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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ   Γ. Στασινός στο 7ο Διεθνές Συ-
νέδριο για τους Φυσικούς Πόρους:
- Παρουσίασε: Ολοκληρωμένες προτάσεις θεσμι-
κών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων για τη βιώσι-
μη,  σύγχρονη και αποτελεσματική αξιοποίηση του 
εθνικού ορυκτού πλούτου και την ανάπτυξη της 
εξορυκτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας
-Τόνισε: «Η αξιοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται μαζί 
με την κοινωνία, προς όφελός της, με σεβασμό στο 
περιβάλλον, με όρους αειφορίας».
-Κατήγγειλε: «Αποτελεί εθνικό έγκλημα η απαξίω-
ση και η ενδεχόμενη χρεωκοπία του ΙΓΜΕ». 
«Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ειλικρινά πιστεύουμε ότι 
η βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και η βιώσιμη 
ανάπτυξη των περιοχών που την υποστηρίζουν αποτελούν 
αναγκαίο όρο για την υπέρβαση της κρίσης αλλά και για την 
μακροπρόθεσμη προοπτική της οικονομίας και της κοινωνίας 
μας». Αυτά υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στα-
σινός, κατά την ομιλία του στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για τους 
Φυσικούς Πόρους, με θέμα: «οι φυσικοί πόροι της Ελλάδας: 
κύριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης»,  που πραγματοποιή-
θηκε στην Αθήνα, την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, τονίζοντας  
παράλληλα ότι «η αξιοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται μαζί με 
την κοινωνία, προς όφελός της, με σεβασμό στο περιβάλλον, 
με όρους αειφορίας». Παράλληλα ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. 
Στασινός, , παρουσίασε στο διεθνές συνέδριο ολοκληρωμένο 
πλέγμα προτάσεων, για τη βιώσιμη, σύγχρονη και αποτελε-
σματική αξιοποίηση του εθνικού ορυκτού πλούτου, όπως 
επίσης  την ανάπτυξη της εξορυκτικής και μεταλλουργικής 
βιομηχανίας,  υπογραμμίζοντας ότι είναι απαραίτητο να προ-
χωρήσουν άμεσα αναγκαίες θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθ-
μίσεις σε αυτή την κατεύθυνση.  Αναλυτικά ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ πρότεινε:   
-Αναθεώρηση, επικαιροποίηση και τον εκσυγχρο-
νισμό του μεταλλευτικού κώδικα.
-Οργάνωση του χώρου, τόσο σε επίπεδο σχεδια-
σμού, όσο και σε επίπεδο δραστηριοτήτων. 
-Δημιουργία και λειτουργία ενός Παρατηρητηρίου 
για την εφαρμογή του Χωροταξικού Σχεδιασμού 
της χώρας.
-Να υπάρχει παράλληλα ένα νέο, απλοποιημένο 

και σύγχρονο πλαίσιο για τις χρήσης γης. 
-Αναβάθμιση και σύγχρονη λειτουργία ελεγκτικού 
μηχανισμού  του κράτους, με συνεργασία δημο-
σίου και ιδιωτικού τομέα. Όπως ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
υπογράμμισε: «Πάντα με αυστηρούς όρους και κριτήρια, με 
μητρώα πιστοποιημένων ελεγκτών και διατήρηση του επι-
τελικού ρόλου του κράτους αλλά και του ρόλου ελεγκτή των 
ελεγκτών». 
-Ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και επιδίωξη 
συναινέσεων, για κάθε συγκεκριμένο έργο
-Δημιουργία ενιαίας εθνικής ψηφιακής βάσης γεω-
λογικής γνώσης. 
-Μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό του   ΙΓΜΕ, 
καταγγέλλοντας ότι  «αποτελεί εθνικό έγκλημα η 
απαξίωση και η ενδεχόμενη χρεωκοπία του ΙΓΜΕ».   
Ο  Γ. Στασινός  μιλώντας στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για τους 
Φυσικούς Πόρους τόνισε ακόμη ότι:  «Οι ελληνικές ορυκτές 
πρώτες ύλες και η ελληνική εξορυκτική και μεταλλουργική 
βιομηχανία αποτελούν, κατά κοινή παραδοχή, διαχρονικό 
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας και 
αναμφισβήτητα μπορούν να είναι κρίσιμος μοχλός στην εθνι-
κή προσπάθεια επανεκκίνησης της πραγματικής μας οικονο-
μίας». Ακόμη  ότι «υπάρχει επιτακτική ανάγκη επανεκκίνησης 
της πραγματικής, παραγωγικής οικονομίας», καθώς επίσης 
ότι «αυτή η επανεκκίνηση, θα πρέπει να στηρίζεται σε ένα νέο 
παραγωγικό μοντέλο, το οποίο θα αφήνει πίσω τις στρεβλώ-
σεις του υφιστάμενου και θα στηρίζεται στα ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα της χώρας μας». Ο Γ. Στασινός υπογράμμισε 
ακόμη ότι «η Ελλάδα έχει το ανθρώπινο δυναμικό, τους μη-
χανικούς και τους άλλους επιστήμονες, για να υποστηρίξει 
ένα δυναμικό άλμα ανάπτυξης». Ο ίδιος αναφέρθηκε «στο 
επίπεδο των σπουδών των πολυτεχνικών μας σχολών και 
των πανεπιστημίων μας, τις ικανότητες και τις δεξιότητες, 
το πάθος και η επιστημοσύνη των στελεχών», όπως επίσης  
«στις εταιρείες που πρωταγωνιστούν και που στηρίζουν την 
εθνική οικονομία» αλλά και «σε νεοφυείς επιχειρήσεις που 
ερευνούν, μελετούν, καινοτομούν και σπάνε τα όρια της χώ-
ρας». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ μίλησε ακόμη για τις αντιδράσεις 
κατά εξορυκτικών δραστηριοτήτων αλλά και για τις ευθύνες 
του κράτους.
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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3,4,5 
7ο Διεθνές Συνέδριο για τους Φυσικούς Πόρους:
Γ. Στασινός: Ο ορυκτός πλούτος σημαντικό ανταγωνιστικό 
πλεονέκτημα της χώρας και κρίσιμος μοχλός της εθνικής 
προσπάθειας επανεκκίνησης της πραγματικής οικονομίας μας
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ παρουσίασε ολοκληρωμένες προτάσεις 
θεσμικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων για τη βιώσιμη,  
σύγχρονη και αποτελεσματική αξιοποίηση του εθνικού ορυ-
κτού πλούτου και την ανάπτυξη της εξορυκτικής και μεταλ-
λουργικής βιομηχανίας.
Να εφαρμοστεί η εθνική πολιτική αξιοποίησης ορυκτών 
πόρων ζήτησε ο πρόεδρος του Συνδέσμου μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων 
Σελ 6 
ΕΣΠΑ: Έως 15 Ιουνίου οι αιτήσεις χρηματοδότησης στη δρά-
ση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ»
Αυθαίρετα: εκπνέει η τελευταία παράταση αλλά ανέτοιμο το 
νέο Ν/Σ
Η Παγκόσμια Τράπεζα διατήρησε αμετάβλητες τις προβλέψεις 
της για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας
Σελ 7 
Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη δημιουργία Αναπτυξιακής 
Τράπεζας
Σε δραματικά επίπεδα διαμορφώνονται οι επενδύσεις στην 
αγορά ακινήτων 
«Πράσινο» κτίριο της OTE Estate με Χρυσή Πιστοποίηση LEED 
Σελ 8 
Μέχρι και 50% μειώνεται το κόστος σύνδεσης φυσικού αερί-
ου στην Αττική, σύμφωνα με την Εταιρεία Διανομής Αερίου 
Αττικής
Προχωρά ταχύτερα η παραχώρηση έρευνας υδρογοναν-
θράκων για τα «μπλοκ» της Κρήτης
Σελ 9 
Ασπίδα για τη ΔΕΗ τα αυτόνομα νησιά και οι ενεργειακοί συ-
νεταιρισμοί - Έρχεται το net metering ανακοίνωσε ο αν ΥΠΕΝ 
Σελ 10 
Συμφωνία Κοπελούζου με τη ρωσική JSC Rosgeologiya για 
ανάπτυξη γεωθερμικού έργου στη Β. Ελλάδα
Σελ 11, 12  
Μηνύματα  για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ 13,14,15
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

8 - 9 Ιουνίου 2017

Εκδήλωση: «Ο Ν. 4412/2016: Δημόσι-
ες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 
υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
ΑΓΡΙΝΙΟ

ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, Σύνδεσμος 
Εργοληπτών Δημοσίων Έργων Αγρινίου, 
Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων Μεσολογγίου, Σύλλογος 
Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος - Τμήμα 
Αιτωλοακαρνανίας

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

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

23 - 24 Ιουνίου 
2017

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

Πανελλήνιος Σύλλογος Αγρονόμων 
Τοπογράφων Μηχανικών

ΠΡΟΣβΑΣΙΜΟΤΗΤΑ  ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΩΡΟ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
υΠΕυΘυΝΟΙ ΣυΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟυΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

ΑΘΗΝΑ

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ

Η ΑυΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΠΡΟΣΤΑ  ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ 
ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Συζήτηση με θέμα: «Το Κτηματολόγιο και οι Δασικοί 
Χάρτες της Θεσσαλίας», διοργανώνει σήμερα στις 18:00 
(στο Αμφιθέατρο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας 
Ελλάδος, Κλεισθένους 15, Ομόνοια, 7ος όροφος)- η Ένω-
ση Θεσσαλικών Σωματείων Αττικής «Η Πανθεσσαλική 
Στέγη».

Στo πλαίσιο του προγράμματος διαλέξεων του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, o Αντώνης Ιορδανί-
δης, Ναυπηγός Μηχανολόγος Μηχανικός, θα αναπτύξει 
το θέμα: «TMSA- The Oil Major Perspective». H διάλεξη 
θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00, 
στο αμφιθέατρο της εταιρείας “Danaos Shipping Co Ltd ” 
(Ακτή Κονδύλη 14, 185 45 Πειραιάς). Είσοδος ελεύθερη.
Δηλώσεις συμμετοχής στο e-mail: elint@otenet.gr ή στο 
τηλέφωνο 210 4186062 (10:00 – 15:00), έως την Δευτέ-
ρα 12 Ιουνίου 2017.

Επιστημονική εσπερίδα με θέμα: «Βασικά Θέματα Πυρο-
προστασίας Κτιρίων και Εγκαταστάσεων» διοργανώνει 
στις 9 Ιουνίου 2017 και ώρα 5:30 μ.μ. (στο ξενοδοχείο 
Pharae Palace στη Καλαμάτα), ο Πανελλήνιος Σύλλο-
γος Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλεκτρολόγων / 
Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας, σε συνεργασία με την 
Πυροσβεστική Υπηρεσία Καλαμάτας και την εταιρεία 
MOBIAK A.E.

H Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας διοργανώνει 
το 1ο πανελλήνιο συνέδριο με θέμα: «Κλιματική αλλαγή: 
Η Αυτοδιοίκηση και η Θεσσαλία μπροστά  στην παγκόσμια 
πρόκληση». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στις  9 και 
10 Ιουνίου 2017 στην πόλη της Καρδίτσας. Συνδιοργα-
νωτές του συνεδρίου είναι το ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα 
Κεντρικής & Δυτικής Θεσσαλίας , το ΤΕΕ - Περιφερειακό 
Τμήμα Μαγνησίας, το ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος και η 
ΕΘΕΜ (Εταιρεία Θεσσαλικών Μελετών). 
Βασικές θεματικές ενότητες:
- Κλιματική αλλαγή

- Αστικό περιβάλλον
- Γεωργία
- Υδατικοί πόροι
- Ενέργεια
- Μεταφορές.
Ταυτόχρονα με τις εργασίες του συνεδρίου -και σε συνερ-
γασία με φορείς και οργανισμούς του δημόσιου & ιδιωτικού 
τομέα- θα υπάρξουν παράλληλες εκδηλώσεις  και τεχνική  
έκθεση. Πληροφορίες: Τηλ. 2410259757, 2410251261, 
2410252121, email: info@pedthessalias4clima.gr

Η ομάδα p_public, υπό την αιγίδα του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Χανίων, διοργανώνει για 8η συνεχή 
χρονιά, το φεστιβάλ “p_public 2Ο17”, το οποίο και 
θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των Χανίων το διή-
μερο 10 και 11 Ιουνίου 2017.
«Φέτος, επισημαίνεται σε ανακοίνωση, θα εστιά-
σουμε στην προσβασιμότητα στο δημόσιο χώρο, 
μέσω συζητήσεων που θα πραγματοποιηθούν στο 
Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου και δράσεων 
σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους της πόλης των Χα-
νίων, άμεσα συνδεδεμένων με τον θεματικό άξονα 
του φεστιβάλ.
Η έννοια της προσβασιμότητας στον αστικό, και όχι 
μόνο, σχεδιασμό αποτελεί θεμέλιο για μία βιώσιμη 
πόλη. Η αναγκαιότητα δηλαδή της απρόσκοπτης και 
ασφαλούς κίνησης κάθε χρήστη (πεζός, ΑΜΕΑ, γο-
νείς με καρότσι, ποδηλάτες κτλ) είναι μία από τις βα-

σικές αρχές ενός καθολικού σχεδιασμού, ειδικότερα 
όταν αναφερόμαστε στη διαχείριση του δημόσιου 
χώρου. Τα τελευταία χρόνια δε, καθίσταται ολοένα 
και πιο απαραίτητη η δημιουργία ποικίλων δικτύων, 
όπως κυκλοφορίας, προσβασιμότητας, θεματικών 
διαδρομών κτλ, μέσα στον ιστό της πόλης».
Θεματικές ενότητες:
α) Προσβασιμότητα στον αστικό σχεδιασμό/ Γενικές 
αρχές, στόχοι και οφέλη
β) Σχεδιάζοντας για όλους/ Ελληνική και διεθνής 
πραγματικότητα
γ) Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα προ-
σβασιμότητας.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής: www.p-
public.gr,  info@p-public.gr
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Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Ο ΟΡυΚΤΟΣ ΠΛΟυΤΟΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ 
ΚΑΙ ΚΡΙΣΙΜΟΣ ΜΟΧΛΟΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΑΣ
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ   Γ. Στασινός στο 7ο Διεθνές 
Συνέδριο για τους Φυσικούς Πόρους:
- Παρουσίασε: Ολοκληρωμένες προτάσεις θεσμι-
κών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων για τη βιώ-
σιμη,  σύγχρονη και αποτελεσματική αξιοποίηση 
του εθνικού ορυκτού πλούτου και την ανάπτυξη 
της εξορυκτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας
-Τόνισε: «Η αξιοποίηση αυτή πρέπει να γίνεται 
μαζί με την κοινωνία, προς όφελός της, με σεβα-
σμό στο περιβάλλον, με όρους αειφορίας».
-Κατήγγειλε: «Αποτελεί εθνικό έγκλημα η απαξίω-
ση και η ενδεχόμενη χρεωκοπία του ΙΓΜΕ».  
«Στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας ειλικρινά πιστεύου-
με ότι η βέλτιστη αξιοποίηση των φυσικών πόρων και η 
βιώσιμη ανάπτυξη των περιοχών που την υποστηρίζουν 
αποτελούν αναγκαίο όρο για την υπέρβαση της κρίσης 
αλλά και για την μακροπρόθεσμη προοπτική της οικονομίας 
και της κοινωνίας μας». Αυτά υπογράμμισε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, κατά την ομιλία του στο 7ο Διεθνές 
Συνέδριο για τους Φυσικούς Πόρους, με θέμα: «οι φυσικοί 
πόροι της Ελλάδας: κύριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης»,  
που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, την Παρασκευή 2 Ιου-
νίου 2017, τονίζοντας  παράλληλα ότι «η αξιοποίηση αυτή 
πρέπει να γίνεται μαζί με την κοινωνία, προς όφελός της, με 
σεβασμό στο περιβάλλον, με όρους αειφορίας».
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός, μιλώντας στις εργασίες 
του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου για τους Φυσικούς Πόρους, 
παρουσίασε ολοκληρωμένο πλέγμα προτάσεων, για τη 
βιώσιμη, σύγχρονη και αποτελεσματική αξιοποίηση του 
εθνικού ορυκτού πλούτου, όπως επίσης  την ανάπτυξη της 
εξορυκτικής και μεταλλουργικής βιομηχανίας,  υπογραμ-
μίζοντας ότι είναι απαραίτητο να προχωρήσουν άμεσα 
αναγκαίες θεσμικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις σε αυτή την 
κατεύθυνση.  Αναλυτικά ο πρόεδρος του ΤΕΕ πρότεινε:   
-Αναθεώρηση, επικαιροποίηση και τον εκσυγχρο-
νισμό του μεταλλευτικού κώδικα: Με αφορμή τις 
πρόσφατες ανακοινώσεις της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΝ, 
ότι επίκειται νέος λατομικός νόμος, ο Γ. Στασινός σημείωσε 
ότι: «είναι σωστή η πρόθεση του ΥΠΕΝ, χωρίς να έχουμε δει 
τις επιμέρους ρυθμίσεις ακόμη, αλλά η πρωτοβουλία είναι 
αποσπασματική», υπογραμμίζοντας ότι: «επείγει, πλέον, η 
επικαιροποίηση του συνόλου της μεταλλευτικής και λατο-
μικής νομοθεσίας».
-Οργάνωση του χώρου, τόσο σε επίπεδο σχεδι-
ασμού, όσο και σε επίπεδο δραστηριοτήτων. «Οι 
χωροταξικές ρυθμίσεις είναι απολύτως απαραίτητες για την 
εξασφάλιση της αξιοποίησης των ορυκτών πόρων», τόνισε 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ και υπογράμμισε ότι «αυτό σημαίνει ότι 
πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα νέο Ειδικό Χωροταξικό 

