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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Τη λειτουργία Παρατηρητηρίων Δομημένου Περιβάλλοντος 
σε κάθε Περιφέρεια, με αρμοδιότητες την εποπτεία, την προ-
στασία και τον έλεγχο του δομημένου περιβάλλοντος μαζί 
με νέο τρόπο έκδοσης των πολεοδομικών αδειών παρου-
σιάζει το ΥΠΕΝ μεταξύ των έξι βασικών καινοτομιών, που 
περιλαμβάνει το νέο  σχεδίου νόμου «για τον έλεγχο και την 
προστασία του δομημένου περιβάλλοντος». Το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνέχεια της ανακοίνωσης 
του, ότι την Τετάρτη υπέβαλε το σχέδιο νόμου για τον έλεγχο 
και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος στην Κε-
ντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) της Γενικής 
Γραμματείας της Κυβέρνησης, προκειμένου να ακολουθήσει 
η κατάθεση του για ψήφιση στη Βουλή  προχώρησε χθες σε 
δημοσιοποίηση του τελικού κειμένου του σχεδίου νόμου, 
μαζί με αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα, προς τους διαπι-
στευμένους δημοσιογράφους του τεχνικού ρεπορτάζ,   με το 
οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι νέες ρυθμίσεις.   Στο σχε-
τικό σημείωμα, με τον τίτλο «καινοτομίες», το σημείωμα του 
ΥΠΕΝ αναφέρει ότι τα νέα θεσμικά εργαλεία που δημιουργεί 
το νομοσχέδιο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν:
-Μια νέα διοικητική δομή, αυτή  του Παρατηρητηρίου Δο-
μημένου Περιβάλλοντος, που θα ασχολείται αποκλειστικά με 
τον έλεγχο και την ποιότητα του δομημένου περιβάλλοντος. 
Η αρμοδιότητα αυτή εκχωρείται στο Β΄ βαθμό Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, τις Περιφέρειες, που θα συστήσουν στην έδρα 
τους υπηρεσίες ελέγχου-περιφερειακά παρατηρητήρια, 
καθώς και τοπικά παρατηρητήρια σε επίπεδο περιφερεια-
κής ενότητας. Την Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοι-
νοχρήστων Χώρων και την αντιστοίχιση μέσω αυτής των 
τίτλων  Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), με τίτλους 
Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (ΕΠΙ).
-Την Ηλεκτρονική Πολεοδομική Ταυτότητα Δήμου για την 
παρακολούθηση της εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδια-
σμού. 
-Τον νέο τρόπο έκδοσης πολεοδομικών αδειών.
-Την ηλεκτρονική καταγραφή των αυθαιρέτων που έχουν 
εγκριθεί μετά την 28η Ιουλίου του 2011.
-Τον διαχωρισμό από πλευράς των κυρώσεων ενός νέου 
αυθαίρετου και μίας απλής πολεοδομικής παράβασης.  
 Στο ίδιο σημείωμα αναφέρεται ότι «το σχεδίου νόμου «για τον 
έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος» 

στοχεύει στην αντιμετώπιση των πρωταρχικών αιτίων που 
οδήγησαν στη δημιουργία ενός άναρχου και αυθαίρετου δο-
μημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Έχοντας ως πρόταγμα 
τη μέριμνα, την πρόληψη και την προστασία του περιβάλλο-
ντος, το νομοσχέδιο προσπαθεί παράλληλα να αντιμετωπίσει 
γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στις διαδικασίες αδειοδότησης, 
που συχνά στο παρελθόν υπέθαλψαν ή ακόμα και τροφοδό-
τησαν παραβατικές συμπεριφορές. Προκειμένου να πετύχει 
τον παραπάνω στόχο, το νομοσχέδιο υιοθετεί μια προσέγγι-
ση που: αφενός επιδιώκει την απλοποίηση και σημαντική επι-
τάχυνση των διαδικασιών έκδοσης και ελέγχου των αδειών 
δόμησης αφετέρου προβλέπει την ουσιαστική αναθεώρηση 
τόσο του μηχανισμού και των μέσων εποπτείας και ελέγχου 
της ποιότητας του δομημένου περιβάλλοντος, όσο και των 
μεθόδων αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης. Στο μετα-
ξύ , όσον αφορά  τις προβλέψεις του νέου νομοσχεδίου  για 
τις εκπτώσεις και τις διευκολύνσεις στους αυθαιρετούχους  
σχετικό ρεπορτάζ  στο  vima.gr  αναφέρει  ότι έκπτωση έως 
20% στο ειδικό πρόστιμο για εκείνους που θα υπαχθούν έως 
τις 8 Δεκεμβρίου 2017 στις νέες ρυθμίσεις προβλέπει το νέο 
σχέδιο νόμου για την τακτοποίηση αυθαίρετων. Για όσους 
αποφασίσουν να νομιμοποιήσουν αυθαίρετο κτίσμα από τις 
09/12/2017 έως τις 08/06/2018 ή έχουν υποβάλλει μελέτη 
στατικής επάρκειας θα γλιτώσουν το 10% του προστίμου. Οι 
μειώσεις στα πρόστιμα, βάσει των διατάξεων του νομοσχεδί-
ου, μπορεί να είναι ακόμη μεγαλύτερες, υπό προϋποθέσεις. 
Παράλληλα ρεπορτάζ στο protothema.gr αναφέρει ότι δι-
καίωμα ενοικίασης μόνο κατόπιν της νομιμοποίησης του αυ-
θαιρέτου δίνει το νέο νομοσχέδιο, το οποίο συμπληρώνει ότι 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει τουλάχιστον 
δύο χρόνια παράταση στο νόμο. Επιπλέον, αναφέρεται πως 
με την απάλειψη του πιστοποιητικού μηχανικού από τις κλη-
ρονομιές και τα επαγγελματικά ακίνητα αλλά με την ανάγκη 
νομιμοποίησης αυθαιρέτων και στις μισθώσεις, παίρνει με 
καθυστέρηση ενός έτους, το δρόμο της θεσμοθέτησης, ο νέος 
νόμος για τα αυθαίρετα. Στο δημοσίευμα του protothema.
gr, σημειώνεται ακόμη ότι μέχρι σήμερα, υποχρέωση νομι-
μοποίησης με προσκόμιση βεβαίωσης μηχανικού έχουν όσα 
ακίνητα μεταβιβάζονται ή υπάρχει σύσταση εμπράγματος 
δικαιώματος. Αναλυτικά στις σελ 4,5,6 
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δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 4, 5 
Τι προβλέπει το νέο  σχεδίου νόμου «για τον έλεγχο και την 
προστασία του δομημένου περιβάλλοντος». Οι βασικές 
ρυθμίσεις, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα που δημο-
σιοποίησε  το ΥΠΕΝ
Σελ 3 
ΕΣΠΑ: Ξεκινάει ο β’ κύκλος προγράμματος ενίσχυσης πτυ-
χιούχων. Αφορά αυτοαπασχολούμενους,  ανέργους και 
μισθωτούς, με προϋπολογισμό €80 εκατ.
Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Τεχνικών Προ-
διαγραφών για την κατάρτιση των νέων Δασικών Χαρτών
Δημοσιεύτηκαν οι προδιαγραφές των ΤΧΣ και ΕΧΣ
Σελ 6 
Οι εκπτώσεις & οι διευκολύνσεις για τους αυθαιρετούχους 
στο νέο Ν/Σ
Με νομιμοποίηση αυθαιρέτων και οι μισθώσεις ακινήτων
Σελ 7 
Στη διαιτησία προσφεύγει το δημόσιο κατά της Ελληνικός 
Χρυσός
Έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 200 έως 300 εκατ. 
ευρώ για την Μυτιληναίος
Σελ 8-9
Τι συζητήθηκε στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Πετρελαίου
Σελ 10
Με περισσότερους από 3000 εργαζομένους συνεχίζεται η 
κατασκευή του TAP στην Ελλάδα 
Σελ 11-12
9ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ: Ηλεκτρονικές επικοινωνίες & τα-
χυδρομικές υπηρεσίες στην ενιαία ψηφιακή αγορά
Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευσης 2017: Παρέχοντας Εμπι-
στοσύνη στον Κατασκευαστικό Κλάδο
Η Κομισιόν κοντά σε ολοκλήρωση πρότασης για πανευρω-
παϊκό σύστημα συντάξεων
Σελ 13 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία: Η Επιτροπή χαιρετίζει τη συμφωνία 
20 κρατών μελών
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ 14,15,16
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE: Οι βασικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΕΝ
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προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

10 - 11 Ιουνίου 
2017

Εκδήλωση: Προσβασιμότητα  στο δημό-
σιο χώρο  
χΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ομάδα p_public, υπό την αιγίδα του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων

14 Ιουνίου 2017
Εσπερίδα: «Νέοι τρόποι χρηματοδότησης 
Δημοσίων Έργων»
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

23 - 24 Ιουνίου 
2017

Εκδήλωση: «Ο ΑΤΜ στην Εκτίμηση, Αξιο-
ποίηση και Διαχείριση της Ακίνητης Περι-
ουσίας»
ΑΘΗΝΑ

Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών

«ΕξΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΩΝ II» ΚΑΙ χΡΗΜΑΤΟδΟΤΙΚΑ 
ΕΡγΑΛΕΙΑ γΙΑ ΤΙΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΟΙ πΡΟΟπΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕπΙΣΤΗΜΗΣ 
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Γιώργος Στασινός
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ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΚΑΛΑΜΑΤΑ

ΚΑΡδΙΤΣΑ

Το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Α.Π.Θ. -με την ευκαιρία της συ-
μπλήρωσης 60 χρόνων από την έναρξη λειτουργίας του- 
διοργανώνει σήμερα ημερίδα με τίτλο: «60 χρόνια Τμήμα 
Αρχιτεκτόνων - 90 χρόνια Α.Π.Θ.», στο Αρχαιολογικό Μου-
σείο Θεσσαλονίκης.

Εσπερίδα με θέμα: «Βασικά Θέματα Πυροπροστασίας 
Κτιρίων και Εγκαταστάσεων» διοργανώνει σήμερα 
στις 5:30 μ.μ. (ξενοδοχείο Pharae Palace), ο Πανελλή-
νιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλε-
κτρολόγων / Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας, σε συ-
νεργασία με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας 
και την εταιρεία MOBIAK A.E.

H Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας διοργανώνει 
σήμερα και αύριο το 1ο πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: 
«Κλιματική αλλαγή: Η Αυτοδιοίκηση και η Θεσσαλία 
μπροστά  στην παγκόσμια πρόκληση». 
Συνδιοργανωτές του συνεδρίου είναι το ΤΕΕ - Περιφε-
ρειακό Τμήμα Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας , το ΤΕΕ 
- Περιφερειακό Τμήμα Μαγνησίας, το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής 
Ελλάδος και η ΕΘΕΜ (Εταιρεία Θεσσαλικών Μελετών).

Το Επιμελητήριο Καβάλας, μέλος του Ευρωπαϊκού δι-
κτύου στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων Enterprise 
Europe Network, διοργανώνει -σε συνεργασία με το  
Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης ΕΤΕΑΝ 
Α.Ε.- εκδήλωση με θέμα: «Έναρξη προγράμματος «Εξοι-
κονομώ κατ’ οίκων II» και χρηματοδοτικά εργαλεία για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις», στις 21 Ιουνίου 2017 και 
ώρα 19:00,  στο Επιμελητήριο Καβάλας.
Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Πρόεδρος του Δ.Σ. & Διευ-
θύνοντας Σύμβουλος της ΕΤΕΑΝ Α.Ε. Γαλιάτσος Κωνστα-
ντίνος, ενώ τα βασικά θέματα που θα αναπτυχθούν:
- Το πρόγραμμα εγγυήσεων τραπεζικών δανείων από το 
ΕΤΕΑΝ και τα οφέλη του για τις μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις

- Τα βασικά χαρακτηριστικά του Ταμείου Επιχειρηματικό-
τητας ΙΙ (ΤΕΠΙΧ ΙΙ)
- Τα βασικά χαρακτηριστικά του Ταμείου Εξοικονομώ 
κατ’ Οίκον ΙΙ (ΤΕΚΟΙΚ ΙΙ) και ποιες είναι οι κυριότερες δι-
αφορές του  από το προηγούμενο πρόγραμμα (ΤΕΞΟΙΚ Ι)
- Τι είναι μικροπιστώσεις, ποιους αφορούν και με ποιον 
τρόπο υλοποιούνται.
- Τι είναι το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών, ποια 
είναι τα επιμέρους Ταμεία του, πως λειτουργεί και ποιες 
επιχειρήσεις αφορά. 
Πληροφορίες: www.etean.gr, www.kcci.gr, τηλ. 2510 
222212 (εσωτ. 4  και 11).

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), διοργανώνει στις 
15 Ιουνίου 2017 (9:30-14:30) ημερίδα με τίτλο: «Ανοικτή 
Επιστήμη: Ζητήματα και Προοπτικές» στο Εθνικό Ίδρυμα 
Ερευνών (Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα). 
Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα παρουσιαστούν οι τε-
λευταίες εξελίξεις για την Ανοικτή Επιστήμη, σε ευρωπαϊκό 
και εθνικό επίπεδο. Επίσης οι ερευνητές θα έχουν τη δυνα-
τότητα να ενημερωθούν και να εξοικειωθούν με υπηρεσίες 
και εργαλεία που υποστηρίζουν την ανοικτή πρόσβαση σε 
δημοσιεύσεις και δεδομένα που παράγονται στο πλαίσιο 

της έρευνάς τους.
Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη του ευ-
ρωπαϊκού έργου OpenAIRE (www.openaire.eu) το οποίο 
υποστηρίζει τη μετάβαση στην Ανοικτή Επιστήμη και την 
ενίσχυση του αντίκτυπου και της επανάχρησης των επι-
στημονικών δημοσιεύσεων και δεδομένων. 
Πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/events/20872.  
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά στη διεύθυνση: 
http://media.ekt.gr/live.



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

ΕΣπΑ: ξΕΚΙΝΑΕΙ Ο β’ ΚυΚΛΟΣ πΡΟγΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΝΙΣχυΣΗΣ πΤυχΙΟυχΩΝ

ΤΕΘΗΚΕ ΣΕ δΗΜΟΣΙΑ δΙΑβΟυΛΕυΣΗ ΤΟ ΣχΕδΙΟ ΤΕχΝΙΚΩΝ πΡΟδΙΑγΡΑΦΩΝ γΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ δΑΣΙΚΩΝ χΑΡΤΩΝ

δΗΜΟΣΙΕυΤΗΚΑΝ ΟΙ πΡΟδΙΑγΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΤχΣ ΚΑΙ ΕχΣ

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοινώνει 
την προκήρυξη του β’ κύκλου της Δράσης «Ενίσχυση 
της αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης» με προϋπολογισμό 80 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με το vima.gr  η  δράση αποτελεί τη συνέχεια 
του α’ κύκλου και στοχεύει στην ενίσχυση των πτυχι-
ούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που επιθυμούν να 
ασκήσουν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με 
το επιστημονικό τους αντικείμενο. 
Στον β’ κύκλο οι ωφελούμενοι διευρύνονται καθώς 
εκτός από αυτοαπασχολούμενους και ανέργους θα 
μπορούν να συμμετάσχουν και μισθωτοί πτυχιούχοι. 
Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 
5.7.2017 και μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περι-
όδους οι οποίες είναι οι εξής: 1η) από 5.7.2017 έως 
9.8.2017, 2η) από 6.9.2017 έως 11.10.2017, 3η) από 
8.11.2017 έως 13.12.201. 
Με αφορμή την προκήρυξη του β’ κύκλου της δρά-
σης, η Ειδική Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Ε.Π. 
του ΕΤΠΑ και ΤΣ κα Ευγενία Φωτονιάτα δήλωσε:  «Η 
δράση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλέγμα πα-
ρεμβάσεων για την αύξηση της απασχόλησης μέσω 
της τόνωσης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. 
Πρόκειται για δράσεις με διαφορετικούς στόχους και 

προσανατολισμό απ’ ότι στο παρελθόν, που απαίτησαν 
χρόνο και πολύ κόπο για να σχεδιαστούν και, κυρίως, 
για να προσαρμοστούν στις πραγματικές ανάγκες των 
ωφελούμενων. 
Απόδειξη του εύστοχου σχεδιασμού της δράσης, είναι 
πρώτα απ’ όλα, η ιδιαίτερα υψηλή ανταπόκριση των 
ενδιαφερόμενων, που είχε ως αποτέλεσμα να προχω-
ρήσουμε και στην αύξηση του προϋπολογισμού του α’ 
κύκλου της δράσης στα 100 εκ. ευρώ. 
Στον β’ κύκλο η δράση έχει συμπληρωθεί συμπεριλαμ-
βάνοντας και μισθωτούς πτυχιούχους που επιδιώκουν 
να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση στο επι-
στημονικό πεδίο τους και εξειδικευτεί περαιτέρω, για 
να μπορέσει να αποτελέσει έτσι ένα ακόμα πιο χρήσιμο 
εργαλείο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητα της 
ιδιαίτερης αυτής ομάδας που αποτελεί το επιστημονικό 
κεφάλαιο της χώρας.  
Συνεχίζουμε να εργαζόμαστε σκληρά για να υλοποι-
ήσουμε τις δεσμεύσεις μας. Παρά τις δυσκολίες που 
χρειάζεται να ξεπερνάμε για να εφαρμόσουμε τις πο-
λιτικές μας και παρά τον χρόνο που απαιτείται για να 
καθιερωθούν και να εφαρμοστούν νέοι μηχανισμοί 
χρηματοδότησης που προωθούμε όπως πχ ο ESCROW 
Account, συνεχίζουμε και είμαστε έτοιμοι να προκη-

ρύξουμε άμεσα όλες τις δράσεις που προαναγγείλαμε. 
Στην κριτική περί καθυστερήσεων αντιπαραβάλλουμε 
την ποιότητα, την διαφάνεια και την στόχευση των 
σχεδιαζόμενων δράσεων μας». 
Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται μόνο ηλεκτρονικά 
και δωρεάν, στην διεύθυνση www.ependyseis.gr .  
Πληροφόρηση για τη δράση μπορείτε να βρείτε στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.antagonistikotika.gr, 
www.espa.gr, στα κοινωνικά δίκτυα της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ 
(Facebook, Twitter, Linked in) και από το γραφείο 
πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ στη Λεωφ. Μεσογεί-
ων 56, Αθήνα, καθημερινές από τις 8.00 πμ. έως τις 
5.00 μμ. 
Επίσης για την εξυπηρέτηση του κοινού λειτουργεί 
τηλεφωνικό κέντρο από τις 8:00πμ έως τις 19:00μμ 
στο 801 11 36 300 (από σταθερό τηλέφωνο με αστική 
χρέωση). 
Επίσης πληροφόρηση θα δίνεται από τους κατά τόπους 
εταίρους του ΕΦΕΠΑΕ, ανάλογα με την έδρα υλοποί-
ησης του υποβαλλομένου επιχειρηματικού σχεδίου, 
www.efepae.gr.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε 
με δελτίο τύπου ότι  θέτει σε δημόσια διαβούλευση το 
σχέδιο με τίτλο «Τεχνικές προδιαγραφές κατάρτισης, 
συμπλήρωσης, επικαιροποίησης δασικών χαρτών και 
λοιπών θεμάτων», με στόχο την οριστικοποίηση των 
προδιαγραφών κατάρτισης των δασικών χαρτών για 
την προκήρυξη του έργου στο υπόλοιπο της χώρας. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Σωκράτης Φάμελλος, καλεί όλους τους πολίτες, 
τους κοινωνικούς εταίρους και κάθε ενδιαφερόμενο να 
συμμετάσχει καταθέτοντας προτάσεις, προκειμένου να 
βελτιωθούν οι διατάξεις του προς διαβούλευση σχεδίου 
Υπουργικής Απόφασης. Η διαβούλευση θα ολοκληρω-
θεί την Παρασκευή 16 Ιουνίου 2017. Σημειώνεται ότι η 

διαβούλευση αυτή δεν αφορά την τρέχουσα ανάρτηση 
των δασικών χαρτών στο 35%, ούτε το περίπου 17% 
της χώρας για το οποίο έχει καταρτιστεί χάρτης, αλλά 
δεν έχει αναρτηθεί ακόμα. Αφορά μόνο το υπόλοιπο της 
χώρας για το οποίο δεν έχει γίνει ακόμα καμία εργασία 
κατάρτισης δασικών χαρτών.

