
Η ΒουλΗ ανακΗρυξε ομοφωνα το 2017 ως ετος ΔωΔεκανΗςου
Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου, πραγματοποιήθηκε χθες στη Βουλή, ειδική 

συνεδρίαση για τα 70 χρόνια της ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην ελλάδα, όπου, ελήφθη ομόφωνη απόφαση 
για την ανακήρυξη του 2017, ως έτους Δωδεκανήσου.  ο Πρόεδρος της Βουλής ν. Βούτσης, ανακοίνωσε ότι θα 

γίνουν εκδηλώσεις  καθ’ όλη τη διάρκεια του 2017, υπό την αιγίδα της Βουλής, ώστε να τιμηθεί ο μεγάλος  αγώνας της 
ενσωμάτωσης της Δωδεκανήσου στην ελλάδα. ςτην ειδική συνεδρίαση, κατά την οποία παρέστησαν και οι Δήμαρχοι 

της Δωδεκανήσου, μίλησαν πολιτικοί αρχηγοί και εκπρόσωποι όλων των κομμάτων.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δικαιώματα εκπομπών και χρηματοδότηση 
νέων ηλεκτροπαραγωγικών υποδομών  

δίνει στην Ελλάδα η απόφαση των  
Υπουργών Περιβάλλοντος για το ETS

Η ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης στο Συμβούλιο 
Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
σχετικά με την Αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστή-
ματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του 
Θερμοκηπίου (ETS) κατέληξε σε συμφωνία ("γενική 
προσέγγιση"), μεταξύ των κρατών μελών, με ενισχυ-
μένη πλειοψηφία. Το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας ανακοίνωσε ότι  η απόφαση αυτή αποτε-
λεί για τη χώρα μας άλλο ένα θετικό βήμα, μετά την 
πρόσφατη σχετική απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου, 
καθώς δίνει στην Ελλάδα δικαιώματα εκπομπών 
και χρηματοδότηση νέων ηλεκτροπαραγωγικών 
υποδομών. Ειδικότερα το ΥΠΕΝ σημειώνει ότι: "Ως 
αποτέλεσμα συστηματικών προσπαθειών, μέσα από 
σειρά διμερών και πολυμερών επαφών, από τα τέλη 
του 2015, και μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις 
στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος, καθώς 
και έπειτα από διμερείς συναντήσεις της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η χώρα μας πέτυχε 
τη δημιουργία ειδικού άρθρου, το οποίο προβλέπει 
ειδικό χρηματοδοτικό εργαλείο για την Ελλάδα. Κα-
τόπιν προσθήκης στο τελικό κείμενο της συμφωνίας 
δημιουργείται ειδικό ταμείο για την απανθρακοποίη-
ση του Ελληνικού ηλεκτρικού συστήματος. Συγκε-
κριμένα, η χώρα μας εξασφάλισε χρηματοδότηση 
από τα έσοδα εκπλειστηριασμού 20 εκ.  δικαιωμάτων 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τη συγχρημα-
τοδότηση (σε ποσοστό 60%) υποδομών για την απε-
ξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα των μη διασυνδεδε-
μένων νησιών, ιδίως μέσω της διασύνδεσής τους με 
το ηπειρωτικό δίκτυο. Με βάση τις τρέχουσες εκτι-
μήσεις για την αναμενόμενη τιμή των δικαιωμάτων 
εκπομπών, τα άμεσα έσοδα για τη χώρα  εκτιμώνται 
σε 400 εκ. ευρώ για την δεκαετία 2021-2030. Η χώρα 

μας θα συνεχίσει να πιέζει για περαιτέρω ενίσχυση 
του νεοσύστατου ταμείου, κατά τη διάρκεια της επό-
μενης, τελικής φάσης της διαπραγμάτευσης με το 
Ευρωκοινοβούλιο". Η συμφωνία, που επιτεύχθηκε 
στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Αναθεώρηση του 
Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκ-
πομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ETS)  όπως εκτιμά 
το ΥΠΕΝ, αποτελεί ουσιαστική συμβολή στην υλοποί-
ηση της Συμφωνίας των Παρισίων για την μείωση των 
εκπομπών αερίου του θερμοκηπίου, κατά 40%, έως 
το 2030, σε σχέση με το 1990. Το σχέδιο Οδηγίας 
που υιοθέτησε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, σε σχέση 
με την αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
προβλέπει περαιτέρω μέτρα για την ενίσχυση του 
αποθεματικού σταθερότητας της αγοράς, με στόχο 
την μείωση της υπερπροσφοράς δικαιωμάτων εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα, καθώς και μέτρα για 
την προστασία της ανταγωνιστικότητας παραγωγικών 
κλάδων από το άμεσο και έμμεσο κόστος άνθρακα. 
Η χθεσινή, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ καθιστά πιο εύκολη 
την τελική επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωκοινοβού-
λιο στην τελική φάση της διαπραγμάτευση που ακο-
λουθεί, μεταξύ των δύο αποφασιστικών οργάνων της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεδομένου ότι και τα δύο όρ-
γανα κινούνται προς την ίδια στρατηγική κατεύθυν-
ση. Τέλος σημειώνεται ότι η συμφωνία επιτεύχθηκε 
με ενισχυμένη πλειοψηφία μεταξύ των εκπροσώπων 
των κρατών μελών που πήραν μέρος στο  Συμβούλιο 
Υπουργών Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Διαφώνησαν η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Κύπρος, 
η Ουγγαρία, η Λιθουανία, η Ιταλία, η Πολωνία, η Λε-
τονία και η Κροατία. Το απόσπασμα από το Κείμενο 
Συμφωνίας Γενικής Προσέγγισης  του Συμβουλίου 
Υπουργών Περιβάλλοντος στη σελ 4 

Θετική για την Ελλάδα 
αποτιμά το ΥΠΕΝ την 
απόφαση του Συμβουλίου 
Υπουργών Περιβάλλοντος 
της ΕΕ για την Αναθεώ-
ρηση του Ευρωπαϊκού 
Συστήματος Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπών 
Αερίων του Θερμοκηπίου 
(ETS) 

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:

•  Δικαιώματα εκπομπών και χρηματοδότηση νέων 
ηλεκτροπαραγωγικών υποδομών δίνει στην Ελλάδα 
η απόφαση των Υπουργών Περιβάλλοντος για το ETS 
(σελ 1 και 4) ) 

•  Η κινεζική China Shenhua Group ενδιαφέρεται για τη 
μονάδα Αμυνταίου της ΔΕΗ (σελ 4) 

•  Καλοκαίρι η ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης για το 
πλωτό τερματικό LNG της Αλεξανδρούπολης (σελ 4) 

•  Τις επόμενες ημέρες η πρόσκληση για το πρόγραμμα 
«Δημιουργώ - Ερευνώ - Καινοτομώ» ανακοίνωσε ο 
Αλ. Χαρίτσης (σελ 5) 

•  Διπλάσια τα κέρδη του ΔΕΣΦΑ το 2016 (σελ 5) 

•  Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η έκθεση "VERDE.TEC" 
για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος (σελ 5)  

•  Μισθοί πάνω από τη ΣΣΕ από τη Fraport Grecce (σελ 
5)  

•  ΙΟΒΕ: Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίμα-
τος τον Φλεβάρη (σελ 6) 

•  Νέοι γενικοί γραμματείς Δημόσιας Περιουσίας, Ναυ-
τιλίας, και αλλαγές στο Πράσινο ταμείο (σελ 6) 

•  Έκκληση από την ευρωπαϊκή βιομηχανία προς τις 
Βρυξέλλες για συγκεκριμένα βήματα που θα την 
βοηθήσουν να ανακάμψει (σελ 7) 

•  Οι εξελίξεις στη διαπραγμάτευση κυβέρνησης- δα-
νειστών για την πώληση μονάδων ΔΕΗ (σελ 8) 

•  Ανάπτυξη 1,5%-2% το 2017 προβλέπει έκθεση της 
Eurobank (σελ 8)

•  Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης: Δρόμοι 
ενότητας για την ΕΕ των 27 (σελ 9) 

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ 10 ) 

•  Αποκόμματα τύπου (σελ 11-12) 

 

 Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές 
ειδήσεις.



 Το 1ο Συνέδριο Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών θα 
πραγματοποιηθεί από τις 10 ως τις 12 Μαρτίου 2017, 
στην Αθήνα (Αίθουσα συνεδριάσεων ΕΒΕΑ, Ακαδη-
μίας 7), υπό την αιγίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας.
Στο συνέδριο –που συνδιοργανώνουν φοιτητές από 
όλα τα τμήματα & σχολές Πολιτικών Μηχανικών της 
Ελλάδας (Ε.Μ.Π - Α.Π.Θ. - Παν. Πατρών - Δ.Π.Θ. - Παν. 
Θεσσαλίας)- θα καλυφθούν επιστημονικά ζητήμα-
τα και θέματα που άπτονται όλων των τομέων της 
σχολής Πολιτικών Μηχανικών και ευρύτερα, αλλά και 
μελλοντικές προοπτικές που αφορούν μεταπτυχιακά 
προγράμματα ή ευκαιρίες στον εργασιακό τομέα.
  Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το συνέ-
δριο εμπνεύστηκε ως μια δραστήρια κίνηση, με σκοπό 
να αναδείξει τις πτυχές και το εύρος των επιλογών 
των αποφοίτων Πολιτικών Μηχανικών. Παράλληλα 
αποσκοπεί στην δημιουργία ενός ενιαίου άξονα 
αλληλεπίδρασης μεταξύ των ακαδημαϊκών ιδρυμάτων 
στα οποία υπάγονται οι σχολές Πολιτικών Μηχανικών 
ανά την επικράτεια και ιδίως των φοιτητών αυτών. 
Επιπροσθέτως, αξίζει ιδιαίτερης μνείας το γεγονός 
ότι μέσω της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου 
έχει τεθεί ως στόχος η εμβάθυνση των φοιτητών στο 
γνωστικό αντικείμενο, καθώς και η σύνδεση τους με 
την αγορά εργασίας, κάτι το οποίο μάλλον εκλείπει 
από το ακαδημαϊκό περιβάλλον. Πεποίθηση μας είναι 
πως σε μια περίοδο μακροχρόνιας ύφεσης για τον 
κλάδο, η σύνδεση των νέων αποφοίτων με το εργασι-
ακό περιβάλλον, καθίσταται επιτακτική ανάγκη».
 Η ομάδα των ομιλητών του συνεδρίου θα αποτελείται 
από διακεκριμένους καθηγητές από όλη την Ελλάδα, 
στελέχη από επαγγελματικούς φορείς και ανθρώπους 
οι οποίοι βρίσκονται στην αγορά εργασίας. Θα παρου-
σιάσουν θέματα τα οποία σχετίζονται με τους τομείς 
έρευνας και ενασχόλησης τους. 
Συμμετοχή μπορεί να δηλώσει οποιοσδήποτε 
φοιτητής από όλα τα ακαδημαϊκά ιδρύματα της 
χώρας, ως παρατηρητής αν δεν είναι φοιτητής σχολής 
Πολιτικών Μηχανικών και ως σύνεδρος αν έχει αυτή 
την ιδιότητα. 
Πληροφορίες: www.synfoititonpolmix.com
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 2-3-2017 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: «Παρουσίαση Ευρωπαϊκών 
Χρηματοδοτικών Εργαλείων για την Καινοτομία, 
την Επιχειρηματικότητα και το Περιβάλλον» 
ΠΑΙΑΝΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: «Ψηφιακές Πολιτικές για το Ανθρώ-
πινο Κεφάλαιο και την Ανάπτυξη» 
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 
Πράσινο Ταμείο-Greek LIFE 
Task Force

Ελληνικό Φόρουμ για το 
Ψηφιακό Μέλλον, Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας

4
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3
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2017

ΑΘΗΝΑ
➦  Εκδήλωση με θέμα: «Ευρωπαϊκή Χρημα-
τοδότηση για Καινοτομία & Επιχειρηματικό-
τητα" πραγματοποιείται σήμερα στην Αθήνα 
(ξενοδοχείο Divani Caravel), από το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

➦  Συνέδριο με τίτλο: «Δέσμευση για τη Βι-
ώσιμη Ανάπτυξη - 17 παγκόσμιοι στόχοι για 
ένα κοινό καλύτερο μέλλον», διοργανώνεται 
σήμερα στην Αθήνα από το CSR HELLAS και 
το Συμβούλιο ΣΕΒ.

