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N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣταΣινόΣ πρόΣ ΚυβέρνηΣη για έΦΚα: 

είστε ανοργάνωτοι και παίρνετε από 
τους τραπεζικούς λογαριασμούς 

των μηχανικών διπλές δόσεις

 Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την ανάδειξη  
της Ελλάδας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, 

δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ

Οξεία επίθεση για τον τρόπο οργάνωσης και 
λειτουργίας του νέου Ενιαίου Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης εξαπέλυσε χθες ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Αφορμή ήταν τα 
προχθεσινά πρωτάκουστα συμβάντα με τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των μηχανικών 
και των ασφαλισμένων στο πρώην ΤΣΜΕΔΕ. 
Σύμφωνα με καταγγελίες δεκάδων μηχα-
νικών στο ΤΕΕ, οι τραπεζικοί λογαριασμοί 
μηχανικών που είχαν ενταχθεί σε ρύθμιση 
διακανονισμού παλαιών οφειλών με πάγια 
εντολή χρεώθηκαν προχθες 31 Ιανουαρίου 
2017 με διπλή δόση, προφανώς λόγω λάθους 
των ηλεκτρονικών συστημάτων του ΕΦΚΑ 
λόγω κακής οργάνωσης της μεταφοράς των 
διαδικασιών των συγχωνευθέντων παλιών 
ταμείων, όπως αυτό του ΤΣΜΕΔΕ/ΕΤΑΑ. Ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλω-
σε: «Την ώρα που οι μηχανικοί δεν έχουν ει-

σοδήματα, που εξαντλείται κάθε αποταμίευση 
λόγω υπέρογκων φορολογικών και ασφαλι-
στικών εισφορών, που δεν υπάρχουν δου-
λείες ακόμη και για το πιο έμπειρο και ικανό 
επιστημονικό προσωπικό της χώρας, ο ΕΦΚΑ, 
με ευθύνη της κυβέρνησης, κάνει λάθη που 
κοστίζουν, που αφαιρούν χρήματα από τους 
τραπεζικούς λογαριασμούς μας. Είναι απα-
ράδεκτο! Δεν είναι δυνατόν στην αγορά να 
λογαριάζουμε σήμερα και το τελευταίο ευρώ 
των εξόδων και ο ΕΦΚΑ να χρεώνει στους 
μηχανικούς διπλή δόση! Σήμερα πρέπει να 
δοθεί λύση και να επιστραφούν όσα χρήματα 
λόγω λάθους εισπράχθηκαν χθες.»

Σύμφωνα με πληροφορίες, μέσα στην χθεσι-
νή ημέρα, μετά την δημόσια καταγγελία του 
ΤΕΕ, κινητοποιήθηκε ο μηχανισμός του ΕΦΚΑ 
προκειμένου να γίνει αντιλογισμός και να επι-
στραφούν τα χρήματα στους λογαριασμούς.

«πρέπει να δοθεί 
λύση και να 
επιστραφούν όσα 
χρήματα λόγω 
λάθους εισπρά-
χθηκαν» τόνισε 
στη δήλωση του ο 
πρόεδρος του τέέ 
γ. Στασινός

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:

•  Στασινός προς Κυβέρνηση για ΕΦΚΑ: είστε 
ανοργάνωτοι και παίρνετε από τους τραπεζικούς 
λογαριασμούς των μηχανικών διπλές δόσεις (σελ.1)

•  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ATHENS ENERGY 
FORUM -  Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την ανάδειξη 
της Ελλάδας σε περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, 
δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ – αναλυτικό ρεπορτάζ 
από τις βασικές τοποθετήσεις της πρώτης ημέρας 
(σελ.1,4,5,6)

•  Κάτω από το μισό του κόστους αγοράς για τη ΔΕΗ η 
τιμή στα ΝΟΜΕ (σελ.6)

•  Τι είπαν οι Γ. Σταθάκης και Σ. Φάμελλος σε εκδήλω-
ση για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
-ΣΒΑΚ (σελ.3)

•  «Προτεραιότητα η ολοκλήρωση των δασικών χαρ-
τών» δήλωσε ο αν. ΥΠΕΝ  στους εκπροσώπους των 
Αποκεντρωμένων Διοικήσεων (σελ.7)

•  Πανελλαδικές: Οι πρυτάνεις ζητούν μείωση εισα-
κτέων κατά 50% (σελ.7)

•  Θωρακίζεται θεσμικά ο υγρότοπος Βουρκαρίου 
Μεγάρων και Πάχης (σελ.8)

•  Σταθερότητα στο οικονομικό κλίμα, επιδείνωση 
όμως της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, τον Ιανου-
άριο 2017, διαπιστώνει το ΙΟΒΕ (σελ.9)

•  Endeavor Greece: Λιγότερες κατά 50% οι νέες 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε σχέση με το 2008. 
Eξαίρεση αποτελεί o κλάδος του τουρισμού (σελ.9)

•  Πρόστιμο 1000 ευρώ σε επιχειρήσεις που δεν 
έχουν πινακίδες για POS (σελ.10)

•  Καταργούνται τα τέλη περιαγωγής στην ΕΕ από τις 
15 Ιουνίου (σελ.10)

•  Εναλλακτικά καύσιμα στη ναυτιλία: Μία σύντομη 
επισκόπηση (σελ. 11,12)

•  Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Μελετητών 
Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών 
Πόρων 2017 (σελ.2)

•  3o Διεθνές Συνέδριο του Δικτύου για Βιομηχανικά 
Μολυσμένες Περιοχές (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα Τύπου (σελ.13)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.14-15)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές 
ειδήσεις.

Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την ανάδειξη της Ελλάδας σε σημαντικό 
"παίκτη" και περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, επισήμανε ο πρέσβης 
των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ μιλώντας σήμερα στο Athens 
Energy Forum. Ο Αμερικανός πρέσβης άσκησε επίσης σκληρή κρι-
τική στην ρωσική ενεργειακή πολιτική και τάχθηκε κατά της υλοποί-
ησης έργων που περιορίζουν τη διαφοροποίηση του ενεργειακού 
εφοδιασμού της Ευρώπης, στα οποία περιέλαβε τον αγωγό North 
Stream 2 αλλά και τον ελληνοϊταλικό αγωγό ITGI. Από την πλευρά 
του ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού 
της Κύπρου, Γιώργος Λακκοτρύπης είπε ότι η επίλυση του Κυπρια-
κού δεν αποτελεί προϋπόθεση για την εκμετάλλευση των ενεργεια-
κών πόρων του νησιού, αποκλείοντας το ενδεχόμενο να μεταφερ-
θούν με αγωγό μέσω Τουρκίας προς την Ευρώπη. Παράλληλα ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώ-
ντας στο  ίδιο συνέδριο είπε ότι  οι στόχοι της ενεργειακής πολιτικής 
μέχρι το 2020  είναι μια πιο ανταγωνιστική αγορά, φθηνότερη ενέρ-

γεια για τους καταναλωτές και ειδική μέριμνα για τα φτωχά νοικοκυ-
ριά,, διασυνοριακή συνεργασία, ασφάλεια και διαφοροποίηση του 
ενεργειακού εφοδιασμού και αλλαγή του ενεργειακού μίγματος, με 
αιχμή του δόρατος τις ΑΠΕ.  O υπουργός και αναφέρθηκε αναλυ-
τικά στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης για τη ΔΕΗ, στην κατεύ-
θυνση να γίνει αποκλιμάκωση του μεριδίου της Επιχείρησης, μέσα 
από το μηχανισμό για τα ΝΟΜΕ.  Εξάλλου την ανάγκη η Ελλάδα, 
ως ένας αξιόπιστος εταίρος και σύμμαχος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, να 
επαναπροσδιορίσει και να ενισχύσει τον σταθεροποιητικό της ρόλο 
σε μια ταραγμένη περιοχή, στην οποία η ενέργεια αναδεικνύεται 
ως το κυρίαρχο ζήτημα για το μέλλον της, τόνισε ο υπεύθυνος του 
τομέα Εξωτερικών της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος. Ο κ. Σκρέκας, 
τομεάρχης Ενέργειας της ΝΔ, είπε ζήτησε να προστατευθεί η βιο-
μηχανία. Ο Γ. Μανιάτηςτης Δημοκρατικής Συμπαράταξης είπε ότι 
«ο ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψε τη ΔΕΗ από δημόσια επιχείρηση σε δημόσιο 
χρέος». Αναλυτικά στις σελίδες 4,5,6



  Το 1ο πανελλήνιο συνέδριο με θέμα «Κλιματική 
αλλαγή, αυτοδιοίκηση και Θεσσαλία μπροστά στην 
παγκόσμια πρόκληση», θα πραγματοποιηθεί στις 9 
και 10 Ιουνίου 2017, στην πόλη τα Καρδίτσας.
Το συνέδριο διοργανώνει η ΠΕΔ Θεσσαλίας, με τη 
συνεργασία του ΤΕΕ - Περιφερειακό Τμήμα Κεντρι-
κής & Δυτικής Θεσσαλίας , το ΤΕΕ Περιφερειακό 
Τμήμα Μαγνησίας, ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδος και 
η ΕΘΕΜ (Εταιρεία Θεσσαλικών Μελετών) και τελεί 
υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενώ 
έχει σκοπό να αναδειχθούν περιβαλλοντικά θέματα 

της περιοχής και να ευαισθητοποιηθούν τόσο η 
επιστημονική κοινότητα, όσο και οι πολίτες.
Όσοι ενδιαφέρονται να παρουσιάσουν εργασίες  ή 
poster ή e-poster  στο συνέδριο πρέπει να υποβά-
λουν περίληψη των εργασιών σε ψηφιακή μορφή  
(στο: info@pedthesslias4clima.gr ), ακολουθώντας 
τις οδηγίες (www.pedthesslias4clima.gr) για τη σύ-
νταξη των περιλήψεων, μέχρι τις 30 Μαρτίου 2017.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2410 252121, 2410 
259757 , email : info@pedthessalias4clima.gr , 
www.pedthessalias4clima.gr

   Το Εργαστήριο Περιβαλλοντικής Μηχα-
νικής (EnvE Lab) του Τμήματος Χημικών 
Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημί-
ου της Θεσσαλονίκης και η Ευρωπαïκή Συ-
νεργασία Επιστήμης και Τεχνολογίας (COST) 
διοργανώνουν το 3ο διεθνές συνέδριο του 
Δικτύου για Βιομηχανικά Μολυσμένες Πε-
ριοχές και Υγεία (Third Plenary Conference 
COST Action IS1408 - ICSHNet), στις 7 
Φεβρουαρίου 2017, στο Κέντρο Διάδοσης 
Ερευνητικών Αποτελεσμάτων (ΚΕΔΕΑ) του 
ΑΠΘ.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «στην 
εκδήλωση θα παρευρεθούν διακεκριμέ-
νοι επιστήμονες από όλη την Ευρώπη για 
να συνδιαμορφώσουν ένα κοινό Ευρω-
παïκό πλαίσιο έρευνας και διαχείρισης 

της περιβαλλοντικής υγείας βιομηχανικά 
μολυσμένων περιοχών.  Το Δίκτυο ICSHNet 
ταυτοποιεί γνωσιακά κενά και θέτει σχετι-
κές προτεραιότητες έρευνας, προωθεί την 
ανάπτυξη εναρμονισμένης μεθοδολογίας σε 
πανευρωπαϊκή κλίμακα, υποστηρίζει κοινές 
ερευνητικές δράσεις και αναπτύσσει οδηγί-
ες και πόρους για την εκτίμηση, διαχείριση 
και επικοινωνία του κινδύνου από βιομηχα-
νικά μολυσμένες περιοχές».  
Δηλώσεις συμμετοχής μέχρι τις 3 Φεβρου-
αρίου 2017.
Πληροφορίες: http://www.enve-lab.eu/
index.php/third-plenary-conference-for-
industrial, τηλ.: 2310 994562, 2310 996227, 
email: Sarigiannis@auth.gr, maria@eng.
auth.gr
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Ενημερωτική εκδήλωση για 
τους μηχανικούς σχετικά με το νέο ασφαλιστικό 
(ασφαλιστικές εισφορές, εγγυοδοσία, νέο ταμείο 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. κτλ.). ΚόΖανη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη 
Θεσσαλονίκη»
ΘέΣΣαΛόνιΚη

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: τεχνικής ενημέρωσης: «Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – Τεχνικές 
Προκλήσεις κατά την Κατασκευή του Έργου»    
αΘηνα

Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας/τμήματος Δυτικής 
Μακεδονίας

ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μα-
κεδονίας, σε συνεργασία με 
το ΓΕΩΤΕΕ- Παράρτημα ΚΜ 
και τον Δικηγορικό Σύλλογο 
Θεσσαλονίκης

Ελληνικό Παράρτημα της 
ASHRAE
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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

Πανελλήνιο συνέδριο για την κλιματική αλλαγή 

3o Διεθνές Συνέδριο του Δικτύου για  
Βιομηχανικά Μολυσμένες Περιοχές 

 Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Μελετη-
τών Υδραυλικών Έργων και Διαχείρισης Υδατικών 
Πόρων καλεί τα μέλη στην ετήσια Τακτική Γενική 
Συνέλευση, η οποία και θα έχει την παρακάτω 
ημερήσια διάταξη:
- Λογοδοσία του Δ.Σ. και οικονομικός απολογι-
σμός έτους 2016
- Έγκριση πεπραγμένων και οικονομικού απολο-
γισμού
- Παρουσίαση και έγκριση προτεινόμενου προϋ-
πολογισμού διαχειριστικής περιόδου 2017
- Εκλογή εισόδου νέων μελών
- Άλλες ανακοινώσεις και προτάσεις του Δ.Σ. και 
μελών του Συνδέσμου
- Αρχαιρεσίες
Η Γενική Συνέλευση θα γίνει την Τετάρτη 15 Φε-
βρουαρίου 2017, ώρα 15.00, στην αίθουσα εκδη-
λώσεων του ΤΕΕ, οδός Νίκης 4, 1ος όροφος και 
θα θεωρηθεί σε απαρτία αν παραστεί, αυτοπρο-
σώπως ή δια αντιπροσώπου, το 50% των ταμειακά 
ενήμερων μελών του Συνδέσμου. Σε περίπτωση 
που  δεν επιτευχθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση 
θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 
2017, ώρα 15.00-18.00, αίθουσα εκδηλώσεων του 
ΤΕΕ, οδός Νίκης 4, 1ος όροφος και θα θεωρηθεί 
σε απαρτία αν παραστεί το 25% των ταμειακά 
ενήμερων μελών του Συνδέσμου.  
Πολιτικοί Μηχανικοί, οι οποίοι ενδιαφέρονται να 
υποβάλλουν αίτηση εγγραφής στο ΣΜΥΕ θα πρέ-
πει, να αποστείλουν προς το Δ.Σ. σχετική αίτηση το 
αργότερο έως τις 8 Φεβρουαρίου 2017. 
Πληροφορίες: http://www.smye.gr, info@smye.gr, 
τηλέφωνα 210-72.10.909 (Πρόεδρος Χ. Δαμ-
βέργης)  και 210/80.63.103 (Γεν. Γραμματέας Στ. 
Λεβέντης).

Γενική Συνέλευση  
ΣΜΥΕ 2017
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Τι είπαν οι Γ. Σταθάκης και Σ. Φάμελλος σε εκδήλωση  
για τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ) 

Επιστολή προέδρου ΔΣ ΣΠΜΕ προς τα μέλη του Συλλόγου για συνδρομές  
και προγραμματισμό δράσης 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Στις πρωτοβουλίες που έχουν υλοποιηθεί και στις ρυθμίσεις που προωθούνται για την ολοκλή-
ρωση του χωρικού σχεδιασμού της χώρας αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Υποδομών 
και Μεταφορών, με θέμα, την ανάπτυξη Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), σύμ-
φψωνα με σχετικό δελτίο Τύπου. «Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια να αντιμετωπισθούν παθο-
γένειες και προβλήματα που έχουν κληρονομηθεί στο χωρικό σχεδιασμό», τόνισε ο Υπουργός. 
«Δημιουργούμε ένα νέο συμπαγές πλαίσιο, αναπτυξιακό και βιώσιμο για τις πόλεις, τους πολίτες 
και τις σχεδιαζόμενες δράσεις». Το πρώτο βήμα έγινε με την ψήφιση του νέου νόμου για το Χω-
ρικό Σχεδιασμό, στο πλαίσιο του οποίου αναμένεται να προχωρήσουν οι Δήμοι όλης της χώρας 
σε νέους πολεοδομικούς και χωροταξικούς σχεδιασμούς, που θα αποτελέσουν τη βάση για το 
χωρικό σχεδιασμό όλης της επικράτειας. Εξίσου σημαντική, είναι η ώθηση που θα δοθεί για την 
κτηματογράφηση της χώρας, τη διαχείριση της οποίας θα αναλάβει ο ενοποιημένος φορέας, 
που θα ιδρυθεί και θα συμπεριλαμβάνει τα κτηματολογικά γραφεία και τα υποθηκοφυλακεία. 
Ιστορική απόφαση χαρακτήρισε, εξάλλου, ο κ. Σταθάκης την ανάρτηση δασικών χαρτών. «Δεν 
μπορεί να υπάρξει χωρικός σχεδιασμός χωρίς την επίλυση της οριοθέτησης των δασών της χώ-
ρας. Ανοίγει, έτσι, ο δρόμος για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου,  διευκόλυνση των επενδύσεων και 
προσδιορισμός των χρήσεων γης». Το επόμενο βήμα, είπε ο Υπουργός, «είναι η οριστική χάραξη 
για τους αιγιαλούς». Η προσπάθεια να αλλάξουν ριζικά όλα τα θέματα που αφορούν στις χωρικές 
πολιτικές ενισχύεται και από τα Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (ΣΒΑΚ), ένα νέο εργα-
λείο, όπως είπε ο κ. Σταθάκης, που συνδυάζει τις πολιτικές αυτές με τις συγκοινωνιακές, είναι 
πιο συμμετοχικό και αποτελεί ευκαιρία για την ανάδειξη ενός διαφορετικού τρόπου σχεδιασμού 
των δημοσίων έργων, του δημόσιου χώρου και των μεταφορών, για μια καλύτερη ποιότητα ζωής 
στις πόλεις και την περιφέρεια.Το ΥΠΕΝ, τόνισε ο κ. Σταθάκης, ενισχύει την πρωτοβουλία για τα 
ΣΒΑΚ, μέσω του Πράσινου Ταμείου, που διέθεσε ήδη 9 εκατ. ευρώ σε 150 Δήμους, για την εκπό-

