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αλλαγής
Σελ 7
Σε τροχιά υλοποίησης το έργο κατασκευής του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι
Σελ 8
Τέλος του 2018 αναμένεται να οριστικοποιηθεί η χωροθέτηση του
εθνικού κέντρου Agrologistics
Σελ 9
Το Πεδίο του Άρεως σε ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα για την
ανάδειξη και περιήγηση αστικών πάρκων
Σελ 10 και 11
Τραγική μείωση περιβαλλοντικών ελέγχων στη χώρα
Σελ 11
Οι φτωχότερες χώρες της ΕΕ ζητούν περισσότερα κονδύλια και
απλούστερες ρυθμίσεις
Σελ 12
Σ. Φάμελλος: “Οι κοινές δράσεις για το περιβάλλον προωθούν την
καινοτομία και την ευημερία στα Βαλκάνια”
Σελ 13
ΥΠΕΝ: Κινδυνεύουν να εξαφανιστούν τα πλατάνια!
Σελ 14
Η Μπρέντα αναδείχθηκε νικήτρια του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης 2019, επειδή έγινε πιο προσβάσιμη για τα άτομα με αναπηρία
Σελ 15 και 16
Με δεσμεύσεις της υπουργού Τουρισμού για βελτιωτικές αλλαγές
υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή Εμπορίου
Σελ 16
ΙΟΒΕ: Αναστράφηκε η πτωτική τάση στην βιομηχανική παραγωγή,
τις εξαγωγές και την απασχόληση την τελευταία τριετία
Σελ 17
Η οικονομική κρίση μείωσε τα τροχαία ατυχήματα
Σελ 18
ΣΕΒ: Οι Γερμανικές άμεσες ξένες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 22% το 2017
Σελ 19
Πρόεδρος Γερμανών Βιομηχάνων: Σήμερα οι κύριοι δείκτες στην
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Και πολλές ακόμη τεχνικές
και οικονομικές ειδήσεις.

Αναστέλλεται η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας 15% που
προκύπτει από την μεταβίβαση ακινήτων. Σύμφωνα με
πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, εντός των ημερών αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή η τροπολογία με την οποία
θα αναστέλλεται η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας στα
ακίνητα, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019. Ο φόρος υπεραξίας
νομοθετήθηκε το 2014, χωρίς ωστόσο να έχει εφαρμοσθεί

μέχρι σήμερα. Στόχος της κυβέρνησης είναι να μην υπάρξει
επιβάρυνση στην αγορά ακίνητων. Οι διατάξεις του νόμου
που αναστέλλονται για ακόμη ένα έτος προέβλεπαν, μεταξύ
άλλων, ότι ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται με συντελεστή
15% στο κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην τιμή κτήσης
και την τιμή πώλησης κάθε ακινήτου.
Αναλυτικά στη σελ 3

ΔΕΗ: ΟΜΟΛΟΓΟ 400-500 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ
ΤΟΥ 2019
Ομόλογο, ύψους 400 έως 500 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάζει να εκδώσει η ΔΕΗ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019,
σύμφωνα με ανώτατες πηγές της διοίκησης επιχείρησης, με
κύριο στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας, αναφέρει το
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ήδη, η ΔΕΗ ανήγγειλε την έξοδο στις αγορές με
αφορμή την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από
τον οίκο Standard & Poor’s κατά μία βαθμίδα, με ταυτόχρονη

αναβάθμιση των προοπτικών της. Η ίδια πηγή σημείωσε πως
έχει μεγαλύτερη σημασία η διασφάλιση της ρευστότητας από
το ύψος στο οποίο θα διαμορφωθεί το τελικό επιτόκιο, τονίζοντας πάντως ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συμβούλων
που έχουν προσληφθεί ήδη από τον Σεπτέμβριο το ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα είναι αυξημένο.
Αναλυτικά στη σελ 4

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: ΟΡΑΤΑ ΣΗΜΑΔΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
«Ορατά σημάδια ανάκαμψης εμφανίζει η ελληνική αγορά
ακινήτων, ύστερα από μία δεκαετία συνεχούς πτωτικής πορείας (της τάξης του 35%-45% σωρευτικά σε όρους τιμών).
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι τιμές όλων
των κατηγοριών ακινήτων σημειώνουν άνοδο σε σχέση με τα
περσινά τους επίπεδα (με τις τιμές κατοικιών να εμφανίζουν
ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,5% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018).
Εξίσου ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι νέες άδειες για κα-

τοικίες έχουν επιστρέψει σε ανοδική πορεία (παρουσιάζοντας
σωρευτική αύξηση 15% κατά την τελευταία διετία). Καθώς η
αγορά ακινήτων έχει κομβική σημασία για την οικονομία, η
νέα μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης
της Εθνικής Τράπεζας εστιάζει στη διερεύνηση της αντοχής
και της δυναμικότητας της τρέχουσας ανοδικής τάσης». Αυτά
αναφέρονται σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα
και δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αναλυτικά στη σελ 5

EBEA: TO ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΠΛΕΚΕΙ 42 ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 127 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μια κρίσιμη κατάσταση, όταν το σχέδιο πυροπροστασίας της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη
εμπλέκει 42 κρατικούς και άλλους φορείς, κάνοντας αναφορά
σε 127 διατάγματα έθεσε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο πρόεδρος
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, μιλώντας στο συνέδριο του Γεωτεχνικού
Επιμελητηρίου για τις δασικές πυρκαγιές. «Οι «συντονιστικές»

συσκέψεις στην αρχή κάθε θερινής περιόδου δεν έχουν καμία
χρησιμότητα, όταν την κρίσιμη στιγμή κυριαρχεί η ασυνεννοησία και η ασάφεια, με το μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας
να επαφίεται στο προσωπικό φιλότιμο ή και στην αυτοθυσία
- στην περίπτωση πυροσβεστών και διασωστών - του κάθε
λειτουργού», υποστήριξε ο κ. Μίχαλος.
Αναλυτικά στη σελ 3
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
ΑΘΗΝΑ
• Tο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος σε συνεργασία με την Εταιρεία Ερευνών Μεταλλικών Έργων (ΕΕΜΕ) και με την ευκαιρία
της δημοσίευσης και της έναρξης εφαρμογή του Νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας, που αφορά και σε κατασκευές από
Χάλυβα ή από Σκυρόδεμα και Χάλυβα(σύμμικτες),διεξάγει σήμερα στις 18:00 μ.μ. (στην αίθουσα διαλέξεων του ΤΕΕ, Νίκης
4), εσπερίδα με θέμα την εφαρμογή του Κανονισμού, σε σχέση
με κατασκευές από χάλυβα η σύμμικτες.
• Οι Σύνδεσμοι Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ), Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ) και Τεχνικών Εταιρειών
Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕΑΤ) διοργανώνουν σήμερα (στο κτίριο
του ΤΜΕΔΕ, Π. Π. Γερμανού 3-5, Πλ. Κλαυθμώνος) ημερίδα με
θέμα: «Στρατηγική Μεταρρυθμίσεων στον Κατασκευαστικό
Κλάδο: Μνημόνιο Συναντίληψης Φορέων».
• Ημερίδα με θέμα τις αστικές αναπλάσεις διοργανώνεται σήμερα, με πρωτοβουλία του Υφυπουργού Περιβάλλοντος και
Ενέργειας, Γ. Δημαρά και τη στήριξη του Πράσινου Ταμείου,
στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας
(Λ. Μεσογείων 119).

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
• Εσπερίδα με θέμα: «Μηχανικοί και Επιχειρηματικότητα –
Εκπαίδευση και Δεξιότητες» διοργανώνει σήμερα στις 18:00
το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, στο αμφιθέατρο του
κτιρίου του (Μ. Αλεξάνδρου 49).
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ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Εσπερίδα: «Αδειοδότηση - Μέθοδοι Παρακολούθησης / Ελέγχου – Εμπειρίες από
τη Λειτουργία των Σηράγγων Ελληνικών
Αυτοκινητοδρόμων»
ΑΘΗΝΑ
Ενημερωτική εκδήλωση: «Δομημένο Περιβάλλον και Ηλεκτρονικά Συστήματα: Η
ηλεκτρονική έκδοση Οικοδομικών Αδειών»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Συνέδριο: «Αλεξανδρούπολη : Διαμετακομιστικό κέντρο-Συνδυασμένες
μεταφορές – Ενέργεια»
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Ελληνική Επιτροπή Σηράγγων & Υπογείων Έργων (Ε.Ε.Σ.Υ.Ε.)

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ,
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε.

1ο Διεθνές επιστημονικό συνέδριο: Σχεδιασμός και
διαχείριση λιμενικών, παράκτιων και υπεράκτιων έργων
Στις 20 Δεκεμβρίου 2018 λήγει η προθεσμία για την υποβολή
εργασιών σε ό,τι αφορά το 1ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο,
με θέμα: «Σχεδιασμός και διαχείριση λιμενικών, παράκτιων και
υπεράκτιων έργων - DESIGN AND MANAGEMENT OF PORT,
COASTAL AND OFFSHORE WORKS (DMPCO)», που θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα (Ίδρυμα Ευγενίδου), από 8 έως 11
Μαΐου 2019.
Το συνέδριο διοργανώνεται από το Εργαστήριο Λιμενικών
Έργων (ΕΛΕ), του Τομέα Υδατικών Πόρων και Περιβάλλοντος
της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου και σε συνεργασία με το Εργαστήριο Θαλάσσιας Τεχνικής και Θαλάσσιων Έργων του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ και το Εργαστήριο Υδραυλικής Μηχανικής του
Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών,
καθώς και με την υποστήριξη του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών, του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας (ΤΕΕ) και
του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελετών
(ΣΕΓΜ).
Θεματολογία συνεδρίου:
•Κριτήρια σχεδιασμού λιμενικών και παράκτιων έργων
•Κανονισμοί, συστάσεις και προδιαγραφές
•Βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας, διαχείρισης και συντήρησης
Λιμενικών εγκαταστάσεων
•Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών

•Θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός
•Δίκτυα μαρίνων και λιμένων
•Παράκτια έργα, προστασία ακτών
•Παράκτια γεωμορφολογία και διακίνηση ιζήματος
•Πολεοδομικός και χωροταξικός σχεδιασμός της παράκτιας
ζώνης
•Οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τις τοπικές κοινωνίες.
Συμβολή στην ανάπτυξη
•Επίδραση κλιματικών αλλαγών. Μεταβολή κυματικών δεδομένων
•Θεσμικό πλαίσιο, νομοθεσία
•Περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την κατασκευή και λειτουργία, παράκτιων λιμενικών και υπεράκτιων έργων
•Παράκτια οικοσυστήματα
•Υπεράκτιες κατασκευές για εξόρυξη, αποθήκευση και μεταφορά υδρογονανθράκων
•Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μετατροπείς κυματικής
ενέργειας
•Συνδυασμός λιμένων με πάρκα ανεμογεννητριών
Πληροφορίες: www.dmpco.gr
http://lhw.ntua.gr/eugenides2019/Default
ή στο Εργαστήριο Λιμενικών Έργων ΕΜΠ (τηλ.: 210 7722367
& 210 7722374, Β.Κ. Τσουκαλά, Π. Μαργαρώνης, Α. Πέττας),
e-mail: lhw@cental.ntua.gr.

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΡΟΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ ΥΠΕΡΑΞΙΑΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ 2019
Σε δημοσίευμα της «Καθημερινής» αναφέρεται ότι αναστέλλεται, όπως όλα δείχνουν, για ακόμη έναν χρόνο, ο
φόρος υπεραξίας ακινήτων ο οποίος, αν και ψηφίσθηκε
το 2013, δεν έχει τεθεί σε ισχύ εξαιτίας αφενός της τεράστιας πτώσης των τιμών στην κτηματαγορά, αφετέρου
της πολυπλοκότητας του νόμου. Κύκλοι της αγοράς υποστηρίζουν ότι η εφαρμογή του φόρου υπεραξίας απαιτεί
προετοιμασία η οποία δεν έχει γίνει, στέλνοντας με αυτόν
τον τρόπο μήνυμα στην κυβέρνηση να τον παρατείνει
για ακόμα ένα έτος. Μάλιστα αναφέρουν ότι ύστερα από
πολλά χρόνια φαίνεται να «ξυπνάει» η κτηματαγορά στην
Αθήνα και στις τουριστικές περιοχές, επισημαίνοντας ότι
θα ήταν λάθος να εφαρμοσθεί ο φόρος υπεραξίας το 2019.
Συντελεστής 15%
Υπενθυμίζεται ότι ο φόρος υπεραξίας επιβάλλεται με συντελεστή 15% στο κέρδος που προκύπτει ανάμεσα στην
τιμή κτήσης και στην τιμή πώλησης κάθε ακινήτου από
την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. Επιβαρύνει τον πωλητή, ενώ ο αγοραστής οφείλει φόρο μεταβίβασης 3% επί
της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. Ο φόρος είχε ανασταλεί εξαιτίας της πολυπλοκότητάς του, με αποτέλεσμα
στους μήνες που εφαρμόστηκε να ακυρωθούν εκατοντάδες συμβόλαια.
Σύμφωνα με τον νόμο, εφόσον ο φορολογούμενος έχει
διακρατήσει το ακίνητο που πωλεί για περισσότερο από

πέντε έτη, η υπεραξία είναι αφορολόγητη μέχρι του ποσού
των 25.000 ευρώ. Επίσης όσοι μεταβιβάσουν ακίνητα τα
οποία έχουν στην κατοχή τους προ του 1995 απαλλάσσονται από τον σχετικό φόρο.
Εφόσον προκύπτει φόρος, αυτός παρακρατείται από τον
συμβολαιογράφο και αποδίδεται εντός πέντε εργάσιμων
ημερών από την υπογραφή του συμβολαίου, η οποία
κατατίθεται αποκλειστικά στην τράπεζα έκδοσης της τραπεζικής επιταγής. Για τον υπολογισμό του φόρου οι τιμές
κτήσης και μεταβίβασης είναι αυτές που αναγράφονται
στα συμβόλαια, ενώ εάν πρόκειται για ακίνητο το οποίο
έχει αποκτηθεί από κληρονομιά, η τιμή κτήσης υπολογίζεται με βάση τον φόρο κληρονομιάς που είχε καταβληθεί
(το ίδιο και για τις δωρεές - γονικές παροχές). Σε κάθε άλλη
περίπτωση που η τιμή κτήσης δεν μπορεί να προκύψει με
βάση δημόσια έγγραφα (όπως π.χ. αυτεπιστασία ή αντιπαροχή), υπολογίζεται με βάση έναν μαθηματικό τύπο,
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πληθωρισμό των ετών που
έχουν μεσολαβήσει ανάμεσα στην απόκτηση και την πώληση. Για την επιβολή του φόρου, ο φορολογούμενος που
μεταβιβάζει ακίνητη περιουσία υποχρεούται, πριν από
τη σύνταξη του συμβολαίου, να δηλώνει το σύνολο των
στοιχείων που αφορούν τον προσδιορισμό του φόρου
υπεραξίας στον συμβολαιογράφο.
Η δήλωση περιλαμβάνει τα στοιχεία του πωλητή, του

συμβολαιογράφου που καταρτίζει τη συμβολαιογραφική
πράξη και θα διενεργήσει την παρακράτηση και την απόδοση του φόρου, τα στοιχεία του αγοραστή ή των αγοραστών, τον χρόνο και την αξία κτήσης και μεταβίβασης, το
είδος της ακίνητης περιουσίας ή των ιδανικών μεριδίων
αυτής ή του εμπράγματου δικαιώματος, τα έτη διακράτησης, τους συντελεστές και τον υπολογισμό του φόρου.
Στελέχη της αγοράς αλλά και των ιδιοκτητών θεωρούν
ότι, εφόσον εφαρμοστεί ο φόρος υπεραξίας, θα δώσει το
τελειωτικό χτύπημα στην αγορά που για πολλά χρόνια
ήταν«παγωμένη».
Υπερφορολόγηση
Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία του προϋπολογισμού που
δείχνουν ότι οι φόροι στην περιουσία είναι αυξημένοι κατά
403% σε σχέση με το 2009.
Οπως προκύπτει από τους προϋπολογισμούς των τελευταίων ετών:
• Το 2009 καταβλήθηκαν 526 εκατ.
• Το 2010 εισπράχθηκαν 487 εκατ.
• Το 2011 οι εισπράξεις ανήλθαν σε 1,17 δισ.
• Το 2012 οι εισπράξεις εκτοξεύθηκαν στα 2,75 δισ.
• Το 2013 εισπράχθηκαν 2,75 δισ.
• Από το 2014 μέχρι και σήμερα τα έσοδα του Δημοσίου
διατηρούνται στα επίπεδα των 2,65 δισ.

EBEA: TO ΣΧΕΔΙΟ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΜΠΛΕΚΕΙ 42 ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΝΕΙ ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 127 ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΑ
Το ερώτημα πώς είναι δυνατόν να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά μια κρίσιμη κατάσταση, όταν το σχέδιο πυροπροστασίας της Γενικής Γραμματείας Προστασίας του Πολίτη εμπλέκει 42 κρατικούς και άλλους φορείς, κάνοντας
αναφορά σε 127 διατάγματα έθεσε –σύμφωνα με το ΑΠΕο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του
ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος, μιλώντας στο συνέδριο του
Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου για τις δασικές πυρκαγιές.
«Οι «συντονιστικές» συσκέψεις στην αρχή κάθε θερινής
περιόδου δεν έχουν καμία χρησιμότητα, όταν την κρίσιμη στιγμή κυριαρχεί η ασυνεννοησία και η ασάφεια, με το
μεγαλύτερο μέρος της προσπάθειας να επαφίεται στο προσωπικό φιλότιμο ή και στην αυτοθυσία - στην περίπτωση
πυροσβεστών και διασωστών - του κάθε λειτουργού»,

υποστήριξε ο κ. Μίχαλος.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΕΒΕΑ «Δεν ήταν λίγες, τα
τελευταία χρόνια, οι περιπτώσεις που θρηνήσαμε ανθρώπινες απώλειες, χαμένα σπίτια και περιουσίες εξαιτίας μιας
φυσικής καταστροφής. Κι αυτό που κάθε φορά επιβεβαιώνεται και - ακόμη χειρότερα - διαιωνίζεται, είναι η πλήρης
σχεδόν αδυναμία του ελληνικού κράτους, να προστατέψει
αποτελεσματικά τον πολίτη απέναντι σε έκτακτα φαινόμενα και κινδύνους». Πρόσθεσε ωστόσο ότι κάθε φορά
παθαίνουμε χωρίς να μαθαίνουμε : «Μετά από κάθε καταστροφή, οι πολιτικές διαστάσεις του θέματος διογκώνονται και ξεκινά ο πόλεμος των αλληλοκατηγοριών, χωρίς
κανείς να επικεντρώνει στην αντιμετώπιση των αδυναμιών και των δυσλειτουργιών. Οι ευθύνες χάνονται μέσα

σε έναν κυκεώνα συναρμοδιοτήτων και επικαλύψεων.
Λεπτομερείς, ανεξάρτητες αποτιμήσεις για τη διαχείριση
της κρίσης, είτε δεν γίνονται, είτε ξεχνιούνται σε κάποιο
συρτάρι. Οι εκάστοτε κυβερνήσεις επιχειρούν να διαχειριστούν τις συνέπειες και σε λίγο καιρό, όλα ξεχνιούνται.
Μέχρι να συμβεί η επόμενη τραγωδία», ανέφερε.
Τόνισε τέλος την ανάγκη να δημιουργηθεί από την αρχή
ένα πλαίσιο Πολιτικής Προστασίας στηριγμένο στις αρχές
της αποτελεσματικότητας, της αξιολόγησης, της διαφάνειας, του επαγγελματισμού και της λογοδοσίας, για τη
λειτουργία του οποίου, θα είναι πλέον ξεκάθαρο ποιος έχει
κάθε φορά την ευθύνη, πολιτική και διοικητική.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΈΝΑ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΘΕΣΑΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑ ΕΛΠΕ
Ένα από τα μεγαλύτερα φωτοβολταϊκά συστήματα της Ελλάδας, ισχύος 8,99 μεγαβάτ έθεσε σε λειτουργία η «ΑΤΕΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ», θυγατρική της «ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ» στην
περιοχή Σοφάδων Καρδίτσας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Το έργο θα παράγει ετησίως περί τις 13.000 MWh πράσινης
ενέργειας, που καλύπτουν τις ετήσιες ανάγκες τουλάχιστον
4.000 νοικοκυριών ενώ με τη λειτουργία του θα αποφευχθεί
η έκλυση περίπου 15.000 τόνων CO2 τον χρόνο.
Το φωτοβολταϊκό σύστημα εγκαταστάθηκε σε ιδιόκτητη
έκταση περίπου 140 στρεμμάτων και αποτελείται από 27.260
φωτοβολταϊκές γεννήτριες (πλαίσια). Η κατασκευή του έγινε
από την εταιρεία JUWI Hellas AE, ενώ οι εργασίες ξεκίνησαν τον Ιούνιο του 2018 και ολοκληρώθηκαν σε διάστημα

τεσσάρων μηνών. Σημαντικός αριθμός εταιρειών, αλλά και
εργαζομένων που απασχολήθηκαν για την κατασκευή και
ολοκλήρωση του φωτοβολταϊκού σταθμού, προήλθαν από
την ευρύτερη περιοχή της Καρδίτσας.
Το σύστημα συμμετείχε επιτυχώς στον δημόσιο πιλοτικό
διαγωνισμό του Δεκεμβρίου 2016 της ΡΑΕ για φωτοβολταϊκά ισχύος μεγαλύτερης του 1 MW και συνδέθηκε ήδη με το
δίκτυο, ενώ σε δοκιμαστική λειτουργία είχε τεθεί από τις 17
Οκτωβρίου 2018.
Σε δήλωσή του ο Γενικός Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού και Νέων Δραστηριοτήτων Ομίλου ΕΛΠΕ, κ. Γιώργος
Αλεξόπουλος, επεσήμανε: «Η συγκεκριμένη επένδυση εντάσσεται στο στρατηγικό σχεδιασμό της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες, για

ανάπτυξη σημαντικού χαρτοφυλακίου ηλεκτροπαραγωγής
από ΑΠΕ στο πλαίσιο του ενεργειακού μετασχηματισμού του
Ομίλου ΕΛΠΕ».
Από την πλευρά του ο Δρ. Σωτήρης Καπέλλος, Δ/ντης Ανάπτυξης και Λειτουργίας της «ΕΛΠΕ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ» και Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της «ΑΤΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ», τόνισε: «Στο έργο αυτό, που είναι το μεγαλύτερο του
χαρτοφυλακίου της ΕΛΠΕ Ανανεώσιμες, εφαρμόσαμε σημαντικές καινοτομίες και στον σχεδιασμό και την κατασκευή του.
Το χαρτοφυλάκιο των πλέον των 200 MW φωτοβολταϊκών
μας έργων, αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ανάπτυξης της ΕΛΠΕ
Ανανεώσιμες για τα επόμενα χρόνια ».

ΔΕΗ: ΟΜΟΛΟΓΟ 400-500 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2019
Ομόλογο, ύψους 400 έως 500 εκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάζει
να εκδώσει η ΔΕΗ κατά το πρώτο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα
με ανώτατες πηγές της διοίκησης επιχείρησης, με κύριο στόχο
την ενίσχυση της ρευστότητας, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ήδη, η ΔΕΗ ανήγγειλε την έξοδο στις αγορές με αφορμή την
αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας από τον οίκο
Standard & Poor’s κατά μία βαθμίδα, με ταυτόχρονη αναβάθμιση των προοπτικών της.
Η ίδια πηγή σημείωσε πως έχει μεγαλύτερη σημασία η διασφάλιση της ρευστότητας από το ύψος στο οποίο θα διαμορφωθεί
το τελικό επιτόκιο, τονίζοντας πάντως ότι σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των συμβούλων που έχουν προσληφθεί ήδη από τον

Σεπτέμβριο το ενδιαφέρον από τη διεθνή επενδυτική κοινότητα
είναι αυξημένο.
Σε ερώτηση για το θέμα των τιμολογίων τόνισε πως ενδεχόμενη αύξηση δεν λύνει το θέμα της ρευστότητας, καθώς μπορεί
να έχει επιπτώσεις στην εισπραξιμότητα, ενώ υπογράμμισε
πως η ΔΕΗ εργάζεται συστηματικά με την κυβέρνηση, ώστε
να υπάρξει η μίνιμουμ επιβάρυνση. Υπεραμύνθηκε πάντως
της απόφασης να χρεώνονται στο εξής με ένα ευρώ η έκδοση
εντύπου λογαριασμού (με στόχο να στραφούν οι πελάτες στους
ηλεκτρονικούς λογαριασμούς)για την οποία διατύπωσε ενστάσεις ο Συνήγορος του Καταναλωτή.
Αναφορικά με το αίτημα για παράταση της προθεσμίας υποβο-

λής των προσφορών για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων
Μεγαλόπολης και Φλώρινας που έθεσε πρόσφατα επισήμως ο
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανώλης Παναγιωτάκης, τονίζεται ότι αυτή είναι απαραίτητη, προκειμένου
να επιλυθούν οι εκκρεμότητες που υφίστανται σε σχέση κυρίως
με τον μηχανισμό αποζημίωσης των λιγνιτικών μονάδων για τη
διαθεσιμότητα ισχύος. Διαφορετικά επισημαίνεται ο κίνδυνος
για χαμηλή συμμετοχή ή και χαμηλό τίμημα.
Τέλος, η ίδια πηγή της ΔΕΗ επανέλαβε ότι η Χαλυβουργική δεν
είναι πλέον πελάτης της επιχείρησης, ενώ το ίδιο θα ισχύσει άμεσα και για την ΛΑΡΚΟ.

