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Την άμεση κατάθεση στη Βουλή, μέχρι σήμερα Παρασκευή, του
πολυαναμενόμενου νομοσχεδίου για την ανακύκλωση προανήγγειλε χθες , σε συνέντευξη Τύπου, ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος γράφει ο Θοδωρής
Καραουλάνης στο greenagenda. gr και σημειώνει ότι: Σύμφωνα με όσα ανέλυσε ο κ. Φάμελλος, βασικός στόχος του νομοσχεδίου και των τεράστιων αλλαγών που έρχονται στη διαχείριση
των αποβλήτων και στην προώθηση της ανακύκλωσης είναι να
επιτευχθούν οι πολύ φιλόδοξοι στόχοι του νέου Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και η χώρα να προχωρήσει σε ένα
νέο παραγωγικό πρότυπο με έμφαση στην κυκλική οικονομία.
Παράλληλα ο Ηλίας Παλιαλέξης σημειώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι
«ένα νέο περιβάλλον για την ανακύκλωση», πρόκειται να διαμορφωθεί με την κατάθεση στη Βουλή του νέου νομοσχεδίου,
όπως έκανε γνωστό σε συνέντευξη Τύπου ο αναπληρωτής
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος.
Στην ουσία, όπως τόνισε ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος στόχος
είναι η χώρα να εκσυγχρονιστεί στον τομέα της κυκλικής οικο-
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νομίας, καθώς το νέο σχέδιο νόμου αποτελεί τροποποίηση του
2929/2001, και να επιτύχει τους ευρωπαϊκούς στόχους σε επίπεδο ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, με
ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο ΑΕΠ, αλλά και
χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Μάλιστα έκανε λόγο για ένα
«υπόδειγμα αλλαγής του οικονομικού και κοινωνικού μοντέλου
στην Ελλάδα», με στόχο την παραγωγή πλούτου για τους πολίτες, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και της κοινωνίας.
Στόχο αποτελεί το «να υπάρχουν κανόνες για τη δημιουργία της
υποχρεωτικότητας, να μειώσουμε την εισφοροδιαφυγή, και
να καταπολεμήσουμε φαινόμενα διαφθοράς», επισήμανε. Στο
νομοσχέδιο προβλέπεται διευρυμένη ευθύνη του παραγωγού,
ενώ ενισχύεται ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Όπως είπε ο κ. Φάμελλος, τίθενται πλέον
οι όροι και το βασικό θεσμικό εργαλείο για την οργάνωση της
ανακύκλωσης, ενώ προβλέπονται σημαντικά θέματα σε επίπεδο δήμων και συστημάτων. Αναλυτικά στις σελ 4 και 5

ΟΠΕΜΕΔ: Nα καταστεί υποχρεωτική η διαμεσολάβηση
για την επίλυση διαφορών
Την αναγκαιότητα νομοθετικών παρεμβάσεων προκειμένου να
καταστεί υποχρεωτική η διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών, τόσο για τα νομικά, όσο και για τα φυσικά πρόσωπα,
με στόχο να αναβαθμιστεί πραγματικά η διαδικασία απονομής
της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, τόνισε ο πρόεδρος της Κεντρικής
Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ και αντιπρόεδρος του
ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων
Επίλυσης Διαφορών), Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε εκδήλωση
που πραγματοποιήθηκε χθες στο ΕΒΕΑ. Το θέμα της εκδήλωσης, που συνδιοργάνωσαν ΕΒΕΑ και ΟΠΕΜΕΔ, με αφορμή τη

συμπλήρωση 7 χρόνων από τη θεσμοθέτηση της διαμεσολάβησης στην χώρα μας, ήταν «Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση - Η
μεγάλη τομή». Ο κ. Μίχαλος στην ομιλία του τόνισε, ότι: «Για να
αναβαθμιστεί πραγματικά η διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα, θα πρέπει να αλλάξει ριζικά η ποιότητα
της νομοθετικής διαδικασίας. Αυτό είναι, άλλωστε, ένα πάγιο
αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας. Μια από τις βασικές μας
διεκδικήσεις, στο πλαίσιο της οποίας έχουμε ως ΕΒΕΑ καταθέσει
και συγκεκριμένες προτάσεις. Συνέχεια στη σελ 3

«Thessaloniki Summit»: Οι επενδύσεις αποτελούν εθνική
ανάγκη για την Ελλάδα, τόνισαν οι εισηγητές στο συνέδριο
Τη θέση του ότι στην Ελλάδα απαιτούνται επενδύσεις ύψους
115-120 δισ. ευρώ, προκειμένου η χώρα να βρεθεί στην προ
οικονομικής κρίσης εποχή, αλλά και την διαπίστωσή του ότι η
χώρα μας «βιώνει μια βίαιη αποεπένδυση -σήμερα στο -8%
με -10%-, με την παραγωγική βάση να ρημάζει» διατύπωσε ο
πρώην υπουργός Οικονομικών, Νίκος Χριστοδουλάκης, καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο πανεπιστήμιο Αθηνών. «Είναι
εθνική ανάγκη οι επενδύσεις στην Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μιλώντας από το βήμα του διήμερου
Thessaloniki Summit 2017 που διοργανώνει στην Θεσσαλονίκη

ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Β. Ελλάδας (ΣΒΒΕ), ο κ. Χριστοδουλάκης ανέφερε ότι «τραπεζικά ιδρύματα και κυβέρνηση συντηρούν το «λόμπι των ζόμπι» που ανήκουν, κυρίως στον χώρο
των επιχειρήσεων», δηλαδή αυτούς, που ενώ έχουν βγάλει τα
χρήματά τους στο εξωτερικό, «το παίζουν αναξιοπαθούντες»
και ζητούν συνεχώς ρυθμίσεις στα μη εξυπηρετούμενα δάνειά
τους, λεηλατώντας και τους ελάχιστους εναπομείνοντες πόρους
της χώρας μας». Συνέχεια στη σελ 9
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
Εορταστικές
εκδηλώσεις Σχολών
του ΕΜΠ

Η Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου γιορτάζει τα 100
χρόνια προσφοράς της στην επιστήμη, την εκπαίδευση
και την κοινωνία και διοργανώνει διάφορες εορταστικές
δραστηριότητες από τις 11 ως τις 13 Οκτωβρίου 2017.
Πληροφορίες: Γραμματεία Σχολής Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ τηλ.: 210 772 2761, 210 772
2781, e-mail: secret@survey.ntua.gr
Παράλληλα, η Σχολή Μηχανολόγων Μηχανικών του
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πραγματοποιεί εσπερίδα με θέμα: «130 χρόνια οι Μηχανολόγοι Καινοτομούν».
Δεκαπέντε απόφοιτοι/-ες της Σχολής θα παρουσιάσουν
προσωπικές ιστορίες τους που αποτέλεσαν σταθμό για
την επιτυχημένη επαγγελματική τους σταδιοδρομία. Στη
συνέχεια, καθηγητές της Σχολής θα συζητήσουν στρατηγικές επιλογές για το μέλλον της εκπαίδευσης, της έρευνας
και της σύνδεσης της Σχολής με την κοινωνία. Η εσπερίδα
πραγματοποιείται στη Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.
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ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων & Το- Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων
14 - 15 Οκτωβρίου
πογράφων Μηχανικών
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
2017
ΑΘΗΝΑ
Συνέδριο: «Μητροπολιτική Περιοχή της Ατ- Τμήμα Αττικής του ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ
τικής: Όψεις της Κρίσης στην Πόλη και την
20 - 22 Οκτωβρίου Κατοικία και οι Αρχιτέκτονες. Μεταλλαγές
2017
στις Διαδικασίες Χωρικής Παραγωγής και
Σχεδιασμού»
ΑΘΗΝΑ
Εκδήλωση για το Ευπαλίνειον Όρυγμα
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας , Ελληνικό
29 Οκτωβρίου
ΣΑΜΟΣ
Τμήμα της ASCE
2017

«Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις»

Εκδήλωση για την Παγκόσμια Ημέρα Προτύπων, με θέμα:
«Πρότυπα για Βιώσιμες και Έξυπνες πόλεις», διοργανώνει
στις 13 Οκτωβρίου 2017 (9:00-17:00, στο Εθνικό Ίδρυμα
Ερευνών, Βασιλέως Κωνσταντίνου 48, Αθήνα) ο Ελληνικός
Οργανισμός Τυποποίησης - ΕΛΟΤ.
Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν με χαιρετισμό του
Χρήστου Σινάνη Αγκαζίρ, Προέδρου του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ) και θα συνεχιστούν με τις
ομιλίες:
- Δραστηριότητες Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Τυποποίησης
για τη διαχείριση της Βιωσιμότητας πόλεων
- Εθνικό Σχέδιο Βιώσιμης Ανάπτυξης για την εξυπηρέτηση
των στόχων της Ατζέντας ΟΗΕ για το 2030
- Ανάγκες προσαρμογής στις εξελίξεις και ανάπτυξη ελληνικού προτύπου έξυπνης πόλης
- Ευφυΐα/Smartness σε υποδομές και πόρους ως κύριο χαρακτηριστικό των βιώσιμων πόλεων
- Έξυπνες πόλεις -Ευφυή συστήματα για τη βιωσιμότητα και
την αποδοτική αξιοποίηση πόρων
- Ανάγκες για κοινή πρακτική έξυπνων πόλεων στην Ελλάδα
- Έξυπνες υποδομές και κτίρια
- Τηλεπικοινωνιακά δίκτυα και υπηρεσίες - Συμβολή τους
στην ευφυΐα των πόλεων
- Συμμετοχή, διαβούλευση. Ευάλωτες ομάδες, ανοικτότητα
και πρόσβαση χωρίς αποκλεισμούς σε χώρους, υποδομές
και υπηρεσίες
- Ασφάλεια και Ποιότητα ζωής στις πόλεις και σχετικοί δείκτες
- Χωρικός και αστικός σχεδιασμός, δημόσιοι χώροι ,αστικό
πράσινο και δημόσια κτίρια -Προτάσεις για δείκτες επιδόσεων

- Συγκοινωνίες/μεταφορές στις πόλεις – Προτάσεις για δείκτες επιδόσεων
- Σχεδιασμός για μείωση της απόθεσης αποβλήτων στην
κυκλική οικονομία
- Ανθεκτικότητα και διαχείριση κρίσεων
- Ανθεκτικότητα πόλεων – Εμπειρίες από τη συμμετοχή στο
διεθνές Δίκτυο Ανθεκτικών πόλεων και σχετικά έργα του
Δήμου Αθηναίων
- Ερευνητικά και προ-τυποποιητικά έργα. Αξιοποίηση προτύπων και τυποποίηση
- Ερευνητικά έργα HORIZON 2020 για έξυπνες πόλεις
- Εμπειρίες συμμετοχής σε προγράμματα HORIZON και ανάγκες αξιοποίησης προτύπων και τυποποίησης
Σκοπός της εκδήλωσης
Η εκδήλωση αποσκοπεί στην παρουσίαση
• των εξελίξεων της τυποποίησης για τις βιώσιμες πόλεις
δηλαδή τις έξυπνες, ανθεκτικές, προσβάσιμες και ανοικτές
πόλεις σε όλους χωρίς αποκλεισμούς
• των προτάσεων για την αξιοποίηση και προσαρμογή των
διεθνών προτύπων στις εγχώριες ανάγκες και την ανάπτυξη
ελληνικού προτύπου έξυπνης πόλης, και
• των απόψεων και των σχετικών πρωτοβουλιών από πλευράς Δήμων/Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης
και των Παρόχων δικτύων και έξυπνων υποδομών και
υπηρεσιών π.χ. στις τηλεπικοινωνίες, ΤΠΕ, ενέργεια, νερό και
διαχείριση αποβλήτων.
Πληροφορίες: Ευαγγελία Αλεξανδρή, ealexandri@elot.gr,
2102120125, Αναστασία Μπόρα, ampora@elot.gr, 210
2120115.

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΠΕΜΕΔ: Nα καταστεί υποχρεωτική η διαμεσολάβηση για την επίλυση διαφορών
Την αναγκαιότητα νομοθετικών παρεμβάσεων προκειμένου να καταστεί υποχρεωτική η διαμεσολάβηση για την
επίλυση διαφορών, τόσο για τα νομικά, όσο και για τα
φυσικά πρόσωπα, με στόχο να αναβαθμιστεί πραγματικά
η διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης στην Ελλάδα,
τόνισε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ και αντιπρόεδρος του ΟΠΕΜΕΔ (Οργανισμός Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης
Διαφορών), Κωνσταντίνος Μίχαλος, σε εκδήλωση που
πραγματοποιήθηκε στο ΕΒΕΑ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
το θέμα της εκδήλωσης, που συνδιοργάνωσαν ΕΒΕΑ και
ΟΠΕΜΕΔ, με αφορμή τη συμπλήρωση 7 χρόνων από τη
θεσμοθέτηση της διαμεσολάβησης στην χώρα μας, ήταν
«Υποχρεωτική Διαμεσολάβηση - Η μεγάλη τομή». Ο κ.
Μίχαλος στην ομιλία του τόνισε, ότι: «Για να αναβαθμιστεί πραγματικά η διαδικασία απονομής της δικαιοσύνης
στην Ελλάδα, θα πρέπει να αλλάξει ριζικά η ποιότητα της
νομοθετικής διαδικασίας. Αυτό είναι, άλλωστε, ένα πάγιο
αίτημα της επιχειρηματικής κοινότητας. Μια από τις βασικές μας διεκδικήσεις, στο πλαίσιο της οποίας έχουμε ως
ΕΒΕΑ καταθέσει και συγκεκριμένες προτάσεις. Παράλληλα
όμως, είναι ανάγκη να αξιοποιηθούν και στη χώρα μας
θεσμοί, όπως η διαμεσολάβηση, που μπορούν αποδεδειγμένα να συμβάλουν στη μείωση της δικαστικής ύλης,
στη βελτίωση της αξιοπιστίας της απονομής δικαιοσύνης,
αλλά και του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το γεγονός
ότι ο νόμος δεν προβλέπει υποχρεωτική προσφυγή στη
διαμεσολάβηση, ούτε καν μάλιστα κάποιο κίνητρο, θα
πρέπει να μας απασχολήσει. Κι αυτό είναι ανάγκη να γίνει
τώρα, σε μια περίοδο όπου έχει ανοίξει το μεγάλο ζήτημα
της διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων οφειλών επιχειρήσεων και νοικοκυριών. Και όπου εκ των πραγμάτων, αναμένεται να δημιουργηθεί ένας μεγάλος όγκος υποθέσεων
προς διαχείριση». Ο αντιπρόεδρος του ΟΠΕΜΕΔ και πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ)
Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, δήλωσε: «Αυτή η υποχρεωτική
απόπειρα διαμεσολάβησης ίσως είναι το κλειδί, τόσο για
την αισθητή ενίσχυση του θεσμού, όσο και για την επί-

λυση μιας σειράς σοβαρών προβλημάτων, για τη Δικαιοσύνη και την Οικονομία. Πιστεύουμε άλλωστε σταθερά,
πως πρέπει ως χώρα να προσεγγίσουμε την υποχρεωτική
διαμεσολάβηση όχι ως ταμπού, αλλά ως ένα λειτουργικό
και σύγχρονο εργαλείο δημόσιας πολιτικής». Ο ομότιμος
καθηγητής του Τμήματος Νομικής ΑΠΘ, αντεπιστέλλον
μέλος της Ακαδημίας Αθηνών και πρόεδρος της Επιτροπής Πιστοποίησης Διαμεσολάβησης, Λάμπρος Κοτσίρης,
υπογράμμισε, μεταξύ άλλων: «Πολέμιοι μικροί υπάρχουν,
αλλά ευτυχώς είναι λίγοι. Αν σκεφθεί κάποιος ότι στη
χώρα μας έχουμε 1.000.000 εκκρεμείς στα δικαστήρια
υποθέσεις, στη Βραζιλία 100.000.000, στην Αργεντινή
90.000.000, στην Αφρική 300.000.000 κλπ, το σκηνικό
μας δίνει δισεκατομμύρια ανθρώπους να μάχονται με
άλλους, πολέμιοι αφανείς, μικροί, γεμάτοι πίκρα, κόστος,
που θα αφήσουν θλιβερά κατάλοιπα στη ζωή, όποιο κι
αν είναι το αποτέλεσμα μίας δίκης. “H Διαμεσολάβηση
είναι λύση ειρήνης”. Όσο πιο ειρηνικός είναι ο κόσμος,
τόσο πιο δίκαιος και όσο πιο δίκαιος, τόσο πιο ειρηνικός».
Ο συνιδρυτής του ADR Center και εμπειρογνώμονας σε
θέματα διαιτησίας για το Συμβούλιο της Ευρώπης και την
Ευρωπαϊκή Ένωση Leonardo D’ Urso, δήλωσε: «Η ανάλυση των στατιστικών δεδομένων που έχει συλλέξει η ΕΕ
αναδεικνύει και τη βέλτιστη πρακτική που επιτυγχάνει εν
τέλει τον ευρωπαϊκό στόχο για ισόρροπη σχέση μεταξύ
δικαστικών και εξωδικαστικών διαδικασιών».
Αναφερόμενος στα στοιχεία της Ιταλίας, είπε ότι πραγματοποιούνται 200.000 διαμεσολαβήσεις ετησίως και πλέον
οι υποθέσεις που καταλήγουν στο δικαστήριο έχουν μειωθεί κατά 30%. Στην ομιλία του, o πρώην εισαγγελέας
Αρείου Πάγου και πρώην εθνικός συντονιστής για την καταπολέμηση της διαφθοράς, Ιωάννης Τέντες, αναφέρθηκε
στη νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και ειδικότερα σε δύο αποφάσεις του, αναλύοντας τις αιτιολογίες τους και τα κριτήρια που αυτές χρησιμοποιούν
για την προσέγγιση του θέματος. Με τις αποφάσεις αυτές,
το δικαστήριο έκρινε ότι εθνική νομοθεσία που προβλέπει
προσφυγή σε διαμεσολάβηση, ως προϋπόθεση του πα-

ραδεκτού της προσφυγής σε δικαστικές διαδικασίες, δεν
προσκρούει ούτε στις σχετικές οδηγίες, ούτε στο άρθρο 47
του χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων της ΕΕ. Περαιτέρω
έκρινε ότι δεν αποκλείεται να προβλεφθεί ότι απαγορεύεται ένα μέρος να αρνηθεί τη συμμετοχή του στη διαμεσολάβηση, εφόσον όμως διασφαλίζεται ότι αυτό μπορεί
άνευ εταίρου να αποσυρθεί από τη διαδικασία μετά την
πρώτη συνάντηση με τον διαμεσολαβητή. Εξάλλου, όπως
διαπίστωσε ο ομιλητής, με σκέψεις ανάλογες με αυτές του
Δικαστηρίου της ΕΕ, κρίνεται ότι η θέσπιση υποχρεωτικής διαμεσολάβησης δεν προσκρούει ούτε στο ελληνικό
Σύνταγμα. Από την πλευρά του, o νομικός σύμβουλος
του υπουργού Δικαιοσύνης, Δημήτρης Μελίδης, πρόσθεσε ότι η «μεγάλη τομή στη Διαμεσολάβηση με την
εισαγωγή της υποχρεωτικότητας, αποτελεί πρωτοβουλία
και στρατηγική επιλογή του υπουργείου Δικαιοσύνης,
Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων». Στη συνέχεια, δικηγόρος-διαμεσολαβήτρια και εκπρόσωπος του
Κέντρου Διαμεσολάβησης ΕΒΕΑ, Βένια Παπαθανασοπούλου, αναφερόμενη στην ανάγκη θεσμοθέτησης της
υποχρεωτικής διαμεσολάβησης, ανέφερε ότι θα πρέπει να
αυξηθεί η αντίληψη της κοινωνίας στη διαμεσολάβηση με
την ενημέρωση και εκπαίδευση. Για την επιτυχία της θα
πρέπει να προβλεφθεί παροχή οικονομικών και άλλων κινήτρων με προσεκτική επιβολή τυχόν κυρώσεων. Τέλος,
δεν πρέπει να συνοδευτεί η υποχρεωτική διαμεσολάβηση
με υπερβολικές τεχνικές λεπτομέρειες ή αυστηρές προϋποθέσεις, που είναι σε αντιπαράθεση με την ίδια την ουσία
της διαμεσολάβησης. Ο γενικός γραμματέας του ΟΠΕΜΕΔ,
Νικόλας Κανελλόπουλος, δήλωσε σχετικά: «Πρέπει να
εξετάσουμε με προσοχή τη διεθνή τάση για την υιοθέτηση
συστημάτων υποχρεωτικής απόπειρας διαμεσολάβησης,
και να την προσαρμόσουμε στις ελληνικές συνθήκες, σε
επιλεγμένες κατηγορίες υποθέσεων. Πάντα με κριτήριο
την εξυπηρέτηση των δικαιωμάτων των πολιτών, διαφύλαξη της ελευθερίας πρόσβασης στη Δικαιοσύνη και
έμφαση στην ανάγκη αποσυμφόρησης των ελληνικών
δικαστηρίων».

Σε εξέλιξη 30 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί δημόσιων έργων, προϋπολογισμού
41 εκατ. ευρώ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η ηλεκτρονική υποβολή
58 προσφορών οικονομικών φορέων, στο πλαίσιο του πρώτου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για δημόσια έργα του Δήμου
Πεντέλης «αρ. συστ. 63714 με τίτλο (Εργασίες επισκευής
και συντήρησης κτιρίων και αθλητικών εγκαταστάσεων)».
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Γενική Γραμματεία Εμπορίου
και Προστασίας Καταναλωτή, από κοινού με τη Γενική Γραμματεία Υποδομών, έχουν δημιουργήσει και στελεχώσει την
κατάλληλη υποδομή για την εκπαίδευση και υποστήριξη των

εργοληπτών, καθώς και των φορέων του Δημοσίου, για τη
δημοσίευση και διενέργεια των ηλεκτρονικών διαγωνισμών.
Επιπλέον, βρίσκονται σε εξέλιξη 30 ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί
δημοσίων έργων, συνολικού προϋπολογισμού 41 εκατ.
ευρώ, στην ιστοσελίδα του συστήματος, ενώ καθημερινά ο
αριθμός αυτών των διαγωνισμών αυξάνεται με γεωμετρική
πρόοδο. «Τα παραπάνω ενισχύουν την πεποίθηση ότι η μετάβαση στο νέο σύστημα διενέργειας διαγωνισμών θα ολοκληρωθεί με επιτυχία χάρις τις συντονισμένες προσπάθειες και

την εποικοδομητική συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων
φορέων, γεγονός που εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες ανάθεσης
των συμβάσεων των δημοσίων έργων σε όφελος της εθνικής
οικονομίας των δημόσιων φορέων και του υγιούς ανταγωνισμού μεταξύ των εμπλεκόμενων εργοληπτικών επιχειρήσεων» σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου
Οικονομίας.
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Τι είπε ο αν. ΥΠΕΝ Σ. Φάμελλος στη συνέντευξη Τύπου για την
ανακύκλωση

«Ένα νέο περιβάλλον για την ανακύκλωση», πρόκειται να διαμορφωθεί με την κατάθεση στη Βουλή του
νέου νομοσχεδίου, όπως έκανε γνωστό σε συνέντευξη
Τύπου ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και
Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος. Στην ουσία, όπως
τόνισε ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος στόχος είναι
η χώρα να εκσυγχρονιστεί στον τομέα της κυκλικής
οικονομίας, καθώς το νέο σχέδιο νόμου αποτελεί
τροποποίηση του 2929/2001, και να επιτύχει τους
ευρωπαϊκούς στόχους σε επίπεδο ανάκτησης, επαναχρησιμοποίησης και ανακύκλωσης, με ταυτόχρονη δημιουργία προστιθέμενης αξίας στο ΑΕΠ, αλλά
και χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. Μάλιστα έκανε
λόγο για ένα «υπόδειγμα αλλαγής του οικονομικού
και κοινωνικού μοντέλου στην Ελλάδα», με στόχο
την παραγωγή πλούτου για τους πολίτες, την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και της κοινωνίας.
Στόχο αποτελεί το «να υπάρχουν κανόνες για τη δημιουργία της υποχρεωτικότητας, να μειώσουμε την
εισφοροδιαφυγή, και να καταπολεμήσουμε φαινόμενα
διαφθοράς», επισήμανε. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
στο νομοσχέδιο προβλέπεται διευρυμένη ευθύνη του
παραγωγού, ενώ ενισχύεται ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης και της κοινωνίας των πολιτών. Όπως είπε
ο κ. Φάμελλος, τίθενται πλέον οι όροι και το βασικό
θεσμικό εργαλείο για την οργάνωση της ανακύκλωσης, ενώ προβλέπονται σημαντικά θέματα σε επίπεδο
δήμων και συστημάτων. Όπως ανέφερε «ήδη από το
2015 υπάρχει ένας νέος σχεδιασμός σε αντίθεση με
τη λογική των μεγάλων έργων, καθώς αυτά θα υποθήκευαν τους δήμους για πολλά χρόνια και θα πολλαπλασίαζαν τα πρόστιμα». Ήδη έχουν καταρτιστεί
δεκατρία περιφερειακά σχέδια, τα οποία έχουν εγκριθεί, ενώ για τα περισσότερα έχουν ήδη εξασφαλιστεί
χρηματοδοτήσεις. Στόχοι μέχρι το 2020 αποτελούν η
ανάκτηση, η ανακύκλωση και η επαναχρησιμοποίηση
σε τοπικό επίπεδο σε ποσοστό 50%, ενώ κρίνεται ως
ιδιαίτερα σημαντικό το κομμάτι της διαλογής στην
πηγή και η ανάκτηση του βιοαποδομήσιμου υλικού

