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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

• Γ. Στασινός: Όλες οι διοικητικές πράξεις με ένα 
κλικ στον υπολογιστή για όλους τους πολίτες και 
τους επενδυτές
• Το έργο μπορεί να είναι έτοιμο σε δύο χρόνια, 
εάν υπάρξει πολιτική βούληση να αρχίσει άμεσα
• Αναπτυξιακό, ανταποδοτικό και απολύτως ανα-
γκαίο για την προώθηση των επενδύσεων και 
αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας 
• Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός παρου-
σίασε σε συνέντευξη Τύπου τον ενιαίο ψηφιακό 
χάρτη «ΟΝΕ click LIS»

«Είναι τεχνολογικά απλό, πρακτικά υλοποιήσιμο και απο-
λύτως αναγκαίο - εάν υπάρξει πολιτική βούληση από την 
κυβέρνηση και τους συναρμόδιους υπουργούς, ώστε να 
ξεκινήσει άμεσα το έργο - σε δύο χρόνια να έχουν όλοι οι 
πολίτες, οι απλοί καθημερινοί άνθρωποι και οι μεγάλοι 
επενδυτές, όλες τις διοικητικές πράξεις με ένα κλικ στον 
υπολογιστή τους». Αυτό τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώρ-
γος Στασινός σε συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας στους 
δημοσιογράφους του τεχνικού και οικονομικού ρεπορτάζ 
την πρόταση του για την δημιουργία του ενιαίου ψηφι-
ακού χάρτη, που θα περιλαμβάνει όλες τις πληροφορίες 
και τα δεδομένα για τις θεσμικές γραμμές. Δηλαδή όλα τα 
δεδομένα, που απαιτούνται για να εκδώσει κάποιος μία οι-
κοδομική άδεια και συνακόλουθα να υλοποιήσει μία μικρή 
η πολύ μεγάλη επένδυση στη χώρα. Η πρωτοβουλία του 
Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού για τον    ενιαίο ψηφιακό 
χάρτη ονομάζεται «ΟΝΕclickLIS» (δηλαδή One Click Land 
Information System). Στόχος της πρωτοβουλίας είναι να 
μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης ή επενδυτής, από το σπίτι 
του ή το γραφείο του, με το πάτημα ενός κουμπιού στον 

υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θε-
σμικά ασφαλή πληροφορία για το τί επιτρέπεται, τί απαγο-
ρεύεται, με ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει 
αυτό που τον ενδιαφέρει. Η λύση, στη βάση της, είναι σή-
μερα απλή: να δημιουργηθεί ένας ενιαίος ψηφιακός χάρτης, 
με διοικητική ισχύ, όλων των απαραίτητων για την αδειο-
δότηση γεωχωρικών δεδομένων. Ένας χάρτης με βάση το 
υπόβαθρο του Κτηματολογίου, που θα περιλαμβάνει την 
οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή, τα όρια των δασικών 
εκτάσεων, τα όρια των προστατευόμενων περιοχών, τα 
όρια των αρχαιολογικών χώρων, τις γραμμές των αιγιαλών 
και όλες τις απαραίτητες θεσμικές γραμμές – και επιπλέον 
τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης. Όταν τελειώσει η 
κτηματογράφηση της χώρας, θα προστεθούν και τα όρια 
όλων των οικοπέδων.  Σημείο – κλειδί στην πρόταση εί-
ναι η προοπτική να αποτελεί το εξαγόμενο αρχείο από το 
πληροφοριακό σύστημα του ψηφιακού χάρτη διοικητική 
πράξη. «Πρόκειται για δημόσια δεδομένα, τα οποία πρέπει 
να είναι προσβάσιμα στον κάθε πολίτη», τόνισε ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ, όπως επίσης ότι «το έγγραφο, που θα περιλαμβά-
νει τις πληροφορίες θα έχει ισχύ διοικητικής πράξης. Μια 
διοικητική πράξη, που θα δεσμεύει το δημόσιο έναντι του 
πολίτη». Την υλοποίηση του ψηφιακού χάρτη, έχοντας τε-
χνογνωσία και εμπειρία στην υλοποίηση ψηφιακών έργων, 
όπως το σύστημα των αυθαιρέτων, της ηλεκτρονικής έκδο-
σης αδειών κ.α, μπορεί να αναλάβει το ΤΕΕ, σημείωσε ο Γ. 
Στασινός, προσθέτοντας  «αλλά και όποιος άλλος δημόσιος 
φορέας μπορεί ή θέλει να το υλοποιήσει, φτάνει να γίνει το 
έργο». Με τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη, ο κάθε ενδιαφερό-
μενος, όπως εξήγησε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, θα μπορούσε 
να εκδίδει την άδεια δόμησης μέσα από το ηλεκτρονικό 
σύστημα αδειών, που έχει έτοιμο πάνω από δύο χρόνια το 
ΤΕΕ και περιμένει να το ενεργοποιήσει η κυβέρνηση.  Και στη 
συνέχεια να εκδίδει, μέσα από το ίδιο ή ένα διασυνδεδεμένο 
σύστημα, και κάθε άδεια (εγκατάστασης, λειτουργίας κλπ), 
ώστε να μηδενιστεί, πρακτικά, η γραφειοκρατία και η ταλαι-
πωρία για την προετοιμασία, έναρξη και λειτουργία κάθε 
είδους επένδυσης, μεγάλης ή μικρής. 
Συνέχεια στη σελ 3,4 και 5 

ONEcLIckLIS - ΕΝΙΑΙΟΣ ψΗφΙΑΚΟΣ χΑΡΤΗΣ: ΛύΣΗ ΓΙΑ 
ΚΑΘΕ ΕΙδΟύΣ ΕΠΕΝδύΣΗ ΣΤΗ χΩΡΑ Η ΝΕΑ ψΗφΙΑΚΗ 
ΠΛΑΤφΟΡΜΑ ΠΟύ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ 
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δΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 3, 4 και 5 
ONEclickLIS - ενιαίος ψηφιακός χάρτης: λύση για κάθε είδους επένδυ-
ση στη χώρα η νέα ψηφιακή πλατφόρμα που προτείνει ο Γ. Στασινός 
Γ. Στασινός: Όλες οι διοικητικές πράξεις με ένα κλικ στον υπολογι-
στή για όλους τους πολίτες και τους επενδυτές
Το έργο μπορεί να είναι έτοιμο σε δύο χρόνια, εάν υπάρξει πολιτική 
βούληση να αρχίσει άμεσα
Αναπτυξιακό, ανταποδοτικό και απολύτως αναγκαίο για την προ-
ώθηση των επενδύσεων και αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός παρουσίασε σε συνέντευξη 
Τύπου τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη «ΟΝΕ click LIS» 
Σελ 6 
Παράταση μέχρι 31/12/2018 η ισχύς των οικοδομικών αδειών για 
αποπερατώσεις, επεκτάσεις και επισκευές κτιρίων
Σελ 7 
Intelen και Pleione energy συνεργάζονται για τη δημιουργία της 
πρώτης ελληνικής έξυπνης οικιακής μπαταρίας
Σελ 8 
Σε προχωρημένες συζητήσεις τα ΕΛΠΕ για να φέρουν αμερικανι-
κό σχιστολιθικό πετρέλαιο - Στις ΗΠΑ ο Στεργιούλης
Σελ 9
Δηλώσεις μελών της κυβέρνησης για την επένδυση στο Ελληνικό 
ΤΑΙΠΕΔ: Να καθαρογραφούν άμεσα οι αποφάσεις του ΚΑΣ για το Ελληνικό
Σελ 10 
ΕΤΑΕΝ: Τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα εκκινήσουν το αμέ-
σως προσεχές διάστημα
Σελ 11
Tο σχέδιο για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ ανα-
κοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Σελ 12 
ΥΠΕΝ  Αρχίζει η εκπόνηση ΕΠΜ  και η κατάρτιση ΠΔ και Σχεδίων 
Διαχείρισης όλων των περιοχών Natura 2000 της χώρας
Σελ 13 
Στις 137 οι οριστικές αιτήσεις ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, μέσω 
εξωδικαστικού μηχανισμού στην  πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ
Σελ 14
Σπουδαία ευρήματα από τις νέες έρευνες στο ναυάγιο των Αντικυθήρων
Σελ 15 
Σεισμοί που προκλήθηκαν στην Ελλάδα, πιθανότατα λόγω 
φραγμάτων και τεχνητών λιμνών
Σελ 16 
Εξηκοστή επέτειος του δορυφόρου Σπούτνικ: Η μικρή σφαίρα που 
εγκαινίασε τη διαστημική εποχή
Σελ  17
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής 
καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ  18,19,20
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.
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Εκδήλωση για το Ευπαλίνειον Όρυγμα
ΣΑΜΟΣ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας , Ελληνικό 
Τμήμα της ASCE

20 - 22 Νοεμβρίου 
2017

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διαχείριση 
και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών 
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

14 - 15 δεκεμβρίου 
2017

Συνέδριο: «Η Διαχείριση Στερεών Απο-
βλήτων και η Συμβολή της στην Κυκλική 
Οικονoμία»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟύΣΙΑΣΗ

«ΗΜΕΡΑ ΕύΚΑΙΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟ ΣύΝΕδΡΙΟ: Η ΑΤΤΙΚΗ ΣΕ ΚΡΙΣΗ

Το βιβλίου του Μεταλλειολόγου Μηχανικού Γιώργου Κατσα-
μάγκου  με τίτλο: «Η μεταλλευτική ιστορία της Εύβοιας», θα 
παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση που θα γίνει στις 23 Οκτω-
βρίου 2017 και ώρα 6μμ. στην αίθουσα του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος 
όροφος, Σύνταγμα).
Για το βιβλίο, το έργο  και την προσφορά του συγγραφέα θα 
μιλήσουν οι: Τάκης Μαυρίδης Πρόεδρος ΠΣΔΜΜΜ, Γιώργος 
Κορνελάκης Πρόεδρος ΠΣΜΟΠ, Κώστας Παναγόπουλος Ομό-
τιμος καθηγητής ΕΜΠ και Βασίλης Δελιβέρης Μεταλλειολόγος 
Μηχανικός. Συντονισμός: Χρίστος Καραγιάννης Επιμελητής 
Επιστημονικής Επιτροπής ΜΜΜ.

Το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
διοργανώνει -σε συνεργασία με τη Γερμανική Σχολή Αθηνών- 
την 3η «Ημέρα Ευκαιριών Εργασίας», στις 11 Νοεμβρίου 
2017, στις εγκαταστάσεις της Γερμανικής Σχολής Αθηνών 
(10.00 – 17.00).
Σκοπός της εκδήλωσης -όπως αναφέρεται σε ανακοίνω-
ση-  είναι να φέρει σε επαφή υψηλού επιπέδου απόφοιτους, 
νεοεισερχόμενους στον επαγγελματικό στίβο, καθώς και υπο-
ψηφίους με εργασιακή εμπειρία, με ενδιαφερόμενες εταιρίες 
και ιδρύματα στην Ελλάδα και στο γερμανόφωνο εξωτερικό, 
ώστε να βοηθήσει με αυτό τον τρόπο, την είσοδό τους στον 
επαγγελματικό χώρο.
Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν, σε 
κατ’ ιδίαν συναντήσεις, με διάφορες επιχειρήσεις στα περίπτε-
ρά τους, ενώ κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, θα έχουν τη 
δυνατότητα να παρακολουθήσουν διαλέξεις για την αγορά 
εργασίας και να λάβουν, σε ομάδες εργασίας (workshops), 
πρακτικές συμβουλές, που διευκολύνουν τη διαδικασία ανεύ-
ρεσης εργασίας και τον προσανατολισμό των υποψηφίων 
στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
Πληροφορίες: Tηλ.: 210 6419025, email: pr@ahk.com.gr, 
pr@mail.ahk-germany.de, 
ιστοσελίδα:  www.german-chamber.gr

Το Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ, διοργανώνει –από τις 20 
έως τις 22 Οκτωβρίου 2017- αρχιτεκτονικό συνέδριο, με τίτ-
λο: «Μητροπολιτική Περιοχή της Αττικής: Όψεις της Κρίσης 
στην Πόλη και την Κατοικία και οι Αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές 
στις Διαδικασίες Χωρικής Παραγωγής και Σχεδιασμού». Οι 
εργασίες της επιστημονικής εκδήλωσης θα διεξαχθούν στο 
Κτίριο Αβέρωφ του Ε.Μ.Π. (Πατησίων 42, Αθήνα).
Θεματικές ενότητες:
• ΡΣΑ 1985 – 2014, εξέλιξη του θεσμικού πλαισίου (οικιστι-
κοί νόμοι) και των σχετικών διοικητικών δομών και πρακτι-
κών κατά την ίδια περίοδο.
• Ζητήματα γης και ακινήτων (ιδιοκτησίες ΝΠΔΔ και Δη-
μοσίου, κενό απόθεμα, ένταξη πακέτων γης στην αγορά, 
χρήσεις γης, αστική και γεωργική γη, ελεύθεροι χώροι, πα-
ραλίες, ορεινοί όγκοι, περιβαλλοντικά αγαθά κλπ).
• Για την «ιδιωτικοποίηση» του πολεοδομικού σχεδιασμού 
(παρεμβάσεις των Ιδρυμάτων, «μεγάλες» επενδύσεις, ιδιω-
τικοποίηση υποδομών, κλπ).
• Διερεύνηση της κρίσης των ρόλων της Αττικής μέσα στον 
Ελληνικό και τον διεθνή χώρο, αξιολόγηση των στρατηγι-
κών διεξόδου που προτείνονται ή επιστρατεύονται.
• Όψεις της κρίσης στις λειτουργίες και τις υποδομές της 

πόλης. Επιπτώσεις της κρίσης στα δίκτυα συλλογικής κατα-
νάλωσης και τις μεταφορές.
• Οι χωρικά άνισες επιπτώσεις της λιτότητας στη μητρο-
πολιτική περιοχή της Αττικής (κοινωνικές, επαγγελματικές, 
έμφυλες, ανάμεσα σε Έλληνες πολίτες – μετανάστες – πρό-
σφυγες κλπ).
• Πρακτικές διεκδίκησης, αλληλεγγύης και επιβίωσης στις 
γειτονιές της πόλης.
• Η αστική πολυκατοικία σε συνθήκες κρίσης, (αναδιάταξη 
σχέσεων, λειτουργιών, χρήσεων, ανάγκες και δυνατότητες 
αναβάθμισης).
• Σχεδιάζοντας για το «ζήτημα της κατοικίας» (αστεγία, 
κόκκινα δάνεια, ενεργειακή κρίση, κενό κτιριακό απόθεμα, 
στέγαση προσφύγων, κλπ).
• Επιπτώσεις της κρίσης στις εκπαιδευτικές και επαγγελμα-
τικές τάσεις και θεσμικές προϋποθέσεις για την άσκηση της 
πολεοδομίας και της αρχιτεκτονικής.
• Οι εκδηλώσεις της κρίσης στα μελετητικά και κατασκευα-
στικά σχήματα (στρατηγικές που προτείνονται είτε επιδιώ-
κονται, κριτική και διερεύνηση της βιωσιμότητάς τους).
Πληροφορίες: https://atticaincrisis.com/

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚδΟΣΗ   
ΤΟύ ΓΡΑφΕΙΟύ ΤύΠΟύ ΤΕΕ
ΠΡΟΕδΡΟΣ ΤΟύ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ύΠΕύΘύΝΟΙ ΣύΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟύΛΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕδΙΑΣΜΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr
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Συνέχεια από τη σελ 1

• Γ. Στασινός: Όλες οι διοικητικές πράξεις με ένα 
κλικ στον υπολογιστή για όλους τους πολίτες και 
τους επενδυτές
• Το έργο μπορεί να είναι έτοιμο σε δύο χρόνια, εάν 
υπάρξει πολιτική βούληση να αρχίσει άμεσα
• Αναπτυξιακό, ανταποδοτικό και απολύτως ανα-
γκαίο για την προώθηση των επενδύσεων και αντι-
μετώπιση της γραφειοκρατίας 
• Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός παρουσία-
σε σε συνέντευξη Τύπου τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη 
«ΟΝΕ click LIS»

Το «ΟΝΕclickLIS» που προτείνει και προωθεί το ΤΕΕ, τόνισε ο 
Γιώργος Στασινός, είναι ένα πραγματικά αναγκαίο, ανταπο-
δοτικό και κυρίως αναπτυξιακό έργο, το οποίο θα συμβάλλει 
παράλληλα στην αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας, της δι-
αφθοράς και της ταλαιπωρίας των πολιτών αλλά και στο να 
σταματήσει το φαινόμενο της ματαίωσης επενδύσεων στη 
χώρα. «Θα αλλάξει και η νοοτροπία, κάποιων που πιστεύουν 
ότι μπορεί να κολλήσουν έργα και από αυτό να βγάλουν χρή-
ματα», είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, επισημαίνοντας παράλληλα  
ότι ο ψηφιακός χάρτης του ΤΕΕ είναι πιθανόν να προσκρούει 
σε κατεστημένες νοοτροπίες και ιδιοτέλειες του πολιτικού και 
πελατειακού συστήματος. «Εφόσον υλοποιηθεί ο ψηφιακός 
χάρτης, που προτείνει το ΤΕΕ δεν θα χρειάζεται να παρακαλάς 
κανέναν υπουργό, κανέναν στο δασαρχείο, την πολεοδομία 
ή στις άλλες δημόσιες υπηρεσίες. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι 
αυτό μπορεί να είναι για κάποιους πρόβλημα. Μόνον όμως 
αν ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα και αυτές τις λογικές μπο-
ρεί ο τόπος να προχωρήσει μπροστά», είπε χαρακτηριστικά ο 
Γ. Στασινός.

Η πρόταση του Προέδρου του ΤΕΕ προβλέπει συγκεκριμέ-
νο τρόπο, χρονοδιάγραμμα και χρηματοδότηση, ώστε να 
ενοποιηθούν όλα τα διάσπαρτα έργα που γίνονται αυτή 
τη στιγμή και περιλαμβάνουν σχετικά στοιχεία. Τίθεται ως 
ρεαλιστικός στόχος μέσα σε 2 χρόνια από την έναρξη της 
διαδικασίας αυτής να ολοκληρωθεί η ενοποίηση, να προχω-
ρήσουν όσα έργα ακόμη εκκρεμούν και να ολοκληρωθούν οι 
θεσμικές αλλαγές. Ο Γ. Στασινός είπε ότι σε δύο χρόνια θα έχει 
ολοκληρωθεί το 70% των δεδομένων του Κτηματολογίου και 
των Δασικών Χαρτών και ότι σε κάθε περίπτωση ο ενιαίος 
ψηφιακός χάρτης, με δυνατότητα διαρκούς συμπλήρωσης 
και ανανέωσης στοιχείων, από την αρχή της λειτουργίας του 
θα μπορεί να καλύπτει πάνω από το 80% των δεδομένων έως 
των πιο ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών της χώρας. 
Και σίγουρα το 100% των κρίσιμων περιοχών σε αστικά κέ-

ντρα και άλλα επιλεγμένα σημεία, που υπάρχει οικοδομική 
δραστηριότητα και γίνονται επενδύσεις.     

«Θα μπουν στον ενιαίο ψηφιακό χάρτη όλα όσα δεδομένα 
υπάρχουν και για όλη τη χώρα, όπως τα δεδομένα από 12 
παράλληλα και ασύνδετα μεταξύ τους έργα πληροφορια-
κών συστημάτων, που υλοποιούνται μέσω ΕΣΠΑ», είπε ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ,  τονίζοντας ότι: «στο σύστημα «ΟΝΕ click 
LIS» θα υπάρχει η δυνατότητα διαρκούς επικαιροποίησης και 
συμπλήρωσης των στοιχείων και των δεδομένων». Πράγμα, 
που όπως επισήμανε ο ίδιος δεν είναι διασφαλισμένο σε άλλα 
έργα, που υλοποιούνται από δημόσιους φορείς, μέσω ΕΣΠΑ. 
Αυτό δημιουργεί τον κίνδυνο, ακριβοπληρωμένα ψηφιακά 
έργα για τη ψηφιοποίηση πολεοδομικών και άλλων δεδο-
μένων, να απαξιωθούν πριν καν ολοκληρωθούν, καθώς η 
πολεοδομική νομοθεσία διαρκώς αλλάζει,.

Στη συνέντευξη Τύπου ο Γ. Στασινός παρουσίασε αναλυτικά 
στοιχεία για την σημερινή κατάσταση, σύμφωνα με τα οποία 
ο εκτιμώμενος χρόνος για το πλήθος των εγκρίσεων, που 
απαιτούνται για την έκδοση μίας οικοδομικής άδειας κυμαίνε-
ται από 5 έως και 30 μήνες. Ο ίδιος παρουσίασε τραγελαφικά 
παραδείγματα αλληλοαναιρούμενων αποφάσεων, μεταξύ 
των συναρμοδίων υπηρεσιών, που οδηγούν σε ακόμη με-
γαλύτερες καθυστερήσεις της αδειοδότησης. Όπως πχ να 
απορρίπτει ένα αρχαιολογικό συμβούλιο, μία αρχιτεκτονική 
μελέτη, την οποία όμως έχει εγκρίνει προηγουμένως ένα 
αρχιτεκτονικό συμβούλιο και αυτό διαδοχικά να επαναλαμ-
βάνεται, κατά τρόπο που ο ενδιαφερόμενος πολίτης και ο 
μηχανικός να γίνονται μπαλάκι μεταξύ των υπηρεσιών. «Η 
έννοια του χρόνου, που απαιτείται για την αδειοδότηση στη 
χώρα μας δεν μπορεί να συνεχίζεται να είναι ο άγνωστος Χ, 
που κανένας πολίτης και επενδυτής, με κανέναν μαθηματικό 
τρόπο και αλγόριθμο δεν θα μπορεί να ανακαλύψει», ση-
μείωσε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ συμπληρώνοντας ότι « υπάρχει 
πάντα και η περίπτωση η αδειοδότηση να μην γίνει ποτέ ή να 
ματαιωθεί». Ο ίδιος υπογράμμισε: «Η αδειοδότηση είναι για 
τις επενδύσεις σημαντικότερη παράμετρος ακόμη και από 
την φορολόγηση, που στη χώρα μας είναι υψηλή. Και αυτό 
γιατί τη φορολογία μπορεί κάποιος να την υπολογίσει σε μία 
επένδυση και να έχει και προσδοκίες για μεγαλύτερα κέρδη αν 
αυτή μειωθεί. Ο χρόνος  αδειοδότησης όμως είναι άγνωστη 
παράμετρος ανεβάζει το ρίσκο και αποτρέπει την επένδυση». 
«Θα το παλέψω με όλες μας τις δυνάμεις και μέχρι να γίνει η 
πρόταση για τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη πράξη» είπε χαρακτη-
ριστικά ο Γ. Στασινός, προσθέτοντας ότι «τέτοια συστήματα 
έχουν από πολλά χρόνια όλες οι σύγχρονες χώρες». Ακόμη 
σημείωσε ότι «όσοι νομίζουν ότι ο ενιαίος ψηφιακός χάρ-
της είναι μακρινό σχέδιο, ας σκεφθούν ότι πριν λίγα χρόνια, 

φαινόταν σε κάποιους αδιανόητο ότι θα γίνονται ψηφιακές 
συναλλαγές και ότι θα έπαιρναν  με ηλεκτρονικό τρόπο μία 
βεβαίωση ή ένα πιστοποιητικό».  

Στο πλαίσιο της προώθησης της πρότασης για το νέο σύστη-
μα «ΟΝΕ click LIS» ο Γ. Στασινός ανακοίνωσε ότι θα γίνει από 
τον ίδιο παρουσίαση της σε διεθνείς χρηματοοικονομικούς 
φορείς, οργανισμούς για την αντιμετώπιση της διαφθοράς 
και στα Διοικητικά Συμβούλια εγχώριων παραγωγικών, αυ-
τοδιοικητικών, αναπτυξιακών και άλλων φορέων. Η πρόταση 
του Προέδρου του ΤΕΕ έχει παρουσιασθεί ήδη σε πληθώρα 
παραγόντων της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και επιχειρημα-
τικούς φορείς. Κοινωνοί της πρότασης Στασινού έχουν γίνει 
ήδη, εδώ και καιρό, αρμόδιοι κυβερνητικοί παράγοντες, 
όπως ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Νίκος Παππάς και ο 
Υφυπουργός Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας. Ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ ενημέρωσε επίσης, θεσμικά, πριν λίγες ημέρες, τους 
συναρμόδιους Υπουργούς (Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Πολιτισμού) μέσω επιστολής, με 
την οποία περιγράφει το σύστημα και τις ανάγκες και ζητά 
συνάντηση για αναλυτική παρουσίαση. Ακόμη, ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ προγραμματίζει συναντήσεις και ενημέρωση όλων 
των κομμάτων για το ONEclickLIS. Στόχος είναι να ωριμάσει η 
πρόταση πολιτικά μέσα στους επόμενους μήνες ώστε να μπο-
ρέσει να προχωρήσει, ει δυνατόν με διακομματική συναίνεση, 
ως ένα αναγκαίο βήμα εκσυγχρονισμού, ως μία μεταρρύθμι-
ση με «εθνική ιδιοκτησία».

ONEcLIckLIS - ΕΝΙΑΙΟΣ ψΗφΙΑΚΟΣ χΑΡΤΗΣ: ΛύΣΗ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΕΙδΟύΣ ΕΠΕΝδύΣΗ 
ΣΤΗ χΩΡΑ Η ΝΕΑ ψΗφΙΑΚΗ ΠΛΑΤφΟΡΜΑ ΠΟύ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ
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ΕΝδΙΑφΕΡΟΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
ΤΟύ ΠΡΟΕδΡΟύ ΤΕΕ ONEcLIckLIS - ΕΝΙΑΙΟΣ ψΗφΙΑΚΟΣ χΑΡΤΗΣ
Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός παρουσίασε πριν λίγες ημέρες σε εκπροσώπους 
της αγοράς την πρόταση για το ONEclickLIS, σε κλειστή συ-
νάντηση εργασίας με σημαντικούς επιχειρηματικούς φορείς  
αλλά και εκπροσώπους θεσμικών φορέων της επιχειρημα-
τικότητας. Η πρόταση έγινε δεκτή με θετικά σχόλια από τους 
συμμετέχοντες. Για την πρόταση του ΤΕΕ αρκετοί από τους 
παριστάμενους δήλωσαν:

Γιάννης Α. Ρέτσος, Πρόεδρος του  Συνδέσμου Ελλη-
νικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ):
«Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά αναδεικνύεται η 
σημαντική ανάγκη απλούστευσης, αποσαφήνισης και εκσυγ-
χρονισμού του θεσμικού πλαισίου που διέπει την χωροθέτη-
ση και περιβαλλοντική αδειοδότηση των νέων επενδύσεων, 
συμπεριλαμβανομένων των τουριστικών. Αυτό αποτελεί πά-
γιο και διαχρονικό αίτημα του ΣΕΤΕ. Όταν ολοκληρωθεί, είναι 
βέβαιο ότι η πρόταση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος 
θα συμβάλλει τόσο προς την διασφάλιση υψηλής ποιότητας 
προσφερόμενων υπηρεσιών, και την δημιουργία βιώσιμων 
και σταθερών θέσεων απασχόλησης, όσο και προς την διαρ-
κή προσέλκυση επενδύσεων, που θα υλοποιούνται με όρους 
διαφάνειας και ασφάλειας δικαίου».

