
Η Σύμπραξη των εταιρειών «NERCO – Ν. ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.»- «ΟΜΙΚΡΟΝ 
– Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε.» -«ΞΥΛΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Α.Ε.», ως Ανάδοχος του Έργου 

«Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσίας», ενημερώνει ότι ολοκλήρωσε τις εργασίες αναβάθμι-
σης της λειτουργικότητας και της δομής της πλατφόρμας του έργου, ώστε να παρέχεται εύκολη 

και αποτελεσματική περιήγηση και χρήση στους επισκέπτες του ιστοχώρου. Η Συλλογή της 
Δασικής Νομοθεσίας και της σχετικής νομολογίας διατηρείται στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση 
και είναι διαθέσιμη για όλους, μέσω διαδικτύου, στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://kdn.ypeka.gr/ 
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό  
Μητρώο Αποβλήτων

Ευνοϊκή ρύθμιση για τις επιχειρήσεις  
ναυπήγησης από την ΑΑΔΕ 

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας διοργανώνει την Δευτέρα 13/02 και 
την Τρίτη 14/02/2017, στο Αμφιθέατρο 
του ΥΠΕΝ (Λ. Μεσογείων 119, ισόγειο) 
και ώρα 11:00, δύο εκδηλώσεις ενημε-
ρωτικού χαρακτήρα, σχετικά με το Ηλε-
κτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ). 
Στις εκδηλώσεις αυτές έχουν κληθεί 
να παραστούν οι παραγωγικοί φορείς 
(13/02) και οι Δήμοι (14/02) που υπόκει-
νται σε περιβαλλοντική αδειοδότηση και 
είναι υπόχρεοι εγγραφής στο Ηλεκτρο-
νικό Μητρώο Αποβλήτων. Στόχος των 
δύο συναντήσεων είναι η πληρέστερη 
ενημέρωση επιχειρήσεων και Δήμων, 
ως προς την εφαρμογή και λειτουργία 
του ΗΜΑ, το οποίο έχει τεθεί ήδη σε ισχύ 
και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για 
την καταγραφή, παρακολούθηση, ιχνη-
λασιμότητα και έλεγχο της διαχείρισης 
του συνόλου των αποβλήτων, ιδιαίτερα 
των βιομηχανικών, με σύγχρονο και 
αποτελεσματικό τρόπο. Το Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Αποβλήτων ολοκληρώνει το 
θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης αποβλήτων 
και συμβάλλει αποφασιστικά στην εναρ-
μόνισή του με την ευρωπαϊκή νομοθεσία, 
ώστε να αποτραπεί η περαιτέρω επιβολή 

χρηματικών κυρώσεων στην χώρα. Το 
επόμενο χρονικό διάστημα θα πραγμα-
τοποιηθούν παρόμοιες εκδηλώσεις και 
στην Περιφέρεια, όπου οι εμπλεκόμενοι 
Φορείς και Δήμοι θα έχουν τη δυνα-
τότητα άμεσης ενημέρωσης, αλλά και 
παροχής οδηγιών, διευκρινίσεων και 
επίλυσης αποριών, με στόχο την εμπρό-
θεσμη και απρόσκοπτη καταχώρησή 
τους στο ΗΜΑ. Και τις δύο εκδηλώσεις 
θα προλογίσει ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σω-
κράτης Φάμελλος. Υπενθυμίζεται ότι με 
τροποποίηση της ΚΥΑ 43942/4026/2016 
- Οργάνωση και λειτουργία Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Αποβλήτων (ΗΜΑ), παρατάθη-
κε μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 και 
ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η ηλεκτρο-
νική εγγραφή και καταχώριση στο ΗΜΑ. 
Επίσης παρατείνεται η ηλεκτρονική υπο-
βολή των ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων 
για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η 
Μαΐου 2017. Στο θεματικό διαδικτυακό 
τόπο (http://wrm.ypeka.gr) έχουν δημο-
σιευτεί οι οδηγίες χρήσης του ηλεκτρο-
νικού μητρώου. Διαβάστε αναλυτικά τί 
υποστηρίζει το Υπουργείο για την έναρξη 
λειτουργίας του Μητρώου στη σελίδα 6.

Το ΥΠΕΝ διοργα-
νώνει εκδηλώσεις 
ενημέρωσης για 
το νέο θεσμό του 
Ηλεκτρονικού Μη-
τρώου Αποβλήτων 
– στην ιστοσελίδα 
wrm.ypeka.gr η 
«καρδιά» του νέου 
εργαλείου

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

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

•  Σε λειτουργία το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 
(σελ.1,6)

•  Ευνοϊκή ρύθμιση για τις επιχειρήσεις ναυπήγησης 
από την ΑΑΔΕ (σελ.1,8)

•  Ανακοινώθηκε η δεύτερη προκήρυξη υποβολής 
προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία "Urban 
Innovative Actions" (σελ.3)

•  Μείωση κατά 2,2% στις τιμές των ακινήτων το 2016, 
σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (σελ.3)

•  Πολιτικές αστοχίες  στην ενεργειακή αγορά με τη 
χρέωση προμηθευτή (σελ.4)

•  Ο ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκης παρουσίασε την εθνική ενερ-
γειακή πολιτική στον Fatih Birol του ΙΕΑ (σελ.5)

•  Μίνι συναγερμός για το ενεργειακό σύστημα-Σπεύ-
δει φορτίο LNG από Αλγέρι (σελ.5)

•  Η χρήση γεωθερμίας αλλάζει τη φυσιογνωμία της 
Αλεξανδρούπολης (σελ.6)

•  Γίνεται πραγματικότητα στη Δυτική Μακεδονία το 
πρώτο  ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της χώρας 
(σελ.7)

•  Δανειοδότηση 50 εκατ. της Grivallia από το IFC 
για ενίσχυση ενεργειακής απόδοσης εμπορικών 
ακινήτων (σελ.9)

•  1 δισ. ευρώ για μεγιστοποίηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων σε ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών 
(σελ.9)

•   Τα 12 πρώτα επαγγέλματα για υποχρεωτικές 
συναλλαγές με POS - έρχεται και ο επαγγελματικός 
λογαριασμός (σελ.10)

•  Παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής στο Mobile 
World Congress 2017 (σελ.12)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα Τύπου (σελ.13)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.14-15)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές 
ειδήσεις.

Σημαντικές διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις ναυπήγη-
σης, με στόχο την αναζωογόνηση του κλάδου, δίνει 
τροποποίηση του εθνικού τελωνειακού κώδικα (ΕΤΚ), 
έπειτα από απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσί-

ων Εσόδων, αναφορικά με την καταβολή η απαλλαγή 
του ΦΠΑ που αφορά την προμήθεια πρώτων και βοη-
θητικών υλικών κατασκευής. 

Αναλυτικά στη σελίδα 8.



Το Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας, 
Athens Science Festival, θα πραγματοποι-
ηθεί στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, 
από τις 29 Μαρτίου έως τις 2 Απριλίου 2017, 
με θέμα: «Διαμορφώνοντας το μέλλον μας».
Το Athens Science Festival διοργανώνεται 
από τον εκπαιδευτικό οργανισμό “Επιστή-
μη Επικοινωνία – SciCo”, το Βρετανικό 
Συμβούλιο, τον Σύνδεσμο Υποτρόφων του 
Ιδρύματος Ωνάση, τον Κόμβο Καινοτομίας 
και Επιχειρηματικότητας “INNOVATHENS”, 
το Μουσείο Φωταερίου της Τεχνόπολις του 
Δήμου Αθηναίων και της Γενικής Γραμμα-
τείας Έρευνας και Τεχνολογίας, σε συνερ-
γασία με πλήθος ακαδημαϊκών, ερευνητικών 
φορέων και εκπαιδευτικών οργανισμών.
Κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ που πραγμα-
τοποιείται για 4η χρονιά, μικροί και μεγάλοι, 

θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 
συναρπαστικές συζητήσεις και ομιλίες 
από καταξιωμένους Έλληνες και ξένους 
επιστήμονες, εκθέσεις, παρουσιάσεις και 
προβολές, καθώς και να συμμετάσχουν 
σε εργαστήρια, εκπαιδευτικά δρώμενα και 
επιμορφωτικά παιχνίδια.
  Σημειώνεται ότι το φεστιβάλ Επιστήμης και 
Καινοτομίας, Athens Science Festival, ξε-
κίνησε το 2014 και μέσα σε αυτά τα χρόνια 
έχει καθιερωθεί ως μια από τις μεγαλύτε-
ρες γιορτές της επιστήμης και της τεχνολο-
γίας στην Ελλάδα.
Πληροφορίες: http://webcache.
googleusercontent.com/
search?q=cache:Ldh8cZMibgQJ:www.
athens-science-festival.
gr/+&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ:23ο Φοιτητικό συνέδριο: «Επισκευές 
και Ενισχύσεις Κατασκευών 2017»
ΠΑΤΡΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Δέσμευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη - 17 παγκόσμιοι στόχοι για ένα κοινό καλύτερο 
μέλλον»
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ:  για την ανάρτηση του δασικού 
χάρτη Λαμιέων
ΛΑΜΙΑ

Πανεπιστήμιο Πατρών

CSR HELLAS, Συμβούλιο 
ΣΕΒ

Τ.Ε.Ε. Ανατολικής Στερεάς 

21-22
Φεβρουαρίου

2017

2
Μαρτίου

2017

13
Φεβρουαρίου

2017

    Σε σημείο συνάντησης και διαλόγου των φορέων της 
κεντρικής Μακεδονίας αναμένεται να εξελιχθεί -για 
μία ακόμη χρονιά- η εκδήλωση της κοπής της πρωτο-
χρονιάτικης πίτας του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η οποία και θα πραγ-
ματοποιηθεί την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου στις 11:30 
στο κτίριο του Τμήματος (λεωφ. Μεγ. Αλεξάνδρου 49). 
Στην  καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση του Τμήματος 
συναντώνται πολιτικοί, εκπρόσωποι των επιστημονικών, 
κοινωνικών και οικονομικών φορέων της Περιφέρειας, 
στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του Δημοσίου. 
Παράλληλα, είναι μια ευκαιρία να συναντηθούν, να 
ανταλλάξουν απόψεις και να συζητήσουν θέματα του 
κλάδου οι μηχανικοί - μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ.

Ημερίδα με θέμα: «Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός - Μια καινο-
τόμος εφαρμογή για την προστασία της Δημόσιας Υγείας» θα 
πραγματοποιηθεί στις 12 Φεβρουαρίου 2017 (12:00-14:00, 
στην αίθουσα ASCLEPIUS στο Ζάππειο Μέγαρο),  στο 
πλαίσιο του «ΔΥΟ FORUM 2017», Η εκδήλωση τελεί υπό την 
αιγίδα του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνουν οι ομιλίες:
-  «Ο Αντιμικροβιακός Χαλκός - Μια καινοτόμος εφαρμογή 
για την προστασία της Δημόσιας Υγείας 
-  «Κράματα Χαλκού - Αντιμικροβιακή Χρήση» 
-  «Εφαρμογές Αντιμικροβιακού Χαλκού στον τομέα Υγείας» 
-  «Εφαρμογές Αντιμικροβιακού Χαλκού στην Κοινότητα»
- Οικονομικά Οφέλη από την Εφαρμογή του Αντιμικροβια-
κού Χαλκού σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
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Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Φεστιβάλ Επιστήμης και Καινοτομίας 
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ΤΕΕ/ΤΚΜ: Κοπή πίτας

Ημερίδα για τον  
αντιμικροβιακό χαλκό



Ανακοινώθηκε η δεύτερη προκήρυξη υποβολής προτάσεων  
στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία "Urban Innovative Actions"

Άνοδο 2,2% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο, 
σύμφωνα με στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Μείωση κατά 2,2% στις τιμές των ακινήτων το 2016, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος

Ορίστηκε νέο διοικητικό συμβούλιο στο Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας

Ανακοινώθηκε η δεύτερη προκήρυξη υποβολής προτάσεων στην Ευρωπαϊκή Πρω-
τοβουλία Urban Innovative Actions γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ και αναλυτικά σημειώνει 
ότι όπως αναφέρεται στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας για το 
ΕΣΠΑ (www.espa.gr) η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία Urban Innovative Actions (UIA), 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιφερειακής και Αστικής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, έχει στόχο να παρέχει στις αστικές περιοχές σε όλη την Ευρώπη πό-
ρους, προκειμένου να δοκιμάσουν τολμηρές και καινοτόμες ιδέες για την αντιμε-
τώπιση των αστικών προκλήσεων, καθώς και να πειραματιστούν με νέους τρόπους 
με τους οποίους μπορούν οι ιδέες αυτές να ανταποκριθούν στην πολυπλοκότητα 
της πραγματικής ζωής. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πρωτοβουλίας UIA από 
το ΕΤΠΑ ανέρχεται σε περίπου 372 εκατομμύρια ευρώ. Τα έργα UIA επιλέγονται 
μέσω ετήσιων προκηρύξεων υποβολής προτάσεων από το 2015 έως το 2020 επί 
ενός ή περισσότερων θεμάτων που προτείνει η Επιτροπή. Κάθε δράση μπορεί να 
λάβει συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠΑ ύψους έως 5 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο 
πρέπει να υλοποιείται εντός μέγιστης περιόδου 3 ετών. Στο πλαίσιο της 2ης Προκή-

ρυξης Υποβολής Προτάσεων, οι αιτούντες μπορούν να υποβάλουν προτάσεις έργων 
που άπτονται των ακόλουθων θεμάτων: Ενσωμάτωση μεταναστών και προσφύγων. 
Κυκλική οικονομία. Βιώσιμη αστική κινητικότητα. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
της δεύτερης Προκήρυξης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ, το ποσοστό επιχορή-
γησης/ συγχρηματοδότησης κάθε πρότασης είναι 80%, με προθεσμία υποβολής 
αιτήσεων την Παρασκευή 14 Απριλίου 2017. Επιλέξιμες να υποβάλλουν πρόταση 
χρηματοδότησης είναι: - Οποιαδήποτε αστική αρχή τοπικής διοικητικής μονάδας 
οριζόμενη, ανάλογα με τον βαθμό αστικοποίησης, ως πόλη, κωμόπολη ή προάστιο 
και που περιλαμβάνει τουλάχιστον 50.000 κατοίκους - Κάθε ένωση ή ομάδα αστι-
κών αρχών τοπικών διοικητικών μονάδων που καθορίζεται, ανάλογα με τον βαθμό 
αστικοποίησης, ως πόλη, κωμόπολη ή προάστιο και που περιλαμβάνει συνολικά 
τουλάχιστον 50.000 κατοίκους. Στην κατηγορία αυτή μπορεί να περιλαμβάνονται 
διασυνοριακές ενώσεις ή ομάδες, ενώσεις ή ομάδες από διάφορες περιφέρειες 
και/ή κράτη μέλη Περισσότερες πληροφορίες και υποβολή προτάσεων, μέσω του 
συνδέσμου: www.uia-initiative.eu/en/call-proposals

Άνοδο 2,2% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα τον περασμένο Δεκέμβριο, 
με αποτέλεσμα στο σύνολο του έτους να σημειώσει άνοδο 2,3% σε μέσα επίπεδα. Ει-
δικά η παραγωγή των μεταποιητικών βιομηχανιών, μειώθηκε 1,9% τον Δεκέμβριο αλλά 
αυξήθηκε 4% συνολικά το 2016. Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, 
ο γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 2,2% τον Δεκέμβριο 
2016 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2015, έναντι αύξησης 6,9% 
που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του 2015 προς το 2014. Η εξέλιξη αυτή 
προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών: *Κατά 0,6% του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομεί-
ων. *Κατά 15,9% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.
2. Από τις μειώσεις των δεικτών: *Κατά 1,9% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιο-

μηχανιών. Στη μείωση αυτή συνέβαλε, κυρίως, η πτώση στην παραγωγή ποτών (12,5%), 
ειδών ένδυσης (11,4%), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και οπτικών προϊό-
ντων (27,9%), λοιπού εξοπλισμού μεταφορών (21,4%) και επίπλων (16,8%). *Κατά 1% του 
δείκτη παροχής νερού. Ο μέσος δείκτης βιομηχανικής παραγωγής της περιόδου Ιανου-
αρίου- Δεκεμβρίου 2016 παρουσίασε αύξηση 2,3% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
της περιόδου Ιανουαρίου- Δεκεμβρίου 2015, έναντι αύξησης 1% που σημειώθηκε κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση το 2015 προς το 2014. 
Ο εποχικά διορθωμένος ως προς την επίδραση μηνιαίων γεγονότων (π.χ. εορτές, 
τουριστική περίοδος κ.λπ.) γενικός δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε 
αύξηση 2,2% τον Δεκέμβριο 2016 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμ-
βρίου 2016.

Kατά 2,2% μειώθηκαν οι τιμές των διαμερισμάτων το 
2016 έναντι υποχώρησης 5,1% που κατέγραψαν το 
2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελ-
λάδος, που δημοσίευσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ η μείωση των 
τιμών το τελευταίο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 ήταν 0,9% για τα "νέα" δι-
αμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 0,4% για τα 
"παλαιά", δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το σύνολο 
του 2016, η μείωση των τιμών σε σχέση με το 2015 

ήταν 2,9% για τα "νέα" διαμερίσματα, έναντι μείωσης 
5,6% το 2015, ενώ η αντίστοιχη μείωση για τα "παλαιά" 
διαμερίσματα ήταν 1,8% το 2016, έναντι μείωσης 4,7% 
το 2015. Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεω-
γραφική περιοχή προκύπτει ότι η μείωση των τιμών 
των διαμερισμάτων το δ΄ τρίμηνο του 2016 σε σχέση 
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 ήταν οριακή στην 
Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες μεγάλες 
πόλεις κατά 0,4%, 0,5% και 0,6% αντίστοιχα, ενώ στις 

λοιπές περιοχές της χώρας οι τιμές μειώθηκαν κατά 
1,1%. Για το σύνολο του 2016, η μείωση των τιμών των 
διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 
2015 ήταν 1,7%, 3,3%, 2,2% και 2,9% αντίστοιχα. Τέλος, 
για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το 
δ΄ τρίμηνο του 2016 οι τιμές των διαμερισμάτων ήταν 
μειωμένες οριακά κατά 0,5% σε σύγκριση με το δ΄ τρί-
μηνο του 2015, ενώ για το σύνολο του 2016 η μέση 
ετήσια μείωση διαμορφώθηκε σε 2,2%.