στον κάδο. Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Φάμελλο,
«η πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση στηρίζεται και αποκτά την ευθύνη και με τον τρόπο αυτό συμβάλει στην
ενηλικίωση της τοπικής αυτοδιοίκησης», καθώς έχουν
ήδη εξασφαλιστεί οι πόροι ύψους 1,1 δισ. ευρώ για
την προώθηση των δράσεων και των υποδομών που
απαιτούνται, ενώ το νομοσχέδιο προβλέπει μεγάλη
ευελιξία σε σχέση με τις πρακτικές που θα ακολουθήσει ο κάθε δήμος. Επιπλέον, στόχος του νομοσχεδίου
είναι «να αξιοποιούνται τα συστήματα ανακύκλωσης
για τον σκοπό που δημιουργούνται, με χαμηλό κόστος
και να λειτουργούν ενισχυμένα». Όσον αφορά το ρόλο
των δήμων, «τα τοπικά σχέδια διαχείρισης αποτελούν
το ευαγγέλιο της ανακύκλωσης», σύμφωνα πάντα με
τον αναπληρωτή υπουργό, ενώ, όπως τόνισε «σε αυτή
τη βάση προβλέπονται όλες οι συνεργασίες των δήμων με οποιαδήποτε δραστηριότητα», στη λογική του
ο «ρυπαίνων πληρώνει» και με βασικό ζητούμενο τη
μείωση της παραγωγής απορριμμάτων και την επαναχρησιμοποίηση. Στόχο αποτελεί επίσης η τιμολογιακή
πολιτική, καθώς και τα δημοτικά τέλη να συνδεθούν
με τις ποσότητες των απορριμμάτων που παράγει ο
κάθε δήμος, έτσι ώστε οι πολίτες να διαπιστώνουν την
ανταποδοτικότητα του μέτρου μέσω της μείωσης των
δημοτικών τελών, ανάλογα με τα ποσοστά ανακύκλωσης που επιτυγχάνονται. Όπως είπε ο κ. Φάμελλος, «ο
πόρος της ανακύκλωσης είναι κοινωνικός πόρος και
πρέπει να επιστρέφεται στην κοινωνία που τον έχει
καταβάλει». Επιπλέον, στο εν λόγω νομοσχέδιο προβλέπονται τέλη και οικονομικά μέτρα για τη μείωση
της πλαστικής σακούλας, ενώ ενισχύεται περαιτέρω
ο ρόλος της ΤΑ σε σχέση με τους ελέγχους, αλλά και
τις κυρωτικές διατάξεις. Μάλιστα, προβλέπονται πρόστιμα για πολίτες και παραγωγούς που θα ξεκινούν
από 20 ευρώ και θα φθάνουν ακόμα και τα 500. Το
νομοσχέδιο, ύστερα από τρεις εκτεταμένους κύκλους
διαβούλευσης, έρχεται να εναρμονίσει θεσμικά τη
χώρα με τις ευρωπαϊκές πρακτικές, καθώς το 81% των
απορριμμάτων που παράγεται εξακολουθεί να θάβεται, ενώ τα ποσοστά της ανάκτησης βρίσκονται στο
19% με ευρωπαϊκό μέσο όρο το 31%. Μάλιστα, κατά
άτομο η ανακύκλωση στη χώρα μας βρίσκεται στα
15,8 κιλά το χρόνο ενώ στην ΕΕ ο αντίστοιχος μέσος
όρος είναι τα 110. «Κάνουμε μία κοινωνική συμφωνία
ανακύκλωσης στη χώρα σε όλα τα επίπεδα» ανέφερε ο
κ. Φάμελλος κατά την παρουσίαση του νομοσχεδίου,
ενώ ανακοίνωσε και την αναβάθμιση και ενίσχυση
του ρόλου του ΕΟΑΝ, ο οποίος, παρά την υποστελέχωσή του, έχει θέσει ήδη σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) καθώς και το Εθνικό

Μητρώο Παραγωγών (ΕΜΠΑ). Απ΄ την πλευρά το ο
κ. Δημήτρης Πολιτόπουλος, πρόεδρος του ΕΟΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης), έκανε λόγο για
«ένα νομοσχέδιο με τεράστια συμμετοχή όλων των
ενδιαφερομένων», ενώ έκανε γνωστό ότι ο Οργανισμός με τις νέες ευθύνες που του ανατίθενται στόχο θα
έχει, μεταξύ άλλων, τη μείωση της εισφοροδιαφυγής
από τους παραγωγούς, αφού θα επιβάλλει πρόστιμα,
θα έχει τη δυνατότητα αναστολής συστημάτων σε
περίπτωση που διαπιστωθούν μία σειρά παραβάσεων. Όπως είπε παρατηρείται 40% εισφοροδιαφυγή
μόνο από τον κλάδο των συσκευασιών, στερώντας
από τα κρατικά έσοδα περί τα 8 εκατ. ευρώ. Επίσης,
σύμφωνα με τον κ. Πολιτόπουλο, ζητούμενο αποτελεί
η συμμετοχή όλων των παραγωγών με ίσους όρους
στην ανακύκλωση, ενώ άμεσα πρόκειται να πραγματοποιηθούν έλεγχοι σε συνεργασία και με το ΣΔΟΕ.
Όπως έγινε γνωστό, εντός του 2018 αναμένεται να
έχουν τοποθετηθεί οι νέοι κάδοι για τη συλλογή, να
έχουν δημιουργηθεί οι μονάδες ανάκτησης και τα
πράσινα σημεία, καθώς οι πόροι της τάξης του 1,1 δισ.
έχουν ήδη εξασφαλιστεί και αναμένεται να εγκριθούν
εντός του 2017. Στόχος είναι ο πολίτης που πετάει λιγότερο, αλλά και να πληρώνει λιγότερο, ενώ από το
2018 θα εφαρμοστεί η τιμολόγηση ανά ΟΤΑ ανάλογα
με τα ζυγολόγια. Όπως ξεκαθάρισε ο κ. Φάμελλος, «θα
στηρίξουμε τους ΟΤΑ και τις τοπικές κοινωνίες σε επίπεδο υποδομών». Όσον αφορά τα συστήματα, αυτά
καθίστανται πλέον μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με
αποκλειστικά οργανωτικό ρόλο, με ασυμβίβαστο μεταξύ στελεχών, διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες,
υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων, ενώ θα συγκροτηθεί και εποπτικό όργανο από τους υπόχρεους
παραγωγούς. Επιπλέον, εξορθολογίζεται το διοικητικό
κόστος, τίθεται όριο στο αποθεματικό τους, ενώ ενισχύεται και ο έλεγχός τους με βάση τα αποτελέσματα.
Τέλος, δίνεται η δυνατότητα σε κάθε δήμο να δημιουργήσει το δικό του σύστημα. Κλείνοντας ο κ. Φάμελλος
έκανε λόγο για συνολική αναβάθμιση των υπηρεσιών
του δήμου προς τον πολίτη, με απόλυτη στήριξη της
πολιτείας, επισημαίνοντας ότι «δίνεται πλέον το θεσμικό έναυσμα προκειμένου να αρχίσουμε να λειτουργούμε σε υψηλά στάνταρ».
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ΟΙ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Την άμεση κατάθεση στη Βουλή, μέχρι αύριο Παρασκευή,
του πολυαναμενόμενου νομοσχεδίου για την ανακύκλωση
προανήγγειλε σήμερα, σε συνέντευξη τύπου, ο αναπληρωτής
υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης Φάμελλος. Ο Θοδωρής
Καραουλάνης γράφει στο greenagenda.gr ότι σύμφωνα με
όσα ανέλυσε ο κ. Φάμελλος, βασικός στόχος του νομοσχεδίου και των τεράστιων αλλαγών που έρχονται στη διαχείριση
των αποβλήτων και στην προώθηση της ανακύκλωσης είναι
να επιτευχθούν οι πολύ φιλόδοξοι στόχοι του νέου Εθνικού
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και η χώρα να προχωρήσει
σε ένα νέο παραγωγικό πρότυπο με έμφαση στην κυκλική
οικονομία. Επιτελικό ρόλο στον νέο σχεδιασμό έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος ενώ σε κύριο εκτελεστικό βραχίονα για
τον τομέα της ανακύκλωσης αναδεικνύεται ο μέχρι σήμερα
«υποβαθμισμένος» Εθνικός Oργανισμός Ανακύκλωσης, ο
οποίος ενισχύεται με πόρους και αρμοδιότητες. Σημείο κλειδί
όμως της επιτυχίας του νέου συστήματος θα είναι οι Δήμοι
όλης της χώρας και φυσικά οι πολίτες και οι επιχειρήσεις
που θα κληθούν να εφαρμόσουν τις νέες ρυθμίσεις και να
εξοικειωθούν με ένα συνολικά νέο μοντέλο. Όπως άλλωστε
είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος το νέο πλαίσιο
απαιτεί μια καλύτερη διοίκηση, μια καλύτερη αυτοδιοίκηση
και καλύτερους πολίτες, εστιάζοντας στις διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες που χρειάζονται, στις οικονομικές και
άλλες δυνατότητες που δίνονται με το νέο πλαίσιο αλλά και
την αλλαγή νοοτροπίας που χρειάζονται όλοι στην χώρα για
να επιτύχουμε μείωση παραγωγής αποβλήτων και αύξηση
της ανακύκλωσης.
Τα βασικά σημεία των αλλαγών που επέρχονται με το νομοσχέδιο -αλλά και τα προβλήματα που προσπαθεί να επιλύσει
η κυβέρνηση- είναι τα εξής:
1. Επίτευξη των εθνικών και ευρωπαϊκών στόχων – μείωση
των αποβλήτων που καταλήγουν στην υγειονομική ταφή
- Τίθενται ως στόχοι οι προβλεπόμενοι από το ΕΣΔΑ (εθνικό
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων).
- Κίνητρο στους ΟΤΑ μέσω του κανονισμού τιμολόγησης των
ΦοΔΣΑ (Φορέων Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων).
- Ποιοτική αναβάθμιση της ανακύκλωσης με υποχρέωση
χωριστής συλλογής.
- Καθιέρωση υποχρέωσης για χώρους συνάθροισης κοινού
και δημόσιες επιχειρήσεις για διαλογή στην πηγή.
2. Ενίσχυση του ρόλου τον ΟΤΑ – κινητοποίηση των ΟΤΑ
για την ανακύκλωση
- Η οργάνωση της χωριστής συλλογής από τους φορείς ΑΣΕΔ
και ΣΣΕΔ (Ατομικά και Συλλογικά, αντίστοιχα, Συστήματα
Εναλλακτικής Διαχείρισης) να γίνεται σύμφωνα με Τοπικό
Σχέδιο διαχείρισης το οποίο διαμορφώνει ο Δήμος.
- Αποσαφηνίζεται το δικαίωμα τον ΟΤΑ να συμμετέχουν σε
φορείς ΣΕΔ και καθιερώνεται το δικαίωμά τους να οργανώνουν οι ίδιοι ΣΕΔ.
- Κίνητρο στους ΟΤΑ μέσω του κανονισμού τιμολόγησης των
ΦοΔΣΑ.
- Δυνατότητα συνεργασίας ΟΤΑ, ΣΕΔ και φορέων αλληλέγγυας και κοινωνικής οικονομίας.
3. Χρήση των πόρων προς όφελος της εναλλακτικής διαχείρισης και διασφάλιση ομαλής λειτουργίας της αγοράς

- Μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας των ΣΕΔ και απαγόρευση
διανομής μερίσματος.
- Οργανωτικός μόνο ο ρόλος των Φορέων ΣΕΔ - απαγορεύεται η εκτέλεση από τους ίδιους εργασιών εναλλακτικής
διαχείρισης.
- Αποφυγή καταστάσεων σύγκρουσης συμφερόντων. Ασυμβίβαστο των μελών διοίκησης και στελεχών Φορέων ΣΕΔ με
στελέχη και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες
εναλλακτικής διαχείρισης.
- Κανονισμός προμηθειών για την ανάθεση συμβάσεων εκ
μέρους των Φορέων ΣΕΔ, στα πρότυπα που θα εκδώσει ο
ΕΟΑΝ.
- Υποχρέωση δημοσιοποίησης στοιχείων των ΣΕΔ προς τους
υπόχρεους παραγωγούς και προς την κοινωνία.
- Εποπτικό όργανο που θα συγκροτείται από τους υπόχρεους
παραγωγούς για την επίβλεψη της λειτουργίας του Φορέα
ΣΕΔ.
- Δικαίωμα συμμετοχής στο κεφάλαιο των υπόχρεων παραγωγών κατόπιν αιτήματός τους.
- Εξορθολογισμός του διοικητικού κόστους των Φορέων ΣΕΔ.
- Μέγιστο αποθεματικό για την αποφυγή συσσώρευσης των
πόρων.
- Αποσαφηνίζεται τι πρέπει να καλύπτει η χρηματική εισφορά
που καταβάλουν οι παραγωγοί στους Φορείς ΣΕΔ .
4. Πάταξη της εισφοροδιαφυγής και δίκαιη κατανομή της
ευθύνης
- Ευθύνη του διακινητή να μην διακινεί προϊόντα παραγωγών που δεν έχουν τηρήσει την υποχρέωση συμμετοχής
σε ΣΕΔ (ορισμός του διακινητή, έλεγχος μέσω του αριθμού
ΕΜΠΑ, πρόστιμα στον διακινητή).
- Αναγραφή στα παραστατικά πώλησης του αριθμού ΕΜΠΑ
(Εθνικό Μητρώο Παραγωγών Αποβλήτων).
- Τίθεται ως ειδικός όρος εκτέλεσης των δημοσίων συμβάσεων προμηθειών (ν.2939/2001) η εγγραφή στο ΕΜΠΑ.
- Επιβολή προστίμου ίσου με το διπλάσιο του ποσού που δεν
καταβλήθηκε από παραγωγό κατά παράβαση της υποχρέωσής του.
5. Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του ΕΟΑΝ
- Τροποποίηση της οργανωτικής δομής, πρόβλεψη χωριστών Διευθύνσεων για Ελέγχους και για ΟΤΑ, δημιουργία
Διευθύνσεων με θεματικό αντικείμενο.
- Ενίσχυση του ΕΟΑΝ με ανθρώπινο δυναμικό με πρόβλεψη
επιπλέον θέσεων αλλά και με πρόβλεψη διαδικασίας προσλήψεων με ταχύτερες και ευέλικτες διαδικασίες.
- Ασυμβίβαστο των μελών του ΔΣ του ΕΟΑΝ με μέλη διοίκησης Φορέων ΣΣΕΔ ή επιχειρήσεων που εκτελούν εργασίες
εναλλακτικής διαχείρισης.
- Ορίζονται συγκεκριμένες προθεσμίες για τον ΕΟΑΝ για έκδοση πράξης που αφορά τη λειτουργία των Φορέων.
6. Εντατικοποίηση των ελέγχων και ενίσχυση του κυρωτικού μηχανισμού
- Περιγράφεται αναλυτικά η διαδικασία ελέγχου και διαπίστωσης παράβασης
- Προβλέπεται η δυνατότητα παροχής συνδρομής στον ΕΟΑΝ
από τις λοιπές ελεγκτικές αρχές της χώρας (Επιθεωρητές Περιβάλλοντος, ΣΔΟΕ, Γενική Γραμματεία Εμπορίου, ΑΑΔΕ).

- Πρόβλεψη υποχρέωσης του ΕΟΑΝ να διενεργεί έλεγχο σε
ΣΕΔ κατόπιν απαίτησης του εποπτικού οργάνου που απαρτίζεται από παραγωγούς.
- Προβλέπονται ποινικές κυρώσεις για τις παραβάσεις παρεμπόδισης ελέγχου ή δήλωσης αναληθών ποσοτήτων.
- Προβλέπονται διοικητικά και οικονομικά πρόστιμα, που επιβάλλονται από τον ΕΟΑΝ.
- Θεσπίζεται σαφές και συγκεκριμένο πλαίσιο ώστε να υπάρχει
αποτελεσματικός κυρωτικός μηχανισμός που θα λειτουργεί
αποτρεπτικά στην τέλεση παραβάσεων.
- Προβλέπεται δυνατότητα του ΕΟΑΝ να αφαιρεί την έγκριση
λειτουργίας των Συστημάτων που παραβιάζουν συστηματικά τους όρους του επιχειρησιακού τους σχεδίου.
7. Ειδικά μέτρα για τη μείωση της χρήσης της πλαστικής
σακούλας
- Πρόβλεψη υποχρεωτικής αναγραφής αριθμού ΕΜΠΑ και
στοιχείων προέλευσης των σακουλών.
- Τέλος αποτροπής χρήσης των λεπτών πλαστικών σακουλών μεταφοράς.
- Εφαρμογή του τέλους στο λιανεμπόριο ώστε να μην επιβαρύνονται οι παραγωγοί και περιορισμός του τέλους στις
σακούλες με πάχος τοιχώματος 15-50 μ.
- Ενίσχυση της βιοαποδομήσιμης σακούλας.
- Δωρεάν διάθεσης - προώθηση των επαναχρησιμοποιήσιμων τσαντών με υποχρεωτική τοποθέτηση αυτών στα
ταμεία.
- Πρόβλεψη μεταβατικού χρονικού διαστήματος (6 μηνών
για το τέλος και 10 μηνών για το barcode) προκειμένου να
έχει τον αναγκαίο χρόνο η βιομηχανία και η αγορά να προσαρμοστεί στις νέες ρυθμίσεις.
- Διοχέτευση του τέλους στην χορήγηση επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών στον καταναλωτή ώστε να λειτουργήσει
ανταποδοτικά και να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης .
- Οι ΟΤΑ οφείλουν να λάβουν υπόψη κατά την κατάρτιση των
Τοπικών Σχεδίων και την λειτουργία πράσινων σημείων την
ανάγκη εφαρμογής μέτρων μείωσης της χρήσης των λεπτών
πλαστικών σακουλών μεταφοράς.
Ο Σωκράτης Φάμελλος κατά τη συνέντευξη τύπου προανήγγειλε, πέρα από την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή,
και τα βήματα που θα ακολουθήσουν για να ολοκληρωθεί το
πλαίσιο εφαρμογής των ρυθμίσεων και του σχεδιασμού του
υπουργείου:
- Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων ΑΕΚΚ.
- Ηλεκτρονική πλατφόρμα σε συνεργασία με την ΑΑΔΕ για το
τέλος πλαστικής σακούλας.
- Προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης και παροχή επαναχρησιμοποιούμενων τσαντών.
- Εγκύκλιος για τις δημόσιες συμβάσεις.
- Πρόσληψη προσωπικού στον ΕΟΑΝ.
- Έκδοση πρότυπου κανονισμού προμηθειών για τα ΣΕΔ.
- Συγκρότηση Επιτροπής Διαβούλευσης.
- Παραμετροποίηση προστίμων.
- Έγκριση νέων επιχειρησιακών σχεδίων με νέα στοχοθεσία
(ΕΣΔΑ) των ΣΕΔ.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Μεγάλες οι προοπτικές ανάπτυξης για τον κλάδο του
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου σύμφωνα με την Deloitte
Ευοίωνο και με σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για τις
εταιρείες που θα καταφέρουν να προσαρμοστούν στις
αλλαγές και να ανταπεξέλθουν στις νέες απαιτήσεις μιας
περισσότερο κατακερματισμένης αγοράς, διαφαίνεται το
μέλλον του κλάδου του Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου
(LNG), παρά τις σημαντικές επερχόμενες προκλήσεις, σύμφωνα με την έκθεση της Deloitte “Navigating the new
world of LNG”. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως δήλωσε
ο Σωτήρης Μπατζιάς, υπεύθυνος (Principal) στον τομέα
στρατηγικού σχεδιασμού της Deloitte στην Ελλάδα, «η
παγκόσμια αγορά ενέργειας μεταβάλλεται στη βάση δεδομένων και προβλέψεων που αφορούν στην προσφορά
φυσικών πόρων, προοπτικών οικονομικής ανάπτυξης,
περιβαλλοντικών περιορισμών, αλλά και ρυθμιστικών
κανόνων για τη διασφάλιση της μελλοντικής βιωσιμότητας του ενεργειακού συστήματος. Αυτή η μεταβλητότητα
είναι ιδιαίτερα εμφανής στην αγορά του φυσικού αερίου,
όπου τα παραδοσιακά μοντέλα δραστηριοποίησης βασικών πελατών και προμηθευτών προσαρμόζονται πλέον
στη βάση ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων, μεγέθους
και δυνατότητας ευελιξίας στην αλυσίδα αξίας». O κ. Μπατζιάς προσθέτει, «Στην Ελλάδα, η δρομολογούμενη απελευθέρωση των αγορών ενέργειας προσφέρει έναν ουσιαστικό λόγο για τη στρατηγική επανατοποθέτηση εταιριών
και την προσαρμογή της επιχειρησιακής τους λειτουργίας,
υποστηρίζοντας τον εθνικό ενεργειακό προγραμματισμό.
Σε αυτό το πλαίσιο, το ΥΦΑ και οι λύσεις ευελιξίας που
μπορεί να προσφέρει αποτελούν σημαντικό εργαλείο
ενίσχυσης των προοπτικών ανάπτυξης των εταιριών του
κλάδου τόσο στην Ελλάδα, όσο και στην ευρύτερη περιοχή». Παράλληλα, η έκθεση εξετάζει πώς οι επερχόμενες
εξελίξεις στον κλάδο και οι νέες εξωτερικές παράμετροι θα

οδηγήσουν στην εμφάνιση νέων «παικτών» στην αγορά,
όπως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, έμποροι
και οργανωμένες αγορές (hubs), καθώς και με ποιον τρόπο αυτά θα δημιουργήσουν νέα επιχειρηματικά μοντέλα
με στόχο την αύξηση της κερδοφορίας. Όπως αναφέρεται
στην έκθεση, για τους «παίκτες» της αγοράς που έχουν τη
δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια βραχυπρόθεσμα, η προοπτική του LNG περιλαμβάνει για τις επόμενες
δύο δεκαετίες ένα πλούσιο μίγμα ευκαιριών ανάπτυξης,
εν μέσω αλλαγών, αβεβαιότητας και προκλήσεων. Τα
πορίσματα της έκθεσης περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
Μια σειρά από σημαντικές ευκαιρίες: Το φυσικό αέριο
είναι το ταχύτερα αναπτυσσόμενο ορυκτό καύσιμο σε
παγκόσμιο επίπεδο, επωφελούμενο από την ευελιξία στην
χρήση του, την ανταγωνιστική του τιμή και το σχετικά
χαμηλό περιβαλλοντικό του αποτύπωμα. Παράλληλα, το
ΥΦΑ βρίσκεται σε αρκετά πλεονεκτική θέση στην αγορά,
αντικατοπτρίζοντας σημαντικό ποσοστό της φερόμενης
ως επερχόμενης ανάπτυξης στον κλάδο του φυσικού αερίου, καθώς πολλές αγορές δεν διαθέτουν εγχώριους ή
γειτονικούς πόρους που μπορούν να μεταφερθούν μέσω
αγωγού. Σύμφωνα με την έκθεση, οι τάσεις της αγοράς
φαίνεται πως είναι μακροπρόθεσμα θετικές, καθώς οι
παραδοσιακές αγορές επεκτείνονται, αναδύονται νέες
αγορές ανά τον κόσμο, αξιοποιούνται νέες τεχνολογίες
στις χερσαίες και θαλάσσιες μεταφορές και υποστηρίζονται πολιτικές μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος. Η
αυξημένη κινητικότητα σε όλο τον κόσμο για τη μείωση
της εξάρτησης από τον άνθρακα παρέχει πρόσθετη υποστήριξη για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές του ΥΦΑ. Η
ανάπτυξη και η ποικιλομορφία των αγορών αναμένεται
να τονώσουν τις τάσεις διαφοροποίησης κατά μήκος της

αλυσίδας αξίας, δημιουργώντας παράλληλα προϋποθέσεις ανάπτυξης σε ευρύτερους γεωγραφικούς χώρους.
Η έκθεση κάνει αναφορά στην εμφάνιση νέων προμηθευτών, νέων αγορών, πιο ευέλικτων εμπορικών διαδικασιών και νέων τεχνολογιών, οι οποίες προσφέρουν
περισσότερες δυνατότητες στους συμμετέχοντες στην
αλυσίδα αξίας του ΥΦΑ. Μετά από μια περίοδο που χαρακτηρίστηκε από τον περιορισμένο αριθμό προμηθευτών
και μεγάλων αγορών, τις τυπικές εμπορικές διαδικασίες
και τον περιορισμένο αριθμό νέων τεχνολογιών, όλα αυτά
τα στοιχεία αναμένεται να μεταβληθούν σημαντικά στις
επόμενες δύο δεκαετίες. Οι επερχόμενες αλλαγές δημιουργούν αναπόφευκτα αβεβαιότητα στον κλάδο, λόγω των
κινδύνων που συνδέονται με τη βιωσιμότητα των συγκεκριμένων επενδύσεων. Ανάμεσα στις «πηγές» αβεβαιότητας για την αγορά του ΥΦΑ περιλαμβάνονται, ο ρυθμός
ανάκαμψης τη οικονομίας, η αύξηση της ζήτησης, οι τάσεις των τιμών του πετρελαίου και ο ανταγωνισμός από
άλλες μορφές ενέργειας. Η προσαρμογή της τεχνολογίας,
η εμφάνιση περισσότερο ευέλικτων υποδομών, καθώς
και η δημιουργία οργανωμένων αγορών (hubs) μπορεί
να δημιουργήσει προϋποθέσεις αποτελεσματικότερης
διαχείρισης των κινδύνων κατά μήκος της αλυσίδας αξίας. Το πρόσφατο κύμα ανάπτυξης υποδομών διαχείρισης
ΥΦΑ, ιδιαίτερα σε Αυστραλία και ακολούθως στις ΗΠΑ,
δημιουργεί προκλήσεις για τη βιωσιμότητα υφιστάμενων
και νέων έργων. Η διάρκεια και η διαχείριση αυτής της
περιόδου θα είναι εξαιρετικά δύσκολη για τους συμμετέχοντες στην αγορά και θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο
την επόμενη φάση επέκτασης υποδομών του ΥΦΑ, που
αναμένεται στις αρχές της επόμενης δεκαετίας.