χάρης Λαμπρόπουλος,  εκπρόσωπος Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών – ΕΒΕΑ:
«Η πρόταση που παρουσίασε σήμερα ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. 
Στασινός είναι μία εξαιρετικά πρωτοποριακή και καινοτόμα 
πρόταση, που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα μας στην επόμενη 
μέρα. Τα Επιμελητήρια, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων και 
το ΕΒΕΑ, διά του προέδρου του κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου, θα 
αγκαλιάσουν αυτή την πρόταση και θα την προωθήσουν στα 
μέλη για περαιτέρω υποστήριξη».

Στέφανος Γιουρέλης, Εντεταλμένος Σύμβουλος της 
Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας: 
«Ουσιαστικά είναι η Ελλάδα που ονειρευόμαστε! Έτσι πρέπει 
να το δούμε. Και πρέπει να πάμε ένα βήμα μπροστά και ένα 
βήμα παραπέρα. Και με τέτοια πράγματα πρέπει να βαδίσου-
με. Είμαι ενθουσιασμένος…»

Νίκος Βέττας:  Γενικός διευθυντής Ιδρύματος Οικο-
νομικών & Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), καθη-
γητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών:
-«Η πρόταση πηγαίνει ακριβώς στην καρδιά του προβλή-
ματος το οποίο είναι πρώτα απ΄όλα να υπάρχει  διαφάνεια, 
ώστε να μπορούν με ουδέτερο τρόπο οι διάφοροι επενδυτές 
να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Από εκεί και πέρα, από τη 
στιγμή, που θα υπάρξει ένα τέτοιο σύστημα θα λειτουργήσει  
και ως πίεση και στην ίδια την διοίκηση, έτσι ώστε οι πράξεις 
της να είναι διαφανείς και συνεπείς. Η ουσία βέβαια είναι πως 
μπορεί να φτιαχτεί αυτό, διότι πρέπει να παραδοθεί  σε χρόνο 
εύλογο και με τρόπο, ώστε να μην ανατραπεί στην πορεία».

Κωνσταντίνος Καλλέργης, Πρόεδρος του Συνδέ-

σμου των Ελληνικών Εταιρειών-Γραφείων Μελε-
τών (ΣΕΓΜ), ΡΟΪΚΟΣ ΣύΜΒΟύΛΟΙ ΜΗχΑΝΙΚΟΙ Α.Ε.:
- «Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία, είναι 
μια ιδέα που ουσιαστικά θα πρέπει όλοι να τη στηρίξουμε. 
Εμείς ως Σύνδεσμος Ελληνικών Εταιρριών Μελετών θα είμα-
στε κοντά και αρωγοί στην προσπάθεια του Προέδρου του 
ΤΕΕ και των συνεργατών του. Θεωρώ ότι όλη η επιχειρημα-
τική αγορά θα είναι μαζί του. Δυσκολίες υπάρχουν πολλές 
γιατί είναι ένα σύνθετο εγχείρημα, αλλά θεωρώ ότι, εφόσον η 
αγορά το στηρίξει και το θελήσει, μπορεί να πειστεί και η όποια 
πολιτική ηγεσία, είτε η σημερινή είτε μελλοντική, να το κάνει 
πράξη. Νομίζω ότι είμαστε σε καλό δρόμο, είναι μια καλή 
πρόταση - την οποία μπορούμε να επεξεργαστούμε ακόμη 
καλύτερα και σε αυτό θα βοηθήσουμε το ΤΕΕ – και να τη βά-
λουμε με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα προς υλοποίηση».

Νικόλας Κανελλόπουλος: Γενικός Γραμματέας Ορ-
γανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων 
Επίλυσης διαφορών (ΟΠΕΜΕδ), δικηγόρος Αθη-
νών – διαμεσολαβητής
-«Ο ψηφιακός χάρτης θα έπρεπε για οποιαδήποτε οργανωμέ-
νη πολιτεία να είναι ένας βασικός στόχος. Δεν είναι μόνον μια 
προσφορά στην επένδυση και δεδομένο λοιπόν στην ανάπτυ-
ξη αλλά πάνω απ΄ όλα είναι μία υπηρεσία υπέρ του πολίτη, 
που καθιστά ένα κράτος, κράτος δικαίου».

χάρης Κοκκώσης:  Εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελ-
ληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), καθη-
γητής Τμήματος Μηχανικών χωροταξίας, Πολεο-
δομίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης Πολυτεχνικής 
Σχολής Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
-«Είναι μία πολύ σημαντική πρωτοβουλία και σίγουρα πρέπει 
κάποια στιγμή να ξεκινήσει αυτή η χώρα να βάλει σε τάξη, 
αυτό το οποίο έχει σαν θεσμικό καθεστώς. Και  βεβαίως επει-
δή αυτό αλλάζει, έχει μία δυναμική, χρειάζεται ένα σύστημα 
επικαιροποίησης και παρακολούθησης. Ο ψηφιακός χάρτης  
είναι πάρα πολύ σημαντικός, ιδίως για τον τουρισμό, διότι ο 
τουρισμός είναι ένας τομέας, ο οποίος έχει μία ιδιαίτερη δυ-
ναμική και εκεί, στον τομέα του τουρισμού είναι που τουλάχι-
στον αυτή την περίοδο αντιμετωπίζονται και τα περισσότερα 
προβλήματα. Από την πλευρά του ΣΕΤΕ, όπου έχουμε και μία 
επιτροπή χωροταξίας  του  ΣΕΤΕ,  είμαστε διατεθειμένοι να 
συνδράμουμε στην προώθηση και  υλοποίηση της πρωτο-
βουλίας του προέδρου του ΤΕΕ».

-Ο Τύπος: Η πρωτοβουλία του Προέδρου ΤΕΕ Γ. Στασινού 
τυγχάνει ευρείας δημοσιότητας στα μέσα ενημέρωσης. Είναι 
χαρακτηριστικά τα δημοσιεύματα στον Κυριακάτικο Τύπο. 
Πιο Συγκεκριμένα: 
-Με τίτλο «Όλες οι διοικητικές πράξεις με ένα κλικ στον υπο-
λογιστή» στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας και αναλυτικό 
ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Μαριάννας Τζάννε το «Πρώ-
το Θέμα» παρουσίασε την πρωτοβουλία του προέδρου του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Γιώργου Στασινού για τον ψηφιακό 
χάρτη.  Στο δημοσίευμα μεταξύ άλλων αναφέρεται ότι: Η 

πρωτοβουλία του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Γιώργου Στασινού, που αποτελεί αρχή για την αντιμετώπιση 
της γραφειοκρατίας, αγκαλιάστηκε με θέρμη από τους φο-
ρείς τns αγοράς των κατασκευών και των ακινήτων.  Είναι 
από τις λίγες φορές που επιχειρηματίες, στελέχη τns αγοράς 
και τεχνοκράτες ανταποκρίνονται σε μια πρόσκληση για την 
υλοποίηση μιας μελλοντικής αλλά απόλυτα εφαρμόσιμης 
ιδέας. Με πρωτοβουλία του προέδρου του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας Γιώργου Στασινού και συμπαραστάτες την 
αφρόκρεμα της ελληνικής αγοράς ακινήτων - κατασκευών 
και κορυφαίους θεσμικούς φορείς, το ΤΕΕ ανέλαβε τις προ-
ηγούμενες μέρες μια πρωτοβουλία που θα μπορούσε να 
αποτελέσει την αρχή για την αντιμετώπιση της γραφειοκρα-
τίας, της ταλαιπωρίας και της κατάρρευσης σημαντικών και 
αναγκαίων για τη χώρα επενδυτικών σχεδίων. Σε κλειστή 
συνάντηση, παρουσία -μεταξύ άλλων- του επικεφαλής του 
ομίλου της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Γιώργου Περιστέρη, του κ. Αχιλλέα 
Κωνσταντακόπουλου της ΤΈΜΕΣ, αλλά και στελεχών των 
ομίλων Λάτση, Κοπελούζου, της ΚΡΜG,της Granτ Thornton, 
της Hill International,της Εθνικής Τράπεζας, της Τράπεζας 
Πειραιώς και ανώτατων δικαστών, ο κ. Στασινός παρουσί-
ασε την πρόταση του Επιμελητηρίου για τη δημιουργία ενός 
ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη τη δημόσια διοίκηση αλλά 
και τους πολίτες, που θα ενοποιήσει σε μια πλατφόρμα και θα 
εμπλουτίσει με σύγχρονη πληροφόρηση όλα τα γεωχωρικά 
δεδομένα της χώρας.
-Με τίτλο «Άδεια οικοδομής με το πάτημα ενός κουμπιού-Και-
νοτόμος πρόταση ΤΕΕ» στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας 
και αναλυτικό ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Ηλία. Γ. Μπέλ-
λου η «Καθημερινή της Κυριακής» παρουσίασε την πρωτο-
βουλία του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Γιώργου 
Στασινού για τον ψηφιακό χάρτη. Στο δημοσίευμα της πρώ-
της σελίδας αναφέρεται ότι: Επανάσταση στην αδειοδότηση 
μικρών και μεγάλων οικοδομών φέρνει η πρόταση του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας και του προέδρου του Γιώργου 
Στασινού για τη δημιουργία ενός ψηφιακού χάρτη, στον 
οποίο θα αποτυπώνεται τι μπορεί να κτίσει κανείς σε οποιοδή-
ποτε σημείο της χώρας. Ο ενδιαφερόμενος, με ένα κλικ στον 
υπολογιστή του και στο σημείο που τον ενδιαφέρει, θα έχει 
ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πληροφορία, με 
ισχύ διοικητικής πράξης. Θα γνωρίζει, δηλαδή, την οικοδομι-
κή και ρυμοτομική γραμμή, τις δασικές εκτάσεις, τους αρχαι-
ολογικούς χώρους, τη γραμμή αιγιαλού, τις προστατευόμενες 
περιοχές, τα ρέματα, τους όρους δόμησης και τις  χρήσεις γης, 
και, όταν τελειώσει το Κτηματολόγιο, τα όρια των οικοπέδων. 
Στο ρεπορτάζ της «Καθημερινής» στις εσωτερικές σελίδες 
σημειώνεται ότι ο ψηφιακός, χάρτης του ΤΕΕ είναι μία πρω-
τοβουλία, η οποία, ούτε λίγο ούτε πολύ, εάν υλοποιηθεί, θα 
ισοδυναμεί με μικρή επανάσταση για τον τρόπο και κυρίως 
για τον χρόνο με τον οποίο αδειοδοτούνται μεγάλες και κυρί-
ως μικρές καθημερινές επενδύσεις και κατασκευές στη χώρα.



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ONEcLIckLIS ΠΑΡΟύΣΙΑΣΗ ΓΙΑ ψΗφΙΑΚΟ χΑΡΤΗ 
ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ 
Τα επόμενα βήματα
• Πολιτική απόφαση για τον προσδιορισμό του ψηφιακού 
χάρτη ως μεταρρύθμιση – προτεραιότητα για τη χώρα, με 
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα – στόχο. 
• Σύνταξη προδιαγραφών έργου από το ΤΕΕ 
• Χρηματοδότηση του έργου: Ένταξη στο ΕΣΠΑ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ) – Διε-
ρεύνηση άλλων συγχρηματοδοτούμενων πόρων
• Εγκύκλιοι από τα αρμόδια Υπουργεία για την αναγκαία συ-
νεργασία με το ΤΕΕ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙ-
ΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΚΛΠ)
• Νομοθετική ρύθμιση για τη θεσμοθέτηση Διοικητικής 
Πράξης παραγόμενης κατευθείαν από τα διαθέσιμα στοιχεία 
του ψηφιακού χάρτη (όροι δόμησης, χρήσεις γης, θεσμικές 
γραμμές). Η ρύθμιση μπορεί να ετοιμαστεί από το ΤΕΕ και να 
εγκριθεί από τα εμπλεκόμενα Υπουργεία.

Βασικοί άξονες περιγραφής της πρότασης
Η πρόταση αναλύεται στους παρακάτω επιγραμματικούς 
άξονες, οι οποίοι περιλαμβάνουν αφενός συμπληρωματικά 
μέτρα για την ολοκλήρωση των συστημάτων με αναγκαίες 
προς το σκοπό του έργου πληροφορίες και αφετέρου δράσεις 
και διαδικασίες για την καθημερινή λειτουργία, την τροφοδό-
τηση των συστημάτων με νέα πληροφορία και την ενημέρω-
σή τους λόγω θεσμικών αλλαγών και τροποιήσεων:
1. δημιουργία βάσης δεδομένων με συμπληρωμα-
τική πληροφορία που αφορά στις διοικητικές πρά-
ξεις μερικής εφαρμογής της πολεοδομικής νομοθε-
σίας καθώς και σε κτηματολογική πληροφορία.
Οι εργασίες αυτές αφορούν στη σάρωση, γεωαναφορά και 
την εισαγωγή στη βάση δεδομένων της πολεοδομικής πλη-
ροφόρησης των τεχνικών εκθέσεων για τον προσδιορισμό 
με τρόπο σαφή της ρυμοτομικής και οικοδομικής γραμμής 
σύμφωνα με την ισχύουσα ρυμοτομία (πολεοδομική νομοθε-
σία) ή των διαγραμμάτων εφαρμογής για την εφαρμογή στο 
έδαφος των ρυμοτομικών και οικοδομικών γραμμών που 
εγκρίθηκαν με τις διατάξεις του 1923. Τόσο οι εκθέσεις όσο 
και τα διαγράμματα αποτελούν διοικητικές πράξεις βάσει των 
οποίων γίνεται η έγκριση και θεώρηση των τοπογραφικών 
διαγραμμάτων του μηχανικού για την έκδοση οικοδομικής 
άδειας. Επίσης στη σάρωση γεωαναφορά και καταχώριση 
των σχεδίων και πινάκων των κυρωμένων πράξεων αναλο-
γισμού και αποζημίωσης λόγω ρυμοτομίας, προσκυρώσεων, 
τακτοποιήσεων και τροποποιήσεων και των διορθωτικών 
πράξεων εφαρμογής. Όλα τα παραπάνω τηρούνται στα αρ-
χεία των Υ.ΔΟΜ και των Δ/νσεων Χωρικού Σχεδιασμού των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και
των Περιφερειών.
2. Τήρηση της υφιστάμενης γενικής και ειδικής πο-

λεοδομικής νομοθεσίας και της σχετικής νομολογί-
ας και διαχείριση της επικαιροποίησής της
Οι εργασίες αφορούν στη συμπλήρωση της Βάσης Δεδο-
μένων της Πολεοδομικής Νομοθεσίας που παρήχθη στο 
πλαίσιο του έργου Ηλεκτρονική πολεοδομία ΙΙ και καλύπτει 
τη νομοθεσία μέχρι το 2009 και στη συνεχόμενη ενημέρωση 
αυτής, ώστε να παρέχεται στους μηχανικούς έγκυρη και γρή-
γορη πληροφόρηση. Επιπλέον, περιλαμβάνεται η δημιουργία 
αντίστοιχου λογισμικού για την υποστήριξη τόσο των διαδι-
κασιών και της ροής του νομικοπαρασκευαστικού σταδίου 
όσο και των διαδικασιών έκδοσης και δημοσίευσης ΦΕΚ και 
ενημέρωσης της βάσης από τον αρμόδιο φορέα (Υπουργείο, 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Περιφέρεια), σε συνδυασμό 
με τις διαδικασίες ενημέρωσης της χωρικής βάσης πολεο-
δομικών δεδομένων. Στόχος είναι επίσης και η τήρηση του 
ιστορικού των μεταβολών της νομοθεσίας, (δηλαδή ποια 
ήταν η ισχύουσα νομοθεσία για τη συγκεκριμένη στιγμή ή τη 
χρονική περίοδο της αναζήτησης). Η βάση δεδομένων θα εν-
σωματώνει τη νομοθεσία που δημιουργεί περιορισμούς στη 
δόμηση και είναι αρμοδιότητα άλλων φορέων (πχ Αρχαιολο-
γικοί χώροι, Αιγιαλός, Ρέματα-διαχείριση υδάτων, Δημόσιων 
Υποδομών κλπ). Με τον τρόπο αυτό, θα υπάρχει άμεση και 
έγκυρη πληροφόρηση για τη δυνατότητα και τους περιορι-
σμούς στους οποίους υπόκειται η περιουσία του πολίτη και οι 
δυνατότητες αξιοποίησής της, τόσο από την πλευρά του ίδιου 
του ενδιαφερόμενου όσο και από την πλευρά των ελεγκτών 
και της δημόσιας διοίκησης, αποφεύγοντας τις τριβές και λει-
τουργώντας σε ένα πλαίσιο διαφάνειας.
3. ύποβολή δεδομένων από πιστοποιημένους χρή-
στες σε παραγωγική λειτουργία
Η υποβολή των δεδομένων που αφορούν σε αιτήματα πολι-
τών για την έκδοση αδειών δόμησης ή εγκατάστασης χρήσης 
ή για τροποποίηση εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου ή πο-
λεοδομικής μελέτης που θα οδηγήσει σε έγκριση απόφασης 
και έκδοση σχετικού ΦΕΚ προβλέπεται να γίνεται από τους 
μηχανικούς - μελετητές σε διάδραση με το ηλεκτρονικό σύ-
στημα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών / Αυθαιρέτων ή με το 
σύστημα «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συστήματα 
Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της Χώ-
ρας», και να ενημερώνουν τις αντίστοιχες βάσεις δεδομένων 
κατόπιν σχετικών ελέγχων και εγκρίσεων από τα αρμόδια 
όργανα της πολιτείας. Απαιτείται η εκπαίδευση των μηχανι-
κών - μελετητών και η πιστοποίησή τους στην ορθή χρήση 
των συστημάτων και στην τήρηση των προδιαγραφόμενων 
προτύπων ώστε οι παραγόμενες μελέτες να είναι σύμμορφες 
και να διασφαλίζουν την ορθότητα και ακεραιότητα των βά-
σεων δεδομένων που πρόκειται να ενημερώσουν. Η για δε-
καετίες παραγωγή πολεοδομικών δεδομένων χωρίς κεντρική 
διαχείριση και παρακολούθηση υλοποίησης έχει δημιουρ-
γήσει σειρά ασυνεπειών μεταξύ νομοθέτησης, εφαρμογής 
και πραγματικής κατάστασης ενός πολεοδομικού σχεδίου. 

Η συνολική επανεξέταση όλης της χώρας είναι αδύνατον να 
γίνει. Προτείνεται η συνεργατική συνεισφορά των μηχανικών 
μέσω της καθημερινής επαφής τους στο πλαίσιο ανάθεσης 
μελέτης ή ανάληψης ιδιωτικού έργου, οι οποίοι θα έχουν 
δυνατότητα επιβεβαίωσης η επικαιροποίησης δεδομένων με 
τελική σύμφωνη γνώμη σε επιπεδο Υπηρεσίας Δόμησης. Με 
αυτό το υποσύστημα κάθε σημείο που το χειρίζεται έστω και 
μια φορά ένας πιστοποιημένος μηχανικός θα οριστικοποιείται 
και δεν θα απαιτείται για κανέναν σε επόμενη δραστηριότητα 
στην ίδια περιοχή.
4. Ολοκλήρωση των στοιχείων δόμησης στο πολε-
οδομικό υπόβαθρο δεδομένων
Τόσο στο έργο «Ηλεκτρονική Πολεοδομία: Γεωγραφικά Συ-
στήματα Πληροφοριών για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις 
της Χώρας» όσο και στις ανωτέρω προτεινόμενες επεκτάσεις 
και βελτιώσεις είναι αναγκαία η συσχέτιση και ολοκλήρωση 
πληροφοριών του πραγματικά δομημένου περιβάλλοντος 
όπως αυτό προκύπτει είτε από τη διαδικασία έκδοσης αδειών 
όσο και από διαδικασίες καταγραφής (τακτοποίηση αυθαιρέ-
των και «ταυτότητα κτηρίων»). Το ΤΕΕ έχει υλοποιήσει και λει-
τουργεί τη διαδικασία καταγραφής αυθαιρέτων κατασκευών 
και αναμένει την έγκριση της πολιτείας για τα ολοκληρωμένα 
συστήματα έκδοσης αδειών και ταυτότητας κτηρίων. Επίσης, 
με την υλοποίηση και άλλων συναφών έργων ΟΠΣ όπως 
του Αρχαιολογικού Κτηματολογίου, της Δημόσιας Περιου-
σίας (Αιγιαλοί/παραλίες και Αντικειμενικές Αξίες), της Γενικής 
Γραμματείας Βιομηχανίας (Ψηφιακές Υπηρεσίες Βιομηχανίας, 
Επιχειρηματικότητας και Βιώσιμης Ανάπτυξης) προκύπτει επι-
τακτική η ανάγκη δημιουργίας υπηρεσιών «μίας στάσης» για 
την εξυπηρέτηση του πολίτη, του μηχανικού και των ελεγκτι-
κών μηχανισμών σε σχέση με την οικοδομική δραστηριότητα 
και την ανάπτυξη. Με την ολοκλήρωση των πληροφοριών 
και τη διαλειτουργικότητα των διαφόρων ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών καθίσταται πλέον εύκολη και γρήγορη η διαδι-
κασία αναζήτησης του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου και η 
εξεύρεση της έγκυρης πληροφορίας σε σχέση με τις θεσμικές 
γραμμές (π.χ. Ρυμοτομικές και οικοδομικές γραμμές, οριο-
γραμμές ρεμάτων, όρια προστασίας αρχαιολογίας, περιβαλ-
λοντικοί όροι κλπ) και τους όρους και περιορισμούς δόμησης 
και χρήσης, τόσο για τον μηχανικό που συντάσσει τη μελέτη 
για έκδοση άδειας δόμησης όσο και για τους ελεγκτές δόμη-
σης ή τους ενεργειακούς επιθεωρητές και τους δημόσιους 
λειτουργούς. Επίσης, τόσο ο πολίτης όσο και η πολιτεία θα 
έχουν με βάση απόλυτα αποτυπωμένα και οπτικοποιημένα 
γεωγραφικά δεδομένα το πολεοδομικό υπόβαθρο και την 
υπερκείμενη πραγματική κατάσταση όπως αυτή έχει διαμορ-
φωθεί και διαμορφώνεται από την οικονομική δραστηριότη-
τα των πολιτών και του κράτους.
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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕχΡΙ 31/12/2018 Η ΙΣχύΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟδΟΜΙΚΩΝ ΑδΕΙΩΝ ΓΙΑ 
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΕΙΣ, ΕΠΕΚΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕύΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ

δΑΣΙΚΟΙ χΑΡΤΕΣ: ΣύΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝ. ύΠΕΝ ΜΕ ΤΟύΣ ΣύΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΤΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΩΝ δΙΟΙΚΗΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΟδΕΙΑ ΤΟύ ΑΝ. ύΠΕΝ ΣΤΟύΣ ΝΟΜΟύΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ ΤΟύΣ ύδΑΤΙΚΟύΣ ΠΟΡΟύΣ

Παρατείνεται μέχρι τις 31/12/2018 η ισχύς των οικοδομικών 
αδειών, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι όψεις και η στέγη 
του κτιρίου, καθώς επίσης και οι δυνατότητες εκσυγχρονισμού 
της κτιριακής επέκτασης σε νομίμως υφιστάμενες χρήσεις κτιρί-
ων ή εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τροπολογία που κατατέθη-
κε στη Βουλή στο νόμο για τον έλεγχο και την προστασία του 
δομημένου περιβάλλοντος. Επίσης μέχρι τις 31/12/2018 παρα-

τείνεται η ισχύς των αδειών επισκευής κτισμάτων σε σεισμόπλη-
κτες και πυρόπληκτες περιοχές. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμ-
φωνα με την αιτιολογική έκθεση, οι προτεινόμενες παρατάσεις 
στις προθεσμίες ισχύος των πολεοδομικών αδειών δόθηκαν για 
αποπερατώσεις, επεκτάσεις και επισκευές κτιρίων, οι οποίες δεν 
έχει καταστεί δυνατόν να ολοκληρωθούν εντός των αρχικών 
χρονοδιαγραμμάτων λόγω της δυσχερούς οικονομικής συγκυ-

ρίας. Επίσης, με τροπολογίες επαναπροσδιορίζονται οι όροι και 
οι προϋποθέσεις με την ελάχιστη απόσταση κοιμητηρίων από 
εγκεκριμένο σχέδιο πόλης ή όριο οικισμού. Τέλος, παρατείνεται 
η δεκαετής αποκλειστική προθεσμία από την έγκριση της πο-
λεοδομικής μελέτης για την ολοκλήρωση των έργων τεχνικής 
υποδομής στις εκτάσεις οικοδομικών συνεταιρισμών.