Ορίστηκε νέο διοικητικό συμβούλιο στο Ταμείο Ανά-
πτυξης Νέας Οικονομίας Α.Ε. (ΤΑΝΕΟ ΑΕ) μετά τη 
μεταβίβαση των μετοχών του στο Εθνικό Ταμείο Επι-
χειρηματικότητας και Ανάπτυξης Α.Ε. (ΕΤΕΑΝ ΑΕ). 
Η ΤΑΝΕΟ ΑΕ είναι πλέον θυγατρική της ΕΤΕΑΝ και 
το διοικητικό συμβούλιο έχει την ακόλουθη σύνθε-
ση: Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Αντώνιος 
Γεωργακάκης, αντιπρόεδρος Ηλίας Κωσταράκος και 

μέλη Κωνσταντίνος Γαλιάτσος, Ευαγγελία Αρανίτου 
και Τρύφωνας Κωστόπουλος. Ο πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της ΕΤΕΑΝ ΑΕ, Κώστας Γαλιάτσος, 
σημείωσε στο ΑΠE-ΜΠΕ ότι: «Ο διορισμός του νέου 
διοικητικού συμβουλίου της ΤΑΝΕΟ ΑΕ σηματοδοτεί 
την ουσιαστική επανίδρυση και τη νέα πορεία που θα 
ακολουθήσει η εταιρία αυτή, σε εναρμόνιση πια με 
το ευρύτερο πλαίσιο αναπτυξιακής στρατηγικής του 

ΕΤΕΑΝ. Πιο συγκεκριμένα για το ΤΑΝΕΟ αυτό σημαί-
νει την αξιοποίηση των υφιστάμενων επενδύσεων του, 
αλλά ακόμη σημαντικότερα το άνοιγμα σε νέες επεν-
δύσεις που πρόκειται να λάβουν χώρα στο πλαίσιο του 
Ταμείου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Equifund) και 
οι οποίες θα συμβάλλουν αποφασιστικά στον ευρύτε-
ρο στόχο της προώθησης της αναπτυξιακής πορείας 
της Ελληνικής οικονομίας».
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Πολιτικές αστοχίες  στην ενεργειακή αγορά  
με τη χρέωση προμηθευτή

Η φωταγώγηση της ιστορίας της ΔΕΗ ...πηγαίνει στη ΔΕΘ

ΡΑΕ: Έγκριση σχεδίων συμβάσεων μεταξύ ΕΔΑ ΘΕΣΣ Α.Ε.  
και ΕΠΑ Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας

Τη μια αστοχία μετά την άλλη μετρά η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης. Έπειτα από την 
περίπτωση του ΑΔΜΗΕ, όπου η ΔΕΗ κατέληξε να ενεχυριάσει μελλοντικές της εισπράξεις 
στις τράπεζες, και τις επαχθείς για όλους δημοπρασίες ρεύματος, ήρθε η γκάφα με τη χρέωση 
προμήθειας. Ένα μέτρο που θεσπίστηκε πέρυσι προκειμένου να καλύψουν οι προμηθευτές 
ρεύματος το έλλειμμα του Λογαριασμού ΑΠΕ και όχι οι καταναλωτές με αύξηση του ΕΤΜΕΑΡ, 
αλλά αποδείχθηκε ότι σχεδιάστηκε πρόχειρα. Αυτά σημειώνει ο Γ. Φυντικάκης σε ρεπορτάζ 
στο Liberal.gr και αναλυτικά αναφέρει ότι δύο μήνες βαρυχειμωνιάς ήταν αρκετοί για να 
αναδείξουν την αστοχία της χρέωσης, που επειδή ακολουθεί την χονδρική τιμή στο ρεύμα, 
εκτινάχθηκε στα ύψη στην περίοδο Νοεμβρίου-Ιανουαρίου. Από το πουθενά ΔΕΗ και ιδιώτες 
προμηθευτές επιβαρύνθηκαν με 133 εκατ. ευρώ, και παρά το πλαφόν που επέβαλε στη χρέω-
ση η ΡΑΕ, το κόστος δεν έπεσε παρά στα 100 εκατ ευρώ, προκαλώντας θύελλα αντιδράσεων, 
και ειδική σύσκεψη χθες στο υπουργείο Ενέργειας υπό τον Γιώργο Σταθάκη. Είχε προηγηθεί 
προειδοποίηση από τη ΔΕΗ που ως ο μεγαλύτερος προμηθευτής πλήττεται περισσότερο απ’ 
όλους, πως δεν πρόκειται να πληρώσει τα 90 εκατ ευρώ που της αναλογούν, στα χνάρια της 
οποίας βαδίζουν τα τελευταία 24ωρα και οι ιδιώτες. Και ενώ αποφασίστηκε χθες η ΡΑΕ να 
θέσει ως την επόμενη Τρίτη σε διαβούλευση εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ) 
για μέση μοναδιαία χρέωση στα 8 ευρώ η μεγαβατώρα, η ενεργειακή αγορά χαρακτηρίζει την 
πρόταση εκτός πραγματικότητας. Στο μεταξύ οι τέσσερις μεγάλοι προμηθευτές (Elpedison, 
Protergia, Ήρων και Watt+Volt) κέρδισαν σήμερα τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν καταθέσει 
κατά του ΛΑΓΗΕ για τη χρέωση προμηθευτή υπέρ ΑΠΕ, με το δικαστήριο να απαγορεύει στο 
λειτουργό να τους καταγγείλει τις συμβάσεις επειδή δεν είχαν καταβάλει ολόκληρο το ποσό 
της συγκεκριμένης χρέωσης. Προϋπόθεση είναι οι εταιρείες αυτές να πληρώσουν την μισή 
αξία της μέχρι τώρα οφειλής τους. Το πρόβλημα, ωστόσο, παραμένει αφού στο σύνολό της η 
αγορά θεωρεί πως οποιαδήποτε τιμή πάνω από τα 5 ευρώ δεν αφήνει περιθώρια για ανταγω-
νισμό και ενίσχυση των μεριδίων της στη λιανική. Διότι εξαλείφει την οποιαδήποτε δυνατότητα 
έχουν να προσφέρουν ανταγωνιστικά τιμολόγια με αυτά της ΔΕΗ περιορίζοντας το όποιο όφε-
λος έχουν από τις δημοπρασίες, και ακυρώνοντας τον μνημονιακό στόχο για μείωση μεριδίων. 
Άλλωστε η χρέωση συμπίπτει με μια περίοδο ανοδικών τάσεων στην χονδρική του ρεύματος. 
Αν η χρέωση προμηθευτή δεν περιοριστεί δραστικά, ΔΕΗ και ιδιώτες είτε θα πάψουν να την 
πληρώνουν όπως και συνέβη, είτε θα βρεθούν μπροστά στο δίλημμα να αυξήσουν τα τιμο-

λόγιά τους. Εννοείται ότι αυτό είναι το τελευταίο που θα ήθελε το υπουργείο Ενέργειας που 
τρέχει και δεν φτάνει τα τελευταία 24ωρα, προκειμένου, μαζί με την ΡΑΕ και τον ΛΑΓΗΕ, να 
βρουν λύση, πιέζοντας προς τα κάτω τη συγκεκριμένη χρέωση. Για να αντιληφθεί κανείς ποιο 
είναι το επίδικο, η χρέωση προμηθευτή θεσπίστηκε ως μια "ανταποδοτική χρέωση". Το σκε-
πτικό ήταν το εξής: Από την στιγμή που όπως έχουν δείξει σειρά μελετών οι ΑΠΕ μειώνουν την 
τιμή χονδρικής στην οποία αγοράζουν οι προμηθευτές, θα πρέπει ένα τμήμα από το όφελος 
που οι τελευταίοι καρπώνονται να το επιστρέφουν. Και να καλύψουν με τον τρόπο αυτό μέρος 
του ελλείμματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ, προκειμένου η πολιτεία να μην αναγκαστεί 
σε νέα αύξηση του τέλους ΕΤΜΕΑΡ. Έλα όμως που η χρέωση ορίστηκε με βάση έναν αλγόριθ-
μο ως η διαφορά ανάμεσα στην εκάστοτε χονδρική τιμή (Οριακή Τιμή Συστήματος) και στην 
εικονική ΟΤΣ, εκείνη δηλαδή που προκύπτει αν αφαιρέσει κανείς την επιρροή που έχουν οι 
ΑΠΕ στην ΟΤΣ. Στην αρχή ήταν χαμηλή, επειδή όμως παρακολουθεί την ΟΤΣ, όταν το τελευ-
ταίο δίμηνο αυτή εκτινάχθηκε λόγω της κακοκαιρίας, συμπαρέσυρε σε δυσθεώρητα ύψη και 
την χρέωση προμηθευτή. Κατόπιν της βροχής αντιδράσεων από ΔΕΗ και ιδιώτες, οι αρμόδιοι 
αντιλήφθηκαν την γκάφα, η ΡΑΕ έβαλε τον Ιανουάριο πλαφόν στα 40 ευρώ η μεγαβατώρα, με 
αποτέλεσμα η μέχρι τότε επιβάρυνση για την ΔΕΗ να πέσει από τα 120 εκατ. στα 66 εκατ. ευρώ, 
και πάλι όμως το πρόβλημα δεν λύθηκε. Έτσι χθες η ΡΑΕ έθεσε σε διαβούλευση την πρότα-
ση του ΛΑΓΗΕ που και πάλι προκαλεί θύελλα αντιδράσεων. Εισηγείται πάνω και κάτω όρια, 
στα 20 και στα 6 ευρώ η μεγαβατώρα, καθώς και τον καθορισμό διοικητικά οριζόμενου άνω 
ορίου στα 8 ευρώ η μεγαβατώρα στη μέση μοναδιαία πρόσθετη χρέωση των προμηθευτών. 
Αλλά οι πάντες και πάλι (ΡΑΕ, υπουργείο Ενέργειας, ΔΕΗ, ιδιώτες προμηθευτές) διαφωνούν. 
Διότι η θέσπιση δύο ορίων, ενός ανώτατου και ενός κατώτατου, κινδυνεύει να μετατρέψει τη 
συγκεκριμένη χρέωση σε “τέλος»”, προξενώντας πρόσθετα προβλήματα, ακόμα και νομικής 
φύσεως. Η αγορά από την πλευρά της θεωρεί πως η μοναδική βιώσιμη λύση είναι να υπάρξει 
ένα ταβάνι στα 20 ευρώ, δίχως κατώφλι. Σύμφωνοι, κάποια στιγμή το τοπίο θα αποσαφηνιστεί, 
και πιθανότατα αυτό να έχει γίνει μέχρι την επόμενη εβδομάδα, οπότε και η ΡΑΕ αναμένεται 
να καταλήξει στο ποια είναι η βέλτιστη για όλους λύση. Αν ωστόσο αποδεικνύει κάτι αυτή η 
ιστορία είναι το πόσο πρόχειρα έχει στηθεί ένα μέτρο, το οποίο τώρα οι αρμόδιοι πασχίζουν 
να ρετουσάρουν. Σαν το φιάσκο με τα μπλοκάκια στους ελεύθερους επαγγελματίες, έτσι και η 
ενεργειακή αγορά ζει το δικό της φιάσκο με την χρέωση προμηθευτή.

Κατασκευάστηκε το 1959 και ήταν (τότε) ο ψηλότερος της Θεσσαλονίκης, ενώ φιλο-
ξενούσε και το μεγαλύτερο κοινόχρηστο φωτιστικό: ο ιστός της ΔΕΗ, ένα ιστορικό 
σημείο "ξαναζωντανεύει" σε μία συμβολική εκδήλωση που θα γίνει την Κυριακή 12 
Φεβρουαρίου, στις 6 το απόγευμα, στο Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο Θεσσαλονίκης. 
Ο ιστός, όπως εξήγησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΘ-HELEXPO 
Κυριάκος Ποζρικίδης, χρησιμοποιήθηκε για την πρώτη πειραματική εκπομπή τη-
λεόρασης στην Ελλάδα που η ΔΕΗ πραγματοποίησε από το περίπτερό της, το 1960. 
Την ερχόμενη Κυριακή θα φωταγωγηθεί μόνιμα το σήμα της ΔΕΗ -το οποίο θα είναι 
περιστρεφόμενο- πάνω στον ιστορικό ιστό, που κοσμεί το εκθεσιακό κέντρο για 
πάνω από μισό αιώνα. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί παρουσία του προέδρου 

της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτάκη και του προέδρου της ΔΕΘ-HELEXPO Τάσου 
Τζήκα, στο σημείο όπου βρίσκεται εγκατεστημένος ο πιο παλαιός ιστός της ΔΕΗ 
εντός του Εκθεσιακού Κέντρου (σ.σ. μπροστά από το Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρο-
νης Τέχνης). Η ΔΕΗ, που συμμετέχει στη ΔΕΘ ανελλιπώς από το 1951, είναι σήμερα 
ο επίσημος και αποκλειστικός πάροχος ενέργειας του εθνικού εκθεσιακού φορέα, 
με μόνιμη παρουσία στις εκθέσεις και στις εκδηλώσεις που διοργανώνει η ΔΕΘ-
HELEXPO. Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας "συμμαχία" δύο κορυφαίων 
οικονομικών παραγόντων της χώρας, που σηματοδοτεί το άνοιγμα σε συνέργειες 
προς όφελος της εθνικής οικονομίας, τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση

Η ΡΑΕ ενέκρινε σχέδια συμβάσεων μεταξύ της ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ Α.Ε. και της Εταιρείας Προμήθειας Αερίου Θεσ-
σαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. Πρόκειται για τις εξής συμ-
βάσεις: α. Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Τηλεφωνικού 
κέντρου υποστήριξης και Εξυπηρέτησης πελατών, για 
χρονική διάρκεια τριών μηνών και δικαίωμα παρά-
τασης έως και τρεις μήνες, εφόσον τεκμηριωθούν 

επαρκώς οι λόγοι παράτασης της εν λόγω σύμβασης 
από την Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης-
Θεσσαλίας Α.Ε. και υποβληθούν στη ΡΑΕ. β. Σύμβαση 
Παροχής Υπηρεσιών Πληροφορικής, για χρονική διάρ-
κεια έξι μηνών και δικαίωμα παράτασης έως και τις 
31-12-2017 εφόσον τεκμηριωθούν επαρκώς οι λόγοι 
παράτασης της εν λόγω σύμβασης από την Εταιρεία 

Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης- Θεσσαλίας Α.Ε. 
και υποβληθούν στη ΡΑΕ. γ. Σύμβαση Παροχής Γενι-
κών Υπηρεσιών για χρονική διάρκεια έξι μηνών και 
δικαίωμα παράτασης έως τις 31-12-2017 εφόσον τεκ-
μηριωθούν επαρκώς οι λόγοι παράτασης της εν λόγω 
σύμβασης από την Εταιρεία Προμήθειας Αερίου Θεσ-
σαλονίκης-Θεσσαλίας Α.Ε. και υποβληθούν στη ΡΑΕ.
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Ο ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκης παρουσίασε την εθνική ενεργειακή πολιτική 
στον Fatih Birol του ΙΕΑ

Μίνι συναγερμός για το ενεργειακό σύστημα 
Σπεύδει φορτίο LNG από Αλγέρι

Η GasLog στο έργο του LNG της Αλεξανδρούπολης

Τις επιδόσεις, τους στόχους και τις προοπτικές της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής παρουσίασε ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, στη συνάντηση που είχε χθες στο ΥΠΕΝ 
με τον  Dr Fatih Birol, Εκτελεστικό Διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (International 
Energy Agency-IEA), παρουσία και του γενικού γραμματέα Μιχάλη Βερροιόπουλου. Η συνάντηση 
έγινε και με την ευκαιρία της προπαρασκευαστικής σύσκεψης εμπειρογνωμόνων του IEA και του 
ΥΠΕΝ, που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο, με αντικείμενο, τα βασικά ζητήματα της ενεργειακής 
πολιτικής της χώρας, τα οποία θα παρουσιαστούν κατά την επίσημη «Σε βάθος Εξέταση» (In Depth 
Review-IDR), τον ερχόμενο Απρίλιο.  Ο κ. Σταθάκης ανέφερε ότι η ενεργειακή αγορά βρίσκεται σε 
μεταβατικό στάδιο και σε αυτή τη φάση προωθούνται όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις και διαδικασίες 
για τη ριζική αναδιοργάνωση της. Ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στις επιδόσεις της χώρας 
στον τομέα των ΑΠΕ, επισημαίνοντας ότι ήδη έχει καλυφθεί ο ενδιάμεσος στόχος για το 2020. Στις 
άμεσες προτεραιότητες της ενεργειακής πολιτικής συγκαταλέγονται η ενεργειακή απόδοση και η 
εξοικονόμηση ενέργειας. Τα θέματα αυτά, άλλωστε, θα είναι και στον πυρήνα της εθνικής ενεργει-
ακής στρατηγικής που θα παρουσιάσει η χώρα στην Σε Βάθος Εξέταση του IEA, που προγραμματί-
ζεται για τις 3-7 Απριλίου, στην Αθήνα. Η τελική Έκθεση για την Ελλάδα θα παρουσιασθεί στα τέλη 
του έτους στην Αθήνα. Ο κ. Birol απηύθυνε και επίσημα πρόσκληση στον Υπουργό να συμμετάσχει 
στην υπουργική συνάντηση του IEA, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Νοεμβρίου. Ο κ. Σταθάκης απο-
δέχθηκε την πρόσκληση. Αμέσως μετά, ο κ. Birol παρουσίασε σε εκδήλωση που διοργανώθηκε στο 
ΥΠΕΝ τις προοπτικές και τα συμπεράσματα για την παγκόσμια ενεργειακή αγορά, όπως περιγράφο-
νται στο World Energy Outlook 2016,   μια  Έκδοση την οποία χαρακτήρισε ο ίδιος ως «Βίβλο του 
IEA». Στην εκδήλωση συμμετείχαν εκπρόσωποι του ΥΠΕΝ, του Υπουργείου Εξωτερικών, της ΡΑΕ, 
του ΑΔΜΗΕ, του ΛΑΓΗΕ, του ΔΕΣΦΑ και του ΚΑΠΕ. Σύμφωνα με το World Energy Outlook:
-Η ενεργειακή ασφάλεια παραμένει κορυφαίο ζήτημα. Αυξάνονται οι αβεβαιότητες, όπως και το 