➦  Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης 
διοργανώνει -στο πλαίσιο της έκθεσης Verde.
tec- εσπερίδα (17.00-19.00) με θέμα «ΕΟΑΝ: 
Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τις νέες προο-
πτικές στην ανακύκλωση», στο MEC Παιανίας.

➦  Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοι-
κονόμησης Ενέργειας διοργανώνει ημερίδα 
με θέμα : «Έργα και τάσεις στο χώρο των 
ΑΠΕ & της εξοικονόμησης ενέργειας», στο 
πλαίσιο της 1ης διεθνούς έκθεσης  VERDE.
TEC 2017 Τεχνολογίες Περιβάλλοντος, που 
πραγματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο MEC 
της Παιανίας (Λεωφόρος Λαυρίου 301).

   Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών διοργανώ-
νει επιστημονική ημερίδα με θέμα: «To θεσμικό 
πλαίσιο των δασικών χαρτών- Ζητήματα εθνικού και 
ευρωπαϊκού δικαίου» στις 7 Μαρτίου 2017 και ώρα 
17:30΄ - 20:00΄στην Αίθουσα Τελετών του ΔΣΑ, (οδός 
Ακαδημίας 60). Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα 
γίνουν οι ομιλίες:
- «Οι Δασικοί Χάρτες ενώπιον του Συμβουλίου της 
Επικρατείας: έτος 2017»
- «Η δημοσιονομική διάσταση κατά το ευρωπαϊκό 
ενωσιακό δίκαιο»
- «Αιτίες καθυστέρησης στη σύνταξη των Δασικών 
Χαρτών»
-  «Η εξαίρεση εκτάσεων  από την ανάρτηση των 
Δασικών Χαρτών»
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Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

1ο Συνέδριο Φοιτητών Πολιτικών Μηχανικών 

2

«To θεσμικό πλαίσιο  
των δασικών χαρτών»
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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«Το 2017 αναμφίβολα, έχει ένα διττό χαρακτή-
ρα, καθώς ελπίδες και κίνδυνοι συνυπάρχουν 
και διαμορφώνουν ένα ρευστό περιβάλλον, που 
δεν επιτρέπει τον εφησυχασμό και  αφήνει,  ταυ-
τόχρονα, ανοιχτή την έκβαση στην προσπάθεια 
του κλάδου μας να επιβιώσει και να ξαναγίνει 
μοχλός ανάπτυξης και δημιουργίας». Με αυτά τα 
λόγια ο Πρόεδρος του Ταμείου Μηχανικών Ερ-
γοληπτών Δημοσίων Έργων (Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), κ. Κων-
σταντίνος Μακέδος, έδωσε το στίγμα για τη χρο-
νιά που διανύουμε, στην εκδήλωση κοπής πίτας, 
που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 28 Φεβρουα-
ρίου 2017, σύμφωνα με σχετική επίσημη ανα-
κοίνωση.  Στο κτήριο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., παρουσία 
εκπροσώπων κομμάτων, του Προέδρου του ΤΕΕ, 
κ. Γιώργου Στασινού και της νέας Προέδρου της 
Αντιπροσωπείας, κας Τόνιας Μωροπούλου, του 
Προέδρου της Τράπεζας Αττικής,  κ. Ρουμελιώ-
τη, Προέδρων και Εκπροσώπων εργοληπτικών 
ενώσεων και επιστημονικών συλλόγων, καθώς 
και εργαζομένων, ο Πρόεδρος του ταμείου ανα-
φέρθηκε στη συνταγή που χρειάζεται χώρα για 
να βγούμε από την κρίση. «Μετά από 8 δύσκολα 
χρόνια, ανέφερε ο κ. Μακέδος, εκείνο που έχου-
με διδαχθεί - με επώδυνο μάλιστα τρόπο- είναι 
πως μόνο με εθνικό σχέδιο, με έργο και απο-
φασιστικότητα για να υλοποιούμε όσα χρειάζο-
νται, με όρους αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, θα 
μπορέσουμε, ως κοινωνία, να ξανασταθούμε στα 
πόδια μας.  Αυτή είναι η συνταγή που χρειαζό-
μαστε, για να μπορέσουν οι ευχές μας να γίνουν 
πραγματικότητα. Άλλος τρόπος για να υπερβού-
με την κρίση, δεν υπάρχει. Όπως δεν υπάρχει 
και άλλος χρόνος. Το  πέρασμα της ελληνικής 
οικονομίας σε βιώσιμη αναπτυξιακή τροχιά πα-
ραμένει το εθνικό μας στοίχημα και αποτελεί την 
αναγκαία προϋπόθεση για να σταθεί η Ελλάδα, 
με επάρκεια, στον παγκόσμιο ανταγωνισμό, δια-
τηρώντας ταυτόχρονα την κοινωνική της συνοχή.  
Αυτό στην πράξη σημαίνει αλλαγή του παραγω-
γικού μοντέλου της χώρας, που θα αξιοποιεί τα 
συγκριτικά της πλεονεκτήματα, θα εκμεταλλεύ-
εται τις αυξημένες δεξιότητες του ανθρώπινου 
δυναμικού της και θα εστιάζει στην καινοτομία 
και την εξωστρέφεια». 
-Ασφαλιστικό: Αναφερόμενος στον κλάδο των 
μηχανικών και των κατασκευών, ο οποίος έχει 
δεχθεί την κρίση με τον πιο σκληρό τρόπο, ο 
πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., επεσήμανε ότι αποτε-
λεί τον κρίσιμο πολλαπλασιαστή της ελληνικής 
οικονομίας. «Για τον κλάδο μας, το 2017, επιπλέ-
ον, διαμορφώνει μια νέα πραγματικότητα μετά 
από την κατάργηση του ΤΣΜΕΔΕ, επεσήμανε ο 
κ. Μακέδος, προσθέτοντας: «Από τη μια ο ασφα-

λιστικός μας φορέας, ο οποίος ακολούθησε την 
υποχρεωτική πορεία που επέβαλε η δημιουρ-
γία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης. 
Παρά τις διαφωνίες μας. Παρά τις τεκμηριωμέ-
νες και μάλιστα αναλογιστικά, ενστάσεις μας. 
Δυστυχώς, για άλλη μια φορά ο κλάδος μας δεν 
εισακούστηκε. Η εύρυθμη λειτουργία του ΕΦΚΑ, 
αλλά και ο εξορθολογισμός των ασφαλιστικών 
εισφορών που καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες, αποτελούν κρίσιμες προκλήσεις αλλά 
και αναγκαίες προϋποθέσεις για τη μετάβαση 
στο νέο καθεστώς με τις λιγότερες δυνατές ανα-
ταράξεις. Για να μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες να κερδίσουν το δικαίωμα της επιβίωσης. 
Γιατί χωρίς βιώσιμο και ενεργό τον κλάδο των 
μηχανικών δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανά-
πτυξη». 
-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.: Μιλώντας για τη δημιουργία του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ως καθολικού διαδόχου του ΤΣΜΕΔΕ 
στον τομέα της Πιστοδοσίας και Εγγυοδοσίας, ο 
ομιλητής επεσήμανε ότι  «αποτέλεσε φωτεινή 
εξαίρεση που ούτε αυτονόητη ούτε και εύκολη 
υπήρξε. Πολεμήθηκε και πολεμιέται -επιτρέψτε 
μου να πω -  ακόμη και σήμερα. «Δεν υπάρχει 
καμιά αμφιβολία πως αποτέλεσε σημαντική επι-
τυχία για τον κλάδο μας που όλοι πλέον κατα-
νοούν», πρόσθεσε. Καθώς αφενός, αποτελεί 
αναγνώριση του μεγέθους της συμβολής του 
στον οικονομικό κύκλο της χώρας, και αφετέρου 
αποτελεί σπουδαίο εργαλείο για την υποστήριξη, 
την αναβάθμιση και την μεγέθυνσή του. Ο  νέος 
Φορέας, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. περιλαμβάνει 31.000 και 
πλέον πιστούχους μηχανικούς και εργολήπτες 
δημοσίων έργων, που συνδυαστικά συμμετέ-
χουν σε πλέον των 6.000 Τεχνικών Εταιρειών. Η 
Πολιτεία έκανε το πρώτο βήμα, όμως για να ολο-
κληρωθεί με επιτυχία ο βηματισμός της, πρέπει 
να αποδοθεί άμεσα στο Ταμείο και το υπόλοιπο 
της περιουσίας που του αναλογεί. Όπως ρητά 
προβλέπει η μελέτη βιωσιμότητάς του που έχει 
εγκριθεί. Αλλιώς το έργο του δεν μπορεί να 
επιτευχθεί, ο κλάδος δεν μπορεί να υποστηρι-
χθεί και αυτό το μετέωρο βήμα όχι μόνο υπο-
νομεύει αποφάσεις στρατηγικής σημασίας, αλλά 
και θέτει σε ανεπανόρθωτους κινδύνους έναν 
κλάδο που όλοι διατείνονται πως αναγνωρίζουν 
το ζωτικό του ρόλο. Ο καθένας αντιλαμβάνεται 
πως τεχνικά ζητήματα, αν και όχι άνευ σημασί-
ας, όπως η σύνταξη και έγκριση ισολογισμών 
παρελθόντων χρήσεων, δεν  επιτρέπεται να κα-
θυστερούν τη μεταβίβαση της υπόλοιπης περι-
ουσίας. Η διοίκηση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., μολονότι δεν 
είναι υπεύθυνη για λάθη και παραλείψεις του 
παρελθόντος, έχει ήδη πιέσει και επιταχύνει με 