ΑΔΜΗΕ: ΚΕΡΔΗ ΥΨΟΥΣ 60 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ 9ΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018
Καθαρά κέρδη ύψους 60 εκατ. ευρώ, ανακοίνωσε ο ΑΔΜΗΕ
για το 9μηνο του 2018, αυξημένα κατά 20,9 % σε σχέση με το
αντίστοιχο περυσινό διάστημα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στην
ίδια περίοδο ο καθαρός δανεισμός μειώθηκε κατά 51,8 % στα
112,9 εκατ. ευρώ (ο συνολικός δανεισμός είναι 697,5 εκατ.) ενώ
τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 1,4% στα 140,1 εκατ. ευρώ.
Επίσης, η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών που κατέχει το 51 % των μετοχών του ΑΔΜΗΕ και είναι εισηγμένη στο Χρηματιστήριο ανακοίνωσε ότι το 2019 το συνολικό μέρισμα αναμένεται να ανέλθει
περίπου στα 0,087 ευρώ ανά μετοχή έναντι προηγούμενης
εκτίμησης για 0,07 ευρώ ανά μετοχή, λόγω αλλαγής του νομο-

θετικού πλαισίου σχετικά με το μέγιστο ύψος του διανεμόμενου
προμερίσματος. Ανακοίνωσε επίσης ότι η ευνοϊκή τάση του
εννεάμηνου θα διατηρηθεί και στο τέταρτο τρίμηνο του έτους
καθώς η έγκαιρη υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος
του 2018 και το βελτιωμένο χρηματοοικονομικό προφίλ της
εταιρείας εξασφαλίζουν την θετική της πορεία και επιβεβαιώνουν τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα ρυθμιστική περίοδο.
Στα σημαντικά γεγονότα της περιόδου περιλαμβάνονται η ίδρυση θυγατρικής εταιρείας ειδικού σκοπού (SPV) με την επωνυμία
Αριάδνη Interconnection για την χρηματοδότηση και κατασκευή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης-Αττικής, έργου με
προϋπολογισμό της τάξης του 1 δισ. ευρώ, η έναρξη της δεύτε-

ρης φάσης της Διασύνδεσης των Κυκλάδων, συνολικού προϋπολογισμού 72 εκατ. ευρώ με ορίζοντα ολοκλήρωσης το τέλος
του 2019, η συμμετοχή στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται η έναρξη των εργασιών Διασύνδεσης Κρήτης - Πελοποννήσου, της τρίτης φάσης Διασύνδεσης των Κυκλάδων, όπως επίσης η έναρξη εργασιών για τις
υποβρύχιες και υπόγειες καλωδιακές διασυνδέσεις στην περιοχή Ρίου - Αντιρρίου. Ο ΑΔΜΗΕ σχεδιάζει επιπλέον τη Δ’ φάση
των Κυκλάδων (Σέριφος, Μήλος, Φολέγανδρος και Θήρα), έργο
προϋπολογισμού 386 εκατ. ευρώ. και έχει επίσης υποβάλει στη
ΡΑΕ τις προτάσεις του για τη Διασύνδεση των Δωδεκανήσων.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΚΑΙ ΖΗΤΟΥΝ ΘΕΣΜΙΚΕΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η Εθνική Τράπεζα και δημοσιεύει
το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφέρονται τα εξής:
«Ορατά σημάδια ανάκαμψης εμφανίζει η ελληνική αγορά
ακινήτων, ύστερα από μία δεκαετία συνεχούς πτωτικής πορείας (της τάξης του 35%-45% σωρευτικά σε όρους τιμών).
Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, οι τιμές όλων
των κατηγοριών ακινήτων σημειώνουν άνοδο σε σχέση με
τα περσινά τους επίπεδα (με τις τιμές κατοικιών να εμφανίζουν
ετήσιο ρυθμό αύξησης 2,5% κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018).
Εξίσου ενθαρρυντικό είναι το γεγονός ότι οι νέες άδειες για κατοικίες έχουν επιστρέψει σε ανοδική πορεία (παρουσιάζοντας
σωρευτική αύξηση 15% κατά την τελευταία διετία). Καθώς η
αγορά ακινήτων έχει κομβική σημασία για την οικονομία, η νέα
μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της
Εθνικής Τράπεζας εστιάζει στη διερεύνηση της αντοχής και της
δυναμικότητας της τρέχουσας ανοδικής τάσης.
Δεδομένου ότι η κρίσιμη παράμετρος για τη μελλοντική πορεία
της αγοράς ακινήτων είναι η ένταση του επενδυτικού ενδιαφέροντος, διενεργήσαμε μία έρευνα πεδίου σε 200 εταιρείες
διαχείρισης ακινήτων και μεσιτικά γραφεία (τα οποία είναι
οι άμεσοι δέκτες των διαθέσεων των επενδυτών). Η συντριπτική πλειοψηφία της αγοράς μεσιτών (της τάξης του 90%)
αναγνωρίζει την ύπαρξη σημαντικά αυξημένου επενδυτικού
ενδιαφέροντος. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι επενδυτές φαίνεται
να διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: (i) οι ενεργοί επενδύτες
που εμφανίζονται έτοιμοι για άμεσες τοποθετήσεις (αντιστοιχώντας περίπου στο 35% της αγοράς), και (ii) οι επιφυλακτικοί
επενδύτες που, ενώ έχουν ενδιαφέρον για τα ελληνικά ακίνη-

τα, διατηρούν στάση αναμονής (αντιστοιχώντας περίπου στο
55% της αγοράς). Συνολικά, το 40% της αγοράς δηλώνει ότι το
επενδυτικό ενδιαφέρον προέρχεται κυρίως από το εξωτερικό.
Εστιάζοντας στις βασικές κατηγορίες ακινήτων, διαπιστώνουμε
ότι:
- Αναφορικά με τις κατοικίες (τη σημαντικότερη αγορά ακινήτων, καθώς καλύπτει το 79% του συνολικού αποθέματος
κτιρίων της χώρας), η άποψη της αγοράς μεσιτών συγκλίνει
στην εξέχουσα σημασία της ραγδαίας διείσδυσης του AirBnB
στην Ελλάδα, με το ενεργό επενδυτικό ενδιαφέρον για μικρές
κατοικίες στην Αττική να καλύπτει σχεδόν το 70% της εν λόγω
αγοράς.
- Όσον αφορά τα τουριστικά ακίνητα, το 60% της αγοράς
δηλώνει την ύπαρξη ενεργού ενδιαφέροντος προερχόμενου
κυρίως από ξένους επενδυτές.
- Αναφορικά με τα επαγγελματικά ακίνητα, παρά τη χαμηλή
τρέχουσα ζήτηση, υφίσταται άμεση ανάγκη κατασκευής ποιοτικών χώρων (οι οποίοι αυτή τη στιγμή καλύπτουν μόλις το
6% του διαθέσιμου αποθέματος). Σημειώνουμε ότι το ενεργό
ενδιαφέρον για ποιοτικά ακίνητα στην Αττική αγγίζει το ½ της
αγοράς (έναντι περίπου 20% στην υπόλοιπη χώρα).
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του διαθέσιμου αποθέματος
ακινήτων, η αγορά μεσιτών αξιολογεί ότι το απόθεμα εμφανίζεται χωρισμένο σε δύο σχεδόν ισομερή κομμάτια: το πρώτο
μισό χαρακτηρίζεται υψηλής ποιότητας και το άλλο μισό μέτριας/χαμηλής ποιότητας. Σε αυτό το πλαίσιο, αξίζει να σημειωθεί
ότι:
- Yπάρχει υπερβάλλουσα ζήτηση για ποιοτικά ακίνητα, η οποία

εκτιμάται ότι θα οδηγήσει στην αφύπνιση της κατασκευαστικής
δραστηριότητας. Συγκεκριμένα, το 15% της αγοράς δηλώνει
ότι υπάρχει άμεση ανάγκη για νέες κατασκευές, ενώ άλλο ένα
14% εκτιμάει ότι η εμπέδωση της ανοδικής πορείας της αγοράς
ακινήτων θα οδηγήσει μεσοπρόθεσμα σε ανάγκη νέων κατασκευών.
- Όσον αφορά το απόθεμα μέτριας/χαμηλής ποιότητας, οι μεσίτες δηλώνουν ότι επίσης υπάρχει αγοραστικό ενδιαφέρον, καθώς λιγότερο από το 1% αυτού θεωρείται ότι βρίσκεται εκτός
αγοράς (δηλαδή, παρατηρείται πλήρης απουσία ζήτησης).
Συνοψίζοντας, βασικό συμπέρασμα της ανάλυσής μας είναι
ότι, ενώ η τρέχουσα ανοδική τάση φαίνεται να έχει πυροδοτηθεί από την τουριστική έκρηξη στην Ελλάδα, υψηλής κρισιμότητας είναι η ενεργοποίηση της σημαντικής μερίδας των
επενδυτών με λανθάνον ενδιαφέρον (55% της αγοράς). Βάσει
της έρευνάς μας, οι κρίσιμοι παράγοντες που μπορούν να ξεκλειδώσουν αυτή τη σημαντική δυναμική είναι:
- Η εγκαθίδρυση σταθερού φορολογικού πλαισίου, κυρίως
όσον αφορά τον ΕΝΦΙΑ και τη φορολογία εταιρειών ακίνητης
περιουσίας, και
- η ολοκλήρωση του κτηματολογίου.
Η μελέτη συγκυρίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με θέμα
την αγορά ακινήτων καθώς και το συνοδευτικό infographic
μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα Κλαδικές Αναλύσεις του
E.Spot (online περιοδικό της Εθνικής Τράπεζας) στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/e-spot/reports/smes-realestate

ΆΝΟΙΞΕ Η «ΨΑΛΙΔΑ» ΤΩΝ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΕΣΕΩΝ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Αύξησαν το επιτοκιακό περιθώριο οι τράπεζες στο 4,70% τον
Οκτώβριο από 4,46% τον Σεπτέμβριο, καθώς αύξησαν τα
επιτόκια χορηγήσεων, διατηρώντας αμετάβλητα εκείνα των
καταθέσεων, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων
δανείων προς νοικοκυριά και επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 23
μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,98%. Αντιθέτως, το
μέσο σταθμισμένο επιτόκιο του συνόλου των νέων καταθέσεων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 0,28%.
Ειδικότερα, το μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων
χωρίς καθορισμένη διάρκεια (κατηγορία που περιλαμβάνει

τα δάνεια μέσω πιστωτικών καρτών, τα ανοικτά δάνεια και τις
υπεραναλήψεις από τρεχούμενους λογαριασμούς) αυξήθηκε
κατά 15 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε σε 14,47%. Το
μέσο επιτόκιο των καταναλωτικών δανείων συγκεκριμένης διάρκειας με κυμαινόμενο επιτόκιο μειώθηκε κατά 199 μονάδες
βάσης και διαμορφώθηκε στο 8,82%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων χωρίς καθορισμένη διάρκεια παρουσίασε μείωση κατά 4 μονάδες βάσης και
διαμορφώθηκε στο 5,09%.
Το αντίστοιχο επιτόκιο των επαγγελματικών δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στο 6,93%.
Το μέσο επιτόκιο των επιχειρηματικών δανείων συγκεκριμένης

διάρκειας και κυμαινόμενου επιτοκίου1 αυξήθηκε κατά 101
μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,98%.
Αναλυτικότερα, το μέσο επιτόκιο για δάνεια μέχρι και 250.000
ευρώ μειώθηκε κατά 21 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε
στο 5,08%, για δάνεια άνω των 250.000 μέχρι και 1 εκατ. ευρώ
αυξήθηκε κατά 27 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο
4,42%, ενώ για δάνεια άνω του 1 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά
118 μονάδες βάσης και διαμορφώθηκε στο 4,99%, από 3,81%
τον προηγούμενο μήνα.
Τέλος, το μέσο επιτόκιο των στεγαστικών δανείων με κυμαινόμενο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,90%, από 3,00% τον
προηγούμενο μήνα.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΛΕΤΑΕΝ: ΝΑ ΕΝΤΑΧΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ Η ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
Να ενταχθεί στο άρθρο 24 του Συντάγματος η υποχρέωση
του Κράτους να μεριμνά κατά προτεραιότητα για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής προτείνει η Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ), όπως αναφέρει
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Οι προτάσεις της Ένωσης στο πλαίσιο της διαβούλευσης για
τον εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό περιλαμβάνουν ακόμη, μεταξύ άλλων:
-Πιο φιλόδοξους στόχους για την συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας τόσο για
το 2030 (από 55 σε 60 %) όσο και για το 2040 (να προετοιμά-

ζει το δρόμο για περί το 90% ή και περισσότερο, διείσδυση
στην ακαθάριστη τελική ηλεκτρική κατανάλωση το 2050).
-Να διασφαλιστεί ότι η υλοποίηση του ΕΣΕΚ θα παρακολουθείται με θεσμικό και επίσημο τρόπο και όταν εμφανίζεται
υστέρηση από τους ενδιάμεσους στόχους θα προβλέπεται η
ανάληψη συγκεκριμένων διορθωτικών κινήσεων.
-Θέσπιση οδικού χάρτη για Μεγάλες Επενδύσεις (μεγάλα συγκροτήματα χερσαίων αιολικών πάρκων (σε νησιά, βραχονησίδες και ηπειρωτική χώρα, αποθήκευση ενέργειας, πλωτές
ανεμογεννήτριες)
-Επίσπευση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών της

Δωδεκανήσου και του ΒΑ Αιγαίου. Επίσης να εξεταστεί η σημαντική αύξηση της μεταφορικής ικανότητας της 2ης φάσης
της διασύνδεσης της Κρήτης.
-Να συνεκτιμηθεί η δυνατότητα συνεισφοράς των Υβριδικών
Σταθμών (ΥΒΣ), που συνδυάζουν παραγωγή από Α.Π.Ε. με
συστήματα αποθήκευσης, στη γενικότερη στρατηγική επίλυσης του ενεργειακού προβλήματος των νησιών.
-Επέκταση των διεθνών διασυνδέσεων ώστε να εξέλθει η
χώρα από τη σχετική ηλεκτρική της απομόνωση και να καταστεί εξαγωγός ενέργειας.

ΤΟ WWF, ΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
Σε ρεπορτάζ της Μάχης Τράτσα στο vima.gr σημειώνεται
τι αναφέρουν οι επιστήμονες του WWF για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την πρώτη φάση εργασιών
πετρελαίου στο πλαίσιο παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης
«Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα» – Τι απαντούν
οι εταιρείες
Το ζήτημα της εξαίρεσης από την υποχρέωση διενέργειας
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά την πρώτη φάση
εργασιών πετρελαίου στις περιοχές παραχώρησης για εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, δηλαδή στη φάση των σεισμικών ερευνών, χρήζει ιδιαίτερης προσοχής.
Αυτό κατήγγειλαν τη Δευτέρα οι επιστήμονες του WWF Ελλάς
κατά την παρουσίαση της 14ης ετήσιας έκθεσης «Η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ελλάδα», η οποία εφέτος εκδόθηκε
σε συνεργασία με τη μη κερδοσκοπική εταιρεία περιβαλλοντικού δικαίου «Νόμος + Φύση». Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε
ο νομικός συντονιστής της οργάνωσης κ. Γιώργος Χασιώτης,
στη φάση της σεισμικής έρευνας προβλέπεται η σύνταξη
ενός «περιβαλλοντικού σχεδίου δράσης», το οποίο ούτε καν
δημοσιεύεται και έχει αδιευκρίνιστο περιεχόμενο, ενώ δεν
εμπίπτει σε καμία νομοθεσία σχετική με τις περιβαλλοντικές
αδειοδοτήσεις.
«Το ευνοιοκρατικά ελαστικό αδειοδοτικό πλαίσιο για τους
υδρογονάνθρακες», όπως υπογράμμισε ο νομικός επιστήμονας, αποτελεί την πλέον προφανή απόδειξη ότι ο νομοθέτης
αντιμετωπίζει τον κρίσιμο θεσμό της περιβαλλοντικής αδειοδότησης με δυσπιστία, σαν γραφειοκρατικό εμπόδιο και όχι
ως θεμελιώδη βραχίονα μιας αειφόρου ανάπτυξης.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία του WWF, στην Ελλάδα
56 προστατευόμενες περιοχές βρίσκονται εξ ολοκλήρου μέσα
σε χερσαία και θαλάσσια οικόπεδα εξορύξεων (40 καταφύγια
άγριας ζωής και 16 περιοχές του δικτύου Natura 2000). Επίσης, 136 προστατευόμενες περιοχές βρίσκονται μερικώς σε

χερσαία και θαλάσσια οικόπεδα εξορύξεων (59 καταφύγια
άγριας ζωής, 69 περιοχές Natura, 7 εθνικά πάρκα και ένας
εθνικός δρυμός).
«Σε ένα συμπαγές και συνεπές αδειοδοτικό πλαίσιο, οι παρεμβάσεις και οχλήσεις που συνεπάγονται οι σεισμικές έρευνες θα
έπρεπε να υποβάλλονται σε πλήρη εκτίμηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων με τη διαφάνεια και δημόσια λογοδοσία που
αρμόζει σε κάθε σύγχρονο κράτος» σημείωσε ο κ. Χασιώτης.
Και όπως υπογράμμισε, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον των περιοχών σεισμικής έρευνας είναι σοβαρές και περιλαμβάνουν
αποψίλωση βλάστησης, διάβρωση εδάφους, υδρολογικές
αλλοιώσεις, ρύπανση από απόβλητα, αλλαγή χρήσεων γης,
ρύπανση από την κίνηση οχημάτων, αλλοιώσεις σε οικοσυστήματα από διάνοιξη δρόμων και κατακερματισμό των
οικοσυστημάτων.
«Στις θαλάσσιες περιοχές (κυρίως στο Ιόνιο και στην Κρήτη), οι επιπτώσεις των σεισμικών ερευνών στα θαλάσσια
θηλαστικά θα είναι δίχως αμφιβολία εξαιρετικά επιβλαβείς.
Η χρήση σεισμικών airguns (σεισμικών αεροβόλων) για την
πρόκληση ακουστικών πηγών είναι η σοβαρότερη και πλέον
αδιαμφισβήτητη επίπτωση στη θαλάσσια βιοποικιλότητα,
καθώς μπορεί να προκαλέσει ακουστικά τραύματα ή ακόμα
και θάνατο σε φάλαινες, δελφίνια και θαλάσσιες χελώνες»
υπογράμμισε ο κ. Χασιώτης.
Τι λένε οι εταιρείες
Από την πλευρά τους, οι εταιρείες που έχουν αποφασίσει να
επενδύσουν στην έρευνα και εξόρυξη υδρογονανθράκων
στην Ελλάδα υποστηρίζουν ότι η ασφάλεια και η προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος σε περιοχές όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων είναι ένα εξαιρετικά κρίσιμο θέμα το οποίο έχει αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά στα ευρωπαϊκά κράτη, με καλύτερο
παράδειγμα αυτό της Νορβηγίας.

Οπως ανέφερε στο «Βήμα της Κυριακής» ο διευθυντής του
Εργαστηρίου Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκεανογραφίας στο Τμήμα Γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών
κ. Γεώργιος Παπαθεοδώρου, «οι ερευνητικές δραστηριότητες που απαιτούνται για την αποτελεσματική προστασία του
θαλάσσιου περιβάλλοντος θα πρέπει να αναπτυχθούν σε δύο
βασικούς άξονες: τις συστηματικές έρευνες για τον καθορισμό
όλων των παραμέτρων και διεργασιών (baseline) που το διέπουν, με βάση τις οποίες άλλωστε θα σχεδιαστούν τα μέτρα
προστασίας και τα αντίστοιχα σενάρια και τη συστηματική
παρακολούθηση (monitoring) του θαλάσσιου περιβάλλοντος κατά τη διάρκεια των ερευνών και της εξόρυξης των
υδρογονανθράκων».
Μάλιστα, αυτή την περίοδο στον Πατραϊκό Κόλπο εκτελούνται θαλάσσιες γεωφυσικές και περιβαλλοντικές έρευνες σε
συνεργασία και με συντονισμό του ΕΛΚΕΘΕ, με το ωκεανογραφικό σκάφος της χώρας Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ, με χρήση οργάνων
και τεχνολογιών αιχμής.
Πρόκειται για πρόγραμμα παρακολούθησης του θορύβου
που προκαλείται από τις γεωφυσικές έρευνες για τον εντοπισμό των κοιτασμάτων, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί.
Στόχος ήταν ο καθορισμός του φυσικού περιβαλλοντικού θορύβου σε παράκτιες περιοχές των νήσων Ιθάκη, Ατοκος, Μόδι
και Οξιά και η σύγκρισή του με το επίπεδο του θορύβου κατά
τη διάρκεια των γεωφυσικών ερευνών.
Επιπλέον, όπως σημειώνει ο κ. Παπαθεοδώρου, καθορίστηκε
ζώνη αποκλεισμού 750 μέτρων περιμετρικά του ερευνητικού
πλοίου πέραν της οποίας ο θόρυβος παύει να είναι επικίνδυνος για την υγεία των θαλάσσιων θηλαστικών. Σύμφωνα με
τον ίδιο, οι μετρήσεις ολοκληρώθηκαν χωρίς να καταγραφεί
κάποιο περιστατικό απώλειας θαλάσσιου θηλαστικού.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΙ
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχεται ένα από τα μεγαλύτερα
αναπτυξιακά έργα της Κρήτης που αφορά την κατασκευή
του νέου διεθνούς αεροδρομίου στο Καστέλι Πεδιάδος Ηρακλείου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός γραμματέας του
Υπουργείου Υποδομών Γιώργος Δέδες που βρέθηκε χθες στο
Ηράκλειο επικεφαλής κλιμακίου του Υπουργείου, έκανε γνωστό ότι η σύμβαση για το έργο εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο και η διαδικασία για την κύρωση της σύμβασης παίρνει
το δρόμο για την Βουλή.

Παράλληλα, ο κ Δέδες έκανε γνωστό ότι εγκρίθηκε ποσό 10
εκατομμυρίων ευρώ που θα διατεθεί για απαλλοτριώσεις
στους δικαιούχους. « Έχουμε την έγκριση από το ελεγκτικό
συνέδριο της σύμβασης για το αεροδρόμιο Καστελίου. Αναμένουμε από μέρα σε μέρα πιθανώς αύριο- μεθαύριο την καθαρογραφή της απόφασης ώστε να ακολουθήσει η διαδικασία
της κύρωσης της σύμβασης από την Βουλή των Ελλήνων και
η άμεση έναρξη των εργασιών», τόνισε ο κ. Δέδες.
Όπως ακόμα είπε, «χθες, ο υπουργός Χρήστος Σπίρτζης και

εγώ, υπογράψαμε την παρακατάθεση των πρώτων χρημάτων για τις απαλλοτριώσεις. Σήμερα, αύριο, κατατίθενται στο
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 10 εκατομμύρια ευρώ,
για τους πρώτους δικαιούχους των απαλλοτριώσεων των
εκτάσεων τους στο αεροδρόμιο του Καστελίου κάτι που είναι
η απόλυτη εγγύηση για την υλοποίηση του έργου».
Ο κ. Δέδες επισκέφθηκε και το οδικό έργο από Ηράκλειο προς
Μεσσαρά εκτιμώντας ότι ο συγκεκριμένος οδικός άξονας θα
δοθεί στην κυκλοφορία περί τα τέλη Μαρτίου 2019.