Εκδήλωση για τα 40 χρόνια του ΣΕΕΠΕ
Τα 40 χρόνια συνεχούς και συνεπούς προσφοράς στην
ελληνική οικονομία γιόρτασε με μεγάλη επιτυχία χθες το
βράδυ στο Περιστύλιο του Ζαππείου ο Σύνδεσμος Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ), παρουσία
εκπροσώπων της Πολιτείας, πολιτικών κομμάτων, του
επιχειρηματικού κόσμου, δημοσιογράφων, Φορέων του
Κλάδου, καθώς και των Εταιριών - Μελών του. Χαιρετισμό εκ μέρους της Πολιτείας απεύθυναν ο Υπουργός
Οικονομίας και Ανάπτυξης, κ. Δημήτρης Παπαδημητρίου,
καθώς και η πρώην Υπουργός και Τομεάρχης Οικονομίας
και Ανάπτυξης της Νέας Δημοκρατίας, κα Ντόρα Μπακογιάννη. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΕΠΕ, κ. Ρομπέρτο Καραχάννας, στον χαιρετισμό του έκανε μία σύντομη αναδρομή στις ημερομηνίες
σταθμούς για την αγορά των καυσίμων, επισημαίνοντας
πως «ο Σύνδεσμός μας ήταν και είναι ενεργά παρών, λειτουργώντας με συνέπεια και υπευθυνότητα». Επιπροσθέ-

τως, τόνισε ότι σε μια χρονική συγκυρία που το παγκόσμιο
ενεργειακό τοπίο επηρεάζεται από παράγοντες όπως οι
τεχνολογικές εξελίξεις και η κλιματική αλλαγή, οι Εταιρίες
Εμπορίας Πετρελαιοειδών - μέσω του ΣΕΕΠΕ- έχουν τη
θέληση, την εμπειρία και τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσουν στη διαμόρφωση της μελλοντικής ενεργειακής
αγοράς της Χώρας, τονίζοντας την μεγάλη σημασία της
συνεργασίας του ΣΕΕΠΕ με ένα από τα μεγαλύτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Χώρας. Επίσης, με την ευκαιρία
της εκδήλωσης, ανακοίνωσε χορηγία - από πλευράς των
Εταιριών - Μελών του ΣΕΕΠΕ - προς την Πολιτεία για την
προμήθεια ειδικού οχήματος για τη διεξαγωγή μυστικών
ερευνών ακρίβειας παραδόσεων στα πρατήρια. Ακολούθως, ο Πρόεδρος του ΣΕΕΠΕ, κ. Γιάννης Αληγιζάκης αναφέρθηκε διεξοδικά στο ρόλο του ΣΕΕΠΕ, τη συνεισφορά
του στο κοινωνικό προϊόν και στην αμέριστη υποστήριξη
στην Πολιτεία για την επίλυση των σοβαρών προβλημά-

των του Κλάδου. Επεσήμανε ότι αυτό που χρειάζεται ο
Κλάδος είναι να υπάρχει μεγαλύτερη βούληση και αποφασιστικότητα στην εφαρμογή και υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων. Κάλεσε όλους τους Φορείς, να ενώσουν τις
δυνάμεις τους, καθώς επίσης και τα αρμόδια Υπουργεία
να συντονίσουν τις ενέργειες και τις κοινές δράσεις τους
στον έλεγχο της αγοράς. Τέλος, τόνισε ότι η Πολιτεία και
οι Φορείς του Κλάδου θα πρέπει να συνεργαστούν στενά,
με αμοιβαία εμπιστοσύνη για τη διαμόρφωση ενός υγιούς
και σταθερού επιχειρηματικού πλαισίου, με μακροχρόνιο
ορίζοντα για το συμφέρον του Έλληνα Καταναλωτή και
της Εθνικής Οικονομίας. Ο Σύνδεσμός μας θα είναι παρών
για να βρούμε μαζί λύσεις, τεχνολογίες και τρόπους, ώστε
να συνεχίζουμε να βάζουμε την Ελλάδα μπροστά και τα
επόμενα χρόνια.
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Σταθερό κρατάει η ΡΑΕ το ΕΤΜΕΑΡ - Τέλος του χρόνου μηδενίζεται
το σωρευτικό λογιστικό χρέος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ
Η ΡΑΕ κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειάς της την 26η Σεπτεμβρίου 2017, εξέτασε την αναγκαιότητα άσκησης της αρμοδιότητάς της για αναπροσαρμογή των χρεώσεων του Ειδικού
Τέλους Μείωσης Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ). Σύμφωνα με το
energypress.gr εν προκειμένω, η Αρχή εξέτασε¬ την εξέλιξη
των εσόδων και εξόδων του «Ειδικού Λογαριασμού Α.Π.Ε και
Σ.Η.Θ.Υ.Α» (ΕΛΑΠΕ), όπως αυτή αποτυπώνεται στο «Μηνιαίο
Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ Διασυνδεδεμένου
Συστήματος και Δικτύου – Ιουνίου-Ιουλίου 2017_εκκαθάριση Μαΐου-Ιουνίου 2017» του Λειτουργού της Αγοράς το οποίο
αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΛΑΓΗΕ στις 06.09.2017.
Ειδικότερα, συνέκρινε την εκτίμηση για τη διαμόρφωση του
σωρευτικού λογιστικού χρέους στο τέλος του έτους 2017,
στην οποία είχε προβεί τον Δεκέμβριο 2016 βάσει του «Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Νοέμβριος
2016)» του Λειτουργού της Αγοράς, με τα αντίστοιχα τελευταία
διαθέσιμα απολογιστικά και προϋπολογιστικά στοιχεία, όπως
αυτά αποτυπώνονται στο πλέον πρόσφατο «Μηνιαίο Δελτίο
Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Ιουνίου-Ιουλίου 2017)».
Από την εν λόγω σύγκριση προέκυψε ότι ο ΕΛΑΠΕ εξακολουθεί
να παρουσιάζεται πλεονασματικός και το σωρευτικό λογιστικό

χρέος του να εξαλείφεται στο τέλος του έτους 2017. Περαιτέρω, η Αρχή συνέκρινε την εκτίμηση του τρέχοντος λογιστικού
χρέους κατά το μήνα Ιούνιο (μήνας αναπροσαρμογής) βάσει
του «Μηνιαίου Δελτίου Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ
(Μάιος 2017)» του Λειτουργού της Αγοράς – βλέπε και από
05.07.2017 σχετική ανακοίνωση της ΡΑΕ – με τα αντίστοιχα
τελευταία διαθέσιμα πραγματικά στοιχεία, όπως αυτά αποτυπώνονται στο πλέον πρόσφατο «Μηνιαίο Δελτίο Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ (Ιουνίου-Ιουλίου 2017)». Από την εν
λόγω σύγκριση προέκυψε ότι υφίσταται απόκλιση μεταξύ εκτιμήσεων και απολογιστικών στοιχείων αναφορικά με το τρέχον
λογιστικό χρέος του μηνός Ιουλίου. Η εν λόγω απόκλιση οφείλεται κατά κύριο λόγο σε αποκλίσεις των προβλέψεων των
εισροών από το ΕΤΜΕΑΡ. Η Αρχή λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- η οριστική εκκαθάριση χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ παρελθόντων
ετών (2012-2016), βάσει της υπ’ αριθμ. 134/2016 απόφασης
της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β΄ 2762/02.09.2016), δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί,
- το σωρευτικό λογιστικό χρέος του ΕΛΑΠΕ βαίνει μειούμενο
και εξαλείφεται τον Δεκέμβριο του 2017, βάσει των πλέον πρόσφατων στοιχείων που περιέχονται στο Μηνιαίο Δελτίο ΕΛΑΠΕ

Ιουνίου-Ιουλίου 2017,
- καθόλη τη διάρκεια του έτους 2018 ο ΕΛΑΠΕ εμφανίζεται
πλεονασματικός,
- οι έντονες και αιφνιδιαστικές διακυμάνσεις των χρεώσεων
ΕΤΜΕΑΡ επιφέρουν σημαντική και πολυδιάστατη οικονομική
επιβάρυνση σε όλους τους τελικούς καταναλωτές και κατ’
επέκταση και στη ρευστότητα της αγοράς, έκρινε ότι δεν παρίσταται υπό τις παρούσες συνθήκες ανάγκη αναπροσαρμογής
του ΕΤΜΕΑΡ.
Η Αρχή σημειώνει ότι θα παρακολουθεί την εξέλιξη των εισροών-εκροών του ΕΛΑΠΕ, εξετάζοντας ιδίως τη διαμόρφωση
του ύψους των κρίσιμων παραμέτρων στη βάση απολογιστικών και αξιόπιστων προϋπολογιστικών στοιχείων, καθώς και
τα αποτελέσματα από την εν εξελίξει διαβούλευση μεταξύ των
ελληνικών αρχών και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο
της υποβολής «Σχεδίου Προσαρμογής» σύμφωνα με τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις Κρατικές Ενισχύσεις στους τομείς
περιβάλλοντος και ενέργειας 2014-2020», προκειμένου για
την άσκηση της αρμοδιότητάς της κατά τις διατάξεις του ως
άνω νομικού πλαισίου περί προσδιορισμού των μοναδιαίων
χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ.

ΔΕΗ - Εκδηλώσεις για τη Μάχη της Ηλεκτρικής
Η 13η Οκτωβρίου, επέτειος της Μάχης της Ηλεκτρικής θα είναι η επίσημη αργία της ΔΕΗ, στη θέση της 6ης Δεκεμβρίου,
ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος
της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης, γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Οι παλαιοί μας συνάδελφοι με τον αγώνα τους έσωσαν την
εταιρεία υπερασπιζόμενοι τη δουλειά τους και ταυτόχρονα
μια υποδομή κρίσιμη για την κοινωνία και την ανάπτυξη της
ελεύθερης Ελλάδας. Σήμερα η δική μας εταιρεία, σε εντελώς
διαφορετικές συνθήκες, μας καλεί να δώσουμε ενωμένοι τον

καλύτερο μας εαυτό για την ανάπτυξη και ισχυροποίησή της,
όρο για την ανάπτυξη της χώρας και την ευημερία του λαού
μας», επισημαίνει στο μήνυμά του προς τους εργαζόμενους ο
κ. Παναγιωτάκης. Η Μάχη της Ηλεκτρικής έγινε στις 13 Οκτωβρίου του 1944, οπότε εργαζόμενοι στην εταιρία μαζί με το 6ο
Σύνταγμα του ΕΛΑΣ πολέμησαν σκληρά τους αποχωρούντες
Γερμανούς καταχτητές και έσωσαν το εργοστάσιο του Αγ. Γεωργίου στο Κερατσίνι από την ανατίναξη. Στο πεδίο της μάχης
έπεσαν 11 νεκροί από τους οποίους 3 εργαζόμενοι της τ. ΗΕΑΠ

και υπήρξαν δεκάδες τραυματίες. Η εφετινή επέτειος θα εορτασθεί με την εκδήλωση «Έτσι σώθηκε η Ηλεκτρική - Μια μάχη
στην καρδιά της απελευθέρωσης» που θα πραγματοποιηθεί
στον ιστορικό χώρο του εργοστασίου την ερχόμενη Τετάρτη,
11 Οκτωβρίου. Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, ο οποίος
θα εγκαινιάσει και έκθεση με ιστορικής και συναισθηματικής
αξίας υλικό, που έχει συγκεντρώσει η αρμόδια υπηρεσία του
ιστορικού αρχείου της.

Επιτυχία για το market test των λιγνιτών “βλέπουν” και οι Βρυξέλλες - Κλείνει το
“πακέτο” έως 15 Οκτώβρη
Ένα βήμα πιο κοντά στη συμφωνία με την Κομισιόν για το καλάθι των μονάδων που θα περιληφθούν στο market test βρίσκονται κυβέρνηση και Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σύμφωνα μάλιστα με εκτιμήσεις που διατυπώνονται από ελληνικής πλευράς,
το πιθανότερο είναι να υπάρχει οριστική συμφωνία μέχρι τις 15
Οκτωβρίου, εξέλιξη που θα ανοίξει το δρόμο για την επίσημη
έναρξη του market test. Σύμφωνα με το energypress.gr ως
προς το περιεχόμενο, θα πρέπει να θεωρείται βέβαιο πλέον ότι
το πακέτο θα περιλαμβάνει τις μονάδες της Φλώρινας και της
Μεγαλόπολης (αγκάθι εδώ είναι ο μεγάλος αριθμός εργαζομένων) μαζί με άδεια για κατασκευή δεύτερου εργοστασίου στη
Μελίτη, ενώ ανοιχτό παραμένει το θέμα του Αμύνταιου. Για το
συγκεκριμένο εργοστάσιο πάντως που για περιβαλλοντικούς
λόγους κλείνει σε δύο χρόνια, κάποιες πληροφορίες θέλουν η

Κομισιόν να έχει διαμηνύσει ότι ακόμη και εάν πουληθεί τότε
δε θα προσμετρηθεί στο μερίδιο του 40% που προβλέπει η
συμφωνία για την αποεπένδυση λιγνίτη της ΔΕΗ. Την ίδια
στιγμή λοιπόν που οι διαπραγματεύσεις οδεύουν προς την
ολοκλήρωσή τους και το market test αναμένεται να ξεκινήσει
εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος, αρχίζει η συζήτηση για το επόμενο θέμα που δεν είναι άλλο από το εάν θα
εκδηλωθεί ή όχι επενδυτικό ενδιαφέρον. Εδώ λοιπόν έχουμε
την κυβέρνηση εξαρχής να δηλώνει βέβαιη ότι θα προσέλθουν
επενδυτές και ότι θα υπάρξει ενδιαφέρον. Την κυβερνητική
αυτή βεβαιότητα, φαίνεται να έχουν ενστερνιστεί το τελευταίο διάστημα και κοινοτικοί αξιωματούχοι, οι οποίοι επίσης
βλέπουν ενδείξεις ανταπόκρισης. Από πλευράς Κομισιόν μάλιστα, κάποιες πληροφορίες αναφέρουν ότι πλέον οι Βρυξέλλες

θα έβλεπαν με πιο ανοιχτή διάθεση πιθανό ενδιαφέρον από
κινεζικές εταιρείες. Πιθανόν να χρειαστεί μια επανεξέταση της
πιστοποίησης του ΑΔΜΗΕ, όπου ως γνωστόν συμμετέχει η
State Grid της Κίνας, ίσως να χρειαστούν κάποιες προσαρμογές εντούτοις το πρόβλημα δεν είναι ανυπέρβλητο, φέρεται να
έχουν διαμηνύσει προς την ελληνική πλευρά κοινοτικοί αξιωματούχοι. Υπό αυτό το πρίσμα και ενώ ήδη έχουν διαρρεύσει
πληροφορίες ότι πλην των Κινέζων, υπάρχουν διερευνητικές
επαφές από εταιρείες από Τσεχία, Πολωνία και Ιαπωνία, που
πιθανόν να αναζητήσουν Έλληνες εταίρους, φαίνεται να δημιουργούνται προϋποθέσεις επιτυχίας του market test.
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ΕΒΙΚΕΝ: Οι αλλαγές στα ΝΟΜΕ μειώνουν τον ανταγωνισμό και
ματαιώνουν την ισότιμη πρόσβαση στο ενεργειακό μείγμα
Αρνητική θέση κατά των προτεινόμενων αλλαγών στις δημοπρασίες ΝΟΜΕ παίρνει η Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας, στη δημόσια διαβούλευση που διενεργείται
από τη ΡΑΕ. Οι εκπρόσωποι των ενεργοβόρων βιομηχανικών
καταναλωτών υπογραμμίζουν ότι με τις προτεινόμενες αλλαγές μειώνεται ο ανταγωνισμός και ματαιώνεται η ισότιμη πρόσβαση των προμηθευτών στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα.
Σύμφωνα με το energypress.gr πιο αναλυτικά στην επιστολή
που εστάλη στις αρχές της εβδομάδας οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας υπογραμμίζουν ότι έχουν εκφράσει επανειλημμένα
τις επιφυλάξεις τους ως προς την αποτελεσματικότητα των
δημοπρασιών, ως μέτρου για το άνοιγμα της αγοράς όταν μάλιστα ελλείπουν οι προϋποθέσεις λειτουργίας μιας ελεύθερης
και ανταγωνιστικής αγοράς καθώς η λειτουργία των νέων

αγορών μετατίθεται για μετά το τέλος του 2018. Η ΕΒΙΚΕΝ
υπενθυμίζει τα τρία ερωτήματα που έχει θέσει για τις δημοπρασίες σε παλαιότερη επιστολή της και συγκεκριμένα: Εάν
και σε ποιο βαθμό η επιδότηση των εναλλακτικών προμηθευτών έχει αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα όσον αφορά
στην επίτευξη των στόχων του μέτρου. Εάν και σε ποιο βαθμό
η τυχόν καθυστέρηση στην επίτευξη του στόχου μείωσης του
ποσοστού της ΔΕΗ οφείλεται στην αναποτελεσματικότητα ῎
μη ορθό σχεδιασμό του μέτρου ή σε απροθυμία των ανταγωνιστών να αναλάβουν ρίσκα όπως η έκθεση στην ΟΤΣ και ο
πιστωτικός κίνδυνος. Εάν και σε ποιο βαθμό οι στρατηγικές
ανάπτυξης του ανταγωνισμού βασίζονται σε μακροχρόνιο
σχεδιασμό (πέραν του ορίζοντα εφαρμογής του ρυθμιστικού
μέτρου ) και στην ισορροπημένη διάχυση του οφέλους σε

όλες τις κατηγορίες καταναλωτών. Η ΕΒΙΚΕΝ καταλήγει στην
επιστολή της σημειώνοντας ότι η συγκεκριμένη υπό διαβούλευση πρότασή “ουδόλως αντιμετωπίζει τα παραπάνω ζητήματα και στερείται τεκμηρίωσης ως προς τον επιδιωκόμενο
στόχο της όσο και ως προς τον τρόπο υπολογισμού του προτεινόμενου ελάχιστου ποσοστού χρήσης κατανεμηθεισών
ποσοτήτων προθεσμιακών προϊόντων”. “Θεωρούμε ότι η εν
λόγω πρόταση μειώνει τον ανταγωνισμό και ματαιώνει στην
πράξη την ισότιμη πρόσβαση των επιλέξιμων προμηθευτών
ηλεκτρικής ενέργειας στο εγχώριο ενεργειακό μείγμα. Θεωρούμε ως προτεραιότητα τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων που
να εξασφαλίζουν την ισορροπημένη διάχυση του οφέλους σε
όλες τις κατηγορίες καταναλωτών” καταλήγει η επιστολή.

Βαθυμετρικές έρευνες για τον EastMed – Νέα τετραμερής των υπουργών
Ενέργειας το Δεκέμβριο
Βαθυμετρικές έρευνες για τον East Med σε Κύπρο και Κρήτη
προγραμματίζονται στην παρούσα φάση, προκειμένου να
καθοριστεί η διαδρομή του αγωγού, όπως ανέφερε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Υδρογονανθράκων, του Υπουργείου
Ενέργειας, Στέλιος Νικολαΐδης, μιλώντας την Τρίτη στο διεθνές συνέδριο «Cyprus Energy Oil & Gas», στη Λεμεσό. Το
επόμενο βήμα για τον EastMed θα προκύψει τον ερχόμενο
Δεκέμβριο, όταν θα πραγματοποιηθεί η τετραμερής συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ
και Ιταλίας για την υπογραφή ενός μνημονίου συναντίληψης
για το έργο. Σύμφωνα με το energypress.gr αξίζει, πάντως,

να σημειωθεί ότι ο Έλληνας υπουργός Ενέργειας Γ. Σταθάκης
αναφέρθηκε εκ νέου στη σημασία και στη στήριξη του έργου
από την ελληνική πλευρά στη συνάντηση που είχε με τον
υποψήφιο πρόεδρο της Κύπρου Ν. Παπαδόπουλο, ο οποίος
επίσης τόνισε τη σημαντικότητα της προοπτικής του σχεδίου .
-Οι στόχοι της Κύπρου για τον East Med. Η δημιουργία
του αγωγού East Med θα οδηγήσει στην άρση της ενεργειακής απομόνωσης της Κύπρου και της Κρήτης, τόνισε ο κ. Νικολαΐδης. Η ανάπτυξη του ενεργειακού διαδρόμου της Ανατολικής Μεσογείου (East-Med Corridor), που θα αποτελείται
από διάφορες υποδομές, αποτελεί το όραμα του ενεργειακού

σχεδιασμού της Κύπρου, σύμφωνα με τον κ. Νικολαΐδη, ο
οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της δημιουργίας ισχυρών
διμερών σχέσεων με τις γειτονικές χώρες. Ο κ. Νικολαΐδης
σημείωσε, επίσης, ότι «αυτή η περιφερειακή συνεργασία στην
Ανατολική Μεσόγειο, που σέβεται την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της κάθε χώρας στη βάση του διεθνούς
δικαίου, μαζί με νέες ανακαλύψεις, μπορούν να αποτελέσουν
τις βάσεις για συνέργειες και οικονομίες κλίμακας, που θα
βοηθήσουν την περιοχή να αναδυθεί ως ένας περιφερειακός
εξαγωγέας για την ευρωπαϊκή αγορά».

Διαβούλευση της ΡΑΕ για την 1η αναθεώρηση του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής
Φυσικού Αερίου
Η ΡΑΕ, σε συνέχεια της έκδοσης του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύων Διανομής Φυσικού Αερίου (ΑΠΟΦ. ΡΑΕ 589/2016, ΦΕΚ
Β΄487/2017, εφεξής ο «Κώδικας») για τους όρους και τις προϋποθέσεις πρόσβασης στα τέσσερα Δίκτυα Διανομής Φυσικού
Αερίου (Δίκτυο Διανομής Αττικής, Δίκτυο Διανομής Θεσσαλονίκης, Δίκτυο Διανομής Θεσσαλίας και Δίκτυο Διανομής Λοιπής Ελλάδος), κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 8 παράγραφος 1 (β) του νόμου 4336/2015 (ΦΕΚ Α’ 94/14.08.2015),
θέτει σε δημόσια διαβούλευση Σχέδιο 1ης Αναθεώρησης του
Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, κατόπιν
εισηγήσεως των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής και περαιτέρω
τεχνικής και νομικής επεξεργασίας από τη ΡΑΕ. Σύμφωνα με το
energypress.gr σημειώνεται ότι κάθε Διαχειριστής Δικτύου Διανομής υπέβαλε ξεχωριστή εισήγηση στη ΡΑΕ (βλ. τρία επισυναπτόμενα κείμενα). Εν συνεχεία, η ΡΑΕ επεξεργάστηκε τις προτάσεις των τριών Διαχειριστών και θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση
τις προτάσεις που έχει κάνει κατ’ αρχήν δεκτές, καθώς και τις πρόσθετες προτάσεις της σε ενιαίο κείμενο. Οι συμμετέχοντες στη
Δημόσια Διαβούλευση μπορούν να ενημερωθούν για τις προ-

τάσεις των Διαχειριστών, καθώς και τις προτάσεις της ΡΑΕ, όπως
επίσης και τους λόγους που έγιναν /δεν έγιναν δεκτές στο κείμενο
με Τίτλο «Πρόταση ΡΑΕ» με ειδική σήμανση (παρακολούθηση
αλλαγών -track changes). Συνοπτικά, αναφέρονται οι σημαντικότερες προτεινόμενες τροποποιήσεις του Κώδικα από τους
Διαχειριστές ως εξής:) (1)Άρθρο 13: Προτείνονται μικρές αλλαγές στη μεθοδολογία και διαδικασία έγκρισης των Επικουρικών
Υπηρεσιών. (2) Άρθρο 17: Θεωρείται αναγκαίο και προτείνεται
το ηλεκτρονικό σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών ως το κύριο
μέσο επικοινωνίας του Διαχειριστή με τους Χρήστες Διανομής.
(3) Άρθρο 27: Σχετικά με την εκτέλεση νέων έργων σύνδεσης,
προτείνεται η απαλοιφή της παραγράφου 1. (4) Άρθρο 37: Αναπτύσσεται η διαδικασία αίτησης εξαίρεσης της αναπροσαρμογής
της Δεσμευμένης Ωριαίας Δυναμικότητας του Σημείου Παράδοσης λόγω υπέρβασής της. Επίσης, δίνεται δικαίωμα δήλωσης
Δεσμευμένης Ωριαίας Δυναμικότητας μικρότερης του 80% της
περσινής μέγιστης σε ειδικά τεκμηριωμένες περιπτώσεις. (5) Άρθρο 42: Αναπτύσσεται η διαδικασία των Δηλώσεων. (6) Άρθρο
43: Σε συνέχεια της 3ης αναθεώρησης του Κώδικα Διαχείρισης

ΕΣΦΑ (Απόφαση ΡΑΕ 239/2017, ΦΕΚ Β’ 1549/05.05.2017),
προτείνεται τροποποίηση του εν λόγω άρθρου προκειμένου να
περιλάβει τη μεθοδολογία της παραγράφου 4 του άρθρου 42Δ
του Προσαρτήματος του Κώδικα ΕΣΦΑ. (7) Άρθρο 44: Σχετικά
με την αριθμητική τιμή της Φαινόμενης Ποσότητας προτείνεται
να μην ενταχθεί στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής,
αλλά να αναρτάται στην Ιστοσελίδα των Διαχειριστών. (8) Άρθρο 58: Προτείνεται το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Δικτύων
Διανομής να δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης. Η
διαβούλευση θα διαρκέσει έως και την Τετάρτη 25 Οκτωβρίου
και ώρα 15.00. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις
απόψεις τους στη ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση
gasconsultation@rae.gr. Η ΡΑΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο
των συμμετεχόντων στη διαβούλευση καθώς και το περιεχόμενο
των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση
κατά την οποία ο αποστολέας αιτηθεί τη μη δημοσιοποίηση των
στοιχείων του.
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«Thessaloniki Summit»: Οι επενδύσεις αποτελούν εθνική ανάγκη
για την Ελλάδα, τόνισαν οι εισηγητές στο συνέδριο
Τη θέση του ότι στην Ελλάδα απαιτούνται επενδύσεις
ύψους 115-120 δισ. ευρώ, προκειμένου η χώρα να βρεθεί
στην προ οικονομικής κρίσης εποχή, αλλά και την διαπίστωσή του ότι η χώρα μας «βιώνει μια βίαιη αποεπένδυση
-σήμερα στο -8% με -10%-, με την παραγωγική βάση να
ρημάζει» διατύπωσε ο πρώην υπουργός Οικονομικών,
Νίκος Χριστοδουλάκης, καθηγητής Οικονομικής Ανάλυσης στο πανεπιστήμιο Αθηνών. «Είναι εθνική ανάγκη οι
επενδύσεις στην Ελλάδα» είπε χαρακτηριστικά. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μιλώντας από το βήμα του διήμερου
Thessaloniki Summit 2017 που διοργανώνει στην Θεσσαλονίκη ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Β. Ελλάδας (ΣΒΒΕ),
ο κ. Χριστοδουλάκης υπογράμμισε ότι η επενδυτική δυστοπία βυθίζει τη χώρα και επισήμανε ότι ο φόβος των
επενδυτών δεν είναι τόσο οι σκόπελοι της φορολογίας
και της γραφειοκρατίας, όσο «η αναπάντεχη τρικλοποδιά
του Δημοσίου». Ανέφερε ότι τραπεζικά ιδρύματα και κυβέρνηση συντηρούν το «λόμπι των ζόμπι» που ανήκουν,
κυρίως στον χώρο των επιχειρήσεων και κρατούν δέσμια
τη χώρα και το μέλλον της. Όπως διευκρίνισε, «τα ζόμπι
αυτά» ενώ έχουν βγάλει τα χρήματά τους στο εξωτερικό,
«το παίζουν αναξιοπαθούντες» και ζητούν συνεχώς ρυθμίσεις στα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους, λεηλατώντας
και τους ελάχιστους εναπομείνοντες πόρους της χώρας
μας». Επίσης ανέφερε, ότι κάθε χρόνο αποξηλώνεται παραγωγικό κεφάλαιο, ύψους 15 δισ. ευρώ και σημείωσε ότι
για να ανατραπεί αυτή η πορεία θα πρέπει να ληφθούν
άμεσα μέτρα, όπως, μεταξύ άλλων, η θεσμοθέτηση της
εκ των προτέρων ολικής και οριστικής έγκρισης των
επενδύσεων, η υιοθέτηση της βιομηχανικής πολιτικής
που προ διετίας διαμόρφωσε η ΕΕ και η προώθηση των
επενδύσεων «με το κλειδί στο χέρι». Παράλληλα, τάχθηκε
υπέρ της ίδρυσης Συνταγματικού Δικαστηρίου στη χώρα,
λέγοντας ότι «πλέον η συγκεκριμένη ιδέα έχει ωριμάσει».