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Β’ 
1975/6.6.2017) η απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, για τον καθορισμό των 
προδιαγραφών εκπόνησης των μελετών Τοπικών Χωρι-
κών Σχεδίων (ΤΧΣ), που απαιτούνται για την εκπόνηση 
και αναθεώρηση των πολεοδομικών σχεδίων της χώρας, 
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ. Οι προδια-
γραφές περιλαμβάνουν αρχές και στόχους του σχεδιασμού, 
με έμφαση στην κοινωνική συνοχή, τη βελτίωση της ποι-
ότητας ζωής, τη συνετή διαχείριση της γης και την προ-
στασία των φυσικών συστημάτων και της γεωργικής γης. 
Επίσης, προσδιορίζουν το περιεχόμενο και τη διαδικασία 

εκπόνησης των απαιτούμενων υποστηρικτικών μελετών 
(γεωλογικές, οριοθέτησης ρεμάτων και Στρατηγική Μελέτη 
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων), καθώς και τη διαδικασία 
εκπόνησης της κύριας μελέτης των ΤΧΣ. Βασικό στοιχείο της 
διαδικασίας αποτελεί ο διαφορετικός τρόπος ενσωμάτωσης 
της ΣΜΠΕ, που αφενός προωθεί την ουσιαστική ένταξη της 
περιβαλλοντικής διάστασης στον πολεοδομικό σχεδιασμό 
και αφετέρου μειώνει τον συνολικό χρόνο εκπόνησης των 
μελετών ΤΧΣ.
Επίσης, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1976/6.6.2017 η από-
φαση του ΥΠΕΝ, με τις τροποποιημένες προδιαγραφές των 
Ειδικών Χωρικών Σχεδίων, οι οποίες ενσωματώνουν τη 

διαδικασία προέγκρισης των σχεδίων, όπως αυτή προβλέ-
πεται στον νόμο 4447/2017. 
-Οι προδιαγραφές εκπόνησης των ΤΧΣ δημοσιεύονται στη 
διεύθυνση:  
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%CE%9A%CE%A04653%CE%A08-
46%CE%9F?inline=true. 
-Οι προδιαγραφές εκπόνησης των ΕΧΣ δημοσιεύονται στη 
διεύθυνση: 
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%CE%97%CE%A0%CE%934653%CE%A08-
%CE%994%CE%9F?inline=true

Αφορά αυτοαπασχολούμενους,  ανέργους και μισθωτούς, με προϋπολογισμό €80 εκατ.

https://diavgeia.gov.gr/doc/63%25CE%259A%25CE%25A04653%25CE%25A08-46%25CE%259F%3Finline%3Dtrue.%20
https://diavgeia.gov.gr/doc/63%25CE%259A%25CE%25A04653%25CE%25A08-46%25CE%259F%3Finline%3Dtrue.%20
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%25CE%2597%25CE%25A0%25CE%25934653%25CE%25A08-%25CE%25994%25CE%259F%3Finline%3Dtrue
https://diavgeia.gov.gr/doc/6%25CE%2597%25CE%25A0%25CE%25934653%25CE%25A08-%25CE%25994%25CE%259F%3Finline%3Dtrue
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ΤΙ πΡΟβΛΕπΕΙ ΤΟ ΝΕΟ  ΣχΕδΙΟυ ΝΟΜΟυ «γΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕγχΟ ΚΑΙ ΤΗΝ πΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟυ 
δΟΜΗΜΕΝΟυ πΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ»

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνέχεια της 
ανακοίνωσης του, ότι την Τετάρτη υπέβαλε το σχέδιο νόμου 
για τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλο-
ντος στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕ.Ν.Ε.) 
της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης, προκειμένου να 
ακολουθήσει η κατάθεση του για ψήφιση στη Βουλή  προχώ-
ρησε χθες σε δημοσιοποίηση του τελικού κειμένου του σχεδίου 
νόμου, μαζί με αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα, προς τους 
διαπιστευμένους δημοσιογράφους του τεχνικού ρεπορτάζ,   με 
το οποίο παρουσιάζονται αναλυτικά οι νέες ρυθμίσεις.   Στο 
σχετικό σημείωμα  αναλυτικά σημειώνεται:
Εισαγωγικά για το νομοσχέδιο
Σκοπός
Το σχεδίου νόμου «για τον έλεγχο και την προστασία του δομη-
μένου περιβάλλοντος» στοχεύει στην αντιμετώπιση των πρω-
ταρχικών αιτίων που οδήγησαν στη δημιουργία ενός άναρχου 
και αυθαίρετου δομημένου περιβάλλοντος στην Ελλάδα. Έχο-
ντας ως πρόταγμα τη μέριμνα, την πρόληψη και την προστασία 
του περιβάλλοντος, το νομοσχέδιο προσπαθεί παράλληλα να 
αντιμετωπίσει γραφειοκρατικές αγκυλώσεις στις διαδικασίες 
αδειοδότησης, που συχνά στο παρελθόν υπέθαλψαν ή ακόμα 
και τροφοδότησαν παραβατικές συμπεριφορές.
Προκειμένου να πετύχει τον παραπάνω στόχο, το νομοσχέδιο 
υιοθετεί μια προσέγγιση που: • αφενός επιδιώκει την απλο-
ποίηση και σημαντική επιτάχυνση των διαδικασιών έκδοσης 
και ελέγχου των αδειών δόμησης • αφετέρου προβλέπει την 
ουσιαστική αναθεώρηση τόσο του μηχανισμού και των μέσων 
εποπτείας και ελέγχου της ποιότητας του δομημένου περιβάλ-
λοντος, όσο και των μεθόδων αντιμετώπισης της αυθαίρετης 
δόμησης
Καινοτομίες
Τα νέα θεσμικά εργαλεία που δημιουργεί το νομοσχέδιο, με-
ταξύ άλλων, περιλαμβάνουν: • μια νέα διοικητική δομή, αυτή  
του Παρατηρητηρίου Δομημένου Περιβάλλοντος, που θα 
ασχολείται αποκλειστικά με τον έλεγχο και την ποιότητα του 
δομημένου περιβάλλοντος. Η αρμοδιότητα αυτή εκχωρείται 
στο Β΄ βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τις Περιφέρειες, που 
θα συστήσουν στην έδρα τους υπηρεσίες ελέγχου-περιφε-
ρειακά παρατηρητήρια, καθώς και τοπικά παρατηρητήρια σε 
επίπεδο περιφερειακής ενότητας. • την Τράπεζα Δικαιωμάτων 
Δόμησης και Κοινοχρήστων Χώρων και την αντιστοίχιση μέσω 
αυτής των τίτλων  Μεταφοράς Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), 
με τίτλους Εισφοράς Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου (ΕΠΙ). • την 
Ηλεκτρονική Πολεοδομική Ταυτότητα Δήμου για την παρα-
κολούθηση της εξέλιξης του πολεοδομικού σχεδιασμού  • τον 
νέο τρόπο έκδοσης πολεοδομικών αδειών • την ηλεκτρονική 
καταγραφή των αυθαιρέτων που έχουν εγκριθεί μετά την 28η 
Ιουλίου του 2011 • τον διαχωρισμό από πλευράς των κυρώ-
σεων ενός νέου αυθαίρετου και μίας απλής πολεοδομικής 
παράβασης  
διαδικασία σύνταξης
Το νομοσχέδιο προήλθε μετά από μακρά συζήτηση, κατάθεση 

και ανταλλαγή απόψεων  με πλήθος εμπλεκόμενων φορέων 
και θεσμών. Ετέθη σε δημόσια διαβούλευση τον Σεπτέμβριο 
του 2016 και συνεχίστηκε ο δημόσιος διάλογος μέσω ομάδων 
εργασίας, όπου αξιολογήθηκαν και ενσωματώθηκαν πολλά 
σχόλια και προτάσεις. 
Απλοποίηση αδειοδότησης (Κεφάλαιο β)
Φιλοσοφία
Το νομοσχέδιο προχωρά στη δημιουργία ενός νέου θεσμικού 
πλαισίου για τη διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών 
αδειών, με τη δημιουργία τριών κατηγοριών τρόπου έκδοσης 
οικοδομικών αδειών. Στόχος είναι ο εκμηδενισμός του χρόνου 
αναμονής, η εξάλειψη φαινομένων διαφθοράς, η αποφόρτιση 
των υπηρεσιών δόμησης, η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολι-
τών και η προσέλκυση επενδυτών. Η υποβολή του φακέλου 
που εμπεριέχει όλες τις απαιτούμενες μελέτες, καθώς και θε-
ωρημένους όρους δόμησης, γίνεται πλέον αποκλειστικά ηλε-
κτρονικά και στις περιπτώσεις όπου υπάρχει ασφάλεια πολεο-
δομικού δικαίου (με εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια, 
κτηματολόγιο, κυρωμένους δασικούς χάρτες,  η οικοδομική 
άδεια εκδίδεται άμεσα από την Υπηρεσία Δόμησης (ΥΔΟΜ), 
μετά την υποβολή όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών 
και εγκρίσεων. 
Μέθοδος
Κάθε περίπτωση κτιρίου που πρόκειται να ανεγερθεί εντάσσε-
ται σε μία από τις 3 κατηγορίες που προβλέπει το νομοσχέδιο, 
ανάλογα με την περιοχή, τη θέση, τη χρήση, το μέγεθος και το 
περιβαλλοντικό αποτύπωμα του κτιρίου.
Κατηγορία 3: Αφορά κτίρια σε περιοχές εντός σχεδίου ή εκτός 
σχεδίου όπου όμως υπάρχει ασφάλεια δικαίου (εγκεκριμένο 
κανονιστικό πλαίσιο ,όπως κτηματολόγιο, κυρωμένοι δασικοί 
χάρτες, εγκεκριμένα ΓΠΣ,ΤΧΣ,ΣΧΟΟΑΠ κλπ). Σε αυτές τις περι-
πτώσεις η οικοδομική αδεία εκδίδεται αυτόματα, αμέσως μετά 
με την ηλεκτρονική υποβολή από τον εξουσιοδοτημένο μηχα-
νικό του φακέλου, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και 
τις μελέτες.
Κατηγορίες 1 & 2: Πρόκειται για τις υπόλοιπες περιπτώσεις και 
η διάκριση αφορά κυρίως τη διαδικασία έκδοσης της άδειας (η 
πλήρης περιγραφή γίνεται στο άρθρο 36 του νομοσχεδίου). 
Εδώ απαιτείται έλεγχος και αυτοψία της Υπηρεσίας Δόμησης 
(ΥΔΟΜ), για τη διαπίστωση της συνδρομής συγκεκριμένων 
προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος. Επιπλέον διενεργείται 
προληπτικός έλεγχος επί των μελετών που συνοδεύουν τον 
φάκελο.
διαδικασία προέγκρισης
Για πρώτη φορά εισάγεται η διαδικασία της προέγκρισης, η 
οποία στις περισσότερες περιπτώσεις είναι προαιρετική. Αφο-
ρά περιπτώσεις όπου κρίνεται επιθυμητή η έγκριση της ΥΔΟΜ 
πριν την σύνταξη των μελετών του κτιρίου (π.χ. επειδή εμπί-
πτουν σε αμφιλεγόμενες ή προβληματικές περιπτώσεις εφαρ-
μογής διατάξεων πολεοδομικής νομοθεσίας). Η διαδικασία της 
προέγκριση είναι υποχρεωτική ειδικά για περιπτώσεις κτιρίων 
άνω των 3.000 τ.μ., όταν προβλέπεται η έκδοση οικοδομικής 

αδείας από άλλες υπηρεσίες πλην της ΥΔΟΜ και σε έργα ιδιαί-
τερης περιβαλλοντικής και οικιστικής σημασίας.
Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου
Πρόκειται για θεσμοθέτηση διαδικασιών δημιουργίας, υποβο-
λής, ενημέρωσης και περιοδικών ελέγχων της ταυτότητας των 
κτιρίων. Σκοπός είναι η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστα-
σης του κτιρίου και των αδειών που το συνοδεύουν, ώστε να 
διευκολύνεται ο έλεγχος και η παρακολούθηση των μεταβο-
λών κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής του. Η υποβολή όλων 
των απαραίτητων στοιχείων θα πρέπει να γίνει εντός 3ετίας για 
κτίρια που ανήκουν στο Δημόσιο ή στεγάζουν υπηρεσίες του 
και εντός 5ετίας για τα υπόλοιπα κτίρια.
παρατηρητήριο δομημένου περιβάλλοντος (Κεφά-
λαιο Α)
Η νέα δομή
Στοχεύοντας στον πλήρη διαχωρισμό των διαδικασιών αδειο-
δότησης και ελέγχου, το νομοσχέδιο προχωρά στη δημιουργία 
ενός μηχανισμού παρακολούθησης, καταγραφής, ελέγχου και 
λήψης μέτρων για την προστασία του δομημένου περιβάλλο-
ντος. Ο νέος μηχανισμός προβλέπει σημαντική αποκέντρωση 
αρμοδιοτήτων και πόρων προς την αιρετή περιφερειακή αυ-
τοδιοίκηση, καθώς αποτελείται από τρία διαφορετικά επίπεδα: 
• το Παρατηρητήριο Δομημένου Περιβάλλοντος (Διεύθυνση 
Ελέγχου Δομημένου Περιβάλλοντος και Εφαρμογής Σχεδι-
ασμού), που θα υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Χωρικού 
Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ • τα Περι-
φερειακά Παρατηρητήρια (Περιφερειακές Διευθύνσεις Ελέγχου 
Δόμησης), που θα υπάγονται στην κάθε Περιφέρεια • τα Τοπικά 
Παρατηρητήρια (Τμήματα Ελέγχου Δόμησης), που θα υπάγο-
νται στην κάθε Περιφερειακή Ενότητα (παλιές νομαρχίες)
Αρμοδιότητες
Μεταξύ άλλων, οι αρμοδιότητες του κεντρικού Παρατηρητη-
ρίου περιλαμβάνουν: • την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής 
εφαρμογής της νομοθεσίας για την προστασία του δομημένου 
περιβάλλοντος • την συλλογή και αξιοποίηση των επιχειρη-
σιακών δεδομένων και στοιχείων • την παροχή οδηγιών και 
κατευθύνσεων προς τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια 
• την σύνταξη ετησίων εκθέσεων προς τον ΥΠΕΝ • την μέρι-
μνα για την λειτουργία του θεσμού της μεταφοράς συντελεστή 
δόμησης
Τα Περιφερειακά Παρατηρητήρια:
• ελέγχουν την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας για την προ-
στασία του δομημένου περιβάλλοντος, συλλέγουν και αξιοποι-
ούν επιχειρησιακά δεδομένα και παρέχουν οδηγίες στα Τοπικά 
Παρατηρητήρια (μεταξύ άλλων σε αυτές τις αρμοδιότητες υπά-
γεται η κατεδάφιση αυθαιρέτων) • συντάσσουν ετησίως έκθε-
ση για τα θέματα αρμοδιότητας τους, την οποία υποβάλλουν 
στο κεντρικό Παρατηρητήριο • ενημερώνουν με στοιχεία και 
πληροφορίες τα ηλεκτρονικά μητρώα (ηλεκτρονική ταυτότητα 
κτιρίων, ηλεκτρονικό μητρώο αυθαιρέτων)

Οι βασικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΕΝ
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ΤΙ πΡΟβΛΕπΕΙ ΤΟ ΝΕΟ  ΣχΕδΙΟυ ΝΟΜΟυ «γΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕγχΟ ΚΑΙ ΤΗΝ πΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟυ δΟΜΗΜΕΝΟυ πΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ»

(Συνέχεια από τη σελ 4)
Αρμοδιότητες
Τα Τοπικά Παρατηρητήρια έχουν αρμοδιότητα την εφαρμογή 
της κείμενης νομοθεσίας για την προστασία του δομημένου πε-
ριβάλλοντος, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνει:
• την ηλεκτρονική διαδικασία εντοπισμού, ελέγχου και καταγρα-
φής αυθαιρέτων
• την επιβολή  κυρώσεων για αυθαίρετες κατασκευές μετά το 
2011
• την παρακολούθηση της «Ηλεκτρονικής Πολεοδομικής Ταυτό-
τητας» των οικείων Δήμων
• την μέριμνα για τη διάσωση και αποκατάσταση των διατηρη-
τέων κτιρίων και τον συντονισμό των συναρμόδιων υπηρεσιών 
για την αισθητική αναβάθμιση των κοινόχρηστων χώρων
• τον έλεγχο των κατασκευών και των κοινόχρηστων χώρων ως 
προς την τήρηση  της νομοθεσίας σε θέματα προσβασιμότητας 
και ελεύθερης κυκλοφορίας πεζών, ΑΜΕΑ κλπ
• σημαντικές πτυχές του ελέγχου επικινδυνότητας οικοδομών
• τη σύνταξη ανά τρίμηνο έκθεσης για την πορεία προόδου των 
θεμάτων αρμοδιότητας τους, την οποία υποβάλλουν στα Περι-
φερειακά Παρατηρητήρια
Συλλογικά όργανα
Το νομοσχέδιο ορίζει, επίσης, τη συγκρότηση, σύνθεση και τις 
αρμοδιότητες, σε περιφερειακό και κεντρικό επίπεδο:
• Επιτροπών Προσβασιμότητας
• Συμβουλίων Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων
• Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής
• Επιτροπών Κρίσης Αυθαιρέτων
• Επιτροπών Επικινδύνων
Προβλέπεται, επίσης, η σύσταση Επιτροπών Εξέτασης Ενστάσε-
ων επί αυθαιρέτων για αποφόρτιση των ΣΥΠΟΘΑ.
Τη λειτουργία των συλλογικών αυτών οργάνων εποπτεύει το κε-
ντρικό Παρατηρητήριο, ενώ τα Περιφερειακά και Τοπικά Παρα-
τηρητήρια μεριμνούν για την γραμματειακή υποστήριξη και την 
παροχή κτιριακών υποδομών (το νομοσχέδιο ορίζει αναλυτικά 
της αρμοδιότητες).
χρηματοδότηση
Προκειμένου οι περιφερειακές Αρχές να έχουν τους πόρους που 
απαιτούνται για την άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων, το 
νομοσχέδιο προβλέπει την εκχώρηση του 25% των προστίμων, 
για αυθαίρετες κατασκευές μετά το 2011, στην Περιφέρεια που 
αυτά ανήκουν και του 25% στον οικείο ΟΤΑ. Το υπόλοιπο 50% 
θα αποδίδεται στο Πράσινο Ταμείο για δράσεις περιβαλλοντικού 
ισοζυγίου.
Κοινόχρηστοι χώροι και περιβαλλοντικό ισοζύγιο (Κεφάλαιο Γ)
Μεταφορά συντελεστή δόμησης
Στο νομοσχέδιο προβλέπεται η ενεργοποίηση του θεσμού της 
μεταφοράς του συντελεστή δόμησης για την εξασφάλιση των 
κοινοχρήστων χώρων και των διατηρητέων κτιρίων. Ορίζονται 
αυστηρές προϋποθέσεις, στη βάση της νομολογία που προέκυψε 
από σειρά αποφάσεων του ΣτΕ. Παράλληλα διευρύνεται η δυνα-
τότητα διατήρησης αυθαίρετων κατασκευών που έχουν υπερβεί 
τα επιτρεπόμενα  πολεοδομικά μεγέθη πάνω από 40%, με αγορά 
του υπερβάλλοντος συντελεστή δόμησης, μέσα από πολεοδομι-
κό σχεδιασμό.

Τράπεζα Δικαιωμάτων Δόμησης και Κοινοχρήστων Χώρων
Η Τράπεζα δημιουργείται ως ψηφιακή εφαρμογή από το ΥΠΕΝ 
και έχει σκοπό την αξιοποίηση και διαχείριση δικαιωμάτων 
δόμησης, για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού πε-
ριβάλλοντος και το δημόσιο συμφέρον. Τα δικαιώματα αυτά 
προκύπτουν από την αντιστοίχιση τίτλων μεταφοράς συντελε-
στή δόμησης με τίτλους εισφοράς περιβαλλοντικού ισοζυγίου, 
που έχουν προκύψει από χωρικές και περιβαλλοντικές ρυθμίσεις.
Ζητούμενο είναι να επιτευχθεί η δημιουργία ελεύθερων κοι-
νοχρήστων χώρων, η διατήρηση και αποκατάσταση κτιρίων 
πολιτιστικής κληρονομιάς και η αναβάθμιση πολεοδομικά και 
περιβαλλοντικά επιβαρυμένων περιοχών.
Μέτρα υλοποίησης χωρικού σχεδιασμού
Με την επέκταση του προγράμματος e-poleodomia, δημιουρ-
γείται η Ηλεκτρονική Πολεοδομική Ταυτότητα Δήμου – μια 
ηλεκτρονική πλατφόρμα, καταγραφής και επικαιροποίησης κάθε 
πληροφορίας που σχετίζεται με τη χωροταξική και πολεοδομική 
κατάσταση κάθε Δήμου.
Παράλληλα προβλέπεται η επίσπευση του χωρικού σχεδιασμού, 
με την παρακολούθηση της εξέλιξης των σχετικών διαδικασιών 
και την τήρηση χρονοδιαγραμμάτων, υπό την εποπτεία των 
Παρατηρητηρίων.
Αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης (Κεφάλαιο δ)
Φιλοσοφία
Με τη δημιουργία των νέων διοικητικών δομών και των ελεγκτι-
κών μηχανισμών που αναφέρθηκαν παραπάνω, επιδιώκεται 
μια νέα προσέγγιση, που στοχεύει να αντιμετωπίσει τις αιτίες 
που προκαλούν την αυθαίρετη δόμηση και να λάβει υπόψη το 
περιβαλλοντικό της αποτύπωμα. Αντίθετα, οι προσπάθειες του 
παρελθόντος εστίαζαν αποκλειστικά στο αποτέλεσμα (διαχείριση 
του αυθαίρετου) και προσπαθούσαν να ρυθμίσουν ένα τόσο 
σύνθετο ζήτημα με κριτήριο την ικανοποίηση στενά και μόνο 
δημοσιονομικών αναγκών.
Ως στόχος της Πολιτείας ορίζεται η πλήρης καταγραφή του οικι-
στικού αποθέματος της χώρας και η περαιτέρω περιβαλλοντική 
και πολεοδομική διαχείρισή του, ώστε αφενός όλα τα κτίσματα 
να αποκτούν τις προϋποθέσεις και τις απαιτήσεις της νομιμότη-
τας, αφετέρου να επιτευχθεί περιβαλλοντικό ισοζύγιο και αποκα-
τάσταση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος.
προϋποθέσεις
Η άρση του αυθαίρετου χαρακτήρα και η επαναφορά στη νομι-
μότητα του κτιρίου, απαιτεί την απόκτηση των προηγούμενων 
μελετών που θα εγγυώνται ότι το κτίριο: 
• είναι ασφαλές (στατική επάρκεια, πυρασφάλεια)
• είναι λειτουργικό 
• είναι αισθητικά ενταγμένο στο περιβάλλον
• καλύπτει τις απαιτήσεις του πολεοδομικού σχεδιασμού (υποδο-
μές, δίκτυα, κοινόχρηστοι και κοινωφελείς  χώροι)
Για τους παραπάνω λόγους:
• υπάρχει μεριμνά για τον έλεγχο της αντισεισμικής θωράκι-
σης αυθαίρετων μεμονωμένων κτισμάτων και γίνεται γενναία 
μείωση προστίμου για την υλοποίηση τους, καθώς και για την  
αισθητική  προσαρμογή των αυθαιρέτων στους παραδοσιακούς 
οικισμούς 
• μέσα από τις δράσεις του Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου επιδιώκε-