Ο «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ
Συνεχίστηκαν σήμερα για δεύτερη ημέρα οι εργασίες του
ετήσιου συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας
(ΚΕΔΕ), οι οποίες ολοκληρώνονται σήμερα το απόγευμα
με την ψήφιση των θέσεων του συνεδρίου. Σύμφωνα με το
ΑΠΕ_ΜΠΕ σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την ψήφιση
του «Κλεισθένη» εξαπέλυσε ο Γιώργος Κωτσός, δήμαρχος
Μουζακίου, εκπρόσωπος παράταξης «Κίνημα Ανατροπής
στην Αυτοδιοίκηση». Ο κ. Κωτσός είπε ότι το συνέδριο διεξάγεται μέσα σε ένα κλίμα έντονης ανασφάλειας και προβληματισμού για το μέλλον του θεσμού, λόγω της εφαρμογής
του «Κλεισθένη 1», που επιβλήθηκε και ψηφίστηκε από την
παρούσα κυβέρνηση αυταρχικά. Συμπλήρωσε επίσης ότι ο
««Κλεισθένης» εξυπηρετεί πλήρως τις πολιτικές επιδιώξεις του
εκλογικά συρρικνωμένου πλέον κυβερνώντος κόμματος, το
οποίο θέλει να αποκτήσει νομικό κατoχυρωμένο ρυθμιστικό
ρόλο στην άσκηση της διοίκησης των δήμων και στις Περιφέρειες, με μετεκλογική φαλκίδευση της αρνητικής προς αυτό
βούλησης του εκλογικού νόμου».
Μόνο με αλλαγή της κυβέρνησης μπορεί η αυτοδιοίκηση
να είναι ψηλά για να μπορέσει να πάει την Ελλάδα μπροστά,
τόνισε ο επικεφαλής της παράταξης «Αυτοδιοικητικό Κίνημα»,
Απόστολος Κοιμήσης, δήμαρχος Αμφιλοχίας. Ο κ. Κοιμήσης
ξεκίνησε την ομιλία του με μια αναφορά - «διόρθωση» στη
χθεσινή ομιλία του υπουργού Εσωτερικών σχετικά με τα οικονομικά των ΟΤΑ και ειδικότερα τους ΚΑΠ. «Δεν είναι, είπε,
μεταβιβαστικές πληρωμές τα χρήματα που πηγαίνουν για τα

προνοιακά επιδόματα. Είναι ΚΑΠ. Ο νόμος περιγράφει με σαφήνεια ότι είναι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι, οι οποίοι έφυγαν
από εμάς, από τον α’ βαθμό, και πήγαν στο κεντρικό κράτος.
Δεν έχουμε αύξηση στα χρήματα τα οποία αποδίδονται. Όπως
και να κάνετε, με όποιο αλχημεία και αν υπολογίσετε στα χρήματα που προβλέπει ο τακτικός προϋπολογισμός του ‘19 για
τον α’ και τον β’ βαθμό υπάρχει μια ονομαστική μείωση στο
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για μια ακόμα φορά,
κατά 171 εκατομμύρια ευρώ».
Το πρωτεύον για τον αυτοδοικητικό είναι κάθε φορά τι υπηρετεί και εξυπηρετεί την κοινωνία και όχι να ανατρέπει κυβερνήσεις τόνισε στην ομιλία του, ο δήμαρχος Νικαίας Αγ.Ι.Ρέντη,
Γιώργος Ιωακειμίδης, επικεφαλής της παράταξης «Νέα Αυτοδιοίκηση». Ο κ. Ιωακειμίδης, αναφερόμενος στην τοποθέτηση
του κ. Κοιμήση, είπε ότι ακούγοντας την «έχει κανείς την αίσθηση ότι τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης ξεκίνησαν από
το ‘15. Μέχρι τότε βιώναμε ένα ειδυλλιακό περιβάλλον, όλα
ήταν καλά και ξαφνικά το ‘15 έγινε ο χαμός, η καταστροφή του
Θεού. Έχοντας ξεχάσει ότι η πιο δύσκολη θητεία μας ήταν η ‘10
- ‘14, όταν φάγαμε αυτή τη βίαιη ελαχιστοποίηση των πόρων
μας κατά 65%, όταν χάσαμε υπηρεσίες, όταν, όταν, όταν…
Εγώ δεν λέω ότι η αυτοδιοίκηση δεν πρέπει κάθε φορά να λέει
τα στραβά που συμβαίνουν, αλλά να έχουμε και μία εικόνα.
Η καταστροφολογία ποτέ δεν βοήθησε κανέναν». Επίσης ανάφερε ότι στη διοίκηση της ΚΕΔΕ τα τέσσερα τελευταία χρόνια
ουσιαστικά ήταν μαζί οι παρατάξεις των κ.κ. Πατούλη και

Κοιμήση.
Ο «Κλεισθένης» αποτελεί το πρώτο βήμα της αναγκαίας ριζοσπαστικής διοικητικής μεταρρύθμισης υπογράμμισε στη δική
του ομιλία ο Δημήτρης Μπίρμπας, επικεφαλής της παράταξης
«Ριζοσπαστική Αυτοδιοικητική Πρωτοβουλία» και δήμαρχος
Αιγάλεω. Σύμφωνα με τον κ. Μπίρμπα για την αυτοδιοίκηση
«η καταστροφική 4ετία ήταν η 4ετία του 2010-2014: μείον
65%, παγίωση αυτού του ποσοστού με πολύ μικρές βελτιώσεις, ελαχιστοποίηση της ΣΑΤΑ, και θηριώδη πλεονάσματα, τα
οποία άλλαζαν από μήνα σε μήνα» και συμπλήρωσε: «Η καταστροφολογία που έχει ακουστεί επανειλημμένως σε αυτά τα
συνέδρια έχει διαψευστεί, θα διαψευστεί και στο μέλλον, γιατί
θα υπάρξουν ουσιαστικές αλλαγές από τη νέα κυβέρνηση που
θα υπάρξει, που θα κινείται σε αυτή την κατεύθυνση και θα
έχει πολύ πιο ριζοσπαστικές αντιλήψεις και δυνατότητες για να
το εφαρμόσει».
Ο εκπρόσωπος του «Συντονισμού Αιρετών», Τάσος Κανταράς,
κατήγγειλε ότι «η κυβέρνηση με πυροτεχνήματα επιχειρεί να
μας πείσει ότι τα άσχημα έχουν περάσει και μπροστά μας είναι
τα καλά». Τέλος η εκπρόσωπος της «Λαϊκής Συσπείρωσης»,
Ελπίδα Παντελάκη, κατήγγειλε την ταύτιση και συμφωνία των
παρατάξεων στην ΚΕΔΕ με τη στρατηγική και την κατεύθυνση
της παρέμβασης της κεντρικής εξουσίας σε βάρος των δικαιωμάτων των εργαζομένων, των λαϊκών στρωμάτων και του
λαού γενικότερα.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ
Κατατέθηκε στη Βουλή η τροπολογία που προβλέπει την
αυτοδίκαιη παράταση όσων συμβάσεων ορισμένου χρόνου
έχουν συνάψει οι δήμοι για τις υπηρεσίες καθαριότητας με
προσωπικό που περιλαμβάνεται στους προσωρινούς πίνακες
διοριστέων της προκήρυξης 3Κ/2018.Σύμφωνα με το ΑΠΕΜΠΕ, η παράταση των συγκεκριμένων συμβάσεων κρίθηκε
απαραίτητη, καθώς σε πολλούς δήμους είτε έχουν λήξει από
την περασμένη Παρασκευή είτε αναμένεται να λήξουν το επόμενο διάστημα, με αποτέλεσμα να προέκυπταν προβλήματα

στην αποκομιδή των απορριμμάτων.
Το χρονικό όριο της παράτασης είναι μέχρι την ανάρτηση
των οριστικών πινάκων, οπότε και θα πληρωθούν οι 8.166
μόνιμες θέσεις από τους αντίστοιχους διοριστέους. Πλέον όλα
τα στελέχη του ΑΣΕΠ με τη συνδρομή υπηρεσιών των υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης δίνουν
μάχη με τον χρόνο ώστε οι οριστικοί πίνακες του μεγαλύτερου
διαγωνισμού κάλυψης μόνιμων θέσεων στον δημόσιο τομέα
από συστάσεως της ανεξάρτητης αρχής, να έχουν δημοσιο-

ποιηθεί έως το τέλος του έτους.
Η τροπολογία κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου
Τουρισμού «Θεματικός Τουρισμός - Ειδικές μορφές τουρισμού
- Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου
στον τομέα του τουρισμού και της τουριστικής εκπαίδευσης Στήριξη τουριστικής επιχειρηματικότητας και άλλες διατάξεις».
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ 2018 ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ Η ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ AGROLOGISTICS
Εκτιμά ο πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ

Την εκτίμησή του ότι μέχρι τέλος του 2018 θα έχει οριστικοποιηθεί η χωροθέτηση του εθνικού κέντρου Agrologistics στη
Θεσσαλονίκη, διατύπωσε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Κεντρικής Αγοράς Θεσσαλονίκης ΑΕ (ΚΑΘ), Δημήτρης Χαμπίδης, σημειώνοντας δε, ότι προχωρούν με γοργούς
ρυθμούς οι διαδικασίες που αφορούν την ανάπλαση της ΚΑΘ,
προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ.
«Ήδη υπάρχει η μελέτη σκοπιμότητας για την κατασκευή του
εθνικού κέντρου Agrologistics στη Θεσσαλονίκη, ενώ είναι
έτοιμο το καταστατικό, προς υπογραφή μεταξύ των κεντρικών αγορών Θεσσαλονίκης και Αθηνών, για την σύσταση
κοινής εταιρείας μεταξύ τους, που θα τρέξει το Project, που

υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 50 εκατ. ευρώ» υπογράμμισε ο κ. Χαμπίδης.
Σε ό,τι αφορά τη χωροθέτηση του κέντρου, ο κ. Χαμπίδης σημείωσε: «Υπερταμείο και κυβέρνηση εξετάζουν το συγκεκριμένο θέμα. Το ζήτημα έχει ξεφύγει των αρμοδιοτήτων μας και
το χειρίζονται αποκλειστικά οι άνθρωποι των συναρμοδίων
υπουργείων Ανάπτυξης, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
και Μεταφορών και Υποδομών. Εκτιμώ ότι μέχρι τέλος του
2018 θα έχουν καταλήξει στην απόφασή τους για το πού τελικά θα χωροθετηθεί το εθνικό κέντρο Agrologistics στη Θεσσαλονίκη». Πάντως, όπως ξεκαθάρισε «εμείς από τη σειρά μας,
δεν περιμένουμε να λυθεί το προαναφερόμενο θέμα, προκει-

μένου να προχωρήσουμε στα άλλα, απλώς τα προχωράμε».
Αναφορικά με την αναβάθμιση της ΚΑΘ, ο κ. Χαμπίδης επισήμανε: «Εντός του Δεκεμβρίου αναμένουμε την έγκριση του
σχεδίου από την κυβερνητική επιτροπή και αρχές του Ιανουαρίου 2019 θα καταθέσουμε το φάκελο στο ΕΣΠΑ. Ευελπιστούμε να πάρουμε την έγκριση Μάρτιο ή Απρίλιο, έτσι ώστε να
προχωρήσουμε στις διαδικασίες των προκηρύξεων, μελετών
και διαγωνισμών. Έργα θα ξεκινήσει να βλέπει η αγορά από
το 2020 και το 2021 ευελπιστούμε να έχει τελειώσει το μεγαλύτερο μέρος τους».

ΔΕΗ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΩΣ ΤΙΣ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ
Παράταση μέχρι την επόμενη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου δίνει η
ΔΕΗ στη «Χαλυβουργική» ύστερα από τη δέσμευση της εταιρίας ότι στις 10 Δεκεμβρίου θα υποβάλει σοβαρές προτάσεις
για το χρέος ύψους 31,8 εκατ. ευρώ από κατανάλωση ρεύματος.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως ανακοίνωσε η ΔΕΗ,
«ΔΕΗ εξαντλώντας κάθε περιθώριο συνεννόησης με τη Χαλυβουργική κάλεσε σήμερα στα γραφεία της τον διευθύνοντα
σύμβουλο της εταιρείας κ. Σκινδήλια, για την εξεύρεση λύσης
για το υπέρογκο χρέος των 31,8 εκατ. ευρώ, και τον τερμα-

τισμό της αντισυμβατικής συμπεριφοράς της μη πληρωμής
των τρεχόντων λογαριασμών».
Σύμφωνα με τη ΔΕΗ:
«Ο κ. Σκινδήλιας δεσμεύθηκε ότι μετά από σχετική συνεννόηση με την ιδιοκτησία της Χαλυβουργικής θα υποβάλει στη
ΔΕΗ σοβαρές προτάσεις την ερχόμενη Δευτέρα 10.12.2018.
Κατόπιν των ανωτέρω η Διοίκηση της ΔΕΗ αποφάσισε ότι οι
συνέπειες της άρσης εκπροσώπησης για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας προς την εν λόγω εταιρεία μετατίθεται για τη

Δευτέρα 17.12.2018.
Παράλληλα κάλεσε τους εκπροσώπους των εργαζομένων της
εταιρείας προκειμένου να τους ενημερώσει αναλυτικά για το
πρόβλημα.
Η διοίκηση της ΔΕΗ εκφράζει την ελπίδα, ότι εφόσον επιδειχθεί η επιβαλλόμενη υπευθυνότητα εκ μέρους της ιδιοκτησίας
της Χαλυβουργικής μπορεί να βρεθεί λύση.
«Σε κάθε περίπτωση ο καθένας θα αναλάβει τις ευθύνες του»
καταλήγει η ΔΕΗ.

ΣΕ …ΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΜΜΟ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΙΓΝΙΤΕΣ
Την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με στέλεχος της ΔΕΗ,
εστάλη επιστολή στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΥΠΕΝ) και στην Κομισιόν ζητώντας περαιτέρω παράταση
στην προθεσμία κατάθεσης δεσμευτικών προσφορών από
τους ενδιαφερόμενους επενδυτές (η προηγούμενη λήγει στις
7 Δεκεμβρίου), σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μάχης ΑΤράτσα
στο vima.gr
«Δεν θα υπάρξει μηχανισμός ρίσκου _ δηλαδή επιμερισμού
των κερδών και των ζημιών μεταξύ της ΔΕΗ και των επεν-

δυτών. Δεν το δέχεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πρέπει όμως
να δεχθεί τον Μόνιμο Μηχανισμό Επάρκειας Ισχύος, τα λεγόμενα ΑΔΙ για την αποζημίωση των λιγνιτικών μονάδων.
Έχω πληροφορηθεί ότι δεν δέχονται την πρόταση, η ΔΕΗ να
συμμετέχει με 30% στις εισπράξεις των ΑΔΙ, όπως είχε αρχικά
συμφωνηθεί. Αυτά είναι τα δεδομένα σήμερα. Για σκεφτείτε
να γίνουν τα auctions χωρίς ΑΔΙ και να πάρουν οι επενδυτές
στην πορεία τα ΑΔΙ και να απολαμβάνουν τις εισπράξεις. Πρέπει να δοθεί παράταση διότι διαφορετικά υπάρχουν δύο κίν-

δυνοι: περιορισμένη συμμετοχή επενδυτών στον διαγωνισμό
και χαμηλό τίμημα για τις μονάδες. Όμως εμείς πουλάμε δεν
ξεπουλάμε… », τονίζει ανώτατος παράγοντας της επιχείρησης, ο οποίος εκτιμά ότι οι πιθανότητες να δοθεί παράταση είναι 50% και ενδέχεται να αυξηθούν εάν γίνουν οι κατάλληλες
ενέργειες και μεθοδευτούν με τον σωστό τρόπο από το ΥΠΕΝ.
Μάλιστα, όπως είπε χαρακτηριστικά, οι ρόλοι ΔΕΗ και ΥΠΕΝ
είναι διαφορετικοί, αλλά «πρέπει να δράσουμε με σύγκλιση
και όχι με απόκλιση»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΙ ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΑΝΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ Κ16
Σε τροχιά υλοποίησης εισέρχονται οι υπολειπόμενες εργασίες
του ανισόπεδου κόμβου Κ16, στη συμβολή της ΠΑΘΕ και της
εσωτερικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο προϋπολογισμός του έργου είναι 38,2
εκατ. ευρώ, ενώ το ποσοστό της έκπτωσης ανέρχεται σε 53%
περίπου. Η αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής, Αθηνά Αηδονά, επισήμανε ότι η
διακήρυξη του έργου έχει εγκριθεί, ενώ η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε το πρακτικό Ι και την ανάθεση της σύμβασης.
Από την πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ο
Γιώργος Θεοδωρόπουλος από τη «Ριζοσπαστική Αριστερή
Ενότητα» σημείωσε ότι πρόκειται για έργο συνέχισης του
ανολοκλήρωτου, πλην όμως εγκαινιασμένου έργου του Κ16
και έκανε λόγο για κακή διαχείριση του έργου, όχι μόνο από

την παρούσα διοίκηση. Την ανάγκη να ολοκληρωθεί το έργο
υπογράμμισε η Νιόβη Παυλίδου από τους «Πολίτες Μπροστά». Σημειώνεται ότι ενώ η κατασκευή του ανισόπεδου κόμβου Κ16 ολοκληρώθηκε και ο κόμβος δόθηκε στην κυκλοφορία, οι εργασίες που αφορούν το παράπλευρο οδικό δίκτυο
δεν είχαν ολοκληρωθεί. Μέσω του έργου που προωθείται
πλέον, θα γίνει η διάνοιξη και κατασκευή του παράπλευρου
δικτύου, παράλληλα της εσωτερικής περιφερειακής οδού
Θεσσαλονίκης και εκατέρωθεν αυτής, από τον κόμβο της
συμμαχικής οδού μέχρι τη συμβολή της περιφερειακής οδού
με την οδό Πόντου. Προβλέπονται επίσης η ολοκλήρωση της
οδού Πόντου, η αναμόρφωση της περιφερειακής στο τμήμα
από την περιοχή του κόμβου της συμμαχικής οδού μέχρι τη
συμβολή της με την οδό Πόντου, καθώς και η ανακατασκευή

του αυτοκινητοδρόμου της ΠΑΘΕ, εκατέρωθεν του σημείου
στο οποίο συμβάλλει νοητά με την περιφερειακή οδό.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη συζήτηση του θέματος στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Γιάννης Γιώργος είχε
επισημάνει ότι ένα 15% των εργασιών του αρχικού έργου
δεν είχε ολοκληρωθεί και αφορούσε το παράπλευρο δίκτυο.
Σε αυτές τις εργασίες προστίθενται πλέον κάποιες διορθωτικές
κινήσεις στο παράπλευρο δίκτυο και μια αερογέφυρα, μέσω
της οποίας θα επικοινωνεί η μία πλευρά με την άλλη και θα
εξυπηρετούνται οι ανάγκες των περίοικων και των εμπορικών επιχειρήσεων.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΟΥ ΆΡΕΩΣ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ
Με ανακοίνωση που εξέδωσε η Περιφέρεια Αττικής και φιλοξενεί το ΑΠΕ-ΜΠΕ, αναφέρονται τα εξής:
Σε ένα καινοτόμο ερευνητικό ευρωπαϊκό έργο με στόχο τη
βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης των πολιτών σε χώρους
πρασίνου και την καλύτερη ανάδειξή τους, με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, μετέχει η Περιφέρεια Αττικής. Η
πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος θα γίνει στο Πεδίο του
Άρεως, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αναβάθμιση του
Πάρκου.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για το έργο με τίτλο VR-Park «Σύστημα επαυξημένης πραγματικότητας για την ανάδειξη και περιήγηση αστικών πάρκων», με κωδικό έργου T1ΕΔΚ- 02182,
στο πλαίσιο της Ενιαίας Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων ΕΤΑΚ
«ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» με τη συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εθνικούς πόρους
μέσω του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020.
Η υλοποίηση του συνεργατικού ερευνητικού έργου θα γίνει από κοινού από πέντε (5) συμμετέχοντες φορείς, μεταξύ
αυτών ως ΦΟΡΕΑΣ 3, η Διεύθυνση Πάρκων και Αλσών της
Περιφέρειας Αττικής. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου
ανέρχεται στο ποσό των 761.034,38 ευρώ και για την Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται στο ποσό των 120.401,98 ευρώ, με
διάρκεια υλοποίησης 24 μήνες, από 6/9/2018 έως 5/9/2020.
Αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες για τη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης των επισκεπτών και την καλύτερη ανάδειξη και
χρήση των χώρων των πάρκων

Ο βασικός στόχος του έργου είναι η ανάπτυξη, η δοκιμή και
η αξιολόγηση μιας ολοκληρωμένης εφαρμογής κινητών τηλεφώνων / tablet, μέσω καινοτόμων τεχνολογιών που θα
εκμεταλλευτούν τις έξυπνες συσκευές κινητών τηλεφώνων
για την ανάδειξη των στοιχείων περιβαλλοντικού και ιστορικού ενδιαφέροντος των χώρων πρασίνου, ενώ ταυτόχρονα
θα δέχεται (από τους ίδιους τους χρήστες) ή θα συλλέγει (εν
γνώσει τους) πληροφορίες που θα μπορούν να φανούν χρήσιμες στους διαχειριστές των πάρκων, με σκοπό τη βελτίωση
της εμπειρίας περιήγησης των επισκεπτών και την καλύτερη
ανάδειξη και χρήση των χώρων των πάρκων.
Η χρήση τεχνολογιών ενσωματωμένων στα κινητά τηλέφωνα
ή άλλες κινητές συσκευές των επισκεπτών, μέσω τεχνολογιών
υπηρεσιών θέσης και επαυξημένης πραγματικότητας, θα δημιουργήσουν ένα ολοκληρωμένο διαδραστικό περιβάλλον,
όπου ο επισκέπτης του πάρκου θα μπορεί, σε πραγματικές
συνθήκες να επιλέξει τα αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν
και τις συγκεκριμένες πληροφορίες που επιθυμεί να δει και
με βάση τη θέση και το οπτικό πεδίο του χρήστη, θα παρέχει,
σε πραγματικό χρόνο πληροφορίες για τα δέντρα/φυτά που
βρίσκονται στο οπτικό πεδίο του χρήστη, αλλά και για άλλου
τύπου σημεία ενδιαφέροντος που μπορεί να υπάρχουν στον
χώρο όπως π.χ., αγάλματα, μνημεία, κτίρια ειδικού ενδιαφέροντος κ.λπ.
Πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος στο Πεδίο του Άρεως
για τη βελτίωση της εμπειρίας των επισκεπτών του Πάρκου
μέσα από τις νέες τεχνολογίες

Η Περιφέρεια Αττικής θα έχει επικουρικό ρόλο σε όλες τις
ενότητες εργασίας του έργου και κυρίως θα εμπλακεί στη δοκιμαστική λειτουργία εφαρμογών επισκέπτη και διαχειριστή,
με ουσιαστικό παραδοτέο την αξιολόγηση της λειτουργίας του
συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας για την περιήγηση των πάρκων ως αποτέλεσμα πιλοτικής εφαρμογής στο
Πεδίο του Άρεως.
Τα κύρια οφέλη του έργου θα είναι:
Η αποκόμιση της τελικής έκδοσης του παραγόμενου συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας περιήγησης πάρκων με
δικαίωμα δωρεάν χρήσης στο πεδίο της πιλοτικής εφαρμογής
στο Πεδίο του Άρεως. Αυτό θα αναδείξει τα στοιχεία περιβαλλοντικού και ιστορικού ενδιαφέροντος του πάρκου με ταυτόχρονη βελτίωση της εμπειρίας περιήγησης των επισκεπτών,
αλλά και αύξησης της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης για
το σύνολο των πολιτών, ανεξαρτήτως ηλικίας. Επιπλέον θα
δώσει τη δυνατότητα στους διαχειριστές να εκμεταλλευτούν
στοιχεία που παράχθηκαν από τους χρήστες, όπως φωτογραφίες και σχόλια, αλλά και τη δραστηριότητά τους μέσα στο
πάρκο. Με την κατάλληλη οπτικοποίηση διαδρομών, στάσεων, διαδραστικών ερωτημάτων που υπέβαλαν οι χρήστες,
σημείων συγκέντρωσης, καθώς και διάφορων άλλων στατιστικών στοιχείων, θα είναι δυνατή η βελτίωση της εμπειρίας
της επίσκεψης στο πάρκο και των προγραμμάτων περιήγησης
επισκεπτών.

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΑΡΗ: ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΑ
7 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ 2011
Τρεις προϋποθέσεις για την προσέλκυση επενδύσεων στις επιχειρήσεις του Δημοσίου που υπάγονται στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας περιέγραψε η διευθύνουσα
σύμβουλος της εταιρείας Ράνια Αικατερινάρη μιλώντας χθες
στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στην ανάγκη να υπάρχει αξιοπιστία στα μεγέθη που δημοσιεύονται αλλά και στις εκτιμήσεις
για την πορεία τα επόμενα χρόνια, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι δεν μπορεί μία επιχείρηση να ζητάει δάνεια χωρίς να
εξηγεί της ταμειακές ροές τα επόμενα 3 έως 5 χρόνια καθώς
και ότι πολλές δημόσιες (αλλά και ιδιωτικές) επιχειρήσεις δεν

είχαν σύστημα διαχείρισης κρίσεων. Η δεύτερη προϋπόθεση
είναι να υπάρχει ανοιχτή επικοινωνία και εξωστρέφεια της
επιχείρησης και η τρίτη να εφαρμόζονται κανόνες εταιρικής
διακυβέρνησης που προάγουν τη διαφάνεια και τον εσωτερικό έλεγχο. Οι οργανισμοί που εφαρμόζουν υψηλά standards
σε θέματα διαφάνειας και εταιρικής διακυβέρνησης προσελκύουν τις περισσότερες επενδύσεις, ανέφερε η κυρία Αικατερινάρη.
Σημείωσε ακόμη τα εξής:
-οι δημόσιες επιχειρήσεις πρέπει να αποζημιώνονται για τις
υπηρεσίες κοινής ωφέλειας που παρέχουν. Επίσης θα πρέπει
να προχωρήσει η ανανέωση του προσωπικού με προσλήψεις

νέων εργαζομένων που έχουν δεξιότητες στις νέες τεχνολογίες
και να εφαρμοστούν συστήματα αξιολόγησης ώστε οι καλοί
να προχωράνε. Ο μέσος χρόνος ηλικίας στις επιχειρήσεις του
δημοσίου σήμερα είναι 54 έτη.
-Χώρες της Κεντρικής Ευρώπης έχουν εκφράσει ενδιαφέρον
για μεταφορά τεχνογνωσίας όσον αφορά τα συστήματα εταιρικής διακυβέρνησης που εφαρμόζει η εταιρεία στις επιχειρήσεις του δημοσίου.
-Τα έσοδα από την αξιοποίηση της περιουσίας του Δημοσίου
από το 2011 φθάνουν συνολικά τα 7 δισ. ευρώ από τα οποία
το 1,4 δισ. ευρώ εισπράχθηκαν το 2017. Για εφέτος προβλέπονται έσοδα ύψους 2 δισ. ευρώ.
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ΤΡΑΓΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Θοδωρή Καραουλάνη στο greenagenda.gr βασικό σημείο
των παρατηρήσεων του WWF Ελλάς στην 14η ετήσια έκθεσή του για την περιβαλλοντική
νομοθεσία στην Ελλάδα αποτέλεσε το έργο της Επιθεώρησης Περιβάλλοντος. Η περιβαλλοντική οργάνωση τόνισε την υποστελέχωση της υπηρεσίας αλλά και την κακή πρατική
της απευθείας πολιτικής εξάρτησης από τον εκάστοτε Υπουργό Περιβάλλοντος. Τόνισαν
μάλιστα ότι το WWF έχει ζητήσει ενίσχυση της ανεξαρτησίας και την ίδρυση ανεξάρτητης
αρχής για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους «για να μην υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις»
,όπως αναφέρθηκε, ενώ σημείωσαν ιδιαίτερα το γεγονός ότι παρατηρείται μεγάλη μείωση
των επιθεωρήσεων.
Πράγματι, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το WWF Ελλάς, από το μέσο όρο των
201,5 ελέγχων ανά έτος την περίοδο 2004 – 2014, η σημερινή κατάσταση έχει χειροτερεύσει δραματικά καθώς την περίοδο της τελευταίας τριετίας 2015-2017 που υπάρχουν τα
αναλυτικά στοιχεία (χωρίς το τρέχον έτος) ο μέσος όρος ελέγχων ανέρχεται πλέον σε 88,6
ελέγχους, δηλαδή είναι μειωμένοι κατά 220%! Σημειώνουμε ότι η «καλύτερη» χρονιά από
το 2004 μέχρι πέρυσι, δηλαδή με τους περισσότερους ελέγχους ήταν το 2008 με 313, ενώ
το 2016 αποτέλεσε τη χειρότερη χρονιά στις επιθεωρήσεις του Σώματος του ΥΠΕΝ με μόλις
58…
Κατά το 2017, οι επιθεωρητές περιβάλλοντος Νότιας και Βόρειας Ελλάδας διενήργησαν 71
νέους περιβαλλοντικούς ελέγχους, πολλοί όμως από αυτούς, σημειώνει το WWF Ελλάς,
αφορούσαν αποκλειστικά το ναυάγιο του «Αγία Ζώνη ΙΙ» και την πορεία καθαρισμού της
πετρελαιοκηλίδας στον Σαρωνικό.

