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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ
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Στασινός: Ανάγκη για Εθνικό Μητρώο Πληροφοριακών Υποδομών 
-  Ο εξοπλισμός πληροφορικής του κράτους χρειάζεται συνεχή συντή-
ρηση και ανανέωση
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Σελ 3 και 4
Με επιστημονική ημερίδα, ξεκίνησε  ο διάλογος για το σχέδιο νόμου 
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ΥΠΕΝ: Εγκρίθηκε το Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο για τα Ιόνια 
Νησιά 
Σελ 9
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Σελ 15 
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Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση 
του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

Την ανάγκη δημιουργίας Εθνικού Μητρώου Πληροφοριακών 
Υποδομών έθεσε  με επιστολή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός. Η επιστολή, που απευθύνεται προς τον Πρωθυπουρ-
γό και Υπουργό Εξωτερικών Αλέξη Τσίπρα και τον Υπουργό 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκο 
Παππά και που κοινοποιείται λόγω συναρμοδιότητας στον Αντι-
πρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και στην Υπουρ-
γό Διοικητικής Ανασυγκρότησης Μαριλίζα Ξενογιαννακοπού-
λου, έχει ως αφορμή το συμβάν με τους servers του Υπουργείου 
Εξωτερικών που αποκαλύφθηκε από τα ΜΜΕ.
Στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ τονίζει ότι «στην εποχή 
που ζούμε και στα χρόνια που έρχονται όλο και περισσότε-
ρες διαδικασίες γίνονται ηλεκτρονικές, όλο και περισσότερες 
υπηρεσίες παρέχονται ηλεκτρονικά στους πολίτες, ο κόσμος 
μας γίνεται ολοένα και πιο διασυνδεδεμένος. Αυτό δημιουργεί 
προκλήσεις – και ευκαιρίες – για τη δημόσια διοίκηση, η οποία 
πρέπει να ξεφύγει από αγκυλώσεις και διαδικασίες άλλων επο-
χών. Αυτό προϋποθέτει σοβαρές, αξιόπιστες και σύγχρονες 
πληροφοριακές υποδομές σε όλο το εύρος της δημόσιας διοί-
κησης. Οι υποδομές όμως χρειάζονται συντήρηση, προγραμ-
ματισμό συντήρησης και αντικατάστασης, στρατηγικό σχέδιο 
επενδύσεων. Το ΤΕΕ εκ του ρόλου του ως επίσημου τεχνικού 
συμβούλου της Κυβέρνησης οφείλει να επισημάνει τις ελλείψεις 
αυτές που παρατηρούνται και να ζητήσει από την Πολιτεία ένα 
οργανωμένο και μελετημένο σχέδιο κάλυψης των αναγκών». Ο 
Γιώργος Στασινός προτείνει στην κυβέρνηση «να δημιουργηθεί 
Εθνικό Μητρώο Πληροφοριακών Υποδομών, τόσο σε επίπεδο 
hardware όσο και software, που θα καταγράψει όλες τις πλη-
ροφοριακές υποδομές του δημοσίου σε μια κεντρική βάση, θα 
διαθέτει online ξεκάθαρα τις αρμοδιότητες για συντήρηση και 
αντικατάσταση, θα έχει χρονοδιάγραμμα συντήρησης και αντι-
κατάστασης μερών και συνόλου εξοπλισμού». «Αυτή η βάση 

δεδομένων», προσθέτει, «πέρα από το ότι θα «λύσει τα χέρια» 
στα θέματα συντήρησης, θα συμβάλει αποτελεσματικά και στην 
εξοικονόμηση κόστους, μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος 
προμηθειών του δημοσίου, το οποίο μπορεί να τροφοδοτεί αυ-
τόματα. Επιπλέον θα συμβάλει στον προγραμματισμό αναγκών 
σε επενδύσεις ανανέωσης για την επόμενη πχ 5ετία, βοηθώντας 
παράλληλα όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες των Υπουργείων που 
διαθέτουν τις αντίστοιχες πληροφορίες, κατακερματισμένες. 
Γνωρίζετε άλλωστε ότι, παρά το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, 
στις περισσότερες περιπτώσεις η πολιτική συντήρησης ή αγο-
ράς εξοπλισμού software/hardware στις υπηρεσίες και φορείς 
του δημοσίου προκύπτει μετά από συμβάντα ή σύμφωνα με 
τις εκάστοτε έκτακτες ανάγκες, ενώ οι πληροφορίες κρατούνται 
σε πολλές περιπτώσεις ακόμη χειρόγραφα ή σε απλά αρχεία 
και χωρίς γνώση τις πολιτικής ηγεσίας, πολλές φορές. Τέλος 
σημειώνω ότι η δημιουργία ενός τέτοιου Μητρώου Υποδο-
μών θα συνδράμει ουσιαστικά στο σχεδιασμό της μεταφοράς 
περισσότερων δεδομένων στο κυβερνητικό υπολογιστικό 
νέφος (G-cloud), ενισχύοντας τόσο την ασφάλεια όσο και την 
αποτελεσματικότητα των δεδομένων». Και προσθέτει ότι «αυτή 
η πρόταση συμβαδίζει με την αντίστοιχη πρότασή μας για δη-
μιουργία Εθνικού Μητρώου Υποδομών – Δημοσίων Έργων, 
την οποία όπως αντιλαμβάνομαι ήδη προωθεί η Ελληνική 
Κυβέρνηση. Διότι στην πραγματικότητα δεν έχει σημασία αν η 
υποδομή είναι γέφυρα ή server, νοσοκομείο ή online σύστημα: 
η υποδομή πρέπει να λειτουργεί σωστά και αδιάλειπτα, «να μην 
πέφτει», να είναι διαθέσιμη 24/7/365 τουλάχιστον κατά 99%, 
εντέλει να εξυπηρετεί τους πολίτες όταν το χρειάζονται». Τέλος, 
ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου των Μηχανικών εκφράζει «τη 
βούληση, θέληση και δυνατότητα του ΤΕΕ να συνδράμει την 
Πολιτεία στην υλοποίηση ουσιαστικών και αποτελεσματικών 
μέτρων μιας νέας πολιτικής  για τις πληροφοριακές υποδομές».

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ) στη Θεσσαλονίκη συν-
διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλωση με θέμα «Δομημένο 
Περιβάλλον και Ηλεκτρονικά Συστήματα: Η Ηλεκτρονική 
Έκδοση Οικοδομικών Αδειών», η οποία θα πραγματοποιηθεί 
την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2018 στις 11:30 π.μ., στο αμφι-

θέατρο του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας ΤΕΕ (ΤΕΕ-ΤΚΜ, 
Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη). Βασικοί ομιλητές θα είναι 
ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, και ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, 
Γιώργος Στασινός, ενώ στελέχη του ΤΕΕ θα παρουσιάσουν το 
σύστημα e-Άδειες.

ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

E-ΑΔΕΙΕΣ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΥΠΕΝ - ΤΕΕ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ο εξοπλισμός πληροφορικής του κράτους χρειάζεται συνεχή συντήρηση και ανανέωση
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2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής 
Ελλάδας και οι εταίροι του προγράμματος AGROINNOECO 
ανακοίνωσαν την έναρξη του 1ου Διαγωνισμού Καινοτομίας 
AGROINNOECO στον τομέα της Αγροδιατροφής.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέες ομάδες ή υφιστάμενες 
επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλε-
κτρονικά την επιχειρηματική τους ιδέα μέσα από την ιστοσελί-
δα του διαγωνισμού www.agroinnoeco.eu και η προθεσμία 
συμμετοχής είναι μέχρι τις 13 Δεκεμβρίου 2018, ώρα 23:59.
Οι 15 επικρατέστερες ομάδες θα κερδίσουν συμμετοχή σε 
ένα δομημένο πρόγραμμα προ-επώασης (pre-incubation) 
και εξέλιξης της ιδέας τους για 3 μήνες (Ιανουάριος 2019 έως 
Μάρτιος 2019) με στόχο ένα βιώσιμο και ολοκληρωμένο επι-
χειρηματικό σχέδιο για γρήγορη έξοδο στην αγορά.
 Το δομημένο αυτό πρόγραμμα επιχειρηματικής επιτάχυν-
σης περιλαμβάνει: Πρόγραμμα επιχειρηματικής εκπαίδευσης 
συμπεριλαμβανομένων Study Visits. Πρόγραμμα Mentoring 
- εκπόνηση επιχειρηματικού σχεδίου. Συμμετοχή σε 
Networking events, Workshops και Meetups. B2B συναντή-
σεις στην 6η Έκθεση Μεταφοράς Τεχνολογίας Patras IQ 2019.
Πληροφορίες: www.agroinnoeco.eu

Η αγορά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ηλε-
κτροπαραγωγής θα βρεθούν στο επίκεντρο του διεθνούς 
συνεδρίου Renpower Greece 2018 – The Renewable 
Energy, Power Infrastructure & Energy Efficiency 
Investors Conference, που θα διεξαχθεί την Τρίτη, 18 
Δεκεμβρίου 2018, στο ξενοδοχείο «Wyndham Grand 
Athens Hotel». Το συνέδριο θα εστιάσει –όπως αναφέ-
ρεται σε σχετική ανακοίνωση- στους μετασχηματισμούς 
που βρίσκονται σε εξέλιξη στην αγορά των ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας, στη διενέργεια των δημοπρασιών 
ΑΠΕ που έχει ανακοινώσει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
έως το 2020 τόσο για αιολικά όσο και για φωτοβολταϊ-
κά έργα, καθώς και στην κατασκευή των απαραίτητων 
υποδομών που υπόσχονται την ενεργειακή ασφάλεια της 
χώρας, όπως το μείζον θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης 

της Κρήτης. «Το τεράστιο δυναμικό ανανεώσιμης ενέρ-
γειας της Ελλάδας σε συνδυασμό με τα εκτεταμένα και 
μεγάλης κλίμακας έργα υποδομής δείχνουν ότι η χώρα 
μας αποτελεί βασικό παράγοντα στη διαμόρφωση του 
ενεργειακού μείγματος της ΕΕ, παρέχοντας σημαντικές 
επενδυτικές ευκαιρίες στους τομείς των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας», τονίζεται στην ίδια ανακοίνωση. 
Πληροφορίες: 
http://www.conventionventures.com/events.php?action=details&event_id=148

•  Η Ελληνική  Επιτροπή Σηράγγων & Υπογείων Έργων (Ε.Ε.
Σ.Υ.Ε.) διοργανώνει σήμερα στις 18.00 εσπερίδα με θέμα: 
«Αδειοδότηση - Μέθοδοι Παρακολούθησης / Ελέγχου – Εμπει-
ρίες από τη Λειτουργία των Σηράγγων Ελληνικών Αυτοκινητο-
δρόμων», στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Αθήνα).

H Εταιρεία Διερεύνησης της Αρχαιοελληνικής και Βυζαντινής
Τεχνολογίας(ΕΔΑΒυΤ), διοργανώνει τη Δευτέρα 10 Δεκεμ-
βρίου 2018, ομιλία του Αρχαιολόγου τ. Διευθυντή Εφορείας 
Αρχαιοτήτων Πειραιώς & Νήσων, Γεώργιου Σταϊνχάουερ, με 
θέμα: «Η εξέλιξη της τεχνολογίας του πολέμου τον 4ο αιώνα 
π.Χ.». Η εκδήλωση γίνεται σε συνεργασία με τον Σύλλογο 
των Αθηναίων, στην αίθουσα του Συλλόγου (Κέκροπος 10, 
Πλάκα) με ώρα έναρξης 18:30.
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
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ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
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Ελένη Τριάντη
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

7 Δεκεμβρίου 2018

Ενημερωτική εκδήλωση: «Δομημένο Πε-
ριβάλλον και Ηλεκτρονικά Συστήματα: Η 
ηλεκτρονική έκδοση Οικοδομικών Αδειών» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας , 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

7-8 Δεκεμβρίου 2018

Συνέδριο: «Αλεξανδρούπολη : Δια-
μετακομιστικό κέντρο-Συνδυασμένες 
μεταφορές – Ενέργεια»
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

ΓΑΙΑΟΣΕ Α.Ε. 

11 Δεκεμβρίου 2018
Εκδήλωση: «Η αντιμετώπιση των προ-
κλήσεων της Κλιματικής Αλλαγής»
ΑΘΗΝΑ

Bravo 2018

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ AGROINNOECO 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΑΠΕ

ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ
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«Να μην περάσει από κανένα μυαλό ότι θα χτίσει ένα 
αυθαίρετο σήμερα στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει καμία πιθα-
νότητα να το σώσει». Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση 
έκλεισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γ. 
Σταθάκης, το χαιρετισμό του στην ημερίδα που έγινε στο 
αμφιθέατρο του υπουργείου, με αφορμή την πρωτοβου-
λία του υφυπουργού ΠΕΝ, Γ. Δημαρά, για την κατάρτιση 
του σχεδίου νόμου με τίτλο «Πλαίσιο Αναζωογόνησης και 
Αναπλάσεων Αστικού Χώρου - Βελτίωση και εκσυγχρο-
νισμός των θεσμικών εργαλείων και διαδικασιών για το 
σχεδιασμό-επανασχεδιασμό και την υλοποίηση ολοκλη-
ρωμένων προγραμμάτων ανάπλασης με στόχο την αειφο-
ρία και την ανθεκτικότητα των οικισμών».
Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ ο κ. Σταθάκης σημείωσε ότι 
οι αστικές αναπλάσεις φιλοδοξούν να δώσουν λύση στα 
«προβλήματα του δομημένου περιβάλλοντος, που εξ 
ορισμού αποτελεί πεδίο αντιθέσεων, αλλαγών και ανα-
κατατάξεων». Μνημόνευσε το μυθιστόρημα «Δέκα» του 
Καραγάτση, όπου παρατηρείται οικιστική ανάπτυξη σε 
ένα αποβιομηχανοποιημένο εργοστασιακό περιβάλλον 
και τόνισε πως κάποτε το όνειρο αρκετών οικογενειών 
ήταν να αποκτήσουν ένα διαμέρισμα στη Βικτώρια. «Τις 
τελευταίες δύο δεκαετίες οι αναπλάσεις πέρασαν από μια 
περιπέτεια», είπε ο υπουργός, απαριθμώντας, ωστόσο, 
σειρά έργων των τελευταίων χρόνων, όπως την επέκταση 
του κτηματολογίου και των δασικών χαρτών, τη χάραξη 
του αιγιαλού, το θεσμικό πλαίσιο για τις χρήσεις γης και 
τα ειδικά χωροταξικά σχέδια για τους δυναμικούς τομείς 
της οικονομίας, που, όπως είπε, «αποτελούν τομές για τον 
οικιστικό τομέα».
Σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη ο στόχος του συγκεκριμέ-
νου νόμου είναι τετραπλός: Συναίνεση των ιδιοκτητών, 
συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και όλων των 
εμπλεκομένων φορέων, διασφάλιση πόρων και αυστηρή 
προτεραιοποίηση των περιοχών παρέμβασης με βάση ορ-
θολογικά κριτήρια.
«Πρόκειται για διαμόρφωση των αξόνων ενός μακρό-
πνοου σχεδίου διότι και στην πολεοδομία, όπως και στην 
παιδεία, τα αποτελέσματα των δράσεων δεν είναι άμεσα 
ορατά, αλλά φαίνονται ύστερα από 30-40 χρόνια», τόνι-
σε από την πλευρά του ο υφυπουργός ΠΕΝ, Γ. Δημαράς, 
παρουσιάζοντας το σχέδιο νόμου για τις αναπλάσεις του 
αστικού χώρου.
«Αποτελεί πολεοδομικό παραλογισμό το κέντρο της πό-
λης να υποβαθμίζεται, να ερημώνεται και να σαπίζει, ενώ 
έχουμε μια διαρκή μετακίνηση και οικοδομική ανάπτυξη 
προς τα προάστια. Είναι επιτακτική ανάγκη να αντιστρέ-
ψουμε αυτή την κίνηση από τα προάστια προς το κέντρο», 
είπε ο κ. Δημαράς.

Αναφερόμενος στις απαιτήσεις των διεθνών συμφωνιών 
για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ο υφυ-
πουργός υπενθύμισε ότι «έως το 2050 όλα τα κτίρια θα 
πρέπει να θερμαίνονται χωρίς καύση πετρελαίου ή φω-
ταερίου, ενώ υπάρχει ανάγκη για αύξηση πρασίνου στις 
περιοχές που είναι ελάχιστο και στις οποίες το μικροκλίμα 
το καλοκαίρι είναι αβάσταχτο, για αύξηση των κοινόχρη-
στων χώρων, για πυκνό δίκτυο πεζόδρομων για άνετες 
και ασφαλείς μετακινήσεις των πεζών, για πράσινες δια-
δρομές, που συνδυάζουν το περπάτημα με το πράσινο, για 
πυκνό δίκτυο ποδηλατοδρόμων για ήπιες και οικονομικές 
μετακινήσεις φιλικές στο περιβάλλον, για κτίρια που να 
αντέχουν σε μελλοντικούς μεγάλους σεισμούς και κτίρια 
με καλή ενεργειακή συμπεριφορά, σύμφωνα με τις νέες 
συνθήκες και απαιτήσεις των καιρών».
«Δεν υπάρχει άλλος τρόπος λύσης τριών και περισσοτέ-
ρων ταυτόχρονα προβλημάτων από ένα μακροχρόνιο 
πρόγραμμα απόσυρσης κτιρίων και κατεδάφισης μέρους 
ή ολόκληρων οικοδομικών τετραγώνων. Θα υπάρξει, 
ούτως ή άλλως, κατεδάφιση παλαιών κτηρίων, που δεν 
έχουν επάρκεια στατικής αντοχής σύμφωνα με τους κανο-
νισμούς και δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι να διατηρηθούν», 
είπε ο υφυπουργός και πρόσθεσε: «Για να γίνουν τόσο 
τολμηρές, αλλά αναγκαίες παρεμβάσεις, απαιτείται νέο 
θεσμικό πλαίσιο, πιθανόν, να απαιτείται και αναθεώρηση 
κάποιων άρθρων του Συντάγματος. Το πιο δύσκολο είναι 
το ζήτημα των πολλών μικρών ιδιοκτησιών και των εξ 
αδιαιρέτου οικοπέδων όπου είναι αδύνατη η κοινή από-
φαση για τέτοιες αλλαγές, προκειμένου να γίνει παρέμβα-
ση σε κλίμακα οικοδομικού τετραγώνου».
Για «ανάγκη ανακαίνισης του κτιριακού αποθέματος της 
χώρας», έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΓΕΕ, Γ. Στασινός, 
σημειώνοντας πως ο πρώτος στόχος μιας τέτοιας δράσης 
πρέπει να είναι η ενεργειακή αναβάθμιση και εξοικονόμη-
ση, αλλά και η στατική επάρκεια των κτιρίων. «Ωραία είναι 
τα σχέδια, αλλά είναι εφαρμόσιμα;» αναρωτήθηκε, υπεν-
θυμίζοντας περιπτώσεις κτηρίων που τελούν για χρόνια 
υπό κατάληψη και για τα οποία δεν έχουν βρεθεί λύσεις.
«Κάποιοι θα πουν «εδώ εσείς δεν μπορείτε να πάρετε τους 
χώρους σας πίσω, να μπορείτε να οριοθετήσετε μια πλα-
τεία, θα γκρεμίσετε και κτήρια;» Κάποιες επιλογές έχουν 
έντονο πολιτικό και ιδεολογικό χρώμα και δεν ξέρω αν 
είναι τυχαίο ότι η συζήτηση ξεκινά σε μια προεκλογική 
για την Τοπική Αυτοδιοίκηση περίοδο», είπε ο κ. Στασινός 
και πρόσθεσε: «Μιλάμε για κοινόχρηστους χώρους, αλλά 
πρέπει να δημιουργηθούν και οι κατάλληλοι μηχανισμοί, 
από τους οποίους θα προκύψουν. Οι αναγκαστικές απαλ-
λοτριώσεις δεν θα οδηγήσουν πουθενά. Έχουμε πικρή 
πείρα. Το κύριο είναι να δοθούν στην πραγματικότητα 

πολεοδομικά κίνητρα. Ο επενδυτής πρέπει να έχει κίνητρο, 
ενδεχομένως με επιπλέον συντελεστή δόμησης. Μπορού-
με; Θέλουμε; Ο θεσμός της Τράπεζας Γης πρέπει κάποτε να 
λειτουργήσει σοβαρά. Πρέπει να είναι μια αγορά δικαιω-
μάτων. Ηλεκτρονική και διάφανη».
Την επαναφορά σχεδίου νόμου για την επανεξέταση 
1.650 εγκαταλειμμένων κτηρίων στα διοικητικά όρια της 
Αθήνας, ζήτησε η αντιδήμαρχος Πρασίνου του Δήμου 
Αθηναίων, Λ. Μυριβήλη. «Είχε συνταχθεί με τη συνδρομή 
πανεπιστημιακών και το καταθέσαμε ως Δήμος. Ωστόσο, 
δεν βρήκε ανταπόκριση», σημείωσε η ομιλήτρια, η οποία 
τόνισε πως ο Δήμος Αθηναίων, τα τελευταία χρόνια, έχει 
αναλάβει σειρά πρωτοβουλιών για τα γερασμένα κτίρια 
στο πλαίσιο μιας στρατηγικής ανθεκτικότητας για το 2030, 
πάνω στην οποία έχουν βασιστεί 100 πόλεις σε όλο τον 
κόσμο. Όπως είπε, «ο Δήμος Αθηναίων έχει εξασφαλίσει 
55 εκατ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
ποσό που προορίζεται για αστικές παρεμβάσεις, ενώ είναι 
σε εξέλιξη και δράσεις για τη θωράκιση των κτιρίων έναντι 
της κλιματικής αλλαγής. Αντιμετωπίζουμε δυσκολίες στη 
συντήρηση των χώρων πρασίνου λόγω μείωσης του 
προσωπικού», κατέληξε η αντιδήμαρχος.
«Κάποτε, με την αποβιομηχάνιση, κάναμε λόγο για πλεο-
νάζοντες οικονομικούς χώρους, δηλαδή, εργοστασιακούς 
χώρους που περίμεναν να επαναχρησιμοποιηθούν με 
κάποιον τρόπο. Στην πραγματικότητα, αυτό φωτογράφιζε 
μια διαδικασία ανάπλασης», σημείωσε από την πλευρά 
της η γ.γ. Χωροταξίας και Αστικού Περιβάλλοντος του 
ΥΠΕΝ, αν. καθηγήτρια του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Ρ. 
Κλαμπατσέα, και πρόσθεσε: «Τώρα έχουμε να απαντή-
σουμε όχι μόνον σε πλεονάζοντες οικονομικούς χώρους, 
αλλά σ΄ έναν πλεονάζοντα χώρο, υποδοχέα χρήσιμων 
εγκαταστάσεων. Το πρόσημο πρέπει να είναι θετικό και 
για την οικονομία και για την κοινωνία και για το περι-
βάλλον. Αλλά πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και ο 
καθένας μέσα από την ιδιότητά του να συμβάλει ώστε τα 
προγράμματα οικιστικής ανάπλασης να «τρέξουν» χωρίς 
αντιπαραθέσεις».
Για ολοκληρωμένο νομοθέτημα που καλύπτει χρόνιο κενό 
στη γενικότερη νομοθεσία για το περιβάλλον, έκανε λόγο 
ο τ. πρόεδρος του ΣτΕ, Κ. Μενουδάκος. «Στόχοι ενός τέ-
τοιου νομοθετήματος είναι η ταχύτητα στις διαδικασίες 
θεσμοθέτησης, η σύνθεση με πολεοδομικά εργαλεία και 
η εξασφάλιση των προϋποθέσεων εφαρμογής», τόνισε ο 
ομιλητής, διευκρινίζοντας πως «τέτοιου είδους ρυθμίσεις 
στην εφαρμογή τους είναι πολύ δύσκολες». 

Συνέχεια στη σελ 4
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«Ο Τεχνικός Κλάδος περνάει σε μία νέα περίοδο ωριμότητας, 
προκειμένου να εισέλθει σε οριστική και βιώσιμη πορεία προ-
όδου», δήλωσε ο πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. Κωνσταντίνος 
Μακέδος, στην πρώτη ημερίδα, που πραγματοποιήθηκε στην 
αίθουσα εκδηλώσεων του Ταμείου, με τίτλο «Στρατηγική 
Μεταρρυθμίσεων στον κατασκευαστικό κλάδο: Μνημόνιο 
συναντίληψης φορέων» και διοργάνωσαν ο ΣΑΤΕ, ο ΣΕΓΜ 
και ο ΣΤΕΑΤ.             
Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΤΜΕΔΕ: «Η θεσμοθέτηση Εθνι-
κού Συμβουλίου Στρατηγικής για τις Υποδομές - Κατασκευές, 
η σύσταση φορέα ανάπτυξης και λειτουργίας Εθνικού Συστή-
ματος Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών 
Έργων, καθώς και η υπογραφή του Μνημονίου Συναντίλη-
ψης των Φορέων είναι μία σπουδαία αρχή και μια νέα γρα-
φή από τον κλάδο μας, που μπορεί να εγγυηθεί το επιτυχές 
γύρισμα της σελίδας».  
Αναλυτικότερα, όπως επεσήμανε ο κ. Μακέδος στον εναρκτή-
ριο χαιρετισμό της εκδήλωσης: «ο διαρκής περιορισμός των 
εξόδων των υγιών επιχειρήσεων του κλάδου, που παρατη-
ρείται ως κοινή πρακτική στα χρόνια της κρίσης, δεν μπορούν 
να διασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους, μακροπρόθεσμα. Με 

μαθηματική ακρίβεια, οι υγιείς επιχειρήσεις θα νικηθούν από 
τον αθέμιτο ανταγωνισμό των καιροσκόπων του κλάδου.  Θα 
νικηθούν από τις ανεξέλεγκτες εκπτώσεις, τις φωτογραφικές 
διατάξεις των εκλεκτών, την καταστρατήγηση των χρονο-
διαγραμμάτων, την άναρχη ή και ατελή υλοποίηση των 
έργων, και τελικά τις καταπτώσεις. Πέρα από την οικονομική 
καταστροφή, το αποτέλεσμα θα είναι η ίδια η εταιρική μνήμη, 
να πέσει σε οριστική λήθη. Η εμπειρία των έργων που έχουν 
μελετηθεί και εκτελεστεί και αποτελούν την προίκα αλλά και 
τα όπλα της φαρέτρας του κλάδου, όταν σε διεθνές επίπεδο, 
έχουμε να ανταγωνιστούμε μεγαθήρια, που εποφθαλμιούν 
και την ελληνική αγορά».
Αφού έκανε λόγο για τις σύγχρονες προκλήσεις όσον αφορά 
την αντιμετώπιση και την προσαρμογή στις συνέπειες της 
κλιματικής αλλαγής, αλλά και τις ραγδαίες τεχνολογικές και 
επιστημονικές εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κ. Μακέδος 
επεσήμανε ότι: «ο Τεχνικός Κόσμος καλείται να προσδιορίσει 
το δημόσιο συμφέρον των έργων, «όχι μονοσήμαντα στη 
βάση της σχέσης κόστους - ποιότητας, αλλά και στη σχέση 
παραγωγικής και οικονομικής αξίας για την τοπική κοινωνία, 
για την εθνική οικονομία, με ταυτόχρονη προστασία και ορθή 

διαχείριση των φυσικών πόρων». 
«Να αναζητήσουμε έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία, για τη 
μόχλευση κονδυλίων, με βάση σύγχρονα χρηματοοικονο-
μικά μοντέλα. Να δημιουργήσουμε εκείνες τις προϋποθέσεις 
απλοποίησης των διαδικασιών, για πραγματικά fast track 
υλοποίηση των έργων. Να επιταχύνουμε τις δράσεις μας σε 
ένα νέο ανταγωνιστικό παραγωγικό μοντέλο, που θα εδρά-
ζεται στην εξωστρέφεια και την καινοτομία και επιτέλους, να 
βάλουμε τέλος στις αποσπασματικές λύσεις».
Τόνισε επίσης, ότι «αν δε στηριχθεί και δεν ανακάμψει, η μικρή 
και μεσαία επιχειρηματικότητα, η χώρα δεν πρόκειται να ανα-
τάξει τις δυνάμεις της». 
Ενώ, όσον αφορά το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., ο κ. Μακέδος ανέφερε ότι η 
σύστασή του «αποτέλεσε σωτήρια εξαίρεση και καθοριστι-
κή εξέλιξη για τα  συμφέροντα του τεχνικού κόσμου και της 
πραγματικής οικονομίας», προσθέτοντας ότι:  «καταφέραμε 
μαζί, να μετατρέψουμε το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σε έναν σταθερό και 
αξιόπιστο αναπτυξιακό Φορέα, που ενισχύει τους Έλληνες 
επιστήμονες, τους ελεύθερους επαγγελματίες, τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις: Τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικο-
νομίας». 

Συνέχεια από τη σελ 3 

Στην εργαλειοθήκη του 1923, οπότε συντάχθηκαν οι ρυθμί-
σεις περί κτιριακών ελέγχων, αναφέρθηκε η συντονίστρια της 
ομάδας εργασίας του σχεδίου νόμου, Μ. Ευαγγελίδου, σημει-
ώνοντας πως επρόκειτο για εξαιρετικά πρωτοποριακή δουλειά, 
αλλά με όρια. «Δεν επιδιώκουμε να καταργήσουμε τα τότε 
εργαλεία, αλλά να τα βελτιώσουμε και να ενισχύσουμε και την 
πολιτική βούληση», τόνισε, αναφέροντας, ως παραδείγματα, 
μεμονωμένες προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου, που έχουν 
ξεπεραστεί από την εποχή τους και πρέπει να ανανεωθούν. «Για 
παράδειγμα, η νομοθεσία για τα τραπεζοκαθίσματα προκύπτει 
από διάταγμα του ΄58 και συνδυάζεται με τα οικονομικά των 
Δήμων. Πουθενά αλλού δεν έχουμε πρόβλεψη», σημείωσε.
Στις πολιτικές βιώσιμης αστικής ανάπτυξης στη μητροπολιτική 
Αθήνα, αναφέρθηκε ο ομότιμος καθηγητής του Μετσόβιου 

Πολυτεχνείου και πρόεδρος της Εταιρείας Ακινήτων Δημοσίου, 
Ι. Πολύζος, και παρουσίασε τις δικές του προτάσεις για αστική 
ανάπλαση.
«Μιλάμε διαρκώς για ανάπλαση, αλλά ο μηχανισμός εξάπλω-
σης της πόλης δεν έχει κλείσει. Κανείς δεν βάζει στο τραπέζι την 
κατάργηση των παρεκκλίσεων της εκτός σχεδίου δόμησης», 
σημείωσε και πρόσθεσε: «Αναμφισβήτητα ζητούμε την προ-
στασία του περιβάλλοντος, αλλά δεν μπορεί να συνεχίσει η 
γραμμική ανάπτυξη της πόλης. Δεν μπορεί να είναι οι δρόμοι 
πόλοι ανάπτυξης».
Οι προτάσεις ανάπλασης που διατύπωσε ο ομιλητής αφορούν 
κομβικούς δακτυλίους με μέσα σταθερής τροχιάς, κατά προτί-
μηση τραμ, για τη Συγγρού, την Πανεπιστημίου και την Πειραι-
ώς. «Δεν είναι δυνατό το ΙΧ να έχει την ίδια προτεραιότητα με 
ένα μαζικό μέσο μεταφοράς. Κι αν κάποιος δεν επιθυμεί το τραμ, 
έχουμε τόσες άλλες ιδέες από άλλες ευρωπαϊκές πόλεις: Τρόλεϊ, 

ηλεκτρικά λεωφορεία κ.ά.», σημείωσε.
Στα διακυβεύματα και τις επιδιώξεις του σχεδίου νόμου αναφέρ-
θηκε ο αρχιτέκτων πολεοδόμος, μέλος της ομάδας εργασίας, Β. 
Γκοιμίσης. Τόνισε πως το υπό επεξεργασία σχέδιο νόμου επικε-
ντρώνεται σε ένα πλαίσιο για την αστική διαχείριση, στην κωδι-
κοποίηση και τον εκσυγχρονισμό διατάξεων, στη συγκέντρωση 
διάσπαρτων διατάξεων και αντιστοίχιση παρεμβάσεων με 
συγκεκριμένα εργαλεία, στη δυνατότητα ολοκληρωμένου 
σχεδιασμού, αντιμετωπίζοντας συνολικά όλα τα επιμέρους θέ-
ματα, όπως διατηρητέα, και στην προσαρμογή στην κλιματική 
αλλαγή, στον ολιστικό σχεδιασμό και κυρίως την υλοποίηση 
ολοκληρωμένων προγραμμάτων, στη χρηματοδότηση, εφαρ-
μογή, παρακολούθηση και στην επίτευξη των στόχων της αει-
φορίας και της ανθεκτικότητας (κοινωνική, κλιματική αλλαγή), 
τόσο των αστικών περιοχών όσο και των οικισμών».

