
Πανελλήνια συγκίνηση για τον Λουκιανό Κηλαηδόνη, τον αγαπημένο μουσικοσυνθέτη, 
στιχουργό κι ερμηνευτή που έφυγε χθες από τη ζωή, σε ηλικία 73 ετών, ύστερα από 
χρόνια καρδιακά προβλήματα. Ο Λουκιανός Κηλαηδόνης γεννήθηκε στις 15 Ιουλίου 
του 1943 και μεγάλωσε στην Κυψέλη. Σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, καθώς και στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο, χωρίς ποτέ να 
ασκήσει το επάγγελμα του αρχιτέκτονα, αφού από πολύ νωρίς φαινόταν ότι θα τον 

κέρδιζε ολοκληρωτικά η μουσική. Η καλλιτεχνική του καριέρα ξεκίνησε στις αρχές της 
δεκαετίας του '70 και συντρόφευσε γενιές Ελλήνων από τότε μέχρι σήμερα.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

με καθυστερήσεισ προχωρα ή παραχωρήσή

Έρχονται έργα και συμφωνίες στα 
14 περιφερειακά αεροδρόμια

Μέσα στην άνοιξη 11 διαγωνισμοί για 994  
μόνιμες προσλήψεις στον δημόσιο τομέα

Μέχρι τα μέσα Μαρτίου αναμένεται να 
ολοκληρωθεί η ιδιωτικοποίηση των 14 
Περιφερειακών Αεροδρομίων και να πε-
ράσουν επίσημα πλέον στη διαχείριση της 
Fraport Greece. O Νίκος Καραγιάννης 
γράφει στο ypodomes.com σύμφωνα με 
ασφαλείς πληροφορίες του, ότι η ακριβής 
ημερομηνία θα γίνει γνωστή τις επόμενες 
μέρες, διάστημα που είναι απαραίτητο για 
να κλείσουν οι τελευταίες εκκρεμότητες 
μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και Fraport. Η στελέχωση 
της Fraport Greece συνεχίζεται και σήμε-
ρα έχει φτάσει τα 400 άτομα. Συνολικά θα 
φτάσουν τα 550-560 άτομα εκ των οποίων 
οι περίπου 150 θα είναι Διοικητικοί. 

Όλο το προσωπικό έχει περάσει ειδικά 
σεμινάρια πριν αναλάβουν καθήκοντα. 
Υπολογίζεται πως χρειάστηκαν περισ-
σότερες από 15.000 ανθρωποώρες για 
τα σεμινάρια. Σε αυτή τη χρονική στιγμή 

η Fraport Greece τρέχει παράλληλα και 
διάφορους διαγωνισμούς που αφορούν 
outsourcing υπηρεσίες για το Αεροδρό-
μιο. Έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνισμοί για 
την Φύλαξη (Security), Καθαριότητα και 
Facility Managemen. Οι διαγωνισμοί αφο-
ρούν όλα τα Αεροδρόμια. Έμφαση δίδεται 
βέβαια και στην νέα εικόνα που θα αποκτή-
σουν τα Αεροδρόμιο καθώς σύμφωνα με 
πληροφορίες του ypodomes.com τα έργα 
αναβάθμισης και των 14 Αεροδρομίων θα 
ξεκινήσουν τον προσεχή Οκτώβριο και θα 
ολοκληρωθούν 3 χρόνια μετά, στο τέλος 
του 2020. Τα έργα θα αναλάβει σύμφω-
να με ασφαλείς πληροφορίες η Intrakat 
και θα περιλαμβάνουν εκτεταμένα έργα 
στους Αεροσταθμούς και σε κάποιες πε-
ριπτώσεις στους Διαδρόμους προσαπο-
γείωσης. 
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στην Fraport τον 
μάρτιο τα 14 περι-
φερειακά αερο-
δρόμια, οκτώβριο 
ξεκινούν τα έργα

ΣΗΜΕΡΑ

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Διαβάστε σήμερα στην καθημερινή  
ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
 (Newsletter) TEE:

•  Mε καθυστερήσεις προχωρά η παραχώρηση - 
Έρχονται έργα και συμφωνίες στα 14 περιφερειακά 
αεροδρόμια (σελ.1,4)

•  Μέσα στην άνοιξη 11 διαγωνισμοί για 994 μόνιμες 
προσλήψεις στον δημόσιο τομέα (σελ.1,8)

•  Τρία αρχιτεκτονικά γραφεία από την Ελλάδα έχουν 
επιλεγεί για το νέο αρχαιολογικό μουσείο Κύπρου 
(σελ.3)

•  Για δυσφήμιση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας 
κάνει λόγο ο ΕΣΗΑΠΕ (σελ.4)

•  Νέο ρεκόρ για τις ρευματοκλοπές με αύξηση 26% 
μέσα σε ένα χρόνο (σελ.5)

•  Απόφαση του Εφετείου για την υπόθεση ENERGA - 
HELLAS POWER (σελ.5)

•  Επιστολή του Κ. Γαβρόγλου στη Σύνοδο των Πρυ-
τάνεων και τη Σύνοδο των Προέδρων των ΤΕΙ για το 
ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων (σελ.6)

•  Αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν τους επόμε-
νους μήνες στους ποταμούς Αξιό και Αλιάκμονα 
(σελ.7)

•  Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για τις δυ-
νατότητες που παρέχει η ΜΟΔ στους δήμους (σελ.8)

•   Νέες μεταβατικές ρυθμίσεις για τις εισφορές και 
τη διακοπή εργασιών, για τους εργαζόμενους με 
μπλοκάκι (σελ.9)

•  Νέα από τη ρομποτική (σελ.10)

•  Kaspersky Lab: οι χρήστες θέτουν τη διαδικτυακή 
τους ασφάλεια σε κίνδυνο (σελ.11)

•  Οδηγίες για ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο από 
την Google και την ΑΔΑΕ (σελ.11,12)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα Τύπου (σελ.13)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.14-15)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές 
ειδήσεις.

Προ των πυλών του ΑΣΕΠ βρίσκονται 11 νέοι διαγωνι-
σμοί για μόνιμο προσωπικό σε διαφόρους φορείς του 
δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», 
οι προκηρύξεις έχουν ήδη πάρει το «πράσινο φως» και 
αναμένεται η δημοσίευση τους στο Εθνικό Τυπογραφείο 
προκειμένου να ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτή-

σεων. Για την αποφυγή πρόσφατων φαινόμενων ταλαι-
πωρίας των υποψηφίων από τις συνεχείς «πτώσεις» της 
ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, οι νέοι διαγωνισμοί αναμένεται 
να βγουν σταδιακά το αμέσως επόμενο διάστημα έως το 
τέλος της άνοιξης. 
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Στις 13 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 11:00 

π.μ., θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική 

εκδήλωση – σεμινάριο, στην αίθου-

σα εκδηλώσεων του Τ.Ε.Ε. Ανατολικής 

Στερεάς (Πλ. Ελευθερίας 3, Λαμία), που 

θα αφορά στην ανάρτηση του δασικού 

χάρτη Δημοτικής Κοινότητας Λαμιέων του 

Δήμου Λαμιέων, Περιφερειακής Ενότητας 

Φθιώτιδας, το πλαίσιο της πρόσκλησης για 

υποβολή αντιρρήσεων, καθώς και τα νέα 

δεδομένα τα οποία προκύπτουν για την 

περιοχή της ανάρτησης. 

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η 

συγκεκριμένη διαδικασία αφορά στην 

περιοχή της Δημοτικής Κοινότητας 

Λαμιέων συνολικής έκτασης 53.001,351 

στρεμμάτων και περιλαμβάνει τον δασικό 

χάρτη που έχει προκύψει για την περιοχή, 

καθώς και τον ιστορικό ορθοφωτοχάρτη, 

που απεικονίζει τα πολύγωνα των δασικών 

εν γένει εκτάσεων, που προσδιορίστηκαν 

από τα φωτοερμηνευτικά στοιχεία των 

παλαιότερων αεροφωτογραφιών.

Η εκδήλωση απευθύνεται στο επιστη-

μονικό κοινό της περιοχής, το οποίο θα 

κληθεί να αντιμετωπίσει την διαδικασία 

σε όλες τις φάσεις της, προκειμένου να 

κατευθύνει τους ιδιοκτήτες, των οποίων οι 

ιδιοκτησίες περιλαμβάνονται στο δασικό 

χάρτη, αλλά και σε πολίτες που έχουν 

ιδιοκτησίες εντός της περιοχής ανάρτησης 

του δασικού χάρτη.

Ομιλητές θα είναι στελέχη του Σημείου 

Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικού Χάρτη 

(ΣΔΥΑΧ) της Δ/νσης Δασών Φθιώτιδας, 

όπου και έχουν την πλήρη αρμοδιότη-

τα της διεξαγωγής της ενημέρωσης του 

κοινού, αλλά και της διαδικασίας της 

υποβολής των αντιρρήσεων.

Πληροφορίες: Τηλ.22310-31181,2 , e-mail: 

tee_lamia@tee.gr, http://www.teetas.gr
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Το τοπίο στη νέα εποχή της 
ενεργειακής μετάβασης: Προκλήσεις, επενδυτικές 
ευκαιρίες και τις τεχνολογικές καινοτομίες»
αθήΝα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληρο-
φοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη 
Γεωργία και στο Περιβάλλον
αθήΝα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  «Διαδρομές της αρχιτεκτονικής, 
από τις απαρχές της εμφάνισης του μοντερνισμού 
μέχρι σήμερα, στην Αττική»
αθήΝα

Διεθνής Ένωση για την 
Οικονομία Ενέργειας

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ-
ΠΕΑ

18-20
Μαΐου
2017

25-26
Μαΐου
2017

15-16
Φεβρουαρίου

2017

Τα Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Επιστη-
μών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε 
συνεργασία με τις Αρχιτεκτονικές Σχολές ΕΜΠ 
και Πανεπιστημίου Κρήτης και το Παιδαγωγικό 
Τμήμα Νηπιαγωγών Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, 
διοργανώνουν διεθνές συνέδριο, με θέμα «Χώροι 
για το παιδί ή Χώροι του παιδιού;», από τις 19 ως 
τις 21 Μαΐου 2017, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Κύριες θεματικές ενότητες:
- Μετασχηματισμοί των σχολικών χώρων και 
εκπαιδευτική αλλαγή
- Η πολυτροπική τομή χώρων εκπαίδευσης και 
πόλης
- Η πόλη ως περιβάλλον μάθησης και αγωγής
- Εισαγωγή καινοτομιών για αναβάθμιση του 
εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.
Πληροφορίες: http://architecture.web.auth.gr/
child-and-space/

   Το 4ο Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας 
και Νέων Τεχνολογιών «SafeAthens 2017», 
διοργανώνει η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας 
(Ε.Π.Ε.), από τις 28 ως τις 30 Ιουνίου, στο Εθνι-
κό Ίδρυμα Ερευνών.
Σημειώνεται ότι η ΕΠΕ αποτελεί τον επίσημο 
επιστημονικό και επαγγελματικό φορέα των 
πτυχιούχων Πληροφορικής ΑΕΙ στην Ελλάδα. 
Ως δόκιμα μέλη εγγράφονται στην φοιτητές 
Πληροφορικής Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων, 
ΤΕΙ και ισότιμων αναγνωρισμένων πτυχίων του 
εξωτερικού. Οι δράσεις και οι παρεμβάσεις της 
καλύπτουν κάθε τομέα, όπως Παιδεία, υπη-
ρεσίες και προϊόντα ΤΠΕ, έρευνα & ανάπτυξη, 
ανοικτά πρότυπα, ασφάλεια κρίσιμων υποδο-
μών, κ.ά. Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας 
(Ε.Π.Ε.) προσκαλεί φοιτητές Πληροφορικής να 
συμμετάσχουν ως δόκιμα μέλη με υποβολή 
πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας τους στο 
«SafeGreece». Φοιτητές που είναι ήδη ή που 
θα εγγραφούν ως δόκιμα μέλη στην ΕΠΕ μπο-
ρούν να στείλουν την πρότασή τους για πρώτη 
αξιολόγηση από την επιστημονική επιτροπή της 
ΕΠΕ. 
Σημαντικές ημερομηνίες:
• Αποστολή πρότασης-περίληψης στην ΕΠΕ: 
1-28/2/2017
• Απάντηση επιλογής από την ΕΠΕ: 1-10/3/2017
Πληροφορίες: http://www.epe.org.gr
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Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Εκδήλωση για την ανάρτηση  
του δασικού χάρτη Λαμιέων
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Συνέδριο:  
«Χώροι για το παιδί  

ή Χώροι του παιδιού»  

4ο Συνέδριο Πολιτικής 
Προστασίας και Νέων 

Τεχνολογιών



Τρία αρχιτεκτονικά γραφεία από την Ελλάδα έχουν επιλεγεί για το νέο 
αρχαιολογικό μουσείο Κύπρου

Στον όμιλο Καλογρίτσα και η τέταρτη εργολαβία  
του άξονα Πάτρα - Πύργος

Σε επτά προτάσεις από το εξωτερικό, εκ των οποίων οι τρεις είναι από την Ελ-
λάδα, κατέληξε η κριτική επιτροπή του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού 
για τον σχεδιασμό του κτιρίου το οποίο θα στεγάσει το νέο αρχαιολογικό μου-
σείο Κύπρου, στην Λευκωσία.  Σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ, από 
την Ελλάδα επελέγησαν από την κριτική επιτροπή τα αρχιτεκτονικά γραφεία: 
- Δημήτρης Θωμόπουλος. - THEONI XANTHI. - YANNIS KIZIS / KIZIS STUDIO 
SA ARCHITECTS & DESIGNERS.  Τα άλλα γραφεία είναι από την Ισπανία (2) 
και από ένα από την Πορτογαλία και το Λίβανο. Αξιοσημείωτο είναι ότι επιλέ-
γηκε πρόταση από Κύπριους αρχιτέκτονες. Οι επτά αρχιτεκτονικές προτάσεις, 
που έχουν επιλεγεί, αντιπροσωπεύουν, σύμφωνα με τον πρόεδρο της κριτικής 
επιτροπής του διεθνούς αρχιτεκτονικού διαγωνισμού και γενικό διευθυντή 
του υπουργείου Μεταφορών, Αλέκο Μιχαηλίδη, «ένα ευρύ φάσμα διαφορε-
τικών προσεγγίσεων». Ο κ. Μιχαηλίδης ανακοίνωσε ότι λήφθηκαν συνολικά 
129 συμμετοχές και συμπληρώθηκε η αξιολόγηση του πρώτου σταδίου του 
διαγωνισμού, που είχε προκηρυχθεί στις 16 Σεπτεμβρίου 2016, με τελευταία 
ημερομηνία υποβολής των προτάσεων την 20ή Ιανουαρίου 2017. Στην κριτική 
επιτροπή συμμετείχαν δύο διεθνούς φήμης αρχιτέκτονες, ο σερ Πίτερ Κούκ 
και ο Ηλίας Ζέγγελης. Τα άλλα μέλη της επιτροπής ήταν η διευθύντρια του 
μουσείου, δρ. Μαρίνα Σολομίδου - Ιερωνυμίδου και οι Μιχάλης Παπαγεωργί-
ου, Έλενα Σοφιανού, Αθηνά Παπαδοπούλου, Άγγελος Κτωρίδης, και Γρηγόρης 
Πατσαλοσαββής.  Τα γραφεία που επιλέγηκαν, στην πρώτη φάση θα πρέπει 
να υποβάλουν λεπτομερέστερα σχέδια με τις προτάσεις τους, μέχρι τις 12 του 
προσεχούς Μαΐου, δηλαδή θα τους παραχωρηθεί ένα διάστημα τριών μηνών 
και κάτι, προκειμένου να ετοιμάσουν αναλυτικότερα σχέδια για την πρότασή 
τους, ώστε να αποδείξουν και το κατά πόσο είναι υλοποιήσιμη.  Η τελική επι-
λογή για την αρχιτεκτονική πρόταση που θα κερδίσει τον διαγωνισμό θα γίνει 
περί τα τέλη Μαΐου. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της κριτικής επιτροπής, 
Αλέκος Μιχαηλίδης, τόνισε: «Η προσπάθεια θα είναι να έχουμε ένα εμβλημα-
τικό έργο, κάτι το οποίο αξίζει για το κυπριακό μουσείο. Είμαστε μια χώρα με 
πάρα πολλές αρχαιότητες και ουδείς μπορεί να το αμφισβητήσει και έχουμε 
έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο σε θέματα αρχαιολογίας παγκόσμια και ελπίζουμε 
ότι με τον διαγωνισμό αυτό, θα καταλήξουμε να έχουμε πράγματι ένα κτί-
ριο αντάξιο αυτής της ιστορίας». Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται, 
σύμφωνα με προηγούμενη ενημέρωση του υπουργείου Μεταφορών, στα 75 

εκατ. ευρώ. Το έργο όμως θα ολοκληρωθεί σε δύο φάσεις. Η πρώτη φάση, η 
οποία αφορά και το κυρίως έργο, την κατασκευή του μουσείου, θα στοιχίσει 
σύμφωνα με τον προϋπολογισμό, κοντά στα 50 εκατ. ευρώ. Στο εγγύς μέλλον 
και όταν τα οικονομικά το επιτρέψουν, η κυβέρνηση θα προχωρήσει και στην 
υλοποίηση της δεύτερης φάσης του έργου, η οποία προνοεί και τη στέγαση 
στο χώρο και των γραφείων του Τμήματος Αρχαιοτήτων, καθώς επίσης και την 
κατασκευή των πρόσθετων χώρων, δηλαδή των αιθουσών εργαστηρίων κλπ.  
Το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο της Κύπρου στεγαζόταν σε μια οικία στην 
οδό Βικτωρίας, στην εντός των τειχών πόλη της Λευκωσίας, η οποία σήμερα 
βρίσκεται στο κατεχόμενο τμήμα της πόλης. Το Κυπριακό Μουσείο, ως θε-
σμός, ιδρύθηκε στα 1882. Το σημερινό Κυπριακό Μουσείο άρχισε να κτίζεται 
στα 1908 και αφιερώθηκε στη μνήμη της βασίλισσας της Αγγλίας, Βικτωρίας. 
Στα 1909 μεταφέρθηκαν οι συλλογές από το σπίτι της οδού Βικτωρίας σε ένα 
νεοκλασικό κτίριο, στην οδό Μουσείου 1, απέναντι από τον δημόσιο κήπο, στο 
ελεύθερο τμήμα της κυπριακής πρωτεύουσας. Το κτίριο σχεδιάστηκε από τον 
αρχιτέκτονα Ν. Μπαλάνο, εταίρο της Αρχαιολογικής Εταιρείας Αθηνών, ενώ η 
επίβλεψη έγινε από τον Άγγλο αρχιτέκτονα Τζορτζ Τζέφερι, τότε έφορο των 
αρχαίων μνημείων του Κυπριακού Μουσείου. 
Από το 1908 έγιναν πολλές προσθήκες και μετατροπές στο κτίριο, σε διάφο-
ρες χρονικές περιόδους προστέθηκαν νέες αίθουσες, στεγάστηκε το μεγα-
λύτερο μέρος της κεντρικής εσωτερικής αυλής, κτίστηκε ένας όροφος και 
επεκτάθηκε σημαντικά η βόρεια πτέρυγα. Στα 1935, με τη θέσπιση του νέου 
περί αρχαιοτήτων νόμου και την ίδρυση του Τμήματος Αρχαιοτήτων, άρχισε 
η αναδιοργάνωση των συλλογών του Κυπριακού Μουσείου, σύμφωνα με τις 
νεότερες μουσειακές αντιλήψεις και τα νέα αρχαιολογικά δεδομένα, από τον 
τότε έφορο του μουσείου, Πορφύριο Δίκαιο. Το Κυπριακό Μουσείο αποτε-
λείται σήμερα από 14 αίθουσες που περιβάλλουν σε σχήμα τετραγώνου έναν 
εσωτερικό κεντρικό χώρο, ο οποίος περιλαμβάνει γραφεία, βιβλιοθήκη, απο-
θήκες και χώρους συντήρησης ευρημάτων. Τα εκθέματα του μουσείου ακο-
λουθούν χρονολογική και θεματολογική κατάταξη. Εκτίθενται ευρήματα από 
τις πρωϊμότερες περιόδους της ανθρώπινης παρουσίας στο νησί, από τη 10η 
χιλιετία πΧ, μέχρι και τη ρωμαϊκή περίοδο. Η βυζαντινή περίοδος εκπροσω-
πείται από πολύ λίγα ευρήματα, μιας το Κυπριακό Μουσείο είναι κατεξοχήν 
αρχαιολογικό. 