τη θετική της συμβολή,  για την ολοκλήρωση αυ-
τών των διαδικασιών. Δεν πρόκειται βεβαίως και 
να λειτουργεί με ανεύθυνη αμεριμνησία, μέχρις 
ότου η Πολιτεία υλοποιήσει στο ακέραιο τις υπο-
χρεώσεις της. Κανένα πρόσχημα, από κανέναν 
δεν επιτρέπεται να αναβάλει την εφαρμογή του 
νόμου που προβλέπει την δημιουργία του και 
τη βιωσιμότητά του.  Για να γίνει κατανοητή η 
σημασία του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., του ρόλου που επιτελεί, 
αλλά και των αναγκών που υπηρετεί,  αρκεί να 
αναφέρω πως μόνο κατά τις πρώτες 50 ημέρες  
λειτουργίας του νέου φορέα και μάλιστα σε αντί-
ξοες συνθήκες -καθώς συστάθηκε σε ελάχιστο 
χρονικό διάστημα, με ελάχιστο προσωπικό, με 
αντικειμενικές δυσκολίες συγκρότησης νέων 
δομών και μηχανογραφικής υποστήριξης, αλλά 
και υποκειμενικές αντιστάσεις από ελάχιστους 
που αρνούνταν πλέον να εξυπηρετούν όσους 
τόσα χρόνια εξυπηρετούσαν, δηλαδή τους μηχα-
νικούς- έχουν εκδοθεί πλέον των 5.000 εγγυητι-
κών επιστολών.  Αλλά και να θέσω το ερώτημα, 
αλήθεια τι θα συνέβαινε στην αντίθετη περίπτω-
ση, εάν δεν λειτουργούσε το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.. Οι κα-
ταστροφικές συνέπειες στον τεχνικό κόσμο και 
στην πραγματική οικονομία είναι προφανείς». 
-Μέλλον: Κλείνοντας την ομιλία του ο κ. Μακέ-
δος αναφέρθηκε στα σχέδια της διοίκησης για 
την μετεξέλιξη του ταμείου έτσι ώστε οι ευκαι-
ρίες που γεννά η δημιουργία του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για 
τους μηχανικούς και τις μικρές και μικρομε-
σαίες τεχνικές εταιρείες να πολλαπλασιαστούν. 
Τόνισε από το βήμα, ότι «στο αμέσως επόμενο 
διάστημα προχωράμε στη στελέχωσή του, ανα-
βαθμίζουμε τις ηλεκτρονικές υποδομές του και 
μεγιστοποιούμε την ανταπόκριση του εγγυοδοτι-
κού μας μηχανισμού. 
Στο σχεδιασμό μας είναι η διασύνδεσή μας  με 
ευρωπαϊκά δίκτυα για την απόκτηση τεχνογνω-
σίας και τη δημιουργία συνεργειών. Σκοπός μας 
είναι η διεύρυνση των δραστηριοτήτων μας, 
προκειμένου να στηρίζουμε έμπρακτα τις ανά-
γκες και να συμβάλουμε ουσιαστικά με καινο-
τόμες υπηρεσίες στο έργο όλου του τεχνικού 
κόσμου. Και μιας και σήμερα είναι μαζί μας και 
ο Πρόεδρος της ΑΤΤΙΚΑ BANK, ο κ. Παναγιώ-
της Ρουμελιώτης, θέλω να εκφράσω και από 
τη δική μας πλευρά τη βούληση του κλάδου να 
στηρίξει την επένδυσή του και να συμβάλει στις 
προσπάθειες θωράκισής της. Παρακολουθούμε 
τις εξελίξεις και είμαστε πάντα έτοιμοι, όπως το 
έχουμε αποδείξει και στο παρελθόν, να ασκή-
σουμε τον διακριτό και θεσμικό μας ρόλο, όποτε 
χρειαστεί», κατέληξε χειροκροτούμενους από 
τους παρευρισκόμενους. 

«Χωρίς βιώσιμο και ενεργό τον κλάδο των μηχανικών δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη»  
τόνισε ο Πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.  Κωνσταντίνος  Μακέδος

Εκδήλωση κοπής πίτας πραγματοποίησε το TΜΕΔΕ  
την Τρίτη 28 Φεβρουαρίου 2017



Η κινεζική China Shenhua Group ενδιαφέρεται για τη μονάδα  
Αμυνταίου της ΔΕΗ

Το απόσπασμα από το Κείμενο Συμφωνίας Γενικής Προσέγγισης  του  
Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ για την Αναθεώρηση του ETS

Καλοκαίρι η ολοκλήρωση της τεχνικής μελέτης για το πλωτό  
τερματικό LNG της Αλεξανδρούπολης

Την περασμένη εβδομάδα αντιπροσωπεία μιας από τις με-
γαλύτερες εταιρείες εμπορίας άνθρακα και ενέργειας της 
Κίνας, της China Shenhua Group, επισκέφθηκε τις εγκα-
ταστάσεις της ΔΕΗ στη Δυτική Μακεδονία και ειδικότερα το 
Σταθμό Αμυνταίου. Σύμφωνα με ρεπορτάζ που δημοσιεύει 
η εφημερίδα «Καθημερινή» είχε προηγηθεί η εκδήλωση 

ενδιαφέροντος προς τη ΔΕΗ για να συμμετάσχει επενδυτι-
κά στην αναβάθμιση του λιγνιτικού Σταθμού, ισχύος περί τα 
600 MW, ενώ ο κινέζικος όμιλος είχε διερευνητικές επαφές 
με τον Όμιλο Κοπελούζου για συνεργασία και από κοινού 
συμμετοχή. Υπενθυμίζεται ότι ο Σταθμός του Αμυνταίου είναι 
από εκείνους που έχουν, λόγω ρύπων, περιορισμένη δυνατό-

τητα λειτουργίας μόλις 17 χιλιάδες ώρες ακόμα, ενώ η ΔΕΗ 
έχει ζητήσει από την Ε.Ε. να αυξηθεί η διάρκεια αυτή στις 
32  χιλιάδες ώρες. Ας σημειωθεί ακόμα ότι το Δεκέμβριο ο 
διευθύνων σύμβουλος της China Shenhua Group δρ Λινγκ 
Γουέν με το επιτελείο του είχε επισκεφθεί την Αθήνα και είχε 
επαφές με όλους τους μεγάλους ελληνικούς ομίλους. 

Συνέχεια από τη σελ 1 
Το ΥΠΕΝ όσον αφορά την απόφαση του Συμβουλίου 
Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ για την Αναθεώρηση 
του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων 
Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ETS), που δίνει 
στην Ελλάδα δικαιώματα εκπομπών και χρηματοδότηση 
νέων ηλεκτροπαραγωγικών υποδομών έδωσε στη δημο-
σιότητα το σχετικό απόσπασμα της απόφασης, που δη-
μιουργεί ευνοϊκές εξελίξεις για τη χώρα μας. Στην ανα-
κοίνωση του ΥΠΕΝ σημειώνεται ότι «κατόπιν προσθήκης 
στο τελικό κείμενο της συμφωνίας δημιουργείται ειδικό 
ταμείο για την απανθρακοποίηση του Ελληνικού ηλεκτρι-
κού συστήματος. Συγκεκριμένα, η χώρα μας εξασφάλισε 
χρηματοδότηση από τα έσοδα εκπλειστηριασμού 20 εκ.  
δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα για τη 
συγχρηματοδότηση (σε ποσοστό 60%) υποδομών για την 
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα των μη διασυνδεδε-
μένων νησιών, ιδίως μέσω της διασύνδεσής τους με το 
ηπειρωτικό δίκτυο. Με βάση τις τρέχουσες εκτιμήσεις για 
την αναμενόμενη τιμή των δικαιωμάτων εκπομπών, τα 

άμεσα έσοδα για τη χώρα  εκτιμώνται σε 400 εκ. ευρώ 
για την δεκαετία 2021-2030. Η χώρα μας θα συνεχίσει να 
πιέζει για περαιτέρω ενίσχυση του νεοσύστατου ταμείου, 
κατά τη διάρκεια της επόμενης, τελικής φάσης της δια-
πραγμάτευσης με το Ευρωκοινοβούλιο".
-Το σχετικό απόσπασμα από το Κείμενο Συμφωνίας Γενι-
κής Προσέγγισης  του Συμβουλίου Υπουργών Περιβάλλο-
ντος (28/02/2017) – Ανεπίσημη μετάφραση έχει ως εξής : 
Αντικατάσταση του Άρθρου 10α(9): (9) Η Ελλάδα, που είχε 
το 2014 κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο του 60% του μέσου 
όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μπορεί να διεκδικήσει, 
πριν από την εφαρμογή της παραγράφου 7 του άρθρου 
αυτού, δικαιώματα εκπομπών από το μέγιστο ποσό που 
αναφέρεται στην παράγραφο 5 του άρθρου αυτού, και τα 
οποία δεν έχουν διατεθεί δωρεάν, έως το 2020. Το μέγι-
στο ποσό δικαιωμάτων ανέρχεται στα 20 εκατομμύρια και 
θα διατεθεί για τη συγχρηματοδότηση, έως 60%, υποδο-
μών για την απεξάρτηση της παροχής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας των νησιών της επικράτειάς της από τον άνθρακα. 
Για τα δικαιώματα αυτά θα ισχύουν αναλογικά (mutatis 

mutandis) οι διατάξεις του άρθρου 10(δ). Τα δικαιώματα 
μπορούν να ζητηθούν σε περίπτωση όπου μία παρόμοια 
επένδυση δεν θα μπορούσε να χρηματοδοτηθεί λόγω 
περιορισμένης πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, και με 
τη θετική γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επεν-
δύσεων, όσον αφορά στην οικονομική βιωσιμότητα και τα 
κοινωνικο-οικονομικά οφέλη της επένδυσης.
-Νέο άρθρο προοιμίου: Η Ελλάδα είχε το 2014 κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο του 60% του μέσου όρου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης χωρίς να είναι δικαιούχος του Τα-
μείου Εκσυγχρονισμού. Επομένως, η χώρα θα πρέπει να 
μπορέσει να διεκδικήσει δικαιώματα εκπομπών προκει-
μένου να συγχρηματοδοτηθούν επενδύσεις για την απε-
ξάρτηση της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας των νησιών 
της από τον άνθρακα. Αυτά τα δικαιώματα εκπομπών θα 
πρέπει να προέλθουν από το μέγιστο ποσό δικαιωμάτων 
που αναφέρεται στο Άρθρο 10(5), που δεν έχουν διατεθεί 
δωρεάν έως το 2020. Ο εκπλειστηριασμός των δικαιωμά-
των θα πρέπει να γίνει με βάση τους όρους που ισχύουν 
για το Ταμείο Εκσυγχρονισμού.

