεάς Ελλάδας. Τον ευχαρίστησα για την πολύ καλή 
συνεργασία και καλωσόρισα την πρόοδο που έχει επιτευχθεί μέ-
χρι στιγμής, ενώ ζήτησα να αυξηθούν περεταίρω οι προσπάθειες 
για να επιταχυνθεί η απορροφητικότητα της προγραμματικής 
περιόδου 2014-2020. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη που διαπίστω-
σα ότι το εμβληματικό έργο του Ασωπού, που στοχεύει στην 
εξυγίανση της περιοχής του Ασωπού και στον εκσυγχρονισμό 
του βιομηχανικού πάρκου των Οινοφύτων, προχωράει με στα-
θερό ρυθμό. Είμαι σίγουρη ότι θα μας δοθεί η ευκαιρία να πα-
ρακολουθήσουμε την εξέλιξη του και να συνεχίσουμε αυτή την 
εποικοδομητική συνεργασία. Προσωπικά εύχομαι τα καλύτερα 

στον κ. Μπακογιάννη».
 Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας δήλω-
σε: « Είχαμε μία σημαντική συνάντηση με την Επίτροπο Περιφε-
ρειακής Πολιτικής Κορίνα Κρέτσου. Πολύ θετική η αποτίμηση 
της προσπάθειας μας στην Περιφέρεια, όχι μόνο για να πιάσει 
τόπο κάθε ευρώ του ΕΣΠΑ, αλλά και για να αξιοποιήσουμε τα 
σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εδώ έχει ανοίξει ήδη και η 
συζήτηση για τη νέα προγραμματική περίοδο του 2021-2027. 
Μια μεγάλη ευκαιρία για τον Δήμο Αθηναίων, αρκεί να κάνουμε 
τη δουλειά μας σωστά. Με σοβαρό σχεδιασμό και ξεκάθαρους 
στόχους».

Υπεγράφη σήμερα προγραμματική σύμβαση μεταξύ του δημάρ-
χου Λευκάδας, Κωνσταντίνου Δρακονταειδή, του προέδρου του 
διοικητικού συμβουλίου, Ευαγγέλου Χαλικιά, νομίμου εκπρο-
σώπου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας και του προ-
έδρου και διευθύνοντα συμβούλου του οργανισμού Enterprise 
Greece, Γρηγόρη Στεργιούλη, με απώτερο στόχο την επενδυτική 
και αδειοδοτική ωρίμανση του έργου «Μαρίνα Βλυχού νήσου 
Λευκάδας», προκειμένου αυτό να εισαχθεί στη Διυπουργική Επι-
τροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.), και να εγκριθεί ως 
στρατηγική επένδυση, καθώς και για την περαιτέρω αναζήτηση 
επενδυτικού σχήματος μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας.
Η προγραμματική σύμβαση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αποσκο-
πεί στην κατάρτιση επιχειρηματικού σχεδίου για την δημιουργία 
Μαρίνας στη περιοχή Βλυχού Λευκάδας. Στο πλαίσιο αυτό θα 
ολοκληρωθούν υποστηρικτικές μελέτες αδειοδοτικής και τεχνι-
κής εφικτότητας καθώς και επιχειρηματικό σχέδιο βιωσιμότη-
τας και κερδοφορίας της επένδυσης. Το έργο θα εισαχθεί προς 
έγκριση στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων 

του Ν.3894/2010, όπως ισχύει. Η αποστολή του οργανισμού 
Enterprise Greece θα ολοκληρωθεί με την κατάρτιση των δια-
γωνιστικών φύλλων του πλειοδοτικού διαγωνισμού παραχώ-
ρησης του έργου σε συνεργασία με τον Δήμο και το Δημοτικό 
Λιμενικό Ταμείο.
Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece, 
Γρηγόρης Στεργιούλης δήλωσε ότι: «Η υπογραφή της σημερινής 
προγραμματικής σύμβασης αποτελεί άλλη μία πρωτοβουλία 
του Enterprise Greece στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου προ-
γράμματος δράσεών του, με στόχο την προσέλκυση και την 
υποστήριξη παραγωγικών επενδύσεων στην Ελλάδα. Πρόκει-
ται για ένα έργο υποδομής ιδιαίτερης σημαντικότητας, που θα 
αποφέρει πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο στην τοπική κοινωνία 
όσο και γενικότερα, και θα συμβάλλει στο μοντέλο μίας βιώσιμης 
ανάπτυξης, που αποτελεί άλλωστε τον στρατηγικό στόχο της 
χώρας μας. Εμείς από μεριάς μας θα καταβάλλουμε τη μέγιστη 
δυνατή προσπάθεια, έτσι ώστε να σταθούμε αρωγοί στην πραγ-
ματοποίηση αυτής της επένδυσης.»

O δήμαρχος Λευκάδας, Κωνσταντίνος Δρακονταειδής δήλωσε: 
«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τη Λευκάδα αλλά 
και για τα Ιόνια Νησιά. Με την υπογραφή της Προγραμματικής 
Σύμβασης μεταξύ του Enterprise Greece, του Δήμου Λευκάδας 
και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας δημιουργού-
νται οι προϋποθέσεις για τη κατασκευή ενός έργου υποδομής 
τεράστιας σημασίας. Τα οφέλη για την τοπική κοινωνία, την 
ευρύτερη περιοχή, το Δήμο και το Λιμενικό Ταμείο Λευκάδας 
θα είναι πολλαπλά. Θέλω να ευχαριστήσω το Enterprise Greece, 
τον πρόεδρο και τους συνεργάτες του για τη άψογη συνεργασία 
που είχαμε εδώ και καιρό, μέσα από κοπιαστικές συζητήσεις που 
οδήγησαν σε αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα.»
Ο πρόεδρος του Λιμενικού Ταμείου Λευκάδας, Ευάγγελος Χαλι-
κιάς δήλωσε: «Με την έναρξη υλοποίησης του έργου αναβαθμί-
ζεται ο ρόλος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Αναμένεται δε, 
η επιχειρηματική και περιβαλλοντική αναβάθμιση της ευρύτερης 
περιοχής του Βλυχού, με σημαντική θετική επίδραση στην τοπι-
κή κοινωνία και το περιβάλλον.»