Στον όμιλο Καλογρίτσα, μέσω της κοινοπραξίας 
Τοξότης – Ομάδα Κατασκευών, κατευθύνεται και 
η τέταρτη εργολαβία του οδικού άξονα Πάτρα – 
Πύργος αφού κατέθεσε σήμερα τη χαμηλότερη 
προσφορά με έκπτωση περίπου 51%., σύμφωνα 
με ρεπορτάζ του Φ. Κόλλια στο  euro2day.gr .  
Ειδικότερα σημειώνεται ότι χθες δημοπρατήθη-
κε το 4ο τμήμα που αφορά στην κατασκευή του 
τμήματος Κυλλήνη - Βάρδα, προϋπολογισμού 
74.010.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Πρόκειται για την 
εργολαβία με το υψηλότερο κόστος μεταξύ αυ-
τών που έχουν προχωρήσει μέχρι τώρα. Υπεν-
θυμίζεται πως μέχρι στιγμής έχουν κατατεθεί 
προσφορές για τρία άλλα τμήματα και στους 
τρεις διαγωνισμούς μειοδότησε η κοινοπραξία 
Τοξότης - Ομάδα Κατασκευών του ομίλου Καλο-
γρίτσα. Συγκεκριμένα για το πρώτο τμήμα, προ-

ϋπολογισμού 67.200.000 ευρώ, η κοινοπραξία 
είχε καταθέσει προσφορά με έκπτωση 53%, για 
το δεύτερο τμήμα, προϋπολογισμού 58.400.000 
ευρώ, η έκπτωση ανήλθε σε 55,32%, ενώ για 
το τρίτο τμήμα, προϋπολογισμού 53.250.000 
ευρώ, η έκπτωση έφτασε το 57,45%. Η πέμπτη 
εργολαβία του άξονα Πάτρα - Πύργος αφορά 
στην κατασκευή του τμήματος Βάρδα - Σαγέικα, 
με τον προϋπολογισμό του έργου να φτάνει τα 
68.000.000 ευρώ και έχει προγραμματιστεί για 
τα τέλη Μαρτίου. Η έκτη εργολαβία θα αφορά 
στο τμήμα Σαγέικα - Κάτω Αχαΐα, η έβδομη το 
τμήμα Κάτω Αχαΐα - ΒΙΠΕ και η όγδοη το τμή-
μα ΒΙΠΕ - Μιντιλόγλι, ώστε ο οδικός άξονας να 
ενωθεί με την Ολυμπία Οδό. Τοπικοί φορείς 
έχουν ζητήσει αλλαγή στη χάραξη του τελευ-
ταίου τμήματος, αίτημα που δεν ικανοποιείται 

από το υπουργείο Υποδομών, με το επιχείρημα 
πως αν μεταβληθεί το φυσικό αντικείμενο του 
έργου, τότε απειλείται η χρηματοδότηση από το 
ΕΣΠΑ. Η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών έχει 
υποστηρίξει πως στις αρχές Μαΐου θα υπογρα-
φούν ταυτόχρονα και οι οκτώ συμβάσεις για την 
κατασκευή του οδικού άξονα Πάτρα – Πύργος. 
Στο υπουργείο τονίζουν πως ο φάκελος «Μεγά-
λου Εργου», ώστε να ενταχθεί το οδικό έργο και 
τυπικά στο ΕΣΠΑ, θα υποβληθεί τις αρχές της 
άνοιξης στην Κομισιόν. Προ ημερών ο υπουρ-
γός Υποδομών Χρήστος Σπίρτζης δήλωσε πως η 
απαραίτητη μελέτη κόστους - οφέλους θα πα-
ραδοθεί εντός 10-15 ημερών, ώστε να ενταχθεί 
στον συγκεκριμένο φάκελο. Το συνολικό κόστος 
του οδικού άξονα Πάτρα - Πύργος προβλέπεται 
να φτάσει τα 475.000.000 ευρώ.

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3



 ΜΕ ΚΑΘΥΣΤΕρΗΣΕΙΣ ΠρΟΧωρΑ Η ΠΑρΑΧωρΗΣΗ

Έρχονται έργα και συμφωνίες στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Διετής παράταση για την ερευνητική περίοδο στο χερσαίο  
οικόπεδο των Ιωαννίνων

Τετραμερής συνάντηση για αγωγό φ/α προς την Ιταλία

Για δυσφήμιση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κάνει λόγο ο ΕΣΗΑΠΕ

(συνέχεια από τη σελίδα 1)
Το μεγαλύτερο έργο αναβάθμισης θα γίνει στο Αεροδρόμιο Μακεδονία με ποσό που θα φτά-
σει τα 95εκ.ευρώ. Συνολικά υπολογίζεται πως θα δαπανηθούν περί τα 400εκ.ευρώ, ποσό που 
χρηματοδοτικά εξασφαλίστηκε από το περίφημο Πακέτο Γιουνκέρ με 300εκ.ευρώ. Είναι ένα 
από τα 5 έργα της Ελλάδας που κατάφερε να τραβήξει χρηματοδότηση από αυτό το πρόγραμμα. 
Μεγάλη έμφαση θα δοθεί στην διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων των Αεροσταθμών κα-
θώς προβλέπεται η ευρεία ανάπτυξη εμπορικών χώρων με αιχμή το τρίπτυχο Retail-Food & 
Beverages-Duty Free Shops. Από το άνοιγμα νέων εμπορικών δραστηριοτήτων θα επωφεληθεί 
σε τοπικό επίπεδο η απασχόληση καθώς το προσωπικό θα προέρχεται από την περιοχή που θα 
βρίσκεται το κάθε Αεροδρόμιο. Σημαντικό "παράπλευρο" νέο αποτελεί η συμφωνία που έκανε 
προ διμήνου η Ryanair με το Αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης που διαχειρίζεται η Fraport καθώς 
αυτό "ανοίγει" την πόρτα της συνεργασίας μεταξύ των 2 εταιρειών. Άλλωστε δεν έχει περάσει 
καιρός όταν η Ryanair κατακεραύνωνε την Ελληνική Κυβέρνηση για την απόφαση της να δώσει 
τα 14 Αεροδρόμια θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσαν να ακριβύνουν τα τέλη. 
Όπως όλα δείχνουν, είμαστε προ των πυλών σε μία μεγάλη συνεργασία με βασικό μοχλό το 

Αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης που είναι γενικώς αποδεκτό ότι έχει πολύ μεγάλες 
προοπτικές ανάπτυξης και μπορεί να φέρει μεγάλες ροές επιβατών καθώς σήμερα είναι τελείως 
αναποτελεσματικό και τα νούμερα του είναι απογοητευτικά.
Από την άλλη πλευρά όμως, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, την άποψη ότι η Fraport δεν θα μπο-
ρέσει μέσα στο 2017 να αναλάβει τη διαχείριση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων της χώρας, 
εξέφρασε χθες, από τα Χανιά, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπηρεσιών Πολιτικής 
Αεροπορίας (ΟΣΥΠΑ), Βασίλης Αλεβιζόπουλος. «Δεν θα πρέπει να περιμένει κανείς πως το 2017 
θα μπει η Fraport να λειτουργήσει τα αεροδρόμια. Ίσως ούτε το 2018», ανέφερε, μεταξύ άλ-
λων, σε δημοσιογράφους, μετά το τέλος της συνάντησης που είχε, συνοδευόμενος από μέλη της 
Ανοικτής Πρωτοβουλίας Πολιτών ενάντια στην εκχώρηση του αεροδρομίου «Δασκαλογιάννης», 
με τον αντιπεριφερειάρχη Χανίων, Απόστολο Βουλγαράκη. Όπως υποστήριξε ο κ. Αλεβιζόπου-
λος, «η γερμανική εταιρεία έχει δύο σοβαρά προβλήματα. Το πρώτο είναι ότι δεν είναι έτοιμη να 
λειτουργήσει τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια και το δεύτερο είναι τα οικονομικά της στοιχεία, 
καθώς, σύμφωνα με τους ισολογισμούς της, η εταιρεία έχει μία φθίνουσα πορεία με σοβαρά 
οικονομικά προβλήματα, ενώ τα διαθέσιμά της δεν ξεπερνούν τα 200 εκατομμύρια ευρώ».

Δεκτό έγινε από το ΥΠΕΝ το αίτημα της Energean για διετή 
παράταση των ερευνών στο χερσαίο οικόπεδο των Ιωαννίνων, 
προκειμένου να καταγραφούν, μεταξύ άλλων, τα νέα σεισμικά 
δεδομένα 2D, σύμφωνα με το  energypress.gr. Πλέον, οι εργασίες 
της πρώτης φάσης του βασικού σταδίου ερευνών αναμένεται να 
ολοκληρωθούν μέχρι τις αρχές Οκτωβρίου 2019. Στη συνέχεια θα 
ξεκινήσει η δεύτερη φάση του βασικού σταδίου ερευνών, η οποία 
αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο μέχρι τις αρχές 
Οκτωβρίου 2023. Ας σημειωθεί ωστόσο, ότι, όπως έχει γράψει και 
πάλι το energypress, η Energean έχει προγραμματίσει σεισμικές 
έρευνες 2 διαστάσεων μέσα στους επόμενους μήνες. Θυμίζου-

με ότι, όπως αποκάλυψε πρόσφατα το energypress, η Energean 
Oil & Gas βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη 
Repsol, προκειμένου ο ισπανικός κολοσσός να συμμετάσχει στην 
έρευνα και εκμετάλλευση των δύο χερσαίων περιοχών της Δυ-
τικής Ελλάδας που έχουν κατακυρωθεί στην Energean, δηλαδή 
στις περιοχές των Ιωαννίνων και της Αιτωλοακαρνανίας. Πιθανό-
τατα η παράταση να σχετίζεται και με τη συγκεκριμένη εξέλιξη. 
Η Energean κατέχει ως Operator το 100% της άδειας έρευνας 
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων για την χερσαία περιοχή 
των Ιωαννίνων. Η ερευνητική δραστηριότητα της Energean στην 
περιοχή βρίσκεται σε εξέλιξη από τον Οκτώβριο του 2014, έπει-

τα από την επικύρωση από τη Βουλή της σχετικής σύμβασης, η 
οποία είχε υπογραφεί με το Δημόσιο τον Μάιο του 2014, μετά από 
διεθνή διαγωνισμό. Το επενδυτικό πρόγραμμα της Energean στη 
διάρκεια της επταετούς ερευνητικής περιόδου είναι της τάξης 
των 35 εκατ., δολαρίων.  Έχει ήδη πραγματοποιηθεί η αεροβα-
ρυτική έρευνα (FTG), και, μετά την ολοκλήρωση και της σεισμικής 
έρευνας δύο διαστάσεων, σχεδιάζεται να πραγματοποιηθούν δύο 
γεωτρήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι η αεροβαρυτική έρευνα που 
πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 2015, με την οποία κατα-
γράφηκε από αέρος το ανάγλυφο του εδάφους, ήταν η πρώτη 
στην ιστορία των ελληνικών υδρογονανθράκων.

Οι υπουργοί Ενέργειας τεσσάρων χωρών θα έχουν συ-
νάντηση αρχές Απριλίου στο Ισραήλ, προκειμένου να συ-
ζητήσουν το κοινό έργο μεταφοράς φυσικού αερίου από 
την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη 
μέσω Ιταλίας. Σε δημοσίευμα του Ανδρέα Πιμπίσιη, στην 
εφημερίδα Φιλελεύθερος της Κύπρου σημειώνεται ότι 
σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισραήλ ανέλαβε να φιλοξε-
νήσει τετραμερή υπουργική συνάντηση με τη συμμετοχή 
της Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιταλίας. Βασικό αντικεί-
μενο συζήτησης θα είναι ο μεγαλύτερος σε μήκος υποθα-
λάσσιος αγωγός στον κόσμο ο οποίος θα μεταφέρει φυσι-
κό αέριο από την περιοχή προς την Ευρώπη μέσω Ελλάδα 

και Ιταλίας. Το συνολικό μήκος του αγωγού υπολογίζεται 
στα 2 χιλιάδες χιλιόμετρα και το κόστος του υπολογίζεται 
στα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Για την προετοιμασία της 
συνάντησης πραγματοποιήθηκε πρόσφατα συνάντηση 
των γενικών διευθυντών των υπουργείων Ενέργειας των 
τεσσάρων χωρών στις Βρυξέλλες, όπου συμφωνήθηκε 
η πραγματοποίηση της υπουργικής συνόδου στο Ισραήλ. 
Ο αγωγός της Ανατολικής Μεσογείου δεν είναι, όμως, ο 
μόνος που έχει κατά νουν η ισραηλινή πλευρά. Στο Ισραήλ 
για διαβουλεύσεις βρίσκεται αυτές τις ημέρες αντιπροσω-
πεία από την Τουρκία προκειμένου να συζητήσουν θέματα 
ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών. Στο επίκεντρο 

των συνομιλιών των δύο πλευρών θα είναι και πάλι ο αγω-
γός για μεταφορά φυσικού αερίου από το Ισραήλ προς την 
Ευρώπη μέσω Τουρκίας. Οι παράλληλες αυτές συζητήσεις 
από πλευράς Ισραήλ με Τουρκία από τη μια και Κύπρο-
Ελλάδα-Ιταλία από την άλλη δεν είναι άσχετη και με το νέο 
γύρο αδειοδότησης αφού στις σχετικές ανακοινώσεις της 
πέραν των δύο αγωγών συμπεριέλαβε και τις προοπτικές 
με Ιορδανία και Αίγυπτο. Το δικό του γύρο αδειοδότησης 
προωθεί αυτή την περίοδο ο Λίβανος. Στο διαγωνισμό του 
ο Λίβανος έχει συμπεριλάβει και τα οικόπεδα τα οποία 
βρίσκονται σε περιοχή για την οποία υπάρχει διαφωνία με 
το Ισραήλ.

Για δυσφήμιση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κάνει λόγο ο Σύνδεσμος των ηλεκτροπα-
ραγωγών από ΑΠΕ (ΕΣΗΑΠΕ) με αφορμή δημοσιεύματα που αναφέρονται στη χρέωση προ-
μηθευτών που θεσπίστηκε πρόσφατα ως έσοδο υπέρ του λογαριασμού χρηματοδότησης των 
ανανεώσιμων πηγών. Σε σχετική ανακοίνωση επισημαίνει ότι η χρέωση δεν αποτελεί τέλος 
υπέρ των ΑΠΕ αλλά ανταποδοτική χρέωση που πληρώνουν οι προμηθευτές για το φθηνό-
τερο (λόγω ΑΠΕ) ρεύμα που αγοράζουν. «Πλήθος έγκυρων και εξειδικευμένων μελετών τα 
τελευταία χρόνια (ΕΜΠ, ΑΠΘ, ΙΟΒΕ, κ.ά.) έχουν τεκμηριώσει, πέραν πάσης αμφιβολίας, ότι οι 

ΑΠΕ μειώνουν σημαντικά την Οριακή Τιμή Συστήματος, χωρίς, όμως, να καρπώνονται οι ίδιες 
ή οι καταναλωτές αυτή την μείωση. Αντιθέτως, η μείωση αυτή κατέληγε για πολλά χρόνια σε 
επιδότηση υπέρ των προμηθευτών, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται διαρκώς διογκούμενα 
ελλείμματα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ του ΛΑΓΗΕ», αναφέρει ο Σύνδεσμος. Τονίζει ακόμη 
ότι η σχετική διάταξη ψηφίστηκε με ευρύτατη πλειοψηφία και ότι η ρΑΕ και ο Λειτουργός της 
Αγοράς (ΛΑΓΗΕ) θα αντιμετωπίσουν, με εύλογο και αποδοτικό τρόπο, οποιαδήποτε δυσκολία 
και πρόβλημα παρουσιαστεί στην πράξη, κατά την εφαρμογή της συγκεκριμένης ρύθμισης.
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Νέο ρεκόρ για τις ρευματοκλοπές με αύξηση 26% μέσα σε ένα χρόνο!