Στα έργα κομβικής σημασίας για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και τα αμερικανικά 
συμφέροντα, συγκαταλέγεται το σχεδιαζόμενο πλωτό τερματικό αποθήκευσης και επαναερι-
οποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου (Floating Storage Regasification Unit -FSRU), της 
Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με το energypress.gr  το μήνυμα αυτό έστειλε χθες η Ρόμπιν 
Ντάνιγκαν, βοηθός υφυπουργός Εξωτερικών, και αρμόδια για τη διπλωματία των ενεργεια-
κών πόρων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, και ενώ νωρίτερα είχε συζητήσει το θέμα με στελέχη της 
Gastrade του ομίλου Κοπελούζου, καθώς και τον υπουργό Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη. Το στέ-
λεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ έκανε σαφές πως ακριβώς επειδή οι ΗΠΑ έχουν μετατραπεί από 
καθαρό εισαγωγέα αερίου σε καθαρό εξαγωγέα, βλέπουν πλέον με άλλο μάτι την περιοχή της 
ΝΑ Ευρώπης και έργα όπως της Αλεξανδρούπολης.  " Έχουμε μια εκπληκτική μεταμόρφωση 
στον ενεργειακό τομέα των ΗΠΑ τα τελευταία χρόνια", σχολίασε η Ντάνιγκαν. Για να προσθέ-
σει ότι οι αμερικανικές εξαγωγές υγροποιημένου αερίου θα ξεπεράσουν τα 100 δισ. κυβικά 
μέτρα τα επόμενα 5 με 7 χρόνια, μέγεθος που αντιστοιχεί στο 20% της παγκόσμιας αγοράς. 
Υπό αυτή την έννοια, αποκτά άλλη σημασία για τις αμερικανικές εταιρείες μια επένδυση σαν 
της Αλεξανδρούπολης, η οποία και αντιμετωπίζεται ως πύλη εισόδου για το shale gas των 
ΗΠΑ σε Βαλκάνια, και Κεντρική Ευρώπη. Ταυτόχρονα η κα Ντάνιγκαν επεσήμανε την στήριξη 
των ΗΠΑ σε όσες αμερικανικές εταιρείες θέλουν να επενδύσουν στην ελληνική ενεργειακή 
αγορά, αναφερόμενη εμμέσως πλην σαφώς στην Cheniere που έχει εκφράσει το ενδιαφέρον 

να εξάγει μέσω του τέρμιναλ της Αλεξανδρούπολης, ποσότητες αμερικανικού σχιστολιθικού 
αερίου. Ηδη, η Cheniere έχει εξάγει μέχρι σήμερα 16 φορτία με LNG στην Ευρώπη. Στο δια 
ταύτα, το χρονοδιάγραμμα γύρω από την πλωτή μονάδα της Αλεξανδρούπολης βρίσκεται στην 
φάση της τεχνικής μελέτης (front-end engineering and design), γνωστή ως FEED study. Η 
μελέτη ξεκίνησε πρόσφατα και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί το καλοκαίρι, γεγονός που 
σημαίνει ότι η Gastrade αναμένεται να λάβει την οριστική επενδυτική απόφαση στο τέλος του 
2017 και το FSRU σχεδιάζεται να τεθεί σε λειτουργία στο τέλος του 2019. Το έργο που στηρί-
ζεται και από την Ε.Ε. η οποία και το έχει χαρακτηρίσει ως "EU Project of Common Interest 
-PCI", θα εγκατασταθεί 17,6 χλμ. νοτιοδυτικά του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και θα έχει 
αποθηκευτικούς χώρους 170.000 κυβικών μέτρων. Διαθέτοντας δυνατότητα παροχής φυσικού 
αερίου 6,1 δισ. κυβικών μέτρων ετησίως, το πλωτό τέρμιναλ θα συνδέεται με το Εθνικό Σύστημα 
Φυσικού Αερίου με αγωγό μήκους 28 χιλιομέτρων, μέσω του οποίου το αεριοποιημένο LNG θα 
προωθείται στις αγορές τόσο της Ελλάδας όσο και της ευρύτερης περιφέρειας. Εν προκειμένω 
της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Σερβίας, της Ουγγαρίας αλλά και της Ουκρανίας. Το έργο 
συνδυάζεται τόσο με τον TAP, όσο και με τον διασυνδετήριο αγωγό Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB), 
για τον οποίο η Ντάνιγκαν μίλησε για ανάγκη επίσπευσης των αποφάσεων από όλα τα εμπλε-
κόμενα μέρη. Πρόσφατα η ελληνικών συμφερόντων ναυτιλιακή εταιρεία GasLog του Πήτερ 
Λιβανού έλαβε απόφαση για συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο της Gastrade.
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Τις επόμενες ημέρες η πρόσκληση για το πρόγραμμα  
«Δημιουργώ - Ερευνώ - Καινοτομώ» ανακοίνωσε ο Αλ. Χαρίτσης

Ανοίγει σήμερα τις πύλες της η έκθεση "VERDE.TEC"  
για τις τεχνολογίες περιβάλλοντος  

Μισθοί πάνω από τη ΣΣΕ από τη Fraport Grecce 

Διπλάσια τα κέρδη του ΔΕΣΦΑ το 2016

ΛΑΓΗΕ: Εξοφλήθηκε το 63% της παραγωγής του Ιουλίου

Στα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ αναφέρθηκε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-
Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 Fm» ο αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης Αλ. Χαρίτσης. Σχετικά με το ΕΣΠΑ είπε ότι ο στόχος που έχει τεθεί για το 2016 
ήταν 7% και υπερκαλύφθηκε αγγίζοντας το 11,35%. «Αυτό που γίνεται το 2017 είναι να βλέπουμε τα 
προγράμματα ΕΣΠΑ να αποδίδουν καρπούς [...] αυτό που κάνουμε τώρα είναι να διοχετεύσουμε 
χρήματα στην πραγματική οικονομία, με πραγματικούς όρους και εκεί που τα έχει ανάγκη η οικονο-
μία» τόνισε ο αν. υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης. «Τις επόμενες ημέρες θα βγει στον αέρα μία 
πρόσκληση πάρα πολύ σημαντική για εμάς γιατί δείχνει και την κατεύθυνση που θέλουμε να έχουν 
τα προγράμματα» είπε, ανακοινώνοντας το πρόγραμμα «Δημιουργώ - Ερευνώ - Καινοτομώ» που 
αφορά τη σύνδεση ερευνητικών ιδρυμάτων και τη συνεργασία τους με επιχειρήσεις. «Αυτή η πρό-
σκληση με πάρα πολύ σημαντικό προϋπολογισμό, θα φτάνει τα 270 εκατομμύρια ευρώ, θα είναι δι-
αθέσιμη προς τους ενδιαφερόμενους (ερευνητικά ιδρύματα και επιχειρήσεις) την επόμενη εβδομά-
δα» υπογράμμισε. Ερωτηθείς για την ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα απάντησε ότι ο πρωτογενής 
τομέας είχε υποστεί συρρίκνωση ήδη πριν από την κρίση και μέσα σε αυτήν εντάθηκε, ενώ τόνισε ότι 

«το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης προχωρά σε ειδική πρόσκληση ΕΣΠΑ με πρόγραμμα που 
προσπαθεί να απαντήσει στο κενό που υπάρχει κυρίως στο κομμάτι της τυποποίησης και της διάθε-
σης προϊόντων στις αγορές». Σχετικά με το θέμα της αδειοδότησης της εταιρείας λιπασμάτων Νέας 
Καρβάλης, ανέφερε: «Το ζήτημα της αδειοδότησης αφορά το σύνολο των επιχειρήσεων. Είμαστε 
εδώ για να βρούμε τους τρόπους να ενισχύσουμε εκείνες τις επιχειρήσεις, οι οποίες εκπληρώνουν 
τις υποχρεώσεις τους προς τον νόμο. Σε αυτές θα είμαστε δίπλα. Όπου εντοπίζονται προβλήματα και 
παρατυπίες έχουμε την ευθύνη απέναντι στους πολίτες να τις επισημαίνουμε και να προχωρούμε 
στις αντίστοιχες ενέργειες. Αυτό έγινε και στην περίπτωση της εταιρείας λιπασμάτων και αυτό θα 
συνεχίσουμε να κάνουμε». Καταλήγοντας, τόνισε ότι μέσα στον Μάρτιο η χώρα θα έχει αποκτήσει 
το στρατηγικό της σχέδιο για το ηλεκτρονικό εμπόριο. «Πρόκειται για μια στροφή της οικονομίας 
προς την ψηφιοποίηση και τη μετάβαση μεγάλου μέρους του εμπορίου σε ηλεκτρονική μορφή [...] 
πρέπει να έχουμε τα εργαλεία για τη δυνατότητα δημιουργίας νέων επιχειρηματικών σχημάτων, τόσο 
από τον ιδιωτικό τομέα, όσο και από την κοινωνική επιχειρηματικότητα» δήλωσε, μεταξύ άλλων, ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης

Αρχίζει σήμερα 2 Μαρτίου και ολοκληρώνεται στις 5 Μαρτίου η διεθνής έκθεση "VERDE.TEC" για τις 
τεχνολογίες περιβάλλοντος στο εκθεσιακό κέντρο MEC της Παιανίας. Σε σχετικό δελτίο Τύπου σημειώ-
νεται ότι η “Verde.Tec” είναι η νέα διεθνής έκθεση που έρχεται να παρουσιάσει τις τεχνολογικές λύσεις 
για τα μεγάλα και μικρά περιβαλλοντικά προβλήματα στη χώρα μας. Υποστηρίζει την «κυκλική οικονο-
μία», το νέο παγκόσμιο οικονομικό μοντέλο που θα στηριχτεί στην καινοτομία, τις ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας και την εξοικονόμηση φυσικών πόρων. Στο ίδιο δελτίο τύπου σημειώνεται ότι η έκθεση αρ-

χίζει σήμερα με  εκδήλωση, που  θα ανοίξει ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κ. Σωκράτης Φάμελλος ο οποίος θα παρουσιάσει τους βασικούς άξονες της στρατηγικής που έχει χα-
ράξει και εφαρμόζει η κυβέρνηση ώστε να ενισχυθούν οι δραστηριότητες ανακύκλωσης. Στην ημερίδα 
συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι κομμάτων, της αυτοδιοίκησης, πλήθους φορέων και οργανώσεων 
και κορυφαίοι επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων που θα παρουσιάσουν βέλτιστες πρακτικές και 
έργα. Περισσότερα  στην ιστοσελίδα της έκθεσης στη διεύθυνση http://www.verde-tec.gr

Στη δημιουργία 400 νέων θέσεων εργασίας προχώρησε η 
Fraport Grecce με τις προσλήψεις που έγιναν σε κεντρικό 
και σε περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου να στελεχωθούν 
επαρκώς τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, ενώ δρομολογεί 
ακόμα 160 προσλήψεις στο αμέσως προσεχές διάστημα γρά-
φει η «Ημερησία» και σημειώνει ότι , όπως αναφέρεται από 
την εταιρεία, το 96% των εργαζομένων είναι Έλληνες, ενώ 
οι μέσες αποδοχές που προσφέρονται στο προσωπικό των 

αεροδρόμια είναι πολύ υψηλότερες από τις αντίστοιχες απο-
δοχές που θα ελάμβαναν αν η Fraport Greece ακολουθούσε 
μισθολογικά τη ΣΣΕ. Παράλληλα επισημαίνεται ότι οι μέσες 
αποδοχές θα είναι ακόμα μεγαλύτερες όταν γίνει η ανάληψη 
των αεροδρομίων, καθώς η συντριπτική πλειοψηφία των ερ-
γαζομένων στα αεροδρόμια θα εργάζονται σε καθεστώς βαρ-
διών οπότε τυχόν έξτρα (π.. νυχτερινή απασχόληση, Κυριακές/
Αργίες) θα προσαυξάνουν ακόμα περισσότερο τις μηνιαίες 

αποδοχές. Παράλληλα με την έναρξη της παραχώρησης ξε-
κινούν επενδύσεις σε αερολιμενικές υποδομές ύψους 20% 
υψηλότερες από τη συμβατική υποχρέωση (330 εκατ. ευρώ 
μέχρι το 2020). Στη συνέχεια, και έως το τέλος της διάρκειας 
της παραχώρησης, θα γίνουν και πρόσθετες επενδύσεις για τη 
συντήρηση, την αναβάθμιση και την επέκταση των υποδομών, 
ανάλογα με το πώς θα εξελίσσεται η επιβατική κίνηση που θα 
ξεπεράσουν το 1 δις ευρώ. 