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΚΕΔΟΣ: «Ο ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΠΕΡΝΑΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΩΡΙΜΟΤΗΤΑΣ»
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Δόθηκε στην δημοσιότητα  Μνημόνιο Συναντίληψης και 
Συνεργασίας ΣΑΤΕ-ΣΕΓΜ ΣΤΕΑΤ στο οποίο αναφέρονται τα 
ακόλουθα: Στην Αθήνα σήμερα, στην αίθουσα εκδηλώσεων 
ίου Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., παρουσία πλήθους εκπροσώπων της τεχνικής, 
επιχειρηματικής και ακαδημαϊκής κοινότητας και της δημόσιας 
διοίκησης, οι κάτωθι υπογράφοντες:
1) Γεώργιος Βλάχος, Πρόεδρος και εκπρόσωπος του 
Πανελληνίου Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών (ΣΑΤΕ),
2) Κωνσταντίνος Καλέργης, Πρόεδρος και εκπρό-
σωπος του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελε-
τών (ΣΕΓΜ), και
3) Γεώργιος Συριανός, Πρόεδρος και εκπρόσωπος 
του Συνδέσμου Τεχνικών Εταιρειών Ανωτέρων Τάξεων (ΣΤΕ-
ΑΤ),
αναγνωρίζοντας την πολυεπίπεδη κρίση που βιώνουν ο κλά-
δος των υποδομών - κατασκευών και οι βασικοί του πυλώνες 
που είναι οι μελετητικές και οι κατασκευαστικές επιχειρήσεις, 
συμφώνησαν στη σύνταξη και στην υπογραφή του παρόντος 
Μνημονίου Συναντίληψης και Συνεργασίας, με σκοπό την από 
κοινού κατάστρωση, προώθηση και υλοποίηση ενός Σχεδίου 
Δράσεων και Πρωτοβουλιών για την εξυγίανση, την ανάκαμ-
ψη και τη βιώσιμη ανάπτυξη του κλάδου. Το εν λόγω Σχέδιο 
Δράσεων, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει:
 Την άμεση προετοιμασία και σύνταξη τροποποιητικών και 
συμπληρωματικών διατάξεων του θεσμικού πλαισίου περί 
δημοσίων συμβάσεων (Ν. 4412/16, κ.λπ,) και την προώθηση 
αυτών στην Κυβέρνηση, στα δημοκρατικά κόμματα του Κοινο-
βουλίου και στις Ανεξάρτητες Αρχές, με σκοπό την άμβλυνση/
επίλυση σημαντικών προβλημάτων στις διαδικασίες ανάθεσης 
(βλ. περιοριστικές και καταχρηστικές απαιτήσεις, ανεξέλεγκτες 
εκπτώσεις, κ.λπ.), εκτέλεσης και διαχείρισης δημοσίων συμ-
βάσεων μελετών και έργων που παρατηρούνται τα τελευταία 
χρόνια (θέματα διαφάνειας, ισότιμου και υγιούς ανταγωνι-
σμού), καθώς και της νομοθεσίας ωρίμανσης και αδειοδότη-
σης των έργων, στο πλαίσιο και των σχετικών προτάσεων των 

Φορέων μας. 
Τη δρομολόγηση σύνταξης ενιαίου Εθνικού Σχεδίου Στρατηγι-
κής για τις Υποδομές-Κατασκευές, με ορίζοντα 20ετίας και εν-
διάμεσους στόχους, με υπερκομματική συμφωνία και συμμε-
τοχή των σχετιζόμενων κοινωνικών εταίρων στο πλαίσιο ενός 
Εθνικού Συμβουλίου Στρατηγικής για τις Υποδομές-Κατασκευ-
ές, το οποίο θα αποτελεί την υπερκείμενη βαθμίδα σχεδιααμού 
KOL προγραμματισμού των τομεακών και περιφερειακών 
προγραμμάτων και θα είναι προσαρμοσμένο στις πραγματικές 
αναπτυξιακές προοπτικές και ανάγκες της χώρας, καθώς και 
στις διεθνείς δεσμεύσεις και εξελίξεις (βιώσιμη ανάπτυξη, κλι-
ματική αλλαγή, κ.λπ.)
Την προώθηση του πάγιου αιτήματος του τεχνικού κόσμου για 
την ίδρυση ειδικού Φορέα (νομικού προσώπου ιδιωτικού δι-
καίου, μη-κερδοοκοπικού χαρακτήρα), στον οποίο θα συμμε-
τέχουν εκπρόσωποι των εμπλεκομένων φορέων του δημοσίου 
και του ιδιωτικού τομέα, με αντικείμενο την ανάπτυξη, λειτουρ-
γία, διαρκή ενημέρωση και υποστήριξη Εθνικού Συστήματος 
Τεχνικών Προδιαγραφών και Τιμολόγησης Τεχνικών Έργων 
κατά τα διεθνή πρότυπα και πρακτικές, τη σύνταξη κατευθυ-
ντηρίων οδηγιών για θέματα μελετών, έργων και δομικών 
υλικών, γνωμοδοτικών και συμβουλευτικών υπομνημάτων, 
κ.λπ.
Τη σύνταξη αναλυτικών προτάσεων στοχευμένων μέτρων για 
την προσέλκυση και τη διευκόλυνση ιδιωτικών επενδύσεων 
και χρηματοδοτικών σχημάτων που έχουν άμεση ή έμμεση 
επιρροή στον τομέα των υποδομών-κατασκευών, καθώς και 
τη διεύρυνση του πεδίου αυτών (αξιοποίηση περιουσίας ευρύ-
τερου δημόσιου τομέα, κληροδοτημάτων, κ.λπ.).
Τη λήψη μέτρων προώθησης και υποβοήθησης της συστη-
ματικής εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, τόσο από την εθνική 
οικονομική διπλωματία και το τραπεζικό σύστημα, όσο και από 
τον Ιδιο τον κλάδο (ανάπτυξη διαύλων αλληλοενημέρωσης και 
συνεργασίας, δημιουργία clusters, κ.ά.).
Τη σύνταξη προτάσεων και κατευθυντηρίων οδηγιών για τον 

εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή του κλάδου (δημόσι-
ου και ιδιωτικού τομέα) στις σύγχρονες διεθνείς εξελίξεις και 
απαιτήσεις και την προετοιμασία του για τη μετάβαση στη νέα 
ψηφιακή εποχή που διαμορφώνεται με την 4η Βιομηχανική 
επανάσταση.
Την ανάπτυξη ουσιαστικού διαλόγου και συνεργασίας με την 
ακαδημαϊκή κοινότητα αφενός για τη αποσαφήνιση των ρό-
λων των ΑΕΙ και των επιχειρήσεων, αφετέρου για τη συστη-
ματική σύμπραξη στην έρευνα και στην καινοτομία, καθώς και 
στη συσχέτιση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων (προπτυ-
χιακών και μεταπτυχιακών) με τις πραγματικές απαιτήσεις της 
εγχώριας και διεθνούς αγοράς.
Ενέργειες για τη διαμόρφωση εναρμονισμένου πλαισίου για 
την ανάπτυξη αναγνωρίσιμων επαγγελματικών περιγραμμά-
των και αντίστοιχων προγραμμάτων κατάρτισης, καθώς και 
για τη λειτουργία σχημάτων πιστοποίησης της επαγγελματικής 
επάρκειας των τεχνικών επαγγελμάτων που ενδιαφέρουν τον 
κλάδο, σε συνδυασμό με τις προβλεπόμενες διαδικασίες αδειο-
δότησης.
Για την επίτευξη της μέγιοτης αποδοχής των ανωτέρω κοινών 
δράσεων, οι συμβαλλόμενοι φορείς θα καταρτίσουν άμεσα ένα 
ταχύρρυθμο πρόγραμμα (crash programme) ενημερωτικών 
συναντήσεων με την κυβέρνηση, τους πολιτικούς φορείς, τις 
Ανεξάρτητες Αρχές, τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε., τη Σύνοδο 
των Πρυτάνεων των ΑΕΙ, την Τράπεζα της Ελλάδας, την Ένωση 
Τραπεζών και τους λοιπούς φορείς και κοινωνικούς εταίρους 
που σχετίζονται με τον κλάδο των υποδομών-κατασκευών.
Για την κατάρτιση, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση 
των δράσεων του παρόντος, σι συμβαλλόμενοι θα συστήσουν, 
από κοινού, Συντονιστική Επιτροπή Καθοδήγησης & Παρακο-
λούθησης (Steering Committee).
Η διαχείριση τoυ παρόντος Μνημονίου Συναντίληψης και Συ-
νεργασίας αποτελεί ευθύνη των Προέδρων και των οργάνων 
διοίκησης των τριών (3) συμβαλλομένων Φορέων.

Μιλώντας κατά τη διάρκεια των εγκαινίων της Ακαδημίας 
Εμπορικού Ναυτικού στην Κάλυμνο –αναφέρει το ΑΠΕ- ο 
πρωθυπουργός τόνισε ότι ειδικά για την Κάλυμνο, «έχουμε 
ήδη προχωρήσει τις απαραίτητες ενέργειες για τη δημοπρά-
τηση και την ένταξη στα σχετικά προγράμματα, σημαντικών 
έργων πνοής για το νησί». Παρέθεσε δε τα εξής: 
- Ασφαλτοστρώσεις Δημοτικού Οδικού Δικτύου με πρόσβαση 
σε τουριστικές- αρχαιολογικές- λιμενικές εγκαταστάσεις.
- Την παραλιακή οδό. 
- Πλακοστρώσεις ιστορικών σημείων της Καλύμνου. 
- Προμήθειες σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού και 
προμήθεια ψηφιακού ακτινογραφικού μηχανήματος, καθώς 
και προμήθεια αξονικού τομογράφου για το Κέντρο Υγείας Κα-
λύμνου. Έχουν ενταχθεί στο ΠΕΠ Ν. Αιγαίου και σε πρόγραμ-
μα του υπουργείου Υγείας, αντίστοιχα και έχουν ήδη εγκριθεί, 

τόνισε ο Αλ. Τσίπρας. 
- Νέο κλειστό γυμναστήριο Δήμου Καλυμνίων. 
- Συντήρηση και αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Τελένδου. 
- Προμήθεια συστήματος παρακολούθησης ποιότητας ύδα-
τος και μείωσης απωλειών δικτύων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Κα-
λύμνου. 
- Λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας στο Δήμο Καλυμνίων 
που ήδη εξυπηρετεί με υπηρεσίες και παροχές κοινωνικού 
χαρακτήρα, πολίτες και ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες του πλη-
θυσμού. 
- Εκτελείται η ανέγερση διώροφου κτιρίου συνολικής επιφά-
νειας 600 τ.μ. περίπου, για βρεφονηπιακό σταθμό στον οικι-
σμό Πόθιας
- Εντός του 2017 ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και λειτουρ-
γία μονάδων αφαλάτωσης στις Ψέριμο και Τέλενδο, δυναμι-

κότητας 100 κυβικών μέτρων.
Τέλος, «κάτι που δεν αφορά τις υποδομές, αλλά έχει ξεχωριστή 
σημασία για την ιστορία και την παράδοση αυτού του τόπου» 
είπε ο πρωθυπουργός, είναι η διάσωση παραδοσιακών ξύ-
λινων αλιευτικών σκαφών, στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Αλιείας 2014-2020 του υπουργείου Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων. Όπως ανέφερε, το πρώτο σκάφος 
υιοθετήθηκε από τον Οργανισμό Κεντρικών Αγορών και Αλι-
είας και έχει ήδη τοποθετηθεί στο υποκατάστημά του, στην 
Ιχθυόσκαλα της Καλύμνου. 
«Αυτές λοιπόν είναι οι ενέργειες που αποδεικνύουν την έμπρα-
κτη έγνοια μας για τον τόπο σας» τόνισε ο Αλ. Τσίπρας

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΑΤΕ-ΣΕΓΜ - ΣΤΕΑΤ

ΚΑΛΥΜΝΟΣ-ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑΣ: «ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ»
Ποια έργα δημοπρατούνται ή κατασκευάζονται
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Εγκρίθηκε με απόφαση που συνυπέγραψαν ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης και ο ανα-
πληρωτής υπουργός Σωκράτης Φάμελλος, το Περιφερειακό 
Χωροταξικό Πλαίσιο (ΠΧΠ) στα Ιόνια Νησιά, το οποίο αναθε-
ωρεί και αντικαθιστά το προγενέστερο Περιφερειακό Πλαίσιο 
Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της ίδιας 
Περιφέρειας. Με την απόφαση αυτή το ΠΧΠ εγκρίνεται και 
περιβαλλοντικά. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρε-
ται στο σημείωμα της έγκρισης, «πρόκειται για Περιφέρεια η 
οποία επλήγη πολύ σοβαρά από την κρίση, αφού την περίοδο 
2007-2014 υπέστη μείωση του ΑΕΠ της κατά 28%, έναντι 
αντίστοιχης μείωσης 23,5% πανελλαδικά.
Βασίζεται κυρίως στον τουρισμό, το εμπόριο, τις μεταφορές 

που παράγουν σχεδόν το ήμισυ του συνολικού προϊόντος και 
της συνολικής απασχόλησης. Αρκετά χαμηλή είναι η συμμε-
τοχή της γεωργίας, της βιομηχανίας και των κατασκευών.
Είναι η τέταρτη στη χώρα Περιφέρεια με το υψηλότερο κατά 
κεφαλή εισόδημα και η δεύτερη κατά σειρά με το χαμηλότερο 
ποσοστό ανεργίας. Δείγματα ενθαρρυντικά για την ανάκαμ-
ψη μιας Περιφέρειας που παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές 
χωρικής και κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα 
κρίσιμη είναι η ένταξή της στη στρατηγική για τη Μαρκοπε-
ριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου, μέσω προγραμμάτων συνεργα-
σίας καθώς και η ενίσχυση διαπεριφερειακών σχέσεων με την 
ηπειρωτική χώρα.
Η Περιφέρεια του Ιονίου είναι ένας πρωταθλητής για τη 

χώρα στον τομέα του τουρισμού. Εντοπίζονται σημαντικές 
προοπτικές από την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, 
σε σύνδεση με τον αγροδιατροφικό τομέα και γενικότερα με 
τον πρωτογενή τομέα και τον πολιτισμό. Επιπλέον, αναδει-
κνύονται σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα της 
ενέργειας, με εμπλουτισμό των ΑΠΕ. Παράλληλα, η έρευνα 
και πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στον θαλάσσιο 
χώρο θέτει νέα δεδομένα ως κομβική δραστηριότητα για την 
οικονομία. Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερης 
ομορφιάς και ποιότητας φυσικό περιβάλλον και αξιόλογη 
πολιτιστική κληρονομιά, παράμετροι που αποτελούν πόρους 
προστασίας και ανάδειξης».

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων είναι μια νησιωτική περιφέρεια, 
ένα νησιωτικό σύμπλεγμα 33 νησιών, που παρουσιάζει τα 
δομικά χαρακτηριστικά του νησιωτικού χώρου (απομόνωση 
γεωγραφικής θέσης, δυσκολίες πρόσβασης και διασύνδεσης 
λειτουργιών). Οι προκλήσεις αυτές είναι ιδιαίτερα έντονες 
στα μικρά νησιά της Περιφέρειας. Ο παράκτιος και θαλάσσιος 
χώρος είναι δέκτης οικιστικών και τουριστικών πιέσεων, της 
ρύπανσης και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, ενώ 
ο ορεινός και ημιορεινός χώρος χαρακτηρίζεται από τάσεις 
εγκατάλειψης. Πρόκειται για μια Περιφέρεια η οποία επλήγη 
πολύ σοβαρά από την κρίση, αφού την περίοδο 2007-2014 
υπέστη μείωση του ΑΕΠ της κατά 28%, έναντι αντίστοιχης 
μείωσης 23,5% πανελλαδικά. Βασίζεται κυρίως στο του-
ρισμό, το εμπόριο, τις μεταφορές που παράγουν σχεδόν το 
ήμισυ του συνολικού προϊόντος και της συνολικής απασχό-
λησης. Αρκετά χαμηλή είναι η συμμετοχή της γεωργίας, της 
βιομηχανίας και των κατασκευών. Είναι η τέταρτη στη χώρα 
Περιφέρεια με το υψηλότερο κατά κεφαλή εισόδημα και η 
δεύτερη κατά σειρά με το χαμηλότερο ποσοστό ανεργίας. 
Δείγματα ενθαρρυντικά για την ανάκαμψη μιας Περιφέρει-
ας που παρουσιάζει σημαντικές προοπτικές χωρικής και 
κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης. Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η 
ένταξή της στη στρατηγική για τη Μαρκοπεριφέρεια Αδριατι-
κής – Ιονίου, μέσω προγραμμάτων συνεργασίας καθώς και 
η ενίσχυση διαπεριφερειακών σχέσεων με την ηπειρωτική 
χώρα.Η Περιφέρεια του Ιονίου είναι ένας πρωταθλητής για 
τη χώρα στον τομέα του τουρισμού. Εντοπίζονται σημαντικές 
προοπτικές από την αναβάθμιση του τουριστικού προϊόντος, 
σε σύνδεση με τον αγροδιατροφικό τομέα και γενικότερα με 
τον πρωτογενή τομέα και τον πολιτισμό. Επιπλέον, αναδει-
κνύονται σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης στον τομέα της 
ενέργειας, με εμπλουτισμό των ΑΠΕ. Παράλληλα η έρευνα 
και πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθράκων στον θαλάσσιο 

χώρο θέτει νέα δεδομένα ως κομβική δραστηριότητα για την 
οικονομία. Η Περιφέρεια χαρακτηρίζεται από ένα ιδιαίτερης 
ομορφιάς και ποιότητας φυσικό περιβάλλον και αξιόλογη 
πολιτιστική κληρονομιά, παράμετροι που αποτελούν πόρους 
προστασίας και ανάδειξης.
1. Προτεραιότητες του ΠΧΠ Ιονίων Νήσων:
• Η περαιτέρω άρση της απομόνωσης που προκύπτει από τη 
νησιωτική γεωγραφία της Περιφέρειας και την τόνωση της 
αναπτυξιακής της θέσης, με την ενίσχυση της εξωστρέφειας, 
της διαπεριφερειακής και ενδοπεριφερειακής συνοχής.
• Η προώθησητης ιδιαιτερότητας του νησιωτικού χώρου 
στον χωρικό σχεδιασμό, ως μια  οριζόντια πολιτική για τα 
νησιά και ιδιαίτερα τα μικρά νησιά, με κίνητρα για τις εναέριες 
και θαλάσσιες μεταφορές αγαθών και ανθρώπων, τη χρήση 
νέων τεχνολογιών και καινοτομιών για την επικοινωνία και 
τις μεταφορές, την ανάπτυξη ειδικών μορφών τουρισμού, τη 
σύνδεση πρωτογενούς – δευτερογενούς τομέα με την τουρι-
στική αγορά, που από κοινού θα ενισχύσουν την ενδογενή 
ανάπτυξη. 
• Ο συνδυασμός της ανάπτυξης του τουρισμού με την ανά-
πτυξη του πρωτογενούς και δευτερογενούς τομέα, με βάση 
το αγροδιατροφικό πρότυπο, και η αποθάρρυνση της «μονο-
καλλιέργειας» του τουρισμού.
• Το πρότυπο του τουρισμού θα πρέπει να αφορά στην ανα-
βάθμιση του συμβατικού, μαζικού τουρισμού, σε συνδυασμό 
με την ανάπτυξη ειδικών και εναλλακτικών μορφών τουρι-
σμού και με προβολή του ιδιαίτερου φυσικού και πολιτιστικού 
περιβάλλοντος και τοπίου.
• Η ισόρροπη χωρική οργάνωση στο πλαίσιο της αειφόρου 
ανάπτυξης, μέσω της σύνταξης Τοπικών Χωρικών Σχεδίων 
σε όλους τους Δήμους και η παροχή κατευθύνσεων για τον 
αστικό, περιαστικό, εξωαστικό, αγροτικό, ορεινό, ημιορεινό, 
παράκτιο και θαλάσσιο χώρο. 

• Η προστασία και ανάδειξη και ορθολογισμένη διαχείριση 
του φυσικού περιβάλλοντος, του τοπίου και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, που θα εξυπηρετήσει τους μακροπρόθεσμους 
αναπτυξιακούς στόχους, ιδίως με την ενίσχυση της ταυτότη-
τας των Ιονίων Νήσων. 
• Η ενίσχυση  των υποδομών πληροφορικής και  επικοινωνι-
ών  υψηλής τεχνολογίας με προτεραιότητα στη διάδοση και 
ενίσχυση της χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και επικοι-
νωνιών, ώστε να αντιμετωπιστεί η ασυνέχεια της Περιφέρειας 
από τη θάλασσα και να ενισχυθεί η περιφερειακή συνοχή.
• Η ενίσχυση της πολιτικής εξωστρέφειας σε συνδυασμό με 
την πολιτική της έξυπνης ανάπτυξης σε μια σειρά επιχειρη-
ματικών πρωτοβουλιών που δύνανται να αναπτυχθούν σε 
περιφερειακό, αλλά και διαπεριφερειακό επίπεδο.
2. Το χωρικό πρότυπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Το πρότυπο χωρικής ανάπτυξης δίνει έμφαση στα «πράσινα 
νησιά», τη «γαλάζια ανάπτυξη». 
- Τα «πράσινα νησιά» αναφέρονται στην ανάπτυξη της «πρά-
σινης οικονομίας», την τόνωση της κοινωνικής και εδαφικής 
συνοχής, την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, την ενίσχυση του πο-
λιτισμού και της έρευνας, των υποδομών πληροφορικής και 
επικοινωνιών. 
- Η «γαλάζια ανάπτυξη» αναφέρεται στην ανάπτυξη του θα-
λάσσιου χώρου με ταυτόχρονη προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος. 
Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής, η αντιμετώπιση των δυσμενών όψεων της νησιωτικό-
τητας, η βελτίωση της προσπελασιμότητας, η προσαρμογή 
των πολιτικών στη μικρή κλίμακα και η ανάπτυξη ίσων ευ-
καιριών, αναγνωρίζοντας τις ιδιαιτερότητες του νησιωτικού 
χώρου, τόσο του χερσαίου όσο και του θαλάσσιου και την 
προστασία του περιβάλλοντος.  Συνέχεια στη σελ 7

ΥΠΕΝ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
Με απόφαση που συνυπέγραψαν οι Γ. Σταθάκης και Σ. Φάμελλος

ΥΠΕΝ Σημείωμα: Περιφερειακό Χωροταξικό Πλαίσιο Ιονίων Νήσων
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Συνέχεια από τη σελ 6

Οι βασικοί αναπτυξιακοί άξονες είναι: 
Η Περιφέρεια εντάσσεται στο δημιουργούμενο δυτικό άξονα 
ανάπτυξης εθνικής εμβέλειας, που συνδέεται με τον άξονα μετα-
φορών της Ιόνιας Οδού. 
Προτείνεται:
• Ο διαμήκης άξονας ανάπτυξης Βορρά – Νότου. Προωθείται 
η ενίσχυσή του με συνδυασμό θαλάσσιων και οδικών συνδέ-
σεων - κατακόρυφες συνδέσεις των νησιών με τα λιμάνια τους 
στα οποία καταλήγει ο οδικός άξονας Βορρά – Νότου του κάθε 
νησιού, καθώς και τον θαλάσσιο διάπλου.  
• Οι οριζόντιοι άξονες: προωθείται η ενίσχυση των οριζόντιων 
αξόνων - διασυνδέσεων των νησιών με τα λιμάνια της ηπειρω-
τικής χώρας, ως άξονες διαπεριφερειακής σημασίας. Μέσω αυ-
τών επιτυγχάνεται η σύνδεση με τον δυτικό εθνικό αναπτυξιακό 
άξονα, την Ιόνια Οδό και μέσω αυτής με την Εγνατία Οδό. 
Οι κύριοι πόλοι ανάπτυξης είναι:
1. Αστικοί πόλοι: Είναι οι πόλεις – έδρες των Περιφερειακών 
Ενοτήτων: Κέρκυρα, Λευκάδα, Αργοστόλι, και Ζάκυνθος. Από 
αυτούς, η Κέρκυρα είναι εθνικής σημασίας και οι υπόλοιπες πό-
λεις είναι περιφερειακής σημασίας. Προτείνονται μέτρα για την 
αναστολή της διάχυσης του αστικού χώρου με τη μορφή της 
εκτός σχεδίου δόμησης, σε συνδυασμό με πολιτικές εξυγίανσης 
και ανάπλασης του αστικού χώρου κατά προτεραιότητα στις 
παλιές πόλεις της Κέρκυρας και της Λευκάδας.  
2. Τουριστικοί πόλοι: Ως τουριστικοί πόλοι θεωρούνται οι ση-
μειακές και γραμμικές τουριστικές αναπτύξεις, οι οποίες συγκε-
ντρώνουν και στην συνέχεια διαχέουν την τουριστική ανάπτυ-
ξη. Γενικά προωθείται η χωρική οργάνωση των τουριστικών 
πόλων και η ανάσχεση της γραμμικής ανάπτυξης. Ιεραρχούνται 
ως εξής:
o Εθνικής εμβέλειας: η πόλη της Κέρκυρας, η Παλαιοκαστρίτσα 
και οι δύο γραμμικές αναπτύξεις Μπενίτσες – Πέραμα και Κέρ-
κυρα – Ύψος στην Κέρκυρα, ο Γάιος στους Παξούς, η πόλη της 
Λευκάδας, το Νυδρί και η γραμμική ανάπτυξη Νικιάνα – Βλυχό  
στη Λευκάδα, το Αργοστόλι και το Φισκάρδο στην Κεφαλονιά, το 
Βαθύ στην Ιθάκη και ο κόλπος του Λαγανά στη Ζάκυνθο.
o Περιφερειακής εμβέλειας: η Κασσιόπη, το Σιδάρι, ο Ίσσος και 
ο Κάβος στην Κέρκυρα, η Σκάλα και η γραμμική ανάπτυξη Πεσ-
σάδα - Λουρδάτα στην Κεφαλονιά, η Βασιλική και ο Αγ. Νικήτας 
στη Λευκάδα, η περιοχή του Πλάνου – Τσιλιβή και η γραμμική 
ανάπτυξη Αργάσι – Βασιλικός στη Ζάκυνθο. 
Οι πύλες του δικτύου μεταφορών είναι:
1. Οδικές Πύλες: Η μόνη οδική πύλη εθνικής σημασίας είναι 
η Λευκάδα, λόγω της οδικής σύνδεσής της με την ηπειρωτική 
χώρα. 
2. Θαλάσσιες Πύλες: Στις διεθνείς θαλάσσιες πύλες περιλαμβάνο-
νται οι λιμένες της Κέρκυρας, της Λευκάδας, του Αργοστολίου, 
της Σάμης και της Ζακύνθου. Προωθούνται νέες υποδομές για 
υδατοδρόμια και για τη διεθνή κρουαζιέρα. Εθνικές θαλάσσιες 
πύλες αποτελούν οι λιμένες που εξυπηρετούν κυρίως διαπεριφε-
ρειακές συνδέσεις και συγκεκριμένα: Λευκίμμη, Πόρος, Πισαετός 
και Βαθύ Ιθάκης. Ως περιφερειακές θαλάσσιες πύλες ορίζονται 

όλα τα λιμάνια των μικρών νησιών και του κατακόρυφου άξο-
να: Βασιλική, Φισκάρδο, Πεσσάδα και Άγιος Νικόλαος.
3. Αεροπορικές Πύλες: Ως αεροπορικές πύλες νοούνται όλοι οι 
αερολιμένες, που βρίσκονται στην Περιφέρεια (Κέρκυρας, Κε-
φαλληνίας και Ζακύνθου).
3. Κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης
(α) Οικιστικό δίκτυο
Ιδιαίτερη βαρύτητα δίδεται στην αναβάθμιση του ρόλου όλων 
των αστικών κέντρων, που θα πρέπει να δρουν συμπληρωμα-
τικά της Κέρκυρας (έδρας της Περιφέρειας).
Επιπλέον δίνεται έμφαση στην ανάπτυξη δικτύων, εκτός του 
τουρισμού, σε λοιπές  δραστηριότητες του τριτογενούς τομέα 
(τραπεζικό σύστημα, εμπόριο, έρευνα, τεχνολογία, πληροφορι-
κή και επικοινωνίες, πολιτισμός). 
Προωθείται η βελτίωση της ποιότητας ζωής, με ισόρροπη 
κατανομή κοινωνικών εξυπηρετήσεων και αναβάθμιση των 
παρεχόμενων υπηρεσιών του δημόσιου τομέα και ιδιαίτερα 
υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας.
Όσον αφορά την εκπαίδευση και την έρευνα, προβλέπεται η 
σύνδεση της παραγωγικής βάσης της Περιφέρειας με κέντρα 
έρευνας και ανάπτυξης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών και πανεπιστημιακά ιδρύματα. 
Ειδικότερα προωθείται η περαιτέρω ανάπτυξη του Ιόνιου Πανε-
πιστημίου με την επέκταση της δραστηριότητας του τόσο στην 
Περιφέρεια όσο και σε άλλους τομείς εκπαίδευσης και έρευνας.
(β) Παραγωγικές δραστηριότητες 
Πρωτογενής τομέας: 
o Στον κλάδο της γεωργίας, έμφαση θα πρέπει να δοθεί στη δι-
ατήρηση και αύξηση της παραγωγής των τοπικών προϊόντων, 
στη στροφή προς τις βιολογικές εκμεταλλεύσεις και στην καθετο-
ποίηση της αγροτικής παραγωγής. 
o Στον κλάδο της κτηνοτροφίας προωθείται η πρόληψη συ-
γκρουσιακών σχέσεων με άλλες δραστηριότητες και η χωρο-
θέτηση κτηνοτροφικών ζωνών από τον υποκείμενο σχεδιασμό. 
Στόχος είναι η ισόρροπη ανάπτυξη του κλάδου με τις υπόλοιπες 
παραγωγικές δραστηριότητες και με κατάλληλες υποδομές προ-
σαρμοσμένες στην ιδιαιτερότητα της νησιωτικότητας.
o Στον κλάδο της αλιείας, προβλέπεται η περαιτέρω βελτίωση 
των υφιστάμενων και η δημιουργία νέων αλιευτικών καταφυγί-
ων και υποδομών για την μεταποίηση και εμπορία των αλιευμά-
των, ενώ αξιόλογη σε μέγεθος δραστηριότητα αποτελούν και οι 
ιχθυοκαλλιέργειες. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα πρέπει να δοθεί στην 
αποφυγή των συγκρούσεων με τις δραστηριότητες του τουρι-
σμού και της αναψυχής στην παράκτια ζώνη και η προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος. 
Δευτερογενής τομέας:
Προωθείται η χωρική οργάνωση της μεταποιητικής δραστηριό-
τητας, λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της μικρής και ποιοτικής 
παραγωγής μεταποιημένων προϊόντων για την κλίμακα του νη-
σιωτικού χώρου και την προβολή της τοπικότητας των Ιονίων 
και του κάθε νησιού ξεχωριστά.
Εξορυκτικές δραστηριότητες - Υδρογονάνθρακες
Προωθείται η έρευνα και πιθανή εκμετάλλευση υδρογονανθρά-
κων στον θαλάσσιο χώρο ως δραστηριότητα επιπέδου εθνικής 