εύρος των εργαλείων που είναι διαθέσιμα για την αντιμετώπιση τους.
-Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης συνιστά βασικό «καύσιμο», ισοδύναμο με τις ΑΠΕ, για τη 
μείωση του ενεργειακού κόστους, την ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας και τον περιορισμό των 
εκπομπών CO2.
-Στα επόμενα χρόνια, ως το 2040, η σημαντικότερη πρόκληση εντοπίζεται στη μεγαλύτερη  διείσδυ-
ση των ΑΠΕ στη θέρμανση και τις μεταφορές. 
-H υιοθέτηση ισχυρότερων πολιτικών, στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού,  προδικάζει ότι το 
2040, σύμφωνα με το ρεαλιστικό σενάριο του ΙΕΑ, το 37% της ηλεκτροπαραγωγής θα προέρχεται 
από τις ΑΠΕ. 
-Σε αντίθεση με την προηγούμενη 25ετία (1990-2015), στο τρέχον αντίστοιχο διάστημα (2015-2040) 
τα καύσιμα χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα και κυρίως οι ΑΠΕ θα καλύπτουν σχεδόν το μισό 
της αυξημένης ζήτησης, αντικαθιστώντας έτσι το πετρέλαιο και τον άνθρακα.
-Η ζήτηση πετρελαίου στην τρέχουσα 25ετία ως το 2040 εμφανίζεται μειούμενη στην ηλεκτροπα-
ραγωγή, τα κτίρια και τα επιβατικά αυτοκίνητα, ενώ, αντίθετα, είναι αυξανόμενη στη ναυτιλία, τις 
αεροπορικές μεταφορές, την πετροχημική βιομηχανία και τις εμπορευματικές μεταφορές.
-Οι τιμές του πετρελαίου στα επόμενα 2-3 χρόνια δεν θα παρουσιάσουν μεγάλες αυξήσεις, λόγω των 
τεράστιων αποθεμάτων που υπάρχουν.
-Το LNG κερδίζει εντυπωσιακά έδαφος τα τελευταία χρόνια. Από το μερίδιο 26% που είχε το 2000 
έναντι του φυσικού αερίου μέσω αγωγών, το 2014 ανήλθε στο 42%, με την πρόβλεψη για το 2040 να 
φθάσει στο 53%. Το ΙΕΑ επί της ουσίας μιλά για μια δεύτερη επανάσταση του φυσικού αερίου, που 
αναμένεται να επηρεάσει τις τιμές και τα συμβόλαια.
-Ο ΙΕΑ υπογραμμίζει την ανάγκη διεθνούς συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, ώστε η Συμφωνία 
του Παρισιού να μετουσιωθεί σε συγκεκριμένες πολιτικές παγκοσμίως. 

Μίνι, και ίσως, και ο τελευταίος συναγερμός, σημαίνει αυ-
τές τις μέρες για το ενεργειακό σύστημα, όπως γράφει ο 
Χρήστος Κολώνας στο euro2day.gr. Αυτό εκτιμούν στελέχη 
που συμμετείχαν σε έκτακτη συνεδρίαση της ομάδας δια-
χείρισης κρίσης που συνήλθε στη ΡΑΕ. Αφορμή ήταν η κα-
θυστέρηση στην άφιξη ενός ακόμη φορτίου με ποσότητες 
υγροποιημένου φυσικού αερίου, αναγκαίες για τη λειτουρ-
γία των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το 
προγραμματισμένο δεξαμενόπλοιο που είχε παραγγείλει η 
ΔΕΠΑ έπεσε σε θαλασσοταραχή στο Αλγέρι με αποτέλε-

σμα να μην μπορούσε να πιάσει το λιμάνι για να φορτώσει. 
Οι εκτιμήσεις θέλουν ότι το φορτίο θα είναι στη Ρεβυθούσα 
μέχρι την Κυριακή και τη Δευτέρα 13 του μηνός θα έχει 
ξαναγεμίσει τις δεξαμενές της. Επιπλέον, η ομάδα διαχεί-
ρισης κρίσης αποφάσισε πως αν επιδεινωθούν οι καιρικές 
συνθήκες μέσα στο τρίμηνο και σημειωθεί μεγάλη αύξηση 
της ζήτησης χωρίς να είναι ικανές από τις υπάρχουσες 
μονάδες να καλυφθεί τότε για λόγους εξοικονόμησης φυ-
σικού αερίου, μονάδες που έχουν την τεχνική δυνατότητα 
θα γυρίσουν την παραγωγής τους σε ντίζελ. Πέραν αυτού, 

η ΔΕΠΑ σύμφωνα με πληροφορίες έχει προγραμματίσει 
την άφιξη άλλων τεσσάρων δεξαμενόπλοιων με υγρο-
ποιημένο φυσικό αέριο, με αποτέλεσμα η κατάσταση να 
ομαλοποιείται. Πάντως, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, όπως 
και να χει, στελέχη της αγοράς όπως και αρμόδιοι φορείς, 
επαναλαμβάνουν τις λανθασμένες διαπιστώσεις που είχαν 
γίνει μέχρι σήμερα και ήθελαν να υπάρχει υπερεπάρκεια 
ισχύος της χώρας. Οι ίδιοι παράγοντες θεωρούν πως ανά-
λογες συνθήκες είναι πολύ πιθανόν να δημιουργηθούν και 
τη θερινή περίοδο σε περιπτώσεις υψηλών θερμοκρασιών.

Ολοκληρώθηκε η απόκτηση του 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Ελληνικής εταιρείας Gastrade 
Α.Ε. από την GasLog Ltd (NYSE: GLOG), μετά την ικανοποίηση όλων των απαιτούμενων προϋ-
ποθέσεων και εγκρίσεων, και πλέον η GasLog Ltd είναι πλέον μέτοχος της Gastrade. Σύμφωνα 
με τη σχετική ανακοίνωση, η GasLog Ltd είναι μία από τις μεγαλύτερες διεθνείς ναυτιλιακές 
εταιρείες που κατασκευάζει, κατέχει και διαχειρίζεται συνολικά 27 πλοία μεταφοράς υγροποιη-
μένου φυσικού αερίου (LNG). Η Gastrade αναπτύσσει στην θαλάσσια περιοχή της Αλεξανδρού-
πολης έναν υπεράκτιο πλωτό σταθμό υποδοχής, προσωρινής αποθήκευσης και αεριοποίησης 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) που θα αποτελέσει μια νέα πύλη εισόδου φυσικού αερίου 
στις αγορές της Νοτιoανατολικής και Κεντρικής Ευρώπης.Με τη συμμετοχή της στη Gastrade, η 
GasLog Ltd φέρνει την εμπειρία της στη διαχείριση και λειτουργία πλοίων και πλωτών μονάδων 
αποθήκευσης και αεριοποίησης LNG και θα συμβάλει ουσιαστικά στην ανάπτυξη του έργου της 
Αλεξανδρούπολης. Ο Τερματικός σταθμός LNG Βορείου Ελλάδας στην Αλεξανδρούπολη έχει 
προσελκύσει το ενδιαφέρον της ελληνικής εταιρείας ΔΕΠΑ, της Βουλγαρικής Bulgarian Energy 
Holding καθώς και άλλων μεγάλων διεθνών εταιρειών. Πρόκειται για Ευρωπαϊκό Έργο Κοινού 

Ενδιαφέροντος (PCI - Project of Common Interest – Κανονισμός Ε.Ε. 347/2013), δηλαδή για έργο 
προτεραιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζεται σταθερά από την Ελληνική και την 
Βουλγαρική Κυβέρνηση. Το έργο ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού και υποστηρίζει την ανάπτυ-
ξη του ανταγωνισμού στην περιοχή. Το έργο θα εγκατασταθεί 17,6 χλμ. νοτιοδυτικά του λιμένα της 
Αλεξανδρούπολης και θα έχει αποθηκευτικούς χώρους 170.000 κυβικών μέτρων και δυνατότητα 
παροχής φυσικού αερίου 6,1 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως. Η πλωτή μονάδα θα συνδέεται με 
το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου με αγωγό μήκους 28 χλμ. και μέσω του αγωγού αυτού το 
αεριοποιημένο LNG θα προωθείται στις αγορές τόσο της Ελλάδας, όσο και της ευρύτερης περι-
φέρειας και ειδικότερα της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Ουγγαρίας αλλά και της 
Ουκρανίας. Το έργο συνδυάζεται με τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB) αλλά 
και με τον αγωγό TAP. Για τους λόγους αυτούς προσελκύει το ενδιαφέρον μεγάλων νέων διεθνών 
προμηθευτών LNG, όπως οι Η.Π.Α., η Κύπρος, το Ισραήλ, αλλά και υφιστάμενων όπως το Qatar, 
η Αίγυπτος, και η Αλγερία, αλλά και μεγάλων εταιρειών εμπορίας LNG. Η έναρξη λειτουργίας του 
έργου προγραμματίζεται για το τέλος του 2019.



Παρουσίαση του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων 

Η χρήση γεωθερμίας αλλάζει τη φυσιογνωμία της Αλεξανδρούπολης

(συνέχεια από τη σελίδα 1)
Όπως αναφέρεται σε επιστολή του Αναπληρωτή Υπουργού προς τους επιχει-
ρηματικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και άλλους φορείς, το Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία και είναι μια online 
ηλεκτρονική βάση δεδομένων, όπου καταχωρούνται ηλεκτρονικά (με ευθύνη 
των υπόχρεων επιχειρήσεων, δήμων και οργανισμών) στοιχεία για το είδος και 
την ποσότητα των παραγόμενων αποβλήτων, καθώς και για τη μέθοδο διαχείρι-
σης που εφαρμόζεται, με σκοπό να υπάρξει πλήρης αποτύπωση της παραγωγής 
και διακίνησης των αποβλήτων στη χώρα μας και αποτελεσματικός έλεγχός της 
από τις αρμόδιες υπηρεσίες και αρχές. Το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων 
σηματοδοτεί έναν σημαντικό εκσυγχρονισμό της διαχείρισης των αποβλήτων 
σε όλα τα στάδια παραγωγής, επεξεργασίας και διάθεσής τους. Το ΗΜΑ υπο-
στηρίχθηκε και από τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών και Επιχειρήσεων Ανακύκλω-
σης και Ενεργειακής Αξιοποίησης (ΣΕΠΑΝ) και η συνεργασία αυτή συνεχίζεται 
σε επίπεδο ενημέρωσης και αποτελεσματικής λειτουργίας. Η δυνατότητα της 
Πολιτείας, για πρώτη φορά, να παρακολουθήσει, με σύγχρονο και αδιάβλητο 
τρόπο, την πορεία των αποβλήτων μέχρι τον τελικό τους προορισμό, σημαίνει 
προστασία του περιβάλλοντος, διακοπή των ανεξέλεγκτων απορρίψεων βιο-
μηχανικών αποβλήτων, εξάλειψη της παραοικονομίας. Η τήρηση έγκυρων και 

διασταυρωμένων στοιχείων είναι στοιχειώδης υποχρέωση της χώρας για την 
εφαρμογή της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. Μαζί με την ολοκλήρωση 
του Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, αποτελεί μεγά-
λο βήμα στην αντιμετώπιση της προβληματικής διαχείρισης των βιομηχανικών 
επικινδύνων αποβλήτων αλλά και συνιστά σημαντική ποιοτική αλλαγή στην πα-
ρακολούθηση της διαχείρισης αποβλήτων, που περνά πλέον στην ηλεκτρονική 
εποχή. Ταυτόχρονα, αποτρέπει την επιβολή υψηλής χρηματικής κύρωσης από 
το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αφού η χώρα μας ευθυγραμμίζεται με την κοινοτική 
νομοθεσία. Ιδιαίτερη προβλέπεται η συνεισφορά του ΗΜΑ στην προώθηση της 
κυκλικής οικονομίας μέσα από την παρακολούθηση της παραγωγής δευτερο-
γενών πρώτων υλών που θα προκύψουν από την ανάκτηση αποβλήτων ή τον 
αποχαρακτηρισμό τους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Το Υπουργείο, αναφέ-
ρεται στην επιστολή, προωθεί τη δημιουργία μιας δυναμικής αγοράς δευτερο-
γενών πρώτων υλών που πρέπει να ενθαρρυνθεί και να συνδυαστεί με σειρά 
μέτρων και οικονομικών κινήτρων. Η αξιοποίηση ανακτώμενων πρώτων υλών 
στη βιομηχανία και στις δημόσιες συμβάσεις συμβάλλουν στην εξοικονόμηση 
πόρων και αποτελούν κινητήριες δυνάμεις για την παραγωγική ανασυγκρότηση 
και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, καθώς και την ενίσχυση της περι-
βαλλοντικής βιομηχανίας. 

Στο Αρίστηνο Αλεξανδρούπολης υπάρχει βεβαιω-
μένο γεωθερμικό πεδίο χαμηλής ενθαλπίας (έως 
90οC) έκτασης 20.000 στρεμμάτων και ο δήμος το 
έχει εκμισθώσει από το ελληνικό Δημόσιο. Από το 
2011 έως το 2013, ο δήμος περίμενε την αλλαγή του 
θεσμικού πλαισίου που επέτρεψε στην αποκεντρωμέ-
νη διοίκηση να προκηρύξει διεθνή διαγωνισμό, στον 
οποίο κατέθεσε πρόταση που, τελικά, επελέγη έναντι 
κάποιων ιδιωτών, μεταφέρει στην «ΥΧ» ο αντιδήμαρ-
χος Ενέργειας – Φυσικών Πόρων, Γιάννης Φαλέκας. 
Η διάρκεια της εκμίσθωσης είναι 30+5 χρόνια. «Από 
το 2013 μέχρι σήμερα προετοιμάζουμε τέσσερα έργα 
για χρηματοδοτήσεις, αναμένοντας ν’ ανοίξει το ΕΣΠΑ. 
Πληροφορούμαι ότι τις επόμενες εβδομάδες θ’ ανοί-
ξει το πρώτο μέτρο και ο δήμος θα καταθέσει πρό-
ταση για το πρώτο έργο αξίας 4,5 εκατ. ευρώ». Αυτά 
γράφει ρεπορτάζ της Μ. Αμπατζή στο  ypaithros.gr και 
αναλυτικά σημειώνεται ότι το πρώτο έργο αφορά το 
βορειοδυτικό τμήμα του γεωθερμικού πεδίου, όπου ο 
δήμος υλοποιεί τις συμβατικές του υποχρεώσεις από 
την παραχώρηση του πεδίου. Το διάστημα 2014-2016 
πραγματοποίησε εργασίες σε παλιά γεώτρηση του 
ΙΓΜΕ, ενώ δημιούργησε και νέες. «Τον Δεκέμβριο 
τελείωσε μια νέα γεώτρηση. Οι δύο γεωτρήσεις είναι 
πλέον παραγωγικές και τεκμηριώνουμε τις ποσότητες 
γεωθερμικού ρευστού που χρειαζόμαστε για το έργο 
των 4,5 εκατ. ευρώ, καθώς και το δεύτερο έργο, μια 
γεωθερμική μονάδα pellet». Το πρώτο έργο αφορά τα 
πρώτα 18 χλμ. δικτύων τηλεθέρμανσης, που θα χρησι-
μοποιηθούν για τη θέρμανση 20 δημοτικών κτηρίων 
σε Άμφια και Αρίστηνο. Επιπλέον, υπάρχουν αιτήσεις 
για ιδιωτικές επενδύσεις. Οι δύο αφορούν υπάρχο-
ντα θερμοκήπια με βιολογικά οπωροκηπευτικά, που 
επιδιώκουν τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων, 
και η τρίτη τη δημιουργία μονάδας καλλιέργειας μι-

κροφυκιών (σπιρουλίνας). Ο κ. Φαλέκας εξηγεί ότι η 
άδεια του Δήμου Αλεξανδρούπολης, μετά από από-
φαση της ολομέλειας της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας, αφορά όλες τις χρήσεις, αγροτική, οικιακή, 
βιοτεχνική. Οι συγκεκριμένοι ιδιώτες θα αγοράζουν 
από τον δήμο τη θερμική ενέργεια. «Η άδειά μας ανα-
γράφει ότι οφείλουμε να είμαστε κατά 20% πιο οικονο-
μικοί από τη φθηνότερη ενέργεια που μπορεί να βρει 
ο πελάτης και προέρχεται από τις αντλίες θερμότητας. 
Η τιμή είναι στα 8 λεπτά/κιλοβατώρα, ενώ ο δήμος θα 
πουλάει στο 1,5 λεπτό στους αγρότες, οπότε η διαφορά 
είναι τεράστια». Επίσης, ο δήμος εκμίσθωσε μια με-
γάλη αγροτική γεωθερμική έκταση, 350 στρεμμάτων, 
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης σε Λουτρό 
και Μοναστηράκι. «Αυτή την περίοδο δουλεύουμε 
την ΜΠΕ για να μεταφέρουμε ενέργεια από το γεω-
θερμικό μας πεδίο στους γεωθερμικούς αγρούς, ένα 
δίκτυο 5 χλμ. Οι συγκεκριμένες εκτάσεις απευθύ-
νονται σε ιδιώτες που επιθυμούν να δημιουργήσουν 
θερμοκήπια άνω των 50 στρεμμάτων. Ο δήμος θα 
δώσει δωρεάν γη και απλά θα τιμολογεί τη γεωθερ-
μική ενέργεια». Η έγκριση της μελέτης αναμένεται το 
επόμενο τρίμηνο και, στη συνέχεια, θα περιμένουν ν’ 
ανοίξει κάποιο μέτρο για να υπάρξει χρηματοδότηση. 
Το συγκεκριμένο έργο έρχεται να κινητροδοτήσει πα-
ραγωγικές επενδύσεις στον αγροτικό τομέα, στοχεύο-
ντας στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών, στην ανα-
βάθμιση του αγροτικού εισοδήματος και στην αλλαγή 
της φυσιογνωμίας του πρωτογενούς τομέα του Νοτίου 
Έβρου. Ο κ. Φαλέκας αναφέρει χαρακτηριστικά ότι 
ένα θερμοκήπιο των 100 στρεμμάτων δημιουργεί 60-
80 θέσεις εργασίας. Επίσης, οι πολίτες θα μπορούν να 
απολαμβάνουν ποιοτικά και φθηνά αγροτικά προϊό-
ντα. Ο Δήμος Αλεξανδρούπολης σχεδιάζει τη Δημο-
τική Μονάδα Αξιοποίησης Στερεής Βιομάζας με πα-