Σχέδιο, αυτό για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες, όπως ακριβώς 
συνέβη παλαιότερα με τα ειδικά χωροταξικά για τη βιομη-
χανία, για τον τουρισμό, για την ενέργεια – ακόμη και για 
τις ιχθυοκαλλιέργειες». 
-Δημιουργία και λειτουργία ενός Παρατηρητηρί-
ου για την εφαρμογή του Χωροταξικού Σχεδια-
σμού της χώρας. Προκειμένου να προχωρήσει και να 
υπάρχει η διασύνδεση των επιπέδων σχεδιασμού και να 
διασφαλίζεται ότι τα κατώτερα επίπεδα χωροταξικού σχε-
διασμού θα είναι σε αρμονία και συμφωνία με ανώτερα επί-
πεδα, ο Γ. Στασινός πρότεινε τη δημιουργία και λειτουργία 
ενός Παρατηρητηρίου για την εφαρμογή του Χωροταξικού 
Σχεδιασμού της χώρας, το οποίο όπως σημείωσε θα πρέπει 
να είναι «πιο ευέλικτο σε σχέση με την αντίστοιχη Εθνική 
Επιτροπή, που θα στέκεται κριτικά και δημιουργικά δίπλα ή 
απέναντι από την Πολιτεία. Σε μια τέτοια προσπάθεια, πρό-
σθεσε ο ίδιος,  το ΤΕΕ μπορεί να συμβάλει αποφασιστικά αν 
επιστημονικοί και άλλοι φορείς θέλουν και αποφασίσουν να 
συμμετέχουν και να συνδράμουν».
-Να υπάρχει παράλληλα ένα νέο, απλοποιημένο 
και σύγχρονο πλαίσιο για τις χρήσης γης. «Δυστυ-
χώς η κυβέρνηση δεν φαίνεται να το έχει ως προτεραιότητα 
και επιμένει, εν έτει 2017, να λειτουργούμε με το θεσμικό 
πλαίσιο χρήσεων γης του 1987» είπε σχετικά ο Γ. Στασινός, 
προσθέτοντας, ότι «ελπίζω πολύ σύντομα αυτό να αλλάξει. 
Είναι απαραίτητο για τη χώρα».
-Αναβάθμιση και σύγχρονη λειτουργία ελεγκτι-
κού μηχανισμού  του κράτους, με συνεργασία δη-
μοσίου και ιδιωτικού τομέα. Ο Γ. Στασινός τόνισε ότι 
«το ΤΕΕ προτείνει σε κάθε τομέα την επέκταση ενός θεσμού 
πιστοποιημένων ιδιωτών ελεγκτών, που θα αναλάβουν 
αυτό το έργο, με διασφαλίσεις και θεσμοθετημένη αμερο-
ληψία, στα πρότυπα που ήδη συμβαίνει με τους ελεγκτές 
δόμησης. Αυτό αφορά σχεδόν όλους τους τομείς των μη-
χανικών αλλά όχι μόνο, για παράδειγμα θα μπορούσε να 
αφορά τις μελέτες γεωλογικής καταλληλότητας ή άλλα στοι-
χεία της αδειοδοτικής διαδικασίας κάθε κλάδου, με ανάθεση 
ρόλου ελεγκτή σε αντίστοιχους ελεύθερους επαγγελματίες 
και διακράτηση του ρόλου του ελεγκτή των ελεγκτών για 
τις κρατικές υπηρεσίες. Το πεδίο των περιβαλλοντικών 
ελέγχων, συνέχισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός, θα 
μπορούσε να είναι το αμέσως επόμενο πεδίο εφαρμογής, 
αφού το θεσμικό πλαίσιο ήδη υπάρχει. Και μπορούμε όλοι 
μαζί να συζητήσουμε και να καταλήξουμε σε ένα αντίστοιχο 
μοντέλο για τον μεταλλευτικό και λατομικό τομέα». Ο ίδιος 
υπογράμμισε:
-«Πάντα με αυστηρούς όρους και κριτήρια, με μη-
τρώα πιστοποιημένων ελεγκτών και διατήρηση 
του επιτελικού ρόλου του κράτους αλλά και του 

ρόλου ελεγκτή των ελεγκτών». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
συμπλήρωσε σχετικά ότι «μια τέτοια λύση, το κόστος της 
οποίας θα επιμερισθεί σε ολόκληρη την αλυσίδα αξίας ενός 
τομέα, μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά όχι μόνο στον 
έλεγχο αλλά και στην εμπιστοσύνη της κοινωνίας προς τον 
ελεγκτικό ρόλο του κράτους και τη νόμιμη λειτουργία των 
επιχειρήσεων». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ επισήμανε ακόμη, ότι 
«δεν είναι δυνατόν σήμερα να έχουμε ένα αποδυναμωμέ-
νο Σώμα Επιθεώρησης Μεταλλείων και Περιβάλλοντος», 
προσθέτοντας ότι «όλοι γνωρίζουμε ότι οι δυνατότητες του 
κράτους στα ελεγκτικά του καθήκοντα είναι περιορισμένες 
και λόγω αντικειμενικών συνθηκών και δημοσιονομικών 
περιορισμών φθίνουν». Τονίζοντας ακόμη περισσότερο 
τόσο τη σημασία της ειλικρινούς συνεργασίας δημοσίου 
και ιδιωτικού τομέα όσο και την σημασία της ύπαρξης αξι-
όπιστων ελεγκτικών μηχανισμών, ο Γ. Στασινός σημείωσε 
χαρακτηριστικά ότι: «χωρίς εγγυήσεις και δικλείδες ασφα-
λείας, οι τοπικές κοινωνίες θα συνεχίσουν να αντιδρούν σε 
μεγάλες επενδύσεις του εξορυκτικού τομέα».
-Ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών και επιδίω-
ξη συναινέσεων, για κάθε συγκεκριμένο έργο. Ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ μίλησε με έμφαση για τον  ρόλο των πο-
λιτών, των συλλογικοτήτων και των τοπικών κοινωνιών, 
υπογραμμίζοντας ότι  «ιδιαίτερα στον τομέα της αξιοποί-
ησης των φυσικών πόρων, όπως έχει αποδείξει η διεθνής 
αλλά και η εγχώρια εμπειρία, τίποτε δεν μπορεί να προχω-
ρήσει χωρίς τη δική τους συμμετοχή». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 
«η ειλικρινής και σε βάθος ενημέρωση των τοπικών κοινω-
νιών από την πολιτεία, σχετικά με τη σημασία της αξιοποί-
ησης των ορυκτών πόρων της χώρας στην περιφερειακή 
ανάπτυξη και την εθνική οικονομία, πάντα με σεβασμό στις 
αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης είναι απολύτως απαραίτη-
τη», υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «εξίσου απαραίτητη 
και η αντίστοιχη ενημέρωση των τοπικών κοινωνιών, και 
η επιδίωξη συναινέσεων, για κάθε συγκεκριμένο έργο». Ο Γ. 
Στασινός ανέφερε ως καλό παράδειγμα τον TAP, αναφέρο-
ντας ότι «η εξέλιξη του έργου του ΤΑΡ, και η εταιρική κοινω-
νική ευθύνη της εταιρείας δείχνουν έναν αξιοπρόσεκτο νέο, 
για τη χώρα μας, δρόμο που αξίζει να αξιοποιήσουμε». Ταυ-
τοχρόνως όμως επισήμανε ότι «η πρωτοβουλία μιας εται-
ρείας δεν μπορεί να αντικαταστήσει το ρόλο του κράτους σε 
αυτόν τον τομέα, της ενημέρωσης των πολιτών. Η πολιτεία 
οφείλει να παρέχει τα αναγκαία δεδομένα σε όλους. Και 
αυτό έχει σχέση και με την ερευνητική δραστηριότητα στον 
τομέα των ορυκτών αλλά και με τη ρύθμιση του χώρου».
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Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ :  «Η ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΛΟυΤΟΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΣ ΠΟΡΟΣ ΣΤΗ ΣυΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ, 
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔυΝΑΤΟΝ ΠΛΕΟΝ ΝΑ ΜΕΝΕΙ «ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟΣ»

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗΣ, ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,  ΠΟυ ΘΑ ΣΤΗΡΙζΕΤΑΙ ΣΤΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, 
ΤΟΝΙΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός, παρουσιάζοντας  στις 
εργασίες του 7ου Διεθνούς Συνεδρίου για τους Φυσι-
κούς Πόρους, ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προτάσεων, 
για τη βιώσιμη, σύγχρονη και αποτελεσματική αξιο-
ποίηση του εθνικού ορυκτού πλούτου, όπως επίσης  
την ανάπτυξη της εξορυκτικής και μεταλλουργικής 
βιομηχανίας τόνισε χαρακτηριστικά ότι «η γνώση εί-
ναι πλουτοπαραγωγικός πόρος στη σύγχρονη εποχή, 
δεν είναι δυνατόν πλέον να μένει «κλειδωμένος». Ο Γ. 
Στασινός πρότεινε επίσης:
-Δημιουργία ενιαίας εθνικής ψηφιακής βάσης 
γεωλογικής γνώσης. Σχετικά ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
είπε ότι: «Είναι απολύτως απαραίτητη η ύπαρξη ενός 
ενιαίου ψηφιακού χάρτη με όλα τα απαραίτητα στοι-
χεία γεωλογικών ερευνών. Και η διασύνδεσή του τόσο 
με τα χωροταξικά σχέδια όσο και με τις χρήσεις γης. 
Αυτό το εργαλείο είναι απαραίτητο τόσο για ερευνη-
τικούς και επιστημονικούς σκοπούς, όσο και για την 
προώθηση της διαφάνειας και της ενημέρωσης της 
κοινωνίας. Οφείλουμε να προχωρήσουμε στη δημι-
ουργία εναρμονισμένων και διαλειτουργικών βάσεων 
γεωεπιστημονικών δεδομένων για τις ορυκτές πρώτες 
ύλες με άμεση πρόσβαση για τους πολίτες. Να δημι-
ουργήσουμε μια ενιαία εθνική ψηφιακή βάση γεωλο-
γικής γνώσης που θα παρέχει πληροφορίες σχετικά 
με τη σύνθεση, τη δομή και τη δυναμική του υπεδά-
φους, καθώς και για τη διαθεσιμότητα των ορυκτών 

πόρων στη χώρα μας.  Και αυτή η βάση να είναι σε 
διασύνδεση τόσο με το ενιαίο ψηφιακό υπόβαθρο του 
Κτηματολογίου, όσο και με έναν ψηφιακό χάρτη για τις 
χρήσεις γης αλλά και με τις αντίστοιχες βάσεις των άλ-
λων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης».  Ο Γ. Στασινός 
σημείωσε ότι «έτσι θα έχουμε ευρέως διαθέσιμη την 
απαραίτητη τεχνογνωσία για την ακαδημαϊκή κοινό-
τητα, τις επιχειρήσεις αλλά και τις τοπικές κοινωνίες, 
σε θέματα περιβάλλοντος και βιώσιμης ανάπτυξης των 
ορυκτών πόρων τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευ-
ρώπη». Ο πρόεδρος του ΤΕΕ ζήτησε «να ξεπεράσουμε 
τις αγκυλώσεις του παρελθόντος και να δημιουργή-
σουμε αυτόν τον προσβάσιμο αναλυτικό χάρτη, πάντα 
με ευαισθησία σε κρίσιμα εθνικά θέματα», σημειώνο-
ντας ακόμη ότι «το θεσμικό πλαίσιο και τα εργαλεία 
υπάρχουν». Εξήγησε σχετικά ότι «η οδηγία INSPIRE 
από τη μία, για την ελεύθερη διάθεση γεωχωρικών 
πληροφοριών αλλά και τα ερευνητικά δεδομένα που 
έχει στη διάθεσή του το Ινστιτούτο γεωλογικών και 
Μεταλλευτικών Ερευνών, το Υπουργείο Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας και ακαδημαϊκοί φορείς, αποτελούν 
μια τεράστια βάση πολύτιμων πληροφοριών». 
Με την επισήμανση ότι «η γνώση είναι πλουτοπαρα-
γωγικός πόρος στη σύγχρονη εποχή, δεν είναι δυνα-
τόν πλέον να μένει «κλειδωμένος» σε συρτάρια», ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ συνέδεσε τις προτάσεις του αφενός 
μεν της  δημιουργίας ενιαίας εθνικής ψηφιακής βάσης 

γεωλογικής γνώσης αφετέρου δε της αξιοποίησης του 
ΙΓΜΕ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι:  «Αποτελεί 
εθνικό έγκλημα η απαξίωση και η ενδεχόμενη 
χρεωκοπία του ΙΓΜΕ».  

-Μετασχηματισμό και εκσυγχρονισμό του   
ΙΓΜΕ. Για το συγκεκριμένο θέμα ό Γ. Στασινός είπε ότι 
: «η Πολιτεία οφείλει, πρώτα στον εαυτό της, να δώσει 
λύση στο σημερινό αδιέξοδο του βασικού ερευνητικού 
φορέα της χώρας στα θέματα γεωλογίας και μεταλλευ-
μάτων. Το ΙΓΜΕ μπορεί να μην είναι ένας σύγχρονος 
οργανισμός, αλλά έχει τεράστιο πλούτο, τόσο ερευ-
νητικό όσο κυρίως δεδομένων, που μένει αναξιοποί-
ητος. Αντί να προωθήσουμε τον μετασχηματισμό και 
εκσυγχρονισμό ενός κρίσιμου και χρήσιμου φορέα, 
τον αφήνουμε, λόγω ιδεοληψιών και μικροπολιτικών 
συμφερόντων, να σβήσει.  Τόσο το Υπουργείο όσο και 
το ΙΓΜΕ έχουν στα χέρια τους έναν οδικό χάρτη εκσυγ-
χρονισμού που μελετήθηκε από επιτροπή ξένων, πολύ 
έμπειρων, εμπειρογνωμόνων. Υπάρχει η βάση, αλλά 
χρειάζεται βούληση και δουλειά». Τονίζοντας λοιπόν 
ότι «αποτελεί εθνικό έγκλημα η απαξίωση και η ενδε-
χόμενη χρεωκοπία του ΙΓΜΕ», ο Γ. Στασινός  πρόσθεσε 
ότι «τοΤΕΕ έχει προειδοποιήσει την Πολιτεία, όπως και 
άλλοι επιστημονικοί φορείς. Οφείλουν στις επόμενες 
γενιές να αναλάβουν πολύπλευρη δράση». 

-«Οι ελληνικές ορυκτές πρώτες ύλες και η ελληνική 
εξορυκτική και μεταλλουργική βιομηχανία αποτελούν, 
κατά κοινή παραδοχή, διαχρονικό σημαντικό ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας και αναμφισβή-
τητα μπορούν να είναι κρίσιμος μοχλός στην εθνική 
προσπάθεια επανεκκίνησης της πραγματικής μας οι-
κονομίας», τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός στο 
7ο Διεθνές Συνέδριο για τους Φυσικούς Πόρους, υπο-
γραμμίζοντας σχετικά ότι «υπάρχει επιτακτική ανάγκη 
επανεκκίνησης της πραγματικής, παραγωγικής οικο-
νομίας», καθώς επίσης ότι «αυτή η επανεκκίνηση, θα 
πρέπει να στηρίζεται σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, 
το οποίο θα αφήνει πίσω τις στρεβλώσεις του υφιστά-
μενου και θα στηρίζεται στα ανταγωνιστικά πλεονε-
κτήματα της χώρας μας». Ο Γ. Στασινός υπογράμμισε 

ακόμη ότι «έχει πλέον αποδειχθεί σε όλους ότι η Ελ-
λάδα έχει το ανθρώπινο δυναμικό, τους μηχανικούς 
και τους άλλους επιστήμονες, για να υποστηρίξει ένα 
δυναμικό άλμα ανάπτυξης». Ο ίδιος αναφέρθηκε «στο 
επίπεδο των σπουδών των πολυτεχνικών μας σχολών 
και των πανεπιστημίων μας, τις ικανότητες και τις δεξι-
ότητες, το πάθος και η επιστημοσύνη των στελεχών», 
όπως επίσης  «στις εταιρείες που πρωταγωνιστούν 
και που στηρίζουν την εθνική οικονομία» αλλά και 
«σε νεοφυείς επιχειρήσεις που ερευνούν, μελετούν, 
καινοτομούν και σπάνε τα όρια της χώρας». Ο πρόε-
δρος του ΤΕΕ, κάνοντας θετική αναφορά στον πρώην 
υπουργό ΥΠΕΚΑ Γιάννη Μανιάτη, τόνισε τη σημασία 
στον τομέα της αξιοποίησης των φυσικών πόρων να 
γίνονται προσπάθειες με συνέχεια και συνέπεια. Ειδι-

κότερα  για τους υδρογονάνάνθρακες  είπε ότι: «αυτή 
η προσπάθεια έχει αρχίσει και δίνει αποτελέσματα, με 
τις υπογραφές των πρώτων συμβάσεων για την αξι-
οποίηση κοιτασμάτων και τις επόμενες που έρχονται, 
με τη συμμετοχή πλέον μεγάλων, διεθνών παικτών».
-«Ο τομέας των υδρογονανθράκων, όπως και ο τομέ-
ας της αξιοποίησης κάθε ορυκτού πόρου δεν είναι μία 
ενασχόληση άμεσης απόδοσης» συνέχισε  ο Γ. Στασι-
νός,  προσθέτοντας «και αναφέρομαι σε αυτό κυρίως 
γιατί έχουμε και άλλα τέτοια θέματα μπροστά μας. Κυ-
ρίως τις σπάνιες γαίες. Αλλά και ενδείξεις για πιθανά 
νέα κοιτάσματα άλλων ορυκτών πόρων».
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Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ:  Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ  ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚυΡΑ 
ΕΝΗΜΕΡΩΜΕΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣυΝΕΙΣΦΟΡΑ ΤΗΣ ΕΞΟΡυΚΤΙΚΗΣ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΟΡυΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ 
ζΗΤΗΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟυ ΣυΝΔΕΣΜΟυ ΜΕΤΑΛΛΕυΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, κατά την ομιλία 
του στο 7ο Διεθνές Συνέδριο για τους Φυσικούς Πόρους, 
με θέμα: «οι φυσικοί πόροι της Ελλάδας: κύριος μοχλός 
οικονομικής ανάπτυξης»,  που πραγματοποιήθηκε στην 
Αθήνα, την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 μίλησε ακόμη 
για τις αντιδράσεις κατά εξορυκτικών δραστηριοτήτων 
αλλά και για τις ευθύνες του κράτους. Σχετικά είπε: 
-Οι τοπικές αντιδράσεις: «Η κοινωνία πολλές φορές 
αντιδρά σε επενδύσεις της μεταλλευτικής, της εξορυκτι-
κής, της μεταλλουργικής βιομηχανίας. Έχουμε πάντα 
μπροστά μας ένα αντικειμενικό στοιχείο: οι δραστηρι-
ότητες αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου της χώρας 

αναπτύσσονται εκεί όπου η φύση έδωσε τα αποθέματα 
των ορυκτών πόρων. Πολλές φορές, συνέχισε ο Γ. Στα-
σινός, όπως όλοι γνωρίζουμε σε αυτές τις ίδιες περιοχές 
υπάρχουν και άλλες επιδιώξεις ή άλλα πολύτιμα στοι-
χεία. Η ελληνική κοινωνία, καθώς και η οργανωμένη 
έκφρασή της, δικαιούται και πρέπει να είναι έγκυρα 
ενημερωμένη για την τρέχουσα συνεισφορά της εξο-
ρυκτικής βιομηχανίας στην ελληνική οικονομία, για το 
αναπτυξιακό δυναμικό της καθώς επίσης για τους ανα-
σταλτικούς παράγοντες στην ανάπτυξή της».
Οι ευθύνες του κράτους: «Δυστυχώς το ελληνικό 
κράτος συστηματικά έχει αποφύγει να οργανώσει το 
χώρο και τις χρήσεις του, παρά τη διαχρονική επιμονή 
του ΤΕΕ και όλων των επιστημονικών φορέων», τόνισε ο 
Γ. Στασινός, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι «όμως ει-
δικά σήμερα η απραξία, η αναποφασιστικότητα, η παν-
σπερμία ρυθμίσεων, η αναποτελεσματική αδειοδοτική 
διαδικασία, η απουσία ολοκληρωμένου χωροταξικού 
σχεδιασμού, οι απαρχαιωμένες ρυθμίσεις που προέκυ-
ψαν σε μία άλλη τεχνολογική εποχή, κρατούν τη χώρα 
δέσμια του παρελθόντος. Κρατούν ένα πολλά υποσχό-
μενο δυναμικό φυσικών πόρων αναξιοποίητο. Στερούν 