Απόφαση του Εφετείου για την υπόθεση ENERGA - HELLAS POWER

Εκρηκτικές διαστάσεις προσλαμβάνουν οι ρευματο-
κλοπές που μέσα στην περυσινή χρονιά αυξήθηκαν 
κατά 26%, γεγονός που σημαίνει ότι μέσα στην τε-
λευταία διετία εκτινάχθηκαν κατά 60%! Σε αναλυτικό 
ρεπορτάζ ο δημοσιογράφος Γιώργος Φυντικάκης 
γράφει στο  energypress.gr  ότι σε μια στιγμή που 
οξύνονται τα κρούσματα βίας κατά υπαλλήλων του 
ΔΕΔΔΗΕ οι οποίοι και πηγαίνουν να ελέγξουν παρο-
χές ύποπτες για ρευματοκλοπές, τα τελικά στοιχεία 
του διαχειριστή δείχνουν ότι πέρυσι εντοπίστηκαν 
συνολικά 10.600 τέτοιες περιπτώσεις, έναντι 8.409 το 
2015 και 6.605 το 2014. Η’ για να το πούμε διαφορε-
τικά κάθε μήνα πέρυσι έκλεβαν ρεύμα 833 φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα, έναντι 701 το 2015 και 550 το 2014. 
Κανείς φυσικά δεν ξέρει το πραγματικό μέγεθος του 
προβλήματος, όπως λένε στο "Energypress" πηγές 
του ΔΕΔΔΗΕ αφού είναι μαθηματικά βέβαιο ότι όσο 
θα αυξάνονται οι έλεγχοι, τόσο και θα εντοπίζονται 
και νέα περιστατικά. Έτσι ακριβώς συνέβη και πέρυσι 
όπου διεξήχθησαν συνολικά 800.000 έλεγχοι τόσο 
για καταμέτρηση, όσο και για ύποπτες περιπτώσεις 
ρευματοκλοπής, στις οποίες δεν πρωταγωνιστούν 
καταναλωτές σε κατάσταση ένδειας, παρά νοικοκυ-
ριά, επαγγελματίες και επιχειρήσεις που μπορούν 
απλά δεν θέλουν να πληρώσουν το ρεύμα τους. Εν 
προκειμένω καταναλωτές σε εύπορες περιοχές, με 
μεγάλα και ακριβά σπίτια σε Αττική και Θεσσαλονίκη, 
εμπορικά καταστήματα σε κεντρικά σημεία, και ξε-
νοδοχεία σε μερικές από τις πιο οικονομικά εύπορες 
και δημοφιλείς τουριστικές περιοχές, φιγουράρουν 
και πάλι στη μαύρη λίστα των ρευματοκλοπών. Είναι 
δηλαδή οι επιδημικές διαστάσεις του φαινομένου, 
απόρροια όχι τόσο της κρίσης, όσο της πολιτικής 
ανοχής που υπάρχει στο ευρύτερο θέμα των απο-
κοπών ρεύματος. Και όσο το μήνυμα θα είναι "δεν 
κόβουμε το ρεύμα παρά μόνο για οφειλές από 1000 
ευρώ και πάνω", τακτική που έχει υιοθετήσει ο υπ. 
Ενέργειας Γ. Σταθάκης συνεχίζοντας την πολιτική του 
προκατόχου του Π. Σκουρλέτη, τόσο θα αυξάνονται 
οι "δεν πληρώνω" και οι ρευματοκλοπές, επιβαρύνο-
ντας τους συνεπείς καταναλωτές. Καταδεικνύει επο-

μένως ο περυσινός απολογισμός του ΔΕΔΔΗΕ πόσο 
αναγκαία είναι η αυστηροποίηση των ποινών για τους 
παραβάτες, που θα προβλέπει η ρΑΕ στο "Εγχειρίδιο 
ρευματοκλοπών", το οποίο και πρόκειται σύντομα να 
εκδώσει στο πλαίσιο του νέου Κώδικα Διαχείρισης 
Δικτύου. Στο εξής, και εφόσον θα διαπιστώνεται ρευ-
ματοκλοπή, θα διακόπτεται άμεσα η ηλεκτροδότηση 
του παραβάτη, θα του καταλογίζεται το οφειλόμενο 
ποσό, το οποίο και θα πρέπει να εξοφλήσει το αργό-
τερο μέσα σε 20 ημέρες ή να το ρυθμίσει σε δόσεις. 
Έπειτα, αυτά ακριβώς τα κόστη που αποφεύγουν να 
πληρώσουν οι παραβάτες, επηρεάζουν μεσομακρο-
πρόθεσμα τα τιμολόγια ηλεκτρισμού, που αναγκαστι-
κά καλύπτονται από τους συνεπείς. Αν και πρόσφατα 
στοιχεία για το ποσοστό της συνολικής απολεσθείσας 
ενέργειας δεν υπάρχουν, εντούτοις το 2014 ανήλθε 
στο 7,6% επί της συνολικής εγχεόμενης ενέργειας 
στο διασυνδεδεμένο δίκτυο, που σημαίνει ότι σήμερα 
έχει ξεπεράσει κατά πολύ το ποσοστό αυτό. Εννο-
είται ότι το κόστος αυτό επωμίζεται στις πλάτες της 
η ΔΕΗ, και σε δεύτερη φάση οι καλοπληρωτές πε-
λάτες της. Κύκλοι του ΔΕΔΔΗΕ εξηγούν ότι πέρυσι 
αυξήθηκαν οι εντοπισμένες ρευματοκλοπές, επειδή 
αυξήθηκε και ο έλεγχος με βάση τις διασταυρώσεις 
του ιστορικού των καταναλωτών. Κι αυτό καθώς η 
ρευματοκλοπή εντοπίζεται από την απότομη πτώση 
της χρησιμοποιούμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Εάν 
για παράδειγμα μια βίλα που "καίει" επί χρόνια 3000 
κιλοβατώρες το τετράμηνο, ξαφνικά εμφανιστεί να 
καταναλώνει 500 κιλοβατώρες, αυτόματα μπαίνει στο 
στόχαστρο για έλεγχο. Εννοείται ότι τα 10.600 περυ-
σινά κρούσματα δεν είναι παρά ένας μικρός αριθμός 
όσων ασκούν το συγκεκριμένο σπορ, οι οποίοι χρη-
σιμοποιούν κάθε πιθανό και απίθανο μέσο. Από την 
παραδοσιακή μέθοδο σύνδεσης της γραμμής από τον 
πίνακα στον μετρητή κατευθείαν στην ασφάλεια του 
ρολογιού (το λεγόμενο "μπάι πας"), μέχρι σύρματα 
που μπλοκάρουν το ρολόι, σπρέι που παγώνουν το 
μετρητή και ειδικούς μαγνήτες που ακινητοποιούν τη 
ροδέλα του. Όλα αυτά με την συνδρομή "έμπειρων" 
ηλεκτρολόγων. Ένα είναι το αντίδοτο στις ρευματο-

κλοπές, οι έξυπνοι μετρητές. Στο καλό σενάριο όταν 
μέσα στην επόμενη δεκαετία η πλειοψηφία των ελλη-
νικών ρολογιών θα έχει αντικατασταθεί από έξυπνους 
μετρητές, η κλοπή θα γίνει πολύ πιο δύσκολη, αφού 
η καταμέτρηση θα πραγματοποιείται ψηφιακά. Τότε 
θα περιοριστούν και τα περιστατικά προπηλακισμών 
υπαλλήλων του ΔΕΔΔΗΕ όπως το πρόσφατο στην 
Ναύπακτο όταν ένα συνεργείο πήγε να ελέγξει ύπο-
πτη για ρευματοκλοπή υπόθεση. Έως τότε ο μόνος 
τρόπος για να εμποδιστούν οι ρευματοκλοπές είναι 
το νέο αυστηρότερο νομικό πλαίσιο. Προβλέπει ότι αν 
η κλαπείσα ποσότητα ενέργειας είναι μικρή, η πράξη 
θεωρείται πλημμέλημα, και τιμωρείται με ποινή φυ-
λάκισης από 3 μήνες έως 5 χρόνια. Αν η κλαπείσα 
ποσότητα είναι πολύς μεγάλης αξίας, (π.χ. πάνω από 
80-100.000 ευρώ όπως στην περίπτωση ξενοδοχεί-
ων), τότε θεωρείται κακούργημα, με ποινή φυλάκισης 
από 5 έως 10 χρόνια. Έπειτα, με βάση το ειδικό "Εγ-
χειρίδιο ρευματοκλοπών" της ρΑΕ, μια οφειλή μπο-
ρεί και να αφορά σε διάστημα πέντε ετών πριν την 
διαπίστωση της ρευματοκλοπής. Το δε, ποσό που θα 
καλείται να πληρώσει ο οφειλέτης θα προσδιορίζεται 
με βάση υπολογισμούς που θα συμπεριληφθούν από 
την ρΑΕ στο νέο αυτό εγχειρίδιο. Έτερος τρόπος για 
να μειωθεί το φαινόμενο είναι να πάψει η πολιτεία 
να στέλνει μήνυμα ανοχής σε όσους δεν πληρώνουν. 
Το βέτο για παράδειγμα του υπ. Ενέργειας στις απο-
κοπές για οφειλές μέχρι 1000 ευρώ δεν είναι σαφές 
ποιούς ακριβώς εξυπηρετεί. Άλλωστε όσοι έχουν 
πραγματική οικονομική αδυναμία εντάσσονται στο 
Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), όπου ούτως ή 
άλλως οι αποκοπές απαγορεύονται. Την ίδια στιγμή, 
οι έχοντες χρέη στη ΔΕΗ έως 1.000 ευρώ ανέρχονται 
σε πάνω από 1.500.000. Δεν είναι λοιπόν τυχαίο ότι 
από το 1,5 εκατ. αυτών των καταναλωτών που χρω-
στούν έως 1.000 ευρώ, μόλις το 14% έσπευσε ως το 
τέλος Δεκεμβρίου να ενταχθεί στην ρύθμιση της ΔΕΗ 
για διακανονισμό σε δόσεις. Διότι γνωρίζοντας οι 
καταναλωτές αυτοί ότι δεν πρόκειται να τους κοπεί 
το ρεύμα, φροντίζουν να "κρατούν" την οφειλή τους 
σταθερά στα επίπεδα των 1.000 ευρώ.

Αργά χθες το βράδυ, μετά το κλείσιμο της ύλης του teenewsletter, αναμένονταν η 
ετυμηγορία επί των ποινών του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τους 19 
κατηγορούμενους στην υπόθεση των εταιριών παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος 
ENERGA και HELLAS POWER, ανακοινώνεται σήμερα. Το δικαστήριο ήδη κήρυ-
ξε ενόχους τους εκπροσώπους των δύο εταιριών, βασικούς κατηγορούμενους στην 
υπόθεση, για κατηγορίες που επισύρουν βαριές ποινές, ενώ απάλλαξε από κάθε 
κατηγορία έξι από τους κατηγορούμενους. Με την απόφαση επί της ενοχής, το δικα-
στήριο έκρινε ενόχους τους Άρη Φλώρο και Νικόλαο Δεκόλη για την κατηγορία της 
συναυτουργίας σε κακουργηματική υπεξαίρεση με την επιβαρυντική διάταξη περί 
καταχραστών του Δημοσίου (Ν. 1608/50). Επίσης, για άμεση συνέργεια σε υπεξαί-
ρεση κρίθηκαν ένοχοι οι Στέφανος Σιαφάκας και Αχιλλέας Φλώρος, ενώ για απλή 
συνέργεια σε υπεξαίρεση κρίθηκε ένοχος ο Βασίλης Μηλιώνης. Ένοχος για το αδί-
κημα της λαθρεμπορίας κρίθηκε ο Άρης Φλώρος, ενώ για νομιμοποίηση εσόδων 

από παράνομη δραστηριότητα ένοχοι κρίθηκαν οι Άρης Φλώρος Στ. Σιαφάκας και 
Νικ. Δεκόλης. Η δίκη για την υπόθεση των δύο παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος ξεκί-
νησε τον Απρίλιο του 2015. Στην δικογραφία που έχει σχηματιστεί αναφέρεται ότι οι 
εκπρόσωποι των δύο παρόχων, αν και εισέπρατταν από τους πελάτες τους τον ειδικό 
φόρο κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και το τέλος ακίνητης περιουσίας, όπως 
συμβαίνει με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, δεν απέδιδαν τα χρήματα στο Δημόσιο, 
αλλά «τουναντίον τα παρακράτησαν και τα ενσωμάτωσαν στην περιουσία τους» ζη-
μιώνοντας το Δημόσιο με πολλά εκατομμύρια ευρώ, το διάστημα Σεπτεμβρίου 2011 
έως Νοέμβριο 2012. Η δίωξη για την υπόθεση είχε ασκηθεί μετά από εισαγγελική 
έρευνα που είχε διαταχθεί με αφορμή πόρισμα της Αρχής για την καταπολέμηση της 
νομιμοποίησης παράνομων εσόδων, το οποίο διαπίστωνε ότι ποσά που όφειλαν οι 
δύο εταιρίες στον ΔΕΣΜΗΕ φυγαδεύονταν μέσω εξωχώριων εταιριών σε ελβετικές 
και άλλες τράπεζες.



Επιστολή του Κ. Γαβρόγλου στη Σύνοδο των Πρυτάνεων και τη Σύνοδο των 
Προέδρων των ΤΕΙ για το ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων

Προτάσεις του ΣΕΒ για την εκπαίδευση

Την πρόθεση του υπουργείου να ανοίξει διάλογο στην 
Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής για το 
ζήτημα των επαγγελματικών δικαιωμάτων, έκανε γνω-
στή ο υπουργός Παιδείας, Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, 
με αφορμή παρατηρήσεις που έγιναν στο πλαίσιο της 
ακρόασης φορέων επί του νομοσχεδίου για το Κρατικό 
Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, την Εθνική Βιβλιοθήκη, 
στο οποίο έχουν περιληφθεί και διατάξεις που ρυθμί-
ζουν διάφορα θέματα στις τρεις βαθμίδες της εκπαί-
δευσης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ ο υπουργός 
Παιδείας ανέφερε ότι το ζήτημα των επαγγελματικών 
δικαιωμάτων είναι ένα πολύ δύσκολο θέμα, που απαι-
τεί κοινωνική ειλικρίνεια και συνεννόηση και ζήτησε 
να υπάρξει προετοιμασία των φορέων, ώστε να παρου-
σιάσουν τις απόψεις τους σε συνεδρίαση που θα ορί-
σει η Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής, 

με αποκλειστικό θέμα τα επαγγελματικά δικαιώματα. 
Όμως, όπως τόνισε, σε αυτήν την προοπτική θα πρέπει 
τα ίδια γνωστικά αντικείμενα να συμφωνήσουν μεταξύ 
τους για τις διεκδικήσεις τους και να λάβουν υπόψη 
τους και τις ευρωπαϊκές εμπειρίες. «Θα παρακαλέσω 
το κλίμα να μην είναι εμφυλιοπολεμικό», σημείωσε ο κ. 
Γαβρόγλου και ενημέρωσε την κοινοβουλευτική επιτρο-
πή ότι με επιστολή του προς τη Σύνοδο των Πρυτάνεων 
και τη Σύνοδο των Προέδρων των ΤΕΙ τούς καλεί να 
συγκροτήσουν επιτροπή για το θέμα των επαγγελματι-
κών δικαιωμάτων. Επίσης, επεσήμανε ότι η κυβέρνηση 
ετοιμάζεται να δώσειαρμοδιότητες στα ιδρύματα. «Καλό 
είναι εμείς να δίνουμε αρμοδιότητες στα ιδρύματα, στο 
πλαίσιο της αυτοτέλειάς τους, ετοιμαζόμαστε πολύ σύ-
ντομα να δώσουμε ένα σύνολο τέτοιων αρμοδιοτήτων, 
αλλά θα πρέπει όταν τις δίνουμε να αναγνωρίσουμε 

συγχρόνως ότι υπάρχει και μεγάλη αδυναμία διοικητι-
κής υποστήριξης τους», είπε ο υπουργός Παιδείας και 
γι' αυτό στο νομοσχέδιο που θα κατατεθεί στη Βουλή 
θα προβλέπεται μεταβατική περίοδος, προκειμένου τα 
ιδρύματα να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτές τις 
αρμοδιότητες. Αναφερόμενος στο Ανοιχτό Πανεπιστή-
μιο, υπογράμμισε ότι το ΕΑΠ είναι ένα εξαιρετικά επι-
τυχημένο εγχείρημα, το οποίο κλείνει 20 χρόνια ζωής. 
Ο κ. Γαβρόγλου υποστήριξε ότι η κυβέρνηση θα ξαναδεί 
το θεσμικό καθεστώς για το ΕΑΠ, με τρόπο που θα αξι-
οποιούνται η εμπειρία και η κοινωνική προσφορά του, 
αλλά θα λαμβάνει υπόψη και όσα ισχύουν σε άλλα πα-
νεπιστήμια. Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι το ΕΑΠ ασφαλώς 
και δεν μπορεί να είναι το ίδιο με άλλα πανεπιστήμια, 
αλλά θα πρέπει να αναβαθμιστεί και να βρεθεί ένα εν-
διάμεσο καθεστώς.

Υπερεπάρκεια πόρων ακόμη και στα χρόνια της κρίσης αλλά με φτωχά αποτελέσματα κα-
ταλογίζει ο ΣΕΒ στο εκπαιδευτικό σύστημα σύμφωνα με ειδική έκθεση που δημοσιοποιή-
θηκε χθες και παρουσίασε το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε αναλυτικό ρεπορτάζ το οποίο έχει ως εξής:  Η 
αποτυχία του δημόσιου σχολείου, με φωτεινή εξαίρεση τα πρότυπα σχολεία καταγράφεται 
την ώρα που υπάρχει υπερεπάρκεια ανθρωπίνων πόρων και οφείλεται κυρίως στην κακή 
διαχείρισή τους, αναφέρεται στην έκθεση. Τονίζεται ακόμη ότι «και πριν την κρίση, όταν 
η σχετική στενότητα οικονομικών πόρων δεν ήταν τόσο πιεστική, τα σχολεία της χώρας 
χαρακτηρίζονταν από σημαντική υστέρηση σε ό,τι αφορά τις επιδόσεις των μαθητών σε 
μια σειρά από αντικειμενικές μετρήσεις, όπως το Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μα-
θητών».  Σύμφωνα με τα στοιχεία που προκύπτουν από την έκθεση:

- Η αναλογία δασκάλων προς μαθητές στην Ελλάδα είναι ιδιαίτερα ευνοϊκή (Δ5), με την 
αναλογία αυτή στο Ελληνικό δημόσιο σχολείο να ξεπερνάει αυτή του ιδιωτικού κατά 30%.

-Υπάρχει υπερεπάρκεια ανθρωπίνων πόρων και η δαπάνη μισθοδοσίας στο δημόσιο σχο-
λείο είναι ικανοποιητική κοντά στον μέσο όρο ανεπτυγμένων χωρών.

-Το κόστος μισθοδοσίας δασκάλων ανά μαθητή, αναλογικά για το ΑΕΠ της κάθε χώρας, 
κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα, υψηλότερα του μέσου όρου του ΟΟΣΑ, ακόμα και στα 
χρόνια της κρίσης.

-Στην Ελλάδα η μισθοδοσία αποτελεί το 80% των δημοσίων δαπανών για τη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση, αντί του 60% στην ΕΕ και 50% στη Φινλανδία.