Στη λιανική αγορά των εμπορικών ακινήτων και των υποδομών 
ηλεκτρονικού εμπορίου εισέρχεται ο όμιλος Fourlis, σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Πηγές του ομίλου μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ έλεγαν ότι μεσοπρό-
θεσμα και μακροπρόθεσμα η συγκεκριμένη αγορά προβλέπεται 
να έχει «καλές αποδόσεις για τους μετόχους του ομίλου». Προς 
τούτο μάλιστα στην υπό ίδρυση εταιρεία ο όμιλος συνεισφέρει 
επτά ακίνητα αξίας 176 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα όπως ανακοίνω-
σε χθες το πρωί η διοίκηση της Fourlis Συμμετοχών Α.Ε. «η υπό 
σύσταση θυγατρική εταιρεία του ομίλου Trade Estates υπέβαλε 
στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αίτηση για χορήγηση άδειας λει-
τουργίας Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας 

(ΑΕΕΑΠ) σύμφωνα με τον Ν.2778/1999 και τον Ν.4209/2013». 
Και σημειώνει ότι «σκοπός του ομίλου Fourlis είναι να ιδρύσει μία 
ΑΕΕΑΠ που θα δραστηριοποιείται αμιγώς σε ποιοτικά ακίνητα 
λιανικής αγοράς και υποδομών ηλεκτρονικού εμπορίου. Θεω-
ρούμε ότι η εξέλιξη του κλάδου λιανικής σε φυσική και ψηφιακή 
μορφή, παρουσιάζει πολύ ενδιαφέρουσες ευκαιρίες για την αγο-
ρά ακινήτων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη».
Αξίζει να σημειωθεί ότι «στον φάκελο αίτησης αδειοδότησης ΑΕ-
ΕΑΠ συμπεριλαμβάνονται όλα τα υφιστάμενα ιδιόκτητα ακίνητα 
του ομίλου τα οποία χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία της Λια-
νικής Οικιακού Εξοπλισμού (ΙΚΕΑ), το κέντρο εφοδιαστικής αλυ-
σίδας στο Σχηματάρι, καθώς και τα επενδυτικά ακίνητα λιανικής 

του ομίλου στην Ελλάδα, συνολικής αξίας 176 εκατομμυρίων 
ευρώ περίπου».
Όπως επισημαίνει η διοίκηση του ομίλου «η Trade Estates ΑΕ-
ΕΑΠ θα αναπτυχθεί δυναμικά με την απόκτηση νέων ακινήτων 
και εκτός ομίλου Fourlis, αναπτύσσοντας με αυτόν τον τρόπο ένα 
μείγμα ακινήτων λιανικής υψηλής ποιότητας. Trade Estates: Στην 
υπηρεσία της λιανικής (Serving Physical and Digital Retail)». Και 
καταλήγει λέγοντας πως μ΄αυτή την κίνηση «η Fourlis A.E. Συμ-
μετοχών αποσκοπεί σε περαιτέρω μεγιστοποίηση της αξίας των 
μετόχων της».

Υπεγράφησαν από τον υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, 
Γιώργο Βασιλειάδη, ακόμη δύο σημαντικές παρεμβάσεις σε εγκα-
ταστάσεις της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Συγκεκριμένα, 
υπεγράφη η έγκριση τεύχους διακήρυξης για τη δημοπράτηση 

του έργου: «Αντικατάσταση του ελαστικού συνθετικού τάπητα 
του στίβου» στο Εθνικό Καυτανζόγλειο Στάδιο προϋπολογισμού 
696.433,16 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α 167.143,96 Ευρώ), καθώς και η 
έγκριση μελέτης του έργου «Κατασκευή συνθετικού αθλητικού 

δαπέδου στο βοηθητικό προπονητήριο» στο ΕΑΚ Κέρκυρας 
προϋπολογισμού 62.300 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 14.952 Ευρώ).

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Κ. ΚΡΕΤΣΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΛΥΧΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ

ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο ΟΜΙΛΟΣ FoUrliS ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ  

ΓΓΑ: ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΕ ΚΑΥΤΑΝΖΟΓΛΕΙΟ ΚΑΙ ΕΑΚ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
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Επανήλθε στην ανοδική τάση και διαμορφώθηκε στις 
163 μονάδες έναντι 159 το προηγούμενο τρίμηνο ο 
γενικός δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO 
General Index) το 3ο τρίμηνο του 2018. Η άνοδος του 
δείκτη αποτυπώνει την επαναφορά της αισιοδοξίας 
μεταξύ των CEOs σχετικά με την πορεία της ελληνικής 
οικονομίας, που έχει ήδη εκφραστεί τα προηγούμενα 
τρίμηνα. Παράλληλα, οι CEOs εκφράζουν τη σταθερή 
προσήλωσή τους στην αναγκαιότητα των μεταρρυθ-
μίσεων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει άνο-
δο του δείκτη στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και 
οριακή πτώση κατά μία μονάδα στις μεγάλες και πολύ 
μεγάλες. Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης 
(ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) σημείωσε άνοδο και 
διαμορφώθηκε στις 156 μονάδες έναντι 153 το προη-
γούμενο τρίμηνο. Παρόμοια και ο δείκτης προσδοκιών 
(ΕΑΣΕ-CEO Expectation Index) παρουσίασε αύξηση στις 
170 μονάδες έναντι 165 του προηγούμενου τριμήνου.
Ο πρόεδρος του ΔΣ της ΕΑΣΕ και διευθύνων σύμβουλος 
της Xerox Hellas Βασίλης Ραμπάτ, δήλωσε σχετικά: «Ο 
δείκτης οικονομικού κλίματος στο 3ο τρίμηνο του 2018 
επανήλθε σε ανοδική πορεία και βελτιώθηκε στις 163 
μονάδες έναντι 159 του προηγούμενου τριμήνου. Η 
εξέλιξη του δείκτη, μετά από το προηγούμενο πτωτικό 
τρίμηνο, επαναφέρει τη σχετική αισιοδοξία των CEOs 
για την οικονομία, αλλά με αρκετές επιφυλάξεις, κα-
θώς, όπως επισημαίνουν, χρειάζεται ιδιαίτερη προσο-
χή στους πιθανούς κινδύνους κατά την εφαρμογή των 
μεταρρυθμίσεων. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι έξι στους 
δέκα CEOs υποστηρίζουν ότι μία πιθανή επιμήκυνση 
της προεκλογικής περιόδου θα έχει αρνητική επίδραση 
στις επενδύσεις».
Αναλυτικά, οι επιμέρους δείκτες καταγράφουν τις πα-
ρακάτω εξελίξεις για το 3ο τρίμηνο του 2018:
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης της χώ-
ρας σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε στις 215 μονά-
δες έναντι 207 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό 
των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέχουσα 
οικονομική κατάσταση της χώρας διαμορφώθηκε στο 
33%, ενώ, παράλληλα, το ποσοστό αυτών που δηλώ-
νουν ότι επιδεινώθηκε μειώθηκε στο 10% έναντι 16% 
το προηγούμενο τρίμηνο. Πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs 
των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 

51% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση 
της χώρας είναι βελτιωμένη συγκρινόμενη με ένα έτος 
πριν.
Ο δείκτης οικονομικής κατάστασης της χώρας ένα έτος 
μετά αυξήθηκε στις 204 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs 
που εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώρας θα 
είναι καλύτερη στο επόμενο έτος διαμορφώθηκε στο 
42%, ενώ για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών είναι αυξημένο στο 46%.
Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης του 
κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις 
σημείωσε άνοδο στις 189 μονάδες έναντι 182 το προ-
ηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώ-
νουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι 
καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν ανήλθε στο 36%, 
ποσοστό που αυξάνεται στο 43% για τους CEOs των 
εμπορικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών για 
την οικονομική κατάσταση του κλάδου δραστηριοποί-
ησης σημείωσε άνοδο στις 187 μονάδες. Το ποσοστό 
των CEOs που θεωρούν ότι σε έναν χρόνο οι κλάδοι που 
δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική 
κατάσταση σε σχέση με την τωρινή διαμορφώθηκε στο 
42%, ποσοστό που αυξάνεται στο 49% για τους CEOs 
των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των εται-
ρειών σημείωσε ανοδική πορεία και ανήλθε στις 135 
μονάδες έναντι 129 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. 
Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα οι-
κονομική κατάσταση των εταιρειών τους είναι καλύτε-
ρη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώθηκε στο 58%, 
ποσοστό που αυξάνεται στο 73% για τους CEOs των 
πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 65% για τους CEOs 
των εμπορικών επιχειρήσεων. Ο δείκτης προσδοκιών 
των CEOs για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας 
τους το επόμενο έτος σημείωσε άνοδο στις 154 μονάδες 
έναντι 149 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των 
CEOs που προσδοκεί βελτίωση στο επόμενο έτος ανήλ-
θε στο 62%, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs 
των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε ποσοστό 70%.
Αντίθετα με τους υπόλοιπους δείκτες, ο δείκτης τρεχου-
σών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου πα-
ρουσίασε πτώση στις 126 μονάδες έναντι 128 το προη-
γούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν 
ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των επιχειρήσεων 

που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέση με το προη-
γούμενο έτος διαμορφώθηκε στο 33%, ποσοστό που 
αυξάνεται στο 40% για τους CEOs των εμπορικών επι-
χειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών προσδοκιών αυξή-
θηκε και διαμορφώθηκε στις 152 μονάδες έναντι 145 το 
προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δη-
λώνουν ότι η επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις που 
διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον επόμενο χρόνο, 
διαμορφώθηκε στο 43%, ποσοστό που αυξάνεται στο 
50% για τους CEOs των βιομηχανικών επιχειρήσεων.
Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης παρέμεινε στάσιμος 
στις 117 μονάδες. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν 
ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που 
διοικούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος 
διατηρήθηκε στο 46%, ποσοστό το οποίο στις πολύ 
μεγάλες επιχειρήσεις είναι αυξημένο στο 54% και στις 
επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών στο 52%. Ο δείκτης 
προσδοκιών απασχόλησης παρουσίασε άνοδο στις 155 
μονάδες έναντι 149 μονάδων το προηγούμενο τρίμηνο. 
Το μερίδιο των CEOs που δηλώνουν ότι η απασχόληση 
στις εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη ένα έτος 
μετά διαμορφώθηκε στο 45%, ποσοστό που αυξάνεται 
στο 57% για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσε-
ων.
Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται 
κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον να εκ-
φράσουν τη γνώμη τους για την πιθανότητα επιβρά-
δυνσης ή και ακύρωσης των μεταρρυθμίσεων που 
έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές κατά το επόμενο 
χρονικό διάστημα. Το 25% των CEOs υποστηρίζει ότι 
υπάρχει υψηλή πιθανότητα οπισθοδρόμησης στην 
εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, ενώ ένας στους δύο 
CEOs πιστεύει ότι η πιθανότητα αυτή είναι μικρή. Πα-
ράλληλα, το υπόλοιπο 25% των CEOs θεωρεί ότι δεν 
υπάρχει καμία πιθανότητα επιβράδυνσης ή και ακύρω-
σης των μεταρρυθμίσεων.
Οι CEOs ερωτήθηκαν, επίσης, για τον κίνδυνο αναστο-
λής των επενδύσεων, λόγω πιθανής επιμήκυνσης της 
προεκλογικής περιόδου. Σχεδόν έξι στους δέκα CEOs 
θεωρούν ότι ο κίνδυνος είναι υψηλός, ενώ το 34% 
πιστεύει ότι ο κίνδυνος είναι μικρός. Από το σύνολο 
των CEOs, μόνο το 8% υποστηρίζει ότι από μία πιθανή 
επιμήκυνση της προεκλογικής περιόδου δεν υπάρχει 
κανένας κίνδυνος αναστολής των επενδύσεων.

ΕΑΣΕ/icap-cEo gENEral iNDEX: ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ, ΤΟ ΤΡΙΤΟ 
ΤΡΙΜΗΝΟ 2018