Όμως, κατά τον κ. Χριστοδουλάκη, αυτό που αποτελεί
μείζονος σημασίας είναι να μειωθούν τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα του 3,5% «που απερίσκεπτα δέχθηκε
η Ελλάδα» στο επίπεδο του 1,5%. «Αυτά τα υψηλά πλεονάσματα που συμφώνησε η κυβέρνηση είναι πολύ υψηλά
και δεν τα βλέπουμε πουθενά αλλού» υπογράμμισε. Στο
πλαίσιο αυτό, πρότεινε η κυβέρνηση να διαπραγματευτεί
με τους δανειστές την μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, με αντάλλαγμα την ανάληψη αυξημένων επενδύσεων σε υποδομές. Σε συνέχεια των όσων ανέφερε ο
κ. Χριστοδουλάκης, ο πρώην διοικητής της Τράπεζας της
Ελλάδας (2008-2014), νυν επικεφαλής στην PostBnak
Βουλγαρίας, Γιώργος Προβόπουλος, αναφερόμενος στην
έξοδο τεράστιων κεφαλαίων εκτός χώρας, αλλά και στα
«κόκκινα» δάνεια, είπε χαρακτηριστικά: «Οι τράπεζες
γνωρίζουν τα περισσότερα από αυτά τα ζόμπι και θα
πρέπει να τα αποκαλύψουν». Μιλώντας από το βήμα του
συνεδρίου, ο κ. Προβόπουλος αναφέρθηκε στον υποτριπλασιασμό των επενδύσεων, που το 2007 ήταν στο 24%
του ΑΕΠ, ήτοι 61 δισ. ευρώ και το 2016 υποχώρησε στο
12% του ΑΕΠ, ήτοι 20 δισ. ευρώ κα ανέφερε ότι την περίοδο 2011-2016 έγινε απομείωση κεφαλαίου 65-70 δισ.
ευρώ, σημειώνοντας ότι οι προοπτικές δεν προοιωνίζονται θετικές. Όπως εξήγησε, η μείωση του παραγωγικού
εργατικού δυναμικού στη χώρα, που το 2015 ήταν στο
64%, θα φτάσει το 2060 στο 54%. Αναφερόμενος δε στις
μεταρρυθμίσεις, είπε ότι πολλές από αυτές που έγιναν δεν
είναι «καθαρές» και σημείωσε ότι «η έννοια των μεταρρυθμίσεων έχει ταυτιστεί με μειώσεις και επομένως τρομοκρατεί τους πολίτες, ενώ θα έπρεπε η προαναγγελία και
υλοποίησή τους να παραπέμπει σε κάτι θετικό». Σημείωσε
επίσης, ότι πολλές μεταρρυθμίσεις ψηφίζονται, αλλά δεν
υλοποιούνται πλήρως, ενώ για την απελευθέρωση αγορών και επαγγελμάτων, επεσήμανε ότι γίνονται πολλά

πισωγυρίσματα, όπως επιχειρείται να γίνει με τον κλάδο
των ταξί. Κατά τον ίδιο, για την επανεκκίνηση της οικονομίας την τρέχουσα περίοδο που το τραπεζικό σύστημα
αντιμετωπίζει προβλήματα με τα «κόκκινα» δάνεια και το
αρνητικό ποσοστό αποταμιεύσεων που είναι στο 15%,
θα πρέπει οι επενδύσεις να σκαρφαλώσουν στο 20% του
ΑΕΠ «ή και καλύτερα στο 25%». Αναφερόμενος στις τρεις
ανακεφαλαιοποιήσεις των τραπεζών, ο ίδιος υποστήριξε
ότι η αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού τομέα
έπρεπε να έχει συνοδευτεί από την αναδιάταξη όλου του
επιχειρηματικού χάρτη, ενώ χαρακτήρισε «άγαρμπη» την
προσπάθεια του ΔΝΤ για τέταρτη ανακεφαλαιοποίηση
των ελληνικών τραπεζών, λέγοντας: «Δεν ξέρω αν τελικά
την αποφύγαμε ή προσωρινά την αποφύγαμε». Στην επαναδιαπραγμάτευση του χρέους, ώστε αυτό να ρυθμιστεί
σε ποσοστό κάτω του 90% του ΑΕΠ, στη ρύθμιση των
«κόκκινων» δανείων με κοινωνικοποιημένο τρόπο, στην
ελαχιστοποίηση της δημόσιας σπατάλης, στη μείωση των
φόρων και του ΕΝΦΙΑ και στην επανασταθεροποίηση των
οικονομικών προσδοκιών, βρίσκονται οι απαντήσεις για
την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση και την τροχιά της
σε πορεία ανάπτυξης, όπως επισήμανε ο Prof. Financial
Economics & Fellow in Management στο πανεπιστήμιο
της Οξφόρδης, Δημήτρης Τσομώκος. Κατά την ομιλία του
από το βήμα του συνεδρίου, επισήμανε ότι τα τρία πρώτα
προγράμματα διάσωσης απέτυχαν «οικτρά, αφού ήταν
σχεδιασμένα εκ κατασκευής να αποτύχουν» και ανέφερε
ότι η χώρα «μπορεί να έχασε 80 δισ. ευρώ, αλλά κυρίως
απώλεσε την αξιοπιστία της». Επίσης, χαρακτήρισε «ασαφή» τα αποτελέσματα του πακέτου στήριξης το 2015 και
σημείωσε: «Αυτό είναι και το ανησυχητικό. Ότι μετά από
οκτώ χρόνια δεν φαίνεται φως στο τούνελ».

Αισιόδοξος για την ελληνική οικονομία δήλωσε ο εκπρόσωπος της DG ECFIN
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα
Περισσότερο αισιόδοξος σήμερα για την ελληνική οικονομία,
συγκριτικά με επτά χρόνια πριν, δήλωσε ο εκπρόσωπος της DG
ECFIN της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, Κρίς Άλεν. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναγνωρίζοντας ότι ακόμη είναι «πολύ
φτωχό» το επιχειρηματικό περιβάλλον στην Ελλάδα, τόνισε ότι
μπορεί οι ξένοι να μην βλέπουν τις ευκαιρίες που υποστηρίζουν
οι Έλληνες ότι υπάρχουν, αλλά τομείς όπως τουρισμός, αγροδιατροφή, Logistics, Πληροφορική και Επικοινωνίες, παρουσιάζουν όντως μεγάλο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
μιλώντας από το βήμα του διήμερου Thessaloniki Summit, που
διοργανώνει στην πόλη ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Β. Ελλάδας
(ΣΒΒΕ), ο κ. Άλεν επισήμανε, ότι η ιδιωτικοποίηση του λιμανιού

της Θεσσαλονίκης μπορεί να αποτελέσει πηγή επενδύσεων και
«όχι μόνο στο container terminal». Μάλιστα, ο ίδιος συνέδεσε
την πόλη και την οικονομία της με τον «δρόμο του μεταξιού»
λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι «ορθά οι Κινέζοι βλέπουν ότι η Ελλάδα είναι το τέλος στο δρόμο του μεταξιού». Επίσης, χαρακτήρισε θετικό, ότι σε πολλές περιοχές ανοίγουν τα καταστήματα τις
Κυριακές, ενώ αναγνώρισε ότι γίνονται πολύ σημαντικά βήματα
με το κτηματολόγιο, αναφέροντας ενδεικτικά την ανάρτηση των
δασικών χαρτών. Επίσης είπε ότι υπάρχει μεγάλο κενό επενδύσεων στην Ελλάδα, που βρίσκεται, κατά τον ίδιο, στο 11% του
ΑΕΠ, και τόνισε ότι η χώρα χρειάζονται 15 δισ. ευρώ ετησίως
προκειμένου να φτάσει το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Όπως ανέφερε,

η προσέλκυση επενδύσεων συνεπάγεται βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και στο πλαίσιο αυτό επισήμανε ότι
«ακόμη υπάρχουν πολλά εμπόδια» όπως η μη εφαρμογή των
νόμων, οι δυσκολίες στις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις, τα δομικά προβλήματα στα ενεργειακά δίκτυα και οι καθυστερήσεις
στις ιδιωτικοποιήσεις, που κατά τον ίδιο πρέπει να επεκταθούν.
Τέλος, ο κ. Άλεν είπε ότι η υλοποίηση της επένδυσης στο Ελληνικό είναι κεφαλαιώδους σημασίας για την στην προσέλκυση
ξένων ιδιωτικών επενδύσεων.

9

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
για το τέλος επιτηδεύματος
Διευκρινίσεις σχετικά με τις αλλαγές στο τέλος επιτηδεύματος για επαγγελματίες που ψηφίστηκαν πρόσφατα στη
Βουλή αλλά και για την καταβολή του φόρου εισοδήματος
νομικών προσώπων και τις δηλώσεις των αγροτών παρέχει εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Σ΄ αυτήν σημειώνεται ότι προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις
οι οποίες λειτουργούν για διάστημα έως 30 ημερών αλλά
και επαγγελματικές εγκαταστάσεις οι οποίες στεγάζονται
σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη του ίδιου
κτιριακού συγκροτήματος δεν θα θεωρούνται από φέτος
ως υποκαταστήματα κατά τον υπολογισμό του τέλους
επιτηδεύματος. Με τις νέες διατάξεις ως υποκατάστημα
νοείται κάθε επαγγελματική εγκατάσταση του επιτηδευματία στην ημεδαπή, εκτός της έδρας της επιχείρησης, στην
οποία ενεργείται παραγωγική ή συναλλακτική δραστηριότητα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ επίσης ορίζονται ρητά
οι περιπτώσεις επαγγελματικών εγκαταστάσεων που δεν
λογίζονται ως υποκαταστήματα, και συγκεκριμένα οι: προσωρινοί εκθεσιακοί χώροι και οι πρόσκαιρες επαγγελματικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν μέχρι 30 ημέρες. Το
χρονικό διάστημα των 30 ημερών κρίνεται αυτοτελώς για
έκαστη συμμετοχή σε προσωρινούς εκθεσιακούς χώρους.
Επίσης, δεν λογίζονται ως υποκατάστημα επαγγελματικές
εγκαταστάσεις που στεγάζονται σε διαφορετικούς ορόφους, συνεχόμενους ή μη, του ίδιου κτιριακού συγκροτήματος. Αν στον ίδιο κτιριακό χώρο αλλά σε διαφορετικούς
ορόφους αυτού λειτουργεί τόσο η έδρα της επιχείρησης
όσο και τα τυχόν υποκαταστήματά της, επιβάλλεται μία
φορά το τέλος επιτηδεύματος. Σε περίπτωση που η δραστηριότητα της εν λόγω επιχείρησης επεκτείνεται και σε
άλλους κτιριακούς χώρους, θα επιβληθεί ξεχωριστό τέλος
επιτηδεύματος για το κάθε επιπλέον κτίριο στο οποίο στεγάζονται οι εγκαταστάσεις της. Περαιτέρω, δεν νοούνται

ως υποκατάστημα οι εγκαταστάσεις τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων, σύμφωνα με το
π.δ. 33/1979, που λειτουργούν σε ξεχωριστά κτίρια, αλλά
με ενιαία άδεια λειτουργίας, η οποία εντάσσεται ως ενιαία
εγκατάσταση στην ίδια τουριστική μονάδα, καθώς και οι
αγροτικές εκμεταλλεύσεις της περίπτωσης δ’ της παρ.1
του άρθρου 2 του ν.3874/2010 όπως ισχύει (ήτοι η παραγωγή, αποθήκευση, τυποποίηση, συσκευασία και η εν
γένει τοποθέτηση μέχρι και του σταδίου της χονδρικής και
λιανικής πώλησης προϊόντων, καθώς και η πρώτη χωρική
ή οικοτεχνική μεταποίησή τους, η θαλάσσια αλιεία, η αλιεία εσωτερικών υδάτων, η σπογγαλιεία, η οστρακαλιεία,
η υδατοκαλλιέργεια, ως και η διαχείριση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας έως 100 KW και η λειτουργία αγροτοτουριστικών μονάδων). Οι διατάξεις αυτές ισχύουν, για δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 και
επόμενων. Με άλλες διατάξεις του ίδιου νόμου ορίζεται ότι:
1.Καταβολή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων. Γίνεται σε έξι , κατ’ ανώτατο όριο, ισόποσες μηνιαίες δόσεις,
, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής της δήλωσης και οι υπόλοιπες πέντε
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα των πέντε επόμενων
μηνών, με την επισήμανση ότι δεν μπορούν να εκτείνονται
πέραν του ίδιου φορολογικού έτους. Οι διατάξεις αυτές
εφαρμόζονται για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την
1η Ιανουαρίου 2017 και μετά. Για νομικά πρόσωπα και
νομικές οντότητες με φορολογικό έτος που αρχίζει την 1η
Ιανουαρίου 2016 και λήγει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου
έτους, προκειμένου η καταβολή του φόρου εισοδήματος
να μην εκτείνεται πέραν του φορολογικού έτους υποβολής
της δήλωσης (ήτοι, πέραν της 31ης Δεκεμβρίου 2017). Για
τον σκοπό αυτό, ορίσθηκε ως ημερομηνία καταβολής της
πρώτης δόσης του φόρου η τελευταία εργάσιμη ημέρα του

ίδιου μήνα με αυτόν της υποβολής της δήλωσης (ήτοι, η
31η Ιουλίου 2017). 2.Δηλώσεις αγροτών. Για τροποποιητικές δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2016 που υποβάλλονται από
την 1.8.2017 μέχρι και τις 31.10.2017 λόγω μη έγκαιρης
ταυτοποίησης των κωδικών 037 και 038 της δήλωσης, δεν
επιβάλλονται κυρώσεις εκπροθέσμου υποβολής και τυχόν
επιπλέον οφειλόμενος φόρος καταβάλλεται σε μέχρι δύο
δόσεις, αναλόγως του χρόνου υποβολής της δήλωσης. Η
εκκαθάριση της δήλωσης γίνεται με βάση τα δεδομένα του
τελευταίου ηλεκτρονικού αρχείου που έχει αποσταλεί από
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, συνεπώς ο φορολογούμενος δεν απαιτείται να προσκομίσει έγγραφη βεβαίωση κατ’ επάγγελμα αγρότη από το Μητρώο
Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ). Ως
αποτέλεσμα αυτού οι κωδ.037-038 είναι πάντα προσυμπληρωμένοι με βάση τα τελευταία δεδομένα εξασφαλίζοντας το ποιοι είναι οι δικαιούχοι που πρέπει να τύχουν της
προβλεπόμενης έκπτωσης φόρου του άρθρου 16. 3.Χρηματιστήριο. Το εισόδημα που αποκτάται από τη μεταβίβαση τίτλων που αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε
οργανωμένη ή μη αγορά ή πολυμερή μηχανισμό διαπραγμάτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της Εναλλακτικής
Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ή για τα ομόλογα
που εκδίδονται από εισηγμένες εταιρείες, καθώς και για τα
κρατικά ομόλογα, δεν αποτελεί πλέον εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που προκύπτει από κάθε τρεις
μεταβιβάσεις τίτλων του άρθρου 42 που λαμβάνουν χώρα
εντός ενός εξαμήνου, καθώς δεν θεωρείται συστηματική
διενέργεια πράξεων, αλλά φορολογείται με συντελεστή
15%, όπως ορίζεται στο άρθρο 43 του ν.4172/2013. Οι
διατάξεις αυτές ισχύουν, για εισοδήματα που αποκτώνται
από το φορολογικό έτος 2017 και μετά.

Συμφωνία μεταξύ της Eurobank και της Intrum για την πώληση χαρτοφυλακίου
μη εξυπηρετούμενων δανείων
Συμφωνία με την Intrum Justitia AB (Intrum) για την πώληση μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών δανείων χωρίς
εξασφαλίσεις, συνολικού οφειλόμενου κεφαλαίου ύψους 1.5
δισ. ευρώ από τα οποία περίπου 620 εκ. ευρώ εμφανίζονται
στον ισολογισμό της, υπέγραψε η Eurobank. Σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου θα συνεχίσει η
100% θυγατρική της Eurobank, Financial Planning Services
S.A (FPS) η οποία έχει λάβει άδεια διαχείρισης απαιτήσεων
από δάνεια και πιστώσεις. Η πώληση αποτελεί μέρος του
πλάνου της Eurobank για τη μείωση των NPEs το 2017 και
αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 4ου τριμήνου του
2017. Το τίμημα ανέρχεται περίπου σε 3% σε όρους συνο-

λικού οφειλόμενου κεφαλαίου. Η πώληση είναι ουδέτερη για
την Τράπεζα τόσο σε όρους χρηματοοικονομικού αποτελέσματος όσο και επίπτωσης στα εποπτικά της κεφάλαια. «H
Eurobank τηρώντας τη δέσμευσή της έναντι των εποπτικών
αρχών και των μετόχων της για την μείωση του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της μέσω ενεργούς
διαχείρισης συνήψε μια σημαντική συμφωνία για την πώληση στην Intrum μη εξυπηρετούμενων καταναλωτικών
δανείων, χωρίς εξασφαλίσεις. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι
που ολοκληρώνουμε σήμερα αυτή τη συμφωνία με τον μεγαλύτερο διαχειριστή απαιτήσεων στην Ευρώπη ο οποίος
είναι ιδιαιτέρως γνωστός για τις βέλτιστες πρακτικές διαχεί-

ρισης που εφαρμόζει» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της
Eurobank, Φωκίων Καραβίας. «Αυτή η επένδυση είναι στρατηγικά σημαντική καθώς καθιστά την Intrum έναν δυνατό
συνεργάτη για τις ελληνικές τράπεζες οι οποίες διαθέτουν
σημαντικά χαρτοφυλάκια μη εξυπηρετούμενων δανείων
τα οποία πρέπει να διαχειρισθούν. Πιστεύουμε ότι η ελληνική οικονομία όσον αφορά τη διαχείριση των πιστωτικών
απαιτήσεων προσφέρει σημαντικό πεδίο ανάπτυξης για την
Intrum η οποία κατέχει ήδη ηγετική θέση στην Ευρώπη»
δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Intrum,
Mikael Ericson.
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Την επιτάχυνση των επιστροφών φόρων στα νομικά πρόσωπα
προβλέπει εγκύκλιος της ΑΑΔΕ
Την επιτάχυνση των επιστροφών φόρων στα νομικά
πρόσωπων επιχειρεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με μερικούς ελέγχους και επαληθεύσεις στοιχείων
στις επιχειρήσεις. Σχετικές οδηγίες δίνει στις ελεγκτικές
αρχές εγκύκλιος του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής
Γιώργου Πιτσιλή προκειμένου να επιταχυνθούν οι διαδικασίες ενόψει και της έγκρισης της υποδόσης των 800
εκατ. ευρώ (που προορίζονται για τον σκοπό αυτό) στο
τέλος Οκτωβρίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλυτικά
οι οδηγίες της ΑΑΔΕ αφορούν τα ακόλουθα: - Έλεγχος
υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ.
Πέραν του φορολογικού έτους/διαχειριστικής περιόδου
που αφορά η εντολή ελέγχου, ελέγχεται εάν έχουν υποβληθεί δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ κατά
το προηγούμενο φορολογικό έτος/διαχειριστική περίοδο, που αφορά το αίτημα επιστροφής φόρου και μέχρι
την ημερομηνία έναρξης των ελεγκτικών επαληθεύσεων. - Έλεγχος λογιστικών αρχείων (βιβλίων). Ελέγχεται
εάν τα δεδομένα των λογιστικών αρχείων (βιβλίων)
έχουν μεταφερθεί επακριβώς στις οικείες δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Ειδικότερα για το ΦΠΑ και τους
παρακρατούμενους φόρους (Φόρος Μισθωτής Εργασίας, Φόρος Δικαιωμάτων, Φόρος Αμοιβών Διοίκησης,
κ.λπ.) ελέγχεται η συμφωνία των ποσών απόδοσης/εκκαθάρισης ΦΠΑ και λοιπών παρακρατούμενων φόρων,
όπως προκύπτουν από τα μηνιαία Ισοζύγια Γενικού και
Αναλυτικών Καθολικών (διπλογραφικά βιβλία) ή από τις
στήλες παρακολούθησης των πάσης φύσεως φόρων και
τελών (απλογραφικά βιβλία), με τα αντίστοιχα ποσά των
δηλώσεων που έχουν υποβληθεί, - Έλεγχος προσδιορισμού φορολογητέων κερδών. Ελέγχεται εάν τα λογιστικά
κέρδη και τα φορολογικά κέρδη του νομικού προσώπου,
όπως αυτά απεικονίζονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν ορθώς από τη λογιστική και

φορολογική βάση αντίστοιχα (βάσει των δεδομένων
των λογιστικών αρχείων). Ειδικότερα, ελέγχεται εάν για
τις προκύπτουσας προσωρινές διαφορές μεταξύ λογιστικής και φορολογικής βάσης έχουν εφαρμοστεί ορθά
οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις. - Έλεγχος αφορολόγητων εσόδων. Ελέγχεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις
και υφίστανται τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για τα
τυχόν δηλωθέντα αφορολόγητο ποσά εσόδων (ενδοομιλικά μερίσματα, κεφαλαιακά κέρδη, υπεραξία, κ,λπ.). Για
παράδειγμα, ελέγχεται αν πληρούνται οι προϋποθέσεις
που ορίζονται με τις διατάξεις της ΠΟΛ.1039/26.1.2015
Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. για την εφαρμογή του άρθρου 48 ν.
4172/2013 περί απαλλαγής ενδοομιλικών μερισμάτων
από το φόρο εισοδήματος. - Έλεγχος μεταφοράς φορολογικών ζημιών. Όταν στο ελεγχόμενο φορολογικό έτος/
διαχειριστική περίοδο δηλώνεται ζημία παρελθουσών
χρήσεων, εξετάζεται αν αυτή μεταφέρθηκε σύμφωνα με
τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, λαμβανομένου υπόψη
και των διατάξεων περί παραγραφής του εν λόγω δικαιώματος. Ειδικές ελεγκτικές επαληθεύσεις. 1. Έλεγχος
δικαιολογητικών απόδοσης των φόρων που παρακρατήθηκαν ή καταβλήθηκαν στο ελεγχόμενο φορολογικά
έτος/διαχειριστική περίοδο. Ειδικότερα ελέγχεται αν
υφίστανται: - Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του
φόρου που παρακρατήθηκε ή καταβλήθηκε στην ημεδαπή, - Τα δικαιολογητικά του φόρου που καταβλήθηκε
στην αλλοδαπή, όπως αυτά ορίζονται με τις διατάξεις της
ΠΟΛ.1026/22.1.2014 Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. - Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του φόρου που καταβλήθηκε ή/και
παρακρατήθηκε για εισπραττόμενα μερίσματα ημεδαπής
μητρικής εταιρείας από ημεδαπή ή αλλοδαπή θυγατρική της, με έδρα σε άλλο κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης. - Τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά του φόρου
που παρακρατήθηκε για εισπραττόμενα μερίσματα ή

κέρδη ημεδαπής μητρικής εταιρείας από αλλοδαπή θυγατρική της, με έδρα σε τρίτη χώρα (εκτός Ε.Ε.). Το προς
επιστροφή ποσό του φόρου εισοδήματος μειώνεται κατά
το ποσό του φόρου που δεν καλύπτεται από τα νόμιμα
δικαιολογητικά και η επιστροφή διενεργείται σύμφωνα με τις εκάστοτε οδηγίες της Διοίκησης. 2. Έλεγχος
παραβατικότητας. Ελέγχεται αν, για το προηγούμενο
φορολογικό έτος/διαχειριστική περίοδο που προκύπτει
επιστροφή φόρου και μέχρι την ημερομηνία έναρξης των
ελεγκτικών επαληθεύσεων, υφίστανται: - Φορολογικές
παραβάσεις που αφορούν: • Έκδοση πλαστών ή έκδοση
και λήψη εικονικών (μερικώς ή ολικώς) ή νόθευση φορολογικών στοιχείων, • Μη καταχώρηση ή ανακριβής
καταχώρηση στοιχείων ή καταχώρηση ανύπαρκτης αγοράς, πώλησης, εσόδου, εξόδου, • Παραβάσεις των διατάξεων των άρθρων 13 και 13Α του ν.2523/1997, σχετικά
με τις κυρώσεις αναστολής λειτουργίας των επαγγελματικών εγκαταστάσεων και την επιβολή ειδικής χρηματικής
κύρωσης, • Παραβίαση ή παραποίηση φορολογικών
μηχανισμών, • Μη τήρηση των προβλεπόμενων από τις
οικείες διατάξεις ανά χρήση, βιβλίων, λογιστικών αρχείων πρωτογενών καταχωρίσεων. - Δελτία πληροφοριών,
εκθέσεις ελέγχου από άλλες Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα,
Υ.Ε.Δ.Δ.Ε., ΣΔΟΕ, Οικονομική Αστυνομία ή άλλα έγγραφα, που υφίστανται στην Υπηρεσία. - Παρατηρήσεις στα
πιστοποιητικά και στις εκθέσεις φορολογικής συμμόρφωσης, στις περιπτώσεις που το νομικό πρόσωπο ή η
νομική οντότητα έχει ελεγχθεί από ορκωτούς ελεγκτές
και γενικά αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρείες. Σε κάθε
περίπτωση, εφόσον υφίστανται φορολογικές παραβάσεις ο αρμόδιος Προϊστάμενος Δ.Ο.Υ. υποχρεούται στη
διενέργεια περαιτέρω ελεγκτικών επαληθεύσεων πριν
την επιστροφή.