-Στην Ελλάδα παρά τις ευνοϊκές προϋποθέσεις που δημιουργεί η αναλογική επάρκεια 
πόρων οι σοβαρές ελλείψεις είναι ανησυχητικά πολλές. Οι σημαντικές αποκλίσεις από το 
μέσο όρο του ΟΟΣΑ καταγράφονται και σε μια σειρά δεικτών που αφορούν τις υποδομές, 
όπως η αναλογία ηλεκτρονικών υπολογιστών προς μαθητή.

- Η λεγόμενη «παραπαιδεία» εκφράζει το γεγονός ότι το Ελληνικό σχολείο δεν αξιοποιεί 
πλήρως τις ώρες που έχει το παιδί στο σχολείο για να εξασφαλίσει στο μέγιστο βαθμό την 
επίτευξη και εκπαιδευτικών στόχων. Οι μελέτες του ΟΟΣΑ καταλήγουν ότι οι περισσότερες 
ώρες μελέτης εκτός σχολείου σχετίζονται άμεσα με χαμηλότερες μαθησιακές επιδόσεις.

-Η διαφορά που έχουν οι επιδόσεις των μαθητών των ιδιωτικών σχολείων, κατά μέσο όρο, 
σε σχέση με τους μαθητές των δημόσιων σχολείων στην Ελλάδα είναι από τις μεγαλύτερες 
στο ΟΟΣΑ και οφείλεται κυρίως στις χαμηλές επιδόσεις του δημόσιου σχολείου. Η πολι-
τεία πρέπει να σταματήσει να εξαναγκάζει το ιδιωτικό σχολείο να είναι πιστό αντίγραφο 
του δημόσιου σχολείου. Αντίθετα, πρέπει να επιτρέψει στο δημόσιο σχολείο να βελτιωθεί 
αξιοποιώντας το παράδειγμα λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων.

Η έκθεση του ΣΕΒ καταλήγει σε 12 προτάσεις πολιτικής που προβλέπουν:

1.Ενίσχυση της αυτονομίας των διοικήσεων των σχολείων στη λήψη αποφάσεων που αφο-
ρούν τη διαμόρφωση του εκπαιδευτικού προγράμματος και την διαχείριση του προϋπολο-
γισμού του σχολείου. 

2.Ενίσχυση πόρων για τη διδασκαλία μαθημάτων πληροφορικής, επιχειρηματικότητας και 
αγωγής του πολίτη στις δύο βαθμίδες.

3.Καθιέρωση εθνικών στρατηγικών στόχων βάσει των οποίων θα αξιολογούνται τα σχο-
λεία. 

4.Αύξηση της εμπλοκής των τοπικών αρχών. 

5.Προγράμματα ανάπτυξης διδακτικών δεξιοτήτων των πτυχιούχων που σκοπεύουν να 
εργαστούν ως εκπαιδευτικοί.

6. Ανάπτυξη δικτύων συνεργασίας και ανταλλαγής καλών πρακτικών ανάμεσα στα σχολεία, 
και ειδικά ανάμεσα σε σχολεία με καλές και μέτριες επιδόσεις.

7.Ανάπτυξη συστημάτων αξιολόγησης, σε εθνικό επίπεδο και σε επίπεδο μονάδας, τα απο-
τελέσματα της οποίας θα δημοσιοποιούνται από δημόσια και ιδιωτικά σχολεία. 

8.Επιλογή διευθυντών με την απαραίτητη επιστημονική κατάρτιση και διοικητική ικανό-
τητα. 

9.Καλύτερη διαχείριση των ανθρωπίνων πόρων, ώστε να αυξηθούν οι μέσες ώρες διδα-
σκαλίας και να μειωθούν οι ανάγκες για έκτακτους εκπαιδευτικούς, και να απελευθερω-
θούν πόροι για την ενίσχυση υποδομών και συστημάτων.

10.Ορθή κατανομή των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων για τη συνολική αναβάθμιση του 
εκπαιδευτικού συστήματος. 

11.Αντικατάσταση του άρθρου 16 του Συντάγματος με το άρθρο 14 του χάρτη των θεμελιω-
δών δικαιωμάτων, που έχει κυρωθεί από την Ελληνική Βουλή με το Ν3671/2008 και ανα-
γνώριση του γονεϊκού δικαιώματος επιλογής της εκπαίδευσης που θα λάβουν τα παιδιά 
καθώς και αναγνώριση και κατοχύρωση της ανεξαρτησίας της σε όλες της βαθμίδες και 
σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης. Το άρθρο 14 κατοχυρώνει την δωρεάν υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης και την ελευθερία ίδρυσης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με σεβασμό των δη-
μοκρατικών αρχών καθώς και το δικαίωμα των γονέων να εξασφαλίζουν την εκπαίδευση 
και τη μόρφωση των τέκνων τους σύμφωνα με τις θρησκευτικές, φιλοσοφικές και παιδα-
γωγικές πεποιθήσεις τους.

12.Πολιτική διαφάνειας (opendata) στο σύνολο των δημόσιων πόρων που κατευθύνονται 
σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, ώστε να γνωρίζει ο φορολογούμενος και να αξιο-
λογεί το κράτος την αποτελεσματικότητα των πολιτικών που εφαρμόζονται.
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Αντιπλημμυρικά έργα θα ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες στους ποταμούς 
Αξιό και Αλιάκμονα και στην κοίτη Βαρδαρόβαση

Διεθνές Συνέδριο του Δικτύου Βιομηχανικά Επιμολυσμένων  
Περιοχών και Υγείας

Ολοκληρώθηκε το οδικό έργο Πατρίδα-Νάουσα 

Αντιπλημμυρικά έργα στους ποταμούς Αξιό και Αλιάκ-
μονα και στην κοίτη Βαρδαρόβαση στον νομό Θεσσα-
λονίκης πρόκειται να ξεκινήσουν τον ερχόμενο Μάιο, 
όπως έγινε γνωστό στη συνεδρίαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ, συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τον 
ποταμό Αξιό, προβλέπεται να γίνουν έργα αποκατάστα-
σης της διοχετευτικότητας του ποταμού και των συν-
δετηρίων διαύλων στην περιοχή του φράγματος της 
Έλλης. Στον Αλιάκμονα θα γίνει καθαρισμός από φερτά 
υλικά, διάνοιξη συνδετήριας διώρυγας της παλιάς με 
τη νέα κοίτη του ποταμού στην Αγαθούπολη και τοπι-
κές ενισχύσεις αναχωμάτων. Στην κοίτη Βαρδαρόβαση 
προγραμματίζονται εργασίες αποκατάστασης των υφι-
στάμενων αναχωμάτων της τάφρου και καθαρισμού 
της κοίτης στα σημεία κάτω από τις σιδηροδρομικές 
γέφυρες. Ο χρονικός ορίζοντας υλοποίησης των έρ-
γων θα είναι περίπου ένας χρόνος από την έναρξη των 

εργασιών, ενώ το κόστος τους συνολικά είναι 377.000 
ευρώ.  Σχετικά με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε, 
ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων, Γιάννης 
Γιώργος, επισήμανε ότι η αναγκαιότητα για τα έργα 
του Αξιού και της κοίτης Βαρδαρόβαση είχε προκύψει 
μετά τις μεγάλες πλημμύρες του 2014, ενώ είχε γίνει 
προσπάθεια δημοπράτησης μέσω της διαδικασίας του 
περιορισμένου αριθμού εργοληπτών. ωστόσο το Ελε-
γκτικό Συνέδριο αποφάσισε τότε ότι παρήλθε μεγάλο 
χρονικό διάστημα από την καταστροφή και η διαδικα-
σία ξαναξεκίνησε με την επακόλουθη καθυστέρηση.  
Από την πλευρά της αντιπολίτευσης ο περιφερειακός 
σύμβουλος της παράταξης "Περιφέρεια Πρωταθλή-
τρια", Γιάννης Ανδρίτσος, έκανε λόγο για έργα που 
έπρεπε μέσα στο 2015 να έχουν ολοκληρωθεί, μίλησε 
για καθυστερήσεις δύο χρόνων και επισήμανε ότι δεν 
απορροφήθηκαν κονδύλια ύψους 10 εκατομμυρίων 
ευρώ. Ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος από τη "ριζοσπα-

στική Αριστερή Ενότητα" εξέφρασε επιφυλάξεις για τα 
μεγάλα ποσοστά εκπτώσεων που, όπως είπε φτάνουν 
το 77% και δεν διασφαλίζουν την ορθή εκτέλεση των 
έργων. Ο Δημήτρης Μούρνος από την παράταξη "Συμ-
μετέχω" ανέφερε ότι τα έργα αυτά θα έπρεπε να είχαν 
ήδη τελειώσει και χαρακτήρισε υπερβολικές τις εκ-
πτώσεις.  -Συνάντηση για τον αγωγό TAP:  Στο μεταξύ, 
όπως έγινε γνωστό, ο αντιπεριφερειάρχης Υποδομών 
και Δικτύων Γιάννης Γιώργος θα συμμετέχει την Πα-
ρασκευή σε συνάντηση στο υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, παρουσία των περιφερειαρχών Δυτικής 
Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης 
για τον αγωγό φυσικού αερίου TAP ("Διαδριατικό Αγω-
γό"). Όπως επισήμανε ο κ. Γιώργος, στη συνάντηση 
αυτή θα τεθεί το θέμα των δράσεων κοινωνικού χα-
ρακτήρα, ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ, που προβλέ-
πεται να γίνουν στις περιοχές από τις οποίες διέρχεται 
ο αγωγός. 

Στην ανάγκη σύνθεσης διαφορετικών στοι-
χείων, προκειμένου να εξαχθούν πολύτιμα 
συμπεράσματα για την επιβάρυνση του περι-
βάλλοντος, σε επίπεδα που μπορούν να επη-
ρεάζουν αρνητικά τη δημόσια υγεία, αναφέρ-
θηκαν επιστήμονες, οι οποίοι συμμετέχουν στο 
Διεθνές Συνέδριο του Δικτύου Βιομηχανικά 
Επιμολυσμένων Περιοχών και Υγείας, που 
πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. "Δεδο-
μένα έχουμε αλλά όχι συνθετικές μεθόδους 
ανάλυσης, που θα περιλαμβάνουν ιατρικά και 
κοινωνικοοικονομικά στοιχεία", είπε χαρακτη-
ριστικά, σε συνέντευξη Τύπου, ο διευθυντής 
του Τομέα Τεχνολογιών και του Εργαστηρίου 

Περιβαλλοντικής Μηχανικής του Τμήματος 
Χημικών Μηχανικών του ΑΠΘ και του Ερευ-
νητικού Κέντρου HERACLES για το εκθεσίωμα 
και την υγεία, αναπληρωτής καθηγητής Δημο-
σθένης Σαρηγιάννης. Σύμφωνα πάντως με τους 
διοργανωτές του συνεδρίου "υπάρχουν γύρω 
στις 250.000 περιοχές με πιθανή επιμόλυνση 
από βιομηχανική δραστηριότητα στις 33 χώ-
ρες της Ευρώπης που συμμετέχουν στο δίκτυο 
επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας 
ISCHNet". Από αυτές, το δίκτυο ISCHNet έχει 
ταυτοποιήσει 85 περιοχές με ιδιαίτερα σημα-
ντική επιβάρυνση του περιβάλλοντος σε επί-
πεδα που μπορούν να επηρεάζουν αρνητικά 

τη δημόσια υγεία. Οι περιοχές κατανέμονται, 

όπως παρακάτω, σε βιομηχανικές δραστηριό-

τητες:

   -48% χημική και πετροχημική βιομηχανία

   -39% επεξεργασία και διάθεση βιομηχανικών 

αποβλήτων

   -30% χαλυβουργία και μεταλλουργική βιο-

μηχανία

   -20% εξορυκτική βιομηχανία

   -16% διύλιση πετρελαίου

   -12% ηλεκτροπαραγωγή

   -9% εξόρυξη πετρελαίου.

Μετά από 12 ολόκληρα χρόνια ολοκληρώθηκε το μεγάλο οδικό έργο Πατρί-
δα-Νάουσα, που αποτελεί τμήμα του κάθετου άξονα της Εγνατίας Οδού Θεσ-
σαλονίκη-Νάουσα-Έδεσσα. Το έργο που ταλαιπωρήθηκε και ταλαιπώρησε για 
χρόνια είναι, ανεπίσημα προς το παρόν, στην κυκλοφορία και τις επόμενες 
ημέρες αναμένονται τα επίσημα εγκαίνια του για την παραδοσιακή "κορδέλα" 
των εγκαινίων. Σύμφωνα με το  ypodomew.com την ολοκλήρωση του έργου 
ανέλαβε η ΤΟΜΗ ΑΒΕΤΕ καθώς ο αρχικός ανάδοχος ΑΘωΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ λόγω 
προβλημάτων παρέδωσε το έργο. Η τελευταία εργολαβία κόστους 31,5εκ.ευρώ 
ξεκίνησε στις 22 Νοεμβρίου 2013 και είχε εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από 
το ΕΣΠΑ 2007-2013. Στο αντικείμενο του έργου ήταν η πλήρης κατασκευή οδού 
μήκους 7,7 χλμ. με συνολικό πλάτος διατομής 21,50 μ. με δύο λωρίδες ανά 
κατεύθυνση πλάτους 3,50 μ. έκαστη, ενδιάμεση νησίδα πλάτους 4,00 μ. και ΛΕΑ 
πλάτους 1,75 μ. Πλήρης κατασκευή παράπλευρου δικτύου με συνολικό πλάτος 
διατομής ασφαλτικού 7,00 μ. με μία λωρίδα ανά κατεύθυνση πλάτους 3,00 μ. 

εκάστη και έρεισμα εκατέρωθεν πλάτους 0,50μ. Είχαμε επίσης την κατασκευή 
δύο ισόπεδων κόμβων: Πατρίδας – Αγ. Γεωργίου στη ΧΘ 7+680,00 και Τριλό-
φου – Αγ. Γεωργίου στη ΧΘ 9+991,82 και του ανισόπεδου κόμβου Νάουσας 
στη ΧΘ 14+248,27. Κατασκευή οδού Αγ. Γεώργιο, με αρχή τη συμβολή της με 
την αρτηρία στη ΧΘ 7+680,00 και μέχρι τη συμβολή της με την υφιστάμενη οδό 
της Άγ. Γεώργιο, μήκους 1031,68 μέτρων. Απομένει το τμήμα Πατρίδα-Εγνα-
τία για να ολοκληρωθεί ο κάθετος άξονας.  Το τελευταίο έργο που δρομολο-
γείται να εκτελεστεί είναι στο τμήμα Πατρίδα-Εγνατία. Το έργο είναι σε φάση 
μελετών ενώ είναι άγνωστο αν καταφέρει να εξασφαλίσει χρηματοδότηση στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω του ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το θέμα που υπάρχει 
και σε αυτό το τμήμα, είναι οι απαλλοτριώσεις που είχαν καθυστερήσει και το 
Πατρίδα-Νάουσα. Εφόσον το έργο υλοποιηθεί και ολοκληρωθεί αναμένεται να 
υπάρξει αποσυμφόρηση του τοπικού επαρχιακού δικτύου κυρίως από την κί-
νηση βαρέων οχημάτων.
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Εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών για τις δυνατότητες που παρέχει η ΜΟΔ 
στους δήμους

Μέσα στην άνοιξη 11 διαγωνισμοί για 994 μόνιμες προσλήψεις στον δημόσιο τομέα

Να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες που παρέχει 
η ΜΟΔ ΑΕ (Μονάδα Οργάνωσης της Διαχεί-
ρισης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων) για τον 
σχεδιασμό, την ωρίμανση και την υλοποίηση 
έργων συμβουλεύει τους δήμους το υπουργείο 
Εσωτερικών με εγκύκλιο που απέστειλε στις 
Αποκεντρωμένες Διοικήσεις γράφει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Η ΜΟΔ είναι ανώνυμη μη κερδοσκοπι-
κή εταιρεία του ευρύτερου δημόσιου τομέα 
υπό την εποπτεία του υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης. Αποστολή της είναι η στήριξη 

και ενίσχυση της Δημόσιας Διοίκησης για την 
αποτελεσματική διαχείριση και εφαρμογή των 
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, κα-
λύπτοντας κυρίως ανάγκες σε εξειδικευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό, συστήματα, εργαλεία 
και διαδικασίες, μεταφορά τεχνογνωσίας και 
υλικοτεχνική υποδομή. Στην εγκύκλιο διευκρι-
νίζεται ότι όλες οι υπηρεσίες της παρέχονται 
χωρίς κόστος για τους δήμους. Σημειώνεται 
επίσης ότι υποδέχεται αιτήματα από πλευράς 

δήμων καθ΄ όλη τη διάρκεια της προγραμματι-
κής περιόδου, με ιδιαίτερη έμφαση σε νησιωτι-
κούς, ορεινούς και απομακρυσμένους δήμους, 
αναλαμβάνοντας για λογαριασμό τους τις απαι-
τούμενες διαδικασίες για την υλοποίηση των 
έργων. Για τα αιτήματά τους οι δήμοι μπορούν 
να απευθύνονται στο ειδικό Σημείο Επαφής για 
τους ΟΤΑ που λειτουργεί στη ΜΟΔ στα τηλέ-
φωνα 213-1310161 (κα Δρετάκη), 213-1310212 
(κα Πινήρου). 213 -1310185 (κα Βέργη) και στο 
email: otasupport@mou.gr.