ται η πολεοδομική και περιβαλλοντική ένταξή των κτιρίων σε ένα 
περιβάλλον που να εγγυάται την ποιότητα 
παλαιά αυθαίρετα
Ως ημερομηνία ορόσημο για οποιαδήποτε τακτοποίηση αυ-
θαιρέτου παραμένει η 28/07/2011 (ημερομηνία ισχύος του ν. 
4014). Προβλέπεται, όμως, σειρά ρυθμίσεων που διευκολύνουν 
την προσαρμογή στο ισχύον πλαίσιο:
• δίνεται παράταση υπαγωγής για δυο χρόνια
• αυξάνονται οι δόσεις καταβολής του επιβαλλόμενου προστί-
μου, από 60 σε 80
• εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις υπαγωγής των 
αυθαιρέτων που βρίσκονται σε αιγιαλούς, δάση, ρέματα, κοινό-
χρηστους χώρους, αρχαιολογικούς χώρους κ.λπ.
• αυξάνονται τα πρόστιμα σε περιβαλλοντικά ευαίσθητες περιο-
χές (περιοχές  NATURA, κ.λπ.)
• διευρύνονται τα κοινωνικά κριτήρια με αναστολή καταβολής 
των δόσεων σε μακροχρόνια άνεργους, δικαιούχους επιδόματος 
κοινωνικής αλληλεγγύης
• μειώνονται τα πρόστιμα για:
- αυθαίρετες κατοικίες που έχουν κατασκευασθεί μεταξύ 1983-
93
- αυθαίρετα σε περιοχές εκτός σχεδίου και στις οποίες εκκρεμεί η  
έγκριση πολεοδομικής μελέτης
- αυθαίρετα υπόγεια – εσωτερικούς εξώστες (πατάρια) - σοφίτες
- στάσιμους οικισμούς κάτω των 500 κατοίκων που δεν είναι 
παραλιακοί και κοντά σε χιονοδρομικά κέντρα και που έχουν 
κατασκευασθεί πριν το 1993
- τα κτίσματα που δεν έχουν οικοδομική άδεια αλλά έχουν υπερ-
βάσεις δόμησης μικρότερες από 100 έως 500 τ.μ.
Νεότερα αυθαίρετα
Μετά από την 28/07/2011 δεν επιτρέπεται καμία ανοχή:
• Για αυθαίρετα που εντοπίζονται από το Παρατηρητήριο κατά 
την φάση κατασκευής, προβλέπεται άμεση κατεδάφιση με πό-
ρους που θα προέρχονται από τα ίδια τα πρόστιμα.
• Για τα κτίρια που εντοπίζονται αφού έχουν ανεγερθεί, το πρό-
στιμο ανέγερσης από 30% που είναι σήμερα εκτοξεύεται στο 
100% της αντικειμενικής αξίας του κτιρίου και στις περιβαλλοντι-
κά ευαίσθητες περιοχές στο 110%.
• Τα πρόστιμα διατήρησης, για όσο καιρό διατηρούνται μέχρι να 
προγραμματισθεί και να υλοποιηθεί η κατεδάφιση τους, εκτοξεύ-
ονται από 5% στο 50%.
• Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η ηλεκτρονική καταγραφή της 
όλης διαδικασίας, από τον εντοπισμό μέχρι την κατεδάφιση κάθε 
αυθαιρέτου.
διαχωρισμός αυθαιρέτου – πολεοδομικής παράβασης
Για πρώτη φορά γίνεται διαχωρισμός των μικρών πολεοδο-
μικών παραβάσεων, που έχουν περιορισμένο περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα. Για αυτές προβλέπεται μόνο διοικητική διαδικασία 
επιβολής κυρώσεων, χωρίς ποινική δίωξη, καθώς και μικρότερα 
πρόστιμα ανέγερσης και διατήρησης. Με τον τρόπο αυτό επιδι-
ώκεται η αποσυμφόρηση της Δικαιοσύνης, ώστε να καταστεί 
ταχύτερη η εκδίκαση των σημαντικών υποθέσεων.

Οι βασικές ρυθμίσεις, σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΕΝ
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Έκπτωση έως 20% στο ειδικό πρόστιμο για εκείνους που 
θα υπαχθούν έως τις 8 Δεκεμβρίου 2017 στις νέες ρυθμίσεις 
προβλέπει το νέο σχέδιο νόμου για την τακτοποίηση αυθαί-
ρετων, το οποίο έχει τεθεί στην κρίση της Κεντρικής Νομοπα-
ρασκευαστικής Επιτροπής (ΚΕ.Ν.Ε.). Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
της Μάχης Τράτσα στο vima.gr  για όσους αποφασίσουν να 
νομιμοποιήσουν αυθαίρετο κτίσμα από τις 09/12/2017 έως τις 
08/06/2018 ή έχουν υποβάλλει μελέτη στατικής επάρκειας θα 
γλιτώσουν το 10% του προστίμου. Οι μειώσεις στα πρόστιμα, 
βάσει των διατάξεων του νομοσχεδίου, μπορεί να είναι ακόμη 
μεγαλύτερες, υπό προϋποθέσεις. Ειδικότερα: εάν εκπονηθεί 
στατική μελέτη σε περιοχές με σεισμική επικινδυνότητα 3, η έκ-
πτωση θα φτάνει το 60%,  σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότη-
τας 2 το 50%, σε περιοχές σεισμικής επικινδυνότητας 1 το 30%. 
Μείωση 30% με 50% (ανάλογα με τα τετραγωνικά) θα ισχύσει 
για κτίσματα που ολοκλήρωσαν την ενεργειακή αναβάθμιση. 
Το πρόστιμο μπορεί να καταβάλλεται σε 80 μηνιαίες δόσεις. Σε 
περίπτωση μη εμπρόθεσμης καταβολής του ποσού της μηνι-
αίας δόσης τότε το ανεξόφλητο ποσό θα προσαυξάνεται κατά 
1% για κάθε μήνα καθυστέρησης. Σε περίπτωση εφάπαξ κατα-
βολής έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα 
της ημερομηνίας υπαγωγής θα παρέχεται έκπτωση 20% επί 

του προστίμου. Σε περίπτωση καταβολής 30% του συνολικού 
ποσού του προστίμου, έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
επομένου μήνα της ημερομηνίας υπαγωγής θα εξασφαλίζεται 
έκπτωση 10% επί του προστίμου. Μετά τις δεκάδες παρατηρή-
σεις που είχαν υποβληθεί από πολίτες και φορείς,  στο πλαίσιο 
της αρχικής διαβούλευσης του νομοσχεδίου τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, σχετικά με την επέκταση της απαίτησης επισύ-
ναψης βεβαίωσης μηχανικού και στις κληρονομιές η σχετική 
διάταξη αφαιρέθηκε από το τελικό κείμενο. Γενικότερα, σύμ-
φωνα με τις νέες διατάξεις (άρθρο 82) απαγορεύεται και είναι 
απολύτως άκυρη η μεταβίβαση ή η σύσταση εμπράγματου δι-
καιώματος σε ακίνητο, στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κα-
τασκευή, ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή χρήσης. Στο 
εξής θα απαγορεύεται η κατάρτιση συμβάσεων μίσθωσης, πα-
ραχώρησης που αφορούν ακίνητα, στα οποία έχει εκτελεστεί 
αυθαίρετη κατασκευή, ή έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη αλλαγή 
χρήσης. Θα εξαιρούνται τα ακίνητα, στα οποία έχουν εκτελε-
στεί αυθαίρετες κατασκευές ή έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες 
χρήσεις που: α) υφίστανται προ της 30-11-1955, ημερομηνίας 
ισχύος του από 9-8-1955 Β.Δ/τος ή β) έχουν απαλλαγεί από 
την κατεδάφιση ή γ) έχει ανασταλεί η κατεδάφιση, χωρίς όμως 
να έχει απορριφθεί με απόφαση του αρμοδίου κατά περίπτω-

ση οργάνου η αίτηση για την εξαίρεση από την κατεδάφιση ή 
στ) έχει περατωθεί η διαδικασία διατήρησης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του ν. 3775/2009 (Α’ 122) ή του ν. 3843/2010 (Α’ 62) 
και για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται σε αυτές η να έχει 
περατωθεί η διαδικασία της διατήρησης υπό τις προϋποθέσεις 
του νέου νόμου ζ) έχει περατωθεί η διαδικασία καταβολής του 
ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχει καταβληθεί ποσοστό 30% 
του ενιαίου ειδικού προστίμου εφόσον ορίζεται από τις νέες 
διατάξεις ή των προηγούμενων νόμων για τα αυθαίρετα (του 
αντισυνταγματικού 4014/2011 και του 4178/2013). Απαίτηση 
έκδοσης βεβαίωσης μηχανικού θα απαιτείται σε κάθε δικαιο-
πραξία εν ζωή, περιλαμβανομένων και των αιτία θανάτου δω-
ρεών, που συντάσσεται μετά τη δημοσίευση του νέου νόμου 
και έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ή τη σύσταση εμπράγ-
ματου δικαιώματος σε ακίνητο, συμπεριλαμβανομένων των 
ακινήτων χωρίς κτίσμα. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
για τις δηλώσεις υπαγωγής αυθαιρέτων έχει οριστεί η 8η Ιου-
νίου του 2019. Δικαίωμα Υπαγωγής θα έχουν όπως και στους 
προηγούμενους νόμου οι αυθαίρετες κατασκευές και χρήσεις 
που είχαν περατωθεί πριν την 28/7/2011.

Δικαίωμα ενοικίασης μόνο κατόπιν της νομιμοποίησης 
του αυθαιρέτου δίνει το νέο νομοσχέδιο, σύμφωνα με το 
protothema.gr, το οποίο συμπληρώνει ότι το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας δίνει τουλάχιστον δύο χρό-
νια παράταση στο νόμο. Επιπλέον, αναφέρεται πως με την 
απάλειψη του πιστοποιητικού μηχανικού από τις κληρο-
νομιές και τα επαγγελματικά ακίνητα αλλά με την ανάγκη 
νομιμοποίησης αυθαιρέτων και στις μισθώσεις, παίρνει με 
καθυστέρηση ενός έτους, το δρόμο της θεσμοθέτησης, ο 
νέος νόμος για τα αυθαίρετα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα 
του protothema.gr, ειδικά για τις μισθώσεις, η διάταξη στο 
άρθρο 82 του νόμου που παρουσιάζει το Νewmoney (από 
τη δημοσίευση του παρόντος απαγορεύεται η κατάρτιση 
συμβάσεων μίσθωσης, παραχώρησης που αφορά ακίνη-
το στο οποίο έχει εκτελεστεί αυθαίρετη κατασκευή ή έχει 
εγκατασταθεί αλλαγή χρήσης), υποχρεώνει με έμμεσο 
τρόπο την νομιμοποίηση πολεοδομικών παραβάσεων. Το 
δημοσίευμα, επικαλούμενο αρμόδιες πηγές σημειώνει πως 
στο εξής στις συμβάσεις μίσθωσης θα πρέπει ο μισθωτής 
να δηλώνει ότι το ακίνητο είναι χωρίς αυθαιρεσίες, προ-
σκομίζοντας τον αριθμό της οικοδομικής άδειας ή της 
δήλωσης υπαγωγής εφόσον πρόκειται για αυθαίρετο που 
έχει τακτοποιηθεί. Φυσικά, εάν η αναγραφή στις συμβάσεις 
περιοριστεί σε αυτά τα σημεία «ξεσκεπάζει» πρωτίστως 
τις μεγάλες αυθαιρεσίες (χωρίς άδεια). Αφήνει όμως στο 
απυρόβλητο τις μικρότερης κλίμακας παραβάσεις (ημι-

υπαίθριους, αλλαγές χρήσης κ.α.). Οι αρχικές σκέψεις να 
υποχρεωθούν οι ιδιοκτήτες σε βεβαίωση μηχανικού εγκα-
ταλείφθηκαν με την προτροπή της πολιτικής ηγεσίας του 
υπουργείου να μην επιβαρυνθούν οι νόμιμοι ιδιοκτήτες. 
Στην πραγματικότητα όμως η επίμαχη διάταξη, γεμίζει με 
πρόσθετες υποχρεώσεις τους παρανομούντες, καθώς ο μι-
σθωτής θα είναι αναγκασμένος σε σοβαρές περιπτώσεις να 
προβεί σε ρύθμιση, προκειμένου να αποφύγει σύγκρουση 
ή μελλοντικό κάρφωμα, από τον ενοικιαστή του. Η υπο-
χρέωση αυτή αφαιρέθηκε από τις κληρονομιές, σημείο 
που προκάλεσε τις σφοδρές αντιδράσεις των πολιτών 
τους προηγούμενους μήνες αλλά και από τα επαγγελματι-
κά ακίνητα. Στον αρχικό νόμο (Τσιρώνη) που βγήκε στην 
διαβούλευση τον περασμένο Σεπτέμβριο, η υπεύθυνη 
δήλωση του ιδιοκτήτη και η βεβαίωση μηχανικού ήταν 
προαπαιτούμενα και για καταστήματα υγειονομικού εν-
διαφέροντος, τουριστικές επιχειρήσεις, όπως ξενοδοχεία, 
ξενώνες, ενοικιαζόμενα κ.α, πρατήρια καυσίμων και άλλα.
-Με δύο συστήματα η νομιμοποίηση αυθαιρέτων: 
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των δηλώσεων για τα 
αυθαίρετα, ορίζεται η 8η Ιουνίου του 2019, η οποία δύνα-
ται να παραταθεί με απόφαση του υπουργού Περιβάλλο-
ντος. Το υπουργείο Περιβάλλοντος, αποφάσισε να δώσει 
άλλη μια παράταση 45 ημερών στον τελευταίο νόμο για τα 
αυθαίρετα (4178/2013) προκειμένου να καλύψει τα κενό 
που δημιουργεί, η ψήφιση του νέου νόμου για τον έλεγχο 

και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, στην 
βουλή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το υπουργείο θα διατη-
ρήσει, το υφιστάμενο πληροφοριακό σύστημα υποδοχής 
των δηλώσεων που λειτουργεί το Τεχνικό Επιμελητήριο 
ενώ στις 8 Ιουλίου, προβλέπεται να είναι λειτουργικό και το 
νέο σύστημα που θα υποστηρίξει τον καινούριο νόμο. Με 
τον τρόπο αυτό καλύπτονται ενδεχόμενα μελλοντικά συ-
νταγματικά κενά, καθώς η νέα ρύθμιση δεν θα υποχρεώνει 
κανέναν από όσους ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν ξεκινήσει 
διαδικασία υπαγωγής να μεταπηδήσουν στο νέο νόμο. Στο 
4178 αυτό ήταν επιβεβλημένο, από την στιγμή που ο προ-
ηγούμενος νόμος (4014) είχε κηρυχθεί αντισυνταγματικός. 
Για όσους δεν έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες υπαγω-
γής με τους προηγούμενους νόμους και δεν έχουν προσκο-
μίσει και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, προβλέπεται 
η μετάπτωση στο νέο νόμο με συμψηφισμό προστίμων. 
Εφόσον τα καταβληθέντα ποσά υπερβαίνουν τα ποσά του 
παρόντος νόμου, δεν αναζητούνται. Ειδικά για όσους δεν 
εξόφλησαν τα πρόστιμα από την υπαγωγή στο νόμο των 
ημιυπαίθριων (3843/2010), προβλέπεται να καταβάλλουν 
το υπολειπόμενο ποσό ως παράβαλο, υπέρ του Πράσινου 
Ταμείου. Το ειδικό πρόστιμο θα υπολογίζεται με τις αντι-
κειμενικές του 2016 και θα καταβάλλεται όπως αρχικά είχε 
προβλεφθεί σε 80 μηνιαίες δόσεις, προσαυξημένο κατά 1% 
για κάθε μήνα καθυστέρησης.

ΟΙ ΕΚπΤΩΣΕΙΣ & ΟΙ δΙΕυΚΟΛυΝΣΕΙΣ γΙΑ ΤΟυΣ ΑυΘΑΙΡΕΤΟυχΟυΣ ΣΤΟ ΝΕΟ Ν/Σ

ΜΕ ΝΟΜΙΜΟπΟΙΗΣΗ ΑυΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
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ΣΤΗ δΙΑΙΤΗΣΙΑ πΡΟΣΦΕυγΕΙ ΤΟ δΗΜΟΣΙΟ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ χΡυΣΟΣ

ΕΚδΟΣΗ ΟΜΟΛΟγΙΑΚΟυ δΑΝΕΙΟυ υψΟυΣ 200 ΕΩΣ 300 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ γΙΑ ΤΗΝ ΜυΤΙΛΗΝΑΙΟΣ

ΣΕβ:  ΤΙ ΛΕΕΙ γΙΑ ΤΑ ΜΕΣΟπΡΟΘΕΣΜΑ ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΡυΝΣΗΣ ΤΟυ χΡΕΟυΣ 

Το ΥΠΕΝ με δελτίο τύπου ανακοίνωσε ότι στη διαδι-
κασία της διαιτησίας προσφεύγει το ελληνικό δημόσιο 
κατά της Ελληνικός Χρυσός ΑΕΜΒΧ προς διασφάλιση 
της τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων της 
εταιρείας, σχετικά με την επένδυση των Μεταλλείων 

Κασσάνδρας. Σκοπός είναι η διαφύλαξη του δημοσί-
ου συμφέροντος μέσω της εγχώριας αξιοποίησης του 
ορυκτού πλούτου της περιοχής και σε συμμόρφωση 
προς τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς όρους και προ-
διαγραφές. Με έγγραφο που απέστειλε ο Υπουργός 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, προς 
τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, 
Μιχαήλ Απέσσο, ζήτησε επισήμως την έναρξη των 
προπαρασκευαστικών ενεργειών για την προσφυγή 
στη διαιτησία

Την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 200 έως 
300 εκατ. ευρώ που θα είναι η πρώτη στην ιστορία 
του ομίλου Μυτιληναίος και η μεγαλύτερη που έχει 
βγει στην Ελλάδα, ανακοίνωσε η εταιρεία αναφέρει 
ρεπορτάζ του  capital.gr . Ειδικότερα, η εταιρεία ση-
μειώνει σε σχετική ανακοίνωση ότι «σύμφωνα με 
την από 08.06.2017 συνεδρίαση του Διοικητικού της 
Συμβουλίου, αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολο-
γιακού δανείου σύμφωνα με το ν.3156/2003 και τον 
Κ.Ν.2190/1920, ποσού διακοσίων εκατομμυρίων 
ευρώ (€200.000.000) κατ’ ελάχιστον και έως τριακο-
σίων εκατομμυρίων ευρώ (€300.000.000), τη διάθεση 
των ομολογιών μέσω δημόσιας προσφοράς και την 
εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγο-
ρία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της οργανωμένης 

αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η υλοποίηση 
της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της 
αγοράς». Υπενθυμίζεται ότι στη Γ.Σ. των μετόχων 
την περασμένη εβδομάδα ο επικεφαλής του ομίλου Ε. 
Μυτιληναίος είχε ανακοινώσει την πρόθεση για έκδο-
ση ομολογιακού μέχρι τέλος Ιουνίου «που θα είναι το 
μεγαλύτερο που έχει βγει στην Ελλάδα και με επιτόκιο 
που θα είναι το χαμηλότερο». Μάλιστα η εκτίμηση που 
είχε εκφραστεί από τη διοίκηση ήταν ότι το επιτόκιο θα 
ξεκινά με 3, θα είναι 5ετούς διάρκειας και πιθανότατα 
θα είναι ανοιχτό και σε μικρότερους μετόχους. Εξάλλου 
ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι στην ομολογιακή 
έκδοση έχει αποφασίσει να συμμετάσχει με 50 εκατ. 
ευρώ η ευρωπαϊκή τράπεζα ανάπτυξης EBRD η οποία 
εφαρμόζει εξαιρετικά αυστηρές διαδικασίες και όρους 

ανέφερε ο κ. Μυτιληναίος.  Όπως είχε αναφέρει ο κ. 
Μυτιληναίος, με το ομολογιακό θα μετατραπεί σχεδόν 
το σύνολο του δανεισμού σε πενταετές balloon χωρίς 
ενδιάμεσες δόσεις με αποτέλεσμα η εταιρεία να ανοίγει 
τραπεζικές γραμμές ύψους 1,4 δισ. με τις τράπεζες.  Με 
την έκδοση όπως είχε αναφέρει ο κ. Μυτιληναίος η 
εταιρεία αποκτά τη δύναμη πυρός ενόψει αποκρατικο-
ποιήσεων και νέων επενδύσεων. Έτσι σύμφωνα με τα 
όσα έχουν γίνει γνωστά τα κεφάλαια θα αξιοποιηθούν 
σε πιθανές αποκρατικοποιήσεις, στη μεγάλη επένδυση 
για την Αλουμίνιον αλλά και για την επέκταση της ΜΕ-
ΤΚΑ σε έργα της Αφρικής όπου ο ανάδοχος ουσιαστικά 
χρηματοδοτεί τα έργα που κατασκευάζει.