οικονομίας με:
- τους κατάλληλους όρους και περιορισμούς στο πλαίσιο ολο-
κληρωμένων πολιτικών της θαλάσσιας οικονομίας και της θα-
λάσσιας στρατηγικής 
- την προϋπόθεση του αυστηρού ελέγχου των προτύπων προ-
στασίας του περιβάλλοντος, λαμβάνοντας υπόψη τη σεισμικό-
τητα της περιοχής και το βάθος εξόρυξης. 
Ο καθορισμός χωρικών ενοτήτων εξόρυξης υδρογονανθρά-
κων θα ακολουθήσει τις αντίστοιχες έρευνες στο Ιόνιο (περιοχή 
βόρεια και δυτικά της Κέρκυρας, περιοχή Ιθάκης – Κεφαλονιάς, 
περιοχή Πατραϊκού Κόλπου και περιοχή νοτιοανατολικά της 
Ζακύνθου).
Στον κλάδο των βιομηχανικών ορυκτών και των αδρανών υλι-
κών προωθείται η οργάνωση της δραστηριότητας σε λατομικές 
ζώνες, υπό την προϋπόθεση της συμβατότητας με τις λοιπές 
δραστηριότητες και λαμβάνοντας υπόψη την προστασία του 
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.  
ΑΠΕ
Καθώς στην Περιφέρεια Ιονίου, σχεδόν όλα τα κατοικημένα νη-
σιά είναι διασυνδεδεμένα με το ηπειρωτικό σύστημα διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, είναι αυξημένες και οι δυνατότητες ανά-
πτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).
Η περαιτέρω ανάπτυξη των ΑΠΕ, όπου η Περιφέρεια εμφανίζει 
σημαντικό δυναμικό, και η προώθηση δράσεων ενεργειακής 
αναβάθμισηςμε έμφαση στον κτιριακό τομέακαι τον εκσυγχρο-
νισμό των υποδομών μεταφορών και των οχημάτων με προώ-
θηση τεχνολογιών βελτίωσης ενεργειακής απόδοσηςαποτελούν 
βασικές προτεραιότητες.
Οι προτεινόμενες χωρικές ενότητες ΑΠΕ στον χερσαίο χώρο 
περιλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις ημιορεινές και ορεινές 
περιοχές της ενδοχώρας των μεγάλων νησιών. 
Κριτήριο αποτελεί η ένταξη στο τοπίο και η προστασία της γε-
ωργικής γης υψηλής παραγωγικότητας, με επιτρεπόμενες ζώνες 
τις χέρσες και χορτολιβαδικές εκτάσεις. Επιπλέον, προωθείται η 
ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων.
Φυσικό αέριο
Διερευνάται η δυνατότητα εισαγωγής του φυσικού αερίου στο 
ενεργειακό ισοζύγιο της Περιφέρειας, η ένταξη στον μακροπρό-
θεσμο ενεργειακό σχεδιασμό και στο πρόγραμμα δράσης του 
ΔΕΣΦΑ, με δημιουργία του αντίστοιχου δικτύου ή με την αξιο-
ποίηση τεχνολογιών αποκεντρωμένης χρήσης. 
Επιπλέον, διερευνάται η σύνδεση της Περιφέρειας με αγωγούς 
φυσικού αερίου που προωθούνται σε επίπεδο διακρατικών 
συμφωνιών.
Τουρισμός: 
Προβλέπεται η αναβάθμιση του μαζικού τουρισμού, η ανάπτυ-
ξη του ποιοτικού τουρισμού και η διαφοροποίηση του τουριστι-
κού προϊόντος μέσω της ενίσχυσης ειδικών και εναλλακτικών 
μορφών τουρισμού, με προβολή του ιδιαίτερου φυσικού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος και του τοπίου. Το πρότυπο ανά-
πτυξης του τουρισμού συνδυάζει τον υφιστάμενο μαζικό του-
ρισμό με την ανάπτυξη ειδικού και εναλλακτικού τουρισμού, με 
εκσυγχρονισμό των υφισταμένων μονάδων και ποιοτικές νέες 
κατασκευές.  Συνέχεια στη σελ 8

ΥΠΕΝ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
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Συνέχεια από τη σελ 7
Η τουριστική δραστηριότητα στην Περιφέρεια αναπτύσσεται με 
δύο βασικές μορφές: παραθαλάσσιου, μαζικού τουρισμού και 
ειδικού - εναλλακτικού τουρισμού.
Οι περιοχές παραθαλάσσιου, μαζικού τουρισμού της Περιφέ-
ρειας αποτελούν αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες τουριστικά 
περιοχές. Οι αναπτυγμένες τουριστικά περιοχές εντοπίζονται 
στον παράκτιο χώρο των Π.Ε. Κέρκυρας και Ζακύνθου και οι 
αναπτυσσόμενες τουριστικά περιοχές εντοπίζονται στον παρά-
κτιο χώρο των Π.Ε. Λευκάδας και Κεφαλονιάς. 
Οι περιοχές με περιθώρια ανάπτυξης ειδικού και εναλλακτικού 
τουρισμού εντοπίζονται στα νησιά: Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφα-
λονιά, Ιθάκη και Ζάκυνθος, καθώς και τα Διαπόντια νησιά, Πα-
ξοί, Αντίπαξοι, Μεγανήσι, Κάλαμος, Καστός.
Βασική κατεύθυνση είναι η ανάπτυξη του τουρισμού με συνδυ-
ασμό των δύο αυτών μορφών τουρισμού. 
Για τον μαζικό, παραθαλάσσιο τουρισμό δίδεται η κατεύθυνση 
εξυγίανσης, αποκατάστασης και αναβάθμισης των περιοχών 
όπου έχει ήδη αναπτυχθεί. 
Για τον ειδικό και εναλλακτικό τουρισμό δίδεται η κατεύθυνση 
αειφορικής ανάπτυξης στις υπόλοιπες παράκτιες περιοχές και 
την ενδοχώρα. 
Στόχος είναι η βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού, αντιμετω-
πίζοντας ταυτόχρονα την κλιματική αλλαγή, η οποία αποτελεί 
σημαντική  απειλή για τις παράκτιες περιοχές και επομένως για 
τον τουρισμό. 
Επιπρόσθετα, στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξη του θαλάσ-
σιου τουρισμού προωθείται ο τουρισμός σκαφών αναψυχής, ο 
τουρισμός κρουαζιέρας και ο τουρισμός καταδύσεων αναψυ-
χής και θαλάσσιου αθλητισμού, με τη δημιουργία καταδυτικών 
πάρκων αναψυχής - φυσικών μουσείων θαλάσσιων οικοσυ-
στημάτων και εναλίων αρχαιοτήτων.
(γ) Φυσικό περιβάλλον, πολιτιστική κληρονομιά και Τοπίο
Οι στρατηγικές κατευθύνσεις εστιάζουν: στην αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, στην προώθηση της «πράσινης οικο-
νομίας» και στην αειφόρο διαχείριση και προστασία φυσικών 
πόρων.
Η πολιτική της προστασίας του περιβάλλοντος, του τοπίου και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, εκτός της διάδρασης και της 
συνέργειας που μπορεί να έχει σε άλλες στρατηγικές ή αναπτυ-
ξιακούς στόχους, θα συμβάλλει στη δημιουργία πολιτιστικής 
ταυτότητας και θα ενισχύσει την περιφερειακή συνοχή.
Προωθούνται οικο-πολιτιστικές διαδρομές που θα συμπεριλά-
βουν:
- τα αξιόλογα φυσικά χερσαία και ειδικά τα αγροτικά τοπία (ελαι-
ώνες, πεζούλες, παλιά ελαιοτριβεία, μύλοι, κλπ) και θαλάσσια 
τοπία (λιβάδια Ποσειδωνίας), σε συνδυασμό με το πολιτιστικό 
τοπίο  (ενετικά κάστρα, μοναστήρια, εκκλησίες και ξωκλήσια)
- τους παραδοσιακούς, αξιόλογους και ενδιαφέροντες οικισμούς 
και οικιστικά σύνολα
- τους κηρυγμένους αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία
- τις μη κηρυγμένες αρχαιολογικές θέσεις, μνημεία και σύνολα
- τις ακτές
Ειδικότερα, οικο-πολιτιστικές διαδρομές προβλέπονται σε Κέρ-
κυρα (Διαπόντιων Νήσων, Παντοκράτορα, Βορειοδυτικής Κέρ-
κυρας, Κεντρικής Κέρκυρας, Νότιας Κέρκυρας), Παξούς, Λευ-
κάδα (Βόρειας και Δυτικής Λευκάδας, Ανατολικής Λευκάδας), 

Μεγανησίου, Κεφαλονιάς (Βόρειας και Δυτικής Κεφαλονιάς, 
Κεντρικής και Νότιας Κεφαλονιάς), Ιθάκης (Ιθάκης, Εχινάδων) 
και Ζακύνθου. 
Για την προστασία του τοπίου και ιδιαίτερα για το αγροτικό 
τοπίο και των άλλων στοιχείων που προσδίδουν ιδιαίτερη 
ταυτότητα στην Περιφέρεια (όπως π.χ. οι ελαιώνες, οι πεζούλες, 
τα σπήλαια, τα λιμναία – θαλάσσια οικοσυστήματα, κ.λπ.) προ-
τείνονται ευρείες ζώνες τοπίου: Διαπόντιων Νήσων, Κέρκυρας, 
Παξών, Λευκάδας, Μεγανησίου – Καλάμου – Καστού, Κεφαλο-
νιάς, Ιθάκης και Ζακύνθου.
Οι ζώνες τοπίου που εντοπίζονται στην Περιφέρεια χαρακτη-
ρίζονται και αξιολογούνται με βάση την αξία τους σε Διεθνούς, 
Εθνικής και Περιφερειακής αξίας ή σε Ιδιαίτερα Υποβαθμισμέ-
νων και δίδονται οι αντίστοιχες κατευθύνσεις.  
(δ) Μεταφορικές και τεχνικές υποδομές 
Μεταφορική υποδομή
Στόχος είναι η προώθηση της ιδιαιτερότητας του νησιωτικού 
χώρου, με πύκνωση των αεροπορικών και θαλάσσιων συν-
δέσεων, η τόνωση των μεταφορών που συμβάλλουν στην 
ενδοπεριφερειακή συνοχή, η ενίσχυση της συνδυασμένης και 
συμπληρωματικής χρήσης αεροπορικών και ακτοπλοϊκών 
μέσων, η προώθηση της πολιτικής του «μεταφορικού ισοδύ-
ναμου» καθώς και η χρήση νέων τεχνολογιών και καινοτομιών 
για την επικοινωνία και τις μεταφορές. 
• Προτεραιότητα έχει η υλοποίηση του διαμήκη άξονα διασύν-
δεσης των νησιών Βορρά-Νότου, σε συνδυασμό με τον «Ιόνιο 
Διάπλου», καθώς και η διασύνδεσή του, στο πλαίσιο των συν-
δυασμένων μεταφορών – οδικές και θαλάσσιες. 
• Προτεραιότητα αποτελεί, επίσης, η υλοποίηση των λιμενικών 
έργων και υποδομών που συμβάλλουν στην ενδοπεριφερειακή 
συνοχή και η σύνδεσή τους στο πλαίσιο του «Ιόνιου Διάπλου», 
καθώς και οι συνδυασμένες μεταφορές, με βελτιώσεις των λι-
μανιών και του διαμήκη οδικού άξονα στο κάθε νησί, όπως και 
με τα λιμενικά έργα σύνδεσης της Περιφέρειας με το χερσαίο 
διευρωπαϊκό δίκτυο της ηπειρωτικής Ελλάδας και της Ιταλίας.
Κρουαζιέρα – Σκάφη αναψυχής:Προωθείται η ανάπτυξη 
υποδομών διεθνούς και περιφερειακής κρουαζιέρας στην Πε-
ριφέρεια. Για τους λιμένες της Κέρκυρας και του Αργοστολίου 
θα πρέπει να διερευνηθεί η δυνατότητα ανάπτυξής τους ως 
“homeport” λιμένες κρουαζιέρας. Στο πλαίσιο της συγκρότησης 
ενός δικτύου μαρίνων και τουριστικών καταφυγίων στο Ιόνιο 
Πέλαγος δίδεται προτεραιότητα στα σκάφη αναψυχής στα λιμά-
νια των εδρών των Π.Ε. και προωθείται η πύκνωση του δικτύου 
τουριστικών λιμένων, καταφυγίων και αγκυροβολίων.
Υδροπλάνα:Προτείνεται η ένταξη των υδροπλάνων ως νέου με-
ταφορικού μέσου περιφερειακής και διαπεριφερειακής εμβέλει-
ας με χωροθέτησηυδατοδρομίων στα νησιά της Περιφέρειας.
Δίκτυα τεχνικής υποδομής
Στερεά Απόβλητα
Για τη διαχείριση των απορριμμάτων υιοθετούνται οι κατευ-
θύνσεις του Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων ως 
προς τις προβλεπόμενες υποδομές διαχείρισης. Μεταξύ άλλων 
προωθείται ο περιορισμός της ενεργειακής και περιβαλλοντικής 
επιβάρυνσης των νησιών και ιδιαίτερα των παράκτιων περιο-
χών, η ανακύκλωση, η μείωση της παραγωγής αποβλήτων 
στην πηγή και η επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση απο-
βλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων.  

Αντιπλημμυρικά έργα και διαχείριση υδάτινων πόρων
Στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη διαχείριση 
των υδάτινων πόρων, προωθούνται έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας στην Περιφέρεια. 
Σε Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Λευκάδα και Ζάκυνθο προωθείται κατά 
προτεραιότητα η κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων στους 
χείμαρρους, με προτεραιότητα στις περιοχές που εμφανίζουν 
συχνότερα πλημμυρικά φαινόμενα, καθώς επίσης και η κατα-
σκευή μικρών ορεινών φραγμάτων και έργων εμπλουτισμού 
του υδροφόρου ορίζοντα. 
Παράλληλα, προτείνονται έργα λιμενοδεξαμενών, ομβροδε-
ξαμενών, διαχείρισης των πηγών, γεωτρήσεις και μονάδες 
αφαλάτωσης. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στον παράκτιο χώρο, 
ως αποδέκτη σημαντικών οικιστικών και τουριστικών πιέσεων, 
και ως έναν χώρο που χρήζει ειδικής μέριμνας λόγω της παρα-
μέτρου της κλιματικής αλλαγής, μέσω της προώθησης έργων 
αντιμετώπισης της διάβρωσης των ακτών (π.χ. στις παραλίες 
Πευκούλια, Άη Γιάννη κ.λπ. Λευκάδας).
Επιπλέον, προωθούνται έργα για την αντιμετώπιση των κατολι-
σθήσεων (π.χ. σε Λευκάδα, Ζάκυνθο).
Ύδρευση - Επεξεργασία Λυμάτων
Προωθούνται κατά προτεραιότητα έργαεκσυγχρονισμού 
και αντικατάστασης των παλιών δικτύων ύδρευσης και του 
παλιούεξοπλισμού σε συνδυασμό με την εγκατάσταση κατάλ-
ληλου εξοπλισμού για τον εντοπισμότυχόν βλαβών και την 
έγκαιρη αποκατάστασή τους. Θα πρέπει να αντιμετωπιστεί το 
πρόβλημα ποιότητας της ύδρευσης στην Κέρκυρα, στους Πα-
ξούς και στην Ιθάκη και να μελετηθούν οι δυνατότητες μεταφο-
ράς από την ηπειρωτική περιοχή.
Επίσης, προωθείται η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των 
υφιστάμενων Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτωνκαι η 
κατασκευή νέων, κατά προτεραιότητα στους παραθαλάσσι-
ους οικισμούς και στις παράκτιες και τουριστικά ανεπτυγμένες 
περιοχές, στα σημαντικά οικιστικά κέντρα της ενδοχώρας, στις 
λιμενικές υποδομές και σε κάθε οργανωμένο υποδοχέα μετα-
ποιητικών δραστηριοτήτων.
4. Εφαρμογή και περαιτέρω κατευθύνσεις
Προτείνονται Περιοχές Ειδικών Χωρικών Παρεμβάσεων: 
• Στην Π.Ε. Κέρκυρας τα μικρά νησιά: Παξοί, Αντίπαξοι και Δια-
πόντιοι Νήσοι, καθώς και η περιοχή της ενδοχώρας στην οποία 
περιλαμβάνονται οι ορεινοί όγκοι Άγιοι Δέκα στη μέση Κέρκυρα 
και Παντοκράτορας στη βόρεια Κέρκυρα και οι φθίνοντες και 
παραδοσιακοί οικισμοί. 
• Στην Π.Ε. Ιθάκης, ολόκληρο το νησί της Ιθάκης. 
• Στη Π.Ε. Ζακύνθου, η περιοχή των οικισμών της Ρίζας. 
• Επιπλέον, προτείνεται να ενταχθούν τα νησιά της Κεφαλονιάς, 
της Λευκάδας και της Ζακύνθουως ΠΕΧΠ λόγω των σεισμών 
για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των ζημιών, καθώς και 
το νησιωτικό σύμπλεγμα του Δήμου Μεγανησίου.
Τέλος, προωθούνται προγράμματα ολοκληρωμένων αστικών 
αναπλάσεων (μέσω του εργαλείου των Σχεδίων Ολοκληρωμέ-
νων Αστικών Παρεμβάσεων) στα ιστορικά κέντρα της Κέρκυ-
ρας (μνημείο UNESCO), της Λευκάδας (παλιά πόλη και είσοδός 
της) και της Ζακύνθου (με προτεραιότητα την παραλία και το 
πολεοδομικό κέντρο).

ΥΠΕΝ: ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ 
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Τον Ιανουάριο θα πραγματοποιηθεί η δημοπράτηση έργων 
συνολικού προϋπολογισμού 172 εκατ. ευρώ για δίκτυα δι-
ανομής φυσικού αερίου σε 18 πόλεις. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
ΜΠΕ ο προϋπολογισμός (πλέον ΦΠΑ) για την Ανατολική 
Μακεδονία - Θράκη ανέρχεται σε 56,56 εκατ. ευρώ, για την 
Κεντρική Μακεδονία σε 40,15 εκατ. ευρώ και για την Στερεά 
Ελλάδα σε 42,27 εκατ. ευρώ
Συγκεκριμένα, υπογράφηκαν οι αποφάσεις ένταξης στα Πε-
ριφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΕΣΠΑ 2014-2020) 
των Περιφερειών Στερεάς Ελλάδας, Κεντρικής Μακεδονίας και 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, των έργων κατασκευής 
δικτύων διανομής Φυσικού Αερίου σε 18 πόλεις της ελληνικής 
περιφέρειας ανακοίνωσε σήμερα 5/12/2018 η Δημόσια Επι-
χείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου (ΔΕΔΑ).
Ο προϋπολογισμός (πλέον ΦΠΑ) για την Ανατολική Μακεδο-
νία - Θράκη ανέρχεται σε 56,56 εκατ. ευρώ, για την Κεντρική 
Μακεδονία σε 40,15 εκατ. ευρώ και για την Στερεά Ελλάδα σε 
42,27 εκατ. ευρώ.
Από αυτά τα ποσά, το 50% θα χρηματοδοτηθεί από τα Περι-
φερειακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ και το υπόλοιπο 50% από 
ήδη συναφθέν δάνειο με την Ε.Τ.Επ. ύψους 48 εκατ. ευρώ και 

από ίδια κεφάλαια της ΔΕΔΑ.
Ανοίγει έτσι ο δρόμος ώστε εντός του Ιανουαρίου 2019 να 
δημοπρατηθεί το σύνολο των έργων.
Αναλυτικότερα θα δημοπρατηθούν, μέσω του πλαισίου που 
θέτει ο Ν.4412/2016 περί Δημοσίων Συμβάσεων τα κάτωθι 
υπό έργα:
- Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος: Θήβα - Άμφισσα, Λαμία - 
Καρπενήσι, Λειβαδιά, Χαλκίδα
- Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Αλεξάνδρεια - Γιαν-
νιτσά, Βέροια, Κατερίνη, Κιλκίς - Σέρρες,
- Στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης: Κομο-
τηνή, Αλεξανδρούπολη, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Ορεστιάδα
Οι παραπάνω διαγωνισμοί θα αφορούν τόσο το κατασκευ-
αστικό έργο όσο και την προμήθεια υλικών, εκτός από την 
προμήθεια έξυπνων μετρητών, αποσυμπιεστών CNG και 
σταθμών μέτρησης - ρύθμισης που θα αποτελέσουν αντικεί-
μενο ξεχωριστών, αλλά ταυτόχρονων, διαγωνιστικών διαδι-
κασιών από τη ΔΕΔΑ.
Με βάση τον αναλυτικό χρονικό προγραμματισμό της ΔΕΔΑ, 
υπολογίζεται ότι τον Ιούλιο 2019 θα έχουν εγκατασταθεί οι 
εργολαβίες στις 18 αυτές πόλεις και θα ξεκινήσουν άμεσα οι 

εργασίες.
Πρόκειται για τα πρώτα μεγάλα έργα αεριοδότησης στην 
ελληνική περιφέρεια, που θα συμβάλλουν σημαντικά στην 
αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, την περιβαλλοντική 
αναβάθμιση των πόλεων και την τόνωση των τοπικών οικο-
νομικών τόσο άμεσα όσο και έμμεσα, με τα πολλαπλασιαστικά 
οφέλη που αυτά τα έργα θα επιφέρουν.
Η ΔΕΔΑ ευχαριστεί όλους τους εμπλεκόμενους στα σημαντι-
κά αυτά έργα - περιφερειάρχες, υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Υπ . Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και Όμιλο ΔΕΠΑ - και δεσμεύεται για την 
ανάπτυξη συνεργειών με τους κατά τόπους αυτοδιοικητικούς, 
επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς, με στόχο την 
μεγιστοποίηση των ωφελειών των τελικών καταναλωτών, 
οικιακών, εμπορικών και βιομηχανικών.
Όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, η ελληνική περι-
φέρεια βγαίνει πλέον από την ενεργειακή απομόνωση και θα 
δει σύντομα τα απτά αποτελέσματα της συνολικής αναβάθμι-
σης της χώρας σε ενεργειακό κόμβο.

Tο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε χθες 
ότι  θέτει σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Υπουργικής 
Απόφασης με θέμα «Καθορισμός της αδειοδοτικής διαδικα-
σίας, στην οποία περιλαμβάνεται και ο τρόπος της υποβολής 
των σχετικών αιτήσεων, περιβαλλοντικών, χωροταξικών 

και πολεοδομικών θεμάτων, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία 
λεπτομέρεια, για την εγκατάσταση σε γήπεδα και τη σύνδεση 
με το δίκτυο διανομής, σταθμών μικρών ανεμογεννητριών 
εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης ή ίσης των 60 kW, με βάση 
το άρθρο 4 του ν.4203/2013 (Α’ 235) όπως τροποποιήθηκε 

με το άρθρο 50 του ν.4546/2018 (Α’ 101)».    Τα σχόλια και 
οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα ληφθούν υπόψη για 
τη βελτίωση των διατάξεων της προτεινόμενης ρύθμισης.  Η 
δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 21 
Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 14:00.

Στη δημιουργία του Πάρκου Λιγνιτικής Βιομηχανικής Κλη-
ρονομιάς στους χώρους των παλιών εγκαταστάσεων του 
συγκροτήματος της ΛΙΠΤΟΛ στην Πτολεμαΐδα προχωρά η 
ΔΕΗ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος και διευθύνων 
σύμβουλος της επιχείρησης, Μανώλης Παναγιωτάκης, μι-
λώντας στην επιστημονική ημερίδα με θέμα τη διαχείριση 
της τεχνολογικής κληρονομιάς του βιομηχανικού συγκροτή-
ματος της ΛΙΠΤΟΛ τόνισε ότι «η διάσωση του ενεργειακού και 
βιομηχανικού αποτυπώματος, που άφησε η πρώτη λιγνιτική 
δραστηριότητα στις αρχές της δεκαετίας του ’50 στην περιοχή 
της Πτολεμαΐδας, είναι στις προτεραιότητες της ΔΕΗ». Διαβε-
βαίωσε ότι η επιχείρηση, σε συνεργασία με εξειδικευμένους 
επιστήμονες, θα αναδείξει τον βιομηχανικό πλούτο του παρελ-
θόντος ως έναν από τους πολύτιμους πόρους για την ιστορία 
της πόλης και της περιοχής.
Στο συγκρότημα της ΛΙΠΤΟΛ, που θεωρείται ένα από τα εμ-

βληματικότερα δείγματα του τεχνολογικού παραγωγικού και 
πολιτιστικού αποθέματος ΔΕΗ, εξειδικευμένοι επιστήμονες, 
μετά από πρωτοβουλία της επιχείρησης, έχουν ήδη ξεκινήσει 
την καταγραφή και την ψηφιακή αποτύπωση των ιστορικών 
βιομηχανικών εγκαταστάσεων, καθώς και τη διαδικασία επι-
λογής μηχανημάτων και εξοπλισμού που θα μπορούσαν να 
προστατευθούν. Μέρος του έργου που βρίσκεται σε εξέλιξη 
παρουσιάστηκε ενώπιον των στελεχών του λιγνιτικού κέ-
ντρου και του συμβουλίου διοίκησης της επιχείρησης.
Η επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Ορυχείων της ΔΕΗ, 
Όλγα Κουρίδου, ανέφερε ότι «η δημιουργία του πάρκου θα 
αποτελέσει πόλο έλξης βιομηχανικού τουρισμού και θα συμ-
βάλλει στην περαιτέρω ανάπτυξη της περιοχής». Ανακοίνω-
σε ότι κατά τη διαδρομή υλοποίησης του φιλόδοξου αυτού 
έργου «η καταγραφή η αποτύπωση και η τεκμηρίωση των 
εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού θα είναι προσβάσιμη 

μέσω του διαδικτύου στο ευρύ κοινό».
Υπενθυμίζεται πως με πρόσφατη απόφαση του Υπουργεί-
ου Πολιτισμού χαρακτηρίστηκαν ως ιστορικά διατηρητέα 
μνημεία 21 αντιπροσωπευτικά στοιχεία του μηχανολογικού 
εξοπλισμού από το βιομηχανικό συγκρότημα και τη ΛΙΠΤΟΛ 
«ως μοναδικά δείγματα της πρώτης λιγνιτικής τεχνολογίας 
στην Ελλάδα, που λόγω της μοναδικότητας τους αποτελούν 
πολύτιμη μαρτυρία για τη ραγδαία βιομηχανική ανάπτυξη 
των τελευταίων πενήντα ετών στην χώρα»
Ο Μανώλης Παναγιωτάκης περιηγήθηκε στους χώρους της 
ΛΙΠΤΟΛ και είδε από κοντά την πρώτη ντιζελάμαξα της εται-
ρίας, που συντήρησαν και αποκατέστησαν από τις φθορές του 
χρόνου οι τεχνικοί της επιχείρησης και η οποία θα συμπερι-
λαμβάνεται στα μουσειακά αντικείμενα του νέου βιομηχανι-
κού πάρκου.

ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ Η ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ 172 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ 
ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ 18 ΠΟΛΕΙΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ - ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΑΝΕΜΟΓΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΕΩΣ 60 KW

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ: ΠΑΡΚΟ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
”Θα αναδείξουμε το βιομηχανικό πλούτο του παρελθόντος” δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μ.Παναγιωτάκης
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Ξεκινούν άμεσα οι εργασίες για την τρίτη φάση της Διασύν-
δεσης των Κυκλάδων, έργου που μετά την ολοκλήρωσή 
του θα εξασφαλίσει την αξιόπιστη και οικονομική ηλεκτρο-
δότηση της Σύρου, της Πάρου, της Νάξου, της Μυκόνου και 
της Τήνου για τις επόμενες δεκαετίες, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Κατά την τελετή υπογραφής της σύμβασης με την εται-
ρεία-ανάδοχο NEXANS που πραγματοποιήθηκε χθες στην 
Αθήνα, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ 
Μάνος Μανουσάκης δήλωσε βέβαιος για την εποικοδομητι-
κή συνεργασία των δυο πλευρών. Τόνισε ότι η έγκαιρη υλο-
ποίηση του έργου -που αναμένεται να περατωθεί εντός του 
2020, έχοντας επισπευσθεί κατά δυο χρόνια σε σχέση με το 
αρχικό χρονοδιάγραμμα- αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα 
για τον Διαχειριστή.

Ο εκτελεστικός αντιπρόεδρος της NEXANS Vincent Dessale 
σημείωσε από την πλευρά του ότι η εταιρεία είναι υπερή-
φανη που προσθέτει τη Διασύνδεση των Κυκλάδων στο 
χαρτοφυλάκιο των υποθαλάσσιων projects που έχει ανα-
λάβει στην περιοχή της Μεσογείου. Δεσμεύθηκε μάλιστα ότι 
θα επιταχύνει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την εκτέλεση του 
έργου που θα οδηγήσει στην πλήρη απεξάρτηση των νη-
σιών από τις ρυπογόνες πετρελαϊκές μονάδες και το ακριβό 
ρεύμα που παράγουν.
Η Γ΄Φάση της Διασύνδεσης των Κυκλάδων προβλέπει την 
κατασκευή δεύτερου υποθαλάσσιου καλωδίου εναλλασσό-
μενου ρεύματος 150KV μεταξύ Λαυρίου και Σύρου, μήκους 
108 χλμ. που θα ποντιστεί σε μέγιστο βάθος 300 μέτρων. Το 
έργο, προϋπολογισμού 111 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτεί-

ται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, 
Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 
2014-2020 από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. 
Κατά την εκδήλωση έγινε εκτενής συζήτηση για την ηλε-
κτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής. Η Nexans διατύπωσε 
το ισχυρό ενδιαφέρον της να συμμετάσχει στον διεθνή δια-
γωνισμό που θα προκηρύξει η «Αριάδνη Interconnection» 
στο α’ τρίμηνο του 2019, υπογραμμίζοντας την 60χρονη 
εμπειρία της στην κατασκευή υποθαλάσσιων καλωδιακών 
συστημάτων ανά τον κόσμο, και δη σε HVDC υποβρύχια κα-
λώδια που ποντίζονται σε μεγάλα βάθη, όπως τη Διασύνδε-
ση Ιταλίας-Μαυροβουνίου (MON.ITA Interconnector)

ΠΡΟΧΩΡΑΕΙ Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΣΥΡΟΥ, ΠΑΡΟΥ, ΝΑΞΟΥ, ΜΥΚΟΝΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝΟΥ

Το έργο της Επιτροπής Προσβασιμότητας του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και άλλων αρμόδιων Επιτρο-
πών, οι εμπειρίες, πρακτικές και έρευνες για την ισότιμη πρό-
σβαση όλων των πολιτών στη γνώση παρουσιάστηκαν σε 
ημερίδα που διοργανώθηκε σήμερα στο ΚΕΔΕΑ, στο πλαίσιο 
της 3ης Δεκεμβρίου- Παγκόσμιας Ημέρας Ατόμων Με Ανα-
πηρία (Α.μεΑ).Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην ημερίδα με 
θέμα «Προσβασιμότητα και Τεχνολογίες Πληροφορικής» που 
συνδιοργανώθηκε από την Επιτροπή Προσβασιμότητας, τη 
Σχολή Θετικών Επιστημών και το Τμήμα Πληροφορικής του 
ΑΠΘ καταγράφηκαν προβλήματα και λύσεις με την αξιοποί-
ηση των νέων τεχνολογιών για τα άτομα με αναπηρία και τις 
ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
«Η Σχολή Θετικών Επιστημών είναι πολυπληθής και έχει πολ-
λά προβλήματα, γιατί είναι κατανεμημένη σε πολλά κτίρια 
και έτσι υπάρχει αρκετή ευαισθητοποίηση για το τι πρέπει να 
κάνουμε για τα θέματα αυτά. Άτομα με κινητικά προβλήματα 
δεχόμασταν στη Σχολή από πολύ καιρό και είχαμε φροντίσει 
να υπάρχει προσβασιμότητα γι΄ αυτά τα άτομα. Η δουλειά που 
γίνεται τώρα τελευταία είναι για άτομα με προβλήματα όρα-
σης, γιατί έχουμε ήδη δύο φοιτητές με προβλήματα όρασης 
στο Τμήμα Φυσικής» εξήγησε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ το μέλος της Επι-
τροπής Προσβασιμότητας του ΑΠΘ, καθηγητής του Τμήματος 
Φυσικής, Χαρίτων Πολάτογλου, ο οποίος μίλησε για τα προ-
σβάσιμα μαθήματα μέσω εμπλουτισμού με ΤΠΕ (Τεχνολογίες 
Πληροφορικής και Επικοινωνίας).
«Υπάρχει μεγάλη προσπάθεια απ΄ όλους τους διδάσκοντες, 
ώστε να τροποποιήσουμε τα μαθήματα, το πώς γίνονται οι 
διαλέξεις και το πώς γίνονται οι εξετάσεις και το κυριότερο 
πρόβλημα είναι τα εργαστήρια. Πρέπει να γίνουν πολλές προ-
σαρμογές σε αυτά τα θέματα. Πιστεύω ότι είναι πολύ θετικό 

απ΄ όλους τους διδάσκοντες ότι έχουμε καταφέρει όχι μόνο 
να σπουδάζουν οι φοιτητές που έχουν προβλήματα όρασης, 
αλλά και να έχουν και πολύ καλή δραστηριότητα, ακόμη και 
ερευνητική» υπογράμμισε ο κ. Πολάτογλου.
Όσον αφορά τη χρήση της τεχνολογίας, το μέλος της Επι-
τροπής Προσβασιμότητας του ΑΠΘ είπε ότι πρέπει να βρεθεί 
τρόπος να γραφούν τα μαθηματικά για την εφαρμογή «ηλε-
κτρονικός αναγνώστης» και επίσης στα εργαστήρια πρέπει να 
γίνει προετοιμασία των συσκευών, ώστε να μπορούν να είναι 
αναγνωρίσιμες από τον τυφλό φοιτητή.
Διευκρινίζοντας ότι οι προσβασιμότητες είναι δύο, η ακαδη-
μαϊκή, που αφορά τις σπουδές και η άλλη, η φυσική προσβα-
σιμότητα, ο κ. Πολάτογλου τόνισε ότι σε ζητήματα προσβα-
σιμότητας το ΑΠΘ είναι σε καλό επίπεδο και πρόσθεσε ότι οι 
προσπάθειες επικεντρώνονται στη δημιουργία ενός σημείου 
αναφοράς, μιας δομής, στην οποία θα γίνεται η συζήτηση, 
θα εντοπίζονται οι δυσκολίες, θα βρίσκονται οι τρόποι αντι-
μετώπισης, θα ενημερώνονται οι αντίστοιχοι διδάσκοντες και 
έτσι το άτομο με αναπηρία δεν θα χρειάζεται να βλέπει πολλά 
άτομα, θα έχει ένα σημείο επαφής.
«Στόχος είναι να καταγραφούν και να αναδειχθούν λύσεις 
που βασίζονται στις τεχνολογίες της πληροφορικής, οι οποίες 
προσφέρουν πλέον εύκολα εφαρμόσιμες και οικονομικές λύ-
σεις (ανοιχτό λογισμικό, αισθητήρες, διαδίκτυο), που όχι μόνο 
μπορούν να υιοθετηθούν άμεσα, αλλά και να αποτελέσουν 
αντικείμενο έρευνας και μελέτης φοιτητών και καθηγητών 
για πιο εξελιγμένες λύσεις προβλημάτων προσβασιμότητας» 
είπε ο πρόεδρος της Επιτροπής Προσβασιμότητας, καθηγητής 
Πληροφορικής του ΑΠΘ, Ελευθέριος Αγγελής.
«Παρόλη τη σοβαρή, αυστηρή νομοθεσία σε ΗΠΑ, Ευρώπη 
και Ελλάδα οι εγκαταστάσεις για τον αθλητισμό για άτομα 

με αναπηρία δεν έχουν την προσβασιμότητα που θέλουμε, 
έρευνες δείχνουν έλλειψη από ράμπες, ψηλά σκαλοπάτια, δυ-
σκολία χρήσης εξοπλισμού, έλλειψη ανελκυστήρων, έλλειψη 
προσβάσιμης εισόδου» τόνισε η καθηγήτρια του Τμήματος 
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σερρών του 
ΑΠΘ, Χριστίνα Ευαγγελινού, η οποία μίλησε για τη προσβασι-
μότητα αθλητικών εγκαταστάσεων για κινητικά εμποδιζόμενα 
άτομα στην Ελλάδα.
Την ψηφιακή προσβάσιμη βιβλιοθήκη «AmeLib» (Accessible 
Multi-modal Electronic Library) παρουσίασαν η προϊσταμένη 
Διεύθυνσης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, Αικατερίνη 
Νάστα Ευαγγελινού και η βιβλιοθηκονόμος Μαρία- Ειρήνη 
Τσουράκη.
Πρόκειται για πολυτροπική προσβάσιμη ψηφιακή βιβλιοθήκη 
για τους εντυπο- ανάπηρους, ένα έργο που δημιουργήθηκε με 
πρωτοβουλία της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου, 
που βασίζεται στη χρήση της τεχνολογίας ηλεκτρονικής ανά-
γνωσης (ακούγεται το βιβλίο). Το ΑΠΘ διαθέτει 153 τίτλους βι-
βλίων και στους στόχους του έργου εντάσσονται η αυτόματη 
παραχώρηση δικαιωμάτων από τους εκδοτικούς οίκους.
Για τις υπηρεσίες υποστήριξης ατόμων και φοιτητών με ανα-
πηρία, την υποστηρικτική τεχνολογία στην εκπαίδευση και 
αποκατάσταση ατόμων με τύφλωση στο Πανεπιστήμιο Μακε-
δονίας, μίλησε ο καθηγητής του Τμήματος Εκπαιδευτικής και 
Κοινωνικής Πολιτικής, Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.
Μεταξύ άλλων, τόνισε ότι στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, 
ίσως και σε παγκόσμια αποκλειστικότητα, εφαρμόζεται σύ-
στημα διενέγειας γραπτών εξετάσεων για φοιτητές με προ-
βλήματα όρασης.

ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ
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Μεγάλη ανάπτυξη σε επίπεδο εντάξεων και νομικών δε-
σμεύσεων είχε το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστι-
κότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), για 
την περίοδο του Νοεμβρίου 2017 μέχρι και του Νοεμβρίου 
του 2018, ως επακόλουθο όλων των εντατικών ενεργειών 
που πραγματοποιήθηκαν κατά τα προηγούμενα έτη, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αυτό αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου 
Οικονομίας σχετικά με το ΕΠΑνΕΚ με αφορμή την ανακοίνω-
ση ότι, την Τετάρτη, 12 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 9:30 π.μ. 
θα πραγματοποιηθεί στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Αθηνα-
ΐς», στον Βοτανικό, η 4η Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επι-
χειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ).
Στην επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των φορέων πο-
λιτικής και των επιτελικών δομών με αρμοδιότητα στους 
τομείς παρέμβασης του ΕΠΑνΕΚ, των αρχών διαχείρισης, 
συντονισμού και πιστοποίησης του ΕΣΠΑ, των οικονομικών 
και κοινωνικών εταίρων που σχετίζονται με το πρόγραμμα 
καθώς και εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης α΄ και β΄ 
βαθμού και των ενδιάμεσων φορέων.
Σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης της 
επιτροπής θα παρουσιαστούν στα μέλη, μεταξύ άλλων, η 
πορεία υλοποίησης του ΕΠΑνΕΚ και η προτεινόμενη ανα-
θεώρηση, η πρόοδος των μεγάλων έργων στους τομείς 
της ενέργειας και των τεχνολογιών πληροφορικής και τα 
πληροφοριακά συστήματα της διαχειριστικής αρχής για την 
παρακολούθηση της υλοποίησης του προγράμματος.
Τα στοιχεία
Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν αναρτηθεί στην ηλε-
κτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας η εγκεκριμένη 
εξειδίκευση του προγράμματος, ύστερα από την 3η Συνεδρί-
αση της Επιτροπής Παρακολούθησης και 35 γραπτές διαδι-
κασίες, καλύπτει το 136% του προϋπολογισμού δημόσιας 
δαπάνης και ανέρχεται σε 6.675 εκ. ευρώ. Κατά το τελευταίο 
έτος, η υλοποίηση του προγράμματος παρουσίασε μεγάλη 
ανάπτυξη σε επίπεδο εντάξεων και νομικών δεσμεύσεων ως 
επακόλουθο όλων των εντατικών ενεργειών κατά τα προη-
γούμενα έτη. Οι προσκλήσεις που έχουν δημοσιευτεί έχουν 
προϋπολογισμό 4.182 εκ. ευρώ και αντιπροσωπεύουν πο-
σοστό ενεργοποίησης 85%, ενώ το αντίστοιχο ποσό κατά 
την 3η Συνεδρίαση της ΕπΠα ήταν 3.089 εκατ ευρώ (63% 
% επί του ισχύοντος προυπολογισμού του ΕΠΑνΕΚ). Ο προ-
ϋπολογισμός των ενταγμένων έργων ανέρχεται στο 71% 
του προϋπολογισμού του ΕΠΑΝΕΚ, ενώ πέρυσι ήταν στο 
31,8% (επί του ισχύοντος προϋπολογισμού του ΕΠΑνΕΚ). 
Σε επίπεδο πλήθους έργων, είναι ενταγμένα 13.334 έργα 
στο ΕΠΑΝΕΚ εκ των οποίων τα 13.006 είναι έργα κρατικών 
ενισχύσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της 

απασχόλησης. 
Η συγκριτικά υπολειπόμενη πρόοδος από πλευράς δαπα-
νών, αναμένεται να ανατραπεί το επόμενο έτος, ύστερα από 
την πλήρη ενεργοποίηση του ΕΠΑΝΕΚ σε επίπεδο ενταγμέ-
νων έργων.
Πληροφόρηση, επικοινωνία και προβολή του ΕΠΑνΕΚ
Βάσει του εγκεκριμένου σχεδίου επικοινωνιακής στρατηγι-
κής του ΕΠΑνΕΚ και των συμπερασμάτων της έρευνας που 
διενεργήθηκε τον Δεκέμβριο 2018, η υλοποίηση των επι-
κοινωνιακών ενεργειών εστίασε κυρίως στα ψηφιακά μέσα 
επικοινωνίας. Επίσης δόθηκε έμφαση στην υποστήριξη των 
δικαιούχων και ενδιάμεσων φορέων, σε επικοινωνιακό 
επίπεδο, των ενημερωτικών εκδηλώσεων και στην παροχή 
χρήσιμου επικοινωνιακού υλικού. Σε συνέχεια των εφαρμο-
σμένων επικοινωνιακών τακτικών που είχαν υιοθετηθεί το 
2017, όπως σημειώνεται, αξιοποιήθηκε απλό και επεξηγη-
ματικό υλικό επικοινωνίας - κατανοητό στον μέσο πολίτη, 
διατηρώντας παράλληλα την ομοιομορφία και συνέπεια της 
ταυτότητας του ΕΠΑνΕΚ και του ΕΣΠΑ.
Επικοινωνιακή προβολή και πληροφόρηση για τις δράσεις 
του ΕΠΑνΕΚ (στοιχεία μέχρι 24/11/2018)
- Δράσεις που είχαν δημοσιευθεί το 2017: Για τις Δράσεις 
που είχαν δημοσιευθεί το 2017 και ήταν ανοικτές το πρώτο 
τρίμηνο του 2018 ή και περαιτέρω, η επικοινωνία εστίαζε 
σε υπενθυμητικές ενέργειες, στην ενημέρωση για την εξέλιξη 
των δράσεων με κάθε νεότερο καθώς και στην επικοινωνι-
ακή υποστήριξη των εκδηλώσεων που πραγματοποιούσε ο 
ενδιάμεσος φορέας μέσω της ιστοσελίδας και των κοινωνι-
κών δικτύων. Σημειώνεται ότι συνεχίζεται η προβολή της 
δράσης «Επιχειρούμε Έξω» που παραμένει ανοικτή καθώς 
επίσης και των δράσεων που αφορούν σε υποδομές «Δη-
μιουργία Ολοκληρωμένων Τουριστικών Προσβάσιμων 
Θαλάσσιων Προορισμών» και «Δημιουργική Επανάχρηση 
Δημοτικής Ακίνητης Περιουσίας».
- Δράσεις που δημοσιοποιήθηκαν το 2018: Τον Ιούνιο 2018 
δημοσιεύθηκαν οι δράσεις του ΕΠΑνΕΚ «Ψηφιακό βήμα», 
«Ψηφιακό ‘Αλμα», «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός», και «Ανοι-
κτά Κέντρα Εμπορίου».
Για την κάθε δράση ενίσχυσης, σχεδιάστηκε ξεχωριστή 
οπτική ταυτότητα, προσαρμοσμένη στο στόχο και στο ειδικό 
κοινό κάθε δράσης, διατηρώντας συνεκτικά χαρακτηρι-
στικά με την ταυτότητα του ΕΠΑνΕΚ. Δημιουργήθηκαν και 
αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα media kits, infographics με 
επικέντρωση στα σημαντικά σημεία των δράσεων, επικοι-
νωνιακές συνόψεις, ηλεκτρονικά banners, αφίσες, πρότυπα 
παρουσιάσεων προς χρήση στις εκδηλώσεις, εκδόσεις αρ-
χείων συχνών ερωτήσεων - απαντήσεων κ.α. Η επικοινω-
νία έγινε συστηματική μέσω των κοινωνικών δικτύων στα 
οποία επενδύθηκε και ένα μικρό κονδύλι, για την αύξηση 

της εμβέλειας των σχετικών αναρτήσεων.
Προκειμένου να τονωθεί το ενδιαφέρον για τις τρεις Δράσεις 
ενίσχυσης, δημοσιεύθηκαν μικρά βίντεο, τα οποία παρά-
χθηκαν με ίδια μέσα, αξιοποιώντας τα γραφικά τα οποία 
είχαν δημιουργηθεί για την προβολή της Δράσης. Τα βίντεο 
ήταν αρκετά δημοφιλή στα κοινωνικά δίκτυα ενώ προ-
βλήθηκαν επίσης σε εκθέσεις και εκδηλώσεις. Ενδεικτικά 
αναφέρεται ότι στη πρώτη του δημοσίευση στο facebook 
το ενημερωτικό βίντεο για τη Δράση «Ψηφιακό Βήμα» είχε 
«απήχηση» σε 7.560 άτομα με το 89% να αποτελεί «οργα-
νικό» αποτέλεσμα (δηλαδή μη πληρωμένο) ενώ έγιναν 41 
διαμοιράσεις από το κοινό. Για τη δράση «Ανοικτά Κέντρα 
Εμπορίου», πραγματοποιήθηκαν εξειδικευμένες ενημερω-
τικές εκδηλώσεις ενώ σχεδιάστηκε και ειδικό πολυσέλιδο 
έντυπο το οποίο παρουσίαζε συνοπτικά τα κύρια χαρακτη-
ριστικά της δράσης.
Σημαντικό γεγονός εκτιμάται ότι αποτέλεσε και η ενεργοποί-
ηση του «EquiFund». Το EIF διοργάνωσε ειδική εκδήλωση 
στις 16 Απριλίου του 2018, στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνά-
ση, στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο πρωθυπουργός 
της χώρας. Στους συμμετέχοντες συμπεριλαμβάνονταν 
υφιστάμενοι και εκκολαπτόμενοι επιχειρηματίες, εκπρό-
σωποι ελληνικών και ευρωπαϊκών φορέων και θεσμών 
και πολιτικά πρόσωπα. Την εκδήλωση παρακολούθησαν 
από κοντά, πάνω από 1000 άτομα και 4.100 ακόμη την 
παρακολούθησαν σε live streaming από την Ελλάδα και 
το Εξωτερικό. Περισσότερα από 80 άρθρα εφημερίδων και 
έντυπων μέσων αναφέρθηκαν στο γεγονός της εκδήλωσης 
και πάνω από 300 στο EquiFund ενώ πραγματοποιήθηκαν 
και 2 συνεντεύξεις του CEO του EiF, Mr. Pier Luigi Gilibert. Σε 
πολλές περαιτέρω ενέργειες δημοσιότητας προχώρησαν και 
οι εκπρόσωποι των επενδυτικών Funds.
Γραφείο Πληροφόρησης: δέχθηκε 18.784 τηλ. κλήσεις, 
3.383 emails
Το Γραφείο Πληροφόρησης λειτουργεί καθημερινά στον 
ισόγειο χώρο της Διαχειριστικής Αρχής (Λεωφ. Μεσογείων 
56, Αθήνα) και το ωράριο λειτουργίας του είναι από 08:00 
έως 17:00. Τα στελέχη ενημέρωσης εξυπηρετούν τηλεφωνι-
κά μέσω της γραμμής 801 11 36 300 (08:00 έως 19:00), δια 
ζώσης και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (infoepan@
mou.gr). Όλα τα ερωτήματα καταχωρούνται και συλλέγο-
νται ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στο ενδι-
αφέρον και το επίπεδο εξυπηρέτησης του κοινού. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία, το συγκεκριμένο διάστημα (Νοέμβριος 2017 
- Νοέμβριος 2018) απαντήθηκαν συνολικά 18.784 τηλ. 
κλήσεις, 3.383 emails και εξυπηρετήθηκαν 600 επισκέπτες. 
Συνέχεια στη σελ 12
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Ξεπέρασε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τα 5 δισ. ευρώ ο 
κύκλος των εργασιών στις τηλεπικοινωνίες σύμφωνα 
με την ετήσια επισκόπηση αγορών ηλεκτρονικών επι-
κοινωνιών και ταχυδρομικών υπηρεσιών για το 2017, 
που δημοσίευσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών 
και Ταχυδρομείων. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα 
με την έκθεση, στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες τα βασικά 
μεγέθη της εγχώριας αγοράς είτε κινήθηκαν θετικά είτε 
διατηρήθηκαν σε παρόμοια με το 2016 επίπεδα. Ο κύκλος 
εργασιών του κλάδου ξεπέρασε τα 5 δισ. ευρώ με τα έσο-
δα από τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες να καταλαμβάνουν 
το μεγαλύτερο ποσοστό (88%). Το σύνολο των επενδύ-
σεων μειώθηκε κατά 12% περίπου, αντιπροσωπεύοντας 
ωστόσο το 20% σχεδόν του συνολικού κύκλου εργασιών 
του κλάδου, με ισόποση κατανομή μεταξύ σταθερών και 
κινητών δικτύων (53% έναντι 47%).   
   Η συμβολή του κύκλου εργασιών του κλάδου στο Ακα-
θάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) της Ελλάδας ανήλθε στο 
2,8%, ελαφρά μειωμένη σε σχέση με το 2016, δεδομένου 
ότι η αύξηση του ΑΕΠ ήταν μεγαλύτερη από την αντίστοι-
χη του κλάδου (2% έναντι 0,2%).   
   Σε ότι αφορά τον αριθμό των τηλεφωνικών γραμμών 
εξακολούθησε να αυξάνεται οριακά σε σχέση με το 2016 
με τη διείσδυση να φθάνει σε ποσοστό 44,2% επί του πλη-
θυσμού, ενώ η κίνηση σταθερής τηλεφωνίας σημείωσε 
πτώση κατά 4,5%, κυρίως λόγω της μείωσης της διάρ-

κειας των εθνικών κλήσεων προς σταθερό καθώς και των 
διεθνών κλήσεων.   
   Ο αριθμός των συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας ανήλ-
θε σε 16,2 εκατ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,5% σε 
σχέση με το 2016, με τις ενεργές συνδέσεις να αυξάνονται 
συγκριτικά περισσότερο (3,2%) ανερχόμενες περίπου στα 
13 εκατ. Οι σταθερές ευρυζωνικές συνδέσεις έφτασαν τις 
3.795.410 γραμμές σημειώνοντας αύξηση κατά 4,9% και 
η ευρυζωνική διείσδυση έφθασε το 35,2% του πληθυ-
σμού (έναντι 33,3% στο τέλος του 2016).   
   Η διείσδυση της κινητής ευρυζωνικότητας έφθασε το 
65,7% του πληθυσμού (έναντι 55,2% στο τέλος του 2016) 
κινούμενη σε χαμηλά ακόμα επίπεδα. Ωστόσο, τα περι-
θώρια βελτίωσης είναι σημαντικά λαμβάνοντας υπόψη 
αφενός ότι το ποσοστό πληθυσμιακής κάλυψης σε δίκτυα 
4G πλησίασε το αντίστοιχο των δικτύων 3G (98% έναντι 
99,6%) και αφετέρου ότι η πλειονότητα της διαδικτυακής 
κίνησης πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά μέσω δικτύ-
ων 4G (56,7% το Δεκέμβριο του 2017 έναντι 32,6% τον 
Δεκέμβριο του 2016).   
   Ταχυδρομικές υπηρεσίες
   Σε ότι αφορά τις ταχυδρομικές υπηρεσίες, σύμφωνα με 
την έκθεση το 2017, τα συνολικά έσοδα της αγοράς πα-
ρουσίασαν μικρή άνοδο κατά 0,4% σε σχέση με το 2016, 
φτάνοντας τα 549,4 εκατ. ευρώ, προερχόμενα από τη δι-
ακίνηση 356,2 εκατ. αντικείμενων, 5,4% λιγότερων από 

την προηγούμενη χρονιά.   
   Το μερίδιο εσόδων του Φορέα Παροχής Καθολικής Υπη-
ρεσίας (ΦΠΚΥ) στη συνολική αγορά μειώθηκε στο 36% 
από 38% που ήταν το 2016, ενώ παράλληλα αυξήθηκε το 
μερίδιο των επιχειρήσεων ταχυμεταφορών στο 61% από 
59%. Το μερίδιο των επιχειρήσεων με Ειδική Άδεια παρέ-
μεινε σταθερό, στο 3%.   
   Η διακίνηση ταχυδρομικών αντικειμένων εντός της χώ-
ρας (90%) απέφερε το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων 
της ελληνικής ταχυδρομικής αγοράς (67%).   
   Τα έσοδα από τη διακίνηση 43,4 εκατ. δεμάτων-μικρο-
δεμάτων ανήλθαν σε 249,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας 
άνοδο κατά 4,2% σε σχέση με το 2016 χάρη στη δυναμική 
ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου.   
   Τα έσοδα από τη διακίνηση 312,8 εκατ. φακέλων ανήλ-
θαν σε 299,9 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση κατά 
2,6% σε σχέση με το 2016, λόγω της συνεχιζόμενης 
υποκατάστασης της επιστολικής αλληλογραφίας από την 
ηλεκτρονική.   
   Τέλος, στην αγορά των ταχυμεταφορών εισήλθαν 79 
νέες επιχειρήσεις, ανεβάζοντας το συνολικό πλήθος των 
επιχειρήσεων με Γενική Άδεια σε 543. Οι επιχειρήσεις τα-
χυμεταφορών διακίνησαν φακέλους σε ποσοστό 43% και 
δέματα-μικροδέματα σε ποσοστό 57% του πλήθους των 
αντικειμένων.
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Συνέχεια από τη σελ 11
Ιστοσελίδα www.antagonistikotita.gr
Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, η ιστοσελίδα δέχεται 
κατά μέσο όρο 9.011 επισκέψεις την ημέρα, συμπεριλαμ-
βανομένων και των μη εργάσιμων ημερών. Λαμβάνοντας 
υπόψη τον σημαντικό αριθμό μοναδικών επισκεπτών και 
τον μέσο όρο χρόνου παραμονής στην ιστοσελίδα διαπι-
στώνεται ότι το www.antagonistikotita.gr αποτελεί κεντρι-
κό σημείο παροχής πληροφοριών για τις προκηρύξεις και τα 
νέα του προγράμματος.
Κοινωνικά Δίκτυα (στοιχεία 24/11/2018)
Οι σελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στα κοινωνικά δίκτυα και ειδι-
κότερα στο Facebook, στο Twitter, στο LinkedIn και στο 
YouTube, κρίνονται ως αποτελεσματικές στην ευρεία διάδο-
ση της πληροφόρησης με πολύ χαμηλό κόστος. Πραγματο-
ποιήθηκαν πυκνές αναρτήσεις οι οποίες προσαρμόστηκαν 
ανάλογα και με τις επικοινωνιακές ανάγκες του προγράμ-
ματος και του σταδίου υλοποίησης της κάθε δράσης του 
ΕΠΑνΕΚ.
Η σελίδα στο Facebook (www.facebook.com/espaepanek) 
έχει συγκεντρώσει 12.154 ακολούθους, σημειώνοντας στα-

θερή αύξηση σε σχέση με το προηγούμενο έτος (11.310 μέ-
χρι 30/11/17) και αξιολογείται πολύ θετικά από το κοινό, όχι 
μόνο για το περιεχόμενο των αναρτήσεων αλλά και για τον 
πολύ σύντομο χρόνο ανταπόκρισης στα μηνύματα - ερω-
τήματα των χρηστών. ‘Αλλα στατιστικά στοιχεία που έχουν 
ενδιαφέρον είναι ο μέσος όρος απήχησης της σελίδας (ορ-
γανικής - δηλαδή άνευ πληρωμένων αναρτήσεων) ο οποίος 
είναι 1923 άτομα. Επίσης είναι αξιοσημείωτη η μοιρασμένη 
κατανομή του κοινού 51% γυναίκες και 48% άντρες. Ηλι-
κιακά η πλειοψηφία όσων έχουν κάνει like ανήκουν στην 
ομάδα 25-34 (16% γυναίκες και 18%άντρες) καθώς και 
στην ομάδα (35-44 17% γυναίκες και 17% άντρες). Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι από τις αρχές του 2017 η Facebook 
έχει προβεί σε σημαντικές αλλαγές στον αλγόριθμο των 
επαγγελματικών σελίδων κάτι που συνολικά μειώνει την 
οργανική απήχηση τους, ωστόσο η σελίδα μας παραμένει 
σε ικανοποιητικό επίπεδο στα στατιστικά της αποτελέσματα.
Την σελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στο Twitter (https://twitter.
com/espaepanek) ακολουθούν 1.356 followers (έναντι 
1068 τέλη του 2017) και η απόδοση της έχει βελτιωθεί ση-
μαντικά με την απήχηση του λογαριασμού να φτάνει σε έναν 

μήνα χρήσης τα 30.000 άτομα (ενδεικτικά κατά Μ.Ο. τις τε-
λευταίες 28 μέρες) ενώ σε κάποια δημοφιλή μεμονωμένα 
tweets η απήχηση ξεπερνάει τα 3.000 άτομα.
Επίσης, σημειώνεται ότι η σελίδα στο Linkedin (https://
www.linkedin.com/groups/5063337) έχει 748 μέλη. Τέλος, 
πραγματοποιήθηκαν βελτιωτικές ενέργειες και ως προς το 
You Tube channel τις οποίες θα εντατικοποιηθούν το 2019.
ΔΕΘ
Από τη ΔΕΘ τα στατιστικά ποσοτικά στοιχεία διαμορφώθη-
καν ως εξής: 399 από τους καταγεγραμμένους επισκέπτες 
που ήθελαν εις βάθος πληροφόρηση, ήταν άνδρες (70%) 
και 166 γυναίκες (30%), 288 (51%) άτομα είχαν ερωτή-
σεις γενικού περιεχομένου αναφορικά με το πρόγραμμα, 
169 (περ. 30%) είχαν απορίες για τις Ψηφιακές Δράσεις 
(«Ψηφιακό Βήμα» - «Ψηφιακό ‘Αλμα») με το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον να αφορά την Δράση «Ψηφιακό βήμα». Αρκε-
τά λιγότεροι ρώτησαν για τις ανοικτές Δράσεις «Ποιοτικός 
Εκσυγχρονισμός» και για την Δράση «Επιχειρούμε Έξω». 
Οι υπόλοιπες επισκέψεις αφορούσαν δράσεις που ήταν σε 
φάση υλοποίησης.
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Είναι πολύτιμος φυσικός πόρος, αν και συχνά η σημασία του 
παραβλέπεται. Αποτελεί βασική συνιστώσα της αγροτικής 
ζωής, της γεωργικής ανάπτυξης και της οικολογικής βιω-
σιμότητας και είναι η βάση για την παραγωγή τροφίμων, 
ζωοτροφών, καυσίμων και ινών, ενώ υποστηρίζει πολλές 
κρίσιμες λειτουργίες οικοσυστήματος. Το έδαφος είναι ένας 
μη ανανεώσιμος πόρος που απειλείται από τη μόλυνση, αν 
και η διατήρησή του είναι απαραίτητη για την επισιτιστική 
ασφάλεια και το βιώσιμο μέλλον.
       Με το σύνθημα «Γίνε η λύση στη μόλυνση του εδάφους» 
και με τη χρήση του χάσταγκ #StopSoilPollution ο Οργανι-
σμός Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) των Ηνωμένων Εθνών 
καλεί, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εδάφους, σε κινη-
τοποίηση προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι άνθρωποι θα 
έχουν ασφαλή και θρεπτική τροφή, χωρίς να τίθενται σε κίν-
δυνο τα οικοσυστήματα. Όπως επισημαίνει ο Οργανισμός, 
το έδαφος είναι ένας μη ανανεώσιμος, πολύπλοκος βιότο-
πος που παραμένει παραγωγικός μόνο αν φροντίζεται και 
καλλιεργείται. Η αντιμετώπιση της ρύπανσης του εδάφους 
είναι ο μόνος τρόπος για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων 
για την επισιτιστική ασφάλεια, την ανθρώπινη υγεία και το 
περιβάλλον. Τα εδάφη έχουν μεγάλες δυνατότητες να φιλ-
τράρουν και να απομακρύνουν ρύπους, αλλά αυτή η ικανό-
τητα είναι πεπερασμένη. Οι περισσότεροι από τους ρύπους 
προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως μη βι-
ώσιμες γεωργικές πρακτικές, βιομηχανικές δραστηριότητες 
και εξόρυξη, μη επεξεργασμένα αστικά απόβλητα.
       Ο κρίσιμος ρόλος του εδάφους προκύπτει από το γεγο-
νός ότι σε ποσοστό 95% τα τρόφιμα παράγονται άμεσα ή 
έμμεσα από αυτό, ενώ 75- 90% των ανθρώπων στις ανα-
πτυσσόμενες χώρες εξαρτώνται από τα φυσικά προϊόντα 
ως τη μόνη ή κύρια πηγή φαρμάκων. Ωστόσο, η έλλειψη 
οποιουδήποτε από τα 15 θρεπτικά συστατικά που απαι-
τούνται για την ανάπτυξη των φυτών μπορεί να περιορίσει 
την απόδοση των καλλιεργειών. Συνεπώς τα υγιή εδάφη 
είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συνεχούς 
ανάπτυξης της φυσικής και της διαχειριζόμενης βλάστησης. 
Το εύφορο έδαφος ενθαρρύνει την ανάπτυξη φυτών με 

θρεπτικά συστατικά και ενεργεί ως δεξαμενή συγκράτησης 
νερού. Σε αντάλλαγμα, η χαμηλή βλάστηση τα δένδρα και 
τα δάση εμποδίζουν την υποβάθμιση του εδάφους και την 
απερήμωση, σταθεροποιώντας το έδαφος, διατηρώντας το 
νερό και τον θρεπτικό κύκλο και μειώνοντας τη διάβρωση 
που προκαλείται τόσο από το νερό όσο και από τον άνεμο. 
Υπολογίζεται ότι η οργανική ύλη του εδάφους μπορεί να δι-
ατηρήσει περίπου 20 φορές το βάρος της σε νερό.
       Τα εδάφη φιλοξενούν το ένα τέταρτο της βιοποικιλότη-
τας του πλανήτη, ενώ υπολογίζεται ότι απαιτούνται 1.000 
χρόνια για να σχηματιστεί ένα εκατοστό χώματος. Το έδα-
φος είναι ένα από τα πιο σύνθετα οικοσυστήματα της φύ-
σης: περιέχει χιλιάδες οργανισμούς που αλληλεπιδρούν και 
συμβάλλουν στους παγκόσμιους κύκλους που καθιστούν 
δυνατή όλη τη ζωή. Είναι ενδεικτικό ότι σε ένα τετραγωνικό 
μέτρο δασικού εδάφους μπορούν να βρεθούν περισσότερα 
από 1.000 είδη ασπόνδυλων.
       Ωστόσο, όπως αναφέρεται από τον FAO, 33% του παγκό-
σμιου εδάφους είναι μέτρια έως ιδιαίτερα υποβαθμισμένο. 
Οι μετατροπές της χρήσης γης και η αποστράγγιση οργανι-
κών εδαφών για καλλιέργεια είναι υπεύθυνες για περίπου 
10% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου. Μάλιστα, οι 
εκπομπές αερίων θερμοκηπίου από τη γεωργία, τη δασοκο-
μία και την αλιεία σχεδόν διπλασιάστηκαν τα τελευταία 50 
χρόνια και θα αυξηθούν κατά επιπλέον 30% έως το 2050 
αν δεν καταβληθούν περισσότερες προσπάθειες για τον 
περιορισμό τους. Επίσης, οι εκπομπές που προκαλούνται 
κατά την εφαρμογή συνθετικών λιπασμάτων αντιστοιχού-
σαν στο 14% των γεωργικών εκπομπών το 2012 και είναι 
η ταχύτερα αναπτυσσόμενη πηγή εκπομπών στη γεωργία, 
αφού αυξήθηκε περίπου 45% από το 2001. Στο μεταξύ, 
μόνο τη δεκαετία 2000- 2010 η αποψίλωση των δασών 
επηρέασε περίπου 130 εκατομμύρια στρέμματα ετησίως, 
ενώ η χρήση στερεών βιοκαυσίμων -συμπεριλαμβανομέ-
νου του ξύλου- προβλέπεται να αυξηθεί κατά 300% μεταξύ 
του 2007 και του 2030. Εξάλλου, η σταθερή μετατροπή των 
χορτολιβαδικών και των δασικών εκτάσεων σε καλλιέρ-
γειες και βοσκότοπους έχει οδηγήσει σε ιστορικές απώλειες 

άνθρακα στο έδαφος παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι ήδη, η 
υποβάθμιση του ενός τρίτου των εδαφών του πλανήτη έχει 
απελευθερώσει έως και 78 Gt (Γιγατόνους) άνθρακα στην 
ατμόσφαιρα, ενώ η αποδάσωση προκαλεί περίπου 25% της 
απώλειας οργανικού άνθρακα στο έδαφος.
    