Την ανάγκη παραγωγής τελικών αγαθών, αντί πρώτων υλών, επισημαίνει ο ΣΕΒ
«Η άποψη ότι η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα, δεν ευσταθεί.
Αυτό, όμως, δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσαμε να παράγουμε περισσότερα, με μια οικονομία που θα γίνεται πιο
εξωστρεφής, και θα διαθέτει παραγωγικές μονάδες που
όχι μόνο εξάγουν, αλλά υποκαθιστούν και εισαγωγές».
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό επισημαίνει ο ΣΕΒ στο
εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων με το οποίο
αναλύει το διεθνές εμπόριο της χώρας και την συμμετοχή
της σε «διεθνείς αλυσίδες αξίας» τονίζοντας την ανάγκη να
μετατραπεί σταδιακά από προμηθευτής πρώτων υλών, σε
προμηθευτή ενδιαμέσων, και σε κάποιο απώτερο στάδιο,
τελικών αγαθών. Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία το 2011
μόνο το 47% των εξαγωγών μας (έναντι 51% το 2005)

ήταν τελικά προϊόντα, καταναλώνονται δηλαδή αυτούσια
από τις χώρες που τα εισάγουν, ενώ τα υπόλοιπα «εισέρχονται» στην παραγωγική τους διαδικασία. Αν εξαιρεθούν οι
εξαγωγές πετρελαιοειδών, το ποσοστό των τελικών προϊόντων μειώνεται περαιτέρω σε 38%. «Στην γεωργία, κτηνοτροφία κλπ. οι εξαγωγές προϊόντων για τελική κατανάλωση ανέρχονται σε 44% (44% το 2005), ενώ τα υπόλοιπα
«μεταποιούνται» στο εξωτερικό (με κλασσική περίπτωση
το ελληνικό ελαιόλαδο, που εξάγεται στην Ιταλία, καθώς
και ο καπνός και το βαμβάκι που εξάγονται κατά κανόνα
για μεταποίηση στο εξωτερικό). Σημειώνεται ότι στη γεωργία, το ποσοστό των εξαγόμενων τελικών προϊόντων είναι
μικρότερο από άλλες νοτιοευρωπαϊκές χώρες, ένδειξη ότι

οι ελληνικές εξαγωγές γεωργικών προϊόντων δεν καταναλώνονται αυτούσιες αλλά ενσωματώνονται σε μεγαλύτερο
βαθμό από άλλες χώρες στη μεταποίηση των χωρών που
τα εισάγουν», τονίζει ο ΣΕΒ. Αναφέρει τέλος ότι η συζήτηση
για αλλαγή του παραγωγικού προτύπου προς εξωστρεφείς
δραστηριότητες περιλαμβάνει εξ ανάγκης και τη δυνατότητα σύστασης παραγωγικών μονάδων που «μεταποιούν»
τα ενδιάμεσα αυτά αγαθά έτσι ώστε να δημιουργείται πολύ
μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία (δηλαδή εισοδήματα) στην
Ελλάδα.
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Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία ρύθμισης οφειλών
για τις πρώτες επιχειρήσεις με τον εξωδικαστικό μηχανισμό
Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης και θα έχει ξεκινήσει η διαδικασία
ρύθμισης οφειλών για τις πρώτες επιχειρήσεις που αξιοποίησαν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό ανέφερε ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης
σε ενημερωτική εκδήλωση της Γενικής Συνομοσπονδίας
Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας σχετικά με τις
ρυθμίσεις του νόμου για την υπαγωγή στον εξωδικαστικό
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων. Ο ίδιος ανέφε-

ρε ότι μέχρι και την Κυριακή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
του εξωδικαστικού μηχανισμού θα έχουν ενταχθεί και όλα
τα στοιχεία από τις εφορίες (ήδη υπάρχουν τα στοιχεία από
τις τράπεζες και τον ΕΦΚΑ) ενώ πρόσθεσε ότι αναμένεται η
έγκριση των θεσμών και για την υπαγωγή των αυτοαπασχολούμενων στην ίδια διαδικασία καθώς τα τεχνικά κλιμάκια
συμφώνησαν με την Ελληνική πρόταση. Από την πλευρά
του, ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς υπογράμμισε ότι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της συνομοσπονδίας
αναμένεται να ενταχθούν στη ρύθμιση 60.000 μικρομεσαίοι

ενώ πρόσθεσε ότι το μέτρο αυτό αν και σωστό, δεν επαρκεί
«χρειάζεται διόρθωση στους συντελεστές φορολόγησης και
φυσικά να λειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα ως στήριγμα για την επιχειρηματικότητα. Να προχωρήσει γρήγορα
η αναπτυξιακή τράπεζα και να βρουν χρηματοδότηση οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις διότι με βάση πρόσφατη έρευνα
της ΓΣΕΒΕΕ, το 80% όσων ζητούσαν χρηματοδότηση από
τράπεζα απορρίπτονταν».

ΣΒΕΕ: Η μεταποίηση πρέπει να μπει σε πρώτη προτεραιότητα
Εφικτό χαρακτήρισε τον στόχο, ο κλάδος της μεταποίησης να
προσφέρει στο ΑΕΠ της χώρας το 12% μέχρι το 2020, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ),
Αθανάσιος Σαββάκης και ταυτόχρονα προειδοποίησε για τον
κίνδυνο βιωσιμότητας των βιομηχανιών, καθώς, σύμφωνα
με στοιχεία έρευνας που πραγματοποιεί ο Σύνδεσμος στην περιοχή, παρατηρούνται μεγάλα ποσοστά αποβιομηχάνισης με
«λουκέτα» σε επιχειρήσεις τα τελευταία 15 χρόνια. Σύμφωνα
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στον χαιρετισμό που απηύθυνε, ανοίγοντας τις
εργασίες της 2ης Συνόδου της Θεσσαλονίκης με θέμα «Ισχυρή
και Ανταγωνιστική βιομηχανία ως προϋπόθεση για ένα νέο
αναπτυξιακό μοντέλο» σήμερα και αύριο στο συνεδριακό

κέντρο «Ι. Βελλίδης», ο κ. Σαββάκης παρουσίασε τα πρώτα
στοιχεία από την καταγραφή του ΣΒΒΕ σε πόλεις της βόρειας
Ελλάδας (καταγραφή που είναι ακόμη σε εξέλιξη) σχετικά με
την κατάσταση των μεταποιητικών επιχειρήσεων (ανώνυμες
εταιρείες και εταιρείες περιορισμένης ευθύνης) από το 2000
και μετά. Ειδικότερα, στην περιοχή του Έβρου το ποσοστό
των «λουκέτων» στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι
63%, στη Ροδόπη 34%, στο Κιλκίς 50%, στα Γιάννενα 22%,
στην Καστοριά 21%, ενώ στη βιομηχανική περιοχή Σίνδου
Θεσσαλονίκης, λειτουργούν 70% των επιχειρήσεων σε σχέση
με τα προηγούμενα έτη. «Η βιομηχανική πολιτική δεν μπορεί
να αρχίζει και να τελειώνει με τα προγράμματα συμπράξεων

δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Μπορούμε να καταφέρουμε
να κάνουμε τον τομέα της μεταποίησης να συνεισφέρει στο
ΑΕΠ από το 8,9% στο 12% μέσα στα επόμενα 3-4 χρόνια και
η μεταποίηση πρέπει να μπει σε πρώτη προτεραιότητα» είπε
ο κ. Σαββάκης και πρόσθεσε ότι ένας ακόμη στόχος θα πρέπει να αφορά την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επενδυτικές ευκαιρίες και η
επιχειρηματική καινοτομία θα οδηγήσουν στην επιτάχυνση
της αναπτυξιακής προοπτικής της χώρας, θα ενισχύσουν την
αγορά εργασίας, την ανάπτυξη συνεργασιών, ενώ απηύθυνε
έκκληση για συνεννόηση των πολιτικών δυνάμεων της χώρας
με στόχο την παραγωγική ανασυγκρότηση.

Ενδιαφέρον γερμανικών εταιρειών για συνεργασίες και συνέργειες στον τομέα
Διαχείρισης Απορριμμάτων και Λυμάτων
Επιχειρηματική αποστολή και ημερίδα με θέμα «Διαχείριση
Απορριμμάτων και Λυμάτων στην Ελλάδα και στη Γερμανία», που θα πραγματοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη την Τρίτη
10 Οκτωβρίου στο ξενοδοχείο Porto Palace, διοργανώνει το
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο,
στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Ομοσπονδιακού υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας της Γερμανίας. Σύμφωνα με
το ΑΠΕ-ΜΠΕ οκτώ γερμανικές εταιρείες, οι οποίες θα συμ-

μετάσχουν στην επιχειρηματική αποστολή στην Ελλάδα, θα
παρουσιάσουν κατά τη διάρκεια της ημερίδας τα προϊόντα
και τις υπηρεσίες τους, εκδηλώνοντας το ενδιαφέρον τους
για συνεργασίες και συνέργειες με Έλληνες επιχειρηματίες.
Στην ημερίδα, εξειδικευμένοι εισηγητές θα αναλύσουν το
θεσμικό πλαίσιο, καθώς και τις δυνατότητες εφαρμογής και
τις προοπτικές χρήσης νέων τεχνολογιών στην Ελλάδα και η
ημερίδα αποδεικνύει το ενδιαφέρον της γερμανικής αγοράς

για το δυναμικό ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας στην
Ελλάδα, όπως αναφέρει το επιμελητήριο σε ανακοίνωσή
του. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι
δωρεάν (θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας), καθώς και ότι
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, αλλά
και τη δήλωση συμμετοχής, που θα πρέπει να συμπληρώσει
κάθε ενδιαφερόμενος, διατίθενται στην ιστοσελίδα του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου griechenland.ahk.de/gr

«Υπάρχουν από την Ελλάδα σαφή σημάδια ανάκαμψης» τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο
διοικητής της ΕΚΤ
Ευχάριστα μηνύματα ανάκαμψης από την Ελλάδα διαπιστώνει ο διοικητής της Αυστριακής Κεντρικής Τράπεζας
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), Έβαλντ Νοβότνι, σε σημερινές
αποκλειστικές δηλώσεις του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στη Βιέννη, σύμφωνα με το

ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι από την
Ελλάδα υπάρχουν σαφή σημάδια ανάκαμψης, τόσο στον
οικονομικό τομέα, όσο και στον δημοσιονομικό τομέα» τόνισε ο κ. Νοβότνι και πρόσθεσε: «Ελπίζουμε ότι αυτή η θετική εξέλιξη θα συνεχιστεί. Σε προηγούμενες, πρόσφατες,
δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στη Βιέννη, ο κ. Νοβότνι είχε

πλέξει το εγκώμιο της Ελλάδας, επισημαίνοντας: «Η Ελλάδα
έχει όχι μόνον ένα μεγαλειώδες παρελθόν, η Ελλάδα έχει,
σίγουρα, επίσης ένα μέλλον, είναι μία χώρα με μία πληθώρα από ευφυείς, εργατικούς ανθρώπους, έχει θαυμάσιες
τουριστικές δυνατότητες, έχει, επίσης δυνατότητες, στον
οικονομικό τομέα».
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Τι είπε ο αν. υπ. Περιβάλλοντος στο «Πρακτορείο fm» για το Ελληνικό
«Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν, στον χρόνο που πρέπει, για να προχωρούν οι επενδύσεις, οι οποίες εδώ και χρόνια είχαν μείνει στα
συρτάρια παγωμένες, γιατί οι προηγούμενες κυβερνήσεις δεν
μπορούσαν και δε θέλανε να λύσουν ουσιαστικά προβλήματα
της Ελλάδας» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βουλευτής Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ,
Σωκράτης Φάμελλος, στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 fm».
Σχολιάζοντας την κριτική που ασκεί η ΝΔ στην κυβέρνηση για τη
διαχείριση της υπόθεσης της επένδυσης στο Ελληνικό, ο κ. Φάμελλος ανέφερε πως «είναι πολύ περίεργο να έχει εξελιχθεί έτσι η
λειτουργία της αντιπολίτευσης στην Ελλάδα». «Μας κατηγορούσαν ότι δεν έχουμε γνωμοδότηση από αρχαιολογική και δασική
υπηρεσία, κάτι το οποίο δεν έκαναν αυτοί όταν ήταν κυβέρνηση,
αλλά και όταν έχουμε εντός χρονοδιαγράμματος γνωμοδότηση
μας κατηγορούν, γιατί την έχουμε. Αυτό είναι θλιβερό» διευκρίνισε, επισημαίνοντας: «Εμείς δεν πρόκειται να ετεροκαθοριζόμαστε, εμείς συνομιλούμε με την επιχειρηματική κοινότητα και την
κοινωνία απευθείας, δε μιλάμε μέσω της ΝΔ». Ο αν. υπουργός
υπενθύμισε ότι ο νόμος σε σχέση με την επένδυση στο Ελληνικό προβλέπει ότι εντός εξαμήνου από την υποβολή του Σχεδίου

Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), που υποστηρίζεται από μία
μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η Πολιτεία θα πρέπει να
έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες και την αδειοδότηση. «Όλες
αυτές οι μελέτες και το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης υποβλήθηκαν τον Ιούλιο του 2017 και θα έχουν ολοκληρωθεί οι
εγκρίσεις τους μέχρι το τέλος του δεύτερου εξαμήνου του 2017»
διαβεβαίωσε ο κ. Φάμελλος και υπογράμμισε: «Για μία τέτοια
μείζονος σημασίας και έκτασης επένδυση, το να ολοκληρωθούν
όλες οι αδειοδοτήσεις και γνωμοδοτήσεις εντός εξαμήνου θα
είναι ένα επίτευγμα αυτής της κυβέρνησης, δε θα το χαρίσουμε
στη ΝΔ και θα το κάνουμε εμείς, γιατί αυτή η χώρα έχει ανάγκη
κυβερνήσεις που να δουλεύουν, να είναι τίμιες και να έχουν ισοτιμία απέναντι και στον πολίτη και στην επιχειρηματικότητα». Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά του επικεφαλής του Eurogroup
Γερούν Ντάισελμπλουμ για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ελλάδα
και την αντίδραση της αντιπολίτευσης που προκάλεσε η επίμαχη
δήλωση ο κ. Φάμελλος παρατήρησε: «Η ΝΔ είχε αγιοποιήσει τον
κ. Ντάισελμπλουμ πριν από δύο χρόνια και τώρα τον καταδικάζει [...] Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί χρειαζόμαστε εκλογές
σε μία χώρα που βγαίνει από το πρόγραμμα, που ακόμη και οι
πιο σκληροί επικριτές της λένε ότι πρέπει να ρυθμιστεί το χρέος.

Ο κ. Ντάισελμπλουμ δεν είπε ότι δε χρειάζονται εκλογές, είπε ότι
η Ελλάδα θα βγει του χρόνου από το πρόγραμμα και πρέπει να
έχει ρυθμισμένο και το χρέος και αυτά είναι οι κατακτήσεις της
ελληνικής κοινωνίας και της κυβέρνησης. Η Ευρώπη αναγνωρίζει την προσπάθεια και τη δυνατότητα διεξόδου από την κρίση
από αυτή την κυβέρνηση και είναι προφανές ότι αυτό να στενοχωρεί όλους αυτούς που μας φέρανε σε αυτή την κατάσταση».
Με αφορμή εξάλλου το νομοσχέδιο για την ανακύκλωση που
κατατίθεται αύριο ο αν. Υπουργός επισήμανε ότι «παρότι έχουμε
έναν νόμο εδώ και 16 χρόνια, παρότι όλοι μας τοποθετούμαστε
υπέρ της ανακύκλωσης, δυστυχώς τα πράγματα δεν πάνε καλά
στη χώρα μας». «Και το θεσμικό πλαίσιο δεν ήταν επαρκές και
δεν έδινε επαρκή κατεύθυνση και τα κίνητρα και τα αντικίνητρα
μαζί με την περιβαλλοντική εκπαίδευση δεν υπάρχουν στη χώρα
μας. Το 2016 στην Ελλάδα ανακυκλώθηκαν 16 κιλά ανά κάτοικο, όταν ο μέσος ευρωπαϊκός όρος είναι 110 ανακυκλώσιμα κιλά
ανά κάτοικο», εξήγησε προσθέτοντας ότι «μέσα στο πλαίσιο της
διυπουργικής προσπάθειας που έχουμε για την ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας το νομοσχέδιο θα δώσει ισχυρά κίνητρα, για
να μπορέσουμε να έχουμε πραγματική ανακύκλωση».

H ΕΕ αξιολογεί την απόφαση του ΚΑΣ για το Ελληνικό, ανέφερε σήμερα
εκπρόσωπός της
Οι υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής εξετάζουν την απόφαση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου, σχετικά με το Ελληνικό, ανέφερε χθες εκπρόσωπος της Επιτροπής γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Οι ελληνικές Αρχές δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο του Μνημονίου να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα για την προώθηση της αναδιάρθρωσης του Ελληνικού, το οποίο αποτελεί βασικό επενδυτικό σχέδιο
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και ανάπτυξης» πρόσθεσε ο ίδιος εκπρόσωπος.

Τι λέει ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων για τις γνωμοδοτήσεις του ΚΑΣ
σχετικά με το Ελληνικό
«Η ομόφωνη βούληση των μελών του ΚΑΣ (με διαφοροποίηση μόνο ως προς τα όρια) για την κήρυξη ενιαίου αρχαιολογικού χώρου στους Δήμους Ελληνικού-Αργυρούπολης και
Αλίμου, όπου συμπεριλαμβάνεται και τμήμα της έκτασης του
πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, αποτελεί δικαίωση που
επιβεβαιώνει την πίστη στους θεσμούς, την τήρηση του νόμου
και την προάσπιση του κύρους του ΚΑΣ ως επιστημονικού
συλλογικού οργάνου της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας, που όλα
μαζί διασφαλίζουν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα παραπάνω αναφέρει
ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ), εκφράζοντας την
ικανοποίησή του για τις γνωμοδοτήσεις του ΚΑΣ ως προς το
Ελληνικό και συμπληρώνοντας ότι η βούληση αυτή «εμπεδώνει την ανάγκη για ίση μεταχείριση όλων των επενδυτών
και πολιτών από τον νόμο». «Πρόκειται για μία υπόθεση
που εκκρεμούσε 3 ολόκληρα χρόνια στο ΥΠΠΟΑ. Η κήρυξη,
στην οποία κατέληξε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο
(νεκροταφείο, λόφος Χασάνι κλπ), συμπληρώνεται από την

παλαιότερη κήρυξη του αρχαιολογικού χώρου της χερσονήσου του Αγίου Κοσμά και από τους όρους προστασίας των
αρχαιοτήτων που έθεσε το ΚΑΣ ως όρους στην έγκριση του
Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ)» σημειώνει ο ΣΕΑ,
πληροφορώντας ότι «σύμφωνα με τις πληροφορίες πρόκειται
για τους παρακάτω όρους: μη δόμηση στη χερσόνησο του
Αγίου Κοσμά, όπου εκτείνεται ο πρωτοελλαδικός οικισμός και
άλλες αρχαιότητες, η προστασία του αρχαίου λατομείου (που
έμεινε εκτός ορίων κήρυξης) με την συμπερίληψή του σε ελεύθερο χώρο πρασίνου, η μεταφορά του ταφικού μνημείου σε
σχήμα Π στην αρχική του θέση (περιοχή πρώην ανατολικού
αεροδιαδρόμου) σε ελεύθερο χώρο πρασίνου, η επανεξέταση
του ύψους των ψηλών κτιρίων και βέβαια η αρχαιολογική παρακολούθηση των εκσκαφικών εργασιών σε όλη την έκταση
του πρώην αεροδρομίου στη βάση τροποποιημένου Μνημονίου συναντίληψης και συνεργασίας». «Όλα τα παραπάνω συνιστούν πραγματική προστασία των αρχαιολογικών καταλοίπων στην περιοχή του πρώην αεροδρομίου, ενώ καθιστούν

ανενεργό τον πρωτοφανή όρο της σύμβασης που προέβλεπε
να αποζημιωθεί ο επενδυτής (!) από το ελληνικό δημόσιο σε
περίπτωση εύρεσης αρχαιοτήτων. Αποτελούν επίσης την
καλύτερη απάντηση σε όσους τόσον καιρό λοιδορούσαν την
Αρχαιολογική Υπηρεσία, συκοφαντούσαν την εργασία και την
αφοσίωση των αρχαιολόγων στην τήρηση της νομιμότητας
και στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς» λέει ο
ΣΕΑ, καταλήγοντας ότι «ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων
θα συνεχίσει να υπερασπίζεται τη νομιμότητα και την πολιτιστική κληρονομιά, χωρίς να λαμβάνει υπόψη του τα μικρά ή
μεγάλα συμφέροντα που συνασπίζονται για να την πλήξουν.
Αναμένουμε από όσους όλο το προηγούμενο διάστημα ζητούσαν τη μη τήρηση της νόμιμης διαδικασίας ή ανέλαβαν την
πολιτική πρωτοβουλία για την προσπάθεια παράκαμψης του
αρχαιολογικού νόμου, να αναλογιστούν τις ευθύνες τους και
να ανακρούσουν πρύμνα».
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H οδός Πειραιώς δρόμος δυναμικής ανάπτυξης πολλαπλών
τομέων μέσα από την συνέργεια φορέων
Το φιλόδοξο σχέδιο ανάπλασης της οδού Πειραιώς, του άξονα που ενώνει το μητροπολιτικό και ιστορικό δίπολο Αθήνας
- Πειραιά συνδυάζοντας απόλυτα την ιστορικότητα με τον Πολιτισμό και την παραγωγική οικονομία, επανέρχεται δυναμικά
στο προσκήνιο, μέσα από ένα συνολικό σχέδιο αξιοποίησης
βασισμένο στην συνέργεια φορέων δημοσίου και ιδιωτικού
τομέα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Περιφέρεια Αττικής, οι
Δήμοι, οι φορείς της Πειραιώς και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, δια του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος της
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, δηλώσαν ήδη διαθεσιμότητα στήριξης αυτής της προσπάθειας σε επίπεδο επιχειρησιακό και επιστημονικό. «Στόχος μας είναι να μπουν οι πρώτες
βάσεις για έναν νέο, σύγχρονο δρόμο, που συνδυάζει τον
πολιτισμό, την παιδεία και την επιχειρηματικότητα, με στόχο
την αναπτυξιακή προοπτική», υπογράμμισαν στο «ψήφισμα»
τους οι εκπρόσωποι των 61 φορέων που συμμετείχαν στην 1η
συνάντηση εργασίας, η οποία πραγματοποιήθηκε (με πρωτοβουλία της Περιφέρεια Αττικής) στην Σχολή Καλών Τεχνών.
«Ένας δρόμος Παιδείας, Πολιτισμού και Δημιουργίας σε ένα
μνημειακό βιομηχανικό περιβάλλον. Ένας δρόμος που συνδέει το μητροπολιτικό κέντρο της Αθήνας με το αναπτυσσόμενο
λιμάνι του Πειραιά».
«H δράση μας για την Πειραιώς», συνόψισε ο συντονιστής της
συνάντησης εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Πολιτιστικών Υποδομών Θοδωρής Αγγελόπουλος, «θα θέσει τον
επαναπροσδιορισμό του ρόλου της αστικής της ανάπτυξης
στην έννοια της συμπαγούς πόλης και στη σχέση της με τον
χωρικό πολεοδομικό προγραμματισμό». Διευκρίνισε ότι «Η
ανάπλαση της Πειραιώς δεν θα στοχεύσει μόνο στην αντιμετώπιση πολεοδομικών και περιβαλλοντικών προβλημάτων,
αλλά και προβλημάτων κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα κατά μήκος του άξονα αλλά και της ενδοχώρας της
καθώς και στην αξιοποίηση αναπτυξιακών ευκαιριών».
Εξάλλου και στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθήνας-Αττικής όπου
αναγνωρίζεται η οδός Πειραιώς ως ο συνδετήριος άξονας
ενός ενιαίου συζυγούς κέντρου της πρωτεύουσας και ορίζεται
ως ένας από τους κύριους αναπτυξιακούς αλλά και πολιτιστικούς πολεοδομικούς άξονες του συγκροτήματος, υπογραμμίζεται ότι «Οι βασικοί άξονες, θα πρέπει να αναφέρονται στις
θεματικές ενότητες «Φύση», «Πολιτισμός», «Τουρισμός»,
«Βιώσιμη Ανάπτυξη» που χαρακτηρίζουν τη λειτουργία και
την αισθητική των περιοχών».
Στην αναγκαιότητα της ανάλογης μέριμνας για τους πολίτες
και τις κατοικίες πέριξ του δρόμου, με αυτήν την προγραμματιζόμενη ανάπτυξη και αξιοποίηση των σημαντικών τοποσήμων της, επισήμανε ο δήμαρχος Ταύρου Ανδρέας Ελευθερίου
και οι άλλοι εκπρόσωποι των εμπλεκόμενων ΟΤΑ (Νίκαια
Ρέντη, Πειραιά). Ο δήμαρχος, τόνισε, την εικόνα της χρόνιας
εγκατάλειψης και ανασφαλούς διέλευσης του δρόμου που
παρατηρείται σε όλο το μήκος των περίπου 10 χιλιομέτρων.