Ωστόσο η ίδια κακή εικόνα με μεγάλη μείωση των ελέγχων φαίνεται να υπάρχει και στον
έλεγχο του θαλασσίου περιβάλλοντος, την ευθύνη των οποίων, αλλά και για την επιβολή
κυρώσεων, έχει το Λιμενικό Σώμα, που δεν έχει τα προβλήματα στελέχωσης που έχει το
Σώμα Επιθεώρησης του ΥΠΕΝ. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Διεύθυνσης
Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Λ.Σ., καταγράφεται μείωση στον αριθμό αποφάσεων επιβολής προστίμων από το 2008 μέχρι το 2017. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με
το WWF, ο αριθμός των αποφάσεων επιβολής κυρώσεων μειώνεται από 641 το 2008 σε
105 το 2017. Αντίστοιχα, το συνολικό ποσό προστίμων μειώνεται από 5.056.150 ευρώ το
2008 σε 564.433 ευρώ το 2017. Η μείωση αυτή ωστόσο, σημειώνει το WWF Ελλάς, δεν
είναι σαφές εάν οφείλεται σε μειωμένο αριθμό ελέγχων ή σε βελτίωση της περιβαλλοντικής
συμμόρφωσης πλοίων, εγκαταστάσεων και άλλων ελεγχόμενων πηγών.

Όπως σχολιάζει τη μείωση των ελέγχων το WWF Ελλάς στην έκθεση, «αυτό το ανησυχητικό
γεγονός προφανώς δεν αντανακλά αντίστοιχη πτώση στην περιβαλλοντική παραβατικότητα, ώστε να μην υπάρχει ανάγκη από ελέγχους, αλλά αποδίδεται σαφώς στη σταδιακή υποστελέχωση της υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, ο αριθμός των επιθεωρητών περιβάλλοντος έχει
μειωθεί στους 16 το 2017, από 35 το 2011. Αξίζει να σημειωθεί ότι, εντός του έτους 2017,
στο Σώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας υπηρετούσαν μόνο δύο επιθεωρητές περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένης της προϊσταμένης του τμήματος. Ο αριθμός των επιθεωρητών
αυξήθηκε σταδιακά στους 6. Αυτή η μείωση αντανακλάται και σε μείωση στους αριθμούς
των επιθεωρήσεων». Ακόμη, όσον αφορά την Επιθεώρηση Δόμησης, σημειώνεται ότι «στο
τέλος του 2017, στα σώματα επιθεώρησης Νότιας και Βόρειας Ελλάδας υπηρετούσαν συνολικά 16 επιθεωρητές δόμησης (επτά στο ΣΕΝΕ και εννιά στο ΣΕΒΕ)».
Συνέχεια στη σελ 11
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ΟΙ ΦΤΩΧΟΤΕΡΕΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΖΗΤΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΛΟΥΣΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων DPP

Δεκαέξι χώρες της ΕΕ, μεταξύ των οποίων η Σλοβακία, η
Τσεχία, η Πολωνία, η Ουγγαρία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η
Πορτογαλία, τάχθηκαν από κοινού κατά των περικοπών
στα κονδύλια της ΕΕ για τα φτωχότερα κράτη μέλη, μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων DΡΡ, σύμφωνα με το ΑΠΕΜΠΕ.
Σε κοινή διακήρυξη που υπογράφτηκε στη Μπρατισλάβα,
οι 16 χώρες μέλη της ΕΕ και της ομάδας «Φίλοι της συνοχής», ζητούν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να δαπανήσει
τουλάχιστον το ίδιο ποσό ή και περισσότερα απ’ ό,τι μέχρι
τώρα, για την αγροτική οικονομία και την υποστήριξη περιοχών με αδύναμες υποδομές. Οκτώ χώρες της ΕΕ εκπροσωπήθηκαν στη συνάντηση της Μπρατισλάβα από τους
πρωθυπουργούς τους, ενώ οι υπόλοιπες οκτώ χώρες,

μεταξύ αυτών η Ελλάδα, η Πορτογαλία και η Ιταλία από
υψηλόβαθμους αξιωματούχους.
Ο πρωθυπουργός της Σλοβακίας, Πέτερ Πελεγκρίνι, δήλωσε μετά το τέλος της συνάντησης των 16 χωρών της
Ε.Ε. μελών ότι τα σχετικά φτωχότερα μέλη της Ε.Ε είναι
έτοιμα να αυξήσουν τη συνεισφορά τους στον προϋπολογισμό της Ένωσης μετά το Brexit, προκειμένου να διατηρηθεί η χρηματοδότηση για τη συνοχή και τη γεωργία στο
σημερινό επίπεδο.
Ο Πελεγκρίνι δεν αναφέρθηκε σε ποσά, αλλά άφησε να
εννοηθεί ότι οι 27 θα πρέπει να καλύψουν το έλλειμμα
μετά το Brexit τον Μάρτιο 2019. «Οι κοινές πολιτικές συνοχής και γεωργίας πρέπει να απλοποιηθούν, να γίνουν
αποτελεσματικές και αρκετά ευέλικτες για τα κράτη μέλη»,

ανέφερε σε ανακοινωθέν της η ομάδα. Η πολιτική συνοχής
στοχεύει να φέρει τις οικονομικές συνθήκες των παραδοσιακά φτωχότερων χωρών της Νότιας και Ανατολικής
της ΕΕ, στα υψηλότερα επίπεδα της δυτικής και βόρειας
Ευρώπης. Στις 2 Μαΐου, οι Βρυξέλλες πρότειναν μείωση
των κονδυλίων του Ταμείου Συνοχής κατά 7% στον συνολικό προϋπολογισμό της για να αντισταθμιστεί η απώλεια
της συνεισφοράς του Ηνωμένου Βασιλείου. «Θέλουμε τον
προϋπολογισμό όπως είναι σήμερα», επέμεινε ο Πελεγκρίνι , δηλώνοντας ότι «αν ο προϋπολογισμός πρέπει να
μειωθεί, ζητάμε μεγαλύτερη ευελιξία» στην επιλογή των
δαπανών.

ΤΡΑΓΙΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΛΕΓΧΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ
Συνέχεια από τη σελ 10
Με βάση τις παρατηρήσεις του WWF, η Greenagenda ρώτησε, μεταξύ άλλων, την περιβαλλοντική οργάνωση:
1. αν κατά τη γνώμη τους ο νέος νόμος για την ελεγκτική δραστηριότητα του Υπουργείου
Ανάπτυξης, που ενοποιεί τους μηχανισμούς ελέγχου του κράτους διευκολύνει τις περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις
2. αν στο πλαίσιο της θέσης του WWF Ελλάς για «ανεξάρτητη αρχή περιβαλλοντικών
ελέγχων για να μην υπάρχουν πολιτικές παρεμβάσεις», όπως αναφέρθηκε χαρακτηριστικά, υπάρχουν συγκεκριμένα παραδείγματα πολιτικών παρεμβάσεων που θέλει να
καταγγείλει
Σύμφωνα με τη Θεοδότα Νάντσου, το WWF πιστεύει σε ισχυρούς μηχανισμούς ελέγχου
για την περιβαλλοντική συμμόρφωση, όχι για να λειτουργούν εκφοβιστικά αλλά για να
προστατεύουν την κοινωνία. Σημείωσε ότι προτείνουν από το 2008 τη δημιουργία Ανεξάρτητης Αρχής, αλλά «όχι, δεν έχουμε στοιχεία για πολιτικές παρεμβάσεις». Ωστόσο είναι
προφανές ότι η πλειοψηφία των ελέγχων ξεκινούν με «πολιτική εντολή» και αυτό αποδεικνύει την εξάρτηση του Σώματος από την πολιτική ηγεσία.

Απάντηση του ΕΓ του ΥΠΕΝ Δ. Δερματά σε Greenagenda
Οι γενικές απαντήσεις της WWF στη Greenagenda και όσα αναφέρθηκαν προκάλεσαν
«φιλική» παρέμβαση του Ειδικού Γραμματέα Επιθεώρησης του ΥΠΕΝ Δημήτρη Δερματά
(και Αναπληρωτή Καθηγητή της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του ΕΜΠ), που παρακολούθησε τη συνέντευξη τύπου. Κατόπιν μιας γενικής παρατήρησης περί της ανάγκης
συνεργασίας του ΥΠΕΝ με τις ΜΚΟ και των καλών σχέσεων της Επιθεώρησης με το WWF,
ο Ειδικός Γραμματέας σημείωσε ότι «είμαστε πολύ λίγοι, δεν χρειάζεται να αλληλοκαταγγελόμαστε, χορτάσαμε από τέτοιες πρακτικές τα προηγούμενα χρόνια».

Όσον αφορά το ζήτημα των επιθεωρήσεων και των περιβαλλοντικών ελέγχων, ο Ειδικός
Γραμματέας απαντώντας στην ερώτηση της Greenagenda τόνισε ότι ο νόμος 4512/ 2018
για την εποπτεία της αγοράς (το λεγόμενο Πολυνομοσχέδιο Μεταρρυθμίσεων του Ιανουαρίου του 2018) τώρα ξεκινά την εφαρμογή του με αργούς ρυθμούς. Σημείωσε ωστόσο
ότι η πρακτική και η φιλοσοφία του συμφωνήθηκε ή επιβλήθηκε σε συνεργασία με τους
δανειστές και ιδίως σε συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα «αλλά κατά την άποψή μου
σωστά επιβλήθηκε για να μπουν κανόνες». Στα τρέχοντα προβλήματα εφαρμογής στους
περιβαλλοντικούς ελέγχους σημείωσε ότι υπάρχουν θέματα αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι «διαπραγματευόμαστε την προηγούμενη ειδοποίηση των ελεγχόμενων φορέων
που προβλέπεται» ανάλογα με την περίπτωση. Θωρεί όμως ότι η κατάσταση βελτιώνεται
και υποστηρίζει ότι «ξεκινήσαμε μια προσπάθειας διαχείρισης των καταγγελιών των πολιτών».
Ο κ. Δερματάς, απαντώντας για τις «πολιτικές παρεμβάσεις στους ελέγχους» σύμφωνα με
όσα ανέφερε το WWF Ελλάς αλλά και η ερώτηση της Greenagenda, σημείωσε ότι μπορεί
να υπάρχει πολιτική απόχρωση στους ελέγχους αλλά αυτή αφορά το σημείο προσέγγισης
στην Επιθεώρηση. Εξήγησε ότι «ίσως και πάνω από το 90% των ελέγχων να έρχονται
από πολιτικούς – είτε είναι η πολιτική ηγεσία είτε καταγγελία βουλευτών ή άλλων παραγόντων – αλλά σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις η πρώτη καταγγελία και η βάση της έχουν
γίνει από κάποια ΜΚΟ ή κίνηση πολιτών» ή συλλογικότητα σε τοπικό επίπεδο.
Τόνισε επίσης ότι για πρώτη φορά φέτος το ΥΠΕΝ καθιέρωσε Εθνικό Σχέδιο Επιθεωρήσεων – κάτι που και το WWF χαρακτήρισε ως πολύ θετικό καθώς δίνει διαφάνεια στο ποιος
ελέγχεται, πότε και με ποιο τρόπο – «το οποίο προσπαθούμε με αγώνα να τηρήσουμε,
καθώς συμβαδίζει με τις έκτακτες καταγγελίες, οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις οι τακτικές
επιθεωρήσεις πάνε παραπίσω», προσθέτοντας ότι «οι επιθεωρητές περιβάλλοντος και οι
επιθεωρητές δόμησης μετριούνται στα δάκτυλα του ενός χεριού – αν συνυπολογίσουμε
τον διαχωρισμό σε τομείς Βορείου και Νοτίου Ελλάδος – και ολόκληρη η Επιθεώρηση
είναι υποστελεχωμένη».
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: “ΟΙ ΚΟΙΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΡΟΩΘΟΥΝ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ”
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ κατά την υπουργική σύνοδο με θέμα «Καινοτόμες λύσεις για την αντιμετώπιση της ρύπανσης στη Νοτιοανατολική και στη
Νότια Ευρώπη» που διοργανώθηκε σήμερα στο Βελιγράδι, από το Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για
το Περιβάλλον (UNEP) και την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Σερβίας, ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος,
αρχικά επεσήμανε την πολιτική βούληση των ηγετών
των Βαλκανίων για ενδυνάμωση της συνεργασίας των
χωρών της περιοχής μετατρέποντάς την σε περιοχή
ειρήνης, σταθερότητας. καινοτομίας και ευημερίας.
Υπενθύμισε ότι οι λαοί της Ελλάδας και της Σερβίας
συνδέονται με ιστορικούς δεσμούς φιλίας και υποστήριξε την ανάληψη πρωτοβουλιών για την περαιτέρω
προσέγγιση της Σερβίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Παράλληλα, τόνισε ότι το περιβάλλον αποτελεί πόρο
πάνω στον οποία πρέπει να βασίζεται η ανάπτυξη της
οικονομίας και της ευημερίας των χωρών της περιοχής
των Βαλκανίων. Για τον λόγο αυτό είναι απαραίτητη
η ενίσχυση της συνεργασίας και της δικτύωσης στα
Βαλκάνια και ευρύτερα στη Νοτιαανατολική Ευρώπη,
όπου ο τομέας του περιβάλλοντος μπορεί να εξασφαλίσει και την ποιότητα ζωής, αλλά και τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας, επενδύσεων και σημαντικής
υπεραξίας.
Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος παρουσίασε την
περιβαλλοντική πρόοδο που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα, αλλά και τις προτάσεις της
χώρας για την αντιμετώπιση της ρύπανσης.
Σύμφωνα με τον Αν. ΥΠΕΝ, συνολικά η κατάσταση
του περιβάλλοντος στην Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή
βελτίωση τις τελευταίες δεκαετίες, και στην τοποθέτησή του επεσήμανε δύο βασικούς παράγοντες που
χαρακτήρισαν την εθνική περιβαλλοντική πολιτική
το 2018: την έξοδο της χώρας από την παρατεταμένη
οικονομική κρίση και την κατάρτιση της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής, όπου το περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη και η κυκλική οικονομία έχουν πλέον
κυρίαρχο ρόλο.
Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος αναφέρθηκε
αναλυτικά σε επιμέρους τομείς της περιβαλλοντικής
πολιτικής: εκπομπές αέριων ρύπων και ατμοσφαιρική
ρύπανση, φύση και βιοποικιλότητα, δασικό περιβάλ-

λον, διαχείριση υδατικών πόρων, διαχείριση υγρών
και στερεών αποβλήτων, αντιμετώπιση της κλιματικής
αλλαγής.
Παρουσιάζοντας την εμπειρία της Ελλάδας, ο Αν. ΥΠΕΝ
τόνισε ότι το περιβαλλοντικό κεκτημένο της Ευρ. Ένωσης αποτελεί το κυρίαρχο θεσμικό εργαλείο στην αντιμετώπιση περιβαλλοντικών ζητημάτων: η νομοθεσία,
είτε μέσω της θέσπισης στόχων μείωσης εκπομπών είτε
μέσω περιοριστικών διατάξεων, έχει οδηγήσει διαχρονικά στη λήψη μέτρων περιορισμού της ρύπανσης και
προστασίας του περιβάλλοντος, όπως π.χ. ο έλεγχος
της ρύπανσης από σημειακές πηγές, η προώθηση καθαρότερων μορφών ηλεκτροπαραγωγής, η βελτίωση
της ποιότητας των καυσίμων κ.λπ., παρά τις επιμέρους
δυσκολίες ελέγχου εφαρμογής της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας που σχετίζονται και με την υποστελέχωση
των υπηρεσιών περιβάλλοντος.
Τα διάφορα μέτρα και πολιτικές που έχουν διαμορφωθεί διαχρονικά για τη συμμόρφωση της χώρας με την
ευρωπαϊκή περιβαλλοντική νομοθεσία έχουν οδηγήσει σε σημαντική μείωση των συνολικών εκπομπών
ατμοσφαιρικών ρύπων και αερίων του θερμοκηπίου,
αλλά και των συγκεντρώσεων ρύπων στο αστικό περιβάλλον, με εξαίρεση το όζον, και δευτερευόντως τα
οξείδια του αζώτου και τα αιωρούμενα σωματίδια,
όπου ακόμη καταγράφονται υπερβάσεις αν και σπανιότερα. Επίσης, η Ελλάδα απολαμβάνει ικανοποιητική
κατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος σε σχέση με
άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι από τις πρώτες χώρες
σε ό,τι αφορά την ποιότητα πόσιμου νερού και γενικά
στα υδάτινα σώματα παρατηρείται καλή κατάσταση,
ενώ και η ποιότητα των υδάτων κολύμβησης είναι
άριστη, καθώς πλέον έχουν υλοποιηθεί σημαντικές
επενδύσεις στην επεξεργασία λυμάτων.
Ωστόσο, υπάρχουν ακόμη ζητήματα και υστερήσεις,
ιδιαίτερα στον τομέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων,
που αποδεικνύουν ότι η στοχοθεσία από μόνη της δεν
επαρκεί. «Ακόμη και σήμερα, περισσότερο από το 80%
των αστικών αποβλήτων καταλήγει σε χώρους υγειονομικής ταφής, ενώ και η διαχείριση επικίνδυνων αποβλήτων παραμένει ελλιπής», σημείωσε ο Αν. ΥΠΕΝ.
«Σήμερα υλοποιούμε ένα φιλόδοξο επενδυτικό πρόγραμμα σε υποδομές διαχείρισης στερεών αποβλήτων, αλλά έγκαιρα συνειδητοποιήσαμε ότι δεν χρειά-

ζονται μόνο υποδομές. Χρειάζεται να προωθήσουμε
ένα νέο παραγωγικό και καταναλωτικό πρότυπο, το
οποίο και θα δημιουργεί νέα παραγωγή, θα μειώνει
την εξάρτηση της χώρας όσον αφορά τις πρώτες ύλες
και θα οδηγεί σε νέα ανάπτυξη. Η κυκλική οικονομία,
για την οποία υπάρχει πλέον στοχευμένη πολιτική με
συγκεκριμένες δράσεις, είναι ενταγμένη στην Εθνική
Αναπτυξιακή Στρατηγική όχι μόνο ως πολιτική για την
αντιμετώπιση της ρύπανσης, αλλά και ως εργαλείο
καινοτομίας, δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης,
νέων επενδύσεων».
Τα οικονομικά εργαλεία, κίνητρα και αντικίνητρα αποτελούν επίσης βασικό στοιχείο άσκησης πολιτικής. Ο
νόμος του 2017 για την ανακύκλωση παρέχει κίνητρα
και αντικίνητρα στους Δήμους για την επίτευξη στόχων ανακύκλωσης, εφαρμόζοντας την αρχή “ο ρυπαίνων πληρώνει”, ενώ ενισχύει τα συστήματα διευρυμένης ευθύνης παραγωγού. Το τέλος για την πλαστική
σακούλα έχει ήδη μειώσει θεαματικά τη χρήση της, με
ταυτόχρονη ευαισθητοποίηση των πολιτών.
Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε την ανάγκη διαφάνειας και καινοτομίας
στον σχεδιασμό, αλλά και στη διακυβέρνηση σε όλα
τα επίπεδα. «Η Ελλάδα έχει κάνει τα τελευταία χρόνια
πολύ σημαντικά βήματα: Εθνικός και Περιφερειακός
Σχεδιασμός Διαχείρισης Αποβλήτων, Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας, Αναθεωρημένα Σχέδια
Διαχείρισης Λεκανών Απορροής Ποταμού, ταχύτατη
προώθηση της οριοθέτησης του δασικού πλούτου με
κύρωση των δασικών χαρτών, ολοκλήρωση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασμού, Εθνικό Σχέδιο
για την Ενέργεια και το Κλίμα, Δασική στρατηγική,
Κυκλική οικονομία, θέτουν το πλαίσιο για μία σειρά
τομεακών πολιτικών. Επίσης, έχουμε ενισχύσει την περιβαλλοντική διακυβέρνηση, με ηλεκτρονικά εργαλεία
όπως το Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο και το
Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων, τα οποία διευκολύνουν τις διαδικασίες, μειώνουν τη γραφειοκρατία
και παρέχουν αποτελεσματικά εργαλεία στη διοίκηση
τόσο για την τήρηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας
όσο και για το σχεδιασμό και την πρόταση νέων πολιτικών», κατέληξε.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΥΠΕΝ: ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΝΑ ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΟΥΝ ΤΑ ΠΛΑΤΑΝΙΑ!

Άμεσες πρωτοβουλίες του Υφ. Περιβάλλοντος, Γ. Δημαρά για την αποτελεσματική προστασία του πλατάνου και της καστανιάς
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ πρωτοβουλία για το
θέμα της αποτελεσματικής προστασίας του πλατάνου και
της καστανιάς από τις ασθένειες που τα απειλούν, αναλαμβάνει ο Υφ. Περιβάλλοντος, Γιώργος Δημαράς. Ο Υφυπουργός συγκάλεσε ευρεία σύσκεψη εργασίας που πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία στο ΥΠΕΝ την Τετάρτη
29/11. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η αντιμετώπιση των
σοβαρών ασθενειών που απειλούν τον πλάτανο και την
καστανιά, οι οποίες εξαπλώνονται σε όλη την χώρα όπως
επιβεβαιώνεται και από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σε
πρόσφατη επιστημονική ημερίδα που οργάνωσαν από κοινού το Υπουργείο και ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός
(ΕΛΓΟ) «Δήμητρα».
Στην σύσκεψη που συντόνισε ο Υφυπουργός, συμμετείχαν
20 επιστήμονες και ερευνητές, εκπροσωπώντας φορείς
που ασχολούνται με το θέμα όπως το ΥΠΕΝ, το ΥπΑΑΤ, το
ΕΛΓΟ-Δήμητρα, το Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο,
το Πράσινο Ινστιτούτο, το ΓΕΩΤΕΕ καθώς και επιστημονικοί

συνεργάτες του Αν. ΥΠΕΝ Σ. Φάμελλου και του Υφυπουργού ΥπΑΑΤ Β. Κόκκαλη. Στη σύσκεψη παρευρέθηκε επίσης
η Πρόεδρος της Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της
Βουλής, δασολόγος, Κατερίνα Ιγγλέζη.
Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν τόσο η
ανάγκη βελτίωσης της υφιστάμενης νομοθεσίας που χρειάζεται να ξεκινήσει άμεσα, όσο και θέματα συντονισμού
των υπηρεσιών. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο θέμα των
αντιπλημμυρικών έργων που υλοποιούνται στις κοίτες των
ρεμάτων, αλλά και στην ανάγκη έναρξης ευρείας καμπάνιας
ενημέρωσης από τα εθνικά και τοπικά ΜΜΕ. Όπως τονίστηκε είναι σημαντικό να κατανοήσουν οι πολίτες ότι η ασθένεια
μεταφέρεται από το άρρωστο πλατάνι στα υγιή από τα αλυσοπρίονα και γενικά τα εργαλεία κοπής καθώς και από τα
σκαπτικά μηχανήματα. Δυστυχώς δεν υπάρχει θεραπεία της
ασθένειας, κάτι που καθιστά εξαιρετικά σημαντική τη λήψη
μέτρων προστασίας από τη μετάδοσή της.
Στη σύσκεψη συζητήθηκαν επίσης θέματα υποστελέχωσης

των περιφερειακών υπηρεσιών, το πρόβλημα της έλλειψης
μέσων και πόρων, οι δυνατότητες χρηματοδότησης, οι
ερευνητικές προτεραιότητες καθώς και η ανάγκη παρακολούθησης και αξιολόγησης των μέτρων που έχει ήδη αναλάβει το Υπουργείο.
Όπως τόνισε ο Υφ. Περιβάλλοντος, Γιώργος Δημαράς: «Η
άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών, η ανάληψη δράσης
και ο αποτελεσματικός συντονισμός για την επίλυση τέτοιων
σοβαρών προβλημάτων, αποτελεί υποχρέωση κάθε πολιτικού σε θέση ευθύνης. Είναι ανάγκη να συνεργαστούμε
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να κάνουμε άμεσα
βελτιώσεις για να είμαστε περισσότερο αποτελεσματικοί.
Δυστυχώς, φαίνεται ότι στα θέματα φυτοϋγείας και εισβολικών οργανισμών δεν έχει δοθεί μέχρι τώρα η απαραίτητη
βαρύτητα. Είναι σοκαριστικό να μαθαίνει κανείς ότι υπάρχει
πιθανότητα σε λίγα χρόνια τα εγγόνια μας να βλέπουν τα
αιωνόβια πλατάνια μόνο σε αναμνηστικές φωτογραφίες.
Αυτό είναι κάτι που δεν πρέπει να αφήσουμε να συμβεί»!