 Συνάντηση εργασίας πραγματοποίησε την Τρίτη 03 Νοεμβρίου 
2017, ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Σωκράτης Φάμελλος, με τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων της χώρας. Τα θέματα που απασχόλησαν τη συνά-
ντηση ήταν τα ζητήματα που συνδέονται με τον προγραμματισμό 
και την ολοκλήρωση της μερικής και ολικής κύρωσης των δασι-
κών χαρτών,  των οποίων η ανάρτηση ολοκληρώθηκε στις 25 
Σεπτεμβρίου 2017, καθώς και των νέων αναρτήσεων για το 17% 
της χώρας, που θα ξεκινήσει στις 12 Οκτωβρίου 2017.  Σύμφωνα 
με σχετικό δελτίο Τύπου ο Αν. ΥΠΕΝ στην αρχή της τοποθέτησής 
του συνεχάρη όλες τις εμπλεκόμενες δημόσιες υπηρεσίες για την 
ολοκλήρωση της ανάρτησης των δασικών χαρτών στο 35% της 
χώρας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι συνέβαλαν στην επιτυχή 
έκβαση ενός μεγάλου έργου, ιδιαίτερα σημαντικού για την οικο-
νομική και παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Στη συνέ-
χεια, ο Αν. ΥΠΕΝ επικέντρωσε στη συγκρότηση των Επιτροπών 
Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ) θέτοντας ζητήματα οργάνωσής 
τους, όπως είναι το πλήθος των Επιτροπών, η στελέχωσή τους 
και η έναρξη λειτουργίας τους. Τόνισε δε ότι, ιδιαίτερη προσοχή 
θα πρέπει να δοθεί στη διαδικασία της μερικής κύρωσης, από την 

οποία εξαιρούνται τα πρόδηλα λάθη, οι αντιρρήσεις και οι αιτήσεις 
εξαγοράς λόγω αλλαγής χρήσης. Είναι κρίσιμο ο πολίτης να έχει 
ίση μεταχείριση και να μην αδικηθεί από τις ΕΠΕΑ, και γι’ αυτό και 
συμφωνήθηκαν να χρησιμοποιηθούν κοινές οδηγίες, ώστε να 
επιλύουν θέματα και όχι να δημιουργούν νέα.  Επίσης, απευθυνό-
μενος στους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων ζή-
τησε να ολοκληρωθεί η αποστολή στοιχείων από όλες τις περιοχές 
της χώρας προς το ΥΠΕΝ, τα οποία αφορούν τις δασικές πυρκαγιές 
και των αναγκών που προκύπτουν στη συνέχεια, όπως είναι οι 
κηρύξεις αναδασωτέων, οι αντιπλημμυρικές και αντιδιαβρωτικές 
μελέτες, κ.α. Ειδικότερα, στη συνάντηση εργασίας του Αν. ΥΠΕΝ, 
Σωκράτη Φάμελλου με τους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων 
Διοικήσεων αποφασίστηκαν, μεταξύ άλλων, τα εξής:
•  Οι ΕΠΕΑ θα συσταθούν έως τις 16 Οκτωβρίου 2017.
•  Θα συσταθεί ο αναγκαίος αριθμός ΕΠΕΑ ανά αποκεντρωμένη 
διοίκηση ώστε να διεκπεραιωθούν άμεσα οι υποθέσεις και να μην 
υπάρχει καθυστέρηση. Θα υπάρχουν νομοί με 8 έως 10 επιτροπές 
αντιρρήσεων. 
•  Τα μέλη των επιτροπών θα προέρχονται τόσο από την οικεία 
περιφερειακή ενότητα, όσο και από όμορες, αλλά δεν θα αξιοποιη-

θούν στα δασαρχεία που υπηρετούν. 
• Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ΕΠΕΑ και να υπάρχει ενιαία 
αντιμετώπιση των υποθέσεων σε όλη την Ελλάδα, το ΥΠΕΝ θα 
προετοιμάζει οδηγίες και πρότυπα - υποδείγματα που θα σταλούν 
στις επιτροπές.
• Στα αιτήματα εξαγοράς υπάρχει η δυνατότητα αποστολής ψη-
φιακών γεωχωρικών αρχείων ή πολύγωνου, μέχρι 25/10/2017.
• Κληροτεμάχια που αποδόθηκαν σε πολίτες μετά το 1945, θεω-
ρούνται ως διοικητικές αποφάσεις σε ισχύ. 
•  Θα γίνει παρέμβαση του ΥΠΕΝ στην Ένωση Περιφερειών για να 
στελεχωθούν άμεσα οι υπηρεσίες Αγροτικής Οικονομίας και Κτη-
νιατρικής (ΔΑΟΚ) και Πολιτικής Γης, όπου παρατηρείται μεγάλη 
καθυστέρηση. 
•  Το σύστημα της ΕΚΧΑ θα παραμείνει ανοικτό για την εισαγω-
γή δεδομένων από τις Δ/νσεις Δασών και τα ΣΥΑΔΧ μέχρι τις 
25/10/2017. Μέχρι αυτή την ημερομηνία οι πολίτες έχουν τη 
δυνατότητα να ενημερώνουν τη Διεύθυνση Δασών για πρόδηλα 
σφάλματα των χαρτών, ώστε να έχει τη δυνατότητα η υπηρεσία 
για την αυτεπάγγελτη διόρθωσή τους.

Στο πλαίσιο του νέου σχεδίου διαχείρισης υδατικών πόρων του 
υδατικού διαμερίσματος της Θεσσαλίας και μετά την πρώτη ημερί-
δα διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε πρόσφατα,  στη Λάρισα, 
ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, επισκέφθηκε χθες περιοχές της 
Θεσσαλίας όπου θα γίνουν νέα έργα, συναντήθηκε με εκπροσώ-
πους και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και συζήτησε μαζί τους 
την πορεία των έργων, τις προτάσεις τους, αλλά και τις ανάγκες των 
τοπικών κοινωνιών. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου ειδικότερα, 
ο Αν. ΥΠΕΝ επισκέφθηκε το Δήμο Φαρκαδόνας, όπου συζήτησε με 
τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα οφέλη που 
μπορεί να προκύψουν από το φράγμα του Νεοχωρίτη, το οποίο 
εντάσσεται στις προτάσεις της κυβέρνησης για το νέο σχέδιο δια-
χείρισης υδατικών πόρων της Θεσσαλίας. «Το φράγμα του Νεοχω-
ρίτη μπορεί να λύσει σοβαρά προβλήματα», είπε ο Σωκράτης Φά-
μελλος και αναφέρθηκε στην άρδευση 80.000 στρεμμάτων, στην 
υδροδότηση 11 οικισμών, αλλά και στη συμβολή του φράγματος 
στην ανάσχεση πλημμυρικών φαινομένων που καταστρέφουν 
την περιοχή κάθε χειμώνα. Παράλληλα, το φράγμα θα δημιουργή-
σει και έναν καινούργιο τοπικό πόλο ανάπτυξης για την ευρύτερη 

περιοχή.  Κατά τη συνάντηση που είχε με το Δήμαρχο Φαρκαδόνας, 
Θανάση Μεριβάκη, υπηρεσιακούς και δημοτικούς συμβούλους, ο 
Αν. ΥΠΕΝ ανέφερε ότι «συζητήθηκε το θέμα των λιμνοδεξαμενών, 
που μπορούν να ολοκληρώσουν τη νέα αυτή διαχείριση του αρ-
δευτικού νερού». Πρόσθεσε, δε, ότι έγινε συζήτηση και για άλλα αρ-
δευτικά έργα, όπως ο εξηλεκτρισμός των αρδευτικών δικτύων και 
η υπογειοποίηση, διότι «δεν είναι δυνατόν σήμερα να συζητάμε για 
την εκτροπή ενός ποταμού, όταν έχουμε απώλειες 50 και 60% στην 
άρδευση».  Στη συνέχεια, ο Σωκράτης Φάμελλος επισκέφθηκε το 
φράγμα του Πορταϊκού, στο Δήμο Πύλης, το οποίο θα εξασφαλίσει 
αφενός την άρδευση χιλιάδων στρεμμάτων του κάμπου και αφε-
τέρου θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ανάπτυξης τουριστικών 
δράσεων μέσα από τη δημιουργία λίμνης, πάνω ακριβώς από την 
Πύλη. Ο Δήμαρχος Πύλης, Κώστας Μαράβας, αφού ευχαρίστησε 
τον Σωκράτη Φάμελλο για την επίσκεψη, έκανε λόγο για ιστορική 
στιγμή, με δεδομένο ότι το φράγμα του Πορταϊκού αποτελεί μείζον 
έργο για την περιοχή, προϋπολογισμού 100 εκ. €, το οποίο σε συν-
δυασμό με τη  λειτουργία του φράγματος Μεσοχώρας θα ξεδιψάσει 
τον κάμπο της Θεσσαλίας, δημιουργώντας εξαιρετικές συνθήκες για 

νέες καλλιέργειες στην περιοχή.  «Οι υδατικοί πόροι, το νερό, είναι 
το αίμα της Θεσσαλίας, είναι ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να ζή-
σει, να αναπτυχθεί και να ανασυγκροτηθεί η οικονομία, με δίκαιη  
ανάπτυξη και έναν καινούργιο, αγροτοδιατροφικό τομέα στην πε-
ριοχή», επεσήμανε ο Αν. ΥΠΕΝ κατά τη διάρκεια της περιοδείας του 
στη Θεσσαλία. Και πρόσθεσε: «Εκτός από τον εξορθολογισμό και τις 
νέες καλλιεργητικές πρακτικές, χρειάζεται να συζητήσουμε πολύ 
για έργα τροφοδοσίας υδατικών πόρων, εντός της λεκάνης, χω-
ρίς να ανανεώσουμε αδιέξοδα προηγούμενων χρόνων, τα οποία 
μπορούν να έχουν χρόνιες δικαστικές διαμάχες ή διαμάχες με άλλες 
περιοχές και με προστριβές με την ευρωπαϊκή νομοθεσία».  Τέλος, 
στην πόλη των Τρικάλων ο Σωκράτης Φάμελλος, ανακοίνωσε ότι  
μέχρι την έναρξη του αναπτυξιακού συνεδρίου Θεσσαλίας, την ερ-
χόμενη εβδομάδα, αναμένεται να είναι υπογραμμένη η Απόφαση 
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων για τη δημιουργία Μονάδας 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων, που θα εξυπηρετεί όλη τη Δυτική 
Θεσσαλία.
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Σε συνεργασία προχωρούν η Intelen και η Pleione Energy 
SA για την μελέτη και δημιουργία έξυπνης οικιακής μονάδας 
αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας (μπαταρία) μικρής κλίμα-
κας, συνδυάζοντας πρόσφατα αποτελεσματα ελληνικής εφαρ-
μοσμένης έρευνας σε τεχνολογία υλικών αλλά και πολυετούς 
εμπειρίας στον χώρο των ενεργειακών ψηφιακών υπηρεσιών. 
Σύμφωνα με το energypress.gr πιο συγκεκριμένα, αντικείμενο 
της συνεργασίας θα είναι ο σχεδιασμός μιας πρωτοποριακής, 
αυτόνομης και διασυνδεδεμένης συσκευής αποθήκευσης ηλε-
κτρικής ενέργειας, η οποία θα συνδυάζει τεχνολογίες τεχνητής 
νοημοσύνης (Artificial intelligence), ειδικούς αλγόριθμους και 
πολλά άλλα ψηφιακά χαρακτηριστικά τα οποία θα υποστηρί-
ξουν καινοτόμες υπηρεσίες προς τους τελικούς καταναλωτές 
στην νέα αγορά ενέργειας. Η συσκευή θα συνδέεται διαδικτυ-
ακά με την ψηφιακή πλατφόρμα της Intelen (DiG), στην οποία 
θα στέλνει αλλα και θα λαμβάνει δεδομένα και δείκτες σχετικά 
με το προφίλ και τις ενεργειακές συνήθειες του χρήστη αλλά και 
στατιστικά φόρτισης/εκφόρτισης, στον οποίο είναι εγκατεστη-
μένη. Παράλληλα, θα παρέχει δυνατότητες έξυπνης αποθή-
κευσης, ανταλλαγής και εκμετάλλευσης της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας (έξυπνη ιδιοκατανάλωση, μετατόπιση αιχμών, φόρτιση 
ηλεκτρικού αυτοκινήτου, διαχείριση ζήτησης, συμμετοχή σε 
capacity markets, συμμετοχή σε ρύθμιση συχνότητας δικτύου, 
κλπ), μέσω της ενοποιημένης πλατφόρμας και του mobile app 
της Intelen. Η συσκευή αποθήκευσης θα μπορεί να φορτίζεται 
από Φ/Β σύστημα, από το δίκτυο ή από άλλες εξωτερικές πη-
γές. Επίσης η συσκευή αποθήκευσης θα μπορεί να συνδέεται 
με οικιακούς φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Σχολιάζο-
ντας την έναρξη της συνεργασίας με την Pleione, ο Δρ. Βασί-
λειος Νικολόπουλος, CEO της Intelen, δήλωσε: «Η Ευρωπαική 
επιτροπή δημοσίευσε ένα πακέτο προτεινόμενων μέτρων (το 
γνωστό Winter Package τον Νοέμβριο του 2016) όπου μέσω 
πολλών προτάσεων, θέτει τις βάσεις για μεγάλες αλλαγές και 
καινοτομίες στον Ευρωπαικό χώρο της Ενέργειας. Η τεχνο-
γνωσία μας, η εμπειρία μας, η εφαρμοσμένη έρευνα χρόνων 
και τα δεδομένα που έχουμε αποκτήσει τόσα χρόνια στον 
χώρο των utility analytics και των ψηφιακών ενεργειακών 
υπηρεσιών, μας δίνουν την δυνατότητα να καινοτομήσουμε 
και στον χώρο της αποθήκευσης ενέργειας, ένας χώρος που 
θα πρωταγωνιστήσει τα επόμενα χρόνια. Για εμάς η αποθή-
κευση είναι μία σημαντική επέκταση των δικών μας ψηφιακών 
υπηρεσιών, προς τους παρόχους ενέργειας. Η αποθήκευση θα 
γίνει συνδεδεμένη, έξυπνη, αυτόνομη, αποκεντρωμένη, ψηφι-
ακή και θα δώσει στους καταναλωτές νέες ροές εισοδήματος 
στο άμεσο μέλλον, μέσω ψηφιακών μέσων. Είναι μία τεράστια 
ευκαιρία για την Ελληνική έρευνα και καινοτομία στον ενεργει-
ακό χώρο, να δείξει τι πραγματικά μπορεί να επιτύχει σε παγκό-
σμια κλίμακα. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται να επενδύσουμε 
πολύ σαν εταιρία σε έρευνα και ανάπτυξη τεχνολογιών που 
συσχετίζουν αποθήκευση ενέργειας, ψηφιακές ενεργειακές 

υπηρεσίες, Τεχνητή Νοημοσύνη και έξυπνη ηλεκτροκίνηση, 
ενώ θα δημιουργηθούν νέα μεγάλα τμήματα στην Intelen με 
δεκάδες νέους μηχανικούς και επιστήμονες».   O Δρ. Αντώνιος 
Βαβουλιώτης – CEO της Pleione Energy δήλωσε σχετικά: «Στο 
σύγχρονο κόσμο, υπάρχει μια συνεχής παγκόσμια ανάγκη για 
περισσότερη ενέργεια και προκειμένου να καλυφθούν οι ολοέ-
να αυξανόμενες ενεργειακές απαιτήσεις υπάρχει έντονη έρευνα 
για την ανάπτυξη αποδοτικότερων και καλύτερων τεχνολογι-
ών αποθήκευσης. Απαντώντας σε αυτή την ανάγκη, η Pleione 
Energy έχει αναπτύξει ένα καινοτόμο σύστημα αποθήκευσης 
ενέργειας, μέσω της ενσωμάτωσης νανο-υλικών γραφενίου. 
Το σύστημα αυτό είναι προϊόν μακρόχρονης τεχνολογικής 
έρευνας και υπερτερεί έναντι των συμβατικών συστημάτων 
αποθήκευσης ενέργειας όσον αφορά το κόστος, τη διάρκεια 
ζωής, και την απόδοση του συστήματος. Η συνεργασία μας με 
την Intelen ανοίγει νέες προοπτικές στην κατεύθυνση της έξυ-
πνης και αυτόνομης αποθήκευσης της ενέργειας, με τη χρήση 
κατάλληλων αλγορίθμων βασισμένων στα ψηφιακά δεδομέ-
να που έχει αποκτήσει η εταιρεία. Το σύστημα έξυπνης αποθή-
κευσης που θα αναπτυχθεί θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά 
μήκος όλης της ενεργειακής αλυσίδας, στις μονάδες παραγω-
γής, στα δίκτυα μεταφοράς μέχρι και τον τελικό καταναλωτή, 
και αναμένεται να συμβάλει στη δημιουργία ενός αξιόπιστου 
δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας». Η πλατφόρμα DiG της Intelen 
είναι η νέα ψηφιακή λύση διαχείρισης ενεργειακών υπηρεσιών 
και ευαισθητοποίησης του κοινού, σχεδιασμένη για τα τμήμα-
τα loyalty, ενεργειακής αποδοτικότητας και marketing των 
παρόχων ενέργειας καθώς και για τους πελάτες τους. Το DiG 
είναι μία cloud-based σουίτα εφαρμογών, που προσφέρει ένα 
ευρύ φάσμα προσωποποιημένων ψηφιακών λειτουργιών, 
όπως επεξηγηματικά διαγράμματα για την παρακολούθηση 
και ανάλυση της κατανάλωσης και του κόστους ενέργειας, 
εκπαιδευτικό περιεχόμενο σε θέματα ενεργειακής απόδοσης, 
διαδραστικών παιχνιδιών, marketplace ηλεκτρικών συσκευ-
ών, εφαρμογές e-payment, e-mobility (διαχείριση ηλεκτρι-
κών αυτοκινήτων), εφαρμογές ερωτηματολογίων, mobile 
marketing για παρόχους ενέργειας καθώς και εξατομικευμένο 
ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό. Επισης η πλατφόρμα, μέσω ανά-
λυσης δεδομένων, καθοδηγεί, εκτελεί και ενδυναμώνει προ-
γράμματα loyalty και marketing των παρόχων ενέργειας αλλά 
επίσης παράγει και νέες ροές εισοδήματος για τους παρόχους, 
μέσω data monetization. Τα αρχικά πρωτότυπα της μπατα-
ρίας θα είναι έτοιμα στις αρχές του 2018 και θα δοκιμαστούν 
σε συνδυασμό με ηλεκτροκίνηση σε 4 Ευρωπαικές χώρες 
(συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας) από συγκεκριμέ-
νους πελάτες και συνεργάτες της Intelen - σημαντικά utilities 
σε Κεντρική και Βόρεια Ευρώπη - με τους οποίους εχουν ήδη 
υπογραφεί σχετικά συμφωνητικά.
H Intelen ιδρύθηκε το 2011, ως software analytics startup, 
με σκοπό τη δημιουργία καινοτόμων, ενεργειακών, πληροφο-

ριακών συστημάτων για το χώρο της ενέργειας. Έχοντας την 
έδρα της στη Νέα Υόρκη, το τμήμα έρευνας και ανάπτυξης 
στην Αθήνα, και με πολλά επενδυτικά κεφάλαια και διακρί-
σεις παγκοσμίως, παρέχει υπηρεσίες ανάλυσης ενεργειακών 
δεδομένων (analytics) και ψηφιακής διαχείρισης πελατών 
(consumer engagement) σε μεγάλες εταιρείες ενέργειας σε 
Ελλάδα, Ευρώπη και Αμερική. Το βραβευμένο προϊόν της, το 
DiG SaaS, ως πλατφόρμα ανάλυσης δεδομένων και παροχής 
ψηφιακών υπηρεσιών σε ενεργειακούς καταναλωτές, σκο-
πεύει να κυριαρχήσει στην ανερχόμενη αγορά των ευφυών 
δικτύων, που αναμένεται να ξεπεράσει τα 34 δις δολάρια έως 
το 2020. Η εταιρεία έχει ήδη μεγάλους πελάτες και σημαντικές 
συνεργασίες στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική, και 
αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντικά το 2018 τόσο σε πελάτες, 
όσο και σε νέα προϊόντα. Στον ελληνικό χώρο, διαχειρίζεται 
ήδη ενεργειακά και πελατοκεντρικά δεδομένα, περισσότερων 
από 100.000 εταιρειών και μικρομεσαίων καταναλωτών, ενώ 
ο αριθμός αυτός αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά τα επόμενα 
χρόνια σε εταιρικούς και οικιακούς καταναλωτές, ξεπερνώντας 
τα 2,5 εκατομμύρια τελικούς χρήστες μόνο στη χώρα μας.
Η Pleione Energy S.A είναι μια διεθνής σύμπραξη μεταξύ 
της ελληνικής εταιρείας ADAMANT COMPOSITES LTD και της 
γερμανικής εταιρείας OMNIDEA-RTG Gmbh. Η εταιρεία ιδρύ-
θηκε το 2015 και εδρεύει στο Τεχνολογικό και Επιστημονικό 
Πάρκο του Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών 
(NCSR) «Δημόκριτος» στην Αθήνα. Σκοπός της Pleione Energy 
είναι η ανάπτυξη καινοτόμων ενεργειακών εφαρμογών με 
χρήση νανοτεχνολογίας, στον ενεργειακό και διαστημικό 
τομέα. Κύριο στόχο αποτελεί  ο εντοπισμός και η σύνθεση τε-
χνολογιών αιχμής σε βιομηχανικές εφαρμογές και προϊόντα, 
μεγιστοποιώντας το δυναμικό εκμετάλλευσής τους.
Σήμερα, η εταιρεία επικεντρώνεται στην ανάπτυξη καινοτό-
μων και οικονομικά αποδοτικών εφαρμογών και συστημάτων 
για τη μετατροπή, τη διανομή και την αποθήκευση ενέργειας 
χρησιμοποιώντας τεχνολογίες που μπορούν να ωφελήσουν 
τόσο τη βιομηχανία όσο και την κοινωνία γενικότερα. Η προ-
ηγμένη τεχνογνωσία στον τομέα των υλικών και της νανοτε-
χνολογίας, καθώς και η εκτεταμένη ερευνητική εμπειρία στον 
ενεργειακό και διαστημικό τομέα της ομάδας, αποτελούν τα 
εχχέγυα για την επίτευξη τεχνολογικών καινοτομιών. Η εται-
ρεία συμμετέχει ως υπο-κατασκευαστής σε δύο έργα Έρευνας, 
Τεχνολογίας και Καινοτομίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 
Διαστήματος (ESA), και έχει αναπτύξει κελιά ηλεκτροδίων με 
βάση το γραφένιο για χρήση σε μπαταρίες ιόντων λιθίου και 
ηλεκτρολυτικούς υπερπυκνωτές. Τα ηλεκτρόδια αυτά επιτυ-
χάνουν σημαντική αύξηση της απόδοσης των υπαρχόντων 
συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

INTELEN ΚΑΙ PLEIONE ENERGY ΣύΝΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ δΗΜΙΟύΡΓΙΑ 
ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΞύΠΝΗΣ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8

ΣΕ ΠΡΟχΩΡΗΜΕΝΕΣ ΣύΖΗΤΗΣΕΙΣ ΤΑ ΕΛΠΕ ΓΙΑ ΝΑ φΕΡΟύΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ 
ΣχΙΣΤΟΛΙΘΙΚΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ - ΣΤΙΣ ΗΠΑ Ο ΣΤΕΡΓΙΟύΛΗΣ

Η ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟ 30% ΣΤΟ MANNING PROjEcT ΣΤΙΣ ΗΠΑ

ΕΚδΙΚΑΖΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΕ Η ΠΡΟΣφύΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΕΝδύΣΗΣ 150 ΕΚΑΤ. ΕύΡΩ ΤΗΣ ENEL ΣΤΟΝ ΚΑφΗΡΕΑ

ΤΗ δΗΜΙΟύΡΓΙΑ ΑΚΑΤΑΣχΕΤΟύ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟύ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ ΖΗΤΑΕΙ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

Συνοδευόμενος από τον διευθύνοντα σύμβουλο των Ελλη-
νικών Πετρελαίων, Γρηγόρη Στεργιούλη, θα είναι ο πρωθυ-
πουργός κατά την επίσκεψή του στις ΗΠΑ όπου θα συναντήσει 
τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο κ. Στεργιούλης είχε προγραμματίσει 
ούτως ή άλλως το υπερατλαντικό ταξίδι, το οποίο τώρα θα 
συνδυαστεί με την επίσκεψη του κ. Τσίπρα και περιλαμβάνει 
επαφές στο Σικάγο στις 14 του μηνός και στην Ουάσιγκτον 
στις 17 του μηνός. Σύμφωνα με το energypress.gr η  παρου-
σία του κ. Στεργιούλη μόνο τυχαία δεν είναι δεδομένης της 
συνεργασίας του ομίλου με την ExxonMobil και την Total για 
έρευνες υδρογονανθράκων σε Ιόνιο-Κρήτη. Παρόλα αυτά, το 
αμερικανικό ενδιαφέρον δεν εξαντλείται μόνο σε αυτόν τον 
τομέα και ο κ. Στεργιούλης αναμένεται να έχει σημαντικές επα-
φές με στελέχη της αμερικανικής πετρελαϊκής βιομηχανίας. 
Σύμφωνα με πληροφορίες, τα Ελληνικά Πετρέλαια βρίσκονται 
σε προχωρημένες συζητήσεις και είναι πολύ πιθανόν να έχουν 
οριστικοποιήσει πριν το ταξίδι του πρωθυπουργού, συμφω-
νία με αμερικανική εταιρεία για την προμήθεια του πρώτου 

αμερικανικού φορτίου πετρελαίου που θα φτάσει ποτέ στη 
χώρα μας και το οποίο θα διυλιστεί στις εγκαταστάσεις των 
ΕΛΠΕ, προκειμένου στη συνέχεια να διανεμηθεί ως τελικό 
προϊόν (βενζίνες και ντίζελ) στην ελληνική αγορά. Πρόκειται 
για φορτίο πετρελαίου από πετρώματα σχιστόλιθου, του 
περίφημου shale oil, το οποίο έφερε επανάσταση στα ενερ-
γειακά πράγματα τα τελευταία χρόνια. Και αυτό διότι έχοντας 
τεράστια αποθέματα shale oil στις γιγαντιαίες λεκάνες κυρίως 
στο Τέξας, αλλά και σε άλλες πολιτείες όπως το Γουαιόμινγκ, 
το Κολοράντο και η Νεμπράσκα, οι Ηνωμένες Πολιτείες από το 
2015 έχουν άρει την απαγόρευση στις εξαγωγές πετρελαίου 
και έχουν εξελιχθεί σε έναν από τους κυριότερους εξαγωγούς 
ενέργειας στον κόσμο.  Μάλιστα με δεδομένο ότι τα αποθέμα-
τα shale oil καλύπτουν σημαντικό μέρος των αναγκών της εγ-
χώριας αγοράς, οι ΗΠΑ έχουν εξελιχθεί σε καθαρό εξαγωγέα 
ενέργειας (net exporter). Επιπλέον η δυναμική είσοδος στη 
διεθνή αγορά πετρελαίου αμερικανικών εταιρειών έχει συ-
ντελέσει τα μέγιστα στο να μειωθεί η διεθνής τιμή του αργού, 

προς όφελος των κρατών που εισάγουν ενεργειακά αγαθά 
(πετρέλαιο και φυσικό αέριο). Η συμφωνία για την εισαγωγή 
του πρώτου αμερικανικού φορτίου πετρελαίου αναμένεται να 
οριστικοποιηθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες καθώς εξετάζο-
νται οι τελευταίες λεπτομέρειες και κάποιες παράμετροι που 
αφορούν στην ποιότητα του αμερικανικού shale oil. Όπως 
μάλιστα σημειώνουν αρμόδιες πηγές, εφόσον ξεκαθαριστούν 
τα χαρακτηριστικά του πετρελαίου, θα προχωρήσει άμεσα η 
παραγγελία καθώς σε επίπεδο τιμής και παρά την απόσταση, 
το κόστος προμήθειας παραμένει εξαιρετικά ανταγωνιστικό 
έναντι των ανταγωνιστικών επιλογών. Σημειώνεται εκτός του 
πετρελαίου, πρόσφατα είχαν συζητήσεις και για την εισαγω-
γή αμερικανικού φυσικού αερίου (shale gas) ωστόσο μέχρι 
στιγμής δεν έχει προχωρήσει κάποια παραγγελία. Εντούτοις 
ο δίαυλος παραμένει πάντα ανοιχτός σε περίπτωση που οι 
συνθήκες της αγοράς και κυρίως το κόστος, καταστούν πιο 
ανταγωνιστικά σε σχέση με τις άλλες πηγές προμήθειας.