Την επιβάρυνση στην κυκλοφορία και την έλλειψη χώρων
στάθμευσης από την «κατάληψη» των ελεύθερων χώρων
στην οποία προβαίνουν οι υπάλληλοι ορισμένων μεγάλων
οργανισμών (επί του δρόμου). Αντιπαράβαλλε την αμεσότητα
διευθέτησης αυτών των ζητημάτων (νησίδες, οδοσήμανση,
πεζοδρόμια) στην περίπτωση εγκατάστασης του κόμματος
της ΝΔ σε κτίριο επί της Πειραιώς, λέγοντας χαρακτηριστικά
«όλα τακτοποιήθηκαν σε χρόνο μηδέν για να περνά ο πρόεδρος της ΝΔ στο γραφείο του». Με αφορμή αυτό επικαλέστηκε
τη δυνατότητα άμεσης πραγματοποίησης κάποιων αντίστοιχων υποδομών από πλευράς δήμων όπως συμβαίνει με την
ανάπλαση του Φαληρικού όρμου, «έργο το οποίο θωρακίζει
αντιπλημμυρικά την περιοχή».
Με αφορμή το συγκεκριμένο έργο και την επιρροή του στον
οδικό άξονα Αθήνας- Πειραιά, ο αντιπεριφερειάρχης Νοτίου
Τομέα Χρήστος Καπάταης αναφέρθηκε στην προβλεπόμενη
μετατροπή της λεωφ. Συγγρού σε δρόμο «ήπιας διέλευσης»
αλλά και στους προσφερόμενους στους πολίτες χώρους
αναψυχής με πρόσβαση στο αποκλεισμένο επί δεκαετίες από
αυτούς, παραλιακό μέτωπο.
Νωρίτερα ο πρύτανης στην ΑΣΚΤ Παναγιώτης Χαραλάμπους
τόνισε ότι οι φορείς που έχουν ταυτιστεί πλέον με τον δρόμο
μπορούν να συμβάλουν καταλυτικά στη σύνταξη ενός σχεδίου δράσης-ευαισθητοποίησης-προβολής και οργάνωσης κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών, καθώς διαθέτουν το κύρος
και σηματοδοτούν καλές εφαρμοσμένες πρακτικές.
Από την πλευρά της, η αντιπεριφερειάρχης κεντρικού τομέα
Ερμίνα Κυπριανίδου επισήμανε ότι το συνολικό σχέδιο προϋποθέτει τη θετική εμπλοκή της αυτοδιοίκησης (Περιφέρεια Αττικής, Δήμοι Αθηναίων, Μοσχάτου-Ταύρου, Νίκαιας-Ρέντη,
Πειραιά, σε μία ενιαία αντιμετώπιση κυρίως των ζητημάτων
δημοσίου χώρου) των Πολιτιστικών χώρων, των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των επιχειρηματιών, «με έμφαση στην
πτυχή της κοινωνικής αναβάθμισης με τόνωση της απασχόλησης και γενικότερης βελτίωσης της ποιότητας ζωής».
Στο σημείο αυτό ο εκπρόσωπος της κοινότητας των ΑμεΑ
Αντώνης Ρέλλας χαρακτήρισε ευκαιρία τον επανασχεδιασμό
του δρόμου με τρόπο που «να χωράει όλους μας», με συνυπολογισμό την πρόσβαση των ΑμεΑ που «αποτελούν το 18%
του ενεργού πληθυσμού) και των εκατομμυρίων εξαυτών
που επισκέπτονται τη χώρα μας».
Ο αντιπεριφερειάρχης Πειραιά Γιώργος Γαβρίλης μίλησε για
«αναγκαία διαμόρφωση ενός εφαρμόσιμου σχεδίου» ώστε
να καταστεί δυνατή η συμβολή της Πειφέρειας Αττικής» στην
υπέρβαση των γραφειοκρατικών εμποδίων που θα προκύψουν από τα ζητήματα χρήσεις γης και μεγάλων ιδιοκτησιών,
επί των κτισμάτων που πλαισιώνουν τον δρόμο. Καίρια επισήμανση για την υλοποίηση του εγχειρήματος έκανε η Λούκα
Κατσέλη πρώην υπουργός και πρόεδρος της ΕΤΕ, σημειώνοντας ότι για την επιτυχία του, απαιτείται η συγκρότηση επιτε-

λικής ομάδας πολλαπλών δεξιοτήτων (λόγω της υφιστάμενης
ποικιλίας των τομέων αξιοποίησης: εμπορική, πολιτιστική,
νεολαία, τουρισμός, μεταφορές κ.α) η όποια θα «τρέξει» το
στρατηγικό σχέδιο που θα προκύψει από τη διαβούλευση με
εξεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων από την αρχή έως το
τέλος.
Αντίθετα ο καθηγητής αρχιτεκτονικής Νίκος Μπελαβίλας υποστήριξε ότι η Πειραιώς «δεν έχει ανάγκη άλλης μιας ακόμη μελέτης. Αρκεί η επαναχάραξη του αρχαίου δρόμου που «ατενίζει το λιμάνι από το παλάτι», για την ίδρυση της «νέας πόλης»
επάνω στην ευθεία αυτή». Ο ίδιος παρουσίασε μια πλήρως
κατατοπιστική απεικόνιση- χαρτογράφηση του δρόμου και
των τοποσήμων του. Με εμφανής τις διαφοροποιήσεις και τις
αντιφατικές αποτυπώσεις που επήλθαν στο διάβα του χρόνου
και των κοινωνικών εξελίξεων από την αρχαιότητα, από την
απόσυρση της βιομηχανίας, την επιρροή της οικονομικής κρίσης, την ανάπτυξη του εμπορίου και των μεγάλων εμπορικών
κέντρων κ.α.
Επίσης, η καθηγήτρια ΕΜΠ και Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας
του ΤΕΕ Τόνια Μοροπούλου και άλλοι καθηγητές καθώς και
εκπρόσωποι υπουργείων, τραπεζών, Ομίλων, και επιχειρήσεων συμφώνησαν στην αξιοποίηση της Πειραιώς μέσω της δημιουργίας ενός δυναμικού πόλου ψυχαγωγίας και πολιτισμού
και ανάπτυξης. Στην δυναμική του επί του τομέα Πολιτισμού
αναφέρθηκαν στο Μουσείο Μπενάκη, στα ιδρύματα Μιχάλη
Κακογιάννη και Μείζονος Ελληνισμού, η Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών, στους χώρους του Φεστιβάλ Αθηνών, που προσελκύουν και νεανικό κοινό, στο Bios, στο Fuzz, στο Σχολείον
της Ειρήνης Παπά, στα θέατρα στις περιοχές του Κεραμεικού,
του Μεταξουργείου, του Γκαζιού, αλλά και νεότερα όπως το
άλλοτε πιλοποιείο Πουλοπούλου που έχει αναδειχθεί από το
Δήμο Αθηναίων σε Πολιτιστικό Κέντρο «Μελίνα Μερκούρη»
κ.ά.
Αναφορικά με τον εμπορικός πόλος στον άξονα της Πειραιώς
υπάρχουν μεγάλα πολυκαταστήματα στοκ, και μερικές κραταιές, ελληνικές βιομηχανίες, όπως η Ελαΐς, η Ιόν, η Παυλίδης
κ.ά. οι οποίες μπορούν να ανοίξουν ακόμη και πρατήρια χονδρικής ή λιανικής.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι η Περιφερειακή Αρχή αντιλαμβάνεται την Πειραιώς ως μοναδικό τοπίο για ανάπτυξη και
επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό το Περιφερειακό Συμβούλιο
εγκρίνει έργα πολλών εκατομμυρίων για τομείς υποδομών,
κοινωνικής μέριμνας, υγείας, πολιτισμού και ποιότητας
ζωής. Συγκεκριμένα μόνο για τον Πειραιά ενέκρινε το ποσό
των 113,5 εκατ. ευρώ για έργα μεταξύ των οποίων και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων Καστράκι, Ηετιώνεια Πύλη
(στον λόφο πάνω από τα ντοκ για τα καράβια της Κρήτης), η
λειτουργία του παλιού Μουσείου και η ανάδειξη του αρχαίου
θεάτρου Ζέας.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
H EE ηγείται φιλόδοξης δράσης για καθαρότερες και ασφαλέστερες θάλασσες
Στη διάσκεψη «Our Ocean» που πραγματοποιείται
υπό την αιγίδα της ΕΕ στη Μάλτα (5-6 Οκτωβρίου), η
Ευρωπαϊκή Ένωση ανέλαβε 36 συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για καθαρότερες και ασφαλέστερες θάλασσες. Πρόκειται για δράσεις παγκόσμιας κλίμακας για
τις οποίες θα διατεθούν συνολικά 550 εκατ. ευρώ. Η
δέσμευση της ΕΕ καταδεικνύει την αποφασιστικότητά
της να βελτιώσει την κατάσταση των θαλασσών και να
αποτελέσει παράδειγμα για τον υπόλοιπο κόσμο, τόσο
για τις εθνικές κυβερνήσεις όσο και για τον ιδιωτικό τομέα, ώστε να ενταθούν οι προσπάθειες αντιμετώπισης
των προβλημάτων των θαλασσών ― από τη ρύπανση
με πλαστικά απόβλητα και τους κινδύνους για τη θαλάσσια ζωή μέχρι τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και τις εγκληματικές δραστηριότητες στη θάλασσα.
Οι 36 δράσεις για τις οποίες δεσμεύτηκε η ΕΕ περιγράφονται λεπτομερώς παρακάτω.
Η ασφάλεια στη θάλασσα είναι καθοριστικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο και την ευημερία. Όμως,
απειλείται σήμερα από διάφορους παράγοντες, όπως
οι φυσικές καταστροφές, η πειρατεία, οι παράνομες
διακινήσεις και οι ένοπλες συγκρούσεις. Για να βελτιωθεί η ασφάλεια των θαλασσών, η Ευρωπαϊκή Ένωση
ανακοίνωσε τα εξής:
• 37,5 εκατομμύρια ευρώ για την προστασία της
ασφάλειας στη θάλασσα και την καταπολέμηση της
πειρατείας κατά μήκος της νοτιοανατολικής αφρικανικής ακτογραμμής, καθώς και στον Ινδικό Ωκεανό.
Τα κονδύλια θα διατεθούν από τέσσερις περιφερειακές οργανώσεις (IGAD [Διακυβερνητική Αρχή για την
Ανάπτυξη], COMESA [Κοινή αγορά της ανατολικής και
της μεσημβρινής Αφρικής], EAC [Κοινότητα της ανατολικής Αφρικής] και IOC [Επιτροπή Ινδικού Ωκεανού]) σε
συνεργασία με τους οργανισμούς UNODC [Γραφείο των
Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών
και την Πρόληψη του Εγκλήματος], Ιντερπόλ και FAO
[Οργανισμός Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων
Εθνών]. Το πρόγραμμα αυτό στηρίζει πρωτοβουλίες
για εναλλακτικά μέσα διαβίωσης στις παράκτιες περιοχές-καταφύγια πειρατών της Σομαλίας, ικανότητες
έρευνας σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο, μεταρρυθμίσεις σε σωφρονιστικά ιδρύματα, δικαιοδοτικές
αρμοδιότητες στον τομέα της δίωξης και της απονομής
δικαιοσύνης, για τη διακοπή των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών, για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες,
καθώς και για διάφορες άλλες αρμοδιότητες που αφορούν τη θάλασσα, πέραν της σύστασης περιφερειακού
μηχανισμού για τον συντονισμό και την ανταλλαγή
πληροφοριών στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών.

• 4 εκατ. ευρώ για επενδύσεις στο πρόγραμμα δορυφορικής παρακολούθησης (Copernicus) το 2017, με στόχο τη στήριξη των οργανισμών και των κρατών μελών
της ΕΕ στον τομέα της παρακολούθησης της ρύπανσης
από πετρέλαιο και της εμπορικής αλιείας μεγάλης κλίμακας (περιλαμβανομένης της καταπολέμησης της
παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας), στον
Βορειοανατολικό Ατλαντικό, στη Μεσόγειο, στη Βαλτική, στη Βόρεια Θάλασσα, στη Μαύρη Θάλασσα, στον
Ειρηνικό Ωκεανό και γύρω από τα Κανάρια Νησιά. Το
πρόγραμμα Copernicus θα παράσχει επίσης νέες υπηρεσίες για τη στήριξη της επιβολής του νόμου και της
ασφάλειας της ναυσιπλοΐας σε περιοχές που καλύπτονται από πάγο.
• συνέχιση της στήριξης της θαλάσσιας ασφάλειας στον
Κόλπο της Γουινέας, μεταξύ άλλων μέσω του διαπεριφερειακού δικτύου του κόλπου της Γουινέας και της
δρομολόγησης δύο νέων προγραμμάτων: του προγράμματος SWAIMS (στήριξη της θαλάσσιας ασφάλειας της Δυτικής Αφρικής), ύψους 29 εκατ. ευρώ, και
του προγράμματος για τη βελτίωση της ασφάλειας των
λιμένων στη Δυτική και Κεντρική Αφρική, ύψους 8,5
εκατ. ευρώ.
• 1 εκατ. ευρώ το 2017 για τη βελτίωση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνίας των λιμενικών
αρχών της ΕΕ και για τη διευκόλυνση της μεταξύ τους
συνεργασίας. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα συνεισφέρει 80.000 ευρώ για τη διευκόλυνση της συνεργασίας μεταξύ των ευρωπαϊκών αρχών ακτοφυλακής.
• έναρξη λειτουργίας ενός πρωτότυπου εργαλείου επιτήρησης, τον Σεπτέμβριο του 2017, για τον εντοπισμό
σκαφών, ώστε να προσδιορίζεται η έκταση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στη θάλασσα. Το εργαλείο
«αναζήτησης αταυτοποίητων θαλάσσιων αντικειμένων» (SUMO) είναι ένα λογισμικό αυτόματης ανάλυσης
δεδομένων από ραντάρ δορυφορικής απεικόνισης για
την ανίχνευση σκαφών μήκους ενός μέτρου και άνω,
ακόμη και με νεφώσεις ή κατά τη νύχτα. Το SUMO είναι
εργαλείο ανοικτής πηγής που προωθεί την ευρεία χρήση από τους χρήστες και τους σχεδιαστές λογισμικού
και διευκολύνει τη διεθνή συνεργασία για τη χαρτογράφηση θαλάσσιων διαδρομών, την παρακολούθηση
της έντασης της ναυτιλίας, τον εντοπισμό ρυπογόνων
σκαφών, την παρακολούθηση των αλιευτικών δραστηριοτήτων, την καταπολέμηση της πειρατείας και
της παράνομης διακίνησης και τον έλεγχο των θαλάσσιων συνόρων.
Η θαλάσσια ρύπανση είναι ένα τεράστιο πρόβλημα,
καθώς πάνω από 10 εκατομμύρια τόνοι απορριμμάτων
καταλήγουν κάθε χρόνο στη θάλασσα. Έως το 2050 οι

θάλασσές μας μπορεί να περιέχουν περισσότερα πλαστικά απόβλητα απ’ ό,τι ψάρια. Για την αντιμετώπιση
των προβλημάτων αυτών, η ΕΕ ανακοίνωσε τα εξής:
• έναρξη λειτουργίας της πύλης WISE-Marine, μιας
πλατφόρμας που παρέχει στο ευρύ κοινό και τα ενδιαφερόμενα μέρη πληροφορίες για ζητήματα σχετικά με
τα ευρωπαϊκά ύδατα με σκοπό την καλύτερη ωκεάνια
διακυβέρνηση και διαχείριση με βάση το οικοσύστημα.
Η πλατφόρμα αυτή θα αναπτυχθεί περαιτέρω κατά τα
επόμενα έτη.
• 2 εκατ. ευρώ το 2017 για την εφαρμογή από τα κράτη
μέλη της οδηγίας-πλαισίου για τη θαλάσσια στρατηγική και 2,3 επιπλέον εκατ. ευρώ για τη στήριξη της
περιφερειακής και διαπεριφερειακής συνεργασίας για
τον σκοπό αυτό. Η νομοθεσία της ΕΕ αποσκοπεί στην
επίτευξη καλής περιβαλλοντικής κατάστασης (GES)
των υδάτων των κρατών μελών της ΕΕ έως το 2020
και στην προστασία των βασικών πόρων από τους
οποίους εξαρτώνται οι οικονομικές και κοινωνικές θαλάσσιες δραστηριότητες.
• 2,85 εκατ. ευρώ για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης και για σχέδια ετοιμότητας, καθώς και 2,5 εκατ.
ευρώ για εργασίες κατά της θαλάσσιας ρύπανσης, με
σκοπό την ενίσχυση και συμπλήρωση των προσπαθειών διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ των χωρών
της ΕΕ καθώς και με επιλεγμένες χώρες στην ευρύτερη
περιοχή της ΕΕ.
• σχέδια μέτρων για τη μείωση της διαρροής πλαστικών υλών στο περιβάλλον έως το τέλος του 2017 (στο
πλαίσιο της επικείμενης στρατηγικής της ΕΕ για τα πλαστικά).
• σχέδια μέτρων το 2017 για τη μείωση των απορρίψεων αποβλήτων πλοίων καθώς και καταλοίπων φορτίου στη θάλασσα.

Συνέχεια στη σελ 16
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
H EE ηγείται φιλόδοξης δράσης για καθαρότερες και ασφαλέστερες θάλασσες
Συνέχεια από τη σελ 15
Η βιώσιμη γαλάζια οικονομία προβλέπεται να διπλασιαστεί σε
μέγεθος μέχρι το 2030, σε σχέση με 1,3 τρισ. ευρώ που εκτιμάται ότι ανέρχεται σήμερα. Η ΕΕ πρόσθεσε το θέμα αυτό στη φετινή διάσκεψη «Our Ocean» για να προωθήσει τη μεγαλύτερη
συνέργεια ανάμεσα σε βιώσιμες θαλάσσιες λύσεις και για να
τονώσει την οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση στις
παράκτιες κοινότητες σε παγκόσμια κλίμακα. Για τον σκοπό
αυτό, η ΕΕ ανακοίνωσε τα εξής:
• πάνω από 250 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση της έρευνας για τη θάλασσα και τη ναυτιλία το 2017. Η χρηματοδότηση αυτή περιλαμβάνει 40 εκατ. ευρώ για προηγμένες πλωτές
μεταφορές με χαμηλές ανθρακούχες εκπομπές και πάνω από
30 εκατ. ευρώ για τη θαλάσσια ενέργεια. Επιπλέον, η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα διαθέσει 12 εκατ. ευρώ για τη στήριξη δύο
νέων καινοτόμων σχεδίων για δράσεις καθαρισμού με σκοπό
την αντιμετώπιση των θαλάσσιων αποβλήτων και άλλων ρύπων. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε ότι θα στηρίξει
την πρωτοβουλία BlueMED που αφορά τη συνεργασία για μια
υγιή, παραγωγική και ανθεκτική Μεσόγειο μέσω της επιστήμης και της έρευνας, διαθέτοντας πάνω από 50 εκατ. ευρώ.
• Επίσης, θα εντείνει περαιτέρω τις εργασίες της στο πλαίσιο
της Συμμαχίας All-Atlantic για την Έρευνα στον Ατλαντικό, ενισχύοντας τη συνεργασία της με ατλαντικούς εταίρους, όπως
η Βραζιλία και η Νότιος Αφρική, για τις θαλάσσιες επιστήμες,
την έρευνα και την καινοτομία δυνάμει της διακήρυξης του
Μπελέμ, ενώ θα διαθέσει πάνω από 60 εκατ. ευρώ κατά την
περίοδο 2018-2019 για την επίτευξη αυτού του στόχου. Η ΕΕ
θα συνεχίσει επίσης να εφαρμόζει τη διακήρυξη του Γκάλγουεϊ
σχετικά με τη συνεργασία με τις ΗΠΑ και τον Καναδά για την
ωκεάνια έρευνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ανέφερε ότι ο αριθμός
των ερευνητικών ομάδων που απασχολούνται σε διεθνείς
κοινοπραξίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της
περιοχής του Ατλαντικού θα υπερβεί τις 500 έως το 2019.
• Επενδυτική πρωτοβουλία ύψους 14,5 εκατ. ευρώ για την
προώθηση της βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιχορηγήσεις ύψους περίπου 8 εκατ. ευρώ
θα διατεθούν σε νεοσύστατες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε σχέδια υψηλών δυνατοτήτων στο πλαίσιο αναδυόμενων τομέων της γαλάζιας οικονομίας ανά την ΕΕ. Για την
καλύτερη παρακολούθηση και αντιμετώπιση των θαλάσσιων
αποβλήτων, θα διατεθεί επιπλέον ποσό 2 εκατ. ευρώ για την
παροχή στήριξης σε καινοτόμες τεχνολογίες με σκοπό την
παρακολούθηση ή/και την αντιμετώπιση των θαλάσσιων
αποβλήτων στα ύδατα που περιβάλλουν την Ευρωπαϊκή
Ένωση. Εξάλλου, θα διατεθεί ποσό ύψους 3 εκατ. ευρώ για τη
διευκόλυνση προγραμμάτων αδελφοποίησης στη λεκάνη της
Μεσογείου, όπως μεταξύ ιδρυμάτων ναυτικής εκπαίδευσης
και κατάρτισης, επιχειρήσεων που συμμετέχουν στη γαλάζια
οικονομία και τοπικών αλιευτικών κοινοτήτων. Τέλος, θα χορηγηθεί ποσό ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση
θαλάσσιων και παράκτιων οικοσυστημάτων της Μεσογείου.

• Έναρξη του προγράμματος σύμπραξης Ειρηνικού - Ευρωπαϊκής Ένωσης για το θαλάσσιο περιβάλλον (PEUMP), ύψους
45 εκατ. ευρώ. Η Σουηδία ανήγγειλε ότι θα συνεισφέρει στο
πρόγραμμα 10 εκατ. ευρώ. Στόχος του προγράμματος είναι να
υποστηριχθεί η βιώσιμη διαχείριση και ανάπτυξη της αλιείας
για την επισιτιστική ασφάλεια και την οικονομική ανάπτυξη
και, παράλληλα, να αντιμετωπιστεί η κλιματική αλλαγή και να
διατηρηθεί η θαλάσσια βιοποικιλότητα.
• Επιτάχυνση των διαδικασιών θαλάσσιου/ναυτικού χωροταξικού σχεδιασμού παγκοσμίως, σε συνεργασία με τη
Διακυβερνητική Ωκεανογραφική Επιτροπή της ΟΥΝΕΣΚΟ
(IOC-UNESCO), σύμφωνα με την από κοινού δέσμευση της
24ης Μαρτίου 2017. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός
αναπτύσσεται σε διασυνοριακό και διατομεακό επίπεδο έτσι
ώστε οι ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα να διεξάγονται με αποτελεσματικό, ασφαλή και βιώσιμο τρόπο. Με
βάση τον κοινό οδικό χάρτη, η ΕΕ θα διαθέσει επιχορήγηση
ύψους 1,4 εκατ. ευρώ στην IOC-UNESCO με σκοπό την εκπόνηση διεθνών κατευθυντήριων γραμμών για τον θαλάσσιο
χωροταξικό σχεδιασμό. Στο πλαίσιο του εγχειρήματος αυτού,
θα δρομολογηθούν στις αρχές του 2018 δύο πιλοτικά έργα
θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού: ένα στη Μεσόγειο και
ένα στο Νότιο Ειρηνικό. Επιπλέον, θα δημιουργηθεί ένα διεθνές φόρουμ για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό προκειμένου να διευκολυνθούν οι συζητήσεις σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός αυτός,
συμπεριλαμβανομένων διατομεακών δράσεων σε παγκόσμιο
επίπεδο. Η πρώτη συνάντηση εργασίας θα πραγματοποιηθεί
την άνοιξη του 2018.
• 3 εκατ. ευρώ για τη στήριξη έργων στις χώρες της ΕΕ με σκοπό την ανάπτυξη διασυνοριακής συνεργασίας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αναπτύσσεται σε διασυνοριακό και διατομεακό επίπεδο
έτσι ώστε οι ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα να
διεξάγονται με αποτελεσματικό, ασφαλή και βιώσιμο τρόπο.
• Επενδύσεις 23 εκατ. ευρώ στην υπηρεσία παρακολούθησης
του θαλάσσιου περιβάλλοντος στο πλαίσιο του προγράμματος Copernicus (παρακολούθηση μέσω δορυφόρου) το
2017 και το 2018. Η υπηρεσία αυτή επικεντρώνεται στην
κλιματική αλλαγή, την αλιεία και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Ανακοινώθηκε επίσης ότι το πρόγραμμα
Copernicus θα εκπονήσει, για πρώτη φορά, δείκτες παρακολούθησης ωκεανών, συμπεριλαμβανομένων βιοχημικών
δεικτών. Οι δείκτες αυτοί, οι οποίοι είναι σημαντικοί για την
εκτίμηση της υγείας των ωκεανών, θα δημοσιευθούν στην
έκθεση για την κατάσταση των ωκεανών, η οποία θα είναι
διαθέσιμη στα τέλη του 2018.
• Δέσμευση για την επίτευξη περαιτέρω προόδου στο πλαίσιο
συμφωνιών σύμπραξης για τη βιώσιμη αλιεία με παράκτια
κράτη. Με βάση τις συμφωνίες αυτές, παρέχεται ήδη βοήθεια
σε χώρες για την ανάπτυξη της βιώσιμης αλιείας, την αποτελεσματική διαχείριση των συστημάτων παρακολούθησης και

ελέγχου και την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης
και ανεξέλεγκτης αλιείας. Η νέα γενιά συμφωνιών πρέπει να
υιοθετήσει μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση, όπου θα περιλαμβάνεται η προώθηση μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας
καθώς και επενδύσεων στον τομέα της αλιείας. Χάρη στη νέα
αυτή προσέγγιση, οι χώρες-εταίροι αναμένεται να ωφεληθούν περισσότερο και με βιώσιμο τρόπο από την ωκεάνια
οικονομία.
• 8,5 εκατ. ευρώ για τη διατήρηση της θαλάσσιας και της
παράκτιας βιοποικιλότητας στη λεκάνη της Καραϊβικής Θάλασσας προς όφελος των κοινοτήτων που εξαρτώνται από τα
οικοσυστήματα αυτά. Η δράση αυτή αφορά ιδίως βιοτόπους
που απειλούνται από κακή χρήση, υπερεκμετάλλευση, ρύπανση καθώς και από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
• 6 εκατ. ευρώ για τη στήριξη έργων στις χώρες της ΕΕ με σκοπό την ανάπτυξη διασυνοριακής συνεργασίας για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός αναπτύσσεται σε διασυνοριακό και διατομεακό επίπεδο
έτσι ώστε οι ανθρώπινες δραστηριότητες στη θάλασσα να
διεξάγονται με αποτελεσματικό, ασφαλή και βιώσιμο τρόπο.
• Χρηματοδότηση των δοκιμών των πρώτων εφαρμογών
κυματικής και παλιρροϊκής συστοιχίας στην Ευρώπη το 2017,
με συνεισφορά 1,5 εκατ. ευρώ προκειμένου να ενισχυθούν οι
διοικήσεις και οι φορείς ανάπτυξης έργων που συμμετέχουν
στην παρακολούθηση του περιβάλλοντος.
• Η Ευρωπαϊκή Ένωση προτίθεται να καταρτίσει το πιλοτικό
σχέδιο «Γαλάζιο Επιστημονικό Νέφος» για τον εκσυγχρονισμό
της διαδικασίας σχετικά με την πρόσβαση, τη διαχείριση και
τη χρήση θαλάσσιων δεδομένων, με στόχο τη βελτίωση της
επεξεργασίας μεγάλων ποσοτήτων διαφόρων θαλάσσιων και
ναυτικών δεδομένων που χρησιμοποιούν τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους. Επιπλέον, το γαλάζιο νέφος αποσκοπεί στην
περαιτέρω προώθηση των εργασιών μεταξύ των επιστημόνων της ΕΕ και των διεθνών τους εταίρων. Οι τεχνολογίες
υπολογιστικού νέφους μπορούν να βελτιώσουν την παγκόσμια και περιφερειακή ωκεάνια επισκόπηση και πρόγνωση,
που προωθούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του G7 για
το μέλλον της θάλασσας και των ωκεανών, καθώς και στο
πλαίσιο των προσπαθειών που καταβάλλονται σε παγκόσμιο
επίπεδο για τη δημιουργία βελτιωμένου παγκόσμιου συστήματος συστημάτων γεωεπισκόπησης (GEOSS).
• Τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ για το παγκόσμιο πρόγραμμα
αλιείας της Παγκόσμιας Τράπεζας (PROFISH). Στόχος του προγράμματος είναι να βελτιωθεί η περιβαλλοντική βιωσιμότητα,
η ευημερία των ανθρώπων και οι οικονομικές επιδόσεις της
παγκόσμιας αλιείας και υδατοκαλλιέργειας, με έμφαση στην
καλή διαβίωση των φτωχών κοινοτήτων που απασχολούνται
με την αλιεία και την ιχθυοκαλλιέργεια στον αναπτυσσόμενο
κόσμο.