πόρους από την οικονομία και την κοινωνία, ενώ ταυτό-
χρονα υπονομεύουν το περιβάλλον και το μέλλον των 
επόμενων γενεών». Και ο πρόεδρος του ΤΕΕ σημείωσε 
χαρακτηριστικά:
-«Για να το πω απλά: όσο η Πολιτεία δεν προχωρά στα 
αναγκαία βήματα για την ορθολογική και βιώσιμη αξιο-
ποίηση του ορυκτού πλούτου και των φυσικών πόρων, 
η χώρα χάνει και, παρά τα όσα κάποιοι θα υποστήριζαν, 
οι επόμενες γενιές βλάπτονται». 
-Σημειώνεται ότι το 7ο Διεθνές Συνέδριο για τους Φυσι-
κούς Πόρους, με θέμα «οι φυσικοί πόροι της Ελλάδας: 
κύριος μοχλός οικονομικής ανάπτυξης», πραγματοποι-
ήθηκε στην Αθήνα, την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017, με 
τη συμμετοχή σημαντικών ομιλητών από την Ελλάδα 
και το εξωτερικό. Έγινε υπό την αιγίδα του Συνδέσμου 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ), του Ευρωπαϊκού 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Εξόρυξης, Μεταλλευμάτων και 
Βιομηχανικών Ορυκτών Euromines, του Ελληνο-Κανα-
δικού Εμπορικού Επιμελητηρίου και του Ελληνο-Σουη-
δικού Εμπορικού Επιμελητηρίου , σε συνεργασία με την 
εφημερίδα Κεφάλαιο και το capital.gr

Την εφαρμογή το συντομότερο της Εθνικής Πολιτικής 
Αξιοποίησης Ορυκτών Πόρων, με νομική κατοχύρωση 
της, χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και προτεραιότητες 
υλοποίησης, θεωρεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη 
βιώσιμη διαχείριση των ορυκτών πρώτων υλών στην 
Ελλάδα ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών 
Επιχειρήσεων κ. Αθανάσιος Κεφάλας μιλώντας στο 7ο 
Διεθνές Συνέδριο Μεταλλευτικών Πόρων της Ελλάδας 
που πραγματοποιείται  την Παρασκευή στην Αθήνα. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του B2G.gr ο  κ. Κεφάλας με-
τείχε σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στην οποία 
υπογράμμισε επίσης την ανάγκη της Εκπόνησης Ει-
δικού Χωροταξικού για τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες της 
χώρας Ο πρόεδρος του Συνδέσμου επιπλέον επισήμανε 
τις δυνατότητες συνεισφοράς του κλάδου στην επιδι-
ωκόμενη ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας, όντας 
υπεύθυνος εργοδότης, με αποδεδειγμένη διεθνή αντα-
γωνιστικότητα, σημαντική συμβολή στην ανάπτυξη 
και την αναβάθμιση των υποδομών της περιφέρειας, 
καινοτόμος και μοχλός αλλά και πόλος έλξεως επεν-
δύσεων. Τέλος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι 
πλέον το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας και η κοινή 
γνώμη συνειδητοποιούν τον στρατηγικό ρόλο της εξο-
ρυκτικής βιομηχανίας για την εγκαθίδρυση ενός νέου 
παραγωγικού προτύπου της ελληνικής οικονομίας και 

ενδεικτικά υπενθύμισε τη δημοσκόπηση της εταιρί-
ας RASS για το πώς βλέπουν οι Έλληνες τον Ορυκτό 
πλούτο επισημαίνοντας ότι: Περισσότεροι από οκτώ 
στους δέκα πολίτες (85,9%) θεωρούν την εξορυκτική 
δραστηριότητα σημαντική για την ελληνική οικονομία 
και σύμφωνα πάντα με την ίδια δημοσκόπηση, θετική 
καταγράφεται η αντίδραση των πολιτών στο ενδεχό-
μενο συνέχισης επενδύσεων σε τομείς όπως μεταλλεία, 
ορυχεία, λατομεία υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται 
οι περιβαλλοντικοί όροι, όπως διασφαλίζονται από το 
κράτος και τους ανεξάρτητους φορείς (87,7%). Η και-
νοτομία είναι βασικό χαρακτηριστικό του κλάδου της 
εξορυκτικής βιομηχανίας είπε ο γενικός διευθυντής 
του ΣΜΕ κ Χρήστος Καβαλόπουλος που συντόνισε τη 
συζήτηση στρογγυλής τράπεζας με θέμα την καινοτο-
μία. «Στην καινοτομία βασίσθηκε η ελληνική εξορυκτι-
κή βιομηχανία για να προχωρήσει ακατάπαυστα, τα 
τελευταία 150 χρόνια στο δρόμο της ανάπτυξης, μέσω 
της αξιοποίησης του ορυκτού πλούτου προς όφελος 
της εθνικής οικονομίας και της περιφερειακής ανάπτυ-
ξης. Ακόμη και σε εποχές κρίσεων και μεγάλων δυσκο-
λιών όπως αυτές που αντιμετωπίζουμε σήμερα, είπε ο 
κ. Καβαλόπουλος η πορεία αυτή συνεχίστηκε με μικρές 
μόνο ταλαντεύσεις και πάντα με αλλαγές που έφερναν 
νέα ποσοτικά και ποιοτικά άλματα. Δεν είναι τυχαίο ο 

εξορυκτικός κλάδος είναι η μόνη οικονομική-παραγω-
γική δραστηριότητα του τόπου που δεν επλήγη από 
την παρατεταμένη οικονομική κρίση. Βασιζόμενα στο 
πνεύμα ανάπτυξης της ιστορικής μεγάλης τους πορείας 
στο βιομηχανικό και παραγωγικό γίγνεσθαι της χώρας 
μας τα μέλη του ΣΜΕ συνεχίζουν αμείωτα να καινο-
τομούν σε τεχνολογία ,σε νοοτροπίες, οργάνωση, σε 
απόκτηση κουλτούρας υγιεινής και ασφάλειας, ανά-
πτυξης ανθρώπινου δυναμικού εταιρικής κοινωνικής 
ευθύνης, και έμπρακτης εφαρμογής αρχών βιώσιμης 
ανάπτυξης (από τους πρώτους κλάδους στην Ευρώ-
πη). Συνεχίζουν να καινοτομούν σε περιβαλλοντικές 
πρακτικές προστασίας και αποκατάστασης τοπίου σε 
μεθόδους αξιοποίησης ορυκτών πόρων προσδίδοντας 
τους στρατηγική σημασία για τον τόπο και ουσιαστι-
κό μοχλό ανάπτυξης (πχ λιγνίτης).  Καινοτομούν σε 
εξωστρέφεια, διεθνείς συνεργασίες, σε νέες εφαρμο-
γές των εξορυκτικών προϊόντων κάνοντας πράξη την 
φιλοσοφία «από την αγορά στο μεταλλείο» και τέλος 
εφαρμόζουν προχωρημένες κοινωνικά μεθόδους 
παρά την κρίση, για την απόκτηση κοινωνικής αδείας 
στον τόπο τους.
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Ανακοινώθηκε η 2η τροποποίηση και παράταση έως τις 15 
Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00 της πρόσκλησης υποβολής αι-
τήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων Ενιαία Δράση 
Κρατικών Ενισχύσεων Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και 
Καινοτομίας «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ». Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ επιτρέπεται η ακύρωση (και η αναίρεση της 
οριστικοποίησης) της αίτησης χρηματοδότησης έως και τη 
Δευτέρα 12 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00. Βασικός στόχος της 
ενιαίας δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» είναι η 
σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρημα-

τικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παρα-
γωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς 
διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτό-
μα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέ-
μενης αξίας. Οι αιτήσεις χρηματοδότησης που θα ενισχυθούν 
στο πλαίσιο της Δράσης μπορούν να υποβάλλονται είτε από 
μεμονωμένες επιχειρήσεις, είτε από ομάδες επιχειρήσεων, είτε 
από συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς οργανισμούς. 
Οι αιτήσεις που υποβάλλονται προς χρηματοδότηση στο πλαί-
σιο της παρούσας δράσης θα πρέπει να προωθούν την έρευνα, 

την τεχνολογική ανάπτυξη και την καινοτομία και να εντάσσο-
νται σε μία από τις ακόλουθες τρεις (3) παρεμβάσεις: I. Έρευνα 
και Ανάπτυξη από Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. II. Συμπράξεις 
Επιχειρήσεων με Ερευνητικούς Οργανισμούς. III. Αξιοποίηση 
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων. Περισσότερες πληροφορίες 
οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν στην ηλεκτρονική σελίδα του 
υπουργείου Οικονομίας που αφορά στα προγράμματα του 
ΕΣΠΑ: www.antagonistikotita.gr.

Tην προσεχή Πέμπτη 8 Ιουνίου εκπνέει η τελευταία προθεσμία 
που είχε δώσει ο υπουργός Περιβάλλοντος κ.Γιώργος Σταθά-
κης για τα αυθαίρετα. Μόνο που το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον 
έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος, το 
οποίο επεξεργάζεται από τις αρχές του χρόνου το υπουργείο, 
μόλις πρόσφατα πήρε την τελική του μορφή. Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ της Μ. Τζάννε στο «πρώτο θέμα» το ΥΠΕΝ, σε αυτή 
την περίπτωση έχει δύο επιλογές: είτε να προχωρήσει σιωπηρά 
στην νομοθέτηση του σχεδίου, θεωρώντας ότι τα κενό που θα 
δημιουργηθεί στην αγορά δεν θα είναι πολύ μεγάλο, είτε να 
καταφύγει στην τρίτη διαδοχικά παράταση του νόμου για τα 
αυθαίρετα. Όπως εκτιμάται, η προτεινόμενη ρύθμιση μέχρι να 
ψηφιστεί θα απαιτήσει τουλάχιστον τρεις εβδομάδες. Σε πρώτη 
φάση το νομοσχέδιο θα περάσει από την Κεντρική Νομοπα-
ρασκευαστική Επιτροπή (ΚΕΝΕ) της Γενικής Γραμματείας της 
Κυβέρνησης, η οποία θα διερευνήσει τη συνταγματικότητα 
των προτεινόμενων ρυθμίσεων και τη συμβατότητά τους με 
Ευρωπαϊκό και το διεθνές δίκαιο, ελέγχοντας και την πληρό-

τητα των νέων ρυθμίσεων. Αφού πάρει το πράσινο φως, θα 
περάσει στις αρμόδιες επιτροπές της βουλής για να ακολουθη-
θεί την προβλεπόμενη διαδικασία ψήφισης. Σύμφωνα με όλες 
τις ενδείξεις η ψήφιση του νόμου δεν θα ολοκληρωθεί πριν το 
τέλος του μήνα. Την Παρασκευή πάντως, ο κ. Σταθάκης, συ-
ναντήθηκε, με τον Πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδος 
και Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κωνσταντίνο Αγοραστό και 
τους Περιφερειάρχες Δυτικής Ελλάδας, Απόστολο Κατσιφάρα, 
Πελοποννήσου, Πέτρο Τατούλη, Ανατολικής Μακεδονίας, 
Χρήστο Μέτιο και τον Αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, 
Πέτρο Φιλίππου. Ο υπουργός συζήτησε τις μεταρρυθμίσεις που 
προβλέπει το νομοσχέδιο για τον έλεγχο και την προστασία του 
δομημένου περιβάλλοντος και τις νέες αρμοδιότητες και τους 
πόρους που αυτό μεταβιβάζει από την κεντρική διοίκηση στις 
Περιφερειακές Αρχές. Με βάση το σχέδιο που είχε δοθεί πέρσι 
σε διαβούλευση, δημιουργείται το Παρατηρητήριο Δομημέ-
νου Περιβάλλοντος, το οποίο θα υπάγεται στο ΥΠΕΝ αλλά θα 
έχει διευθύνσεις σε κάθε περιφέρεια. Θα ελέγχει την εφαρμο-

γή του πολεοδομικού σχεδιασμού, την αυθαίρετη δόμηση 
κλπ. Στο Παρατηρητήριο θα κατευθύνεται το 25% των νέων 
προστίμων. «Μία ακόμη αρμοδιότητα του κεντρικού κράτους, 
μετά τους ΓΟΕΒ-ΤΟΕΒ (για το νερό), μεταφέρεται στις Περιφέ-
ρειες από κατ’ αρχήν αδυναμία στη λειτουργία και ευθύνη της 
διαχείρισης της αρμοδιότητας αυτής από το κεντρικό κράτος» 
δήλωσε χθες ο Κατσιφάρας. Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλά-
δας επισήμανε ότι θα είναι μεγάλο πολιτικό λάθος αυτή η το-
μή-μεταρρύθμιση να μη συνοδευτεί από την αντίστοιχη στή-
ριξη σε ανθρώπινο δυναμικό και πόρους. «Για πρώτη φορά, η 
ευθύνη του δομημένου περιβάλλοντος περνά στην αιρετή Πε-
ριφέρεια κι αυτό θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική μεταρρύθμιση 
που ενισχύει τον θεσμό» δήλωσε ο κ. Τατούλης. Τόνισε πάντως 
ότι πρέπει να «λυθούν και σημαντικά προβλήματα προκειμέ-
νου να λειτουργήσει αυτή η καινούργια Διεύθυνση στις Περι-
φέρειες» η οποία εκτίμησε ότι θα έχει εξαιρετικά αποτελέσματα 
στην προστασία του δομημένου περιβάλλοντος.

Η Παγκόσμια Τράπεζα (ΠΤ) διατήρησε χθες αμετάβλητες τις 
προβλέψεις της για την οικονομική ανάπτυξη στην υφήλιο, 
υπολογίζοντας σε μια επιτάχυνση της δραστηριότητας παρά 
την απειλή της επιβολής «περιορισμών στις εμπορικές συναλ-
λαγές» προς τις οποίες μοιάζουν να κλίνουν οι ΗΠΑ. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το  παγκόσμιο ΑΕΠ αναμένεται να αναπτυχθεί 
κατά 2,7% φέτος και κατά 2,9% το 2018, δηλαδή με αρκετά 
ταχύτερο ρυθμό απ’ ό,τι το 2016 (2,4%), σύμφωνα με τις νέες 
εξαμηνιαίες προβλέψεις του διεθνούς αναπτυξιακού θεσμού.
Στα μέσα του Απριλίου το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο είχε φα-
νεί ακόμη πιο αισιόδοξο στις προβλέψεις του για την πορεία της 
παγκόσμιας οικονομίας, για πρώτη φορά έπειτα από δύο χρό-
νια. «Για πολύ καιρό, είδαμε την ασθενική ανάπτυξη να φρενά-
ρει τον αγώνα κατά της φτώχειας και είναι επομένως ενθαρ-
ρυντικό το ότι βλέπουμε ενδείξεις πως η παγκόσμια οικονομία 
βρίσκεται σε μια πορεία ενδυνάμωσης», σημείωσε ο πρόεδρος 
της ΠΤ Τζιμ Γιονγκ Κιμ σε ένα δελτίο Τύπου του θεσμού. Σύμ-

φωνα με τις νέες προβλέψεις, η ανάπτυξη στις ΗΠΑ θα αυξηθεί 
στο 2,1% φέτος και στο 2,2% την επόμενη χρονιά, υπολειπό-
μενη πολύ πάντως του 3% που η κυβέρνηση του Ντόναλντ 
Τραμπ διαβεβαιώνει πως μπορεί να επιτύχει μεσοπρόθεσμα. Η 
ΠΤ αναθεώρησε προς τα πάνω τις προβλέψεις της για την ανά-
πτυξη στην ευρωζώνη από τον Ιανουάριο, καθώς αναμένει ότι 
το ΑΕΠ θα αυξηθεί με ρυθμό 1,7% φέτος (+1,2%). Ο θεσμός 
εξάλλου συνεχίζει να προβλέπει μια ελαφριά επιβράδυνση της 
ανάπτυξης στην Κίνα (6,5% φέτος) αλλά και στην Ινδία (7,2%). 
Παρά τις θετικές ενδείξεις, η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποιεί 
εναντίον των «σημαντικών κινδύνων» που επισκιάζουν τις 
προβλέψεις της, επισημαίνοντας κυρίως την απειλή λήψης 
μέτρων προστατευτισμού.
«Νέοι περιορισμοί στο εμπόριο θα μπορούσαν να εκτροχιά-
σουν την καλοδεχούμενη ανάκαμψη του παγκόσμιου εμπορί-
ου», εξηγεί η Παγκόσμια Τράπεζα, τη στιγμή που η κυβέρνηση 
Τραμπ δεν παύει να απειλεί πολλούς από τους εταίρους των 

ΗΠΑ (Κίνα, Γερμανία...) με την επιβολή δασμών. Ενώ αναμένε-
ται να αρχίσουν οι ακανθώδεις διαπραγματεύσεις για το Brexit 
και η ασάφεια για την αμερικανική οικονομική πολιτική συνεχί-
ζεται, η Παγκόσμια Τράπεζα προειδοποιεί επίσης εναντίον της 
«παρατεινόμενης αβεβαιότητας» η οποία υπάρχει κίνδυνος 
να πλήξει την εμπιστοσύνη και να φρενάρει τις επενδύσεις. Ο 
θεσμός, στον οποίο είναι ενταγμένες 189 χώρες, ανησυχεί επί-
σης για το ενδεχόμενο νέας αναταραχής στις αγορές καθώς οι 
επενδυτές ανησυχούν για τους «κινδύνους» που συνεπάγεται 
η εξομάλυνση της νομισματικής πολιτικής, ειδικά στις ΗΠΑ. 
«Μπροστά σε αυτή την αληθινή αλλά εύθραυστη ανάκαμψη, 
οι χώρες πρέπει να αξιοποιήσουν την ευκαιρία για να προωθή-
σουν διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις», έκρινε ο Κιμ.

ΕΣΠΑ: ΕΩΣ 15 ΙΟυΝΙΟυ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΤΗ ΔΡΑΣΗ 
«ΕΡΕυΝΩ - ΔΗΜΙΟυΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»

ΑυΘΑΙΡΕΤΑ: ΕΚΠΝΕΕΙ Η ΤΕΛΕυΤΑΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΛΛΑ ΑΝΕΤΟΙΜΟ ΤΟ ΝΕΟ Ν/Σ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΤΡΑΠΕζΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕ ΑΜΕΤΑβΛΗΤΕΣ ΤΙΣ ΠΡΟβΛΕψΕΙΣ ΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤυΞΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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ΞΕΚΙΝΗΣΑΝ ΟΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟυΡΓΙΑ ΑΝΑΠΤυΞΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕζΑΣ

ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΠΕΝΔυΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

“ΠΡΑΣΙΝΟ” ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ OTE EsTaTE ΜΕ ΧΡυΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ LEED

Ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη δημιουργία Αναπτυξιακής 
Τράπεζας καθώς δόθηκε από τους θεσμούς η σχετική έγκρι-
ση. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες στις προτάσεις των 
θεσμών δίνεται η εναλλακτική λύση αντί για την ίδρυση 
αναπτυξιακής τράπεζας να αναβαθμιστεί το Εθνικό Ταμείο 
Επιχειρηματικότητας σε αναπτυξιακό τραπεζικό φορέα. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του υπουργείου Οικονομίας προς 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ, μετά από δημοσίευμα της εφημερίδας Real 
News, η χρηματοδότηση της τράπεζας δεν θα προχωρήσει 
μόνο με εθνικούς πόρους αλλά σε αυτήν θα συμμετάσχουν 
και αναπτυξιακές τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης, ενώ 
προκειμένου να ξεκινήσει το ταχύτερο δυνατόν η λειτουργία 
της συγκεκριμένης τράπεζας θα υπάρξει τεχνική βοήθεια 

από 4 αντίστοιχες τράπεζες. Συγκεκριμένα, θα συμβάλουν η 
γερμανική KFW, η γαλλική National Development Agency, 
η ιταλική Cassa Depositi e Prestiti και η βρετανική British 
Business Bank. Τις επόμενες εβδομάδες ο υπουργός Οικονο-
μίας Δ. Παπαδημητρίου σχεδιάζει να μεταβεί στη Γερμανία 
για να συζητήσει το θέμα με τα στελέχη της KFW. Στόχος του 
υπουργείου είναι η αναπτυξιακή τράπεζα να αποτελέσει έναν 
φορέα «ομπρέλα» στον οποίο θα υπαχθούν οι οργανισμοί 
που εποπτεύει το υπουργείο και έχουν ως αντικείμενο την ενί-
σχυση της εξωστρέφειας και της προσέλκυσης επενδύσεων. 
Επίσης, στον ενιαίο φορέα θα ενσωματωθούν και υπηρεσίες 
συμβούλων που υπάγονται στο υπουργείο και η ώθηση που 
θα δίνει στις επιχειρήσεις θα γίνεται μέσω εργαλείων όπως 

επιχειρηματικά δάνεια, πιστώσεις και αποταμιευτικές ευκαι-
ρίες. Θα είναι συνδεδεμένη με την κρατική, ευρωπαϊκή και 
διατραπεζική χρηματοδότηση χωρίς ωστόσο αναλαμβάνει 
κινδύνους για τα κρατικά κεφάλαια. Επίσης, κάτω από την 
ομπρέλα της τράπεζας θα υπαχθούν και όλα τα κοινοτικά 
κονδύλια που αφορούν στη χώρα μας ενώ στο τραπέζι των 
συζητήσεων μπαίνει και η προώθηση των αναπτυξιακών 
συμπράξεων σε διακρατικό επίπεδο ώστε να μειωθεί όσο το 
δυνατόν η γραφειοκρατία και να διευκολυνθούν οι επενδύ-
σεις. Επιπλέον αναζητείται και τρόπος ώστε να λειτουργήσει 
και ταμείο εγγυήσεων για τους εξαγωγείς. Σημειώνεται ότι η 
Ελλάδα είναι η μόνη χώρα της Ευρωζώνης που δεν είχε ανα-
πτυξιακή τράπεζα.