Tα μεσοπρόθεσμα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους δεν 
πρόκειται να προσδιορισθούν με περισσότερη σα-
φήνεια, στην παρούσα συγκυρία, εκτιμά ο ΣΕΒ στο 
εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, υπενθυ-
μίζοντας ότι η απόφαση του Eurogroup του Μαΐου 
2016 προβλέπει πως τα μέτρα θα αποσαφηνισθούν 

με την ολοκλήρωση του Γ’ Μνημονίου στα μέσα του 
2018. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι 
μετά τη συμφωνία για ελάφρυνση του χρέους, η χώρα 
θα μπορεί πλέον να επανέλθει κανονικά στις αγορές, 
ενδεχομένως στο πλαίσιο κάποιου προληπτικού προ-
γράμματος στήριξης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας (ΕΜΣ). 
Χαρακτηρίζει δε επισφαλές το σενάριο εξόδου στις 
αγορές πριν από την ολοκλήρωση του προγράμματος, 
καθώς η επενδυτική κοινότητα στερείται της απαραί-
τητης πληροφόρησης όσον αφορά στη βιωσιμότητα 

του χρέους ενώ προσθέτει πως τυχόν έξοδος στις αγο-
ρές, νωρίτερα απ΄ό,τι προβλέπεται, προϋποθέτει ότι 
η ελληνική κυβέρνηση έχει ενστερνισθεί την ανάγκη 
διατήρησης, και επιδιώκει ενεργά την επίτευξη υψη-
λών πρωτογενών πλεονασμάτων, σε μεσοπρόθεσμη 
βάση. «Σε τυχόν ενεργοποίηση του εκλογικού κύκλου 
νωρίτερα από το τέλος της τετραετίας, θα πρέπει να 
αποφευχθεί κλίμα δημοσιονομικής αποσταθεροποίη-
σης, που μπορεί να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την 
οικονομία», προσθέτει ο Σύνδεσμος. 
Ο ΣΕΒ επισημαίνει ακόμη την ανάγκη, δεδομένης της 
υποχρέωσης για παραγωγή σταθερών πρωτογενών 
πλεονασμάτων τα επόμενα χρόνια, να διασφαλισθεί 
μέσω μεταρρυθμίσεων η εύρυθμη λειτουργία του 
κράτους και της οικονομίας, ώστε να μην εμποδίζε-
ται η άσκηση ιδιωτικής οικονομικής δραστηριότητας 
μέσω περφορολόγησης. «Σε κάθε περίπτωση, τονίζει, 
η επίτευξη του στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 
τουλάχιστον 3,5 π.μ. του ΑΕΠ μεσοπρόθεσμα, πρέπει 
να διασφαλισθεί πάση θυσία. 
Οι ανησυχίες για το τι ήθελε ακολουθήσει την λήξη του 
προγράμματος στο μέλλον είναι μεγάλες, και εστιά-
ζουν στο να μην κληθούμε ως χώρα να διαχειριστούμε 
εκ νέου μεγαλύτερες δημοσιονομικές ανισορροπίες σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Εξ ού και η επιμονή να 
ψηφισθούν από σήμερα μέτρα περαιτέρω αύξησης του 

πρωτογενούς πλεονάσματος κατά Euro4,5 δισ. (περι-
κοπή συντάξεων Euro2,6 δισ. το 2019 και αύξηση φο-
ρολογικών εσόδων μέσω μείωσης του αφορολόγητου 
Euro1,9 δισ. το 2020). 
Αναφορικά τέλος με τα πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 
για το ΑΕΠ του πρώτου τριμήνου (αύξηση +0,4 % 
έναντι μείωσης -0,5% που ήταν οι αρχικές εκτιμήσεις) 
ο ΣΕΒ αναφέρει ότι αυτά προοιωνίζονται μια καλή 
χρονιά, με την ανάκαμψη να εδραιώνεται και τις προ-
οπτικές της οικονομίας να ισχυροποιούνται, ιδίως εάν 
ανακάμψουν και οι επενδύσεις. 
Το αποτέλεσμα σύμφωνα με την ανάλυση του ΣΕΒ 
αυτό οφείλεται κυρίως στην τόνωση της ιδιωτικής κα-
τανάλωσης (+1,7%) και την αύξηση των επενδύσεων 
σε πάγια (+11,2%), που οφείλεται, όμως, σε μεταφο-
ρές και οπλικά συστήματα (+155%), ενώ οι υπόλοι-
πες επενδυτικές κατηγορίες εμφανίζουν μείωση. Το 
εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών συνέβαλε 
αρνητικά, λόγω της μεγάλης αύξησης των εισαγωγών 
(+10,9%, έναντι αύξησης +4,8% των εξαγωγών).
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Οικόπεδα του δεύτερου γύρου παραχωρήσεων και 
νέες περιοχές περιλαμβάνει η αίτηση της κοινοπραξί-
ας, σύμφωνα με τον ΥΠΕΝ που μίλησε σε συνέδριο του 
Σωματείου των εργαζομένων των ΕΛΠΕ. 
Σύμφωνα με το euro2day.gr oικόπεδα νότια της Κρή-
της που είχαν προκηρυχθεί στον δεύτερο γύρο πα-
ραχωρήσεων αλλά και νέες περιοχές νοτιοδυτικά του 
νησιού έχει ζητήσει από το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας για έρευνες υδρογονανθράκων η κοι-
νοπραξία των εταιριών Total-ExxonMobil-Ελληνικά 
Πετρέλαια  Αυτό προκύπτει από αναφορά της ομιλίας 
του υπουργού Γιώργου Σταθάκη στη διάρκεια του 2ου 
διεθνούς συνεδρίου πετρελαίου που διοργανώνει το 
Πανελλήνιο Σωματείο Εργαζομένων στα ΕΛΠΕ. Όπως 
είπε ο κ. Σταθάκης, η κοινοπραξία έχει ζητήσει νέα και 
παλιά οικόπεδα νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Πη-
γές αναφέρουν ότι ουσιαστικά, με βάση το αίτημα των 
τριών εταιριών, θα γίνει επαναχάραξη των περιοχών. 
Στο ίδιο συνέδριο ο κ. Σταθάκης περιέγραψε πέντε άξο-

νες της πολιτικής του υπουργείου Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας στον τομέα των υδρογονανθράκων: 
1. Ενσωμάτωση των καλύτερων πρακτικών της Νορ-
βηγίας, της Κύπρου και του Ισραήλ. 
2. Αναγκαίες παρεμβάσεις στο θεσμικό πλαίσιο για μεί-
ωση του χρόνου κατά το διάστημα που μεσολαβεί από 
την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέχρι την 
υπογραφή των συμβάσεων. 
3. Θεσμική θωράκιση της ΕΔΕΥ και ισχυρή αναβάθμιση 
της λειτουργίας της. 
4. Ανάπτυξη στρατηγικής στα όρια εντός του ευρωπα-
ϊκού πλαισίου. 
5. Απόκτηση νέων σεισμικών δεδομένων και επανεπε-
ξεργασία παλιότερων σε περιοχές που δεν είχε εκδη-
λωθεί ενδιαφέρον αλλά και σε νέα οικόπεδα όπως της 
ExxonMobil και της Total σε κοινοπραξία με τα ΕΛΠΕ, 
που ζήτησαν νότια και νοτιοδυτικά της Κρήτης. Στο 
ίδιο συνέδριο ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής Χατζη-
δάκης χαιρέτισε το ενδιαφέρον μεγάλων πετρελαϊκών 

εταιριών, επικρίνοντας όμως την κυβέρνηση για τα 
εμπόδια στην υλοποίηση επενδύσεων όπως στο Ελλη-
νικό και στο λιμάνι του Πειραιά. Από την πλευρά τους, 
οι βουλευτές της ΝΔ Κώστας Σκρέκας και της Δημο-
κρατικής Συμπαράταξης Γιάννης Μανιάτης τόνισαν την 
αντίφαση από τη μια μεριά η Ελλάδα να κάθεται σε θη-
σαυρό και από την άλλη να γίνεται επαίτης για δανεικά.

Τις ευχαριστίες του προς το Σύλλογο για την τιμητική 
πλακέτα με την οποία τον τίμησε, καθώς και προς τη 
διοίκηση των ΕΛΠΕ για τη διαρκή της στήριξη μετέφε-
ρε ξεκινώντας την ομιλία του στο 2ο Διεθνές Συνέδριο 
Πετρελαίου ο κ. Γιάννης Γρηγορίου, Γεν. Διευθυντής 
Έρευνας και Παραγωγής Υ/Α των ΕΛΠΕ, σύμφωνα με το 
energypress.gr. 
Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στις επιτυχίες και στα εντυ-
πωσιακά μεγέθη που καταγράφουν τα ΕΛΠΕ, τα οποία 
προσφέρουν και τη δυνατότητα να μιλούν από καλή 
θέση με ενεργειακούς κολοσσούς από το εξωτερικό. 
Επιχειρώντας μια αναδρομή ήδη από τα χρόνια της ΔΕΠ 
και της ΔΕΠΕΚΥ και αναφερόμενος στις διαρκείς προσπά-
θειες όλων των προηγούμενων χρόνων, ο κ. Γρηγορίου 
εστίασε στη διαχρονική βεβαιότητα περί ύπαρξης πετρε-
λαϊκών κοιτασμάτων στη χώρα. 

Από τις προσπάθειες αυτές, αν κάτι ξεχωρίζει είναι ότι 
επί 40 χρόνια δεν υπήρξε περιβαλλοντικό αποτύπωμα. 
Το γεγονός αυτό, όπως τόνισε ο κ. Γρηγορίου, σε συν-
δυασμό με την κατακτημένη ικανότητα αποτελεσματικής 
και στενής συνεργασίας με τις τοπικές κοινωνίες αποτελεί 
σημαντική παρακαταθήκη και για το σήμερα, αλλά και 
για το αύριο. Οι επενδύσεις των ΕΛΠΕ σε ερευνητικές ερ-
γασίες Λιβύη, Αίγυπτο, Αλβανία και Μαυροβούνιο, έδω-
σαν στα ΕΛΠΕ τη δυνατότητα να συνομιλούν με μεγάλες 
εταιρείες του εξωτερικού. 
Οι επαφές αυτές είχαν τη συνέχειά τους στις προσπάθειες 
που έγιναν στο παρελθόν και στην Ελλάδα, παρότι πολλά 
πράγματα μένουν μακριά από τα φώτα της δημοσιότη-
τας. Τέτοιο παράδειγμα, π.χ., είναι η συνεργασία με τη 
Statoil και την Enel στις περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. 
Οι όροι των εμπορικών συμφωνιών με μεγάλες εταιρείες 
δεν επιτρέπουν τη δημοσιοποίηση των σχετικών πληρο-
φοριών, όπως είπε, πάντως ήδη τα ΕΛΠΕ συνεργάζονται 
με διάφορες εταιρείες και για άλλες περιοχές της Ελλά-
δας, σημείωσε ο κ. Γρηγορίου. Τα ΕΛΠΕ πιστεύουν ακρά-
δαντα, βάσει των δεδομένων, ότι η περιοχή του Ιονίου 
μπορεί να αποδώσει, τόνισε ο κ. Γρηγορίου. 
Μια άλλη ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα περιοχή, λόγω των 
υδριτών, είναι και η περιοχή μεταξύ Ρόδου-Καστελό-
ριζου- Κύπρου, όμως εκεί υπάρχουν και σημαντικές 
γεωπολιτικές διαστάσεις που καλείται να χειριστεί η κυ-
βέρνηση. 

Πάντως, όπως είπε ο κ. Γρηγορίου, η Τουρκία ήδη απο-
κτά με τις έρευνές της, στοιχεία για τις περιοχές εκείνες. 
Στον Πατραϊκό τα ΕΛΠΕ κάνουν έρευνες ήδη από το 2014 
και στο τέλος της ερευνητικής περιόδου θα μπορούμε να 
ξέρουμε αν έχουμε πετρέλαιο, ανέφερε ο κ. Γρηγορίου. 
Τα ΕΛΠΕ θέλουν να προχωρήσουν σε γεώτρηση και γι’ 
αυτό, μαζί με την Edison, κάνουν αρκετά περισσότερα κι 
από αυτά που προβλέπουν οι συμβατικές υποχρεώσεις, 
όπως τόνισε ο ομιλητής. 
Αν τελικά οι έρευνες αποδώσουν, τα ΕΛΠΕ σχεδιάζουν 
να προχωρήσουν σε επενδύσεις άνω των 2 δισ. ευρώ. 
Τέλος, ο κ. Γρηγορίου αναφέρθηκε στο χρονικό της συ-
νεργασίας με την Total για τα θαλάσσια οικόπεδα της 
Κρήτης, που στηρίχθηκε σε μια ιδέα των ΕΛΠΕ στη βάση 
σύγχρονων επιστημονικών ανακαλύψεων και επεξεργα-
σίας των στοιχείων της περιοχής. 
Στη συνέχεια, προστέθηκε στη συνεργασία και η 
ExxonMobil και πριν από λίγες ημέρες κατατέθηκε και 
επισήμως προς το ΥΠΕΝ αίτημα για τη διενέργεια δια-
γωνισμού για την περιοχή, στην οποία η σύμπραξη των 
τριών εταιρειών θα συμμετάσχει. 
Εν κατακλείδι, το σύνθημα θα μπορούσε να είναι «Κοι-
τάμε Ελλάδα», κι αυτό γιατί έχουμε βαθιά πίστη για τις 
δυνατότητες αξιοποίησης του πετρελαϊκού συστήματος 
της Ελλάδας, είπε ο κ. Γρηγορίου. «Ας τολμήσουμε λοι-
πόν», κατέληξε.

υπΕΝ : ΝΟΤΙΑ ΚΑΙ ΝΟΤΙΟδυΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ToTal-ExxoNMobIl-ΕΛπΕ

πΩΣ ΟΙΚΟδΟΜΗΘΗΚΕ Η ΣυΝΕΡγΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛπΕ ΜΕ ΤΙΣ ΜΕγΑΛΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΤΟυ 
ΕξΩΤΕΡΙΚΟυ ΣΤΙΣ ΕΡΕυΝΕΣ υδΡΟγΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ 
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Στη νέα σελίδα της ΕΔΕΥ, μετά από την ουσιαστική επανεκ-
κίνηση του τελευταίου εξαμήνου (αφού το προηγούμενο ΔΣ 
της ΕΔΕΥ δεν είχε στη διάθεσή του ούτε ένα άτομο τεχνικό 
προσωπικό) μέχρι και τους στόχους για το εγγύς μέλλον ανα-
φέρθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥ Γ. 
Μπασιάς από το βήμα του 2ου Διεθνούς Συνεδίου Πετρελαί-
ου. Σύμφωνα με το energypress.gr όπως τόνισε, η ΕΔΕΥ θα 
προχωρήσει σε επανεπεξεργασία των υπάρχοντων σεισμι-
κών δεδομένων, αλλά και στη δουλειά με νέα δεδομένα που 
χρειάζεται να ληφθούν προκειμένου να υπάρχει αντικειμενική 
και ολοκληρωμένη αποτύπωση της πραγματικής εικόνας. Για 
το σκοπό αυτό κρίσιμο, όπως είπε, είναι το ζήτημα της λει-
τουργίας της τεχνικής ομάδας της ΕΔΕΗ, η οποία σήμερα δεν 
ξεπερνά τα 10  άτομα, όμως επαρκεί να γίνει η δουλειά που 
της έχει ανατεθεί σε διάστημα 2-3 χρόνων κι ενώ αναμένεται 
σύντομα να φτάσει τα 20 άτομα. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, 
όπως τόνισε ο κ. Μπασιάς, το μείζον ζήτημα είναι το πως θα 
μπορεί η εταιρεία να απαντά στους προβληματισμούς που 
θέτουν οι υποψήφιοι ή ενδεχόμενοι επενδυτές, σκεπτόμενη 
υπό το πρίσμα του τι θα μπορούσε να αποδίδει για τα επό-
μενα 10-20 χρόνια. Εκεί εστιάζουν οι προσπάθειες της ΕΔΕΥ, 

η οποία πλέον έχει στη διάθεσή της τα απαιτούμενα στοιχεία 
και έχει ήδη αρχίσει να οργανώνει τις επαφές της με δυνητι-
κούς επενδυτές, αλλά και πανεπιστημιακά και ερευνητικά 
ιδρύματα, ξεχωρίζοντας τη συνεργασία με το Πολυτεχνείο 
Κρήτης. Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα που έχει πέσει στις πλά-
τες της ΕΔΕΥ, όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Μπασιάς είναι η 
ασφάλεια των υπεράκτιων εγκαταστάσεων. Η ΕΔΕΥ έχει την 
τύχη να έχει τη στήριξη τηςEBRD για το σκοπό αυτό κι έτσι 
μπορεί βάσιμα να υπολογίζει ότι σε σύντομο σχετικά χρονικό 
διάστημα θα μπορέσει να προχωρήσει στο απαραίτητο audit. 
Οι καλές προοπτικές των προσπαθειών που καταβάλει η ΕΔΕΥ 
φαίνονται και από το γεγονός ότι έχει ήδη προσελκυσθεί το 
ενδιαφέρον εκ μέρους των λεγόμενων «7 αδελφών», εξέλιξη 
στην οποία σημαντικό ρόλο έχουν παίξει και οι προσπάθειες 
των ΕΛΠΕ και της Εnergean. Ακόμα, ο κ. Μπασιάς αναφέρ-
θηκε στην κατάσταση των παραχωρήσεων στην Ελλάδα σή-
μερα. Πέραν της ιδαίτερης συνδρομής στις προσπάθειες για 
την έρευνα υδρογονανθράκων στην Ελλάδα, πέρα από την 
ουσιαστική συνδρομή των ελληνικών εταιρειών, ιδιαίτερο 
ρόλο πλέον παίζει η ενεργός ανάμιξη των Total, Exxon Mobil 
και Repsol. Μάλιστα, ακριβώς επειδή το ενδιαφέρον για την 

περιοχή μας είναι μεγάλο, ήδη η ΕΔΕΥ βρίσκεται σε επαφές και 
με άλλες μεγάλες εταιρείες απο το εξωτερικό, με τον κ. Μπασιά 
να δηλώνει αισιόδοξος ότι σύντομα θα μπορούν να υπάρξουν 
ανακοινώσεις. Άλλωστε, όπως σημείωσε ο κ. Μπασιάς, το γε-
γονός ότι οι ελληνικές περιοχές προσομοιάζουν, ως προς τα 
γνωρίσματά τους, με τα αντίστοιχα κοιτασμάτων όπως το 
Ζορ, τόσο στη Δυτική Ελλάδα, όσο και στην περιοχή νότια 
της Κρήτης, καθώς και ιδιαίτερα γεωμορφολογικά γνωρί-
σματα διαφόρων περιοχών, αποτελούν καλή βάση ώστε να 
αναπτυχθεί περαιτέρω και η “εμπορική δουλειά” της ΕΔΕΥ η 
οποία, καλώς εχόντων των πραγμάτων, θα μπορεί να αποφέ-
ρει αποτελέσματα μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχοντας πλέον 
προσδιορίσει ποιες περιοχές παρουσιάζουν το μεγαλύτερο 
ενδιαφέρον, η ΕΔΕΥ συμφώνησε με τη νορβηγική PGS να 
προχωρήσει σε νέα σεισμικά, με εμπλουτισμό γραμμών, αλ-
λαγή διεύθυνσης γραμμών στην περιοχή κάτω από την Κρή-
τη, καθώς και – εφόσον υπάρξει εμπορικό ενδιαφέρον – και 
σε τρισδιάστατα στην περιοχή της Κέρκυρας. Όλα τα θαλάσ-
σια θα προχωρήσουν, δήλωσε με βεβαιότητα ο κ. Μπασιάς 
και στη συνέχεια η ΕΔΕΥ θα προχωρήσει και στις χερσαίες 
περιοχές, ξεκινώντας από την περιοχή των Γρεβενών.