νηση ΣΒΑΚ. Στην εκδήλωση μίλησε και ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος αναφέρθηκε στην εκστρατεία που συντονίζει το ΥΠΕΝ για την 
ευαισθητοποίηση ελληνικών πόλεων στην υιοθέτηση Σχεδίων Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 
Όπως είπε, οι συμμετοχές των ελληνικών πόλεων στην εκστρατεία κάθε χρόνο αυξάνονται, ενώ 
ελληνικές πόλεις βρέθηκαν στην τελική δεκάδα των υποψήφιων πόλεων για τα ευρωπαϊκά 
βραβεία βιώσιμης κινητικότητας.  Στο πλαίσιο αυτό, το ΥΠΕΝ έχει καθιερώσει το θεσμό των 
ελληνικών βραβείων βιώσιμης κινητικότητας και κάθε χρόνο επιλέγεται η ελληνική πόλη με 
τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Επιπρόσθετα, το ΥΠΕΝ έχει 
ήδη ξεκινήσει τη δημιουργία ενός εθνικού δικτύου Τοπικών Συντονιστών Βιώσιμης Κινητικότη-
τας, ζητώντας από τους δήμους της χώρας να ορίσουν εκπροσώπους, οι οποίοι θα κληθούν να 
παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό καινοτόμο εργαστήρι, το οποίο διοργανώνεται σε συνεργασία 
με το ΙΝΕΠ το Μάιο. Το ΥΠΕΝ, είπε ο κ. Φάμελλος, υποστηρίζει την Ολοκληρωμένη Στρατηγική 
για την Αστική Κινητικότητα, την οποία όχι μόνο θα διαβιβάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά 
και την  χρησιμοποιεί για την επιλογή και εφαρμογή των απαιτούμενων μέτρων και δράσεων 
για τη βελτίωση της αστικής κινητικότητας, γεγονός που σημαίνει τον από κοινού συντονισμένο 
σχεδιασμό των αστικών δραστηριοτήτων και των μετακινήσεων, την αλληλεξάρτηση των παρεμ-
βάσεων σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού, κανονισμών και προτύπων, αλλά  και μια δέσμη συνο-
δευτικών οριζόντιων μέτρων με στόχο την ολιστική αντιμετώπιση του θέματος μέσω συνολικού 
σχεδιασμού.  «Ήρθε η ώρα», κατέληξε ο κ. Φάμελλος, «να περάσουμε από τα λόγια στην πράξη. 
Έχουμε γεμίσει λόγια για ανακύκλωση, αειφόρο ενέργεια, Ημέρα Περιβάλλοντος και βιώσιμη 
κινητικότητα, όμως η πραγματικότητα δεν είχε αλλάξει και ο αυτοέλεγχος όλων των φορέων και 
των επιπέδων διοίκησης και αυτοδιοίκησης είναι περιορισμένος. Είναι πολύ σημαντικά τα προ-
γράμματα ανταλλαγής τεχνογνωσίας, όμως σήμερα αυτή η κυβέρνηση κάνει ένα βήμα επιπλέον, 
κάνει όλους αυτούς τους στόχους πράξη και τους συνδέει με τη δίκαιη ανάπτυξη».

Ο Βασίλης Μπαρδάκης πρόεδρος ΔΣ ΣΠΜΕ, με επιστολή του προς τα μέλη του Συλλόγου 
αναφέρεται σε προγραμματισμό δραστηριοτήτων και λειτουργίας του ΣΠΜΕ και ταυτο-
χρόνως στο θέμα των συνδρομών, υπογραμμίζοντας ότι «η ελάχιστη ετήσια οικονομική 
συνδρομή μας προς τον ΣΠΜΕ είναι συμβολική (*6 ευρώ*) - ανεξαρτήτως του χρόνου 
εγγραφής καλώντας τα μέλη να ανταποκριθούν σε αυτή τη συμβολική υποχρέωση. Ανα-
λυτικά στην επιστολή του προέδρου του ΔΣ ΣΠΜΕ σημειώνεται: “Αγαπητές & Αγαπητοί 
Συνάδελφοι, η απόφαση της ΓΣ για μειωμένες συνδρομές και παραγραφή παλαιών οφει-
λών εξακολουθεί να ισχύει. Έτσι, η ελάχιστη ετήσια οικονομική συνδρομή μας προς τον 
ΣΠΜΕ* είναι συμβολική (6 ευρώ) - ανεξαρτήτως του χρόνου εγγραφής. Παρακαλούμε να 
φροντίσετε την ατομική σας συνδρομή μέσω μεταφοράς των 6 €: στον τραπεζικό λογα-
ριασμό ΕΤΕ 152480057-51 ΙΒΑΝ GR 40 0110 1520 0000 1524 8005 751, ή στον τραπεζικό 

λογαριασμό ΑΤΤΙΚΗΣ 84960217 ΙΒΑΝ GR 75 0160 8870 0000 0008 4960 217. Σημειώνο-
ντας το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ, τον ΑΜ ΤΕΕ ή το ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ, και τον αριθμό του κινη-
τού σας τηλεφώνου. Προς επίδειξη ανθεκτικότητας σε διάρκεια τις επόμενες ημέρες ο 
Σύλλογός μας: θα μετεγκατασταθεί, και  θα αξιοποιήσει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες 
για την απόλυτη μείωση του κόστους λειτουργίας, και την καλύτερη εξυπηρέτηση των 
Συναδέλφων. Εντός του 1ου τριμήνου του 2017 ο Σύλλογός μας : ολοκληρώνει τη νέα 
του ιστοσελίδα, διοργανώνει μεγάλο σεμινάριο Επεμβάσεων για κατασκευές εκ φέρου-
σας τοιχοποιίας (με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης), δρομολογεί την 
επανέκδοση του περιοδικού. Στα θέματα Επαγγελματικών Δικαιωμάτων και Μητρώων: 
οι διαπραγματεύσεις επανα-κορυφώνονται. Οι εκπρόσωποι του ΣΠΜΕ συμμετέχουν αδι-
άλειπτα και υποστηρίζουν τις τεκμηριωμένες θέσεις του Κλάδου μας”

Σε ένα μήνα περίπου θα λειτουργήσουν οι Σήραγγες 
Παναγοπούλας και το τμήμα μέχρι το Ξυλόκαστρο. 
Αυτό δήλωσε ο Υπουργός Υποδομών Χρήστος Σπίρ-
τζης, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε ο δημο-
σιογράφος Νίκος Καραγιάννης στο ypodomes.com. 
Οι Σήραγγες Παναγοπούλας αποτελούν το μεγαλύτε-
ρο τεχνικό έργο στην κατασκευή του άξονα από την 
Κόρινθο μέχρι την Πάτρα και είναι το "καμάρι" της 
Ολυμπίας Οδού. Η μία από αυτές με κατεύθυνση προς 
Αθήνα θα είναι η τρίτη μεγαλύτερη οδική σήραγγα της 

χώρας με 4χλμ. Με την ολοκλήρωση τους θα τελειώσει 
και το "βάσανο" της διέλευσης στην περιοχή η οποία 
είναι διαβόητη για τις κατολισθήσεις της. Προ ημερών 
υπήρξε μία μικρή κατολίσθηση που όμως αντιμετωπί-
στηκε αποτελεσματικά. Το άλλο τμήμα που θα παρα-
δοθεί είναι 6χλμ και θα φτάσει τον αυτοκινητόδρομο 
μέχρι το Ξυλόκαστρο. Το τμήμα αυτό έχει μεγάλη ωρι-
μότητα και αυτή την εποχή γίνονται οι τελικές εργασί-
ες. Θα πρέπει πάντως να σημειωθεί ότι τα έργα αντιμε-
τώπισαν σημαντικές δυσκολίες από την βαρυχειμωνιά 

που αντιμετωπίζει η χώρα και αυτό προσθέτει ακόμα 
μεγαλύτερη δυσκολία στο να προχωρήσουν γρήγο-
ρα τα έργα. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς 
λόγους που δεν μπορούσαμε να έχουμε παραδόσεις 
τμημάτων μέσα στον Ιανουάριο όπως αρχικά είχε σχε-
διαστεί. Από εκεί και έπειτα θα έχουμε την παράδο-
ση όλου του δρόμου μέχρι το τέλος Μαρτίου που θα 
χαρακτηρίζεται ως λειτουργικός και του συνόλου του 
έργου μέχρι τον Αύγουστο με μία εξαίρεση του έργου 
του Υπέρ-Κόμβου του Ρίου.

Οι  σήραγγες Παναγοπούλας και το τμήμα μέχρι το Ξυλόκαστρο  
της Ολυμπίας Οδού παραδίδονται στην κυκλοφορία στο τέλος Φλεβάρη 



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ATHENS ENERGY FORUM 

Υπουργός ΠΕΝ: οι άξονες της ενεργειακής πολιτικής της χώρας  
τα επόμενα χρόνια

Σκρέκας: Παράδειγμα συνεπειών της λαϊκιστικής πολιτικής η ΔΕΗ – 
Να προστατευθεί η βιομηχανία

Μανιάτης: Ο ΣΥΡΙΖΑ μετέτρεψε τη ΔΕΗ από δημόσια επιχείρηση σε δημόσιο χρέος

Ο ελληνικός ενεργειακός τομέας έχει σαφείς στόχους να έρθουν επενδύσεις και, μέσω αυτών, 
να ωφεληθεί η οικονομία και η κοινωνία. Αυτό είναι το βασικό μήνυμα που έστειλε ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης, μιλώντας από το βήμα του Athens Energy 
Forum 2017.«Μέχρι το 2020 θα έχουμε μια διαφορετική αγορά ενέργειας στην Ελλάδα», τό-
νισε ο κ. Σταθάκης, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ και πρόσθεσε ότι «θέλουμε μια πιο αντα-
γωνιστική αγορά, φθηνότερη ενέργεια για τους καταναλωτές και ειδική μέριμνα για τα φτωχά 
νοικοκυριά, ώστε να υπάρχει πρόσβαση στην ενέργεια για όλους, διασυνοριακή συνεργασία, 
ασφάλεια και διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού και αλλαγή του ενεργειακού μίγ-
ματος, με αιχμή του δόρατος τις ΑΠΕ». Ειδικά για τις ΑΠΕ, ο υπουργός ανέφερε ότι ο στόχος 
για 30% ΑΠΕ θα έχει επιτευχθεί πολύ πριν από το 2030, με βάση το ρυθμό επενδύσεων που 
δρομολογούνται σήμερα. Προανήγγειλε, δε, ότι ένα από τα νομοσχέδια που θα κατατεθούν το 
αμέσως επόμενο διάστημα θα αφορά τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς. Στην ομιλία του, ο 
κ. Σταθάκης αναφέρθηκε στους 4 πυλώνες της πολιτικής της κυβέρνησης για τον ενεργειακό 
τομέα στη χώρα. Πρώτος πυλώνας, όπως είπε, είναι η ισχυρή ΔΕΗ. Αναφερόμενος στο τι έχει 
γίνει μέχρι τώρα και σε σχέση με τις υποχρεώσεις που έχει αναλάβει η χώρα έναντι των δανει-
στών σε σχέση με τη ΔΕΗ, ο κ. Σταθάκης σημείωσε ότι η κυβέρνηση επέλεξε μια διαφορετική 
πολιτική από εκείνη της "μικρής ΔΕΗ" που είχε επιλεγεί από την προηγούμενη κυβέρνηση, 
καθώς θεωρεί ότι δεν πρέπει η ΔΕΗ να συρρικνωθεί άλλο στον παραγωγικό τομέα. Αντίθετα 
επέλεξε τα NOME ως εργαλείο για τη μείωση του ποσοστού της ΔΕΗ στην προμήθεια. Σε 
σχέση με τη χθεσινή δημοπρασία ΝΟΜΕ, η εκτίμηση του υπουργού είναι ότι πήγε καλά και 
μπορεί να λειτουργήσει θετικά και για το μέλλον. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον υπουργό, η 
επιτυχία της χθεσινής δημοπρασίας συνιστά απόδειξη, όπως είπε, ότι υπάρχει ανταγωνισμός 
και ενδιαφέρον, συνεπώς, αναμένεται να διευκολυνθεί η επέκταση των ιδιωτών στην αγορά 
και να δημιουργηθεί πιο ομαλό σύστημα μετάβασης στον επιδιωκόμενο στόχο.  Αντίστοιχες 
αισιόδοξες προσδοκίες διατηρεί και για την εφαρμογή του target model, που θα ισχύσει 
από 1/1/2018. Ο δεύτερος πυλώνας, είναι η δημιουργία ενός έξυπνου δικτύου διανομής. Ως 
προς αυτό, σύμφωνα με τον κ. Σταθάκη, έμφαση δίνεται στο τεράστιας σημασίας έργο για τη 
μετάβαση των νησιών μέσω διασυνδέσεων. Μάλιστα, όπως σημείωσε ανοίγει ένα νέο πεδίο 
ανάπτυξης με τη νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τα νησιά που είχε προαναγγελθεί και από 

τον επίτροπο Κανιέτε, πρώτη πράξη της οποίας θα αποτελέσει το φόρουμ για τα νησιά που 
θα διεξαχθεί το καλοκαίρι στην Κρήτη. «Θέτουμε όλες τις προϋποθέσεις, ώστε τα νησιά να 
μεταβούν σε ένα σύστημα διασυνδεδεμένο, από το πετρέλαιο που χρησιμοποιούν σήμερα», 
είπε ο κ. Σταθάκης, συμπληρώνοντας ότι η σύνδεση του ηπειρωτικού συστήματος με τις Κυ-
κλάδες και την Κρήτη περιλαμβάνονται στο σχεδιασμό αυτό.  Ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει 
με τη στρατηγική για την ανάδειξη της χώρας σε ενεργειακό κόμβο, που περιλαμβάνει ως 
βασικά μέρη την κατασκευή του αγωγού TAP, την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου φυσικού 
αερίου, τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό IGB κ.λπ. Ξεχωριστή σημασία αποκτά, με βάση και τις 
πρόσφατες εξελίξεις, η αναφορά του κ. Σταθάκη ότι είναι προχωρημένες οι συζητήσεις για το 
LNG στην Αλεξανδρούπολη. Ο τομέας των υδρογονανθράκων αποτελεί τον τέταρτο πυλώνα, 
κατά τον υπουργό. Ο κ. Σταθάκης ανέφερε ότι έχει ολοκληρωθεί η διαπραγμάτευση με Total 
και ΕΛΠΕ για το οικόπεδο 2 και σύντομα αναμένεται να μπουν και οι υπογραφές στη σύμβαση. 
Ενδιαφέρον έχει η αναφορά ότι υπάρχει εκτενής συνεργασία με την Κύπρο για το θεσμικό 
πλάισιο. Επίσης, ο υπουργός ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την μορφή 
που θα πάρει η ΕΔΕΥ, καθώς και για την ίδρυση του δημόσιου Ταμείου Υδρογονανθράκων. 
Ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε και στο θέμα της δεύτερης αξιολόγησης. Συγκεκριμένα, είπε τα 
εξής: «Είμαστε στη μέση του Προγράμματος 2015-2018. Βρισκόμαστε σε ένα σημείο ισχυρής 
προόδου. Στο τέλος της ημέρας, όλα κρίνονται από τις επιδόσεις της ελληνικής οικονομίας. 
Το 2016 καταγράφηκαν τρία θετικά πρόσημα, στο πεδίο της δημοσιονομικής σταθερότητας, 
του χρηματοπιστωτικού τομέα και την προώθηση των μεταρρυθμίσεων. Και το 2017 θα είναι 
έτος θετικής ανάκαμψης της οικονομίας, με ρυθμό 2,5-3%. Συνεπώς, η συμφωνία έχει κα-
λύψει τους βασικούς στόχους μέχρι στιγμής. Δεν υπάρχουν ουσιαστικές διαφωνίες με τους 
θεσμούς, προφανώς, η διαπραγμάτευση σήμερα εμπλέκει δύσκολα θέματα, που αφορούν στη 
μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος περίοδο. Η ελληνική κυβέρνηση θέλει να υπάρξει 
μια συμφωνία-πλαίσιο με αυξημένες εγγυήσεις προς τους θεσμούς. Αυτό, όμως, δεν μπορεί 
να περιλαμβάνει την προκαταβολική θεσμοθέτηση μέτρων έναντι του μέλλοντος, τα οποία ξε-
φεύγουν από το πλαίσιο μιας εύλογης συμφωνίας. Για μας, η συμφωνία πρέπει να περιλαμβά-
νει, την ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης, τι θα γίνει μετά το 2018 και το χρέος. Πιστεύω ότι όλα 
θα πάνε καλά και σύντομα θα έχουμε συμφωνία χωρίς άλλες καθυστερήσεις». 

Παράδειγμα του τι μπορεί να συμβεί σε μια δημόσια επι-
χείρηση όταν κάποιοι πολιτικοί υλοποιούν λαϊκιστικές 
πολιτικές αποτελεί η ΔΕΗ, τόνισε ο κ. Σκρέκας, τομεάρ-
χης Ενέργειας της ΝΔ, μιλώντας από το βήμα του Athens 
Energy Forum 2017. Σύμφωνα με το ΑΠΕ ο κ. Σκρέκας 
σημείωσε ότι η ΔΕΗ έχει χάσει 2 δισ. από τη χρηματιστηρι-

ακή της αξία από τα μέσα του 2014. Η πολιτική της ΝΔ για 
τη ΔΕΗ δίνει έμφαση στο πως θα προστατευθεί η βιώσιμη 
ανάπτυξη της ΔΕΗ, καθώς και στην αναδιοργάνωση του 
μοντέλου εταιρικής διακυβέρνησης. Στόχος της ενεργει-
ακής πολιτικής της ΝΔ είναι η ενεργειακή ασφάλεια, με 
ανταγωνιστικές τιμές και μείωση ρύπων. Σημείο κλειδί, 

κατά τον κ. Σκρέκα, είναι η τόνωση των διασυνδέσεων 
εντός κι εκτός. Η Ελλάδα μπορεί και πρέπει να γίνει ηγέτης 
στις ΑΠΕ, τόνισε ο κ. Σκρέκας. Επίσης, ο κ. Σκρέκας υπο-
γράμμισε ότι θα πρέπει να προστατευθεί η βιομηχανία από 
τα αυξημένα τιμολόγια, που είναι διπλάσια σε σχέση με την 
υπόλοιπη Ευρώπη.