Η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 27 Σεπτεμβρίου 
2017, η MVU Brazos Corp. («MVB») απέκτησε ποσοστό 30% 
των δικαιωμάτων έρευνας και εξόρυξης υδρογονανθράκων 
στο Manning Project στην κομητεία Angelina που βρίσκεται 
στο Τέξας των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής,  με ημερο-
μηνία 15 Αυγούστου 2017. Σύμφωνα με το energypress.
gr όπως αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, το 

Manning Project περιλαμβάνει την διενέργεια μίας υποχρε-
ωτικής και μίας  προαιρετικής γεώτρησης. Η υποχρεωτική 
γεώτρηση εκτιμάται ότι θα πραγματοποιηθεί στις αρχές του 
2018. Στην προαιρετική γεώτρηση θα συμμετάσχουν όσα 
μέλη της κοινοπραξίας το επιλέξουν. Το εκτιμώμενο συνολικό 
κόστος συμμετοχής της ΜΟΕ στις δύο προαναφερθείσες γε-
ωτρήσεις ανέρχεται σε 2,5 εκατ. δολάρια ΗΠΑ. Ως τίμημα για 

την ανωτέρω παραχώρηση η MVB κατέβαλε ποσό 236.674 
δολαρίων ΗΠΑ. Επιπλέον, ανακοινώνεται ότι η MV Upstream 
Tanzania Limited τελικώς αποφάσισε να μην συμμετάσχει 
στη Σύμβαση Παραχώρησης «Kilosa – Kilombero» στην Ταν-
ζανία, για την οποία το επενδυτικό κοινό είχε ενημερωθεί στις 
27 Ιουνίου 2016.

Εκδικάζεται από το ΣτΕ η προσφυγή τριών κατοίκων που 
εκπροσωπούν τοπικό σύλλογο περιβαλλοντικής προστασίας 
που ζητούν την ακύρωση των αδειών που έχουν χορηγηθεί 
για το αιολικό της ιταλικης Enel στην Εύβοια. Σύμφωνα με το 
energypress.gr η  υπόθεση φέρει και πάλι στο προσκήνιο τις 
καθυστερήσεις σε μεγάλες επενδύσεις, ιδίως σε αιολικά. Το 
έργο συνολικού προϋπολογισμού 300 εκ. ευρώ είχε ξεκινήσει 
να κατασκευάζεται στις 28 Ιουνίου ωστόσο στις 11 Αυγού-
στου, οι προσφεύγοντες αιτήθηκαν και πέτυχαν στο θερινό 
τμήμα του ΣτΕ την άμεση αναστολή των εργασιών. Μάλιστα 
η παύση στο έργο είχε αποτέλεσμα να ακυρωθούν τα επίσημα 

εγκαίνια τα οποία θα γίνονταν παρουσία των πρωθυπουρ-
γών της Ιταλίας και της Ελλάδας στην Εύβοια, στο πλαίσιο της 
πρόσφατης επίσκεψης Τζεντιλόνι στη χώρα μας.  Υπενθυμίζε-
ται ότι το έργο αναπτύσσεται από τη θυγατρική της Enel, Enel 
Green Power Hellas, στη νότια Εύβοια κοντά στην περιοχή 
Καφηρέας στο δήμο Καρύστου. Πρόκειται να ολοκληρωθεί 
στο πρώτο εξάμηνο του 2019 και θα αποτελεί το μεγαλύτερο 
αιολικό πάρκο της χώρας, με παραγωγή 483GWh ετησίως, 
ποσότητα ικανή να καλύψει τις ανάγκες 129 χιλιάδων νοικο-
κυριών και η οποία θα οδηγεί στην αποφυγή εκπομπής 433 
χιλιάδων τόνων CO2 ετησίως. Το έργο θα συνοδεύεται με 

υποβρύχια διασύνδεση 150 kV που θα μεταφέρει την ενέρ-
γεια στο ηπειρωτικό σύστημα. Το έργο είναι πλήρως αδειο-
δοτημένο, έχοντας εξασφαλίσει όλες τις αιτούμενες άδειες 
και εγκρίσεις για την υλοποίησή του, μεταξύ των οποίων 
συγκαταλέγονται οι άδειες παραγωγής, η απόφαση έγκρισης 
περιβαλλοντικών όρων (ΑΕΠΟ) και οι άδειες εγκατάστασης, 
που σημειωτέον πέρασαν από δεκάδες υπηρεσίες (από την 
πολεοδομία μέχρι τις διευθύνσεις περιβάλλοντος, την αρχαι-
ολογία κλπ).

Τη δημιουργία ακατάσχετου λογαριασμού για τις επιχειρήσεις 
ζητάει, με επιστολή του προς τους υπουργούς Οικονομικών, 
Ευκλείδη Τσακαλώτο, Οικονομίας, Δημήτρη Παπαδημητρίου 
και τους υφυπουργούς, Κατερίνα Παπανάτσιου και Στέργιο 
Πιτσιόρλα, ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου, 
Κωνσταντίνος Κόλλιας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρότα-
ση, όπως σημειώνει το Επιμελητήριο, κατατίθεται λόγω της 

δυσχερούς κατάστασης, στην οποία έχουν περιέλθει πολλές 
επιχειρήσεις και προβλέπει τη σύνταξη σχετικής νομοθετικής 
διάταξης, βάσει της οποίας ο ειδικός ακατάσχετος λογαρια-
σμός θα μπορεί, ακόμη και μετά την εντολή κατάσχεσης, να 
τροφοδοτεί τις βασικές λειτουργίες της επιχείρησης (πληρωμή 
μισθοδοσίας, οφειλών προς το Δημόσιο και τα ασφαλιστικά 
ταμεία και προμηθευτών) και να καθορίζεται το ύψος του 

ακατάσχετου ποσού, βάσει των απολογιστικών δεδομένων 
της οικονομικής λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Η προτεινό-
μενη ρύθμιση, σύμφωνα με το Επιμελητήριο, θα αναστείλει 
το κλείσιμο των επιχειρήσεων που δεν μπορούν να ανταπε-
ξέλθουν στις λειτουργικές ανάγκες τους και θα συνδράμει στη 
διατήρηση των θέσεων εργασίας.
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Η επένδυση στο Ελληνικό προχωράει τονίζεται σε δήλω-
ση του Υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη για 
την επένδυση στο Ελληνικό και σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
σημειώνεται ότι για μια ακόμη φορά οι «Κασσάνδρες» 
διαψεύστηκαν. Η επένδυση στο Ελληνικό προχωράει. Το 
δρόμο άνοιξαν: α) η προχθεσινή απόφαση της Επιτρο-
πής Ενστάσεων ότι δεν αποτελούν δασική έκταση τα 37 
στρέμματα και β) η έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης (Σ.Ο.Α.) και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλ-
λοντικών Επιπτώσεων (Σ.Μ.Π.Ε.) από το Κεντρικό Αρχαι-
ολογικό Συμβούλιο, με τον χαρακτηρισμό ως αρχαιολογι-
κού χώρου ενός μικρού τμήματος μόλις 280 στρεμμάτων, 
επί συνόλου 6.500.
-Η γνωμοδότηση του ΚΑΣ για το Ελληνικό ξεμπλοκάρει 
την επένδυση και είναι προς το συμφέρον των επενδυτών, 
είπε στο «Πρακτορείο FM» ο υπ. Επικρατείας Χρ. Βερναρ-
δάκης. Η γνωμοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου (ΚΑΣ) για την κήρυξη αρχαιολογικού χώρου 
300 στεμμάτων στο Ελληνικό ξεκλειδώνει την επένδυση 
από όλες τις απόψεις, δήλωσε ο αρμόδιος για τη διασφά-
λιση της συνοχής του κυβερνητικού έργου υπουργός Επι-
κρατείας, βουλευτής Α’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ, Χριστόφορος 
Βερναρδάκης στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού - 
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 
FM». «Το γεγονός ότι χαρακτηρίζεται κάποιος χώρος 
αρχαιολογικός -πάντοτε ίσχυε αυτό, όχι μόνο τώρα- δε 
σημαίνει ότι απαγορεύεται οποιαδήποτε δόμηση, απλώς 
υπάρχει μία διαδικασία πάνω σε αυτό, με την αυξημένη 
προσοχή που πρέπει να έχει η αρχαιολογική υπηρεσία. Ο 
χώρος αυτός έτσι κι αλλιώς ήταν γνωστό ότι είναι περι-

οχή αυξημένου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, το είχαν 
δεχθεί και από παλιά και οι επενδυτές» είπε ο υπουργός, 
εκτιμώντας πως οι επενδυτές θα αντιμετωπίσουν «απολύ-
τως θετικά» τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, «διότι είναι προς 
το συμφέρον των επενδυτών, όταν ένας χώρος κηρύσ-
σεται αυξημένου αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, δίνει 
και μεγαλύτερη αξία στην επένδυση, καθώς όταν είναι 
γνωστό από τα πριν, δομείται με όρους που δεν προσβάλ-
λονται». «Νομίζω είναι η καλύτερη λύση για όλους, χωρίς 
να προσβάλλεται η νομιμότητα, η οποία είναι και αυτή 
ένα στοιχείο μιας επενδυτικής πλευράς. Νομίζω ότι και οι 
ίδιοι οι επενδυτές του Ελληνικού το γνωρίζουν και είναι 
σύμφωνοι, δε νομίζω ότι θα υπάρξει πρόβλημα. Αντίθετα, 
μία άλλη πολιτική διαχείριση στο συγκεκριμένο ζήτημα 
στην ουσία θα σήμαινε ότι δε θα γινόταν ποτέ η επένδυση 
αυτή, δεδομένου ότι θα είχαμε σίγουρα προσφυγές στο 
ΣτΕ, νομικές ανακατατάξεις και χαρακτηρισμούς σε δεύ-
τερο χρόνο, ο χρόνος θα πέρναγε και όλα θα ήταν πολύ 
πιο ρευστά. Αυτή τη στιγμή το τοπίο είναι καθαρό, είναι 
γνωστό σε όλους. Άλλωστε είναι μία πολύ μικρή έκταση» 
εξήγησε ο κ. Βερναρδάκης.
-»Είμαστε πανέτοιμοι να ξεκινήσει η επένδυση στο Ελληνι-
κό» δήλωσε η Κατερίνα Παπανάτσιου. «Η πολιτική βούλη-
ση της κυβέρνησης είναι να προχωρήσει η επένδυση στο 
Ελληνικό» ανέφερε η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα 
Παπανάτσιου, μιλώντας πριν από λίγο στη Βουλή. «Πραγ-
ματικά, επειδή στην αρμοδιότητά μου είναι και το γραφείο 
Ελληνικού και το συγκεκριμένο κομμάτι, εμείς είμαστε πα-
νέτοιμοι, περιμένουμε την επένδυση να έρθει. Από εκεί και 
πέρα με την κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου των 300 

στρεμμάτων, από το ΚΑΣ χθες, πιστεύουμε ότι έγινε ένα 
μεγάλο βήμα για την υλοποίηση της επένδυσης. Καλώς να 
έρθει, περιμένουμε είμαστε έτοιμοι» είπε η υφυπουργός 
Οικονομικών.
 -Η επένδυση στο Ελληνικό έχει δρομολογηθεί με τον 
ασφαλέστερο τρόπο, δηλώνει ο υφυπουργός Εξωτερι-
κών Γιάννη Αμανατίδης. Για ικανοποίηση της κυβέρ-
νησης μετά τη χθεσινή απόφαση του ΚΑΣ έκανε λόγο ο 
υφυπουργός Εξωτερικών Γιάννης Αμανατίδης, μιλώντας 
στην εκπομπή «Σήμερα» και τον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΙ. 
«Αυτή τη στιγμή έχει ανοίξει ο δρόμος, για να γίνει η μετα-
βίβαση των μετοχών στην εταιρία» ανέφερε ο κ. Αμανατί-
δης, προσθέτοντας ότι «είμαστε ικανοποιημένοι, γιατί έχει 
δρομολογηθεί με τον ασφαλέστερο τρόπο η επένδυση». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Εξωτερικών είπε 
ότι επρόκειτο για «μια πολύπλοκη διαδικασία, η οποία λύ-
θηκε με τον καλύτερο τρόπο, δηλαδή με σεβασμό στους 
περιβαλλοντικούς όρους και την αρχαιολογία αλλά και με 
νομική ασφάλεια».
Σύμφωνα με τον κ. Αμανατίδη, «η κυβέρνηση προωθεί 
τις επενδύσεις» και στην κατεύθυνση αυτή «προστιθέμενη 
αξία δίνει η πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική, την οποία 
ασκεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερι-
κών», ενισχύοντας την προσπάθεια εξόδου της χώρας 
από την κρίση.
«Η έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού και αδυναμία επιχει-
ρημάτων απέναντι σε αυτήν την πολιτική που ασκούμε, 
οδηγεί την ΝΔ σε αδιέξοδο», κατέληξε ο υφυπουργός 
Εξωτερικών.

Είναι εξίσου σημαντικό μετά από τις χθεσινές αποφάσεις του 
Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου για το Ελληνικό, οι απο-
φάσεις αυτές να καθαρογραφούν το συντομότερο δυνατόν, 
ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση της επένδυσης. Αυτό δήλωσε 
η πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, σχολιάζο-
ντας τις τελευταίες εξελίξεις σχετικά με την υπόθεση. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, η πρόεδρος του Ταμείου δήλωσε 
τα εξής: «Τις τελευταίες εβδομάδες σημειώθηκαν σημαντικές 
εξελίξεις σχετικά με το ακίνητο του Ελληνικού και τις απαιτούμε-

νες διαδικασίες ώστε να προχωρήσει η επένδυση. Καταρχήν το 
Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων αποφάσισε ομόφω-
να την έγκριση του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) 
και της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) του επενδυτή για το Ελληνικό. Ακολούθησε η απόφαση 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για τον μη χαρακτηρι-
στικό δασικής έκτασης στο ακίνητο, ένα θετικό αποτέλεσμα, εν 
πολλοίς αναμενόμενο για εμάς, λόγω των ισχυρών νομικών 
ερεισμάτων που είχαμε από τις δύο σχετικές γνωμοδοτήσεις 

του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί μη ύπαρξης δάσους 
στην έκταση του Ελληνικού. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι 
με την έκβαση αυτής της υπόθεσης. Ως προς το αρχαιολογικό 
θέμα, μετά τις χθεσινές αποφάσεις του Κεντρικού Αρχαιολογικού 
Συμβουλίου θεωρούμε ότι έγινε ένα σημαντικό βήμα για την 
ολοκλήρωση της διαδικασίας που απαιτείται για την απρόσκο-
πτη εκτέλεση του έργου. Είναι εξίσου σημαντικό πλέον, οι απο-
φάσεις του ΚΑΣ να καθαρογραφούν το συντομότερο δυνατόν, 
ώστε να επιταχυνθεί η υλοποίηση της επένδυσης».

Η αίτηση κατοίκων των Δήμων Ελληνικού-Αργυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, να ακυρωθεί η 
απόφαση της υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού με την οποία δεν χαρακτηρίζονται ως διατη-
ρητέα νεώτερα μνημεία, συγκεκριμένα κτίρια στην περιοχή του πρώην Αεροδρομίου του Ελληνι-
κού, συζητήθηκε χθες στην 5μελή σύνθεση του Ε  ́Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας και 
η απόφαση αναμένεται να δημοσιευθεί μέχρι την εκπνοή του 2017. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το 

ΑΠΕ-ΜΠΕ στο Ε  ́Τμήμα του ΣτΕ, με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και εισηγητή τον 
πάρεδρο Χρήστο Παπανικολάου, συζητήθηκε η αίτηση 10 κατοίκων των Δήμων Ελληνικού-Αρ-
γυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, οι οποίοι είναι μέλη της Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολι-
τικό Πάρκο Ελληνικού.

δΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΚύΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΝδύΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΑΙΠΕδ: ΝΑ ΚΑΘΑΡΟΓΡΑφΟύΝ ΑΜΕΣΑ ΟΙ ΑΠΟφΑΣΕΙΣ ΤΟύ ΚΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΣΤΟ ΣΤΕ ΣύΖΗΤΗΘΗΚΕ Η δΙΑΤΗΡΗΣΗ, ΩΣ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ, ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟύ ΠΡΩΗΝ 
ΑΕΡΟδΡΟΜΙΟύ ΕΛΛΗΝΙΚΟύ
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Στα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα εκκινήσουν το αμέσως προ-
σεχές διάστημα από το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και 
Ανάπτυξης αναφέρθηκε χθες ο πρόεδρος του Κώστας Γαλιάτσος σε 
εκδήλωση που διοργάνωσε η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταξύ άλλων ο κ. Γαλιάτσος ανέφερε 
ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα ανακοινωθούν δράσεις 
όσον αφορά τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Όσον αφορά 
το ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ εκτιμά ότι θα ξεκινήσει προς το τέλος 
Οκτωβρίου και γενικότερα, μέχρι το τέλος του χρόνου θα ανακοι-
νωθούν πολλές νέες συνεργασίες. Όπως είπε, κατά το 2017 θα γίνει 
επανεκκίνηση της εγγυοδοτικής λειτουργίας του ΕΤΕΑΝ, και σημεί-
ωσε ότι αυτό θα αφορά και εγγυήσεις χαρτοφυλακίων δανείων 

και εγγυήσεις μεμονωμένων δανείων. Οι κατηγορίες τραπεζικών 
δανείων υπάγονται στις εγγυήσεις του ΕΤΕΑΝ είναι: - Πρόσθετη 
εγγύηση στα εγγυημένα δάνεια του EIF (Ευρωπαϊκό Επενδυτικό 
Ταμείο). - Εγγύηση των τραπεζικών δανείων από διαθέσιμα της 
EIB (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων). - Εγγύηση των τραπε-
ζικών δανείων από διαθέσιμα των τραπεζών. Ένα επιπλέον νέο 
χαρακτηριστικό των εγγυήσεων δανείων από το ΕΤΕΑΝ, όπως είπε 
ο κ. Γαλιάτσος είναι η συνδιαμόρφωση του τελικού προϊόντος μαζί 
με τις τράπεζες με απώτερο όφελος για τις επιχειρήσεις τη μείωση 
των επιτοκίων και την κατάργηση (ή δραστική μείωση) των εξα-
σφαλίσεων. Το ΕΤΕΑΝ στο προσεχές διάστημα θα δραστηριοποι-
ηθεί και στις μικροπιστώσεις. Δηλαδή σε δάνεια προς πολύ μικρές 

επιχειρήσεις με ανώτατο ύψος δανείου τα 25.000 ευρώ και με την 
πρόβλεψη ύπαρξης συμβούλου (μέντορας). -Ταμείο Κοινωνικής 
Οικονομίας. Το ΕΤΕΑΝ θα χορηγεί μικροδάνεια μέχρι 25.000 ευρώ 
σε φορείς της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας. Οι φορείς 
της ΚΑΛΟ στην Ελλάδα είναι: - Οι Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επι-
χειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ): α) Ένταξης Ειδικών Ομάδων, β) Ένταξης 
Ευάλωτων Ομάδων, γ) Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας. - Οι 
Συνεταιρισμοί Εργαζομένων. - Οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Πε-
ριορισμένης Ευθύνης του άρθρου 12 του Ν.2716/1999. - Οποιο-
δήποτε άλλο μη μονοπρόσωπο νομικό πρόσωπο, το οποίο πληροί 
τα συγκεκριμένα κριτήρια του αρθρ. 3 του ν. 4430/2016 (όπως οι 
αγροτικοί συνεταιρισμοί, αστικές εταιρίες των αρ. 741 ΑΚ, κ.λπ.).

Για πρώτη φορά θα διεξαχθεί στην Ελλάδα το Πανευρωπαϊκό 
επαγγελματικό σεμινάριο για οργανισμούς Εγγυοδοσίας, με δι-
οργανωτή το Εθνικό Ταμείο Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης 
(ΕΤΕΑΝ). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνεται ότι το ΕΤΕΑΝ 
το προσεχές διάστημα σχεδιάζει να ξεκινήσει πρόγραμμα εγγυ-
οδοσίας χαρτοφυλακίων. Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του 
ως ο εθνικός φορέας παροχής εγγυήσεων προς μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα και της ιδιότητας του ως πλήρους μέ-
λους της Ευρωπαϊκής Ένωσης Φορέων Εγγυοδοσίας (AECM), 
το ΕΤΕΑΝ ανέλαβε την πρωτοβουλία της διοργάνωσης αυτού 
του επαγγελματικού σεμιναρίου της AECM που διοργανώνεται 

σε διαφορετική χώρα κάθε φορά και εφέτος θα διεξαχθεί στην 
Αθήνα, αύριο και μεθαύριο, 5 και 6 Οκτωβρίου 2017. Το ΕΤΕΑΝ, 
ως διοργανωτής, πρότεινε κι έγινε αποδεκτό από την AECM, το 
θέμα του σεμιναρίου να επικεντρωθεί στην παροχή εγγύησης 
στο πλαίσιο ενός χαρτοφυλακίου, έναντι της εγγύησης μεμο-
νωμένων επιχειρηματικών δανείων. Πρόκειται για ένα τεχνικό 
και ιδιαίτερο θέμα που φέρνει σε «πρώτο πλάνο» ένα από τα πιο 
καίρια ζητήματα που απασχολούν σήμερα το χρηματοπιστωτικό 
σύστημα στην Ελλάδα, δηλαδή αυτό των εξασφαλίσεων δανεί-
ων. Σημειώνεται ότι, όπως έχει δηλώσει ο πρόεδρος του ΕΤΕΑΝ 
Δρ. Κώστας Γαλιάτσος, το ταμείο θα επανεκκινήσει μετά από 

πολλά χρόνια, το πρόγραμμα εγγυοδοσίας και θα διαμορφώσει, 
για πρώτη φορά, εγγυοδοσίες χαρτοφυλακίων και όχι μεμονω-
μένων δανείων. Οι δύο κεντρικές ενώσεις εκπροσώπησης των 
Ελληνικών τραπεζών, θα εκπροσωπηθούν στο σεμινάριο. η μεν 
η Ελληνική Ένωση Τραπεζών θα εκπροσωπηθεί από την γενική 
γραμματέα της, Δρ. Χαρούλα Απαλαγάκη, η οποία θα είναι και 
βασική εισηγήτρια και η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών 
Ελλάδος που θα εκπροσωπηθεί από τον πρόεδρο της Νίκο Μυρ-
τάκη, ο οποίος θα απευθύνει χαιρετισμό.

Οι πλειστηριασμοί ακινήτων θα γίνονται με βάση τις εμπορικές 
τιμές των ακινήτων και όχι τις αντικειμενικές αναφέρει το υπουρ-
γείο Οικονομικών απαντώντας εγγράφως σε επίκαιρη ερώτηση 
που κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Ν. Κακλαμάνης. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην απάντηση αναφέρονται μεταξύ άλλων τα 
ακόλουθα: Με τις διατάξεις του άρθρου 78 του ν. 4472/2017 
(Α’74) τροποποιήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων 36 και 39 του 

ν.δ. 356/1974 (ΚΕΔΕ) αναφορικά με τον προσδιορισμό και τον 
καθορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς για τους διενεργού-
μενους κατά ΚΕΔΕ πλειστηριασμούς, με στόχο την εναρμόνιση 
του δικαίου της διοικητικής εκτέλεσης με το δίκαιο της (κοινής) 
αναγκαστικής εκτέλεσης και ειδικότερα τις διατάξεις των άρ-
θρων 993 και 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ως προς 
τον τρόπο της εκτίμησης της αξίας του κατασχεθέντος ακινήτου, 

καθώς και ως προς τον ορισμό της τιμής πρώτης προσφοράς του 
ακινήτου που εκπλειστηριάζεται αντίστοιχα. Επισημαίνεται ότι 
οι ανωτέρω διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας τροπο-
ποιήθηκαν προσφάτως με τις διατάξεις του ν.4335/2015 (Α’87) 
θεσπίζοντας για τα ανωτέρω ζητήματα την εμπορική αξία των 
ακινήτων αντί της αντικειμενικής ως ίσχυε.

Δημιουργείται επισκέψιμο πρότυπο επιστημονικό, περιβαλλοντι-
κό και πολιτιστικό πάρκο στον χώρο του Αγροκτήματος του ΤΕΙ 
Κρήτης, στις εγκαταστάσεις του στο Ηράκλειο, που θα αποτελέσει 
μια μικρογραφία των πεδινών, ημιορεινών και ορεινών όγκων 
της Κρήτης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με την απόφαση που υπέ-
γραψε η ειδική γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμά-
των του ΕΣΠΑ, Ευγενία Φωτονιάτα και αναρτήθηκε στο Διαύγεια, 
η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη που εγγράφεται στο Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 26.600 ευρώ για το πρώτο 
στάδιο του έργου, ενώ για το σύνολο του έργου μπορεί να ανέλθει 
στα 947,583. Το έργο θα πραγματοποιηθεί σε έκταση αναξιοποί-
ητων 130 στρεμμάτων, φυσικής βλάστησης στο Αγρόκτημα ΤΕΙ 
Κρήτης. Συγκεκριμένα, η πράξη «CretAgroTech: Επιστημονικό - 

Περιβαλλοντικό - Πολιτιστικό Πάρκο Αγροκτήματος ΤΕΙ Κρήτης» 
εντάχθηκε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφο-
ρών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014 - 2020» και ημε-
ρομηνία λήξης της πράξης ορίζεται ο Δεκέμβριος του 2023, αλλά 
τα πρώτα υποέργα θα παραδοθούν στο τέλος του 2018. Σύμφω-
να με την απόφαση, η προτεινόμενη έκταση για αξιοποίηση θα 
αποτελέσει επέκταση του υπάρχοντος Βοτανικού Κήπου/Πάρκου. 
Στο πλαίσιο της προτεινόμενης πράξης προτείνονται κατάλληλες 
παρεμβάσεις και εργασίες διαμόρφωσης που θα διευκολύνουν 
την επισκεψιμότητα του πάρκου. Επίσης, ο υφιστάμενος Επιδεικτι-
κός Αμπελώνας Συλλογής Γηγενών Ποικιλιών θα εμπλουτιστεί με 
τουλάχιστον 55 οινοποιήσιμες και επιτραπέζιες ποικιλίες και βιό-
τυπους του Κρητικού και Αιγαιοπελαγίτικου αμπελώνα, με στόχο 

τη διάσωση του αμπελουργικού γενετικού υλικού που παραμένει 
διάσπαρτο σε αμπελώνες μικρών αμπελουργικών περιοχών και 
είναι άγνωστης κυρίως οινολογικής καταλληλότητας. Στο ίδιο 
πλαίσιο προτείνεται η αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας του 
μικροοινοποιείου της Γεωπονικής Σχολής. Ταυτόχρονα, επιδιώκε-
ται η ανάδειξη του περιβαλλοντικού χαρακτήρα του έργου μέσω 
της χρήσης του ανακυκλωμένου νερού και ολοκληρωμένων 
παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας, ενώ προτείνεται η εκ-
πόνηση ενός σχεδίου μάρκετινγκ για την εξασφάλιση της επισκε-
ψιμότητας και απήχησης του πάρκου στην τοπική κοινωνία αλλά 
και ευρύτερα.