   Τα δάση παρέχουν πόρους για περισσότερα από ένα δισε-
κατομμύριο άτομα και είναι ζωτικής σημασίας για τη δια-
τήρηση της βιοποικιλότητας, τον ενεργειακό εφοδιασμό και 
την προστασία του εδάφους και των υδάτων. Από την άλλη 
πλευρά υπολογίζεται ότι 26% της επιφάνειας της γης κατα-
λαμβάνεται από βοσκότοπους, καθώς ο τομέας της κτηνο-
τροφίας είναι κοινωνικά και πολιτικά πολύ σημαντικός στις 
αναπτυσσόμενες χώρες: Παρέχει τρόφιμα και εισόδημα για 
άλλο ένα δισεκατομμύριο άτομα, από τα φτωχότερα του 
κόσμου.
       Καθώς η παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη και οι δη-
μογραφικές μεταβολές αυξάνουν τη ζήτηση για αγροτικά 
προϊόντα, ζωοτροφές και προϊόντα όπως το ξύλο, τα εδάφη 
τίθενται υπό τεράστια πίεση και ο κίνδυνος υποβάθμισής 
τους αυξάνεται σημαντικά. Η διαχείριση της βλάστησης με 
βιώσιμο τόπο θα ενισχύσει τα οφέλη, ανταποκρινόμενη στις 
ανάγκες της κοινωνίας, διατηρώντας παράλληλα το έδαφος 
προς όφελος των σημερινών και των μελλοντικών γενεών. 
Η αποτελεσματικότερη χρήση του νερού, η μειωμένη χρή-
ση φυτοφαρμάκων και η βελτίωση της υγείας του εδάφους 
μπορούν να οδηγήσουν σε μέσες αυξήσεις της απόδοσης 
των καλλιεργειών κατά 79%. Μάλιστα, σύμφωνα με τον 
FAO, η τρέχουσα και μελλοντική επισιτιστική ασφάλεια 
εξαρτάται από την ικανότητα του ανθρώπου να αυξήσει τις 
αποδόσεις και την ποιότητα των τροφίμων χρησιμοποιώ-
ντας τα υπάρχοντα εδάφη, αλλά λιγότερο νερό. Η μεγάλη 
πρόκληση είναι ότι μέχρι το 2050, η γεωργική παραγωγή 
πρέπει να αυξηθεί κατά 60% παγκοσμίως -και σχεδόν κατά 
100% στις αναπτυσσόμενες χώρες- προκειμένου να ικα-
νοποιηθεί μόνο η ζήτηση για τρόφιμα. Μάλιστα η μεγάλη 
πρόκληση είναι να αυξηθεί η παραγωγή τροφής με χρήση 
λιγότερου νερού.

«Επιτακτική ανάγκη» χαρακτήρισε την προστασία του 
εδάφους ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 
Σταύρος Αραχωβίτης σε μήνυμά του για την Παγκόσμια 
Ημέρα Εδάφους. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως σημείω-
σε, το έδαφος «είναι ένας φυσικός πόρος αναντικατάστατος 
που χρήζει άμεσης προστασίας από τον άνθρωπο» προσθέ-
τοντας ότι «οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν είναι διάβρωση, 
κατολισθήσεις, ρύπανση, ερημοποίηση, υποβάθμιση».

Τόνισε ότι το ελληνικό έδαφος «κινδυνεύει από όλες τις πα-
ραπάνω απειλές» υπογραμμίζοντας πως από την πλευρά 
του το ΥΠΑΑΤ «αντιλαμβανόμενο το χρέος της πολιτείας 
απέναντι στην προστασία των φυσικών πόρων προσπαθεί 
να συμβάλει με τον ρόλο του».
«Η παραγωγή βιολογικών προϊόντων, η ορθολογική χρή-
ση του νερού και η ορθή χρήση λιπασμάτων (μείωση της 
νιτρορύπανσης) είναι μερικές από τις δράσεις του ΥΠΠΑΤ 

που προσανατολίζονται στην προστασία του εδάφους και 
του περιβάλλοντος» δήλωσε σχετικά ο κ. Αραχωβίτης και 
συνέχισε «σε συνεργασία με τα άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. 
και τον FAO, συνεχίζουμε την προσπάθεια της διατήρησης 
της ποιότητας του εδάφους σε βιώσιμα επίπεδα για τις επό-
μενες γενιές».

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ: ΕΝΑ ΣΥΝΘΕΤΟ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΠΕΜΠΕΙ ΣΗΜΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

«ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ» ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΣΤ. ΑΡΑΧΩΒΙΤΗΣ ΣΕ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΔΑΦΟΥΣ
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Αύξηση κατά 8% των ευρωπαϊκών κονδυλίων για τη συνοχή 
στην Ελλάδα προβλέπεται για την περίοδο 2021 -2027, τόνισε 
ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης 
Παπαδημούλης, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του γρα-
φείου της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στις Βρυξέλλες, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Παρά το γεγονός ότι η πρόταση 
της Κομισιόν για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για 
τα έτη 2021-2027 προβλέπει μια περικοπή των κονδυλίων για 
τη συνοχή κατά 10%, πράγμα για το οποίο είμαστε σφοδρά 
αντίθετοι, και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή Πε-
ριφερειών, και δίνουμε αγώνα για να μην υπάρξει περικοπή 
ούτε ενός ευρώ, παρόλα αυτά η Ελλάδα θα έχει αυτή την πε-
ρίοδο άνοδο των κονδυλίων κατά 8%» επισήμανε χαρακτη-
ριστικά.
Παράλληλα υπογράμμισε ότι «τα τελευταία χρόνια, η Ελλάδα, 

βγαίνοντας από μια μεγάλη κρίση και από μια μεγάλη ύφεση, 
δεν έχει απλώς μια οικονομία που ανακάμπτει και μια ανεργία 
που μειώνεται και πρέπει να εντείνουμε αυτή την προσπάθεια, 
αλλά έχει καταφέρει να κλείσει πρώτη με ποσοστό ρεκόρ το 
προηγούμενο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, χωρίς να χαθεί 
ούτε ένα ευρώ και βρίσκεται και τώρα πρώτη, όχι μόνο η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά και όλη η Ελλάδα, 
σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Επιτρόπου Κορίνας Κρέ-
τσου στην αξιοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων και 
των κοινοτικών κονδυλίων».
Αυτό, όπως πρόσθεσε, είναι κάτι που πρέπει να πιστωθεί και 
στην κυβέρνηση και στις περιφέρειες και στους δήμους. Ωστό-
σο επισήμανε ότι «το στοίχημα τώρα είναι να πιάσουν τόπο 
τα λεφτά, να μην είμαστε μόνο πρώτοι σε απορρόφηση, αλλά 
πρώτοι και σε παραγωγική αξιοποίηση, γιατί η ελληνική οι-

κονομία έχει περάσει σε ανάπτυξη, μειώνεται η ανεργία αλλά 
χρειαζόμαστε περισσότερες επενδύσεις, περισσότερο γρήγο-
ρη ανάπτυξη για ταχύτερη μείωση της ανεργίας».
«Η τελευταία μου έκκληση είναι όσοι έχουν δύναμη και μπο-
ρούν να επηρεάσουν τα πράγματα να πιέσουν, έτσι ώστε το 
νέο δημοσιονομικό πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο, δηλα-
δή ο προϋπολογισμός της ΕΕ για τα έτη 2021 -2027, να μην 
παραπεμφθεί στις αρχαίες ελληνικές καλένδες. Έχει τεράστια 
σημασία να ολοκληρωθεί αυτή η συμφωνία πριν από τις 
ευρωεκλογές του Μαΐου του 2019, γιατί αυτό θα επιτρέψει 
στους πάντες, κυβερνήσεις, περιφέρειες, δήμους να κάνουν 
το πρόγραμμά τους και έτσι να πιάσουν τόπο τα χρήματα, 
αλλιώς θα χάσουμε χρόνο και η απώλεια χρόνου σημαίνει και 
απώλεια χρημάτων» ανέφερε.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κ. Αγοραστός δήλωσε στην Επιτρο-
πή των Περιφερειών στις Βρυξέλλες: «Ας γίνουμε η αλλαγή που 
θέλουμε να δούμε» «Η νέα Πολιτική Συνοχής της ΕΕ πρέπει να 
προεξοφλεί το μέλλον κι όχι να μελλοποιεί το παρελθόν»
Ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας είχε τετ α τετ συ-
νάντηση με την Επίτροπο Περιφερειακής Ανάπτυξης
«Για να πετύχουμε, πρέπει να ακολουθήσουμε το μότο: Ας 
γίνουμε η αλλαγή που θέλουμε να δούμε στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση». Αυτό επισήμανε ο Πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών 
Ελλάδας (ΕΝΠΕ), Περιφερειάρχης Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγορα-

στός μιλώντας σήμερα στην ολομέλεια της Επιτροπής των Πε-
ριφερειών στις Βρυξέλλες για το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής. 
Ενώπιον της Επιτρόπου Περιφερειακής Ανάπτυξης κας Κορίνας 
Κρέτσου, ο κ. Κ. Αγοραστός τόνισε ότι «η νέα πολιτική συνοχής 
πρέπει να είναι γρήγορη, εφαρμόσιμη, συνεργατική, αποτελε-
σματική και θα πρέπει να προεξοφλεί το μέλλον κι όχι να μελ-
λοποιεί το παρελθόν. Χρειάζονται πολιτικές για να χτυπηθούν η 
γραφειοκρατία, η πολυνομία και η κακονομία και κυρίως χρειά-
ζεται ταχύτητα γιατί ο χρόνος είναι θέσεις εργασίας που λείπουν 
σήμερα από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και χρήμα στην 

πραγματική οικονομία, που επίσης λείπει σήμερα από την ΕΕ», 
σημείωσε ο Πρόεδρος της ΕΝΠΕ. Ο κ. Κ. Αγοραστός εξήρε τη 
συνεργασία των Περιφερειών της Ελλάδας με την κα Κρέτσου 
υπογραμμίζοντας πως «με συνεργασία πετύχαμε όσα φαινόταν 
αδιανόητα στο παρελθόν». *Στο περιθώριο της συνεδρίασης ο 
κ. Κ. Αγοραστός είχε τετ α τετ συνάντηση με την Επίτροπο κα 
Κορίνα Κρέτσου.

«Οι ΗΠΑ έχουν δεσμευτεί να στηρίζουν την ανάπτυξη της ελ-
ληνικής οικονομίας και της ελληνικής επιχειρηματικότητας», 
τόνισε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ, 
μιλώντας στην παρουσίαση του προγράμματος «Roots», ενός 
προγράμματος στήριξης και βοήθειας startup και μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων, το οποίο υλοποιείται από το Χρηματιστήριο 
Αθηνών και το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Τζέφρι Πάιατ, αφού υπογράμμισε 
τις καλές μακροχρόνιες σχέσεις Ελλάδας-ΗΠΑ, επισήμανε ότι η 
αμερικανική κεφαλαιαγορά θα στηρίζει το πρόγραμμα και οι 
μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις είναι έτοιμες να υποστηρί-
ξουν τις ελληνικές, όπως διαφάνηκε και στη διάρκεια της ΔΕΘ.
Ο πρέσβης των ΗΠΑ αναφέρθηκε και στον πρώην Πρόεδρο 
των ΗΠΑ, Τζορτζ Μπους, τονίζοντας ότι είναι ημέρα θρήνου 
για τις ΗΠΑ για το θάνατο ενός Προέδρου που ενέπνευσε τους 
Αμερικανούς.
Το «Roots» είναι μια πρωτοβουλία του Χρηματιστηρίου Αθη-
νών σε συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επι-
μελητήριο, που στοχεύει στην ενίσχυση των αναπτυξιακών 
προοπτικών των καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων 

και στη διευκόλυνση της πρόσβασής τους σε χρηματοδότη-
ση, μέσω της κινητοποίησης του ευρύτερου οικοσυστήματος 
της ελληνικής κεφαλαιαγοράς. Έχει ως στόχο να υποστηρίξει 
την καινοτομία και να βοηθήσει φιλόδοξους επιχειρηματίες να 
προετοιμαστούν για το επόμενο στάδιο ανάπτυξης των επιχει-
ρήσεών τους, διευκολύνοντας τη μεταφορά γνώσης και την 
ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών.
Το πρόγραμμα προσφέρει πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο 
εμπειρογνωμόνων, ευκαιρίες κατάρτισης και καθοδήγησης 
που θα επιτρέψει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να φτάσουν 
στο σημείο της επενδυτικής ετοιμότητας. Πρόκειται για μία 
πλατφόρμα προετοιμασίας μικρομεσαίων επιχειρήσεων για 
την άντληση κεφαλαίων και το πρόγραμμα θα υποστηρίζει τις 
επιχειρήσεις μέσω συμβούλων.
Η ιδέα του προγράμματος ανήκει στον Αμερικανό πρέσβη, 
Τζέφρι Πάιατ, την οποία κατέθεσε στο διευθύνοντα σύμβου-
λο του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σ. Λαζαρίδη, με στόχο την 
ανάσχεση της φυγής Ελλήνων και ελληνικών επιχειρήσεων 
στο εξωτερικό.
Ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Γ. Χατζηνικολάου, 

επισήμανε ότι «φιλοδοξία του προγράμματος είναι να προε-
τοιμάσουν τη νέα φουρνιά των επιχειρήσεων για την άντληση 
κεφαλαίων και να ενισχύσει τον ρόλο της κεφαλαιαγοράς ως 
πηγή χρηματοδότησης της οικονομίας».
Ο διευθύνων σύμβουλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, Σ. 
Λαζαρίδης, τόνισε ότι το πρόγραμμα θα δυναμώσει τον παρα-
γωγικό ιστό της χώρας και σε συνεργασία με διεθνείς φορείς, 
όπως το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και το 
Πανεπιστήμιο της Αριζόνας, θα παρέχεται ένα ισχυρό δίκτυο 
επαφών και υποστήριξης στις ελληνικές επιχειρήσεις
Ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελη-
τηρίου, Σίμος Αναστασόπουλος, επισήμανε ότι το πρόγραμμα 
αποτελεί μία ολιστική πρόταση για τις ελληνικές μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για χρηματοδότηση από 
διεθνείς μάλιστα αγορές, αφού πρώτα καταστούν ελκυστικές 
και αποκτήσουν την εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Η πλατφόρμα θα δέχεται αιτήσεις εταιρειών μέσα από την 
ιστοσελίδα www.roots-program.com από τις 14 Δεκεμβρί-
ου. Οι προτάσεις των εταιρειών θα αξιολογούνται από ειδική 
επιτροπή.

ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 8% ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΧΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2021 -2027

ΕΝ.ΠΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ: «ΑΣ ΓΙΝΟΥΜΕ Η ΑΛΛΑΓΗ ΠΟΥ 
ΘΕΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ»

ΤΖΕΦΡΙ ΠΑΪΑΤ: «Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑ ΘΑ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ» 

Τόνισε ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δ. Παπαδημούλης

Παρουσίαση του προγράμματος «Roots»



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

15

Την ιδιότητα μέλους στο Οικονομικό Συμβούλιο της Αρκτι-
κής, του ανεξάρτητου οργανισμού που ενεργεί ως το βασικό 
φόρουμ επικοινωνίας και συνεργασίας των ευρύτερων επι-
χειρηματικών κοινοτήτων της περιοχής, αποκτά η Ένωσις 
Ελλήνων Εφοπλιστών (ΕΕΕ), σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Οι 
Έλληνες εφοπλιστές, οι οποίοι ασχολούνται ενεργά με τη 
διαχείριση πλοίων και ελέγχουν το 20% της συνολικής πα-
γκόσμιας χωρητικότητας και περίπου το 50% του συνολικού 
στόλου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δραστηριοποιούνται πρω-
τίστως σε μεταφορές φορτίων μεταξύ τρίτων χωρών (cross 
trading) και τα πλοία τους είναι από τα πρώτα που διέλευσαν 
από την περιοχή της Αρκτικής», σημείωσε ο πρόεδρος της 

ΕΕΕ, κ. Θεόδωρος Βενιάμης. 
Καλωσορίζοντας την ΕΕΕ στο Οικονομικό Συμβούλιο της Αρ-
κτικής, ο κ. Tero Vauraste, πρόεδρος του Συμβουλίου δήλω-
σε: «Ως οργανισμός με παγκόσμιο προσανατολισμό, είμαστε 
ιδιαίτερα ευτυχείς για την συμμετοχή της Ελλάδας στο AEC. Η 
επιχειρηματική δραστηριότητα είναι διεθνής και η Αρκτική δεν 
αποτελεί εξαίρεση. Μέσω της συνεργασίας και της ενεργούς 
συμμετοχής σε παγκόσμιο επίπεδο, ελπίζουμε να διευκολύ-
νουμε τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη της Αρκτικής». 
«Η Ένωσις Ελλήνων Εφοπλιστών, ως o διεθνής θεσμικός 
εκπρόσωπος της ελληνικής ναυτιλίας, η οποία κατέχει την 
πρώτη θέση παγκοσμίως, αναγνωρίζει το σημαντικό έργο 

του Οικονομικού Συμβουλίου της Αρκτικής αναφορικά με 
την προώθηση μιας συνολικής και ολιστικής προσέγγισης σε 
ζητήματα που επηρεάζουν την περιοχή της Αρκτικής. Η ΕΕΕ 
είναι ιδιαίτερα πρόθυμη να συμβάλει στην εν λόγω ολιστική 
προσέγγιση προσφέροντας την μακρόχρονη εμπειρία και τε-
χνογνωσία της σχετικά με τη λειτουργία πλοίων και τη ναυσι-
πλοΐα κατά τη διεξαγωγή συζητήσεων περί της πολιτικής για 
την Αρκτική, πάντα με στόχο τη διασφάλιση της ασφάλειας 
της ζωής στη θάλασσα και την προστασία του περιβάλλοντος 
ως απόλυτες προτεραιότητες», κατέληξε ο κ. Βενιάμης.

Σε αναπτυξιακή τροχιά κινείται η Αθηναϊκή Ζυθοποιία ενισχύ-
οντας τα οικονομικά της μεγέθη το δεκάμηνο του 2018 ενώ 
σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το επενδυτικό της πρόγραμμα. 
Παράλληλα η εταιρεία ενισχύει περαιτέρω την εξαγωγική 
της δραστηριότητα εστιάζοντας στην αγορά της Αμερικής και 
αναπτύσσει νέα καινοτόμα προϊόντα που δημιουργούν ευκαι-
ρίες ανάπτυξης στην ελληνική περιφέρεια, όπως η παραγωγή 
μηλίτη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως ανέφερε ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Αλέ-
ξανδρος Δανιηλίδης σήμερα στο πλαίσιο της παρουσίασης 
του κοινωνικού και οικονομικού αντίκτυπου της εταιρείας, 
για την περίοδο 2019-2021 το επενδυτικό πρόγραμμα ανέρ-
χεται στο ποσό των 43 εκατ. ευρώ. «Οι επενδύσεις αφορούν 
το σύνολο της δραστηριότητας της εταιρείας και είναι η από-
δειξη ότι είμαστε εδώ για να επενδύουμε. Είμαστε εδώ για να 
παράγουμε αξία» ανέφερε ο κ. Δανιηλίδης ενώ πρόσθεσε ότι 
«περάσαμε μια δύσκολη περίοδο και για τη χώρα και για την 
εταιρεία κατά την οποία τα αρνητικά νέα είχαν μεγαλύτερη 
επίδραση στο εξωτερικό. Πλέον, μπαίνουμε σε άλλη φάση 
όπου τα θετικά νέα μπορούν να έχουν καλύτερη προοπτική».
Η νέα χρονιά, όπως αναφέρθηκε, ξεκινά δυναμικά για την 
εταιρεία καθώς στα τέλη Φεβρουαρίου αρχίζει στο εργοστά-
σιο της Πάτρας η παραγωγή μηλίτη στην Ελλάδα. Το ύψος 
της επένδυσης ανέρχεται σε περίπου σε 2 εκατ. ευρώ. Σημει-
ώνεται ότι η Αθηναϊκή Ζυθοποιία από το 2015 έχει ξεκινήσει 
να εμπλουτίζει το προϊόντικό της χαρτοφυλάκιο επενδύοντας 
στην ανάπτυξη της κατηγορίας του μηλίτη. Αρχικά παρουσί-
ασε το προϊόν «Stongbow» και το 2017 λάνσαρε το προϊόν 
«Μηλοκλέφτη». Λόγω εμποδίων στο νομοθετικό πλαίσιο τα 

προϊόντα εισάγονταν από το εξωτερικό. Με την ολοκλήρωση 
της αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου, πλέον και τα 
δύο προϊόντα θα παράγονται στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό 
η Αθηναϊκή Ζυθοποιία προχώρησε σε συνεργασία με την 
εταιρεία Χριστοδούλου για την προμήθεια χυμού μήλου. Σύμ-
φωνα με τον κ. Δανιηλίδη, «η παραγωγή μηλίτη το 2019 στην 
Ελλάδα εκτιμάται ότι θα αγγίξει τα 400.000 κιβώτια και θα κα-
λύψει πλήρως τις ανάγκες της ελληνικής αγοράς ενώ στόχος 
της εταιρείας είναι στο μέλλον να γίνουν και εξαγωγές».
Παράλληλα, η εταιρεία ενισχύει περαιτέρω τις εξαγωγές οι 
οποίες διαμορφώνονται σε ποσοστό 10% επί του τζίρου της. 
Αναφερόμενος στην εξαγωγική δραστηριότητα της εταιρεί-
ας, ο κ. Δανιηλίδης τόνισε ότι γίνονται προσπάθειες η μπίρα 
«ΑΛΦΑ» να αποτελέσει ένα από τα προϊόντα που θα διανέμει 
το δίκτυο του Ομίλου Heineken μέσα στο 2019 στην Αμερική. 
«Στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε μέσα στο 2019 με μεγάλη 
διασπορά σε καταστήματα εστίασης ελληνικού προφίλ. Θέ-
λουμε να χτίσουμε μια μάρκα που έχει μεγάλη αποδοχή στην 
Ελλάδα με τον σωστό τρόπο σε κάποιες χιλιάδες καταστήματα 
στην Αμερική. Η αγορά της Αμερικής είναι μεγάλη και ιδιαί-
τερη και προς το παρόν υπάρχει συγκεκριμένο πλάνο για 
εστίαση που έχει να κάνει κυρίως με τα ελληνικά εστιατόρια» 
ανέφερε ο κ. Δανιηλίδης.
Αναφερόμενος στο πρόγραμμα συμβολαιακής καλλιέργειας 
κριθαριού, ο κ. Δανιηλίδης ανέφερε ότι μετράει ήδη δέκα χρό-
νια ζωής και σε αυτό συμμετέχουν πάνω από 2.500 παραγω-
γοί σε 19 νομούς. Μέσω αυτού του προγράμματος η Αθηναϊ-
κή Ζυθοποιία προμηθεύεται ελληνικό κριθάρι για την κάλυψη 
του 100% των αναγκών για την παραγωγή των προϊόντων 

της. Επίσης, τόνισε ότι εφέτος θα «τρέξει» πιλοτικό πρόγραμμα 
σε πέντε χώρες παγκοσμίως (Μεξικό, Ινδία, Αιθιοπία, Αίγυπτο 
και Ελλάδα) για νέους τύπους σπόρων πιο ανθεκτικών σε έλ-
λειψη νερού.
Αναφορικά με τη μελέτη των κοινωνικών και οικονομικών 
επιδράσεων των δραστηριοτήτων της εταιρείας για το 2017, 
υπολογίζεται ότι 620 εκατ. ευρώ είναι η συνολική προστιθέ-
μενη αξία των δραστηριοτήτων της εταιρίας, η οποία αντι-
στοιχεί στο 0,35% του ΑΕΠ της χώρας. Σημειώνεται ότι για 
κάθε 1 ευρώ προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται από την 
Αθηναϊκή Ζυθοποιία, προστίθενται 6,56 ευρώ στην ευρύτερη 
οικονομία.
Σύμφωνα με την μελέτη, 562 εκατ. ευρώ είναι η συνολική 
συνεισφορά στα φορολογικά έσοδα του κράτους, η οποία 
αντιστοιχεί στο 0,75% των φορολογικών εσόδων της χώρας.
Επίσης, 20.995 θέσεις εργασίας πλήρους απασχόλησης υπο-
στηρίζονται άμεσα και έμμεσα από την Αθηναϊκή Ζυθοποιία, 
που αντιστοιχούν στο 0,57% του συνολικού εργατικού δυνα-
μικού της χώρας.
Περίπου 798 θέσεις εργασίας στον αγροτικό τομέα υποστη-
ρίζονται από το Πρόγραμμα Συμβολαιακής Καλλιέργειας 
Κριθαριού που ξεκίνησε το 2008 στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα 
η εταιρία να παράγει σήμερα 16 μπίρες από ελληνικό κριθάρι.
Η εγχώρια παραγωγή μηλίτη, που θα ξεκινήσει το 2019 με την 
επένδυση που ανακοίνωσε η Αθηναϊκή Ζυθοποιία, υπολογί-
ζεται ότι θα δημιουργήσει πάνω από 2 εκατ. ευρώ επιπλέον 
προστιθέμενη αξία και 65 νέες θέσεις εργασίας (άμεσες και 
έμμεσες).

ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ ΣΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΚΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΤΑ 
Η ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΦΟΠΛΙΣΤΩΝ 

ΣΥΝΕΧΕΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ
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Οι παγκόσμιες εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα αναμένε-
ται να φθάσουν το 2018 στο υψηλότερο σημείο τους στην 
ιστορία, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του Παγκόσμιου Προ-
γράμματος Άνθρακα (Global Carbon Project). Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η προβλεπόμενη αύξησή τους κατά 2,7% 
φέτος έναντι του 2017 είναι η δεύτερη συνεχόμενη μετά 
το 2017 (1,6%), ενώ αντίθετα μεταξύ 2014-14 η αύξηση 
στις εκπομπές άνθρακα ήταν ελάχιστη έως μηδενική. Με 
άλλα λόγια, όσοι νόμιζαν ότι η αύξηση του 2017 ήταν 
πρόσκαιρη, δυστυχώς διαψεύσθηκαν, καθώς φαίνεται 
ότι η ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε ένα νέο ανοδικό κύκλο 
των εκπομπών άνθρακα. Ήδη για το 2019 προβλέπεται 
περαιτέρω αύξησή τους. Για το 2018 υπάρχει μάλιστα 
αβεβαιότητα, καθώς η αύξηση των εκπομπών μπορεί να 
φθάσει ακόμη και το 3,7%.

Οι εκπομπές από την καύση ορυκτών καυσίμων διεθνώς 
(οι οποίες αποτελούν περίπου το 90% των συνολικών 
ανθρωπογενών εκπομπών) αναμένεται να φθάσουν τους 
37,1 δισεκατομμύρια τόνους το 2018. Αν προστεθούν οι 
εκπομπές από άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες, οι 
συνολικές εκπομπές άνθρακα θα φθάσουν περίπου τους 
41,5 δισ. τόνους έως το τέλος του έτους. Οι μέσες συ-
γκεντρώσεις διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα 
αναμένονται να φθάσουν τα 407 μέρη ανά εκατομμύριο 
(ppm) το 2018, από 405 ppm το 2017, κατά 45% αυξημέ-
νες έναντι των προβιομηχανικών επιπέδων.
Η άνοδος των εκπομπών οφείλεται κυρίως στην αυξημέ-
νη ενεργειακή ζήτηση, καθώς σχεδόν όλες οι οικονομίες 
του πλανήτη βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης, με συνέπεια 
για δεύτερο έτος να σημειωθεί το 2018 αύξηση στη χρή-
ση άνθρακα (λιγνίτη κ.ά.), καθώς επίσης πετρελαίου και 
φυσικού αερίου. Αυτό έχει συνέπεια να εμφανισθεί ξανά 
η παράλληλη ανοδική τάση της ανάπτυξης και της ρύπαν-

σης της ατμόσφαιρας. Η παγκόσμια χρήση άνθρακα είχε 
φθάσει στο μέγιστό σημείο της το 2013 και σήμερα είναι 
περίπου 3% χαμηλότερη, αλλά αν η νέα ανοδική τάση συ-
νεχιστεί, ιδίως στην Κίνα και στην Ινδία (αύξηση 4,5% και 
7% αντίστοιχα φέτος), μπορεί να υπάρξει ένα νέο ρεκόρ 
στο σύντομο μέλλον. Η χρήση πετρελαίου συνεχίζει να 
αυξάνεται σχεδόν παντού (και στην Ευρώπη), με τον το-
μέα οδικών και αεροπορικών μεταφορών να συμβάλουν 
καθοριστικά σε αυτό.
Οι δέκα μεγαλύτεροι ρυπαντές είναι κατά σειρά η Κίνα 
(27% των παγκόσμιων ρύπων και αύξηση περίπου 4,7% 
φέτος), οι ΗΠΑ (15% των παγκόσμιων ρύπων και φετινή 
αύξηση 2,5%, μετά από αρκετά έτη μείωσής τους), η Ιν-
δία, η Ρωσία, η Ιαπωνία, η Γερμανία, το Ιράν, η Σαουδική 
Αραβία, η Νότια Κορέα και ο Καναδάς.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, ως ενιαία οντότητα, καταλαμβάνει 
την τρίτη θέση (10% των παγκόσμιων ρύπων και μικρή 
αναμενόμενη μείωση 0,7% φέτος). Οι εκπομπές της ΕΕ 
κινούνται ακόμη κοντά στα επίπεδα του 2014.
Η Ελλάδα κατείχε πέρυσι την 47η θέση στον κατάλογο 
εκπομπών από την καύση ορυκτών καυσίμων. Το 2017 
εξέπεμψε 76 εκατομμύρια τόνους διοξειδίου του άνθρακα, 
έναντι 71,4 εκατ. τόνων το 2016, 75 εκατ. τόνων το 2015 
και 78,7 εκατ. τόνων το 2014. Στη δεκαετία του 2000 η 
χώρα μας είχε κάθε χρόνο εκπομπές άνω των 103 εκατ. 
τόνων, με αποκορύφωμα το 2007 (114,6 εκατ. τόνοι), 
ενώ το 2010 -λόγω και της κρίσης- οι εκπομπές υποχώ-
ρησαν πλέον στους 97,3 εκατ. τόνους.
Παρόλο που τα δυσάρεστα νέα συμπίπτουν με τη διεθνή 
Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή στο Κατο-
βίτσε της Πολωνίας, οι ερευνητές, που έκαναν σχετικές 
δημοσιεύσεις στα περιοδικά «Nature», «Earth System 
Science Data» και «Environmental Research Letters», 
δήλωσαν ότι, καθώς οι ενεργειακές τάσεις συνεχώς αλ-
λάζουν, υπάρχει ακόμη κάποιος χρόνος για να αντιμετω-
πισθεί η κλιματική αλλαγή, αρκεί οι προσπάθειες για την 
μείωση των εκπομπών «αερίων του θερμοκηπίου» να 
επεκταθούν σε όλους τους τομείς της οικονομίας.
«Βλέπουμε ξανά μια ισχυρή αύξηση στις παγκόσμιες εκπο-
μπές διοξειδίου. Μετά και τη φετινή αύξηση, δεν φαίνεται 
στον ορίζοντα πότε θα έχουμε φθάσει στο αποκορύφωμά 
τους, ώστε μετά να αρχίσει η αναγκαία ταχεία μείωσή 
τους. Για να περιορίσουμε την παγκόσμια υπερθέρμανση 
στο στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού έως ενάμιση βαθ-
μό Κελσίου, οι εκπομπές πρέπει να μειωθούν κατά 50% 
έως το 2030 και να πέσουν στο μηδέν γύρω στο 2050», 