ραγωγή συσσωμάτων (pellet) με χρήση γεωθερμικής 
ενέργειας. Η πρώτη ύλη θα αποτελείται κυρίως από τα 
υπολείμματα των ελαιώνων της Μάκρης, τα κλαδέμα-
τα του δήμου, όπως επίσης τα γεωργικά, δασικά και 
αστικά υπολείμματα. «Οι αγρότες μας από τις καλλιέρ-
γειες παίρνουν τον καρπό και καταστρέφουν ή πετούν 
τη βιομάζα. Θα τους δοθεί η ευκαιρία να τη συλλέξουν 
και να τη φέρουν στη Δημοτική Μονάδα. Το 50% του 
τελικού προϊόντος θα χρησιμοποιείται ως καύσιμη 
ύλη για τα σχολεία του δήμου και οι αγρότες θα παίρ-
νουν το υπόλοιπο».   Στο τέλος Γενάρη, ο κ. Φαλέκας 
συναντήθηκε με τον υπουργό Ανάπτυξης, Γιώργο Στα-
θάκη, και τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος 
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, Σωκράτη Φάμελλο. 
Συζήτησαν την ενδεχόμενη χρηματοδότηση της Μο-
νάδας μ’ ένα ποσό ύψους 2 εκατ. ευρώ. «Θεωρώ ότι 
θα υπάρξει ανταπόκριση από το υπουργείο, γιατί δεν 
υπάρχει γεωθερμική δημοτική μονάδα ούτε σε επίπε-
δο Ευρώπης». Ο δήμος συνέταξε προμελέτη και ΜΠΕ, 
η οποία αναμένεται να εγκριθεί, επομένως μέσα στο 
2017 θα προκηρυχθεί διαγωνισμός. Για την υλοποίηση 
της πρότασης, ο δήμος διαθέτει ένα αγρόκτημα  στην 
περιοχή του γεωθερμικού πεδίου χαμηλής ενθαλπί-
ας της Τραϊανούπολης. Ο  κ. Φαλέκας προσθέτει ότι 
ο δήμος, σε σύμπραξη με το Κέντρο Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας, θα έχει τη δυνατότητα να εργαστεί 
με μεγαλύτερες θερμοκρασίες. «Στις γεωτρήσεις, που 
έγιναν σε βάθος 500 μ., βρίσκουμε 90οC. Ζητήσαμε 
άδεια να εργαστούμε και στη μέση ενθαλπία για να 
κατεβούμε στα 800 μ., όπου αναμένουμε να βρούμε 
θερμοκρασίες 130-140οC, ώστε να πραγματοποιήσου-
με την πρώτη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 3 MW 
με γεωθερμία. Η απορριπτόμενη ενέργεια αρκεί για 
να θερμάνουμε 2.000 κατοίκους σε Λουτρά, Άνθια και 
Αρίστηνο», εξηγεί.
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Γίνεται πραγματικότητα στη Δυτική Μακεδονία το πρώτο   
ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της χώρας

«Σάρκα και οστά» πήρε στη Δυτική Μακεδονία ένα έργο που επί μακρόν υπήρ-
ξε στο επίκεντρο διαμάχης, διαφωνιών και προβληματισμών, και σήμερα είναι 
έτοιμο να βάλει την περιοχή στην περιβαλλοντική πρωτοπορία της διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων σε όλη τη χώρα. Ο λόγος για τη νέα Μονάδα Επεξεργα-
σίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ) στην Κοζάνη, που εδώ και μια βδομάδα βρίσκεται 
σε δοκιμαστική λειτουργία. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μπήκε στις εγκαταστάσεις της νέας 
μονάδας και συνομίλησε με τους τεχνικούς και τα στελέχη της εταιρείας. Οι 
εγκαταστάσεις επεξεργασίας απορριμμάτων έχουν αναπτυχθεί σε μια έκταση 
200 στρεμμάτων στην περιοχή παλιών ορυχείων της ΔΕΗ. Συνεργεία τεχνικών 
και μηχανήματα εργάζονται πυρετωδώς για να ολοκληρώσουν τον περιβάλ-
λοντα χώρο του εργοστασίου. Στο ξεκίνημα την δοκιμαστικής λειτουργίας της 
νέας ΜΕΑ στη δυτική Μακεδονία από την ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ αναμένεται να δώσει 
το «παρών», την Τρίτη 14 Φεβρουαρίου, στις 11 το πρωί, ο υφυπουργός Οι-

κονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, ο οποίος θα ενημερωθεί από 
τους επιτελείς της ΔΙΑΔΥΜΑ και της αναδόχου εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ για τα 
χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες του εργοστασίου. Ο μηχανικός και εργο-
ταξιάρχης του έργου, Χριστόφορος Γουναρίδης, εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι σε 
όλα τα τμήματα του εργοστασίου έχουν ολοκληρωθεί οι τεχνικοί έλεγχοι και 
«ήδη η βιομηχανική εγκατάσταση βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία, ενώ 
κάθε μέρα μεγαλώνουν οι ποσότητες απορριμμάτων που έρχονται για επε-
ξεργασία και διαλογή». Από το κοντρόλ του χώρου υποδοχής απορριμμάτων 
μπορεί κάποιος να παρακολουθήσει τα οχήματα της ΔΙΑΔΥΜΑ να αποθέτουν 
το φορτίο τους, που στη συνέχεια, μέσω μια θηριώδους αρπάγης, μεταφέρεται 
στον χώρο προεργασίας και ακολούθως στη μηχανική διαλογή, που αποτε-
λεί την «καρδιά» του εργοστασίου. Ερωτηθείς για την πολύ μικρή παρουσία 
ανθρώπινου δυναμικού στους χώρους, ο κ. Γουναρίδης εξηγεί ότι όλες οι ερ-
γασίες είναι πλήρως αυτοματοποιημένες, ελέγχονται από Η/Υ και συστήματα 
τεχνητής νοημοσύνης, με τη χειρωνακτική εργασία να περιορίζεται στο ελά-
χιστο δυνατό και την ανθρώπινη παρουσία μόνο στην παρακολούθηση και τον 
έλεγχο των συστημάτων στα ειδικά κοντρόλ που είναι εγκατεστημένα σε κάθε 
στάδιο της επεξεργασίας. Μετά τη μηχανική διαλογή, οι ποσότητες γυαλιού, 
χαρτιού, πλαστικού και διαφόρων σιδηρούχων υλικών συγκεντρώνονται σε 
ειδικούς κάδους και οδηγούνται σε εργοστάσια ανακύκλωσης, όπου γίνεται 
η επανάκτηση των υλικών. Η ξενάγηση συνεχίζεται στους χώρους όπου τα 

υπολείμματα της μηχανικής διαλογής, μέσα από μια περίπλοκη επεξεργασία, 
κομποστοποιούνται για να καταλήξουν να γίνουν ένα πολύτιμο εδαφοβελτιω-
τικό υλικό, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις αποκαταστάσεις των εδαφών 
των παλιών ορυχείων, αλλά και για εμπλουτισμό φτωχών επιφανειακών εδα-
φών σε καλλιεργούμενες γεωργικές εκτάσεις. Προξενεί θετική έκπληξη το 
σύντομο πέρασμα από το «χημικό εργαστήριο» του εργοστασίου, όπου τα υγρά 
που στραγγίζονται σε όλα τα στάδια επεξεργασίας των απορριμμάτων μέσα 
από ειδική επεξεργασία, γίνονται νερό που τροφοδοτεί τα συστήματα υγρής 
πυρόσβεσης των εγκαταστάσεων καθώς και την ύγρανση της χλωρίδας, που 
περιβάλλει τον χώρο των 200 στρεμμάτων του εργοστασίου. Από τη μηχανική 
διαλογή και επεξεργασία τίποτα δεν πάει χαμένο παρά μόνο μια πολύ μικρή 
ποσότητα αδρανών υλικών, που στο τέλος καταλήγει στον χώρο υγειονομικής 
ταφής υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ), που έχει ήδη ετοιμαστεί σε μια έκταση 100 στρεμ-
μάτων πλησίον του εργοστασίου. Η δυναμικότητα επεξεργασίας απορριμμάτων 
του εργοστασίου «αγγίζει» τους 120.000 τόνους/ετησίως, θα καλύπτει πλήρως 
τις ανάγκες της δυτικής Μακεδονίας αλλά θα έχει και δυνατότητα να δέχεται 
απορρίμματα από γειτονικές περιοχές. Η δοκιμαστική λειτουργία θα διαρκέσει 
έως τις 17 Μαΐου, θα μεσολαβήσει ένα διάστημα χορήγησης διαφόρων αδειών 
από τους αρμόδιους φορείς της Πολιτείας και στις 10 Ιουνίου 2017 θα ξεκι-
νήσει κανονικά η εμπορική λειτουργία. Στο αρχικό στάδιο προβλέπονται 90 
θέσεις εργασίας καταμερισμένες σε δύο βάρδιες λειτουργίας, ενώ αναμένεται 
να φθάσουν τις 120 όταν εξασφαλιστούν οι μέγιστες ποσότητες επεξεργασίας 
απορριμμάτων, που προβλέπονται και από τη σύμβαση.
-Μια Περιφέρεια χωρίς πρόστιμα από την ΕΕ: 
Η δυτική Μακεδονία είναι η μόνη Περιφέρεια της χώρας, στην οποία δεν 
επιβλήθηκαν ποτέ περιβαλλοντικά πρόστιμα από την Ευρωπαϊκή Ένωση για 
χωματερές και κακές πρακτικές στη διαχείριση των απορριμμάτων και, όπως 
δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός διευθυντής της ΔΙΑΔΥΜΑ Δημοσθένης Μαυ-
ρίδης «με τη λειτουργία του νέου εργοστασίου και τα αποτελέσματα που επι-
τυγχάνει, η περιφέρειά μας αλλά και η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ κατατάσσονται στην κο-
ρυφή της περιβαλλοντικής πυραμίδας της χώρας». Επισήμανε, δε, ότι «το έργο 
έχει βραβευθεί ως καλή πρακτική, ενώ έχουν γίνει αρκετές αναφορές με θε-
τικό περιεχόμενο σε εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής». Με τη λειτουργία 
της νέας ΜΕΑ δίνεται η δυνατότητα στους δήμους της δυτικής Μακεδονίας «να 
πετύχουν τον στόχο της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 1999/31 (ΚΥΑ 29407/3508/2002), 
η οποία προβλέπει επεξεργασία του βιοαποδομήσιμου κλάσματος των απορ-
ριμμάτων σε ποσοστό 65% έως το 2019, αλλά και να τον υπερκαλύψουν, καθώς 
η ΜΕΑ πετυχαίνει επεξεργασία σε ποσοστό μεγαλύτερο του 80%». Όσο κι αν 
επικρίνεται ο αυτοδιοικητικός κόσμος για παραλείψεις, αμέλειες και απουσία 
καλών πρακτικών, στην περίπτωση της δυτικής Μακεδονίας, οι άνθρωποι της 
Αυτοδιοίκησης σε συνεργασία με την Πολιτεία απέδειξαν ότι μπορεί να γίνουν 
ακόμη και ...θαύματα.
-Η ΔΙΑΔΥΜΑ και η ΕΠΑΔΥΜ
Η ΔΙΑΔΥΜΑ ΑΕ που είναι η διαδημοτική εταιρεία των δήμων της δυτικής Μα-
κεδονίας στο πλαίσιο της διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων που ορίζουν οι οδη-
γίες και οι αποφάσεις της ΕΕ, μετά τη δημιουργία του πρώτου ΧΥΤΑ στις αρχές 
του 2000, εμπνεύστηκε την κατασκευή του εργοστασίου διαχείρισης απορριμ-
μάτων με τη χρησιμοποίηση ιδιωτικών και κρατικών κεφαλαίων στα πλαίσια 
του ΣΔΙΤ. Το έργο κόστισε 48 εκατ. ευρώ και η χρηματοδότησή του προήλθε 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με 13 εκατ. ευρώ, το Ταμείο Αστικής 
Ανάπτυξης (Jessica) Δυτικής Μακεδονίας με περίπου 13 εκατ. ευρώ, την Εθνι-
κή Τράπεζα που χρηματοδοτεί το κατασκευαστικό ΦΠΑ του Έργου με 5.6 εκατ 
€, την Άκτωρ Παραχωρήσεις Α.Ε. και την Ηλέκτωρ με ίδιους πόρους 17 εκατ. 
ευρώ. Για 25 χρόνια ο ανάδοχος του έργου, η εταιρεία ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ, θα έχει την 
ευθύνη λειτουργίας του εργοστασίου και, όπως προβλέπουν οι συμβάσεις, θα 
παραδώσει τη «σκυτάλη» στη ΔΙΑΔΥΜΑ για τη συνέχιση της λειτουργίας του.
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Ευνοϊκή ρύθμιση για τις επιχειρήσεις ναυπήγησης  
από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων 

Πολιτεία και συνδικαλιστές να εκμεταλλευτούν τη δυναμική της ελληνόκτητης ναυτιλίας 
να προσφέρει θέσεις εργασίας, τόνισε ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών

Ικανοποίηση ΕΒΕΠ για τη λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων  
ως ελεύθερων τελωνειακών συγκροτημάτων

Σημαντικές διευκολύνσεις στις επιχειρήσεις ναυπήγησης, με στόχο 
την αναζωογόνηση του κλάδου, δίνει τροποποίηση του εθνικού τε-
λωνειακού κώδικα (ΕΤΚ), έπειτα από απόφαση της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων, αναφορικά με την καταβολή η απαλλαγή του 
ΦΠΑ που αφορά την προμήθεια πρώτων και βοηθητικών υλικών κα-
τασκευής. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου 
Εφοδιαστών Πλοίων και αντιπρόεδρος του ΕΒΕΠ Νίκος Μαυρίκος 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, έως τώρα όποια ναυπηγική επιχείρηση ήθελε να κα-
τασκευάσει ή να επισκευάσει ένα πλοίο αγόραζε πρώτα τα προϊόντα 
πληρώνοντας όλο το ΦΠΑ και στη συνέχεια αφού ολοκληρώνονταν 
οι εργασίες, ακολουθούσε έλεγχος από την εφορία προκειμένου να 
επιστραφεί πίσω ένα ποσό. Με την τροποίηση τώρα του άρθρου 39 
του νόμου 2960/2001 η κάθε ναυπηγική μονάδα ανέφερε, εφόσον 
έχει κάνει αίτηση και έχει αναγνωριστεί ως ναυπηγικό συγκρότημα 
μπορεί να αγοράζει ελεύθερα πρώτες ύλες για την κατασκευή η 
επισκευή πλοίων και ανάλογα τον τύπο του πλοίου να καταβάλλει 

η να απαλλάσσεται από το ΦΠΑ με την ολοκλήρωση των εργασιών 
ναυπήγησης. Συγκεκριμένα όταν κατασκευάζει μία ναυπηγική επι-
χείρηση ένα πλοίο για μικρές αποστάσεις έως 12 ναυτικά μίλια τότε 
το ΦΠΑ θα το πληρώνει μετά το πέρας των εργασιών. Επίσης, όταν 
μία ναυπηγική επιχείρηση πραγματοποιεί εργασίες η κατασκευή 
ενός πλοίου που πραγματοποιεί δρομολόγια πάνω από 12 ναυτικά 
μίλια τότε η συγκεκριμένη επιχείρηση απαλλάσσεσαι από το ΦΠΑ 
στις πρώτες και βοηθητικές ύλες κατασκευής. Ακόμη, προβλέπεται 
η έκδοση απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, 
σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας για την τροποποίηση 
και επέκταση των ήδη λειτουργούντων στην Ελλάδα Ελεύθερων 
Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων 
και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης. Ο πρόεδρος του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά (Ε.Β.Ε.Π.), Β. Κορκίδης, 
εξέφρασε τις ευχαριστίες του προς τον Διοικητή της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων Α.Α.Δ.Ε., Γ. Πιτσιλή και τη Γεν. Διευθύντρια 

Τελωνείων, Ε. Γιαλούρη, καθώς με αυτόν τον τρόπο ικανοποιήθηκε 
παλαιότερο, σχετικό αίτημα του Επιμελητηρίου. Ο κ. Κορκίδης δή-
λωσε: «ότι με την εν λόγω πρόβλεψη, αναζωογονούνται σημαντικά 
οι ναυπηγικές εργασίες σε πλοία, με αποτέλεσμα να διευκολύνονται 
οι επιχειρήσεις του κλάδου, να ενθαρρύνεται η επιχειρηματικότητα, 
αλλά και να εξορθολογίζεται η διαδικασία σύστασης και τροποποί-
ησης/επέκτασης των Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, 
Ελεύθερων Τελωνειακών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλε-
ψης. Ευελπιστούμε ότι, θα ικανοποιηθούν και άλλα δύο αιτήματά 
μας, καθώς έχουμε ζητήσει, η ευνοϊκή ρύθμιση απαλλαγής Φ.Π.Α. 
των εγχώριων εμπορευμάτων, που ισχύει στην Ελεύθερη Ζώνη του 
Πειραιά, να ισχύσει για όλες τις αποθήκες τελωνειακής αποταμίευ-
σης, οι οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, κα-
θώς και την άμεση απαλλαγή από το Φ.Π.Α., όταν τα προϊόντα ειδικού 
προορισμού παραδίδονται από τους εφοδιαστές στα πλοία, γεγονός 
που θα άρει την άνιση μεταχείριση που έχει δημιουργηθεί».