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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Το Euro Working Group, μη εκφράζοντας αντιρρήσεις, 
έδωσε χθες στην ουσία το πρώτο «πράσινο φως» σε τεχνικό 
επίπεδο για τη μη περικοπή των συντάξεων στην Ελλάδα 
από την 1η Ιανουαρίου 2019. Στις 3 Δεκεμβρίου οι οριστικές 
αποφάσεις από το Eurogroup, τόσο για τις συντάξεις όσο και 
τα αντίμετρα. 
Στη χθεσινή συνεδρίαση των τεχνοκρατών της Ευρωζώ-
νης, που αποσκοπούσε στην προετοιμασία του έκτακτου 
Eurogroup της 19ης Νοεμβρίου, το οποίο θα έχει ως βα-
σικό αντικείμενο τις προωθούμενες μεταρρυθμίσεις στην 
Ευρωζώνη, εμβόλιμα έγινε μια σύντομη συζήτηση για την 
Ελλάδα με βάση εισήγηση της Κομισιόν. Σύμφωνα με τους 
τεχνοκράτες της Επιτροπής, η Ελλάδα μπορεί να πετύχει το 
στόχο-δέσμευση για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ 
στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2019 χωρίς τις περι-
κοπές των συντάξεων. Η εισήγηση της Κομισιόν ήταν αυτό 
που περίμεναν ορισμένοι εταίροι για να δώσουν με τη σειρά 
τους το «πράσινο φως» για την έγκριση του αιτήματος της 
κυβέρνησης. Επειδή για τεχνικούς λόγους δεν μπορούσε να 
ληφθεί απόφαση, η έγκριση εκφράστηκε έμμεσα, δηλαδή 
δεν υπήρξε καμία αντίρρηση. Βέβαια, το Βερολίνο τις προ-
ηγούμενες ημέρες είχε «φωτογραφίσει» την αποδοχή του 
ελληνικού αιτήματος με τις δηλώσεις του υπουργού Οικο-
νομικών Όλαφ Σολτς. 
Μετά τη χθεσινή εξέλιξη στο EWG, το πιθανότερο είναι πως 
τη Δευτέρα δεν θα γίνει ιδιαίτερη συζήτηση για την Ελλάδα 
στο Eurogroup πέρα από μια ενημέρωση των Σε κάθε πε-
ρίπτωση, δεν μπορούν να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις 
στην εν λόγω συνεδρίαση και για τυπικούς λόγους. Κι αυτό 
γιατί το ελληνικό αίτημα είναι μέρος του πακέτου για τους 
προϋπολογισμούς των κρατών-μελών το 2019, που θα 
εγκρίνει η Κομισιόν στις 21 Νοεμβρίου, όπου θα δημοσιο-
ποιήσει τις συστάσεις της προς το Eurogroup. Στις συστάσεις 
αυτές θα γίνεται αναφορά και στα ελληνικά αιτήματα για το 
ζήτημα των συντάξεων και τα αντίμετρα της κυβέρνησης με 
βάση το υπερπλεόνασμα. 
Οι συστάσεις της Κομισιόν θα επιστρέψουν και στην κυβέρ-
νηση να υποβάλει το τελικό σχέδιο του προϋπολογισμού 
στη Βουλή στις 21 Νοεμβρίου. Η συζήτηση για τους προ-
ϋπολογισμούς των χωρών της Ευρωζώνης θα γίνει στο 
Eurogroup της 3ης Δεκεμβρίου, όπου θα ληφθούν και οι 
οριστικές αποφάσεις. Στην εν λόγω συνεδρίαση θα εξετα-
στεί και η πρώτη έκθεση της Κομισιόν για την ενισχυμένη 
επιτήρηση της χώρας μας, η οποία θα δημοσιευθεί επίσης 
στις 21 Νοεμβρίου. Είναι προφανές ότι, με βάση τις εξελίξεις 
που έχουν διαμορφωθεί σήμερα στην Ευρωζώνη, η μεγάλη 
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προτεραιότητα των Ευρωπαίων δεν είναι η Ελλάδα, αλλά η 
τωρινή ιταλική κυβέρνηση, η οποία αρνείται να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις της προηγούμενης, επιμένοντας στον δικό της 
προϋπολογισμό που οδηγεί σε εκτροχιασμό τα δημόσια 
οικονομικά της χώρας. Για την Ελλάδα, από τη στιγμή που η 
Κομισιόν θεωρεί ότι θα επιτευχθούν οι στόχοι, οι εταίροι δεν 
είχαν κανέναν ιδιαίτερο λόγο να απορρίψουν το αίτημα της 
κυβέρνησης για μη περικοπή των συντάξεων. 
Τα επόμενα βήματα 
Η έγκριση σε πολιτικό επίπεδο του ελληνικού προϋπολογι-
σμού στο πλαίσιο του Eurogroup, η κατάθεση του τελικού 
κειμένου του προϋπολογισμού στη Βουλή την επόμενη 
Τετάρτη, αυτή τη φορά με ένα και μοναδικό σενάριο, αλλά 
και η ψήφιση ενός νομοσχεδίου που θα καταργεί μια σειρά 
από ψηφισμένα μέτρα και αντίμετρα, αντικαθιστώντας τα με 
άλλα, είναι τα τρία επόμενα βήματα για να κλείσει οριστικά 
το «ελληνικό ζήτημα». 
Η χθεσινή συνεδρίαση του Euro Working Group επιτρέπει 
στο οικονομικό επιτελείο να κάνει τις τελικές προσαρμογές 
στον προϋπολογισμό, αλλά και να συντάξει τις νομοθετικές 
διατάξεις που θα πρέπει να ψηφίσει η Βουλή. Ο προϋπολογι-
σμός που θα κατατεθεί την επόμενη Τετάρτη στη Βουλή δεν 
θα περιλαμβάνει «σενάριο μηδενικής πολιτικής» και «σενά-
ριο προτιθέμενων παρεμβάσεων», αλλά μόνο ένα σχέδιο το 
οποίο -εκτός απροόπτου- θα είναι και αυτό που θα κληθούν 
να ψηφίσουν οι βουλευτές. Θα προβλέπει ανάπτυξη της τά-
ξεως του 2,5% -λίγο υψηλότερα από την πρόβλεψη της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής η οποία ανεβάζει τον πήχη στο 2,3% 
στο ενδεχόμενο μη περικοπής των συντάξεων-, αλλά και 
πρωτογενές πλεόνασμα κοντά στο 3,6%. Στο τελικό κείμενο 
του προϋπολογισμού αναμένεται να υπάρξουν αλλαγές σε 
σχέση με το προσχέδιο, οι οποίες και θα αποτυπώνουν το 
περιεχόμενο των συμβιβασμών που έγιναν το τελευταίο 
διάστημα ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και στους ευ-
ρωπαϊκούς θεσμούς προκειμένου να κλείσει το θέμα 
του ελληνικού προϋπολογισμού. Σε κάθε περίπτωση, η 
διατήρηση της προσωπικής διαφοράς στις συντάξεις και η 
ενεργοποίηση των μέτρων που έχει εξαγγείλει ο πρωθυ-
πουργός στη ΔΕΘ θα αποτελέσουν τη «βάση» πάνω στην 
οποία θα οικοδομηθεί το τελικό σχέδιο του προϋπολογι-
σμού. 
 Σε νομοθετικό επίπεδο, θα χρειαστεί να αλλάξει ριζικά ο 
νόμος 4472/2017, το νομοθέτημα που συμφωνήθηκε με το 
κουαρτέτο στα μέσα του προηγούμενου έτους προκειμένου 
να κλείσει η 2η αξιολόγηση. Ο νόμος δεν θα καταργηθεί στο 
σύνολό του. Οι διατάξεις που αφορούν τον προϋπολογι-
σμό του 2020 αναμένεται να παραμείνουν ενεργές, καθώς 
το θέμα του προϋπολογισμού του μεθεπόμενου έτους θα 
αντιμετωπιστεί ύστερα από 12 μήνες. Αυτό που τώρα προ-
έχει είναι να καταργηθούν οι διατάξεις με τα αντίμετρα που 
δεν θα εφαρμοστούν, να αποσυρθούν τα τρία άρθρα του 
νόμου που επιφέρουν μειώσεις στις κύριες και επικουρικές 