"Χαίρομαι που άκουσα από τον κ. Σταθάκη για το Ταμείο Υδρογονανθράκων και την επί-
τευξη του στόχου για τις ΑΠΕ", ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του στο Athens Energy 
Forum 2017 o Γ. Μανιάτης, υπεύθυνος της Κ.Ο. της Δημοκρατικής Συμπαράταξης για 
Ενέργεια, Περιβάλλον και Υποδομές, σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ. Η Κύπρος 
αποτελεί σημαντικό παράδειγμα, σημείωσε ο κ. Μανιάτης, χαρακτηρίζοντας μάλιστα τον 
Γ. Λακκοτρύπη ως "έναν από τους τρεις καλύτερους υπουργούς στην Ευρώπη". Σε σχέση 
με τους στόχους για το 2020 και το 2030, ο κ. Μανιάτης τόνισε ότι θα πρέπει να κατα-
βληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε η Συμφωνία του Παρισιού για την Κλιματική Αλ-
λαγή να μετατραπεί σε δράσεις. Ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς 
της σχετικά με τη ΔΕΗ, ο κ. Μανιάτης σημείωσε εμείς θέσαμε σε εφαρμογή το σχέδιο 
για τη 'μικρή ΔΕΗ', από το οποίο τα προσοκώμενα οφέλη ανέρχονταν 5 δισ., έχοντας 

ως παράδειγμα την ιδιωτικοποίηση της ENEL, η οποία πλέον τα πάει περίφημα, όπως 
σημείωσε. Η πορεία αυτή αντιστράφηκε με την ανάδειξη του ΣΥΡΙΖΑ στην κυβέρνηση, 
καθώς απέσυρε το συγκεκριμένο νόμο. Ο κ. Μανιάτης συνέχισε λέγοντας με έμφαση 
ότι "μετέτρεψαν τη ΔΕΗ από δημόσια επιχείρηση σε δημόσιο χρέος", αναφέροντας ότι 
η επιχείρηση έχει χάσει πλέον το 50% της αξίας των μετοχών της. Σε σχέση με τους 
υδρογονάνθρακες, ο κ. Μανιάτης διατύπωσε για ακόμα μια φορά τον προβληματισμό 
του για την καθυστέρηση της αξιολόγησης των 6 προσφορών με βάση τον προηγούμενο 
διαγωνισμό, σημειώνοντας ότι ακόμα δεν έχουν δοθεί οι σχετικές απαντήσεις από την 
κυβέρνηση. Τέλος, ο κ. Μανιάτης αναφέρθηκε στον ενεργειακό πλούτο της περιοχής, 
τονίζοντας ότι "η Ανατολική Μεσόγειος είναι η μεγάλη ευκαιρία της ΕΕ", ενώ, σε σχέση 
με τον αγωγό EastMed, υποστήριξε ότι είναι "μοναδικός και βιώσιμος".
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ATHENS ENERGY FORUM 

Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την ανάδειξη της Ελλάδας σε σημαντικό "παίκτη" 
και περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, δήλωσε ο πρέσβης των ΗΠΑ

Η κυπριακή ΑΟΖ αλλά και η ευρύτερη περιοχή θα συνεχίσουν να μας  
εκπλήσσουν, δήλωσε ο αρμόδιος υπουργός της Κύπρου, Γιώργος Λακκοτρύπης

Συνάντηση του Γ. Δραγασάκη με τον υπουργό Ενέργειας, Βιομηχανίας 
και Τουρισμού της Κυπριακής Δημοκρατίαs

Ανοικτός σε ρωσικό αέριο ο ΤΑΡ, υπό προϋποθέσεις, δηλώνουν στελέχη 
της κοινοπραξίας του αγωγού

Οι ΗΠΑ θα υποστηρίξουν την ανάδειξη της Ελλάδας σε σημα-
ντικό "παίκτη" και περιφερειακό ενεργειακό κόμβο, επισήμα-
νε ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα, Τζέφρι Πάιατ μιλώντας 
σήμερα στο Athens Energy Forum. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του δημοσιογράφου Κ. Βουτσαδάκη στο ΑΠΕ ο  Αμερικανός 
πρέσβης άσκησε επίσης σκληρή κριτική στην ρωσική ενερ-
γειακή πολιτική και τάχθηκε κατά της υλοποίησης έργων που 
περιορίζουν τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού 
της Ευρώπης, στα οποία περιέλαβε τον αγωγό North Stream 
2 αλλά και τον ελληνοϊταλικό αγωγό ITGI. Η Ρωσία, είπε, 
χρησιμοποιεί την ενέργεια σαν όπλο ανεβάζοντας τις τιμές. 
Είναι σημαντικό, προσέθεσε, να μειωθεί η εξάρτηση από 
έναν μεγάλο προμηθευτή, κάτι που αποτελεί κοινή άποψη 

των ΗΠΑ και της ΕΕ. Η Ρωσία είναι σημαντικός παραγωγός 
και θα πρέπει να παραμείνει βασικός προμηθευτής της ΕΕ, 
ωστόσο δεν πρέπει να επιτραπεί η ύπαρξη μονοπωλίου σε 
χώρες χωρίς άλλη εναλλακτική πηγή, ανταγωνισμό και δια-
φάνεια στις τιμές. Ο κ. Πάιατ εξέφρασε την υποστήριξη του σε 
έργα όπως ο αγωγός ΤΑΡ, ο ελληνοβουλγαρικός αγωγός και 
το τερματικό υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξαν-
δρούπολη. Όπως είπε τα έργα αυτά θα καθορίσουν το μέλλον 
της ενεργειακής ασφάλειας, θα ωφελήσουν την ελληνική οι-
κονομία και τους καταναλωτές και πρέπει να προστατευθούν 
από πρότζεκτς όπως οι αγωγοί North Stream 2 και ITGI που 
θα μεταφέρουν ρωσικό φυσικό αέριο και θα περιορίσουν τη 
διαφοροποίηση τού ενεργειακού εφοδιασμού. Ο Αμερικανός 

πρέσβης στάθηκε ιδιαίτερα στη μετατροπή των ΗΠΑ από ει-
σαγωγέα σε εξαγωγέα υδρογονανθράκων τα τελευταία χρό-
νια, σημειώνοντας ότι ήδη από πέρυσι ξεκίνησαν οι εξαγωγές 
υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ και ότι το αμερι-
κανικό αέριο αποτελεί αξιόπιστη εναλλακτική για όσες χώρες 
έχουν μία ή μια κυρίαρχη πηγή προμήθειας. Τέλος εκτίμησε 
ότι και η Ελλάδα μπορεί να παράξει τους δικούς της υδρο-
γονάνθρακες, καθώς το δυναμικό παραμένει ανεξερεύνητο, 
επισήμανε ότι οι επενδύσεις στον τομέα θα αυξηθούν, καθώς 
θα προκύψουν νέες ευκαιρίες για ελληνικές και ξένες επιχει-
ρήσεις. Στο πλαίσιο αυτό χαρακτήρισε ως κρίσιμης σημασίας 
την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ, ενώ υπογράμμισε την πρόο-
δο της χώρας στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών.

Η επίλυση του Κυπριακού δεν αποτελεί προϋπόθεση για 
την εκμετάλλευση των ενεργειακών πόρων του νησιού, 
επισήμανε ο υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχα-
νίας και Τουρισμού της Κύπρου, Γιώργος Λακκοτρύπης 
μιλώντας στο Athens Energy Forum. Σύμφωνα με ρε-
πορτάζ του ΑΠΕ αναφερόμενος δε στο ενδεχόμενο να 
μεταφερθούν με αγωγό μέσω Τουρκίας προς την Ευρώ-
πη οι ενεργειακοί πόροι της περιοχής τόνισε ότι για να 

γίνει αυτό θα πρέπει να υπογραφεί σχετική συμφωνία με 
την Κυπριακή Δημοκρατία, εκτιμώντας ότι κάτι τέτοιο δεν 
θα συμβεί γιατί θα σημάνει αναγνώριση της Κυπριακής 
Δημοκρατίας από την Άγκυρα. Οι άλλες εναλλακτικές 
που εξετάζονται είναι η κατασκευή αγωγού προς Αίγυπτο 
όπου υπάρχει ήδη μονάδα υγροποίησης φυσικού αερί-
ου, η κατασκευή μονάδας ΥΦΑ στην Κύπρο και ο αγωγός 
East Med (Ισραήλ- Κύπρος- Ελλάδα) που έχει ενταχθεί 

στα έργα ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Ο κ. Λακκοτρύπης 
σημείωσε ότι μέχρι στιγμής στην Ανατολική Μεσόγειο 
έχουν ανακαλυφθεί 2000 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αε-
ρίου και εκτίμησε ότι η κυπριακή ΑΟΖ αλλά και η ευρύτε-
ρη περιοχή θα συνεχίσουν να μας εκπλήσσουν. Τέλος σε 
σχέση με το επιχειρηματικό περιβάλλον τόνισε ότι έχει 
μεγάλη σημασία για τις επενδύσεις να είναι προβλέψιμο 
το ρυθμιστικό και θεσμικό πλαίσιο.

Συνάντηση με τον υπουργό Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, Γιώργο Λακκοτρύπη, είχε χθες ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δρα-
γασάκης. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αντιπροεδρίας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης, στην 
οποία συμμετείχε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ο κ. Λακκο-
τρύπης ενημέρωσε τον αντιπρόεδρο για τις εξελίξεις γύρω από την έρευνα και την εκμετάλλευ-
ση υδρογονανθράκων στην Κύπρο. Ο αντιπρόεδρος σημείωσε τη σημασία που δίνει η ελληνική 
κυβέρνηση στο να υπάρξει ένα πρότυπο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και εκμετάλλευση 

υδρογονανθράκων, που θα αποτελέσει έργο εθνικής σημασίας και μακράς πνοής. Στο πλαίσιο 
αυτό, επισήμανε ότι η εμπειρία της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι πολύτιμη. Από την πλευ-
ρά του, ο υπουργός Ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας παρουσίασε το θεσμικό πλαίσιο 
που διέπει τον ενεργειακό τομέα, καθώς και την πορεία των ερευνών για εύρεση κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων στην Κυπριακή Δημοκρατία. Ο κ. Λακκοτρύπης ανταποκρίθηκε θετικά στην 
πρόταση του αντιπροέδρου της κυβέρνησης για ενισχυμένη συνεργασία και προσδιορισμό των 
πρακτικών παραμέτρων, που αφορούν τη μεταφορά της σχετικής τεχνογνωσίας.

Ανοιχτοί στην προοπτική διέλευσης ρωσικού ή άλλης προέλευσης φυσικού αερίου από τον 
αγωγό ΤΑΡ υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρείται η Κοινοτική νομοθεσία που ρυθμίζει την 
πρόσβαση στα δίκτυα δήλωσαν χθες στελέχη της Κοινοπραξίας κατασκευής του αγωγού, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ προσθέτοντας ότι στόχος του έργου είναι να συμβάλει στην διαφορο-
ποίηση των πηγών και οδών εφοδιασμού της Ευρώπης με φυσικό αέριο. Παρουσιάζοντας 
στο πλαίσιο του ενεργειακού συνεδρίου την πρόοδο στην κατασκευή του έργου, η διευθύ-
ντρια εμπορικών και εξωτερικών σχέσεων της κοινοπραξίας του αγωγού Ulrike Andres 
και ο country manager του TAP Ricard Skoufias ανέφεραν ότι έχουν ήδη παραληφθεί 
στα λιμάνια της χώρας 18.000 σωλήνες, έχει ξεκινήσει η προετοιμασία του εδάφους για 
200 από τα 550 χιλιόμετρα που είναι το μήκος του αγωγού στην ελληνική επικράτεια και 

έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση των σωλήνων, όπως και η αποκατάσταση του εδάφους 
για 10 χλμ. Επεσήμαναν ότι το έργο γίνεται με ελληνικά και διεθνή πρότυπα ποιότητας 
και ασφάλειας και με τη συνδρομή μεταξύ άλλων 200 αρχαιολόγων για τα ευρήματα που 
πιθανώς θα υπάρξουν κατά τη διάρκεια των εργασιών κατασκευής. Στην κατασκευή του 
έργου εργάζονται 1900 άτομα ενώ η Κοινοπραξία συνεργάζεται με 150 ελληνικές επιχει-
ρήσεις για την προμήθεια υλικών και υπηρεσιών. Όπως επεσήμαναν, ο αγωγός ΤΑΡ είναι 
η μεγαλύτερη ξένη επένδυση στην Ελλάδα ύψους 1,5 δισ. Ευρώ γεγονός που αποτελεί 
θετικό μήνυμα προς τη διεθνής επενδυτική Κοινότητα για τη χώρα μας. Σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα το οποίο μέχρι στιγμής είναι εντός στόχων, ο νότιος διάδρομος φυσικού 
αερίου, βασικό τμήμα του οποίου είναι ο ΤΑΡ, θα λειτουργήσει το 2020.



ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ATHENS ENERGY FORUM 

Η ενέργεια αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο ζήτημα για το μέλλον  
της περιοχή μας είπε ο Γ. Κουμουτσάκος της ΝΔ 

Κάτω από το μισό του κόστους αγοράς για τη ΔΕΗ η τιμή στα ΝΟΜΕ

Νέες προοπτικές  διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Σερβίας,  
κυρίως στη διαμετακόμιση και τα ενεργειακά

Την ανάγκη η Ελλάδα, ως ένας αξιόπιστος εταίρος και 
σύμμαχος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ, να επαναπροσδιορίσει 
και να ενισχύσει τον σταθεροποιητικό της ρόλο σε μια 
ταραγμένη περιοχή, στην οποία η ενέργεια αναδεικνύ-
εται ως το κυρίαρχο ζήτημα για το μέλλον της, τόνισε 
σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ ο υπεύθυνος του τομέα 
Εξωτερικών της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος, στο διήμε-
ρο φόρουμ για την ενέργεια, που διοργανώνουν οι New 
York Times στην Αθήνα. «Ζούμε σε ένα νέο, πολυπολικό 
κόσμο που έχει επιφέρει μεγαλύτερη αβεβαιότητα στις 
διεθνείς υποθέσεις και η ΕΕ έχει εγκλωβιστεί σε μια πα-
ρατεταμένη, πολυδιάστατη και πολυεπίπεδη οικονομική 
και θεσμική κρίση, που επηρεάζει αρνητικά το διεθνές 
κύρος και την επιρροή της», υποστήριξε ο κ. Κουμου-
τσάκος, σκιαγραφώντας το μεταβαλλόμενο διεθνές γεω-
πολιτικό πλαίσιο. Αν συμβεί το BREXIT θα εξασθενίσει τη 
δυνατότητα της ΕΕ να επηρεάζει τις εξελίξεις, συμπλή-
ρωσε και παρατήρησε πως οι ΗΠΑ, ο άλλος διατλαντικός 
εταίρος, σταδιακά μετατοπίζει τη στρατηγική του προσο-
χή σε άλλα μέρη του πλανήτη, και ειδικότερα την Ασία. 

Στο πλαίσιο αυτό, «με τη Δύση να χάνει έδαφος στην 
περιοχή και τη Ρωσία να προσπαθεί να επανακτήσει μέ-
ρος της επιρροής που είχε», ο κ. Κουμουτσάκος τόνισε 
πως η ΕΕ πρέπει να αφιερώσει περισσότερους πόρους 
και να επιδείξει στρατηγική προσοχή προκειμένου να 
αναπτυχθεί μια συνολική πολιτική όσον αφορά αυτό το 
εύθραυστο, αλλά γεωπολιτικά και γεω-οικονομικά ζω-
τικό μέρος του πλανήτη και να επωφεληθεί από όλα τα 
διαθέσιμα μέσα και τις δυνατότητες για να ενισχύσει τον 
περιφερειακό της ρόλο. Στη συνέχεια ο υπεύθυνος του 
τομέα Εξωτερικών της ΝΔ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις 
ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην Ανα-
τολική Μεσόγειο, τονίζοντας ότι έχουν φέρει ευκαιρίες 
και προκλήσεις για ολόκληρη την περιοχή. Η ενέργεια 
αναδεικνύεται ως το κυρίαρχο ζήτημα για το μέλλον 
της περιοχής, υποστήριξε και επισήμανε πως αμοιβαία 
συμφωνημένα κριτήρια για την αξιοποίηση αυτών των 
πόρων θα ενίσχυε τη συνεργασία, τη σταθερότητα και 
την προσέλκυση επενδύσεων. Η μόνη σταθερή βάση 
για να γίνει αυτό, υπογράμμισε, είναι ο σεβασμός και η 

εφαρμογή της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών του 1982 
για το Δίκαιο των διατάξεων της Θάλασσας (UNCLOS), 
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος της ανακήρυ-
ξης των εθνικών αποκλειστικών οικονομικών ζωνών και 
της υφαλοκρηπίδας. Στο σημείο αυτό, υπενθύμισε πως 
η Τουρκία δεν έχει υπογράψει τη Σύμβαση του ΟΗΕ για 
το δίκαιο της θάλασσας, καθώς η Άγκυρα φοβάται ότι 
έτσι δεν θα έχει πρόσβαση σε σημαντικούς πόρους μετά 
την επικύρωσή της και προσέθεσε πως τα κοιτάσματα 
φυσικού αερίου σχετίζονται περισσότερο από ποτέ με 
την αβεβαιότητα στα θαλάσσια σύνορα και την εύθραυ-
στη κατάσταση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή. 
Υπό αυτό το πρίσμα, εξέφρασε την πεποίθηση πως ο 
μόνος τρόπος για να ξεπεραστεί αυτό το γεγονός είναι 
το ενεργειακό ζήτημα να βασιστεί στα γερά θεμέλια του 
σεβασμού του διεθνούς δικαίου, με παράλληλη ανάπτυ-
ξη εποικοδομητικού διαλόγου και ενισχυμένης συνερ-
γασίας. Ωστόσο, παρατήρησε, πως πρόκειται περισσότε-
ρο για μια επιθυμία παρά για ένα σχέδιο βασιζόμενο σε 
ρεαλιστικές πολιτικές εκτιμήσεις.