Διπλάσια κέρδη σημείωσε ο ΔΕΣΦΑ το 2016, καθώς διαμορ-
φώθηκαν στα 34,3 εκατ ευρώ, από 16,7 εκατ. ευρώ το 2015, 
σύμφωνα με τα αποτελέσματα που δημοσίευσε η εταιρία και 
παρουσίασε το energypress.gr .  Ο τζίρος ανήλθε σε 169,6 
εκατ. ευρώ, από 149,5 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο χρόνο, 
ενώ το μικτό κέρδος ήταν 46,3 εκατ. ευρώ, από 28,1 εκατ. 
ευρώ. Το σύνολο του ενεργητικού του ΔΕΣΦΑ ανήλθε το 
2016 σε 1,5 δις ευρώ από 1,4 δις ευρώ το 2015 και το σύνο-
λο των μακροπρόθεσμων υποχρεώσεων έφθανε στο τέλος 

του 2016 σε 547.536.000 ευρώ έναντι 541.079.000 στο τέλος 
της χρήσης 2015. Οι βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις ανέβη-
καν στα 104.548.000 ευρώ το 2016 από 84.010.000 ευρώ το 
2015.  Σημαντικά μειωμένο ήταν το σύνολο των εκροών για 
επενδύσεις, καθώς δεν ξεπέρασε τα  35.525.000 ευρώ από 
27.682.000 εκατ ευρώ το 2015, ενώ πολύ πιο περιορισμένες 
ήταν και οι επιχορηγήσεις που εισέπραξε ο Διαχειριστής, 
μόλις 2.364.000 ευρώ,  από 12.359.000 ευρώ το 2015 Τα τα-
μειακά διαθέσιμα του ΔΕΣΦΑ ανέρχονταν στο τέλος του 2016 

σε 145.894.000 ευρώ έναντι 65.601.000 ευρώ .  Αυξημένες, 
στα 21.959.000 ευρώ ήταν στο τέλος του 2016 οι απαιτήσεις 
του ΔΕΣΦΑ από πελάτες, έναντι 18.488.000 ευρώ το 2015, 
ενώ το σύνολο των δανείων ανερχόταν σε 226.315.000 ευρώ, 
με τα περισσότερα δάνεια να αφορούν χρηματοδοτήσεις της 
Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων και τα υπόλοιπα τις ελ-
ληνικές τράπεζες. Το σύνολο των υποχρεώσεων της εταιρίας 
σε προμηθευτές και άλλους ανέρχονταν στο τέλος του 2016 σε 
67.071.000 έναντι 47.789.000 ευρώ το 2015.  

Όπως ανακοινώθηκε από το ΛΑΓΗΕ, συνεχίζεται η εξόφληση των τιμολογίων για παραγωγή Ιουλίου 2016 με νέες εντολές προς τις τράπεζες, οπότε και θα εξοφληθούν 1.470 πάρκα πληρωτέου ποσού έως 
7.479,09€ (63% των εγκαταστάσεων με παραγωγή το μήνα Ιούλιο).
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ΙΟΒΕ: Σημαντική επιδείνωση του οικονομικού κλίματος τον Φλεβάρη

Ο Δ. Καλαματιανός νέος Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας

H  Π. Πέρκα  νέα Γενική Γραμματέας  Δημόσιας Περιουσίας

Αλλαγές στο Διοικητικό Συμβούλιο του Πράσινου Ταμείο

Στα επίπεδα του προηγούμενου Νοεμβρίου επιδεινώθηκε 
ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος στην Ελλάδα τον Φεβρου-
άριο, ο οποίος μετά την πρόσκαιρη σταθεροποίησή του στις 
95,1 μονάδες στην αρχή του έτους, τον προηγούμενο μήνα 
υποχώρησε στις 92,9 μονάδες. ΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι  
σύμφωνα με το ΙΟΒΕ,  παρά την υποχώρησή του, ο δείκτης 
κυμαίνεται ακόμη σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα από ό,τι 
τον ίδιο μήνα πέρυσι (89 μονάδες). Στους επιμέρους τομείς, 
με εξαίρεση τη Βιομηχανία, σημειώνεται πτώση, η οποία 
είναι ισχυρή στο Λιανικό Εμπόριο και στις Κατασκευές. 
Σημαντική κάμψη σημειώνεται και στην καταναλωτική 
εμπιστοσύνη, η οποία πλησιάζει το επίπεδο του Απριλίου 
πέρυσι, που ήταν και το χαμηλότερο από τον Αύγουστο του 
2013. Το αβέβαιο οικονομικό περιβάλλον, κυρίως λόγω της 
παρατεταμένης αξιολόγησης του προγράμματος, καθώς 
και η συνεχής αναβολή πιθανών θετικών επιδράσεων που 
μπορούν να αναμένονται μετά την ολοκλήρωσή της στις 
συνθήκες ρευστότητας και την αγορά εργασίας, οδηγούν 
τις επιχειρήσεις σε επί τα χείρω αναθεώρηση του προ-
γραμματισμού τους για το τρέχον έτος. Η διαφοροποίηση 
στις προσδοκίες του βιομηχανικού τομέα οφείλεται κυρίως 
στις καλύτερες προβλέψεις για την εξαγωγική του δραστη-
ριότητα τους προσεχείς μήνες. Στον αντίποδα, η φθίνουσα 
τάση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης αντανακλά και την 
προσδοκία μελλοντικών δημοσιονομικών μέτρων, όσο η 
συμφωνία για την αξιολόγηση καθυστερεί. Αναλυτικότερα:
- στη Βιομηχανία, οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή 
τους προσεχείς μήνες βελτιώθηκαν αισθητά, ενώ το ισοζύ-
γιο στις εκτιμήσεις για τα αποθέματα υποδηλώνει διόγκωσή 
τους. Οι αρνητικές εκτιμήσεις για τις παραγγελίες και τη ζή-
τηση ενισχύθηκαν ελαφρώς.
- στις Υπηρεσίες, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση 
των επιχειρήσεων μεταβλήθηκαν αρνητικά, σε αντίθεση με 
τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη ζήτηση οι οποίες 
καλυτέρευσαν, με τις εκτιμήσεις για την τρέχουσα εξέλιξη 
της ζήτησης να είναι σχεδόν αμετάβλητες.
- στο Λιανικό Εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχου-

σες πωλήσεις αποκλιμακώθηκαν, όπως και οι προβλέψεις 
για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξή τους, ενώ οι εκτιμήσεις για 
το ύψος των αποθεμάτων μεταβλήθηκαν ελαφρώς αρνη-
τικά.
- στις Κατασκευές, οι δυσμενείς προβλέψεις για το πρό-
γραμμα εργασιών των επιχειρήσεων εντάθηκαν, αλλά οι 
αρνητικές προβλέψεις απασχόλησης εξομαλύνθηκαν ελα-
φρώς.
- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, ο σχετικός δείκτης 
υποχώρησε κυρίως λόγω των αισθητά δυσμενέστερων 
προβλέψεων των νοικοκυριών για την οικονομική κατά-
στασή τους και για την οικονομική κατάσταση της χώρας. 
Οι προβλέψεις για την ανεργία επίσης επιδεινώθηκαν αλλά 
ήπια, ενώ η πρόθεση για αποταμίευση παρέμεινε στο ιστο-
ρικά χαμηλό επίπεδο του Ιανουαρίου.
-Σταθερότητα στο οικονομικό κλίμα σε ΕΕ και Ευρωζώνη: 
Εν τω μεταξύ, ο δείκτης οικονομικού κλίματος ήταν ου-
σιαστικά αμετάβλητος τον Φεβρουάριο στην Ευρωζώνη 
(+0,1), στις 108 μονάδες, αλλά και την ΕΕ (+0,3), στις 108,9 
μονάδες. Αναλυτικότερα: Στην Ευρωζώνη, η σταθεροποί-
ηση του οικονομικού κλίματος είναι αποτέλεσμα της μι-
κρής αύξησης του σχετικού δείκτη στη Βιομηχανία (+0,5) 
και στις Υπηρεσίες (+1) και περισσότερο στις Κατασκευές 
(+2,6), ανοδικές τάσεις οι οποίες αντισταθμίζονται κυρίως 
από την εξασθένιση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης (-1,4) 
και σε μικρότερο βαθμό από την οριακή μείωση στο Λια-
νικό Εμπόριο (-0,4). Σε επίπεδο χωρών, μεταξύ των πέντε 
μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρωζώνης, το οικονομικό 
κλίμα βελτιώθηκε στην Ισπανία (+1,3) και τη Γαλλία (+1,1), 
παρέμεινε εν πολλοίς αμετάβλητο στην Ολλανδία (+0,1) και 
την Ιταλία (+0,2) και επιδεινώθηκε στη Γερμανία (-0,8). Η 
οριακή καλυτέρευση των προσδοκιών σε επίπεδο ΕΕ προ-
έρχεται από τη βελτίωση του κλίματος στο Ηνωμένο Βασί-
λειο (+2,3), η οποία και αντιστάθμισε την υποχώρηση του 
σχετικού δείκτη στην Πολωνία (-0,7). Σε τομεακό επίπεδο, 
οι προσδοκίες σε σχέση με την Ευρωζώνη διαφοροποι-
ούνται στο Λιανικό Εμπόριο, καθώς στην ΕΕ σημειώθηκε 

μικρή βελτίωση των προσδοκιών. Αναλυτικότερα:

- Στη Βιομηχανία, οι δείκτες επιχειρηματικών προσδοκιών 
διαμορφώθηκαν στις +2 και +1,3 μονάδες σε ΕΕ και Ευ-
ρωζώνη. Οι προσδοκίες για την εξέλιξη της παραγωγής 
επιδεινώθηκαν σε αμφότερες τις ζώνες, ενώ αντιθέτως, οι 
εκτιμήσεις για τα επίπεδα παραγγελιών και ζήτησης βελ-
τιώνονται, με τις εκτιμήσεις για τα αποθέματα να μη μετα-
βάλλονται.