Το 2017 έχει ανακηρυχθεί ως «Έτος Ευρωπαϊκής 
Ναυτιλίας», λόγω της σπουδαιότητας και της σημα-
σίας που αποδίδει η Ευρωπαία Επίτροπος Μεταφο-
ρών κ.Bulc στις θαλάσσιες μεταφορές, με στόχο να 
διαφυλαχθεί η ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής 
Ναυτιλίας και να ενισχυθεί ο ρόλο της, τόνισε ο 
πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών Θε-
όδωρος Βενιάμης, κατά την ετήσια τακτική γενική 
συνέλευση των μελών της Ένωσης που πραγμα-
τοποιήθηκε στο ίδρυμα Ευγενίδου. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων 
Εφοπλιστών, τόνισε ότι δυστυχώς η πολιτεία και 
τα συνδικαλιστικά όργανα των ναυτικών δεν έχουν 
εκμεταλλευθεί τη δυναμική της ελληνόκτητης ναυ-
τιλίας να προσφέρει θέσεις εργασίας σε άνεργους 
συμπολίτες μας και εξέφρασε την ελπίδα να ξεπε-
ραστούν έστω και καθυστερημένα τα ανεδαφικά 
προσκόμματα των συνδικαλιστών της ναυτεργασί-

ας. Αναφερόμενος στο θέμα της ναυτικής εκπαί-
δευσης, είπε ότι οι Έλληνες εφοπλιστές υποστηρί-
ζουν εμπράκτως τις προσπάθειας αναβάθμισης των 
ναυτικών ακαδημιών και τη δημιουργία ενός κέ-
ντρου επιμόρφωσης στελεχών του εμπορικού ναυ-
τικού στη βόρειο Ελλάδα και επανέλαβε την πρό-
ταση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών για ομαλή 
διασύνδεση των μαθητευόμενων σπουδαστών με 
πλοία της ελληνόκτητης ναυτιλίας. Ο κ.Βενιάμης 
είπε επίσης ότι με αφορμή την εκδήλωση για τα 100 
χρόνια από την ίδρυση της Ένωσης Ελλήνων Εφο-
πλιστών που πραγματοποιήθηκε στις 9 Νοεμβρίου 
αποτελεί πλέον κοινή πεποίθηση της πολιτείας και 
εφοπλισμού ότι η «μεγάλη» ναυτιλία πρέπει να πα-
ραμείνει ανταγωνιστική για να μπορέσει να μεγι-
στοποιήσει τα συνακόλουθα οφέλη για την πατρίδα 
μας αλλά και για την Ευρώπη. Πρόσθεσε επίσης ότι 
οι Ελληνες εφοπλιστές ελέγχουν περίπου το 20% 

περίπου της παγκόσμιας χωρητικότητας σε DWT 
με 4.600 πλοία και ειδικότερα το 28% στο τομέα 
των δεξαμενόπλοιων το 22% στα bulk carriers το 
16% στα πλοία μεταφοράς χημικών και προϊόντων 
πετρελαίου, το 15% στα LNG το 13% στα ψυγεία και 
το 9% στα containers. Ανέφερε εξάλλου ότι η ελ-
ληνική πλοιοκτησία αντιπροσωπεύει στην Ευρώπη 
το 48,5% σε dwt του κοινοτικού στόλου. Αναφερό-
μενος στην απόφαση του Ηνωμένου Βασιλείου να 
αποχωρήσει από την ΕΕ αλλά και στη επικράτηση 
του Donald Trump στις ΗΠΑ τόνισε ότι το 2017 θα 
είναι η αφετηρία μίας νέας εποχής αναμένοντας 
τις αντιδράσεις της παγκόσμιας οικονομίας. Είπε 
επίσης ότι η νέα χρονιά για τον εφοπλιστικό κλάδο 
είναι πιο υποσχόμενη ενώ παραμένει πρόσθεσε το 
πρόβλημα της υπερπροσφοράς χωρητικότητας, η 
ανισορροπία με τη ζήτηση αλλά και οι δυσκολίες 
χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα.

Την ικανοποίηση του για την απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ) να επιτραπεί η λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και 
επισκευής πλοίων ως ελεύθερων τελωνειακών συγκροτημάτων εξέφρασε το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά. Με αφορμή την απόφαση 
της ΑΑΔΕ αναφορικά με τη λειτουργία επιχειρήσεων ναυπήγησης και επι-
σκευής πλοίων, ως "Ελεύθερα Τελωνειακά Συγκροτήματα", το επιμελητήριο 
έστειλε ενημερωτική επιστολή στα μέλη του και ο πρόεδρος του επιμελητηρί-
ου Βασίλης Κορκίδης δήλωσε: «…με την εν λόγω πρόβλεψη, αναζωογονού-
νται σημαντικά οι ναυπηγικές εργασίες σε πλοία, με αποτέλεσμα να διευκο-
λύνονται οι επιχειρήσεις του κλάδου, να ενθαρρύνεται η επιχειρηματικότητα, 

αλλά και να εξορθολογίζεται η διαδικασία σύστασης και τροποποίησης/επέ-
κτασης των Ελεύθερων Τελωνειακών Συγκροτημάτων, Ελεύθερων Τελωνεια-
κών Χώρων και Χώρων Τελωνειακής Επίβλεψης. Τέλος, ευελπιστούμε ότι, θα 
ικανοποιηθούν και άλλα δύο αιτήματά μας, καθώς έχουμε ζητήσει η ευνοϊκή 
ρύθμιση απαλλαγής Φ.Π.Α. των εγχώριων εμπορευμάτων, που ισχύει στην 
Ελεύθερη Ζώνη του Πειραιά, να ισχύσει για όλες τις αποθήκες τελωνειακής 
αποταμίευσης, οι οποίες βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του Πειραιά, κα-
θώς και την άμεση απαλλαγή από το Φ.Π.Α., όταν τα προϊόντα ειδικού προορι-
σμού παραδίδονται από τους εφοδιαστές στα πλοία, γεγονός που θα άρει την 
άνιση μεταχείριση που έχει δημιουργηθεί…»
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινιάζει ένα νέο και καινοτόμο τρόπο χρηματοδότησης έρ-
γων υποδομής μεταφορών στην Ευρώπη. Στόχος της πρόσκλησης υποβολής προσφο-
ρών είναι ο συνδυασμός επιχορηγήσεων ύψους 1 δισ. ευρώ (μηχανισμός «Συνδέοντας 
την Ευρώπη - Μεταφορές) με χρηματοδότηση από δημόσια χρηματοπιστωτικά ιδρύματα 
ή, για πρώτη φορά, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το οποίο αποτε-
λεί τον πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη και ύψιστη προτεραιότητα της 
Επιτροπής Γιούνκερ. Αυτός ο άνευ προηγουμένου συνδυασμός χρηματοδοτικών πόρων 
θα συμβάλει στην επίτευξη του διττού στόχου της τόνωσης των επενδύσεων για τη χρη-
ματοδότηση καινοτόμων και βιώσιμων έργων εκσυγχρονισμού των υποδομών και της 
δημιουργίας των αναγκαίων θέσεων εργασίας για την υλοποίηση αυτών των υποδομών. 
Η πρόσκληση αυτή συμβάλλει στην υλοποίηση της στρατηγικής για την κινητικότητα χα-
μηλών εκπομπών που προτείνει η Επιτροπή στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης και 
στηρίζει επενδύσεις σε «βιώσιμες μεταφορές» ενόψει των επικείμενων πρωτοβουλιών 
κινητικότητας στις οδικές μεταφορές που θα τεθούν σε εφαρμογή αργότερα εντός του 
έτους. Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, Μάρος 
Σέφτσοβιτς δήλωσε: «Η κινητικότητα του μέλλοντος πρέπει να είναι "καθαρή", και να 
χαρακτηρίζεται από συνδεσιμότητα και ανταγωνιστικότητα. Απαιτεί ως εκ τούτου νέους 
τρόπους χρηματοδότησης. Η σημερινή πρόσκληση υποβολής προτάσεων είναι ένα ση-
μαντικό πρώτο βήμα προς αυτή την κατεύθυνση. Θα αποτελέσει τη βάση των φετινών 
εργασιών μας για την υλοποίηση της Στρατηγικής για κινητικότητα χαμηλών εκπομπών 
στην Ευρώπη». Ο Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την Απασχόληση, την 
Ανάπτυξη, τις Επενδύσεις και την Ανταγωνιστικότητα, Γίρκι Κάταϊνεν δήλωσε: «Το Ευ-
ρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων σχεδιάστηκε ως ένα ευέλικτο εργαλείο για 
να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλους χρηματοδοτικούς πόρους της ΕΕ ώστε να 
μεγιστοποιήσει τον αντίκτυπό τους και να συμβάλει στην επίτευξη των ευρύτερων στό-
χων της Ευρώπης. Χαίρομαι ιδιαίτερα που, με τη σημερινή πρωτοβουλία, το ΕΤΣΕ θα συ-
μπληρώσει τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη» για να στηρίξει τις επενδύσεις και 
τις θέσεις εργασίας που απαιτούνται για τη δημιουργία έξυπνων και βιώσιμων δικτύων 

μεταφορών». Η Επίτροπος Μεταφορών Βιολέτα Μπουλτς πρόσθεσε: «Η υλοποίηση του 
οράματός μας για μια ομαλή, έξυπνη και βιώσιμη κινητικότητα στην Ευρώπη προϋπο-
θέτει επενδύσεις που δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν μόνο με δημόσιους πόρους. 
Για τον λόγο αυτό, δρομολογούμε μια καινοτόμο λύση ώστε να χρησιμοποιήσουμε με 
τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους μας και να αξιοποιήσουμε το ανεκμετάλλευτο 
δυναμικό των ιδιωτικών επενδύσεων, με ιδιαίτερη έμφαση στις χώρες Συνοχής.» Η ση-
μερινή δράση είναι μια ένδειξη συνεχούς αλληλεγγύης.» Για πρώτη φορά, αυτή η πρό-
σκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του μηχανισμού «Συνδέοντας την Ευρώπη» 
(CEF) θα απαιτήσει τον συνδυασμό επιχορηγήσεων με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊ-
κό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, εθνι-
κές αναπτυξιακές τράπεζες ή επενδυτές του ιδιωτικού τομέα. Για να χρηματοδοτηθούν 
από τον μηχανισμό «Συνδέοντας την Ευρώπη», οι αιτούντες θα πρέπει να αποδείξουν 
την οικονομική ετοιμότητα των έργων τους προκειμένου να λάβουν συμπληρωματική 
χρηματοδότηση από δημόσια ή ιδιωτικά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Τα έργα που θα 
επιλεγούν πρέπει να συμβάλλουν στην ανάπτυξη βιώσιμων, καινοτόμων και ομαλών 
μεταφορών κατά μήκος του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών. Ιδιαίτερη έμφαση θα 
δοθεί σε έργα που εξαλείφουν τα σημεία συμφόρησης, στηρίζουν τις διασυνοριακές 
συνδέσεις και επιταχύνουν την ψηφιοποίηση των μεταφορών, κυρίως σε περιοχές με 
περισσότερες δυνατότητες και κενά της αγοράς, όπως οι χώρες Συνοχής, σε βιώσιμα και 
αποτελεσματικά συστήματα μεταφορών, καθώς και σε έργα που προωθούν τη διατροπι-
κότητα και τη διαλειτουργικότητα του δικτύου μεταφορών. Στα έργα αυτά περιλαμβάνο-
νται νέες τεχνολογίες και συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, όπως το Ευρωπαϊκό 
Σύστημα Διαχείρισης της Σιδηροδρομικής Κυκλοφορίας, τα Ευφυή Συστήματα Οδικών 
Μεταφορών και το Ερευνητικό Πρόγραμμα για τη Διαχείριση της Εναέριας Κυκλοφορίας 
στον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ουρανό. Η στήριξη θα χορηγείται σε ανταγωνιστική βάση, ύστε-
ρα από ενδελεχή διαδικασία αξιολόγησης και επιλογής. Στην πρόσκληση θα προβλέπο-
νται δύο προθεσμίες υποβολής προτάσεων, η πρώτη στις 14 Ιουλίου 2017 και η δεύτερη 
στις 30 Νοεμβρίου 2017.

1 δισ. ευρώ για μεγιστοποίηση των ιδιωτικών επενδύσεων  
σε ευρωπαϊκές υποδομές μεταφορών 

Το IFC, μέλος του Ομίλου της Παγκόσμιας Τράπεζας, 
χορηγεί μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους €50 εκατομ-
μυρίων στην Grivalia Properties, την κορυφαία εται-
ρεία επενδύσεων σε ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα 
με στόχο τη βελτίωση των επιχειρηματικών υποδομών 
και την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης στον 
τομέα των εμπορικών ακινήτων. Σύμφωνα με ρεπορ-
τάζ στο  euroday.gr  μέσω αυτής της συνεργασίας, το 
IFC εισαγάγει για πρώτη φορά στην Ελλάδα την Πι-
στοποίηση «Αριστείας Σχεδιασμού για Μεγαλύτερη 
Αποδοτικότητα» (Excellence in Design for Greater 
Efficiencies-EDGE). Ο τομέας των εμπορικών ακινή-
των, αποτελεί σημαντικό μέρος των επιχειρηματικών 
υποδομών στην Ελλάδα και αντιστοιχεί περίπου στο 
6% του ΑΕΠ της χώρας. Κατά τη διάρκεια της ύφεσης, 
ο κλάδος έχει επηρεαστεί από τη μείωση των τιμών 
των ακινήτων, τα επίπεδα ενοικίων, την επενδυτική 
ικανότητα και τη συνολική μείωση της εμπιστοσύνης 
των επενδυτών. Η συγκεκριμένη επένδυση του IFC 
θα βοηθήσει την Grivalia να υλοποιήσει σημαντικές 
ανακαινίσεις και βελτιώσεις ενεργειακής απόδοσης 
στις εμπορικές εγκαταστάσεις που διαθέτει σε όλη την 
Ελλάδα. Ο Γιώργος Χρυσικός, Διευθύνων Σύμβουλος 
της Grivalia δήλωσε: “Είναι μεγάλη μας τιμή να συνερ-
γαζόμαστε με ένα από τα πιο αξιόπιστα διεθνή χρημα-

τοπιστωτικά ιδρύματα, με στόχο τις επενδύσεις στην 
ελληνική οικονομία. Η Grivalia παραμένει προσηλω-
μένη στη δημιουργία αξίας για τους μετόχους, τους 
επιχειρηματικούς εταίρους, τους εργαζομένους και 
την τοπική κοινωνία μέσω επιλεκτικών επενδύσεων 
σε κεντρικά εμπορικά ακίνητα, υιοθετώντας βέλτιστες 
βιώσιμες επιχειρηματικές πρακτικές με άμεσο θετι-
κό αντίκτυπο για το περιβάλλον.» Σήμερα, η Grivalia 
κατέχει και λειτουργεί σχεδόν 90 εμπορικά ακίνητα, 
κυρίως στην Ελλάδα, τα οποία μισθώνονται από εται-
ρείες διαφόρων κλάδων, όπως αυτές των τραπεζών, 
του λιανικού εμπορίου και των κεντρικών γραφείων 
παραγωγικών επιχειρήσεων. Στην αγορά των εμπο-
ρικών ακινήτων, τα κτίρια αντιστοιχούν στο 37% της 
κατανάλωσης ενέργειας. Μέσω της συγκεκριμένης 
συνεργασίας, το ΙFC εισάγει στην ελληνική αγορά την 
Πιστοποίηση «Αριστεία Σχεδιασμού για Μεγαλύτερη 
Αποδοτικότητα» (Excellence in Design for Greater 
Efficiencies-EDGE). Τα κτίρια με πιστοποίηση EDGE 
πρέπει να καταναλώνουν 20% λιγότερη ενέργεια σε 
σχέση με τα τοπικά πρότυπα. Οι συγκεκριμένες βελ-
τιώσεις θα βοηθήσουν την Ελλάδα να επιτύχει τους 
στόχους της για την κλιματική αλλαγή βάσει της Οδη-
γίας της Ε.Ε για την ενεργειακή απόδοση, ενισχύοντας 
ταυτόχρονα τη συνολική ανταγωνιστικότητα των επι-

χειρήσεων του ιδιωτικού τομέα χάρη στη μείωση της 
κατανάλωσης και του ενεργειακού κόστους. «Η επέν-
δυση αυτή είναι η πρώτη συμφωνία του IFC στην Ελ-
λάδα στον μη χρηματοπιστωτικό τομέα και συνάδει με 
την επιλεκτική και προσωρινή στρατηγική του IFC για 
τον επαναπροσδιορισμό της Ελλάδας σε πολλά μέτω-
πα» είπε ο Tomasz Telma, Περιφερειακός Διευθυντής 
του IFC σε Ευρώπη και Κεντρική Ασία. «Η επένδυση 
αυτή θα συμβάλει στην αύξηση της εμπιστοσύνης 
των επενδυτών στον εμπορικό τομέα των ακινήτων 
και θα βοηθήσει στο να καταστούν οι επιχειρήσεις 
πιο ανταγωνιστικές, με σύγχρονες και ενεργειακά 
αποδοτικές επιχειρηματικές υποδομές και μειωμένα 
ενεργειακά κόστη.» Η Ελλάδα εντάχθηκε στο πλαίσιο 
χρηματοδότησης της Παγκόσμιας Τράπεζας, ωστόσο, 
το 2015, μετά από αίτημα της Ελληνικής Κυβέρνησης, 
το Διοικητικό Συμβούλιο του IFC ενέκρινε μια επιλε-
κτική και προσωρινή επαναδραστηριοποίηση του στην 
Ελλάδα. Το IFC συνεχίζει να αξιολογεί επενδυτικές 
ευκαιρίες στον χρηματοπιστωτικό τομέα, τις υποδο-
μές και σε άλλους τομείς με σκοπό την αποκατάσταση 
της εμπιστοσύνης των επενδυτών, υποστηρίζοντας την 
ανάπτυξη που προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα και 
βοηθώντας τη χώρα να προσελκύσει ξένες επενδύσεις 
αλλά και να προωθήσει τις εγχώριες.