ΑΝ. ΥΠΕΝ: “ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΧΡΗΣΗ ΛΕΠΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΣΑΚΟΥΛΑΣ, ΜΕ ΑΜΕΣΑ ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ”
Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΕΝ ο Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό
σταθμό ΤV100 της Θεσσαλονίκης, αφού επανέλαβε ότι ούτε
ένα ευρώ από το τέλος χρήσης λεπτής πλαστικής σακούλας
δεν μπαίνει στα ταμεία του κράτους, ανακοίνωσε ότι ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ) έχει ετοιμάσει
ένα πρόγραμμα το οποίο θα ξεκινήσει πιλοτικά σε τέσσερις
δήμους της χώρας. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος,
θα διανεμηθούν από τους δήμους στους δημότες 50.000
πλαστικές σακούλες πολλαπλής χρήσης, 11.100 πάνινες
τσάντες και περίπου 2.500 καροτσάκια μεταφοράς, για άτομα που υπάρχει ανάγκη επιπλέον στήριξης στα ψώνια τους
(άτομα τρίτης ηλικίας κ.λπ.). Γίνονται προσπάθειες ώστε η
πιλοτική διανομή να γίνει εντός του 2018 ή τον Ιανουάριο
του 2019, ενώ η μαζική διανομή σε όλη τη χώρα θα γίνει
μέσα στο 2019.
“Στην αρχή της χρονιάς, όταν ξεκίνησε το μέτρο περιορισμού της χρήσης λεπτής πλαστικής σακούλας, υπήρχε πάλι
μια ένταση από τα ΜΜΕ, ακούσαμε καταστροφολογίες, μας
έλεγαν για νέο χαράτσι κ.λπ. Οι πολίτες όμως απέδειξαν
ότι μπορούμε να αλλάξουμε συνήθειες, γιατί κανένας δεν

θέλει στις παραλίες και στις θάλασσές μας, στα ρέματα και
στα βουνά να βρίσκει πλαστικές σακούλες. Η προσπάθεια
που εξελίχθηκε το 2018 μας έχει δώσει μέχρι στιγμής μια
σημαντική μείωση όσον αφορά την κατανάλωση και αυτό
θα φέρει άμεσα οφέλη για τους πολίτες”, υπογράμμισε ο
Σωκράτης Φάμελλος.
Σύμφωνα με τον Αν. ΥΠΕΝ, στόχος είναι να αποτραπεί η
χρήση λεπτής πλαστικής σακούλας και τα στοιχεία που
υπάρχουν δείχνουν ότι υπάρχει κάθε τρίμηνο μείωση της
χρήσης της, παρ’ ότι το καλοκαίρι θα περίμενε κανείς να είναι
αυξημένη. Αυτή τη στιγμή, τα έσοδα από το τέλος ανέρχονται σε 13.860.000 ευρώ και δείχνει ότι έχουν χρησιμοποιηθεί ως τώρα 462 εκατ. σακούλες από τα super markets και
τα μεγάλα καταστήματα λιανικής. Με αυτό τον ρυθμό, στο
τέλος του χρόνου φαίνεται ότι θα φτάσουν στα 620 εκατ.
σακούλες, χωρίς να έχουν ενσωματωθεί οι λαϊκές αγορές
και τα περίπτερα. Ταυτόχρονα, έχει θεσπιστεί η σήμανση
στις λεπτές πλαστικές σακούλες, ώστε να γνωρίζουμε και τις
εισαγωγές και την ποιότητά τους, αλλά και να αποδίδουν οι
παραγωγοί και οι εισαγωγείς το τέλος ανακύκλωσης. Ο στόχος είναι στο τέλος του 2019 να αντιστοιχούν κάτω από 90

σακούλες ανά άτομο τον χρόνο, για όλες τις χρήσεις.
“Οι προσπάθειες για τη μείωση χρήσης πλαστικής σακούλας
δεν μπορούν να είναι ξεκομμένες από την ανακύκλωση. Θέλουμε να ενισχύσουμε τη χρήση ανακυκλωμένου πλαστικού
και αυτό είναι μια “πρόσκληση” και προς την ελληνική βιομηχανία πλαστικού. Με τον τρόπο αυτό θα αλλάξουμε και
συνήθειες σχετικά με τα πλαστικά μιας χρήσης. Σύμφωνα με
τα νούμερα, σήμερα στα πλαστικά τα οποία χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας το ποσοστό ανακυκλώσιμου
υλικού είναι περίπου 6-8%. Ο στόχος που έχουμε βάλει στη
στρατηγική κυκλικής οικονομίας της χώρας είναι να φτάσουμε στο 50% ανακυκλώσιμου υλικού μέσα στα πλαστικά.
Το μήνυμα για τους πολίτες αλλά και τους παραγωγούς είναι να ανακυκλώνουμε πολύ περισσότερο, τονώνοντας με
αυτό τον τρόπο και την περιβαλλοντική βιομηχανία, δημιουργώντας έτσι και νέες θέσεις εργασίας για τους νέους μας
σε ελληνικές βιομηχανίες που θα ανακυκλώνουν πλαστικό.
Νομίζω ότι αυτό είναι το καλύτερο μήνυμα για την αλλαγή
συνηθειών όσον αφορά τη λεπτή πλαστική σακούλα”, τόνισε κλείνοντας ο Σωκράτης Φάμελλος.
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Η ΜΠΡΕΝΤΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ ΝΙΚΗΤΡΙΑ ΤΟΥ ΒΡΑΒΕΙΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗΣ ΠΟΛΗΣ 2019, ΕΠΕΙΔΗ ΕΓΙΝΕ
ΠΙΟ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΗ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
Το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2019 απονέμεται στην
ολλανδική πόλη Μπρέντα, επειδή, χάρη στις συνεχείς
βελτιώσεις της, διευκόλυνε τη ζωή των ατόμων με
αναπηρία. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ η βράβευση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στην τελετή
απονομής του Βραβείου Προσβάσιμης Πόλης, στις
Βρυξέλλες. Η Μπρέντα αποτελεί πηγή έμπνευσης για
τις ευρωπαϊκές —και όχι μόνο— πόλεις, οι οποίες
αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις.
Κατά την τελετή απονομής, η επίτροπος Απασχόλησης,
Κοινωνικών Υποθέσεων, Δεξιοτήτων και Κινητικότητας Εργατικού Δυναμικού, κ. Μαριάν Τίσεν, δήλωσε
τα εξής: «Υπερβολικά συχνά, τα άτομα με αναπηρία
αισθάνονται απομονωμένα, επειδή δεν έχουν πρόσβαση σε δημόσιους χώρους ή σε μέσα μεταφοράς.
Στην Μπρέντα, οι δημόσιοι χώροι που χρησιμοποιούνται καθημερινά, όπως πάρκα και καταστήματα,
είναι προσβάσιμοι σε όλους. Οι ψηφιακές τεχνολογίες
εξασφαλίζουν ότι όλοι οι πολίτες μπορούν να μετακινούνται χρησιμοποιώντας τα δημόσια μέσα μεταφοράς. Μάλιστα, οι επενδύσεις που πραγματοποίησε η
Μπρέντα απέδωσαν. Ο τουρισμός ανθεί, καθώς η πόλη
είναι προσηλωμένη στην εξασφάλιση της ένταξης. Στο
άμεσο μέλλον, η ευρωπαϊκή πράξη για την προσβασιμότητα θα συμπληρώσει τις προσπάθειες της Μπρέντα,
θεσπίζοντας ευρωπαϊκά πρότυπα προσβασιμότητας
για βασικά προϊόντα και υπηρεσίες. Οι συνδυασμένες
προσπάθειές μας σε τοπικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο
έχουν αλλάξει τα δεδομένα για περισσότερους από 80
εκατομμύρια Ευρωπαίους με αναπηρία.»
Με την ευκαιρία του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής
Κληρονομιάς, βραβεύτηκαν επίσης πόλεις που κατέβαλαν εξαιρετικές προσπάθειες για να καταστήσουν
προσβάσιμη την πολιτιστική τους κληρονομιά. Κατά
την απονομή των βραβείων, ο επίτροπος Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού, κ. Τίμπορ
Νάβρατσιτς, δήλωσε τα εξής: «Ένας από τους βασικούς στόχους του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής
Κληρονομιάς είναι να δίνει σε όλους τη δυνατότητα
να ανακαλύπτουν και να απολαμβάνουν την πολιτιστική κληρονομιά. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο
είμαι ενθουσιασμένος που στο πλαίσιο της φετινής
εκδήλωσης για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης, προβλέπεται η απονομή ειδικού βραβείου σε δύο πόλεις

που βελτίωσαν την προσβασιμότητα των χώρων πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Συγχαίρω, λοιπόν, την
πόλη Βίμποργκ της Δανίας και την πόλη Μοντεβέρντε
της Ιταλίας για τις ενέργειες που πραγματοποίησαν, και
ευελπιστώ ότι πολλές άλλες πόλεις θα ακολουθήσουν
το παράδειγμά τους.»
Για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης 2019, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έλαβε 52 αιτήσεις. Η πόλη Εβρέ στη
Γαλλία και η πόλη Γκντίνια στην Πολωνία έλαβαν το
δεύτερο και το τρίτο βραβείο. Η κριτική επιτροπή
εκθείασε την Εβρέ, επειδή εστίασε τις προσπάθειές
της στις αόρατες αναπηρίες, και την Γκντίνια για τις
πρωτοβουλίες της με σκοπό την ένταξη των ατόμων
με νοητική υστέρηση. Τέλος, η πόλη Κάποσβαρ της
Ουγγαρίας και η πόλη Βίγο της Ισπανίας έλαβαν ειδική
μνεία. Αναγνωρίστηκαν, αφενός, οι συνεχείς βελτιώσεις που πραγματοποίησε το Κάποσβαρ και, αφετέρου,
η καινοτόμος αρχιτεκτονική του Βίγο παρά τη δυσχερή
μορφολογία του εδάφους του.
Ιστορικό
Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης
Ο διαγωνισμός για το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης,
που διοργανώνει από κοινού η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
με το Ευρωπαϊκό Φόρουμ των Ατόμων με Αναπηρία, είναι μία από τις δράσεις που προβλέπονται στη
στρατηγική της ΕΕ για την αναπηρία 2010-2020 με
στόχο τη δημιουργία μιας Ευρώπης χωρίς εμπόδια.
Επιβραβεύονται οι πόλεις που δείχνουν τον δρόμο για
την υπερκέραση των φραγμών που υπάρχουν σήμερα στην Ευρώπη. Το βραβείο απονέμεται στην πόλη η
οποία έχει βελτιώσει με απτό και βιώσιμο τρόπο την
προσβασιμότητα όσον αφορά βασικές πτυχές της ζωής
στο αστικό περιβάλλον και η οποία έχει συγκεκριμένα
σχέδια για περαιτέρω βελτιώσεις. Σκοπός του βραβείου είναι να εμπνεύσει άλλες πόλεις που μπορεί να αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις και να προωθήσει
ορθές πρακτικές σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης αφορά ευρωπαϊκές
πόλεις με περισσότερους από 50 000 κατοίκους. Οι
πόλεις πρέπει να αποδείξουν ότι προσεγγίζουν σφαιρικά την προσβασιμότητα, σε τέσσερις βασικούς τομείς:
δομημένο περιβάλλον και δημόσιοι χώροι• μεταφορές
και σχετικές υποδομές• πληροφόρηση και επικοινωνίες, συμπεριλαμβανομένων νέων τεχνολογιών (ΤΠΕ)•

και εγκαταστάσεις και υπηρεσίες κοινής ωφελείας.
Πέρυσι ο διαγωνισμός ήταν, κατ’ εξαίρεση, ανοικτός σε
πόλεις με λιγότερους από 50 000 κατοίκους, με σκοπό
την απονομή ειδικού βραβείου στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Το Βραβείο Προσβάσιμης Πόλης απονέμεται κατά την
ετήσια Ευρωπαϊκή Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία,
στην οποία συμμετέχουν περίπου 400 άτομα από ολόκληρη την Ευρώπη.
Οι προηγούμενοι νικητές του βραβείου είναι οι εξής:
2018, Λυών (Γαλλία)• 2017, Τσέστερ (Ηνωμένο Βασίλειο)• 2016, Μιλάνο (Ιταλία)• 2015, Μπόρας (Σουηδία)• 2014, Γκέτεμποργκ (Σουηδία)• 2013, Βερολίνο
(Γερμανία)• 2012, Σάλτσμπουργκ (Αυστρία)• 2011,
Άβιλα (Ισπανία).
Πολιτική της ΕΕ για την προσβασιμότητα
Η μεγαλύτερη προσβασιμότητα της Ευρώπης για τα
άτομα με αναπηρία αποτελεί κομβικό στοιχείο της συνολικής στρατηγικής της ΕΕ για την αναπηρία 20102020. Η στρατηγική παρέχει το γενικό πλαίσιο σε
επίπεδο ΕΕ για την ανάληψη δράσης στον τομέα της
αναπηρίας και της προσβασιμότητας, συμπληρώνοντας και ενισχύοντας τις δράσεις των κρατών μελών.
Η ενωσιακή νομοθεσία προβλέπει ειδικές διατάξεις για
την προσβασιμότητα σε τομείς όπως οι μεταφορές και
οι υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Στις 8 Νοεμβρίου 2018 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία επί της
πρότασης της Επιτροπής για μια ευρωπαϊκή πράξη για
την προσβασιμότητα, η οποία θα καταστήσει πολλά
προϊόντα και υπηρεσίες καθημερινής χρήσης προσβάσιμα σε άτομα με αναπηρία.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρησιμοποιεί διάφορα μέσα προκειμένου να καταστήσει την Ευρώπη πιο προσβάσιμη
για τα άτομα με αναπηρία και τους ηλικιωμένους, και
να προωθήσει μια πανευρωπαϊκή αγορά προσβάσιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Εκτός από τη νομοθεσία και τις πολιτικές, η έρευνα και η τυποποίηση
βελτιστοποιούν την προσβασιμότητα του δομημένου
περιβάλλοντος, των ΤΠΕ, των μεταφορών και άλλων
τομέων.
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ΜΕ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από την Επιτροπή Παραγωγής
και Εμπορίου της Βουλής το νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για τον θεματικό τουρισμό, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Υπέρ τάχθηκαν ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και Ποτάμι ενώ όλα τα υπόλοιπα
κόμματα της Αντιπολίτευσης πλην του ΚΚΕ που καταψήφισε επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια. Η υπουργός Πολιτισμού Έλενα
Κουντουρά διαβεβαίωσε ότι έχει λάβει υπόψη τις παρατηρήσεις
και προτάσεις που έχουν γίνει τόσο από τους αρμόδιους φορείς
όσο και από τα κόμματα και θα καταθέσει τροπολογίες και νομοτεχνικές βελτιώσεις στο νομοσχέδιο πριν τη συζήτηση του στην
Ολομέλεια.
«Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη θεσμική παρέμβαση
για την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού με βάσει τα διεθνή
πρότυπα και τις διεθνείς τάσεις. Είναι ένα νομοσχέδιο που ανοίγει
νέους ορίζοντες στους επαγγελματίες του κλάδου και είναι προϊόν ευρείας διαβούλευσης», τόνισε η κ. Κουντουρά. Η υπουργός
Πολιτισμού υποστήριξε ότι δίνονται λύσεις σε χρόνια προβλήματα αλλά και σε πάγια δίκαια αιτήματα και πρόσθεσε ότι στόχος
είναι να αναπτυχθούν νέες μορφές τουρισμού στο άμεσο μέλλον
και η Ελλάδα να γίνει τουριστικός προορισμός για 365 μέρες το
χρόνο.

Όπως είπε η κ. Κουντουρά η Ελλάδα είχε αύξηση τα δύο τελευταία χρόνια πάνω από 40% στο θεματικό τουρισμό καθώς
ενισχύθηκε και προωθήθηκε ο χειμερινός τουρισμός στην
ύπαιθρο.
«Ενθαρρύνουμε την διασύνδεση του τουρισμού με όλους
τους τομείς της οικονομίας. Στόχος μας είναι να στηρίξουμε τις
περιφερειακές και τοπικές κοινωνίες μέσα από τη δημιουργία
νέων θέσεων εργασίας και την προσέλκυση νέων επενδύσεων», επεσήμανε. Έμφαση έδωσε τόσο στον εκσυγχρονισμό του
νομοθετικού πλαισίου για τις αδειοδοτήσεις όσο και στη δημιουργία ενός πιο ευέλικτου σχεδίου για τη δημιουργία μαρινών.
«Επιλύσαμε τα τρία τελευταία χρόνια χρόνιες παθογένειες της
τουριστικής αγοράς, θεσπίσαμε κανόνες, ξεμπλοκάραμε επενδύσεις που βρήκαμε στα συρτάρια όπως αυτά που αφορούσαν
τις ιαματικές πηγές και τις μαρίνες. Δημιουργήσαμε πλέον μια
νέα πραγματικότητα την οποία έχει ανάγκη η αγορά», κατέληξε
η κ. Κουντουρά. Από την πλευρά του ο εισηγητής της ΝΔ Μανώλης Κόνσολας έκανε λόγο για αναγκαίες τροποποιήσεις που
πρέπει να γίνουν και από τις οποίες όπως είπε θα εξαρτηθεί και η
στάση του κόμματος του.
«Η θέση της ΝΔ απέναντι στα ζητήματα τουρισμού είναι ξεκά-

θαρη, πιστεύει ότι είναι πεδίο συνεννόησης κρατώ τη δέσμευση
της υπουργού ότι σύντομα θα καταθέσει νομοσχέδιο για την
τουριστική εκπαίδευση και τη δια βίου μάθηση. Ελπίζω ότι θα
προχωρήσει γρήγορα στην εφαρμοσμένη πολιτική και όχι να
μείνει σε θεωρητικό επίπεδο. Η στάση μας είναι θετική για την
προσέλκυση επενδύσεων», ανέφερε ο κ. Κόνσολας. Ο ειδικός
αγορητής της ΔΗΣΥ Γιώργος Καρράς εξέφρασε προβληματισμό για το αν οι ορισμοί που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, βιωσιμότητα, κοινωνικά, οικονομικά και περιβαλλοντικά
ωφελήματα είναι έννοιες στατιστικές, όπως είπε, ή δημιουργούν
πράγματι προστιθέμενη αξία.
«Το νομοσχέδιο δεν αφορά τον λαό ή τους εργαζόμενους στο
τουρισμό αλλά τους επιχειρηματικούς ομίλους που θέλουν να
αξιολογήσουν κάθε δομή του τουρισμού για να διευρύνουν
τα κέρδη τους», υποστήριξε ο κ. Κατσώτης. Θετικός επί του
νομοσχεδίου δήλωσε ο ειδικός αγορητής του Ποταμιού Σπύρος
Δανέλλης, τονίζοντας ότι έχει ανάγκη η χώρα μας να ενισχύσει
τον θεματικό τουρισμό στον οποίο έχει μεγάλα πλεονεκτήματα,
ενώ ο ειδικός αγορητής της Ένωσης Κεντρώων Μάριος Γεωργιάδης επιφυλάχθηκε επί της αρχής και στο σύνολο του για την
Ολομέλεια.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Στην τελική ευθεία για την ψήφιση του στην ολομέλεια της Βουλής βρίσκεται το νομοσχέδιο για τον θεματικό τουρισμό που κατάθεσε την προηγούμενη εβδομάδα το υπουργείο Τουρισμού,
με τους φορείς του τουρισμού, να εκφράζουν στην πλειοψηφία
τους την εκτίμηση, ότι κινείται προς την σωστή κατεύθυνση.
Με τους περισσότερους να ομιλούν για επίλυση χρόνιων ζητημάτων, ειδικά στο σκέλος της ανάπτυξης δραστηριοτήτων που
αφορούν τον θεματικό τουρισμό, η υπουργός Ελενα Κουντουρά, σημείωσε στην αρμόδια επιτροπή ότι «εισάγεται το πρώτο
στην Ελλάδα ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο για την ανάπτυξη,
την οργάνωση και την εποπτεία των επαγγελματικών δραστηριοτήτων και της επιχειρηματικότητας στον θεματικό τουρισμό
και ανοίγει νέους ορίζοντες στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας.
Την ίδια στιγμή, η κυρία Κουντουρά ανέφερε εμφατικά, ότι «η
νομοθετική αυτή πρωτοβουλία είναι μία γενναία κομβική και
επιβεβλημένη μεταρρύθμιση που χρειάζεται η ελληνική τουριστική αγορά, ώστε να καταστεί πιο ελκυστική, πιο σύγχρονη πιο

ευέλικτη στο διεθνές περιβάλλον, και που πραγματικά θα δώσει
νέα και ισχυρή αναπτυξιακή διάσταση στο εθνικό τουριστικό
μας προϊόν. Δίνουμε στον τουρισμό μία νέα μεγάλη ευκαιρία,
που θα αποφέρει αύξηση της απασχόλησης, αύξηση των εσόδων, οικονομικά και αναπτυξιακά οφέλη για όλους».
ΠΟΞ: Το νομοσχέδιο είναι σε γενικές γραμμές σε σωστή κατεύθυνση - Παρατηρείται προσπάθεια να μπουν στο κομμάτι
φιλοξενίας πελατών στις ειδικές μορφές τουρισμού και «σκιώδη
« καταλύματα.
Σε ό,τι αφορά τις θέσεις των φορέων του κλάδου, επί του
νομοσχεδίου, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσποδνδίας
Ξενοδόχων Γρηγόρης Τάσιος σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι το
νομοσχέδιο είναι σε γενικές γραμμές σε σωστή κατεύθυνση,
υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα ότι, μέσα σ’ όλα τα άλλα παρατηρείται μια προσπάθεια να μπουν στις ειδικές μορφές τουρισμού και «σκιώδη « καταλύματα. «Πρέπει να διαφυλάξει το
υπουργείο όλες εκείνες τις διατάξεις που προβλέπονται για τα
ξενοδοχεία χωρίς καμία παρέκκλιση. Άρα μόνο καταλύματα με

άδεια λειτουργίας και πιστοποιητικό αστεροποιησης. Όπως και
τουριστικές επαύλεις από 100τμ και πανω. Όχι σπιτάκια διαμερισματακια κλπ», σημειώνει ο πρόεδρος της ΠΟΞ.
FEDHATTA: Στο σύνολο του ικανοποιεί τους φορείς-Τροχοπέδη
οι παρεμβάσεις από υπουργείο Μεταφορών και Ναυτιλίας
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συνδέσμων
Γραφείων Ταξιδίων και Τουρισμού (FedHATTA), Λύσανδρος
Τσιλίδης, αφού τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το νομοσχέδιο είναι
καλοδεχούμενο από τα τουριστικά γραφεία της χώρας επισημαίνει, ότι στο σύνολο του ικανοποιεί τους φορείς και βάζει
τάξη σε θεματικές μορφές τουρισμού, όπως πχ στον αθλητικό
τουρισμό. Ωστόσο κάνει λόγο για παρεμβάσεις από συναρμόδια υπουργεία, «που αντί να κατανοήσουν την λειτουργία των
τουριστικών γραφείων και να βοηθήσουν με τις παρεμβάσεις
τους, βάζουν τροχοπέδη με θέσεις που δεν εξυπηρετούν», όπως
αναφέρει ο κ. Τσιλίδης.
Συνέχεια στη σελ 16
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ΙΟΒΕ: ΑΝΑΣΤΡΑΦΗΚΕ Η ΠΤΩΤΙΚΗ ΤΑΣΗ ΣΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΤΙΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΤΗΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΤΡΙΕΤΙΑ
Την αναστροφή της πτωτικής τάσης στην βιομηχανική παραγωγή, τις εξαγωγές και την απασχόληση την τελευταία τριετία
επεσήμανε ο γενικός διευθυντής του Ιδρύματος Οικονομικών
και Βιομηχανικών Ερευνών Νίκος Βέττας μιλώντας χθες –
σύμφωνα με το ΑΠΕ- στο συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού
Επιμελητηρίου, επισημαίνοντας παράλληλα ωστόσο κινδύνους και διαρθρωτικές αδυναμίες.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέθεσε, το μερίδιο της μεταποίησης στο ΑΕΠ είναι 8,7%, ποσοστό που είναι το τρίτο χαμηλότερο στην Ευρωπαϊκή Ένωση παρά το γεγονός ότι από
το 2015 και μετά βελτιώνεται. Οι εξαγωγές αυξάνονται όμως
υπάρχει κίνδυνος αύξησης του εμπορικού ελλείμματος αν συγκρατηθούν εξαιτίας επιβράδυνσης της ζήτησης κυρίως στην
Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνδυασμό με την αύξηση των εισαγωγών που συνοδεύει την ανάπτυξη. Επίσης η απασχόληση
στη βιομηχανία σημειώνει αύξηση 13% την τελευταία τριετία
όμως συνολικά το διάστημα 2009 με 2017 οι απασχολούμενοι
στον τομέα έχουν μειωθεί κατά 162.300. Παρατηρείται επίσης

ότι οι απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απασχολούνται
κυρίως στο Δημόσιο, τα σώματα ασφαλείας κλπ. και λιγότερο
σε παραγωγικές δραστηριότητες όπως η μεταποίηση.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Παπαστράτος
Χρήστος Χαρπαντίδης τόνισε στην παρέμβασή του πως η
ανταγωνιστικότητα πρέπει να βελτιωθεί με ανάπτυξη της καινοτομίας και όχι μέσω του μισθολογικού κόστους ενώ απαντώντας σε ερώτηση ανέφερε πως όποιος έχει αποφασίσει να
λειτουργεί στην Ελλάδα και να χρησιμοποιεί το ελληνικό τραπεζικό σύστημα πρέπει να έχει στο επιχειρηματικό του σχέδιο
το υψηλότερο κόστος χρηματοδότησης.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Πυραμίς Μεταλλουργία Νίκος Μπακατσέλος ανέφερε ότι παρά την κρίση το
περιβάλλον για τις επιχειρήσεις παραμένει γραφειοκρατικό και
περίπλοκο ενώ στα αδύνατα σημεία περιέλαβε την περιορισμένη εξαγωγική βάση (200 επιχειρήσεις πραγματοποιούν το
80% των εξαγωγών, οι οποίες συνολικά έχουν μικρό μερίδιο
στο ΑΕΠ) και τις χαμηλές επενδύσεις στην έρευνα.

Η ζήτηση για ευρωπαϊκά ποιοτικά φάρμακα στις χώρες
της Μέσης και ‘Απω Ανατολής, καθώς και η διευκόλυνση
της πρόσβασης στην Αμερικανική αγορά με τη θέσπιση της
αμοιβαιότητας των εγκρίσεων στην Ευρώπη με τις αντίστοιχες της αμερικανικής Αρχής Φαρμάκων και Τροφίμων (FDA)
αποτελούν ευκαιρίες για τις ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες,
οι οποίες στην εσωτερική αγορά εκτός από την υψηλή φορολογία αντιμετωπίζουν τους μηχανισμούς του rebate και
του claw back, ανέφερε ο αντιπρόεδρος και συνδιευθύνων
σύμβουλος του ομίλου Elpen, Θεόδωρος Τρύφων. «Έχουμε
εργαζόμενους, παράγουμε, εξάγουμε και τιμωρούμαστε γι’
αυτό», πρόσθεσε και εξέφρασε την ελπίδα «να μην γίνουμε
και εμείς κίτρινα γιλέκα». Επίσης στάθηκε με έμφαση στην
ποιότητα του επιστημονικού δυναμικού αναφέροντας ότι τα
τελευταία χρόνια η εταιρεία του έχει προσλάβει 70 εργαζόμενος που έκαναν εκεί την πρακτική τους. «Δεν βλέπουμε τέτοιο
επίπεδο σε άλλες χώρες», κατέληξε ο κ. Τρύφων.

ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
Συνέχεια από τη σελ 15
Ο κ. Τσιλίδης εστιάζει στο θέμα των ναυλώσεων με σκάφη επισημαίνοντας μεταξύ άλλων ότι «δεν μπορούν τα τουριστικά
γραφεία να θεωρούνται εκ-ναυλωτές όταν είναι οι ναυλωτές
σε σκάφη, σημειώνει ο κ. τσιλίδης και διερωτάται: Πως όταν
έλθει ο ξένος πελάτης θα ναυλώσει ένα σκάφος, θα κάνει τον
τουριστικό πράκτορα; Πως θα προσλάβει αυτός τον καπετάνιο, τον σκίπερ; κλπ. Πως θα πάρει πάρει πετρέλαια; Αυτό το
σκέλος, το διεκπεραιώνουν τα τουριστικά γραφεία και θα πρέπει να συνεχίσουν να το κάνουν», αναφέρει χαρακτηριστικά.
Παράλληλα ο κ. Τσιλίδης υπογραμμίζει και το ζήτημα του μεταφορικού έργου με τα Mini Van, αναφέροντας ότι δεν μπορεί
να θεωρείται ότι τα τουριστικά γραφεία παίρνουν τη δουλειά
άλλων εργασιακών ομάδων. «Εμείς πάντα δίναμε εργασία και
στα ταξί με συγκεκριμένα Voucher. Το δικό μας επάγγελμα
είναι ελεύθερο. Ταξί και ΚΤΕΛ κάνουν τα τουριστικά γραφεία.
Οταν εμείς πάμε να κάνουμε πχ έργο μεταφορικό θεωρούν ότι
τους παίρνουμε τη δουλειά» εξηγεί ο κ. Τσιλίδης εκφράζοντας
την λύπη του για αυτό το ζήτημα.
Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών Καταλυμάτων
Ελλάδος: Επιλύονται χρόνια ζητήματα του κλάδου και συγκεκριμένα αυτό του διακριτικού τίτλου στα καταλύματα
Στην παρέμβαση του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του ΣΕΤΚΕ,
Παναγιώτης Τοκούζης εκφράζει την ικανοποίηση του για το
νομοσχέδιο του υπουργείου Τουρισμού, επισημαίνοντας ότι

επιλύεται μεταξύ άλλων ένα ζήτημα που ταλάνιζε τον κλάδο
για πολλά χρόνια, αυτό της κατοχύρωσης του διακριτικού
τίτλου του καταλύματος. Οπως αναφέρει πλέον θεσμοθετείται
ο διακριτικός τίτλος του καταλύματος, μια δυνατότητα που θα
την έχουν μόνο όσοι ασκούν την επαγγελματική ιδιότητα και
όχι όσοι έχουν καταλύματα στη βραχυχρόνια μίσθωση. Την
ίδια στιγμή τονίζεται ότι η ως άνω κατοχύρωση δεν θα γίνεται
μέσω του Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδας και φυσικά
χωρίς κόστος για τα καταλύματα του ΣΕΤΚΕ, όπως σημειώνει
ο κ. Τοκούζης. Από το ΞΕΕ δεν θα γίνεται πλέον και η πιστοποίηση-κατηγοριοποίηση των καταλυμάτων, συμπληρώνει
ο κ. Τοκούζης.
Στις παρεμβάσεις τους στην Επιτροπή της Βουλής εκπρόσωποι άλλων φορέων δήλωσαν τα εξής:
Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών: «Για πρώτη φορά θεσμοθετεί τη δυνατότητα μετάφρασης και διερμηνείας»
Ο Ανδρέας Λαζαρίδης, εκπρόσωπος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών – ΠΟΞΕΝ, δήλωσε ότι «για πρώτη
φορά θεσμοθετεί τη δυνατότητα μετάφρασης και διερμηνείας
ως δυνατότητα κάλυψης της έλλειψης ξεναγών, μια δυνατότητα που οριζόταν μέχρι τώρα σε εγκυκλίους του υπουργείου
Τουρισμού, αλλά είναι η πρώτη φορά που θεσμοθετείται σε
νομοσχέδιο. Επίσης, για πρώτη φορά ορίζονται στο νομοσχέδιο τα προσόντα των κατ’ εξαίρεση ξεναγών, όπως και η
διάρκεια της άδειας».
Σύνδεσμος Δήμων Ιαματικών Πηγών: «Είμαστε απόλυτα ευ-

χαριστημένοι με το νομοσχέδιο»
Ο Μάρκος Δανάς, γενικός γραμματέας του Συνδέσμου Δήμων
Ιαματικών Πηγών, ο οποίος δήλωσε ότι «είμαστε απόλυτα
ευχαριστημένοι με το νομοσχέδιο, με τον τρόπο με τον οποίον
φτιάχτηκε», κάνοντας αναφορά στη μακρά δημόσια διαβούλευση που προηγήθηκε της κατάθεσης του νομοσχεδίου στη
Βουλή.
Ένωση Πλοιοκτητών Ελληνικών Σκαφών Τουρισμού: «θεωρούμε ότι το θέμα αυτό θα αγγίξει την ελληνική οικονομία»
Θετικά βλέπει το νομοσχέδιο και ο Διογένης Βενετόπουλος,
γενικός γραμματέας της Ένωσης Πλοιοκτητών Ελληνικών
Σκαφών Τουρισμού, λέγοντας: «Ζητήσαμε τη στήριξη του
υπουργείου Τουρισμού, όπως και ολόκληρης της Βουλής,
διότι θεωρούμε ότι το θέμα αυτό θα αγγίξει την ελληνική οικονομία».
Πανελλήνιο Σωματείο Τουριστικών Συνοδών: «Αναγνωρίζεται μετά από πάρα πολλά χρόνια, το επάγγελμα του τουριστικού συνοδού»
Η αντιπρόεδρος του Πανελλήνιου Σωματείου Τουριστικών
Συνοδών, Φωτεινή Ραλλάτου, καλωσόρισε το νομοσχέδιο
επισημαίνοντας για πρώτη φορά αναγνωρίζεται μετά από
πάρα πολλά χρόνια, το επάγγελμα του τουριστικού συνοδού.
Μία από τις καινοτομίες που εισάγει στην εγχώρια τουριστική
αγορά το νομοσχέδιο του υπουργείου.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΜΕΙΩΣΕ ΤΑ ΤΡΟΧΑΙΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ
Ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μείωσης των θανάσιμων
τροχαίων ατυχημάτων σε όλη την Ευρώπη έχει επιτύχει
την τελευταία δεκαετία η Ελλάδα, ωστόσο, εξακολουθεί να
κατατάσσεται στις τελευταίες θέσεις στην ΕΈ σε αριθμό θανάτων από οδικά ατυχήματα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Η συνολική μείωση αγγίζει το 52% για το διάστημα 20072017, δεν ήταν αρκετό όμως για να βελτιώσει την κατάταξη της χώρας μας και στον κατάλογο με τον αριθμό των
θανάτων ανά εκατομμύριο κατοίκους, βρισκόμαστε 23οι
στην ΕΕ των 28 κρατών μελών. Επίσης, το οικονομικό και
κοινωνικό κόστος που προκύπτει από τους θανάτους, τους
τραυματισμούς και τις υλικές ζημιές των καταγεγραμμένων
ατυχημάτων ξεπερνάει τα 3 δισ. ευρώ ετησίως.
Η σημαντική μείωση των οδικών ατυχημάτων που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας οφείλεται
κυρίως στην οικονομική κρίση, λόγω της οποίας μειώθηκε
ο αριθμός των οχημάτων που κυκλοφορούν, στα χαρακτηριστικά της οδηγικής συμπεριφοράς καθώς οι Έλληνες
οδηγούν πλέον πιο αργά και προσεκτικά για εξοικονόμηση καυσίμων, αλλά και για αποφυγή πιθανών εξόδων για
αποκατάσταση του οχήματος σε περίπτωση ατυχήματος. Η
αναβάθμιση του οδικού δικτύου είναι άλλος ένας λόγος που
συμβάλλει στη μείωση των ατυχημάτων, όπως επίσης και η
εξέλιξη της τεχνολογίας των οχημάτων.
Τα παραπάνω συζητήθηκαν σε διάλεξη του Ινστιτούτου
Δημόσιας Υγείας του Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος,
στο πλαίσιο του Δ’ Κύκλου Διαλέξεων για θέματα Δημόσιας
Υγείας. Αναλύθηκαν τα κύρια χαρακτηριστικά της οδικής
συμπεριφοράς, οι μέθοδοι που καθορίζουν την ασφάλεια
σε περίπτωση τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και η ιατρική
αντιμετώπιση των τραυματιών. Ο καθηγητής και διευθυντής του τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής Υποδομής,
ΕΜΠ, Γιώργος Γιαννής και ο ομότιμος καθηγητής Ιατρικής,
Γεώργιος Μπαλτόπουλος, παρουσίασαν, ο καθένας από
τον τομέα του, τη σημασία της πρόληψης για μείωση του
αριθμού των θανάτων και τραυματισμών από τροχαία
ατυχήματα.
Τα οδικά ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε ηλικίες
15-29 ετών
Όπως τόνισαν οι ομιλητές, η οδική ασφάλεια αποτελεί ένα
σημαντικό θέμα Δημόσιας Υγείας παγκοσμίως. Τα οδικά
ατυχήματα είναι η πρώτη αιτία θανάτου σε ηλικίες 15-29
ετών, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και
η 8η αιτία θανάτου συνολικά, με αριθμό μεγαλύτερο από
εκείνον που οφείλεται σε ασθένειες, χρήση ναρκωτικών,
αυτοκτονίες και γεγονότα που σχετίζονται με πόλεμο.
Με βάση στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, ο κ.
Μπαλτόπουλος ανέφερε ότι έχουν καταγραφεί 944 ατυχήματα στη χώρα κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους (Αύγουστος 2018), με το 4% των τραυματισμένων να χάνουν
τελικά τη ζωή τους, ενώ το 7% να έχει τραυματιστεί βαριά.
Τα αντίστοιχα στοιχεία για όλο το 2016 ήταν 1.022 ατυχήματα, με το 7% να καταλήγουν και το 9% να είναι βαριά

τραυματισμένοι.
Επισήμανε, επίσης, ότι τα στοιχεία που καταδεικνύουν τους
θανάτους από τροχαία ατυχήματα ακολουθούν τριφασική
κατανομή. Το 50% των θανάτων επέρχονται τη στιγμή ή
μέσα στην πρώτη ώρα από το συμβάν, με βασικότερες αιτίες τις κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και τους τραυματισμούς
σπονδυλικής στήλης, αορτής και καρδιάς. Το 30% των θανάτων, που οφείλεται κυρίως σε υποσκληρίδια και επισκληρίδια αιματώματα, κακώσεις της λεκάνης, της κοιλιακής
χώρας και της θωρακικής κοιλότητας, σημειώνονται μέσα
στις επόμενες 48 ώρες από το ατύχημα, ενώ το υπόλοιπο
ποσοστό καταλήγει 1-4 εβδομάδες αργότερα, κυρίως από
επιπλοκές των αρχικών κακώσεων.
Ως παράγοντες πρόκλησης οδικών ατυχημάτων στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί οι εξής:
- Υψηλές ταχύτητες και επιθετική οδήγηση
- Υψηλά ποσοστά κυκλοφορίας μοτοσικλετιστών
- Χαμηλά ποσοστά χρήσης ζώνης και κράνους, ιδίως από
τους συνεπιβάτες
- Ανοργάνωτη και απροστάτευτη κυκλοφορία ευάλωτων
χρηστών της οδού
- Οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και ταυτόχρονη χρήση
κινητού τηλεφώνου
Η αντιληπτή ικανότητα οδήγησης, η ταχύτητα, η χρήση ζώνης και κράνους, η απόσπαση προσοχής και η κατανάλωση
αλκοόλ είναι οι σημαντικότεροι παράγοντες κινδύνου που
επηρεάζουν την πιθανότητα ατυχήματος, αλλά και τη σοβαρότητα των ατυχημάτων, τόνισαν οι ομιλητές.
Η χρήση ζώνης ασφαλείας μειώνει τον κίνδυνο θανάτου
οδηγού και συνοδηγού κατά 40-65%
Ο Γιώργος Γιαννής επισήμανε ιδιαιτέρως τη σημασία της
ταχύτητας στην οδική ασφάλεια, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι η αύξηση κατά ένα χιλιόμετρο από τη μέση ταχύτητα οδηγεί σε αύξηση της πιθανότητας εμπλοκής σε ατύχημα
κατά 3%! Μετά την ταχύτητα, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας
αποτελεί τη δεύτερη σημαντικότερη αιτία θανάτου στα
οδικά ατυχήματα, ενώ με την εφαρμογή των κατάλληλων
μέτρων θα μπορούσαν να σωθούν 2.700 ζωές ετησίως
στην ΕΕ. Όσο αφορά τους οδηγούς, στην Ελλάδα ένας στους
τέσσερις δεν φοράει ζώνη ασφαλείας, ενώ μόνο το 19%
των επιβατών στα πίσω καθίσματα του αυτοκινήτου την
φορούν σε αστικές περιοχές. Η χρήση των ζωνών ασφαλείας μειώνει τον κίνδυνο θανάτου του οδηγού και συνοδηγού
κατά 40-65%, ενώ των επιβατών των πίσω καθισμάτων
κατά 25-75%. Αρκετά περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν και
για την ασφάλεια των μικρών παιδιών, αφού μόνο το 57%
χρησιμοποιεί τα ειδικά καθίσματα για τη μεταφορά τους, η
χρήση των οποίων μπορεί να μειώσει τους θανάτους κατά
54-80% στις παιδικές ηλικίες.
Στην Ελλάδα, κατά τη διάρκεια του 2017, η Διεύθυνση
Τροχαίας κατέγραψε 32.500 παραβάσεις σχετικά με τη μη
χρήση ζώνης ασφαλείας και 876 για μη χρήση παιδικών
καθισμάτων. Αντίστοιχα, την ίδια χρονική περίοδο, κα-

ταγράφηκαν 60.142 παραβάσεις μοτοσικλετιστών για μη
χρήση κράνους, το οποίο μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο
θανατηφόρων τραυματισμών κατά περίπου 44%!
Όπως τόνισαν οι ομιλητές, οι συνθήκες για την πρόκληση
ενός οδικού ατυχήματος επηρεάζονται από το τρίπτυχο
«χρήστης-όχημα-οδικό περιβάλλον», σε διάφορους συνδυασμούς συνυπαιτιότητας ανά περίπτωση. Η συμπεριφορά του οδηγού, χωρίς κάποιον άλλον παράγοντα, είναι
η κύρια αιτία πρόκλησης για το 65-95% των οδικών ατυχημάτων, η οποία πρέπει να αντιμετωπιστεί από τις αρχές
κατά προτεραιότητα. Χαρακτηριστικές είναι οι ενδείξεις για
υπερεκτίμηση της προσωπικής ικανότητας για οδήγηση, η
οποία είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μικρότερη είναι η ηλικία
των οδηγών και ειδικά τα τρία πρώτα έτη μετά την απόκτηση του διπλώματος οδήγησης. Οι οδηγοί που υπερεκτιμούν
τις ικανότητές τους, οδηγούν συχνά με ταχύτητα μεγαλύτερη από τη μέση επιτρεπόμενη ταχύτητα, με αποτέλεσμα την
αύξηση του δείκτη ατυχημάτων.
Οι διαπιστώσεις που προκύπτουν από την καταγραφή των
τροχαίων ατυχημάτων και τη νοσηλεία των τραυματισμένων είναι οι εξής:
- Τα ατυχήματα εμφανίζουν εποχικότητα, που εστιάζεται
μεταξύ Ιουλίου και Οκτωβρίου
- Με βάση τα στοιχεία των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών, περισσότεροι τραυματίες εισάγονται τις απογευματινές ώρες και τα Σαββατοκύριακα
- Στην Ελλάδα, η πλειοψηφία των θανόντων από οδικά
ατυχήματα αφορά σε άντρες, νεαρές ηλικίες, οδηγούς οχημάτων και ταξιδιώτες
Επιβάλλεται η εντατικοποίηση των ελέγχων και η οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία της οδικής υποδομής
Έχοντας ως προτεραιότητα τη βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς των πολιτών για τη μείωση του αριθμού των
ατυχημάτων, επιβάλλεται η εφαρμογή ειδικού προγράμματος για την εντατικοποίηση της επιτήρησης οδικής ασφάλειας από τις αρχές, με έμφαση στις περισσότερο επικίνδυνες
παραβάσεις, που αφορούν την ταχύτητα, τη χρήση ζώνης
και κράνους, την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ και τη
χρήση κινητού τηλεφώνου, υπογράμμισαν οι ομιλητές.
Αντίστοιχα, όπως είπαν, συνιστάται η συστηματική οργάνωση, συντήρηση και λειτουργία της οδικής υποδομής για
την ασφαλή κίνηση οχημάτων, μοτοσικλετών, πεζών και
ποδηλάτων, σε συνδυασμό με τις απαραίτητες διορθωτικές
επεμβάσεις και αξιολόγησή τους.
«Το επίπεδο οδικής ασφάλειας μιας χώρας είναι δείκτης
πολιτισμού και οι σημερινές επιδόσεις της Ελλάδας δεν
συνάδουν με την ιστορία και τον πολιτισμό της», ανέφερε
ο κ. Γιαννής, ενώ υπογράμμισε στα συμπεράσματά του ότι
η αποτελεσματικότητα των δράσεων για την παρακολούθηση και βελτίωση της οδηγικής συμπεριφοράς βασίζεται
στο συνδυασμό των προτεινόμενων μέτρων και όχι στην
αποσπασματική εφαρμογή τους.
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ΣΕΒ: ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΙΚΕΣ ΑΜΕΣΕΣ ΞΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 22% ΤΟ 2017
Κατέχουν το μεγαλύτερο μερίδιο ξένων επενδύσεων στην Ελληνική οικονομία
Για εντυπωσιακή βελτίωση των διμερών οικονομικών σχέσεων
μεταξύ Ελλάδας - Γερμανίας τόσο σε επίπεδο γερμανικών άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ) όσο και στις εξαγωγές Ελληνικών
προϊόντων προς τη γερμανική αγορά έκανε λόγο ο πρόεδρος
του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, μιλώντας σε διεθνές συνέδριο του
Economist, που πραγματοποιήθηκε στο Βερολίνο, αναφέρει το
ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, οι Γερμανικές ΑΞΕ στη
χώρα μας έχουν αυξηθεί από 11,5% το 2009 σε 22% το 2017, με
συνέπεια να κατέχουν σήμερα το μεγαλύτερο μερίδιο ΑΞΕ στην
Ελληνική οικονομία. Αντίστοιχα καλή είναι και η πορεία των Ελληνικών εξαγωγών προς τη Γερμανική αγορά, οι οποίες έχουν

αυξηθεί στα 2 δισ. ευρώ το 2017 με σημαντικότερες κατηγορίες
τα τρόφιμα (600 εκατ. ευρώ), τα βιομηχανικά και τα χημικά προϊόντα (370 εκατ. ευρώ και 320 εκατ. ευρώ αντίστοιχα).
Ο κ. Φέσσας ζήτησε βελτίωση της πρόσβασης των ελληνικών
επιχειρήσεων στη γερμανική αγορά, με στόχο την περαιτέρω
διείσδυση και ανάπτυξη των επιχειρηματικών συνεργασιών
ενώ αναφέρθηκε στις ευκαιρίες για τοποθετήσεις θεσμικών επενδυτών σε Ελληνικές επιχειρήσεις αλλά και σε νέες επενδύσεις,
καθώς:
•οι αξίες στο Χρηματιστήριο Αξιών είναι κατά 64% χαμηλότερες
από το 2009 - τη στιγμή που ο Ευρωπαϊκός χρηματιστηριακός
δείκτης έχει σημειώσει αύξηση κατά 60%,

•οι τιμές ακινήτων είναι μειωμένες κατά 45% σε σύγκριση με το
2009
• υπάρχει πληθώρα διαθέσιμου ανθρώπινου δυναμικού με ικανότητες και αυξημένα προσόντα στις κατηγορίες των επιστημόνων και των μηχανικών.
Σημείωσε τέλος ότι τα μέλη του ΣΕΒ σχεδιάζουν επενδύσεις
Euro16 δις τα επόμενα χρόνια, καθώς και ότι «εάν θέλουμε να
δούμε ένα ισχυρό κύμα επενδύσεων στη χώρα μας, οφείλουμε
να κινηθούμε ταχύτερα και να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που
δημιουργούν η γραφειοκρατία, οι διαδικασίες αδειοδότησης και
χωροθέτησης και η πολύ υψηλή, γεμάτη ασάφειες και απρόβλεπτη φορολογία».

ΜΕ ΡΥΘΜΟ 2,2% «ΕΤΡΕΞΕ» Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ Γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΦΕΤΟΣ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΛΣΤΑΤ
Με ρυθμό 2,2% «έτρεξε» η ελληνική οικονομία το γ’ τρίμηνο
εφέτος, και είναι το έκτο συνεχόμενο τρίμηνο κατά το οποίο καταγράφεται άνοδος του ΑΕΠ, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς της ΕΛΣΤΑΤ, στην αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,2% το γ’ τρίμηνο εφέτος σε
σύγκριση με το γ’ τρίμηνο πέρυσι, συνέβαλλαν τα εξής:
*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη παρουσίασε μείωση
0,3% (η ιδιωτική κατανάλωση αυξήθηκε 0,7% και αυτή της Γενικής Κυβέρνησης μειώθηκε 4,1%).
*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν κατά 23,2%.
*Αύξηση 7,6% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 7,9% ενώ οι εξαγωγές

υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 8%).
*Αύξηση 15% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 15% και οι εισαγωγές υπηρεσιών αυξήθηκαν κατά 16%).
Σε τριμηνιαία βάση (γ’ τρίμηνο 2018 προς β’ τρίμηνο 2018) το
ΑΕΠ αυξήθηκε 1%, καθώς:
*Η συνολική τελική καταναλωτική δαπάνη μειώθηκε 0,2% (η
ιδιωτική κατανάλωση μειώθηκε 0,1% και εκείνη της Γενικής
Κυβέρνησης αυξήθηκε 2,4%).
*Οι ιδιωτικές επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου) μειώθηκαν κατά 14,5%.
*Αύξηση 2,8% παρουσίασαν οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 1%, ενώ οι εξαγωγές

υπηρεσιών αυξήθηκαν 3,8%).
*Αύξηση 7,5% παρουσίασαν οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών (οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 8,3%, ενώ οι εισαγωγές
υπηρεσιών αυξήθηκαν 2,2%).
Με βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ παρουσίασε αύξηση 2,4% το γ’ τρίμηνο εφέτος σε σχέση με το γ’ τρίμηνο
του 2017.
Όπως επισημαίνεται από την ΕΛΣΤΑΤ, το ΑΕΠ των προηγούμενων τριμήνων (α’ τρίμηνο 2015- β’ τρίμηνο 2018) έχει αναθεωρηθεί, λόγω προσαρμογής των τριμηνιαίων εθνικών λογαριασμών στα αναθεωρημένα ετήσια στοιχεία σύμφωνα με το ESA
2010, λόγω ενημερωμένων στοιχείων Γενικής Κυβέρνησης και
λόγω ενημερωμένων στοιχείων βραχυχρόνιων δεικτών.

EKT: Η ΣΧΕΔΙΑΖΟΜΕΝΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» ΔΑΝΕΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΑΤΗ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕ Ο ΛΟΥΙΣ ΝΤΕ ΓΚΙΝΤΟΣ
Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, Λουίς
Ντε Γκίντος, προειδοποίησε χθες –σύμφωνα με το ΑΠΕ- για
τους κινδύνους να μην είναι συμβατή με τους παγκόσμιους
κανόνες η σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση των τραπεζικών κανόνων της ΕΕ, η οποία θα διευκόλυνε τις μαζικές πωλήσεις
«κόκκινων» δανείων.

Οι υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ είναι κοντά στην ολοκλήρωση μίας ευρείας μεταρρύθμισης των τραπεζικών κανόνων,
η οποία προβλέπει, μεταξύ άλλων, μία προσωρινή ευνοϊκή
μεταχείριση των κεφαλαίων τραπεζών που προχωρούν σε
μεγάλες πωλήσεις «κόκκινων» δανείων.
Ο Ντε Γκίντος είπε ότι συνολικά η μεταρρύθμιση αποτελεί ένα

θετικό βήμα, αλλά ήγειρε αμφιβολίες σχετικά με το προτεινόμενο μέτρο για τις πωλήσεις κόκκινων δανείων, το οποίο «θα
μπορούσε να μην είναι συμβατό με τους κανόνες της Βασιλείας», όπως είπε, αναφερόμενος στην Επιτροπή της Βασιλείας, το
όργανο που θεσπίζει τους παγκόσμιους τραπεζικούς κανόνες.

ΟΠΕΚ: Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΙΑΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
Ο ΟΠΕΚ και οι σύμμαχοί του εργάζονται στην κατεύθυνση επίτευξης μιας συμφωνίας για μείωση της παραγωγής πετρελαίου τουλάχιστον κατά 1,3 εκατ. βαρέλια την ημέρα, δήλωσαν
τέσσερις πηγές, σύμφωνα με τις οποίες η αντίσταση της Ρωσίας
σε μια σημαντική μείωση της παραγωγής είναι μέχρι στιγμής
το βασικό εμπόδιο, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Ο ΟΠΕΚ συνεδριάζει την Πέμπτη στη Βιέννη, ενώ θα ακολουθήσουν την Παρασκευή συνομιλίες με συμμάχους όπως η
Ρωσία, εν μέσω μείωσης των τιμών του αργού εξαιτίας της
παγκόσμιας οικονομικής επιβράδυνσης και ανησυχιών για
υπερβάλλουσα προσφορά πετρελαίου λόγω αύξησης της αμερικανικής παραγωγής.
Ο ντε φάκτο ηγέτης του Οργανισμού, η Σαουδική Αραβία,
έχει αφήσει να εννοηθεί ότι υπάρχει η ανάγκη για σημαντικές
μειώσεις στην παραγωγή από τον Ιανουάριο, αλλά έχει δεχθεί

πιέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να βοηθήσει να στηριχθεί η παγκόσμια οικονομία με χαμηλότερες
τιμές πετρελαίου.
Κάτι που πιθανόν περιπλέκει την όποια απόφαση του ΟΠΕΚ
είναι η κρίση αναφορικά με τη δολοφονία του Τζαμάλ Κασόγκι
στο προξενείο της Σαουδικής Αραβίας στην Κωνσταντινούπολη τον Οκτώβριο. Ο Τραμπ έχει στηρίξει τον πρίγκιπα διάδοχο
της Σαουδικής Αραβίας Μοχάμεντ μπιν Σαλμάν παρά τις εκκλήσεις από πολλούς Αμερικανούς πολιτικούς να επιβληθούν
αυστηρές κυρώσεις στο Ριάντ.
Οι πηγές, τρεις από τον Οργανισμό Πετρελαιοεξαγωγικών
Κρατών και μία από χώρα εκτός του ΟΠΕΚ, δήλωσαν ότι η
συνάντηση διεξάγεται σε δύσκολο περιβάλλον και ότι η ρωσική θέση θα είναι κρίσιμης σημασίας για την επίτευξη μιας
συμφωνίας.