συντάξεις του Δημοσίου και των υπόλοιπων ασφαλιστικών 
ταμείων και φυσικά να ενσωματωθούν οι νέες διατάξεις με 
τις οποίες θα ενεργοποιηθεί το πακέτο των μέτρων 2019. 
Στο καλάθι των διατάξεων που θα καταργηθούν περιλαμ-
βάνονται: 
1. Τα άρθρα 1 έως 3 του νόμου 4472/201 7, καθώς με αυτά 
υλοποιείται η περικοπή των συντάξεων, κύριων και επικου-
ρικών. 
2. Το άρθρο που προβλέπει την ενεργοποίηση του προ-
γράμματος βρεφονηπιακής φροντίδας. Συγκαταλέγεται στα 
αντίμετρα που δεν θα εφαρμοστούν προκειμένου να εξοι-
κονομηθεί συνολικός δημοσιονομικός χώρος 1,7 δισ. ευρώ. 
3. Το άρθρο που προβλέπει την περαιτέρω ενίσχυση του 
προγράμματος σχολικών γευμάτων. 4. Το άρθρο που 
προβλέπει τη διάθεση 300 εκατ. ευρώ για την τόνωση του 
προγράμματος δημοσίων επενδύσεων. Βέβαια, το ποιο 
ακριβώς θα είναι το κονδύλι του Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων θα φανεί με τον προϋπολογισμό, καθώς υπάρ-
χει πρόθεση το σχετικό κονδύλι να είναι αυξημένο σε σχέση 
με το αντίστοιχο περσινό. 
5. Το άρθρο για τη μείωση της συμμετοχής στη φαρμακευ-
τική δαπάνη.
 Ο ίδιος νόμος προβλέπει και τις διατάξεις για την καταβολή 
του επιδόματος στέγασης. Είναι πολύ πιθανό ότι θα τρο-
ποποιηθούν και αυτές, καθώς αναφέρονται σε 600.000 
δικαιούχους και διάθεση κονδυλίου συνολικού ύψους 600 
εκατ. ευρώ. Δεδομένου ότι το τελικό ποσό σό που θα δοθεί 
θα είναι της τάξεως των 200-300 εκατ. ευρώ, θα χρειαστεί 
η έκδοση νέας υπουργικής απόφασης με την οποία θα τρο-
ποποιούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Και 
αυτή η απόφαση θα πρέπει να εκδοθεί μέχρι το τέλος του 
έτους, δεδομένου ότι οι ηλεκτρονικές αιτήσεις θα πρέπει να 
ξεκινήσουν να υποβάλλονται από τις αρχές του νέου έτους. 
Στον ΕΝΦΙΑ, η υπάρχουσα διάταξη για τη μείωση της επι-
βάρυνσης κατά 200 εκατ. ευρώ, με μέγιστο ποσό έκπτωσης 
τα 70 ευρώ, θα αντικατασταθεί από τη νέα ρύθμιση που θα 
μειώνει μεσοσταθμικά την επιβάρυνση κατά 10% για φέτος. 
Ειδικά για τον ΕΝΦΙΑ, ενδέχεται να νομοθετηθεί η κλίμακα 
μειώσεων και για το 2020. Επίσης, είναι πολύ πιθανό να 
συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο και το μέτρο μείωσης των 
συντελεστών φορολόγησης των επιχειρήσεων, παρά το γε-
γονός ότι η μείωση δεν θα αφορά τον προϋπολογισμό του 
2019. Τέλος, η διάταξη για τη διάθεση του έκτακτου κοινω-
νικού μερίσματος μέχρι το τέλος του χρόνου, ενδέχεται να 
κατατεθεί νωρίτερα στη Βουλή, καθώς θα πρέπει η διάθεση 
του ποσού να γίνει μέχρι το τέλος του έτους και σε κάθε πε-
ρίπτωση πριν από τις εορτές των Χριστουγέννων. 
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Στο παρά πέντε της εκπνοής του «περίφημου» νόμου 
Κατσέλη οι δανειολήπτες σπεύδουν στα δικηγορικά 
γραφεία προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 
για να εκμεταλλευτούν την προστασία της πρώτης κα-
τοικίας. 
Στο παρά πέντε της εκπνοής του «περίφημου» νόμου 
Κατσέλη οι δανειολήπτες σπεύδουν στα δικηγορικά 
γραφεία προκειμένου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους 
για να εκμεταλλευτούν την προστασία της πρώτης κα-
τοικίας.
Η αντίστροφη μέτρηση για την τέλος του νόμου όπως 
τον γνωρίζουμε μέχρι σήμερα και το νέο νόμο που 
ετοιμάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, έχει 
οδηγήσει πολλά υπερχρεωμένα νοικοκυριά να τρέξουν 
να προλάβουν τις όποιες αλλαγές.
Αποκαλυπτικά είναι τα στοιχεία που παραθέσει στο 
in.gr ο νομικός σύμβουλος της Ένωσης Καταναλωτών 
και Δανειοληπτών κ. Στρατή Νικολακέα σύμφωνα με τα 
οποία υπάρχει διπλασιασμός των αιτήσεων για υπαγω-
γή στο νόμο Καστέλη. Ειδικότερα, το διάστημα Ιουνίου 
– Ιουλίου είχαν κατατεθεί 10 καινούργιες αιτήσεις, ενώ 
το διάστημα Σεπτεμβρίου – Νοεμβρίου έφτασαν στις 20 
αιτήσεις. 
Ο κ. Νικολακέας εκτιμάει ότι όσο πλησιάζουμε στο τέλος 
του χρόνου τόσο περισσότεροι δανειολήπτες θα υπάρχει 
έντονη κινητικότητα από τους δανειολήπτες.
Τα Ειρηνοδικεία με σημαντικές αποφάσεις τους ανάβουν 
«πράσινο φως» για αναδρομικό «κούρεμα» οφειλών, 
εάν η οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη έχει πε-
ραιτέρω επιδεινωθεί. Είναι γεγονός ότι ο νόμος Κατσέλη 
έσωσε πολλούς δανειολήπτες με πραγματικό πρόβλημα 
και «κούρεψε» τα δάνεια τους από 50% – 80% και σε 
ορισμένες περιπτώσεις έως 100%.
Υπενθυμίζεται ότι στις 31.12.2018 λήγει η προστασία 
της πρώτης κατοικίας στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.
Το υβριδικό σχέδιο
Για τους «κόκκινους» δανειολήπτες το οικονομικό επι-
τελείο ετοιμάζει ένα υβριδικό σχέδιο – ομπρέλα και με 
δάνειο συνδεδεμένο με την πρώτη κατοικία.
Η δυσκολία του εγχειρήματος έγκειται στο διαχωρισμό 
των κακοπληρωτών με όσους πράγματι αδυνατούν να 
πληρώσουν τις δόσεις τους και κινδυνεύουν να χάσουν 
τα σπίτια τους.
Σύμφωνα με πληροφορίες ένα από τα σχέδια που βρί-
σκεται στο τραπέζι είναι η επιδότηση του δανείου, πάντα 
με εισοδηματικά κριτήρια και εφόσον οι δανειολήπτες 