Προ των πυλών του ΑΣΕΠ βρίσκονται 11 νέοι διαγωνισμοί για μόνιμο προσωπικό σε δι-
αφόρους φορείς του δημόσιου τομέα. Σύμφωνα με τον «Ελεύθερο Τύπο», οι παρακάτω 
προκηρύξεις έχουν ήδη πάρει το «πράσινο φως» και αναμένεται η δημοσίευση τους στο 
Εθνικό Τυπογραφείο προκειμένου να ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων. Για 
την αποφυγή πρόσφατων φαινόμενων ταλαιπωρίας των υποψηφίων από τις συνεχείς 
«πτώσεις» της ιστοσελίδας του ΑΣΕΠ, οι νέοι διαγωνισμοί αναμένεται να βγουν σταδιακά 
το αμέσως επόμενο διάστημα έως το τέλος της άνοιξης.
-76 μηχανικοί στον ΑΔΜΗΕ:  Αίτημα πρόσληψης συνολικά 76 μονίμων στον ΑΔΜΗΕ 
επεξεργάζεται το ΑΣΕΠ. Το νέο προσωπικό θα διατεθεί για τις ανάγκες των υπηρεσιών 
του φορεα στους Νομούς Αττικής, Αρκαδίας, Εβρου, Ηρακλείου, Θεσσαλονίκης, Λάρι-
σας, Αιτωλοακαρνανίας και Κοζάνης.  Οι ειδικότητες που επιθυμεί να καλύψει είναι οι 
εξής: ΠΕ Διπλωματούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς, ΠΕ Διπλωματούχους Τοπογρά-
φους Μηχανικούς, ΠΕ Διπλωματούχους Χημικούς Μηχανικούς, ΠΕ Διπλωματούχους 
Μηχανικούς, Αναλυτές – Προγραμματιστές (Μηχανικούς Η/Υ), ΤΕ Πτυχιούχους Αναλυ-
τές Προγραμματιστές, ΤΕ Πτυχιούχους Διοικητικού – Λογιστικού, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικούς 
Δικτύων, ΔΕ Ηλεκτροτεχνικούς Σταθμών – Υποσταθμών, ΔΕ Ηλεκτροτεχνίτες Εγκατα-
στάσεων και Εξοπλισμού, ΔΕ Μηχανοτεχνικούς Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού, ΔΕ 
Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Εργων και ΔΕ Οδηγούς.
-137 στο υπουργείο Ναυτιλίας:  Με 137 μόνιμες προσλήψεις πολιτικού προσωπικού θα 
ενισχυθεί το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Από τις συνολικά 137 θέ-
σεις , οι 21 αφορούν στις υπηρεσίες του υπουργείου και οι 116 σε Οργανισμούς Λιμένων 
και άλλους εποπτευόμενους φορείς.
-5 μόνιμοι στο Εθνικό Τυπογραφείο: Στο ΑΣΕΠ βρίσκεται νέα προκήρυξη για 5 μόνιμους 
στο Εθνικό Τυπογραφείο. Σύμφωνα με πληροφορίες θα καλυφθούν 9θέσεις τεχνολογι-
κής και δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης. Η προκήρυξη πρόκειται να εκδοθεί από το ΑΣΕΠ 
τις αμέσως επόμενες ημέρες
-300 μηχανικοί και τεχνικοί σε ΕΥΔΑΠ: Στην τελική ευθεία μπαίνει σύμφωνα με πληρο-
φορίες η νέα προκήρυξη της ΕΥΔΑΠ για 300 μόνιμους υπαλλήλους. Η κατανομή των θέ-
σεων ειναι: ΥΕ εργάτες 75, ΥΕ αποθηκάριοι 5, ΔΕ μηχανολόγοι 5, ΔΕ ηλεκτρολόγοι 15, ΔΕ 
τεχνίτες αυτοκινήτων 3, ΔΕ δομικών έργων 12, ΔΕ οδηγοί C κατηγορίας 25, ΔΕ οδηγοί C, 
D κατηγορίας 5, ΔΕ γραμματείς 5, ΔΕ καταμετρητές 25, ΔΕ φύλακες 20, ΔΕ προσωπικό 
Η/Υ 2, ΤΕ πολιτικοί μηχανικοί 12, ΤΕ τοπογράφοι μηχανικοί 1, ΤΕ ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 
3, ΤΕ ηλεκτρονικοί μηχανικοί 3, ΤΕ μηχανολόγοι μηχανικοί 2, ΤΕ προγραμματιστές 3, ΤΕ 
διοικητικοί 2, ΤΕ οικονομικοί 15, ΠΕ διοικητικοί 5, ΠΕ οικονομικοί 15, ΠΕ στατιστικοί 1, 
ΠΕ αναλυτές προγραμματιστές 5, ΠΕ χημικοί μηχανικοί 2, ΠΕ πολιτικοί μηχανικοί 20, 
ΠΕ τοπογράφοι μηχανικοί 1, ΠΕ μηχανολόγοι μηχανικοί 4, ΠΕ ηλεκτρονικοί μηχανικοί 
2, ΠΕ ηλεκτρολόγοι μηχανικοί 7. Η προκήρυξη θα σταλεί τις επόμενες μέρες στο Εθνικό 
Τυπογραφείο και αμέσως μετά θα ξεκινήσει η προθεσμία υποβολής αιτήσεων.
-68 στο υπουργείο Πολιτισμού: Αίτημα πρόσληψης 68 μόνιμων υπαλλήλων έχει λάβει το 
ΑΣΕΠ εκ των οποίων οι 46 αφορούν την κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Πολιτισμού 

και οι υπόλοιπες στο Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων. Στην κεντρική 
υπηρεσία θα προσληφθούν υπάλληλο πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης.
-12 στο Μουσείο της Ακρόπολης:  Δώδεκα μόνιμους υπαλλήλους θα προσλάβει το Μου-
σείο Ακρόπολης. Οι θέσεις αφορούν υποψηφίους κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ στις ειδικό-
τητες διοικητικών γραμματέων, φυλάκων και εξηγητών-φροντιστών.
-35 στον ΟΣΕ: Με 35 άτομα διαφόρων ειδικοτήτων θα ενισχυθεί ο ΟΣΕ με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου. Πρόκειται για προσωπικό κυρίως σε θέσεις 
σταθμαρχών και κλειδούχων, όπου οι ανάγκες που καταγράφονται είναι ιδιαίτερα με-
γάλες.
-135 στο υπουργείο Δικαιοσύνης: Στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση βρίσκεται 
η 2Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας 
εκατόν τριάντα πέντε (135) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής και Τε-
χνολογικής  Εκπαίδευσης του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων (Δικαστήρια και Δικαστικές Υπηρεσίες). Θα ζητηθούν 2 ειδικότητες: ΤΕ 
Πληροφορικής (ΤΕ Πληροφορικής  ή ΤΕ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών Συστημάτων) και 
ΠΕ Πληροφορικής (ΠΕ Επιστήμης Των Υπολογιστών ή ΠΕ Μηχανικών Η/Υ). Για τις θέσεις 
ΠΕ ζητούνται: πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή 
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών ή Πληροφορικής και Τηλεπι-
κοινωνιών ή Πληροφορικής με εφαρμογές στη Βιοϊατρική. Για τις θέσεις ΤΕ ζητούνται: 
πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος ΤΕΙ Πληροφορικής ή Εφαρμοσμένης Πληροφορικής και 
Πολυμέσων ή Τηλεπληροφορικής και Διοίκησης ή Διαχείρισης Πληροφοριών ή Επιχει-
ρηματικού Σχεδιασμού και Πληροφοριακών Συστημάτων ή Βιομηχανικής Πληροφορι-
κής ή Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας ή Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων.
-218 στις Υπηρεσίες Ασύλου: Ένα βήμα πριν τη δημοσίευση είναι η προκήρυξη για την 
κάλυψη 218 οργανικών θέσεων στην Υπηρεσία Ασύλου του υπουργείου Μεταναστευτι-
κής Πολιτικής, από τις οποίες 15 αντιστοιχούν σε άτομα ειδικών κατηγοριών. Πρόκειται 
για τέσσερα άτομα στην κατηγορία ΑμΕΑ, τρία στην κατηγορία Πολυτέκνων ή τέκνα πο-
λυτέκνων και δύο στην κατηγορία Εθνικής Αντίστασης, η οποία περιλαμβάνει απογό-
νους ατόμων που πολέμησαν στην Αντίσταση. Από μία θέση αντιστοιχεί στις κατηγορίες 
Αναπήρων πολέμου για απογόνους ατόμων που τραυματίστηκαν σε περίοδο πολέμου, 
και στις κατηγορίες τριτέκνων και Εμμεσης ΑμΕΑ, δηλαδή ατόμων που έχουν στον οι-
κογενειακό τους κύκλο άτομο με ειδικές ανάγκες. Η πλειοψηφία των θέσεων αφορά δι-
οικητικό προσωπικό πανεπιστημιακής, τεχνολογικής και δευτεροβάθμιας εκπαιδευσης 
καθώς και βοηθητικό προσωπικό.
-2 στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή:Στην πρόσληψη δύο επιστημόνων θα προχωρήσει 
η Εθνική Αναλογιστική Αρχή. Οι θέσεις του ειδικού επιστημονικού προσωπικού κατα-
λαμβάνονται από υποψηφίους με βασικό τίτλο σπουδών στους κλάδους Μαθηματικών, 
Αναλογιστικής, Οικονομικών, Επιστήμης των Υπολογιστών, Στατιστικής, Διοίκησης Επι-
χειρήσεων, Νομικής και συναφών ειδικοτήτων, μεταπτυχιακό τίτλο και σχετική εμπειρία 
τουλάχιστον δύο ετών στο αντικείμενο της Ε.Α.Α.
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Πέντε ελληνικές εταιρείες στον τελικό των  
European Business Awards 2016/17

Η πρώτη φάση του MITEF Greece Startup Competition 2017

Νέες μεταβατικές ρυθμίσεις για τις εισφορές και τη διακοπή εργασιών,  
για τους εργαζόμενους με μπλοκάκι 

Πέντε ελληνικές εταιρείες συγκαταλέγονται στις 110 κορυ-
φαίες ευρωπαϊκές που διακρίθηκαν στη δεύτερη φάση των 
European Business Awards 2016/17 sponsored by RSM λαμ-
βάνοντας τον τιμητικό τίτλο «Ruban d’ Honneur Recipient». 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ οι πέντε εταιρείες οι οποίες 
παίρνουν το εισιτήριο για τον φετινό τελικό όπου θα διαγωνι-
στούν για να διεκδικήσουν το βραβείο της καλύτερης επιχεί-
ρησης της Ευρώπης στην κατηγορία που συμμετέχουν είναι 
οι εξής: AB Vassilopoulos (The Business of the Year Award 
with Turnover of €150 m or higher), Printec Group (The 
Business of the Year Award with Turnover of €26-150m), 
Coffee Island (The ELITE Award for Growth Strategy of the 
Year), Upstream (The ELITE Award for Growth Strategy of 
the Year), Nice n Easy Farm-to-Table Restaurants (The RSM 
Entrepreneur of the Year Award). Τα European Business 

Awards sponsored by RSM αναδεικνύουν την αριστεία 
και τις καλές πρακτικές των επιχειρήσεων της Ευρώπης. H 
RSM Ελλάδος, μέλος της RSM International, είναι ο κύριος 
χορηγός και υποστηρικτής των European Business Awards 
sponsored by RSM για 10η συνεχή χρονιά. Ο διαγωνισμός 
χωρίζεται σε 3 στάδια. Στο πρώτο στάδιο διακρίθηκαν 636 
National Champions, ανάμεσα σε 33.000 εταιρίες που συμ-
μετείχαν από όλη την Ευρώπη, από τις 33 Ευρωπαϊκές χώρες 
που έλαβαν μέρος στο διαγωνισμό. Από την Ελλάδα, διακρί-
θηκαν 38 επιχειρήσεις που κατέκτησαν τον τίτλο του National 
Champion, ο οποίος τους έδωσε τη σκυτάλη για το δεύτε-
ρο στάδιο του διαγωνισμού. Το δεύτερο στάδιο αφορά την 
ανάδειξη των 110 «Ruban d’ Honneur Recipients», οι οποίοι 
επιλέχθηκαν από κριτική επιτροπή αποτελούμενη από Ευρω-
παίους επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και opinion leaders, 

που έλαβαν, εκτός των άλλων, υπόψη και το 3λεπτο βίντεο 
το οποίο ετοίμασαν οι εταιρείες και ανέβασαν στο site των 
European Business Awards.  Στην επόμενη και τελική φάση 
του διαγωνισμού η κριτική επιτροπή θα επιλέξει την καλύτε-
ρη ευρωπαϊκή επιχείρηση στην κάθε μία από τις έντεκα κα-
τηγορίες, στις οποίες θα απονεμηθεί το European Business 
Award στις 4 Μαΐου του 2017 στο Ντουμπρόβνικ της Κροα-
τίας.Παράλληλα, πραγματοποιείται η ψηφοφορία του κοινού 
η οποία θα αναδείξει τον National Public Champion, δηλαδή 
την εταιρία που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες ψήφους 
του κοινού στην κάθε χώρα. Τα αποτελέσματα της ψηφοφο-
ρίας θα ανακοινωθούν στις 6 Μαρτίου 2017 και στη συνέχεια 
η ψηφοφορία θα συνεχιστεί ανάμεσα στις 33 εταιρείες – μια 
από κάθε χώρα – σε ευρωπαϊκό πλέον επίπεδο για την ανά-
δειξη του European Public Champion.

Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση του διαγωνισμού MITEF Greece Startup Competition 2017, σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση. Οι 25 ομάδες που αναδείχθηκαν και εντάσσονται πλέον στο τρίμηνο 
πρόγραμμα του διαγωνισμού, το οποίο περιλαμβάνει mentoring & workshops, είναι με αλφαβη-
τική σειρά οι ακόλουθες: 10Muse, Active Social Networking (ASN), Blueline, CityCrop Automated 
Indoor Farming, Cube RM, Cyclefi, Datalization, Entranet, Exclusivi Ltd., FixGuard, Fresh Strips 
B.V., Hotelsonspot, JourneyPost, LilTECH, Metis Seagrass, OpenIchnos, QBRIQ, Save Bees, 
SentiGeek, SportsElectroceuticals, Spotawheel, Tesibit, 3asyR Ltd., TOORISTAS Private Company, 
και Wifins. Σημειώνεται ότι από τις ομάδες που πέρασαν στον επόμενο γύρο, έξι ανήκουν στο χώρο 
του Internet & Web, μία στον τομέα της Βιοτεχνολογίας & Υγείας, μία στον τομέα της Νανοτεχνολο-
γίας, δέκα στο χώρο του Software, μία στο χώρο των Μεταφορών, δύο στο χώρο του Computer & 
Electronics Hardware, ενώ τέλος τέσσερις εξ’ αυτών ειδικεύονται σε άλλους τομείς.
Το πρόγραμμα της δεύτερης φάσης ξεκίνησε ήδη και θα λήξει στις 2 Μαΐου. Κατά τη διάρκεια 

αυτού αξιόλογοι μέντορες της ελληνικής και διεθνούς επιχειρηματικής και επενδυτικής σκηνής θα 
καθοδηγήσουν τις ομάδες. Παράλληλα, οι διαγωνιζόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να συμμετέχουν 
δωρεάν σε σειρά εκπαιδευτικών εργαστηρίων επιχειρηματικού ενδιαφέροντος όπως Perfect Pitch, 
Νομικά θέματα, Marketing & Επικοινωνία, Στρατηγικές Ανάπτυξης & Χρηματικό-οικονομικά, και 
Ανθρώπινο Δυναμικό, που θα πραγματοποιηθούν από στρατηγικούς συνεργάτες του MITEF Greece. 
Για τη φετινή χρονιά μεγάλο μέρος του περιεχομένου των εργαστηρίων θα εμπλουτιστεί με υλικό 
από προγράμματα επιχειρηματικότητας, που πραγματοποιούνται στο πανεπιστήμιο του MIT, με την 
υποστήριξη και εισηγήσεις από την EY. Στο τέλος του τρίμηνου προγράμματος οι δέκα επικρατέ-
στερες ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη και τελική φάση. H Τελετή Λήξης και Απονομής του 
διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί στις αρχές Ιουλίου, 2017, στην Αθήνα. Για περισσότερες πληρο-
φορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται τον ιστοσελίδα www.mitefgreece.org/ και τα 
social media του ΜΙΤΕF Greece.

Με δύο ξεχωριστές εγκυκλίους,  αφενός μεν του υπουργείου Εργασίας που προβλέπει μείωση στις 
εισφορές αφετέρου δε του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που προβλέπει διακοπή εργασιών έως τις 31 Μαΐου 
χωρίς πρόστιμο, η κυβέρνηση δίνει μικρή μεταβατική ανάσα στους εργαζόμενους με μπλοκάκι, διατη-
ρώντας παράλληλα το ασφυκτικό πλαίσιο των εξοντωτικών εισφορών και προστίμων, που έχει οδηγή-
σει ήδη περισσότερους από 100.000 ελεύθερους επαγγελματίες σε διακοπή εργασιών και απόσυρση 
από την επίσημη αγορά εργασίας. Πιο συγκεκριμένα:  
-Tο υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ανακοίνωσε ότι 
προχώρησε στην έκδοση της εγκυκλίου, λαμβάνοντας υπόψη τα ειδικά προβλήματα που αφορούν 
τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων με δελτίο παροχής υπηρεσιών-ΔΠΥ («μπλοκάκι»), με 
γνώμονα πάντα την προστασία των συμφερόντων του κόσμου της εργασίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, στη 
σχετική ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι, «η καλυμμένη παροχή εξαρτημένης εργασίας 
από έναν εργαζόμενο που εμφανίζεται ως αυτοαπασχολούμενος, συνιστά παράνομη πρακτική που 
απαλλάσσει τον εργοδότη από τις υποχρεώσεις που θέτει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, 
εις βάρος των εργαζομένων. Η διάταξη 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 αποσκοπεί στον περιορισμό των 
συνεπειών αυτής της παράνομης μορφής απασχόλησης στην κοινωνική ασφάλιση». Σύμφωνα με το 
υπουργείο Εργασίας, η σχετική εγκύκλιος, προβλέπει τα εξής: «Σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλό-
μενος-εργοδότης δεν υποβάλει ΑΠΔ και ο ΕΦΚΑ ενημερωθεί, μέσω υπεύθυνης δήλωσης από τον 
εργαζόμενο με ΔΠΥ, τότε ο εργαζόμενος καταβάλλει εισφορές μισθωτού, (δηλαδή 6,67% για κύρια 
ασφάλιση και 2,55% για υγειονομική περίθαλψη, σύνολο 9,22%), μέχρι την επίλυση της διαφοράς από 
τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. Το διάστημα αυτό, ο εργαζόμενος είναι ασφαλιστικά ενήμερος. Η 
διάταξη 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016 εφαρμόζεται και στην περίπτωση μισθωτού που εκδίδει παράλληλα 

ΔΠΥ σε -μέχρι δύο αντισυμβαλλόμενους-εργοδότες. Και εδώ, σε περίπτωση που ο αντισυμβαλλό-
μενος-εργοδότης δεν υποβάλλει ΑΠΔ, ισχύουν, όσα αναφέρονται στο σημείο 1 και ο εργαζόμενος 
καταβάλλει τις εισφορές που αντιστοιχούν σε μισθωτό».
- Η εγκύκλιός του ο Διοικητή  της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή ουσιαστικά ανοίγει παράθυρο για εκπρόθε-
σμη διακοπή εργασιών χωρίς επιβολή προστίμου, κάνοντας χρήση των ισχυουσών διατάξεων νόμου 
αναφορικά με την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτων κεφαλαίων. Σε σχετικό ρεπορτάζ της δημοσιο-
γράφου Ε. Λάζαρη στο  euro2day.gr  σημειώνεται ότι στην εγκύκλιο διευκρινίζεται ότι δεν επιβάλλεται 
πρόστιμο εκπρόθεσμης υποβολής στις δηλώσεις διακοπής εργασιών που υποβάλλονται από 22-12-
2016 μέχρι και 31-5-2017, εφόσον η προθεσμία για την υποβολή τους είχε λήξει μέχρι τις 30-9-2016. 
Οι οδηγίες αυτές έρχονται σε μία χρονική στιγμή όπου στους κόλπους των ελεύθερων επαγγελματιών 
και των απασχολούμενων με μπλοκάκια επικρατεί μια ασύλληπτη σύγχυση αναφορικά με το μέγεθος 
των ασφαλιστικών επιβαρύνσεων που θα υποστούν και ενώ στις Δ.Ο.Υ καθημερινά σχηματίζονται ου-
ρές προκειμένου να κλείσουν το βιβλία τους, το συντομότερο δυνατό. Οι νεότερες οδηγίες του κ. Πιτσι-
λή έρχονται να δώσουν σειρά διευκρινίσεων σε λεπτομέρειες της διαδικασίας διακοπής εργασιών, οι 
οποίες ήταν ικανές να οδηγήσουν σε σημαντικά εμπόδια την όλη διαδικασία. Για παράδειγμα ορίζεται 
πότε τα υπόχρεα σε εγγραφή στο Γ.Ε.ΜΗ. νομικά πρόσωπα πρέπει να συνυποβάλλουν αποδεικτικό 
λύσης της επιχείρησης από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο, τι συμβαίνει στην περίπτωση όπου φυσικό 
πρόσωπο χρησιμοποιεί ως έδρα το σπίτι του και έχει στο μεταξύ μετακομίσει ή τι ισχύει αναφορικά με 
τους φορολογούμενους οι οποίοι δεν διαθέτουν αποθέματα. Η βασικότερη διευκρίνιση όμως αφορά 
στην προθεσμία της 31ης Μαΐου 2017, για την εκπρόθεσμη διακοπή εργασιών με βάση τον πραγματικό 
χρόνο, εφόσον η προθεσμία υποβολής της δήλωσης έχει λήξει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.