Για μια ακόμα φορά η ΔΕΗ επιτίθεται στη διαδικασία των ΝΟΜΕ, προτάσσοντας το ζήτημα 
του εξαιρετικά χαμηλού, κατά τις εκτιμήσεις της, τιμήματος στο οποίο υποχρεώνεται μέσω 
του συγκεκριμένου μηχανισμού να πουλάει στους ανταγωνιστές της μέρος της παραγωγής 
της. Αυτή τη φορά η διοίκηση της ΔΕΗ επέλεξε να τοποθετηθεί μέσω twitter, στηλιτεύοντας 

το γεγονός ότι η τιμή στις χθεσινές δημοπρασίες ήταν ακόμα και κάτω από το μισό του 
κόστους που καταβάλλει η ίδια για να αγοράσει ρεύμα. Συγκεκριμένα, όπωςμετέδωσε το  
energypress.gr  η ανάρτηση της ΔΕΗ στο twitter αναφέρει: "Δημοπρασία ΝΟΜΕ: Η ΔΕΗ 
πωλεί στους ανταγωνιστές της  προς 41€/MWH. Η ίδια αγοράζει προς 80, 90, 130€/MWH"

Την πεποίθηση πως υπάρχουν προοπτικές και δυνατό-
τητες περαιτέρω συνεργασίας Ελλάδας-Σερβίας τόσο 
στο επιχειρηματικό πεδίο όσο και στις διακρατικές 
σχέσεις, με έμφαση στα ενεργειακά θέματα και τη δι-
αμετακόμιση, εξέφρασε μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από το 
Βελιγράδι ο γενικός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας (ΔΟΣ & ΑΣ), 
Γιώργος Τσίπρας. Σε συνέντευξή του στο Αθηναϊκό-
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στον Δημήτρη 
Μάνωλη, λίγα λεπτά μετά την ολοκλήρωση του ελληνο-
σερβικού επιχειρηματικού φόρουμ στο Βελιγράδι στο 
πλαίσιο της επίσκεψης του Έλληνα πρωθυπουργού, ο 
Γιώργος Τσίπρας αναφέρθηκε στη σημασία της ελληνι-
κής παρουσίας στη Σερβία και στο πολύ καλό κλίμα και 
τις δυνατότητες οι οποίες υπάρχουν και που πρέπει να 
αξιοποιηθούν. Σε αυτήν την κατεύθυνση,  χαρακτήρισε 
εξαιρετικά σημαντική την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυ-
πουργού στη Σερβία, "μια φίλη χώρα με την οποία μπο-
ρούν να υπάρχουν πολύ περισσότερες σχέσεις", όπως 
συμπλήρωσε. Σε αυτό το πλαίσιο, ανέφερε πως το σερ-

βικό ενδιαφέρον για τις ελληνικές επιχειρήσεις ήταν και 
παραμένει πολύ μεγάλο και σημείωσε πως ο όρος που 
απεικονίζει την κατάσταση των τελευταίων 5-6 μνημο-
νιακών χρόνων δεν είναι η στασιμότητα, αφού οι ελλη-
νικές επιχειρήσεις παρέμειναν στο ίδιο σημείο παρά την 
ύφεση. Επίσης, εκτίμησε πως το διμερές εμπόριο δεν 
ανταποκρίνεται στις δυνατότητες που υπάρχουν και ότι 
θα μπορούσε να αυξηθεί περαιτέρω. Μάλιστα, αυτό ήταν 
ένα από τα θέματα της συζήτησης κατά την επίσκεψη του 
πρωθυπουργού στο Βελιγράδι, είπε και διευκρίνισε ότι 
"θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε να υπάρξει ανάπτυ-
ξη παραπέρα του διμερούς εμπορίου, ιδιαίτερα σε ό,τι 
αφορά τον τομέα των τροφίμων". Ωστόσο, εξέφρασε την 
ανησυχία του για το τραπεζικό περιβάλλον χαρακτηρίζο-
ντάς το, δυσμενές.  Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο ελληνο-
σερβικό επιχειρηματικό φόρουμ στο οποίο συμμετείχαν 
πολυάριθμες επιχειρήσεις από την Ελλάδα και τη Σερ-
βία, χαρακτηρίζοντας το ως το πιο επιτυχημένο που έχει 
διοργανωθεί και τόνισε πως διαπιστώθηκε ένα μεγάλο 
ενδιαφέρον και από τις δύο πλευρές. Σε αυτό, όπως επι-

σήμανε, η επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα 
στη Σερβία προφανώς έπαιξε τον ρόλο της. Εστίασε ειδι-
κότερα στη σιδηροδρομική διασύνδεση των δύο χωρών, 
αλλά και στην ποτάμια διασύνδεση Βελιγραδίου-Θεσσα-
λονίκης, μέσω Αξιού και Μόραβα. Αναφερόμενος στην 
τελευταία πρόταση, τόνισε την ανάγκη να διερευνηθεί 
και από τεχνικής άποψης και από άποψης βιωσιμότητας, 
ενώ σε ό,τι αφορά τη σιδηροδρομική διασύνδεση των 
δύο χωρών, υποστήριξε πως θα προχωρήσει τα επόμενα 
χρόνια και ανέδειξε τη σημασία της. "Είναι και από τις 
δύο πλευρές φανερό ότι είναι μεγάλη ανάγκη να υπάρ-
ξει αυτή η σύνδεση, η οποία θα μικρύνει πάρα πολύ το 
χρόνο και για τη διακίνηση των εμπορευμάτων, αλλά και 
για τους επιβάτες. Δηλαδή, θα φέρει τις δύο χώρες πιο 
κοντά και είναι ένα πρότζεκτ στο οποίο υπάρχει ενδια-
φέρον και από τρίτες πλευρές, όπως για παράδειγμα από 
την Κίνα", ανέφερε χαρακτηριστικά.   Τέλος, ο Γιώργος 
Τσίπρας έκανε ειδική μνεία στο τουριστικό ρεύμα από 
τη Σερβία στην Ελλάδα, θέτοντας ως προτεραιότητα τη 
βελτίωση των τουριστικών υπηρεσιών. 
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Ως «μία από τις βασικές προτεραιότητες του ΥΠΕΝ και 
ένα σημαντικό εργαλείο, τόσο για την προστασία του 
περιβάλλοντος, όσο και για την αειφορική ανάπτυξη 
της χώρας», χαρακτήρισε την ολοκλήρωση των δασι-
κών χαρτών ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος σε συνάντηση που 
πραγματοποιήθηκε σήμερα στο υπουργείο. Σύμφωνα 
με σχετικό δελτίο Τύπου και ρεπορτάζ του ΑΠΕ θέμα 
της συνάντησης ήταν η ανάρτηση των δασικών χαρτών, 
και διεξήχθη παρουσία των Συντονιστών των Αποκε-
ντρωμένων Διοικήσεων και εκπροσώπων των Υπουρ-
γείων Εσωτερικών και Αγροτικής Ανάπτυξης, της ΕΚΧΑ 
ΑΕ, των Γενικών Διευθύνσεων Δασών και Αγροτικών 
Υποθέσεων και του ΟΠΕΚΕΠ. «Η κύρωση των δασι-
κών χαρτών θα δημιουργήσει μόνο πλεονεκτήματα. 
Ιδιαίτερα θα δώσει στη χώρα μας ασφαλή και χωρίς 
αμφισβήτηση προσδιορισμό των περιοχών, θα κάνει 
σαφείς και με υψηλή ακρίβεια τους κανόνες διαχείρι-
σης σε κάθε περιοχή, θα στηρίξει τον χωρικό σχεδια-
σμό, θα εξασφαλίσει την αξιοπιστία των εγγραφών του 
Κτηματολογίου, θα προστατεύσει τη δημόσια περιου-
σία, θα μειώσει τις καθυστερήσεις σε χαρακτηρισμούς 
περιοχών και γνωμοδοτήσεις και θα δημιουργήσει 
ασφάλεια δικαίου και αξιοπιστία στις σχέσεις πολιτών, 
παραγωγών και επιχειρηματικότητας με το δημόσιο 
τομέα. Παράλληλα, θα λύσει προβλήματα και θα προ-
λάβει φαινόμενα καταπατήσεων ενώ από την άλλη θα 
συμβάλει στην κάλυψη των υποχρεώσεων της χώρας, 
σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τις διεθνείς περι-
βαλλοντικές συνθήκες», δήλωσε χαρακτηριστικά ο κ. 
Φάμελλος. Ως προς το ζήτημα των αγροτικών εκτάσεων, 
ο κ. Φάμελλος ξεκαθάρισε ότι «σε καμία περίπτωση οι 
δασικοί χάρτες δεν έχουν στόχο να πλήξουν την αγρο-

τική παραγωγή και τον πρωτογενή τομέα. Είναι βασική 
πολιτική θέση της κυβέρνησης η προστασία του αγροτι-
κού κόσμου και η στήριξη του πρωτογενούς τομέα» και 
συμπλήρωσε ότι η υπάρχουσα νομοθεσία δίνει λύσεις 
σε περιοχές που χρησιμοποιούνται για αγροτικούς σκο-
πούς. Για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής τέθη-
καν στη συζήτηση επιπλέον προτάσεις βελτίωσης του 
νομοθετικού πλαισίου και αποκατάστασης του δικαίου 
και σε αυτό τον τομέα. Επίσης ο αν. υπουργός ζήτησε 
να επιταχυνθούν οι πράξεις της διοίκησης ώστε να μη-
δενιστεί το ενδεχόμενο χρέωσης των πολιτών για λάθη 
ή καθυστερήσεις. Όπως έγινε γνωστό, κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης οι εκπρόσωποι των φορέων ενημέρω-
σαν για την πορεία της ανάρτησης των δασικών χαρτών, 
αλλά και για τα προβλήματα που εντοπίζουν, ανά περι-
οχή ανάρτησης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα πάντα με το 
ΥΠΕΝ, ανέφεραν πως η ενημέρωση των πολιτών ως 
προς τη διαδικασία της ανάρτησης κρίνεται ικανοποι-
ητική, ωστόσο επεσήμαναν την ανάγκη της ενίσχυσης 
των Σημείων Υποστήριξης της Ανάρτησης Δασικών 
Χαρτών (ΣΥΑΔΧ) με επιπλέον προσωπικό. Επιπλέον, 
μετέφεραν στον αναπληρωτή υπουργό ερωτήματα των 
πολιτών, όπως η πιθανή μείωση του τέλους αντιρρήσε-
ων ή η δυνατότητα παράτασης υποβολής των αντιρρή-
σεων και έθεσαν ζητήματα, όπως οι καλλιεργήσιμες και 
βοσκήσιμες γαίες, οι επιδοτήσεις των αγροτών και το 
ζήτημα των οικισμών και εποικισμών, σε σχέση με τους 
δασικούς χάρτες. Από την πλευρά του, ο αναπληρωτής 
υπουργός ενημέρωσε τους παρευρισκόμενους, ότι σε 
σχέση με την προηγούμενη νομοθετική πρόβλεψη, το 
τέλος αντιρρήσεων είναι ήδη μειωμένο, σε ποσοστό 
10%, ενώ ο χρόνος υποβολής των αντιρρήσεων αυξημέ-
νος, κατά 15 ημέρες, δηλαδή από τις 45 στις 60 ημέρες. 

Επίσης, συζητήθηκαν εναλλακτικά εργαλεία ενίσχυσης 
και στελέχωσης των ΣΥΑΔΧ με ειδικούς επιστήμονες με 
συμβάσεις ορισμένου χρόνου με χρηματοδότηση από 
τις ΣΑΕ των Περιφερειών και από το Πράσινο Ταμείο. Ο 
κ. Φάμελλος άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο περαιτέρω 
μείωσης των τελών αντίρρησης, καθώς και τη διαίρεση 
της κατηγορίας 5 έως 20 στρέμματα, σε δύο ξεχωριστές 
κατηγορίες, από 5 έως 10 στρέμματα και από 10 έως 20 
στρέμματα. Υπενθύμισε δε, ότι υπάρχουν ήδη περιπτώ-
σεις οι οποίες εξαιρούνται από την καταβολή τέλους 
αντιρρήσεων όπως είναι: α) οι περιπτώσεις περιοχών 
που συμπεριλήφθηκαν στο δασικό χάρτη λόγω μη 
αποτύπωσης των ρυμοτομικών σχεδίων, β) οι περιοχές 
που φαίνονται ως δασικές το 1945, αλλά περιλαμβάνο-
νται στον εποικισμό, γ) οι περιοχές που φαίνονται είτε 
το 1945, είτε τώρα, ως χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή 
πετρώδεις και περιλαμβάνονται στον εποικισμό, δ) οι 
περιοχές με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού και ε) οι 
περιοχές με εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού. «Δεν 
πρέπει να επιτρέψουμε να καθυστερήσει και να υπο-
βαθμιστεί, από προβλήματα στην εφαρμογή της, αυτή η 
περιβαλλοντική και αναπτυξιακή πρωτοβουλία η οποία 
είναι ταυτόχρονα περιβαλλοντικό και αναπτυξιακό ερ-
γαλείο και αφορά το κοινοτικό ευρωπαϊκό κεκτημένο», 
κατέληξε ο κ. Φάμελλος και ζήτησε από τους παρευ-
ρισκόμενους στενότερη συνεργασία προκειμένου να 
καταγράφονται άμεσα τα προβλήματα που ανακύπτουν 
και να δίνονται απαντήσεις προς τις υπηρεσίες και προς 
τους πολίτες. Προανήγγειλε τέλος, για την επόμενη 
εβδομάδα, συνάντηση με την ΚΕΔΕ, την Περιφέρεια 
Αττικής, τους ΟΤΑ και την ΠΟΜΙΔΑ προκειμένου να 
υπάρξει συνεργασία στο ζήτημα των δασικών χαρτών 
της Αττικής, που θα αναρτηθούν στις 10 Φεβρουαρίου.

«Προτεραιότητα η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών» δήλωσε ο αν. ΥΠΕΝ  
στους εκπροσώπους των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων

Δραστική μείωση του αριθμού των εισακτέων στις Ανώτατες Σχολές ζητούν οι πρυ-
τάνεις. Στις εισηγήσεις που απέστειλαν προς το υπουργείο Παιδείας κάνουν λόγο για 
υποχρηματοδότηση, κενά στο διδακτικό προσωπικό και αυξημένο αριθμό φοιτητών 
λόγω των μετεγγραφών. Οι πρυτάνεις κεντρικών πανεπιστημίων ζητούν μείωση κατά 
50% των εισακτέων σε σχέση με αυτόν που έδωσε το υπουργείο Παιδείας για το τρέχον 
έτος. Όπως δημοσιεύει  η εφημερίδα Έθνος, στις αιτιολογημένες προτάσεις που απέ-
στειλαν προς το Υπουργείο Παιδείας, οι Πρυτάνεις επικαλούνται την υποχρηματοδότηση 
των τελευταίων ετών, τον μεγάλο αριθμό συνταξιοδοτήσεων σε διδακτικό προσωπικό 
που δεν αναπληρώθηκαν, την έλλειψη υποδομών, αλλά και τον πρόσθετο αριθμό φοι-
τητών που αναγκάζονται να εκπαιδεύσουν λόγω και των μετεγγραφών. Σημειώνουν ότι 
οι προτάσεις-εισηγήσεις που έχουν στείλει προς την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας 
δεν έχουν συνταχθεί αυθαίρετα, αλλά στηρίζονται στη λογική πόσους φοιτητές μπορούν 
να εκπαιδεύσουν τα Ιδρύματα με βάση τα οικονομικά δεδομένα, τις υποδομές των ΑΕΙ 
και το έμψυχο δυναμικό. Αναλυτικότερα, το Πανεπιστήμιο Πατρών και το Οικονομικό 
ζητούν να ψαλιδιστούν οι εισακτέοι κατά 505, ακολουθεί το ΤΕΙ Αθήνας (42%) και έπονται 
το πανεπιστήμιο Πειραιά 935,8%), το Αριστοτέλειο (34,1%) και το Πολυτεχνείο (30%). Συ-
γκεκριμένα: Το ΤΕΙ Αθήνας ζητά μείωση 42%. Το Πανεπιστήμιο Πειραιά ζητά ψαλίδισμα 
κατά 35,80%. Το Αριστοτέλειο Θεσσαλονίκης ζητά μείωση κατά 34,10% Το Εθνικό Με-