Οι αγορές φαίνεται πως έχουν αρχίσει να αμφιβάλλουν 
για το βασικό σενάριο των αναλυτών για την ελληνική 
οικονομία, που τη θέλει να μπαίνει σε ανοδικούς ρυθ-
μούς ανάπτυξης, μέσα σε ένα κλίμα άμβλυνσης των 
δημοσιονομικών της αβεβαιοτήτων, της άρσης των 
capital controls και της σταδιακής δανειοδότησης του 
κράτους από τις διεθνείς αγορές ομολόγων. Σε μια πε-
ρίοδο κατά την οποία τα δημοσιονομικά πλεονάσματα 
ξεπερνούν τους στόχους, το ΔΝΤ προβλέπει ανάπτυξη 
2,4% για το 2019 και τα εταιρικά κέρδη συνεχίζουν 
να αυξάνονται, το παράδοξο είναι πως οι τιμές των 
μετοχών (όχι μόνο των τραπεζικών) υποχωρούν 
σημαντικά, οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων 
διατηρούνται σε απαγορευτικά υψηλά επίπεδα και το 
ελληνικό χρηματιστήριο απαξιώνεται, πότε μέσα από 
την αποχώρηση ισχυρών ομίλων και πότε μέσα από 
τη μειωμένη εκπροσώπησή του σε διεθνείς δείκτες 
(πρόσφατη περίπτωση η αποχώρηση τριών τραπεζι-
κών τίτλων από τον MSCf). Και κάπως έτσι, οι Ελλη-
νες επιχειρηματίες, οι επενδυτές στο Χ.Α., οι πολίτες 
συνολικά, παραμένουν αμήχανοι αναμένοντας μια πιο 
στιβαρή ένδειξη για την τάση στην ελληνική οικονομία 
και την αγορά. 
Πολλοί περιορίζουν το πρόβλημα ως «ζήτημα τραπε-
ζών», (ωστόσο δεν φαίνεται να έχουν έτσι τα πράγ-
ματα. Και αυτό γιατί, σε αντίθεση με τα προηγούμενα 
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αποδείξουν ότι και δεν μπορούν να πληρώσουν και δεν 
έχουν άλλη ακίνητη περιουσία.
Η τελική πρόταση της κυβέρνησης αναμένεται να ανα-
κοινωθεί στο τέλος του έτους και στόχος είναι να σχε-
διαστεί μεν ένα προστατευτικό πλαίσιο για την πρώτη 
κατοικία, αλλά ταυτόχρονα να πάρει και το «πράσινο 
φως» από τους δανειστές.
Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το νέο πλαίσιο που ψηφί-
στηκε τον περασμένο Ιούνιο, στις 15 Σεπτεμβρίου τέθηκε 
σε εφαρμογή η άρση του τραπεζικού απορρήτου, ώστε 
να ανταλλάσσουν οι τράπεζες δεδομένα για να είναι σε 
θέση να κρίνουν πότε ένας οφειλέτης βρίσκεται πράγ-
ματι σε αδυναμία, ή είναι στρατηγικός κακοπληρωτής.
Οι τράπεζες
Από την πλευρά τους, οι τράπεζες αποστέλλουν επιστο-
λές σε δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καλώντας τους 
να παραιτηθούν από την αίτησή τους και να προσέλ-
θουν για ρύθμιση της οφειλής με «κούρεμα», αντίστοιχο 
αυτού που θα λάμβαναν αν το δικαστήριο έκανε αποδε-
κτή την αίτηση. 