Πέντε αιώνες ρομπότ στη μεγαλύτερη έκθεση αυτόματων  
στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου

Δημιουργήθηκε το πρώτο ρομπότ - νυχτερίδα

Στο ΜΙΤ δημιουργήθηκε το πρώτο θαλάσσιο διαφανές ρομπότ-ζελέ  
από υδρογέλη

«Τζίτα», ένα ρομπότ-βαστάζος από την Piaggio

Ένα ρομπότ-τραγουδιστής κι ένας αυτόματος ασημένιος 
κύκνος ηλικίας 244 ετών που λειτουργεί ακόμη θα υπο-
δεχτούν τους επισκέπτες σε μια νέα έκθεση που ανοίγει 
τις πύλες της στο Μουσείο Επιστημών του Λονδίνου και 
παρουσιάζει τις προσπάθειες των τελευταίων πέντε αιώ-
νων για την κατασκευή "έξυπνων" μηχανών. Τα "ρομπότ", 
η έκθεση που ξεκινά αυτόν τον μήνα, θα φιλοξενήσει πε-
ρισσότερα από 100 "αυτόματα". 
Το μουσείο επισημαίνει ότι πρόκειται για τη σημαντικότερη 
συλλογή "ανθρωποειδών" αυτόματων που έχει παρουσια-
στεί ποτέ μέχρι σήμερα. Μια από τις κυριότερες ατραξιόν 

είναι το βρετανικής κατασκευής "RoboThespian", ένα ρο-
μπότ σε μέγεθος ανθρώπου που θα μετακινείται σε όλον 
τον χώρο της έκθεσης, θα κάνει ασκήσεις ορθοφωνίας 
και θα δίνει θεατρικές παραστάσεις για τους επισκέπτες 
κάθε 20 λεπτά. Ο "Ασημένιος Κύκνος" είναι ένα αυτόμα-
το που σχεδιάστηκε και κατασκευάστηκε τον 18ο αιώνα 
από τον Τζον Τζόζεφ Μέρλιν, τον εφευρέτη των ρόλερ 
σκέιτ. Παρουσιάστηκε στην Έκθεση του Παρισιού το 1867 
όπου το είδε ο Αμερικανός συγγραφέας Μαρκ Τουέν και 
το περιέγραψε αργότερα σε ένα μυθιστόρημα του. Άλλα 
αξιοσημείωτα εκθέματα είναι ο αυθεντικός σκελετός του 

ρομπότ Τ-800 που χρησιμοποιήθηκε στην ταινία "Εξολο-
θρευτής: Η Σωτηρία" και η Inkha, μια ρομποτική κεφαλή 
που δίνει συμβουλές... μόδας. Υπάρχει επίσης ένας "μονα-
χός" του 16ου αιώνα ο οποίος προσεύχεται και περπατάει 
κρατώντας έναν σταυρό, ένα αντίγραφο της "Μαρίας" από 
την ταινία "Μετρόπολις" και ο Κάσπαρ, ένας σύγχρονο ρο-
μποτάκι που βοηθά τα αυτιστικά παιδιά να επικοινωνούν. 
Η έκθεση θα ανοίξει στις 8 Φεβρουαρίου και θα διαρκέσει 
μέχρι τις 3 Σεπτεμβρίου. ωστόσο ο κύκνος θα παραμείνει 
στο μουσείο μόνο για έξι εβδομάδες, μέχρι τα τέλη Μαρ-
τίου.

Ερευνητές στις ΗΠΑ δημιούργησαν ένα ρομπότ που μιμεί-
ται τη νυχτερίδα στην εμφάνιση και στην κίνηση. Το ιπτά-
μενο ρομπότ λέγεται "Bat Bot" (κάτι σαν «νυχτερομπότ»), 
ζυγίζει 93 γραμμάρια και μπορεί να κουνά ανεξάρτητα και 
ασύμμετρα τις φτερούγες του. Οι νυχτερίδες φημίζονται 
στο ζωικό βασίλειο για τις πτητικές ικανότητές τους και για 
τον τρόπο που κάνουν θεαματικές μανούβρες στον αέρα. 
Το μυστικό τους βρίσκεται στις πάνω από 40 αρθρώσεις 
που διαθέτουν στις φτερούγες τους και οι οποίες τους 
προσδίδουν μεγάλη ευκαμψία και ευελιξία. Μέχρι τώρα, 

τα διάφορα ιπτάμενα ρομποτάκια συνήθως περιορίζονται 
σε απλές κινήσεις (π.χ. πάνω-κάτω) και δεν έχουν πετύχει 
να κάνουν πολύπλοκες κινήσεις στον αέρα. Αυτή τη φορά, 
οι μηχανικοί προσπάθησαν να μιμηθούν τις νυχτερίδες, 
όσο ήταν δυνατό, και το πέτυχαν σε ένα βαθμό, καθώς 
το νέο ρομπότ κάνει όντως μανούβρες τύπου νυχτερίδας, 
απότομες στροφές, κάθετες βουτιές κ.α. 

Για να αναπαράγουν τις αρθρώσεις των νυχτερίδων, οι 
ρομποτιστές χρησιμοποίησαν «οστά» από πανάλαφρα αν-
θρακονήματα και μαλακό «δέρμα» από σιλικόνη. Το "Bat 

Bot" προορίζεται για βοήθεια στο έργο ομάδων διάσωσης, 
ως προσωπικός βοηθός, ως βοηθός σε κατασκευαστικά 
έργα κ.α. Καθώς είναι μαλακό και ελαφρύ, δεν αποτελεί 
κίνδυνο για ανθρώπους ή άλλα αντικείμενα στο περιβάλ-
λον, αν έλθει σε επαφή μαζί τους. 

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου του Ιλινόις και του Ινστι-
τούτου Τεχνολογίας της Καλιφόρνια (Caltech), με επικε-
φαλής τον ιρανικής καταγωγής Αλιρεζά ραμεζανί, έκαναν 
τη σχετική δημοσίευση στο αμερικανικό περιοδικό ρο-
μποτικής "Science Robotics".

Ερευνητές του Πανεπιστημίου ΜΙΤ των ΗΠΑ δημιούργησαν ένα διαφανές θαλάσσιο ρο-
μπότ από υδρογέλη, το οποίο μοιάζει με ζελατινώδες χέρι και, μεταξύ άλλων, μπορεί να 
πιάσει ένα ζωντανό ψάρι και μετά να το απελευθερώσει πάλι, χωρίς να του έχει προξε-
νήσει κάποια βλάβη. Η υδρογέλη είναι ένα ανθεκτικό, ελαστικό, σχεδόν διαφανές υλικό 
που αποτελείται κυρίως από νερό, πράγμα που καθιστά το ρομπότ σχεδόν αόρατο μέσα 
στο νερό. Οι ερευνητές πειραματίσθηκαν με την υδρογέλη για να δημιουργήσουν ρομπότ 
με διάφορα σχήματα, που μπορούν να κάνουν διάφορα πράγματα μέσα στο νερό, π.χ. να 
κλωτσήσουν μια μπάλα. 
Οι μηχανικοί, με επικεφαλής τον Σουανζέ Ζάο, αναπληρωτή καθηγητή της Σχολής Μη-

χανολόγων Μηχανικών, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό "Nature 
Communications", πιστεύουν ότι αυτού του είδους τα μαλακά και εύκαμπτα ρομπότ μελ-
λοντικά μπορούν να αξιοποιηθούν για βιοϊατρικές εφαρμογές, π.χ. στη χειρουργική. Η 
έρευνα χρηματοδοτείται, μεταξύ άλλων, από το Γραφείο Ερευνών του Πολεμικού Ναυ-
τικού των ΗΠΑ, το οποίο προφανώς διαβλέπει και στρατιωτικές εφαρμογές. Μπορεί να 
δει κανείς ένα βίντεο του ρομπότ από υδρογέλη στο YouTube: https://www.youtube.com/
watch?v=F6vSHmHw1gw 
Σύνδεσμος για την πρωτότυπη επιστημονική εργασία:
http://www.nature.com/articles/ncomms14230

Η Piaggio είναι η μεγαλύτερη ευρωπαϊκή εταιρεία μηχανοκίνητων δίτροχων. Είναι επίσης 
γνωστή για το ότι το 1946, εμφάνισε στην αγορά το σκούτερ Vespa (κι από τότε όλα τα σκούτερ 
τα λέμε «Βέσπα»). H Piaggio Fast Forward όμως, έχει την έδρα της στην Βοστώνη. Και εκεί 
παρουσίασε την «Gita», έναν προσωπικό βοηθό-ρομπότ, που θα μπορεί κουβαλά τα υπάρχο-
ντα του ιδιοκτήτη του. Ή ένα ρομπότ-βαστάζο που θα κουβαλά τα υπάρχοντα του αφέντη του. 
Θυμίζοντας τις κινήσεις του Αρ-του Ντι-του (R2-D2) του «Πολέμου των Άστρων», η δίτροχη 
Τζίτα είναι σε θέση να ιχνηλατεί τον ιδιοκτήτη της και να κυλά στο κατόπι του. Ένα καπάκι στο 
πάνω μέρος της ανοίγει και αποκαλύπτει τον χώρο αποθήκευσης. Επίσης, μπορεί να προγραμ-
ματιστεί με χάρτες, για να εκτελεί μεταφορές από μόνη της: να μεταφέρει φρούτα και λαχανικά 
από ένα σουπερμάρκετ, μια παραγγελία από ένα κατάστημα, να βοηθά στη μεταφορά αντικει-
μένων μέσα σε μια αποθήκη, ακόμα και να βγάλει βόλτα τον σκύλο! Η ανώτερη ταχύτητά της 
είναι 35 χιλιόμετρα την ώρα, σχεδόν όσο το σπριντ ενός ανθρώπου. Έχει ύψος 66 εκατοστά 
και μπορεί να μεταφέρει βάρος μέχρι 18 κιλά. Αν και έχει κάποιες βιομηχανικές εφαρμογές, η 

Piaggio αντιμετωπίζει την Τζίτα ως έναν βοηθό προσωπικής κινητικότητας, που απελευθερώ-
νει τους ανθρώπους «να περπατήσουν, τρέξουν, ποδηλατήσουν και με σκέιτμπορντ διατρέξουν 
τη ζωή τους», χωρίς να εμποδίζονται από κάποιο φορτίο. Η Τζίτα είναι το πρώτο προϊόν που 
θα παρουσιάσει η Piaggio Fast Forward Fast Forward -η θυγατρική στον τομέα καινοτομίας 
του Ομίλου Piaggio- της οποίας επικεφαλής είναι ο Αμερικανός αρχιτέκτονας και σχεδιαστής 
Greg Lynn (αποδέχθηκε τη θέση μιας και έβρισκε τον κλάδο επίπλωσης πολύ αργό στην έρευ-
να νέων τεχνολογιών). «Εξελίσσουμε προϊόντα τα οποία αυξάνουν και επεκτείνουν τις ανθρώ-
πινες ικανότητες, αντί να αναζητούμε απλά να τις αντικαταστήσουμε» εξήγησε, στο Dezeen, ο 
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Jeffrey Schnapp. «Σκεφτείτε πόσο πολύ πιο ελεύθερα θα 
μπορούσατε να μετακινηθείτε από το ένα σημείο στο άλλο, αν αφαιρούσαμε απ' την εξίσωση 
τα βαριά αντικείμενα» συμπλήρωσε. Πρόσθεσε, όμως, και μια αλήθεια, η οποία «παγώνει» το 
αίμα: «Οι βιομηχανίες μεταφορών και ρομποτικής τείνουν να βελτιστοποιούν την εκτέλεση 
καθηκόντων και να αντικαθιστούν εργασία (σ.σ. που προσφέρεται και αμείβεται, σήμερα)».
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Kaspersky Lab: οι χρήστες θέτουν τη διαδικτυακή τους ασφάλεια σε κίνδυνο

ΑΔΑΕ: Μέτρα προς τους ψηφιακούς χρήστες για ασφαλή περιήγηση  
στο διαδίκτυο και προστασία απορρήτου των επικοινωνιών τους

Η Google για την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο

Οι χρήστες του διαδικτύου παγκοσμίως συνεχίζουν να μην 
ελέγχουν τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιούν τους κωδι-
κούς πρόσβασης αποτελεσματικά για να προστατεύσουν τον 
εαυτό τους όταν βρίσκονται συνδεδεμένοι, όπως προκύπτει 
από τα συμπεράσματα έρευνας της Kaspersky Lab. Η έρευνα 
έδειξε ότι οι άνθρωποι θέτουν τη διαδικτυακή τους ασφάλεια 
σε κίνδυνο, λαμβάνοντας λάθος αποφάσεις σχετικά με τους 
κωδικούς πρόσβασης και κάνοντας απλά λάθη που μπορεί 
να έχουν εκτεταμένες συνέπειες.  Επίσης, η έρευνα έφερε 
στην επιφάνεια τρία κοινά λάθη για τους κωδικούς πρόσβα-
σης που θέτουν ένα μεγάλο αριθμό χρηστών του διαδικτύου 
σε κίνδυνο: 
1. Χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για πολλα-
πλούς λογαριασμούς, πράγμα που σημαίνει ότι αν κάποιος 
κωδικός πρόσβασης διαρρεύσει, παραπάνω του ενός λογα-
ριασμοί είναι ευκολότερο να παραβιαστούν. 
2. Χρησιμοποιούν αδύναμους κωδικούς πρόσβασης, τους 
οποίους είναι εύκολο να «σπάσει» κάποιος. 
3. Αποθηκεύουν τους κωδικούς πρόσβασης χωρίς ασφάλεια, 

μειώνοντας γενικότερα τη σημασία τους. 
Η έρευνα δείχνει ότι ένας μεγάλος αριθμός χρηστών, περί-
που ένας στους πέντε (18%), έχει αντιμετωπίσει μια προσπά-
θεια παραβίασης του λογαριασμού του, αλλά παρόλα αυτά 
λίγοι χρησιμοποιούν αποτελεσματικούς και τεχνολογικά ενη-
μερωμένους κωδικούς πρόσβασης.  Για παράδειγμα, μόνο 
το ένα τρίτο (30%) των χρηστών του διαδικτύου δημιουργεί 
νέους κωδικούς πρόσβασης για διαφορετικούς online λο-
γαριασμούς και ένα ανησυχητικό νούμερο, ένας στους δέκα, 
χρησιμοποιεί τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για όλους τους 
λογαριασμούς του στο Διαδίκτυο. Επομένως, αν διαρρεύσει 
ένας δικός τους κωδικός πρόσβασης, κάθε λογαριασμός αυ-
τών των ανθρώπων κινδυνεύει να παραβιαστεί και να γίνει 
αντικείμενο εκμετάλλευσης. Οι χρήστες, επίσης, δε δημιουρ-
γούν κωδικούς πρόσβασης που να είναι αρκετά ισχυροί για 
να τους προστατεύσουν από την παραβίαση και τον εκβιασμό. 
Συγκεκριμένα, μόνο οι μισοί (47%) χρησιμοποιούν ένα συν-
δυασμό κεφαλαίων και πεζών γραμμάτων στους κωδικούς 
πρόσβασής τους και δύο στους τρεις (64%) χρησιμοποιούν 

ένα συνδυασμό γραμμάτων και αριθμών. Σημειώνεται ότι 
αυτό συμβαίνει παρά το γεγονός ότι οι χρήστες πιστεύουν 
ότι οι online τραπεζικές συναλλαγές (51%), το email (39%) 
και οι online λογαριασμοί για αγορές (37%) χρειάζονται ισχυ-
ρούς κωδικούς πρόσβασης. Η μελέτη δείχνει επίσης ότι οι 
άνθρωποι κακομεταχειρίζονται τους κωδικούς πρόσβασής 
τους – μοιράζοντάς τους με άλλους και χρησιμοποιώντας 
ανασφαλείς μεθόδους απομνημόνευσής τους. 
Σχεδόν το ένα τρίτο (28%) έχει μοιραστεί έναν κωδικό πρό-
σβασης με ένα στενό μέλος της οικογένειας, και ένας στους 
δέκα (11%) έχει μοιραστεί έναν κωδικό πρόσβασης με τους 
φίλους του, δημιουργώντας μεγάλες πιθανότητες οι κωδικοί 
πρόσβασης να διαρρεύσουν ακούσια. Πάνω από ένας στους 
πέντε (22%), επίσης, παραδέχτηκε ότι σημειώνει τους κωδι-
κούς πρόσβασής τους σε ένα σημειωματάριο για να μπορεί 
να τους θυμάται πιο εύκολα. Αυτό, ακόμα και αν ένας κω-
δικός πρόσβασης είναι ισχυρός, αφήνει το χρήστη ευάλωτο, 
αφού άλλοι άνθρωποι μπορούν να τον δουν και να τον χρη-
σιμοποιήσουν.