Οι ξένοι και ο περιορισμένος αριθμός Ελλήνων που επενδύ-
ουν σε κατοικίες, είτε μέσω αγοραπωλησιών είτε μέσω ανα-
καίνισης, δεν επαρκούν για να τονώσουν τις επενδύσεις στο 
ελληνικό real estate όπου τα κεφάλαια που τοποθετήθηκαν 
το 2016 διαμορφώθηκαν σε 1 δισ. ευρώ, σύμφωνα με πρό-
σφατη έρευνα της εταιρείας ορκωτών ελεγκτών PwC (από 
την ύφεση στην ανάκαμψη).Σε ρεπορτάζ του Δ. Δεβελέγκου 
στο  Capital.gr  σημειώνεται ότι η ….ασημαντότητα του 
μεγέθους αυτού μπορεί να γίνει αντιληπτή εάν συγκριθεί με 
τα 25 δισεκατομμύρια ευρώ που επενδύθηκαν στα ελληνικά 
ακίνητα το 2007. Πρόκειται για πτώση της τάξης του 96% που 
«γυρίζει» τις επενδύσεις σε κατοικίες πολλές δεκαετίες πίσω: 
το 2016 οι επενδύσεις (σε σπίτια) αντιστοιχούσαν σε 0,7% 
του ΑΕΠ, έναντι 9,9% το 2007 και 9,5% του μακρινό 1995. 
Όπως αναφέρει η έρευνα, η αύξηση των συνολικών επενδύ-
σεων στην Ελλάδα μεταξύ 2000-2007 κατά 74% οδηγήθηκε 
κυρίως από την πολύ υψηλή ανάπτυξη  της αγοράς κατοικίας. 
Μεταξύ 2007-2016 η αγορά κατοικίας σημείωσε καθίζηση, 
συντελώντας καθοριστικά στην μείωση των επενδύσεων. 
Έτσι, απαιτούνται, σύμφωνα με την PwC, πρόσθετες επεν-
δύσεις, το διάστημα 2017-2022, αξίας 12 δισ. ευρώ, ενώ το 
ύψος των απαιτούμενων επαναλαμβανόμενων επενδύσεων 
τοποθετείται σε 216 δισ. ευρώ. Κατά την PwC, η ελληνική αγο-

ρά κατοικίας παρουσιάζει υπερπροσφορά κατοικιών, λόγω 
των συστηματικών επενδύσεων στον κλάδο, ενώ παράλληλα 
υποφέρει από περιορισμένη αναμόχλευση του παλαιού απο-
θέματος και κατακερματισμένη ιδιοκτησία. Για να μειωθεί η 
υπερπροσφορά στην αγορά κατοικίας θα πρέπει να μειωθεί 
το απόθεμα κατοικιών μέσω μαζικών αναπλάσεων και ανα-
κατασκευών του υπάρχοντος αποθέματος με ταυτόχρονες 
επενδύσεις σε έργα υποδομών και τεχνολογίας (ανάπλαση μη 
λειτουργικών εγκαταστάσεων και απόσυρση παλαιού απο-
θέματος, μετακίνηση δημόσιων υπηρεσιών εκτός αστικού 
κέντρου, αναβάθμιση υποβαθμισμένων αστικών περιοχών, 
ανάπτυξη εξωτερικής ζήτησης). Μοχλός στην αντιμετώπι-
ση της κατακερματισμένης ιδιοκτησίας και στην ανάπλαση 
υποβαθμισμένων περιοχών είναι η δημιουργία μηχανισμού 
αποταμίευσης και διαχείρισης συντελεστή δόμησης και δικαι-
ωμάτων εκμετάλλευσης («Τράπεζα Γης”) μεταφέροντας δι-
καιώματα συντελεστή δόμησης σε κατάλληλες προς δόμηση 
περιοχές (περιοχές υποδοχής συντελεστή δόμησης) και μετα-
τρέποντας τίτλους ιδιοκτησίας από κατοικίες που βρίσκονται 
σε υποβαθμισμένες περιοχές, σε δικαιώματα μακροχρόνιας 
εκμίσθωσης (leasehold).
-Μείωση τιμών κατά 40,2%: Παράλληλα, σύμφωνα με έρευ-
να της Alpha bank, από το 2007 έως το 2016, οι τιμές των 

κατοικιών μειώθηκαν σημαντικά, κατά 40,2% σωρευτικά, 
με αποτέλεσμα τη σημαντική πτώση του λόγου τιμών προς 
ενοίκια. Η εξέλιξη αυτή δείχνει την έντονη υποχώρηση της 
ζήτησης για αγορά κατοικιών, που οδήγησε σε υπερβάλλου-
σα προσφορά. Αντίστοιχη πτωτική πορεία παρουσιάζει και 
ο δείκτης τιμών κατοικιών προς το κατά κεφαλήν διαθέσιμο 
εισόδημα, ο οποίος αντανακλά τη δυνατότητα αγοράς κατοι-
κίας και εξυπηρέτησης του σχετικού δανεισμού (affordability 
ratio). Στην περίοδο 2008-2016, η σωρευτική μείωση του 
διαθέσιμου εισοδήματος ανήλθε στο 31,7%. Ήταν, ωστόσο, 
μικρότερη έναντι της αντίστοιχης μείωσης των τιμών των κα-
τοικιών, γεγονός που εξηγεί την πτωτική πορεία του εν λόγω 
δείκτη από το 2011 και μετά. Το 2016, ο λόγος των τιμών των 
οικιστικών μονάδων ως προς τα ενοίκια, όπως και ο δείκτης 
τιμών ακινήτων προς διαθέσιμο εισόδημα, κινούνται αρκετά 
χαμηλότερα από τον μακροχρόνιο μέσο όρο (2000-2016: 
103,8 μονάδες), καταδεικνύοντας έτσι τον βαθμό υποτίμησης 
των αξιών των κατοικιών στην εν λόγω χρονική περίοδο. 
Αυτό σημαίνει ότι η αγορά είναι υποτιμημένη και θεωρητικά 
θα μπορούσαν να προκύψουν σημαντικές ευκαιρίες επενδύ-
σεων στην αγορά κατοικίας.  

Τη διεθνή πιστοποίηση LEED (Leadership in Energy 
and Environmental Design) για περιβαλλοντικά και 
βιώσιμα κτίρια από το Αμερικανικό Συμβούλιο Πράσι-
νων Κτιρίων (U.S. Green Building Council – USGBC), 
απέσπασε ακίνητο της OTE Estate στον Κεραμεικό. 
Πρόκειται για ένα από τα μόλις επτά κτίρια στην Ελλά-
δα με πιστοποίηση κατά LEED σε επίπεδο Gold (χρυσή 
πιστοποίηση).  Το κτίριο της OTE Estate, συνολικού 
εμβαδού 10.850m2, στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας 
στεγάζει μέρος των υπηρεσιών Εξυπηρέτησης Πελα-
τών του Ομίλου ΟΤΕ (Call Center). Την πλήρη ανα-
καίνισή του ανέλαβε, σχεδίασε και υλοποίησε η OTE 

Estate.  Η πιστοποίηση του κτιρίου κατά LEED σε επί-
πεδο GOLD επιτεύχθηκε έπειτα από μια ιδιαίτερα απαι-
τητική διαδικασία, με στόχο τη βελτιωμένη απόδοση 
σε μια σειρά από δείκτες, όπως η κατανάλωση ενέρ-
γειας, η χρήση νερού, οι εκπομπές CO2, η ποιότητα 
του εσωτερικού περιβάλλοντος και η διαχείριση των 
πόρων.  Ενδεικτικά, ενεργειακά και περιβαλλοντικά 
μέτρα που υλοποιήθηκαν στο ακίνητο περιελάμβαναν 
την ενεργειακή αναβάθμιση του κελύφους, την εγκα-
τάσταση νέου Η/Μ εξοπλισμού με υψηλή ενεργειακή 
απόδοση, το σύστημα ελέγχου και αυτοματισμού που 
καταγράφει και βελτιστοποιεί τη λειτουργία όλων των 

Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου και την εφαρμογή 
εκτεταμένου προγράμματος commissioning κατά τη 
διάρκεια κατασκευής. Με πιστοποιημένα κτήρια σε πε-
ρισσότερες από 160 χώρες, το πρότυπο LEED αποτελεί 
το πιο διαδεδομένο σύστημα αξιολόγησης και αποτί-
μησης της αειφόρου δόμησης και κατασκευής στον 
κόσμο, που αναπτύχθηκε και διαχειρίζεται από το U.S 
Green Building Council, μη κερδοσκοπικό οργανισμό 
με έδρα την Washington D.C.
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Πάνω από το 55% των κονδυλίων του προγράμματος 
επιδότησης για εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης με 
φυσικό αέριο, που εφαρμόζει η Εταιρία Διανομής Αερίου 
Αττικής έχουν ήδη διατεθεί και με τους ρυθμούς υποβολής 
των αιτήσεων εκτιμάται ότι τα κονδύλια θα εξαντληθούν πι-
θανότατα μέσα στο μήνα. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα 
με αρμόδια στελέχη της ΕΔΑ, τα 2,5 εκατ. ευρώ (από τα 4,7 
που είναι ο συνολικός προϋπολογισμός) που έχουν δεσμευ-
θεί, σημαίνουν ότι τον επόμενο χειμώνα θα χρησιμοποιούν 
φυσικό αέριο 5.500 επιπλέον νοικοκυριά στην Αττική, ενώ 
συνολικά εκτιμάται ότι θα ωφεληθούν πάνω από 10.000 
νοικοκυριά. Παράλληλα η θυγατρική της ΕΔΑ, ΕΠΑ (Εταιρία 
Παροχής Αερίου) Αττικής προχωρά στην υλοποίηση της 
εξαγγελίας για διάθεση ενεργειακού «πακέτου» (φυσικό αέ-
ριο και ηλεκτρική ενέργεια) από τον επόμενο χειμώνα καθώς, 
όπως έγινε γνωστό, η εταιρία κατέθεσε στη ΡΑΕ τη σχετική 
αίτηση για λήψη άδειας προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η 
αίτηση αφορά την παροχή άδειας ισχύος 400 μεγαβάτ, ενώ 
τα επιχειρηματικά πλάνα της ΕΠΑ προς το παρόν περιορίζο-
νται στους πελάτες φυσικού αερίου (οι οποίοι θα μπορούν να 
προμηθεύονται και ηλεκτρική ενέργεια από την ίδια εταιρία) 
και όχι στο γενικό πληθυσμό. Σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα 
επιδότησης, όπως επισημαίνεται από την εταιρία, σε συν-
δυασμό με την έκπτωση 100% στα τέλη σύνδεσης, οδηγεί 

σε μείωση του κόστους σύνδεσης για μια πολυκατοικία με 
κεντρική θέρμανση ή για ένα μεμονωμένο διαμέρισμα που 
θα επιλέξει αυτόνομη σύνδεση έως και κατά 50%. Το πρό-
γραμμα καλύπτει δαπάνες που αφορούν τις συσκευές και τα 
εξαρτήματα που απαιτούνται για τη μετατροπή της υπάρχου-
σας εγκατάστασης θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας σε 
αντίστοιχη χρήσης φυσικού αερίου ενώ το ύψος της επιδό-
τησης είναι κλιμακωτό και διαφοροποιείται ανάλογα με την 
κατηγορία σύνδεσης (κεντρική ή αυτόνομη θέρμανση) και 
την ισχύ του λέβητα. Σημειώνεται ακόμη ότι: Η επιδότηση 
ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης φυσικού αερίου με την ΕΔΑ 
Αττικής που υπογράφονται από τις 3 Απριλίου 2017 και μετά 
( δηλαδή δεν είχαν στις 03/04/17 σε ισχύ σύμβαση σύνδεσης 
φυσικού αερίου) και μέχρι εξάντλησης του διαθέσιμου προ-
ϋπολογισμού αυτής ανά κατηγορία σύμβασης σύνδεσης. Η 
σειρά προτεραιότητας καθορίζεται με την ενεργοποίηση της 
εσωτερικής εγκατάστασης και την έκδοση της άδειας χρήσης 
φυσικού αερίου από την ΕΔΑ Αττικής. Το φύλλο καύσης της 
εγκατάστασης φυσικού αερίου, το και τα λοιπά δικαιολογητι-
κά πρέπει να υποβληθούν το αργότερο έως και τις 30/11/17. 
Η επιδότηση ισχύει για κατοικίες που είναι «ενεργές», δη-
λαδή κατοικούνται. Στην περίπτωση αυτόνομης σύνδεσης 
μεμονωμένου διαμερίσματος σε πολυκατοικία ή μονοκα-
τοικία η κατοικία πρέπει να φέρει πρόσφατο εκκαθαριστικό 

λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος (τελευταίου εξαμήνου 
από την ημερομηνία σύμβασης σύνδεσης). Η επιδότηση 
δεν ισχύει για συμβάσεις σύνδεσης σε κτήρια υπό ανέγερση 
ή για συμβάσεις σύνδεσης επαγγελματιών (κατασκευαστές 
ή με οποιοδήποτε επαγγελματικό ΑΦΜ). Η επιδότηση ισχύει 
μόνο σε περιπτώσεις αντικατάστασης υφιστάμενων συστη-
μάτων θέρμανσης άλλης μορφής ενέργειας με εγκατάσταση 
φυσικού αερίου. Δεν επιδοτούνται αυτόνομες συνδέσεις σε 
πολυκατοικίες με σύμβαση προμήθειας φυσικού αερίου για 
κεντρική θέρμανση σε ισχύ την 01/01/17 και μετά. Η επιδό-
τηση δεν ισχύει για εσωτερικές εγκαταστάσεις (σε πολυκα-
τοικίες ως κεντρική θέρμανση, μεμονωμένα διαμερίσματα, 
μονοκατοικίες) που έχουν στο παρελθόν συνδεθεί με το 
φυσικό αέριο. Κατηγορία σύνδεσης Εγκατεστημένη ισχύς 
λέβητα(kcal/h) Επιδοτούμενο Ποσό (Euro) (συμπ. ΦΠΑ).  
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* >200.000 3.000Euro. 
Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* 170.001-200.000 
2.250Euro. Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* 120.001-
170.000 1.500Euro. Κεντρική Θέρμανση ή Μονοκατοικία* 
35.001-120.000 1.100Euro. Αυτόνομη Θέρμανση ή Κεντρική 
Θέρμανση <=35.000 750Euro. Αυτόνομη Θέρμανση, με 
ανυψωτική στήλη <=35.000 360Euro.

ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 50% ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣυΝΔΕΣΗΣ ΦυΣΙΚΟυ ΑΕΡΙΟυ 
ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ, ΣυΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟυ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΠΡΟΧΩΡΑ ΤΑΧυΤΕΡΑ Η ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΕυΝΑΣ υΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 
«ΜΠΛΟΚ» ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Το έμπρακτο, πλέον, ενδιαφέρον της ExxonMobil για 
έρευνες υδρογονανθράκων στον ελληνικό θαλάσσιο 
χώρο έχει προκαλέσει εντύπωση, αλλά μάλλον θα πρέ-
πει να κρατάμε μικρό καλάθι σε ότι αφορά την ταχύτητα 
με την οποία θα μπορέσει να προχωρήσει το όλο εγχεί-
ρημα. Το  energypress.gr γράφει ότι από κοινού με τη 
γαλλική Total και τα ΕΛΠΕ, η αμερικανική πετρελαϊκή 
υπέβαλε προ ημερών υπέβαλε αίτημα για την έναρξη 
μιας διαδικασίας «παραχώρησης μετά από αίτηση», 
όπως αποκαλείται. Η αίτηση αφορά δύο θαλάσσιες περι-
οχές της Κρήτης. Όσον αφορά το πόσο γρήγορα μπορεί 
να προχωρήσει η προσπάθεια των Exxon-Total-ΕΛΠΕ, 
μάλλον δεν θα πρέπει να περιμένουμε ολοκλήρωση της 
διαγωνιστικής διαδικασίας από φέτος. Αυτό ισχύει διότι 
προβλέπονται συγκεκριμένες διαδικασίες, προθεσμίες 
και χρονοδιαγράμματα από την πλευρά της Πολιτείας 
για αυτού του είδους τους διαγωνισμούς. Αρχικά, θα 
πρέπει να γίνει δεκτή η αίτηση των τριών εταιρειών 
μέσω της υπογραφής υπουργικής απόφασης από το 
ΥΠΕΝ. Αμέσως μετά, προβλέπεται να προκηρυχθεί δια-
γωνισμός, ο οποίος θα κοινοποιηθεί στην εφημερίδα της 
Ε.Ε και θα δίνει 90 ημέρες προθεσμία για την υποβολή 
προσφορών από άλλους πιθανούς ενδιαφερόμενους. 