δήλωσε η επικεφαλής ερευνήτρια Κορίν Λε Κερ, καθηγή-
τρια του Πανεπιστημίου της Ανατολικής Αγγλίας.
Παρόλο που οι εναλλακτικές μορφές ενέργειας (αιολική, 
ηλιακή κ.ά.) συνεχώς κερδίζουν έδαφος διεθνώς, καθώς 
επίσης και η ηλεκτροκίνηση των οχημάτων, δεν είναι ακό-
μη σε θέση, σύμφωνα με τους επιστήμονες, αναστρέψουν 
τις παγκόσμιες αυξητικές τάσεις των εκπομπών άνθρακα. 
Η παραγωγή «πράσινου» ηλεκτρισμού αυξάνεται κατά 
την τελευταία δεκαετία με μέσο ετήσιο ρυθμό 15%, ο 
οποίος όμως δεν είναι επαρκής για να αντισταθμίσει την 
αύξηση της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.
«Τα ορυκτά καύσιμα πρέπει να υποκατασταθούν από τις 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μέχρι στιγμής, αυτό συμ-
βαίνει εν μέρει για τον άνθρακα, αλλά όχι για το πετρέλαιο 
και το φυσικό αέριο», δήλωσε ο επικεφαλής επιστήμονας 
του Παγκόσμιου Προγράμματος Άνθρακα, καθηγητής 
Ρομπ Τζάκσον του Πανεπιστημίου Στάνφορντ της Καλι-
φόρνια.
Από την άλλη, είναι ενθαρρυντικό ότι κατά την τελευταία 
δεκαετία υπήρξαν 19 χώρες που κατάφεραν για μεγάλα 
διαστήματα να αποσυνδέσουν την οικονομική ανάπτυξή 
τους από τις συνεχώς αυξανόμενες εκπομπές άνθρακα. 
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι μπορούμε να έχουμε οικονο-
μική ανάπτυξη με λιγότερες εκπομπές άνθρακα», δήλωσε 
η Λε Κερ.
Σύνδεσμοι για τις επιστημονικές δημοσιεύσεις: 
https://www.nature.com/articles/d41586-018-07585-6. 
https://doi.org/10.5194/essd-10-2141-2018, 
https://doi.org/10.1088/1748-9326/af303
Ο Παγκόσμιος Άτλας Άνθρακα ανά χώρα βρίσκεται στη 
διεύθυνση: 
http://emissions2018m.globalcarbonatlas.org/

ΝΕΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΤΩΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΔΙΟΞΕΙΔΙΟΥ ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΤΟ 
2018, ΜΕ ΑΥΞΗΣΗ 2,7% ΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ 2017
Η ανθρωπότητα έχει εισέλθει σε νέο ανοδικό κύκλο, αλλά η μάχη για απεξάρτηση από τον άνθρακα δεν έχει χαθεί



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

17

Υπεγράφη το προσύμφωνο συνεργασίας μεταξύ της 
Aegean Airlines και της αμερικανικής κατασκευά-
στριας Pratt & Whitney για την προμήθεια των κινη-
τήρων με τα οποία θα εξοπλιστούν τα νέα αεροσκάφη 
Α320neo. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το προσύμφωνο 
υπέγραψαν εκ μέρους της Aegean ο πρόεδρος της 
εταιρείας Ευτύχιος Βασιλάκης και για λογαριασμό της 
Pratt & Whitney ο Rick Deurloo, πρώτος αντιπρόεδρος 
πωλήσεων, marketing και υποστήριξης πελατών του 
αμερικανικού ομίλου, όπως αναφέρει σχετική ανακοι-
νωση.
Πρόκειται για τους κινητήρες GTF οι οποίοι θα εξοπλί-
σουν πέραν των 42 αεροσκαφών που πρόκειται να 
αγοράσει η αεροπορική εταιρεία και άλλα 20 αεροσκά-
φη τα οποία προγραμματίζει να εκμισθώσει (Leasing). 
Συνολικά πρόκειται για 130 κινητήρες που θα εξοπλί-
σουν τα Α320neo τα οποία και πρόκειται να ξεκινήσει 
να παραλαμβάνει από το 2019 η αεροπορική εταιρεία. 
Η αμερικανική εταιρεία θα παρέχει επίσης στην Aegean 
υπηρεσίες βαριάς συντήρησης των κινητήρων μέσω 
μακροπρόθεσμης σύμβασης παροχής υπηρεσιών. H 
Αegean κατέληξε τον περασμένο Οκτώβριο στους συ-
γκεκριμένους κινητήρες μετά από μια διαδικασία επι-
λογής που διήρκησε περίπου 18 μήνες και στην τελική 

απόφασή της έπαιξαν ρόλο πέραν της τιμής της αγοράς 
και οι συνοδευτικοί όροι που αφορούν στην τεχνική 
υποστήριξη των κινητήρων μετά την αγορά τους. Το 
κόστος της συγκεκριμένης συμφωνίας ανέρχεται πε-
ρίπου σε 1,5 δισ. δολάρια (αποτελούν μέρος των πε-
ρίπου 5 δισ. δολαρίων που κοστολογείται η συνολική 
παραγγελία των αεροσκαφών) ενώ άλλο ένα περίπου 
δισ. δολάρια αναμένεται να κοστίσει η συντήρηση των 
κινητήρων για 12 χρόνια. Με τους νέους κινητήρες 
τύπου GTF της Pratt & Whitney η εταιρεία (Aegean) 
εξασφαλίζει σημαντική μείωση του λειτουργικού της 
κόστους τα επόμενα χρόνια καθώς επιτυγχάνεται 16% 
μείωση καυσίμου, 50% μείωση εκπομπών αερίων Co2 
και 75% μείωση του θορύβου.
«Η επιλογή των κινητήρων GTF™ ανοίγει ένα νέο 
κεφάλαιο στην μακροχρόνια συνεργασία μας με την 
Pratt & Whitney. Τα αεροσκάφη μας θα είναι εξοπλι-
σμένα με κινητήρες της νεότερης και πλέον εξελιγμένης 
τεχνολογίας. Η συμφωνία αυτή αναμένεται να έχει σαν 
αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση της αποδοτικό-
τητας της Εταιρείας μας μέσω εξοικονόμησης στην 
κατανάλωση καυσίμων, καθώς και της βελτίωσης του 
κόστους μέσω της μακροχρόνιας σύμβασης συντήρη-
σης των κινητήρων, η οποία αποτελεί κομμάτι αυτής 

της συμφωνίας» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της 
Αegean Δημήτρης Γερογιάννης.
Από την πλευρά του ο Rick Deurloo, Senior Vice 
President of Sales, Marketing and Customer Support, 
της Pratt & Whitney σημείωσε «Δεν θα μπορούσαμε 
να μην είμαστε ακόμα πιο υπερήφανοι που γιορτάζου-
με την επέκταση της μακρόχρονης συνεργασίας μας με 
την Aegean, μια σχέση που ξεκίνησε από την αρχή της 
αεροπορικής εταιρείας το 1999. Ο κινητήρας GTF έχει 
φέρει την επανάσταση στην τεχνολογία του κλάδου 
των αερομεταφορών και θα προσφέρει στην AEGEAN 
αποδεδειγμένη απόδοση και περιβαλλοντικά οφέλη. 
Μας τιμά το γεγονός ότι θα εξοπλίσουμε και υποστη-
ρίξουμε το νέο στόλο της οικογένειας A320neo της 
AEGEAN στο μέλλον».
Στην τελετή χαιρετισμό απεύθυνε o πρέσβης των ΗΠΑ 
στην Ελλάδα, Geoffrey R. Pyatt, επισημαίνοντας πως η 
σύμπραξη των δυο εταιρειών σηματοδοτεί τη στενότε-
ρη συνεργασία ΗΠΑ και Ελλάδας. «Όσες φορές και αν 
έχω πετάξει με την Aegean έχω εντυπωσιαστεί από την 
ακρίβεια στους χρόνους της και την υψηλού επιπέδου 
εξυπηρέτηση που παρέχει» είπε χαρακτηριστικά.

«Παρά τις λανθασμένες εντυπώσεις του παρελθόντος, 
έχει αποδειχτεί και στην πράξη, ότι οι μικρές επιχειρή-
σεις μπορούν να εφαρμόσουν με επιτυχία εξειδικευμέ-
να πρότυπα ενισχύοντας την προστιθέμενη αξία τους», 
τόνισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς 
στην ομιλία του σε χθεσινή  εκδήλωση του Ελληνικού 
Οργανισμού Τυποποίησης στο αμφιθέατρο του Εθνι-
κού Ιδρύματος Ερευνών με θέμα «Κανονιστική εναρ-
μόνιση και πρότυπα για την θέσπιση εθνικών πολιτι-
κών, τεχνική νομοθέτηση και δημόσιες συμβάσεις». 
Ο κ. Καββαθάς επεσήμανε όλους εκείνους τους παρά-
γοντες που δυσχεραίνουν την εφαρμογή προτύπων 
στις μικρές επιχειρήσεις και προέτρεψε «να εργαστού-
με από κοινού, προκειμένου τα πρότυπα να γίνουν όσο 
πιο ουσιαστικά και αποτελεσματικά για την μικρομε-
σαία επιχειρηματικότητα». 

Πιο συγκεκριμένα, ο πρόεδρος της γενικής συνομο-
σπονδίας ανέφερε τα ακόλουθα: «Οι προκλήσεις είναι 
ακόμα μεγαλύτερες για τις μικρές επιχειρήσεις, εξαιτίας 
του μεγέθους και των περιορισμών στους διαθέσιμους 
πόρους, του συγκεντρωτισμού που χαρακτηρίζουν τις 
διαδικασίες τους, όπως και των δυσκολιών που αντι-
μετωπίζουν στην κατανόηση και την εφαρμογή ενός 
συστήματος διαχείρισης στο εσωτερικό τους περιβάλ-
λον. Κρίνεται απαραίτητο, η λογική της τυποποίησης, 
να λειτουργεί ως μέσο υποστήριξης και αναβάθμισης 
της επιχείρησης και να μην αντιμετωπίζεται ως επιπρό-
σθετο γραφειοκρατικό βάρος. Όπως επίσης πρέπει να 
είναι σαφή και τα οφέλη που θα προκύψουν από την 
διαδικασία ενσωμάτωσης ενός προτύπου (ενίσχυση 
παραγωγικότητας, μείωση διοικητικού κόστους, εν-
σωμάτωση τεχνολογικών αλλαγών κοκ).

Τέλος, σημαντική παράμετρος στον ευρύτερο σχεδια-
σμό αποτελεί το εξωτερικό περιβάλλον και οι προτε-
ραιότητες της ευρωπαϊκής τυποποίησης. Σύγχρονες 
κοινωνικές και οικονομικές εξελίξεις, επερχόμενες με-
ταβολές στην τεχνολογία, όπως και νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα διαμορφώνουν νέες απαιτήσεις προσαρμογής 
ως προς την βελτίωση της ποιότητας, την ενίσχυση 
της ασφάλειας, την προώθηση της καινοτομίας και τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της ευρωπαϊκής επιχείρη-
σης. Στις συνθήκες αυτές, απαραίτητη είναι η συνέρ-
γεια της δημόσιας διοίκησης και των φορέων τυπο-
ποίησης/πιστοποίησης με τους φορείς εκπροσώπησης 
επιχειρήσεων, προκειμένου να επιτευχθεί ουσιαστική 
και πλήρη εναρμόνιση με το κανονιστικό πλαίσιο».

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΥΜΦΩΝΟΥ ΑEGEAN ΜΕ ΤΗΝ PRATT & WHITNEY ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ Α320NEO ΜΕ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ GTF™

ΓΣΕΒΕΕ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΟΤ
“Η λογική της τυποποίησης, να λειτουργεί ως μέσο υποστήριξης και αναβάθμισης της επιχείρησης και να μην αντιμετωπίζεται ως 
επιπρόσθετο γραφειοκρατικό βάρος” επεσήμανε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γ. Καββαθάς
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Οι καταναλωτές στη συντριπτική τους πλειονότητα (92,17%) 
θεωρούν ότι θα πρέπει να αποσχιστούν από τους λογαρια-
σμούς του ηλεκτρικού ρεύματος οι χρεώσεις υπέρ τρίτων 
και να εισπράττονται με άλλο τρόπο σύμφωνα με έρευνα της 
Ένωσης Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής (ΕΚΠΟΙΖΩ), αναφέρει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, με θέμα «Γνωρίζεις τι 
ξοδεύεις για το ηλεκτρικό ρεύμα;», η ΔΕΗ έχει την πρωτοκαθε-
δρία στις προτιμήσεις των καταναλωτών ηλεκτρικού ρεύμα-

τος (85,24%), το 49,6% των ερωτηθέντων αδυνατεί να είναι 
συνεπές στην έγκαιρη αποπληρωμή των λογαριασμών ηλε-
κτρικού ρεύματος ενώ υπήρξε διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος 
στο 5,79%. Επιπροσθέτως έχει προβεί σε ρύθμιση το 25,09% 
το τελευταίο έτος. 
Μόνο το 2,26% δηλώνει ότι δεν γνωρίζει το τετραμηνιαίο 
ποσό που ξοδεύει για το ηλεκτρικό ρεύμα. Το μεγαλύτερο πο-
σοστό 30,76% πληρώνει 101-200 ευρώ το τετράμηνο ενώ το 
28,26% πληρώνει 201-300 ευρώ το τετράμηνο. Ωστόσο στην 

ερώτηση πόσες κιλοβατώρες καταναλώνουν το ένα τρίτο των 
καταναλωτών απάντησε ότι δεν γνωρίζει ενώ το 27,92% δή-
λωσε ότι καταναλώνει 801-1600 kWh.
Αναφορικά με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις (ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ, 
ΥΚΩ, ΕΤΜΕΑΡ) οι καταναλωτές απαντούν ότι δεν γνωρίζουν 
τον τρόπο χρέωσης σε ποσοστό 78,21%, τις θεωρεί καταχρη-
στικές το 88,76% ενώ οι μισοί από αυτούς δεν γνωρίζουν το 
ποσοστό που πληρώνουν γι αυτές. Συνέχεια στη σελ 19

Στο 39,4% του ΑΕΠ αυξήθηκαν τα συνολικά φορολογικά 
έσοδα της Ελλάδας το 2017 από 38,8% το 2016, σύμφωνα με 
έκθεση του ΟΟΣΑ (Revenue Statistics 2018) που δόθηκε χθες 
στη δημοσιότητα, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Για το σύνολο των 
χωρών του ΟΟΣΑ, τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν το 2017 
στο 34,2% του ΑΕΠ από 34% το 2016, φθάνοντας στο υψη-
λότερο ιστορικά επίπεδο. Το υψηλότερο επίπεδο φορολογικών 
εσόδων είχαν η Γαλλία (46,2% του ΑΕΠ), η Δανία (46%), το 
Βέλγιο (44,6%) και η Σουηδία (44%), ενώ το χαμηλότερο εί-
χαν το Μεξικό (16,2%), η Χιλή (20,2%), η Ιρλανδία (22,8%) 
και η Τουρκία (24,9%). Τις μεγαλύτερες αυξήσεις το 2017 (σε 
σχέση με το 2016) σημείωσαν το Ισραήλ (1,4 ποσοστιαίες μο-
νάδες, λόγω φορολογικής μεταρρύθμισης που αύξησε τα έσο-
δα από τη φορολογία εισοδήματος) και οι ΗΠΑ (1,3 ποσοστιαί-
ες μονάδες, λόγω του έκτακτου φόρου για τον επαναπατρισμό 
κερδών από το εξωτερικό). Συνολικά, σε 19 από τις 34 χώρες 

του ΟΟΣΑ αυξήθηκαν τα φορολογικά έσοδα ως προς το ΑΕΠ, 
ενώ στις υπόλοιπες 15 χώρες μειώθηκαν. 
 Στην περίοδο από το 2007 έως το 2017, η Ελλάδα σημείωσε 
τη μεγαλύτερη αύξηση φορολογικών εσόδων μεταξύ των χω-
ρών του ΟΟΣΑ, από το 31,2% στο 39,4% του ΑΕΠ, ενώ άλλες 
πέντε χώρες - Γαλλία, Ιαπωνία, Μεξικό, Ολλανδία και Σλοβακία 
- κατέγραψαν αυξήσεις μεγαλύτερες από 3 ποσοστιαίες μονά-
δες. Στην ίδια περίοδο, τα φορολογικά έσοδα μειώθηκαν σε 15 
χώρες του ΟΟΣΑ, με τις μεγαλύτερες μειώσεις να σημειώνονται 
στην Ιρλανδία (από το 30,4% στο 22,8% του ΑΕΠ, κυρίως 
λόγω της πολύ μεγάλης αύξησης του ΑΕΠ το 2015) και στη 
Νορβηγία (από το 42,1 στο 38,2%). Με βάση τα τελικά στοι-
χεία για τα φορολογικά έσοδα του 2016, οι μεγαλύτερες αυξή-
σεις (σε σχέση με το 2015) σημειώθηκαν στην Ισλανδία (15,3 
ποσοστιαίες μονάδες), την Ελλάδα (2,3), την Ολλανδία (1,4), 
τη Λετονία (1,) και την Κορέα (1,1). Τις μεγαλύτερες μειώσεις 

κατέγραψαν η Αυστρία (0,9 ποσοστιαίες μονάδες), το Βέλγιο 
(0,7) και η Ιταλία (0,5). 
 Όσον αφορά τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων της 
Ελλάδας, το μεγαλύτερο μέρος αφορά στη φορολογία αγαθών 
και υπηρεσιών (δηλαδή τον ΦΠΑ και λοιπούς φόρους στην κα-
τανάλωση) και αντιστοιχεί στο 15,4% του ΑΕΠ. Ακολουθούν 
τα έσοδα από τις εισφορές στην κοινωνική ασφάλιση (11,7% 
του ΑΕΠ), από τη φορολογία εισοδημάτων και κερδών (9% 
του ΑΕΠ ) και από τη φορολογία της περιουσίας (3,2% του 
ΑΕΠ). Μία σύγκριση με τον μέσο όρο των χωρών του ΟΟΣΑ 
δείχνει ότι η Ελλάδα έχει αναλογικά υψηλότερα έσοδα από τη 
φορολογία αγαθών και υπηρεσιών, από ασφαλιστικές εισφο-
ρές και από την περιουσία (αντιστοιχούν στο 11,1%, 9,3% και 
1,9% του ΑΕΠ, αντίστοιχα, στο μέσο όρο του ΟΟΣΑ), ενώ έχει 
αναλογικά χαμηλότερα έσοδα από τη φορολογία εισοδημά-
των και κερδών (11,4% του ΑΕΠ στις χώρες του ΟΟΣΑ). 

Αύξηση εγγραφών σε ποσοστό 70% και ταυτόχρονα μείωση 
διαγραφών κατά 20%, δείχνουν για το πρώτο δεκάμηνο του 
2018, σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό διάστημα, τα στοιχεία 
του μητρώου μελών του Εμποροβιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Θεσσαλονίκης (ΕΒΕΘ), αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Σε χθεσινή ανακοίνωση του ΕΒΕΘ, στην οποία η διοίκηση του 
φορέα εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίησή της για την προ-
αναφερόμενη εξέλιξη, τονίζεται ότι στο πρώτο 10μηνο του 
2018, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017, εγγρά-
φηκαν 1.241 επιχειρήσεις έναντι 727 το 2017 και διαγράφηκαν 
428 έναντι 537 πέρυσι.
Υπενθυμίζοντας ότι το 2017 αποτέλεσε έτος «μεγάλων διαγρα-

φών», κυρίως όσον αφορά στις ατομικές επιχειρήσεις και τις 
Ομόρρυθμες Εταιρείες (ΟΕ), αφού αυτές που κατέβασαν ρολά 
ήταν σχεδόν κατά 50% περισσότερες έναντι αυτών που έκα-
ναν πρεμιέρα, η διοίκηση του ΕΒΕΘ σημειώνει: «Η εικόνα αυτή 
ευτυχώς άλλαξε το 2018, με τις εγγραφές να είναι περισσότερες 
από τις διαγραφές, ιδίως όσον αφορά στις ΟΕ, καθώς τη φετινή 
περίοδο εγγράφηκαν 337 και διαγράφηκαν μόνο 69». 
Σταθεροποιητικές τάσεις εμφάνισαν οι ΑΕ και έτσι ενώ το 2017 
εγγράφηκαν 81 και διαγράφηκαν 34, το δεκάμηνο φέτος ανέ-
βασαν ρολά 87, και έπαψαν τη λειτουργία τους 36. Ομοίως 
και οι Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρείες εμφάνισαν σταθερή 
αύξηση και όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση του ΕΒΕΘ το 

2017 εγγράφηκαν 286 και διαγράφηκαν μόνο 21 και στο δε-
κάμηνο του 2018 έκαναν πρεμιέρα 356 και διαγράφηκαν 34.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΒΕΘ, τα προαναφερόμενα 
νούμερα συνάδουν με τη βελτίωση των επιχειρηματικών 
προσδοκιών που καταγράφηκε στην πρώτη εξαμηνιαία έρευ-
να-Βαρόμετρο του ΕΒΕΘ το 2018. «Ας ελπίσουμε ότι αυτή η 
τάση θα συνεχιστεί και ότι θα επαληθευτούν οι προσδοκίες 
για δημιουργία ενός καλύτερου επιχειρηματικού κλίματος 
στο κοντινό μέλλον με χαμηλότερες ασφαλιστικές εισφορές 
και μείωση των φορολογικών συντελεστών» υπογραμμίζει η 
διοίκηση του ΕΒΕΘ. 

ΕΚΠΟΙΖΩ : ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΥΞΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ 39,4% ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΟ 2017 ΑΠΟ 38,8% ΤΟ 2016, ΣΥΜΦΩΝΑ 
ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΟΟΣΑ

ΕΒΕΘ: ΑΥΞΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ 70% ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΚΑΤΑ 20%, ΓΙΑ ΤΟ 10ΜΗΝΟ ΦΕΤΟΣ
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Οι ασφαλιστικές εισφορές (κύριας επικουρικής ασφάλισης και 
πρόνοιας) εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της επιχείρησης, 
εφόσον καταβληθούν, κατά τον χρόνο που επιβαρύνουν ταμεια-
κά την επιχείρηση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
Αυτό διευκρινίζει με εγκύκλιο του ο Διοικητής της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργος Πιτσιλής με αφορμή 
ερμηνευτικά ζητήματα που δημιουργήθηκαν σχετικά με τον 
χρόνο έκπτωσης της δαπάνης ασφαλιστικών εισφορών από μη 
μισθωτούς.
Στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι η έκπτωση των ασφαλιστικών 
εισφορών πραγματοποιείται σε ταμειακή βάση, δηλαδή κατά το 

χρόνο που αυτές επιβαρύνουν ταμειακά την επιχείρηση. 
Το αποτέλεσμα που προκύπτει από την εκκαθάριση του ΕΦΚΑ 
(χρεωστικό ή πιστωτικό), το οποίο λαμβάνει χώρα σε μεταγε-
νέστερο φορολογικό έτος από το έτος που αφορούν οι εισφορές 
επηρεάζει τα φορολογικά αποτελέσματα του έτους που πραγμα-
τοποιείται η ταμειακή καταβολή ή η επιστροφή του πιστωτικού 
υπολοίπου. 
Ειδικά, στις περιπτώσεις που νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες 
ή φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική 
δραστηριότητα, επιβάρυναν το φορολογικό έτος 2017, τα φορο-
λογικά αποτελέσματά τους με την εκκαθάριση του Ε.Φ.Κ.Α του 

έτους αυτού, με βάση τα αναφερόμενα στην ΠΟΛ.1113/2015 
εγκύκλιό μας και η οποία έλαβε χώρα το επόμενο φορολογικό 
έτος (2018), δεν απαιτείται να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώ-
σεις φορολογίας εισοδήματος. 
Τέλος, εφιστάται η προσοχή των φορολογουμένων στον ορθό 
υπολογισμό, με βάση τα παραπάνω, για την έκπτωση της σχε-
τικής δαπάνης από τα εισοδήματα του έτους 2018, ώστε να μην 
υπολογισθεί ως εκπιπτόμενη δαπάνη ποσό που έχει ήδη εκπέσει 
σε προηγούμενο έτος (να μην υπάρξει διπλή έκπτωση)

Συνέχεια από τη σελ 18 
Ενεργειακή φτώχεια
Το 51,31% των καταναλωτών επιβαρύνεται με περισσότερο 
από το 10% του ετήσιου οικογενειακού εισοδήματος για τις 
ενεργειακές τους ανάγκες.
Ιδιαίτερα περιορισμένη αξιοποίηση ανανεώσιμων πήγε ν ενέρ-
γειας (13,04%) ενώ η συντριπτική πλειοψηφία κάνει χρήση 
των συμβατικών πηγών ενέργειας όπως πετρέλαιο, λιγνίτης, 
άνθρακας φυσικό αέριο. Τα τρία τέταρτα των καταναλωτών 
δηλώνουν ότι έχουν λάβει μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας 
τα μελετά ο πως εστιάζονται κυρίως στο φωτισμό με αντι-
κατάσταση λαμπτήρων, στην ορθή χρήση της ηλεκτρικής 
ενέργειας πχ κατάλληλη σκίαση, ρύθμιση θερμοκρασίας νυ-
χτερινό τιμολόγιο, ορθή χρήση ενεργοβόρων συσκευών ενώ 
η εγκατάσταση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας η ενεργειακή 
αναβάθμιση κατοικίας η εγκατάσταση έξυπνων μετρητών τα 
οποία συμβάλλουν αποτελεσματικά στην αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας έχουν μικρότερο ποσοστό (15,94%).
Η χρήση θέρμανσης ανά γεωγραφική περιοχή δείχνει ότι στην 
Αττική στις 3 πρώτες θέσεις βρίσκονται το ηλεκτρικό ρεύμα, το 
πετρέλαιο και το φυσικό αέριο. Στη Θράκη, Μακεδονία, Θεσσα-
λία Στερεά Ελλάδα και Ήπειρο ισχύει το ίδιο ενώ στη νησιωτική 
Ελλάδα την τριετή θέση μετά το ηλεκτρικό ρεύμα και το πετρέ-
λαιο καταλαμβάνει το τζάκι και η σόμπα. Μια από τις παρα-

τηρήσεις της ΕΚΠΟΙΖΩ είναι ότι όπου διατίθεται φυσικό αέριο 
τότε φαίνεται να το προτιμούν οι καταναλωτές ως μοναδικό 
μέσο θέρμανσης. Σε ό,τι αφορά στους προμηθευτές, αν και το 
81,73% των καταναλωτών το έχουν προσεγγίσει άλλοι προ-
μηθευτές, μόνο οι 150 περιπτώσεις 17,03% καταναλωτών άλ-
λαξαν προμηθευτή, ενώ το 82,52% παραμείνουν στον ίδιο. Ο 
κύριος λόγος αλλαγής προμηθευ5ή είναι η καλύτερη τιμή ενώ 
αυτοί που δεν άλλαξαν προμηθευτή ως επιχείρημα είχαν την 
«αναξιοπιστία» των εναλλακτικών προμηθευτών (53,37%). 
Η «διαφάνεια της σύμβαση» 89’67% και του «λογαριασμού» 
84,22% ιεραρχούνται στις πρώτες θέσεις των παραγόντων 
για την αξιολόγηση του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. 
Συμπερασματικά σε σχετική συνέντευξη Τύπου αναφέρθηκε 
ότι για την έλλειψη εμπιστοσύνης θα πρέπει να υιοθετηθούν 
καλύτερες πρακτικές προσέγγισης όπως ορθή και ξεκάθαρη 
ενημέρωση, διαφάνεια και εξυπηρέτηση πελατών αλλά και 
στην περιβαλλοντική ευαισθησία. Σχετικά με την ενημέρωση 
και εκπαίδευση των καταναλωτών, να υπάρξουν στοχευμένες 
δράσεις και να αναπτυχθεί σε πεδίο περιβαλλοντικής ευαι-
σθησίας χρήσης πράσινης ενέργειας με παροχή κινήτρων. 
Σχετικά με τις δυσκολίες στην κατανόηση του λογαριασμού 
να υποχρεωθούν οι προμηθευτές για απλούς και κατανοητούς 
λογαριασμούς καθώς και για σύννομες συμβάσεις. Σχετικά 
με την έγκαιρη εξόφληση των λογαριασμών επισημάνθηκε 

ότι οι ρυθμιζόμενες χρεώσεις εν πολλοίς άδικες, επιβαρύνουν 
και αυξάνουν δυσανάλογα το λογαριασμό, κατά συνέπεια 
οι λογαριασμοί του ηλεκτρικού ρεύματος πρέπει να περιορί-
ζονται αποκλειστικά στη χρήση της ενέργειας. Κατ’ επέκταση 
υπογραμμίζεται η άμεση ανάγκη απόσχισης των χρεώσεων 
υπέρ τρίτων. Για την ενεργειακή φτώχεια προτείνεται τα μέτρα 
εξοικονόμησης να εστιαστούν στην ενεργειακή αναβάθμιση 
της κατοικίας, εγκατάστασης έξυπνων μετρητών, των συστη-
μάτων εκμετάλλευσης ηλιακής ενέργειας. Ακόμη σημειώθηκε 
ότι το κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο και το επίδομα πετρελαίου 
απευθύνονται σε πολύ μικρό ποσοστό πολιτών κα δεν απο-
σκοπούν στην ορθή κα σύννομη χρήση ενέργειας. Ακόμη προ-
τείνεται η ενθάρρυνση των πολιτών πρωτίστως με οικονομικά 
κίνητρα για την παραγωγή και προώθηση της χρήσης ανανε-
ώσιμων πηγών ενέργειας σε τοπικό επίπεδο (αυτοπαραγωγή) 
και την ενθάρρυνση του επιχειρείν (ενεργειακές κοινότητες) 
ώστε οι καταναλωτές να συμμετάσχουν από κοινού στην 
ανάπτυξη έργων εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής 
καθαρής ενέργειας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα 
20 Μαΐου έως 30 Σεπτεμβρίου 2018 σε τυχαίο δείγμα, μέσω 
της ιστοσελίδας και στο χώρο της ΕΚΠΟΙΖΩ και συλλέχθηκαν 
881 ερωτηματολόγια/απαντήσεις.

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί –σύμφωνα με το ΑΠΕ- η 
νομοθετική πρωτοβουλία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, υπό τίτλο: «Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρί-
ων και της διαδικασίας διαχείρισης Απόδοσης των Υπαλλήλων 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το 
άρθρο 28 του νόμου 4389/16 (Α΄94)».
Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ “με την παρούσα 
νομοθετική πρωτοβουλία θεσπίζεται ένα Ολοκληρωμένο Σύ-
στημα Διαχείρισης της Απόδοσης, ως δομημένη διοικητική δι-
αδικασία που αποβλέπει στην ανάπτυξη τόσο του υπαλλήλου 
όσο και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), 
μέσω καθορισμού σαφούς στοχοθεσίας, διαδικασιών πα-
ρακολούθησης, μέτρησης και αξιολόγησης συγκεκριμένων 
ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων, διαχείρισης των αποτε-
λεσμάτων της αξιολόγησης, καθώς και υλοποίησης δράσεων 
εκπαίδευσης, υποστήριξης, βελτίωσης και επαγγελματικής 

ανάπτυξης των υπαλλήλων της Αρχής. 
 Το νέο σύστημα αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχει επίκεντρο τις 
ανάγκες του υπαλλήλου και επιδιώκει να τροποποιήσει την 
υφιστάμενη δομή διοίκησης του ανθρώπινου δυναμικού που 
εδράζεται σε μία συσσωρευμένη πρακτική δεκαετιών με τις 
γνωστές συνέπειες της μη αξιοποίησης των ικανοτήτων των 
υπαλλήλων. Το νέο σύστημα αξιολόγησης δίνει βάρος στην 
αναγνώριση της εργασίας, την παραγωγή έργου, τις συνθήκες 
εργασίας, την ανάπτυξη των γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπε-
ριφορών των υπαλλήλων και την ενίσχυση της σταδιοδρομίας 
τους με την επιβράβευση αυτών που είναι αποτελεσματικοί και 
αποδοτικοί και την στήριξη - εκπαιδευτική και επαγγελματική - 
όσων χρήζει βελτίωση η απόδοσή τους.
 Επιπλέον, μέσω των καινοτόμων διαδικασιών που εισάγονται 
προωθείται η συμμετοχικότητα των υπαλλήλων μέσα από 

διαβουλευτικές διαδικασίες και όργανα, ενώ ενισχύεται ο ολι-
στικός χαρακτήρας της αξιολόγησης με την υιοθέτηση της «κυ-
κλικής αξιολόγησης», όπου όλοι αξιολογούνται και αξιολογούν 
όλους, με σκοπό την εμπέδωση των αρχών της αξιοκρατίας, 
της διαφάνειας και της ισότητας σε όλα τα επίπεδα διοίκησης 
της Α.Α.Δ.Ε”.
 Σε αυτό το πλαίσιο η ΑΑΔΕ καλεί όλους τους εργαζόμενους 
της Α.Α.Δ.Ε. και τους συνδικαλιστικούς εκπροσώπους τους να 
συμμετέχουν στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για το 
«Καθορισμός των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικα-
σίας διαχείρισης Απόδοσης των Υπαλλήλων της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων σύμφωνα με το άρθρο 28 του νό-
μου 4389/16 (Α΄94)» και να καταθέσουν τις προτάσεις τους 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση axiologisi@aade.gr, μέχρι και 
την 20η Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 12.00 π.μ.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΠΕΡΙ ΕΚΠΤΩΣΕΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΑΔΕ

ΕΚΠΟΙΖΩ : ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ   
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Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, που δημοσιεύει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ, το ψήφισμα που υπερψηφίστηκε στο συνέδριο της 
ΚΕΔΕ έχει ως εξής:  πρωτοφανής κρίση που βιώνει η χώρα 
μας θέτει επιτακτικά το ζήτημα αλλαγής της οργάνωσης του 
Κράτους και των θεσμών του. Στο πλαίσιο μιας Νέας Διοικη-
τικής Μεταρρύθμισης, είναι αναγκαίο να καταστεί η πρωτο-
βάθμια και η δευτεροβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση βασικός 
πυλώνας για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την ανά-
πτυξη της χώρας, αλλά και γνήσιος θεσμικός εκφραστής ενός 
νέου Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και συνοχής.
Για το λόγο αυτό ως Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ αποφασί-
ζουμε :
1ο. Υιοθετούμε την «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ με στόχο την Ανάπτυξη 
της Χώρας και τη Βελτίωση των Υπηρεσιών στους Πολίτες».
2ο. Για τα επίκαιρα και τα άμεσης προτεραιότητας ζητήματα 
αποφασίζουμε τα ακόλουθα.
 