Δανειοδότηση 50 εκατ. της Grivallia από το IFC για ενίσχυση ενεργειακής 
απόδοσης εμπορικών ακινήτων



Τα 12 πρώτα επαγγέλματα για υποχρεωτικές συναλλαγές με POS 
- έρχεται και ο επαγγελματικός λογαριασμός

Ανακάμπτουν οι οικονομικές προσδοκίες των καταναλωτών στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με έρευνα της GfK Consumer Climate

Στο 23% η ανεργία το Νοέμβριο του 2016, μειώθηκε  
κατά 1,5 μονάδα έναντι του Νοεμβρίου του 2015

Θέμα ημερών είναι η έκδοση της απόφασης του υπουρ-
γείου Οικονομικών με την οποία θα ορίζονται οι πρώ-
τοι 12 κλάδοι της αγοράς οι οποίοι υποχρεωτικά ώς 30 
Ιουνίου 2017 θα πρέπει να χρησιμοποιούν POS στις συ-
ναλλαγές τους με τους πολίτες, σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του ΑΠΕ-ΜΠΕ. Με την ίδια απόφαση θα ορίζονται και 
οι διαδικασίες για την δήλωση ενός επαγγελματικού 
λογαριασμού απο κάθε επαγγελματία ( φυσικό πρόσω-
πο). Ο λογαριασμός αυτός, ο οποίος προβλέπεται στον 
πρόσφατο φορολογικό νόμο, θα είναι δεσμευτικός ως 
προς τις εισροές (έσοδα) του επαγγελματία. Δηλαδή στον 
λογαριασμό αυτόν, υποχρεωτικά, θα εισρρέουν τα έσο-
δα απο την επαγγελματική δραστηριότητα ενός γιατρού 

ή μηχανικού αλλά θα μπορεί να τον χρησιμοποιεί για 
οποιαδήποτε δαπάνη του. Με την υποχρεωτική εφαρ-
μογή POS στην αγορά που αποσκοπεί στην διεύρυνση 
των ηλεκτρονικών συναλλαγών και τη δημιουργία του 
επαγγελματικού λογαριασμού το υπουργείο Οικονοι-
κων διευρύνει το οπλοστάσιο του στη μάχη κατά της 
φοροδιαφυγής. Οι 12 κλάδοι οι οποίοι υποχρεωτικα 
ώς τις 30 Ιουνίου θα πρέπει να χρησιμοποιούν POS 
στις συναλλαγές τους, οπως αναφέρει δημοσίευμα της 
εφημερίδας "Αυγή" είναι εξής: Εστίαση - μπάρ, καφέ, 
Επισκευές, Εκπαίδευση, Ενδυση, υπόδυση, Ενοικιάσεις, 
Κομμωτήρια, Γυμανστήρια, Νομικές Δραστηριότητες, 
Ιατρικές Υπηρεσίες, Τηλεπικοινωνίες, Ενέργεια, Τυχαιρά 

παιγνίδια. Στόχος του υπυργείου Οικονομιών είναι να 
ολοκληρώσει την υποχρεωτική εφαρμογή των POS στην 
αγορά σε τρείς φάσεις. Η επόμενη φάση θα είναι μέχρι 
το τέλος του έτους και θα αφορά μεταξύ άλλων μικρά 
καταστήματα τροφίμων, ψιλικά, μπακάλικα κα. Η τρίτη 
φάση θα ολοκληρωθεί στις 30 Ιουνίου του 2018. Σημειώ-
νεται οτι ήδη απο φέτος οι δαπάνες των φορολογούμεων 
που γίνονται με τη χρήση καρτών ή άλλων ηλεκτρονικών 
μέσων μετρούν για το χίτισιμο του αφορολόγητου ποσού 
εισοδήματος. Παράλληλα το υπουργείο Οικονομικών 
επεξερτάζεται απόφαση με την οποία όσοι κάνουν αγο-
ρές μέσω καρτών θα συμμετέχουν σε κληρώσεις και θα 
κερδίζουν εκπτωτικά μπόνους στις συναλλαγές τους.

Οι συνεχιζόμενες δύσκολες οικονομικές και πολιτικές συνθή-
κες στην Ελλάδα αντικατοπτρίζονται στις οικονομικές προσδο-
κίες των καταναλωτών κατά το προηγούμενο έτος, σύμφωνα 
με τα αποτελέσματα έρευνας της GfK Consumer Climate 
(Καταναλωτικό Κλίμα στην Ευρώπη) για το τέταρτο τρίμηνο του 
2016. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, μέχρι τον Μάιο 
του 2016, ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος είχε παρουσιάσει 
κατακόρυφη πτώση, φτάνοντας στις -51,6 μονάδες (δηλαδή τα 
χαμηλότερά του επίπεδα από τον Ιανουάριο του 2012). Ωστόσο, 
μετά από αυτό άρχισε να ανακάμπτει σταδιακά. Παρόλο που ο 
δείκτης οικονομικών προσδοκιών παρουσίασε περαιτέρω αύ-
ξηση (κατά 3,3 μονάδες) μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου, 
φτάνοντας στις -33,8 μονάδες το Δεκέμβριο, η τιμή αυτή είναι 
σχεδόν στα ίδια επίπεδα με την ίδια περίοδο του προηγούμε-
νου έτους. Αν και η τιμή αυτή παρέμεινε σε εξαιρετικά χαμηλά 
επίπεδα, έχει αρχίσει να διαφαίνεται μία συνολική ανοδική 
τάση. Κατά το τρίτο τρίμηνο του 2016, το ακαθάριστο εγχώριο 
προϊόν αυξήθηκε κατά 1,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 
του προηγούμενου έτους. Ωστόσο, οι Έλληνες εξακολουθούν 
να προβλέπουν μια ασθενή αύξηση των εσόδων. Ο δείκτης 
υποχώρησε κατά 2,6 μονάδες, φτάνοντας στις -40,1 μονάδες 
μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου. Αυτό αντιπροσωπεύει 

μια απώλεια 22,1 μονάδων σε σύγκριση με την ίδια περίοδο 
του προηγούμενου έτους. Το ποσοστό ανεργίας ενδέχεται να 
έχει μειωθεί συνολικά κατά 1,2 ποσοστιαίες μονάδες το 2016. 
Ωστόσο, παραμένει το υψηλότερο στην Ευρώπη, στις 23,2 πο-
σοστιαίες μονάδες κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους. Αυτό ση-
μαίνει ότι οι Έλληνες εξακολουθούν να μην έχουν προοπτική 
για περισσότερες θέσεις εργασίας και υψηλότερα επίπεδα 
εισοδήματος. Οι κακές οικονομικές συνθήκες αντικατοπτρίζο-
νται επίσης στην τάση των Ελλήνων καταναλωτών για αγορές. 
Παρόλο που ο δείκτης είχε ανέβει κατά 6,7 μονάδες μεταξύ 
Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου, φτάνοντας στις -36,1 μονάδες, 
συνέχισε να βρίσκεται στα ίδια χαμηλά επίπεδα που είχαν 
καταγραφεί κατά την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους. 
Αυτό υποδηλώνει ότι αγορές πέραν των καθημερινών προϊό-
ντων πρώτης ανάγκης εξακολουθούν να μην είναι προσιτές για 
τους Έλληνες καταναλωτές. Πολύ θετική ανάπτυξη παρουσία-
σε η καταναλωτική εμπιστοσύνη στην Ευρώπη κατά το τέταρτο 
τρίμηνο του 2016, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της 
GfK Consumer Climate (Καταναλωτικό Κλίμα στην Ευρώπη). 
Συγκεκριμένα, ο δείκτης του καταναλωτικού κλίματος της GfK 
για τις 28 χώρες της ΕΕ αυξήθηκε κατά 5,6 μονάδες, αγγίζο-
ντας τις 17,9 μονάδες το Δεκέμβριο. Αυτή είναι και η υψηλότε-

ρή του τιμή από τον Ιανουάριο του 2008. Κατά τη διάρκεια του 
έτους, οι επιμέρους δείκτες - οικονομικές και εισοδηματικές 
προσδοκίες και τάση για αγορές - δεν παρουσίασαν ομοιόμορ-
φη ανάπτυξη. Τα θέματα που κυριάρχησαν στα πρωτοσέλιδα 
στην Ευρώπη κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016 ήταν ο πόλεμος 
στη Συρία, η τρομοκρατία στην Ευρώπη, οι προεδρικές εκλο-
γές στις ΗΠΑ στο τέλος Νοεμβρίου και η συνεχιζόμενη άνο-
δος των εθνικιστικών κομμάτων και τάσεων σε όλες σχεδόν 
τις ευρωπαϊκές χώρες. Ωστόσο, είναι προφανές ότι όλες αυτές 
οι αρνητικές ειδήσεις δεν επηρέασαν τους καταναλωτές. Φαί-
νεται ότι οι Ευρωπαίοι είναι ολοένα και πιο επιλεκτικοί όσον 
αφορά το ποια ακριβώς θέματα επιτρέπουν να επηρεάζουν την 
καθημερινότητά τους. Ως εκ τούτου, οι δείκτες οικονομικών 
και εισοδηματικών προσδοκιών και τάσεων για αγορές έχουν 
παραμείνει, σε μεγάλο βαθμό, ανεπηρέαστοι από τον πόλεμο 
στη Συρία, τις εξελίξεις στην Τουρκία, τις προεδρικές εκλογές 
των ΗΠΑ και τη συνεχιζόμενη απειλή τρομοκρατίας στην Ευ-
ρώπη. Αντ' αυτού, τα στοιχεία οικονομικής ανάπτυξης στις επι-
μέρους χώρες έχουν διαδραματίσει πιο σημαντικό ρόλο. Κατά 
συνέπεια ο δείκτης καταναλωτικού κλίματος της GfK για τις 28 
χώρες της ΕΕ αυξήθηκε κατά 5,6 μονάδες, στις 17,9 μονάδες 
μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου.

Στο 23% ανήλθε το ποσοστό της ανεργίας στη χώρα τον περασμένο Νοέμβριο και μειώθηκε 
κατά 1,5 μονάδα σε σχέση με το 24,5% του Νοεμβρίου 2015, αλλά παρέμεινε αμετάβλητο 
σε σύγκριση με τον Οκτώβριο 2016 γράεφι το ΑΠΕ-ΜΠΕ και σε σχετικό ρεπορτάζ αναλυ-
τικά σημειώνεται ότι:  Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.100.118 άτομα, με το μεγάλο πρόβλημα να 
συνεχίζει να εντοπίζεται στις ηλικίες 55 - 64 ετών (λίγο πριν τη σύνταξη) όπου η ανεργία 
αυξήθηκε κατά 2 μονάδες μέσα σε ένα έτος. Προβληματική παραμένει η κατάσταση και 
στα νησιά του Αιγαίου, λόγω και του μεγάλου προσφυγικού - μεταναστευτικού ρεύματος 
που αντιμετωπίζουν. ¨όπως γράφει το ΑΠΕ σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυ-
ναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 76.455 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 
2015 (μείωση 6,5%) και κατά 1.768 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2016 (μείωση 0,2%). 
Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.683.795 άτομα. Οι απασχολού-
μενοι αυξήθηκαν κατά 49.141 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2015 (αύξηση 1,4%) και 
μειώθηκαν κατά 1.338 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2016. Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα 

άτομα που δεν εργάζονται ούτε αναζητούν εργασία) ανήλθαν σε 3.252.309 άτομα και μει-
ώθηκαν κατά 6.710 άτομα σε σχέση με τον Νοέμβριο 2015 (μείωση 0,2%), ενώ αυξήθηκαν 
κατά 3.103 άτομα σε σχέση με τον Οκτώβριο 2016 (αύξηση 0,1%). Στις γυναίκες η ανεργία 
(27,5% τον Νοέμβριο 2016 από 28,7% τον Νοέμβριο 2015) παραμένει σημαντικά υψηλότερη 
έναντι εκείνης στους άνδρες (19,4% από 21,1%). Ηλικιακά, η υψηλότερη ανεργία καταγράφε-
ται στις ομάδες 15 - 24 ετών (45,7% τον Νοέμβριο 2016 από 48,9% τον Νοέμβριο 2015) και 
25 - 34 ετών (29,9% από 31,8%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35 - 44 ετών (19,3% από 21,6%), 55 
- 64 ετών (19,3% από 17,3%), 45 - 54 ετών (18,7% από 19,7%) και 65 - 74 ετών (12,4% από 11%). 
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται 
η Ήπειρος - Δυτική Μακεδονία (27,2% τον Νοέμβριο 2016 από 27,4% τον Νοέμβριο 2015), η 
Μακεδονία - Θράκη (24,4% από 24,9%) και η Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα (23,9% από 27,8%). 
Ακολουθούν, η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα - Ιόνιοι Νήσοι (23,6% από 24,2%), η Αττική 
(22,6% από 24,1%), η Κρήτη (20,5% από 25,7%) και το Αιγαίο (15,8% από 13,2%).
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Τουριστικές επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων δημιουργεί το νομοσχέδιο για τη 
βραχυχρόνια μίσθωση λέει η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών του Τουρισμού

Έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στο Κορωπί Αττικής

Συναντήσεις αντιπροσωπείας της ΕΡΓΟΣΕ στις Βρυξέλλες

Υπεγράφη η πρώτη από τις πέντε συμβάσεις παραχώρησης του  
παραλιακού μετώπου στον δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης

«Έχετε προβλήματα στην καθημερινότητα; Μιλήστε με τον Υπουργό!»

Τουριστικές επιχειρήσεις δύο ταχυτήτων δημιουργεί το νο-
μοσχέδιο για τη βραχυχρόνια μίσθωση, όπως τονίζει σε ανα-
κοίνωση της η Συνομοσπονδία Επιχειρηματιών Τουριστικών 
Καταλυμάτων Ελλάδος, υπογραμμίζοντας ότι το νομοσχέδιο 
για τη βραχυχρόνια μίσθωση ακινήτων μέσω διαδικτύου (Ν. 
4446/2016), που πρόσφατα ψηφίστηκε, όπως τονίζεται, ωθεί 
στην παράνομη λειτουργία αρκετές, επιχειρήσεις μικρών του-
ριστικών καταλυμάτων, αλλά και σε μαρασμό έναν ολόκληρο 
κλάδο. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠε-ΜΠΕ τα πρώτα αποτε-
λέσματα του νομοσχεδίου χαρακτηρίζονται το λιγότερο τραγι-

κά, επισημαίνει η Συνομοσπονδία, για τις επιχειρήσεις μικρών 
τουριστικών καταλυμάτων. Συγκεκριμένα παρατηρείται το φαι-
νόμενο, ιδιοκτήτες να προχωρούν σε εξώσεις σε βάρος ενοι-
κιαστών με το πρόσχημα της ιδιόχρησης, ώστε στη συνέχεια 
να διαθέτουν το ελεύθερο πλέον ακίνητο προς ενοικίαση ως 
τουριστική κατοικία, να παίρνει, ήδη, διαστάσεις, σύμφωνα με 
καταγγελίες και σχετικές πληροφορίες που τελευταία βλέπουν 
το φως της δημοσιότητας, μία νέα, «γκρίζα» πραγματικότητα 
διαμορφώνεται για τις μικρές τουριστικές επιχειρήσεις. Μία 
πραγματικότητα με κυρίαρχο χαρακτηριστικό της τον αθέμιτο 

ανταγωνισμό, υποστηρίζει η Συνομοσπονδία. Από τη μία οι 
νόμιμες επιχειρήσεις τουριστικών καταλυμάτων, οι οποίες λει-
τουργούν έχοντας λάβει το ειδικό σήμα λειτουργίας του Ε.Ο.Τ. 
και οι οποίες, φυσικά, επωμίζονται όλα τα οικονομικά βάρη που 
προκύπτουν από την επιχειρηματική τους δραστηριότητα. Και 
από την άλλη, οι ιδιωτικές κατοικίες, τις οποίες το υπουργείο 
Οικονομίας «βαπτίζει» ως τουριστικές επιχειρήσεις, πολύ εύ-
κολα και απλά, στο πλαίσιο του νέου νόμου, με προϋποθέσεις 
που μόνο αστείες μπορούν να θεωρηθούν, καταλήγει η Συνο-
μοσπονδία.

Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Αποστράγγιση του ανατολικού τμήματος πόλης Κορωπίου», 
προϋπολογισμού 8.154.900 ευρώ με ΦΠΑ, υπέγραψε η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου. Το 
έργο χρηματοδοτείται από πιστώσεις της Περιφέρειας Αττικής. Αντικείμενο του έργου είναι η κατα-
σκευή τριών κύριων συλλεκτήρων ομβρίων με στόχο την αντιπλημμυρική προστασία του Κορωπίου, 
έναν στο βορειοανατολικό άκρο και δύο στο νότιο άκρο της πόλης. Πιο συγκεκριμένα, η περιοχή 
παρέμβασης εκτείνεται: Κατά μήκος της οδού Αντωνίου Κιούση στο ανατολικό άκρο της πόλης του 
Κορωπίου και στην επέκταση της οδού έως τη Λεωφόρο Μαρκοπούλου μέσω τοπικών χωμάτινων 

οδών της περιοχής. Κατά μήκος της οδού Βασιλίσσης Όλγας και της Λεωφόρου Βασιλέως Κωνστα-
ντίνου στο νότιο άκρο του Κορωπίου περί τη διασταύρωση αυτής με τη Λεωφόρο Βάρης -Κορωπίου 
και τη Λεωφόρο Κορωπίου - Αεροδρομίου. Ειδικότερα, πρόκειται να κατασκευασθούν κεντρικοί 
συλλεκτήρες ομβρίων για καθεμία από τις παραπάνω περιοχές του Κορωπίου, οι οποίοι θα απάγουν 
τα πλημμυρικά νερά της πόλης με ασφάλεια προς τους αποδέκτες. Με την ολοκλήρωση δε του έργου 
θα υπάρχει αποδέκτης για οποιοδήποτε τμήμα εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης ομβρίων προτίθε-
ται να κατασκευάσει ο Δήμος Κρωπίας.

Με φορείς των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων συναντήθηκαν ο διευθύνων σύμβουλος και ο αντιπρόε-
δρος της ΕΡΓΟΣΕ κατά τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης που πραγματοποίησαν στις Βρυξέλλες.
Ανακοινώθηκε ότι .την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον διευθύνοντα 
σύμβουλο της Κοινότητας των Ευρωπαϊκών Σιδηρόδρομων (CER), κ. Libor Lochman, οπού συζη-
τήθηκαν θέματα συνεργασίας και κοινής δραστηριοποίησης της Κοινότητας με την ΕΡΓΟΣΕ, ενώ 
παράλληλα συζητήθηκε η συμμέτοχη και του CER στις τεχνικές συζητήσεις για την αναβάθμιση του 
συστήματος σηματοδότησης του ελληνικού σιδηροδρόμου σε εφαρμογή του νέου Κοινοτικού Κανο-
νισμού. Στη συνέχεια πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον διευθύνοντα σύμβουλο του Shift2Rail κ. 