Σε περίπτωση που υπάρξουν εναλλακτικές προσφορές, 
τότε η διαδικασία θα συνεχιστεί με την αξιολόγησή τους, 
ενώ σε αντίθετη περίπτωση, αν δηλαδή η προσφορά 
των Exxon-Total-ΕΛΠΕ είναι η μοναδική, τότε θα γίνει 
διαπραγμάτευση μαζί τους. Σε αυτό το σημείο αξίζει να 
σημειώσουμε ότι η προηγούμενη εμπειρία δεν είναι και 
η καλύτερη δυνατή ως προς την ταχύτητα, καθώς για 

την αξιολόγηση των συμβάσεων της Δυτικής Ελλάδας 
(Άρτα-Πρέβεζα, Αιτωλοακαρνανία και ΒΔ. Πελοπον-
νήσος) χρειάστηκε περίπου ένας χρόνος. Με βάση τα 
παραπάνω, θεωρητικά η διαδικασία θα μπορούσε να 
ολοκληρωθεί εντός του 2017, αλλά στην πράξη κάτι τέ-
τοιο είναι μάλλον αδύνατο. Πιο λογικό είναι να προκύψει 
ανάδοχος μέσα στους πρώτους μήνες του 2018, εφόσον 

βέβαια δεν παρατηρηθούν οι συνηθισμένες «ελληνικές» 
καθυστερήσεις. Ένα ακόμη σημείο ενδιαφέροντος είναι 
το είδος των συμβάσεων που θα κληθεί να υπογράψει 
η ανάδοχος κοινοπραξία. Παρότι έχει ξεκινήσει η διαδι-
κασία για εκσυγχρονισμό των συμβάσεων με αλλαγές 
στους όρους, η συγκεκριμένη συμφωνία αναμένεται 
να προχωρήσει με βάση τις υφιστάμενες συμβάσεις 
και αυτό μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει για την 
ολοκλήρωση της προσπάθειας σε ένα εύλογο χρονοδι-
άγραμμα. Αν όλα προχωρήσουν ομαλά, οι διαθέσιμες 
πληφορορίες θέλουν τις γεωτρήσεις να ξεκινούν ρεα-
λιστικά τρία χρόνια από σήμερα. Πρέπει να σημειωθεί 
τέλος ότι σύμφωνα με την ΕΔΕΥ, σε περιοχές του Ιονίου 
και Νότια της Κρήτης πρόκειται να διεξαχθούν και νέες 
σεισμικές έρευνες. Η ολοκλήρωση των ερευνών αυτών 
αναμένεται να διαρκέσει ένα χρόνο και θα βοηθήσει τις 
πετρελαϊκές να αναγνωρίσουν τους λεγόμενους πετρε-
λαϊκούς στόχους ώστε να προχωρήσουν αργότερα με τις 
ερευνητικές τους γεωτρήσεις.
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Αντί να πουλήσουμε κομμάτια της ΔΕΗ ετοιμάζουμε 
πλαίσιο ενεργειακούς συνεταιρισμούς σε περιοχές που 
μπορούν να αυτονομηθούν, ενώ με την εισαγωγή του 
net metering δίνουμε την δυνατότητα ισοσκέλισης 
κατανάλωσης και παραγωγής σε όλες τις κοινωνικές 
και επαγγελματικές δραστηριότητες, τόνισε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος 
μιλώντας την Παρασκευή στο ραδιοφωνικό σταθμό 
«Στο Κόκκινο» και τους Προκόπη Αγγελόπουλο και 
Γιώργο Τραπεζιώτη. 

Είναι σοβαρό πρόβλημα η πιθανή αποχώρηση των 
ΗΠΑ από τα χρηματοδοτικά και πολιτικά εργαλεία, 
τόνισε ο κ. Φάμελλος, θυμίζοντας ότι η Ελλάδα ήταν 
μέσα στις 10 πρώτες χώρες της Ευρώπης που κύρω-
σαν την Συνθήκη των Παρισίων για την Κλιματική Αλ-
λαγή. «Οφείλουμε ως Ελλάδα να πούμε ότι χρειάζεται 
όλη η παγκόσμια κοινότητα να είναι στον ίδιο δρόμο, 
την ίδια συμφωνία ... όταν μιλάμε για τη σωτηρία του 
πλανήτη, την προστασία της ανθρώπινης ζωής και της 
βιοποικιλότητας ... Η χώρα μας έχει ήδη διαπιστώσει 
τις επιπτώσεις, η ανατολική Μεσόγειος είναι από τις 
πιο ευαίσθητες περιοχές, πρέπει να συνεργαστούμε 
ώστε να προλάβουμε φαινόμενα και να διαχειριστούμε 
τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής», τόνισε ο ίδιος. 
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, συνέχισε, «η ΕΕ έχει ολοκλη-
ρώσει πρόσφατα σε επίπεδο υπουργών τη συζήτηση 
για το νέο σύστημα εμπορίας αέριων ρύπων με στόχο 
τη μείωσή τους και η χώρα μας έχει ήδη οργανωθεί, 
όχι απλά για τους στόχους του 2020 αλλά προγραμμα-
τίζει για τους ιδιαίτερα φιλόδοξους στόχους του 2030 
... σε κάποιες περιπτώσεις μείωσης εκπομπών μέχρι 
40%». Στην Ελλάδα, «μέχρι το τέλος του 2017 θα έχει 
ολοκληρωθεί ο ενεργειακός σχεδιασμός για το 2030 
... θα υπάρχει μετάβαση σε άλλες πηγές ενέργειας και 
εκσυγχρονισμός του συστήματος παράλληλα με μέτρα 
εξοικονόμησης», είπε ο αναπληρωτής υπουργός Περι-
βάλλοντος, πραθέτοντας σειρά κινήσεων που υλοποι-
ούνται αυτό το διάστημα:
• «Τον Φεβρουάριο στο Συμβούλιο Υπουργών εξα-

σφαλίστηκαν 400 εκατ. ευρώ για την αλλαγή 
του συστήματος στα νησιά ... θα έχουμε αντι-
καταστήσει ή κλείσει τις ρυπογόνες και κοστοβόρες 
μονάδες στα νησιά, που επιδρούν και στα τιμολόγια 
της ΔΕΗ ... πολύ νωρίτερα από το 2030 ... έχουμε ήδη 
ετοιμάσει χρηματοδοτικά εργαλεία και κάνουμε μία 
συζήτηση για έχουμε κλείσει αυτές τις μονάδες και να 
έχουμε περάσει σε καινούργιες».
• «Αυτή την εβδομάδα συζητήσαμε με όλους τους Δή-
μους την αλλαγή της κατανάλωσης ενέργειας 
στις μεταφορές, εφαρμόζοντας σχέδια βιώσιμης 
αστικής κινητικότητας. Οι μεταφορές έχουν συμμετο-
χή της τάξης του 25% στις εκπομπές αερίων του θερ-
μοκηπίου και από αυτές το 70% είναι αστικές», όπως 
σημείωσε, «άρα αλλάζοντας τις μετακινήσεις έχουμε 
μία πολύ σημαντική συμβολή».
• «Επίσης αυτή την εβδομάδα συνεχίστηκαν οι διερ-
γασίες για την κατανάλωση ορυκτών καυσίμων 
και ιδιαίτερα του πετ-κοκ στην τσιμεντοβιο-
μηχανία, εισάγοντας εναλλακτικά καύσιμα, με μη-
δενική συνεισφορά στους ρύπους, που θα βοηθήσουν 
και στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής τσιμεντο-
βιομηχανίας ... με την αντιμετώπιση αυτού που ονο-
μάζεται «διαρροή άνθρακα»».
• «Εντός του Ιουνίου θα συνεχιστούν οι επαφές σε 
επίπεδο Συνόδου Κορυφής ηγετών κρατών 
με Κύπρο και Ισραήλ για τα δίκτυα αγωγών αερίου 
που εξελίσσονται»
• «Εντός του έτους, τουλάχιστον 10 κωμοπόλεις 
του νομού Θεσσαλονίκης μπαίνουν στο δίκτυο 
του φυσικού αερίου, ενώ το άλλο Σάββατο ξε-
κινάει αντίστοιχη διαδικασία για όλη τη Θεσ-
σαλία, με τις επαφές με τους μεγάλους Δήμους να 
είναι προγραμματισμένες για την επόμενη εβδομάδα».
-Τα αυτόνομα νησιά ασπίδα για τη ΔΕΗ: Στη συ-
νέχεια ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στην σχέση που έχει 
η διεύρυνση του δικτύου και η αλλαγή της παραγω-
γής στα νησιά για την ίδια την ΔΕΗ και το κόστος που 
επιβαρύνει τελικά τους καταναλωτές. «Η δυνατότητα 
ενεργειακής αυτονόμησης των νησιών υπάρχει ... το 
νομοσχέδιο για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς 
στοχεύει στην αξιοποίηση αυτού του τοπικού δυναμι-
κού, και ως ενεργειακού αλλά και ως παραγωγικού/
καταναλωτικού», όπως είπε. 
Υπογράμμισε επίσης ότι «μία από τις διαδικασίες απε-
λευθέρωσης της αγοράς ενέργειας θα ήταν αντί να 
πουλήσουμε κομμάτια της ΔΕΗ, να δημιουργηθούν 
στα κομμάτια που έχουν δυνατότητα παραγωγής 
και αυτονόμησης ενεργειακοί συνεταιρισμοί που θα 

μπορούν να περιλαμβάνουν από Δήμους, βιομηχά-
νους, ξενοδόχους, εμπόρους, μέχρι απλούς κατοίκους, 
όποιον θα μπορούσε να είναι καταναλωτής». «Έτσι, 
θα πάμε σε ένα νέο μοντέλο που λέγεται prossumers, 
(σ.τ.σ.: σύντμηση του producers-παραγωγοί και του 
consumers-καταναλωτές) και θα είχαμε και μία μεγα-
λύτερη τοπική ευθύνη και στην αποδοχή των ΑΠΕ και 
στην εξοικονόμηση και κατανάλωση ... Αυτό θα πρέπει 
να το δει ο κάθε τόπος μόνος του, εμείς θα δημιουρ-
γήσουμε το πλαίσιο, οι φυσικές δυνατότητες υπάρ-
χουν σε πολλά νησιά για ισοσταθμισμένο ενεργειακό 
ισοζύγιο ... αλλά θα προχωρήσουμε και την κεντρική 
σύνδεση ... με τα υποθαλάσσια καλώδια, που δίνει 
την δυνατότητα να πάρουμε αποκεντρωμένη ενέργεια 
από τα νησιά, να την φέρουμε στο κεντρικό σύστημα», 
σημείωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος.

-Η νέα πρόταση για να μην... πληρώνετε εί-
ναι το net metering:  Ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε 
επίσης στην «μεγάλη προσπάθεια με το λεγόμενο net 
metering, όπου ο αγρότης ή ο επιχειρηματίας ή ο κα-
ταναλωτής μπορεί να παράγει ενέργεια με οποιονδή-
ποτε τρόπο, αρκεί να είναι στο όνομά του και όχι στο 
ίδιο οικόπεδο με την κατανάλωση ... και να ισοσκελίζει 
την κατανάλωση που έχει από άλλες πηγές». Με αυτό 
τον τρόπο, ένας αγρότης μπορεί να έχει παραγωγή 
από φωτοβολταϊκό, αιολικό ή βιομάζα και να ισοσκε-
λίζει την κατανάλωση σε γεωτρήσεις και αρδευτικά».Η 
πρακτική αυτή εξετάζεται να εφαρμοστεί και στα αρ-
δευτικά δίκτυα, στους τοπικούς οργανισμούς εγγυο-
βελτιώσεων, όπως προσέθεσε.

-Άμεση η εφαρμογή: «Όλα αυτά θα προβλέπονται 
στα επόμενα νομοσχέδια, μέσα στο 2017 θα εφαρμο-
στεί το net metering σε όλες τις επαγγελματικές και 
κοινωνικές δραστηριότητες, καθώς και οι ενεργειακοί 
συνεταιρισμοί», κατέληξε ο κ. Φάμελλος, σημειώ-
νοντας ότι «ανοιχτό είναι το θέμα για το συνδυασμό 
τουριστικού ή οικολογικού αποθέματος και αιολικής 
ενέργειας ... ψάχνουμε να βρούμε μία ισορροπία, να 
κρατήσουμε την ποιότητα του χώρου και να έχουμε 
και ΑΠΕ, νομίζω ότι θα τα λύσουμε με μία καλή τοπική 
συζήτηση».

ΑΣΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ ΤΑ ΑυΤΟΝΟΜΑ ΝΗΣΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΣυΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ 
- ΕΡΧΕΤΑΙ ΤΟ NET mETEriNg ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΑΝ υΠΕΝ 
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Ο όμιλος Κοπελούζου και η ρωσική  JSC «Rosgeologiya»  
σύμφωνα με το energypress.gr υπέγραψαν  την Παρασκευή 
στο φόρουμ της Αγίας Πετρούπολης συμφωνία για την από 
κοινού ανάπτυξη γεωθερμικού έργου στη Βόρεια Ελλάδα. 
Παράλληλα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συστήσουν μια 
κοινή εταιρεία για την υλοποίησή του. Σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση, η υπογραφή έγινε από τον κ. Δημήτρη Κοπε-
λούζο, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου Κο-
πελούζου και τον κ. Roman Panov, Διευθύνοντα Σύμβουλο 
και Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ρωσικής JSC 
«Rosgeologiya». Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της συμ-
φωνίας που είχε υπογραφεί μεταξύ των δυο μερών κατά τη 
διάρκεια του SPIEF 2015 για την από κοινού υλοποίηση έρ-

γων που συνδέονται με την ανάπτυξη των γεωθερμικών πό-
ρων και την κατασκευή γεωθερμικών σταθμών παραγωγής 
ενέργειας στην Ελλάδα. Ως επόμενο βήμα, η κοινή εταιρεία θα 
προχωρήσει στις σχετικές διαδικασίες για τη λήψη των απα-
ραίτητων εγκρίσεων και αδειών από το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας  για την υλοποίηση του έργου. Η συμ-
φωνία αυτή υπεγράφη παρουσία του Υπουργού Φυσικών 
Πόρων, κ. Sergei Donskoi και του Υπουργού Μεταφορών κ. 
Maksim Sokolov της Ρωσικής Ομοσπονδίας. H Rosgeologiya, 
είναι ένας Ρωσικός όμιλος γεωλογικών εταιριών ο οποίος 
παρέχει ένα πλήρες εύρος υπηρεσιών που σχετίζονται με την 
γεωθερμία, την υποθαλάσσια γεωλογία, την εξόρυξη υδρο-
γονανθράκων και την υπεράκτια εξερεύνηση. Ο όμιλος ανή-

κει κατά 100% στην Ρωσική Ομοσπονδία, αποτελείται από 63 
εταιρίες και έχει εξερευνήσει περισσότερα από 1000 κοιτά-
σματα υδρογονανθράκων και μεταλλευμάτων, μεταξύ των 
οποίων εκείνο του Astrakhanskoye (2.5 τρις κυβικά μέτρα 
φυσικού αερίου), του Tengiz (3.1 δις τόνοι πετρελαίου) και 
του Kovyktinskoe (1.9 τρις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου). Ο 
Ρωσικός όμιλος έχει μεγάλη εμπειρία σε έργα στο εξωτερικό 
με δεκάδες ενεργές εξορύξεις στην Ασία, την Ευρώπη, την 
Αφρική και τη Λατινική Αμερική. Μεταξύ των πελατών της 
Rosgeologiya, περιλαμβάνονται εταιρείες όπως η Gazprom, η 
Rosneft, η Lukoil, η Severstal MMC Norilsk Nickel, η Itera, η 
NLMK, η Sibuglemet, η BP, η Chevron και πολλές άλλες.

Την περασμένη Τετάρτη από το βήμα της Γενικής Συνέλευ-
σης του ΣΕΒ ο πρωθυπουργός ανακοίνωσε την πρόθεσή 
της κυβέρνησης να υποβάλει αίτημα στην ευρωπαϊκή 
επιτροπή για  την 3ετή παράταση του μέτρου της διακοψι-
μότητας. Μια μέρα μετά ο Όμιλος Μυτιληναίος ανακοίνωνε 
την πρόθεσή του να προχωρήσει σε μια από τις μεγαλύ-
τερες βιομηχανικές επενδύσεις στη χώρα τα τελευταία  
χρόνια, με την εγκατάσταση ενός δεύτερου εργοστασίου 
αλουμίνας  αλλά και την αύξηση της δυναμικότητας της 
μονάδας παραγωγής αλουμινίου στις εγκαταστάσεις της 
ΑτΕ στα Άσπρα Σπίτια. Οι επενδύσεις ύψους 500 εκατομ-
μυρίων δολαρίων θα δημιουργήσουν πάνω από 300 νέες 
θέσεις  εργασίας. Η χρονική συγκυρία της ανακοίνωσης 
μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί. Σε ρεπορτάζ  του 
Χάρη Φλουδοπουλου στο capital.gr  αναλυτικά σημειώνε-
ται ότι   η παράταση του μέτρου της διακοψιμότητας που θα 

εξασφαλίσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα συνθήκες 
μειωμένου ενεργειακού κόστους για τους μεγάλους κατα-
ναλωτές, αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα της ενεργοβόρου 
μεταποίησης. Η διακοψιμότητα  είναι η αμειβόμενη υπηρε-
σία που παρέχεται από μεγάλες βιομηχανίες στο διαχειριστή 
του ηλεκτρικού συστήματος μέσω της οποίας διακόπτεται 
η κατανάλωση ενέργειας των εργοστασίων σε περιόδους 
που διαπιστώνεται  έλλειμμα ενέργειας.  Το μέτρο μάλιστα 
όχι μόνο βοήθησε στην μείωση του ενεργειακού κόστους 
για τις μεγάλες βιομηχανίες αλλά ταυτόχρονα ενίσχυσε  
καθοριστικά την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας κατά την 
ενεργειακή κρίση του περασμένου Δεκεμβρίου και συνετέ-
λεσε στο να μην βυθιστεί η χώρα στο σκοτάδι.  Η ισχύς  του 
μέτρου λήγει τον ερχόμενο Νοέμβριο και η δέσμευση του 
πρωθυπουργού ότι η κυβέρνηση θα καταθέσει αίτημα στην 
ευρωπαϊκή επιτροπή για τριετή παράτασή του, δίνει σε με-

γάλους βιομηχανικούς ομίλους της χώρας το σύνθημα ότι 
οι συνθήκες χαμηλού ενεργειακού κόστους που δημιουρ-
γήθηκαν τα τελευταία χρόνια θα διαφυλαχθούν. Το μήνυμα 
αυτό αναμένεται να ξεκλειδώσει σημαντικές επενδυτικές 
αποφάσεις και σχέδια για αύξηση γραμμών παραγωγής 
και δημιουργία νέων εργοστασίων που βρίσκονται βρί-
σκονται στα συρτάρια των μεγάλων βιομηχανικών ομίλων 
της χώρας. Η περίπτωση του ομίλου Μυτιληναίου και της 
Αλουμίνιον μπορεί να αποδειχθεί μόνο η αρχή. Σύμφωνα 
με πληροφορίες και άλλοι όμιλοι εξετάζουν σημαντικές 
επενδύσεις στους τομείς της χαλυβουργίας, του αλουμινίου 
και σε άλλους σημαντικούς κλάδους της εξαγωγικής μετα-
ποιητικής βιομηχανίας. Δηλαδή η έγκριση της παράτασης 
του μέτρου της διακοψιμότητας ενδέχεται να αποτελέσει 
τον καταλύτη για την οριστικοποίηση και άλλων σημαντι-
κών επενδυτικών αποφάσεων για τον βιομηχανικό κλάδο.