-Στις Υπηρεσίες, οι δείκτες προσδοκιών διαμορφώθηκαν 
στις +12 και +13,8 μονάδες σε ΕΕ και Ευρωζώνη αντίστοι-
χα. Οι εκτιμήσεις των επιχειρήσεων για την τρέχουσα δρα-
στηριότητά τους αλλά και για την τρέχουσα ζήτηση βελτιώ-
θηκαν σε αμφότερες τις ζώνες, ενώ οι προβλέψεις για τη 
βραχυπρόθεσμη ζήτηση παραμένουν εν πολλοίς σταθερές.

-Στο Λιανικό Εμπόριο, οι σχετικοί δείκτες διαμορφώθηκαν 
στις +3,3 μονάδες στην ΕΕ και τη +1,9 μονάδα στην Ευρω-
ζώνη. Οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα επιχειρηματική δρα-
στηριότητα χάνουν έδαφος στην Ευρωζώνη, ενώ οι εκτιμή-
σεις για τα αποθέματα υποδηλώνουν μικρή αποκλιμάκωση 
και στις δύο ζώνες, με τις τάσεις στις προβλέψεις για τις 
πωλήσεις τους επόμενους μήνες να είναι θετικές.

-Στις Κατασκευές, ο δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών 
κινήθηκε στις -9,5 και -10,3 μονάδες αντίστοιχα, σε ΕΕ και 
Ευρωζώνη. Οι προβλέψεις για το επίπεδο των εργασιών 
βελτιώθηκαν στην ΕΕ και περισσότερο στην Ευρωζώνη, 
όπως συνέβη και με τις προβλέψεις για την απασχόληση.

-Ο Δείκτης Καταναλωτικής Εμπιστοσύνης διαμορφώνεται 
στις -5,2 και -6,2 μονάδες στην ΕΕ και την Ευρωζώνη αντί-
στοιχα. Οι προβλέψεις των καταναλωτών για την οικονομι-
κή κατάσταση του νοικοκυριού τους επιδεινώθηκαν στην 
ΕΕ, αλλά βελτιώθηκαν στην Ευρωζώνη, ενώ οι αντίστοιχες 
για την οικονομική κατάσταση της χώρας επιδεινώθηκαν 
σε αμφότερες τις ζώνες. Η πρόθεση αποταμίευσης βελτι-
ώθηκε οριακά μόνο στην ΕΕ, ενώ στις προβλέψεις για την 
εξέλιξη της ανεργίας σημειώθηκε επιδείνωση σε ΕΕ και 
Ευρωζώνη.

Ο Διονύσης - Χαράλαμπος Καλαματιανός, ανέλαβε καθήκο-
ντα νέου Γενικού Γραμματέα του υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής στη θέση του Γιάννη Θεοτοκά, που 
υπέβαλε την παραίτησή του στις 25 Ιανουαρίου 2017. Σύμ-
φωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας ο κ. Καλαματιανός είναι 

απόφοιτος της Νομικής Σχολής του Εθνικού και Καποδι-
στριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, της Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καθώς επίσης και του Μεταπτυ-
χιακού Προγράμματος Ειδίκευσης Ευρωπαϊκών Σπουδών 
(Master of Science in European Studies) του Οικονομικού 

Πανεπιστημίου Αθηνών. Υπηρέτησε από τον Ιούλιο του έτους 
2015 έως και το Νοέμβριο του έτους 2015 ως Αναπληρωτής 
Διοικητής- Υποδιοικητής ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και από το Δεκέμβριο 
του έτους 2015 έως και το Δεκέμβριο του έτους 2016 ως Δι-
οικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Από το υπουργείο Μεταφορών στο υπουργείο Οικονομικών η Πέτη Πέρκα 
γράφει το metaforespress.gr,  καθώς η πρώην γενική γραμματέας Μεταφο-
ρών διορίστηκε γενική γραμματέας Δημόσιας Περιουσίας, με απόφαση του 

πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα και του υπ. Οικονομικών Ευ. Τσακαλώτου. Η κ. 
Πέτα είναι διπλωματούχος μηχανικός και μέχρι πρόσφατα συμμετείχε σε όρ-
γανα διοίκησης του ΤΕΕ.

Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι αποδέχεται τις παραιτήσεις της κα. Μαυρικάκη Μαρίας και της κα. 
Ορφανού Πανωραίας, οι οποίες είχαν διοριστεί ως μέλη του Διοκητικού Συμβουλίου του 
Πράσινου Ταμείου. Με την ίδια απόφαση, που υπογράφεται από τον υπουργό Γ. Σταθάκη 

και τον αναπλ. υπουργό Σ. Φάμελλο, στις θέσεις τους διορίζονται  ο κ. Γεώργιος Μπάκης, 
Μηχανικού Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης, και η κα. Αλεξάνδρα 
Σκριβάνου, δικηγόρος, για το υπόλοιπο της θητείας του ΔΣ.
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Έκκληση από την ευρωπαϊκή βιομηχανία προς τις Βρυξέλλες  
για συγκεκριμένα βήματα που θα την βοηθήσουν να ανακάμψει

Στη Βουλή έως το τέλος του μήνα ο εξωδικαστικός, τονίζει ο υπουργός 
Οικονομίας Δ. Παπαδημητρίου

Ενιαία τιμή παραχώρησης 11.134 κατοικιών του πρώην ΟΕΚ  
στα 304,41 ευρώ ανά τ.μ. με απόφαση του ΟΑΕΔ

Το  ελληνικό Δημόσιο άντλησε 1,138 δισ. ευρώ από έντοκα γραμμάτια  

Στα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ευρωπαϊκή βιομη-
χανία αναφέρονται 125 ευρωπαϊκοί σύνδεσμοι με αφορμή 
τη χθεσινή «Ευρωπαϊκή Ημέρα Βιομηχανίας» που διορ-
γάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας συγκεκριμένα 
βήματα από την Ε.Ε. Όπως καταγράφεται στο κείμενο της 
Κοινής Δήλωσης, η Βιομηχανία στην Ευρώπη απασχολεί 
άμεσα περισσότερους από 34 εκατ. εργαζόμενους σε όλα 
τα κράτη-μέλη, ενώ η έμμεση απασχόληση ανέρχεται 
σε εκατομμύρια θέσεις εργασίας στους συνδεδεμένους 
κλάδους. Παράλληλα, έχει τεράστιο δυναμικό έρευνας 
και καινοτομίας, διεθνή φήμη και αναγνώριση  ποιότη-
τας και βιωσιμότητας, ενώ προωθεί την υψηλού επιπέδου 
απασχόληση. Όμως, αντιμετωπίζει πολύ σοβαρές προ-
κλήσεις, με το ποσοστό της βιομηχανίας στο συνολικό 
προϊόν της ΕΕ να μειώνεται στο διάστημα 2000-2014 από 
18.8% σε 15.3%, με αποτέλεσμα να χαθούν 3.5 εκατ. θέσεις 
εργασίας μεταξύ των ετών 2008-2014. Όπως επισημαίνε-
ται, την ίδια ώρα άλλες χώρες θέτουν τη Βιομηχανία στην 
κορυφή των προτεραιοτήτων τους, εφαρμόζοντας προ-

γράμματα όπως “Made in India” Strategy, “Made in China 
2015” και “America First”. Οι 125 Ευρωπαϊκοί Σύνδεσμοι 
Βιομηχανίας κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου προκει-
μένου να αντιμετωπιστούν οι σημαντικές προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει σήμερα ο Κλάδος και ζητούν την ταχεία και 
αποφασιστική στήριξη των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και 
των Κυβερνήσεων των κρατών μελών, προκειμένου να 
δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας και Ανά-
πτυξη στην Ευρώπη. Όπως αναφέρουν, στην κατεύθυνση 
αυτή είναι ανάγκη :
∙ Να επαναβεβαιωθεί ο στόχος για 20% του ΑΕΠ της ΕΕ 
από τη Βιομηχανία (προτεραιότητα για το 2020 του Προέ-
δρου Jean-Claude Junker στην έναρξη της θητείας του), 
με ένα φιλόδοξο και ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.
∙ Να υιοθετηθεί ένα Πρόγραμμα Δράσης για την αντι-
μετώπιση των προκλήσεων των βιομηχανικών κλάδων, 
μέσω μιας Ανακοίνωσης της ΕΕ με συγκεκριμένα βήματα, 
χρονοδιάγραμμα και παρακολούθηση της υλοποίησης.
∙ Να ληφθούν υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού 

Συμβουλίου της 15.12.2016 που καλούν για μια ισχυρή και 
σύγχρονη βιομηχανική βάση της ΕΕ, όπως και το Ψήφι-
σμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της  20.05. 2016 για 
την ανάγκη μιας Πολιτικής επαναβιομηχάνισης της ΕΕ.
Οι βιομηχανικοί σύνδεσμοι δηλώνουν έτοιμοι να συνερ-
γαστούν με την Κομισιόν, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
την Επιτροπή Ανταγωνισμού προκειμένου να καθοριστεί 
και εφαρμοστεί μια φιλόδοξη και καλά συντονισμένη Ευ-
ρωπαϊκή Βιομηχανική Στρατηγική, που θα βοηθήσει στη 
διασφάλιση της παγκόσμιας υπεροχής των ευρωπαϊκών 
προϊόντων, αλλά και των θέσεων απασχόλησης στην Ευ-
ρώπη.
Εκ μέρους της ευρωπαϊκής Διύλισης, την Δήλωση συνυ-
πέγραψε η FuelsEurope, που αποτελεί τον Σύνδεσμο των 
Ευρωπαϊκών Εταιριών Διύλισης στον οποίο συμμετέχουν 
οι 42 εταιρείες που λειτουργούν Διυλιστήρια στον Ευρω-
παϊκό Οικονομικό Χώρο, (ανάμεσά τους και τα ΕΛΠΕ), 
εκπροσωπώντας το 100% της συνολικής δυναμικότητας 
διύλισης και το 75% της λιανικής αγοράς καυσίμων.