τσόβιο ζητά μείωση κατά 30%. Σύμφωνα με την εφημερίδα, υπάρχουν προτάσεις όπως 
αυτή του Πανεπιστημίου Πατρών που ζητά 2.147 εισακτέους σε σχέση με τους 4.365 
φοιτητές που μπήκαν το 2016. Αντίστοιχη είναι η μείωση των εισακτέων που ζητά το 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας που επιθυμεί την εισαγωγή 940 άτομα σε σχέση 
με τα 1.900 που δέχθηκε την περσινή χρονιά. Το Πάντειο λέει ότι μπορεί να δεχθεί μόλις 
1.200 φοιτητές σε σχέση με τους 1.530 πέρυσι, ενώ το ΤΕΙ της Αθήνας ζητά την εισα-
γωγή 1.900 έναντι 3.275 πέρυσι. Και το Πανεπιστήμιο Κρήτης όμως ζητά μείωση των 
εισακτέων κατά σχεδόν 40%. Ο Πρύτανης του ΕΜΠ Ιωάννης Γκόλιας, τονίζει πως κάποια 
στιγμή θα πρέπει να γίνει και ένας στρατηγικός σχεδιασμός αναφορικά με την κατανομή 
εισακτέων ανά γνωστικό αντικείμενο, με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας και 
τις οικονομικές συνθήκες, ώστε η παραγωγή των επιστημόνων και οι ανάγκες του πα-
ραγωγικού ιστού να είναι σε αγαστή αρμονία για τα επόμενα 10-15 χρόνια. Οι διοικήσεις 
των ΑΕΙ και ΤΕΙ έχουν αρχίσει αυτές τις ημέρες να αποστέλλουν τις προτάσεις τους προς 
το υπουργείο Παιδείας. Παράλληλα, όπως ορίζεται από το νέο Μνημόνιο, μικρότερος θα 
είναι και ο αριθμός των εισακτέων στις αστυνομικές και στρατιωτικές σχολές. Ανώτατο 
στέλεχος του υπουργείου Παιδείας δήλωσε στην εφημερίδα ότι η τελική απόφαση για 
τον αριθμό των εισακτέων θα ανακοινωθεί τον Μάιο, δηλαδή λίγο πριν από την έναρξη 
των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Πανελλαδικές: Οι πρυτάνεις ζητούν μείωση εισακτέων κατά 50%
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Θωρακίζεται θεσμικά πλέον από κάθε επιβουλή ο 
υγρότοπος Βουρκαρίου Μεγάρων και Πάχης, καθώς 
το προσεχές διάστημα αναμένεται να δημοσιευτεί το 
προεδρικό διάταγμα, με το οποίο οριοθετείται και 
χαρακτηρίζεται η περιοχή ως Περιφερειακό Πάρκο, 
όπως έγινε γνωστό, με αφορμή τον αυριανό εορτα-
σμό της Παγκόσμιας Ημέρας Υγροτόπων. Πρόκειται 
για μία νίκη σε έναν πολυετή αγώνα που έδωσαν η 
τοπική κοινωνία και περιβαλλοντικές οργανώσεις, 
προκειμένου να προστατευτεί και να αξιοποιηθεί 
ορθολογικά και με όρους βιώσιμης ανάπτυξης ο ση-
μαντικότερος υγρότοπος της δυτικής Αττικής. Αυτά 
σημειώνει σε ρεπορτάζ το ΑΠΕ-ΜΠΕ και αναλυτικά 
σημειώνει ότι πρόκειται για ένα «διαμάντι βιοποικι-
λότητας», όπως χαρακτηρίζεται από περιβαλλοντο-
λόγους ο υγρότοπος Βουρκαρίου, καθώς, μεταξύ 
άλλων, φιλοξενεί σπάνια αποδημητικά πουλιά, από 
κοκκινόχηνες μέχρι και φλαμίνγκο, ενώ αποτελεί 
σημαντικό πυλώνα για τη διατήρηση της ισορροπίας 
του οικοσυστήματος της περιοχής, όπως εξηγεί η 
συντονίστρια Ενημέρωσης Δράσεων Διατήρησης της 
Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας Ρούλα Τρίγκου. 
Αποτελείται από δύο τμήματα, το χερσαίο και το θα-
λάσσιο όρμο που ουσιαστικά σχηματίζει μια αβαθή 
λιμνοθάλασσα. Όπως έγινε γνωστό από εκπροσώ-
πους της τοπικής κοινωνίας, καθώς επίσης, και από 
επιστήμονες, οι κυριότερες απειλές για τον υγρότο-
πο και το οικοσύστημά του προέρχονται από αποθή-
κες καυσίμων, διαρροές καυσίμων και λυμάτων του 
γειτονικού αεροδρομίου, αλλά και από καλλιέργει-
ες και άναρχα δομημένες οικίες και αποθήκες, οι 
οποίες πιθανά ρυπαίνουν τον υπόγειο υδροφόρο 
ορίζοντα, ο οποίος με τη σειρά του τροφοδοτεί τον 
παράκτιο υγρότοπο με νερό. Σημειώνεται ότι παρά 
την ύπαρξη ζώνης για βιομηχανικές δραστηριότη-
τες στην περιοχή, μέχρι πρότινος ο υγρότοπος είχε 
χαρακτηριστεί επίσης ως βιομηχανική ζώνη και 
δόθηκε πολυετής αγώνας για τον αποχαρακτηρισμό 
της, όπως εξηγεί ο Τάσος Δέσκος, εκπρόσωπος του 
συντονιστικού φορέα των συλλογών για την προστα-
σία του υγροτόπου Βουρκαρίου. Σκοπός του διατάγ-
ματος είναι η προστασία, διατήρηση, διαχείριση και 
αναβάθμιση της φύσης και του τοπίου ως πολύτιμου 
φυσικού πόρου, στην χερσαία και θαλάσσια περιοχή 
του κόλπου Βουρκαρίου. Ειδικότερα, επιδιώκεται η 
αποτελεσματική προστασία του υγροτοπικού συστή-
ματος, το οποίο περικλείεται από τη χερσόνησο της 
Αγίας Τριάδας και το λόφο του μοναστηριού του Αγ. 
Αθανασίου προς το Πέραμα, καθώς και της περιφε-
ρειακής ζώνης αυτών και της θαλάσσιας περιοχής 
του όρμου του Βουρκαρίου. Από την Περιφέρεια 
Αττικής, η οποία είναι και ο φορέας υλοποίησης του 
έργου, η Αργυρώ Παρασκευοπούλου προϊσταμένη 
της διεύθυσης Περιβάλλοντος, τόνισε ότι στόχος της 
Περιφέρειας είναι η ενδυνάμωση της επιστημονικής 
γνώσης, της τεκμηρίωσης και της ευαισθητοποί-
ησης, προκειμένου να γίνουν μικρότερα και μεγα-

λύτερα έργα για την περιβαλλοντική διατήρηση, την 
προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη 
ανάπτυξη. Ειδικότερα, σύμφωνα με το Π/Δ ορίζονται 
ζώνες προστασίας με στοιχεία Α1, Α2, A3, Β και Γ και 
καθορίζονται χρήσεις και μέτρα προστασίας και δια-
χείρισης κατά ζώνες. Όσον αφορά τη ζώνη Α1, αυτή 
χαρακτηρίζεται ως περιοχή υψηλής προστασίας, 
περιλαμβάνει χερσαία υγροτοπική περιοχή και το 
θαλάσσιο τμήμα το συνδεδεμένο με αυτήν. Η ζώνη 
Α1 περιγράφεται από τα ακόλουθα φυσικά όρια: την 
κεντρική οδική αρτηρία που συνδέει την Αγία Τρι-
άδα με τις περιοχές βορείως αυτής στα δυτικά, τις 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις στα βόρεια, τις δασικού 
και γεωργικού χαρακτήρα εκτάσεις στο λόφο που 
βρίσκεται η μονή του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτη 
στα βόρεια - βορειοανατολικά, τον παραλιακό δρόμο 
στο βόρειο τμήμα του ακρωτηρίου Αγίας Τριάδας στα 
νότια και την ευθεία γραμμή μέσα στη θάλασσα που 
ενώνει τη βόρεια και τη νότια ακτή του όρμου Βουρ-
καρίου στην περιοχή που βάσει της μορφολογίας 
των ακτών μπορεί να θεωρηθεί ως το φυσικό όριο 
του όρμου στα ανατολικά. Η ζώνη Α2 χαρακτηρίζεται 
ως περιοχή προστασίας του τοπίου. Καθορίζεται σαν 
περιοχή αναψυχής και γεωργικής χρήσης. Εντός της 
ζώνης αυτής επιτρέπεται η γεωργία, η κατασκευή 
αναψυκτηρίων, υπαίθριων και ημιυπαίθριων περι-
πτέρων και καθιστικών και η κατασκευή υποδομών 
για την εξυπηρέτηση της περιβαλλοντικής εκπαίδευ-

σης και ενημέρωσης. Η ζώνη Α3 χαρακτηρίζεται ως 
περιοχή προστασίας του τοπίου και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς. Καθορίζεται ως περιοχή γεωργίας, 
αναψυχής και ιστορικής και περιβαλλοντικής ενη-
μέρωσης. Εντός της ζώνης επιτρέπεται η γεωργία, η 
ανέγερση αναψυκτηρίων, υπαίθριων και ημιυπαίθρι-
ων καθιστικών και περιπτέρων περιβαλλοντικής και 
πολιτιστικής ενημέρωσης. Η ζώνη Α3 περιλαμβάνει 
τη χερσόνησο της Αγίας Τριάδας. Η ζώνη Β καθορί-
ζεται ως περιοχή γεωργικής χρήσης και κατοικίας. 
Εντός αυτής επιτρέπεται η ανέγερση γεωργικών 
αποθηκών και κτιρίων κατοικίας και μικρά συσκευ-
αστήρια γεωργικών προϊόντων, ενώ η ζώνη Γ είναι η 
περιοχή της οριστικής διανομής του οικισμού Νέο 
Μελί. Η ισχύς του διατάγματος αρχίζει από τη δημο-
σίευση του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ενώ 
η δημοσίευση και εκτέλεσή του έχει ανατεθεί στο 
ΥΠΕΝ. Σημειώνεται ότι το Βουρκάρι είναι ένας από 
τους 50 υγροτόπους της Αττικής που εντάχθηκε σε 
πρόγραμμα για τη βελτίωση της γνώσης, την αύξηση 
της ευαισθητοποίησης και της επιστημονικής τεκ-
μηρίωσης της οριοθέτησης των υγροτόπων αυτών 
για λήψη των απαιτούμενων μέτρων προστασίας, 
διαχείρισης και αποκατάστασης. Σημειώνεται ότι οι 
αντίστοιχες δράσεις ύψους 400.000 ευρώ συγχρη-
ματοδοτήθηκαν από τον χρηματοδοτικό μηχανισμό 
ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου (ΕΟΧ) 2009-2014 
σε ποσοστό 85%.

Θωρακίζεται θεσμικά ο υγρότοπος  
Βουρκαρίου Μεγάρων και Πάχης

Με την υποστήριξη του Δήμου Ελευσίνας ολοκληρώθηκε στις 30/1/17 η αξιολόγηση των έργων του Πανελλήνιου  
Εικαστικού Διαγωνισμού Ιδεών για την ανακύκλωση των συσσωρευτών που υλοποιήθηκε από  το Σύστημα 
Εναλλακτικής Διαχείρισης Re – Battery A.E. Ο Εικαστικός Διαγωνισμός Ιδεών τελεί υπό την αιγίδα των Υπουρ-
γείων Παιδείας και Περιβάλλοντος και πραγματοποιήθηκε την τρέχουσα σχολική περίοδο για όλα τα σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Ελληνικής Επικράτειας.  Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ελευσίνας, όπου εξετέθησαν τα 56 έργα που υπεβλήθησαν στο πλαίσιο του 
διαγωνισμού, γέμισε με την παιδική ομορφιά, τα μηνύματα  και την ευαισθησία για το περιβάλλον που εξέπεμ-
ψαν οι μαθητές  που συμμετείχαν στον διαγωνισμό. Στη συνέχεια τα έργα αξιολογήθηκαν από τη Κριτική Επιτρο-
πή εικαστικών δημιουργών και περιβαλλοντολόγων που ορίστηκε από τη Δ/ νση σπουδών της Δυτικής Αττικής 
και την αποτελούσαν οι: Αλεξάνδρα Τσίγκου (Υπεύθυνη Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Δυτ. Αττικής), Κων/να 
Γεώργα (Εκπαιδευτικός Εικαστικός), Σταυρούλα Καζιάλε (Εικαστικός). Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου του Δήμου 
Ελευσίνας, στις 5 Μαρτίου στο παλαιό Ελαιουργείο θα ολοκληρωθεί η ωραία πρωτοβουλία της Re – Battery, με 
τη βράβευση  των   σχολικών μονάδων των τριών πρώτων έργων του διαγωνισμού. Θα ακολουθήσει η πρεμιέρα 
της θεατρικής παράστασης «ο Ρι-Μπαταρούλης και η μάχη με το μολυβδένιο στρατό» και θα δοθεί το ομώνυμο 
παραμύθι στα παιδιά της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Ελευσίνας. Η κα Σοφία Χούμα Διευθύνουσα 
Σύμβουλος της Re – Battery ευχαρίστησε το Δήμαρχο κο Τσουκαλά και τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβου-
λίου κο Βασίλη Αγριμάκη για την αμέριστη στήριξή τους σε κάθε περιβαλλοντική και πολιτιστική πρωτοβουλία 
του Συστήματος. Από τη μεριά του ο Δήμαρχος δήλωσε τη διαθεσιμότητα και τη στήριξη του ίδιου και της πόλης 
σε κάθε ευγενική  πρωτοβουλία που αναλαμβάνεται για τη προστασία του περιβάλλοντος και ευχαρίστησε τη κα 
Χούμα που επέλεξε την πόλη της Ελευσίνας, ως πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2021, για να ολοκλη-
ρώσει τις θαυμάσιες και γεμάτες ευαισθησία περιβαλλοντικές πρωτοβουλίες του Συστήματος.   

Δράση Δήμου Ελευσίνας και ReBattery με μαθητές 
για την ανακύκλωση συσσωρευτών
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Σταθερότητα στο οικονομικό κλίμα, επιδείνωση όμως της καταναλωτικής 
εμπιστοσύνης, τον Ιανουάριο 2017, διαπιστώνει το ΙΟΒΕ

Έρευνα Endeavor Greece: Λιγότερες κατά 50% οι νέες επιχειρήσεις στην  
Ελλάδα σε σχέση με το 2008. Eξαίρεση αποτελεί o κλάδος του τουρισμού

Αμετάβλητος παραμένει τον πρώτο μήνα του νέου έτους ο Δεί-
κτης Οικονομικού Κλίματος στις 95,1 μονάδες, επισημαίνεται 
στην έρευνα οικονομικής συγκυρίας που εκπονεί το Ίδρυμα 
Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ). H επίδοση 
αυτή εξακολουθεί να είναι η υψηλότερη από τον Απρίλιο του 
2015, αν και χαμηλότερη από τα επίπεδα του 2014. Στους επιμέ-
ρους τομείς, η τάση στους σχετικούς δείκτες είναι ήπια θετική 
σε Υπηρεσίες, Κατασκευές και Λιανικό εμπόριο, ενώ στη Βι-
ομηχανία δεν καταγράφεται σημαντική μεταβολή Από την άλλη 
πλευρά, καταγράφεται αρνητική τάση στην καταναλωτική εμπι-
στοσύνη που αντισταθμίζει τις όποιες θετικές μεταβολές στους 
παραπάνω τομείς. Ουσιαστικά, και ανεξάρτητα από επιμέρους 
κλαδικές διαφοροποιήσεις, οι επιχειρήσεις φαίνεται να τηρούν 
στάση αναμονής, δεδομένης και της αβεβαιότητας σχετικά 
με την πορεία υλοποίησης του προγράμματος. Ακόμη και αν 
τμήματα της πραγματικής οικονομίας έχουν σε ένα βαθμό τη 
δική τους δυναμική. το επιβαρυντικό ευρύτερο μακροοικο-
νομικό περιβάλλον και κυρίως η καθυστέρηση στη βελτίωση 
των συνθηκών ρευστότητας με πιθανή είσοδο της Ελλάδας στο 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης επηρεάζουν συνολικά τις 
προσδοκίες. Στην πλευρά των καταναλωτών, πρόσθετες πιέσεις 
αναμένονται στα εισοδήματα ελεύθερων επαγγελματιών και 
αγροτών από την αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των ασφαλι-
στικών εισφορών, οι οποίες επίσης θα επηρεάσουν κοστολογι-

κά και τους αντίστοιχους εργοδότες. Αναλυτικότερα:

- στη Βιομηχανία, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους 
προσεχείς μήνες εξασθενούν, το ισοζύγιο στις εκτιμήσεις για 
τα αποθέματα αποκλιμακώνεται, ενώ οι αρνητικές εκτιμήσεις 
για τις παραγγελίες και τη ζήτηση παραμένουν σχεδόν στα ίδια 
επίπεδα.

- στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση των 
επιχειρήσεων μεταβάλλονται ήπια και θετικά, όπως και οι προ-
βλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση, με τις εκτιμήσεις για 
την τρέχουσα εξέλιξή της να επιδεινώνονται ελαφρά.

- στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή 
τους προσεχείς μήνες βελτιώνονται ήπια, ενώ το ισοζύγιο στις 
εκτιμήσεις για τα αποθέματα, αλλά και οι αρνητικές εκτιμήσεις 
για τις παραγγελίες και τη ζήτηση παραμένουν στα ίδια επίπεδα.

- στις Κατασκευές, οι δυσμενείς προβλέψεις για το πρόγραμμα 
εργασιών των επιχειρήσεων αμβλύνονται, ενώ σε όρους απα-
σχόλησης οι σχετικές προβλέψεις παραμένουν στα ίδια επίπε-
δα.

- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, ο σχετικός δείκτης επι-
δεινώνεται ως αποτέλεσμα των δυσμενέστερων προβλέψεων 
των νοικοκυριών για την οικονομική κατάσταση της χώρας το 
επόμενο 12-μηνο, για την εξέλιξη της ανεργίας και της πρόθε-
σης για αποταμίευση, η οποία και καταγράφει ιστορικό χαμηλό. 

Εξαίρεση αποτελούν οι προβλέψεις για τη οικονομική κατάστα-
ση των νοικοκυριών, οι οποίες δεν μεταβάλλονται.

Αντίστοιχα, στην Ευρωζώνη το οικονομικό κλίμα παραμένει εν 
πολλοίς αμετάβλητο (+0,1),τον Ιανουάριο, φθάνοντας στις 107,9 
μονάδες, ενώ στην ΕΕ επιδεινώνεται οριακά (-0,4), στις 108,7 
μονάδες.