Πέντε διακεκριμένοι Έλληνες επιστήμονες πρόκειται να 
βραβευθούν με τα Επιστημονικά Βραβεία του Ιδρύματος 
Μποδοσάκη για την εξαιρετική τους επίδοση και προσφο-
ρά στους επιστημονικούς τομείς των βασικών επιστημών, 
των βιοεπιστημών, των εφαρμοσμένων επιστημών και 
των κοινωνικών επιστημών. Σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση τα βραβεία θα απονείμει ο Πρόεδρος της Δημο-
κρατίας κύριος Προκόπης Παυλόπουλος σε ειδική τελετή 
που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 7 Ιουνίου στο Περι-
στύλιο του Ζαππείου Μεγάρου.  Το Ίδρυμα Μποδοσάκη 
θεσμοθέτησε τα «Επιστημονικά Βραβεία» το 1993, στο 
πλαίσιο των κοινωφελών σκοπών του για την προαγωγή 
της παιδείας, με στόχο να ενισχύσει το δημιουργικό έργο 
των νέων Ελλήνων επιστημόνων, να ανταμείψει τη συ-
νεπή και συνεχή προσπάθειά τους για την προαγωγή της 
επιστήμης, να τιμήσει το ηθικό τους ανάστημα και να συμ-
βάλει στη δημιουργία σωστών προτύπων στην ελληνική 
κοινωνία. Κριτήρια για την απονομή του κάθε βραβείου, 

που αντιστοιχεί σε χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, απο-
τελούν, η εξαιρετική επίδοση των υποψηφίων στον τομέα 
τους, με ολοκληρωμένο επιστημονικό έργο, η συμβολή 
τους στην πνευματική, επιστημονική και οικονομική 
ανάπτυξη της χώρας μας, καθώς και η συμβολή τους στη 
διεθνή προβολή της Ελλάδας, με το ήθος και το έργο τους. 
Το Ίδρυμα Μποδοσάκη, σε συνέχεια ανοιχτής πρόσκλη-
σης, έλαβε 97 υποψηφιότητες, οι οποίες αξιολογήθηκαν 
από Ειδικές Επιτροπές Κρίσεως, στις οποίες συμμετείχαν 
ειδικοί επιστήμονες των σχετικών κλάδων.  Τα αποτε-
λέσματα της αξιολόγησης υποβλήθηκαν στη συνέχεια 
στην Επιτροπή Βραβείων του Ιδρύματος Μποδοσάκη, 
η οποία τελικά εισηγήθηκε τους πέντε επικρατέστερους 
υποψηφίους. Οι επιστήμονες που πρόκειται να τιμηθούν 
με τα Επιστημονικά Βραβεία του Ιδρύματος Μποδοσάκη 
έτους 2017 είναι οι εξής: Κωνσταντίνος Μ. Αρκολάκης, 
Αναπληρωτής Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Yale, για 
τον τομέα των Κοινωνικών Επιστημών (Οικονομικές ή 

Πολιτικές Επιστήμες). Δομνίκη Μ. Ασημάκη, Καθηγήτρια 
στο Τεχνολογικό Ινστιτούτο της Καλιφόρνια (Caltech), για 
τον τομέα των Εφαρμοσμένων Επιστημών/Τεχνολογίας 
(Μηχανική Στερεών και Υγρών, Μηχανική Κατασκευών, 
Υλικά, Γεωτεχνικά Συστήματα). Εμμανουήλ Θ. Δερμιτζά-
κης, Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης, για τον 
τομέα των Βιοεπιστημών (Ιατρική – Βιολογία). Ελίζα Η. 
Κονοφάγου, Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Columbia, για 
τον τομέα των Εφαρμοσμένων Επιστημών/Τεχνολογίας 
(Μηχανική Στερεών και Υγρών, Μηχανική Κατασκευών, 
Υλικά, Γεωτεχνικά Συστήματα). Κυριάκος Ι. Παπαδόδη-
μας, Επίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Groningen 
& Ερευνητής στο CERN, για τον τομέα των Βασικών Επι-
στημών (Θεωρία ή Πείραμα : Πυρηνική Φυσική – Φυσική 
Στοιχειωδών Σωματιδίων – Αστροσωματιδιακή Φυσική).

ΕΛΛΗΝΟΡΩΣΙΚΗ ΣυΜΦΩΝΙΑ  ΓΙΑ ΑΝΑΠΤυΞΗ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟυ ΕΡΓΟυ ΣΤΗ β. ΕΛΛΑΔΑ

ΔΙΑΚΟψΙΜΟΤΗΤΑ: ΤΟ ΜΕΤΡΟ ΠΟυ ΞΕΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΕΠΕΝΔυΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟυΡΓΕΙ ΔΟυΛΕΙΕΣ

ΤΟ ΙΔΡυΜΑ ΜΠΟΔΟΣΑΚΗ βΡΑβΕυΕΙ 5 ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟυΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ
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«Η καθιέρωση της 5ης Ιουνίου ως ημέρας Περιβάλλοντος 
από τα Ηνωμένα Έθνη προσελκύει το ενδιαφέρον πολιτών 
και φορέων και βελτιώνει την πληροφόρηση και την κινητο-
ποίηση για οικολογικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Όμως, 
η δράση και η στάση όλων μας έναντι του περιβάλλοντος κρί-
νεται 365 ημέρες το χρόνο, τονίζεται σε μήνυμα του αν. ΥΠΕΝ 
για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, σύμφωνα με δελ-
τίο Τύπου του υπουργείου. Στο μήνυμα αναφέρεται ακόμη ότι 
οι φυσικοί πόροι, το παγκόσμιο κλίμα, οι συνθήκες ζωής και 
η «υγεία» του πλανήτη, επηρεάζονται από την συμπεριφορά 
και τις καθημερινές μας καταναλωτικές συνήθειες. Η αειφορία 
θα κριθεί από τους θεσμούς και τις υποδομές περιβάλλοντος, 
αλλά και από την ενσυνείδητη αλλαγή στάσης όλων μας. Μια 
αλλαγή στάσης που μας αφορά σε πλανητικό επίπεδο, εφό-
σον η κλιματική κρίση δημιουργεί την ανάγκη μιας παγκό-
σμιας ισχυρής συμμαχίας, που καθίσταται περισσότερο ανα-
γκαία, μετά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του προέδρου των 
ΗΠΑ. Με μόνη διέξοδο, για ένα αειφόρο μέλλον, την ισχυρο-
ποίηση και την εφαρμογή των αποφάσεων της συνόδου του 
ΟΗΕ για το κλίμα στο Παρίσι. Στα νεότερα χρόνια κυριάρχησε 
η αντίληψη της «κατάκτησης» της φύσης από τον άνθρωπο, 
η ψευδαίσθηση της παντοδυναμίας της οικονομίας, που 
μας οδήγησαν τελικά σε εκτεταμένες καταστροφές, οι οποίες 
τώρα απειλούν την ανθρώπινη επιβίωση. Οι σύγχρονες επι-
στήμες επιβεβαιώνουν ότι όλα είναι αλληλένδετα και αλληλο-
εξαρτώμενα. Η επιβίωσή μας εξαρτάται από το σεβασμό της 
θέσης μας σε αυτόν τον θαυμαστό κόσμο και από τη δική του 
επιβίωση.  Η ισόρροπη σχέση φύσης-πόρων-εργασίας-οικο-

νομίας σε μια κοινωνία της γνώσης, περιγράφει την οδό εξό-
δου από την κρίση και τα σύγχρονα μεγάλα περιβαλλοντικά 
προβλήματα  για την ανθρωπότητα και τη χώρα μας. Θέμα 
της Ημέρας Περιβάλλοντος 2017, σε επίπεδο Ηνωμένων 
Εθνών, είναι η «Σύνδεση των ανθρώπων στη φύση», ενώ 
παράλληλα σήμερα κορυφώνεται και η Ευρωπαϊκή Εβδομά-

δα Βιώσιμης Ανάπτυξης. Κοινοί στόχοι όλων των δράσεων 
είναι ο σεβασμός και η προστασία του φυσικού περιβάλ-
λοντος, η βιώσιμη παραγωγή και κατανάλωση, η μείωση 
χρήσης φυσικών πόρων, η κυκλική οικονομία, οι βιώσιμες 
πόλεις, με απώτερο στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής 
και την ελαχιστοποίηση της έκθεσης σε κίνδυνο των αναγκών 
των μελλοντικών  γενεών.  Στη χώρα μας το περιβάλλον, το 
κλίμα και οι φυσικοί πόροι αποτελούν τη βάση της παραγω-
γικής ανασυγκρότησης και ταυτόχρονα της ποιότητας ζωής 
και της δημόσιας υγείας. Το περιβάλλον είναι η ταυτότητα της 
Ελλάδας, μαζί με τον πολιτισμό και την ιστορία μας και για το 
λόγο αυτό αξίζει και πρέπει η περιβαλλοντική στάση να είναι 
η ταυτότητα της καθημερινότητάς μας.  Προηγούμενες πο-

λιτικές και ελλείψεις υποθήκευσαν το περιβάλλον της χώρας 
μας, μαζί με την οικονομία και το χρέος. Έχουμε όλοι μαζί το 
δύσκολο καθήκον να αλλάξουμε σελίδα, να φύγουμε από τα 
πρόστιμα και να μπούμε στην πρωτοπορία του Ευρωπαϊκών 
χωρών. Έχουμε βάλει υψηλούς, αλλά κοινά αποδεκτούς 
στόχους: Δασικοί Xάρτες, Δασολόγιο, Σχέδια Διαχείρισης και 
Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών συζευγμένοι με την 
τοπική ανάπτυξη, σύγχρονα Σχέδια Διαχείρισης Υδάτινων 
Πόρων και εξασφάλιση της πρόσβασης στο κοινωνικό αγαθό 
του νερού. Επίσης, Ανακύκλωση, Επαναχρησιμοποίηση, Κυ-
κλική Οικονομία με σύγχρονες υποδομές λυμάτων, απορριμ-
μάτων και επικινδύνων αποβλήτων, βελτίωση του αστικού 
περιβάλλοντος και του ισοζυγίου πρασίνου και ελεύθερων 
χώρων. Όμως, το περιβάλλον είναι και οι άνθρωποί του. Και 
θέλουμε σήμερα να ευχαριστήσουμε, να ενθαρρύνουμε και 
να καλέσουμε σε αυτό τον όμορφο κοινό αγώνα πρώτα από 
όλα τους ενεργούς πολίτες και όλους τους ανθρώπους του 
περιβάλλοντος, στη δημόσια διοίκηση, στην αυτοδιοίκηση, 
στην έρευνα, στις εθελοντικές οργανώσεις, στα κοινωνικά 
κινήματα και στις επιχειρήσεις. Οι στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης 
των Ηνωμένων Εθνών για το 2030, που έχουν βρει πρόσφο-
ρο έδαφος στα πολιτικά όργανα της Ευρώπης, θέτουν τους 
ουσιαστικούς στόχους ενός νέου τύπου ανάπτυξης, με αειφο-
ρία και κοινωνική δικαιοσύνη, φέρνοντάς μας παραδείγματα 
από ένα κοινό, οικολογικό και προοδευτικό μέλλον. Ας τους 
κάνουμε ουσιαστική και καθημερινή πράξη!».

Την τεράστια σημασία που έχει για τον πλανήτη και τη ζωή 
του ανθρώπου σ’ αυτόν, η προστασία του περιβάλλοντος, 
επισημαίνει με μήνυμά του ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νη-
σιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης Κουρουμπλής, με αφορμή 
την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος η οποία γιορτάζεται 
κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου. «Ειδικότερα για την πατρίδα μας, 
ο άφθονος φυσικός της πλούτος, η μεγάλη έκταση της ακτο-
γραμμής της και η πληθώρα των νησιών της αποτελούν 
σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στην προσπάθεια της 
Ελλάδας να χαράξει μια νέα αναπτυξιακή πορεία», τονίζει 
μεταξύ άλλων ο κ. Κουρουμπλής στο μήνυμά του. Σημειώ-

νει επίσης ότι η Ελλάδα πολύ πρόσφατα κύρωσε τη Διεθνή 
Σύμβαση για τον Έλεγχο και τη Διαχείριση του Έρματος και 
των Ιζημάτων από τα πλοία, που έχει υιοθετήσει ο Διεθνής 
Ναυτιλιακός Οργανισμός, Σύμβαση που προστατεύει τις 
θάλασσες από τη μεταφορά επιβλαβών οργανισμών με τη 
διαδικασία ανταλλαγής έρματος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
σε ξεχωριστό μήνυμά του προς τους ναυτικούς, ο Υπουργός 
Ναυτιλίας τούς καλεί να δώσουν το παράδειγμα σε όλους 
τους άλλους για το σεβασμό του θαλάσσιου περιβάλλο-
ντος, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην προστασία του από 
την αδιαφορία, την αμέλεια, την ασυνείδητη εκμετάλλευση 

και την εσκεμμένη ρύπανση που προκαλεί ο ανθρώπινος 
παράγοντας. Ο κ. Κουρουμπλής επισημαίνει ακόμα ότι το 
Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής συμμετέχει 
ενεργά, μέσω του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτο-
φυλακής, στην προστασία των θαλάσσιων και παράκτιων 
περιοχών της χώρας μας, ενημερώνοντας και ευαισθητο-
ποιώντας την κοινωνία, καθώς και τους αρμόδιους φορείς 
αναφορικά με τα προβλήματα της θαλάσσιας ρύπανσης, σε 
μια κοινή προσπάθεια προστασίας του περιβάλλοντος.

Η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, σε δήλωσή της για 
τη Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος επισημαίνει ότι «η 5η 
Ιουνίου δεν είναι ημέρα γιορτής, ούτε αφορμή για αόριστα 
λόγια στην λογική του ‘πρέπει’ και του ‘θα’ που θα ξεθω-
ριάσουν τις υπόλοιπες 364 ημέρες του χρόνου. Η σημερινή 
ημέρα ας γίνει μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να επαναπροσ-

διορίσουμε τη σχέση μας με το περιβάλλον, να μειώσουμε το 
αποτύπωμά μας στον πλανήτη, με άλλα λόγια, να προστατέ-
ψουμε το σπίτι μας». Επικαλούμενη ρήση του Μαχάτμα Γκά-
ντι ότι «η γη παράγει αρκετά για να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
κάθε ανθρώπου, όχι όμως την απληστία του», η κ. Δούρου 
προσθέτει στη δήλωσή της: «η υπόθεση του περιβάλλοντος 

είναι ευθύνη διαρκείας όλων μας, πολιτών και θεσμικών φο-
ρέων», καταλήγοντας ότι «η προστασία του περιβάλλοντος 
είναι ευθύνη διαρκείας της Περιφέρειας Αττικής, ουσιαστική 
παράμετρος όλων των πολιτικών της».

«ΝΑ ΑΦΙΕΡΩΣΟυΜΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟυ ΧΡΟΝΟυ ΣΤΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ» ΤΟΝΙΣΕ Ο ΑΝ. υΠΕΝ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΤΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΜΑΣ 
ΤΟΝΙΣΕ Ο υΠΟυΡΓΟΣ ΝΑυΤΙΛΙΑΣ 

Η 5Η ΙΟυΝΙΟυ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΑΟΡΙΣΤΑ ΛΟΓΙΑ, ΔΗΛΩΣΕ Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Μηνύματα  για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος
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Ως ευκαιρία, για να αναλογιστούν όλοι τις ευθύνες τους, κυ-
ρίως απέναντι στις επόμενες γενιές, χαρακτηρίζει ο πρόεδρος 
της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκος Μητσοτάκης, τη Παγκόσμια 
Ημέρα για την προστασία του περιβάλλοντος, σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Κανένα Κράτος, όσο ανεπτυγμένο 
και εάν είναι, δεν μπορεί να αποφύγει τις συνέπειες της κλι-
ματικής αλλαγής. Και για αυτό το λόγο, είναι αναγκαίο τα πιο 

πλούσια και ισχυρά Κράτη να πρωτοπορούν στην προστασία 
του περιβάλλοντος. Να δείχνουν το δρόμο, να αποτελούν πα-
ράδειγμα με τις δράσεις και τις πολιτικές τους. Και όχι να γυρί-
ζουν την πλάτη αδιαφορώντας για ένα παγκόσμιο πρόβλημα 
που γιγαντώνεται και απειλεί την ανθρωπότητα. Η περιβαλ-
λοντική υποβάθμιση γεννά δυστυχία, φτώχεια και λειτουργεί 
αποτρεπτικά για την ανάπτυξη, τονίζει, στη δήλωσή του, ο 

αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Παράλληλα, ση-
μειώνει πως η βιώσιμη ανάπτυξη με αυστηρούς κανόνες και 
καθορισμένο πλαίσιο ώστε να εξυπηρετείται η πρόοδος αλλά 
ταυτόχρονα να μην επιβαρύνεται αλόγιστα το περιβάλλον 
είναι ύψιστη προτεραιότητα. «Ως τέτοια πρέπει να την αντιμε-
τωπίζουμε όλοι», επεσήμανε. 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, ο Υπεύθυ-
νος της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για Ενέργεια, 
Περιβάλλον, Υποδομές, Γιάννης Μανιάτης, έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: «Η ημέρα του Περιβάλλοντος συμπίπτει με 
την απαράδεκτη απόφαση Τραμπ να αποσύρει τις ΗΠΑ από 
την Παγκόσμια Συμφωνία του Παρισιού. Μια απόφαση που 
δεν μπορεί να αποσύρει τις κοινωνίες από την πιο σπουδαία 
μάχη της ανθρωπότητας, τη μάχη κατά της απληστίας και σε 
βάρος του μέλλοντος του πλανήτη και του δικαιώματος της 

ανθρωπότητας στην ύπαρξη.   Η Ελλάδα σε αυτόν τον πόλε-
μο οφείλει να είναι στην πρώτη γραμμή. Δεν πρόκειται μόνο 
για το χρέος διαγενεακής μας αλληλεγγύης προς τις επόμενες 
γενιές. Πρόκειται, επιπλέον, για τις συνθήκες επιβίωσης ακόμη 
κι αυτής της γενιάς που σε όλα τα σημεία του πλανήτη βιώνει 
τις καταστροφικές συνέπειες της υπερθέρμανσης. Τα ακραία 
καιρικά φαινόμενα των τελευταίων ετών στην Ελλάδα είναι ο 
αδιάψευστος μάρτυρας ότι και η πατρίδα μας κινδυνεύει άμε-
σα.Μόνο ως θλιβερή γραφικότητα παρηκμασμένης συνδικα-

λιστικής ηγεσίας, που δεν μπορεί να εκφράζει την πλειοψηφία 
των εργαζομένων, μπορώ να θεωρήσω την ανακοίνωση 
της διοίκησης της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, για την Κλιματική Αλλαγή. Η 
απαράδεκτη απόφαση Τραμπ και η δήθεν παγκόσμια συνω-
μοσία των Κινέζων, μόνο σε μια Ελλάδα των ψεκασμένων 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ θα μπορούσε να βρει αναπάντεχους συμμάχους.  
Η Παγκόσμια Ημέρα του Περιβάλλοντος είναι η εθνική ημέρα 
για το μέλλον της πατρίδας μας».