Τις δράσεις των Ελληνικών Πετρελαίων για τη βελτίωση 
της ενεργειακής ασφάλειας της χώρας παρουσίασε ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της εταιρίας Γρηγόρης Στεργιούλης 
μιλώντας σήμερα στο δεύτερο πετρελαϊκό συνέδριο στην 
Αθήνα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Στεργιούλης ανα-
φέρθηκε στην τήρηση αποθεμάτων ασφαλείας καυσίμων 
που επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς 
επί 90 ημέρες, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην πολιτική δια-
φοροποίησης των πηγών προμήθειας αργού και πρώτων 
υλών με τη σύναψη συμβολαίων απευθείας με παραγω-
γές χώρες όπως Ιράν, Ιράκ, Σαουδική Αραβία, Αίγυπτο, 
Ρωσία. Τόνισε επίσης τη δυναμική επάνοδο του ομίλου 
στον τομέα της Έρευνας και Παραγωγής Υδρογοναν-
θράκων, με τη δραστηριότητα σε χερσαίες και θαλάσσιες 

περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, τις επενδύσεις σε ανανεώ-
σιμες πηγές και σε δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Ο 
διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ έθεσε και την ευρωπα-
ϊκή διάσταση του θέματος, τονίζοντας ότι η ΕΕ εισάγει το 
53% της συνολικής ενέργειας που καταναλώνει και έχει 
έντονη εξάρτηση από εισαγωγές για το αργό (90%) και το 
Φυσικό αέριο (66%), και σε μικρότερο βαθμό για στερεά 
καύσιμα (42%) και πυρηνικά (40%). Είναι ενδεικτικό ότι 
οι εισαγωγές πετρελαίου και προϊόντων ξεπερνούν τα 300 
δις. ευρώ ετησίως. «Τα παραπάνω στοιχεία, τόνισε ο κ. 
Στεργιούλης, καταδεικνύουν την ευάλωτη θέση της Ε.Ε. 
σε πιθανές ενεργειακές κρίσεις, γεγονός που ήρθε αρχικά 
στην επιφάνεια το 2006 και το 2009, όταν η Ρωσία διέκο-
ψε την τροφοδοσία του αγωγού Φυσικού αερίου εξαιτίας 

διένεξης με την Ουκρανία, και πιο πρόσφατα με τα γεγο-
νότα της Κριμαίας. Η κρίση του φετινού χειμώνα ανέδειξε 
επίσης τα προβλήματα που προκύπτουν από την έντονη 
αλληλεπίδραση μεταξύ διαφορετικών πηγών ενέργειας, 
καθώς ο συνδυασμός ακραίου ψύχους σε πολλές περιο-
χές της Ε.Ε. με την προσωρινή απόσυρση των πυρηνικών 
εργοστασίων της Γαλλίας οδήγησε σε μια γενικευμένη 
ενεργειακή κρίση που έπληξε όλη την Ευρώπη». Τέλος, 
επεσήμανε την ανάγκη ανάπτυξης μηχανισμών αντιμε-
τώπισης κρίσεων και αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών 
μελών της Ε.Ε., αύξησης της παραγωγής ενέργειας στην 
ΕΕ, μείωσης της ζήτησης με μέτρα ενεργειακής απόδοσης 
και περαιτέρω αύξησης των αποθηκευτικών χώρων.

Την έναρξη προετοιμασίας των συζητήσεων με τις γει-
τονικές χώρες για τον καθορισμό της Αποκλειστικής 
Οικονομικής Ζώνης και την άρση της απαγόρευσης 
ερευνών πέραν των έξι μιλίων ζήτησε ο πρόεδρος των 
ΕΛΠΕ Στάθης Τσοτσορός μιλώντας σήμερα στο Συνέ-
δριο για τις έρευνες υδρογονανθράκων που πραγμα-
τοποιείται στην Αθήνα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. 
Τσοτσορός τόνισε ότι, έστω και καθυστερημένα, καθώς 
επί μεγάλο χρονικό διάστημα δεν υπήρχε προγραμ-
ματισμός και στρατηγικός σχεδιασμός, οι προοπτικές 

είναι ελπιδοφόρες και ζήτησε άμεση ολοκλήρωση των 
διαδικασιών για την παραχώρηση των τριών χερσαίων 
περιοχών της Δυτικής Ελλάδας και της θαλάσσιας περι-
οχής νοτιοδυτικά της Κρήτης που διεκδικεί ο όμιλος από 
κοινού με την ExxonMobil και την Total, σημειώνοντας 
ότι τα Ελληνικά Πετρέλαια κινούνται συστηματικά στην 
κατεύθυνση της ανάπτυξης διεθνών συνεργασιών. Ο 
πρόεδρος του ομίλου εξέφρασε πάντως και την ανησυ-
χία του για το γεγονός ότι οι εξελίξεις στον τομέα των 
ερευνών δρομολογούνται με καθυστέρηση με αποτέλε-

σμα να συμπέσουν χρονικά με την εφαρμογή της πολι-
τικής για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής που 
οδηγεί σε μείωση της χρήσης ορυκτών ενεργειακών 
πόρων. Ο κίνδυνος όπως είπε είναι να γίνουμε θεατές 
της κατάρρευσης των προσδοκιών αφού βεβαιωθούν 
τα κοιτάσματα, καθώς το τεχνοοικονομικό περιβάλλον 
θα καθιστά την εκμετάλλευσή τους απαγορευτική.

ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟυΜΕ ΜΕ ΕπΙΤυχΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΕΡΕυΝΕΣ, ΑΚΟΛΟυΘΟυΝ 
ΟΙ χΕΡΣΑΙΕΣ ΜΕ ΕπΟΜΕΝΟ ΣΤΑΘΜΟ ΤΑ γΡΕβΕΝΑ δΗΛΩΣΕ Ο πΡΟΕδΡΟΣ ΤΗΣ ΕδΕυ

ΕΛπΕ: «ΑΝΑγΚΑΙΑ Η ΛΗψΗ ΜΕΤΡΩΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩπΙΣΗΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΟυ ΕΦΟδΙΑΣΜΟυ»

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΟΖ ΚΑΙ ΑΡΣΗ ΤΟυ πΕΡΙΟΡΙΣΜΟυ ΤΩΝ ΕξΙ ΜΙΛΙΩΝ γΙΑ ΕΡΕυΝΕΣ, 
ΖΗΤΗΣΕ Ο πΡΟΕδΡΟΣ ΤΩΝ ΕΛπΕ 
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Ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (TAP AG) ανακοίνω-
σε ότι η κατασκευή στην Ελλάδα, τη μεγαλύτερη γεωγραφική 
περιοχή που καλύπτει ο αγωγός, συνεχίζεται βάσει χρονο-
διαγράμματος, στόχων, και προϋπολογισμού. Σε ρεπορτάζ 
του energypress.gr σημειώνει ότι χάρη στις προσπάθειες 
περισσότερων από 3.000 ανθρώπων που απασχολούνται 
στο έργο, δεκατρείς μήνες μετά την Τελετή Εγκαινίων οι ερ-
γασίες έχουν προχωρήσει σημαντικά στις δύο από τις τρεις 
Περιφέρειες της Βόρειας Ελλάδας που θα διασχίσει ο αγωγός: 
την Ανατολική Μακεδονία-Θράκη και την Κεντρική Μακεδο-
νία. Στα τέλη Μαΐου 2017, από το σύνολο των περίπου 550 
χλμ. αγωγού που θα κατασκευαστούν σε ελληνικό έδαφος, 
οι ανάδοχοι εργολήπτες του ΤΑΡ έχουν ήδη: Παραλάβει πε-
ρισσότερο από το 66% των 32.000 σωληναγωγών που θα 
χρησιμοποιηθούν στην κατασκευή του ελληνικού τμήματος 
του αγωγού. Καθαρίσει και διαμορφώσει σχεδόν 300 χλμ. της 
όδευσης. Ενώσει 272 χλμ. αγωγού∙ και συγκολλήσει περί-
που 250 χλμ. Ταυτόχρονα 196 χλμ. τάφρου έχουν διανοιχθεί, 
σε 172 χλμ. ο αγωγός έχει τοποθετηθεί εντός της τάφρου, σε 
151 χλμ. έχει  καλυφθεί με χώμα  και 64,5 χλμ. γης βρίσκονται 

στη φάση αποκατάστασης. Αναφερόμενος στην πρόοδο της 
κατασκευής, ο Διευθυντής του TAP για την Ελλάδα, Rikard 
Scoufias, δήλωσε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω κάθε έναν και 
κάθε μία από τους 3.000 ανθρώπους που δουλεύουν καθημε-
ρινά για την κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ. Ο επαγγελματισμός, 
η αφοσίωση και η ποιότητα της δουλειάς τους εξασφαλίζουν 
την αποτελεσματική υλοποίηση αυτού του μεγάλου έργου».  
Με την πρόοδο των εργασιών, γίνονται προοδευτικά εμφανή 
και τα άμεσα οφέλη που οι τοπικές φιλοξενούσες κοινότητες, 
αλλά και η χώρα συνολικά, αποκομίζουν χάρη στην κατα-
σκευή του ΤΑΡ.  Δύο  από τις 5 εταιρείες-αναδόχους Μελέτης, 
Προμήθειας και Κατασκευής που εργάζονται για λογαριασμό 
του ΤΑΡ είναι ελληνικές, και συγκεκριμένα η ΤΕΡΝΑ Α.Ε. σε 
κοινοπραξία με την Renco S.p.A και η J&P ΑΒΑΞ σε συνερ-
γασία με την Bonatti S.p.A., ενώ την ΑΚΤΩΡ έχει επιλέξει ως 
υπεργολάβο της η ανάδοχος εταιρεία Spiecapag. Επίσης, ο 
TAP έχει αναθέσει μία από τις μεγάλες του συμβάσεις στη ΣΩ-
ΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ για προμήθεια σωληναγωγών. Για 
την υλοποίηση του έργου, ο ΤΑΡ συνεργάζεται με πολλές εγ-
χώριες επιχειρήσεις επενδύοντας εκατομμύρια για αγαθά και 

υπηρεσίες. Συνολικά, 176 εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στην Ελλάδα έχουν ήδη συμβάλει στην υλοποίηση του έργου 
– αποκομίζοντας τόσο οικονομικά οφέλη, όσο και πολύτιμη 
τεχνογνωσία. Αναφορικά με το πρόγραμμα κοινωνικών και 
περιβαλλοντικών επενδύσεων €32 εκατ. συνολικά, το οποίο 
ο ΤΑΡ έχει οικειοθελώς δεσμευθεί να υλοποιήσει, υπάρχει ήδη 
δέσμευση για 47 πρωτοβουλίες τέτοιων επενδύσεων και στις 
τρεις Περιφέρειες της Βορείου Ελλάδας, ύψους €1.150.000. 
Βάσει της στρατηγικής του ΤΑΡ και των αξόνων επιλογής 
που έχει θέσει σε ό,τι αφορά τις επενδύσεις αυτές, στις πρω-
τοβουλίες που έχουν ήδη υλοποιηθεί συγκαταλέγονται:  30 
προγράμματα που υποστηρίζουν την αναβάθμιση της ποι-
ότητας ζωής στις τοπικές κοινωνίες κατά μήκος της όδευσης 
του αγωγού∙ 6 προγράμματα που ενισχύουν τα μέσα βιο-
πορισμού για τους κατοίκους των περιοχών αυτών∙ 6 προ-
γράμματα που καθιστούν εφικτή τη βελτίωση δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων μέσω εκπαίδευσης και επιμόρφωσης∙ και  5 
προγράμματα που συμβάλλουν στη βελτίωση της περιβαλ-
λοντικής διαχείρισης.

Με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, εντάσσονται στο εθνικό σκέλος 
του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ), 17 νέα 
έργα και  2 νέες μελέτες, συνολικού προϋπολογισμού 37 εκατ. 
ευρώ, στην Περιφέρεια Κρήτης.  Το υπουργείο ανακοίνωσε 
με δελτίο Τύπου ότι η χρηματοδότηση με εθνικούς πόρους 
των νέων έργων, η υλοποίηση των οποίων ήταν πάγιο αί-
τημα των κατοίκων του νησιού, αποτελεί συνέχεια των δε-
σμεύσεων της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομίας & 
Ανάπτυξης για τη στήριξη των τοπικών κοινωνιών.  Για την 
ένταξη των νέων έργων στο εθνικό σκέλος του  Προγράμ-

ματος  Δημοσίων Επενδύσεων ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης δήλωσε: «Πιστοί 
στις δεσμεύσεις μας, στηρίζουμε και χρηματοδοτούμε όλες τις 
αναγκαίες παρεμβάσεις που βελτιώνουν την καθημερινότητα 
των πολιτών και μπορούν να αποτελέσουν σημαντικό μοχλό 
ανάπτυξης δίνοντας ώθηση στις τοπικές οικονομίες». Οι χρη-
ματοδοτήσεις αφορούν έργα υποδομών (ύδρευση, άρδευση, 
αποχέτευση, οδικό δίκτυο) καθώς και παρεμβάσεις για την 
βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Ανάμεσα στα 
νέα έργα, ζωτικής σημασίας είναι η αντικατάσταση του δι-
κτύου ύδρευσης και αποχέτευσης στην πόλη του Ηρακλείου, 

συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ. Η κατασκευή 
του νέου δικτύου, αποτελούσε χρόνιο αίτημα των πολιτών 
του Ηρακλείου και για την υλοποίησή του, είχε δεσμευθεί ο 
Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, το Δεκέμβριο του 2016. 
Επιπλέον, πολύ σημαντικά έργα για την τοπική οικονομία, 
αποτελούν η αποκατάσταση της αγροτικής οδοποιίας του 
Δήμου Βιάννου συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, 
αλλά και οι ασφαλτοστρώσεις στην κοινότητα Ροδάκινου 
του Δήμου Αγίου Βασιλείου, συνολικού προϋπολογισμού 
450.000 ευρώ. 

Στο 22,5% μειώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα 
τον Μάρτιο εφέτος, από 22,9% τον Φεβρουάριο 2017 
και έναντι 23,8% τον Μάρτιο πέρυσι.
Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.068.469 άτομα, ενώ παραμένει 
το πρόβλημα της αύξησης της ανεργίας, λόγω απολύσε-
ων, σε άτομα που προσεγγίζουν την ηλικία συνταξιοδό-
τησης. Σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυνα-
μικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 74.515 
άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2016 (μείωση 6,5%) και 
κατά 19.400 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2017 
(μείωση 1,8%). Το σύνολο των απασχολουμένων εκτι-
μάται ότι ανήλθε σε 3.682.416 άτομα και οι απασχολού-
μενοι αυξήθηκαν κατά 31.154 άτομα σε σχέση με τον 

Μάρτιο 2016 (αύξηση 0,9%) και κατά 11.439 άτομα σε 
σχέση με τον Φεβρουάριο 2017 (αύξηση 0,3%). Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο οικονομικά μη ενεργός πληθυσμός 
(τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) 
ανήλθε σε 3.270.865 άτομα και αυξήθηκε κατά 6.875 
άτομα σε σχέση με τον Μάρτιο 2016 (αύξηση 0,2%) και 
κατά 5.143 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2017 
(αύξηση 0,2%). Η ανεργία στις γυναίκες (26,7% τον 
Μάρτιο 2017 από 28,6% τον Μάρτιο 2016) παραμένει 
σημαντικά υψηλότερη σε σχέση με εκείνη στους άνδρες 
(19,1% από 20%). Ηλικιακά, η υψηλότερη ανεργία κα-
ταγράφεται στις ομάδες 15- 24 ετών (46,6% τον Μάρ-
τιο 2017 από 50% τον Μάρτιο 2016) και 25- 34 ετών 

(29,5% από 30,3%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών 
(19,6% από 20,8%), 55- 64 ετών (19% από 19,2%), 45- 
54 ετών (18,2% από 19,8%) και 65- 74 ετών (12,7% 
από 12%). Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της 
χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- 
Δυτική Μακεδονία (27,4% τον Μάρτιο 2017 από 28,5% 
τον Μάρτιο 2016), η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- 
Ιόνιοι Νήσοι (23,3% από 23,8%), η Μακεδονία- Θράκη 
(22,6% από 24,4%) και η Κρήτη (22,6% από 23,3%). 
Ακολουθούν, η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (22,5% από 
26,6%), η Αττική (21,8% από 23,1%) και το Αιγαίο 
(17,9% από 16,3%).

ΜΕ πΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟυΣ ΑπΟ 3000 ΕΡγΑΖΟΜΕΝΟυΣ ΣυΝΕχΙΖΕΤΑΙ 
Η ΚΑΤΑΣΚΕυΗ ΤΟυ TaP ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ

ΜΕ ΑπΟΦΑΣΗ ΤΟυ ΑΛΕξΗ χΑΡΙΤΣΗ ΝΕΑ ΕΡγΑ 37 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ

ΣΤΟ 22,5% ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΤΟ πΟΣΟΣΤΟ ΤΗΣ ΑΝΕΡγΙΑΣ ΣΤΗ χΩΡΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ, 
ΣυΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ
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Η 9η Ιουνίου σηματοδοτεί την Παγκόσμια Ημέρα Διαπίστευ-
σης ως παγκόσμια πρωτοβουλία, του Διεθνούς Φόρουμ για 
τη Διαπίστευση (IAF) και της Διεθνούς Συνεργασίας Διαπί-
στευσης Εργαστηρίων (ILAC), για την ευαισθητοποίηση σχε-
τικά με τη σημασία της διαπίστευσης. Το θέμα του τρέχοντος 
έτους αφορά στο πώς η διαπίστευση παρέχει εμπιστοσύνη 
στον κλάδο των κατασκευών.
Δείτε σχετικές λεπτομέρειες εδώ:
http://www.iaf.nu/upFiles/WAD_Brochure_2017.pdf
Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση του ΕΣΥΔ, η δι-
απίστευση μπορεί να υποστηρίξει επαγγελματίες στον κλάδο 
των κατασκευών: εργολάβους, κατασκευαστές, σχεδιαστές, 
αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς. Τα πρότυπα και η δια-

πιστευμένη αξιολόγηση της συμμόρφωσης αποτελούν εργα-
λεία και μπορούν να χρησιμοποιηθούν στον κατασκευαστικό 
τομέα για την κάλυψη των κατασκευαστικών προϊόντων και 
δομικών υλικών, τεχνικών και πρακτικών
κατασκευών, στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας, στον 
περιβαλλοντικό τομέα, ακόμη και στη χρήση ψηφιακής τε-
χνολογίας σε έξυπνα κτίρια. Ο τομέας των κατασκευών είναι 
σύνθετος και ιδιαίτερα ανταγωνιστικός και δημιουργεί προ-
κλήσεις για τις εταιρείες που επιδιώκουν τη βελτίωση των πε-
ριθωρίων κέρδους και τη μείωση του κόστους, βελτιώνοντας 
παράλληλα την ποιότητα κατασκευής και εξασφαλίζοντας 
ένα ασφαλές περιβάλλον στο χώρο. Η διαπίστευση υποστη-
ρίζει τον κατασκευαστικό τομέα στον έλεγχο του κινδύνου, 

στην εξοικονόμηση ενέργειας, στη συμμόρφωση με τους 
κανονισμούς. Για το σκοπό αυτό έχει δημιουργηθεί σχετικό 
video:
https://www.youtube.com/watch?v=T0t3mN7IYlI&featur
e=youtu.be
που αναδεικνύει τη σημασία των υπηρεσιών διαπίστευσης 
στον κατασκευαστικό τομέα.
Το Ε.ΣΥ.Δ., ως ο εθνικός φορέας διαπίστευσης υποστηρίζει 
ενεργά τους εμπλεκόμενους φορείς και επιχειρήσεις στον 
κατασκευαστικό κλάδο. Περισσότερο από μία δεκαετία το 
Ε.ΣΥΔ. διαπιστεύει φορείς πιστοποίησης προϊόντων & ελέγ-
χου, όπως επίσης και εργαστήρια δοκιμών στον τομέα των 
δομικών προϊόντων.