Αναλυτικότερα, στην Ευρωζώνη, η σταθεροποίηση του κλίμα-
τος στα ίδια επίπεδα είναι αποτέλεσμα της ανόδου του σχετι-
κού δείκτη στη Βιομηχανία (+0,8) και των αντισταθμιστικών 
τάσεων στο Λιανικό Εμπόριο (-1,3) και τις Κατασκευές (-0,7), 
όπου σημειώνεται επιδείνωση των επιχειρηματικών προσδο-
κιών. Στις Υπηρεσίες (-0,2) και την καταναλωτική εμπιστοσύνη 
(+0,2) καταγράφεται σχετική σταθερότητα. Σε επίπεδο χωρών 
μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, 
το κλίμα επιδεινώθηκε μόνο στη Γαλλία (-0,6), ενώ βελτιώθηκε 
στην Ολλανδία (+1,3), την Ισπανία (+1,4), την Ιταλία (+1,3) και επί 
της ουσίας δεν μεταβλήθηκε στην Γερμανία (-0,3). Η λιγότερο 
καλή επίδοση των συνολικών προσδοκιών στην ΕΕ προέρχε-
ται κυρίως από την επιδείνωση του οικονομικού κλίματος στο 
Ηνωμένο Βασίλειο (-1,4), η οποία και αντιστάθμισε την αύξηση 
του σχετικού δείκτη στην Πολωνία (+2,0). Σε τομεακό επίπεδο, 
οι προσδοκίες σε σχέση με την Ευρωζώνη διαφοροποιούνται 
στις Υπηρεσίες, όπου και σημειώθηκε σημαντική πτώση.

Μείωση, κατά 50% του αριθμού των νέων επιχειρήσεων στην Ελλάδα σε σχέση με το 2008, 
καταγράφει νέα μελέτη της Endeavor Greece, διεθνούς μη κερδοσκοπικού οργανισμού 
στήριξης της επιχειρηματικότητας, με βάση στοιχεία του Γενικού Εμπορικού Μητρώου 
(ΓΕΜΗ). Συγκεκριμένα, μετέδωσε το ΑΠΕ ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται η 
Endeavor Greece, ιδρύθηκαν 28.615 νέες επιχειρήσεις το 2016, 33% λιγότερες σε σχέση με 
το 2012. Αυτή η μείωση είναι η βασική αιτία του αρνητικού ισοζυγίου συστάσεων/διαγρα-
φών, καθώς ο αριθμός των επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους εμφανίζεται 
να μειώνεται, σε σχέση με το 2012, κατά 5.500 περίπου και διαμορφώνεται στις 35.159. 
Ωστόσο, το 2016 ξεπέρασαν κατά 6.500 τις νέες συστάσεις, οδηγώντας για πρώτη φορά 
σε αρνητικό ισοζύγιο συστάσεων/διαγραφών. Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται, ότι η 
ελληνική επιχειρηματικότητα, παρά την πρωτοφανή μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, 
παραμένει εστιασμένη σε μη παραγωγικούς και εσωστρεφείς τομείς, όπως η εστίαση, η 
λιανική τροφίμων και το λιανεμπόριο γενικότερα, χωρίς να στρέφεται μαζικά σε εξαγω-
γικές δραστηριότητες. Μοναδική εξαίρεση αποτελεί ο κλάδος του τουρισμού, στον οποίο 
και ο αριθμός νέων επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 31% μεταξύ 2012-2016, και το ισοζύγιο 
συστάσεων/διαγραφών ήταν καθαρά θετικό. Συγκεκριμένα, το 84% των νέων επιχειρήσεων 
συνεχίζουν να εστιάζονται σε κλάδους με κατά βάση εγχώριο προσανατολισμό (πχ εστίαση, 
μπαρ, καφετέριες, λιανεμπόριο, λογιστικές/συμβουλευτικές υπηρεσίες). Το ποσοστό είναι 
μειωμένο σε σχέση με το αντίστοιχο 88% του 2012, ωστόσο η μείωση δεν είναι σε καμία 
περίπτωση αρκετή για να επιταχύνει το μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας και τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Ενδεικτικά, ορισμένες «δημοφιλείς» κατηγορίες νέων επι-
χειρήσεων για το 2016 είναι οι εξής:
- Εστιατόρια, μπαρ, catering, λιανική τροφίμων: 5.613 νέες επιχειρήσεις, μειωμένες κατά 
41% σε σχέση με το 2012
- Λοιπό λιανεμπόριο: 3.200 νέες επιχειρήσεις, μειωμένες κατά 49% σε σχέση με το 2012
- Τουρισμός: 1.347 νέες επιχειρήσεις, αυξημένες κατά 31% σε σχέση με το 2012

- Κατασκευές: 1.320 νέες επιχειρήσεις, μειωμένες κατά 25% σε σχέση με το 2012
- Μεταποίηση: 1.192 νέες επιχειρήσεις, μειωμένες κατά 29% σε σχέση με το 2012
- Λογιστικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες: 966 νέες επιχειρήσεις, μειωμένες κατά 16% 
σε σχέση με το 2012
Με την εξαίρεση του τουρισμού, η συντριπτική πλειονότητα των κλάδων υπέστη μειώσεις, 
κατά μέσο όρο μεγαλύτερες του 30%. Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στον κλάδο της 
ενέργειας, ο οποίος ουσιαστικά εξαϋλώθηκε, με μείωση που έφτασε το 93%. Είναι χαρα-
κτηριστικό, ότι ακόμη και κλάδοι με διεθνή προσανατολισμό, όπως η μεταποίηση τροφίμων 
ή η τεχνολογία, σημείωσαν μείωση του αριθμού των νέων επιχειρήσεων κατά 38% και 27%, 
αντίστοιχα. Πέρα από τη μείωση του αριθμού συστάσεων, είναι σημαντικό να παρατηρή-
σουμε το ισοζύγιο συστάσεων/διαγραφών ανά κλάδο για το 2016. Συγκεκριμένα, το ισο-
ζύγιο είναι αρνητικό σε κλάδους όπως: Λιανεμπόριο (955 περισσότερες διαγραφές από 
συστάσεις). Κατασκευές (640 περισσότερες διαγραφές από συστάσεις). Μεταποίηση (424 
περισσότερες διαγραφές από συστάσεις). Αντίθετα, το ισοζύγιο έχει θετικό πρόσημο κατά 
βάση στον τουρισμό (622 περισσότερες συστάσεις από διαγραφές), τις ιατρικές υπηρεσίες, 
τον αγροτικό τομέα, τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, αλλά και την εστίαση. Παρά τη 
μείωσή τους σε απόλυτα μεγέθη, οι νέες εταιρείες που ιδρύονται σε κλάδους με εξαγωγικό 
προσανατολισμό αυξήθηκαν οριακά ως ποσοστό του συνόλου από 12% το 2012, σε 16% το 
2016, αύξηση που οφείλεται κατά 75% στον τουρισμό. Συμπερασματικά, όπως σημειώνεται, 
«μετά από 8 χρόνια ύφεσης, η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αναζητεί νέο σημείο ισορ-
ροπίας. Ωστόσο, με τη μοναδική φωτεινή εξαίρεση του κλάδου του τουρισμού, δεν έχει κα-
ταφέρει ως σύνολο να ξεφύγει από τη στασιμότητα, την εσωστρέφεια και την έμφαση στην 
κατανάλωση. Η ελληνική οικονομία εγκλωβίζεται σε μια επικίνδυνη στασιμότητα, στην 
οποία ναι μεν τα “λουκέτα” δεν αυξάνονται, αλλά εξασθενεί συνεχώς η δημιουργία νέων 
υγιών επιχειρήσεων, που είναι και η μόνη λύση για την μεσοπρόθεσμη αποκλιμάκωση της 
ανεργίας και την αντιστροφή του κύματος μετανάστευσης των πιο ταλαντούχων Ελλήνων».
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Συμφωνία για τις ανώτατες τιμές περιαγωγής στην αγορά χονδρικής για την κινητή τηλεφωνία 
στην ΕΕ, επιτεύχθηκε αργά χθες βράδυ μεταξύ των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, εξασφαλίζοντας 
την κατάργηση των τελών περιαγωγής από τις 15 Ιουνίου 2017. Με αυτή τη ρύθμιση, μεταδίδει το 
ΑΠΕ  καθορίζονται οι τιμές που οι πάροχοι μπορούν να χρεώνουν μεταξύ τους όταν οι πελάτες 
τους χρησιμοποιούν άλλα δικτύα παροχής υπηρεσιών περιαγωγής. Σύμφωνα με την ανακοίνω-
ση της Επιτροπής, οι εκπρόσωποι του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επι-
τροπής συμφώνησαν στις εξής ανώτατες τιμές: 3,2 λεπτά ανά λεπτό φωνητικής κλήσης, από τις 
15/6/2017,1 λεπτό ανά SMS, από τις 15/6/2017, σταδιακή μείωση στα επόμενα πέντε χρόνια για 
τις χρεώσεις του Ίντερνετ (από 7,7ευρώ/GB από τις 15/6/2017, σε 6 ευρώ/GB από την 1/1/2018, 
4,5 ευρώ/GB από την 1/1/2019, 3,5 ευρώ/GB από την 1/1/2020, 3 ευρώ/GB από 1/1/2021 και 2,5 
ευρώ/GB από την 1/1/2022. «Αυτό ήταν το τελευταίο κομμάτι του παζλ. Από τις 15 Ιουνίου, οι Ευ-
ρωπαίοι θα μπορούν να ταξιδεύουν στην ΕΕ χωρίς τέλη περιαγωγής. Διασφαλίσαμε επίσης, ότι 
οι επιχειρηματίες μπορούν να συνεχίσουν να ανταγωνίζονται για να παρέχουν τις πιο ελκυστικές 
προσφορές στις εγχώριες αγορές τους» δήλωσε ο Άντρους Ανσίπ, αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
για την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά. 

Καταργούνται τα τέλη περιαγωγής στην ΕΕ 
από τις 15 Ιουνίου

Ο γενικός γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή υπέγραψε 
εγκύκλιο σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 66 του νόμου 4446/2016 
σχετικά με την ενημέρωση του καταναλωτή για την αποδοχή ή μη μέσων 
πληρωμής με κάρτα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, όπως επισημαίνεται στη σχετική 
εγκύκλιο, "οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης και παροχής υπηρεσιών που 
διαθέτουν τερματικά αποδοχής καρτών (POS), οφείλουν να ενημερώνουν 
τους καταναλωτές σχετικά με τις κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών και 
προπληρωμένων καρτών τις οποίες δέχονται. Συγκεκριμένα, υποχρεούνται 
να αναρτούν πινακίδα στο ταμείο στην οποία αναγράφεται με ευδιάκριτα και 
κεφαλαία γράμματα η ένδειξη ως εξής: «Ο ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΝΑ 
ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗΣ, ΧΡΕΩΣΤΙΚΗΣ Η' ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΈ-
ΝΗΣ ΚΑΡΤΑΣ», «CONSUMERS MAY PAY WITH CREDIT, DEBIT OR PREPAID 
CARD». Επιπλέον, στην είσοδο του καταστήματος πρέπει να αναγράφονται 
με ευκρινή τρόπο οι συγκεκριμένες κατηγορίες πιστωτικών, χρεωστικών ή 
προπληρωμένων καρτών, οι οποίες γίνονται αποδεκτές από κάθε επιχεί-
ρηση λιανικής πώλησης ή παροχής υπηρεσιών. Ενδεικτικά, αναφέρονται 
οι εξής κατηγορίες καρτών VISA, MASTER CARD, MAESTRO, DINERS, 
AMERICAN EXPRESS, DISCOVER, UNION PAY. Η σχετική ενημέρωση μπο-
ρεί να παρέχεται είτε ολογράφως, είτε με παραπομπή στο εμπορικό σήμα 
κάθε κάρτας. Η Διεύθυνση Θεσμικών Ρυθμίσεων και Εποπτείας Αγοράς 
Προϊόντων και Παροχής Υπηρεσιών της γενικής γραμματείας Εμπορίου 
και Προστασίας Καταναλωτή και τα τμήματα Εμπορίου των διευθύνσεων 
Ανάπτυξης των περιφερειακών ενοτήτων της χώρας επιβάλλουν στους 
παραβάτες διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.000 ευρώ, κατόπιν καταγγελίας 
καταναλωτή είτε αυτεπάγγελτως διενεργούμενου ελέγχου. Η απόφαση 
επιβολής διοικητικού προστίμου υπόκειται σε ενδικοφανή προσφυγή μέσα 
σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κοινοποίηση της ανάλογα με την 
Αρχή που επέβαλε το πρόστιμο, είτε ενώπιον του υπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, είτε ενώπιον του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης, στην 
περιφέρεια του οποίου διαπιστώθηκε η παράβαση. Η απόφαση επί της προ-
σφυγής εκδίδεται μέσα σε προθεσμία τριάντα ημερών από την κατάθεση 
της προσφυγής και υπόκειται σε προσφυγή ενώπιον του Διοικητικού Πρω-
τοδικείου του τόπου όπου εδρεύει το όργανο που εξέδωσε".

Πρόστιμο 1000 ευρώ σε 
επιχειρήσεις που δεν 

έχουν πινακίδες για POS 
-  Έκδοση εγκυκλίου

To επενδυτικό ταμείο East Capital Eastern Europe Fund πήρε θέσεις το 2016 σε μετοχι-
κούς τίτλους της Alpha Bank και της Eurobank, αναμένοντας ισχυρές αποδόσεις μετά από 
μία ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (QE) της ΕΚΤ, όπως ανέ-
φερε εκπρόσωπος του ταμείου, απαντώντας σε ερωτήματα του διεθνούς ειδησεογραφι-
κού πρακτορείου Bloomberg όπως μετέδωσε το ΑΠΕ. «Οι τράπεζες έχουν τη μεγαλύτερη 
προοπτική ανόδου», δήλωσε ο αναπληρωτής επικεφαλής του ταμείου Τιμ Ουμπέργκερ σε 
συνέντευξη που έδωσε στο πρακτορείο Bloomberg, προσθέτοντας: «Πήραμε θέση το 2016, 

επειδή, μετά από τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις στη βάση αυστηρών ασκήσεων αντοχής, οι 
ισολογισμοί τους φαίνονται πιο ισχυροί, ενώ θεωρούμε τις αποτιμήσεις πολύ χαμηλές». 
«Εάν υπάρξει πρόοδος στις διαπραγματεύσεις με τους πιστωτές και αν (η Ελλάδα) περι-
ληφθεί στο QE, τότε τα ελληνικά χρηματοπιστωτικά στοιχεία ενεργητικού θα έχουν πολύ, 
πολύ ισχυρές επιδόσεις», πρόσθεσε o Ουμπέργκερ που έχει την έδρα του στη Μόσχα. Το 
East Capital Eastern Europe Fund, είναι ένα διεθνές επενδυτικό ταμείο, το οποίο διαχειρί-
ζεται κεφάλαια ύψους 230 εκατ. ευρώ και είχε απόδοση 36% το 2016.

Το επενδυτικό ταμείο East Capital Eastern Europe Fund επένδυσε το 2016 σε ελληνικές τράπεζες

Η  ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Ένωσης 
Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας ανέδεξε  νέο 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΒΗΕ το οποίο σύμ-
φωνα με σχετική ανακοίνωση συγκροτήθγηκε 
σε σώμα ως εξής: Πρόεδρος: Ευθύμιος Σπανός – 
Cosmosolar. Αντιπρόεδρος: Χάρης Μιχαλόπουλος 

– Sammler. Γενικός Γραμματέας: Γιώργος Μελισ-
σαρόπουλος – Prisma-Τherm. Ταμίας: Κατερίνα 
Πατεράκη – ΜΑΛΤΕΖΟΣ Α.Β.Ε.Ε. Μέλος: Πάνος 
Αλεξανδρής – SIELINE. Μέλη: Βασιλική Δρόσου 
– Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,  Αστυά-
γης Κανελλάκης – Κανελλάκης Α.Ε.

Νέο ΔΣ στην ΕΒΗΕ

Νέο ΔΣ στον Σύνδεσμο Εταιριών  
Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος

Διεύρυνση ωραρίου λειτουργίας του Γραφείου 
Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ Άδεια προμήθειας φυσικού  

αερίου στην Αιγαίον Όιλ

Στις αρχαιρεσίες που διενεργήθηκαν - κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Εται-
ριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος - επανεξελέγη το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο 
συγκροτήθηκε σε Σώμα, με την κατωτέρω σύνθεση: Πρόεδρος: κ. Γιάννης Αληγιζάκης της ΕΛΙΝΟΙΛ 
ΑΕ, Αντιπρόεδρος: κ. Ρομπέρτο Καραχάννας της ΕΚΟ ΑΒΕΕ, καθήκοντα Γραμματέα ασκεί ο κ. Βασίλης 
Σεραφειμάκης της AVINOIL AE, καθήκοντα Ταμία ασκεί ο κ. Κώστας Πουρσανίδης της ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ 
ΑΕ, Μέλη οι Εταιρίες: BP ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΕ (κ. Σπύρος Μιχαλακάκης) LPC AE (κ. Δημήτρης Κονταξής)

Διευρύνθηκε το ωράριο λειτουργίας του Γραφείου Πληροφόρησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Επιχειρησιακού 
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ). Σύμφωνα με σχετική ανάρτηση στην ηλε-
κτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ) το Γραφείο Πληροφόρησης της ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ διευρύνθηκε το ωράριο λειτουργίας του και το 
ενδιαφερόμενο κοινό μπορεί να το επισκέπτεται καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 8.00 π.μ. έως τις 
5.00 μμ, ενώ μπορεί να καλεί στο τηλεφωνικό κέντρο (801 11 36 300) από τις 8.00 π.μ έως τις 7.00 μ.μ.