«Η Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος είναι μια ευκαιρία για την 
αποκάλυψη της υποκρισίας των διεθνών ενώσεων του κεφα-
λαίου, των μονοπωλιακών ομίλων και των κρατών τους, που 
συναγωνίζονται σε κορώνες προστασίας του περιβάλλοντος, 
ενώ είναι οι βασικοί υπεύθυνοι για τα οξυμμένα περιβαλλο-
ντικά προβλήματα» αναφέρει ανακοίνωση του ΚΚΕ επιση-
μαίνοντας ότι «το περιβάλλον βρίσκεται στο στόχαστρο των 
πολυεθνικών απ’ τη μία ως δεξαμενή ανεξέλεγκτης άντλησης 
πρώτων υλών, απόρριψης των αποβλήτων τους, και απ’ την 
άλλη ως ένας ακόμη κερδοφόρος τομέας επενδύσεων». Σε 
ρεπορτάζ που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠε το ΚΚΕ σε ανακοίνωση 
του, μεταξύ άλλων τονίζει ότι όλες οι διεθνείς διασκέψεις για 
την κλιματική αλλαγή με κορυφαία αυτή του Παρισιού, τον 
Δεκέμβριο του 2015 ανάδειξαν και πάλι διαφωνίες, αντιθέσεις 

και συμβιβασμούς μεταξύ των ιμπεριαλιστικών κέντρων, 
στον καθορισμό των στόχων, των μηχανισμών ελέγχου, στην 
κατανομή της χρηματοδότησης. «Οι κάθε φορά “αποφάσεις” 
τους πάνε χέρι - χέρι με τον θάνατο δεκάδων εκατομμυρίων 
ανθρώπων, εκατομμυρίων παιδιών, τη δίψα, την πείνα, 
τις επιδημίες, τις φυσικές καταστροφές, που θα μπορούσαν 
να αποφευχθούν, τις μαζικές καταστροφές πληθυσμών και 
υποδομών από τους ιμπεριαλιστικούς πολέμους. Οι αντιθέ-
σεις και οι συμβιβασμοί, που αποτυπώνονται στις διεθνείς 
συμφωνίες τους, αφορούν τους ανταγωνισμούς για τα κέρδη 
και τα μερίδια αγοράς ισχυρών μονοπωλιακών ομίλων, με 
χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τη διαπάλη ανάμεσα στους 
μεγάλους ομίλους πετρελαίου και σ’ αυτούς της λεγόμενης 
“πράσινης ενέργειας”» επισημαίνει το ΚΚΕ. Στην ανακοίνωση 

του κόμματος σημειώνεται ότι «αιτία για όλες αυτές τις πληγές 
είναι το καπιταλιστικό σύστημα που σαπίζει. Είναι η καπιταλι-
στική ανάπτυξη, που τελικά ταυτίζεται με την εξασφάλιση της 
κερδοφορίας του κεφαλαίου και πίσω της βρίσκεται η εκμε-
τάλλευση του πλούτου που παράγουν οι εργάτες, η λεηλασία 
του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων της Γης». Το ΚΚΕ 
εγκαλεί τις ιμπεριαλιστικές πολεμικές επεμβάσεις των ΗΠΑ, 
της ΕΕ και των συμμάχων τους και ο ανταγωνισμός με τη Ρω-
σία και την Κίνα, ως τους κατεξοχήν υπεύθυνους για τεράστι-
ες οικολογικές καταστροφές και το ξερίζωμα από τις πατρίδες 
τους εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων, την καταστροφή 
μνημείων της παγκόσμιας πολιτισμικής κληρονομιάς, του 
φυτικού και ζωικού πλούτου, των υποδομών.

Η ΓΣΕΕ σε ανακοίνωσή της για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλ-
λοντος εκφράζει την ανησυχία της για την πρόσφατη απόφαση 
του Προέδρου Ντ. Τραμπ, με την οποία οι ΗΠΑ αποσύρονται 
από τη Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλλαγή και 
επισημαίνει ότι αυτή η απόφαση «δημιουργεί εμπόδια σε μια 
ενωμένη δράση για το κλίμα και θέτει σε κίνδυνο θέσεις εργα-
σίας παγκοσμίως». Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι η ΓΣΕΕ 
σε συνεργασία με τα ευρωπαϊκά και διεθνή συνδικάτα ασκεί 
πίεση στους ευρωπαίους ηγέτες να καταδικάσουν την απόφα-
ση Τραμπ, ενώ υπογραμμίζεται η αναγκαιότητα μαζικής και 

συλλογικής προσπάθειας για αναστροφή της συγκεκριμένης 
απόφασης της ηγεσίας των ΗΠΑ. Επίσης, επισημαίνεται η πρό-
κληση που έχουν οι παγκόσμιοι ηγέτες να αντιμετωπίσουν την 
κλιματική αλλαγή με τρόπο που να δημιουργεί ποιοτικές θέσεις 
εργασίας, μέσω επενδύσεων, καινοτομιών και ισχυρών δημο-
σίων υπηρεσιών, επιτρέποντας στους εργαζόμενους και στις 
βιομηχανικές περιοχές να κάνουν τη μετάβαση με δίκαιο και 
βιώσιμο τρόπο. «Η ΓΣΕΕ είναι πιστή στην δέσμευσή της για τη 
διασφάλιση των κοινωνικών και ανθρώπινων δικαιωμάτων 
των εργαζομένων λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς περιβαλλο-

ντικές συμφωνίες. Για τα συνδικάτα και τους εκπροσώπους των 
εργαζομένων οι συνέπειες είναι προφανείς. Δεν υπάρχουν θέ-
σεις εργασίας σε ένα νεκρό πλανήτη και είμαστε ήδη μάρτυρες 
των αρνητικών συνεπειών, λόγω των κλιματικών επιπτώσεων. 
Ως εκ τούτου, η επένδυση σε δράσεις για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής είναι επιτακτική για την διασφάλιση των 
ήδη υπαρχόντων καθώς και την δημιουργία νέων αξιοπρεπών 
θέσεων εργασίας» καταλήγει η ανακοίνωση της ΓΣΕΕ.

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΝΑ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΟυΜΕ ΟΛΟΙ ΤΙΣ ΕυΘυΝΕΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ

Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΤΟυ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ 
ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΔΗΛΩΣΕ Ο Γ. ΜΑΝΙΑΤΗΣ

ΤΟ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝ βΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΩΝ ΠΟΛυΕΘΝΙΚΩΝ, ΩΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗ 
ΑΝΕΞΕΛΕΓΚΤΗΣ ΑΝΤΛΗΣΗΣ ΠΡΩΤΩΝ υΛΩΝ ΤΟΝΙΣΕ ΤΟ ΚΚΕ 

ΓΣΕΕ: ΕΠΕΝΔυΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΜΕ 
ΔΗΜΙΟυΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Μηνύματα  για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος

Σημείωση:  Στην παρουσίαση  των μηνυμάτων για την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος περιλαμβάνονται ανακοινώσεις, που εκδόθηκαν εντός των χρονικών ορίων προετοιμασίας της έκδοσης του «Newsletter TEE».
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Στο κυνήγι δεκάδων χιλιάδων μικροοφειλετών με 
χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία κάτω των 5.000 
ευρώ θα επιδοθεί το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστι-
κών Οφειλών (ΚΕΑΟ) μέσα στο καλοκαίρι, μόλις 
βγει η σχετική εγκύκλιος.
Καταστηματάρχες, μικροεπιχειρηματίες που έχουν 
βάλει «λουκέτο» αλλά και επαγγελματίες με χρέη 
στον πρώην ΟΑΕΕ θα βρεθούν σύντομα στο στόχα-
στρο του ΚΕΑΟ, που προσπαθεί να μαζέψει ακόμα 
και με κατασχέσεις ένα μέρος του ποσού των 22,49 
δισ. ευρώ το οποίο έχει συσσωρευθεί από 619.768 
οφειλέτες. Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας έχει 
σχεδόν έτοιμη την απόφαση να κατεβάσει το όριο 
των κατασχέσεων και σε οφειλές μικρότερες των 
5.000 ευρώ.
Και ρυθμίσεις
Θα συνοδεύεται βέβαια και με δυνατότητα για νέα 
ρύθμιση οφειλών (από 3.000 ευρώ έως 20.000 
ευρώ) προς τα πρώην ασφαλιστικά ταμεία, η οποία 
πρόκειται να λειτουργήσει μέσα στο καλοκαίρι, 
στην κοινή ηλεκτρονική πλατφόρμα με τον εξωδι-
καστικό συμβιβασμό.
Γι’ αυτούς που δεν θα ενταχθούν στη ρύθμιση ή 
τους επίδοξους «μπαταχτσήδες» θα επιστρατευθεί 
το ΚΕΑΟ, προκειμένου να τους πιέσει να εξοφλή-
σουν τα χρέη τους με τον έναν ή με τον άλλον τρό-
πο. Με το «όπλο» των ηλεκτρονικών κατασχετηρί-
ων που εκδίδει το κέντρο και μπροστά στον κίνδυνο 
να χάσουν τα κεφάλαια που έχουν μέσα από τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς τους, πολλοί οφειλέτες 
θα αναγκαστούν να ενταχθούν στη νέα ρύθμιση ή 
να εξοφλήσουν το ποσό που χρωστούν.
Υπενθυμίζεται ότι η πίεση του ΚΕΑΟ για την εξό-
φληση συσσωρευμένων χρεών έχει ενταθεί από τις 
αρχές του έτους. Ηδη από τον Ιανουάριο έως τον 
Μάρτιο του 2017 έχουν διαβιβαστεί 18.000 ηλε-
κτρονικά κατασχετήρια προς τις τέσσερις συστη-
μικές τράπεζες, σε μια προσπάθεια να εισπραχθούν 
οφειλόμενα ύψους 1,2 δισ. ευρώ.
Όποιος οφειλέτης δεν ανταποκριθεί στις προειδο-
ποιήσεις του ΚΕΑΟ, θα έρθει αντιμέτωπος με την 
επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης. Μέχρι 
στιγμής αυτά εφαρμόζονται μόνο σε οφειλέτες που 
χρωστούν ποσά άνω των 5.000 ευρώ ή σε όσους 
έχουν βρεθεί εκτός ρύθμισης, όμως δεν αποκλείεται 
να επεκταθούν και σε μικροοφειλέτες.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΧΡΕΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 5.000 € 

ΕΦΚΑ: ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΝΕΑ ΡυΘΜΙΣΗ ΜΕ 
120 ΔΟΣΕΙΣ

ΣΤΙΣ ΚΑΛΕΝΔΕΣ ΟΔΕυΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΤΟ 
ΧΡΕΟΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-11                                                      06/06/2017 

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔA 30                                                            06/06/2017  

Η ΝΑυΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                         06/06/2017 

Νέα ρύθμιση για τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία 
έχει προτείνει η κυβέρνηση στους θεσμούς την ίδια 
ώρα που ο ΕΦΚΑ βουλιάζει λόγω και της χαμηλής 
εισπραξιμότητας του χαρατσιού στο εισόδημα των 
αυτοαπασχολουμένων. Παράλληλα έχει ξεκινήσει 
μπαράζ κατασχέσεων και για μικροποσά! Σύμφωνα με 
πληροφορίες, η κυβερνητική ΕΦΚΑ πρόταση για την 
οποία θα εκδοθεί υπουργική απόφαση τον επόμενο 
μήνα αν γίνει αποδεκτή από τους θεσμούς προβλέπει 
τη θέσπιση νέας ρύθμισης εξόφλησης των χρεών προς 
τα Ταμεία μέχρι και 120 δόσεων ανάλογα με τις οικο-
νομικές δυνατότητες του οφειλέτη και του «πρότερου 
βίου» του (αν είναι δηλαδή «στρατηγικός κακοπληρω-
τής»). Ειδικότερα προτείνεται:
 - Με εφάπαξ καταβολή της οφειλής να γίνεται ολική 
διαγραφή των προσαυξήσεων και των προστίμων, 
δηλαδή στο 25% της κύριας οφειλής.
- Με εξόφληση της οφειλής με 60 δόσεις να μειώνονται 
κατά 75% οι προσαυξήσεις.
- Με εξόφληση της οφειλής με 120 δόσεις να επέλθει 
μείωση κατά 35% των προσαυξήσεων.
Σημειώνεται ότι ο ΕΦΚΑ επιβαρύνεται με επιπλέον 
ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους 340 εκατ. ευρώ έξι σχεδόν 
μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας λόγω της χαμηλός 
εισπραξιμότητας του χαρατσιού στο εισόδημα των 
αυτοαπασχολουμένων. Μάλιστα ο πρώην υπουργός 
της ΝΔ Νότης Μηταράκης επισημαίνει ότι έχουμε μια 
κατάρρευση εισπραξιμότητας από τους ελεύθερους 
επαγγελματίες και με το τέταρτο Μνημόνιο αυξάνονται 
μέχρι 61% οι εισφορές που καταβάλλουν αλλάζοντας 
τον τρόπο υπολογισμού της ασφαλιστικής βάσης.
Πάντως ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τά-
σος Πετρόπουλος προέτρεψε ελεύθερους επαγγελμα-
τίες και επιστήμονες να σπεύσουν να καταβάλουν τις 
εισφορές τους από τον Ιανουάριο έως και τώρα, προ-
κειμένου να είναι δυνατή η υπαγωγή τους στις θετικές 
ρυθμίσεις για τις προηγούμενες οφειλές.
«Έχουμε τον Ν. 4669 για τις ρυθμίσεις των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών των ασφαλισμένων προς τους φο-
ρείς κοινωνικής ασφάλισης. Σε περίπου έναν μήνα θα 
εκδώσω την υπουργικό απόφαση για τις ρυθμίσεις 
των οφειλών. Παρακαλώ πάρα πολύ να σπεύσουν να 
καταβάλουν τις εισφορές από τον Γενάρη μέχρι και 
τώρα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι γιατροί και οι 
δικηγόροι και οι επιστήμονες γενικότερα για να μπο-
ρούν να υπαχθούν στις θετικές ρυθμίσεις των οφειλών 
για το προηγούμενο διάστημα μέχρι 31.12.2016, για 
να μη μένουν συνέχεια εκτός των δυνατοτήτων που 

παρέχονται από την πολιτεία» ανέφερε ο υφυπουργός 
Εργασίας.
Στο μεταξύ, αντιμέτωποι με χιλιάδες κατασχέσεις 
βρίσκονται οφειλέτες ασφαλιστικών ταμείων ακόμη 
και για μικρά χρέη μέχρι τις 5.000 ευρώ. Σύμφωνα 
με τα στοιχεία, από την αρχή του έτους έχουν γίνει 
18.000 κατασχέσεις, περίπου 200 την ημέρα. Πρώτοι 
είναι όσοι έχουν χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία άνω 
των 5.000 ευρώ. Το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων 
Οφειλών (ΚΕΑΟ) προχωρεί στα μέτρα αναγκαστικής 
είσπραξης των χρεών και στο στόχαστρο δεν μπαίνουν 
μονάχα οι λεγόμενοι μεγαλοοφειλέτες αλλά ουσιαστι-
κά όλοι, ακόμη και όσοι έχουν μικρά χρέη έως 5.000 
ευρώ. Ηδη όλα τα στοιχεία των μικροοφειλετών με 
χρέη κάτω των 5.000 ευρώ έχουν μεταβιβαστεί στο 
ΚΕΑΟ και με τον έναν ή τον άλλο τρόπο είναι στο στό-
χαστρο εφόσον υπάρχει τραπεζικός λογαριασμός με 
διαθέσιμο ποσό.
«Προς το παρόν οι κατασχέσεις στοχεύουν σε όσους 
έχουν οφειλές άνω των 5.000 ευρώ», καταγγέλλει 
στον Σκάι η δικηγόρος Σουζάννα Κλημεντίδη, όμως 
«τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν προχωρήσει σε πλει-
στηριασμούς πρώτης κατοικίας για περιπτώσεις 3.000 
και 5.000 ευρώ. Σε καμία από τις περιπτώσεις δεν 
υπολογίστηκε αν ο επιχειρηματίας τελεί σε πραγμα-
τική οικονομική αδυναμία ή αν το ύψος της οφειλής 
δεν μπορεί να καλυφθεί με τον πλειστηριασμό πρώτης 
κατοικίας. Με το νέο μέτρο που πέρασε η κυβέρνηση 
με τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, η κατάσχεση 
ακόμα και της πρώτης κατοικίας γίνεται αυτόματα».
Τα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία έφτασαν στο τέ-
λος του 2016 τα 31 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,4 
δισ. μέχρι τα τέλη Μαρτίου 2017 είχαν ενταχθεί στο 
ΚΕΑΟ.
Ο ΕΦΚΑ επιβαρύνεται με επιπλέον ληξιπρόθεσμα χρέη 
ύψους 340 εκατ. ευρώ σχεδόν έξι μήνες μετά την 
έναρξη λειτουργίας του λόγω και της χαμηλής εισπρα-
ξιμότητας του χαρατσιού στο εισόδημα των αυτοαπα-
σχολουμένων Σχέδιο για νέα ρύθμιση με 120 δόσεις 
Κυβερνητική πρόταση που αν γίνει αποδεκτή από τους 
θεσμούς θα προβλέπει την εξόφληση χρεών προς τα 
ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 10 έτη!

Όσο πλησιάζει η κρίσιμη συνεδρίαση του Eurogroup 
της 115ης Ιουνίου τόσο πληθαίνουν οι ενδείξεις για 
διάθεση των δανειστών να μεταθέσουν το θέμα του 
ελληνικού χρέους μετά τις γερμανικές εκλογές.

(Συνέχεια στη σελίδα 14)
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ΣΟβΑΡΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΟΝ ΠΕΡΣΙΚΟ 
ΚΟΛΠΟ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-26                                                    06/06/2017

Δραματική κλιμάκωση της διένεξης που εδώ και καιρό υπο-
βόσκει στον Περσικό Κόλπο μεταξύ του Κατάρ και των γειτό-
νων του, με απρόβλεπτες συνέπειες, είχαμε χθες όταν η Σα-
ουδική Αραβία, η Αίγυπτος, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η 
Υεμένη, η Λιβύη και το Μπαχρέιν ανακοίνωσαν ότι διέκοψαν 
τις σχέσεις τους με το Κατάρ, κατηγορώντας το ότι υποστηρί-
ζει την τρομοκρατία.
Οι έξι κατηγορούν το πλούσιο εμιράτο πως παρέχει στήρι-
ξη στους Αδελφούς Μουσουλμάνους, το παλαιότερο στον 
κόσμο ισλαμιστικό κίνημα, αλλά και πως υποστηρίζουν την 
ατζέντα ενός άλλου μεγάλου «παίκτη», του Ιράν.
Πρόκειται για τη σοβαρότερη κρίση από τη δημιουργία, το 
1981, του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (Σαουδική 

Μέχρι το Eurogroup της 15ης Ιουνίου ο Γερούν Ντέ-
ισελμπλουμ θα πρέπει να βρει μια λύση, η οποία δεν 
θα δημιουργεί πολιτικό πρόβλημα στον Βόλφγκανγκ 
Σόιμπλε, αλλά και δεν θα φρενάρει και την ελληνική 
οικονομία μέσω της συνέχισης της αβεβαιότητας.
Στις δεδομένες τις θέσεις του Γερμανού υπουργού Οι-
κονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, αλλά και στις πληρο-
φορίες που έφερναν τους υπουργούς Οικονομικών της 
Ευρωζώνης να προωθούν μια προσωρινή συμφωνία 
για κλείσιμο της β’ αξιολόγησης και «χαλαρής» συμμε-
τοχής του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνι-
κό πρόγραμμα χωρίς νέα κεφάλαια, ήρθαν να προστε-
θούν από χθες και οι δηλώσεις της Κριστίν Λαγκάρντ.
Η διευθύντρια του ΔΝΤ δήλωσε σε συνέντευξη που 
παραχώρησε στην «Handelsblatt» ότι «αν οι πιστωτές 
δεν βρίσκονται ακόμη στο στάδιο αυτό όπου μπορούν 
να συμφωνήσουν και να σεβαστούν τις υποθέσεις 
μας, αν τους χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να 
φτάσουν σε αυτό το σημείο, μπορούμε να το αναγνω-
ρίσουμε αυτό και να τους δώσουμε λίγο παραπάνω 
χρόνο».
Το ενδεχόμενο να παραπεμφθεί στις καλένδες η συζή-
τηση για τη διευθέτηση του ελληνικού χρέους αποτελεί 
αρνητική εξέλιξη για την ελληνική κυβέρνηση καθώς 
θα χάσει το «καθαρό μονοπάτι» που αναζητούσε και 
-εκτός συνταρακτικού απροόπτου- τη συμμετοχή των 
ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα ποσοτικής χα-
λάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.
Το μόνο θετικό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον ορί-
ζοντα είναι το ενδεχόμενο εκταμίευσης μιας αυξημένης 
δόσης -κοντά στα 9-10 δισ. ευρώ-, ώστε εκτός από την 
κάλυψη των αναγκών για την εξυπηρέτηση των δα-
νειακών υποχρεώσεων, να περισσέψουν και πόροι για 
την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του 
Ελληνικού Δημοσίου και την τόνωση της ρευστότητας 
στην αγορά.
Τι λένε στις Βρυξέλλες 
Από σήμερα το ελληνικό ζήτημα μπαίνει στην τελική 
ευθεία και μέσα στο επόμενο 10ήμερο θα κριθεί κατά 
πόσο η απόφαση που θα ληφθεί από το Eurogroup της 
15ης Ιουνίου θα επιτρέψει ή όχι την υλοποίηση του 
ελληνικού αφηγήματος: ολοκλήρωση αξιολόγησης, 
ελάφρυνση χρέους, ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης, έξοδος στις αγορές.
Όπως επισημαίνουν στις Βρυξέλλες, η μη λήψη από-
φασης στις 15 Ιουνίου δεν αποτελεί επιλογή, γιατί δεν 
είναι προς το συμφέρον κανενός, ούτε των Ευρωπαί-
ων, για τους οποίους στη σημερινή συγκυρία είναι 
αδιανόητη μια νέα ελληνική κρίση, ούτε της κυβέρνη-
σης, που θα χάσει το αφήγημα για την ανάκαμψη της 
οικονομίας.
Τις τελευταίες μέρες το γερμανικό ΥΠΟΚ και η Αθήνα 
έχουν επιδοθεί σε ένα παιχνίδι διαρροών, προφανώς 
για να δοκιμάσει ο ένας τις αντοχές του άλλου.