χρόνια όταν έπεφταν οι τραπεζικοί τίτλοι και ανέβαι-
ναν οι υπόλοιποι, φέτος βλέπουμε όχι μόνο τις τράπε-
ζες να υποχωρούν κατά 47%, αλλά και τον δείκτη της 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης να καταγράφει απώλειες 
19% από την 1η Ιανουαρίου. Μάλιστα, αν δεν υπήρχε 
η σθεναρή αντίσταση της Coca Cola HBC (μετοχή με με-
γάλη στάθμιση) και αν συνυπολογίζονταν οι απώλειες 
από τη F’olliFollie, τότε η φετινή πτώση του Γενικού 
Δείκτη θα ήταν ακόμη μεγαλύτερη από την καταγρα-
φόμενη (22,4%). 
Οι ξένοι επενδυτές φοβούνται πως η Ελλάδα έχει ει-
σέλθει σε μια φάση «μεταρρυθμιστικής κόπωσης» και 
επιπλέον ανησυχούν για το κλίμα χαλαρότητας που 
μπορεί να παρατηρηθεί μέσα στη μακρά προεκλογική 
περίοδο, η οποία άτυπα έχει ήδη ξεκινήσει από την 
ΔΕΘ του περασμένου Σεπτεμβρίου. Η έντονη πολιτι-
κή οξύτητα, η ατζέντα παροχών, που συχνά έχει τη 
στήριξη και της αντιπολίτευσης, αλλά και ο φόβος ότι 
κατά τους επόμενους μήνες θα χαλαρώσει η κρατική 
μηχανή, προβληματίζουν επενδυτές και αναλυτές. Και 
όλα αυτά όταν υπάρχουν, εδώ και πολύ καιρό, σειρά 
ανοιχτών μετώπων που δεν λένε να κλείσουν: από τη 
ΔΕΗ έως την ιδιωτικοποίηση των ΕΛΠΕ και την εκκίνη-
ση της περιβόητης επένδυσης στο Ελληνικό. 
Παράλληλα, οι ξένοι αναλυτές διαπιστώνουν καθυ-
στερήσεις στο μέτωπο της αντιμετώπισης των μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων, ενώ δείχνουν επιφυλακτικοί 
στα διάφορα σχέδια που καταστρώνονται από τους 
αρμόδιους για την αντιμετώπιση του συγκεκριμένου 
προβλήματος. Είτε πρόκειται για δημιουργία νέων 
εταιρειών στις οποίες θα εισφερθεί «αναβαλλόμενη 
φορολογία» είτε για άλλα εναλλακτικά σχέδια, οι αγο-
ρές γνωρίζουν καλά πως «κάποιος ή κάποιοι θα πρέπει 
να βάλουν τα λεφτά» και το μεγάλο ζητούμενο είναι 
το πώς τελικά θα επιμεριστεί ο λογαριασμός ανάμεσα 
στους μετόχους των τραπεζών και το ελληνικό Δημό-
σιο. Ήδη στην Κύπρο, το Δημόσιο αποφάσισε να στη-
ρίξει με δικούς του πόρους το τραπεζικό σύστημα, πα-
ρότι το ΑΕΠ της χώρας έχει ανακτήσει το μεγαλύτερο 
μέρος των απωλειών του εξαιτίας της κρίσης. Ωστόσο, 
όλοι αντιλαμβάνονται πως το ελληνικό Δημόσιο έχει 
περιορισμένες δυνατότητες, άρα παραμένει πάντα 
ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες αυξήσεις μετοχικού 
κεφαλαίου των τραπεζών μέχρι το 2020 (τουλάχιστον, 
αυτό δείχνουν πως έχουν προεξοφλήσει οι. αγορές). 
Το βασικό σενάριο
 «Οι επενδυτές δεν θέλουν τίποτε περισσότερο από το 
να υλοποιηθεί στην πράξη το βασικό σενάριο για την 
ελληνική οικονομία, με την επιβεβαίωση των προβλέ-
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Επίδομα ενοικίου ή στέγασης και παραχώρηση άλλης 
έκτασης μέσω της ενεργοποίησης της Τράπεζας Γης 
στην περιοχή είναι τα δύο βασικά μέτρα που περιλαμ-
βάνει το σχέδιο της κυβέρνησης για τη διασφάλιση 
των ιδιοκτητών αυθαίρετων κατοικιών στις πυρόπλη-
κτες περιοχές της Ανατολικής Αττικής. 
Οσον αφορά τις νόμιμες ιδιοκτησίες ή τα κτίσματα που 
έχουν τακτοποιηθεί με τον νόμο των αυθαιρέτων και 
ως εκ τούτου αποδεδειγμένα δεν βρίσκονται σε δασική 
έκταση, αιγιαλό ή ρέμα, οι ιδιοκτήτες τους θα μπορέ-
σουν να ξαναχτίσουν στα ίδια οικόπεδα, πιθανότατα 
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όμως παραχωρώντας λίγα μέτρα γης προκειμένου να 
δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για τη χάραξη δρό-
μων, διόδων προς την παραλία αλλά και πλατειών και 
χώρων συνάθροισης κοινού.
 Οι δύο κατηγορίες
 Στα μέτρα αυτά, τα οποία αναμένεται να ανακοινω-
θούν την επόμενη εβδομάδα και θα αποτελέσουν πε-
ριεχόμενο κοινής τροπολογίας που θα καταθέσουν τα 
υπουργεία Περιβάλλοντος και Υποδομών, αναφέρθη-
κε σε χθεσινές του δηλώσεις στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής 
υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος. Οι αρ-
χικές πολεοδομικές κατευθύνσεις για το Μάτι, το οποίο 
σε μεγάλο βαθμό είναι εκτός σχεδίου, διαχωρίζουν τις 
πυρόπληκτες κατοικίες σε δύο κατηγορίες: 
• Σε εκείνες που είναι νόμιμες, εξαιρούνται από τη 
δασική νομοθεσία ή έχουν οικοδομική άδεια και άρα 
μπορούν να ανεγερθούν εκ νέου στην ίδια περιοχή, 
αλλά υπακούοντας σε πολεοδομικά πρότυπα που θα 
παρέχουν δυνατότητες εκκένωσης. Ετσι θεωρείται 
πιθανή η μετατόπιση κάποιων μέτρων, προκειμένου 
να χαραχθούν βασικοί άξονες, να υπάρχει δίοδος στον 
αιγιαλό καθώς θα ακολουθήσει πολεοδομικό σχέδιο 
στην περιοχή: «Από τώρα όμως δεν θα αφήσουμε να 
κλείσουν δρόμοι και προσβάσεις ώστε να μη δημι-
ουργηθεί το ίδιο πολεοδομικό παράδοξο» τόνισε ο κ. 
Φάμελλος. 
• Στις περιπτώσεις κατοικιών που βρίσκονταν σε δα-
σική περιοχή, στερούνταν οικοδομικής άδειας και 
ενδεχομένως δεν έχουν και έγγραφα ιδιοκτησίας ανα-
μένεται να δοθεί στους ιδιοκτήτες επίδομα ενοικίου ή 
επαναστέγασης: «Σε τέτοιες περιπτώσεις η Πολιτεία 
δεν μπορεί να επικυρώσει μια τέτοια έντονη παραβα-
τικότητα, αλλά θα πρέπει να βρούμε λύσεις» σημείωσε 
ο αν. υπουργός. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των δύο 
υπουργείων, τα οποία συνεργάζονται με το ΕΜΠ, θα 
υπάρξει πολεοδομικό σχέδιο στο Μάτι και στην ευρύ-
τερη περιοχή από τη Ραφήνα έως τη Νέα Μάκρη και 
πρότυπο ειδικό χωρικό σχέδιο, το οποίο θα είναι έτοι-
μο σε έξι μήνες. Στόχος είναι να δημιουργηθεί Τράπεζα 
Γης ώστε σε όσους δεν μπορούν να ξαναχτίσουν στην 
ίδια περιοχή, να δοθούν άλλες εκτάσεις, αλλά με πολε-
οδομική οργάνωση. 