ΕΤΑΕΝ: ΤΑ χΡΗΜΑΤΟδΟΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΠΟύ ΘΑ ΕΚΚΙΝΗΣΟύΝ 
ΤΟ ΑΜΕΣΩΣ ΠΡΟΣΕχΕΣ δΙΑΣΤΗΜΑ

ΠΑΝΕύΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟύΣ ΕΓΓύΟδΟΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΕΑΝ

ύΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΟχΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΟΙ 
ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΕΝΤΑχΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΣΠΑ Η δΗΜΙΟύΡΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕψΙΜΟύ ΠΑΡΚΟύ ΣΤΟ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε χθες το σχέδιο της 
για τη μεταρρύθμιση του συστήματος ΦΠΑ στην ΕΕ. Το εν 
λόγω σχέδιο περιλαμβάνει προτάσεις για τη μεταρρύθμιση 
του συστήματος ΦΠΑ έτσι ώστε τα προϊόντα στις συναλλα-
γές από επιχείρηση προς επιχείρηση να τιμολογούνται στη 
χώρα προέλευσης με τον ΦΠΑ της χώρας προορισμού και 
αργότερα να μεταβιβάζονται οι εισπράξεις από το κράτος 
προέλευσης στο κράτος προορισμού με ηλεκτρονικό σύ-
στημα. Αυτό, σύμφωνα με την Επιτροπή, θα συμβάλλει 
στην καταπολέμηση της απάτης στον ΦΠΑ, η οποία σή-
μερα ανέρχεται σε περίπου 50 δισ. ευρώ ετησίως στην ΕΕ. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρουσιάζοντας την συνολική 
πρόταση της Επιτροπής στις Βρυξέλλες, ο αρμόδιος επίτρο-
πος για την Οικονομία και τη Φορολογία, Πιερ Μοσκοβισί, 
σημείωσε ότι το τρέχον σύστημα, λόγω των διαφωνιών 
που είχαν στο παρελθόν ορισμένα κράτη-μέλη της ΕΕ στις 
προτάσεις της Επιτροπής, κατέληξε να είναι «οικονομικό» 
αλλά και «ηθικό φιάσκο». Ο επίτροπος αναφέρθηκε στην 
απάτη τύπου «καρουζέλ» με τα προϊόντα να κάνουν κύ-
κλους μέσα στην ΕΕ, και το ΦΠΑ να μην αποδίδεται τελικά 
πουθενά. «Είκοσι πέντε χρόνια μετά τη δημιουργία της 
ενιαίας αγοράς, οι εταιρείες και οι καταναλωτές εξακολου-

θούν να αντιμετωπίζουν 28 διαφορετικά καθεστώτα ΦΠΑ 
όταν λειτουργούν διασυνοριακά. Οι εγκληματίες και ενδε-
χομένως οι τρομοκράτες εκμεταλλεύονται αυτά τα κενά 
για πολύ καιρό και επωφελούνται 50 δισ. ευρώ ετησίως», 
δήλωσε σχετικά ο αρμόδιος επίτροπος για την Οικονομία 
και τη Φορολογία, Πιερ Μοσκοβισί, χαρακτηρίζοντας 
«αναχρονιστικό» το τρέχον σύστημα. «Τα κράτη μέλη θα 
πρέπει να κατοχυρώσουν τις διασυνοριακές συναλλαγές 
ΦΠΑ ως εσωτερικές πράξεις της ενιαίας αγοράς έως το 
2022. Η σημερινή πρόταση αναμένεται να μειώσει τη δια-
συνοριακή απάτη στον τομέα του ΦΠΑ κατά περίπου 80%. 
Ταυτόχρονα, θα διευκολύνει τη ζωή των εταιρειών της ΕΕ 
που διενεργούν διασυνοριακές συναλλαγές, μειώνοντας 
τη γραφειοκρατία και απλουστεύοντας τις διαδικασίες 
που σχετίζονται με τον ΦΠΑ. Εν ολίγοις: καλά νέα για τις 
επιχειρήσεις, τους καταναλωτές και τους εθνικούς προϋ-
πολογισμούς, κακά νέα για τους απατεώνες», κατέληξε ο 
Π. Μοσκοβισί. Σύμφωνα με την Επιτροπή, το νέο, ενιαίο 
σύστημα ΦΠΑ θα βασίζεται σε τέσσερις αρχές: την αντι-
μετώπιση της απάτης, την απλούστευση της διαδικασίας 
δήλωσης του ΦΠΑ για τις εταιρείες που πωλούν διασυνο-
ριακά χρησιμοποιώντας μια ενιαία διαδικτυακή πύλη στη 

δική τους γλώσσα και σύμφωνα με τους ίδιους κανόνες και 
πρότυπα διαχείρισης όπως στη χώρα τους, τη μεγαλύτε-
ρη συνοχή και τη μείωση της γραφειοκρατίας. Η εν λόγω 
νομοθετική πρόταση της Επιτροπής θα σταλεί τώρα στο 
Συμβούλιο προκειμένου να συμφωνήσουν τα κράτη-μέλη 
και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για διαβούλευση. Στη 
συνέχεια, η Επιτροπή αναμένεται να καταθέσει το 2018 
μια λεπτομερή νομική πρόταση για την τροποποίηση της 
«οδηγίας για τον ΦΠΑ», προκειμένου να εφαρμοστεί το νέο 
καθεστώς ΦΠΑ.
Π. Μοσκοβισί: Η ολοκλήρωση του ελληνικού 
προγράμματος είναι «εφικτή» και «ευκταία» το 
καλοκαίρι του 2018
Εξάλλου, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου 
για την απόφαση σε σχέση με το Ελληνικό, ο Π. Μοσκοβισί, 
ανέφερε ότι δεν την έχει υπόψη του, ωστόσο επισήμανε ότι 
η ολοκλήρωση του προγράμματος είναι «εφικτή» και «ευ-
κταία» το καλοκαίρι του 2018. Επίσης, σημείωσε πως το 
ελληνικό ζήτημα θα βρεθεί στο επίκεντρο της συνάντησης 
που θα έχει στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα με 
τον Έλληνα υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο 
στο πλαίσιο της συνόδου του ΔΝΤ.

«Ανακάμπτουσα» χαρακτηρίζει την Ελλάδα η BlackRock, η 
μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων στον κόσμο, 
όπως αναφέρει δημοσίευμα των Financial Times, με τίτλο: 
«Η ανακάμπτουσα Ελλάδα μπαίνει στο μάτι της BlackRock». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η BlackRock υποστηρίζει ότι η 
επιτυχής επιστροφή της στις χρηματοπιστωτικές αγορές 
μετά τη δεύτερη αξιολόγηση του τρίτου προγράμματός 

της, «θα ξεμπλοκάρει σημαντική επενδυτική ζήτηση». Ο 
συν διαχειριστής της BlackRock’s Emerging Europe, Chris 
Colunga, τονίζει επίσης, ότι το ελληνικό χρέος μπορεί «τε-
λικά» να ενταχθεί στο πρόγραμμα αγοράς ομολόγων της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), «μειώνοντας το 
κόστος δανεισμού του δημοσίου και καθησυχάζοντας τους 
επενδυτές». Μαζί με μία ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυ-

ξης, αυτό σημαίνει ότι οι ελληνικές τράπεζες μπορούν να 
ξεφύγουν από τις αμφιβολίες για τη φερεγγυότητά τους, 
δηλώνει ο Colugna. Ο ίδιος διαπιστώνει «περιθώριο σημα-
ντικής βελτίωσης» για τις χρηματοπιστωτικές μετοχές του 
Χρηματιστηρίου της Αθήνας, «οι οποίες φαίνονται φθηνές 
σε σύγκριση με άλλες μετοχές».

Στα 9,5 εκατ. ευρώ εκτιμά η Ένωση Ασφαλιστικών Εται-
ρειών Ελλάδος (ΕΑΕΕ) τις ζημιές που προκλήθηκαν από 
τη σεισμική ακολουθία με επίκεντρο την Κω, μεγέθους 6,6 
Ρίχτερ, στις 21 Ιουλίου 2017. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η 
ΕΑΕΕ ολοκλήρωσε την έρευνα μεταξύ των ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων-μελών της σχετικά με την πρώτη εκτίμηση 
των αποζημιώσεων και όπως προκύπτει από τα στοιχεία, 
δηλώθηκαν στις συμμετέχουσες επιχειρήσεις της έρευνας 
συνολικά 140 ζημιές με ποσό πρώτης εκτίμησης ζημίας 
(προ απαλλαγών) της τάξης των 9,5 εκατ. ευρώ. Από τις 
παραπάνω ζημιές, 133 καταγράφηκαν στην Κω, έξι στη 
Ρόδο και μία στην Κάλυμνο. Το ύψος των ασφαλισμένων 
κεφαλαίων των κινδύνων που επλήγησαν ανέρχεται στα 
308,4 εκατ.ευρώ. Το σύνολο των ασφαλισμένων κεφαλαί-
ων για κινδύνους σεισμού στην υπό εξέταση ζώνη CRESTA 

(GRC_85) την ίδια περίοδο (Ιούλιος 2017) ανερχόταν σε 
4,7 δισ. ευρώ. Σημειώνεται, ότι η έρευνα περιέλαβε και τα 
συνολικά ασφαλισμένα κεφάλαια για κινδύνους σεισμού 
στην υπό εξέταση ζώνη CRESTA (GRC_85) που επλήγη-
σαν. Αυτή η πληροφορία θεωρείται ιδιαίτερα χρήσιμη 
για τον υπολογισμό των ζημιών ως μερίδιο των ασφα-
λισμένων κεφαλαίων. Από τα ανωτέρω μεγέθη, λοιπόν, 
προκύπτουν οι εξής δείκτες: Η μέση δηλωθείσα ζημία είναι 
67.946 ευρώ, το μέσο ποσοστό ζημιών επί ασφαλισμένων 
κεφαλαίων 3,1%, το μέσο ποσοστό συμμετοχής ζημιών επί 
ασφαλισμένων κεφαλαίων στην υπό εξέταση ζώνη CRESTA 
(GRC_85) 0,2%, το μέσο ποσοστό συμμετοχής ασφαλισμέ-
νων κεφαλαίων πληγέντων κινδύνων επί ασφαλισμένων 
κεφαλαίων στην υπό εξέταση ζώνη CRESTA (GRC_85) 
6,6%. Στην έρευνα συμμετείχαν 25 ασφαλιστικές επιχει-

ρήσεις-μέλη, οι οποίες εκτιμάται ότι αθροίζουν περίπου το 
99% επί της ετήσιας παραγωγής ασφαλίστρων του κλάδου 
«Πυρκαϊάς και στοιχείων της φύσεως». Στόχος της έρευνας 
ήταν η καταγραφή της πρώτης εκτίμησης των ζημιών (σε 
πλήθος, σε ποσό και σε αναλογία επί των ασφαλισμένων 
κεφαλαίων) των ασφαλίσεων περιουσίας που είχαν αναγ-
γελθεί (ζημιές προ απαλλαγής) στις ασφαλιστικές επιχει-
ρήσεις-μέλη, εξαιτίας του συγκεκριμένου φαινομένου. 
Η έρευνα περιέλαβε τον γεωγραφικό προσδιορισμό των 
ασφαλισμένων κινδύνων (σε επίπεδο περιοχής ή νησιού), 
καθώς και το είδος των ασφαλισμένων κινδύνων για τις 
ασφαλίσεις περιουσίας (κατοικία-επιχείρηση-ξενοδοχείο, 
κτίριο-περιεχόμενο).

TΟ ΣχΕδΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΡΡύΘΜΙΣΗ ΤΟύ ΣύΣΤΗΜΑΤΟΣ φΠΑ ΣΤΗΝ ΕΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 
Η ΕύΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

BLAckROck: Η ΕΠΙΤύχΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟφΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΑΣ ΣΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΘΑ ΞΕΜΠΛΟΚΑΡΕΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΠΕΝδύΤΙΚΗ ΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΑ 9,5 ΕΚΑΤ. ΕύΡΩ ΕΚΤΙΜΑ Η ΕΑΑΕ ΤΙΣ ΖΗΜΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗ ΚΩ
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Αρχίζει η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και 
η κατάρτιση σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων 
Διαχείρισης όλων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της 
χώρας. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, το Υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε δύο προκηρύξεις διε-
θνούς ανοικτού διαγωνισμού με τίτλους: 1. «Εκπόνηση Ειδικών 
Περιβαλλοντικών Μελετών και Σχεδίων Διαχείρισης για τις περι-
οχές του δικτύου Natura 2000» (προσωρινός αριθμός αναφοράς 
στην ΕΕΕΕ 2017-136951 (17-413315-001) και 2. «Τεχνικός και 
επιστημονικός συντονισμός της εκπόνησης Ειδικών Περιβαλ-
λοντικών Μελετών, σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και 
Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του δικτύου Natura2000» 
(προσωρινός αριθμός αναφοράς στην ΕΕΕΕ 2017-136947 (17-
413303-001), που αποσκοπούνστην θεσμική θωράκιση όλων 
των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας. Ο στόχος 
που έχει τεθεί από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 

είναι, έως το 2020,να επιτευχθεί η ουσιαστική προστασία και 
διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στο σύνολο της 
χώρας. Στο πλαίσιο του ανωτέρω διαγωνισμού υλοποιούνται 
13 μελέτες (στις 13 Περιφέρειες) και εκπονούνται οι απαραίτητες 
Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, τα σχέδια Προεδρικών Δια-
ταγμάτων και τα Σχέδια Διαχείρισης των περιοχών του δικτύου 
Natura 2000 της χώρας. Ταυτόχρονα, υλοποιείται και ένα έργο 
για τον συντονισμό των αναδόχων των παραπάνω μελετών. 
Το έργο, στο σύνολό του, θα έχει ολοκληρωθεί σε διάστημα 30 
μηνών από την συμβασιοποίησή του και το κόστος προεκτιμάται 
ότι θα φτάσει τα 17,5 εκ.ευρώ. Οι Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέ-
τες και τα Σχέδια Διαχείρισης που θα παραχθούν, θα αφορούν 
περιοχές του δικτύου Natura 2000 που αριθμητικά ξεπερνούν 
τις 500 (παλιές και νέες περιοχές). Οι περιοχές χωρίζονται σε 
είκοσι τρεις (23) επιμέρους ομάδες, που ορίστηκαν με κριτήριο 
τα διοικητικά όρια (επίπεδο Περιφέρειας) αλλά και την έκταση, 

με τρόπο ώστε οι ομάδες κάθε Περιφέρειας να καλύπτουν όσο 
το δυνατόν παρόμοια συνολική έκταση περιοχών. Με το έργο 
αυτό, αντιμετωπίζονται χρόνιες καταστάσεις, καθώς: Οριοθετού-
νται και διασφαλίζονται οι προστατευόμενες περιοχές της χώρας. 
Καθορίζονται οι ζώνες χρήσεων γης και δραστηριοτήτων εντός 
προστατευόμενων περιοχών. Εκπληρώνονται υποχρεώσεις της 
χώρας έναντι των Ευρωπαϊκών Οδηγιών για τη φύση. Αποφεύ-
γονται επιβαρύνσεις στην οικονομία και στους πολίτες, από την 
επιβολή προστίμων. Τίθενται οι βασικοί κανόνες για έναν βιώσι-
μο αναπτυξιακό σχεδιασμό και για την προώθηση ενός υγιούς 
περιβάλλοντος ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Ο πλήρης 
φάκελος του διαγωνισμού είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα 
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (www.ypeka.
gr–Υπουργείο/Προκηρύξεις Διαγωνισμών). Η κατάθεση των 
προτάσεων ολοκληρώνεται στις 10 Νοεμβρίου 2017 στις 11:00 
το μεσημέρι

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε σήμερα την Ελλάδα να καθο-
ρίσει επαρκείς ζώνες προστασίας των υδάτων από τη νιτρο-
ρύπανση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, η Επιτροπή 
καλεί την Ελλάδα να συμμορφωθεί πλήρως με την απόφαση 
που εκδόθηκε από το Δικαστήριο της ΕΕ στις 23 Απριλίου 2015. 
Στην εν λόγω απόφαση το Δικαστήριο έκρινε ότι η Ελλάδα πα-
ρέβη τις υποχρεώσεις που υπέχει δυνάμει της οδηγίας για τη 

νιτρορύπανση, επειδή δεν καθόρισε επαρκείς ευπρόσβλητες 
ζώνες, ούτε κατάρτισε προγράμματα δράσης για τις εν λόγω 
ζώνες. Παρά την πρόοδο που έχει σημειωθεί από την έκδοση 
της απόφασης, η Ελλάδα εξακολουθεί να μην έχει καταρτίσει 
κανένα πρόγραμμα δράσης για τις πρόσφατα χαρακτηρισμέ-
νες ευπρόσβλητες ζώνες. Ως εκ τούτου, αυτές οι ζώνες δεν 
είναι σε θέση να εκπληρώσουν τους στόχους για τους οποίους 

έχουν καθοριστεί, δηλαδή να προστατεύουν τα ύδατα από τη 
νιτρορύπανση. Δεδομένου ότι έχουν περάσει δύο χρόνια από 
την έκδοση της απόφασης, η Επιτροπή αποστέλλει πλέον στην 
Ελλάδα προειδοποιητική επιστολή, προτού παραπέμψει την 
υπόθεση στο Δικαστήριο και ζητήσει την επιβολή οικονομικών 
κυρώσεων. Η Ελλάδα έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να 
απαντήσει.

«Στην Ελλάδα η Τοπική Αυτοδιοίκηση δεν είναι ούτε τοπική ούτε 
αυτοδιοίκηση, διότι καλείται να διαχειριστεί υπερτοπικά ζητή-
ματα» επεσήμανε ο Κώστας Μπακογιάννης, περιφερειάρχης 
Κεντρικής Ελλάδας στην συζήτηση με θέμα: «Οργανώνοντας 
τον «Δήμο»: Οι πόλεις ως εργαστήρια καινοτομίας και διακυβέρ-
νησης», στο πλαίσιο του διεθνούς συνεδρίου «Greece Forward 
III Προοδευτικές Πολιτικές για τις Πόλεις του Σήμερα και του 
Αύριο», που συνδιοργανώνουν το Δίκτυο για τη Μεταρρύθμιση 
στην Ελλάδα και την Ευρώπη και το Foundation for European 
Progressive Studies (FEPS). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Μπα-
κογιάννης στην τοποθέτησή του τόνισε ότι «είμαστε όμηροι ενός 
συγκεντρωτικού, γραφειοκρατικού κράτους που επιμένει να έχει 
το μακρύ του χέρι στα συρτάρια μας». Ωστόσο υπογράμμισε ότι 
παρά τα εμπόδια που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει 
επιδείξει έργο πολλές φορές, ενώ έθιξε το θέμα της αυτοτέλειας 
αλλά και της μετάβασης αρμοδιοτήτων που θα δώσει τη δυνα-
τότητα στους τοπικούς άρχοντες να διαχειρίζονται οικονομικά 
ζητήματα, όπως ο ΕΝΦΙΑ.  «Θα μπορούσαμε να κάνουμε πολλά 
αν παίρναμε λίγους βαθμούς ελευθερίας. Διότι δυστυχώς αν έχει 
υπάρξει διακομματική συναίνεση για ένα πράγμα αυτό είναι ότι 
«δεν θέλουμε να διώξουμε τίποτε από την Αθήνα». Η πιο μεγάλη 
θεσμική αλλαγή που μπορεί να γίνει στην χώρα είναι η αυτοτέ-

λεια των Δήμων και των Περιφερειών, καθώς τρέχουμε στον 
εκάστοτε υπουργό όπως τα παιδιά στους γονείς για χαρτζιλίκι. 
Άμα κόψουμε αυτή τη σχέση θα είναι κάτι πολύ σπουδαίο», είπε. 
Και πρόσθεσε ότι «ο ΕΝΦΙΑ υπολογίζεται 3 δισ. ευρώ, όπως και 
το κόστος της Αυτοδιοίκησης. Θα μπορούσαμε λοιπόν να μετα-
φέρουμε τον ΕΝΦΙΑ στην Αυτοδιοίκηση και να αφήσουμε τον 
κάθε Δήμαρχο και Περιφερειάρχη να κάνει το κουμάντο του. 
Αυτό βέβαια θα δημιουργήσει Δήμους και Περιφέρειες πολλών 
ταχυτήτων. Θα είναι μια δύσκολη μετάβαση αλλά το καλό είναι 
ότι θα υπάρξει ανταγωνισμός, διαφάνεια, θα ξεχωρίζουν οι κα-
θαροί από τους διεφθαρμένους, οι ικανοί από τους ανίκανους. 
Διότι τώρα όλοι πληρώνουμε φόρους και δεν ξέρουμε που 
πηγαίνουν. Αν όμως είναι ορατοί, δηλαδή ότι τα λεφτά πήγαν 
σε ένα σχολείο ή σε μια παιδική χαρά, σε ένα πάρκο, ως πολίτες 
μπορείτε να κρίνετε και να ζητάτε την λογοδοσία. Το δεύτερο 
σημαντικό είναι να μεταβιβάσουμε τις αρμοδιότητες και να τις 
ξεκαθαρίσουμε». Για τη σημασία της συμμετοχής των πολιτών 
στη λήψη αποφάσεων για την αναδιάρθρωση των πόλεων μί-
λησε με την σειρά του ο Dario Nardella, δήμαρχος Φλωρεντίας. 
«Στόχος μου ως δήμαρχος είναι οι άνθρωποι κι η ευημερία τους» 
τόνισε και υπογράμμισε ότι θα πρέπει να συνδυαστεί ο δημόσιος 
κι ο ιδιωτικός τομέας στην συνδιαχείριση προβλημάτων στις ευ-

άλωτες ομάδες, αλλά και «να εκμεταλλευτούμε όλα τα εργαλεία 
τεχνολογίας. Να οργανώσουμε μαραθωνίους ακροάσεων, δη-
μόσιους διαλόγους και φυσικά να επενδύσουμε στον Πολιτισμό. 
Να νιώσουν οι πολίτες ότι ανήκουν σε μια κοινότητα. Προτείνω 
να αυξήσουμε τον ρόλο των Δήμων, να διοργανώσουμε ένα 
συνέδριο δημάρχων».  Για τον συνδυασμό της συμμετοχής των 
πολιτών μέσω τεχνολογίας μίλησε η Olga Zrihen, αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Περιφερειών, η οποία εστίασε στο 
βασικό θέμα της καθημερινότητας των πολιτών και την ευημε-
ρία τους. Στην πλατφόρμα Συν Αθηνά αναφέρθηκε η Αμαλία Ζέ-
που, αντιδήμαρχος της Κοινωνίας των Πολιτών και Καινοτομίας 
του Δήμου Αθηναίων. «Δημιουργούμε για τους πολίτες μαζί με 
τους πολίτες» είπε χαρακτηριστικά και μίλησε για τον ρόλο του 
εθελοντισμού και τις ομάδες των πολιτών που εισάγουν και-
νοτομία. Τέλος ο Παναγιώτης Βλάχος, επικεφαλής της κίνησης 
«Μπροστά», Ινστιτούτο Τοπικής Διακυβέρνησης και Πολιτικής 
Καινοτομίας μίλησε για δημοσιονομική στενότητα, ενώ τόνισε 
ότι η πρώτη δημόσια καινοτομία στις πόλεις ήταν η Αρχαία 
Αγορά. «Η καινοτομία πρέπει να είναι τοπική, συμμετοχική και 
συμπεριληπτική».