Η γερμανική πλευρά και διάφοροι ελεγχόμενοι από 
αυτήν αξιωματούχοι της Ευρωζώνης αφήνουν να βγει 
προς τα έξω ότι η ελληνική κυβέρνηση έχει κάθε συμ-
φέρον να ολοκληρώσει την αξιολόγηση αποδεχόμενη 
την προσφορά που της έγινε το βράδυ της 22ας Μαΐ-
ου, δηλαδή στο προηγούμενο Eurogroup.
Μια προσφορά που στην ουσία οδηγεί σε μια μεσοβέ-
ζικη λύση, αφού το ΔΝΤ θα είναι «μέσα και έξω» χω-
ρίς χρήματα, ενώ η Ελλάδα θα πάρει μόνο τη δόση και 
τίποτα άλλο προς το παρόν, ούτε ελάφρυνση χρέους 
ούτε ποσοτική χαλάρωση.
Η κυβέρνηση από την πλευρά της διαρρέει εδώ και 
μέρες ότι εάν το Eurogroup δεν καταλήξει σε μια συμ-
φωνία τη 15η Ιουνίου, που να δίνει προοπτική στην 
οικονομία, τότε ο πρωθυπουργός θα φέρει το θέμα 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, μία βδομάδα αργότερα 
(22-23 Ιουνίου).
Σε ό,τι αφορά τις γερμανικές διαρροές, είναι προφανές 
ότι η γερμανική κυβέρνηση πολιτικά δεν έχει κανένα 
απολύτως συμφέρον να φύγει το ΔΝΤ από το πρό-
γραμμα, κι αυτό για δύο λόγους.
Ο πρώτος είναι ότι χωρίς τον διεθνή οργανισμό η αρ-
μόδια επιτροπή της γερμανικής βουλής δεν θα εγκρί-
νει την εκταμίευση της δόσης, ενώ ανάλογη απειλή 
υπάρχει και από το ολλανδικό κοινοβούλιο.
Ο δεύτερος λόγος, στον οποίο έχει αναφερθεί πολλές 
φορές ο υπουργός Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, 
είναι ότι χωρίς το ΔΝΤ θα πρέπει να συμφωνηθεί ένα 
άλλο πρόγραμμα, δηλαδή να πάνε οι κυβερνήσεις για 
τέταρτη φορά στα κοινοβούλιά τους και να ζητήσουν 
μια ακόμη διάσωση της Ελλάδας.
Ομολογία αδιεξόδου 
Συνεπώς με βάση τα παραπάνω δεν αποτελεί εναλλα-
κτική επιλογή η έξοδος του ΔΝΤ από το πρόγραμμα 
είτε τώρα είτε το φθινόπωρο. Εάν παρ’ όλα αυτά συμ-
βεί, θα θεωρηθεί ομολογία αδιεξόδου και θα δρομο-
λογήσει πολιτικές εξελίξεις σε Ελλάδα και Ευρωζώνη.
Από την άλλη, για να πάει το θέμα προς συζήτηση στο 
επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα πρέπει να φτάσου-
με προηγουμένως σε μεγάλη κρίση. Κανένας, ούτε ο 
πρόεδρος Ντόναλντ Τουσκ ούτε οι άλλοι Ευρωπαίοι 
ηγέτες επιθυμούν να μεταφερθεί στο ανώτατο πολι-
τικό επίπεδο ένα θέμα που ο φυσικός του χώρος για 
επίλυση είναι το Eurogroup.
Τον Ιούλιο του 2015 που έφτασε το ελληνικό ζήτημα 
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η χώρα ήταν με το ένα 
πόδι εκτός Ευρωζώνης, σήμερα δεν μιλάμε για τέτοια 
σενάρια. Έκτοτε όσες φορές ο πρωθυπουργός επι-
χείρησε να βολιδοσκοπήσει μια παραπομπή κάποιας 
φάσης της διαπραγμάτευσης (πρώτη αξιολόγηση) 
σε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο (Σύνοδο Κορυφής) προσέ-
κρουσε σε τοίχο.
Η Ε.Ε. βρίσκεται αντιμέτωπη με πολλά «καυτά» θέ-
ματα, όπως η έναρξη των διαπραγματεύσεων για 

το Brexit, αλλά και τα νέα δεδομένα στις σχέσεις με 
τις ΗΠΑ μετά το επεισοδιακό πέρασμα του Ντόναλντ 
Τραμπ από την Ευρώπη, και κανένας δεν έχει διάθεση 
να ασχοληθεί πάλι με την Ελλάδα.
Μέχρι το Eurogroup ο Γερούν Ντέισελμπλουμ θα πρέ-
πει να βρει μια λύση, η οποία δεν θα δημιουργεί πολι-
τικό πρόβλημα στον κ. Σόιμπλε αλλά δεν θα φρενάρει 
και την ελληνική οικονομία μέσω της συνέχισης της 
αβεβαιότητας. Με άλλα λόγια, να βρεθεί κάτι παραπά-
νω από την τελευταία πρόταση που έκανε ο πρόεδρος 
του Eurogroup στον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη 
Τσακαλώτο στις 22 Μαΐου, γιατί το ζητούμενο δεν εί-
ναι να βρεθεί τώρα λύση στο χρέος, αλλά να μπορέσει 
η Ελλάδα να ενταχθεί σχετικά σύντομα στο πρόγραμ-
μα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας.
Όπως επισημαίνουν στη βελγική πρωτεύουσα, έχουμε 
μπροστά μας 10 μέρες, τίποτα δεν έχει εξασφαλιστεί 
μέχρι στιγμής, αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι ώρα 
για εξέταση εναλλακτικών σεναρίων, που υποδηλώ-
νουν αδιέξοδο.
Το βέβαιο είναι πως τη λύση δεν μπορούν να τη βρουν 
οι τεχνοκράτες των δύο πλευρών, αυτοί στο δικό τους 
επίπεδο το εξάντλησαν το ζήτημα. Τώρα για να προ-
χωρήσει το θέμα θα πρέπει να λάβουν οδηγίες από 
τους πολιτικούς, γι’ αυτό και η εμπλοκή του κ. Ντέι-
σελμπλουμ ο οποίος βρίσκεται σε ανοικτή γραμμή με 
μεγάλες πρωτεύουσες και τις Βρυξέλλες. Ο πρόεδρος 
της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ επίσης προσπαθεί 
να βρει κοινό τόπο, γι’ αυτό άλλωστε συναντήθηκε 
και την περασμένη βδομάδα στο Βερολίνο με τον κ. 
Σόιμπλε.
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6 ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ 1.867 ΠΡΟΣΛΗψΕΙΣ 
ΜΟΝΙΜΟυ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟυ ΤΟ 
ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 
ΕΛΕυΘΕΡΟΣ ΤυΠΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 17-19                                                     06/06/2017

Μαζικές προσλήψεις στο Δημόσιο και σε φορείς του 
Δημοσίου έρχονται τους επόμενους μήνες μέσω 
προκηρύξεων που ετοιμάζει το επόμενο διάστημα το 
ΑΣΕΠ. Συνολικά αναμένεται να γίνουν μέσα στο καλο-
καίρι 1.867 νέες προσλήψεις σε ΟΤΑ, υπουργεία και 
ΔΕΚΟ.
- 670 ΕΦΟΡΙΑΚΟΙ ΣΤΗΝ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙ-
ΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Σε φάση επεξεργασίας είναι νέος μεγάλος διαγωνισμός 
για μόνιμο προσωπικό στο υπουργείο Οικονομικών 
για τη στελέχωση και ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων. Συνολικά αναμένεται να γίνουν 
670 προσλήψεις για ειδικότητες όπως εφοριακοί και 
τελωνειακοί. Πριν από λίγες μέρες εκδόθηκε απόφα-

ση του υπουργείου Εργασίας, η οποία καθορίζει τον 
αριθμό θέσεων που θα καλυφθούν από υποψηφίους 
που υπάγονται στο Νόμο 2643/1998 για ειδικές κατη-
γορίες προσωπικού, όπως ΑμεΑ, πολύτεκνοι, τρίτεκνοι 
και άλλοι.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος διαγωνισμός θα 
«τρέξει» μέσα στο καλοκαίρι μέσω ΑΣΕΠ.
- 135 ΤΕΧΝΙΤΕΣ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
Στελέχη του ΑΣΕΠ επεξεργάζονται τις τελευταίες λεπτο-
μέρειες της προκήρυξης του υπουργείου Ναυτιλίας για 
135 μόνιμους, εκ των οποίων 19 στις διοικητικές υπη-
ρεσίες του και 116 μηχανικούς και τεχνικούς στους Ορ-
γανισμούς Λιμένων και σε άλλους φορείς της εποπτείας 
του. Για τις διοικητικές θέσεις θα επιλεγούν πτυχιούχοι 
με γνώσεις χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξερ-
γασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) 
υπηρεσιών Διαδικτύου και καλή γνώση της αγγλικής 
γλώσσας. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά 
στο ΑΣΕΠ, όπως ισχύει με όλες τις προκηρύξεις μόνι-
μου προσωπικού.
- 300 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΕΥΔΑΠ 
Προς το τέλος του καλοκαιριού αναμένεται να «τρέξει» 
η νέα μεγάλη προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ για 300 νέους 
υπαλλήλους με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας ιδι-
ωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Οι ειδικότητες που 
θα ζητηθούν από την προκήρυξη είναι: ΠΕ Διοικητικοί 
5, ΠΕ Οικονομικοί 15, ΠΕ Στατιστικοί 1, ΠΕ Αναλυτές 
Προγραμματιστές 5, ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί 2, ΠΕ Πο-
λιτικοί Μηχανικοί 20, ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, 
ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 4, ΠΕ Ηλεκτρονικοί Μη-
χανικοί 2, ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 7, ΤΕ Πολιτικοί 
Μηχανικοί 12, ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί 1, ΤΕ Ηλε-
κτρολόγοι Μηχανικοί 3, ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί 3, 
ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 2, ΤΕ Προγραμματιστές 3, 
ΤΕ Διοικητικοί 2 και ΤΕ Οικονομικοί 15, ΔΕ Μηχανολό-
γοι 5, ΔΕ Ηλεκτρολόγοι 15, ΔΕ Τεχνίτες Αυτοκινήτων 3, 
ΔΕ Δομικών Εργων 12, ΔΕ Οδηγοί C Κατηγορίας 25, ΔΕ 
Οδηγοί C, D Κατηγορίας 5, ΔΕ Γραμματείς 5, ΔΕ Κατα-
μετρητές 25, ΔΕ Φύλακες 20, ΔΕ Προσωπικό Η/Υ 2 ΥΕ 
Εργάτες 75 και ΥΕ Αποθηκάριοι 5.
- 510 ΔΙΑΝΟΜΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΤΑ ΕΛΤΑ 
Ξεπαγώνει όπως όλα δείχνουν ο διαγωνισμός για 510 
μόνιμους υπαλλήλους στα ΕΛΤΑ. Σύμφωνα με στελέχη 
του ΑΣΕΠ, η προκήρυξη προχωρά με γοργούς ρυθ-
μούς και αναμένεται να βγει στον «αέρα» το αμέσως 
επόμενο διάστημα.
Οι θέσεις του νέου προσωπικού καθορίζονται ως εξής: 
220 Ταχυδρόμων-Διανομέων, 215 Υπαλλήλων Εσω-
τερικής Εκμετάλλευσης, 25 Διοικητικών στις ειδικότη-
τες: (Διοίκησης Εκμετάλλευσης 15, Τεχνικών-Ηλεκτρ. 
Μηχ/κών 3, Πληροφορικής 7), 25 Οδηγών και 25 Δι-
αμετακομιστών.
Για τις θέσεις των διανομέων ζητούνται: Οποιοδήποτε 

πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος δευτεροβάθ-
μιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδα-
πής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής, ανεξαρ-
τήτως ειδικότητας, και άδεια οδήγησης μοτοσικλέτας, 
τουλάχιστον κατηγορίας Α2, για όσους απέκτησαν την 
άδεια μετά τις 19-1 -2013 ή κατηγορίας Α’ παλαιού τύ-
που, κυβισμού άνω των 125 cm3 ή ισχύος άνω των 25 
kW, η οποία να είναι σε ισχύ.
- 170 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 
Στην πρόσληψη 170 μόνιμων υπαλλήλων Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης θα προχωρήσει το υπουργείο 
Δικαιοσύνης. Τα στελέχη του ΑΣΕΠ επεξεργάζονται 
τις τελευταίες λεπτομέρειες της προκήρυξης που 
αφορά σε νέους μόνιμους υπαλλήλους Τεχνολογικής, 
Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Για 
τις θέσεις ΔΕ Γραμματέων θα ζητηθούν: α) Δίπλωμα 
Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) οποιοσδήποτε ειδι-
κότητας του τομέα Χρηματοπιστωτικών και Διοικητι-
κών Υπηρεσιών (πρώην Οικονομίας και Διοίκησης) ή 
πτυχίο Β’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού 
Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), ανεξάρτητα από ειδικότητα, 
ή πτυχίο Α’ κύκλου σπουδών Τεχνικού Επαγγελματι-
κού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ) οποιοσδήποτε ειδικότητας 
του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης ή απολυτήριος 
τίτλος: Ενιαίου Λυκείου ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυ-
κείου, ανεξάρτητα από κλάδο ή ειδικότητα, ή Τεχνικού 
Επαγγελματικού Λυκείου, ανεξάρτητα από ειδικότητα, 
ή Λυκείου Γενικής Κατεύθυνσης ή άλλος ισότιμος και 
αντίστοιχος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή 
αλλοδαπής και β) γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικεί-
μενα: (ί) επεξεργασίας κειμένων, (ϋ) υπολογιστικών 
φύλλων και (iii) υπηρεσιών Διαδικτύου.
- 82 ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 
Τις διαδικασίες κάλυψης 82 θέσεων τακτικού προσω-
πικού σε ΟΤΑ ενέκρινε ο υπουργός Εσωτερικών σε συ-
νέχεια των αιτημάτων των φορέων.
Τις επόμενες μέρες ο διαγωνισμός θα φτάσει στα γρα-
φεία του ΑΣΕΠ για επεξεργασία. Αναλυτικά η κατανομή 
των θέσεων προσωπικού είναι: Δ. Αγαθονησίου 1, Δ. 
Αγίου Ευστρατίου 2, Δ. Αμοργού 1, Δ. Ανάφης 1, Δ. 
Αντιπάρου 3, Δ. Αστυπάλαιας 3, Δ. Ελαφονήσου 1, Δ. 
Θάσου 3, Δ. Θήρας 3, Δ. Καλυμνίων 3, Δ. Καρπάθου 
2, Δ. Κάσου 3, Δ. Κέας 2, Δ. Κιμώλου 1, Δ. Κυθήρων 
3, Δ. Κύθνου 2, Δ. Κω 3, Δ. Λειψών 3, Δ. Λέρου 1, Δ. 
Μήλου 3, Δ. Μυκόνου 3, Δ. Νισύρου 2, Δ. Οινουσσών 
3, Δ. Παξών 2, Δ. Πάτμου 3, Δ. Σερίφου 2, Δ. Σίφνου 1, 
Δ. Ψαρών 2, Περιφέρεια Β. Αιγαίου 10 και Περιφέρεια 
Ν. Αιγαίου 10.

Αραβία, Μπαχρέιν, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κουβέιτ, 
Ομάν, Κατάρ).
Το Κατάρ εξέφρασε τη λύπη του για τη συντονισμένη από-
φαση, λέγοντας πως οι κατηγορίες δεν έχουν βάση και δια-
βεβαιώνοντας πως οι αποφάσεις αυτές «δεν θα επηρεάσουν 
την ομαλή διαβίωση πολιτών και κατοίκων».
Παρά τις διαβεβαιώσεις, οι συνέπειες ήρθαν άμεσα καθώς οι 
έξι διέκοψαν άμεσα τις μεταφορικές συνδέσεις με την Ντόχα κι 
έδωσαν στους επισκέπτες από το Κατάρ περιθώριο δύο εβδο-
μάδων για να εγκαταλείψουν τις χώρες τους.
Η αεροπορική εταιρεία Qatar Airways ανακοίνωσε ότι ανα-
στέλλει τις πτήσεις της προς τη Σαουδική Αραβία, ο εθνικός 
αερομεταφορέας της οποίας έλαβε ανάλογα μέτρα για τις 
πτήσεις της προς το Κατάρ. Στα ΗΑΕ οι εταιρείες Etihad, 
Emirates και flydubai ανακοίνωσαν ότι διακόπτουν από 
σήμερα τις πτήσεις τους προς και από το Κατάρ, ενώ η Αί-
γυπτος θα επιβάλει απαγόρευση σε όλες τις πτήσεις από και 
προς το Κατάρ από σήμερα στις 06.00. Την ίδια ώρα κάποιες 
αιγυπτιακές τράπεζες σταμάτησαν τις συναλλαγές τους με τις 
τράπεζες του Κατάρ, ενώ ο αιγύπτιος δισεκατομμυριούχος 
Ναγκίμπ Σαουίρις κάλεσε τους επιχειρηματίες της χώρας να 
αποσύρουν τις επενδύσεις τους από το Κατάρ και να σταμα-
τήσουν τις συναλλαγές τους με τη χώρα. Στο χορό μπήκαν και 
οι Μαλδίβες, που ανακοίνωσαν τη διακοπή των διπλωματι-
κών τους σχέσεων με το Κατάρ.
Η Ελλάδα αναλαμβάνει να εκπροσωπεί την Αίγυπτο
Εν τω μεταξύ, μετά από χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία 
του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών κ. Νίκου Κοτζιά με τον 
Υπουργό Εξωτερικών της Αιγύπτου Sameh Hassan Shoukry, 
διατυπώθηκε, από αιγυπτιακής πλευράς, το αίτημα να ανα-
λάβει η Πρεσβεία της Ελλάδας στη Ντόχα τη διπλωματική εκ-
προσώπηση της Αιγύπτου στο Κατάρ. Ο Έλληνας ΥΠΕΞ αντα-
ποκρίθηκε θετικά στο αίτημα του Αιγύπτιου ομολόγου του.