Η ΡΑΕ αποφάσισε χθες τη χορήγηση Άδειας Προμήθειας Φυσικού 
Αερίου στην εταιρεία με την επωνυμία «ΑΙΓΑΙΟΝ ΟΙΛ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ». Η 
άδεια έχει 20ετή διάρκεια.
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Εναλλακτικά καύσιμα στη ναυτιλία: Μία σύντομη επισκόπηση
Ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για το μέλλον των 
καυσίμων στη ναυτιλία δημοσιεύτηκε στην έκ-
δοση “Maritime Economies”. Το άρθρο υπογρά-
φουν τα μέλη τη Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ (τόσο 
της απερχόμενης όσο και της νέας σύνθεσης) 
Κωνσταντίνος Ξιφαράς (ΜΠΔ, Πρ. Διευθύνων 
Σύμβουλος ΔΕΣΦΑ) και Νικόλαος Π. Βεντίκος 
(ΝΜΜ, Επιστημονική Επιτροπή) αλλά και ο Δη-
μήτριος Ράκας (ΝΜΜ), οι δύο τελευταίοι από το 
Εργαστήριο Θαλασσίων Μεταφορών της Σχολή 
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ. 
Όπως αναφέρεται στο άρθρο, από τον άνεμο στο 
κάρβουνο και από το κάρβουνο στο πετρέλαιο, οι 
κύριες πηγές ενέργειας των πλοίων άλλαξαν δι-
αχρονικά ακολουθώντας τις εξελίξεις στη τεχνο-
λογία. Η παγκόσμια κατανάλωση καυσίμων του 
εμπορικού στόλου ανέρχεται περίπου στους 330 
εκατομμύρια τόνους ετησίως (DNV-GL, 2014), 
με τις θαλάσσιες μεταφορές να αποτελούν έναν 
από τους αποδοτικότερους τρόπους μεταφοράς 
από άποψη κατανάλωσης με εκτιμώμενη απαί-
τηση 2-3 grams καυσίμου ανά τόνο ανά km και 
αντίστοιχα χαμηλές εκπομπές ρύπων (αναφορά 
στις σχετικές τιμές ανά τόνο ανά km βλ. Σχήμα 
1). Ωστόσο είναι σημαντική η συμβολή τους τόσο 
στις εκπομπές GHG (greenhouse gas) όσο και 
στην ατμοσφαιρική ρύπανση τοπικά, σε περιοχές 
επιβαρυμένες από άποψη θαλάσσιας κυκλοφορί-
ας ενώ η έλευση νέων κανονισμών στο μέλλον 
μπορεί να επιδράσει αυξητικά στις τιμές των 
παραγώγων πετρελαίου. Τα ζητήματα αυτά είναι 
δυνατό να προσεγγισθούν με την εισαγωγή στις 
θαλάσσιες μεταφορές και περεταίρω διάδοση 
εναλλακτικών καυσίμων.  
 

Σχήμα 1 Εκπομπές CO2 διαφόρων τρόπων μεταφοράς 
(Πηγή: EC-JRC, 2016)

Τα εναλλακτικά καύσιμα που χρησιμοποιούνται ή 
που μπορούν δυνητικά να χρησιμοποιηθούν στη 
ναυτιλία περιλαμβάνουν τα: Liquefied Natural 
Gas (LNG), Liquefied Petroleum Gas (LPG), 
Methanol and Ethanol, Di-Methyl Ether (DME), 
Synthetic Fuels (Fischer-Tropsch), Biodiesel, 
Biogas, Cold Ironing (Shore-to-ship power), 
Hydrogen, Nuclear Fuel. Βασικό γνώρισμα κάθε 
καυσίμου είναι η θερμογόνος του δύναμη, η 
οποία αντιστοιχεί στην ικανότητα του να παράγει 
θερμική ενέργεια κατά την καύση του και μετρά-

ται σε ενέργεια ανά μάζα. Διακρίνεται σε κατώ-
τερη (Hu) και ανώτερη (Ho) θερμογόνο δύναμη. 
H ανώτερη θερμογόνος δύναμη είναι μεγαλύτερη 
από την κατώτερη κατά την θερμότητα υγροποίη-
σης του υδρατμού (r= 2449 kJ/kg για νερό 20οC) 
που βρίσκεται στο καυσαέριο. Ενδεικτικά παρα-
τίθεται ο Πίνακας 1 με τις τυπικές τιμές της θερ-
μογόνου δύναμης ανά τύπο καυσίμου σε MJ/kg.

Πίνακας 1 Θερμογόνος δύναμη ανά τύπο καυσίμου σε MJ/kg.

Καύσιμο Hu Ho μονάδα

Hydrogen 119.96 141.88 MJ/kg

Methanol 20.09 22.88 MJ/kg

Ethanol 26.95 29.84 MJ/kg

DME 28.87 31.67 MJ/kg

Methyl 
Ester 
(biodiesel)

37.52 40.16 MJ/kg

Crude Oil 42.68 45.53 MJ/kg

MDO 42.78 45.76 MJ/kg

LNG 48.62 55.19 MJ/kg

Σύμφωνα με τους ερευνητές, οι πρόσφατες εξε-
λίξεις στον τομέα του εξηλεκτρισμού των πλοίων 
είναι πολλά υποσχόμενες αναφορικά με την απο-
δοτικότερη διαχείριση της ενέργειας. Ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας στο χερσαίο δίκτυο μπορούν 
να αξιοποιηθούν για την παροχή ηλεκτρικής ενέρ-
γειας σε πλοία που βρίσκονται σε ελλιμενισμό και 
τη φόρτιση μπαταριών πλήρως ηλεκτρικών ή υβρι-
δικών πλοίων. Ακόμη και αν η ηλεκτροπαραγωγή 
του δικτύου δεν βασίζεται επαρκώς σε ανανεώσι-
μες ή emission-free πηγές, όπως η πυρηνική, τα 
περιθώρια για την εφαρμογή τεχνικών μείωσης 
των ατμοσφαιρικών ρύπων στις χερσαίες εγκα-
ταστάσεις είναι μεγαλύτερα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει η εφαρμογή αυτών των τεχνολογιών 
σε πλοία όπου εμφανίζεται συχνή μεταβολή στην 
απαίτηση ισχύος (π.χ. ρυμουλκά) και σε παράκτι-
ες εφαρμογές λόγω αυξημένης προσβασιμότητας 
(offshore service vessels, berthing operations, 
auxiliary systems). Ενδεικτικό είναι το παράδειγ-
μα του πλήρως ηλεκτροκίνητου ferry Ampere στη 
Νορβηγία, διάταξη των μπαταριών του οποίου 
φαίνεται στο Σχήμα 2.

Σχήμα 2 Συστοιχία μπαταριών του Ampere  
(Πηγή: www.maritime-executive.com) 

Οι κύριες πηγές για την παραγωγή βιοκαυσίμων 
είναι οι βρώσιμες καλλιέργειες, οι μη βρώσιμες 
καλλιέργειες, τα οργανικά απόβλητα, τα διάφο-
ρα παραπροϊόντα της γεωργίας και βιομηχανίας 
καθώς επίσης και τα φύκη (algae) τα οποία ανα-
πτύσσονται στο νερό και η καλλιέργεια τους δεν 
επιδρά ανταγωνιστικά ως προς τις βρώσιμες καλ-
λιέργειες, μία τέτοια καλλιέργεια παρουσιάζεται 
στο Σχήμα 3. Τα βιοκαύσιμα μπορούν να συμβάλ-
λουν σημαντικά στη μείωση εκπομπών GHG και 
επιπλέον αποτελούν μικρότερο κίνδυνο για το 
θαλάσσιο περιβάλλον καθώς βιοδιασπώνται πολύ 
γρηγορότερα σε περίπτωση διαρροής. Υπάρχει 
ακόμη η δυνατότητα ανάμιξής τους με συμβατικά 
καύσιμα και χρήση σε συμβατικές μηχανές εσω-
τερικής καύσης. Προς το παρόν η εξασφάλιση 
ικανοποιητικής παροχής βιοκαυσίμων παραμένει 
μία πρόκληση κυρίως λόγω του μεγάλου μεγέ-
θους των απαιτούμενων καλλιεργήσιμων εκτά-
σεων ενώ η καλλιέργεια φυκών παρουσιάζει το 
επιπλέον όφελος της μεγάλης πρόσληψης CO2 
από το περιβάλλον. Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 
της έρευνας είναι ενθαρρυντικά αν και διαφαίνε-
ται ότι σημαντική διείσδυση στη ναυτιλία δεν θα 
επέλθει βραχυπρόθεσμα. Αξίζει ακόμη να ανα-
φερθεί ότι μεγάλης κλίμακας δοκιμές διεξάγει το 
πολεμικό ναυτικό των ΗΠΑ (“Green Strike Force” 
programme).

Σχήμα 3 Εγκαταστάσεις καλλιέργειας φυκών (algae) 
(Πηγή: www.xconomy.com) 

Όπως αναφέρεται, οι κυψέλες καυσίμου αποτε-
λούν τις πιο διαδεδομένες διατάξεις για τη μετα-
τροπή της χημικής ενέργειας του υδρογόνου σε 
ηλεκτρική. Οι προκλήσεις που εγείρονται αφο-
ρούν στο κόστος της επένδυσης, τις διαστάσεις 
και το βάρος της εγκατάστασης και τη διάρκεια 
ζωής της, ενώ απαιτείται ειδική πρόβλεψη για 
την ασφαλή αποθήκευση του υδρογόνου πάνω 
στο πλοίο. 
Ένα πλήθος καυσίμων είναι δυνατό να χρησιμο-
ποιηθεί ως υποκατάστατο για το πετρέλαιο σε 
μηχανές διπλού καυσίμου, στις οποίες συνήθως 

(συνέχεια στη σελίδα 12)
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(συνέχεια από τη σελίδα 11)

μία μικρή ποσότητα marine fuel oil χρησιμοποι-
είται για την αρχική ανάφλεξη κατά τη διαδικα-
σία εκκίνησης της μηχανής. Ως υποκατάστατα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν το LPG (μίγμα 
προπανίου και βουτανίου), Methanol, Ethanol 
και Di-Methyl Ether (DME) τα οποία μειώνουν τις 
εκπομπές NOΧ και δεν περιέχουν θείο. Κυρίως 
λόγω της χαμηλής τους διαθεσιμότητας δεν θα 
διεισδύσουν στη ποντοπόρο ναυτιλία ακόμη και 
μεσοπρόθεσμα, αν και μπορεί να βρουν χρήση σε 
τοπικές αγορές.

 

Σχήμα 4 Μηχανοστάσιο του gas-powered ferry 
Boknafjord (Πηγή: Rolls-Royce)

Το LNG ως καύσιμο θεωρείται πλέον μία δοκι-
μασμένη λύση με διαθέσιμες μηχανές που κα-
λύπτουν ένα ευρύ φάσμα αποδιδόμενης ισχύος. 
Το σημαντικό περιβαλλοντικό πλεονέκτημα της 
χρήσης LNG αφορά στις δραστικά μειωμένες εκ-
πομπές SOX, NOX και σε μικρότερο βαθμό του 
CO2 αν και πρόσφατες έρευνες (Anderson et 
al., 2015; Daskalakis et al., 2015) δείχνουν ότι οι 
εκπομπές CO και των συνολικών υδρογονανθρά-
κων είναι υψηλότερες σε σχέση με τα συμβατικά 
καύσιμα. Προς το παρόν υπάρχουν περίπου 40 
LNG-fuelled πλοία παγκοσμίως, εξαιρουμένων 
των LNG carriers, ενώ είναι επιβεβαιωμένα του-
λάχιστον επιπλέον 40 new-buildings, όπως απει-
κονίζει ποσοτικά το Σχήμα 5.

 

Σχήμα 5 Ανάπτυξη του LNG-fuelled στόλου (Πηγή: 
DNV-GL)

Το δίκτυο τροφοδοσίας των πλοίων είναι διαθέ-
σιμο σε συγκεκριμένες τοποθεσίες αν και επε-
κτείνεται παγκοσμίως, ακολουθώντας τις κύριες 
οδούς της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Ανασταλ-
τικούς παράγοντες αποτελούν η απαίτηση σε 
αυξημένο όγκο δεξαμενών (και κατ’ επέκταση 
η μείωση σε ωφέλιμο φορτίο) και το σχετικά με-

γάλο κόστος εγκατάστασης. Η διάδοση του LNG 
ως καυσίμου συντελείται με γρήγορους ρυθμούς 
και αναμένεται να συνεχιστεί αρχικά με σχετικά 
μικρά πλοία που λειτουργούν σε περιοχές με 
υπάρχουσες υποδομές τροφοδοσίας και κατό-
πιν ίσως μέχρι και με ποντοπόρα πλοία καθώς οι 
υποδομές θα αναπτύσσονται διεθνώς.
Σύμφωνα με το άρθρο, ανάμεσα στους key 
players στη διαμόρφωση του εγχώριου – και όχι 
μόνο – τοπίου δε θα μπορούσε να μην συμπερι-
λαμβάνεται και ο Διαχειριστής Εθνικού Συστήμα-
τος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) με την διαθέσιμη 
τεχνογνωσία, το εξειδικευμένο προσωπικό και 
τις ήδη υπάρχουσες υποδομές όπως για πα-
ράδειγμα αυτές στη Ρεβυθούσα. Ο τερματικός 
σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της 
Ρεβυθούσας, έπειτα από την 2η αναβάθμισή του, 
μπορεί να αποτελέσει σημείο εισόδου φυσικού 
αερίου για όλη την περιοχή της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Παράλληλα με τον προσανατολισμό 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την εφαρμογή 
συγκεκριμένης στρατηγικής στην αγορά του LNG, 
ο ΔΕΣΦΑ έχει την δυνατότητα να αναλάβει κρίσι-
μο ρόλο στην Ανάπτυξη των Τεχνολογιών Small 
Scale LNG μέσω του LNG Bunkering και της με-
ταφοράς LNG σε παράκτιες περιοχές. Η επέκτα-
ση της χρήσης του LNG στον τομέα της Ναυτιλίας 
μπορεί να καταστήσει την Ελλάδα επίκεντρο πολ-
λών ενεργειακών έργων με διεθνή προσανατο-
λισμό, επιτρέποντας μελλοντικά την δημιουργία 
ενός διεθνούς Κόμβου Ανεφοδιασμού LNG στην 
Ανατολική Μεσόγειο με σημείο αναφοράς τη Ρε-
βυθούσα.

 

Σχήμα 6 Ο τερματικός σταθμός της Ρεβυθούσας (Πηγή: 
ΔΕΣΦΑ) 

Εφόσον ένας από τους παράγοντες που οδηγούν 
στην αναζήτηση εναλλακτικών πηγών ενέργει-
ας είναι ο περιορισμός των εκλυόμενων ρύπων, 
αξίζει σε αυτό το σημείο μία σύντομη αναφο-
ρά στα exhaust gas cleaning systems (EGCS), 
γνωστά και ως scrubbers. Oι κανονισμοί του 
International Maritime Organization (Annex VI) 
θέτουν ως όριο στις εκπομπές ρύπων τη πε-
ριεκτικότητα 0,1% σε θείο μέχρι το 2015 για τις 
emission control areas (ECA) (Baltic Sea, North 
Sea, English Channel, US and Canadian coasts 
and inland waters, parts of the Caribbean Sea) 
ενώ αναμένεται παγκόσμια μείωση του ορίου στο 
0,5% μέχρι το 2020. Η τεχνολογία των scrubbers 
αποτελεί μία βιώσιμη εμπορικά και συμβατή με 
τους κανονισμούς λύση, αν και αποτελεί μία μάλ-

λον retrospective προσέγγιση στη μείωση των 
εκπομπών. Αυτές οι εγκαταστάσεις - όπως αυτή 
του Σχήματος 7 - τοποθετούνται στο funnel του 
πλοίου και φιλτράρουν τα καυσαέρια από όλες τις 
πηγές καυσαερίων του πλοίου απομακρύνοντας 
το θείο, στερεά σωμάτια και σταγονίδια. Υπάρχει 
δυνατότητα για retrofit εγκατάσταση και φυσικά 
για ενσωμάτωση στη σχεδίαση του πλοίου εξ’ 
αρχής.
 Στο μέλλον το ενεργειακό μίγμα στη ναυτιλία θα 
είναι πολύ πιο διαφοροποιημένο από ότι ήταν στο 
παρελθόν αν και η εισαγωγή κάθε νέας πηγής 
ενέργειας γίνεται με σχετικά χαμηλούς ρυθμούς 
καθώς η κάθε τεχνολογία πρέπει να ωριμάσει 
και να αναπτυχθούν οι αντίστοιχες υποδομές. Σε 
κάθε περίπτωση θα πρέπει να απαντώνται κατά το 
δυνατό με τη μικρότερη ασάφεια ερωτήματα που 
εγείρονται σχετικά με τις μεθόδους παραγωγής, 
τη διαθεσιμότητα, το κόστος, τις πιθανές εφαρ-
μογές στη ναυτιλία και άλλους κλάδους, τα ζητή-
ματα ασφάλειας και τις επιπτώσεις στο περιβάλ-
λον. Επί του παρόντος το προβάδισμα σε αυτό το 
ενεργειακό μίγμα (εξαιρουμένου του πετρελαίου) 
φαίνεται να καταλαμβάνει το LNG με κινητήριες 
δυνάμεις τη τεχνολογία, τους κανονισμούς και 
την αυξανόμενη διαθεσιμότητα με την ανάπτυξη 
των υποδομών. Ωστόσο η εισαγωγή του LNG στη 
ναυτιλία εντάσσεται στη προσπάθεια βελτιστο-
ποίησης της διαχείρισης των ορυκτών καυσίμων. 
Παρά την -αναπόφευκτα- καθολική εκμετάλλευ-
ση των ορυκτών καυσίμων, η γενικότερη τάση 
στην έρευνα οδηγεί στη μελλοντική απεξάρτηση 
από αυτά. Στο άρθρο της έκδοσης παρατίθεται η 
σχετική βιβλιογραφία.