1. H ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
Προτείνουμε την αναθεώρηση των άρθρων 101 και 102 και 
συμπληρω-ματικά των άρθρων 43, 56, 76, 78 και 98 του 
Συντάγματος με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις :
1. Συνταγματική αποτύπωση του νέου ρόλου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στο πλαίσιο ενός ριζικά αναμορφωμένου 
διοικητικού συστήματος (Επιτελική Κεντρική Διοίκηση – Κε-
ντρική και Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Τοπική Αυτοδιοίκη-
ση να συναποτελούν μία «λειτουργική ενότητα» – Ανάθεση 
ρυθμιστικών αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ – Προσδιορισμός 
των αρμοδιοτήτων σύμφωνα με τις αρχές της εταιρικής 
σχέσης, της εγγύτητας και της επικουρικότητας – Διακριτός 
θεσμός Μητροπολιτικής Αυτοδιοίκησης).
2. Συνταγματική καθιέρωση «Συμβουλίου Αυτοδιοίκησης» 
(ως επίσημου κοινού θεσμικού εκπροσώπου της πρωτοβάθ-
μιας και της δευτεροβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης απένα-
ντι στην εκτελεστική εξουσία και την κεντρική διοίκηση).
3. Ένα νέο συνταγματικό πλαίσιο για τους φορολογικούς πό-
ρους των ΟΤΑ Επιτακτικότερη η διάταξη που επιβάλει τη με-
ταφορά πόρων παράλληλα με τη μεταφορά αρμοδιοτήτων 
από το Κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση – Να παρασχεθεί 
στον νομοθέτη η δυνατότητα να αναθέσει τον καθορισμό και 
την είσπραξη συγκεκριμένων φόρων από τους ίδιους τους 
ΟΤΑ, χωρίς επιβάρυνση της φοροδοτικής ικανότητας των 
πολιτών και με δημιουργία μηχανισμού αναδιανομής για 
άρση των ανισοτήτων.
4. Συνταγματική θωράκιση τη προβλεπόμενης οικονομικής 
αυτοτέλειας της ΤΑ, με δέσμευση που θα αποκλείει αποφα-
σιστικά την ανάμειξη του κανονιστικού νομοθέτη και των 
Υπουργείων στην απόδοση και την κατανομή των πόρων, 
είτε αυτοί είναι οι σημερινοί ΚΑΠ είτε αφορούν την είσπραξη 

και απόδοση άλλου ενιαίου φόρου, όπως για παράδειγμα ο 
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας.
5. Ειδική συνταγματική ρύθμιση για την άσκηση εποπτείας 
στους ΟΤΑ και τη διεύρυνση της διαφάνειας (Ρητή συνταγ-
ματική διατύπωση ότι «η εποπτεία που ασκεί το Κράτος 
περιορίζεται αποκλειστικά σε τυπικό έλεγχο νομιμότητας» 
– Κατοχύρωση ανεξάρτητης αρχής που θα αναλάβει τον 
έλεγχο νομιμότητας – Ενίσχυση της διαφάνειας με θεσμούς 
δημοσιότητας σε τοπικό επίπεδο με τη χρήση του διαδικτύου 
και των νέων τεχνολογιών).
6. Συνταγματική κατοχύρωση υποχρεωτικής διαβούλευσης 
και νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη συμμετοχή στο νομο-
θετικό έργο των θεσμικών φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης (ώστε για κάθε νομοσχέδιο που αφορά ζητήματα Τοπι-
κής Αυτοδιοίκησης να προηγείται υποχρεωτικώς διαδικασία 
διαβούλευσης με τους εκπροσώπους της και οι θεσμικοί 
φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης να έχουν τη δυνατότητα 
να αναλάβουν οι ίδιοι νομοθετικές πρωτοβουλίες).
7. Συνταγματικές τροποποιήσεις ως προς το εκλογικό σύστη-
μα και τα πολιτικά δικαιώματα στον χώρο της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης (Ειδική συνταγματική διάταξη, που να προβλέπει 
ότι οι νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν στο εκλογικό 
σύστημα και τις εκλογικές περιφέρειες της Τοπικής Αυτοδι-
οίκησης (αν δεν επιτυγχάνονται αυξημένες πλειοψηφίες), θα 
ισχύουν από τις μεθεπόμενες εκλογές – Ακώλυτη συμμετοχή 
όλων των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις βουλευ-
τικές εκλογές).
 
2. O ΝΟΜΟΣ 4555/2018 («ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ»)
Ο Νόμος 4555/2018 («Κλεισθένης») δεν ανταποκρίνεται στις 
ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ούτε στις προσδοκίες 
που καλλιεργήθηκαν στα δύο χρόνια που διήρκεσε ο διά-
λογος :
• Δεν βελτιώνει το μοντέλο διακυβέρνησης της χώρας, ενώ 
δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τη λειτουργία του Κράτους 
και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
• Περιορίζεται μόνο στην αλλαγή του εκλογικού συστήματος 
ανάδειξης των αιρετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ 
Βαθμού, καθώς και στην αναιτιολόγητη συρρίκνωση της 
θητείας τους από τα πέντε, στα τέσσερα χρόνια.
• Δεν διασφαλίζει την κυβερνησιμότητα, ούτε διασφαλίζει 
στις Δημοτικές Αρχές τη δυνατότητα να εφαρμόζουν το πρό-
γραμμα για το οποίο ψηφίστηκαν. Ενισχύει τη συναλλαγή 
και την αδιαφάνεια .
• Επιχειρεί να επαναφέρει από το «παράθυρο» τις Κοινότητες, 
με το εκλογικό σύστημα, την κατανομή των αρμοδιοτήτων, 
την κατάρτιση του προϋπολογισμού και την κατανομή της 
ΣΑΤΑ, γεγονός που αποτελεί ουσιαστικά οπισθοδρόμηση.
• Δεν ενσωματώνει κρίσιμα ζητήματα στρατηγικής ενίσχυ-

σης της αποκέντρωσης και προώθησης της Πολυεπίπεδης 
Διακυβέρνησης, όπως αυτά έχουν εκφραστεί, σχεδόν 
ομόφωνα, σε συνέδρια των αυτοδιοικητικών συλλογικών 
οργάνων.
• Ενισχύει ακόμη περισσότερο το συγκεντρωτικό κράτος και 
καθιστά τον εκάστοτε Υπουργό Εσωτερικών «δικαστή–ει-
σαγγελέα» σε βάρος των Δημάρχων και των Περιφερειαρ-
χών.
• Δημιουργεί τον μηχανισμό του δημοτικού διαμεσολαβητή 
στο επίπεδο του Νομού, με πολλές αρμοδιότητες ελεγκτικού 
χαρακτήρα, που καταστρατηγούν το άρθρο 102 του Συντάγ-
ματος.
• Δεν υιοθετεί χρήσιμες σύγχρονες αλλαγές που συντελού-
νται στην Ευρωπαϊκή Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο επαναφέρει την «ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ 
ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (Μά-
ιος 2018)», την οποία έγκαιρα υπέβαλε η ΚΕΔΕ στην Κυβέρ-
νηση και τα Πολιτικά κόμματα.
 
3. TA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΩΝ ΟΤΑ
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, λόγω της δημοσιονομικής προσαρ-
μογής, έχει υποστεί τις μεγαλύτερες μειώσεις από οποιονδή-
ποτε άλλον φορέα της Γενικής Κυβέρνησης.
Οι ΟΤΑ δεν μπορούν να απορροφήσουν άλλες μειώσεις και 
απαιτούν :
- Την εφαρμογή του Συντάγματος και του Ν.3852/2010 για 
την κατοχύρωση της οικονομικής αυτοτέλειας και την απο-
κατάσταση της νομιμότητας στην απόδοση των ΚΑΠ.
- Τη σταδιακή απόδοση της νέας γενιάς παρακρατηθέντων.
- Τη γενναία αύξηση της ΣΑΤΑ.
- Τον «επαναπατρισμό» όλων των πόρων των ΟΤΑ.
Το Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ προτείνει μεταρρυθμίσεις 
στρατηγικού χαρακτήρα στα οικονομικά της Τ.Α., που σε 
συνδυασμό με το σχεδιασμό και την εφαρμογή ενός Ολοκλη-
ρωμένου Τοπικού Αναπτυξιακού Προγράμματος, μπορούν 
να δημιουργήσουν ευνοϊκό οικονομικό και επενδυτικό πλαί-
σιο για την ανάπτυξη της χώρας, στη νέα δεκαετία.
Δημοσιονομική αποκέντρωση και μεταφορά του Φόρου Ακί-
νητης Περιουσίας στους Δήμους.
Για να ενισχυθεί η οικονομική αυτοτέλεια της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης είναι απαραίτητη η φορολογική αποκέντρωση με 
μεταφορά δυναμικών φορολογικών εσόδων, κατοχύρωση 
σαφούς φορολογικής ελευθερίας αλλά και αρμοδιοτήτων 
στους ΟΤΑ. Παράλληλα απαιτείται η δημιουργία ενός εξισορ-
ροπητικού αναδιανεμητικού μηχανισμού που θα αμβλύνει 
τις δημοσιονομικές ανισότητες των Δήμων της χώρας. 
Συνέχεια στη σελ 21
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Συνέχεια από τη σελ 20
 
4. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ – ΥΓΕΙΑ – ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΚΟΙ-
ΝΩΝΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
Η πρωτοβάθμια Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως γνήσιος θεσμικός 
εκφραστής ενός νέου Κράτους κοινωνικής αλληλεγγύης και 
συνοχής έχει αποδείξει έμπρακτα ότι στηρίζει και υλοποιεί σει-
ρά κοινωνικών προγραμμάτων και δράσεων με κύριους απο-
δέκτες των πολύτιμων αυτών υπηρεσιών, σχεδόν το σύνολο 
του πληθυσμού της χώρας.
Για να πετύχει η χώρα μας την αποτελεσματικότητα που έχουν 
οι κοινωνικές δαπάνες στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, απαιτού-
με το σύνολο της κοινωνικής πολιτικής, με τους αναλογούντες 
πόρους και το αντίστοιχο προσωπικό, να περάσει στους Δή-
μους.
Προκειμένου οι Δήμοι να αναλάβουν τη διοίκηση του Τοπικού 
Κοινωνικού Κράτους, εκτός από τη μεταφορά των συγκροτη-
μένων δομών και των αρμοδιοτήτων θα πρέπει να διασφα-
λισθεί η διατηρησιμότητα όλων των Κοινωνικών Δομών και 
Υπηρεσιών από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους :
– με την κατασκευή των νέων τοπικών κοινωνικών υποδο-
μών (Παιδικών σταθμών, ΚΔΑΠ, ΚΔΑΠ–ΜΕΑ, ΚΗΦΗ κλπ),
– με την εφαρμογή όλων των Κοινωνικών Προγραμμάτων 
από τον αντίστοιχο Δήμο ή με διαδημοτική συνεργασία ή/και 
με άλλους τοπικούς κοινωνικούς φορείς υπό την αιγίδα του 
Δήμου,
– με τη διασφάλιση της συγχρηματοδότησης των δημοτικών 
κοινωνικών δομών και προγραμμάτων και της απασχόλησης 
του προσωπικού τους και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας 
των δημοτικών κοινωνικών δομών.
Σχετικά με τα θέματα της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και 
Προαγωγής της Υγείας προτείνουμε :
• Ουσιαστική αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας με τη δη-
μιουργία μονάδων Πρωτοβάθμιας Υγείας σε τοπικό επίπεδο.
• Θεσμοθέτηση της λειτουργίας των Δημοτικών Ιατρείων και 
Φαρμακείων με την πιστοποίησή τους ως Δομών Πρωτοβάθ-
μιας Φροντίδας Υγείας.
• Συμβασιοποίηση των Δημοτικών Ιατρείων ως Μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας για το ασφαλιστικό σύστη-
μα.
• Διασφάλιση της λειτουργίας των 76 Κέντρων Πρόληψης των 
Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας με 
διατήρηση και βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου.
Για τα Άτομα με Αναπηρία απαιτούνται:
Ø Κεντρικός σχεδιασμός από την Κυβέρνηση προκειμένου 
να ληφθεί μέριμνα για τη χρηματοδότηση έργων υποδομής 
που θα διευκολύνουν την προσβασιμότητα των ατόμων με 
αναπηρία.

Ø Δημιουργία Κέντρων Αποκατάστασης και Αποθεραπείας.
Ø Δημιουργία στεγών αυτόνομης διαβίωσης.
Ø Δημιουργία Ειδικού Προγράμματος για τη διαμόρφωση 
όρων και προϋποθέσεων προσβασιμότητας και κοινωνικής 
ένταξης των ΑΜΕΑ.
Όσον αφορά την Προώθηση της Απασχόλησης, απαιτούμε 
θεσμικό και προγραμματικό πλαίσιο διασφάλισης του ρόλου 
των Δήμων στην εξειδίκευση και εφαρμογή των πολιτικών 
απασχόλησης και ειδικότερα:
• Λειτουργία Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Απασχόλησης σε 
κάθε Δήμο, ο οποίος μπορεί και επιθυμεί να τις αναπτύξει.
• Μεταφορά στους Δήμους των Γραφείων του ΟΑΕΔ που είναι 
χωροθετημένα σε τοπικό επίπεδο.
• Απονομή ρόλου Συντονιστού Εταίρου στους Δήμους, σε κάθε 
πρωτοβουλία που στοχεύει στην αντιμετώπιση των αναγκών 
απασχόλησης σε κάθε τόπο (Τοπικά Σχέδια για την Απασχόλη-
ση κλπ).
• Στους δικαιούχους των Προγραμμάτων Απασχόλησης του 
ΟΑΕΔ να εντάσσονται όχι μόνο τα ΝΠΙΔ που αναπτύσσουν οι-
κονομική δραστηριότητα αλλά και οι Κοινωφελείς Επιχειρήσεις 
των ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ αυτών.
Σχετικά με την Κοινωφελή Εργασία ζητούμε την επίσπευση 
των διαδικασιών έναρξης των σχετικών προγραμμάτων.
Όσον αφορά την Κοινωνική Οικονομία προτείνουμε:
– τη δημιουργία «εργαλειοθήκης» για την καλύτερη διαχεί-
ριση και ανάπτυξη της Κοινωνικής Οικονομίας και πρόβλεψη 
mentoring και training για τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις,
– την αντιμετώπιση των εκκρεμών ζητημάτων : Δημόσιες 
Συμβάσεις με τις Κοινωνικές Επιχειρήσεις, συμμετοχή των 
Νομικών Προσώπων των ΟΤΑ στο πλαίσιο της κοινωνικής 
οικονομίας,
– την άμεση χρηματοδοτική ενίσχυση της Κοινωνικής Οικο-
νομίας, ώστε να αρχίζει να πλησιάζει τα επίπεδα στα οποία 
κινείται σε άλλες χώρες της Ευρώπης.
 
5. ΤO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Η δραματική μείωση της ΣΑΤΑ δεν επιτρέπει ούτε καν τη στοι-
χειώδη συντήρηση και επισκευή των υποδομών των Δήμων 
με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την απαξίωσή 
τους και να δημιουργεί προβλήματα στην οικονομική και κοι-
νωνική ζωή πολιτών και επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι τοπικές 
αναπτυξιακές παρεμβάσεις των Δήμων καθίστανται ακόμα 
δυσχερέστερες λόγω έλλειψης χρηματοδοτικών πόρων.
Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Τοπικού 
Αναπτυξιακού Προγράμματος θα αποτελέσει το κατάλληλο 
χρηματοδοτικό πλαίσιο για να απελευθερωθούν οι αναπτυξι-
ακές δυνατότητες κάθε τόπου και να αξιοποιηθούν τα τοπικά 
συγκριτικά πλεονεκτήματα.
Η Τοπική Αυτοδιοίκηση γνωρίζει καλύτερα από κάθε άλλον, 

λόγω της εγγύτητας με τους πολίτες, τα προβλήματα και τις 
δυνατότητες της οικονομίας. Δεν διεκδικεί τίποτα επιπλέον. Με 
το βλέμμα της στο μέλλον, συντονίζει σε περιφερειακό και το-
πικό επίπεδο, εθνικά και κοινοτικά προγράμματα και υποχρεώ-
σεις της Κεντρικής Κυβέρνησης –που είναι ατάκτως ειρημένα 
δεξιά και αριστερά– με στόχο την κινητοποίηση πόρων, τη 
συνέργεια και τη συνεργασία που θα αποφέρουν μεγαλύτερα 
πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα και θα υποστηρίξουν την 
υλοποίηση της ΠΡΟΤΑΣΗΣ της ΚΕΔΕ.
Στόχος του Ολοκληρωμένου Τοπικού Αναπτυξιακού Προ-
γράμματος είναι η υποστήριξη των Δήμων για την ομαλότερη 
και αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
που προτείνει η ΚΕΔΕ, η ενίσχυση της τοπικής ανάπτυξης, η 
άμβλυνση των τοπικών–χωρικών ανισοτήτων, η περαιτέρω 
προώθηση της διαφανούς και αποτελεσματικής λειτουργίας 
των Δήμων, καθώς και της διαδημοτικής συνεργασίας.
Το Ολοκληρωμένο Τοπικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα θα χρη-
ματοδοτηθεί από :
1. το ΕΣΠΑ
2. το Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του Υπουργείου 
Εσωτερικών (Φιλόδημος Ι και Φιλόδημος ΙΙ)
3. το Πράσινο Ταμείο
4. τη νέα γενιά Παρακρατηθέντων
5. την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού της Τ.Α.
6. τον επαναπατρισμό του Φόρου Ζύθου.
 
6. H ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΘΕΣΗ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
Οι αιρετοί των ΟΤΑ ανήκουν στο πολιτικό προσωπικό της Πο-
λιτείας και δικαιούνται τη συνδρομή των όρων απρόσκοπτης 
άσκησης του λειτουργήματός τους, ώστε να διευκολύνεται η 
ελευθερία δράσης και η πρωτοβουλία τους, τόσο σε επίπεδο 
λειτουργικό, όσο και σε νομικό και οικονομικό επίπεδο.
Αρχή της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ είναι να ισχύουν για όλους τους αι-
ρετούς της Κεντρικής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης οι ίδιοι 
κανόνες, όσον αφορά στα θέματα της καταστατικής θέσης, τα 
ασφαλιστικά, τα οικονομικά, τα συνταξιοδοτικά, τα δικονομικά 
κλπ. Έως ότου, όμως, η Πολιτεία αποδεχθεί και εφαρμόσει την 
παραπάνω αρχή, απαιτούμε τα ακόλουθα :
1. Κωδικοποίηση και οριστική επίλυση όλων των προβλημά-
των της καταστατικής θέσης των αιρετών (μισθολογικό καθε-
στώς, ειδικές άδειες για την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, 
θωράκιση έναντι υπηρεσιακών μεταβολών για πολιτικούς 
λόγους, ασφαλιστικά, συνταξιοδοτικά και χορηγίες).
2. Άμεση επαναφορά της καταργηθείσας με το νόμο 
4093/2012 χορηγίας των νέων αιρετών. Συνέχεια στη σελ 21
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Συνέχεια από τη σελ 21 

3. Επανεξέταση του καθεστώτος του νόμου 1608/1950 
«περί αυξήσεως των ποινών για αδικήματα κατά του 
Δημοσίου ή ΝΠΔΔ». Με το νόμο αυτό προβλέπεται επι-
βολή υπερβολικά αυστηρών ποινών για αδικήματα που 
διαπράττονται κατά του Δημοσίου και ΝΠΔΔ και είναι ανα-
γκαία η επικαιροποίηση των διατάξεών του.
4. Επαναφορά της ιδιάζουσας δωσιδικίας, ώστε οι αιρετοί 
να δικάζονται σε πρώτο βαθμό από τα Εφετεία.
5. Τροποποίηση του άρθρου 236 του νόμου 3852/2010, 
ώστε να τίθενται σε αργία οι αιρετοί στην περίπτωση οι-
κονομικών και διαχειριστικών κακουργηματικών διώξεων 
μετά την Πρωτόδικη καταδικαστική απόφαση.
6. Επανεξέταση των ισχυουσών διατάξεων για τα κωλύ-
ματα και ασυμβίβαστα στη βάση της ισοτιμίας για όλους 
τους αιρετούς της Αυτοδιοίκησης και του Κοινοβουλίου σε 
συνδυασμό με την αποσαφήνιση της ειδικής άδειας των αι-
ρετών, που θα πρέπει να ισχύουν για όλους ανεξαρτήτως 
επαγγέλματος.
7. Κατάργηση της διάταξης του άρθρου 20 του νόμου 
4387/2016 αναφορικά με την περικοπή στο 100% της 
σύνταξης των συνταξιούχων–αιρετών (δημάρχων, αντι-
δημάρχων κλπ.), για όσο χρονικό διάστημα διατηρούν την 
ιδιότητα του αιρετού.
8. Νομοθετική ρύθμιση για την παροχή της δυνατότητας 
πρόσληψης γενικού γραμματέα σε όλους τους Δήμους.
9. Επαναφορά της διάταξης για τη δυνατότητα πρόσληψης 
ιδιαίτερου γραμματέα του δημάρχου, που καταργήθηκε με 
το Νόμο 4093/2012.
10. Επαναφορά της διάταξης για την αναγνώριση στους 
Δημάρχους, που είναι δημόσιοι υπάλληλοι, των ετών 
θητείας στην Τ.Α. ως προϋπηρεσίας για την υπαλληλική 
εξέλιξή τους. 
 
7. Η ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 
ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΩΝ ΔΗΜΩΝ
Η ΚΕΔΕ, λαμβάνοντας υπόψη τη γεωμορφολογία της χώ-
ρας και τα δεκάδες μικρά νησιά στα πελάγη της απαιτεί, 
εδώ και δεκαετίες, από τις εκάστοτε Κυβερνήσεις, χωρίς 
όμως να έχει ποτέ εισακουστεί, να υπάρχει πρόβλεψη και 
ειδικές διατάξεις για όλες τις δημόσιες πολιτικές, όταν αυτές 
νομοθετούνται στη Βουλή, ώστε να βρίσκουν εφαρμογή 
και στους μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους.
Στο μεταξύ και προκειμένου να ενισχυθούν το ταχύτερο 
δυνατό διοικητικά, τεχνικά και οικονομικά, προτείνουμε 
και διεκδικούμε τα εξής:
• Διοικητικά και οικονομικά κίνητρα για τη στελέχωση των 

μικρών ορεινών και νησιωτικών Δήμων, με στόχο την 
άμεση πρόσληψη προσωπικού σε βασικές ειδικότητες (μη-
χανικοί, οικονομολόγοι) για τη λειτουργία των βασικών 
υπηρεσιών τους (τεχνικές – οικονομικές υπηρεσίες).
• Πρόβλεψη διατάξεων για την αύξηση των θέσεων των 
ειδικών και επιστημονικών συνεργατών.
• Δυνατότητα πρόσληψης Γενικού Γραμματέα.
• Επανεκτίμηση του ελάχιστου κόστους λειτουργίας των 
Δήμων αυτών.
• Επαναπροσδιορισμός των κριτηρίων κατανομής των 
ΚΑΠ και της ΣΑΤΑ με ενίσχυση του κριτηρίου ορεινότητας ή 
νησιωτικότητας, μόνο με αύξηση των ΚΑΠ και διατήρηση 
τουλάχιστον στα σημερινά επίπεδα των επιχορηγήσεων σε 
όλους τους Δήμους.
• Εκπόνηση Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την ανάπτυ-
ξη των ορεινών και νησιωτικών περιοχών.
• Δημιουργία ειδικού προγράμματος έργων και προμήθει-
ας εξοπλισμών στα πρότυπα του «ΘΗΣΕΑ».
 
8. ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ 
ΡΥΘΜΙΣΗ
8.1. Παράταση της χρονικής ισχύος του προληπτικού ελέγ-
χου
Ζητούμε τη συνέχιση του προληπτικού ελέγχου των ενταλ-
μάτων των Δήμων από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σε προσυμ-
βατικό στάδιο, διότι η κατάργησή του από 01.01.2019 θα 
δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα στους Δήμους, δεδομέ-
νου ότι οι υπόλογοι θα βρίσκονται σε καθεστώς ανασφά-
λειας και φόβου για καταλογισμό.
Για την Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει προτεραιότητα η συνερ-
γασία με το Ελεγκτικό Συνέδριο προκειμένου να τηρούνται 
οι αρχές της νομιμότητας και της διαφάνειας.
Παράλληλα βέβαια πρέπει να εξασφαλίζεται η ταχύτερη 
και αποτελε-σματικότερη διαδικασία στην έκδοση των 
αποφάσεων.
8.2. Παράταση άδειας λειτουργίας των δημοτικών παιδι-
κών και βρεφονηπιακών σταθμών
Ζητούμε την παράταση της άδειας λειτουργίας των υφι-
στάμενων δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών 
σταθμών μέχρι 31/12/2019, σύμφωνα με τις ομόφωνες 
αποφάσεις του ΔΣ της ΚΕΔΕ.
8.3. Ο ΦΠΑ στα νησιά
Ζητούμε την υιοθέτηση μόνιμων μειωμένων συντελεστών 
ΦΠΑ στον ελληνικό νησιωτικό χώρο.
8.4. Αγροτικές αποζημιώσεις
Ζητούμε άμεσα από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για το 
τεράστιο πρόβλημα που προέκυψε με την επαναοριοθέτη-
ση των παραγωγικών περιοχών, τις αποζημιώσεις και τις 

επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση περιοχές της χώρας, 
γιατί πλήττονται δραματικά οι παραγωγοί πολλών και μει-
ονοτικών περιοχών και η χώρα θα αντιμετωπίσει τεράστιο 
πρόβλημα στον πρωτογενή τομέα.
8.5. Εκκαθάριση των δαπανών των ΟΤΑ
Με τη διάταξη του άρθρου 204 του Νόμου 4555/2018 
(«Κλεισθένης») ο Δήμαρχος παύει να έχει την ιδιότητα του 
εκκαθαριστή των δαπανών και του εντολέα πληρωμών. 
Η ιδιότητα αυτή ανατίθεται με την εν λόγω διάταξη στον 
Προϊστάμενο των Οικονομικών Υπηρεσιών ή στα ιεραρ-
χικώς υφιστάμενα όργανα που εξουσιοδοτούνται από 
αυτόν.
Ζητούμε την κατάργηση της διάταξης αυτής και την επα-
ναφορά των προηγούμενων διατάξεων, δεδομένου ότι οι 
Οικονομικές Υπηρεσίες είναι υποστελεχωμένες και η ανω-
τέρω διάταξη θα δημιουργήσει σύγχυση, καθυστερήσεις 
και τελικά τεράστια προβλήματα στην οικονομική λειτουρ-
γία των Δήμων.
8.6. Δημόσιες Συμβάσεις
Οι διαδικασίες ανάθεσης από τους Δήμους και τα νομικά 
πρόσωπα αυτών συμβάσεων έργων, μελετών, προ-
μηθειών και υπηρεσιών διέπονται πλέον από το Νόμο 
4412/2016. Η ΚΕΔΕ, με στόχο την αποτελεσματική εφαρ-
μογή του Νόμου στην Τ.Α., έχει ζητήσει να ληφθεί υπ’ όψιν 
η ιδιαιτερότητα των Δήμων (χωρίς φυσικά να δημιουργεί-
ται ένα παράλληλο θεσμικό πλαίσιο όπως π.χ. αποτελούσε 
ο ΕΚΠΟΤΑ).
8.7. Καταβολή αναδρομικών (Δώρα Πάσχα – Χριστουγέν-
νων – Επίδομα Αδείας)
Άμεση αντιμετώπιση του σοβαρού προβλήματος καταβο-
λής των αναδρομικών (Δώρα Πάσχα – Χριστουγέννων – 
Επίδομα Αδείας) σε όλους τους εργαζομένους των δήμων 
με νομοθετική ρύθμιση και επιχορήγηση των δήμων με το 
σύνολο της σχετικής δαπάνης που προκύπτει.
 