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, 
με αναλυτικό δελτίο Τύπου η Συνταγματικά κατοχυρωμένη 
ανεξάρτητη Αρχή Διασφάλισης Απορρήτου των Επικοινω-
νιών (ΑΔΑΕ) ενημερώνει τους ψηφιακούς χρήστες  σχετικά 
με τα μέτρα που θα πρέπει να εφαρμόζουν για μια ασφαλή 
περιήγηση στο διαδίκτυο και για την   προστασία του απορ-
ρήτου των επικοινωνιών τους. Ο ενημερωτικός κόμβος της 

Αρχής και το σχετικό έντυπο που διατίθεται στοχεύουν στην 
ευαισθητοποίηση των πολιτών και δίνουν πρακτικές οδηγίες 
για την αποφυγή των κινδύνων στον κυβερνοχώρο.  Στη δι-
αδικτυακή πύλη της Αρχής, http://www.adae.gr/enimerosi-
christon-kai-syndromiton/, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
βρουν συγκεντρωμένους τους συνδέσμους από πολλές πη-
γές πληροφόρησης, όπως Υπουργεία, οργανισμούς, ανεξάρ-

τητες αρχές και παρόχους. Επίσης μπορούν να αξιολογήσουν 
τις γνώσεις τους σε θέματα ασφάλειας και απορρήτου των 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών, συμπληρώνοντας το σχετικό 
ερωτηματολόγιο, και  να κατεβάσουν το ενημερωτικό έντυπο 
της ΑΔΑΕ.  Δείτε στην επόμενη σελίδα κάποια από τα μέτρα 
που προάγουν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο:
(συνέχεια στην επόμενη σελίδα)

Με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο ειδικοί ασφαλείας της 
Google συμβουλεύουν τους χρήστες τι θα πρέπει να κάνουν προκειμένου να δια-
σφαλίσουν ότι τα δεδομένα τους δεν θα πέσουν στα χέρια επιτήδειων. Σύμφωνα με 
έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία YouGov για λογαριασμό της Google, φαίνεται ότι 
το 54% των Ελλήνων millennials (όσοι έχουν γεννηθεί μετά το 1980) που ερωτήθη-
καν, χρησιμοποιούν τον ίδιο κωδικό πρόσβασης για έναν ή περισσότερους λογα-
ριασμούς τους. Σχετικά με τους κωδικούς, το 12% των ερωτηθέντων απάντησε ότι 
έχει χρησιμοποιήσει στο παρελθόν τη λέξη «password», το 14% έναν συνδυασμό 
από συνεχόμενα νούμερα, ενώ το 20% χρησιμοποιούν στον κωδικό τους λέξεις που 
περιλαμβάνουν είτε το όνομα είτε τα αρχικά τους. Από την άλλη πλευρά, το 76% των 
ερωτηθέντων δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν την υπηρεσία προστασίας της Google 
«Επαλήθευση σε 2 βήματα». Αξίζει να σημειωθεί ότι το 52% των ερωτηθέντων δή-
λωσαν ότι οι γονείς τους δεν τους έχουν μιλήσει ποτέ για τη διαδικτυακή ασφάλεια 
και τη σημασία της χρήσης ισχυρών κωδικών πρόσβασης. Έτσι, με αφορμή την 
Ημέρα Ασφαλούς Πλοήγησης στο Διαδίκτυο, η Google παρέχει ορισμένες χρήσιμες 
συμβουλές που θα πρέπει να έχουν υπόψιν τους οι χρήστες:
Οι κωδικοί πρόσβασης αποτελούν το κύριο σημείο άμυνας απέναντι στους εγκλη-
ματίες του Διαδικτύου και για τον λόγο αυτό πρέπει πάντα να χρησιμοποιούνται δι-
αφορετικά passwords για καθένα από τους σημαντικούς λογαριασμούς, όπως το 
email ή το e-banking. Όσο μεγαλύτερος ο κωδικός, τόσο πιο δύσκολο είναι να τον 
μαντέψει κάποιος. Επίσης, καλό είναι να χρησιμοποιούνται αριθμοί, κεφαλαία και 
σύμβολα. 

Ένα άλλο σημαντικό θέμα στην ψηφιακή ασφάλεια αποτελεί το «ηλεκτρονικό ψά-
ρεμα», το οποίο χρησιμοποιεί κάποιος απατεώνας προκειμένου να εξαπατήσει, να 
κλέψει προσωπικές πληροφορίες και να εισβάλει στον λογαριασμό των χρηστών. 
Για τον λόγο αυτόν το Gmail διαθέτει ένα ειδικό σύστημα που καταστρέφει αυτόματα 
τα επικίνδυνα μηνύματα προτού αυτά φτάσουν στα εισερχόμενα. 
Επιπλέον, η Google έχει εισαγάγει το Safe Browsing (ασφαλής πλοήγηση) μια 
λειτουργία που υπενθυμίζει στους χρήστες να μην επισκέπτονται μια ιστοσελίδα 
επειδή μπορεί να κρύβει πιθανούς κινδύνους, όπως κακόβουλο λογισμικό ή απάτες 
«ηλεκτρονικού ψαρέματος». Κύριος σκοπός του Safe Browsing είναι να σαρώνει 
για κακόβουλο περιεχόμενο, το οποίο μπορεί να αποτελεί απειλή για τους χρήστες 
ή τις συσκευές τους. 
Οι συσκευές και οι εφαρμογές Android είναι ουσιαστικά ένα δίκτυο από μόνες τους, 
και για το λόγο αυτό η εταιρεία έχει αναπτύξει το «app analyzer», μια τροποποιη-
μένη έκδοση του Safe Browsing που αναζητά επικίνδυνες εφαρμογές στο Google 
Play, σε άλλα ηλεκτρονικά καταστήματα και το Διαδίκτυο, και προειδοποιεί τους 
χρήστες πριν τις εγκαταστήσουν. Σε περίπτωση που κάποια εφαρμογή αποτύχει σε 
αυτό το τεστ, δεν γίνεται επιτρεπτή στο Google Play. 
 Η αυτόματη προστασία, οι εύκολες ρυθμίσεις που προσαρμόζονται στις ανάγκες 
των χρηστών, αλλά και ο αγώνας στην καταπολέμηση των διαδικτυακών κινδύνων, 
είναι οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί η Google προκειμένου να διασφαλίζει την ασφά-
λεια των χρηστών. 
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ΑΔΑΕ: Μέτρα προς τους ψηφιακούς χρήστες για ασφαλή περιήγηση  
στο διαδίκτυο και προστασία απορρήτου των επικοινωνιών τους

(συνέχεια από την προηγούμενη σελίδα)

Μέτρα για την προστασία του απορρήτου κατά την 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο
• Επιλέξτε και εγκαταστήστε στον υπολογιστή σας ένα πρόγραμμα 
προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus) μιας γνωστής 
και αξιόπιστης εταιρείας.

• Ενεργοποιήστε τη δυνατότητα αυτόματης ενημέρωσης, ώστε να 
προστατεύεται ο υπολογιστής σας από τις πιο πρόσφατες περιπτώ-
σεις κακόβουλου λογισμικού. Κάποια προγράμματα υποστηρίζουν 
και λειτουργίες anti-spyware. 

• Εγκαταστήστε ένα τοίχος προστασίας στον υπολογιστή σας 
(firewall). Το firewall ελέγχει την επικοινωνία από και προς τον 
προσωπικό υπολογιστή σας, επιτρέποντας ή απαγορεύοντας συ-
γκεκριμένα είδη κίνησης, ώστε να προλαμβάνει τη διάδοση ιών 
και ανεπιθύμητων εφαρμογών. Ορισμένες εκδόσεις λειτουργικών 
συστημάτων (π.χ. WindowsXP/SP2) έχουν ενσωματωμένο προ-
σωπικό firewall.

• Πραγματοποιήστε τακτικές ενημερώσεις στα προγράμματα 
πλοήγησης (browser) στο Διαδίκτυο (Internet Explorer, Firefox, 
Chrome, Opera, Safari κλπ.). Συνιστάται η ενεργοποίηση της αυ-
τόματης ενημέρωσης και η πραγματοποίηση ενημέρωσης όταν 
λαμβάνετε μια σχετική ειδοποίηση.

• Χρησιμοποιήστε έναν ισχυρό κωδικό πρόσβασης με γράμματα, 
σύμβολα και αριθμούς, διαφορετικό για κάθε εφαρμογή στην 
οποία διατηρείτε λογαριασμό. Αποφύγετε τη χρήση κωδικών που 
είναι εύκολοι στην απομνημόνευση (όπως ημερομηνίες, γνωστούς 
όρους, ακολουθίες γραμμάτων ή κύρια ονόματα). Μια προτεινό-
μενη λύση για τη δημιουργία ενός κωδικού (password) είναι να 
επιλέξετε χρήση συνδυασμού πεζών – κεφαλαίων, γραμμάτων – 
αριθμών, με τουλάχιστον 8 ψηφία.

• Κρατήστε τους κωδικούς σας μυστικούς και αλλάζετέ τους σε 
τακτικά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον μια φορά ανά 6 μήνες).

• Ενεργοποιείτε πάντα τα ενσωματωμένα χαρακτηριστικά προστα-
σίας των προγραμμάτων πλοήγησης όπως η φραγή των αναδυό-
μενων παραθύρων, διαχείριση των “Cookies” κλπ.

• Δώστε προσοχή σε ενδείξεις που μπορεί να σημαίνουν ότι ο 
υπολογιστής σας έχει προσβληθεί από κάποιον ιό, όπως οι πα-
ρακάτω: 

o το σύστημά σας γίνεται ξαφνικά αισθητά πιο αργό στην εκκίνησή 
του ή/και στη λειτουργία του

o αργεί να ανοίξει τα αρχεία σας περισσότερο από το συνηθισμένο

o κάποια αρχεία εμφανίζονται κατεστραμμένα ή δεν φορτώνουν

o εμφανίζονται μηνύματα από το antivirus πρόγραμμά σας ή άλλα 
ασυνήθιστα  μηνύματα

• Χρησιμοποιήστε προγράμματα μόνο από αξιόπιστες πηγές. Η 
χρήση προγραμμάτων που βρίσκετε στο Διαδίκτυο πρέπει να γί-
νεται μόνο όταν είστε βέβαιοι για την πηγή της προέλευσής τους. 

• Αποφύγετε την προβολή άγνωστων αρχείων, μηνυμάτων ή συν-
δέσμων. Πριν ανοίξετε κάποιο αρχείο, ενεργοποιήστε το φίλτρο για 
ανίχνευση ιών (virus scanning).

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδεθεί από τον λογαριασμό σας 
σε μια ιστοσελίδα ηλεκτρονικής υπηρεσίας (π.χ. ηλεκτρονικής 
τραπεζικής συναλλαγής) μέσω του προσφερόμενου συνδέσμου 

αποσύνδεσης (log out) πριν την εγκαταλείψετε.
• Αποφύγετε την ενεργοποίηση υπενθύμισης/απομνημόνευσης 
κωδικού κατά τη χρήση προγραμμάτων πλοήγησης, ειδικά όταν η 
πρόσβαση στο Διαδίκτυο γίνεται από κοινόχρηστους υπολογιστές. 
• Επιβεβαιώστε ότι χρησιμοποιείτε μια ασφαλή σύνδεση όταν 
στέλνετε ευαίσθητες προσωπικές πληροφορίες μέσω του παγκό-
σμιου ιστού (Web). Αυτό φαίνεται από το εικονίδιο του κλειδωμέ-
νου λουκέτου, ενώ η διεύθυνση που συνδέεστε πρέπει να αρχίζει 
με https:// αντί του http.
• Αν συνδέεστε στο Διαδίκτυο από δίκτυο δημόσιας χρήσης 
(internet café, ξενοδοχεία κλπ.), μη χρησιμοποιείτε και μη μετα-
δίδετε προσωπικά σας στοιχεία. Αποφύγετε να επισκέπτεστε σελί-
δες που πρέπει να χρησιμοποιήσετε προσωπικούς σας μυστικούς 
κωδικούς (passwords), ιδιαίτερα αν η ανταλλαγή πληροφορίας 
δεν πραγματοποιείται κρυπτογραφημένα (π.χ. https). Είναι πιθανό 
τα δίκτυα αυτά να μην είναι ασφαλή και να υποκλαπούν προσω-
πικά σας δεδομένα.
• Φροντίστε να λαμβάνετε τακτικά αντίγραφα ασφάλειας 
(backups). Με τον τρόπο αυτό, σε περίπτωση που το σύστημα σας 
προσβληθεί από ιό, θα διασώσετε σημαντικά αρχεία σας και θα 
μπορείτε να το επαναφέρετε σε προηγούμενη κατάσταση.
• Οι υπηρεσίες Cloud (π.χ. Dropbox, Rapidshare, Google Drive) 
χρησιμοποιούνται κυρίως για την αποθήκευση αντιγράφων ασφα-
λείας και δεδομένων μεγάλου όγκου και προσφέρουν μεγαλύτερη 
ευελιξία στην κοινή χρήση της πληροφορίας (π.χ. άλμπουμ φωτο-
γραφιών). Για τις υπηρεσίες Cloud συνιστάται να επιλέγετε με προ-
σοχή τους κωδικούς πρόσβασης, να χρησιμοποιείτε μία ασφαλή 
σύνδεση (με αρχικό https:// αντί http) και να κρυπτογραφείτε τα 
δεδομένα που αποθηκεύετε.
• Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε για πρόσβαση στο Διαδίκτυο 
συσκευή, στην οποία έχουν πρόσβαση και τρίτοι, συνιστάται να 
διαγράφετε το ιστορικό πλοήγησής σας (browsing history) και τα 
cookies. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να απενεργοποιήσετε την 
αποθήκευση του ιστορικού πλοήγησης μέσω των ρυθμίσεων του 
προγράμματος πλοήγησης.

Μέτρα για την προστασία του απορρήτου  
στην ηλεκτρονική αλληλογραφία
Αν ο λογαριασμός ηλεκτρονικής αλληλογραφίας σας παραβιάστη-
κε πρόσφατα ή αν τρίτοι απέκτησαν πρόσβαση σε αυτόν, θα πρέπει 
να αλλάξετε άμεσα τον κωδικό πρόσβασής σας.
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ τον κωδικό πρόσβασης του λογαρια-
σμού σας για την πρόσβαση σε άλλους ιστότοπους.
• Μην ανοίγετε συνημμένα αρχεία που προέρχονται από άγνω-
στους τρίτους ή από μη έμπιστες πηγές. Όταν λαμβάνετε ηλεκτρο-
νικό μήνυμα, ακόμη και από φαινομενικά έμπιστες πηγές (όπως 
π.χ. τράπεζες), εξετάστε προσεχτικά την προέλευσή του πριν 
ανοίξετε ένα σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτό, γιατί μπορεί να 
σας οδηγήσει σε ιστοσελίδα που, ενώ φαίνεται ίδια με τη νόμιμη, 
είναι πλαστή.
• Μην στέλνετε τους κωδικούς πρόσβασής σας μέσω ηλεκτρονι-
κού ταχυδρομείου. Οι νόμιμοι ιστότοποι, που προσφέρουν ηλε-
κτρονικά υπηρεσίες, δεν θα σας ζητήσουν ποτέ να στείλετε τους 
κωδικούς πρόσβασής σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Παρακολουθήστε τη δραστηριότητα των λογαριασμών ηλεκτρο-

νικού ταχυδρομείου, όπως τις συνδέσεις στον λογαριασμό σας, 
τυχόν αλλαγές στον κωδικό πρόσβασης ή στα στοιχεία που χρη-
σιμοποιούνται για την ανάκτηση των κωδικών σας (προσθήκη μιας 
εναλλακτικής διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ενός 
αριθμού τηλεφώνου). Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε ύποπτη 
ένδειξη, θα πρέπει άμεσα να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασης.

• Παρακολουθήστε την αποστολή και τη λήψη μηνυμάτων ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου. Εάν παρατηρήσετε ότι πολλά μηνύματα 
στον λογαριασμό σας δεν μπορείτε να τα βρείτε ή εάν παρατηρή-
σετε ότι από τον λογαριασμό σας στέλνονται άγνωστα μηνύματα, 
αλλάξτε άμεσα τον κωδικό πρόσβασης.

• Επιβεβαιώστε ότι η αλληλογραφία σας δεν προωθείται σε κάποια 
διεύθυνση που δεν έχετε ορίσει εσείς. Σε περίπτωση που διαπι-
στώσετε ανεπιθύμητη προώθηση, καταργήστε την άμεσα.

• Στην περίπτωση που είναι εφικτό, ενεργοποιήστε τη διαδικασία 
επαλήθευσης σε δύο βήματα (two step verification) για την πρό-
σβαση στον λογαριασμό σας (π.χ. με την αποστολή ειδικού κωδι-
κού μιας χρήσης στο κινητό σας τηλέφωνο).

• Μην παραλείπετε να αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας, 
ειδικά εάν έχετε συνδεθεί από έναν κοινόχρηστο υπολογιστή (π.χ. 
από μια βιβλιοθήκη ή ένα Internet cafe). Έχετε υπόψη σας ότι 
μπορεί να εξακολουθείτε να είστε συνδεδεμένοι, ακόμα και αφού 
κλείσετε το πρόγραμμα πλοήγησης.

• Κρυπτογραφήστε μηνύματα ή συνημμένα αρχεία που περιέχουν 
εμπιστευτικές πληροφορίες.

Μέτρα για την προστασία του απορρήτου κατά την 
ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο
Ενεργοποιήστε την κρυπτογράφηση στον ασύρματο δρομολογη-
τή σας. Προτιμήστε την κρυπτογράφηση WPA ή ακόμα καλύτε-
ρα WPA2. Να χρησιμοποιείτε ισχυρούς κωδικούς για το κλειδί 
κρυπτογράφησης, τους οποίους να αλλάζετε συχνά. Αλλάζετε το 
όνομα του δικτύου (αναγνωριστικό SSID), δίνοντας δική σας ονο-
μασία, διαφορετική από αυτή που έχει θέσει ο κατασκευαστής.

• Ρυθμίστε το ασύρματο δίκτυο ώστε να δέχεται συνδέσεις μόνο 
από συγκεκριμένους υπολογιστές, tablet και κινητά τηλέφωνα 
(MAC address filtering).

• Αλλάζετε το όνομα χρήστη και τον κωδικό ασφαλείας για τη δια-
χείριση του ασύρματου δρομολογητή από την τιμή που έχει θέσει 
ο κατασκευαστής (username και password admin). Επιπλέον, αλ-
λάζετε τον κωδικό, που έχετε θέσει, σε τακτά χρονικά διαστήματα.

• Απενεργοποιήστε την απομακρυσμένη σύνδεση (remote 
management access) με τον δρομολογητή σας σε περίπτωση 
που η πρόσβαση αυτή δεν είναι ήδη απενεργοποιημένη από τον 
κατασκευαστή.