«Η Ρωσία παίζει σκληρό παιχνίδι», δήλωσε μία από τις πηγές
του ΟΠΕΚ.
Ρωσικές πηγές έχουν αφήσει να εννοηθεί ότι η χώρα θα μπορούσε να συνεισφέρει περίπου 140.000 βαρέλια την ημέρα
στη μείωση, αλλά ο ΟΠΕΚ επιμένει η Μόσχα να προχωρήσει σε
μείωση κατά 250.000-300.000 βαρέλια την ημέρα.
Η τιμή του πετρελαίου σημείωσε σήμερα άνοδο άνω του 2%,
επεκτείνοντας τα κέρδη της ενόψει των αναμενόμενων μειώσεων στην παραγωγή από τον ΟΠΕΚ. Το πετρέλαιο μπρεντ σημείωσε άνοδο 1,55 δολαρίων ή 2,5% στα 63,24 δολάρια στις
11:55 ώρα Ελλάδας. Το αμερικανικό αργό ενισχύθηκε κατά
1,25 δολάριο στα 54,20 δολάρια.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΩΝ: ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΚΥΡΙΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
ΔΕΙΧΝΟΥΝ ΠΑΛΙ ΠΡΟΣ ΤΑ ΠΑΝΩ
«Η Ελλάδα μετά από περίπου μια δεκαετία, έχει περάσει
σε μια νέα φάση. Το αίσιο τέλος των ευρωπαϊκών προγραμμάτων διάσωσης είναι καλό σημάδι για τη χώρα
και για την Ευρώπη συνολικά. Ο δρόμος που διήνυσε η
Ελλάδα ήταν και είναι μακρύς. Η λίστα με τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις είναι εντυπωσιακά μεγάλη. Εγώ,
προσωπικά, έχω μεγάλο σεβασμό απέναντι στον ελληνικό λαό για την αντοχή που έδειξε μπροστά σε όλες αυτές
τις ριζικές αλλαγές. Η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων
ήταν εντυπωσιακή. Σήμερα οι κύριοι δείκτες στην Ελλάδα δείχνουν πάλι προς τα πάνω: ο ρυθμός ανάπτυξης,
τα ποσοστά ανεργίας, τα εμπορικά στοιχεία, ο κρατικός
προϋπολογισμός, ο δείκτης εξαγωγών εξελίσσονται θετικά. Ο τουρισμός καλπάζει και στον ενεργειακό τομέα η
Ελλάδα προσβλέπει στο να καταστεί τοπικός «κόμβος»».
Αυτά μεταξύ άλλων επεσήμανε –σύμφωνα με το ΑΠΕ- ο
Πρόεδρος Συνδέσμου Γερμανικών Βιομηχανιών (BDI),
Dieter Kempf, μιλώντας στο Οικονομικό Συνέδριο που
συνδιοργανώθηκε από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο και τα Economist Events στο Βερολίνο.
«Για όσους επενδυτές, πρόσθεσε, προσβλέπουν στο να
τοποθετήσουν κεφάλαιά τους στην Ελλάδα, ουσιαστικό
ρόλο διαδραματίζει το σταθερό πολιτικό και οικονομικό πλαίσιο. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να συνεχιστούν οι
διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και μάλιστα με την ευρεία
συναίνεση των πολιτικών φορέων. Εμπόδια παραμένουν
η υπερφορολόγηση, οι μακροχρόνιες διαδικασίες του
δικαστικού συστήματος, η γραφειοκρατία και η δύσκολη πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Η Ελλάδα βρίσκεται
κάτω από τον μέσο όρο στην Ευρώπη σε επενδύσεις για
την έρευνα και την ανάπτυξη, γι΄αυτό και οι πολιτικοί
θα πρέπει να δημιουργήσουν και να στηρίξουν ένα νέο
θεσμικό πλαίσιο για την καινοτομία, έτσι ώστε να μπορέσουν να αυξήσουν οι επιχειρήσεις την προστιθέμενη αξία
τους». Αναφερόμενος δε στη συμφωνία των Πρεσπών
έκανε λόγο για θετική εξέλιξη και τόνισε: «Συγχαίρω και
τις δύο χώρες για τις γόνιμες διαπραγματεύσεις. Η οικονομία μόνο οφέλη θα έχει από μια ισχυρή Ν.Α. Ευρώπη
και έναν σταθερό ευρωπαϊκό εταίρο. Η Ευρώπη είναι
τόσο ισχυρή όσο και τα κράτη μέλη της».
Στο ίδιο συνέδριο ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας, τόνισε ότι η χώρα έχει επιτύχει μια τεράστια προσαρμογή, ωστόσο υπάρχουν ακόμη αδυναμίες, είτε
που δεν αντιμετωπίστηκαν, είτε που προήλθαν από την
κρίση. «Πρέπει να διαφυλάξουμε, σημείωσε, τα κέρδη
που πετύχαμε μέχρι σήμερα και να χαρτογραφήσουμε

προσεκτικά τα επόμενα βήματα. Οι φορολογικοί συντελεστές είναι μεταξύ των υψηλότερων στην ΕΕ, ιδίως για
τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις του ιδιωτικού
τομέα. Το φορολογικό σύστημα παραμένει ασταθές και
αδιαφανές, ενώ κάποιες εμβληματικές ιδιωτικοποιήσεις
και μεταρρυθμίσεις (π.χ. ενέργεια) που θα μπορούσαν να
δημιουργήσουν τις αναγκαίες νέες επενδυτικές ευκαιρίες,
εξακολουθούν να εκκρεμούν. Επίσης, εκκρεμούν οι βασικές μεταρρυθμίσεις και αυτό επηρεάζει, για παράδειγμα,
τη βραδεία μείωση των NPEs. Επιπλέον, η πρόσβαση στη
χρηματοδότηση είναι δύσκολη και δαπανηρή, παρόλο
που η Ελλάδα ανήκει στην Ευρωζώνη. Δεδομένου του μικρού σχετικού μεγέθους του ιδιωτικού τομέα, ο δημόσιος
τομέας παραμένει μεγάλος και διατηρεί πολλές ανεπάρκειες. Ο πληθυσμός γερνάει γρήγορα και οι δαπάνες για
τις συντάξεις διαμορφώνονται σε υψηλά επίπεδα, καθώς
το συνταξιοδοτικό σύστημα και το σύστημα κοινωνικής
ασφάλισης εξακολουθούν να δημιουργούν πολύ ισχυρά
αντικρουόμενα θέματα στην απασχόληση».

Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Ένωσης των
γερμανικών επιμελητηρίων, Volker Treier, σημείωσε ότι
η Ελλάδα έχει γίνει πάλι ένας πιο ελκυστικός επενδυτικός
προορισμός και εμπορικός εταίρος και πρόσθεσε: «Η ελληνική οικονομία, αν και αργά, αναπτύσσεται. Και για τα
επόμενα δύο χρόνια αναμένεται ρυθμός ανάπτυξης 2%.
Νέα έργα και μια δυναμική ελληνική αγορά θα μπορούσαν μετά από τα πολλά χρόνια της κρίσης να ενδυναμώσουν τις ελληνογερμανικές σχέσεις, γεγονός από το οποίο
θα μπορούσαν να επωφεληθούν και οι 120 γερμανικές
επιχειρήσεις, που εδρεύουν στην Ελλάδα. Ωστόσο μένει
ακόμα πολλά να γίνουν. Το ποσοστό της ανεργίας του
20%, ο υψηλός δείκτης του χρέους και οι δύσκολες συνθήκες χρηματοδότησης παραμένουν ανησυχητικά για τις
γερμανικές επιχειρήσεις. Αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό-

τερο από ποτέ, η ελληνική κυβέρνηση, μετά το τέλος των
προγραμμάτων διάσωσης, να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις και να εφαρμόσει τα συμφωνηθέντα μέτρα.
Οι γερμανικές επιχειρήσεις μπορούν να αποτελέσουν
έναν ισχυρό εταίρο για την Ελλάδα. Κλάδοι, όπως ο τουρισμός, η ναυτιλία, ο ενεργειακός τομέας και η εφοδιαστική αλυσίδα αποτελούν για την ανάπτυξη της ελληνικής
οικονομίας τομείς στρατηγικής σημασίας. Απαραίτητες
είναι επίσης οι τεχνολογίες παραγωγής. Οι γερμανικές
επιχειρήσεις προσφέρουν στον κλάδο αυτό προηγμένες
λύσεις εταιρικής συνεργασίας. Πέρα από αυτό, στοιχεία
του γερμανικού διττού μοντέλου επαγγελματικής εκπαίδευσης θα μπορούσαν να συμβάλλουν στην εξειδίκευση.
Ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους, που πολλοί εκ των
οποίων, υποφέρουν από την ανεργία. Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο είναι εδώ
και καιρό στον τομέα αυτό δραστήριο».
«Ανάπτυξη μέσω επενδύσεων και εξωστρέφεια, ήταν και
παραμένουν οι απαραίτητοι όροι για την οριστική επίλυση του ελληνικού προβλήματος», τόνισε ο Πρόεδρος του
Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, Μιχάλης Μαΐλλης.
Υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι προτεραιότητα της
κυβέρνησης πρέπει να αποτελέσει η αποκατάσταση της
εμπιστοσύνης και έξω αλλά και μέσα στη χώρα. «Χρειάζεται να διασφαλιστεί ένα καθεστώς ασφάλειας και
σταθερότητας σε μακροπρόθεσμη βάση και θα πρέπει να
υπάρξει ένα πλαίσιο που θα καταστήσει την Ελλάδα Πόλο
Έλξης Επενδύσεων» ανέφερε για να διευκρινίσει ότι δεν
μπορούμε ως χώρα να προτρέπουμε Έλληνες ή Ξένους
Επενδυτές να μας εμπιστευθούν όταν η φορολογία στην
Ελλάδα βρίσκεται στα ίδια επίπεδα με την αναπτυγμένη
Γερμανία.
Τέλος η Μαργαρίτα Αντωνίου, μέλος του Δ.Σ. του
Enterprise Greece ανέφερε ότι η ελληνική οικονομία
καταγράφει αυξανόμενη ελκυστικότητα σε διεθνείς
επενδυτές επισημαίνοντας ότι οι εισροές καθαρών ξένων
άμεσων επενδύσεων κατά το 2017 έφθασαν τα Euro 3,2
δισ. έναντι Euro 2,5 δισ. το 2016, καταγράφοντας αύξηση
28%, μετά από μια δεύτερη συνεχή χρονιά αυξημένων
ροών. Επίσης, οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων από
τον Ιανουάριο έως τον Αύγουστο του 2018 ανήλθαν σε
Euro 2.592 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 16,8% σε σχέση με την ίδια περίοδο το 2017.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
MYTILINEOS: ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΥΨΟΥΣ 1,06 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 0,6% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΑΕΠ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
Σύμφωνα με μελέτη της εταιρείας

Μελέτη που αναλύει το κοινωνικό και οικονομικό αποτύπωμα
που προκύπτει στη χώρα από όλους τους τομείς επιχειρηματικής
δραστηριότητας της MYTILINEOS (Μεταλλουργία, Ηλεκτρική
Ενέργεια - Εμπορία Φυσικού Αερίου και Ολοκληρωμένα έργα και
υποδομές) και εκτείνεται από την προμήθεια πρώτων υλών και
την παραγωγή μέχρι την τελική διάθεση και το τέλος του κύκλου
της ζωής των προϊόντων έδωσε στη δημοσιότητα η επιχείρηση,
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τη μελέτη η συνολική συνεισφορά της MYTILINEOS
στην ελληνική οικονομία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τα εξής
στοιχεία:
- δημιουργεί προστιθέμενη αξία ύψους 1,06 δισ. ευρώ ίση με το
0,6% του συνολικού ΑΕΠ της χώρας,
-για κάθε 1 ευρώ άμεσης συνεισφοράς της εταιρείας, δημιουργούνται επιπλέον 1,36 ευρώ προστιθέμενης αξίας στην εθνική
οικονομία.

-Η συνολική συνεισφορά σε επίπεδο φόρων από τη δραστηριότητα της εταιρείας ανέρχεται σε 244 εκατ. ευρώ ποσό που
αντιστοιχεί στο 0,3% των συνολικών φορολογικών εσόδων του
κράτους
-για κάθε 1 ευρώ άμεσων φόρων της MYTILINEOS οι άμεσοι
και έμμεσοι προμηθευτές της καταβάλλουν περισσότερα από
4 ευρώ φόρων ως αποτέλεσμα της συνεργασίας τους με την
εταιρεία.
-ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS καλύπτει το 30% της
συνολικής προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από τον κλάδο της Μεταλλουργίας στην Ελλάδα
-ο Τομέας Ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας Φυσικού Αερίου
της MYTILINEOS καλύπτει το 8% της συνολικής προστιθέμενης
αξίας που δημιουργείται από τον κλάδο της ενέργειας στην Ελλάδα
Σε σχέση με την συνολική συνεισφορά της MYTILINEOS από τη

δραστηριότητα της στην εγχώρια απασχόληση αναφέρεται ότι:
-υποστηρίζει συνολικά 13.598 θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν
στο 0,4% της συνολικής απασχόλησης στην Ελλάδα,
-από κάθε άμεση θέση εργασίας της εταιρείας υποστηρίζονται 5
επιπλέον θέσεις απασχόλησης στην ελληνική οικονομία,
-το εισόδημα που προκύπτει από τις θέσεις αυτές υποστηρίζει
πλήρως ή μερικώς 31.275 πολίτες
-ο Τομέας Μεταλλουργίας της MYTILINEOS υποστηρίζει συνολικά 6.679 θέσεις εργασίας που αντιστοιχούν στο 12% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου της Μεταλλουργίας στην Ελλάδα.
-ο Τομέας Ηλεκτρικής ενέργειας και εμπορίας Φυσικού Αερίου
της MYTILINEOS υποστηρίζει 3.638 θέσεις εργασίας καλύπτοντας το 6% της συνολικής απασχόλησης του κλάδου της Ενέργειας στην Ελλάδα.

ΜΕ 2,1 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ 11 ΔΗΜΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΨΥΔΡΙΑΣ
Έκτακτες οικονομικές ενισχύσεις, συνολικού ύψους 2.180.000
ευρώ, σε 11 δήμους της χώρας για την αντιμετώπιση ζημιών και
καταστροφών που προκλήθηκαν στις υποδομές τους από την
κακοκαιρία και για έργα υποδομών με σκοπό την αντιμετώπιση
της λειψυδρίας, ενέκρινε το υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ειδικότερα, για τα έργα αποκατάστασης των ζημιών από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που έπληξαν τους κάτωθι δήμους της χώρας, εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 1.980.000 ευρώ για τους
δήμους Αγίας Βαρβάρας (200.000), ‘Ανδρου (200.000), Κιλελέρ
(300.000), Λευκάδας (200.000), Μονεμβασιάς (200.000), Πύλης
(100.000), Σικυωνίων (180.000), Σκοπέλου (300.000), Σκύδρας

(150.000) και Ωρωπού (150.000).
Ακολούθως, εγκρίθηκε η επιχορήγηση ποσού ύψους 200.000
στον δήμο Σύμης για τη χρηματοδότηση των αναγκαίων εργασιών με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της λειψυδρίας.
Τις σχετικές αποφάσεις υπέγραψε ο υπουργός Εσωτερικών, Αλέξης Χαρίτσης.

ΠΟΛΩΝΙΑ-COP24: Ο ΆΡΗΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΩΘΕΙ ΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΙΔΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ Η
ΑΣΤΡΟΝΑΥΤΙΣΣΑ ΜΕΙ ΤΖΕΜΙΣΟΝ
Ο πλανήτης Άρης δεν μπορεί να αποτελέσει το «σχέδιο Β» για την
ανθρωπότητα, διαμήνυσε σήμερα η Μέι Τζέμισον, η πρώτη Αφροαμερικανή αστροναύτισσα, καλώντας τον κόσμο να αντιληφθεί
τις απειλές που θέτει για τη Γη η κλιματική αλλαγή. Σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ η κλιματική αλλαγή είναι «ίσως το σημαντικότερο πρόβλημα» που αντιμετώπισε ποτέ η ανθρωπότητα, τόνισε η Τζέμισον
μιλώντας στο 24ο Συνέδριο του ΟΗΕ για το κλίμα (COP24) στο Κα-

τοβίτσε της Πολωνίας. «Πρέπει να το λύσουμε και είναι πραγματικά
σημαντικό να καταλάβουμε ότι είναι πρόβλημα όλων», πρόσθεσε.
«Όταν οι άνθρωποι λένε «Σώστε τη Γη», κάνουν λάθος. Το ζήτημα
δεν είναι να σώσουμε τη Γη, είναι να διασφαλίσουμε ότι δεν θα συνεχίσουμε να την πληγώνουμε σε σημείο που εκείνη δεν θα μπορεί
πια να μας φιλοξενήσει», είπε η Τζέμισον περιγράφοντας τον «απίστευτο γαλάζιο πλανήτη» που αντίκρυσε από το παράθυρο του

διαστημοπλοίου με το οποίο ταξίδεψε το 1992.
«Πρέπει να είμαστε απολύτως σαφείς, να το αντιληφθούμε: η Γη
δεν μας έχει ανάγκη, εμείς χρειαζόμαστε τη Γη. Και, μολονότι θα
ήθελα να πάω στον Άρη, αυτό δεν μπορεί να αποτελέσει ένα σχέδιο
Β για να σωθεί ο πολιτισμός και το είδος μας», κατέληξε.
Περίπου 200 χώρες μετέχουν στην COP24 που διεξάγεται από την
Κυριακή στο Κατοβίτσε.

ΕΥΡΩΖΩΝΗ: ΣΤΑΘΕΡΟ ΕΜΕΙΝΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ
Σταθερό έμεινε το κόστος δανεισμού για τις επιχειρήσεις και
τα νοικοκυριά της Ευρωζώνης τον Οκτώβριο, σύμφωνα με
στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, αναφέρει το
ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Συγκεκριμένα, οι σύνθετοι δείκτες κόστους δανεισμού για νέα
επιχειρηματικά δάνεια και για νέα στεγαστικά δάνεια σε νοικοκυριά παρέμειναν σε γενικές γραμμές αμετάβλητοι στο 1,64%
και 1,80%, αντίστοιχα.

Σταθερά έμειναν τον ίδιο μήνα και τα μέσα επιτόκια νέων καταθέσεων, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά, στο
0,11% και 0,33%, αντίστοιχα.

ΓΙΑΕΞΑΡΣΗΤΩΝΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΥΣΤΗΝΕΑΠΑΡΑΛΙΑΚΑΝΕΙΛΟΓΟΟΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Για έξαρση των φαινομένων βανδαλισμού στη Νέα Παραλία κάνει
λόγο ο αντιδήμαρχος Τεχνικών ‘Εργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του δήμου Θεσσαλονίκης, Θανάσης Παππάς, τονίζοντας
πως η διοίκηση του Γιάννη Μπουτάρη θα ακολουθήσει όλες τις
νόμιμες διαδικασίες για τον εντοπισμό των υπευθύνων και την
επιβολή της τάξης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε ανακοίνωση που
εξέδωσε ο κ.Παππάς υπογραμμίζεται πως «πρόκειται για μια «εκ-

στρατεία βανδαλισμών», που τείνει να ισοπεδώσει στο διάβα της
τα πάντα, αμαυρώνοντας μνημεία, παραμορφώνοντας χώρους
άθλησης, καταστρέφοντας τα καλλωπιστικά στοιχεία των πάρκων,
αλλά και τη δημόσια περιουσία γενικότερα».
Προσθέτει επίσης ο αρμόδιος αντιδήμαρχος πως η διοίκηση του κεντρικού δήμου οφείλει να παρεμβαίνει αποκαθιστώντας τα όποια
προβλήματα δημιουργούνται από τα συνθήματα, τα γκράφιτι και

τους βανδαλισμούς στη Νέα Παραλία, ωστόσο «δεν πρόκειται να
μείνει με σταυρωμένα τα χέρια όσον αφορά την πάταξη, καταστολή και τιμωρία όλων αυτών των παράνομων ενεργειών».
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τεχνοδικτυακός
επιταχυντής
καινοτόµων ιδεών

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.

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

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
AIRBNB ΚΑΙ ΞΕΝΟΙ ΤΟΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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όσοι διστάζουν να τοποθετήσουν κεφάλαια στην αγορά.
Για να συμβεί αυτό, είναι απαραίτητη η εγκαθίδρυση σταθερού φορολογικού πλαισίου, κυρίως όσον αφορά τον
ΕΝΦΙΑ και τη φορολογία εταιρειών ακίνητης περιουσίας,
και η ολοκλήρωση του κτηματολογίου.
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Διαμερίσματα στο κέντρο της Αθήνας και τουριστικά ακίνητα, όπως εξοχικές κατοικίες και ξενοδοχεία, βρίσκονται
στην κορυφή της λίστας των επενδυτών ακινήτων αυτή
την περίοδο. Σύμφωνα με έρευνα της Εθνικής Τράπεζας,
σε δείγμα πάνω από 200 εταιρειών διαχείρισης ακινήτων
και μεσιτικών γραφείων, το ενδιαφέρον για επενδύσεις σε
ακίνητα έχει πλέον ανακάμψει, μετά μία δεκαετία συνεχούς πτώσης τόσο της ζήτησης όσο και των τιμών, που
έχουν καταγράψει σωρευτική κάμψης της τάξεως του
35%-45%.
Κινητήριος μοχλός της ανάκαμψης της ζήτησης στην
αγορά ακινήτων είναι ο κλάδος των βραχυχρόνιων μισθώσεων και δευτερευόντως το πρόγραμμα χορήγησης
αδειών παραμονής («χρυσή βίζα»). Σύμφωνα με τους
επαγγελματίες του κλάδου, το 40% της ζήτησης προέρχεται από το εξωτερικό. Οπως όμως τονίζουν οι αναλυτές
της Εθνικής Τράπεζας, το. αγοραστικό ενδιαφέρον ναι μεν
είναι σημαντικό, ωστόσο σε ποσοστό 53,5% είναι «λανθάνον», δηλαδή αφορά ανθρώπους που ναι μεν ενδιαφέρονται, αλλά δεν είναι διατεθειμένοι στην παρούσα φάση
να προχωρήσουν σε κάποια κίνηση.
Στον αντίποδα, το 37% της ζήτησης είναι ενεργοί επενδυτές. Στο πλαίσιο αυτό, στον κλάδο των κατοικιών, το 70%
του επενδυτικού ενδιαφέροντος αφορά μικρά διαμερίσματα στην Αττική, απόρροια του φαινομένου του Airbnb
και της δυνατότητας που προσφέρει για άμεση εκμετάλλευση των ακινήτων.
Αντίστοιχα, στα τουριστικά ακίνητα, το 60% της αγοράς
δηλώνει ότι υπάρχει ενεργό (και όχι λανθάνον) ενδιαφέρον. Οι ξένοι ζητούν σε ποσοστό 57% τέτοιου είδους
κτίρια, δηλαδή εξοχικές κατοικίες ή ξενοδοχεία. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι αυτή η τάση είναι πιο έντονη
στην Αττική, όπου το 75% των ερωτηθέντων εταιρειών
διαβλέπει υψηλό επενδυτικό ενδιαφέρον.
Αναφορικά με τα επαγγελματικά ακίνητα, το ενεργό επενδυτικό ενδιαφέρον εμφανίζεται χαμηλότερο, τόσο στην
Αττική όσο και στην υπόλοιπη χώρα (καλύπτοντας περίπου 20%-25% της αγοράς), προερχόμενο κυρίως από
Ελληνες επενδυτές (οι οποίοι καλύπτουν μερίδιο της τάξης
του 75%).
Ωστόσο, είναι προφανές ότι υπάρχει άμεση ανάγκη κατασκευής ποιοτικών χώρων, οι οποίοι επί του παρόντος
καλύπτουν μόλις το 6% του συνολικού αποθέματος. Αξίζει
να σημειωθεί ότι για να είναι διατηρήσιμη η ζήτηση από
τους επενδυτές, είναι σημαντικό να ενεργοποιηθούν και

ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΟΣΤΑ Η
ΕΜΒΑΘΥΝΣΗ ΤΗΣ ΟΝΕ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-2
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Το πρώτο σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της μεταρρύθμισης της Ευρωζώνης Ευρωζώνης έγινε χθες το πρωί
στις Βρυξέλλες έπειτα από μια μαραθώνια συνεδρίαση του
Eurogroup, διάρκειας 16 ωρών και αφού είχαν προηγηθεί πολύμηνες και εξαιρετικά δύσκολες διαπραγματεύσεις.
Οι αποφάσεις που λήφθηκαν χθες θα πρέπει τώρα να οριστικοποιηθούν μέσα στις επόμενες μέρες και να επιβεβαιωθούν
από τους Ευρωπαίους ηγέτες στις 14 Δεκεμβρίου. Οι ηγέτες θα
κληθούν επίσης να δώσουν οδηγίες και εντολές υπουργούς
την επίλυση ζητημάτων στα οποία δεν κατέστη δυνατή χθες η
επίτευξη πλήρους συμφωνίας. Η δέσμη μέτρων που αποφασίστηκε αφορά τη μεταρρύθμιση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού
Σταθερότητας και την τραπεζική ένωση, ενώ έγινε ένα πρώτο
βήμα για τη δημιουργία ενός χωριστού προϋπολογισμού της
Ευρωζώνης, το οποίο, όμως, θα πρέπει να διευκρινιστεί περαιτέρω από τους ηγέτες την επόμενη εβδομάδα.
Αντίθετα, δεν σημειώθηκε πρόοδος στο θέμα της σύστασης
ευρωπαϊκού ταμείου εγγύησης των καταθέσεων.
Οι χθεσινές αποφάσεις σίγουρα δεν ικανοποιούν εκείνους που
ήθελαν μια ριζική μεταρρύθμιση η οποία θα ενίσχυε περισσότερο την κοινωνική διάσταση. Ωστόσο, επειδή στην Ευρώπη
οι μεταρρυθμίσεις γίνονται με μικρά βήματα, το αποτέλεσμα
της χθεσινής συνεδρίασης του Eurogroup μάλλον θα πρέπει να
θεωρηθεί ικανοποιητικό γιατί λαμβάνει υπ’ όψιν τις θέσεις όλων
των χωρών.
Ενισχυμένος ρόλος
Αναφορικά με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας
(ΕΜΣ), μετά τη συμφωνία για τον καταμερισμό των αρμοδιοτήτων και την αποφυγή των επικαλύψεων με την Κομισιόν,
οι υπουργοί αποφάσισαν χθες να διευρύνουν διευρύνουν τις
αρμοδιότητές τους. Έτσι, πέρα από την αρμοδιότητα του τελευταίου δανειστή έναντι μνημονίου που έχει σήμερα, θα επεκταθεί
περαιτέρω και σε προληπτικό δανεισμό. Δηλαδή, θα μπορεί
να δίνει δάνεια χωρίς υποχρέωση εφαρμογής μνημονίου σε
χώρες που αντιμετωπίζουν ασύμμετρη απειλή στην οικονομία τους (μεγάλη ύφεση, φυσική καταστροφή κ.λπ.), υπό την
προϋπόθεση ότι το προηγούμενο διάστημα οι εν λόγω χώρες
πληρούσαν υποχρεώσεις τους που απορρέουν από το Σύμφωνο Σταθερότητας.
Πρόκειται χωρίς καμία αμφιβολία για μια εξαιρετικά θετική εξέ-