Συνέχεια στη σελ 17
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
H EE ηγείται φιλόδοξης δράσης για καθαρότερες και ασφαλέστερες θάλασσες
Συνέχεια από τη σελ 16
Η κλιματική αλλαγή έχει αμεσότατες συνέπειες για τους
ωκεανούς, οι πιο σοβαρές από τις οποίες είναι η άνοδος της
στάθμης της θάλασσας και η οξίνιση. Γι’ αυτό, η Ευρωπαϊκή
Ένωση ανακοίνωσε τα εξής:
• Σχέδιο ύψους 10 εκατ. ευρώ από κοινού με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (ΔΝΟ) για τον μετριασμό της κλιματικής
αλλαγής στον τομέα των θαλάσσιων μεταφορών. Στόχος του
σχεδίου είναι να συσταθούν πέντε κέντρα συνεργασίας στον
τομέα της θαλάσσιας τεχνολογίας (MTCC), ένα σε καθεμία από
τις περιοχές-στόχους, δηλαδή την Αφρική, την Ασία, την Καραϊβική, τη Λατινική Αμερική και τον Ειρηνικό, ώστε να δημιουργηθεί ένα παγκόσμιο δίκτυο. Στόχος του δικτύου θα είναι
να βοηθά τις αναπτυσσόμενες χώρες των περιοχών αυτών
να αναπτύξουν μέτρα ενεργειακής απόδοσης στον τομέα των
θαλάσσιων μεταφορών.
• 1,5 εκατ. ευρώ για τη μείωση των εκπομπών αιθάλης στην
Αρκτική. Το σχέδιο αποσκοπεί στην ενίσχυση της διεθνούς
συνεργασίας για την προστασία του περιβάλλοντος της Αρκτικής.
• 600.000 ευρώ κατά τα επόμενα δύο έτη για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την Αρκτική σε τρεις τομείς προτεραιότητας
της πολιτικής της ΕΕ για την Αρκτική: κλιματική αλλαγή και
προστασία του περιβάλλοντος της Αρκτικής• βιώσιμη ανάπτυξη στην Αρκτική και στη γύρω περιοχή• και διεθνής συνεργασία σε ζητήματα της Αρκτικής.
Προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος: Λιγότερο
από το 5% των παγκόσμιων θαλάσσιων και παράκτιων περιοχών προστατεύονται σήμερα από τη νομοθεσία, ενώ το
ποσοστό εφαρμογής της νομοθεσίας είναι ακόμη μικρότερο –
παρά τον στόχο των Ηνωμένων Εθνών για αύξηση της προστασίας στο 10% έως το 2020. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή
Ένωση ανακοίνωσε τα εξής:
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε τη σταδιακή κατάργηση έως τα τέλη του 2017 όλων των πλαστικών κυπέλλων μίας
χρήσης στους ψύκτες νερού και στα μηχανήματα πώλησης
νερού σε όλα τα κτήριά της και κατά τις συνεδριάσεις της. Δεσμεύτηκε επίσης να παρουσιάσει στη διάσκεψη «Our Ocean»
του 2018 όλες τις προσπάθειές της για περαιτέρω μείωση της
χρήσης άλλων πλαστικών ειδών μίας χρήσης σε όλα τα κτήριά
της και τις εκδηλώσεις της. Μεταξύ των μέτρων για την επίτευξη του παραπάνω στόχου περιλαμβάνονται οι πράσινες δημόσιες προμήθειες, η μείωση όλων των πλαστικών μίας χρήσης
στις καντίνες και τις καφετέριες, η προώθηση της χρήσης
πόσιμου νερού, η έναρξη εκστρατείας ευρύτερης ευαισθητοποίησης του προσωπικού σε θέματα μείωσης, διαλογής και
ανακύκλωσης των αποβλήτων, καθώς και οικολογικότερης
διοργάνωσης των εκδηλώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
• 20 εκατ. ευρώ για την υποστήριξη της διαχείρισης των προστατευόμενων θαλάσσιων περιοχών σε χώρες της Αφρικής,
της Καραϊβικής και του Ειρηνικού μέσω του προγράμματος
BIOPAMA II (πρόγραμμα για τη βιοποικιλότητα και τη διαχεί-

ριση των προστατευόμενων περιοχών).
• Στήριξη, από κοινού με τη Γερμανία, της δημιουργίας μιας
διατομεακής και διασυνοριακής πολυσυμμετοχικής πλατφόρμας για την περιφερειακή διακυβέρνηση των ωκεανών έως
το 2020. Η πλατφόρμα αυτή θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο της
σύμπραξης για την περιφερειακή διακυβέρνηση των ωκεανών (PROG), η οποία δρομολογήθηκε το 2015 από το πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP),
το Ινστιτούτο Προηγμένων Μελετών Βιωσιμότητας (IASS), το
Ινστιτούτο Αειφόρου Ανάπτυξης και Διεθνών Σχέσεων (IDDRI)
και την ομάδα προβληματισμού για τη βιωσιμότητα (TMG). Η
ανάπτυξη της πλατφόρμας ανακοινώθηκε από τη Γερμανία
ως προαιρετική δέσμευση με την ευκαιρία της διάσκεψης
των Ηνωμένων Εθνών για τους ωκεανούς στο πλαίσιο της
εφαρμογής του στόχου βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ) 14 (5-9
Ιουνίου 2017). Το φόρουμ του PROG θα παρέχει νέες γνώσεις
για μια ολοκληρωμένη ωκεάνια διακυβέρνηση σε τρία διαφορετικά επίπεδα: (1) εντός των περιφερειών, (2) μεταξύ των
περιφερειών, και (3) μεταξύ περιφερειακού και παγκόσμιου
επιπέδου. Στο πλαίσιο της συνεργασίας με διεθνείς εταίρους το
2018, η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Γερμανία θα διοργανώσουν
την πρώτη συνεδρίαση το 2019.
• 1,5 εκατ. ευρώ για την ανάλυση των οικοσυστημάτων και
της οικονομικής δραστηριότητας στη Μεσοατλαντική ράχη
και την υφαλορράχη του Ρίο (Rio Grande Rise) για τον προσδιορισμό ενός συνεκτικού συνόλου περιοχών ιδιαίτερου περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος.
• Την πρόθεσή της να στηρίξει τη Γενική Επιτροπή Αλιείας για
τη Μεσόγειο όσον αφορά τη θέσπιση περιοχής περιορισμένης
αλιείας (FRA) τουλάχιστον 2.700 τ.χλμ.² για την προστασία
βενθικών αποθεμάτων σε οικοτόπους που έχουν αναγνωριστεί ως βασικές περιοχές συγκέντρωσης ιχθυδίων και
αναπαραγωγής για ορισμένα θαλάσσια είδη έξω από τα χωρικά ύδατα της Ιταλίας και της Κροατίας στην περιοχή Jabuka/
Pomo Pit της Αδριατικής. Ο χαρακτηρισμός της Jabuka/Pomo
Pit ως περιοχής περιορισμένης αλιείας θα αποφασιστεί κατά
την ετήσια σύνοδο της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο στις 16-19 Οκτωβρίου 2017.
Η βιώσιμη αλιεία αποτελεί προαπαιτούμενο για να υπάρχουν επαρκή και θρεπτικά αλιεύματα για τις επόμενες γενιές.
Για την εξασφάλιση μιας βιώσιμης αλιείας σε όλο τον κόσμο, η
ΕΕ ανακοίνωσε τα εξής:
• 15 εκατ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος PESCAO για
τη βελτίωση της περιφερειακής διακυβέρνησης της αλιείας
στη Δυτική Αφρική με σκοπό να αναπτυχθεί μια περιφερειακή
αλιευτική πολιτική, να εξασφαλιστεί ο περιφερειακός συντονισμός κατά της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας
και να βελτιωθεί η διαχείριση των αλιευτικών αποθεμάτων σε
περιφερειακό επίπεδο.
• 5,7 εκατ. ευρώ το 2017 για τη στήριξη του έργου του Οργανισμού Επισιτισμού και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO)
και της Γενικής Επιτροπής Αλιείας για τη Μεσόγειο (GFCM), με

σκοπό τη βελτίωση της βιωσιμότητας των αλιευτικών πόρων
της Μεσογείου. Πρόκειται για τη συνέχεια που δόθηκε στη διακήρυξη MedFish4Ever, μια δεκαετή δέσμευση για τη διάσωση
των αλιευτικών αποθεμάτων της Μεσογείου και την προστασία του οικολογικού και οικονομικού πλούτου της περιοχής,
που υπεγράφη στις 30 Μαρτίου 2017.
• Τουλάχιστον 1 εκατ. ευρώ το 2017 στο συνολικό πρόγραμμα
του FAO προκειμένου να στηριχθεί η εφαρμογή της συμφωνίας-ορόσημου σχετικά με τα μέτρα που λαμβάνει το κράτος
λιμένα για την πρόληψη, αποτροπή και εξάλειψη της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας. Το πρόγραμμα
παρέχει πολιτική, νομική και τεχνική βοήθεια και ανάπτυξη
ικανοτήτων για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή της συμφωνίας. Επιπλέον, η ΕΕ ανακοίνωσε ότι θα διοργανώσει το
2020 διεθνή διάσκεψη για την αξιολόγηση και επανεξέταση
της συμφωνίας για τα μέτρα του κράτους λιμένα. Τέλος, η ΕΕ
ανακοίνωσε ότι το 2017 θα συνεισφέρει 225.000 ευρώ στον
FAO για την ανάπτυξη ενός παγκόσμιου μητρώου καταχώρησης αλιευτικών σκαφών, σκαφών μεταφοράς κατεψυγμένων
προϊόντων και σκαφών εφοδιασμού σε παγκόσμια κλίμακα.
• Νέους κανόνες που αναμένεται να τεθούν σε ισχύ πριν από
τα τέλη του 2017 για μια καλύτερη και πιο βιώσιμη διαχείριση των εξωτερικών αλιευτικών στόλων. Οι νέοι κανόνες θα
δώσουν τη δυνατότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να παρακολουθεί και να ελέγχει καλύτερα τον στόλο της και να αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα προβλήματα της μετανηολόγησης
και ναύλωσης, εντείνοντας με τον τρόπο αυτό τις προσπάθειες
για την καταπολέμηση της παράνομης, αδήλωτης και ανεξέλεγκτης αλιείας.
• Τη δέσμευσή της για την επίτευξη πολυμερούς συμφωνίας
σχετικά με τις επιδοτήσεις στον τομέα της αλιείας στην 11η
υπουργική διάσκεψη του ΠΟΕ που θα πραγματοποιηθεί το
Δεκέμβριο του 2017 στο Μπουένος Άιρες. Στο πλαίσιο αυτό,
τον Ιούλιο του 2017 η ΕΕ υπέβαλε στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου αναθεωρημένη πρόταση για να απαγορευθούν
ορισμένες μορφές επιδοτήσεων που συντείνουν στην ύπαρξη
πλεονάσματος αλιευτικής ικανότητας και στην υπεραλίευση,
καθώς και για να καταργηθούν οι επιδοτήσεις που συντείνουν στην παράνομη, αδήλωτη και ανεξέλεγκτη αλιεία, και
τέλος για να αποφευχθεί η θέσπιση νέων επιδοτήσεων τέτοιου
είδους. Η πρόταση, που αποσκοπεί στην εφαρμογή του ΣΒΑ
14.6, περιέχει επίσης διατάξεις που αφορούν την ενισχυμένη
διαφάνεια, καθώς και κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με μια
ειδική και διαφοροποιημένη μεταχείριση των αναπτυσσόμενων και των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών. Επιπλέον, η ΕΕ
θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να προωθήσει τη
συμφωνία αυτή και να τη στηρίξει σε όλα τα στάδια της διαπραγμάτευσης και της εφαρμογής.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Χρηματοδότηση έλληνα ερευνητή του ΙΤΕ από το Γραφείο Ερευνών του
Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού
Ένας έλληνας ερευνητής, ο δρ Αλέξανδρος Λάππας, διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και
Λέιζερ (ΙΗΔΛ) του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
στην Κρήτη, επιλέχθηκε να πραγματοποιήσει διεπιστημονική
βασική έρευνα στο πεδίο του μαγνητισμού και της υπεραγωγιμότητας, με επιχορήγηση από το Γραφείο Ερευνών του Αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού (U.S. Office of Naval Research
Global-ONRG). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ προηγήθηκε ανοικτή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής της πρότασης του
δρος Λάππα από τη Διεύθυνση Επιστημών και Τεχνολογίας

του ONRG. Η επιχορήγηση είναι η μόνη μέχρι σήμερα που
έχει απονεμηθεί για διάρκεια τριών ετών σε Έλληνα ερευνητή
από τον συγκεκριμένο φορέα. Με την χρηματοδότηση από το
ONRG, ο έλληνας επιστήμονας θα διερευνήσει τη «συμβίωση»
του μαγνητισμού και της υπεραγωγιμότητας σε κρυσταλλικά
στερεά μεταλλο-χαλκογενιδίων. Η έρευνα φιλοδοξεί να θέσει
τις βάσεις για μελλοντικές εφαρμογές που θα ενισχύουν τις
δυνατότητες ελέγχου του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος και
τη βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας στη μεταφορά
και στη χρήση της. Η ομάδα του κ. Λάππα θα συντονίσει ένα

διεπιστημονικό δίκτυο ευρωπαϊκών επιστημονικών ομάδων
(Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας-Ελλάδα και Πανεπιστήμιο
Τεχνολογίας Βαρσοβίας-Πολωνία), καθώς και αμερικανικών
(Εθνικό Εργαστήριο Brookhaven και Εργαστήριο National
High Magnetic Field). Στο ινστιτούτο ΙΗΔΛ-ΙΤΕ, η ομάδα του
κ. Λάππα επικεντρώνεται στη σύνθεση νανοϋλικών με χημικές
μεθόδους και στη μελέτη της δομικής και ηλεκτρονιακής συμπεριφοράς τους, χρησιμοποιώντας προηγμένες πειραματικές
τεχνικές (FUN-L).

Συνεργασία ΕΛΣΤΑΤ με το πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για διεξαγωγή στοχευμένων ερευνών
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ της ΕΛΣΤΑΤ και του πανεπιστημίου Πελοποννήσου, σε τομείς όπως η διεξαγωγή στοχευμένων
ερευνών, η ανάπτυξη ειδικών στατιστικών εργαλείων και η από
κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, υπέγραψαν ο
Αθανάσιος Θανόπουλος, πρόεδρος της ΕΛΣΤΑΤ και οι Κωνσταντίνος Μασσέλος και Κυριάκος Σουλιώτης, πρύτανης και αναπληρωτής πρύτανης του πανεπιστημίου, αντίστοιχα. Σύμφωνα
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, η συνεργασία των δύο φορέων
εστιάζεται σε θέματα όπως:
- Η επεξεργασία, ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, κυρίως

στον τομέα των κοινωνικών επιστημών, με ιδιαίτερη έμφαση
στον τομέα της υγείας (πχ συμπεριφορές υγείας, χρήση υπηρεσιών υγείας κλπ) με χρήση state-of-the-art τεχνολογιών, όπως
τα big data analytics, machine learning κλπ.
- Η ανάπτυξη ειδικών στατιστικών εργαλείων για τη συλλογή και
αξιοποίηση δεδομένων με έμφαση στον τομέα της υγείας.
- Η διεξαγωγή ειδικών, στοχευμένων ερευνών υγείας και η σύνταξη σχετικών εκθέσεων.
- Η στοχευμένη σύνδεση της έρευνας με την εκπαίδευση σε
τομείς όπου υπάρχει κρίσιμη μάζα ερευνητικού δυναμικού, με

ειδικό ενδιαφέρον στον κλάδο της υγείας.
- Η από κοινού διοργάνωση ημερίδων/συνεδρίων, που ως
στόχο θα έχουν τη διάχυση της γνώσης στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και σε διάφορους κοινωνικούς φορείς.
- Η ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας, η οποία θα διευκολύνει και θα προάγει την έρευνα, μέσα από τη συμμετοχή σε
κοινά ερευνητικά προγράμματα.
- Η συμμετοχή σε κοινά ερευνητικά προγράμματα, η ενίσχυση
της θεωρητικής και πρακτικής άσκησης των φοιτητών και του
εκπαιδευτικού προσωπικού.

Το βραβείο Εφαρμοσμένης Ηλεκτρομαγνητικής και Μηχανικής σε Έλληνα καθηγητή του ΠΔΜ
Το βραβείο Εφαρμοσμένης Ηλεκτρομαγνητικής και Μηχανικής
(Applied Electromagnetics and Mechanics Award) απονεμήθηκε στον Θεόδωρο Θεοδουλίδη, καθηγητή του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας
(ΠΔΜ) και κοσμήτορα της Πολυτεχνικής Σχολής, σε αναγνώριση της αριστείας και της εξαίρετης συνεισφοράς του στη μελέτη
και στην ανάλυση των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Σύμφωνα
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η βράβευση του κοσμήτορα της Πολυτεχνικής
Σχολής έγινε μετά το πέρας των εργασιών του Διεθνούς Συμποσίου Εφαρμοσμένης Ηλεκτρομαγνητικής και Μηχανικής ISEM
(International Symposium on Applied Electromagnetics and

Mechanics), που πραγματοποιήθηκε στο Σαμονί της Γαλλίας,
ύστερα από ομόφωνη απόφαση της επιτροπής του συνεδρίου.
Η διεθνής επιστημονική κοινότητα, στον τομέα εφαρμοσμένης
ηλεκτρομαγνητικής και μηχανικής απονέμει κάθε δύο χρόνια το
ομώνυμο βραβείο στον διακεκριμένο επιστήμονα που προάγει
με το ερευνητικό του έργο τη μελέτη των ηλεκτρομαγνητικών με
ποικίλες εφαρμογές στην Ιατρική και τη Βιομηχανία.
«Η αναγνώριση του ερευνητικού και επιστημονικού έργου που
κάνουμε στο εργαστήριό μας από τη διεθνή επιστημονική κοινότητα εκτός από το αίσθημα της προσωπικής ικανοποίησης
προσφέρει σημαντικά οφέλη και διεθνές κύρος στο ίδρυμα μας»

δήλωσε, μιλώντας στο ΑΠΕ - ΜΠΕ, ο κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής, Θόδωρος Θεοδουλίδης. Ο κ. Θεοδουλίδης, ο
οποίος διευθύνει το εργαστήριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων
του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών του Πολυτεχνείου
Κοζάνης, είναι ο πρώτος Έλληνας που λαμβάνει αυτή την τιμητική διάκριση από το 2000, οπότε η συγκεκριμένη διεθνής επιτροπή ξεκίνησε τον θεσμό. Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Θεοδουλίδης
ήταν ένας από τους δύο καθηγητές - μέλη της Συγκλήτου του
ΠΔΜ που αντέδρασαν με σφοδρότητα αλλά μειοψήφησαν στην
απόφαση για το ειδικό καθεστώς των τέκνων καθηγητών του
ιδρύματος στα μεταπτυχιακά προγράμματα.

Νέες ψηφιακές υπηρεσίες από την ΕΥΔΑΠ
Τις νέες ψηφιακές της υπηρεσίες παρουσιάζει η ΕΥΔΑΠ, συμμετέχοντας στην Εθνική Εβδομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών, η οποία
πραγματοποιείται από τις 2 έως τις 7 Οκτωβρίου σε περισσότερες από 60 χώρες. Όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της,
η εταιρεία στοχεύει στην ανάδειξη του ζωτικού ρόλου της Εξυπηρέτησης Πελατών στην επιχειρηματική λειτουργία, αλλά και
στην αναγνώριση της προσπάθειας των ανθρώπων που εργάζονται καθημερινά για την εξυπηρέτηση και την υποστήριξη του
πελάτη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ «η ΕΥΔΑΠ αναγνωρίζοντας
την αξία στην εκπλήρωση των αναγκών και των απαιτήσεων
των πελατών και ανταποκρινόμενη στις επιτακτικές υποχρεώσεις της απέναντι στην αγορά για εκσυγχρονισμό των λειτουρ-

γιών της, προχωρά σταδιακά από την Παρασκευή 6 Οκτωβρίου, στην παρουσίαση των νέων ψηφιακών της υπηρεσιών,
διευκολύνοντας την καθημερινότητα των καταναλωτών σε ένα
εύχρηστο και φιλικό στον χρήστη περιβάλλον μέσω του ιστότοπου www.eydap.gr», σημειώνεται. Όπως αναφέρεται, στις ήδη
υπάρχουσες υπηρεσίες που προσφέρει η ιστοσελίδα (ηλεκτρονική πληρωμή λογαριασμών, αλλαγή στοιχείων, κ.α.), έρχονται
να προστεθούν οι νέες υπηρεσίες που αφορούν σε αιτήματα
διακανονισμών, ενώ οι εγγεγραμμένοι χρήστες θα μπορούν να
αιτηθούν κατάργηση παροχής και χορήγηση ειδικών τιμολογίων (πολυτέκνων, επαγγελματικό, φιλανθρωπικό, υπερηλίκων).
Οι εγγεγραμμένοι χρήστες επίσης μπορούν να έχουν πρόσβαση

σε διευρυμένη βάση πληροφοριών για την παροχή τους και το
λογαριασμό τους. Το Ψηφιακό Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών
θα διευκολύνει άμεσα τους καταναλωτές ενώ θα εμπλουτίζεται
συνεχώς με νέες υπηρεσίες. Επιπλέον, η ΕΥΔΑΠ προχωρά για
πρώτη φορά στην παρουσίαση των τομέων πρώτης γραμμής
της εταιρείας, μέσα από ένα ολιγόλεπτο, αλλά ιδιαιτέρως βιωματικό βίντεο, επιθυμώντας να ευχαριστήσει όλους τους ανθρώπους της, την κινητήρια δύναμη στο έργο της, για την προσφορά
και τη στήριξή τους.
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ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΕΛΛΕΙΨΗ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΧΩΡΑ
ΓΕΡΟΝΤΩΝ
www.in.gr
Οικονομική κρίση, απουσία εθνικού σχεδίου, έλλειψη
κοινωνικών δομών, ανύπαρκτη στήριξη της μητρότητας, των νέων ζευγαριών και πολύτεκνων οικογενειών,
αλλά και τα θανατηφόρα τροχαία είναι εκ των σοβαρότερων αιτιών για το έντονο δημογραφικό πρόβλημα
στην Ελλάδα. Επιστημονικοί και κοινωνικοί φορείς που
κλήθηκαν στη Διακομματική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου για άμεσες
πρωτοβουλίες, ώστε η Ελλάδα να μην φθάσει να γίνει «η
χώρα των γερόντων».
Ειδικότερα, τα αίτια και οι τρόποι αντιμετώπισης του
δημογραφικού προβλήματος, ήταν στο επίκεντρο της
συζήτησης της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, η οποία άνοιξε τη συζήτηση καλώντας, σε πρώτη φάση, αρμόδιους επιστημονικούς και κοινωνικούς
φορείς για να εκφράσουν τις απόψεις τους.
Η οικονομική κρίση, η απουσία ολοκληρωμένου εθνικού σχεδίου, η έλλειψη κοινωνικών δομών, η ανύπαρκτη στήριξη των νέων ζευγαριών και των πολύτεκνων
οικογενειών, αλλά και τα θανατηφόρα τροχαία ατυχήματα, είναι μεταξύ άλλων, μερικά από τα προβλήματα
που επισημάνθηκαν στην Επιτροπή και όπως τονίστηκε,
λειτουργούν ως τροχοπέδη στην αύξηση του ελληνικού
πληθυσμού.
Παράλληλα, επισημάνθηκε η ανάγκη να παρθούν άμεσες
πρωτοβουλίες, ώστε η Ελλάδα να μην φθάσει να γίνει «η
χώρα των γερόντων» λόγω της υπογεννητικότητας.
Την ανάγκη μεγαλύτερης στήριξη στους νέους γονείς,
επεσήμανε η κυρία Φωτεινή Κούβελα, Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, ενώ έδωσε έμφαση στα
νομοθετικά κενά που υπάρχουν για την κατοχύρωση
των δικαιωμάτων της γυναίκας στην αγορά εργασίας,
σημειώνοντας ότι η απουσία πολιτικών ενίσχυσης της
οικογένειας είναι ανασταλτικοί παράγοντες για την τεκνοποίηση.
«Η ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ένας αναπτυξιακός παράγοντας που συνδέεται άμεσα με το δημογραφικό. Η ουσιαστική εφαρμογή της είναι το κλειδί
επιτυχίας» τόνισε η κυρία Κούβελα.
«Μείζον και τεράστιο πρόβλημα που αποτελεί τροχοπέδη» όπως είπε, «στην αύξηση του δημογραφικού»
χαρακτήρισε τα τροχαία ατυχήματα, η Βασιλική Δανέλη
Μυλωνά, πρόεδρος του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας
«Πάνος Μυλωνάς», τονίζοντας ότι είναι η πρώτη αιτία
θανάτου νεαρών ατόμων.
«Το 2015 η Ελλάδα κατέγραψε το υψηλότερο ποσοστό
θανάτων σε νέους ανθρώπους. Οι θάνατοι είναι σημα-

ντικά περισσότεροι από τις γεννήσεις. Για την ανάσχεση
αυτού του φαινομένου απαιτείται η ενίσχυση των κοινωνικών δομών, η πρόληψη με ενημέρωση στα σχολεία
για την κυκλοφοριακή αγωγή και η στήριξη της οικογένειας» υπογράμμισε η κ. Μυλωνά.
«Τα τροχαία είναι ένας ιδιότυπος ακήρυχτος πόλεμος, με
τραγικές συνέπειες, τόσο για το άτομο όσο και για την
κοινωνία» σημείωσε από την πλευρά του ο Γεώργιος
Ελευθεράκης, διευθυντής Τροχαίας του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας.
Όπως ανέφερε, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, το
2015 έγιναν 11.517 σοβαρά τροχαία ατυχήματα, με 796
νεκρούς, το 2016 11.396 με 805 νεκρούς, ενώ στο τρέχον έτος σημειώθηκαν 7.891 ατυχήματα και από αυτά,
τα 541 ήταν θανατηφόρα.
Την στήριξη των τρίτεκνων οικογενειών, ζήτησε ο Δημήτρης Χριστοθανόπουλος, αντιπρόεδρος της Πανελλαδικής Ομοσπονδίας Τριτέκνων, τονίζοντας ότι σε άλλες
χώρες που εφαρμόζονται μέτρα ενίσχυσης τους, παρατηρείται σημαντική αύξηση των γεννήσεων.
«Η Ελλάδα βαδίζει σε δημογραφικό αδιέξοδο. Έρευνες
του ΟΗΕ δείχνουν ότι η χώρα μας από το 2010 μέχρι
σήμερα έχει μείωση των γεννήσεων της τάξεως του
0,4%, ενώ προβλέπεται ότι ο πληθυσμός της θα μειωθεί
περισσότερο, φθάνοντας από τα 10 εκατ. στα 8 εκατ.»
υποστήριξε.
«Οι συνθήκες διαβίωσης των πολύτεκνων οικογενειών
και η ενίσχυση της τρίτεκνης οικογένειας είναι το κλειδί
στην αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος»
κατέληξε ο κ. Χριστοθανόπουλος.
«Χρειάζεται ισχυρή πολιτική βούληση για να λυθεί το
πρόβλημα» επεσήμανε ο Βασίλης Θεοτοκάτος, πρόεδρος
της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος
και πρόσθεσε:
«Το δημογραφικό αφορά τους πάντες και τα πάντα. Σύμφωνα με στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ σε 24 Δήμους με πληθυσμό 2.000-3.000 ατόμων, δεν υπήρξε ούτε μία γέννηση.
Αυτό είναι το κατάντημα της χώρας. Την τελευταία εξαετία, λόγω των μνημονίων, οι θάνατοι έχουν αυξηθεί.
Είχαμε 145.000 θανάτους. Είναι ως να ισοπεδώθηκε η
Λάρισα».
Ο εκπρόσωπος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος,
Νίκος Χιωτάκης, τόνισε την ανάγκη «ενός ολοκληρωμένου εθνικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση του μεγαλύτερου προβλήματος της χώρας που είναι η γήρανση»
όπως είπε.
«Υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση. Η χώρα βρίσκεται, όχι
στο παρά πέντε, αλλά και στο πέντε» ανέφερε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε:
«Δεν έγινε κανένα βήμα, παρά το ότι η επιστημονική
κοινότητα χτυπάει το καμπανάκι. Βλέπουμε με θλίψη
να φεύγουν στο εξωτερικό νέοι άνθρωποι, τα καλύτερα
μυαλά της χώρας. Πώς θα κρατηθεί ζωντανή η πατρίδα;