Το 9ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΤΤ με θέμα τις «Ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες & ταχυδρομικές υπηρεσίες στην ενιαία ψηφιακή 
αγορά» ξεκίνησε χθες τις εργασίες του, θέτοντας στο επίκε-
ντρο τις ρυθμιστικές προκλήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο, την 
ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς στην ελληνική αγορά, 
καθώς και τις προοπτικές για την υβριδική τηλεόραση.
Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Δημήτρης Τσαμάκης, στην 
εναρκτήρια ομιλία τόνισε ότι «Η ανταπόκριση της Ελλάδας 
στις προκλήσεις της νέας ψηφιακής εποχής και η εκπλήρωση 
των στόχων του Ψηφιακού Θεματολογίου 2020 συνιστούν 
κορυφαίας σημασίας προτεραιότητες για την κοινωνική και 
οικονομική πρόοδο της χώρας. Η σύγκλιση σε μία ενιαία 
Ψηφιακή Αγορά προσφέρει καινοτόμες υπηρεσίες για τους 
καταναλωτές και νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες. Ταυτόχρο-

να, όμως, απαιτεί σχέδιο, στρατηγική και συνεργασία των 
εμπλεκόμενων παικτών με σκοπό τη βέλτιστη αξιοποίηση 
των δικτύων και των δυνατοτήτων που προσφέρουν. Μέσα 
σε αυτό το πλαίσιο, η ΕΕΤΤ παραμένει αρωγός και εγγυητής 
της ρυθμιστικής σταθερότητας, διασφαλίζοντας συνθήκες 
υγιούς ανταγωνισμού, ποιοτικών υπηρεσιών για τους κατα-
ναλωτές και μέγιστου αναπτυξιακού αποτελέσματος για την 
οικονομία. Ένα μήνυμα που προκύπτει από από τις εργασίες 
της πρώτης ημέρας του συνεδρίου της ΕΕΤΤ συμπυκνώνεται 
στα εξής: Ο δρόμος για την έξοδο από την κρίση και για την 
ανάπτυξη είναι και ψηφιακός». 
Η δεύτερη μέρα του Συνεδρίου επικεντρώνεται στην ανάπτυ-
ξη δικτύων και υπηρεσιών 5G και τη βέλτιστη χρήση του φά-
σματος, καθώς και στη δυναμική του ηλεκτρονικού εμπορίου 

και τις δυνατότητες ανάπτυξης στις αγορές ταχυδρομείων και 
ταχυμεταφορών.
Στο Συνέδριο συμμετέχουν διακεκριμένοι ομιλητές, υψηλό-
βαθμα στελέχη από παρόχους και φορείς της ελληνικής και 
διεθνούς τηλεπικοινωνιακής και ταχυδρομικής αγοράς, κα-
θώς επίσης στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και διεθνών 
Ρυθμιστικών Αρχών. 
Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα του συνεδρίου 
μπορείτε να δείτε εδώ: http://www.eett.gr/conference2017/
html/programme-gr.htm
Οι ομιλίες και τα videos του 9ου Διεθνούς Συνεδρίου της ΕΕΤΤ 
είναι διαθέσιμα στο www.eett.gr
Το Συνέδριο μεταδίδεται ζωντανά στο www.eett.gr
(Δείτε περισσότερα για το συνέδριο στην επόμενη σελίδα)

Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Valdis 
Dombrovskis παραδέχθηκε την Πέμπτη (8 Ιουνίου) ότι η πλή-
ρης εναρμόνιση σε ολόκληρη την Ευρώπη, για το φορολογικό 
καθεστώς που εφαρμόζεται στην επικείμενη ασφάλιση των συ-
ντάξεων σε επίπεδο ΕΕ, είναι «απίθανη». Σύμφωνα με ρεπορ-
τάζ της εξειδικευμένης σε ευρωπαϊκά θέματα ενημερωτικής 
πύλης euractiv.com και euractiv.gr, στο πλαίσιο της μεσοπρό-
θεσμης επανεξέτασης της Ένωσης Κεφαλαιαγοράς, η Επιτροπή 
ανακοίνωσε ότι θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για ένα πα-
νευρωπαϊκό προσωπικό συνταξιοδοτικό προϊόν μέχρι το τέλος 
αυτού του μήνα. Ο κ. Dombrovskis είπε σε μια ομάδα δημοσιο-
γράφων ότι η πρόθεση είναι να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο που 
θα επιτρέπει στους παρόχους να προσφέρουν τα συνταξιοδο-
τικά τους συστήματα σε πελάτες σε όλη την Ευρώπη. Στόχος 
είναι να διορθωθεί η «ανομοιογένεια» της ευρωπαϊκής αγοράς 
στον τομέα αυτό, να αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες εναλλαγής 
των προϊόντων και να διευκολυνθεί η δυνατότητα μεταφοράς 
των συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων και των φορολογικών 

τους κινήτρων σε ολόκληρο το μπλοκ. Ο κ. Dombrovskis 
εξήγησε ότι το σημερινό σύστημα είναι ένα συνονθύλευμα 
της φορολογικής νομοθεσίας που εφαρμόζεται στα συνταξι-
οδοτικά προϊόντα. «Είναι απίθανο να φτάσουμε στην πλήρη 
εναρμόνιση», πρόσθεσε. Τα φορολογικά θέματα είναι ένα πολύ 
ευαίσθητο θέμα μεταξύ των κρατών μελών και η πρόοδος στο 
θέμα αυτό είναι σπάνια, καθώς οι εθνικές κυβερνήσεις πρέπει 
να συμφωνήσουν ομόφωνα να συντονίσουν τον τρόπο με τον 
οποίο αυξάνουν τα έσοδά τους. Το νέο συνταξιοδοτικό προϊόν 
σε επίπεδο ΕΕ αποτελεί μέρος του νομοθετικού πακέτου που 
ανακοίνωσε η Επιτροπή στο πλαίσιο των προσπαθειών της για 
βελτίωση της ένωσης των κεφαλαιαγορών. Το εκτελεστικό όρ-
γανο πρόσθεσε ότι θα καθορίσει κανόνες σύγκρουσης νόμων 
για τις συνέπειες των συναλλαγών σε τίτλους και απαιτήσεις σε 
τρίτους σε διασυνοριακά πλαίσια κατά το τέταρτο τρίμηνο του 
2017. Στις αρχές του 2018, θα υποβάλει νέους κανόνες για ένα 
ευρωπαϊκό πλαίσιο για τα καλυμμένα ομόλογα. Ο πρωταρχι-
κός στόχος της πρωτοβουλίας για τις κεφαλαιαγορές είναι να 

αυξηθούν οι δυνατότητες χρηματοδότησης για τις ευρωπαϊκές 
επιχειρήσεις και καταναλωτές και να μειωθεί έτσι η υψηλή εξάρ-
τηση της ΕΕ από το τραπεζικό σύστημα. Στο πλαίσιο της δέσμης 
μέτρων, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στοχεύει επίσης στη διευκό-
λυνση της ανάπτυξης του αναδυόμενου τομέα των ψηφιακών 
χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (FinTech). Ο κ. Dombrovskis 
δήλωσε ότι η Επιτροπή υποστηρίζει έναν «εξουσιοδοτικό κα-
νονισμό» για αυτόν τον τομέα. Η ειδική ομάδα της FinTech της 
Κομισιόν άρχισε να λειτουργεί τον περασμένο Ιανουάριο και 
θα παρουσιάσει τα προκαταρκτικά συμπεράσματά της κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του τρέχοντος έτους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
εξετάζει εάν θα δημιουργήσει ένα πλαίσιο χορήγησης αδειών 
και διαβατηρίων της ΕΕ για τη FinTech για τη διευκόλυνση των 
δραστηριοτήτων της για την ίδρυση επιχειρήσεων σε ολόκλη-
ρη την Ευρώπη. Μια πρόταση μπορεί να έρθει μέχρι το τέλος 
του τρέχοντος έτους.

πΑγΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ δΙΑπΙΣΤΕυΣΗΣ 2017: πΑΡΕχΟΝΤΑΣ ΕΜπΙΣΤΟΣυΝΗ 
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΣΚΕυΑΣΤΙΚΟ ΚΛΑδΟ

ΕΝΑΡξΗ 9Ο δΙΕΘΝΟυΣ ΣυΝΕδΡΙΟυ ΤΗΣ ΕΕΤΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΕπΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & 
ΤΑχυδΡΟΜΙΚΕΣ υπΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ψΗΦΙΑΚΗ ΑγΟΡΑ

Η ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΚΟΝΤΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ πΡΟΤΑΣΗΣ γΙΑ πΑΝΕυΡΩπΑϊΚΟ ΣυΣΤΗΜΑ ΣυΝΤΑξΕΩΝ
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«Η σύγκλιση σε μία Ενιαία Ευρωπαική Ψηφιακή Αγορά μπορεί 
να συμβάλει καθοριστικά στην εξωστρέφεια και ενίσχυση των 
ελληνικών επιχειρήσεων καθώς και στη συνολική ενίσχυση 
της εθνικής ανταγωνιστικότητας, τόσο στον ιδιωτικό όσο 
και στο δημόσιο τομέα» τόνισε ο Καθ. Δημήτρης Τσαμάκης 
Πρόεδρος της  ΕΕΤΤ μιλώντας στο  9ο Διεθνές Συνέδριο ΕΕΤΤ: 
Ηλεκτρονικές επικοινωνίες & ταχυδρομικές υπηρεσίες στην 
ενιαία ψηφιακή αγορά. Αναλυτικά στην ομιλία του οκ Τσαμά-
κης σημείωσε τα παρακάτω:  Η ΕΕΤΤ, μετά από μια διετή πε-
ρίοδο εσωστρέφειας, είναι και πάλι μάχιμη, επιτελεί δυναμικά 
το ρυθμιστικό της ρόλο στην αγορά των τηλεπικοινωνιών και 
ταχυδρομείων και συμμετέχει ενεργά στις διεργασίες για την 
ένταξη της οικονομίας της χώρας μας στο Ενιαίο Ψηφιακό Ευ-
ρωπαϊκό «γίγνεσθαι».
Α. Οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες και ο ρόλος τους 
για την εθνική ανάκαμψη. Εν μέσω μίας κρίσιμης περιό-
δου για την ελληνική οικονομία, οι ηλεκτρονικές επικοινωνίες 
και οι ταχυδρομικές υπηρεσίες αναδεικνύονται σε αγορές με 
ειδικό βάρος και πολλαπλασιαστικά αναπτυξιακά αποτελέ-
σματα. Είναι γνωστό ότι ο βαθμός επάρκειας των υπηρεσιών 
αυτών συνδέεται με την οικονομική και κοινωνική πρόοδο, 
ενώ ο συνεχής εκσυγχρονισμός και η ποιοτική τους βελτίωση 
αποτελούν προϋπόθεση για την καλλιέργεια ενός ελκυστικού 
επενδυτικού περιβάλλοντος. Η σύγκλιση σε μία Ενιαία Ευ-
ρωπαική Ψηφιακή Αγορά μπορεί να συμβάλει καθοριστικά 
στην εξωστρέφεια και ενίσχυση των ελληνικών επιχειρήσεων 
καθώς και στη συνολική ενίσχυση της εθνικής ανταγωνιστικό-
τητας, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. Παράλ-
ληλα, διαμορφώνεται ένα πεδίο όπου ελληνικές επιχειρήσεις 
έχουν ήδη επιδείξει επιτυχίες και μπορεί να αποτελέσει πεδίο 
αιχμής για την ελληνική επιχειρηματικότητα. Επιγραμματικά 
μπορούμε να πούμε ότι: O δρόμος για την έξοδο από την κρίση 
και για την ανάπτυξη είναι και ψηφιακός. Η ψηφιακή ανάπτυ-
ξη της χώρας προϋποθέτει την υιοθέτηση μίας μακροχρόνιας 
στρατηγικής με συνέργεια και συνεχή συντονισμό όλων των 
εμπλεκόμενων μερών όπως η κυβέρνηση, η τοπική αυτο-
διοίκηση και οι παράγοντες της αγοράς. Η αποτελεσματική 
υλοποίηση μιάς τέτοιας στρατηγικής μπορεί να υποστηριχθεί 
από ανεξάρτητες αρχές με αναβαθμισμένο ρόλο, όπως η ΕΕΤΤ, 
που διαθέτουν την εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία. 
Στο πλαίσιο αυτό, θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντική – σημει-
ολογικά και ουσιαστικά – τη συνένωση όλων των σχετικών 
αρμοδιοτήτων κάτω από ένα Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Οι σχέσεις της ΕΕΤΤ με το 
εν λόγω υπουργείο είναι σχέσεις συνεργασίαs, κοινών στόχων 
και αμοιβαίου σεβασμού σε πλαίσιο διακριτών ρόλων.
β. Ο ρόλος της ΕΕΤΤ στην ψηφιακή ανάπτυξη της 
χώρας. Η ΕΕΤΤ έχει κρίσιμο ρόλο στην ψηφιακή ανάπτυ-
ξη της χώρας, ιδιαίτερα δε στην εθνική προσπάθεια για την 
ανάπτυξη υποδομών πρόσβασης νέας γενιάς όπως προδια-
γράφονται καιστο Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο που αποτελεί 

ένα δομημένο οδικό χάρτη. Κατ’ αρχήν, μέσα από τη ρύθμιση 
της αγοράς η ΕΕΤΤ προάγει την ομαλή λειτουργία του αντα-
γωνισμού και την προσέλκυση επενδύσεων, ενθαρρύνει την 
καινοτομία, την εισαγωγή νέων προϊόντων, την ενσωμάτωση 
προηγμένων τεχνολογιών και τη βελτίωση υποδομών και 
υπηρεσιών. Ενδεικτικά μπορούμε να αναφερθούμε στo σχέδιο 
της ΕΕΤΤ για εισαγωγή της τεχνολογίας VDSL vectoring και άλ-
λων ισοδύναμων τεχνολογιών, που έλαβε χώρα στο πλαίσιο 
της ρύθμισης της χονδρικής αγοράς τοπικής πρόσβασης. Η 
τεχνολογία αυτή προσφέρει τη δυνατότητα στους παρόχους 
να υλοποιήσουν επιχειρηματικά σχέδια αναφορικά με την 
εγκατάσταση υψιρρύθμων δικτύων πρόσβασης νέας γενιάς. 
Σε πρακτικούς όρους, επιτρέπει την αύξηση του ρυθμού με-
τάδοσης δεδομένων σε συνδρομητικές γραμμές πρόσβασης 
VDSL2 έως και κατά 100%. Δημιουργεί ωστόσο και σημαντι-
κές ρυθμιστικές προκλήσεις, που απαιτούν προσεκτική διαχεί-
ριση για την επιτυχή υλοποίηση του σχεδίου. Με την ανωτέρω 
παρέμβασή μας (σχετική διεξοδική συζήτηση θα λάβει χώρα 
αυτό το διήμερο), δίνουμε τη δυνατότητα στους παρόχους να 
επενδύσουν στην τεχνολογία αυτή, με όρους που διασφαλί-
ζουν τη διαφάνεια, την αναλογικότητα και την εύρυθμη λει-
τουργία του ανταγωνισμού. Με τον τρόπο αυτό προάγουμε 
την ανάπτυξη των υποδομών νέας γενιάς στις περιοχές εκείνες 
που παρουσιάζουν εμπορικό ενδιαφέρον για τους παρόχους.  
Παράλληλα όμως έχουμε συμβάλει στην ανάπτυξη ευρυζω-
νικών υποδομών σε αγροτικές περιοχές, οι οποίες δεν πα-
ρουσιάζουν επαρκές εμπορικό ενδιαφέρον και κατά συνέπεια 
απαιτούν κρατική παρέμβαση για την κάλυψή τους με ευρυ-
ζωνικές υποδομές. Αναλαμβάνοντας συμβουλευτικό ρόλο, 
συμβάλαμε αποφασιστικά στην έγκριση και χρηματοδότηση 
του σχετικού έργου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στον το-
μέα των ραδιοεπικοινωνιών, η ΕΕΤΤ διασφαλίζει την έγκαιρη 
διάθεση του ραδιοφάσματος στην αγορά, για την ανάπτυξη 
κινητών και ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων και εδώ με 
όρους διαφάνειας, αναλογικότητας και προστασίας του αντα-
γωνισμού. Στο πλαίσιο αυτό, ήδη δρομολογείται η διενέργεια 
διαγωνισμού για την εκχώρηση ζωνών ραδιοφάσματος στη 
ζώνη των 1800MHz ενώ το επόμενο μεγάλο βήμα αποτελεί 
η διάθεση του Ψηφιακού Μερίσματος 2 (700MHz). Για την 
προετοιμασία του μερίσματος αυτού, η ΕΕΤΤ συμμετέχει με 
στελέχη της σε τεχνική ομάδα που έχει συστήσει το υπουργείο.
Εξίσου σημαντικές είναι και οι δράσεις που απευθύνονται 
στους καταναλωτές, οι οποίες πέραν των άλλων δημιουργούν 
πρόσθετα, έμμεσα κίνητρα ενίσχυσης του ανταγωνισμού. 
Εδώ θα πρέπει να αναφερθώ ιδιαίτερα σε δύο εργαλεία που 
έχουμε αναπτύξει και διαθέτουμε σήμερα στους Έλληνες κα-
ταναλωτές, μέσα από το διαδικτυακό μας τόπο: Το Παρατηρη-
τήριο Τιμών (pricescope.gr) που επιτρέπει τον εντοπισμό των 
πλέον συμφερόντων πακέτων με βάση το προφίλ χρήσης εκά-
στου καταναλωτή. Ο Υπερίων (hyperiontest.gr) που επιτρέπει 
την μέτρηση των χαρακτηριστικών ταχύτητας και ποιότητας 

των ευρυζωνικών συνδέσεων στο διαδίκτυο. Τα δύο αυτά 
εργαλεία επιτρέπουν στους καταναλωτές να αποκτήσουν μία 
σφαιρική εικόνα για το κόστος και την ποιότητα των υπηρε-
σιών που λαμβάνουν και να εντοπίσουν άλλες εναλλακτικές 
λύσεις που πιθανώς να είναι περισσότερο πρόσφορες για τις 
ανάγκες τους.
γ. Το bEREC και η αναθεώρηση του κανονιστικού 
πλαισίου. Το BEREC έχει ενεργό ρόλο στην υλοποίηση του 
ευρωπαϊκού ρυθμιστικού πλαισίου, όπως εκάστοτε καλείται 
να υλοποιηθεί, είτε με την έκδοση κατευθυντηρίων γραμ-
μών ή συνεισφέροντας στην έκδοση εκτελεστικών πράξε-
ων (roamlikeathome /netneutrality), είτε και με έκδοση 
κοινών θέσεων (commonpositions) και γνωμοδοτήσεων 
(expertopinions) σε συγκεκριμένα θέματα. Για το 2017, οι 
προκλήσεις έχουν αυξηθεί στις εργασίες αυτές, με δεδομένη 
τη συζήτηση για την πρόταση ενός νέου κανονιστικού πλαι-
σίου για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (γνωστού και ως Κώ-
δικα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών). Ο Κώδικας αγγίζει όλα τα 
«συστατικά» ρύθμισης των ηλεκτρονικών επικοινωνιών στην 
Ευρώπη, φέρνοντας στο τραπέζι μία σειρά από ρηξικέλευθες 
(και συχνά αμφιλεγόμενες) προτάσεις, για τις οποίες θα έχουμε 
την ευχαρίστηση να παρακολουθήσουμε εκτενή συζήτηση 
στις επόμενες δυο μέρες.  Η ΕΕΤΤ συμβάλλει στη διαδικασία 
των ζυμώσεων για το νέο Κώδικα, καθώς συμμετέχει ενεργά 
στις σχετικές εργασίες του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών 
Hλεκτρονικών Επικοινωνιών (BEREC), ενώ παρέχει τη τεχνο-
γνωσία της για το θέμα αυτό και στο Υπουργείο. 
δ. Στόχοι της ΕΕΤΤ
Στο πλαίσιο αυτό, οι στρατηγικοί στόχοι που έχει θέσει η Αρχή 
για το επόμενο διάστημα, συνοψίζονται ως εξής: Καθιέρωση 
και εποπτεία  του κατάλληλου ρυθμιστικού και επενδυτι-
κού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη της ευρυζωνικότητας 
υψηλών ταχυτήτων και τη μείωση του ψηφιακού χάσματος, 
σύμφωνα με τους στόχους του Eυρωπαϊκού Ψηφιακού Θε-
ματολογίου και του Εθνικού Ευρυζωνικού Σχεδίου. Βέλτιστη 
χρήση και εποπτεία του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων προς 
όφελος της εθνικής οικονομίας και ανάπτυξης. Εκσυγχρονι-
σμός της ταχυδρομικής αγοράς. Παροχή ποιοτικών υπηρεσι-
ών και υποστήριξη των δράσεων προς όφελος των πολιτών/
καταναλωτών. Διοικητική ανασυγκρότηση και ορθολογική 
αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με σκοπό τη βελτίω-
ση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας στη λειτουρ-
γία της ΕΕΤΤ. Αξιοποιώντας τους πόρους την τεχνογνωσία και 
την εμπειρία που διαθέτει, η ΕΕΤΤ αποτελεί κομβικής σημασίας 
παράγοντα για την προσέλκυση επενδύσεων, την αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων που παρέχει η κοινωνία της πληροφορίας, 
προς όφελος όλων των πολιτών και εν τέλει την αναβάθμιση 
της χώρας μας στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Οικονομία.

ΤΙ ΕΙπΕ Ο πΡΟΕδΡΟΣ ΤΗΣ  ΕΕΤΤ  ΣΤΟ  9Ο δΙΕΘΝΕΣ ΣυΝΕδΡΙΟ ΕΕΤΤ: ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ 
ΕπΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ & ΤΑχυδΡΟΜΙΚΕΣ υπΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΕΝΙΑΙΑ ψΗΦΙΑΚΗ ΑγΟΡΑ
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως ανακοινώθηκε με δελτίο 
Τύπου  δημοσίευσε χθες  τον κατάλογο με τις 69 καινο-
τόμες μικρές επιχειρήσεις από 21 χώρες, που θα λάβουν 
συνολικά 100 εκατομμύρια ευρώ για τη φάση 2 του Μη-
χανισμού για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις από το 
εμβληματικό πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την 
καινοτομία «Ορίζοντας 2020». Μεταξύ αυτών και στο 

πλαίσιο της θεματικής που αφορά την ενίσχυση μικρών 
επιχειρήσεων στους τομείς της δράσης για το κλίμα, του 
περιβάλλοντος καθώς και τη αποδοτικότητας πόρων και 
πρώτων υλών, επιλέχθηκε μία ελληνική εταιρεία, η ΜΟ-
ΝΟΛΙΘΟΣ Τεχνολογίες Ανακύκλωσης Ε.Π.Ε., η οποία θα 
λάβει 983.675 ευρώ για το έργο PROMETHEUS. Η χρημα-
τοδότηση στο πλαίσιο της φάσης 2 του μέσου για τις ΜΜΕ 

δίνει στις εταιρείες τη δυνατότητα να επενδύσουν σε δρα-
στηριότητες καινοτομίας όπως επίδειξη, δοκιμές, πιλοτι-
κές εφαρμογές, αναβάθμιση και μικρογράφηση, καθώς 
και την ανάπτυξη ενός ώριμου επιχειρηματικού σχεδίου 
για το προϊόν τους. Από την έναρξη του προγράμματος 
την 1η Ιανουαρίου 2014, 710 ΜΜΕ έχουν επιλεγεί για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο της φάσης 2.