• Αλλάξτε τη ρύθμιση ώστε να μην επιτρέπεται η διαχείριση του 
δρομολογητή σας μέσω ασύρματης (wireless) σύνδεσης.

• Μπορείτε να ελέγξετε τον ασύρματο δρομολογητή σας για το 
ποιες συσκευές έχουν συνδεθεί ή αιτούνται σύνδεσης με αυτόν. 
Σε περίπτωση που παρατηρήσετε συνδέσεις από άγνωστες συ-
σκευές, αλλάξτε άμεσα τους κωδικούς σας.

• Απενεργοποιήστε το ασύρματο δίκτυο όταν δεν το χρησιμοποι-
είτε.
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΜΗΝΥΜΑ ΜΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  σελίδες 1-4-5 | 8/2/2017

Σαφές μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις προέκυψε, όπως 
αναμενόταν, κατά την κρίσιμη συνεδρίαση του διοικητικού 
συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου όπου 
συζητήθηκε το ελληνικό ζήτημα.
Οι εκτελεστικοί διευθυντές του Ταμείου έβαλαν... δύσκολα τόσο 
στην Ελλάδα, ζητώντας «διεύρυνση της φορολογικής βάσης» και 
«εξορθολογισμό των συνταξιοδοτικών δαπανών», όσο και στους 
Ευρωπαίους από τους οποίους ζήτησαν «περαιτέρω ελάφρυνση 
του χρέους προκειμένου να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητά του».
Ήδη έχουν προκύψει οι πρώτες αντιδράσεις τόσο από την πλευρά 
Ευρωπαίων αξιωματούχων-σχετικές δηλώσεις έκανε χθες ο 
Γερούν Ντέισελμπλουμ- όσο και από την ελληνική κυβέρνηση 
μέσω της επίσημης τοποθέτησης του κυβερνητικού εκπροσώπου. 
Ο επικεφαλής του Eurogroup αλλά και ο κ. Τζανακόπουλος 
έθεσαν θέμα αξιοπιστίας των οικονομικών προβλέψεων πάνω στις 
οποίες έχει στηριχτεί η έκθεση του ΔΝΤ.
Να σημειωθεί ότι το Ταμείο προβλέπει ανάπτυξη 0,4% για το 2016 
και πρωτογενές πλεόνασμα 0,9%, δηλαδή σχεδόν διπλάσιο από τον 
μνημονιακό στόχο. Για το 2017 το ΔΝΤ αποδέχεται ότι το ελληνικό 
ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 2,7%, ωστόσο βλέπει πρωτογενές πλεόνασμα 
1%, δηλαδή αρκετά χαμηλότερα από τον μνημονιακό στόχο του 
1,75%.
Όσον αφορά τις μεσοπρόθεσμες προβλέψεις του, το ΔΝΤ 
παραμένει πιστό στην πρόβλεψη ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να 
παράξει πρωτογενή πλεονάσματα άνω του 1,5%, ποσοστό κατά δύο 
μονάδες χαμηλότερο σχετικά με τον πήχη του 3,5% που θέλουν να 
θέσουν στην Ελλάδα οι Ευρωπαίοι όχι μόνο για το 2018, αλλά και 
για την περίοδο μετά το 2019.
Το ενδιαφέρον εστιάζεται πλέον στο κατά πόσο θα καταστεί εφικτό 
μέσα στις επόμενες ημέρες να βρεθεί συμβιβαστική λύση ώστε το 
ΔΝΤ να συμμετέχει στο ελληνικό πρόγραμμα τη στιγμή που ζητεί 
μεγαλύτερη διευθέτηση χρέους από όση είναι διατεθειμένοι να 
κάνουν οι Ευρωπαίοι, αλλά και περισσότερα δημοσιονομικά μέτρα 
από όσα μπορεί να αντέξει πολιτικά η ελληνική κυβέρνηση.
- Εστιάζουν στα θετικά 
Εντατικές διαβουλεύσεις εντός Ευρωζώνης, κυρίως σε τεχνικό 
επίπεδο, βρίσκονται σε εξέλιξη για το ελληνικό ζήτημα από χθες 
το πρωί, εν όψει της αυριανής συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας 
(EWG) του Eurogroup.
Η προχθεσινή συνεδρίαση του δ.σ. του ΔΝΤ μπορεί να μην 
οδήγησε σε αποφάσεις για την Ελλάδα, ωστόσο στις Βρυξέλλες 
υποστηρίζουν ότι προκύπτουν κάποια δεδομένα τα οποία θα 
μπορούσαν να αποδειχθούν θετικά για τη συνέχεια.
Ειδικότερα, το γεγονός ότι το ΔΝΤ δεν άνοιξε τα χαρτιά του για το 
αν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, αλλά και οι διαφωνίες που 
εκδηλώθηκαν στο εσωτερικό του για το ύψος των πλεονασμάτων 
μετά το 2018 (οι χώρες της Ευρωζώνης στο ΔΝΤ τάχθηκαν υπέρ 
των πλεονασμάτων 3,5%), διευκολύνουν την ολοκλήρωση της 
δεύτερης αξιολόγησης. Κι αυτό γιατί ο διεθνής οργανισμός δεν 
φέρνει τους Ευρωπαίους ενώπιον τετελεσμένων. Διευκολύνονται 
δηλαδή οι χειρισμοί της επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ, 
η οποία θα έχει μεγαλύτερα περιθώρια ευελιξίας στην αναζήτηση 

μιας συμφωνίας. Πάντως, για τους Ευρωπαίους το μπαλάκι 
βρίσκεται πλέον στην πλευρά της ελληνικής κυβέρνησης, 
η οποία μέσα στις αμέσως επόμενες ημέρες θα πρέπει να 
πάρει τις αποφάσεις της σε σχέση με τη νομοθέτηση των 
προληπτικών δημοσιονομικών μέτρων για τη διασφάλιση των 
πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ μετά το 2018. Θετική 
χαρακτηρίζεται και η προχθεσινή τοποθέτηση του προέδρου της 
ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, ο οποίος από το βήμα της Ευρωβουλής είπε 
σαφέστατα ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να ενταχθεί στην ποσοτική 
χαλάρωση υπό την προϋπόθεση ότι το χρέος θα γίνει βιώσιμο, 
μέσω των βραχυπρόθεσμων μέτρων (υιοθετήθηκαν) και των 
μεσοπρόθεσμων (συζητούνται). Εάν ήταν αρνητικός στην ένταξη 
της Ελλάδας θα εμφανιζόταν «κουμπωμένος» σημειώνουν στις 
Βρυξέλλες.
- Αποτίμηση της κατάστασης 
Αναφορικά με τη συνέχεια, σύμφωνα με κοινοτική πηγή, μέσα 
στις επόμενες ώρες και πριν από τη συνεδρίαση του EWG θα 
πραγματοποιηθεί μια συνάντηση (διά ζώσης ή τηλεδιάσκεψη) 
στην οποία θα λάβουν μέρος οι θεσμοί σε τεχνικό επίπεδο, 
προκειμένου να αποτιμήσουν την κατάσταση μετά τη συνεδρίαση 
του δ.σ. του ΔΝΤ.
Στην εν λόγω συνάντηση, που θα έχει προπαρασκευαστικό 
χαρακτήρα της συνεδρίασης της Ομάδας Εργασίας του Eurogroup 
της Πέμπτης, οι θεσμοί θα εξετάσουν τα νέα δεδομένα και 
θα προχωρήσουν στον σχεδίασμά της τελικής συζήτησης. Θα 
κάνουν δηλαδή αυτό που έκαναν πριν από το Eurogroup της 26ης 
Ιανουαρίου, όταν είχαν διαμορφώσει την κοινή θέση τους, που 
παρουσίασαν στη συνέχεια στον υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη 
Τσακαλώτο.
- Τα ευρωπαϊκά όρια 
Σχετικά με την ουσία, είναι πλέον προφανές μέχρι πού μπορούν να 
πάνε οι Ευρωπαίοι τις συζητήσεις με την κυβέρνηση. Μπορεί να 
δώσουν την ποσοτική χαλάρωση και μια μεγαλύτερη διευκρίνιση 
των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης του χρέους, ώστε να 
«διαβάζονται» καλύτερα από το ΔΝΤ και την ΕΚΤ, αλλά χωρίς να 
προκαλούν πολιτικό πρόβλημα στις χώρες που έχουν μπροστά 
τους εκλογές, κυρίως στη Γερμανία και στην Ολλανδία.
Από εκεί και πέρα οι Ευρωπαίοι περιμένουν την κυβέρνηση να 
ανοίξει πλήρως τα χαρτιά της γιατί, όπως ανέφερε η ίδια πηγή, 
δεν νοείται ολοκλήρωση της αξιολόγησης χωρίς νομοθέτηση 
προληπτικών μέτρων, με εφαρμογή μετά το 2018 εάν δεν 
επιτευχθεί ο στόχος του πλεονάσματος. Το ποσό των μέτρων 
θα είναι αρκετά μικρότερο από τα 4-4,5 δισ. ευρώ που ζητούσε 
αρχικά το ΔΝΤ, ενώ όπως και το πώς θα παρουσιαστούν είναι 
διαπραγματεύσιμα, γιατί αναγνωρίζουν τις πολιτικές δυσκολίες και 
θέλουν να διευκολύνουν την κυβέρνηση.
- Αξιόπιστες συμφωνίες 
Στην ανάγκη να ολοκληρωθεί η δεύτερη αξιολόγηση το 
συντομότερο αναφέρθηκε χθες και η εκπρόσωπος της Κομισιόν, 
η οποία ερωτηθείσα σχετικά με το πώς αποτιμάται η προχθεσινή 
συζήτηση στο ΔΝΤ, περιορίστηκε απλώς να αναφέρει ότι τη 
λαμβάνει υπ’ όψιν. Σε σχέση με τις διαφωνίες που καταγράφηκαν 
στην εν λόγω συνεδρίαση, απέφυγε να πάρει θέση, τονίζοντας 
ότι η Επιτροπή εξακολουθεί να πιστεύει ότι οι συμφωνίες που 
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εφαρμόζει η Ελλάδα σε σχέση με το πρόγραμμα είναι «αξιόπιστες 
και φιλόδοξες».
Σε άλλη ερώτηση κατά πόσο είναι επιβεβλημένη η συμμετοχή του 
ΔΝΤ στο πρόγραμμα, είπε ότι η συμφωνία στο πλαίσιο του ΕΜΣ 
(μνημόνιο) προβλέπει τη συνεργασία με τον διεθνή οργανισμό 
«όπου είναι δυνατό», ενώ το Ταμείο τον περασμένο Δεκέμβριο 
επιβεβαίωσε τη δέσμευσή του να συστήσει στο εκτελεστικό 
συμβούλιό του τη συμφωνία ενός τρίτου προγράμματος με την 
Ελλάδα. «Η προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή είναι η ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης το συντομότερο δυνατό και εργαζόμαστε εντατικά 
με τις ελληνικές αρχές και τους υπόλοιπους εταίρους για να γίνει 
αυτό πραγματικότητα» κατέληξε η εκπρόσωπος.

ΠΡΩΤΟΦΑΝΗΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗ ΓΙΑ 72.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΣΤΗ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  σελίδες 1-4 | 8/2/2017

Οριστικοποιήθηκε χθες το απόγευμα το σχέδιο για την εκκένωση 
της περιοχής όπου βρέθηκε η βόμβα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου 
σε πρατήριο υγρών καυσίμων, στην οδό Νέα Μοναστηριού 90, στη 
δυτική Θεσσαλονίκη. Οι λεπτομέρειες εξετάστηκαν σε σύσκεψη 
που πραγματοποιήθηκε στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 
υπό την αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, με 
τη συμμετοχή των δημάρχων Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων 
- Μενεμένης και Δέλτα, μελών της 112 Ομάδας Ναρκαλιείας, 
του στρατού, της αστυνομίας και των υπολοίπων εμπλεκόμενων 
φορέων.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η βόμβα που περιέχει 153 κιλά 
εκρηκτικών είναι συνηθισμένη, ενώ η ομάδα ναρκαλιείας 112 έχει 
απενεργοποιήσει δεκάδες παρόμοιες βόμβες στο αεροδρόμιο 
"Μακεδονία" της Θεσσαλονίκης, κατά μήκος του αγωγού φυσικού 
αερίου TAP και σε άλλες περιοχές.
Όπως έγινε γνωστό, σήμερα θα ξεκινήσει καμπάνια ενημέρωσης 
από την Περιφέρεια, ενώ σχεδιάστηκε αναλυτικός χάρτης, για να 
μπορεί κάθε πολίτης να δει εάν το σπίτι του είναι εντός της ζώνης 
που θα εκκενωθεί. Επιπλέον, θα λειτουργήσει και τηλεφωνικό 
κέντρο για να ενημερώνονται όλοι οι πολίτες και θα ζητηθεί η 
κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης από τη 
Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Σε κάθε περίπτωση, 
ζητείται η συνεργασία των πολιτών, ώστε να ειδοποιήσουν τους 
γείτονές τους ή τις αρχές σε περίπτωση που κάποιοι άνθρωποι δεν 
μπορούν να μετακινηθούν.
Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τις αναφορές των δημάρχων, από 
την περιοχή Κορδελιού - Ευόσμου, θα απομακρυνθούν 62.000 
πολίτες, από την περιοχή Αμπελοκήπων - Μενεμένης 10.000 
πολίτες, ενώ δεν θα μετακινηθεί κόσμος από την περιοχή Δέλτα, 
καθώς ο οικισμός Αγία Σοφία είναι εκτός ζώνης εκκένωσης. Τα 
σημεία συγκέντρωσης των κατοίκων που θα εγκαταλείψουν τις 
εστίες τους, για όση ώρα διαρκέσει η εξουδετέρωση της βόμβας, 
έχουν προσδιοριστεί και σήμερα θα ανακοινωθούν λεπτομερώς 
από τους δήμους.
Η διαδικασία απομάκρυνσης των κατοίκων των παραπάνω 
περιοχών θα ξεκινήσει νωρίς το πρωί της Κυριακής προκειμένου 
στις 10 το πρωί να μην μένει κανείς εντός της ζώνης οργανωμένης 
απομάκρυνσης που ορίζεται σε ακτίνα δύο χιλιομέτρων από το 

σημείο όπου βρέθηκε η βόμβα. Όπως ανέφερε η κ. Πατουλίδου, 
όσοι πολίτες μπορούν, θα μετακινηθούν με δικό τους τρόπο 
ενώ για τους υπολοίπους εμπλέκεται ο ΟΑΣΘ, που θα διαθέσει 
μέχρι και 100 αρθρωτά λεωφορεία, όπως και οι δήμοι, οι οποίοι 
θα διαθέσουν επίσης οχήματα. Για τις ευπαθείς πληθυσμιακές 
ομάδες (άτομα με αναπηρίες, ασθενείς, ηλικιωμένοι κτλ.) 
έχει προβλεφθεί η μίσθωση ειδικών μέσων από τους τρεις 
εμπλεκόμενους δήμους.
Σύμφωνα με πληροφορίες, εθελοντές και υπάλληλοι των δήμων 
θα φροντίσουν για την ενημέρωση των πολιτών με σημειώματα και 
χάρτες, που θα αναφέρουν και τα σημεία συγκέντρωσης σε κάθε 
δρόμο εντός της ζώνης εκκένωσης. Ειδική μέριμνα θα ληφθεί 
για τις επιχειρήσεις, ενώ κάθε δραστηριότητα και λειτουργία στην 
περιοχή αναστέλλεται την Κυριακή από τις 10 το πρωί και μετά.
Μέτρα ασφαλείας θα ληφθούν, επίσης, από τα δίκτυα της ΕΥΑΘ, 
της ΔΕΗ και όλα τα υπόλοιπα δίκτυα, ενώ ενημερώσεις θα 
γίνουν στα ΚΤΕΛ, τον ΟΣΕ και κάθε είδους φορέα μετακίνησης. 
Σε επιφυλακή θα βρίσκονται το ΕΚΑΒ, καθώς και τα κοντινά 
νοσοκομεία. Σχέδιο ασφαλείας εκπόνησαν τα ΕΛΠΕ ενώ, όπως 
έγινε γνωστό, και τα πρατήρια υγρών καυσίμων της περιοχής 
θα αδειάσουν τις δεξαμενές τους από τα αποθέματα καυσίμων. 
Ανάλογη ενημέρωση για μέτρα έχει γίνει και στις εγκαταστάσεις 
υγραερίου της περιοχής.
Η πυροσβεστική, η αστυνομία και η τροχαία θα ενημερώνουν τον 
κόσμο και θα αναλάβουν τη διαδικασία ρύθμισης της κυκλοφορίας 
και αποκλεισμού της ζώνης εκκένωσης.
Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία θα υπάρξει ενημέρωση για την 
άρση των μέτρων.

ONLINE ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗ, ΜΕ ΤΟΝ 
ΚΩΔΙΚΟ ΤΟΥ TAXIS
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Στην ψηφιακή εποχή περνάει η Αρχιεπισκοπή Αθηνών, καθώς 
οι πολίτες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέσω υπολογιστή και 
κινητού τηλεφώνου για τα πιστοποιητικά που η Εκκλησία χορηγεί 
μόνο με τον κωδικό που έχουν πάρει για την πρόσβασή τους στο 
Taxis. Οι ιερείς οφείλουν να δίνουν το πιστοποιητικό εντός τριών 
ημερών. Η Αρχιεπισκοπή είναι έτοιμη και απομένει το «πράσινο 
φως» από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. 
Ηδη, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Αρχιεπισκοπής στο ρουφ ιερείς 
κάνουν εντατικά σεμινάρια. Ειδικότερα, όπως ανέφερε χθες στην 
«Κ» ο πρωτοσύγκελλος της Αρχιεπισκοπής Αθηνών, αρχιμανδρίτης 
π. Συμεών Βολιώτης, οι πολίτες μέσω της ιστοσελίδας www.iaath.
gr μπορούν να υποβάλουν αίτηση για την έκδοση πιστοποιητικών 
αδειών γάμου, τελέσεως βαπτίσεων, αγαμίας, υπεύθυνων 
δηλώσεων και άλλων εγγράφων που χορηγούνται από την 
Εκκλησία. Η επιτυχής υποβολή της αίτησης θα φθάνει στον 
υπολογιστή του ναού αλλά και στο κινητό τηλέφωνο του ιερέα, ο 
οποίος πρέπει να εκδώσει το πιστοποιητικό μέσα σε ένα τριήμερο. 
Παρότι η διαδικασία είναι απλή και τα βήματα προκαθορισμένα, οι 
πολίτες θα συνεχίσουν να μπορούν να προστρέξουν στον ναό ώστε 
εκεί να τους βοηθήσουν στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, 
όπως επίσης και να την καταθέσουν χειρόγραφα και οι ιερείς να 
τη διεκπεραιώσουν ηλεκτρονικά.
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