ψεων που έχει κάνει η πλειονότητα των αναλυτών». 
Αυτό υποστηρίζουν εγχώριοι χρηματιστηριακοί πα-
ράγοντες, καθώς θεωρούν τις τρέχουσες αποτιμήσεις 
πολλών δεκάδων μετοχών ελκυστικές και πιστεύουν 
ότι οι κερδοφορίες αυτών των εταιρειών θα ενισχυ-
θούν περαιτέρω στον βαθμό που δεν παρατηρηθούν 
νέοι κλυδωνισμοί και περιπέτειες στην ελληνική οικο-
νομία μέσα στο 2019. 
Ποιο όμως είναι το βασικό σενάριο; Σε πρόσφατη έκ-
θεσή του, το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αναφέρθηκε 
σε αύξηση του ελληνικού ΑΕΠ που θα κυμανθεί γύρω 
στο 2,1% φέτος, όταν ο στόχος του +2,5% για το 2019 
δείχνει να είναι μάλλον ρεαλιστικός (προβλέψεις ανα-
λυτών μεταξύ του +2% και του +2,5%). Ειδικότερα, η 
έκθεση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου αναφέρθηκε 
σε «διαφαινόμενη θετική δυναμική για την ιδιωτική 
κατανάλωση, με συνεχή βελτίωση της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης κατά τους τελευταίους μήνες». Προς την 
ίδια κατεύθυνση βαδίζει και η πρόσφατη έκθεση της 
HSBC, με τον ξένο οίκο να σημειώνει πως «τα χειρό-
τερα φαίνεται να βρίσκονται οριστικά πίσω μας και 
τώρα οι ελληνικές καταναλωτικές εταιρείες μάλλον θα 
πρέπει να εστιάσουν σε μέτρα που θα οδηγήσουν σε 
υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, παρά σε αμυντικές 
πολιτικές». 
- Από το 2019 θα αρχίσει να εμφανίζεται μια περιορι-
σμένη τόνωση στην εγχώρια ζήτηση τσιμέντου (εκτι-
μήσεις ομίλου Τιτάν), όταν ταυτόχρονα αυξημένος 
είναι ο όγκος των εκδιδόμενων οικοδομικών αδειών. 
- Εμφανίζονται συνεχώς μεγάλα δημοσιονομικά υπερ-
πλεονάσματα, που δείχνουν ότι θα συνεχιστούν και 
μέσα στην επόμενη χρονιά. 
- Και πέραν αυτών, ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλά-
δος κ. Γιάννης Στουρνάρας προέβλεψε ότι κάπου στα 
μέσα τον 2019 θα υπάρξει άρση των capital controls. 
Με άλλα λόγια, κοινή αντίληψη των αναλυτών είναι 
πως η Ελλάδα έχει μπει σε μια μακροχρόνια πορεία 
αύξησης του ΑΕΠ (π.χ. +2,4% βλέπει το ΔΝΤ για το 
2019), με τη διαφορά ότι αρκετοί φοβούνται πως ο 
ρυθμός ανάπτυξης θα περιοριστεί σε αρκετά χαμηλά 
επίπεδα. Πάντως, η ανοδική προοπτική του ΑΕΠ δεν 
αμφισβητείται. 
Το Χρηματιστήριο 
Αν λοιπόν επιβεβαιωθούν στην πράξη όλα τα παρα-
πάνω, τότε υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις να δούμε 
τις τιμές των περισσότερων ελληνικών μετοχών σε 
σαφώς υψηλότερα επίπεδα, υποστηρίξουν χρηματι-
στηριακοί αναλυτές, βασιζόμενοι στο ότι: 
- Οι δείκτες με τους οποίους διαπραγματεύονται οι 
ελληνικές μετοχές είναι αρκετά ελκυστικότεροι σε σύ-
γκριση με εκείνων της Ευρώπης.

- Ήδη τα εταιρικά αποτελέσματα του πράσου εξαμή-
νου (και του εννεαμήνου για όσους ομίλους τα έχουν 
ανακοινώσει) εμφανίζουν μια νέα σημαντική άνοδο, 
η οποία φαίνεται πως θα συνεχιστεί (τουλάχιστον για 
τους μη κυκλικούς κλάδους) ή και θα ενισχυθεί μέσα 
στο 2019. 
- Ειδικότερα για την πορεία των εταιρικών αποτελε-
σμάτων του 2019, εκτιμάται θα επιδράσουν θετικά 
παράγοντες όπως η τόνωση της ζήτησης σε Ελλά-
δα και εξωτερικό (εξαγωγές και τουρισμός, όπου τα 
πρώτα μηνύματα είναι θετικά), αλλά και η σταδιακή 
μείωση των επιτοκίων. Αντίθετα, φόβοι υπάρχουν για 
αυξήσεις τιμολογίων της ΔΕΗ σε μια σειρά βιομηχανι-
ών, αλλά και για τις επιπτώσεις από το ήδη αυξημένο 
ενεργειακό κόστος (βλέπε τιμή πετρελαίου). Ωστόσο, 
οι περισσότεροι προβλέπουν σε ακόμη πιο υψηλή κερ-
δοφορία την επόμενη χρονιά. 
- Η υποχώρηση που έχουν υποστεί πολλές μετοχές από 
την αρχή του έτους (και μάλιστα από τα φετινό υψηλά 
τους) σε συνδυασμό με τις αυξημένες χρηματικές δια-
νομές των εταιρειών (μερίσματα και επιστροφές κεφα-
λαίου) έχουν ανεβάσει τον μέσο δείκτη «μερισματικής 
απόδοσης» των μη τραπεζικών μετοχών πάνω από το 
επίπεδο του 3,5%.
-  Οι ΑΕΕΑΠ διαπραγματεύονται με αξιοσημείωτο 
discount έναντι των εσωτερικών τους αξιών, παρά τις 
προβλέψεις των αναλυτών κείμενες αυξήσεις στις τιμές 
των επαγγελματικών ακινήτων.
- Ήδη, πολλές από τις εισηγμένες εταιρείες έχουν κα-
ταφέρει να ανεξαρτητοποιηθούν σε μεγάλο βαθμό από 
τις εξελίξεις στο εσωτερικό της χώρας, διατηρώντας 
υψηλές κερδοφορίες ακόμη και σε περιόδους χαμηλής 
εγχώριας ζήτησης. 