Με τα σημερινά δεδομένα, αν την αφήσουμε και δεν πάρουμε μέτρα, η Ελλάδα θα είναι η χώρα των γερόντων,
θα είναι έρημη χώρα».
Ο κ. Χιωτάκης διαβεβαίωσε ακόμα, ότι «οι Δήμοι είναι
έτοιμοι να συμβάλουν στη δημογραφική αναγέννηση
της χώρας».
«Εμείς στηρίζουμε με κοινωνικές δομές την οικογένεια.
Με βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, προνοιακά επιδόματα σε άνεργους φτωχούς και άστεγους, στήριξη των άνεργων και των άστεγων. Το πρόβλημα όμως
είναι σύνθετο και πολυδιάστατο. Δεν λύνεται με απλές
επιδοματικές λύσεις. Χρειάζεται εθνική πολιτική και ενίσχυση του κοινωνικού κράτους που θα στηρίξει κυρίως
τις νέες οικογένειες» επεσήμανε.
Ταυτόχρονα, ο κ. Χιωτάκης πρότεινε τη σύσταση Εθνικής
Επιτροπής, στην οποία θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της
κυβέρνησης, των επιστημονικών, κοινωνικών και τοπικών φορέων που θα αναλάβουν, όπως είπε, την εφαρμογή ενός στρατηγικού πλάνου.
Από την πλευρά του, ο μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης, Παύλος Ιωάννου, τόνισε ότι όλες οι εκκλησιαστικές
δομές στηρίζουν τις πολύτεκνες οικογένειες και ιδιαίτερα
τις τρίτεκνες.
Όπως είπε, ήδη στη Θράκη, η Μητρόπολη ξεκίνησε ένα
πιλοτικό πρόγραμμα, που βρίσκεται σε εξέλιξη και προβλέπει την εγκατάσταση πολύτεκνων οικογενειών σε
εγκαταλελειμμένα χωριά, με την παραχώρηση σπιτιών
και στρεμμάτων.
Μέχρι τέλη Οκτωβρίου θα εγκατασταθεί η πρώτη πολύτεκνη οικογένεια με 5 παιδιά, όπως είπε.
«Οι πρώτες ενδείξεις είναι πολύ ενθαρρυντικές» ανέφερε,
ενώ μίλησε ακόμα «για αισιόδοξη αύξηση των γεννήσεων, που παρατηρείται τα δύο τελευταία χρόνια στην
περιοχή της Θράκης».
Την ανάγκη προστασίας της μητρότητας επεσήμανε η
Κωνσταντίνα Τσότρα, μέλος του ΔΣ της Ομοσπονδίας
Γυναικών Ελλάδος, τονίζοντας ότι στα χρόνια της κρίσης
εξαπολύθηκε μια βάρβαρη και ανελέητη επίθεση στις
μητέρες εργαζόμενες.
«Η ανεργία στις νέες γυναίκες έχει σπάσει το ευρωπαϊκό
ρεκόρ. Πρέπει να δημιουργηθούν συνθήκες που θα επιτρέπουν στο νέο ζευγάρι να τεκνοποιήσει» τόνισε, προτείνοντας, μεταξύ άλλων, να επανέλθει το επίδομα τοκετού για όλες τις γυναίκες, ενώ για όλες τις εργαζόμενες να
δίνονται οι άδειες κύησης και λοχείας και να εφαρμόζεται
η μείωση του ωραρίου τους.
Κόντρες για τις αμβλώσεις
Διαφωνίες και κόντρες σημειώθηκαν πάντως στην Επιτροπή για το θέμα των αμβλώσεων, αναγκάζοντας την
πρόεδρό της, Σία Αναγνωστοπούλου, να προειδοποιήσει
Συνέχεια σελ.21
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για επιβολή ποινών.
«Κάποιες γυναίκες επιλέγουν την άμβλωση, λόγω
οικογενειακής ανέχειας. Η ευθύνη της πολιτείας είναι
πολύ μεγάλη. Δεν είναι πάντα ευχάριστη η λύση αυτή.
Εμείς επειδή ζούμε ανάμεσα στο λαό, μπορούμε να ξέρουμε ότι για κανέναν δεν είναι πράξη διασκέδασης. Η
εκκλησία, διδάσκοντας το λαό, του εξηγεί για την ιερότητα της ζωής και προσπαθεί να τον κατευθύνει από
την αρχή μέχρι τέλους της ζωής του» ήταν η άποψη
που εξέφρασε ο μητροπολίτης Σισανίου και Σιατίστης,
όταν κλήθηκε από βουλευτές να τοποθετηθεί για το
θέμα αυτό.
Η τοποθέτηση αυτή του μητροπολίτη, προκάλεσε
αντιδράσεις στους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που δήλωναν την διαφωνία τους, ενώ στον αντίποδα, οι βουλευτές της ΝΔ συντάχθηκαν μαζί του.
Η γενική γραμματέας Ισότητας των Φύλων, Φωτεινή
Κούβελα, υπεραμύνθηκε του δικαιώματος των γυναικών στις αμβλώσεις, προκαλώντας νέες αντιδράσεις
από την πλευρά των βουλευτών της ΝΔ.
«Είναι πάγια η θέση της Γενικής Γραμματείας Ισότητας
στο δικαίωμα της γυναίκας για διακοπή της κύησης. Οι
απόψεις του σεβασμιότατου είναι σεβαστές. Εγώ δεν
ζητώ να συμφωνήσει κανείς μαζί μου. Λέω αυτά που
πιστεύω. Πάμε με την επιστήμη και το νόμο, που ορίζει
το δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση και έτσι προχωράμε. Δεν θα πάμε σε χώρες που απαγορεύεται η
άμβλωση και έχουμε τραγικά αποτελέσματα» ανέφερε
χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, τάχθηκε υπέρ νομοθετικών πρωτοβουλιών για τη σύναψη γάμου μεταξύ ομόφυλων ζευγαριών ή την υιοθέτηση παιδιών.
Οι αντιδράσεις μεταξύ των βουλευτών των δύο κομμάτων ανάγκασαν την πρόεδρο της Επιτροπής Σία
Αναγνωστοπούλου, να απευθυνθεί προσωπικά τόσο
στη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Μαρία Θελερίτη, όσο και
στον βουλευτή της ΝΔ Γιώργο Κασαπίδη, προειδοποιώντας τους ότι αν συνεχίσουν την αντιπαράθεση θα
επιβάλει ποινές.
«Δεν κάνουμε μπούλινγκ εδώ. Είναι σεβαστοί όλοι οι
φορείς και όλες οι απόψεις. Ο σεβασμιότατος απάντησε
για την άποψή του» συνέστησε η κ. Αναγνωστοπούλου.
Από την πλευρά της, το μέλος της Ομοσπονδίας Γυναικών Ελλάδος Κωνσταντίνα Τσότρα, έκανε λόγο για
αναφαίρετο δικαίωμα της γυναίκας στην άμβλωση,
σημειώνοντας παράλληλα, ότι πρέπει να υπάρχει και
ένα πλαίσιο στήριξης για να πάρει την όποια απόφαση
συνέχισης ή διακοπής της κύησης.
«Η άμβλωση δεν μπορεί να είναι ένα μέτρο αντισύλληψης. Το κράτος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη»
επεσήμανε.

«ΒΓΑΛΤΕ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΧΑΝΟΥΜΕ
ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΣΗ»
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-6-7

06/10/2017

Εμπλοκή με τις εκκρεμείς συντάξεις βλέπει η τρόικα και
θέτει θέμα ακόμη και αναβολής της δόσης των 800 εκατ.
ευρώ που είναι προγραμματισμένη να εκταμιευτεί τον
Οκτώβριο. Οι δανειστές για να ανάψουν το πράσινο
φως εστιάζουν όχι μόνο στην εφαρμογή των μέτρων
και υποχρεώσεων - δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η
κυβέρνηση από τη δεύτερη αξιολόγηση, αλλά, όπως
προκύπτει από έγγραφο-βόμβα του ΕΦΚΑ που αποκαλύπτει ο Ελεύθερος Τύπος, στο επίκεντρο βρίσκεται η
πορεία των εκκρεμών συντάξεων που καθυστερούν και
δεν αποδίδονται στους δικαιούχους!
Το μήνυμα των τροϊκανών το έχουν ήδη πάρει στα
υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών και όλη η πίεση
για να μη «στραβώσουν» οι δανειστές και ζητήσουν
πρόσθετες δεσμεύσεις, ή ακόμη χειρότερα να αναβάλουν την εκταμίευση της επόμενης δόσης, πέφτει στις
εκκρεμείς συντάξεις. Ο ΕΦΚΑ βρίσκεται κυριολεκτικά σε
«μπλακ άουτ». «Το αποτέλεσμα θα επηρεάσει τη συνολική χρηματοδότηση της χώρας», ομολογεί ο ΕΦΚΑ στο
έγγραφο που δημοσιεύει ο «Ε.Τ.».
Προαπαιτούμενο
Οι δανειστές έχουν βάλει προαπαιτούμενο ένα 10% από
όλες τις κατηγορίες (γήρατος, θανάτου, αναπηρίας) μέχρι τον Ιούλιο του 2017. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να είχαν βγει ως τότε 7.000 με 8.000 νέες οριστικές συντάξεις
μετά το νόμο Κατρούγκαλου. Αυτές που βγήκαν όμως
είναι μόνο γήρατος και, σύμφωνα με πληροφορίες, υπολείπονται των 8.000.
Οι συντάξεις λόγω θανάτου έχουν παγώσει γιατί βγαίνουν ποσά ακόμη και 151 ευρώ που το υπουργείο λέει
ότι θα τα ανεβάσει στα 300 με 360 ευρώ, αν το επιτρέψουν οι δανειστές, ενώ δεν έχει εκδοθεί καμία οριστική
αναπηρική σύνταξη.
Μέσα σε αυτόν τον πανικό, ο ΕΦΚΑ ζητάει από τους υπαλλήλους του να βγάλουν όσες περισσότερες συντάξεις
μπορούν από τις 5 μέχρι και τις 9 Οκτωβρίου, γιατί την
Τρίτη 10 Οκτωβρίου θα κάνουν εμβόλιμη (εκτός ροής)
πληρωμή εκκρεμών συντάξεων ώστε να πιαστούν οι
στόχοι των προηγούμενων μηνών! Στο έγγραφο με ημερομηνία 5 Οκτωβρίου 2017 (δηλαδή χθες) που υπογράφεται από το διοικητή του ΕΦΚΑ Θανάση Μπακαλέξη και
έχει παραλήπτες τις διευθύνσεις απονομών συντάξεων,
αναφέρεται επί λέξει ότι «σήμερα (5/10) και αύριο 6/10
θα εκδώσετε και θα οριστικοποιήσετε όσες περισσότερες
υποθέσεις βρίσκονται σε εκκρεμότητα στο ΟΠΣΕΦΚΑ
(εκτός των προσωρινών). Για αιτήσεις συνταξιοδότησης
που έχουν κατατεθεί από 1ης/1/2017, θα πρέπει να γίνει
οριστικοποίηση και το αργότερο μέχρι τις 10 το πρωί της

Παρασκευής 6/10 (δηλαδή σήμερα) να έχουν αποσταλεί
στη Γενική Διεύθυνση Παροχών ΕΦΚΑ».
Η δουλειά δεν τελειώνει εδώ καθώς η Διοίκηση του
Ταμείου ζητά από τους υπαλλήλους να δουλέψουν και
το Σαββατοκύριακο ώστε να δοθούν την Τρίτη πλήρη
στοιχεία στην τρόικα, τέτοια που να δείχνουν ότι βγαίνουν μαζικά νέες συντάξεις! Την υπερωρία, δε, θα την
«πληρωθούν» με ανάλογη άδεια... το 2018!
Κρίσιμο θέμα
«Το θέμα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και το αποτέλεσμα των
παραπάνω ενεργειών σας θα επηρεάσει συνολικά τη
χρηματοδότηση τπς χώρας», αναφέρει στο έγγραφό του
ο διοικητής του ΕΦΚΑ, παρακαλώντας τους υπαλλήλους
να εφαρμόσουν τις οδηγίες που τους παρέχονται.
Η πληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του
κράτους και εν προκειμένω τα χρωστούμενα των παλιών και η έκδοση νέων συντάξεων είναι τα δύο από
τα πλέον καυτά ζητήματα που, αν δεν ευοδωθούν με
τους στόχους που έχουν τεθεί, τότε ουδείς μπορεί να
είναι βέβαιος ότι θα έρθει η δόση των 800 εκατ. ευρώ.
Το αρχικό χρονοδιάγραμμα προέβλεπε την έκδοση νέων
συντάξεων (με αίτηση μετά τις 13/5/2016) και επάνω σε
αυτές να βγαίνουν άλλες 9.000 παλιές (με αίτηση μέχρι
12/5/2016) οριστικές συντάξεις.
Οι στόχοι δεν έχουν επιτευχθεί γιατί λείπουν οδηγίες και
εγκύκλιοι για τις νέες συντάξεις, ενώ οι παλιές δεν προχωρούν με ρυθμό 9.000 αποφάσεων το μήνα, λόγω ελλιπών στοιχείων φακέλων που τώρα αναζητούνται από
αρκετά υποκαταστήματα.
Ο ΕΦΚΑ βγάζει μόνον συντάξεις γήρατος με «σκέτο»
χρόνο ασφάλισης σε ένα Ταμείο (π.χ. ΙΚΑ ή ΟΑΕΕ), ενώ
δεν έχει βγει καμία οριστική σύνταξη από Ταμεία ΔΕΗ,
ΟΤΕ και τραπεζών με αίτηση μετά τις 13/5/2016, διότι
δεν έχει εκδοθεί η εγκύκλιος του υπουργείου Εργασίας
σχετικά με την επαύξηση του ποσοστού αναπλήρωσης
κατά 0,075% για τις επιπλέον εισφορές που κατέβαλλαν
οι ασφαλισμένοι στα εν λόγω Ταμεία έως τη συνταξιοδότησή τους.
Αναπηρικές
Δεν έχει εκδοθεί καμία αναπηρική, έχουν παγώσει και
δεν οριστικοποιούνται οι συντάξεις χηρείας, ενώ δεν έχει
εκδοθεί καμία σύνταξη με διαδοχική ασφάλιση, γιατί ο
ΕΦΚΑ πήρε μεν την εγκύκλιο, αλλά δεν απέστειλε ακόμη
τις δικές του οδηγίες για τον υπολογισμό αυτών των συντάξεων στα υποκαταστήματά του.
Πληρωμές με τέτοιες ελλείψεις μπορεί να γίνουν αλλά τα
ποσά θα είναι «στο περίπου» και για πολλές περιπτώσεις
θα αλλάξουν εκ νέου μόλις βγουν (και όταν βγουν) όλες
οι οδηγίες.
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ΤΟ ΥΠΟΙΚ ΕΠΕΣΕ ΕΞΩ 1,3 ΔΙΣ.: ΠΡΕΠΕΙ
ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ 40% ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ
ΦΟΡΟΥΣ
www.protothema.gr
«Μπούμερανκ» αποδείχθηκαν για το κράτος οι απανωτές
αυξήσεις προκαταβολών φόρων που επέβαλε η κυβέρνηση πέρυσι σε μισθούς και εισοδήματα, τα οποία το υπουργείο Οικονομικών --και μόνο φανταζόταν ότι αυξάνονταν,
ενώ στην πραγματικότητα μειώνονται.
Αποτέλεσμα είναι ότι το 2017 θα πρέπει και να επιστρέψει
φόρους που προεισέπραξε πέρυσι, ύψους 4,6 δισ. ευρώ ή
40% περισσότερα (+1,3 δισ. ευρώ!) από όσα υπολόγιζε
πριν μόλις 5 μήνες, τον περασμένο Μάιο! Αυτό καταγράφεται στο Προσχέδιο του νέου Προϋπολογισμού που κατατέθηκε τη Δευτέρα, αλλά φάνηκε ήδη και στα στοιχεία
του υπουργείου που αποκαλύπτουν την πρωτοφανή
έκρηξη των εκκρεμών επιστροφών φόρων τον Αύγουστο
στα 2,1 δισ. ευρώ, από 1,5 δισ. που βρίσκονταν τον Ιούλιο (+40% σε ένα μήνα).
Οι «τρελές» επιστροφές φόρων που καλείται τώρα να καταβάλει το κράτος, εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την «τρύπα» 1,8 δισ. που άνοιξε φέτος στις εισπράξεις καθαρών
εσόδων του 2017. Τα καθαρά έσοδα είναι ό,τι απομένει
στο κράτος, αφού επιστρέψει τους επιπλέον φόρους που
«αχρεωστήτως» εισέπραξε την προηγούμενη χρονιά, σαν
παρακράτηση και προκαταβολή φόρου για τα μελλοντικά
εισοδήματα.
«Φταίνε οι άλλοι»
Στο υπουργείο Οικονομικών αποδίδουν εμμέσως την
υστέρηση εισπράξεων φόρου εισοδήματος στην φοροδιαφυγή. Το Προσχέδιο μιλά για «μείωση της φορολογικής
βάσης» ενώ κορυφαίος αξιωματούχος έλεγε πρόσφατα
ότι «με τον ΕΦΚΑ δώσαμε επιπλέον κίνητρο για φοροδιαφυγή. Το επιχείρημα όμως αυτό πάσχει, γιατί το ίδιο το
Προσχέδιο αποκαλύπτει πως με «καρότο και μαστίγιο» (με
ρυθμίσεις για εθελοντική αποκάλυψη αλλά και με ελέγχους, κατασχέσεις, απαγόρευση μετρητών λόγω capital
controls, άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών και on line
παρακολούθησή τους από την εφορία) η ΑΑΔΕ πέτυχε μία
άνευ προηγουμένου … υπερείσπραξη εμμέσων φόρων
(+3,4 δισεκατομμύρια ευρώ!) που δείχνει ότι αποδείξεις
τελικά κόβονται και τα έσοδα αποκαλύπτονται.
«Ρούφηξαν» τους φορολογούμενους
Αντιθέτως, το υπουργείο Οικονομικών απέτυχε στους
σχεδιασμούς του, καθώς διέλυσε την αγορά και τους
επαγγελματίες –και τώρα τα έσοδα του 2017- αυξάνοντας
την προκαταβολή φόρου, από 55% που ήταν το 2015, σε
75% - 100%. Το έκανε με σκοπό να προεισπράξει προκαταβολικά ακόμα περισσότερους άμεσους φόρους. Ταυτό-

χρονα μείωσε το αφορολόγητο, με σκοπό «την διεύρυνση
της φορολογικής βάσης» και για να εισπράττει περισσότερα κάθε μήνα από τη παρακράτηση φόρου εισοδήματος
στους μισθούς και τις συντάξεις, αλλά και με την τελική
εκκαθάριση των δηλώσεων Ε1 εφέτος. Από τις αλλαγές
αυτές υπολόγιζε 1,7 δισ. επιπλέον έσοδα το 2017. Ταυτόχρονα αύξησε και τους έμμεσους φόρους από 1.1.2017,
για άλλα 1,7 δισ. επιπλέον έσοδα. Υπολόγιζε προφανώς
ότι θα έρθει η Ανάπτυξη και τα εισοδήματα θα αυξάνονταν
-ή τουλάχιστον δεν θα μειώνονταν- μαζί με το ΑΕΠ.
Λάθη επί λαθών
Ωστόσο τώρα αποδεικνύεται ότι στο υπουργείο Οικονομικών έπεσαν τελικά και πάλι έξω στις περισσότερες
προβλέψεις τους, αφού τώρα πρέπει να επιστρέψουν λεφτά στους δικαιούχους. Και πέφτουν έξω συνεχώς κάθε
5 μήνες όποτε αναθεωρείται ο κρατικός προϋπολογισμός
του 2017 -αλλά το πρωτογενές πλεόνασμα τελικώς διασώζεται μόνον και μόνον από τις κατασχέσεις, τους ελέγχους και τα «λουκέτα» από την ΑΑΔΕ -καθώς και από τον
περιορισμό των μετρητών λόγω capital control- που δεν
αφήνουν τη φοροδιαφυγή να θεριέψει.
Συγκεκριμένα:
-Με βάση τα μέτρα που επέβαλε τον Μάιο του 2016, τον
Δεκέμβριο του 2016 το υπουργείο Οικονομικών κατέθεσε
προϋπολογισμό που προέβλεπε για εφέτος καθαρά κρατικά έσοδα 50,4 δισ. ευρώ. Από άμεσους φόρους εισοδήματος και ΕΝΦΙΑ ανέμενε 20,4 δισ. ευρώ, ενώ από έμμεσους
φόρους 23,7 δισ. ευρώ. Ταυτόχρονα υπολόγιζε και να επιστρέψει φόρους 3,6 δισ. ευρώ στους φορολογούμενους
και τις επιχειρήσεις. Όλα αυτά, υπολογίζοντας ότι το ΑΕΠ
θα φτάσει το 2017 στα 180,8 δισ. ευρώ.
-Πέντε μήνες αργότερα, τον Μάιο του 2017 -μεσούσης της
χρονιάς- καταθέτει Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και αλλάζει ρότα. Αισιοδοξεί ότι όλα πάνε ακόμα καλύτερα από
ό,τι προέβλεπε τον Δεκέμβριο. Υπολογίζει ότι τελικά θα
εισπράξει καθαρά έσοδα 51,6 δισ. ευρώ (+1,2 δισ. ευρώ)
εκ των οποίων 21,5 δισ. ευρώ από άμεσους φόρους
(+1,2 δισ.) και 26,7 δισ. από έμμεσους φόρους (δηλαδή
3 δισ. ευρώ περισσότερα από όσα υπολόγιζε πριν 5 μήνες)! Αισιοδοξεί επιπλέον και ότι θα επιστρέψει λιγότερους
φόρους φέτος (3,3 δισ. ή -300 εκατομμύρια σε σχέση με
τον Προϋπολογισμό). Και όλα αυτά, υπολογίζοντας ότι το
2017 θα έλθει ακόμα μεγαλύτερη Ανάπτυξη, δηλαδή να
φτάσει φέτος το ΑΕΠ στα 181,2 δισ. ευρώ.
-Πέντε μήνες πιο μετά, στα τελειώματα του 2017 και
αφού έχουν βγει τα εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος,
το υπουργείο Οικονομικών προσγειώνεται απότομα στην
σκληρή πραγματικότητα. Διαπιστώνει ότι ό,τι νόμιζε, τελικώς δεν υπάρχει και δίνει ύστατο αγώνα να διασώσει το
Πλεόνασμα. Στο Προσχέδιο που κατέθεσε την Δευτέρα 2
Οκτωβρίου, κατεβάζει προς τα κάτω τις προβλέψεις που
έκανε τον Μάιο: καθαρά έσοδα 49,8 δισ. για το 2017 (-1,8

δισ. ευρώ), άμεσοι φόροι 20,3 δισ. (-1,2 δισ. ευρώ), επιστροφές φόρου. Οι προβλέψεις για το ΑΕΠ «προσγειώνονται» ξανά στα 180,2 δισ. ευρώ (1 δισ. χαμηλότερα). Όλα
είναι και πάλι ίδια -ή κάπως χειρότερα- σε σχέση με όσα
προέβλεπε τον Δεκέμβριο.
Με δύο μεγάλες εξαιρέσεις όμως:
α) θετική έκπληξη ήταν ότι τα έσοδα από έμμεσους φόρους πάνε απίστευτα καλά, εξέλιξη που δείχνει ότι με
κατασχέσεις, πλαστικό χρήμα και «κυνήγι» οφειλετών και
αποδείξεων από την ΑΑΔΕ, η φοροαποφυγή περιορίστηκε
-ενώ και η κατανάλωση «έπιασε πάτο» και δεν πάει άλλο
παρακάτω! Η πρόβλεψη για εισπράξεις εμμέσων φόρων
του 2017 αυξάνεται τώρα εκ νέου, στα 27,1 δισ. ευρώ,
δηλαδή 3,4 δισ. περισσότερα από όσα προϋπολογίζονταν
τον Δεκέμβριο!
Αν δηλαδή το κράτος εισέπραττε όντως μόνον 1,7 δισ. επιπλέον από αυξήσεις σε έμμεσους φόρους και μόνον (όπως
έλεγε το υπουργείο Οικονομικών όταν τις επέβαλε τον περασμένο Μάιο) θα «έπιανε» φέτος τα 23,7 δισ. ευρώ. Με
υπέρβαση 3,4 δισ. ευρώ όμως, ξεπέρασε κατά 200% τις
προσδοκίες του. Ουσιαστικά δεν εισέπραξε μόνον 1,7 δισ.
ευρώ, αλλά.. 5,1 δισ. ευρώ επιπλέον (δηλαδή τα τριπλάσια)! Και όλα αυτά από ΦΠΑ και νέους έμμεσους φόρους,
παρόλο που το Κράτος χάνει έσοδα 170 εκατομμύρια
λόγω μείωσης της κατανάλωσης (ή και της αποθεματοποίησης που έγινε επί 7 μήνες ως τα τέλη του 2016) σε
τσιγάρα και καύσιμα.
Έτσι διασώθηκε το πρωτογενές πλεόνασμα του 2017
(υπολογίζεται στα 3,1 δισ. ευρώ αντί 3,7 δισ. που προϋπολογιζόταν τον Δεκέμβριο), καθώς φαίνεται ότι μέσω
της κατανάλωσης για τα χρειώδη τα νοικοκυριά -αλλά και
οι τουρίστες- πλήρωσαν παραπάνω φόρους, που με τους
αυστηρούς ελέγχους της ΑΑΔΕ κατέληξαν στα κρατικά ταμεία αντί να εκθρέψουν την φοροδιαφυγή.
β) η αρνητική έκπληξη (για το κράτος) ήταν ότι οι επιστροφές φόρου που καλείται να δώσει η εφορία στους
φορολογουμένους, εκτινάχθηκαν σε πρωτοφανή ύψη!
Αντί να μειωθούν στα 3,3 δισ. όπως προέβλεπε τον Μάιο,
τον Οκτώβριο το υπουργείο Οικονομικών προβλέπει πλέον ότι θα φτάσουν… στα 4,6 δισ. ευρώ! Έπεσε δηλαδή
έξω 1,3 δισ. σε 5 μήνες (αστοχία 40%)! Αυτό έχει προφανώς έχει να κάνει με τη μείωση των δηλωθέντων εισοδημάτων και καθαρών κερδών του 2016, αλλά δεν μπορεί
να ερμηνεύεται απλοϊκά σαν απόρροια «φοροδιαφυγής
λόγω ΕΦΚΑ» και μόνον, αλλά και σαν πραγματική μείωση
εισοδήματος (λόγω κρίσης και ελαστικών μορφών απασχόλησης) που εξηγεί και την ταυτόχρονη «προσγείωση»
του ΑΕΠ του 2017 σε χαμηλότερα από τα αναμενόμενα
-για το ΥΠΟΙΚ- επίπεδα.
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