ύΠΕΝ : ΑΡχΙΖΕΙ Η ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΕΠΜ  ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ Πδ ΚΑΙ ΣχΕδΙΩΝ δΙΑχΕΙΡΙΣΗΣ 
ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟχΩΝ NATuRA 2000 ΤΗΣ χΩΡΑΣ

Η ΕΕ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ ΝΑ ΚΑΘΟΡΙΣΕΙ ΕΠΑΡΚΕΙΣ ΖΩΝΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ύδΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗ 
ΝΙΤΡΟΡύΠΑΝΣΗ

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ  ΣΤΟ ΣύΝΕδΡΙΟ GREEcE FORwARd
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Έχουν υποβληθεί οριστικά 137 αιτήσεις για εξωδικαστικό 
μηχανισμό για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους μέσα στους δύο μήνες λειτουργίας της. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο μεταξύ, όμως, όπως προκύπτει από 
τα στοιχεία που συλλέγει η ειδική γραμματεία, τόσο επιχειρήσεις 
και φυσικά πρόσωπα ακόμη ζητούν ενημέρωση για τα όσα προ-
βλέπει το θεσμικό πλαίσιο ενώ το 45% των πολιτών πρέπει να 
ξεκινήσει την επικοινωνία με τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα 
με τη διαδικασία που αναλυτικά περιγράφεται στον Κώδικα 
Δεοντολογίας των Τραπεζών προς ρύθμιση των οφειλών. Σε 
ότι αφορά στη λειτουργία της πλατφόρμας, από την 1η ημέρα 
έναρξης λειτουργίας της πλατφόρμας (3/8) μέχρι και Παρασκευή 
29 Σεπτεμβρίου 2017, έχουν εγγραφεί 7.308 επιχειρήσεις, έχουν 
περάσει επιτυχώς τα κριτήρια 1.269, έχουν ανεβάσει τουλάχι-
στον 1 αρχείο 642 από αυτές και έχουν απορριφθεί συνολικά 
1.750 αιτήσεις, κυρίως γιατί αποτελούν φυσικά πρόσωπα. Για τις 
137 αιτήσεις που έχουν υποβληθεί προχωράει και η διαδικασία 
για την ανάθεση σε διαμεσολαβητή. Ωστόσο, παράλληλα με τη 
λειτουργία της πλατφόρμας - και μαζί με το πιλοτικό γραφείο 
που ήδη λειτουργεί στις εγκαταστάσεις της Κεντρικής Υπηρεσίας 
της ειδικής γραμματείας - λειτουργούν 9 Γραφεία Ενημέρωσης 
Υποστήριξης Δανειοληπτών στην επικράτεια και το επόμενο διά-
στημα θα δημιουργηθούν δέκα νέοι κόμβοι του δικτύου. Τα νέα 
γραφεία θα είναι σε Πάτρα, Αγρίνιο, Καλαμάτα, Κόρινθο, Χαλκί-
δα, Βόλο, Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο Κρήτης, Αχαρνές Αττικής 
και Καρδίτσα.
-Το προφίλ των δανειοληπτών. Από την έναρξη λειτουρ-
γίας των Κέντρων - Γραφείων Ενημέρωσης Δανειοληπτών και 
μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2017 , έχουν εξυπηρετηθεί συνολικά 2.189 
δανειολήπτες. Συγκεκριμένα κατά το μήνα Σεπτέμβριο, εξυπηρε-

τήθηκαν από το σύνολο των ΚΕΥΔ- ΓΕΥΔ 584 δανειολήπτες, εκ 
των οποίων το 55% στην Αθήνα και το 25% στη Θεσσαλονίκη. 
Εκ των δανειοληπτών που προσήλθαν στα ΓΕΥΔ: - το 50% ήταν 
φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά και ελεύθεροι επαγγελματίες). - το 
45% εκπρόσωποι πολύ μικρών επιχειρήσεων. - το 5% εκπρό-
σωποι μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο 90% των περιπτώσεων 
παρασχέθηκε μια γενικότερη ενημέρωση περί του ισχύοντος 
θεσμικού πλαισίου για τα ζητήματα ρύθμισης οφειλών και τις 
διαθέσιμες εναλλακτικές λύσεις που υπάρχουν, ενώ μόλις το 
10% των πολιτών ενδιαφερόταν για εξειδικευμένη συμβουλή 
επί προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Λαμβάνοντας υπόψη τις 
πληροφορίες που παρουσίασαν ή ανέφεραν οι εξυπηρετούμενοι 
πολίτες και τις προβλέψεις του θεσμικού πλαισίου, προκύπτει ότι 
το 30% των πολιτών είχαν τη δυνατότητα να επιλέξουν περισ-
σότερες από μια από τις υπάρχουσες εναλλακτικές προτάσεις, 
που παρέχονται από το ισχύον θεσμικό πλαίσιο και τις οποίες 
πρότειναν οι εργαζόμενοι στο ΓΕΥΔ. Ειδικότερα: - το 25% των 
πολιτών δύναται να υποβάλλει αίτηση ένταξης στη νομοθεσία 
για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, δηλαδή την αξιοποίηση των 
Νόμων Κατσέλη - Σταθάκη ή εναλλακτικά να ενταχθεί στον 
Κώδικα Δεοντολογίας. - το 45% των πολιτών πρέπει να ξεκινή-
σει την επικοινωνία με τα πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα με τη 
διαδικασία που αναλυτικά περιγράφεται στον Κώδικα Δεοντολο-
γίας των Τραπεζών προς ρύθμιση των οφειλών. - το 20% των 
πολιτών δύναται να υποβάλει αίτηση ένταξης στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό για τη ρύθμιση οφειλών των επιχειρήσεων. - το 10% 
των πολιτών μπορεί να υποβάλλει αίτηση ένταξης στον εξωδικα-
στικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών στο μέλλον, δεδομένου ότι 
το συγκεκριμένο νομικό εργαλείο έχει ισχύ μέχρι την 31η Δεκεμ-
βρίου 2018, εκκινώντας εναλλακτικά άμεσα την επικοινωνία με 
τα πιστωτικά ιδρύματα σύμφωνα με τη διαδικασία του Κώδικα 

Δεοντολογίας Τραπεζών. Τέλος, ως προς τον τρόπο με τον οποίο 
κατανέμονται οι οφειλές, διαπιστώνεται ότι: - το 45% των δανει-
οληπτών που προσήλθαν στα ΚΕΥΔ - ΓΕΥΔ έχουν οφειλές τόσο 
προς τα πιστωτικά ιδρύματα και ταυτόχρονα προς το Δημόσιο 
(ΔΟΥ και ΕΦΚΑ). - το 40% των εξυπηρετούμενων δανειοληπτών 
είχε οφειλές μόνο προς τα πιστωτικά ιδρύματα. - το 15% είχε 
χρέη μόνο προς το Δημόσιο.
-Που ήδη λειτουργούν γραφεία.  Την Τετάρτη 01η Μαρ-
τίου 2017 ξεκίνησε τη λειτουργία του το πιλοτικό Γραφείο Ενη-
μέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ) στις εγκαταστάσεις 
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους επί της 
οδού Θηβών 196 - 198, ενώ στις 2 Μαΐου 2017 εγκαινιάστηκε 
η λειτουργία των πρώτων Γραφείων Ενημέρωσης στην περι-
οχή της Αθήνας και του Πειραιά. Από τις 7 Σεπτεμβρίου 2017, 
στο πλαίσιο της ανάπτυξης του δικτύου των Περιφερειακών 
Υπηρεσιών της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέ-
ους στην επικράτεια, λειτουργούν πλέον νέα Κέντρα - Γραφεία 
Ενημέρωσης Υποστήριξης Δανειοληπτών σε νέες Περιφερειακές 
Ενότητες της χώρας μας ως εξής: - Στην Περιφερειακή Ενότητα 
Θεσσαλονίκης η λειτουργία δύο Κ.Ε.Υ.Δ., ενός στην περιοχή του 
Δήμου Θεσσαλονίκης (επί της Λεωφόρου Βασιλέως Γεωργίου 
1, Θεσσαλονίκη) κι ενός στο Δήμο Παύλου Μελά (επί της οδού 
Καραολή& Δημητρίου 1) - Στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, 
η λειτουργία ενός ΚΕΥΔ (επί της οδού Αεροδρομίου 13). - Στην 
Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννιτών, η λειτουργία ενός ΚΕΥΔ (Πλα-
τεία Α’ - Παπανδρέου 5). - Στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, 
η λειτουργία ενός ΚΕΥΔ (επί της οδού Δημοκρατίας 27). Επίσης 
στην περιοχή της ‘Αρτας ξεκίνησε η λειτουργία Γραφείου Ενημέ-
ρωσης Δανειοληπτών το οποίο βρίσκεται επί της οδού Μακρυ-
γιάννη 1, στο χώρο του ΟΑΕΔ - ΚΠΑ2.

Ψηφίστηκε η τροπολογία με την οποία παρατείνεται για ένα 
μήνα η προθεσμία της οικειοθελούς αποκάλυψης φορολογη-
τέας ύλης, η οποία είχε κατατεθεί στο σχέδιο νόμου του υπουρ-
γείου Οικονομικών «Κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας 
Αρμοδίων Αρχών για την Ανταλλαγή Εκθέσεων ανά Χώρα 
και διατάξεις εφαρμογής». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο 
νομοσχέδιο ενσωματώθηκε και η τροπολογία με την οποία η 
Ειδική Γραμματεία του ΣΔΟΕ μπαίνει στη μάχη κατά των πα-
ραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας. «H Ειδική Γραμματεία 
του ΣΔΟΕ συνεχίζει με αμείωτη ένταση το έργο της με στόχο 
την καταπολέμηση του μείζονος οικονομικού εγκλήματος κάθε 
μορφής. Ήδη βλέπουμε και τα επιτεύγματά της το τελευταίο δι-
άστημα. Με την παρούσα τροπολογία και σε συνεργασία με το 
αρμόδιο υπουργείο Εργασίας, δίνουμε ένα επιπλέον όπλο στην 
ελεγκτική υπηρεσία του υπουργείου μας, καθιστώντας την 

συναρμόδια, όχι μόνο για την παρεμπίπτουσα διαπίστωση πα-
ράβασης της εργατικής νομοθεσίας, αλλά και για την αυτοτελή 
διενέργεια ελέγχων με τον ίδιο στόχο» εξήγησε η υφυπουργός 
Οικονομικών, Κατερίνα Παπανάτσιου και εξέφρασε την εκτί-
μηση ότι τα αποτελέσματα της συγκεκριμένης ρύθμισης θα 
είναι ιδιαίτερα θετικά στον αγώνα της κυβέρνησης ενάντια 
στην παράνομη εργασία και στην προάσπιση του δημόσιου 
συμφέροντος, γενικότερα. Η υφυπουργός Οικονομικών απέ-
συρε, από κατατεθείσα τροπολογία, διάταξη για τις αποδοχές 
των μελών των μουσικών συνόλων της ΕΡΤ και ανακοίνωσε 
ότι η εν λόγω διάταξη θα περιληφθεί σε άλλο νομοσχέδιο. 
Από την Ολομέλεια ψηφίστηκαν πάντως οι άλλες διατάξεις της 
τροπολογίας, με σημαντικότερη εκείνη που επεκτείνει το πεδίο 
εφαρμογής ευνοϊκών ρυθμίσεων για τους συνεπείς δανειολή-
πτες του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Δυνάμει της 

νέας πολιτικής του Ταμείου, οι συνεπείς δανειολήπτες επιβρα-
βεύονται, με επιστροφή προς αυτούς μέρους καταβληθέντων 
τόκων, στο πλαίσιο εξυπηρέτησης των ενυπόθηκων δανείων 
του στεγαστικού τομέα. Ωστόσο, μέχρι σήμερα η πολιτική αυτή 
δεν εφαρμόζεται στους δανειολήπτες εκείνους των οποίων τα 
δάνεια έχουν μεταβιβαστεί και τιτλοποιηθεί κατά τις διατάξεις 
του άρθρου 9 του ν. 3452/2006. Με την προτεινόμενη νομο-
θετική ρύθμιση επιχειρείται να υπάρξει ίση μεταχείριση όλων 
των δανειοληπτών του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
συμπεριλαμβανομένων και αυτών με τιτλοποιημένα ενυπόθη-
κα στεγαστικά δάνεια που παραμένουν συναλλασσόμενοί του, 
καθώς η διαδικασία είσπραξης εκχωρηθεισών απαιτήσεων 
από τα δάνειά τους εξακολουθεί να γίνεται από το Ταμείο Πα-
ρακαταθηκών και Δανείων.

ΣΤΙΣ 137 ΟΙ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΡύΘΜΙΣΗΣ ΟφΕΙΛΩΝ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ, 
ΜΕΣΩ ΕΞΩδΙΚΑΣΤΙΚΟύ ΜΗχΑΝΙΣΜΟύ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤφΟΡΜΑ ΤΗΣ ΕΓδΙχ

ψΗφΙΣΤΗΚΕ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗ ΑΠΟΚΑΛύψΗ φΟΡΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ύΛΗΣ
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Το Ναυάγιο των Αντικυθήρων και ο μυστηριώδης Μηχανι-
σμός του εμπνέουν τη σύγχρονη επιστήμη. Ένα τηλεκατευ-
θυνόμενο υποβρύχιο (drone) έτοιμο για πολλαπλές χρήσεις 
στη θάλασσα των Αντικυθήρων αποτελεί το τελευταίο 
επίτευγμα της προηγμένης τεχνολογίας. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η Εφορεία Εναλίων Αρχαιοτήτων διεξήγαγε και 
φέτος, για τρίτη συνεχή χρονιά, υποβρύχια ανασκαφή στο 
χώρο του Ναυαγίου των Αντικυθήρων. Η έρευνα κράτησε 
από τις 4 μέχρι την 20η Σεπτεμβρίου, κάτω από ιδιαίτερα 
ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. Κατά τη διάρκεια της έρευνας 
συνεχίστηκε η ανασκαφή στον θαλάσσιο χώρο, από τον 
οποίο προέρχονται τα σκελετικά κατάλοιπα της περσινής 
αποστολής, καθώς και εξαρτήματα από το ίδιο το πλοίο, 
όπως: τμήματα μολύβδινων σωλήνων (σεντίνες), αντίβαρα 
και συσσωματώματα από σιδηρά αντικείμενα. Παράλληλα, 
κατά τη φετινή περίοδο ανελκύστηκε πλήθος θραυσμάτων 
αμφορέων και άλλων αγγείων. Επίσης ανελκύστηκαν ση-
μαντικά ευρήματα που περιγράφονται ως ακολούθως: 1)
Χάλκινο τμήμα με πτυχώσεις ενδύματος, προερχόμενο από 
άγαλμα. 2)Χάλκινο δεξί χέρι, που σώζεται από τον ώμο 
μέχρι τα δάκτυλα. 3)Συσσωμάτωμα, που δημιουργήθη-
κε γύρω από κάποιο σιδερένιο αντικείμενο, το οποίο έχει 
πλήρως οξειδωθεί και έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Στο 
ίδιο συσσωμάτωμα παρατηρήθηκαν εγκλωβισμένα φύλλα 
μολύβδου, όστρακα και κομμάτια ξύλου. Μέσα στο συσ-

σωμάτωμα, όπως έδειξε η ραδιογραφία, υπάρχει και μία 
μεσόμφαλη μεταλλική φιάλη, το είδος μετάλλου της οποίας 
θα φανεί μετά την απελευθέρωσή της από τον επίπαγο. 4)
Ορθογώνια, πρακτικώς ακέραιη πλάκα από πολύχρωμο 
ερυθρωπό μάρμαρο, από επίστεψη τράπεζας με περιχεί-
λωμα στην κυρία όψη, διαστάσεων 68 εκ. x 35 εκ., πά-
χους 5 εκ. 5)Βρέθηκε επίσης μία ακόμα ενσφράγιστη λαβή 
αμφορέως, παρόμοια με δύο άλλες που είχαν βρεθεί στις 
παλαιότερες έρευνες. Αξιοσημείωτο είναι ότι ανάμεσα στα 
χάλκινα ευρήματα συγκαταλέγεται δισκοειδές αντικείμενο, 
πολύ οξειδωμένο, με τέσσερις διάτρητες αποφύσεις, πάνω 
στο οποίο, όπως έδειξε η ραδιογραφία, υπάρχει παράσταση 
ζώου, πιθανόν βοοειδούς. Τέλος, ιδιαίτερα σημαντικό εύ-
ρημα αποτελεί, ξύλινο τμήμα από το ίδιο το πλοίο (κέλυφος 
και νομείς), το οποίο συνδυαζόμενο με τα ευρήματα του 
φορτίου και το σημείο εντοπισμού του, διασαφηνίζει περαι-
τέρω την εικόνα του γεγονότος του ναυτικού ατυχήματος, 
ιδιαίτερα σε συνδυασμό με τις έμμεσες πληροφορίες από 
την ανέλκυση των σφουγγαράδων το 1900. Περαιτέρω μι-
κροαντικείμενα, θραύσματα κεραμικής, καρφιά από το ίδιο 
το πλοίο, ελάσματα από την επιμολύβδωση του σκάφους, 
καθώς και αντικείμενα που μαρτυρούν την παρουσία της 
ομάδας Cousteau – ΥΠΠΕ το 1976, σημάνθηκαν ή ανελκύ-
στηκαν. Από την ανασκαφή προέρχονται και αδιάγνωστα, 
με την αρχική οπτική επισκόπηση, αντικείμενα τα οποία 

θα μελετηθούν στην συνέχεια για την ταύτισή τους. Ταυ-
τόχρονα η ανασκαφή επεκτάθηκε σε δύο ακόμα περιοχές, 
όπου εντοπίστηκαν κάτω από μεγάλους λίθινους όγκους, 
οι οποίοι κατέληξαν στο βυθό συνεπεία κάποιου ισχυρού 
σεισμικού γεγονότος, θραύσματα χαλκών και μαρμάρινων 
αγαλμάτων, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο μελλο-
ντικής έρευνας. Η έρευνα διενεργήθηκε όπως πάντα υπό 
τη διεύθυνση της Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων διά της 
Προϊσταμένης της κ. Α. Σίμωσι, ενώ επιστημονικοί υπεύθυ-
νοι και διεξάγοντες στο πεδίο είναι οι αρχαιολόγοι της ΕΕΑ Θ. 
Θεοδούλου και Δ. Κουρκουμέλης. Με την ερευνητική ομάδα 
συνεργάζεται ο Δρ αρχαιολόγος-τεχνολόγος Β. Foley από 
το Πανεπιστήμιο του Lund. Η έρευνα αυτή του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ) τελεί υπό την αιγίδα 
της Προεδρίας της Ελληνικής Δημοκρατίας και η χρηματο-
δότηση της έγινε από πόρους που εξασφάλισε ο Δρ. Β. Foley 
και διέθεσε διά μέσου του Πανεπιστημίου του Lund ή διά 
μέσου της μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Αργώ. Την έρευνα 
υποστήριξαν η ελβετική εταιρεία Hublot, το Ίδρυμα Αικατε-
ρίνης Λασκαρίδη, το Swordspoint Foundation, η Autodesk, 
η ΟΤΕ-COSMOTE, και ηΕπιτροπή Εγχωρίου Περιουσίας Κυ-
θήρων και Αντικυθήρων. Ιδιαίτερες ευχαριστίες οφείλονται 
στον Δήμο Κυθήρων, ο οποίος παρέχει όλες τις δημοτικές 
υποδομές φιλοξενίας στα Αντικύθηρα, καθώς και στους κα-
τοίκους των Αντικυθήρων.

Τη θέση του ότι η χρήση των ηλεκτρονικών μέσων δεν 
γίνεται με όρους αποκλεισμού τού ψηφιακά αναλφάβητου 
μέρους της ελληνικής κοινωνίας, διατυπώνει σε σχετική 
σημερινή ανακοίνωση ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληρο-
φορικής Β. Ελλάδας (ΣΕΠΒΕ), με αφορμή την πρόσφατη δη-
μοσιότητα για την ηλεκτρονική διεξαγωγή των εκλογών του 
υπό διαμόρφωση κόμματος της κεντροαριστεράς. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ «αρχικά, πρέπει να ορίσουμε, ότι η χρήση 
των ηλεκτρονικών μέσων δεν γίνεται με όρους αποκλεισμού 
τού ψηφιακά αναλφάβητου μέρους της κοινωνίας μας» 
αναφέρει ο ΣΕΠΒΕ και προσθέτει: «Στον αντίποδα, βασική 
προϋπόθεση και στόχος είναι η αύξηση της συμμετοχής, με 
έμφαση στην όσμωση της νέας γενιάς, στους θετικούς όρους 
της ψηφιακής εποχής και η επιμόρφωση της, προς αποφυγή 
κινδύνων». Η διοίκηση του ΣΕΠΒΕ στη σημερινή της ανακοί-
νωση επισημαίνει ότι η μακρόθεν ηλεκτρονική ψήφος είναι 
σημαντικό βήμα προς την ανάπτυξη της δημοκρατίας, της 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, αλλά και της οικονομίας της 
γνώσης και προσθέτει ότι είναι σημαντικό για όλους, πολίτες 
και οργανισμούς στη χώρα, να αφομοιώσουν και να διαχει-

ρισθούν τους όρους που θέτει η νέα τεχνολογική πραγμα-
τικότητα. «Το θέμα των εκλογών αφορά τη διακυβέρνηση 
σε εθνικό αλλά και περιφερειακό επίπεδο, τη διεξαγωγή δη-
μοψηφισμάτων, τους συλλογικούς φορείς αλλά και τις ανώ-
νυμες πολυμετοχικές εταιρείες» υπογραμμίζει και προσθέτει: 
«Η διεξαγωγή εκλογών με τη μακρόθεν ψηφοφορία είναι 
εφικτή και απολύτως υλοποιήσιμη στη χώρα μας. Έχουν 
ήδη εκτελεσθεί πρυτανικές εκλογές με το σύστημα zeus τμή-
μα του διεθνούς λογισμικού ανοικτού κώδικα Helios. Ο τε-
χνικός κόσμος της χώρας έχει την δυνατότητα να το υποστη-
ρίξει και να εκτελέσει αυτό το εγχείρημα και η κοινωνία είναι 
έτοιμη να το αποδεχτεί». Υπογραμμίζοντας ότι το προφανές 
είναι ότι αυτός ο μετασχηματισμός είναι ουσιώδης και πρέπει 
να στηριχθεί από όλους τους συλλογικούς φορείς, ο ΣΕΠΒΕ 
επισημαίνει ότι δέσμευση του διοικητικού συμβουλίου του 
είναι να τροποποιήσει κατάλληλα το καταστατικό του, μετα-
ξύ άλλων και στο θέμα της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, και 
να διεξάγει τις επόμενες εκλογές ηλεκτρονικά. Στο πλαίσιο 
αυτό τονίζει ότι θα προχωρήσει στις απαραίτητες πρωτο-
βουλίες, με άλλους συνδέσμους και επιστημονικούς φορείς 

όπως το (ΤΕΕ, ΕΠΥ, ΕΛΛΑΚ, ΕΔΕΤ, ΣΕΠΕ ακαδημαϊκά ιδρύ-
ματα), για τη διαμόρφωση ή υιοθέτηση κατάλληλου λογι-
σμικού ανοικτού κώδικα, για την υποστήριξη της μακρόθεν 
ηλεκτρονικής ψηφοφορίας. Το διοικητικό συμβούλιο του 
ΣΕΠΒΕ απευθύνεται στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής με 
σκοπό την εμπράγματη ένταξη σχετικής δράσης στον σχε-
διασμό έργων του υπουργείου στην τρέχουσα περίοδο. Ο 
Σύνδεσμος απευθύνεται και στο υπουργείο Παιδείας για την 
ένταξη της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας στη Μέση Εκπαίδευ-
ση, αλλά και στην εισαγωγή -στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα- 
των όρων της εγκυρότητας της εκλογικής διαδικασίας και 
της ηλεκτρονικής αντιστοίχισής τους με τις σημερινές διαδι-
κασίες. «Η χρήση της Πληροφορικής μόνο για τη μετάδοση 
και συγκέντρωση των αποτελεσμάτων δεν είναι η βέλτιστη 
χρήση της τεχνολογίας» τονίζει ο ΣΕΠΒΕ και προσθέτει: «Δε-
δομένων των περιστάσεων, η χώρα μας πρέπει να κινηθεί 
αποτελεσματικότερα, γρηγορότερα και κυρίως οικονομικό-
τερα στην αξιοποίηση της τεχνολογίας».

ΣΠΟύδΑΙΑ ΕύΡΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΡΕύΝΕΣ ΣΤΟ ΝΑύΑΓΙΟ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚύΘΗΡΩΝ

ΣΕΠΒΕ: Η χΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ δΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΟΡΟύΣ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟύ ΤΟύ ψΗφΙΑΚΑ ΑΝΑΛφΑΒΗΤΟύ ΜΕΡΟύΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

15

Σε 728 εκτιμώνται οι καταγεγραμμένοι σεισμοί στον πλανήτη 
μας, οι οποίοι κατά τα τελευταία 150 χρόνια μπορεί να οφεί-
λονται σε διάφορες ανθρώπινες δραστηριότητες και όχι σε 
καθαρά φυσικά αίτια.  Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ από αυτούς, 
οι έξι φέρονται να έχουν συμβεί στην Ελλάδα, όλοι στο πλαίσιο 
δημιουργίας φραγμάτων και τεχνητών λιμνών. Οι γεωεπι-
στήμονες που είναι υπεύθυνοι για τη «Βάση Δεδομένων Αν-
θρωπογενών Σεισμών» (HiQuake), την πιο πλήρη του είδους 
της διεθνώς, έκαναν τη σχετική ανακοίνωση στο περιοδικό 
«Seismological Research Letters» της Σεισμολογικής Εταιρεί-
ας της Αμερικής. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, οι τρεις 
κυριότερες αιτίες πρόκλησης σεισμών είναι οι εξορυκτικές-με-
ταλλευτικές δραστηριότητες (37% - συχνά εξαιτίας της κατάρ-
ρευσης στοών), η δημιουργία μεγάλων φραγμάτων νερού 
(23%) και οι συμβατικές μέθοδοι άντλησης πετρελαίου και αε-
ρίου (15%). ‘Άλλες αιτίες είναι οι δραστηριότητες γεωθερμικής 
ενέργειας (8%), οι υπόγειες πυρηνικές εκρήξεις (3%), ακόμη 
και η ανέγερση μεγάλων ουρανοξυστών που ασκούν μεγάλο 
βάρος στο υπέδαφος (0,5%). Όχι αμελητέοι (4%) είναι επίσης 
οι σεισμοί εξαιτίας αντισυμβατικών μεθόδων άντλησης πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου με χρήση της τεχνικής της υδραυλι-
κής ρωγμάτωσης (εισροή νερού με μεγάλη πίεση σε υπόγεια 
ρήγματα). Η βάση δεδομένων Human-Induced Earthquake 
Database (HiQuake), η οποία είναι ελεύθερα προσβάσιμη στη 
διεύθυνση www.inducedearthquakes.org, αναπτύχθηκε το 
2016 από βρετανούς επιστήμονες των πανεπιστημίων Ντά-

ραμ και Νιούκαστλ, με επικεφαλής τον υδρογεωλόγο Μάιλς 
Ουίλσον. Οι επιστήμονες βασίσθηκαν τόσο σε επιστημονικές 
μελέτες, όσο και σε αναφορές των μέσων ενημέρωσης. Ο πα-
λαιότερος ανθρωπογενής σεισμός που περιλαμβάνει η βάση 
δεδομένων, είναι από το 1868 στην Αυστραλία και αποδίδεται 
σε εξορυκτική δραστηριότητα. Οι περισσότεροι ανθρωπογε-
νείς σεισμοί είναι μικροί της τάξης των τριών έως τεσσάρων 
βαθμών, αλλά ορισμένοι είναι πολύ ισχυροί. Ο ισχυρότερος 
σεισμός που περιλαμβάνεται στη βάση δεδομένων, είναι αυ-
τός ισχύος 7,9 βαθμών, ο οποίος προκλήθηκε στην περιοχή Σι-
τσουάν της Κίνας το 2008 πιθανώς λόγω της δημιουργίας ενός 
μεγάλου φράγματος νερού σε απόσταση λίγων χιλιομέτρων 
από το επίκεντρο. Αλλά και ο πιο πρόσφατος καταστροφικός 
σεισμός στο Νεπάλ ισχύος 7,8 βαθμών το 2015 αποδόθηκε 
από ορισμένους επιστήμονες στην άντληση υπόγειων υδά-
των. Συχνά, προϋπάρχει τεκτονικό στρες προερχόμενο από 
φυσικές γεωλογικές δυνάμεις και η ανθρώπινη δραστηριότη-
τα αποτελεί την τελευταία σταγόνα στο ποτήρι, που «πυροδο-
τεί» το σεισμό. Εξίσου συχνή όμως είναι η διαφωνία ειδικών 
και μη κατά πόσο ένας σεισμός οφείλεται (και) στους ανθρώ-
πους. Οι ίδιοι οι δημιουργοί της HiQuake αναγνώρισαν πως εί-
ναι πολύ δύσκολο να υπάρχει σαφής απόδειξη ότι όντως ένας 
σεισμός οφείλεται στους ανθρώπους, αν και αυτό, όπως είπαν, 
δεν πρέπει να μας καθησυχάζει. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με τη 
διεθνή βάση δεδομένων, έχουν πιθανώς γίνει έξι σεισμοί σχε-
τιζόμενοι με την ανθρώπινη δραστηριότητα, όλοι στο πλαίσιο 

της δημιουργίας φραγμάτων και αντίστοιχων τεχνητών λι-
μνών που συγκρατούν μεγάλους όγκους νερού: Μαραθώνα 
(1938 - 5,7 βαθμοί), Κρεμαστών Αιτωλοακαρνανίας-Ευρυτα-
νίας (1966 - 6,2 βαθμοί), Καστρακίου Αιτωλοακαρνανίας-Α-
χελώου (1969 - 4,6 βαθμοί), Πουρναρίου ‘Αρτας-Αράχθου 
(1981 - 5,6 βαθμοί), Ασωμάτων Βέροιας (1984 - 5,4 βαθμοί) 
και Πολυφύτου Κοζάνης-Αλιάκμονα (1995 - 6,5 βαθμοί - ο 
ισχυρότερος ανθρωπογενής σεισμός στη χώρα μας). «Όλες 
οι ανθρωπογενείς δραστηριότητες επηρεάζουν τις δυνάμεις 
που δρουν στο φλοιό της Γης, για παράδειγμα προσθέτοντας 
ή αφαιρώντας μάζα, συνεπώς δεν πρέπει να μας εκπλήσσει ότι 
η Γη αντιδρά σε αυτές τις αλλαγές, μερικές φορές με πρόκλη-
ση σεισμών», δήλωσε ο Ουίλσον. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις 
του, θα πρέπει να αναμένεται αύξηση των ανθρωπογενών 
σεισμών στο μέλλον, καθώς οι πιέσεις στη Γη εκ μέρους των 
ανθρώπων θα αυξηθούν, π.χ. λόγω της εντεινόμενης αναζή-
τησης και αξιοποίησης της υπόγειας γεωθερμικής ενέργειας 
ή της μελλοντικής υπόγειας αποθήκευσης του διοξειδίου του 
άνθρακα, για να μην επιβαρύνει ως «αέριο του θερμοκηπίου» 
την κλιματική αλλαγή. Επίσης, τα ορυχεία τείνουν να φθάνουν 
όλο και βαθύτερα και να είναι όλο και πιο εκτεταμένα, τα μεγά-
λα φράγματα νερού γίνονται όλο και συχνότερα, ενώ κτίζο-
νται όλο και μεγαλύτερα κτίρια σε διάφορα μέρη του κόσμου 
λόγω της αύξησης του παγκόσμιου πληθυσμού.