Carlo Borghini, οπού συζητήθηκαν η συμμέτοχη της ΕΡΓΟΣΕ στο ερευνητικό πρόγραμμα της Ευρω-
παϊκής Ένωσης για τον σιδηρόδρομο, αλλά και η δραστηριοποίηση της εταιρίας ως τελικός αποδέ-
κτης των αποτελεσμάτων των ευρωπαϊκών ερευνών στον τομέα του σιδηροδρόμου. Το απόγευμα της 
ίδιας ημέρας στο περιθώριο εκδηλώσεων του CER και της UNIFE (Ευρωπαϊκή Ένωση Βιομηχανιών 
Σιδηροδρόμου), πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον πρόεδρο της UNIFE κ. Laurent Troger, οπού 
συμφωνήθηκε η έναρξη συζητήσεων, για την παρουσίαση στην Ευρωπαϊκή Σιδηροδρομική Βιομη-
χανία, των επενδυτικών ευκαιριών που υπάρχουν στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Την Τέταρτη το πρωί 
η αντιπροσωπεία της ΕΡΓΟΣΕ συμμετείχε στην Γενική Συνέλευση του CER.

Με την παραχώρηση της δυτικής παραλίας της 
Βάρκιζας, στον δήμο Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης 
άνοιξε ο δρόμος της παραχώρησης του παραλια-
κού μετώπου - συνολικής έκτασης 540 στρεμμάτων 

- στις τοπικές κοινωνίες, οι οποίες πλέον θα έχουν 
την ευθύνη διαχείρισης του. Το συγκεκριμένο τμήμα 
παραχωρήθηκε με την υπογραφή της πρώτης σύμ-
βασης μεταξύ του πρόεδρου της Εταιρίας Ακινήτων 

Δημοσίου (ΕΤΑΔ) Γιώργο Τερζάκη και του δήμαρχου 
Γρηγόρη Κωνσταντέλλου, ενώ για την υπογραφή των 
υπολοίπων τεσσάρων συμβάσεων θα ολοκληρωθούν 
οι σχετικές διαδικασίες έως τις 10 Μαρτίου.

Σε μια πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην αμεσότερη επικοινωνία 
του πολίτη με την κυβέρνηση με στόχο την αποτελεσματικότερη 
διαχείριση και αντιμετώπιση ζητημάτων της καθημερινότητας, 
προχώρησε ο υπουργός Επικρατείας Αλέκος Φλαμπουράρης. 
Προς το σκοπό αυτό ζητά την επικοινωνία των πολιτών μέσω 
συγκεκριμένων ιστοσελίδων και τηλεφωνικών γραμμών και ηλε-
κτρονικών διευθύνσεων, συμπεριλαμβανομένων και των προσω-
πικών του. "Απευθυνόμαστε σε όλους τους πολίτες και ζητάμε τη 
συμβολή τους για να βελτιώσουμε όσα μας δυσκολεύουν στην 
καθημερινή μας ζωή και κυρίως στην επαφή με το σύνολο της 

κρατικής δομής και λειτουργίας", αναφέρεται συγκεκριμένα στη 
σχετική ανακοίνωση του υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλα-
μπουράρη. Υπογραμμίζεται, επίσης, ότι "η επίλυση των προβλη-
μάτων θα είναι το κύριο μέλημά μας και ταυτόχρονα η αξιολόγη-
ση, η ομαδοποίηση και η επεξεργασία ώστε να διερευνήσουμε 
τις δυνατότητες παρέμβασης και να οδηγηθούμε σε ευρύτερες 
κυβερνητικές πρωτοβουλίες και δράσεις που θα βελτιώνουν την 
ποιότητα ζωής". Ακολουθούν αναλυτικά οι τρόποι επικοινωνίας 
που παραθέτει ο υπουργός Επικρατείας: 

-στην ηλεκτρονική σελίδα: kathimerinotita.gov.gr (μέσω υποβο-
λής φόρμας)
-στην ηλεκτρονική διεύθυνση: kathimerinotita@ypep.gr
Καθώς επίσης και:
-Στα τηλ: 2103385314,φαξ: 2103385317, email: a.flampouraris@
parliament.gr 
-Στα τηλ: 2103385305, φαξ: 2103385210, email: ypep.co@ypep.gr 
-Στα τηλ: 2103385100, φαξ: 2103385109, email: ypep.co@ypep.gr
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Παρουσίαση της ελληνικής συμμετοχής στο Mobile World 
Congress 2017

Η προσέλκυση επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας στόχος της 
ελληνικής συμμετοχής στην EXPO ASTANA 2017 στο Καζακστάν

Εκδήλωση για την εξωστρέφειας της ελληνικής αμυντικής  
βιομηχανίας προς τις ΗΠΑ

Η Ελλάδα θα συμμετάσχει για 5η συνεχόμενη χρονιά με εθνικό περίπτερο στο Mobile World 
Congress 2017, που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη 27 Φεβρουαρίου με 2 Μαρτίου. Η συμ-
μετοχή συνδιοργανώνεται από τον Σύνδεσμο Εταιριών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ) και 
το Enterprise Greece, με την υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και του Corallia ως συντονιστή των mi-Cluster, si-Cluster και gi-Cluster, 
gi-Cluster, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας για συμμετοχή στα μεγάλα διεθνή γεγονότα 
της τεχνολογίας, και Μεγάλο Xορηγό την Eurobank. Η αποστολή στο MWC έχει την υποστήριξη της 
ελληνικής Πολιτείας και  τελεί υπό την αιγίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Την ελληνική αποστολή 
υποστηρίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης μέσω της Γενικής 
Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Την υποστηρίζουν, επίσης, η Γενική Γραμματεία 
Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και η  Περιφέρεια Αττικής. Η παρουσίαση ξεκίνησε με χαιρετισμό 
του Γενικού Διευθυντή του ΣΕΚΕΕ, Γιάννη Κωτσή-Γιανναράκη ο οποίος επισήμανε ότι: “Η ελληνική 
συμμετοχή εξελίχθηκε σε μια πλατφόρμα συνεργασίας ανάμεσα στις επιχειρήσεις, τους ερευνητι-
κούς φορείς και την πολιτεία, συνεργασία η οποία θα οδηγήσει σε ένα γενικότερο σχέδιο ενίσχυσης 
της εξωστρέφειας του τεχνολογικού κλάδου” και ολοκληρώθηκε με τον επικεφαλής της ελληνικής 
αποστολής, Βαγγέλη Αντωνιάδη, ο οποίος τόνισε: “Μπορούμε και πρέπει να εξάγουμε τεχνολογικό 
προϊόν και η ελληνική αποστολή στο Mobile World Congress αποτελεί μία ευκαιρία που πρέπει όλες 
οι εταιρίες τεχνολογίας και καινοτομίας να αδράξουν”. Ο Χρήστος Στάικος, Πρόεδρος του Enterprise 
Greece δήλωσε ότι είναι απαραίτητη η συνεργασία όλων των φορέων του κλάδου της τεχνολογίας 
ώστε να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά αποτελέσματα, γι’ αυτό και ο Οργανισμός πήρε την πρωτο-
βουλία να διαμορφωθεί από κοινού μια ενιαία στρατηγική εξωστρέφειας, στο πλαίσιο της οποίας 

διοργανώνεται και η αποστολή στη Βαρκελώνη με τους ΣΕΠΕ, ΣΕΚΕΕ και Corallia. Ο Γιάννης Σύρ-
ρος, Γενικός Διευθυντής ΣΕΠΕ, Μέλος ΔΣ του DIGITALEUROPE και Αντιπρόεδρος του WITSA για την 
Ευρώπη με τη σειρά του ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών διαθέτουν έμπειρο και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό και η συνεργασία στοχεύει 
σε συντονισμένες δράσεις εξωστρέφειας με απώτερο στόχο την προσέλκυση επενδύσεων για τις ελ-
ληνικές επιχειρήσεις. Ο Βασίλης Μακιός, Γενικός Διευθυντής, Corallia αναφερόμενος στην ελληνική 
αποστολή, τόνισε ότι η συμμετοχή του Corallia επισφραγίζει τη συνεργασία για το ελληνικό τεχνολο-
γικό οικοσύστημα, με στόχο την εξωστρέφεια σε ένα συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Τέλος, ο  
Κωστής Πάϊκος, Διευθυντής Υποδιεύθυνσης e-Business, δήλωσε ότι Eurobank “στηρίζει την ελλη-
νική αποστολή με συνέπεια για 4η συνεχόμενη φορά γιατί πιστεύουμε πως το μέλλον της ελληνικής 
τεχνολογίας είναι εδώ και η παρουσία στο Mobile World Congress αποτελεί την αρχή ανάπτυξης και 
διεύρυνσης του τεχνολογικού οικοσυστήματος”. Την υποστήριξη της ελληνικής πολιτείας επισήμα-
νε η Αγγελική Σγώρα, Ειδική Συνεργάτης Υπουργού, Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, τονίζοντας τη 
σημασία που έχουν για την ανάπτυξη οι ελληνικές καινοτομικές επιχειρήσεις με εξωστρεφή προ-
σανατολισμό. Ο Παντελής Λάμπρου, Διευθυντής Στρατηγικής Επικοινωνίας, Χρηματιστήριο Αθηνών, 
επισήμανε τις προοπτικές που δημιουργούνται για τις τεχνολογικές επιχειρήσεις και την πρόθεση του 
Χρηματιστηρίου να υποστηρίξει την κεφαλαιουχική τους ενίσχυση. Στόχος της φετινής αποστολής 
αποτελεί η διεθνής δικτύωση των Ελληνικών επιχειρήσεων και η δημιουργία συνεργιών. Οι εταιρί-
ες που απαρτίζουν μέχρι στιγμής την ελληνική ομάδα στη Βαρκελώνη είναι οι: Accesspal, Apifon, 
Cross Mobile, Cytech, ΔΑΕΜ, Echoleap, Ergon, Going Up, MLS, Motivian, M-Stat, Motivian, Pitchstor, 
Plustic, Pobuca, Regate, SoftWeb, Synaphea, Telenavis, Upcom, Vidavo, Viva Wallet, Warply.

Η χώρα μας επιχειρεί ένα συνολικό μετασχηματισμό του ενεργειακού τομέα με ισχυρή κοινωνική μέριμνα, 
διασυνοριακή συνεργασία και ασφάλεια, διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και κυρίως περαιτέ-
ρω αλλαγή του ενεργειακού μίγματος, με πληρέστερη αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που 
βρίσκονται σε αφθονία στην ελληνική φύση. Αυτό ανέφερε ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομί-
ας Ηλίας Ξανθάκος με αφορμή τη συμμετοχή της χώρας μας στη Διεθνή Έκθεση «EXPO ASTANA 2017» με 
θέμα «Future Energy» (ενέργεια του μέλλοντος), που θα φιλοξενηθεί στην Αστάνα του Καζακστάν από τις 10 
Ιουνίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2017. Χθες, σε τελετή που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, ο γενικός επίτροπος της Ελλάδας στην EXPO και γενικός γραμματέας, Ηλίας Ξανθάκος, συνυπέ-
γραψε με τον Καζάχο ομόλογό του, Ραπίλ Ζοσιμπάγεφ, το συμβόλαιο συμμετοχής της Ελλάδας στη Διεθνή 
Έκθεση «EXPO ASTANA 2017». Όπως δήλωσε ο κ. Ξανθάκος, η «EXPO ASTANA 2017» αποτελεί μια πρώτης 
τάξεως αφορμή για την ενίσχυση της διαχρονικά στενής συνεργασίας μεταξύ Καζακστάν και Ελλάδας. Το 
γεγονός ότι η έκθεση εστιάζει σε θέματα ενέργειας, έχει ιδιαίτερη σημασία για την Ελλάδα, πρόσθεσε ο κ. 
Ξανθάκος. Από την πλευρά του ο κ. Ζοσιμπάγεφ, χαρακτήρισε την Ελλάδα ως ένα σημαντικό συνεργάτη 

στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και τόνισε ότι η «EXPO ASTANA 2017» θα δώσει νέα ώθηση στις 
οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις των δύο χωρών, δεδομένου, μάλιστα, ότι στην περιοχή διαβιώνει ελ-
ληνική διασπορά που ξεπερνά τα 10.000 άτομα. Τέλος, ο πρόεδρος του Enterprise Greece, Χρήστος Στάικος, 
επισήμανε ότι η έκθεση συνιστά ένα σημαντικό διεθνές φόρουμ το οποίο δίνει την ευκαιρία στην Ελλάδα να 
προωθήσει την υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία των ελληνικών εταιρειών σε θέματα ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας, καθώς και να προσελκύσει ξένες επενδύσεις τόσο στον τομέα της ενέργειας όσο και σε άλλους 
τομείς στους οποίους δραστηριοποιείται η χώρα μας. Στόχος είναι, είπε χαρακτηριστικά, η αξιοποίηση της 
«EXPO ASTANA2017» για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων, την ενίσχυση των ελληνικών εξαγω-
γών στην ευρύτερη αγορά και την προβολή τη χώρα μας ως τουριστικό προορισμό.  Ο βασικός στόχος των 
εκθέσεων Expo, είναι να φέρουν τον επισκέπτη σε επαφή με τις χώρες που επισκέπτονται. Πρόκειται για 
θεματικές εκθέσεις στις οποίες οι συμμετέχουσες χώρες  έχουν τη δυνατότητα με στρατηγικά στοχευμένο 
τρόπο να προβάλλουν όχι μόνο τα προϊόντά τους αλλά και τα στρατηγικά πλεονεκτήματά τους. Η «EXPO 
ASTANA 2017» αναμένεται να δεχθεί περισσότερους από 10 εκατομμύρια επισκέπτες.

Την ανάγκη συστράτευσης όλων των φορέων για την ανάπτυξη 
της εξωστρέφειας της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, επε-
σήμαναν οι ομιλητές, στο σεμινάριο, με θέμα «Doing Business 
with the US Government». Το σεμινάριο διοργανώθηκε από το 
Ελληνο-αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο, σε συνεργασία 
με την AUSA Ευρώπης και τη Γενική Γραμματεία Αμυντικών 
Εξοπλισμών και Επενδύσεων (ΓΔΑΕΕ-ΥΠΕΘΑ), στο πλαίσιο της 
ευρύτερης συνεργασίας με την AUSA (Association of the U.S. 
Army). Εισηγητές ήταν ο Eric Lien, πρόεδρος, Association of the 
United States Army, European Region και ο Roberto Tomaiuolo, 
πρόεδρος, Association of the United States Army, Mediterranean 

Chapter. Στο σεμινάριο συμμετείχαν 30 εκπρόσωποι ελληνικών 
αμυντικών βιομηχανιών, αλλά και εκπρόσωποι του ευρύτερου 
επιχειρηματικού τομέα, οι οποίοι, με την καθοδήγηση των ειση-
γητών, κατάφεραν να εμβαθύνουν βήμα-βήμα στις διαδικασίες 
και τα προαπαιτούμενα των δημόσιων συμβάσεων των ΗΠΑ, 
στους μηχανισμούς εντοπισμού επιχειρηματικών ευκαιριών, στην 
κατάλληλη προετοιμασία και υποβολή προτάσεων, με στόχο την 
συνεργασία με την κυβέρνηση των ΗΠΑ, καθώς και αμερικανι-
κές εταιρείες. Στο πλαίσιο του σεμιναρίου απεύθυναν χαιρετισμό 
ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας Δημήτρης Βίτσας, ο 
γενικός διευθυντής της ΓΔΑΕΕ, Κοσμάς Βούρης, ο πρόεδρος του 

Ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Σίμος Αναστα-
σόπουλος και ο γενικός διευθυντής του Επιμελητηρίου, Ηλίας 
Σπυρτούνιας. Όλοι υπογράμμισαν την ανάγκη συστράτευσης 
φορέων και επιχειρήσεων, για την προβολή των δυνατοτήτων της 
Ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας και την περαιτέρω ανάπτυξη 
της δυναμικής πολιτικής εξωστρέφειας, την οποία υποστηρίζει 
το υπουργείο Εθνικής Άμυνας, με στόχο τη διεκδίκηση μεριδίου 
στις διεθνείς αγορές και την έναρξη διεθνών συνεργασιών προς 
όφελος της οικονομίας και της χώρας. Κατ’ επιθυμία όλων των 
εμπλεκομένων φορέων και επιχειρήσεων το σεμινάριο θα επα-
ναληφθεί σύντομα στη Θεσσαλονίκη.
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΟΚΤΩ ΝΕΕΣ «ΠΑΓΙΔΕΣ» ΣΤΗ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 10/2/2017

Νέες «παγίδες» στήνει ο ελεγκτικός μηχανισμός, στο πλαίσιο εντατικοποίησης 
των ελέγχων που έχουν στόχο να βάλουν φρένο στη φοροδιαφυγή. Η 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ετοιμάζεται πυρετωδώς για να θέσει σε 
εφαρμογή το νέο της σχέδιο, το οποίο 0α περιλαμβάνει από διασταυρώσεις 
όλων των τραπεζικών συναλλαγών σε ελληνικές και ξένες τράπεζες, των 
υπόπτων για φοροδιαφυγή, ειδικό λογισμικό για την αυτοματοποίηση συλλογής 
φόρων αλλά και κατασχέσεων, μέχρι και συλλογή στοιχείων από «εξωτερικές» 
πηγές για τον εντοπισμό περιουσιακών στοιχείων.
Σχέδιο το οποίο εντάσσεται στο γενικότερο πλάνο που έχει ήδη εκπονηθεί 
με στόχο την ενίσχυση των δημόσιων εσόδων και στήριξη του κρατικού 
προϋπολογισμού, οι ανάγκες του οποίου μάλιστα είναι ιδιαίτερα αυξημένες, 
ενώ περιλαμβάνει και συγκεκριμένες δράσεις ώστε να επιτευχθεί μεγαλύτερος 
βαθμός φορολογικής συμμόρφωσης, που αποτελεί βασική προϋπόθεση 
υλοποίησης των ανωτέρω στόχων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση το εν λόγω σχέδιο ο ελεγκτικός μηχανισμός 
στήνει οκτώ νέες «παγίδες» στη φοροδιαφυγή, καθώς, μεταξύ άλλων, 
προωθούνται: 
- ειδικοί έλεγχοι, με στόχο τον εντοπισμό του μαύρου χρήματος, που βρίσκεται 
κατατεθειμένο στις τράπεζες, μέσω διασταυρώσεων όλων των τραπεζικών 
συναλλαγών των υπόπτων σε ελληνικές και ξένες τράπεζες 
-  ανάπτυξη νέων διαδικασιών αξιολόγησης των περιπτώσεων υψηλού κινδύνου, 
μέσω συγκεκριμένου συστήματος, που θα χρησιμοποιεί πληροφορίες από τις 
πιο πρόσφατες φορολογικές δηλώσεις, όπως και από εξωτερικές πηγές 
-  προμήθεια ειδικού λογισμικού, που θα επιτρέπει στον μηχανισμό την 
περαιτέρω αυτοματοποίηση της συλλογής φάρων και την αυτοματοποιημένη 
διαδικασία κατασχέσεων 
-  μέτρα για τη βελτίωση της συμμόρφωσης στη δήλωση εισοδημάτων και στην 
πληρωμή των φόρων 
-  διεύρυνση της υποχρεωτικότητας στις ηλεκτρονικές πληρωμές, για την 
περαιτέρω ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης 
-  συνεργασία με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής 'Ενωσης με στόχο 
να συγκεντρωθούν πληροφορίες και δεδομένα γύρω από περιουσιακά στοιχεία 
που ήδη έχουν ή αποκτούν Έλληνες πολίτες, ώστε να αξιοποιηθούν με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο 
-  νέα διαδικασία διαλογής των μεγάλων οφειλετών, βασισμένη στην ανάλυση 
των οικονομικών και επιχειρηματικών τους δεδομένων. ώστε να καθοριστεί η 
βιωσιμότητά τους 
- νέο σύστημα διαχείρισης υποθέσεων, ώστε να μειωθούν οι προσφυγές στη 
Δικαιοσύνη όπου δεν χρειάζεται.
Θα πρέπει εξάλλου να αναφερθεί ότι η ΑΑΔΕ εκτός από το κυνήγι της 
φοροδιαφυγής, ετοιμάζει νέα εργαλεία και μεθόδους για την εξυπηρέτηση των 
φορολογούμενων, ώστε όλες οι συναλλαγές που γίνονται σήμερα με φυσική 
παρουσία στις ΔΟΥ να γίνονται είτε από το γραφείο είτε από το σπίτι. 

ΝΕΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ 20Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |  Σελίδες 1-3 | 10/2/2017

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται φως στο τούνελ της ελληνικής 
διαπραγμάτευσης, με τον πρόεδρο του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ 
να έχει αναλάβει να διαμορφώσει ένα διαπραγματευτικό πλαίσιο, που θα 
μπορούσε να γίνει αποδεκτό, ώστε η δεύτερη αξιολόγηση να οδηγηθεί στην 
ολοκλήρωσή της.

Ο πρόεδρος του Eurogroup θα ξεκινήσει εντός του Σαββατοκύριακου σειρά 
επαφών και διαβουλεύσεων με εκπροσώπους των θεσμών και αξιωματούχους 
της ευρωζώνης όπως και με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης 
προκειμένου στο Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου να υπάρχει ένα πλαίσιο 
συμφωνίας για την αξιολόγηση. Στη χθεσινή συνεδρίαση της Ομάδας Εργασίας 
του Eurogroup στις Βρυξέλλες έγινε ένας απολογισμός της πορείας της 
αξιολόγησης με επίκεντρο τα ανοιχτά ζητήματα και εξετάσθηκε αν υπάρχει η 
δυνατότητα μέχρι το επόμενο Eurogroup να επιτευχθεί μία πολιτική συμφωνία, 
ή να αποφασισθεί η επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα και η αξιολόγηση να 
μετατεθεί μερικές ημέρες μετά.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γ. Ντάισελμπλουμ αλλά και οι κύριοι Ρέγκλινγκ, 
Τόμσεν και άλλοι υψηλόβαθμοι εκπρόσωποι των δανειστών θα ξεκινήσουν 
συναντήσεις με τους κυρίους Τσακαλώτο και Χουλιαράκη το αμέσως επόμενο 
διάστημα, ίσως ακόμα και από σήμερα, με την ελληνική πλευρά να δηλώνει 
θετική σ’ αυτήν την εξέλιξη, εκτιμώντας ότι μπορεί να πετύχει μία πολιτική 
συμφωνία.
Γί’ αυτό και στο χθεσινό Euro Working Group (EWG) αντί του αναπληρωτή 
υπουργού Οικονομικών κ. Χουλιαράκη συμμετείχε ο σύμβουλός του, στέλεχος 
του ΥΠΟΙΚ Παναγιώτης Νικολαΐδης.
Αυτή η αλλαγή όπως αναφέρουν από το ΥΠΟΙΚ έγινε έπειτα από συνεννόηση με 
τον επικεφαλής του EWG Τόμας Βίζερ, με στόχο να μη δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα 
στη χθεσινή εν πολλοίς τεχνοκρατική συνεδρίαση του EWG.
Το κεντρικό πρόβλημα στη διαπραγμάτευση και αυτό που φρενάρει 
τη συμφωνία είναι σαφώς η προληπτική νομοθέτηση μέτρων για τα 
δημοσιονομικά, προκειμένου να είναι εφικτή μετά το 2018 η επίτευξη 
πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ, ενώ ανοικτό παραμένει το θέμα 
της ένταξης της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ και ο 
ορισμός των μεσοπρόθεσμων μέτρων το 2018 για την ελάφρυνση του δημόσιου 
χρέους.
Από την πλευρά της η Αθήνα φαίνεται να συζητά μία μείωση στο αφορολόγητο 
γύρω στα 7.200 ευρώ από 8.636 ευρώ που είναι σήμερα και να εξετάζει 
την υιοθέτηση του κόφτη δαπανών εάν υπάρχει απόκλιση από το στόχο 
του πλεονάσματος σε συντάξεις και φοροαπαλλαγές, με αντάλλαγμα τον 
«αντίστροφο» κόφτη ώστε να μπορεί αν υπάρχει υπερκάλυψη των στόχων 
από τα έσοδα να προχωρά σε παροχές σε χαμηλόμισθους, άνεργους και 
χαμηλοσυνταξιούχους και σε μειώσεις φόρων. Επίσης για τα πρωτογενή 
πλεονάσματα για την τετραετία 2018 - 2021 το κυβερνητικό επιτελείο αντί του 
3,5% του ΑΕΠ για 3 έτη σκέφτεται την πρόταση του 3% του ΑΕΠ για 5 έτη.
- ΔΝΤ: ΠΑΡΤΕ ΜΕΤΡΑ ΤΩΡΑ
 Χθες ωστόσο υπήρξε μία νέα κρούση από το ΔΝΤ για άμεση νομοθέτηση των 
μειώσεων σε αφορολόγητο και συντάξεις.
Όπως διευκρίνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΝΤ Τζέρι Ράις, το Ταμείο ζητά 
από την Ελλάδα να νομοθετήσει εδώ και τώρα τις παρεμβάσεις αυτές, οι 
οποίες όμως, όπως είπε, θα εφαρμοστούν στο «εγγύς μέλλον» και αφού η 
οικονομία αρχίσει να ανακάμπτει. Επανέλαβε επίσης τα γνωστά συμπεράσματα 
της πρόσφατης ανάλυσης του Ταμείου, η οποία καταλήγει στο συμπέρασμα 
ότι το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο και συμφώνησε με την αναφορά του 
επικεφαλής του ESM ότι η Ευρώπη έχει προσφέρει μεγάλη βοήθεια στην 
Ελλάδα και πως θα εξακολουθήσει να στηρίζει την Ελλάδα για πολλά χρόνια. 
Όμως όπως υπογράμμισε «αυτή η στήριξη δεν μπορεί να είναι χωρίς όρους. 
Σχετίζεται με μεταρρυθμίσεις, την εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και στόχους 
που πρέπει να τηρηθούν.
Έχουμε δει επανειλημμένα τα τελευταία χρόνια πως η Ελλάδα πέρασε κρίσεις, 
διότι οι μεταρρυθμίσεις δεν συνέβησαν και η Ευρώπη πάγωσε τη βοήθεια. Έτσι, 
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για παράδειγμα, προκλήθηκαν οι συζητήσεις για Grexit. Από την πλευρά του 
ΔΝΤ θέλουμε να βεβαιωθούμε πως οι στόχοι που τίθενται είναι ρεαλιστικοί», 
είπε χαρακτηριστικά ο Ράις.
Να σημειωθεί ότι προχθές ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε υποστήριξε πως το κούρεμα 
χρέους μπορεί να γίνει μόνο αν η Ελλάδα φύγει από το ευρώ! «Ένα κούρεμα 
χρέους θα παραβίαζε τους ευρωπαϊκούς κανόνες βάσει της συνθήκης της 
Λισαβόνας, για να συμβεί κάτι τέτοιο θα πρέπει η Ελλάδα να αποχωρήσει από 
την ευρωζώνη» σημείωσε.
Ωστόσο χθες ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) 
Κλάους Ρέγκλινγκ, σε άρθρο του στους «Financial Times», τονίζει πως η 
Ελλάδα ξεπέρασε τις προσδοκίες το 2016, με υψηλότερο του προβλεπόμενου 
ρυθμό ανάπτυξης και πρωτογενές πλεόνασμα, προσθέτοντας ότι περαιτέρω 
καθυστερήσεις (στην εκταμίευση της επόμενης δόσης) θα μπορούσαν να 
θέσουν σε κίνδυνο αυτήν τη θετική τάση.

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-
ΕΥΟΣΜΟΥ 

ΤΥΠΟΣ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ |  Σελίδες 1-3 | 10/2/2017
Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας κηρύχθηκε από την 
Τετάρτη 8 ΦεβρουρΊου 2017 ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου με απόφαση του 
Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολου Τζιτζικώστα, κατόπιν 
έγκρισης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου 
Εσωτερικών, λόγω της επιχείρησης εξουδετέρωσης της βόμβας και της 
οργανωμένης απομάκρυνσης του πληθυσμού σε ακτίνα 1.900 μέτρων από το 
σημείο εντοπισμού της στην περιοχή του Κορδελιού.
Η γιγαντιαία και πρωτοφανής για τα ελληνικά δεδομένα επιχείρηση για την 
εξουδετέρωση της βόμβας, θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 
από κλιμάκιο πυροτεχνουργών του Ελληνικού Στρατού και σύμφωνα με το 
σχεδιασμό, προβλέπεται η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ απομάκρυνση 62.000 πολιτών που 
βρίσκονται εντός της ζώνης των 1900 μέτρων.
Προληπτικά και για λόγους ασφαλείας οι κάτοικοι των περιοχών (ολόκληρη 
η Δημοτική Κοινότητα Ελευθερίου Κορδελιού και ένα μεγάλο μέρος της 
Δημοτικής Κοινότητας Ευόσμου) θα πρέπει μέχρι τις 10.00 το πρωί της 
Κυριακής να απομακρυνθούν από τη ζώνη και να επιστρέφουν στις κατοικίες 
τους μετά το πέρας της επιχείρησης. Εντός της ζώνης αναστέλλεται κάθε 
δραστηριότητα και λειτουργία μέχρι την άρση της εκκένωσης.
- Ενημέρωση από πόρτα σε πόρτα 
Εξάλλου την Πέμπτη 9 Φεβρουάριου, ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου ξεκίνησε 
τη διανομή ενημερωτικών εντύπων και αφισών πόρτα-πόρτα σε όλες τις 
κατοικίες της υπό εκκένωσης περιοχής, παρέχοντας οδηγίες για τη διαδικασία 
της απομάκρυνσης των κατοίκων, τα σημεία των στάσεων για τη μεταφορά με 
λεωφορεία και τους χώρους υποδοχής.
Σημειώνεται πως για την εξυπηρέτηση και την πληροφόρηση των δημοτών 
οι υπηρεσίες του Δήμου Κορδελιού Ευόσμου θα βρίσκονται σε αυξημένη 
επιφυλακή την Παρασκευή 10, το Σάββατο 11 και την Κυριακή 12 Φεβρουαρίου.
Τηλέφωνα επικοινωνίας και πληροφόρησης των πολιτών: 2313 302100, 2313 
302152, 2313 302181, 2313 302135, 2313 302147, 2313 302129, 2313 302144, 
2313 302175,2313 302137,2313 302153.
- Σε ετοιμότητα ο Δήμος Δέλτα για την εκκένωση βόμβας 
Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται ο μηχανισμός του Δήμου Δέλτα προκειμένου να 
συνδράμει στην επιχείρηση εκκένωσης των Δήμων Ελευθερίου - Κορδελιού 
και Αμπελοκήπων - Μενεμένης, την Κυριακή 12/2, στο πλαίσιο επιχείρησης για 
την απενεργοποίηση της βόμβας που βρέθηκε στο Κορδελιό.
Σημειωτέον ότι κανείς κάτοικος του Δήμου Δέλτα δεν απαιτείται να μετακινηθεί, 
μιας και όλες οι κατοικημένες περιοχές βρίσκονται εκτός της ακτίνας των 1.900 

μέτρων από το σημείο που βρέθηκε η βόμβα.
Την Τετάρτη 8/2/2017, πραγματοποιήθηκε ευρεία σύσκεψη με επικεφαλής 
το Δήμαρχο Ευθ. Φωτόπουλο και τη συμμετοχή του Τμήματος Πολιτικής 
Προστασίας, των αρμόδιων υπηρεσιακών παραγόντων του Δήμου και των 
υπευθύνων των χώρων υποδοχής στη Σίνδο, με θέμα το σχεδίασμά των 
απαραίτητων ενεργειών για την υποδοχή των κατοίκων των δύο γειτονικών 
Δήμων. Στο πλαίσιο αυτό: 
•πραγματοποιήθηκε ήδη η ενημέρωση των επιχειρήσεων που βρίσκονται 
στην επικράτεια του Δήμου και εμπίπτουν στην ακτίνα των 1.900 μέτρων (ένα 
δεύτερο μικρό τμήμα αφορά στα ΕΛΠΕ, τα οποία εκ του νόμου διαθέτουν δικό 
τους σχέδιο αντιμετώπισης κρίσεων σε συνεργασία με την ΠΚΜ. Κι ένα τρίτο 
τμήμα αφορά περιοχή χωρίς κατοικίες πίσω από τον οικισμό Αγία Σοφία).
• από χθες και μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης, την Κυριακή 12/2, το 
τηλέφωνο 2310-796117 του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας θα βρίσκεται στη 
διάθεση των πολιτών από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ.
• μέσω της ιστοσελίδας του Δήμου Δέλτα και των social media θα υπάρξει 
άμεση ενημέρωση για ό,τι χρειαστεί.
• το πρωί της Κυριακής και στη διάρκεια της επιχείρησης, τρία λεωφορεία του 
Δήμου Δέλτα θα συνδράμουν στο έργο της μεταφοράς πληθυσμού, από και 
προς τους Δήμους που θα εκκενωθούν.
•είναι σε ετοιμότητα 6 χώροι υποδοχής στη Σίνδο: το 1ο, 2ο και 3ο Δημοτικό 
Σχολείο, το ΕΠΑΛ, το Κλειστό Γυμναστήριο και το Συνεδριακό Κέντρο.
•το αναγκαίο προσωπικό του Δήμου έχει τεθεί σε επιφυλακή προκειμένου να 
συνδράμει στο έργο της καλύτερης δυνατής υποδοχής των πολιτών, για όσες 
ώρες χρειαστεί. 
Σχετικά με το θέμα, ο Δήμαρχος Ευθύμιος Φωτόπουλος έκανε την 
ακόλουθη δήλωση: «Ο μηχανισμός του Δήμου Δέλτα τέθηκε σε επιφυλακή 
και οργανώσαμε σχέδιο υποδοχής των συμπολιτών μας που θα χρειαστεί 
να έρθουν την Κυριακή από το Ελευθέριο Κορδελιό, τον Εύοσμο, τους 
Αμπελοκήπους και τη Μενεμένη. Την ημέρα της επιχείρησης απενεργοποίησης 
της βόμβας, θα είμαστε από το πρωί στο... πόδι και σε απόλυτο συντονισμό 
με το επιχειρησιακό κέντρο, όπου αυτό εγκατασταθεί, ώστε να πετύχουμε 
το καλύτερο δυνατό. Με καλή οργάνωση και πειθαρχία από πλευράς των 
συνεργαζόμενων φορέων και των πολιτών, σε όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, 
όλα θα πάνε καλά. Δεν υπάρχει κανένας λόγος πανικού. Εμπιστευόμαστε τους 
ειδικούς και αισιοδοξούμε ότι όλα θα πάνε καλά».
- Κλειστό για 5 ώρες το Μακεδονία ΚΤΕΛ την Κυριακή 
Κλειστός θα παραμείνει ο σταθμός «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» των ΚΤΕΛ από τις 10 το πρωί 
μέχρι τις 3 το μεσημέρι, εξαιτίας της επιχείρησης απομάκρυνσης της βόμβας, 
που βρέθηκε στο Κορδελιό και κατόπιν αποφάσεως του συντονιστικού οργάνου 
της περιφέρειας. Στο σταθμό θα βρίσκονται υπάλληλοι της ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης 
Α.Ε. στα εκδοτήρια και τις αποθήκες, οι οποίοι θα ενημερώνουν τους επιβάτες, 
ενώ το ίδιο θα κάνουν και οι τηλεφωνητές της εταιρείας.
Δεν θα πραγματοποιηθεί κανένα δρομολόγιο από τον σταθμό «ΚΤΕΛ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ», μέχρι την ολοκλήρωση της επιχείρησης της απομάκρυνσης της 
βόμβας. Συγκεκριμένα: 1) Τα δρομολόγια Θεσσαλονίκη Αθήνα, θα αναχωρούν 
από τις νέες εγκαταστάσεις της ΚΤΕΛ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. που βρίσκονται 
μέσα στο κτήριο του ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, 
Μοναστηριού 28. Το ίδιο ισχύει και για τις αφίξεις των λεωφορείων από Αθήνα, 
που θα τερματίζουν στον Ν.Σ.Σ.
2) Τα ενδονομαρχιακά δρομολόγια (ΣΤΑΥΡΟ, ΑΣΠΡΟΒΑΛΤΑ, ΖΑΓΚΛΙΒΕΡ1 
κλπ) θα αναχωρούν και θα καταλήγουν στο ΝΕΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΣΤΑΘΜΟ 
(Μοναστηριού 28) Η εταιρεία ζητά την κατανόηση του επιβατικού κοινού, για τις 
μικρές αυτές αλλαγές.
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