Το Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο του 2018 της ΚΕΔΕ καλεί την 
Κυβέρνηση και τα Πολιτικά κόμματα να υιοθετήσουν τις 
θέσεις και τις προτάσεις της, που άλλωστε βασίζονται στον 
Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και γενικότερα στο 
ευρωπαϊκό κεκτημένο, και να διατυπώσουν εξειδικευμένες 
προτάσεις ενόψει της συζήτησης για την αναθεώρηση του 
συντάγματος, για την ενίσχυση της αποκέντρωσης, ώστε 
να μπορέσει η Ελληνική Τοπική Αυτοδιοίκηση να συμβάλ-
λει αποτελεσματικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση και 
ανάπτυξη της χώρας και στην κοινωνική αλληλεγγύη και 
συνοχή.
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ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΚΕΔΕ 





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

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

τεχνοδικτυακός
επιταχυντής

καινοτόµων ιδεών

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

THE START-UP SUPPORT NETWORK
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Τις τεράστιες επιβαρύνσεις που έχουν υποστεί τα τελευ-
ταία χρόνια φορολογούμενοι, επιχειρήσεις και ασφαλι-
σμένοι αποτυπώνει στην έκθεσή του ο Οργανισμός Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), ανακηρύσσοντας την 
Ελλάδα πρωταθλήτρια στην αύξηση φόρων ανάμεσα σε 
35 χώρες.
 Η Ελλάδα συνεχίζει να διατηρεί παγκοσμίως την πρώτη 
θέση όχι μόνο στο σύνολο της φορολογίας αλλά και σε 
επιμέρους κατηγορίες όπως στους φόρους κατανάλω-
σης αλλά και στην περιουσία. Οπως προκύπτει από τα 
στοιχεία του ΟΟΣΑ στο σύνολο των φορολογικών επι-
βαρύνσεων η Ελλάδα ξεχωρίζει από οποιαδήποτε άλλη 
χώρα, καθώς την περίοδο 2007-2017 καταγράφεται 
αύξηση φορολογικών εσόδων κατά 8,2 ποσοστιαίες μο-
νάδες του ΑΕΠ, ενώ ακόμα και αν περιοριστεί κανείς στη 
μνημονιακή περίοδο 2010-2017 η Ελλάδα συνεχίζει να 
μην έχει ανταγωνισμό καθώς τα έσοδα αυξάνονται από 
το 32% στο 39,4% του ΑΕΠ. 
Οι άλλοι μειώνουν
 Ενα ακόμα ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι από το 2014 
και μετά, οι περισσότερες χώρες στον κόσμο μειώνουν 
τους φορολογικούς συντελεστές τόσο στην άμεση όσο 
και στην έμμεση φορολογία διατηρώντας υψηλά έσοδα, 
με εξαίρεση την Ελλάδα η οποία αποφάσισε η δημοσι-
ονομική προσαρμογή να πραγματοποιηθεί μέσω της 
αύξησης της φορολογίας και όχι από την περιστολή 
των δαπανών. Ετσι λοιπόν, στην Ελλάδα ειδικά την 
περίοδο 2015-2017 κόντρα σε όλες τις τάσεις αυξήθη-
καν υπέρμετρα φόροι και εισφορές, με αποτέλεσμα να 
κατατάσσεται πρώτη στις αυξήσεις φόρων μεταξύ των 
χωρών-μελών του ΟΟΣΑ (από το 35,7% του ΑΕΠ έφθα-
σε στο 39,4% του ΑΕΠ). 
 Ειδικότερα, από την έκθεση του ΟΟΣΑ «Revenue 
Statistics 1965-2017» προκύπτουν τα εξής ενδιαφέρο-
ντα στοιχεία: 
1. Την περίοδο 2007-17, η αύξηση των φόρων 
στην Ελλάδα ήταν της τάξεως των 8,2 μονάδων του 
ΑΕΠ, ενώ στα χρόνια των μνημονίων, τα φορολογικά 
έσοδα αυξήθηκαν από το 32% στο 39,4% του ΑΕΠ. 
Σημειώνεται ότι αν και στα χρόνια της κρίσης το ΑΕΠ 
μειώθηκε κατά 25%, σε απόλυτα μεγέθη τα φορολογικά 
έσοδα από 95,9 δισ. δολάρια το 2010, διαμορφώθηκαν 
στα 71,6 δισ. δολάρια το 2015 και εκτινάχθηκαν σε 78,9 
δισ. δολάρια το 2017. Μάλιστα, στη διετία 2016-2017 η 
χώρα μας ήταν η έβδομη σε αυξήσεις φόρων. Το 2017 
οι φόροι επί των εισοδημάτων και των κερδών διαμορ-

ΠΡΩΤΟΙ ΣΕ ΦΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-21-23                                               06/12/2018

φώθηκαν στο 9% του ΑΕΠ και ανήλθαν στο 22,8% του 
συνόλου των κρατικών εσόδων. 
2. Οι φόροι στην περιουσία αυξήθηκαν κατά 
516%. Το 2010, οι φόροι στην ακίνητη περιουσία αντι-
στοιχούσαν σε μόλις 0,2% του ΑΕΠ ή κοντά στα 600 
εκατ. ευρώ. Με βάση τα πρόσφατα στοιχεία το 2017 οι 
φόροι ανήλθαν στα 3,7 δισ. ευρώ ή διαφορετικά είναι 
κατά 10 φορές υψηλότεροι ως ποσοστό του ΑΕΠ (2,1%). 
Σημειώνεται ότι στην ίδια θέση μαζί με τη χώρα μας βρί-
σκονται το Βέλγιο, η Γαλλία και το Λουξεμβούργο. 
Και στους έμμεσους φόρους 
3. Τα πρωτεία και στους έμμεσους φόρους έχει 
η χώρα μας. Οι φόροι σε αγαθά και υπη-ρεσίες έφτασαν 
το 2017 στο 15,4% του ΑΕΠ ή στο 39,1% του συνόλου 
των φόρων. Μια σύγκριση με τους «μεγάλους» της 
Ευρωζώνης καταδεικνύει τις τεράστιες διαφορές. Στη 
Γερμανία, οι έμμεσοι φόροι αντιστοιχούσαν πέρυσι 
στο 26,2% των εσόδων, στην Ισπανία στο 29,1%, στη 
Γαλλία στο 24,4% των εσόδων. Μόνο η Πορτογαλία ξε-
περνά την Ελλάδα, με έμμεσους φόρους στο 39,8% των 
συνολικών φορολογικών εσόδων. 
- Με τις μικρότερες επιβαρύνσεις το 1965, 
πρωταθλήτρια το 2017 
Από το 1965 που η Ελλάδα βρισκόταν στις τελευταίες 
θέσεις στα φορολογικά έσοδα ως ποσοστό του ΑΕΠ, 
εκτοξεύθηκε στις πρώτες θέσεις. Βέβαια, ένας σημα-
ντικός παράγοντας που η Ελλάδα ήταν στις τελευταίες 
θέσεις είναι και η φοροδιαφυγή. Οπως προκύπτει από 
τα στοιχεία, το 1965 η Ελλάδα είχε φορολογικά έσοδα 
που ανέρχονταν στο 17,1% του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος 
στον ΟΟΣΑ ήταν 24,9%. Το 1995 ήταν και πάλι κάτω 
από τον μέσον όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (25,2% έναντι 
31,9%). Για να φθάσει στο 39,4% του ΑΕΠ το 2017. Από 
την ανάλυση των στοιχείων προκύπτει ότι μαζί με την 
Ελλάδα, το 1965 ιδιαίτερα χαμηλά έσοδα είχαν η Πορ-
τογαλία (15,7% του ΑΕΠ), η Ισπανία (14,3% του ΑΕΠ), 
η Τουρκία (10,6% του ΑΕΠ) και η Ελβετία (16,5% του 
ΑΕΠ). Ουσιαστικά οι μεγάλες αλλαγές στις περισσότερες 
χώρες του ΟΟΣΑ, όπου αυξάνονται τα έσοδα ως ποσο-
στό του ΑΕΠ, εμφανίζονται από το 2000 και μετά, οπότε 
ο μέσος όρος διαμορφώνεται στο 33,8% πολύ κοντά στα 
σημερινά επίπεδα. 
• Το 1965 η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλάδα ήταν 
στο 17,1% του ΑΕΠ έναντι μέσου όρου 24,9% στον 
ΟΟΣΑ. • Το 1995 η φορολογική επιβάρυνση στην Ελλά-
δα ήταν στο 25,2% του ΑΕΠ έναντι μέσου όρου 31,9% 
στον ΟΟΣΑ. • Το 2000 η φορολογική επιβάρυνση στην 
Ελλάδα ήταν στο 3 1 ,2% του ΑΕΠ έναντι μέσου όρου 
31,9% στον ΟΟΣΑ. • Το 2010 η φορολογική επιβάρυνση 
στην Ελλάδα ήταν στο 32% του ΑΕΠ έναντι μέσου όρου 
32,3% στον ΟΟΣΑ. • Το 2014 η φορολογική επιβάρυν-
ση στην Ελλάδα ήταν στο 35,7% του ΑΕΠ έναντι μέσου Συνέχεια στη Σελ. 26

όρου 33,5% στον ΟΟΣΑ. • Το 2017 η φορολογική επι-
βάρυνση στην Ελλάδα ήταν στο 39,4% του ΑΕΠ έναντι 
μέσου όρου 34,2% στον ΟΟΣΑ. 
- Εως 60% υψηλότερο το κόστος ενέργειας 
για την ελληνική βιομηχανία 
Με υψηλότερο κόστος ενέργειας έως και 60% από τους 
ανταγωνιστές τους στην Ευρώπη επιβαρύνονται οι 
μεγάλες βιομηχανίες της χώρας που είναι εκτεθειμένες 
στον διεθνή ανταγωνισμό. Ισχυρές ευρωπαϊκές οικονο-
μίες όπως η Γερμανία, η Γαλλία και η Ολλανδία έχουν 
αξιοποιήσει τα περιθώρια του ευρωπαϊκού πλαισίου για 
να ενισχύσουν την παραγωγική τους βάση. Οι μεγάλες 
βιομηχανίες της Ευρώπης αφενός επωφελούνται από 
τις πλήρως απελευθερωμένες αγορές ηλεκτρισμού που 
διαμορφώνουν ανταγωνιστικές τιμές ρεύματος και αφε-
τέρου από τις κυβερνήσεις τους που στο πλαίσιο μιας 
συνολικότερης βιομηχανικής πολιτικής παρεμβαίνουν 
στο σκέλος των ρυθμιστικών χρεώσεων (τέλη, φόροι 
κλπ.) μειώνοντας σημαντικά το τελικό κόστος ενέρ-
γειας. Αυτό προκύπτει σαφώς από μελέτη της PWC για 
λογαριασμό του βελγικού ρυθμιστή ενέργειας (CREG) 
για την τιμολόγηση ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού 
αερίου σε μεγάλες βιομηχανίες στο Βέλγιο, τη Γερμανία, 
τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ολλανδία που 
παρουσιάζει σήμερα η «Κ».
 Στρατηγική μειώσεων
 Η σύγκριση μεταξύ των παραπάνω χωρών για έξι βιο-
μηχανικά προφίλ καταναλωτών τον Ιανουάριο του 2018 
εξετάζει τρία στοιχεία του λογαριασμού ρεύματος και 
φυσικού αερίου: Ανταγωνιστικό κόστος, κόστος δικτύου 
και όλα τα άλλα κόστη (φόροι, εισφορές, τέλη κ.λπ.). Σε 
ό,τι αφορά την ηλεκτρική ενέργεια η μελέτη επισημαίνει 
ότι «υπάρχει μεγάλη πολυπλοκότητα τιμολόγησης ως 
συνέπεια της κυβερνητικής παρέμβασης που αποσκοπεί 
στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για ορι-
σμένες κατηγορίες μεγάλων βιομηχανικών καταναλω-
τών». Οι παρεμβάσεις αυτές γίνονται κυρίως στο σκέλος 
των χρεώσεων δικτύου και των φόρων και τελών. 
Η Γερμανία για παράδειγμα έχει επιλέξει να στηρίξει τις 
πολύ μεγάλες βιομηχανίες της (κατανάλωση από 100 
GWh έως 500 GWh ετησίως) παρέχοντάς τους μειώσεις 
στο κόστος δικτύου που φτάνει μέχρι και το 90% αλλά 
και εκπτώσεις στις χρεώσεις ΑΠΕ με ανώτατο όριο. 
Ετσι, η ενεργοβόρα βιομηχανία της Γερμανίας ξεκινώ-
ντας με τιμή στο ανταγωνιστικό σκέλος ρεύματος στα 
31 ευρώ/MWh καταλήγει να πληρώνει τη μεγαβατώρα 
στα 37 ευρώ. Πολιτική μείωσης στα τέλη δικτύου μέχρι 
και 90% εφαρμόζει και η Γαλλία αλλά και η Ολλανδία 
διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό τιμή ρεύματος για 
την ενεργοβόρα βιομηχανία στα 42 ευρώ/MWh και 
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Την έναρξη του προγράμματος Roots, το οποίο στο-
χεύει στη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικό-
τητας, ανακοίνωσε χθες το Χρηματιστήριο Αθηνών, σε 
συνεργασία με το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επι-
μελητήριο και με την υποστήριξη της Παγκόσμιας Ομο-
σπονδίας Συμβουλίων Ανταγωνιστικότητας (GFCC) 
και του υπουργείου Εξωτερικών. Πρόκειται για μία 
πρωτοβουλία ανάδειξης ανταγωνιστικών και εμπορι-
κά αξιοποιήσιμων επιχειρηματικών σχεδίων μικρομε-
σαίων εταιρειών, με βασικό στόχο τη διευκόλυνση της 
πρόσβασής τους σε επενδυτικά κεφάλαια, με κανόνες 
και βέλτιστες πρακτικές που διαμορφώνονται διεθνώς. 
Το πρόγραμμα αφορά την εξοικείωση των μμε με τα 
διάφορα χρηματοπιστωτικά εργαλεία άντλησης κε-
φαλαίων, μέσω των αγορών του Χρηματιστηρίου, 
παρέχοντας πρόσβαση σε ένα διεθνές δίκτυο καταξιω-
μένων επαγγελματιών της κεφαλαιαγοράς, του επιχει-
ρηματικού και του ακαδημαϊκού χώρου.
 Στόχος του Roots είναι η καθοδήγηση των συμμετε-
χόντων εταιρειών και η ανάπτυξη δεξιοτήτων που θα 
τους επιτρέπουν να επικοινωνούν αποτελεσματικά την 
επιχειρηματική τους πρόταση σε ενδιαφερόμενους 
επενδυτές.
 Παράλληλα, το πρόγραμμα επιδιώκει την ενίσχυση 
του οικοσυστήματος της κεφαλαιαγοράς και την αξι-
οποίηση της δυναμικά διαμορφούμενης ευρωπαϊκής 
τάσης, για τη χρηματοδότηση του νέου ανταγωνιστι-
κού παραγωγικού ιστού. 
Μεγαλύτερες προοπτικές για τις ελληνικές μμε
Παρών στη χθεσινή παρουσίαση ήταν και ο πρέσβης 
των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ, ο οποίος κατά 
τον χαιρετισμό του, , μεταξύ άλλων, σημείωσε: «Η 
πρωτοβουλία Roots του Χρηματιστηρίου Αθηνών ξε-
κίνησε να διαμορφώνεται στο πλαίσιο του περσινού 
SelectUSASummit και του ετήσιου Road Show στην 
Αμερική. Αποτελεί ένα ελπιδοφόρο νέο βήμα, που θα 
βοηθήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν 
στην ελληνική αγορά και αγγίζει θέματα που είχαμε το-
νίσει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα οποία θα 
αποτελέσουν κομμάτι του Στρατηγικού Διαλόγου που 
έχουμε προγραμματίσει για τις 13 Δεκεμβρίου». 
Στον ρόλο του υπουργείου Εξωτερικών ως ενός 
ισχυρού δίαυλου επικοινωνίας, των προτάσεων των 
ελληνικών εταιρειών που θα αναδειχθούν μέσα από 
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το πρόγραμμα, με τον ευρύτερο επιχειρηματικό κό-
σμο της διασποράς, αναφέρθηκε με έμφαση ο γενικός 
γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του ΥΠΕΞ 
Γιάννης Μπράχος.
 Την ανάγκη υποστήριξης της νέας γενιάς εταιρειών 
στην απόκτηση πρόσβασης στις κεφαλαιαγορές υπο-
γράμμισε ο πρόεδρος του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
Γιώργος Χαντζηνικολάου: «Η επιστροφή της ελληνικής 
οικονομίας σε τροχιά σταθερής ανάπτυξης θα πρέπει 
να στηριχθεί κατά κύριο λόγο αφενός στην υγιή ιδιω-
τική επιχειρηματικότητα και αφετέρου στην προσέλκυ-
ση επενδυτικών κεφαλαίων, που θα εμπιστευτούν και 
πάλι τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας και θα 
επενδύσουν σε ανταγωνιστικές ελληνικές επιχειρήσεις. 
Δεδομένων των μεγάλων κεφαλαιακών αναγκών της 
ελληνικής οικονομίας, πιστεύουμε ότι η πρωτοβου-
λία αυτή θα ενισχύσει την ελληνική κεφαλαιαγορά, η 
οποία θα πρέπει να αναλάβει και πάλι τον στρατηγικό 
ρόλο της στη χρηματοδότηση της ανασύνταξης του 
ελληνικού παραγωγικού ιστού». 
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Ελληνο-Αμερι-
κανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου Σίμος Αναστασό-
πουλος χαρακτήρισε το Roots ως μία πρωτοβουλία 
που έχει στόχο να κρατήσει στην Ελλάδα τις ιδέες και 
προοπτικές των αξιόλογων επιχειρήσεων και να κινη-
τοποιήσει όλες τις υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις της 
οικονομίας. 
Μηχανισμός ανάδειξης επενδυτικών ευκαιριών
 «Πρωταρχικός σκοπός του Roots είναι να διαμορ-
φώσει στην Ελλάδα έναν μηχανισμό καλλιέργειας και 
ανάδειξης επενδυτικών ευκαιριών, που θα στηρίζει 
τη νέα μικρομεσαία καινοτόμο επιχειρηματικότητα 
στην πορεία μεγέθυνσής της μέσω της αξιοποίησης 
της κεφαλαιαγοράς», ανέφερε ο διευθύνων σύμβου-
λος του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών Σωκρά-
της Λαζαρίδης, προσθέτοντας: «Οι συντελεστές του 
προγράμματος είμαστε ενθουσιασμένοι από τη μέχρι 
τώρα ανταπόκριση των corporate champions και των 
advisors του προγράμματος και μαζί θα στηρίξουμε τη 
μεγέθυνση και την αποτελεσματικότητά του λειτουρ-
γώντας σαν συνεκτικός ιστός. Θέλουμε οι νέοι Έλληνες 
επιχειρηματίες να έχουν σωστή ενημέρωση για τις ευ-
χέρειες εταιρικής χρηματοδότησης μέσω της κεφαλαι-
αγοράς, ώστε να εξασφαλίζουν προοπτικές ανάπτυξης 
της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας τους σε παγκόσμιο 
επίπεδο».

39,4 ευρώ/MWh αντίστοιχα. Η βιομηχανία του Βελ-
γίου αντίθετα όπου οι χρεώσεις δικτύου είναι σχεδόν 
διπλάσιες της Γερμανίας και της Ολλανδίας και τα τέλη 
από τα υψηλότερα στην Ευρώπη (7,1 ευρώ/MWh, όταν 
στην Ολλανδία είναι 0,5 και στη Γερμανία και στη Γαλλία 
3,2) πληρώνει τη μεγαβατώρα στα 49,7 ευρώ, όταν η 
ανταγωνιστική τιμή διαμορφώνεται στα 38 ευρώ, επίπε-
δα αντίστοιχα σχεδόν με αυτά της Γαλλίας (38,2 ευρώ/
MWh).
 Η ελληνική ενεργοβόρος βιομηχανία είναι απολύτως 
εξαρτημένη από τη ΔΕΗ, αφού η εγχώρια αγορά ηλε-
κτρισμού δεν έχει ακόμη εναρμονισθεί με το ευρωπαϊκό 
μοντέλο της πλήρους απελευθέρωσης, με αποτέλεσμα η 
τιμή στο ανταγωνιστικό σκέλος του λογαριασμού να δι-
αμορφώνεται με βάση τα υψηλά λειτουργικά κόστη της 
ΔΕΗ. Παράλληλα, οι ρυθμιστικές χρεώσεις επιμερίζονται 
εις βάρος της βιομηχανίας αφού οι σχετικές αποφάσεις 
λαμβάνονται κάθε φορά στη βάση του λιγότερου πολιτι-
κού κόστους που υπαγορεύει την αποφυγή επιβαρύνσε-
ων στους οικιακούς καταναλωτές.    Τον Ιανουάριο του 
2018 μια αντίστοιχης κατανάλωσης εγχώρια βιομηχα-
νία με αυτές που εξετάζει η μελέτη της PWC έπειτα από 
σειρά εκπτώσεων που παρείχε η ΔΕΗ με απόφαση γενι-
κής συνέλευσης πλήρωνε το ανταγωνιστικό σκέλος του 
ρεύματος στα 54,6 ευρώ/MWh και τελική τιμή (τέλη, 
ΥΚΩ, ΕΦΚ κλπ.) στα 66 ευρώ/MWh. Στο δεύτερο εξά-
μηνο του έτους τα βιομηχανικά τιμολόγια έχουν αυξηθεί 
κατά 20% λόγω της σημαντικής αύξησης των εκπομπών 
CO2 με αποτέλεσμα η διαφορά της τιμής της ηλεκτρικής 
ενέργειας μεταξύ της ελληνικής βιομηχανίας και των 
Ευρωπαίων ανταγωνιστών της να ανέλθει στο 60% ! 
Πέραν αυτού, οι 10 μεγάλες βιομηχανίες της χώρας που 
συνδέονται με την υψηλή τάση βρίσκονται αντιμέτωπες 
με νέες επιβαρύνσεις κατά 20% από τον Φεβρουάριο 
του 2019 που λήγουν οι συμβάσεις που παρείχε η ΔΕΗ 
με απόφαση γενικής συνέλευσης. 
Ο κίνδυνος 
Η βιομηχανία μέσω της ΕΒΙΚΕΝ έχει θέσει το ζήτημα της 
παράτασης των συμβάσεων μέχρι το 2020 τόσο στη ΔΕΗ 
όσο και στην κυβέρνηση και αναμένει τις αποφάσεις της 
διυπουργικής επιτροπής εδώ και έξι μήνες. Το θέμα της 
τιμολόγησης της ενεργοβόρας βιομηχανίας έχει φέρει σε 
διάσταση τη διοίκηση της ΔΕΗ και τους συναρμόδιους 
υπουργούς, οι οποίοι αναγνωρίζοντας το πρόβλημα της 
ανταγωνιστικότητας αναζητούν λύση που να ικανοποιεί 
τον κλάδο. Η βιομηχανία πάντως έχει κρούσει τον κώ-
δωνα του κινδύνου, διαμηνύοντας στην κυβέρνηση ότι 
εάν δεν υπάρξει εντός του Δεκεμβρίου αποφασιστική 
παρέμβασή της η συρρίκνωση του παραγωγικού ιστού 
της χώρας θα είναι μη αναστρέψιμη. 
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“Too little, too late”. Με αυτή την γνωστή αγγλική φράση 
σχολίασε μεγάλο μέρος του διεθνούς τύπου την απόφαση 
της γαλλικής κυβέρνησης να αναστείλει για ένα διάστημα 
την εφαρμογή του αυξημένου περιβαλλοντικού φόρου στα 
καύσιμα ως προσπάθεια κατευνασμού του κινήματος των 
«κίτρινων γιλέκων», που μετά και τα μεγάλης έντασης βίαια 
επεισόδια του περασμένου Σαββάτου έχει φέρει τη γαλλική 
κυβέρνηση αντιμέτωπη με τη μεγαλύτερη κρίση της θητείας 
της.
Ο λόγος είναι ότι έχει γίνει πια σαφές ότι το συγκεκριμένο κίνη-
μα έχει ξεπεράσει κατά πολύ τα όρια της διαμαρτυρίας για το 
συγκεκριμένο φόρο, που μάλλον λειτούργησε ως καταλύτης 
για την έκρηξη ή ως μετωνυμία για ένα σύνολο λόγων δια-
μαρτυρίας και οργής.
Αυτό δείχνει η επέκταση του κινήματος σε όλη τη γαλλική 
επικράτεια, η επέκταση των διαμαρτυριών στο χώρο των 
λυκείων (έναν χώρο που έχει δώσει πολύ μεγάλες κοινωνικές 
συγκρούσεις σε προηγούμενες δεκαετίες), αλλά και η ρητή 
απόρριψη των συγκεκριμένων κινήσεων ως ανεπαρκών από 
αρκετούς εκπροσώπους των ίδιων των «κίτρινων γιλέκων» 
που έχουν ανανεώσει το κάλεσμά τους για μια νέα πανεθνική 
μέρα δράσης το επόμενο Σάββατο. 
Άλλωστε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον ότι η μεγάλη πλειοψηφία 
των Γάλλων πολιτών επιμένει να έχει θετική εικόνα για αυτό 
το κίνημα, ακόμη και μετά τα βίαια επεισόδια του περασμένου 
Σαββάτου, την ίδια ώρα που η δημοτικότητα του προέδρου 
Μακρόν καταβαραθρώνεται.
Μια συνολική αμφισβήτηση του κυρίαρχου προτύπου πολι-
τικής
Είναι σαφές ότι η γαλλική κυβέρνηση, όπως και το σύνολο 
των ευρωπαϊκών ελίτ, δεν είναι αντιμέτωπη απλώς με ένα κί-
νημα διαμαρτυρίας, αλλά με ένα βαθύτερο και ενεργό ρήγμα.
Αυτό που προκύπτει από τις διεκδικήσεις των «κίτρινων γιλέ-
κων», τώρα που σιγά σιγά το οριζόντιο και αποκεντρωμένο 
αυτό κίνημα αποκτά και λόγο αλλά και συναντιέται και με 
τα συνδικάτα και τους μαθητές, είναι ένα βαθύτερο αίτημα 
ισότητας και δικαιοσύνης και μια απαίτηση δημοκρατίας που 
αμφισβητεί οτιδήποτε έχει οριστεί ως νεοφιλελεύθερη διακυ-
βέρνηση στη Γαλλία και στην Ευρώπη.
Υπάρχει πια ένα βαθύ αίσθημα αδικίας στη γαλλική κοινωνία 
και κυρίως μια αίσθηση ότι δεν υπάρχει καμία έννοια ισότη-
τας. Οι εργαζόμενοι και τα μεσαία στρώματα της επαρχίας 
που εξεγέρθηκαν αρχικά κατά του φόρου στα καύσιμα είχαν 
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δει το κόστος ζωής να αυξάνεται την ώρα που το δικό τους ει-
σόδημα διαρκώς μειωνόταν. Το ίδιο ισχύει και για τους εργα-
ζομένους στις μεγάλες πόλεις που αντιμετωπίζουν επίσης ένα 
όλο και μεγαλύτερο κόστος ζωής και περικοπές στα κοινωνικά 
επιδόματα. Την ίδια ώρα η κυβέρνηση Μακρόν με έναν εμ-
φανή τρόπο ενίσχυσε τα ανώτερα κοινωνικά στρώματα, με 
πιο συμβολική κίνηση την κατάργηση του φόρου μεγάλης 
περιουσίας που κατεξοχήν ευνόησε τα ανώτερα εισοδηματικά 
τμήματα του πληθυσμού.
Ταυτόχρονα, με τον εκρηκτικό τρόπο που ήρθε στο προσκή-
νιο και τη μεγάλη του απήχηση στην κοινωνία, τον κίνημα 
αυτό «βραχυκυκλώνει» τον ιδιαίτερο τρόπο άσκησης πολι-
τικής του Εμανουέλ Μακρόν που συνίσταται σε μια επέλαση 
μέτρων, μέσα σε βραχύ χρόνο και συχνά με διατάγματα παρά 
με νομοσχέδια, με την ελπίδα ότι αυτό θα παγώσει τις κοινω-
νικές αντιδράσεις.
Σήμερα, αποδεικνύεται ότι η «θεραπεία σοκ» μάλλον αφο-
ρούσε την ίδια την κυβέρνηση που αμήχανη βλέπει ένα κί-
νημα που ξέρει ότι δεν μπορεί εύκολα να το καταστείλει την 
ίδια ώρα που δεν μπορεί να το κατευνάσει με μικρές παρα-
χωρήσεις.
Γιατί πραγματική ικανοποίηση των αιτημάτων των «κίτρινων 
γιλέκων» θα σήμαινε αναίρεση όλων των μέτρων που υπο-
τίθεται ότι ανταποκρίνονται στην αναγκαία δημοσιονομική 
πειθαρχία της ευρωζώνης και ταυτόχρονα εξασφαλίζουν την 
ανταγωνιστικότητα της γαλλικής οικονομίας.
Θα μπορούσε κανείς να πει ότι το δίλημμα ανάμεσα σε δημο-
κρατία, λαϊκή κυριαρχία και κοινωνική συνοχή από τη μία 
και ανταγωνιστικότητα σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία 
τίθεται στη Γαλλία με τον πιο εκρηκτικό τρόπο.
Μόνο που αυτό το δίλημμα δεν τίθεται μόνο στο επίπεδο της 
Γαλλία αλλά και της Ευρώπης. Ακόμη περισσότερο, σε μεγά-
λο βαθμό οι εξελίξεις στη Γαλλία θα καθορίσουν συνολικά τη 
φυσιογνωμία του «κοινωνικού κράτους» σε ολόκληρη την 
Ευρώπη.
Φόβος και αμηχανία στην Ευρώπη
Αυτό μπορεί να εξηγήσει και την ευρύτερη ευρωπαϊκή ανη-
συχία για τις εξελίξεις στη Γαλλία. Ας μην ξεχνάμε ότι σε μεγάλο 
βαθμό η διακυβέρνηση Μακρόν είχε αντιμετωπιστεί από ένα 
μεγάλο μέρος των ευρωπαϊκών οικονομικών, πολιτικών και 
μιντιακών ελίτ ως ένα ενδιαφέρον πείραμα για τη μετάβαση 
σε ένα νέο «Κέντρο» που κυρίως θα χαρακτηριζόταν από την 
απουσία οργανωμένου κομματικού μηχανισμού και την αδι-
αμεσολάβητη δράση της κυβέρνησης, χωρίς διαπραγματεύ-
σεις με την κομματική βάση και τους «κοινωνικούς εταίρους».
Σήμερα αυτό ακριβώς το μοντέλο «μεταδημοκρατίας» υφί-
σταται μια μεγάλη ήττα και μάλιστα από μια μορφή δράσης 
που είχε απωθηθεί στην ιστορική μνήμη: τη διαδήλωση και 
το οδόφραγμα.
Αυτό, όμως, φέρνει ανησυχία για το τι θα μπορούσε να καλύ-
ψει το κενό που αφήνει η πολιτική απαξίωση του εγχειρήμα-

τος Μακρόν, ιδίως από τη στιγμή που έχουμε και την Άνγκελα 
Μέρκελ αποδυναμωμένη και στο εσωτερικό της Γερμανίας 
αλλά και στο ευρωπαϊκό επίπεδο.
Αυτό μπορεί να εξηγήσει και την εμφάνιση άρθρων στον 
ευρωπαϊκό Τύπο που υποστηρίζουν ότι δεν είναι προς το 
συμφέρον της Ευρώπης να υπάρξει και ένας ακόμη πιο απο-
δυναμωμένος Μακρόν, γιατί αυτό απλώς θα ενισχύσει τις πιο 
ακραίες ή/και λαϊκιστικές φωνές στην Ευρώπη. Ωστόσο, ούτε 
αυτές οι παρεμβάσεις αρθρώνουν με πιο συγκεκριμένο τρόπο 
το περίγραμμα μιας πολιτικής που να αντιστρέφει πραγματικά 
αυτές τις τάσεις.
Στην πραγματικότητα η αμηχανία αυτή απλώς εκφράζει μια 
πραγματική δυσκολία των περισσότερων ευρωπαϊκών πο-
λιτικών δυνάμεων να αντιμετωπίσουν κινήματα που είναι 
πλατιά, εκφράζουν ριζωμένες αντιλήψεις, αισθάνονται νομι-
μοποιημένα και θέτουν μια συνολική διεκδίκηση δικαιοσύνης, 
ισότητας και δημοκρατίας.
Αντιλαμβάνονται ότι δεν μπορούν να τα καταστείλουν απλώς, 
συνειδητοποιούν ότι μπορεί και να μην ξεθυμάνουν τελικά και 
την ίδια ώρα γνωρίζουν ότι εάν υποχωρήσουν πραγματικά, 
τότε θα έχουν ανατρέψει εκ των πραγμάτων ό,τι θεωρούν ως 
«μεταρρυθμιστικό κεκτημένο» των τελευταίων δεκαετιών.
Αδυναμία κατανόησης των κοινωνικών δυναμικών
Το κυριότερο, όμως, είναι ότι ολοένα και περισσότερο απλώς 
δεν μπορούν να κατανοήσουν το γιατί συμβαίνει ένα τέτοιο 
ξέσπασμα και το πώς ζει η πλειοψηφία των ίδιων των ψηφο-
φόρων τους.
Οι τρόποι με τους οποίους αναπαράγονται σήμερα οι πολιτι-
κές ελίτ –και η ίδια η μετεωρική άνοδος του Εμανουέλ Μακρό 
από το χώρο των επιχειρήσεων στην πολιτική και στην Προε-
δρία της Δημοκρατίας είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα– 
σημαίνει ότι δεν έχουν ούτε τις αναγκαίες παραστάσεις για να 
συναισθανθούν τις άμεσες επιπτώσεις των μέτρων τους, 
ούτε τα διανοητικά εργαλεία για να στοχαστούν τους όρους 
κοινωνικών συγκρούσεων που μπορούν να γίνονται όλο και 
πιο έντονες.
Γι’ αυτό και ταλαντεύονται ανάμεσα στον πειρασμό μιας ακό-
μη πιο αυταρχικής και κατασταλτικής αντιμετώπισης, που 
όμως ενέχει τον κίνδυνο να τροφοδοτήσει την αγανάκτηση 
και μια απόπειρα διαπραγμάτευσης που δύσκολα μπορεί να 
φέρει τον κατευνασμό, την ίδια ώρα που δεν μπορούν εύκολα 
να προβλέψουν ποιες θα είναι οι επιπτώσεις στους εκλογικούς 
συσχετισμούς και το πολιτικό σύστημα.
Σε τελική ανάλυση, αποδεικνύεται ότι αυτό που απωθήθηκε 
με τρόπο συστηματικό από τον κυρίαρχο λόγο των τελευταί-
ων ετών, δηλαδή το βάθεμα της κοινωνικής ανισότητας και η 
αποσάθρωση της δημοκρατίας προς όφελος της λογικής ότι η 
ανταγωνιστικότητα είναι πιο σημαντική από τη λαϊκή βούλη-
ση, τώρα επιστρέφει εκρηκτικά ως το τραύμα μιας αταξινόμη-
της κοινωνικής έκρηξης. 