Την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας με τη ΔΕΗ, με σκοπό 
τη διερεύνηση ανάπτυξης και προώθησης συνδυαστικών 
υπηρεσιών, που θα καλύπτουν τις ανάγκες των ελληνικών 
νοικοκυριών σε ενέργεια, ψυχαγωγία και επικοινωνία, κα-
θώς και ευρύτερων εμπορικών συνεργειών, γνωστοποίησε 

η Forthnet. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρεται σε 
σχετική ανακοίνωση της εταιρείας, η συνεργασία θα είναι μη 
αποκλειστική και θα αφορά καταρχάς περιορισμένο αριθμό 
πελατών, με στόχο τη συνεκτίμηση της δυνατότητας κλιμά-
κωσης των συνεργειών στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον 

της αγοράς ενέργειας, αλλά και το ιδιαίτερα ανταγωνιστικό 
περιβάλλον της αγοράς τηλεπικοινωνιών και συνδρομητι-
κής τηλεόρασης.

Ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού των επιχειρήσεων της Ευρωζώνης, για νέα τραπεζικά δάνεια, παρέμεινε αμετάβλητος τον Αύγουστο στο 1,74% , σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπα-
ϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο σύνθετος δείκτης κόστους δανεισμού των νοικοκυριών για νέα στεγαστικά δάνεια διαμορφώθηκε στο 1,91%, χωρίς ουσιαστική 
μεταβολή σε σχέση με τον Ιούλιο. Χωρίς ουσιαστική μεταβολή έμεινε και το σύνθετο επιτόκιο νέων καταθέσεων τόσο των επιχειρήσεων όσο και των νοικοκυριών

Εγκαινιάστηκε χθες μεταξύ Δήμου Λαρισαίων και 
Greenpeace, η συνεργασία για να ξεκινήσει άμεσα ένα έργο 
αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας με σκοπό την άσκηση 
κοινωνικής πολιτικής του δήμου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στη συνέντευξη Τύπου που παραχωρήθηκε παρουσία του 
δημάρχου Λαρισαίων Απόστολου Καλογιάννη και του γε-
νικού διευθυντή του ελληνικού γραφείου της Greenpeace, 
Νίκου Χαραλαμπίδη, τονίστηκε πως ο Δήμος Λαρισαίων θα 
εγκαταστήσει σειρά φωτοβολταϊκών συστημάτων ισχύος 
τουλάχιστον 200kW σε οροφές δημοτικών κτιρίων, με την 

Greenpeace να δωρίζει συμβολικά το πρώτο από αυτά τα 
συστήματα, ισχύος 15kW. Ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστο-
λος Καλογιάννης τόνισε ότι ο σχεδιασμός στην πρώτη του 
φάση προβλέπει τη δυνατότητα -με βάση το υφιστάμενο νο-
μικό πλαίσιο- η παραγόμενη ενέργεια από τα φωτοβολταϊκά 
να συμψηφιστεί με το ενεργειακό κόστος των κοινωνικών 
δομών του δήμου. Πρόσθεσε δε πως «η ολοκλήρωση του 
νομοθετικού πλαισίου για τις ενεργειακές κοινότητες θα 
ανοίξει το δρόμο για τη στήριξη ευπαθών νοικοκυριών του 
δήμου μας, με την πίστωση της παραγόμενης ενέργειας σε 

μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος». «Ο Δήμος Λαρισαίων απο-
φάσισε να προχωρήσει σε συνεργασία με την Greenpeace, 
με σκοπό την ανάδειξη της ηλιακής ενέργειας ως μέσου 
άσκησης κοινωνικής πολιτικής μέσω του προγράμματος 
net-metering» είπε ο κ. Καλογιάννης και συμπλήρωσε: 
«Είμαστε πεπεισμένοι ότι αυτή η συνεργασία θα αποτελέσει 
έναυσμα και πιλότο και για άλλους δήμους σε ολόκληρη τη 
χώρα».

ΣΕΙΣΜΟΙ ΠΟύ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ, ΠΙΘΑΝΟΤΑΤΑ ΛΟΓΩ 
φΡΑΓΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΕχΝΗΤΩΝ ΛΙΜΝΩΝ

ΣύΜφΩΝΟ ΣύΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞύ ΤΗΣ FORTHNET ΚΑΙ ΤΗΣ δΕΗ

ΕύΡΩΖΩΝΗ: ΑΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟύ δΑΝΕΙΣΜΟύ ΤΩΝ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟΝ ΑύΓΟύΣΤΟ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ φΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΜΕ ΣΤΟχΟ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
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Σαν χθες  πριν από 60 χρόνια, στις 4 Οκτωβρίου 1957, μια 
μικρή σφαίρα διαμέτρου μόνο 58 εκατοστών και βάρους 64 
κιλών ξεκίνησε τη διαστημική εποχή και έδωσε το έναυσμα 
για να μεταφερθεί ο ανταγωνισμός του ψυχρού πολέμου 
στο διάστημα. Το ΑΠΕ-ΜΠε γράφει ότι ήταν ο Σπούτνικ, ο 
πρώτος τεχνητός δορυφόρος που τέθηκε σε ελλειπτική τρο-
χιά γύρω από τη Γη από τη Σοβιετική Ένωση. Χάρη στο ανα-
κλαστικό μεταλλικό περίβλημά του, αντανακλούσε έντονα 
το φως του Ήλιου και ήταν ορατός ακόμη και με γυμνά μάτια 
σαν μια μικρή λαμπερή κουκίδα. Η εκτόξευση είχε γίνει από 
ένα πεδίο πυραυλικών δοκιμών κάπου στο απομονωμένο 
Καζακστάν, μια περιοχή όπου έμελλε να αποτελέσει το με-
τέπειτα διάσημο κοσμοδρόμιο του Μπαϊκονούρ. Παρόλο 
που μόνο οι εργαζόμενοι στο απόρρητο πρόγραμμα είχαν 
πάρει μυστικές επιστολές για να παρευρεθούν στην εκτόξευ-
ση, τελικά συνέρρευσαν πλήθη συγγενών και φίλων. Όπως 
είπε ένας αυτόπτης μάρτυρας, «μετά γυρίσαμε στα καταλύ-
ματά μας και ήπιαμε καθαρό αλκοόλ για να γιορτάσουμε 
τη νίκη του πυραύλου μας». Τις πρώτες μέρες το γεγονός 
πέρασε μάλον στα «ψιλά», αλλά γρήγορα ο διεθνής Τύπος 
αντιλήφθηκε τη σημασία του -ιδίως εν μέσω του ψυχρού 
πολέμου- και την ανέδειξε. Ήταν ένας μεγάλος θρίαμβος 
προπαγάνδας για τη σοβιετική κυβέρνηση και μια μεγάλη 
ντροπή -και έντονος φόβος λόγω τεχνολογικής υστέρησης- 
για την αμερικανική. Οι ΗΠΑ βάλθηκαν γρήγορα να ξεπλύ-
νουν αυτή τη ντροπή και να πάρουν την πρωτοκαθεδρία 
στο διάστημα. Κάπως έτσι, δημιούργησαν την Αμερικανική 
Διαστημική Υπηρεσία (NASA) και στη συνέχεια το πρόγραμ-
μα «Απόλλων», που οδήγησε τους Αμερικανούς πρώτους 
στη Σελήνη μετά από 12 χρόνια.  Ο Σπούτνικ ήταν έργο του 
«πατέρα» του σοβιετικού διαστημικού προγράμματος Σερ-
γκέι Κορολιόφ, ο οποίος είχε περάσει έξι χρόνια στα στρα-

τόπεδα Γκουλάγκ. Βοηθήθηκε σημαντικά από γερμανούς 
επιστήμονες, οι οποίοι είχαν συμμετάσχει στην ανάπτυξη 
του πυραυλικού προγράμματος του Χίτλερ και μετά την 
ήττα της ναζιστικής Γερμανίας μεταφέρθηκαν, θέλοντας και 
μη, στη Σοβιετική Ένωση. Αρχικά η ρωσο-γερμανική ομάδα 
επιστημόνων και μηχανικών κλήθηκε να δημιουργήσει ένα 
διηπειρωτικό βαλλιστικό πύραυλο ικανό να μεταφέρει μια 
βόμβα υδρογόνου σε οποιοδήποτε σημείο της Γης, όπως 
δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 97χρονος Νικολάι Σιγκα-
νόφ, ο οποίος είχε συμμετάσχει στην κατασκευή του σοβιετι-
κού στρατιωτικού πυραύλου R-7 Semyorka, που επρόκειτο 
αργότερα να θέσει σε τροχιά τον Σπούτνικ. Στην πορεία, ο 
οραματιστής Κορολιόφ έκανε τολμηρά όνειρα, που αφο-
ρούσαν την κατάκτηση του διαστήματος. Τα όνειρα αυτά 
είχαν και μια ανταγωνιστική διάσταση, καθώς ήταν γνωστό 
ότι ένας άλλος γερμανός πυραυλικός επιστήμων, ο Βέρνερ 
φον Μπράουν, ήδη εργαζόταν για λογαριασμό των ΗΠΑ. 
Μετά από προσπάθειες τριών ετών και τρεις καταστροφές 
πιλοτικών πυραύλων, τελικά ο τέταρτος R-7, εφοδιασμένος 
με ένα ομοίωμα πυρηνικής κεφαλής, εκτοξεύθηκε επιτυχώς 
τον Αύγουστο του 1957 και βρήκε το στόχο του στην απο-
μακρυσμένη χερσόνησο Καμτσάτκα της ‘Απω Ανατολής.  
Έχοντας πληροφορίες ότι οι ΗΠΑ θα εκτόξευαν τον πρώτο 
δορυφόρο τους το 1958, η Σοβιετική Ένωση έκανε αγώνα 
δρόμου για να προλάβει. Για να καταστεί αυτό εφικτό, ο Κο-
ρολιόφ πρότεινε και έγινε δεκτό να αναθεωρηθούν τα αρχι-
κά σχέδια για έναν μεγάλο δορυφόρο και να κατασκευασθεί 
ένας μικρός σφαιρικός δορυφόρος, που θα περιείχε μόνο 
ένα ραδιοπομπό και μπαταρία, ώστε το σήμα του να φθάνει 
στη Γη. Σύμφωνα με τον Σιγκανόφ, μέσα σε δύο μόνο μή-
νες ο Σπούτνικ ήταν έτοιμος και μπόρεσε να εκτοξευθεί τον 
Οκτώβριο του 1957. Καθώς οι απανταχού ραδιοερασιτέχνες 

στη Γη συντονίζονταν με έξαψη για να πιάσουν το δορυ-
φορικό σήμα του, όταν διέσχιζε τον ουρανό πάνω από τα 
κεφάλια τους (το σήμα σταμάτησε μετά από 22 μέρες, όταν 
εξαντλήθηκαν οι μπαταρίες), οι εφευρέτες του πρωτίστως 
είχαν άλλο πράγμα στο μυαλό τους. «Το πιο σημαντικό 
πράγμα ήταν ότι είχε αποδείξει την αποτελεσματικότητα του 
πυραύλου R-7», όπως είπε ο υπερήλικος πρώην σοβιετικός 
επιστήμων. Ο Σπούτνικ 1 παρέμεινε σε τροχιά 92 μέρες, 
έχοντας πραγματοποιήσει 1.440 περιφορές γύρω από τη 
Γη, προτού χάσει ταχύτητα και τελικά καεί στην ατμόσφαι-
ρα στις 8 Ιανουαρίου 1958. Λίγο μετά, το Φεβρουάριο του 
ίδιου έτους, οι ΗΠΑ έστειλαν στο διάστημα το πρώτο τους 
δορυφόρο, τον Explorer 1. Μετά τον Σπούτνικ 1 ακολούθη-
σαν πολλές πρωτιές: Ο πρώτος ζωντανός οργανισμός στο 
διάστημα, η σκυλίτσα Λάϊκα (Σπούτνικ 2 στις 3 Nοεμβρίου 
1957), η πρώτη φωτογραφία της Γης από το διάστημα 
(Explorer 6 το 1959), ο πρώτος άνθρωπος στο διάστημα, ο 
σοβιετικός Γιούρι Γκαγκάριν (Βοστόκ 1 το 1961), η πρώτη 
γυναίκα στο διάστημα, η σοβιετική Βαλεντίνα Τερέσκοβα 
(Βοστόκ 6 το 1963) και ο πρώτος άνθρωπος στη Σελήνη, 
ο αμερικανός Νιλ ‘Αρμστρονγκ (Απόλλων 11 το 1969).  Ο 
«ψυχρός πόλεμος» στο διάστημα τελείωσε το 1975, με το 
κοινό πρόγραμμα «Απόλλων-Σογιούζ», όταν για πρώτη 
φορά Αμερικανοί και Σοβιετικοί συνεργάσθηκαν σε μια 
επιστημονική αποστολή. Σήμερα πάνω από 1.400 εν λει-
τουργία τεχνητοί δορυφόροι βρίσκονται σε τροχιά γύρω 
από τη Γη. Σήμερα επίσης μπορεί να δει κανείς αντίγραφα 
του Σπούτνικ σε διάφορα μουσεία σε όλο τον κόσμο. Και 
βεβαίως, προς τιμή του, έχουν πάρει το όνομά του διάφορα 
πράγματα, με πιο χαρακτηριστικό πρόσφατο παράδειγμα το 
ομώνυμο μέσο ενημέρωσης της Ρωσίας. 

Οι επιστήμονες Ζακ Ντιμποσέ (Jacques Dubochet, Ελβετία), Γιόακιμ Φρανκ (Joachim Frank, 
ΗΠΑ) και Ρίτσαρντ Χέντερσον (Richard Henderson, Ηνωμένο Βασίλειο) βραβεύονται με 
το Νόμπελ Χημείας 2017 για την ανάπτυξη της κρυο-ηλεκτρονικής μικροσκοπίας η οποία 

απλοποιεί και βελτιώνει την απεικόνιση των βιομορίων, σύμφωνα με τη ανακοίνωση της 
Σουηδικής Βασιλικής Ακαδημίας Επιστημών.

Το ποσό των 1,138 δισ ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με επιτόκιο μειωμένο στο 2,35% έναντι 2,40% της 
προηγούμενης δημοπρασίας εντόκων γραμματίων αντίστοιχης διάρκειας. Το ύψος των προσφορών υπερκάλυψε το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό κατά 1,44 φορές απο 1,39 φορές την 
προηγούμενη φορά, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών.

Βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η συνολική εικόνα στη θαλάσσια περιοχή του Σαρωνικού κόλπου, μετά τη βύθιση του δεξαμενόπλοιου «Αγία Ζώνη ΙΙ» νοτιοδυτικά της Αταλάντης, ενώ την 
ίδια ώρα οι επιχειρήσεις απορρύπανσης συνεχίζονται. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τη χθεσινή συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου, στη Σαλαμίνα δεν υφίσταται επιφανειακή 
θαλάσσια ρύπανση, ενώ συνεχίζονται από ιδιωτικά συνεργεία 136 ατόμων οι εργασίες καθαρισμού των ακτών στην ευρύτερη περιοχή.

ΕΞΗΚΟΣΤΗ ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΟύ δΟΡύφΟΡΟύ ΣΠΟύΤΝΙΚ: Η ΜΙΚΡΗ ΣφΑΙΡΑ 
ΠΟύ ΕΓΚΑΙΝΙΑΣΕ ΤΗ δΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΕΠΟχΗ

ΤΟ ΝΟΜΠΕΛ χΗΜΕΙΑΣ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤύΞΗ ΤΗΣ ΚΡύΟ-ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΜΙΚΡΟΣΚΟΠΙΑΣ

ΑΝΤΛΗΘΗΚΕ 1,138 δΙΣ ΕύΡΩ ΑΠΟ  δΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ

ΤΙ  ΛΕΕΙ ΤΟ ύΠΟύΡΓΕΙΟ ΝΑύΤΙΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟ
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Εκτεθειμένοι στον κίνδυνο να χάσουν τα πενιχρά υπόλοιπα 
των καταθέσεών τους στις τράπεζες, καθώς επίσης και την 
ακίνητη περιουσία τους, συμπεριλαμβανομένης και της 
πρώτης κατοικίας τους, έναντι -μάλιστα «πινακίου φακής», 
βρίσκονται πλέον χιλιάδες φορολογούμενοι που χρωστούν 
στο Δημόσιο, ακόμη και μικροποσά. Αιτία οι τροποποιήσεις 
επί το δυσμενέστερον που επέφερε φέτος η κυβέρνηση στον 
ισχύοντα Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). Υπο-
λογίζεται ότι περισσότεροι από 460.000 φορολογούμενοι με 
ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο θα υποστούν εντός των 
προσεχών δύο ετών την πολύ σκληρή δοκιμασία των κατα-
σχέσεων στις καταθέσεις τους και την ακίνητη περιουσία τους.
Απολογισμός...
Σύμφωνα, ειδικότερα, με στοιχεία των αρμόδιων υπηρεσιών 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), οι κατα-
σχέσεις καταθέσεων και περιουσιακών στοιχείων οφειλετών 
του Δημοσίου επιβάλλονται ήδη με ρυθμούς 20.000 ανά 
μήνα ή περίπου 1.000 ανά εργάσιμη ημέρα! Συγκεκριμένα, 
στο επτάμηνο από την 1η-1 -201 7 έως και τις 31-7-2017 
επιβλήθηκαν 132.373 κατασχέσεις σε βάρος ισάριθμων οφει-
λετών του Δημοσίου, με αποτέλεσμα ο συνολικός αριθμός 
των φορολογουμένων εναντίον των οποίων έχουν ληφθεί 
τα μέτρα αυτά να έχει εκτοξευθεί πλέον στους 971.429, ένα-
ντι 839.056 στο τέλος του 2016. Με τους ρυθμούς με τους 
οποίους επιβάλλονται πλέον οι κατασχέσεις υπολογίζεται ότι 
μέχρι τη λήξη της συνταγματικής θητείας της «μνημονιακής» 
συγκυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ., δηλαδή μέχρι τον Σεπτέμ-
βριο του 2019, θα επιβληθούν κατασχέσεις καταθέσεων και 
περιουσιών σε περισσότερους από 460.000 οφειλέτες του Δη-
μοσίου (23 μήνες χ 20.000 κατασχέσεις ανά μήνα)! Οι αιτίες 
για τις οποίες εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου 
θα βρεθούν εντός των προσεχών δύο ετών αντιμέτωποι με το 
οδυνηρό μέτρο των κατασχέσεων, ακόμη και για μικροοφει-
λές, είναι οι εξής: 
1. Η «μνημονιακή» συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.ΕΛ. διατήρησε 
αμετάβλητες τις επαχθείς ρυθμίσεις του ΚΕΔΕ, σύμφωνα με τις 
οποίες επιτρέπονται κατασχέσεις καταθέσεων από τις φορο-
λογικές αρχές ακόμη και για ληξιπρόθεσμες μικροοφειλές από 
31 έως και 500 ευρώ! Το αποτέλεσμα είναι να έχουν ενταθεί 
τους τελευταίους μήνες οι κατασχέσεις πενιχρών υπολοίπων 
από τραπεζικούς λογαριασμούς εκατοντάδων χιλιάδων μι-
κροοφειλετών, ακόμη και οι δεσμεύσεις των τραπεζικών λο-
γαριασμών που ανήκουν σε μικροοφειλέτες αλλά δεν έχουν 
υπόλοιπα!
 Στη δεύτερη αυτή περίπτωση οι φορολογούμενοι-μικροοφει-
λέτες δεν μπορούν να «κινήσουν» τους λογαριασμούς τους, 
καθώς ό,τι πιστώνεται σ’ αυτούς κατάσχεται αυτόματα από τις 

Με καθαρούς μηνιαίους μισθούς κάτω των 800 ευρώ αμεί-
βονται περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους στον 
ιδιωτικό τομέα ενώ σχεδόν 1.200.000 συνταξιούχοι ζουν με 
κύρια σύνταξη κάτω από 500 ευρώ. Η οικονομική κρίση στην 
Ελλάδα έχει διαμορφώσει μισθούς και συντάξεις Βαλκανίων.
Μάλιστα η φτώχεια χτυπάει την πόρτα σε ολοένα και πε-
ρισσότερους εργαζόμενους και συνταξιούχους. Μισθοί και 
συντάξεις αποτελούν πλέον χαρτζιλίκι ενώ το 40% των εισο-
δημάτων αφαιρείται από τον ΕΦΚΑ και την Eφορία. Η κατά-
σταση είναι απελπιστική και μάλιστα θα επιδεινωθεί το 2019 
με τις νέες περικοπές. Σημειώνεται ότι τα τελευταία επίσημα 
στατιστικά στοιχεία δείχνουν ότι τέσσερις στους δέκα Έλληνες 
βρίσκονται κάτω από το όριο της φτώχειας.
Στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας οι ωρομίσθιοι εργαζόμε-
νοι με αμοιβή 3 ευρώ την ώρα (δουλειές του …ποδαριού) 
μαζί με τους εργαζόμενους με ευέλικτες μορφές απασχόλη-
σης, αποδυόμουν το νέο κυβερνητικό αφήγημα για μείωση 
της ανεργίας. Ήδη το 55% των νέων προσλήψεων στον ιδι-
ωτικό τομέα είναι με ευέλικτες μορφές απασχόλησης εκ των 
οποίων 126. 956 εργαζόμενοι αμείβονται με μεικτό μηνιαίο 
μισθό έως 100 ευρώ. Η γενιά των 360 ευρώ αλλά και των 
mini jobs ανήκει στην κυβέρνηση «ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ». Τα νέα 
στοιχεία της ΓΣΕΕ δείχνουν ότι οι ωρομίσθιοι εργαζόμενοι, 
τους οποίους ο ΟΑΕΔ δεν θεωρεί άνεργους, έχουν κατακλύσει 
τα τελευταία χρόνια τις εταιρείες πωλήσεων, την προώθηση 
προϊόντων μέσω τηλεφώνου, τα e-shop, τις εταιρείες σεκιού-
ριτι, τα ντελίβερι και τα συνεργεία καθαρισμού.
Μάλιστα βαρύ είναι το τίμημα που έχουν πληρώσει κατά την 
περίοδο 2015-2017 οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα, κα-
θώς σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της αγοράς εργασίας, οι 
περικοπές μισθών έφτασαν σε ποσοστό 18, 9%, ενώ την ίδια 
στιγμή η ασυδοσία χτύπησε «κόκκινο», με την καθιέρωση 
ελαστικών συμβάσεων εργασίας αλλά και τον διπλασιασμό 
των εργαζομένων με συμβάσεις μερικής απασχόλησης. Τα 
στοιχεία του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ (Ιανουάριος – Ιούλιος 
2017), δείχνουν ότι η πλειονότητα των νέων θέσεων απασχό-
λησης αφορά θέσεις μερικής απασχόλησης κατά 47, 86% και 
εκ περιτροπής εργασίας κατά 13, 81%. Η σημαντική ενίσχυση 
της επισφαλούς απασχόλησης επηρεάζει και την μεταβολή 
των μισθών αφού, όπως δείχνουν τα στοιχεία απασχόλησης 
του ΙΚΑ -ΕΤΑΜ ο μέσος μισθός με μερική απασχόληση ήταν 
397, 67 ευρώ μικτά.
Την ίδια ώρα τα νέα στοιχεία του Ενιαίου Δικτύου Συνταξιού-
χων, για τη φτωχοποίηση των συνταξιούχων, είναι αποκαλυ-
πτικά:

ΕΠΕΛΑΣΗ ΤΗΣ ΕφΟΡΙΑΣ ΣΕ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ 
ΚΑΙ Α’ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΜΙΣΘΟΙ, ΕΞΑΘΛΙΩΜΕΝΟΙ 
ΣύΝΤΑΞΙΟύχΟΙ
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τράπεζες και αποδίδεται στο Δημόσιο για την αποπληρωμή 
των χρεών τους προς την εφορία! Οι μόνες περιπτώσεις στις 
οποίες οι οφειλέτες γλιτώνουν τις κατασχέσεις των υπολοί-
πων των τραπεζικών τους λογαριασμών είναι αυτές κατά τις 
οποίες έχουν προλάβει να δηλώσουν ως «ακατάσχετους» στο 
TAXISnet συγκεκριμένους λογαριασμούς τους, στους οποίους 
κατατίθενται ποσά μισθών, συντάξεων ή άλλων ασφαλιστι-
κών βοηθημάτων.
Στις περιπτώσεις αυτές δεν επιτρέπονται κατασχέσεις σε 
υπόλοιπα που δεν υπερβαίνουν τα 1.250 ευρώ. Ωστόσο, η 
προστασία αυτή ισχύει για έναν μόνο τραπεζικό λογαριασμό 
κάθε φορολογούμενου. Οι υπόλοιποι λογαριασμοί του παρα-
μένουν εκτεθειμένοι σε δεσμεύσεις και κατασχέσεις.
2. Σαν να μην έφθαναν όλα αυτά, με μια διάταξη-βόμβα που 
«πέρασε» τον περασμένο Μάιο από τη Βουλή (άρθρο 78 του 
ν. 4472/2017). Η «μνημονιακή» συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝ.
ΕΛ., προβλέπεται ότι οι πλειστηριασμοί ακινήτων για απλή-
ρωτες οφειλές προς τις ΔΟΥ επιτρέπεται πλέον να διενεργού-
νται με τιμές εκκίνησης (τιμές πρώτης προσφοράς) όχι πλέον 
τις αντικειμενικές αξίες, αλλά τις πολύ πιο χαμηλές αγοραίες 
αξίες της κτηματαγοράς. Η διάταξη αυτή, σε συνδυασμό με 
δύο ακόμη ισχύουσες διατάξεις του ΚΕΔΕ σύμφωνα με τις 
οποίες οι κατασχέσεις και οι πλειστηριασμοί ακινήτων επι-
τρέπεται να επιβάλλονται για ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών 
άνω των 500 ευρώ και ότι από τις κατασχέσεις για χρέη προς 
το Δημόσιο δεν προστατεύεται π πρώτη κατοικία, άνοιξε τους 
«ασκούς του Αιόλου» για χιλιάδες οφειλέτες του Δημοσίου, οι 
οποίοι κινδυνεύουν πλέον να χάσουν ακόμη και τα σπίτια στα 
οποία διαμένουν και για οφειλές χαμηλότερες των 5.000 ή και 
των 10.000 ευρώ! 
Ομολογία 
Η επιβεβαίωση ότι τα ακίνητα θα εκπλειστηριάζονται με τις 
πολύ χαμηλές τρέχουσες εμπορικές αξίες ήρθε επισήμως 
από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών με 
έγγραφη απάντηση που κατέθεσε πρόσφατα στη Βουλή μετά 
από επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, 
Νικήτα Κακλαμάνη. Δεδομένου ότι η αγορά ακινήτων έχει 
καταρρεύσει τα τελευταία χρόνια και οι εμπορικές αξίες υπο-
λείπονται κατά πολύ των αντικειμενικών, οι πλειστηριασμοί 
ακινήτων για απλήρωτα χρέη προς το Δημόσιο δεν θα κη-
ρύσσονται άγονοι, αφού δυνητικά θα υπάρχουν πλειοδότες 
που θα διαθέτουν λιγότερα χρήματα.
Σε κάθε περίπτωση, το πολύ χαμηλό τίμημα που θα εισπράτ-
τει το Δημόσιο από τον πλειστηριασμό μπορεί να μην είναι 
αρκετό για να καλύψει το συνολικό χρέος του οφειλέτη, με 
αποτέλεσμα αυτός όχι μόνο να χάσει το ακίνητό του αλλά 
και να συνεχίσει να οφείλει στο Δημόσιο! Δεδομένου δε ότι 
ο ΚΕΔΕ δεν εξαιρεί την πρώτη κατοικία του οφειλέτη από την 
κατάσχεση και τον πλειστηριασμό, ο κίνδυνος απώλειας της 
οικογενειακής στέγης για χιλιάδες οφειλέτες έναντι πενιχρού 
αντιτίμου είναι πλέον υπαρκτός. 

Συνέχεια σελ.19
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Στο τι θα αποφασίσει ο επενδυτής στρέφεται πλέον 
το ενδιαφέρον αναφορικά με την έκταση του πρώην 
αεροδρομίου στο Ελληνικό, με την κυβέρνηση να προ-
σπαθεί να πείσει ότι η κήρυξη από το Κεντρικό Αρχαιο-
λογικό Συμβούλιο (ΚΑΣ) 280 στρεμμάτων -λιγότερων 
σε σχέση με άλλες προτάσεις που υπήρξαν- ως αρχαι-
ολογικού ενδιαφέροντος, δεν θα σταθεί εμπόδιο στην 
υλοποίηση της επένδυσης των 7 δισ. ευρώ.
Από τη λιτή χθεσινή ανακοίνωση της Lamda 
Development, πάντως, φαίνεται ότι όλα τα ενδεχόμενα 
είναι ανοιχτά. Η εταιρεία του ομίλου Λάτση, που μαζί 
με την κινεζική Fosun και την Eagle Hills με έδρα το 
Abu Dhabi συνιστούν επενδυτικό όχημα με την ονο-
μασία Hellinikon Global για το Ελληνικό, σημειώνει 
πολύ προσεκτικά ότι «πριν τοποθετηθεί στο θέμα των 
αποφάσεων του ΚΑΣ της 3/10/2017 αναμένει την επί-
σημη ενημέρωση σχετικά με το ακριβές περιεχόμενό 
τους. Αφού μελετήσει τις αποφάσεις αυτές και τα δι-
αγράμματα που θα τις συνοδεύουν, θα είναι σε θέση 
να εκτιμήσει τις επιπτώσεις στο master plan και το επι-
χειρηματικό σχέδιο, παραμένοντας προσηλωμένη στα 
υπογεγραμμένα και κυρωμένα από το Κοινοβούλιο 
συμβατικά κείμενα».
Εύθραυστη εμπιστοσύνη
 Η επισήμανση του επενδυτή για τις επιπτώσεις στο 
master plan είναι το «κλειδί» της υπόθεσης. Όπως 
εκτιμάται, η Lamda για να μπει στη διαδικασία να 
συζητήσει εκ νέου αλλαγές στις συμβάσεις που έχει 
υπογράψει θα πρέπει αυτές να είναι ήσσονος σημασί-
ας. Η εμπιστοσύνη μεταξύ επενδυτή και κυβέρνησης 
(και αυτό διαχρονικά, αφού η υφιστάμενη διαδικασία 
για το Ελληνικό έχει ξεκινήσει από την προηγούμενη 
κυβέρνηση) είναι σε κάθε περίπτωση εύθραυστη, 
καθώς δεν θα είναι η πρώτη φορά που η πλευρά του 
Δημοσίου υπαναχωρεί από τα συμφωνηθέντα. Εύλογα 
στην πλευρά του επενδυτή επικρατεί η ανησυχία για το 
πόσες φορές ακόμα και σε ποια κρίσιμα στοιχεία του 
έργου θα χρειαστεί να τροποποιήσει σχεδιασμούς που 
έχουν συμφωνηθεί.
Η ανακοίνωση της Lamda καταλήγοντας επαναλαμ-
βάνει το αυτονόητο, το γεγονός δηλαδή ότι «η προ-
σπάθεια ανάδειξης των αρχαιολογικών ευρημάτων 
περιλαμβάνεται από την αρχή στις δεσμεύσεις της 
εταιρείας και επιπλέον προβλέπεται και θεσμικά τόσο 
από τους σχετικούς νόμους όσο και από το μνημόνιο 

ΣΤΗΝ ΚΟψΗ ΤΟύ ΞύΡΑφΙΟύ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ
Η ΝΑύΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-2                                                         05/10/2017

συνεργασίας με το υπουργείο Πολιτισμού, ανεξάρτητα 
από τις όποιες αποφάσεις οργάνων της Πολιτείας».
280 στρ. αρχαιολογικού ενδιαφέροντος 
Τα 280 στρέμματα που το ΚΑΣ κηρύσσει αρχαιολογικό 
χώρο βρίσκονται μεταξύ άλλων στο τμήμα της έκτασης 
στον Αγιο Κοσμά, στο λόφο Χασάνι, στο ρέμα Τραχώ-
νων, αλλά και στον σταθμό του μετρό Αργυρούπολης 
και στο αμαξοστάσιο του τραμ που βρίσκεται εντός της 
έκτασης των 6.200 στρεμμάτων της επένδυσης. Εύλο-
γα προκύπτει το ερώτημα γιατί η κήρυξη από το ΚΑΣ 
δεν προχώρησε πριν γίνουν π.χ. οι προαναφερόμενες 
εγκαταστάσεις για τα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Προβληματισμός για το ύψος των κτηρίων
 Όπως εκτιμάται, προβληματισμό στον επενδυτή προ-
καλεί και η πληροφορία ότι το ΚΑΣ ενέκρινε μεν το 
Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) και τη Στρα-
τηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), 
αλλά με την επιφύλαξη για το ύψος των κτηρίων. Τα 
ψηλά κτήρια - τοπόσημα, ωστόσο, αποτελούν αδια-
πραγμάτευτο τμήμα της επένδυσης, όπως μπορεί κα-
νείς να διαπιστώσει διαβάζοντας τα βασικά σημεία και 
τη λογική που διέπει το master plan.
Σημειώνεται ότι η απόφαση του ΚΑΣ ελήφθη έπειτα 
από πολύωρη συνεδρίαση προχθές με μεγάλη πλειο-
ψηφία (15 υπέρ 1 κατά) και αφού στη συζήτηση είχε 
τεθεί πρόταση για κήρυξη ως αρχαιολογικού ενδιαφέ-
ροντος έκτασης 700 στρεμμάτων.
Ο συμβιβασμός που φαίνεται να επετεύχθη επιβλήθηκε 
και από το γεγονός ότι πολλά μέλη του ΚΑΣ συνυπολό-
γισαν τις συνέπειες από μια απόφαση που θα οδηγούσε 
την επένδυση κατευθείαν στο συρτάρι.
Ικανοποίηση από την κυβέρνηση 
Η κυβέρνηση από την πλευρά της εξέφρασε ικανοποί-
ηση για την απόφαση του ΚΑΣ. Ο κυβερνητικός εκπρό-
σωπος Δημήτρης Τζανακόπουλος σημείωσε ότι μετά 
και τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ, «γίνεται ένα μεγάλο 
βήμα για την υλοποίηση μιας σημαντικής επένδυσης, 
με σεβασμό στην κείμενη νομοθεσία, την προστασία 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, ενώ ταυτόχρονα εκμη-
δενίζονται οι νομικοί κίνδυνοι που θα μπορούσαν να 
δημιουργήσουν μελλοντικά ανυπέρβλητα εμπόδια για 
την υλοποίηση της επένδυσης».
Ο ίδιος επανέλαβε πως «η κυβέρνηση έχει δεσμευ-
τεί να διασφαλίσει την επιτάχυνση των διαδικασιών 
αδειοδότησης που ενδεχομένως θα απαιτηθούν στο 
μέλλον» και επισήμανε πως η συγκεκριμένη απόφαση 
«είναι πλήρως συμβατή με τις υποχρεώσεις του ελλη-
νικού Δημοσίου που απορρέουν από την αρχική σύμ-
βαση και ανοίγει τον δρόμο για να πληρωθεί το σύνο-
λο των αναβλητικών αιρέσεων για τη μεταβίβαση των 

 Οι 8 στους 10 συνταξιούχους έχουν φθάσει πια στο στάδιο της 
εξαθλίωσης. Δεν μπορούν να πληρώσουν ούτε τα φάρμακά 
τους ενώ δεν έχουν χρήματα για να πληρώσουν ούτε τους 
λογαριασμούς του ηλεκτρικού και το τηλέφωνο.
Περίπου 1,5 εκατομμύριο συνταξιούχοι (με εισόδημα 4.500 
ευρώ τον χρόνο), «βουλιάζουν» στη φτώχεια, τη στιγμή που 
οι νέες περικοπές στις σημερινές συντάξεις το 2019 θα οδη-
γήσουν σε συνολική μνημονιακή απώλεια εισοδημάτων για 
τους συνταξιούχους έως 70%.
 Παρατηρείται «εξαφάνιση» των επικουρικών συντάξεων, κα-
θώς οι 7 μειώσεις σε σχέση με την αρχική σύνταξη (πριν από 
τις μνημονιακές περικοπές) αγγίζουν ή και ξεπερνούν το 78%. 
Είναι χαρακτηριστική περίπτωση συνταξιούχου που η αρχική 
επικουρική του σύνταξη ήταν της τάξης των 585,2 ευρώ και η 
σημερινή του σύνταξη είναι 138,8 ευρώ (μείωση 78%).
Σχεδόν 1. 200. 000 συνταξιούχοι ζουν με κύρια σύνταξη κάτω 
από 500 ευρώ, ενώ άλλοι 962. 466 συνταξιούχοι λαμβάνουν 
μηνιαίως από 500 έως 1.000 ευρώ. Δηλαδή από το σύνολο 
των 2.892.000 συνταξιούχων, οι 2.150.000 (ποσοστό 74%) 
είναι υποχρεωμένοι να τα βγάλουν πέρα με συντάξεις που δεν 
ξεπερνούν τα 1.000 ευρώ. Η μέση κύρια σύνταξη ανέρχεται 
στα 722 ευρώ τον μήνα, η μέση επικουρική σύνταξη διαμορ-
φώνεται στα 170 ευρώ μηνιαίως, ενώ το μέσο μέρισμα των 
συνταξιούχων του Δημοσίου φτάνει τα 97 ευρώ τον μήνα.
Οι συνταξιούχοι θα χάσουν έως 3 συντάξεις το 2019 εξαιτίας 
της μείωσης κατά 18% της προσωπικής διαφοράς όλων των 
κύριων καταβαλλόμενων συντάξεων, τη μείωση κατά 18% 
της προσωπικής διαφοράς όλων των επικουρικών συντάξε-
ων, τη κατάργηση των οικογενειακών επιδομάτων (συζύγου 
και τέκνων) από όλες τις κύριες και επικουρικές συντάξεις, το 
«πάγωμα» των αυξήσεων σε όλες τις συντάξεις μέχρι τον Δε-
κέμβριο του 2021 και τέλος από τη κατάργηση του ΕΚΑΣ για 
280.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
Το 2021 οι συντάξεις θα φθάσουν στα 620 ευρώ (μεικτά) η 
μέση κύρια σύνταξη και στα 144 ευρώ (μεικτά) η μέση επι-
κουρική σύνταξη.
Υπενθυμίζεται ότι από το 2019 kαταργείται στους ήδη συντα-
ξιούχους η προσωπική διαφορά στις συντάξεις. Παλαιοί συ-
νταξιούχοι ευθυγραμμίζονται με τους νέους. Χάνουν άμεσα 
έτσι έως 18% κύριας και επικουρικής σύνταξης. Ωστόσο οι 
μειώσεις δεν θα είναι 18%, αλλά φτάνουν και στο 25%, για-
τί δεν κόβεται μόνο σύνταξη, λόγω προσωπικής διαφοράς, 
αλλά καταργούνται και τα επιδόματα συζύγου και τέκνων. Τα 
επιδόματα συζύγου και παιδιών καταργούνται ξεχωριστά και 
δεν μπαίνουν στο πλαφόν του 18%.
Την ίδια ώρα κρυφά χαράτσια στις συντάξεις, μέσω της αύ-
ξησης των ασφαλιστικών εισφορών, επέβαλε η σημερινή 
κυβέρνηση πέρα από τις δραστικές μειώσεις που επέφερε ο 
νόμος Κατρούγκαλου αλλά και το νέο Μνημόνιο. Εκτιμάται ότι 
ο «λογαριασμός» κινείται στα 8 δισ. ευρώ, τα οποία θα παρα-
κρατηθούν από το 2016 έως το 2019 από τους συνταξιούχους 
μόνο υπέρ του ΕΟΠΥΥ, μέσα από την εισφορά ύψους 6% από 
τις κύριες συντάξεις και 6% από τις επικουρικές. Η συνολική 

παρακράτηση υπέρ του ΕΟΠΥΥ ανέρχεται σε 2 δισ. ευρώ ανά 
έτος, δηλαδή 8 δισ. ευρώ την τετραετία.
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Η ενδοευρωπαϊκή αβεβαιότητα – ειδικά μετά τις γερ-
μανικές εκλογές - και οι συνέπειες στο συναλλαγματικό 
περιβάλλον μετά τις επερχόμενες αλλαγές της νομισμα-
τικής πολιτικής της Fed, υποχρεώνουν την ΕΚΤ σε μία 
περισσότερο «σύνθετη” και προσεκτική γραμμή, σύμ-
φωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών που παρακολουθούν 
από κοντά τους τελευταίους προβληματισμούς στους 
πάνω ορόφους του μεγάρου της στην Φρανκφούρτη. 
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αυτές, η πληροφορία που 
διέρρευσε χθες για αυστηρότερη προσέγγιση όσον 
αφορά το εύρος των «προβλέψεων” για τα δάνεια 
αποτελεί στοιχείο αναπροσαρμογής της πολιτικής της 
ΕΚΤ όσον αφορά την εκκαθάριση του κυκεώνα των 
κόκκινων δανείων στην Ευρώπη. 
Αλλά αυτή η «αυστηρότερη” θέση της θα συνοδεύεται 
από μία «επαρκώς ευνοϊκή” στάση -  και όσο διάστη-
μα χρειασθεί - για τις όποιες ανάγκες του τραπεζικού 
συστήματος προκύψουν όσον αφορά στην χρηματο-
δότησή τους. 
Με άλλα λόγια, η ΕΚΤ προωθεί σιωπηρά την πολιτι-
κή του «μαστιγίου και του καρότου”, με μεγαλύτερη 
πίεση για την εκκαθάριση του τεράστιου όγκου των 
κόκκινων δανείων που ξεπερνά το 1 τρισ. ευρώ, αλλά 
σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι τράπεζες θα έχουν όση 
πρόσβαση σε χρηματοδότηση χρειασθούν εφ’ όσον 
κινούνται στην «γραμμή” της. 
Αυτό, όπως διευκρινίζεται αρμοδίως, σημαίνει ότι η 
ΕΚΤ θα καθυστερήσει ακόμα αρκετά να ανταποκριθεί 
στις ασφυκτικές πιέσεις, ειδικά από την Bundesbank, 
για την στροφή προς την απόσυρση της ποσοτικής 
χαλάρωσης με την υλοποίηση ενός προγράμματος 
«tapering” και στην Ευρωζώνη. 
Πόσο; Κανείς ακόμα δεν μπορεί να προβλέψει πριν 
σταθεροποιηθεί το πολιτικό περιβάλλον στο Βερολίνο. 
Και αυτό σίγουρα θα απαιτήσει μερικούς μήνες αφού 
το ποιόν θα υποστηρίξει η νέα κυβέρνηση για την 
αντικατάσταση του Ντράγκι το 2019 θα είναι ένα από 
κεντρικά στοιχεία για την επίτευξη της νέας κυβερνη-
τικής συμμαχίας. 
Από μία άποψη, όπως σχολιάζεται σε διπλωματικούς 
κύκλους στις Βρυξέλλες, η καθυστέρηση στην συ-
γκρότηση της νέας γερμανικής κυβέρνησης, διευρύνει 
ατύπως την ευχέρεια κινήσεων της διοίκησης της ΕΚΤ, 
τόσο όσον αφορά τις εσωτερικές της ισορροπίες όσο 
και απέναντι στο ΔΝΤ το οποίο έχει ρίξει την σκιά των 
200 δισ. ευρώ (τόση είναι η επίσημη εκτίμησή του) 
ανακεφαλαιοποίησεων πάνω από τις ευρωπαϊκές τρά-
πεζες... 

Σε Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και πόλο έλξης 
μαθητών, φορέων και συλλόγων, με σκοπό την ανάπτυ-
ξη περιβαλλοντικής συνείδησης, θα μετατρέψει ο δήμος 
Καισαριανής το κτίριο στο Αισθητικό Δάσος Υμηττού, 
που του παραχωρήθηκε πρόσφατα με απόφαση του 
υπουργού Περιβάλλοντος Γιώργου Σταθάκη.
Της λειτουργίας του κέντρου θα προηγηθούν επισκευές 
συντήρησης, καθώς το κτίριο παρέμενε για δεκαετίες 
ανενεργό από το δασαρχείο και η αξιοποίησή του απο-
τελούσε χρόνιο αίτημα της δημοτικής αρχής στο πλαίσιο 
της προστασίας της λαϊκής περιουσίας και του ορεινού 
όγκου του Υμηττού.

ΜΕ “ΚΑΡΟΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΜΑΣΤΙΓΙΟ” Η ΕΚΤ 
ΠΡΙΝ ΚΛΕΙΣΕΙ ΤΟ 2017
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μετοχών της “Ελληνικό ΑΕ” στον αντισυμβαλλόμενο».
Σε «πανηγυρικό» τόνο ο υπουργός Επικράτειας Αλέκος 
Φλαμπουράρης υποστήριξε πως «για μια ακόμη φορά 
οι “Κασσάνδρες” διαψεύστηκαν, καθώς η επένδυση 
στο Ελληνικό προχωράει».
Η Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ 
(Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημο-
σίου) σε δήλωσή της, αφού αναφέρθηκε στις αποφά-
σεις που προηγήθηκαν και αφορούσαν το δασικό και 
τα νεότερα μνημεία σημείωσε: «Μετά τις αποφάσεις 
του ΚΑΣ θεωρούμε ότι έγινε ένα σημαντικό βήμα για 
την ολοκλήρωση της διαδικασίας που απαιτείται για 
την απρόσκοπτη εκτέλεση του έργου. Είναι εξίσου ση-
μαντικό πλέον οι αποφάσεις του ΚΑΣ να καθαρογρα-
φούν το συντομότερο δυνατόν, ώστε να επιταχυνθεί η 
υλοποίηση της επένδυσης».
• Προσφυγή για διατηρητέα 
Συζητήθηκε χθες στο Συμβούλιο της Επικράτειας η 
προσφυγή δέκα κατοίκων των Δήμων Ελληνικού Αρ-
γυρούπολης, Αλίμου και Γλυφάδας, που στρέφονται 
κατά της απόφασης της υπουργού Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, με την οποία δεν χαρακτηρίζονται διατη-
ρητέα νεότερα μνημεία και συγκεκριμένα κτήρια στην 
περιοχή του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού. Η 
απόφαση του ΣτΕ αναμένεται μέχρι το τέλος του έτους.
Μεταξύ των προσφευγόντων (που είναι μέλη της 
Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Ελ-
ληνικού) είναι και η ομότιμη καθηγήτρια ΕΜΠ Ελένη 
Πορτάλιου, η πρώην βουλευτής Β’ Αθηνών και ανα-
πληρώτρια υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Νά-
ντια- Ολγα Βαλαβάνη κ.ά.
Ειδικότερα, πρόκειται για το αρχικό κτήριο του πρώ-
ην Δυτικού Αεροσταθμού, τον παλαιό Πύργο Ελέγχου 
και το ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής και ιστορικής αξίας 
συγκρότημα πέντε κτηρίων του πρώην Αμερικανικού 
Κολεγίου Θηλέων, που είναι των αρχών της δεκαετίας 
του 1930.
Οι προσφεύγοντες υποστήριξαν ότι η υπουργική από-
φαση ήταν «πλημμελής και εσφαλμένη», επισημαίνο-
ντας τη σπουδαιότητα των συγκεκριμένων κτιρίων 
στη συλλογική κοινωνική μνήμη τόσο για τους χρή-
στες του παλιού αεροδρομίου όσο και για τις μαθήτριες 
του Κολεγίου.
Ακόμα, ότι παραβιάζεται πολλαπλά η νομοθεσία για τα 
διατηρητέα νεότερα κτήρια και τις αρχαιότητες (νόμος 
3028/2002) κ.λπ.
Από την πλευρά τους, οι συνήγοροι της Lamda 
Development, του ΤΑΙΠΕΔ και του ελληνικού Δημο-
σίου υποστήριξαν, μεταξύ άλλων, ότι οι συγκεκριμέ-
νες εγκαταστάσεις δεν είναι τόσο σημαντικές ώστε να 
δικαιολογούν τον χαρακτηρισμό τους ως διατηρητέα 
κτήρια.

Η κίνηση, άλλωστε, της ΕΚΤ για αυστηρότερο πλαί-
σιο προβλέψεων στις ευρωπαϊκές τράπεζες έρχεται 
να ανταποκριθεί έμμεσα στις πιέσεις του ΔΝΤ και να 
ενισχύσει «δομικά” το κανονιστικό πλαίσιο των ευρω-
παϊκών τραπεζών έναντι των αγορών.
Για τις ελληνικές τράπεζες, το νέο καθεστώς είναι 
αλήθεια ότι δημιουργεί μεγαλύτερες δυσκολίες καθώς 
αυξάνει τις πιέσεις για προβλέψεις ακόμα μεγαλύτερες 
και μάλιστα σε μόλις δύο χρόνια. 
Βέβαια συγκριτικά, οι ελληνικές τράπεζες έχουν μι-
κρότερη διαδρομή να... διανύσουν όσον αφορά στην 
αύξηση των προβλέψεών τους σε σχέση με τις άλλες 
ευρωπαϊκές. Αλλά ταυτόχρονα έχουν το μειονέκτημα 
της μη συμμετοχής τους στην χρηματοδοτική «διευ-
κόλυνση” που εξασφαλίζει το περιβάλλον του QE.
Τραπεζικοί κύκλοι στην Αθήνα παρατηρούν ότι αν εξε-
τάσει κανείς την κατάσταση που δημιουργείται συνο-
λικά για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ο συμβιβα-
σμός μεταξύ ΕΚΤ και ΔΝΤ όσον αφορά το AQR, τελικά 
δεν έχει διευκολύνει και πολύ τις ελληνικές τράπεζες, 
καθώς συνολικά έχει αυξήσει την πίεση για «αποτε-
λέσματα” εδώ και τώρα ή νέα κεφαλαιακή ενίσχυση 
στον ορίζοντα του επόμενου δωδεκαμήνου. Σύμφωνα 
με πληροφορίες του Capital.gr, ήδη ορισμένες τραπε-
ζικές διοικήσεις προβληματίζονται συγκεκριμένα στην 
κατεύθυνση αυτή... 