 

Σχήμα 7 Διάταξη συστήματος Allstream  
(Πηγή: www.cleanmarine.no)
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΑΝΑΙΜΙΚΕΣ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΕΠΕΣΑΝ ΣΤΟ 13% 
ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΟ 2016

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

Τροχοπέδη στην προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας 
αποτελεί η δραματική μείωση των επενδύσεων το 2016 στο περίπου 
13% του ΑΕΠ έναντι 24% σε μέσα επίπεδα κατά την περίοδο 2000-
2008, γεγονός το οποίο μεταφράζεται σε απώλειες επενδυτικών 
κεφαλαίων της τάξης των 100 δισ. ευρώ στη διάρκεια της κρίσης.
Η συγκεκριμένη πορεία «αποεπένδυσης» στη χώρα επηρέασε και 
τον τομέα των εξαγορών και συγχωνεύσεων, που το 2016, σύμφωνα 
με την PWC, σημείωσε μεν σημαντική άνοδο, λόγω όμως των 
κινήσεων που έκαναν οι τράπεζες - έφθασαν σε σύνολο στα 4,4 δισ. 
ευρώ, όταν το 2008 οι εξαγορές και συγχωνεύσεις είχαν ανέλθει σε 
8,7 δισ. ευρώ και στην Ευρώπη πέρυσι σε 293 δισ. ευρώ.
- 230% πάνω
Σύμφωνα με τη νέα μελέτη της PwC «Εξαγορές και Συγχωνεύσεις 
επιχειρήσεων στην Ελλάδα το 2016», κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου έτους πραγματοποιήθηκαν 38 Εξαγορές και 
Συγχωνεύσεις (Ε&Σ) αξίας 4,4 δισ. ευρώ, έναντι 29 Ε&Σ αξίας 1,3 
δισ. ευρώ το 2015. Εξ αυτών οι πέντε μεγαλύτερες συναλλαγές 
άγγιξαν τα 3,8 δισ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι η συνολική αξία των συναλλαγών αυξήθηκε 
σημαντικά κατά 230% σε σχέση με το 2015, κυρίως λόγω της 
ρευστοποίησης των non-core assets των συστημικών τραπεζών, 
με τη μέση αξία των συναλλαγών να έχει αυξηθεί κατά 152%. Ο 
κλάδος των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών αποτέλεσε το 70% των 
συνολικών συναλλαγών, με τη μεταβίβαση στην Qatar National Bank 
της FinansbankAS. (99,8%) από την Εθνική έναντι 2,75 δισ. ευρώ να 
είναι η κορυφαία συναλλαγή.
Πέρυσι, οι συναλλαγές μειοψηφικών πακέτων ανήλθαν σε μόλις 
139 εκατ. ευρώ, με το 31% αυτών να προέρχονται από τον κλάδο 
των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών και το 29% από τον κλάδο των 
Υπηρεσιών.
Επίσης, κατά τη διάρκεια του 2016, οι εκδόσεις διεθνών 
διαπραγματεύσιμων εταιρικών ομολόγων άγγιξαν το 1,6 δισ. ευρώ.
Όπως προσδιορίζει η μελέτη, οι Εγχώριες Συναλλαγές, δηλαδή 
εκείνες όπου ο αγοραστής και η εταιρεία στόχος είναι «Έλληνες», 
που το 2010 αποτελούσαν το 73% των συνολικών συναλλαγών, 
σημείωσαν σημαντική μείωση και αντιπροσωπεύουν πλέον το 39%, 
δείχνοντας τη δυσκολία κινητοποίησης εγχώριων κεφαλαίων.
Οι Εισερχόμενες Συναλλαγές, όπου η εταιρεία στόχος είναι ελληνική 
ενώ ο αγοραστής είναι αλλοδαπός, αποτελούν τον κύριο όγκο 
της αγοράς και έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο με 58% 
από 27% το 2010, ενώ οι Εξερχόμενες Συναλλαγές όπου κάποια 
αλλοδαπή εταιρεία εξαγοράζεται από ελληνική κατείχε ποσοστό 
μόλις 3%.
- Εκτιμήσεις 2017
 Όσον αφορά το τρέχον έτος, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο αναμένεται 
να παίξουν οι ιδιωτικοποιήσεις. Ήδη ολοκληρώθηκε μέσα στον 
Ιανουάριο η πώληση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της 
ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην ιταλική εταιρεία Ferrovie Dello Stato Italiane S.p.A 
έναντι συνολικού τιμήματος 45 εκατ. ευρώ. Επίσης αναμένεται 
η ιδιωτικοποίηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων από την 
κοινοπραξία Fraport AG - Slentel ύψους 2,2 δισ. ευρώ που έχει 

υπογράφει και αναμένεται να εισπραχθεί ποσό 1,2 δισ. ευρώ εντός 
του 2017. Παράλληλα προχωρά η προετοιμασία της συμφωνίας για 
την αξιοποίηση του Ελληνικού και αναμένεται η πρώτη δόση ύψους 
300 εκατ. ευρώ από το συνολικό τίμημα που ανέρχεται στα 915 εκατ. 
ευρώ. Ακόμη αναμένεται οριστικοποίηση της συμφωνίας εντός του 
2017 για την πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ στην κινέζικη State Grid 
έναντι 320 εκατ. ευρώ.
 Μέχρι τον Μάρτιο πρέπει να ξεκινήσει το ΤΑΙΠΕΔ τη διαδικασία 
πώλησης του 30% των μετοχών που κατέχει στον Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών, ενώ θα συνεχιστεί η διαγωνιστική διαδικασία για την 
ιδιωτικοποίηση του 67% του μετοχικού κεφαλαίου του ΟΛΘ, αλλά 
δεν είναι πιθανόν να ολοκληρωθεί μέσα στο 2017.
Στον κλάδο των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, η PwC εκτιμά 
ότι πώληση των non-core assets των συστημικών τραπεζών θα 
συνεχιστεί το 2017, με τη διαδικασία για την πώληση της Εθνικής 
Ασφαλιστικής από τον όμιλο της Εθνικής και της Avis από την 
Πειραιώς να έχουν ξεκινήσει.
Στο Λιανεμπόριο αναμένεται ολοκλήρωση, παρά την καθυστέρηση, 
της εξαγοράς της Μαρινόπουλος από τη Σκλαβενίτης, ενώ 
στον κλάδο των Ιχθυοκαλλιεργειών αναμένεται η έναρξη και 
πιθανή ολοκλήρωση της διαδικασίας για την πώληση του 79,6% 
της Σελόντα και του 75% της Νηρεύς, που κατέχουν σήμερα οι 
τέσσερις συστημικές τράπεζες. Τέλος, στην ενέργεια αναμένεται να 
ολοκληρωθεί η πώληση του 24% του ΑΔΜΗΕ στην κινέζικη State 
Gridit και πιθανόν να πωληθεί κι άλλο ποσοστό μετοχών.
Σχολιάζοντας την έρευνα, ο κ. Θανάσης Πανόπουλος, Partner 
Head of Deals της PwC, σημείωσε: «Η αγορά εξακολουθεί να 
παραμένει πολύ ρηχή και η έξοδος από την ύφεση δεν είναι 
ακόμη ορατή. Το οικονομικό κλίμα διαφαίνεται αβέβαιο και για το 
2017 και η ελληνική οικονομία δείχνει σημάδια σταθεροποίησης 
σε όρους ΑΕΠ. Θα μπορούσε να υπάρξει βελτίωση το 2018 υπό 
συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής των 
περιφερειακών αεροδρομίων και η συνέχιση της αποεπένδυσης 
των τραπεζών θα καθορίσουν το επίπεδο συναλλαγών για το 2017, 
οι οποίες όμως δεν αναμένεται να ξεπεράσουν σημαντικά τα 
αντίστοιχα μεγέθη του 2016».
Ο κ. Μάριος Ψάλτης, διευθύνων σύμβουλος της PwC, ανέφερε: «Η 
αποεπένδυση των τραπεζών από τις περιφερειακές δραστηριότητές 
τους και η συνέχιση των αποκρατικοποιήσεων διαμόρφωσαν 
σχεδόν πλήρως την αγορά Ε&Σ το 2016.
Η φυσική διαδικασία εξαγορών στην Ελλάδα είναι πολύ μικρή, 
αντανακλώντας το εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο επενδυτικής 
εμπιστοσύνης στη χώρα».

ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ: ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ 2015 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-19 | 2/2/2017

Επί πλασματικού και όχι πραγματικού εισοδήματος υπολογίζονται 
οι εισφορές για το σύνολο των ελεύθερων επαγγελματιών, 
αυτοαπασχολουμένων και αγροτών ανεξάρτητα από τον αριθμό 
των εργοδοτών τους, με αποτέλεσμα πολλοί από τους εκατοντάδες 
χιλιάδες ασφαλισμένους να καλούνται να πληρώσουν υψηλές 
εισφορές όχι μόνο λόγω της αλλαγής στον τρόπο υπολογισμού, 
αλλά και γιατί λαμβάνονται υπόψη εισοδήματα του 2015 που 
δεν αντιστοιχούν πλέον στα πραγματικά. Η σταδιακή αποστολή 
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των πρώτων ειδοποιητηρίων είχε προγραμματιστεί να ξεκινήσει 
ύστερα από πολλές καθυστερήσεις- σήμερα ή το αργότερο 
αύριο και σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι εισφορές για 
κύρια ασφάλιση και υγεία καθορίστηκαν με βάση το καθαρό 
φορολογητέο αποτέλεσμα του 2015 διαιρεμένο διά 12. Μάλιστα, 
τα ειδοποιητήρια αφορούν όχι μόνο τις εισφορές Ιανουαρίου 
που πρέπει να πληρωθούν το αργότερο έως τις 28 Φεβρουαρίου, 
αλλά και αυτές του Φεβρουαρίου με καταληκτική ημερομηνία 
εμπρόθεσμης πληρωμής την 31η Μαρτίου 2017. Δεν περιλαμβάνουν 
όμως εισφορές για επικούρηση και εφάπαξ, τις οποίες θα 
κληθούν να πληρώσουν οι ασφαλισμένοι αναδρομικά, πιθανότατα 
το επόμενο δίμηνο. Η υποχρέωση της ασφάλισης και άρα η 
υποχρέωση πληρωμής εισφορών (ΔΠΥ) με το νέο καθεστώς 
γεννάται εφόσον υπάρχει ενεργό δελτίο παροχής υπηρεσιών ή 
ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα από 1/1/2017 και μετά. Κατά 
συνέπεια, όσοι σήμερα δεν είναι «ενεργοί», έχουν δηλαδή κλείσει 
στο «μπλοκάκι» τους, δεν έχουν υποχρέωση καταβολής εισφορών. 
Πιθανότατα χωρίς υποχρέωση καταβολής εισφορών θα βρεθούν και 
όσοι ενεργοποίησαν τη δραστηριότητά τους του 2016, καθώς για το 
2015 δεν εμφανίζονται στη διασταύρωση στοιχείων του ΕΦΚΑ με 
αυτά του TAXIS. Με βάση το καθαρό φορολογητέο αποτέλεσμα του 
2015 όμως, θα υπολογιστούν και οι εισφορές των περίπου 250.000 
ελεύθερων επαγγελματιών με ΔΠΥ και έως δύο εργοδότες, οι οποίοι 
βάσει του νόμου θα διεκδικήσουν επιμερισμό των εισφορών κύριας 
ασφάλισης και υγείας, με τους εργοδότες τους. Και αυτό γιατί οι 
πρώτες Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) που υποχρεούνται 
να υποβάλουν οι επιχειρήσεις, για το 2017 υποβάλλονται στο τέλος 
Φεβρουαρίου. Μέχρι τότε, κανείς δεν γνωρίζει εάν ο εργοδότης 
προτίθεται να δηλώσει τον εργαζόμενο και να καταβάλει τις 
εισφορές που του αναλογούν. Τεράστια επιβάρυνση θα έχουν και 
οι λεγόμενοι «νέοι» -μετά το 1992-ασφαλισμένοι, που ασκούν 
παράλληλα κάποια ελεύθερη δραστηριότητα, καθώς μέχρι πρότινος 
εξαιρούνταν από τη δεύτερη ασφάλιση. Η εγκύκλιος για την 
παράλληλη απασχόληση θα εκδοθεί εντός των επόμενων ημερών. 
Μέχρι τότε θα αναζητηθούν εισφορές κύριας ασφάλισης και 
υγείας και πάλι με πλασματικά στοιχεία. Είναι χαρακτηριστική η 
περίπτωση παράλληλα ασφαλισμένων στα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ και 
ΕΤΑΑ, οι οποίοι δικαιούνται έκπτωση στην εισφορά για το εισόδημα 
που προέρχεται από την ασφαλιστέα δραστηριότητα του ΕΤΑΑ 
(επιστήμονες). Καθώς από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων 
δεν έχει διαχωριστεί το εισόδημα, ο υπολογισμός της έκπτωσης θα 
γίνει προσωρινά στο μισό και στη συνέχεια θα γίνει ο συμψηφισμός.
«Κρυφά» ενδέχεται να μείνουν για την ώρα και μέχρι να 
ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων της ΓΓΔΕ και του ΕΦΚΑ 
εισοδήματα που προκύπτουν από αποδείξεις δαπάνης, καθώς αυτοί 
που αμείβονται με αυτήν τη μορφή δεν εμφανίζονται στα μητρώα 
του ΟΑΕΕ.
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Έντονες είναι οι αντιδράσεις των τοπικών φορέων της δυτικής 
Μακεδονίας στην σχεδιαζόμενη δημιουργία νέων σταθμών διοδίων 
στο Βενέτικο και τον Αλιάκμονα. Την αντίθεση του στον εν λόγω 

σχεδίασμά εξέφρασε με απόφαση του το Περιφερειακό Συμβούλιο 
Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο δηλώνει ότι δέχεται την εγκατάσταση 
σταθμού διοδίων μόνο στην αρχή του κάθετου άξονα, στην είσοδο 
της Ιεροπηγής Καστοριάς.
Ειδικότερα, το σχέδιο εγκατάστασης διοδίων προβλέπει τη 
δημιουργία σταθμού στη θέση Αλιάκμονας, στον κάθετο άξονα 
Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγής, καθώς και ενός ακόμη στο σημείο 
Βενετικός, κατά μήκος της Εγνατίας στα Γρεβενά. Σύσσωμοι οι 
παράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης εξέφρασαν τις αντιρρήσεις 
τους και την άρνηση τους στο νέο πλάνο. Ο περιφερειάρχης κ. 
Θόδωρος Καρυπίδης ανέφερε πως "από το 2014 εκφράσαμε τις 
αντιρρήσεις μας στον τότε αρμόδιο υπουργό, Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, 
και σήμερα είμαστε σε επικοινωνία με το ΤΑΙΠΕΔ για τη διευθέτηση 
του προβλήματος. Θα εξαντλήσουμε όλα τα μέσα που διαθέτουμε 
και δεν θα διστάσουμε να προβούμε ακόμη και σε κινητοποιήσεις". 
Ο δήμαρχος Καστοριάς κ. Ανέστης Αγγελής τόνισε πως μία τέτοια 
κίνηση θα έχει ως αποτέλεσμα την περαιτέρω απομόνωση της 
περιοχής και θα επηρεάσει αρνητικά την παρουσία επισκεπτών και 
τη διακίνηση της γούνας.
Η εγκατάσταση σταθμού διοδίων στη θέση Αλιάκμονα, θα διασπάσει 
τον δήμο σε δύο μέρη, θα συμβάλει στην οικονομική επιβάρυνση 
των κατοίκων που θα κατευθύνονται από και προς την Καστοριά και 
θα επιβαρύνει την μεταφορά προϊόντων στην περιοχή, υποστήριξε 
από την πλευρά του ο κ. Δημήτρης Λαμπρόπουλος, δήμαρχος 
Βόΐου Κοζάνης. Ο δήμος Γρεβενών, σύμφωνα με όλες τις δημοτικές 
παρατάξεις, παρουσιάζει μειωμένη επισκεψιμότητα τα τελευταία 
χρόνια, γεγονός που θα ενισχυθεί με την δημιουργία διοδίων 
στην θέση Βενέτικος της Εγνατίας Οδού. Ο δήμαρχος, μάλιστα, 
της περιοχής εξέφρασε την απορία του έναντι της απόφασης, 
καθώς υπάρχουν ήδη σε λειτουργία δύο σταθμοί διοδίων, στον 
Πολύμυλο Κοζάνης και το Μαλακάσι Ιωαννίνων, 13χλμ. μακριά από 
την περιοχή. Το θέμα αυτό απασχόλησε πολύ τους ιθύνοντες της 
περιοχής και αποτέλεσε ένα από τα βασικά ζητήματα που έθεσε 
ο αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών κ. Ευάγγελος Σημανδράκος στην 
υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κα. Όλγα Γεροβασίλη, κατά 
τη διάρκεια της διήμερης επίσκεψης της στην περιοχή.
ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ 
Σημειώνεται ότι η ΚΥΑ του 2014 προβλέπει τη λειτουργία 13 
σταθμών διοδίων στον κύριο άξονα της Εγνατίας Οδού και πέντε 
σταθμών στους τρεις κάθετους άξονες, εκ των οποίων δύο στον 
άξονα Σιάτιστας - Κρυσταλλοπηγής, ένας στον άξονα Χαλάστρας 
- Ευζώνων και δύο στον άξονα Θεσσαλονίκης - Προμαχώνα Στην 
Εγνατία Οδό λειτουργούν σήμερα επτά σταθμοί: Τύρια Θεσπρωτίας, 
Μαλακάσι Τρικάλων, Πολύμυλος Κοζάνης, Μάλγαρα, Ανάληψη 
Λαγκαδά, Μουσθένη Καβάλας, Ίασμος Ροδόπης. Ο σχεδιασμός 
του 2014 προβλέπει άλλους έξι στις θέσεις: Παμβώτιδα Ιωαννίνων, 
Βενέτικος Γρεβενών, Εξωτερική περιφερειακή Θεσσαλονίκης, 
Ασπροβάλτα, Περιμετρική Καβάλας και Μεστή Έβρου. Στους 
κάθετους άξονες προβλέπεται να λειτουργήσουν οι εξής σταθμοί: 
Ιεροπηγή Καστοριάς, Αλιάκμονας Καστοριάς, Εύζωνοι Κιλκίς, 
Προμαχώνας Σερρών, Στρυμονικό Σερρών. Η κατασκευή των 
σταθμών Αλιάκμονα και Βενέτικου έχει δημοπρατηθεί και η 
ημερομηνία κατάθεσης προσφορών, που έληγε σήμερα, μετατέθηκε 
για την Πέμπτη 23 Μαρτίου.
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