λιξη γιατί στο μέλλον χώρες που αντιμετωπίζουν απρόβλεπτες
καταστάσεις θα μπορούν να βρουν επαρκή και φτηνό δανεισμό
χωρίς να υποχρεωθούν στην εφαρμογή μνημονίων. Για παράδειγμα, η Ιρλανδία και η Ισπανία που δανείστηκαν για να διασώσουν τις τράπεζές τους, αν υπήρχε τότε ο προληπτικός δανεισμός που αποφασίστηκε χθες, δεν θα «έμπλεκαν» με μνημόνια.
Σύμφωνα με τις χθεσινές αποφάσεις, ο ΕΜΣ θα αναλάβει να
δανείσει προσωρινά το ευρωπαϊκό ταμείο εξυγίανσης και εκκαθάρισης τραπεζών. Το εν λόγω ταμείο θα χρηματοδοτηθεί σταδιακά από τις ίδιες τράπεζες μέσω συνεισφορών ανάλογων των
επενδυτικών κινδύνων που αναλαμβάνουν, ωστόσο ο ΕΜΣ θα
αναλάβει την υποχρέωση να δανείσει το ταμείο εάν κριθεί αναγκαίο μέχρι οι τράπεζες να συμπληρώσουν την προικοδότησή
του που ανέρχεται σε 55 δισ. ευρώ. Και αυτό είναι σημαντικό
μέτρο γιατί στέλνει το μήνυμα ότι εάν σημειωθεί πρόβλημα με
κάποια ευρωπαϊκή τράπεζα πριν τεθεί σε πλήρη λειτουργία το
ευρωπαϊκό ταμείο, ο ΕΜΣ θα παίξει τον ρόλο του δανειστή.
Ταμείο εξυγίανσης
Η απόφαση για την τραπεζική ένωση προβλέπει ότι το ευρωπαϊκό ταμείο εξυγίανσης θα πρέπει να είναι πλήρως επιχειρησιακό
το 2024, ωστόσο χθες οι υπουργοί Οικονομικών αποφάσισαν
να το επισπεύσουν, υπό την προϋπόθεση ότι θα μειωθούν οι
κίνδυνοι στον τραπεζικό κλάδο μέσω του περιορισμού του
όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων στο Νότο της Ευρωζώνης. Για τον λόγο αυτό συμφωνήθηκε ένα νέο ραντεβού το
2020 προκειμένου να εξεταστεί αν πληρείται η παραπάνω προϋπόθεση για την επίσπευση.
Σε σχέση με τον ρόλο του ΕΜΣ στη διαχείριση του χρέους, αποφασίστηκε η ενεργοποίηση από το 2022 της ρήτρας συλλογικής δράσης για την αναδιάρθρωση του χρέους σε περίπτωση
προβλήματος. Ωστόσο, η απόφαση προβλέπει ότι ο ΕΜΣ θα
μπορεί να παίζει τον ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ μιας χώρας
που έχει πρόβλημα και των πιστωτών, μόνο σε περίπτωση που
του ζητηθεί. Μάλιστα, εάν του ζητηθεί, η μεσολάβηση θα πρέπει να γίνεται με πολύ διακριτικό τρόπο. Πρόκειται για μια θετική
εξέλιξη που την υποστήριζαν όλες τις χώρες του Νότου, γιατί οι
χώρες του Βορρά ζητούσαν σε περίπτωση που διαπιστώνεται
πρόβλημα να επεμβαίνει ο ΕΜΣ αυτομάτως, χωρίς συγκατάθεση του ενδιαφερόμενου και να διαπραγματεύεται την αναδιάρθρωση με τους ιδιώτες πιστωτές.
Βορράς εναντίον Νότου
Σχετικά με το ευρωπαϊκό ταμείο συνασφάλισης των καταθέσεων, που αποτελεί πυλώνα της τραπεζικής ένωσης, χθες δεν
επιτεύχθηκε συμφωνία, ούτε αναμενόταν κάτι τέτοιο με δεδομένες τις αντιρρήσεις όλων των χωρών του Βορρά, συμπεριλαμβανομένης της Γερμανίας. Οι εν λόγω χώρες ζητούν πρώτα
να μειωθεί ο τραπεζικός κίνδυνος στις χώρες του Νότου μέσω
δραστικής μείωσης των «κόκκινων» δανείων.
Δυο προτάσεις στο τραπέζι
Αναφορικά με το ζήτημα της δημιουργίας δημοσιονομικού
Συνέχεια στη Σελ. 24
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ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
μέσου της Ευρωζώνης, μέχρι πριν από λίγες μέρες η συζήτηση
βρισκόταν σε νεκρό σημείο, δεδομένου ότι η Ολλανδία και άλλες
χώρες του Βορρά αρνούνται κατηγορηματικά, υποστηρίζοντας
ότι δεν χρειάζεται ένας ξεχωριστός προϋπολογισμός. Χθες, έπειτα από σημαντικές πιέσεις που ασκήθηκαν, η Χάγη έκανε μια
στρατηγική υποχώρηση αποδεχόμενη τον ξεχωριστό προϋπολογισμό. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει δρόμο, αλλά θα πρέπει να διευκρινιστούν πολλά. Ειδικότερα, μετά την αποδοχή επί της αρχής,
η Ευρωζώνη θα έχει έναν ξεχωριστό προϋπολογισμό, ενώ για
την οριστική διαμόρφωσή του χρησιμοποιηθούν οι δύο προτάσεις που βρίσκονται στο τραπέζι, η μία της Κομισιόν και η άλλη
η γαλλογερμανική, που είναι και πιο προωθημένη. Αυτό που
δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή είναι το ύψος του ξεχωριστού
προϋπολογισμού, η προέλευση των χρημάτων, δηλαδή εάν
θα βασίζεται σε εθνικές συνεισφορές ή σε κάποιον φόρο, όπως
προτείνει το Παρίσι και το Βερολίνο για τις χρηματοπιστωτικές
συναλλαγές, ή αν θα είναι και τα δύο. Δεν γνωρίζουμε επίσης τι
θα χρηματοδοτείται ακριβώς από τον προϋπολογισμό. Σε κάθε
περίπτωση, για μικρές χώρες με δημοσιονομικά προβλήματα,
όπως η Ελλάδα, ένας χωριστός προϋπολογισμός θα είναι ένα
επιπρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο για την οικονομία, το
οποίο θα μπορούσε, για παράδειγμα, να στηρίζει δημόσιες
επενδύσεις σε περιόδους κρίσεων. Πολλά θα εξαρτηθούν από
τη συνολική προικοδότησή του.

ΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ΤΟ «ΔΙΑΖΥΓΙΟ»
ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ
ΕΘΝΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-34

05/12/2018

Κατατέθηκε χθες στη Βουλή η διάταξη για την παροχή της
δυνατότητας στα έγγαμα ζευγάρια και τα μέρη συμφώνου
συμβίωσης να υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση. Η διάταξη περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο για τη μη
περικοπή των συντάξεων μαζί με δεκάδες διατάξεις φορολογικού χαρακτήρα.
Με την παροχή της δυνατότητας στα ζευγάρια να υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ουσιαστικά δίνεται
διέξοδος σε πολλούς προκειμένου να αποφύγουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με οφειλές του ενός συζύγου
προς το Δημόσιο. Ειδικότερα, η διάταξη προβλέπει ότι από
τη φορολογική δήλωση του 2019 (εισοδήματα 2018) τα
ζευγάρια μπορούν να μην υποβάλλουν κοινή φορολογική
δήλωση. Για να γίνει αυτό αρκεί ο ένας από τους συζύγους
να υποβάλει το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου δήλωση για την πρόθεσή του να υποβάλει ατομική φορολογική
δήλωση. Η δήλωση δεσμεύει και τον άλλο σύζυγο. Στην
περίπτωση που υποβληθούν ξεχωριστές φορολογικές δηλώσεις, κάθε σύζυγος «χρεώνεται» το τεκμήριο διαβίωσης
και απόκτησης περιουσιακών στοιχείων που του αναλογεί

με βάση τα περιουσιακά του στοιχεία. Ετσι στην περίπτωση
συνιδιοκτησίας 50%-50% σε κατοικία και ΙΧ το σχετικό τεκμήριο μοιράζεται στους δυο συζύγους.
Επιπλέον, κάθε σύζυγος θα χρεώνεται το τεκμήριο ελάχιστης αντικειμενικής δαπάνης διαβίωσης ύψους 3.000 ευρώ,
αντί για 5.000 που χρεώνεται στο ζευγάρι στην περίπτωση
κοινής φορολογικής δήλωσης.
Το εισόδημα και οι αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης και
απόκτησης περιουσιακών στοιχείων των προστατευόμενων τέκνων βαρύνουν, στην περίπτωση ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης, τον σύζυγο με το υψηλότερο εισόδημα.
Αν τα εισοδήματά τους είναι ίσα, τότε βαρύνουν τον πατέρα.
Μειονεκτήματα
Τα μειονεκτήματα της υποβολής ξεχωριστής φορολογικής
δήλωσης για τους συζύγους είναι τα εξής:
•Η υποβολή ξεχωριστών φορολογικών δηλώσεων συνεπάγεται διπλάσιο κόστος σε χρόνο και αμοιβές φοροτεχνικών για την ορθή συμπλήρωσή τους.
•Οι φορολογούμενοι χάνουν το ευεργέτημα της μεταφοράς
εισοδήματος από τον έναν στον άλλο σύζυγο, δηλαδή με
βάση το οικογενειακό εισόδημα, για την κάλυψη τεκμηρίων.
Για παράδειγμα, είναι πολύ συχνή η περίπτωση που ο σύζυγος είναι ελεύθερος επαγγελματίας και δηλώνει μικρό
εισόδημα και η σύζυγος είναι μισθωτή. Λόγω της άθροισης
των εισοδημάτων καλύπτονται τα τεκμήρια διαβίωσης (ΙΧ,
κατοικία, δίδακτρα παιδιών κ.λπ.) και έτσι δεν προκύπτει
πρόσθετος φόρος εισοδήματος για τον σύζυγο.
•Η δαπάνη με αποδείξεις ή ηλεκτρονικό χρήμα που είναι
απαραίτητη για την παροχή της έκπτωσης φόρου που οδηγεί στο αφορολόγητο όριο δεν μεταφέρεται από τον έναν
σύζυγο στον άλλο όταν δεν επαρκεί για τον έναν σύζυγο.
•Σε αρκετές περιπτώσεις επίσης οι οικογένειες κινδυνεύουν
να χάσουν μια σειρά από επιδόματα, όπως είναι το επίδομα
παιδιών ή πετρελαίου θέρμανσης, καθώς βασικό κριτήριο
για την παροχή τους είναι το οικογενειακό και όχι το ατομικό
εισόδημα.
Πλεονεκτήματα
Η υποβολή ξεχωριστής φορολογικής δήλωσης για τους συζύγους έχει τα εξής θετικά για φορολογούμενους:
• Δεν γίνεται συμψηφισμός μεταξύ του αποτελέσματος
της εκκαθάρισης. Στην περίπτωση που, για παράδειγμα, ο
σύζυγος είναι επαγγελματίας και προκύπτει οφειλή φόρου
αλλά η σύζυγος δικαιούται επιστροφή φόρου, τότε δεν γίνεται αυτόματος συμψηφισμός που έως και μηδενίζει την
επιστροφή του φόρου στη σύζυγο.
•Δεν μπλοκάρεται από την Εφορία η έκδοση φορολογικής
ενημερότητας του ενός συζύγου όταν ο άλλος σύζυγος
έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη φορολογική διοίκηση.
Πρόκειται για πολύ συχνό πρόβλημα στις περιπτώσεις που ο
σύζυγος είναι επιχειρηματίας και η σύζυγος μισθωτή.

•Κάθε σύζυγος καθορίζει ανεξάρτητα την πληρωμή του φόρου εισοδήματος. Σημειώνεται, πάντως, ότι εξετάζεται από
τον επόμενο χρόνο, ακόμη και στην περίπτωση υποβολής
κοινής φορολογικής δήλωσης, η βεβαίωση και η επιστροφή
του φόρου να γίνεται ξεχωριστά για τους συζύγους.
Παραδείγματα
•Ελεύθερος επαγγελματίας έχει ετήσιο εισόδημα 12.000
ευρώ από ελευθέριο επάγγελμα και η σύζυγός του έχει ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες. Κατέχουν ένα ΙΧ ηλικίας τριών ετών στο όνομα συζύγου, 2.500
κυβικών, και ιδιόκτητη κατοικία στο όνομα του συζύγου.
Η συγκεκριμένη οικογένεια χρεώνεται με ετήσιο τεκμήριο
23.300 ευρώ. Με την υποβολή κοινής φορολογικής δήλωσης δεν προκύπτει πρόβλημα κάλυψης των τεκμηρίων
καθώς το συνολικό εισόδημα της οικογένειας ανέρχεται σε
32.000 ευρώ και υπερκαλύπτει το ποσό των αντικειμενικών
δαπανών-τεκμηρίων. Στην περίπτωση που υποβάλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, ο σύζυγος θα βρεθεί αντιμέτωπος με τα τεκμήρια. Με δεδομένο ότι το ΙΧ και η κατοικία
είναι στο όνομά του, το ετήσιο τεκμαρτό του εισόδημα μαζί
με την ελάχιστη αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης ανέρχεται
σε 2 1 .300 ευρώ. Με δεδομένο ότι έχει δηλώσει εισόδημα
12.000 ευρώ, θα κληθεί να πληρώσει πρόσθετο φόρο για το
επιπλέον τεκμαρτό εισόδημα 9.300 ευρώ που υπολογίζεται
με συντελεστή 22%. Δηλαδή θα κληθεί να πληρώσει πρόσθετο φόρο 2.046 ευρώ.
•Ζευγάρι που ο σύζυγος είναι μισθωτός και έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Εφορία κάνει κοινή φορολογική
δήλωση με τη σύζυγο, που δικαιούται επιστροφής φόρου.
Στην περίπτωση αυτή, η επιστροφή φόρου της συζύγου
συμψηφίζεται με τις οφειλές του συζύγου και δεν καταβάλλεται στη σύζυγο. Ωστόσο, αν κάνουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση, τότε η σύζυγος θα εισπράξει κανονικά την
επιστροφή της, ενώ δεν θα επιβληθούν και εναντίον της
μέτρα αναγκαστικής είσπραξης όπως είναι οι κατασχέσεις.

EΚΡΗΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΚΑΙ
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΡΑΞΙΑ - ΑΠΕΙΛΗ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
www.capital.gr
Ένα τρίπτυχο έκρηξης εισαγωγών, επενδυτικής απραξίας και άτυπης στάσης πληρωμών αποκάλυψαν χθες
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το ΑΕΠ, επιβεβαιώνοντας
τα ευρήματα του Alert Μechanism Report για την Ελλάδα που παρουσιάστηκε χθες στο Εcofin με απόφαση
των ΥΠΟΙΚ για εκκίνηση σε βάθος μελέτης.
Οι αριθμοί των δύο αυτών αναφορών δείχνουν ότι
Συνέχεια στη Σελ. 25
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η ελληνική οικονομία αδυνατεί να «εκτιναχθεί» αναπτυξιακά. Κύριος παράγοντας ανόδου του ΑΕΠ είναι
προς το παρόν η ιδιωτική κατανάλωση (σ.σ. και λόγω
του τουρισμού). Μία από τις αιτίες για την κατάσταση
αυτή είναι οι μεταρρυθμίσεις των μνημονίων που εκκρεμούν, με το Eurogroup να επαναλαμβάνει τις προειδοποιήσεις για άμεση ανάγκη εφαρμογής τους.
Οι εισαγωγές
Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών επιταχύνονται με
ταχύτατο ρυθμό τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με
τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, πνίγοντας κάθε όφελος από
την αύξηση των εξαγωγών.
Οι εξαγωγές με τη σειρά τους ναι μεν αυξάνονται αλλά
όχι όσο θα έπρεπε (με βάση τις επιδόσεις άλλων χωρών), με αποτέλεσμα να χάνονται συνεχώς μερίδια
αγοράς στο εξωτερικό, όπως αποδεικνύουν τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που τέθηκαν χθες επί
τάπητος στο πλαίσιο της διαδικασίας μακροοικονομικών ανισορροπιών (Alert Μechanism Report). Δείχνουν ότι η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια είδε το μερίδιό
της στο παγκόσμιο εμπόριο να περιορίζεται από το
0,32% το 2014 στο 0,28% το 2017.
Ο λόγος για μία από τις ανοιχτές πληγές της Ελληνικής
οικονομίας για την οποία οι προειδοποιήσεις έχουν
ακουστεί πολλάκις το τελευταίο διάστημα, ακόμη και
από το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη
Βουλή. Είχε πει προ εβδομάδων ότι ο μεγαλύτερος
μελλοντικός κίνδυνος για τον ιδιωτικό τομέα μπορεί να
είναι μία μεγάλη εισαγωγική διείσδυση.
Επενδύσεις
Η δεύτερη ανοιχτή πληγή έχει σχέση με τις επενδύσεις
οι οποίες δεν… αυξάνονται. Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ
για το ΑΕΠ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2018, δείχνουν
διψήφια μείωση των επενδύσεων.
Η ιδιαίτερα αρνητική αυτή επίδοση ναι μεν σε ένα
βαθμό προέρχεται από την επίπτωση βάσης του 2017
(δηλαδή λόγω της τότε επενδυτικής έκρηξης ως αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης μεγάλων αυτοκινητοδρόμων που παραδόθηκαν στο Ελληνικό Δημόσιο έναν
χρόνο πριν).
Όπως εξηγούν αρμόδια στελέχη οδήγησαν σε μεγάλη
άνοδο στην αξία των Επενδύσεων (ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου στα 7 δισ. ευρώ στο γ΄ τρίμηνο του 2017, έναντι 5,4 δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν).
Ωστόσο και πάλι οι ελληνικές επενδυτικές επιδόσεις είναι πάρα πολύ φτωχές: το τρίτο τρίμηνο του 2018 η
αξία των επενδύσεών οριακά ξεπέρασε τα 6 δισ. ευρώ
έναντι 17,2 δισ. ευρώ το 2007, όπως δείχνουν οι ιστορικές σειρές δεδομένων της ΕΛΣΤΑΤ.
Τα παραπάνω στοιχεία επιβεβαιώνονται και από την
Έκθεση της Κομισιόν για τις μακροοικονομικές ανισορ-

ροπίες. Δείχνει ότι η Ελλάδα έχει τεράστιο πρόβλημα/
άνοιγμα στη διεθνή επενδυτική της θέση (142,5% του
ΑΕΠ), το οποίο θα διερευνηθεί σε βάθος μέσα από έκθεση που θα διεξάγουν τα κοινοτικά όργανα. Στόχος
είναι να διατυπώσουν συστάσεις μέσα στο 2019 με τις
οποίες θα πρέπει να συμμορφωθεί η Ελλάδα.
Κράτος
Ένα άλλο, τρίτο, πεδίο ανησυχίας και πιέσεων στο ΑΕΠ
είναι αυτό της κρατικής κατανάλωσης: μειώθηκε κατά
4,1% το τρίτο τρίμηνο του 2018 (στα 8,8 δισ. ευρώ
από 8,94 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Και τούτο όχι
λόγω μιας πολιτικής νοικοκυρέματος των κρατικών
δαπανών αλλά λόγω της άτυπης στάσης πληρωμών:
κρατικών οφειλών, επενδύσεων, άλλων υποχρεώσεων. Το αποτέλεσμα ήταν να στηριχθούν τα υπερπλεονάσματα, αλλά έτσι όμως μειώθηκε και η ζήτηση
στην οικονομία και περιορίστηκαν οι αναπτυξιακές
προοπτικές της.
Συνολικά το ΑΕΠ σε αξία διαμορφώθηκε το τρίτο τρίμηνο στα 46,4 δισ. ευρώ από 45,2 δισ. ευρώ ένα χρόνο πριν. Στήριξη σε αυτή την άνοδο παρείχε η καταναλωτική δαπάνη νοικοκυριών και επιχειρήσεων (που
αυξήθηκε στα 31,5 δισ. ευρώ από 31 δισ. ευρώ ένα
χρόνο πριν) και η λογιστική αποτύπωση των αποθεμάτων των επενδύσεων (δηλαδή της εξισωτικής δαπάνης για τον ακαθάριστο σχηματισμό πάγιου κεφαλαίου
όπως υπολογίζεται σε όρους παραγωγής και σε όρους
δαπάνης). Ο λόγος για μία λογιστική κίνηση που προβλέπουν οι Εθνικοί Λογαριασμοί ανά την ΕΕ και στήριξε την άνοδο του ΑΕΠ κατά 2,2% αλλά δεν έχει σχέση
με την πραγματική δυναμική της οικονομίας….
Με άλλα λόγια πρέπει να φανεί αν θα γίνει εφικτό να
διατηρηθεί το ΑΕΠ σε άνοδο πάνω από τα επίπεδα του
2% στα οποία στηρίζεται και ο προϋπολογισμός: προβλέπει άνοδο κατά 2,1% του ΑΕΠ φέτος και κατά 2,5%
το 2019.
Συστάσεις Eurogroup
Σύμφωνα με το Eurogroup αυτό που απαιτείται είναι
η ολοκλήρωση των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων
που έχουν μείνει στη μέση και περιλαμβάνονται στην
έκθεση της Ενισχυμένης Εποπτείας η οποία κρίθηκε τη
Δευτέρα από το Eurogroup. Οι θεσμοί δίνουν έμφαση
στην επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων, της επίλυσης
της νομοθεσίας περί αφερεγγυότητας, σε παρεμβάσεις
στις αγορές προϊόντων και στην αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Κράτους προς ιδιώτες.
Για όλα αυτά τα πεδία η Ελλάδα θα κριθεί ξανά στις 27
Φεβρουαρίου από τους θεσμούς. Ωστόσο, κρίνεται καθημερινά τόσο από τις αγορές όσο και από τους αριθμούς που μετρούν τις επιδόσεις ελληνικής οικονομίας.
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Για «εκστρατεία βανδαλισμών» κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Περιβάλλοντος και Καθαριότητας, Θανάσης Παππάς,
δίνοντας στη δημοσιότητα νέες φωτογραφίες από τους
βανδαλισμούς που γίνονται στη Νέα Παραλία. Ο αντιδήμαρχος τονίζει πως πρόκειται για ένα απαράδεκτο
φαινόμενο που βρίσκεται σε έξαρση αλλά και πως «Η
κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο».
Η πλήρης ανακοίνωση έχει ως εξής:
«Μετά την ενημέρωση αλλά και τα δικαιολογημένα
παράπονα από το Σύλλογο ‘Όι φίλοι της Νέας Παραλίας” θέλω να εκφράσω για μια ακόμη φορά και τη
δική μου κραυγή διαμαρτυρίας γι’ αυτό το απαράδεκτο φαινόμενο που συνεχίζεται και το τελευταίο διάστημα βρίσκεται σε μεγάλη έξαρση. Πρόκειται για μια
«εκστρατεία βανδαλισμών” που τείνει να ισοπεδώσει
στο διάβα της τα πάντα, αμαυρώνοντας μνημεία, παραμορφώνοντας χώρους άθλησης, καταστρέφοντας
τα καλλωπιστικά στοιχεία των πάρκων, αλλά και τη
δημόσια περιουσία γενικότερα.
Η διοίκηση του Δήμου οφείλει να παρεμβαίνει αποκαθιστώντας τα όποια προβλήματα δημιουργούνται από
τα συνθήματα, τα γκράφιτι και τους βανδαλισμούς,
αλλά δεν πρόκειται να μείνει με σταυρωμένα τα χέρια
όσον αφορά την πάταξη, καταστολή και τιμωρία όλων
αυτών των παράνομων ενεργειών.
Επιπλέον, προτίθεται να ακολουθήσει όλες τις νόμιμες
διαδικασίες σε συνεργασία με τις αρμόδιες αρχές προς
την κατεύθυνση εντοπισμού των υπευθύνων με σκοπό
να επαναφέρει την τάξη. Καλούμε τη συντεταγμένη πολιτεία, τους φορείς, αλλά και τις ενώσεις των πολιτών,
όσο είναι καιρός, να συστρατευτούν μαζί μας και να
αντιδράσουν με κάθε μέσο, μαζικά και δραστικά, σε
αυτό το αποτρόπαιο φαινόμενο που τείνει να μετατρέψει τη δημόσια περιουσία σε ένα περίεργο «στίβο
διακίνησης ιδεών” και τους χώρους που ανήκουν σε
όλους μας σε μια άμορφη μάζα παράνομης έκφρασης
ακραίων, ιδιόμορφων και αλλοπρόσαλλων συμπεριφορών. Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο.
Δεν πάει άλλο».
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