Μέχρι το τέλος του μήνα αναμένεται να έρθει στη Βουλή για 
ψήφιση το σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό 
ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, δήλωσε ο υπουργός Οι-
κονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου εγκαινιάζοντας σήμερα 
τη λειτουργία του πρώτου Γραφείου Ενημέρωσης και Υπο-
στήριξης Δανειοληπτών (ΓΕΥΔ). Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ακόμη 
ότι το γραφείο στεγάζεται στο ισόγειο του κεντρικού κτιρίου 
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Λ. 
Θηβών 196-198, Αγ. Ιωάννης Ρέντης), και θα εξυπηρετεί το 
κοινό καθημερινά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι. 
Ο υπουργός Οικονομίας σημείωσε ότι με τη λειτουργία των 
συνολικά 120 Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανει-

οληπτών, μέχρι το τέλος του χρόνου, υλοποιείται η απόφαση 
της κυβέρνησης να προσφέρει τη μεγαλύτερη βοήθεια για 
την εξυπηρέτηση των δανειοληπτών σε συνδυασμό και με το 
σχέδιο νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό που βρίσκεται 
σε διαδικασία διαβούλευσης. Ο ίδιος σημείωσε ότι "δεν έχουν 
τη δυνατότητα τα στελέχη να κάνουν γενναίες ρυθμίσεις αλλά 
μπορούν να προσφέρουν πληρέστερες πληροφορίες για 
ρυθμίσεις που προβλέπει η νομοθεσία ή για την ένταξή τους 
στον εξωδικαστικό μηχανισμό για δάνεια και υποχρεώσεις σε 
ασφαλιστικά ταμεία και δημόσιο". Σε ερώτηση δημοσιογρά-
φων για την πορεία της διαπραγμάτευσης ο υπουργός σημεί-
ωσε ότι μόλις άρχισε ενώ στην ερώτηση για το εάν το κείμενο 

του νομοσχεδίου για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό έχει την 
έγκριση των θεσμών, ο κ. Παπαδημητρίου είπε ότι δεν υπάρ-
χει κάποια διαφωνία, ωστόσο σε διευκρινιστική ερώτηση για 
το εάν υπάρχει συμφωνία σχετικά με το κούρεμα ή όχι ΦΠΑ 
και ΦΜΥ σημείωσε ότι "η διαπραγμάτευση γίνεται πίσω από 
κλειστές πόρτες".
Από την πλευρά του ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδι-
ωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης σημείωσε ότι οι δανει-
ολήπτες δεν πρέπει ούτε να ανησυχούν ούτε να φοβούνται 
στην επικοινωνία τους με τις τράπεζες για να διευθετήσουν τις 
οφειλές τους και στο σκοπό αυτό θα συμβάλλει η λειτουργία 
των Γραφείων Ενημέρωσης και Υποστήριξης Δανειοληπτών.

Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης του 
υπουργείου Εργασίας για 11.134 κατοικίες του πρώην ΟΕΚ σε 150 οικισμούς πανελλαδικά καθορί-
ζεται ενιαία τιμή παραχώρησης στα 304,41 ευρώ το τ.μ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με την απόφαση 
αυτή για τον καθορισμό ενιαίας τιμής παραχώρησης ξεκινάει η διαδικασία έκδοσης και παράδοσης 
των Οριστικών Τίτλων Κυριότητας των κληρωθεισών κατοικιών σε όσους οικισμούς εκκρεμεί και 
δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η έκδοση οριστικών παραχωρητηρίων. Σύμφωνα με την πρότερη ισχύουσα 

κατάσταση οι τιμές ανά τετραγωνικό μέτρο κυμαίνονταν από 650 έως 1.035 ευρώ με ταυτόχρονη 
μείωση των εσόδων του τ. ΟΕΚ και νυν ΟΑΕΔ. Όπως δήλωσε η διοικήτρια του ΟΑΕΔ Μαρία Καρα-
μεσίνη, «η απόφαση αυτή αποτελεί ένα στοίχημα για τον ΟΑΕΔ ώστε να μπορέσει να επιταχύνει τη 
διαδικασία έκδοσης των οριστικών παραχωρητηρίων, ενώ στόχος επίσης είναι με τον καθορισμό της 
τιμής σε χαμηλά επίπεδα δεδομένης της δυσχερούς οικονομικής κατάστασης των οικιστών, να μη 
μετακυλιστεί σε αυτούς το κόστος από τυχόν αδυναμίες και αστοχίες του κράτους».

Το ποσό του 1,138 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο κατά τη 
δημοπρασία εντόκων γραμματίων εξάμηνης διάρκειας με επιτόκιο 2,97%, αμε-
τάβλητο συγκριτικά με την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 

αντίστοιχης διάρκειας. Το ύψος των προσφορών υπερκάλυψε κατά 1,30 φορές 
το δημοπρατούμενο ποσό των 875 εκατ. ευρώ, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο 
Οικονομικών.

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7



Οι εξελίξεις στη διαπραγμάτευση κυβέρνησης- δανειστών  
για την πώληση μονάδων ΔΕΗ

Πώς θα γίνει η παρακράτηση συντάξεων που υπερβαίνουν  
το ανώτατο όριο, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ

Ανάπτυξη 1,5%-2% το 2017 προβλέπει έκθεση της Eurobank

Χωρίς να κάνουν πίσω οι θεσμοί από την απαίτηση 
τους για πώληση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μο-
νάδων της ΔΕΗ στην περίπτωση αποτυχίας των ΝΟΜΕ, 
αλλά και χωρίς να έχει καν συζητηθεί το συγκεκρι-
μένο θέμα στη χθεσινή συνάντηση του υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη με 
τους θεσμούς ξεκίνησε ο νέος γύρος διαπραγματεύ-
σεων για τα ενεργειακά. O Χρ. Κολώνας γράφει στο 
"euro2day.gr"  ότι τη σκυτάλη ήδη πήραν τα τεχνικά 
κλιμάκια των δύο πλευρών με πηγές  της ελληνικής 
ομάδας να μιλούν για "θετικό κλίμα καθώς και για δι-
άθεση διαπραγμάτευσης από τη μεριά των δανειστών". 
Έτσι, στις συναντήσεις που ακολουθούν μεταξύ των 
τεχνοκρατών των δύο πλευρών το κύριο θέμα είναι η 
αποτίμηση της πορείας των δημοπρατήσεων (ΝΟΜΕ) 

λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ισχύος της ΔΕΗ, κα-
θώς και σε ποιο σημείο μπορούν να συναντηθούν οι 
διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο πλευρών ως προς 
τις επιπλέον ποσότητες, που θα πρέπει να βγουν στους 
διαγωνισμούς. Υπενθυμίζεται ότι οι δανειστές ζητούν 
κάθε χρόνο να δημοπρατούνται, εκτός από τις ετήσιες 
συμφωνηθείσες ποσότητες, και εκείνες της προηγού-
μενης χρονιάς. Έτσι το 8% που βγήκε το 2016 οι θεσμοί 
θεωρούν ότι θα πρέπει να βγει ξανά σε δημοπρασία 
το 2017 μαζί και με το 12% που έχει προγραμματιστεί 
για φέτος.  Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας πιέζει ώστε οι ποσότητες αυτές του 2016 να μοιρα-
στούν στα δύο επόμενα χρόνια, για να μην επωμιστεί 
μεγάλη ζημιά η ΔΕΗ, σημειώνοντας και τις δυσκολίες 
ρευστότητας που αντιμετωπίζει. Πληροφορίες θέλουν 

επίσης χθες να συζητήθηκε και η πορεία απόσχισης 
του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ. Φήμες που ήθελαν τους δα-
νειστές να ανοίγουν θέμα πώλησης του 100% του Δια-
χειριστή διαψεύστηκαν ως ανυπόστατες. Όπως και να 
χει το θέμα της λήψης ως εναλλακτικού διαρθρωτικού 
μέτρου στην περίπτωση αποτυχίας μείωσης του με-
ριδίου της ΔΕΗ στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας οι 
δύο πλευρές φέρονται να μην το έθιξαν καν. Ίσως με 
αυτόν τον τρόπο να επιδιώκουν σημεία συναίνεσης στα 
ενεργειακά, ώστε να μην παρεμποδιστεί το κλείσιμο 
συνολικά της δεύτερης αξιολόγησης.  Το έτερο μεγάλο 
θέμα της διαπραγμάτευσης που είναι η αποκρατικο-
ποίηση του ΔΕΣΦΑ το πεδίο σύγκλισης των δύο πλευ-
ρών φαίνεται ότι είναι πιο ανοικτό καθώς η πώληση 
του 66% θα επαναληφθεί με νέο διαγωνισμό.

Οδηγίες με τις οποίες διευκρινίζονται οι ρυθμίσεις 
που αφορούν τον περιορισμό του ανώτατου ποσού 
καταβολής κάθε ατομικής μηνιαίας σύνταξης ή αθροί-
σματος συντάξεων, από 01.06.2016 μέχρι 31.12.2018, 
παρέχει ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ), μέσω της εγκυκλίου που εξέδωσε, γράφει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως ορίζεται στην εγκύκλιο, από 
01.06.2016, τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη 
καταβληθεί, παρακρατούνται από τις συντάξεις των 
δικαιούχων που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο. Οι 
αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις, βοηθήμα-
τα, καθώς και επιδόματα που χορηγούνται, μαζί με τη 
σύνταξη, μέχρι ποσού 15.000 ευρώ, παρακρατούνται 
με απόφαση της/του προϊσταμένης/ου της αρμόδιας 
Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του 
Κράτους, από τα ποσά των συντάξεων που θα κατα-

βληθούν κατά τους επόμενους μήνες, σε ισόποσες 
μηνιαίες δόσεις, μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους. 
Κάθε μία από τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το ένα δέκατο (1/10) του ακαθάριστου 
ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το 
ποσό των 1.000 ευρώ και το ένα έκτο (1/6) του ακα-
θάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για το μέρος 
εκείνο της σύνταξης που τυχόν υπερβαίνει το ποσό 
των 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της μη-
νιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού 
των 50 ευρώ. Το ανωτέρω ύψος του οφειλόμενου 
ποσού μπορεί να αναπροσαρμόζεται, με απόφαση 
του υπουργού Οικονομικών. Σε περίπτωση παύσης 
της καταβολής της σύνταξης, για οποιονδήποτε λόγο, 
προ της ολοσχερούς εξόφλησης του αχρεωστήτως 
καταβληθέντος ποσού, το τυχόν υπόλοιπο εισπράττε-

ται, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης 
Δημοσίων Εσόδων. Με βάση τα ανωτέρω, τα ποσά που 
έπρεπε να μην καταβάλλονται, από 01.06.2016, κατ’ 
εφαρμογή της κοινοποιούμενης διάταξης, θα συμ-
ψηφίζονται με τις καταβαλλόμενες συντάξεις σε ισό-
ποσες μηνιαίες δόσεις και, μέχρι την εξόφληση, ως 
εξής: α) Για το μέρος του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας 
σύνταξης, μέχρι τα 1.000 ευρώ, παρακρατείται το ένα 
δέκατο (1/10) αυτής. β) Για το υπερβάλλον των 1.000 
ευρώ ακαθάριστο ποσό μηνιαίας σύνταξης, παρακρα-
τείται το ένα έκτο (1/6) αυτής. Σε κάθε περίπτωση, το 
ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται 
του ποσού των 50 ευρώ. Επισημαίνεται ότι η παρα-
κράτηση ισχύει, μέχρι τις 31.12.2018, δηλαδή εφαρ-
μόζεται, μέχρι και τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου του 
έτους αυτού.