Στη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών Δικαιοσύνης, 
20 κράτη μέλη, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, κατέληξαν 
σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τη σύσταση της νέας 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στο πλαίσιο ενισχυμένης συ-
νεργασίας, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου στο οποίο 
αναλυτικά σημειώνεται ότι εναπόκειται τώρα στο Ευρω-
παϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του. Όταν θα 
τεθεί σε λειτουργία, η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της 
ΕΕ θα διαθέτει αρμοδιότητες για τη διερεύνηση και τη 
δίωξη ποινικών υποθέσεων που αφορούν τον προϋπο-
λογισμό της ΕΕ, όπως η διαφθορά ή η απάτη με πόρους 
της ΕΕ ή η διασυνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ. 
Θα είναι ένα ισχυρό, ανεξάρτητο και αποτελεσματικό 
όργανο, εξειδικευμένο στην καταπολέμηση του οικονο-
μικού εγκλήματος σε όλη την ΕΕ. Ο Επίτροπος κ. Γκίντερ 
Έτινγκερ, αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό και τους Αν-
θρώπινους Πόρους, δήλωσε τα εξής: «Έχουμε μηδενική 
ανοχή στην απάτη σε βάρος του προϋπολογισμού της 
ΕΕ. Κάθε λεπτό του προϋπολογισμού πρέπει να δαπα-
νάται προς όφελος των πολιτών της ΕΕ. Με μια ισχυρή, 
ανεξάρτητη και αποτελεσματική ευρωπαϊκή εισαγγελική 
αρχή ενισχύουμε τις προσπάθειές μας για την προστασία 
των χρημάτων των φορολογουμένων, εξασφαλίζοντας 
μια ευρωπαϊκή προσέγγιση όσον αφορά τη διερεύνηση 
και τη δίωξη ποινικών αδικημάτων που αφορούν τον 
προϋπολογισμό της ΕΕ. Θα αποτελέσει σημαντική προ-
σθήκη στα υφιστάμενα μέσα σε ενωσιακό επίπεδο, ιδί-
ως στις εργασίες της OLAF στον τομέα των διοικητικών 
ερευνών.» Η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Καταναλωτών και 
Ισότητας των Φύλων, κ. Βιέρα Γιούροβα, δήλωσε: «Κα-
ταβάλαμε σημαντικές προσπάθειες για τη συμμετοχή όσο 
το δυνατόν περισσότερων κρατών μελών και είμαι ιδι-
αίτερα ευτυχής που έχουμε πλέον 20 ιδρυτικά μέλη της 
Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Πρόκειται για μεγάλη επιτυχία 
και η συμφωνία διασφαλίζει ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία 
θα είναι αποτελεσματική από την πρώτη ημέρα. Σήμερα 
είναι μια καλή μέρα για τον Ευρωπαίο φορολογούμενο. 
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα συμπληρώνει το σημαντικό 
έργο της Eurojust, της ευρωπαϊκής υπηρεσίας ποινικής 
δικαιοσύνης, επιτρέποντάς της να διαθέσει περισσότε-
ρους πόρους στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, της 

εμπορίας ανθρώπων ή άλλων εγκληματικών πράξεων.» 
-γιατί χρειάζεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία;  Κάθε 
χρόνο, τουλάχιστον 50 δισεκατομμύρια ευρώ από έσοδα 
ΦΠΑ χάνονται για τους εθνικούς προϋπολογισμούς σε 
ολόκληρη την Ευρώπη λόγω της διασυνοριακής απάτης. 
Το διεθνικό οργανωμένο έγκλημα κερδίζει κάθε χρόνο 
δισεκατομμύρια ευρώ παρακάμπτοντας τους εθνικούς 
κανόνες και αποφεύγοντας την ποινική δίωξη. Εκτός 
του τομέα του ΦΠΑ, το 2015 τα κράτη μέλη εντόπισαν 
και ανέφεραν στην Επιτροπή δόλιες παρατυπίες ύψους 
περίπου 638 εκατομμυρίων ευρώ. Τα εργαλεία των 
εθνικών εισαγγελικών αρχών για την καταπολέμηση 
διασυνοριακών οικονομικών εγκλημάτων μεγάλης κλί-
μακας είναι περιορισμένα. Η νέα ευρωπαϊκή εισαγγελική 
αρχή θα διενεργεί ταχείες έρευνες σε όλη την Ευρώπη και 
θα καταστήσει δυνατή την ανταλλαγή πληροφοριών σε 
πραγματικό χρόνο. Αυτό θα αλλάξει τα δεδομένα. 
-πώς θα λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία; 
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα λειτουργεί ως ενιαία υπη-
ρεσία σε όλα τα συμμετέχοντα κράτη μέλη. Θα είναι μια 
άκρως εξειδικευμένη και ανεξάρτητη υπηρεσία, εκτός 
του πλαισίου των υφιστάμενων θεσμικών οργάνων και 
υπηρεσιών της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα ενεργεί 
προς το συμφέρον της ΕΕ και δεν θα αναζητεί ούτε θα 
λαμβάνει οδηγίες από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ ή τις 
εθνικές αρχές.
-Αποτελεσματική συνεργασία με τις εθνικές αρ-
χές. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα διαθέτει μια κεντρική 
υπηρεσία σε επίπεδο ΕΕ και ένα αποκεντρωμένο επίπεδο 
που θα αποτελείται από Ευρωπαίους εντεταλμένους ει-
σαγγελείς στα κράτη μέλη, οι οποίοι θα εξακολουθήσουν 
να λειτουργούν ως εθνικοί εισαγγελείς («διπλός ρόλος»). 
Το κεντρικό επίπεδο θα εποπτεύει τις έρευνες και την 
άσκηση διώξεων στο εθνικό επίπεδο, ώστε να εξασφαλί-
ζεται αποτελεσματικός συντονισμός και ενιαία προσέγγι-
ση σε όλη την ΕΕ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, θα αξιοποιεί ένα 
ευρύ φάσμα εμπειρογνωμοσύνης και πείρας σχετικά με 
τα εθνικά νομικά συστήματα, παραμένοντας ταυτόχρονα 
ανεξάρτητη. Όταν η υπηρεσία θα αναλαμβάνει μια έρευ-
να, οι εθνικές αρχές δεν θα ασκούν τις αρμοδιότητές τους 
για την ίδια ποινική υπόθεση. 

-Εξουσία για την ταχεία διεξαγωγή ερευνών 
και άσκηση διώξεων. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα 
μπορεί να ερευνά αποτελεσματικά αδικήματα κατά του 
προϋπολογισμού της ΕΕ και απάτες ως προς τον ΦΠΑ, 
για παράδειγμα, απάτες σχετικά με πόρους της ΕΕ άνω 
των 10 000 ευρώ και διασυνοριακές απάτες ως προς τον 
ΦΠΑ άνω των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Θα είναι σε θέση 
να ενεργεί άμεσα σε διασυνοριακές υποθέσεις, χωρίς να 
υπάρχει ανάγκη για χρονοβόρες διαδικασίες δικαστικής 
συνεργασίας. Θα παραπέμπει εγκληματίες απευθείας στα 
εθνικά δικαστήρια. Έτσι η άσκηση διώξεων θα είναι πιο 
επιτυχής και θα επιτυγχάνεται καλύτερη ανάκτηση των 
καταχρασθέντων χρημάτων. 
-Ολοκληρωμένη προσέγγιση για την προστασία 
των χρημάτων των φορολογουμένων. Ενώ η 
Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα είναι αρμόδια για τις ποινι-
κές έρευνες, η OLAF θα συνεχίσει τις διοικητικές έρευνες 
για παρατυπίες και απάτες που θίγουν τα οικονομικά 
συμφέροντα της Ένωσης, σε όλα τα κράτη μέλη της. Η 
προσέγγιση αυτή θα εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή 
προστασία του προϋπολογισμού της ΕΕ, αυξάνοντας τα 
ποσοστά καταδίκης και ανάκτησης των χρημάτων. 
-Επόμενα βήματα. Σε συνέχεια της γενικής προ-
σέγγισης που συμφωνήθηκε σήμερα στο πλαίσιο του 
Συμβουλίου από την Αυστρία, το Βέλγιο, τη Βουλγαρία, 
τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ελλάδα, την Εσθονία, την 
Ισπανία, την Ιταλία, την Κροατία, την Κύπρο, τη Λετονία, 
τη Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, την Πορτογαλία, τη 
Ρουμανία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Τσεχική Δη-
μοκρατία και τη Φινλανδία, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
θα πρέπει να δώσει την έγκρισή του πριν από την τελική 
έκδοση του κανονισμού. Τα λοιπά κράτη μέλη έχουν τη 
δυνατότητα προσχώρησης στα 20 ιδρυτικά μέλη ανά 
πάσα στιγμή μετά την έκδοση του κανονισμού.
-Ιστορικό. Βάσει της Συνθήκης της Λισαβόνας (άρθρο 
86 ΣΛΕΕ), το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρότεινε τη 
δημιουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Η Δανία, το 
Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιρλανδία έχουν ρήτρες εξαίρε-
σης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

ΕπΕΝδυΣΗ 100 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ γΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣχυΣΗ 69 ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ 
ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕυΡΩπΑϊΚΗ ΕΙΣΑγγΕΛΙΑ: Η ΕπΙΤΡΟπΗ χΑΙΡΕΤΙΖΕΙ ΤΗ ΣυΜΦΩΝΙΑ 20 ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ
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 Λύση στις 15 Ιουνίου από το Eurogroup και όχι σε επί-
πεδο Συνόδου Κορυφής επιθυμούν οι ισχυρές χώρες 
της Ευρωζώνης για το θέμα του χρέους και όλα δεί-
χνουν, ότι η Αθήνα θα πιεστεί για να δεχτεί μια κάπως 
βελτιωμένη πρόταση από αυτήν που απέρριψε στις 22 
Μαΐου, με πιθανό «κερασάκι» ένα νέο αναπτυξιακό 
πακέτο.
Καθαρή λύση για το χρέος δεν πρόκειται να δοθεί στην 
παρούσα φάση, με τη Γερμανία σε άτυπη προεκλογική 
περίοδο, ενώ το ΔΝΤ έχει ξεκαθαρίσει ότι μπορεί να 
παραμείνει στο πρόγραμμα, αλλά χωρίς να το χρημα-
τοδοτεί έως ότου οι ευρωπαίοι εταίροι ξεκαθαρίσουν 
τα μέτρα που θα το καθιστούν βιώσιμο. Χθες, ο εκπρό-
σωπος του Ταμείου, Τζ. Ράις, σε συνέντευξη Τύπου και 
απαντώντας σε σχετικές ερωτήσεις δήλωσε, ότι αν δεν 
υπάρξει άμεση συμφωνία με τους Ευρωπαίους για το 
χρέος, το ΔΝΤ είναι έτοιμο να εφαρμόσει τη «συνταγή» 
της αναμονής ή καλύτερα της λεγάμενης «καταρχήν 
συμφωνίας». Ανακοίνωσε, επίσης, ότι η Κριστίν Λα-
γκάρντ θα δώσει το «παρών» στην κρίσιμη συνεδρία-
ση του Eurogroup στις 15 Ιουνίου, κάτι που δείχνει ότι 
οι εταίροι της Ευρωζώνης θέλουν να κλείσει το θέμα σε 
επίπεδο ΥΠΟΙΚ και όχι σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών.
Ο κ. Ράις υποστήριξε, επίσης, ότι αυτή η τακτική δεν 
ανακαλύπτεται τώρα, αλλά το ΔΝΤ την έχει εφαρμόσει 
19 φορές πίσω στη δεκαετία του 1980 και σημείωσε 
ότι το Ταμείο είναι έτοιμο να προσαρμόσει τις λεπτομέ-
ρειες μιας τέτοιας σύμβασης στις ανάγκες της Ελλάδας. 
Τόνισε, πάλι, ότι βασικό ζητούμενο για το ΔΝΤ παρα-
μένει μια συμφωνία, η οποία βασίζεται σε δύο σκέλη: 
μεταρρυθμίσεις και ελάφρυνση χρέους, η οποία δεν 
χρειάζεται να είναι «προκαταβολική» αλλά θα πρέπει 
να είναι «ξεκάθαρη». «Συνεχίζουμε να δουλεύουμε 
σκληρά σε αυτήν την κατεύθυνση, ελπίζουμε σε συμ-
φωνία την επόμενη εβδομάδα, υπάρχει πρόοδος, αλλά 
δεν έχουμε φτάσει ακόμα σε συμφωνία» ανέφερε χα-
ρακτηριστικά. Αν δεν επιτευχθεί η συμφωνία που θα 
εξασφαλίζει την πλήρη συμμετοχή του ΔΝΤ, τότε το 
Ταμείο εμφανίζεται έτοιμο να δώσει το «πράσινο φως» 
σε μια καταρχήν συμφωνία, στην οποία εκταμίευση 
χρημάτων δεν θα γίνει παρά μόνο εφόσον υπάρξουν 
τα απαραίτητα μέτρα, τα οποία θα διασφαλίζουν τη 
βιωσιμότητα του χρέους. Και αυτή είναι η δεύτερη 
καλύτερη επιλογή κατά το ΔΝΤ, διότι αν έφευγε από 
το πρόγραμμα θα μπορούσε να προκύψει νέα κρίση 
ρευστότητας για την Ελλάδα ενόψει των μεγάλων δα-
νειακών υποχρεώσεων της χώρας τον Ιούνιο.

δΝΤ: ΕΚΤΑΜΙΕυΣΗ χΡΗΜΑΤΩΝ 
ΜΟΝΟ ΚΑΤΟπΙΝ ΣυΜΦΩΝΙΑΣ γΙΑ ΤΟ 
χΡΕΟΣ

ΟΛΙΚΗ ΕπΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΡΕΚΟΡ 
10ΕΤΙΑΣ γΙΑ ΤΟΝ ΟΛΘ

ΜΑΚΕδΟΝΙΑ
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ΤυπΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
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(Συνέχεια στη σελίδα 15)

ΒΕΒΑΙΟΣ Ο ΒΙΖΕΡ 
Το ότι οι υπόγειες συζητήσεις που γίνονται αυτό το δι-
άστημα ανάμεσα στους ισχυρούς «παίκτες» της Ε.Ε. και 
του ΔΝΤ εστιάζουν στο σενάριο της καταρχήν συμφω-
νίας και άρα της μετάθεσης της απόφασης των μέτρων 
για το χρέος, επιβεβαιώνεται και από τις δηλώσεις 
του επικεφαλής του EuroWorking Group Τόμας Βίζερ. 
Με χθεσινές του δηλώσεις σε αυστριακές εφημερίδες 
έδωσε πιθανότητες 95% να υπάρξει συμφωνία για το 
ελληνικό θέμα στο επικείμενο Eurogroup, προεξοφλώ-
ντας ότι το ΔΝΤ θα παραμείνει στο πρόγραμμα, αλλά 
δεν θα εκταμιεύσει χρήματα προς την Ελλάδα αν δεν 
καλυφθούν προηγουμένως οι απαιτήσεις του στο θέμα 
του χρέους. «Το ΔΝΤ θα συναινέσει επί της αρχής στο 
ελληνικό πρόγραμμα, χωρίς ωστόσο να προβεί σε 
εκταμιεύσεις χρημάτων εάν δεν έχει προηγηθεί μια 
κοινή έκθεση για τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέ-
ους» είπε χαρακτηριστικά.
ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ ΔΟΣΗΣ
 «Είναι καιρός να προχωρήσουμε στην εκταμίευση της 
επόμενης δόσης για την Ελλάδα», δήλωσε χθες από τις 
Βρυξέλλες, ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής, Βάλντις Ντομπρόβσκις, αποφεύγοντας όμως να 
πάρει θέση για το χρέος, αφού η Κομισιόν δεν ανήκει 
στους δανειστές της χώρας.
Ερωτηθείς αν η πορεία υλοποίησης των προαπαιτού-
μενων από την πλευρά της Ελλάδας κρίνεται ικανο-
ποιητική, ο κ. Ντομπρόβσκις απάντησε ότι η Επιτροπή 
πιστεύει πως η Ελλάδα έχει εκπληρώσει όλες τις δε-
σμεύσεις της τόσο στο δημοσιονομικό σκέλος, όπου 
υπάρχει υπεραπόδοση σε σχέση με τους στόχους, όσο 
και στο διαρθρωτικό σκέλος των μεταρρυθμίσεων. 
«Πιστεύουμε, ότι τώρα είναι ώρα να προχωρήσουμε 
με την εκταμίευση της επόμενης δόσης» τόνισε, ση-
μειώνοντας ότι η αβεβαιότητα έχει ήδη αρνητικά απο-
τελέσματα στην ελληνική οικονομία και δεν υπάρχει 
κανένας λόγος γι’ αυτό.
Για τα μέτρα ελάφρυνσης του χρέους ο κ. Ντομπρό-
βσκις περιορίστηκε να πει ότι οι συζητήσεις συνεχί-
ζονται και ότι η απόφαση ανήκει στους πιστωτές της 
Ελλάδας και όχι στην Επιτροπή. Αντίθετα, ο επίτροπος 
Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων της Ε.Ε. 
Πιέρ Μοσκοβισί έστειλε ηχηρό μήνυμα στους δανει-
στές της χώρας, τονίζοντας «δεν πρέπει να παίζουν με 
τη φωτιά σε σχέση με το ζήτημα ελάφρυνσης του ελ-
ληνικού χρέους». Μιλώντας στο Reuters είπε ότι «δεν 
έχουμε συμφωνία ακόμη για τα μέτρα ελάφρυνσης 
του χρέους», ενώ χαρακτήρισε «λογική» την παρα-
μονή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα. Παράλληλα, 
επισήμανε, ότι η Ελλάδα είναι οριακά σε σχέση με την 
αποδοχή της κοινωνίας.

Ολική επαναφορά, σε ότι αφορά την διακίνηση φορτίων 
πετυχαίνει η ΟΛΘ ΑΕ, λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία δι-
ακίνησης των τεσσάρων πρώτων μηνών του 2017, ενώ 
εκτιμάται ότι το 2017 θα είναι η χρονιά με την υψηλότερη 
διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματοκιβωτίων των τελευ-
ταίων 10 ετών. Ειδικότερα, η διακίνηση των Containers 
είναι αυξημένη κατά 7,5% και του Συμβατικού Φορτίου 
κατά 30,2%, με τάσεις περαιτέρω αύξησης των ανωτέρω 
ποσοστών στο κλείσιμο του Α’ εξαμήνου του 2017 σε 
σύγκριση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2016. 
Τα ανωτέρω διαθέσιμα στατιστικά στοιχεία οδηγούν σε 
προβλέψεις διακίνησης Εμπορευματοκιβωτίων, της τάξε-
ως των 360.000 teus και διακίνησης Συμβατικού Φορτίου 
τουλάχιστον 4.000.000 τόνων για το 2017. Με βάση τα 
ανωτέρω στοιχεία, εκτιμάται ότι το 2017 θα είναι η χρονιά 
με την υψηλότερη διακίνηση στο Σταθμό Εμπορευματο-
κιβωτίων των τελευταίων δέκα ετών και στο Συμβατικό 
Φορτίο από τις υψηλότερες της τελευταίας πενταετίας.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΟΛΘ ΑΕ, κ. Δημήτριος Μα-
κρής ενημέρωσε χθες τους οικονομικούς αναλυτές για τα 
οικονομικά στοιχεία της εταιρίας για τη χρήση του 2016.
Σύμφωνα με ανακοίνωση, η εταιρία παρά τις ιδιαίτερες 
δυσκολίες που αντιμετώπισε το 2016 επέδειξε αντοχή, με 
κύκλο εργασιών 48.061.529 ευρώ έναντι των 50.881.605 
ευρώ του 2015, σημειώνοντας μείωση 5,54% και ανακά-
μπτοντας σημαντικά από τις ιδιαίτερα αρνητικές εξελίξεις 
του 1ου εξαμήνου. Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του 
1ου εξαμήνου του 2016 υπήρξαν 32 συνεχόμενες ημέρες 
απεργίας και επιπλέον 4 εβδομάδες αποχή από την εργα-
σία τα Σαββατοκύριακα και τις υπερωρίες, λόγω της ιδιω-
τικοποίησης της εταιρίας.
Επίσης, επί 67 ημέρες παρέμεινε κλειστή η σιδηροδρο-
μική σύνδεση προς τα Σκόπια δημιουργώντας σοβαρά 
προβλήματα στη μεταφορά χύδην και γενικού φορτίου, 
ενώ για 20 ημέρες περίπου παρέμεινε κλειστή η οδική 
σύνδεση προς τη Βουλγαρία αποκλείοντας τη μεταφορά 
containers.
Υψηλοί δείκτες κερδοφορίας 
Η ΟΛΘ ΑΕ κατόρθωσε ωστόσο το 2016 να διατηρήσει τη 
θέση της στη λιμενική αγορά, επιτυγχάνοντας παράλληλα 
υψηλούς δείκτες κερδοφορίας παρουσιάζοντας κέρδη ως 
ποσοστό επί του κύκλου εργασιών από τα υψηλότερα των 
εταιριών που είναι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, με τα 
μικτά κέρδη να ανέρχονται στο 46,13%, τα λειτουργικά 
κέρδη (EBITDA) στο 49,68%, τα κέρδη προ φόρων στο 
43,86% και τα κέρδη μετά από φόρους στο 29,31%.
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ΣΤΑ πΡΟΑπΑΙΤΟυΜΕΝΑ ΤΟ 
«πΑγΩΜΑ» ΣυΝΤΑξΕΩΝ γΙΑ ΕΝΑ 
ΕπΙπΛΕΟΝ ΕΤΟΣ

ΚΑΙ Η ΑΚΑδΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΤΑ 
ΤΟυ Ν/Σ γΙΑ ΑΕΙ 
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Το «πάγωμα» των συντάξεων για μία ακόμη χρονιά, 
έως το 2022 αντί του 2021, θέτουν μεταξύ των προα-
παιτουμένων που βρίσκονται σε εκκρεμότητα και πρέπει 

Πυρ ομαδόν -ακόμα και τις πρώτες καταλήψεις σε 
Ιδρύματα- έχει προκαλέσει το νομοσχέδιο για την 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Από τον πρόεδρο της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης μέχρι την Ακαδημία Αθηνών 
και το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μια μεγάλη 
πολιτική και ακαδημαϊκή μερίδα αντιδρά στις πρωτο-
βουλίες του Κώστα Γαβρόγλου.
Λάβρος κατά της ηγεσίας του υπουργείου Παιδείας, ο 
πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας Κυριάκος Μητσοτά-
κης έκανε λόγο για κοντόφθαλμη πολιτική στρατηγική 
με στόχο τη διαίρεση, το διχασμό και την οπισθοδρό-
μηση. «Δεν βλέπει ούτε τι γίνεται γύρω μας -πώς προ-
χωρούν τα πανεπιστήμια στις ευρωπαϊκές χώρες- ούτε 
τι έχουμε μπροστά μας, δηλαδή ποιες είναι οι απαιτή-
σεις του μέλλοντος ώστε η χώρα να είναι ανταγωνιστι-
κή», σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης και προειδοποίησε ότι 
η Νέα Δημοκρατία είναι αποφασισμένη να αγωνιστεί 
εναντίον αυτού του νομοσχεδίου από κοινού με την 
ακαδημαϊκή κοινότητα.
 «Τα πανεπιστήμια αποτελούν εφαλτήριο για τους νέ-
ους. Δεν θα επιτρέψουμε στον ΣΥΡΙΖΑ να τα παγιδεύσει 
σε αδιέξοδο. Η Ελλάδα δεν πρέπει να χάσει άλλο χρό-
νο». Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, το νομοσχέδιο:
 • Πλήττει ευθέως το αυτοδιοίκητο των Ιδρυμάτων.
• Ενισχύει τον συγκεντρωτισμό και τη γραφειοκρατία.
• Καταργεί θεσμούς που συνέβαλαν στη λογοδοσία και 
τη διαφάνεια.
• Υποβαθμίζει τα μεταπτυχιακά προγράμματα.
• Αφαιρεί το κίνητρο διδασκαλίας.
• Δυστυχώς, ενισχύει τον κομματισμό στα πανεπιστή-
μια, με τη συμμετοχή των φοιτητών στα όργανα διοί-
κησης και τις αλλαγές στον τρόπο εκλογής πρυτανικών 
αρχών.
• Ξαναφέρνει μια παρωχημένη και επικίνδυνη αντίλη-
ψη για το ακαδημαϊκό άσυλο, που εξυπηρετεί όσους 
θέλουν να μετατρέπουν τα πανεπιστήμια σε χώρους 
ανομίας.

να νομοθετηθούν άμεσα οι εκπρόσωποι των δανειστών. 
Η νέα αυτή απαίτηση έρχεται ως αποτέλεσμα της δέ-
σμευσης της ελληνικής κυβέρνησης για πρωτογενές 
πλεόνασμα 3,5% το 2022. Η σχετική νομοθετική ρύθμι-
ση αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή αύριο, προκειμέ-
νου να έχει ψηφιστεί έως το Eurogroup της 15ης Ιουνί-
ου, στο πλαίσιο των περίπου 18 προαπαιτουμένων που 
εξακολουθούν να εκκρεμούν, προκειμένου να κλείσει η 
αξιολόγηση.
Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι δανειστές επι-
μένουν στο πάγωμα των συντάξεων για ένα ακόμη 
χρόνο, προκειμένου να εξοικονομηθούν επιπλέον 90 
εκατ. ευρώ, διασφαλίζοντας την επίτευξη του στόχου 
για πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 3,5% και 
το 2022. Το πάγωμα των συντάξεων στα σημερινά χα-
μηλά επίπεδα έως το 2018 προβλεπόταν από τον νόμο 
Κατρούγκαλου και επεκτάθηκε με τον πρόσφατο νόμο 
Τσακαλώτου - Αχτσιόγλου έως το 2021, με στόχο την 
εξοικονόμηση σωρευτικά 436 εκατ. ευρώ για τις συ-
ντάξεις του ιδιωτικού τομέα και 68 εκατ. ευρώ για τις 
συντάξεις του Δημοσίου.
«Διορθώσεις» έχει ζητήσει το ΔΝΤ και αναφορικά με την 
πρόβλεψη για επαναφορά των δύο αρχών που διέπουν 
τις συλλογικές συμβάσεις από τον Σεπτέμβριο του 2018, 
όπως προβλέπει η αιτιολογική έκθεση του νόμου. Σύμ-
φωνα με πληροφορίες και αυτή η πρόβλεψη βρίσκεται 
στη λίστα με τα προαπαιτούμενα που απαιτούν νομο-
θέτηση. Σε εκκρεμότητα παραμένει και η νομική γνω-
μάτευση περί συνταγματικότητας των ρυθμίσεων που 
ψηφίστηκαν πρόσφατα για τις περικοπές στις συντάξεις 
από το 2019.
Ως προαπαιτούμενο υπάρχει ακόμη η δέσμευση για 
επανυπολογισμό και έκδοση του 10% των αιτήσεων συ-
νταξιοδότησης που υποβλήθηκαν από τις 13 Μαΐου έως 
και το τέλος Δεκεμβρίου του 2016, με βάση τις διατάξεις 
του νόμου Κατρούγκαλου. Συνολικά, εκτιμάται ότι θα 
έπρεπε να έχουν ήδη εκδοθεί περίπου 3.500 νέες συντά-
ξεις. Από το υπουργείο Εργασίας επεσήμαναν ότι ήδη οι 
περίπου 2.000 έχουν εκδοθεί, ενώ αρκετές ακόμη έχουν 
ήδη περάσει στο σύστημα και εκκρεμεί η έκδοσή τους.
Μεταξύ των άλλων προαπαιτουμένων που εκκρεμούν 
περιλαμβάνεται η επέκταση και το 2018 της προσωρινής 
εθελοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας.
Ακόμη, εκκρεμούν ρυθμίσεις για την προώθηση της 
επένδυσης του Ελληνικού, όπως η επίλυση των δασι-
κών και αρχαιολογικών προβλημάτων, η τοποθέτηση 
της ειδικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων σε συνεργασία 
με τους επενδυτές και η αναθεώρηση του νομοθετικού 
πλαισίου για τη χορήγηση αδειών καζίνο στην περιοχή 
της Αττικής. Στις εκκρεμότητες για τις οποίες δεν απαι-
τούνται νομοθετικές ρυθμίσεις περιλαμβάνονται και μία 
σειρά από ρυθμίσεις στον τομέα της ενέργειας, όπως η 
διαμόρφωση ενός σχεδίου δράσης για την αντιμετώ-

Τα έσοδα ανά λειτουργικό τομέα ανέρχονται σε 
30.602.483 ευρώ για τον Σταθμό των Εμπορευματοκι-
βωτίων, που αντιστοιχούν στο 63,67% του κύκλου ερ-
γασιών, σε 15.629.672 ευρώ για τον Συμβατικό Λιμένα, 
που αντιστοιχούν στο 32,52% του κύκλου εργασιών, 
264.461 ευρώ, για την Επιβατική Κίνηση που αντιστοι-
χούν στο 0,55% του κύκλου εργασιών και 1.564.914 
ευρώ για την Εκμετάλλευση Χώρων που αντιστοιχούν 
στο 3,26% του κύκλου εργασιών.
Η ΟΛΘ ΑΕ είναι μια υγιής εταιρία με μηδενικό δανεισμό. 
Το 2016 σημειώθηκε σημαντική αύξηση κατά 29,69% 
των επενδυμένων διαθεσίμων, από 55.199.321 ευρώ 
σε 71.586.788 ευρώ με τα ταμειακά διαθέσιμα της να 
ανέρχονται σε 75.566.103 ευρώ, Η μερισματική πολι-
τική της Εταιρίας στοχεύει στην ικανοποίηση των μετό-
χων παράλληλα με την δημιουργία αποθεματικών για 
χρηματοδότηση των επενδύσεών της. Το προτεινόμενο 
μέρισμα από τα κέρδη της χρήσης του 2016 είναι 0,49 
ανά μετοχή.
Έγκριση Master Plan 
Σημαντικό σημείο υπήρξε η έγκριση του προγραμματι-
κού σχεδίου ανάπτυξης (Master Plan) του Λιμένα Θεσ-
σαλονίκης από το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας και 
η υποβολή του στην Επιτροπή Σχεδιασμού και Ανάπτυ-
ξης Λιμένων (Ε.Σ.Α.Λ.) του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής, μετά από διαβούλευση με τους 
φορείς της πόλης.
Η Ε.Σ.Α.Λ. ενέκρινε το Master Plan της ΟΛΘ ΑΕ σε συνε-
δρίαση της στις 13.3.2017. Παράλληλα εγκρίθηκε από το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΘ ΑΕ το 5ετές Business Plan.
Για τον διαγωνισμό πώλησης του 67% 
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η συμβολή της Διοί-
κησης της ΟΛΘ ΑΕ στη διαδικασία του διεθνούς διαγωνι-
σμού για την πώληση από το ΤΑΙΠΕΔ του 67% του μετο-
χικού κεφαλαίου της εταιρίας συντέλεσε στην ανάδειξη 
του ρόλου του Λιμένα Θεσσαλονίκης ως Λιμένα-Πύλη 
στην ΝΑ Ευρώπη. Η ανακήρυξη, στις 24.04.2017, από 
το ΤΑΙΠΕΔ της ένωσης των εταιριών «Deutsche Invest 
Equity Partners GmbH», «Belterra Investments Ltd.» 
και «Terminal Link SAS» ως πλειοδότη του διαγωνισμού, 
σηματοδοτεί μία νέα φάση ανάπτυξης στο Λιμένα Θεσσα-
λονίκης, δημιουργώντας τις προϋποθέσεις ώστε ο Λιμέ-
νας Θεσσαλονίκης να ανέβει κατηγορία προς όφελος της 
εθνικής οικονομίας και της απασχόλησης.

πιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΗ, καθώς 
και η προώθηση της μελέτης επάρκειας της ισχύος του 
ΑΔΜΗΕ.
Εν τω μεταξύ, κυβερνητικός αξιωματούχος δήλωσε χθες 
στο πρακτορείο Reuters ότι για να επιστρέψει η Ελλάδα 
στις αγορές, πρέπει το επιτόκιο του 5ετούς ομολόγου να 
έχει πέσει κάτω από 5%. Κάτι που θα συμβεί εφόσον η 
ΕΚΤ εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα πο-
σοτικής χαλάρωσης, όπως είπε ο ίδιος. Η απόδοση του 
5ετούς ομολόγου βρίσκεται σήμερα στο 5,9%.
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«Η αξιοποίηση του προγράμματος ‘’WiFi4EU” αποτε-
λεί μία μεγάλη πρόσκληση - πρόκληση για τη Θεσ-
σαλία» επισημαίνει σε ανακοίνωση του το ΤΕΕ Κ-Δ 
Θεσσαλίας, παροτρύνοντας: «Είναι αναγκαιότητα 
σήμερα, στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, 
κάθε δήμος, πόλη και χωριό της Θεσσαλίας να εκμε-
ταλλευτεί ευκαιρίες, σαν αυτές που παρέχει το πρό-
γραμμα WiFi4EU, παρέχοντας σε μόνιμους κατοίκους 
και επισκέπτες, προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες, 
θέτοντας ταυτόχρονα τις βάσεις για σύγχρονες υπο-
δομές πρόσβασης στο διαδίκτυο, ανάλογες με εκείνες 
των σύγχρονων ευρωπαϊκών πόλεων».
Στην ανακοίνωση που υπογράφουν ο πρόεδρος Ν. 
Παπαγεωργίου και ο γραμματέας Β. Γερογιάννης, 
αναφέρεται επίσης ότι «η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω 
του προγράμματος WIFI4EU θέτει ως στόχο να ενι-
σχύσει τη δωρεάν ασύρματη συνδεσιμότητα Wi-Fi 
για τους πολίτες και τους επισκέπτες σε δημόσιους 
χώρους, όπως πάρκα, πλατείες, δημόσια κτίρια, βι-
βλιοθήκες, κέντρα υγείας και μουσεία. Το πρόγραμ-
μα WiFi4EU, με αρχικό προϋπολογισμό 120 εκατ. 
ευρώ, για την περίοδο 2017-2019, θα στηρίξει την 
εγκατάσταση υπερσύγχρονου εξοπλισμού Wi-Fi σε 
ευρωπαϊκές πόλεις. Η χρηματοδότηση από το πρό-
γραμμα WiFi4EU θα κατανεμηθεί με ισόρροπο τρόπο 
μεταξύ των κρατών μελών, ώστε τόσο οι μόνιμοι 
κάτοικοι όσο και οι επισκέπτες χιλιάδων τοπικών κοι-
νοτήτων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση να μπορούν 
να ωφεληθούν από αυτό. Συγκεκριμένα, βασικός 
στόχος είναι να εγκατασταθούν ασύρματα δίκτυα σε 
τουλάχιστον 6.000-8.000 τοπικές κοινότητες και να 
υποστηρίζονται 40-50 εκατ. συνδέσεις στο διαδίκτυο 
την ημέρα. Το πρόγραμμα WiFi4EU θα είναι ανοικτό 
σε φορείς με δημόσια αποστολή - όπως οργανισμοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης, βιβλιοθήκες, κέντρα υγείας, 
κ.λπ. Τα έξοδα εξοπλισμού και εγκατάστασης (σημεία 
πρόσβασης στο διαδίκτυο) θα καλυφθούν από το 
πρόγραμμα, ενώ ο τοπικός φορέας - δημοτική αρχή 
θα αναλάβει τα έξοδα συνδεσιμότητας (συνδρομή 
για διαδικτυακές υπηρεσίες) και της συντήρησης 
του εξοπλισμού. Οι τοπικές αρχές θα έχουν λοιπόν 
ευκαιρίες και ενθαρρύνονται μέσω του προγράμ-
ματος WiFi4EU να αναπτύξουν και να προωθήσουν 
τις δικές τους ψηφιακές υπηρεσίες σε τομείς, όπως η 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η ηλεκτρονική υγεία και 
ο ηλεκτρονικός τουρισμός».

Κατά 17,9% (στα 9,23 δισ. ευρώ, από 7,83 δισ. στο αντί-
στοιχο 4μηνο του 2016) αυξήθηκε η συνολική αξία των 
εξαγωγών σε επίπεδο 4μήνου, ενώ χωρίς τα πετρελαι-
οειδή διαμορφώνεται στο +3,7% (225,8 εκατ. ευρώ). 
Κατά την ίδια περίοδο στην Ελλάδα εισήχθησαν προϊόντα 
συνολικής αξίας 17,5 δισ. ευρώ (+22,1 % σε σχέση με τα 
14,4 δισ. ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου). Εξαι-
ρούμενων πετρελαιοειδών και πλοίων, η αξία των εισα-
γωγών εμφανίζεται αυξημένη κατά 5% ή κατά 544 εκατ. 
ευρώ. Σύμφωνα με την ανάλυση του Πανελλήνιου Συνδέ-
σμου Εξαγωγέων και του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών 
και Μελετών (ΚΕΕΜ), επί των προσωρινών στοιχείων της 
ΕΛΣΤΑΤ, ο Απρίλιος έφερε τάσεις εξισορρόπησης έναντι 
των έντονων διακυμάνσεων του περασμένου Μαρτίου. 
Η φυσιολογική «αποκλιμάκωση» με το πέρας της εορτα-
στικής περιόδου του Πάσχα και η αναμονή των εξελίξεων 
γύρω από την αξιολόγηση οδήγησε σε χαμηλότερες συ-
ναλλαγές, που όμως διατηρούν σε θετική τροχιά ανόδου 
τις ελληνικές εξαγωγές.
Ειδικότερα, τον Απρίλιο η συνολική αξία των εξαγωγών 
αυξήθηκε κατά 9,7% (στα 2,32 δισ. ευρώ έναντι 2,11 
δισ. του Απριλίου του 2016). Εξαιρουμένων των πετρε-
λαιοειδών, όμως, προκύπτει μείωση της τάξης του 5,4% 
(ή κατά 87,1 εκατ. ευρώ χαμηλότερα σε σχέση με τον 
Απρίλιο πέρυσι). Τον ίδιο μήνα οι συνολικές εξαγωγές 
αυξήθηκαν τόσο προς τις Τρίτες Χώρες (18,9%) όσο και 
προς τις χώρες της Ε.Ε. (3,1 %). Ωστόσο, αν εξαιρεθούν 
από τον υπολογισμό τα πετρελαιοειδή προκύπτει μείωση 
εξαγωγών και προς τις Τρίτες Χώρες (-8,5%) και προς τις 
χώρες της Ε.Ε. (-3,9%). Οι εν λόγω επιδόσεις διατήρησαν 
σταθερό το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνονται 
στις αγορές των κρατών-μελών στο 54,8%, έναντι 45,2% 
των Τρίτων Χωρών. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, η αναλογία 
εκτινάσσεται εκ νέου υπέρ των κρατών-μελών σε ποσο-
στό 71,3% (έναντι ποσοστού 28,7% των Τρίτων Χωρών).
Σε ό,τι αφορά, τέλος, τις εισαγωγές, σημειώνεται πως ο 
Απρίλιος έφερε ανακοπή του ανοδικού σερί της συνολικής 
αξίας τους, η οποία υποχώρησε κατά 2,3% στα 4,12 δισ. 
ευρώ (από 4,21 δισ. του Απριλίου 2016). Εξαιρουμένων 
των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 5,8% 
(ή κατά 206 εκατ. ευρώ). Ως αποτέλεσμα των παραπάνω 
κινήσεων, αν και σε μηνιαία βάση καταγράφεται μείωση 
του εμπορικού ελλείμματος (14,3%), σε επίπεδο 4μήνου, 
το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου έχει αυξηθεί φέτος 
κατά 27% (ή 1,8 δισ. περίπου). Χωρίς πετρελαιοειδή και 
πλοία, το έλλειμμα εξακολουθεί να εμφανίζεται αυξημένο 
κατά 6,6% ή κατά 315,4 εκατ. ευρώ.

Αν και οι αντιδράσεις προέρχονται από πολλές πλευ-
ρές, το υπουργείο Παιδείας προτιμά να κρατήσει την 
αντιπαράθεση σε πολιτικό επίπεδο. Ο κ. Γαβρόγλου 
αντέδρασε μόνο στις δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη σε 
έντονο ύφος.
«Λυπάμαι που ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να δώσει ένα 
λάθος αγώνα σε ένα λάθος γήπεδο. Συμφωνώ πάντως 
με τον κ. Μητσοτάκη ότι η Παιδεία αποτελεί εθνικό κε-
φάλαιο και προσφέρεται για σύνθεση και συναινέσεις. 
Εάν όντως το εννοεί, πράγμα που δεν προκύπτει από 
τη δήλωσή του, τότε στα ζητήματα Δημοκρατίας και 
ακαδημαϊκότητας δεν υπάρχει περίπτωση να διαφω-
νήσουμε». Ανησυχία εκφράζει και η Ακαδημία Αθη-
νών σε ανακοίνωσή της για το νομοσχέδιο και ισχυ-
ρίζεται ότι καταργεί τον ισχύοντα νόμο 4009/2011 
(σ.σ.: το νόμο Διαμαντοπούλου). Μάλιστα, απευθύνει 
έκκληση στην κυβέρνηση η διαβούλευση του εν λόγω 
νομοσχεδίου να διαρκέσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο.
«Το χρονικό διάστημα των  12 ημερών για διαβούλευ-
ση του παρόντος νομοσχεδίου είναι ελάχιστο, εν όψει 
ιδιαίτερα της βαρύνουσας σημασίας του, διότι περι-
λαμβάνει ρυθμίσεις καθοριστικές για τη μελλοντική 
εξέλιξη των ΑΕΙ, ΤΕΙ, της έρευνας και γενικότερα της 
εκπαίδευσης και της Παιδείας στη χώρα μας».
Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προειδοποίησε 
ότι από τα 36 μεταπτυχιακά που λειτουργεί με 2.300 
φοιτητές, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου ελάχιστα 
θα επιβιώσουν. «Προσπάθειες 40 ετών για την ανά-
πτυξη μεταπτυχιακών σπουδών υψηλής ακαδημαϊκής 
στάθμης θα ανακοπούν», σημείωσε σε ανακοίνωσή 
του.
ΤΕΙ Θεσσαλονίκης 
«Λουκέτο» στο Αλεξάνδρειο ΤΕΙ Θεσσαλονίκης έβαλε η 
διοίκησή του, μετά την ξαφνική κατάληψη μελών της 
Ένωσης Σπουδαστικών Συλλόγων ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, 
που διαμαρτύρονται για το σχέδιο νόμου για τα ΑΕΙ. 
«Αυτή είναι η αρχή των κινητοποιήσεων. Είμαστε 
αντίθετοι με τις ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου. Διαμαρ-
τυρόμαστε γιατί βλέπουμε μια στοχοποίηση των ΤΕΙ», 
δήλωσε ο πρόεδρος της Ένωσης Σπουδαστικών Συλ-
λόγων ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Γιάννης Ζεχερλής.
Οι σπουδαστές του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης δηλώνουν κά-
θετα αντίθετοι με τα προγράμματα διετούς φοίτησης.
«Τέτοια προγράμματα υποβαθμίζουν το κύρος των 
σπουδών» σχολίασε ο κ. Ζεχερλής και επισήμανε: «Δεν 
καταλαβαίνουμε γιατί τα ΤΕΙ να διαχειρίζονται διετή 
προγράμματα σπουδών σαν να είναι ΙΕΚ. Διαφωνού-
με. Αντίθετοι είμαστε και με την προοπτική να καταρ-
γούνται τμήματα σπουδών με μία απλή υπουργική 
απόφαση».
Στην ανακοίνωση του Συλλόγου αναφέρεται ότι οι 
σπουδαστές δεν θα δεχθούν την υποβάθμιση των πτυ-
χίων τους και πως θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις 
τους. 