Ο πραγματικός ρυθμός μεταβολής του ελληνικού ΑΕΠ το 4ο τρίμηνο 2016 διαμορφώθηκε 
στο -0,4% (τριμηνιαία βάση) και +0,3% (ετήσια βάση), διακόπτοντας δύο συνεχή τρίμηνα 
θετικών ρυθμών μεταβολής σε τριμηνιαία βάση (0,3% και 0,9% το 2ο και το 3ο τρίμηνο, 
αντίστοιχα), σύμφωνα με εκτιμήσεις της διεύθυνσης οικονομικής ανάλυσης και έρευνας 
διεθνών κεφαλαιαγορών της Eurobank. Σε αναλυτικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕΡ μεταξύ 
άλλων σημειώνεται ότι όπως επισημαίνεται στην έκθεση με τίτλο «Ελλάδα: οικονομικές 
προοπτικές 2017» που δημοσίευσε η Eurobank, για το σύνολο του έτους, το πραγματικό 
ΑΕΠ αυξήθηκε 0,3%, σε συμφωνία με την προγενέστερη εκτίμηση της Eurobank και ένα-
ντι πρόβλεψης για συρρίκνωση 0,3% στον προϋπολογισμό του 2017 (Νοέμβριος 2016). Το 
εν λόγω αποτέλεσμα δημιουργεί μια θετική στατιστική επίδραση βάσης (carry-over) της 
τάξης των 0,3 ποσοστιαίων μονάδων για το 2017, όπως και το προηγούμενο έτος. Ο ρυθ-
μός οικονομικής μεγέθυνσης το 2016 προήλθε, σύμφωνα με την έκθεση της Eurobank, 
κυρίως από την ιδιωτική κατανάλωση και τις επενδύσεις. Από την άλλη πλευρά, η συνει-
σφορά των καθαρών εξαγωγών εκτιμάται ότι ήταν αρνητική καθώς οι εισαγωγές αυξήθη-
καν με ταχύτερο ρυθμό από ότι οι εξαγωγές λόγω ενίσχυσης της εσωτερικής ζήτησης. Οι 
προαναφερθείσες ποιοτικές μεταβολές αποδίδονται εν μέρει στην ευνοϊκή επίδραση βά-
σης που συνδέεται με την κατακόρυφη πτώση της οικονομικής δραστηριότητας το αρχικό 

διάστημα μετά τις αρνητικές εξελίξεις του καλοκαιρού του 2015. Ωστόσο, η γενικότερη ει-
κόνα σταθεροποίησης της εγχώριας δραστηριότητας κατά το μεγαλύτερο μέρος του προ-
ηγούμενου έτους επιβεβαιώνεται από σειρά οικονομικών δεικτών, που καταδεικνύουν τη 
σταδιακή βελτίωση των συνθηκών σε βασικούς τομείς της οικονομίας όπως το λιανικό 
εμπόριο και η μεταποίηση. Αντικατοπτρίζοντας τις προαναφερθείσες τάσεις, οι συνθήκες 
στην αγορά εργασίας συνέχισαν να βελτιώνονται καθ’ όλη τη διάρκεια του προηγούμενου 
έτους, με τη μέση ετήσια μεταβολή της απασχόλησης να διαμορφώνεται γύρω στο 2,3% 
τους πρώτους 11 μήνες και το ποσοστό ανεργίας να υποχωρεί στο 23% το Νοέμβριο του 
2016, το χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 56 μηνών. Επιπρόσθετα, ο ρυθμός μεταβο-
λής της παραγωγικότητας της εργασίας (τόσο σε όρους προϊόντος ανά απασχολούμενο 
όσο και σε όρους προϊόντος ανά ώρα εργασίας) επέστρεψε σε θετική περιοχή το 3ο τρί-
μηνο του προηγούμενου έτους, μετά από 5 συνεχή τρίμηνα αρνητικής μεταβολής. Παρά 
τις θετικές αυτές εξελίξεις, το ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα εξακολουθεί να παραμένει 
σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, ιδίως μεταξύ των πιο ευάλωτων παραγωγικά ενεργών τμη-
μάτων του πληθυσμού (π.χ. ανεργία των νέων 45,7% το Νοέμβριο 2016). Επιπλέον, το πολύ 
υψηλό ποσοστό μακροχρόνια ανέργων (72,6% το 3ο τρίμηνο 2016) παραμένει σημαντική 
πηγή ανησυχίας για την πορεία της απασχόλησης και της παραγωγικότητας.
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Λευκή Βίβλος για το μέλλον της Ευρώπης:  
Δρόμοι ενότητας για την ΕΕ των 27

Η  Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε χθες μια 
Λευκή Βίβλο για το μέλλον της Ευρώπης, η οποία 
αποτελεί τη συμβολή της Επιτροπής στη Σύνοδο 
Κορυφής της Ρώμης της 25ης Μαρτίου 2017.  Σε 
σχετικό δελτίο τύπου της ΕΕ αναφέρεται ότι στη 
Λευκή Βίβλο περιγράφονται οι κύριες προκλήσεις 
και ευκαιρίες για την Ευρώπη κατά την προσεχή δε-
καετία. Παρουσιάζονται πέντε σενάρια για τον τρόπο 
με τον οποίο θα μπορούσε να εξελιχθεί η Ένωση 
μέχρι το 2025, ανάλογα με το πώς θα επιλέξει να 
ανταποκριθεί. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ δήλωσε: «Πριν από 60 
χρόνια, οι πατέρες της Ευρώπης επέλεξαν να ενώ-
σουν την ήπειρο με τη δύναμη του νόμου αντί για 
τις ένοπλες δυνάμεις. Μπορούμε να είμαστε υπερή-
φανοι γι’ αυτά που έχουμε καταφέρει από τότε. Η 
πιο ζοφερή μας ημέρα το 2017 θα εξακολουθήσει 
να είναι πολύ πιο λαμπρή από οποιαδήποτε ημέρα 
πέρασαν οι πρόγονοί μας στο πεδίο της μάχης. Κα-
θώς εορτάζουμε την 60ή επέτειο των Συνθηκών της 
Ρώμης, είναι καιρός για την ενωμένη Ευρώπη των 
27 να διαμορφώσει ένα όραμα για το μέλλον της. Εί-
ναι καιρός για ηγεσία, ενότητα και κοινή βούληση. Η 
Λευκή Βίβλος της Επιτροπής παρουσιάζει μια σειρά 
από διαφορετικές διαδρομές που θα μπορούσε να 
επιλέξει να ακολουθήσει η Ένωση των 27. Είναι η 
αρχή της διαδικασίας, όχι το τέλος, και ελπίζω ότι 
τώρα θα διεξαχθεί ένας έντιμος και ευρύς διάλογος. 
Η λειτουργία θα προηγείται της μορφής. Κρατάμε 
το μέλλον της Ευρώπης στα χέρια μας.»  Η Λευκή 
Βίβλος εξετάζει πώς θα μετασχηματιστεί η Ευρώπη 
κατά την επόμενη δεκαετία —από την επίπτωση των 
νέων τεχνολογιών στην κοινωνία και στην απασχό-
ληση μέχρι τις αμφιβολίες σχετικά με την παγκοσμι-
οποίηση, τους προβληματισμούς όσον αφορά την 
ασφάλεια και την άνοδο του λαϊκισμού. Παρουσιάζει 
τις επιλογές που έχουμε: είτε να υποκύψουμε πα-
θητικά σ’ αυτές τις τάσεις είτε να τις ενστερνιστούμε 
και να αδράξουμε τις νέες ευκαιρίες που προσφέ-
ρουν. Ο πληθυσμός και το οικονομικό βάρος της 
Ευρώπης μειώνονται, σε αντίθεση με άλλα μέρη του 
κόσμου. Μέχρι το 2060, κανένα από τα κράτη μέλη 
μας δεν θα αντιστοιχεί καν στο 1% του παγκόσμιου 
πληθυσμού —επιτακτικός λόγος για να παραμεί-
νουμε ενωμένοι ώστε να επιτύχουμε περισσότερα. 
Η ευημερία της Ευρώπης, ως θετικής παγκόσμιας 
δύναμης, θα συνεχίσει να εξαρτάται από τον ανοικτό 
χαρακτήρα της και τους ισχυρούς δεσμούς της με 
τους εταίρους της.  Στη Λευκή Βίβλο παρουσιάζο-
νται πέντε σενάρια, καθένα από τα οποία απεικονίζει 
την πιθανή κατάσταση της Ένωσης μέχρι το 2025, 
ανάλογα με τις επιλογές που θα κάνει η Ευρώπη. 
Τα σενάρια καλύπτουν ένα φάσμα πιθανοτήτων και 
είναι ενδεικτικού χαρακτήρα. Ούτε αλληλοαποκλεί-
ονται ούτε είναι τα μόνα που μπορεί να υπάρξουν. 

-Σενάριο 1: Συνεχίζουμε κανονικά — Η ΕΕ των 

27 επικεντρώνει την προσοχή της στην επιτυχή 
ολοκλήρωση του προγράμματος θετικών μεταρ-
ρυθμίσεων στο πνεύμα των κατευθύνσεων της 
Επιτροπής του 2014 για ένα Νέο ξεκίνημα για την 
Ευρώπη και της Δήλωσης της Μπρατισλάβας, την 
οποία προσυπέγραψαν και τα 27 κράτη μέλη το 
2016. Αυτό μπορεί να σημαίνει ότι έως το 2025: 
Οι Ευρωπαίοι έχουν τη δυνατότητα να οδηγούν 
αυτοματοποιημένα και συνδεδεμένα αυτοκίνητα, 
αλλά ενδέχεται να αντιμετωπίζουν προβλήματα 
όταν περνούν τα σύνορα των χωρών τους, καθώς 
παραμένουν ορισμένα νομικά και τεχνικά εμπόδια. 
Οι Ευρωπαίοι μπορούν σε μεγάλο βαθμό να ταξι-
δεύουν πέραν των συνόρων των χωρών τους χωρίς 
να υφίστανται ελέγχους. Λόγω των ενισχυμένων 
ελέγχων ασφαλείας, οι ταξιδιώτες πρέπει να φτά-
νουν στα αεροδρόμια και στους σιδηροδρομικούς 
σταθμούς πολύ πριν από την ώρα αναχώρησης.

-Σενάριο 2: Τίποτε περισσότερο από την ενιαία 
αγορά — Η ΕΕ των 27 επικεντρώνεται σταδιακά 
εκ νέου στην ενιαία αγορά, καθώς τα 27 κράτη 
μέλη δεν κατορθώνουν να βρουν κοινό έδαφος 
σε όλο και περισσότερους τομείς πολιτικής. Αυτό 
μπορεί να σημαίνει ότι έως το 2025: Η διέλευση 
των συνόρων για επαγγελματικούς σκοπούς ή για 
τουρισμό δυσχεραίνεται εξαιτίας των συστηματι-
κών ελέγχων. Η εξεύρεση εργασίας στο εξωτερικό 
είναι δυσκολότερη και η μεταφορά των συντα-
ξιοδοτικών δικαιωμάτων σε άλλη χώρα δεν είναι 
εξασφαλισμένη. Αυτοί που ασθενούν στο εξωτερι-
κό βρίσκονται αντιμέτωποι με υψηλές ιατροφαρ-
μακευτικές δαπάνες. Οι Ευρωπαίοι διστάζουν να 
χρησιμοποιήσουν συνδεδεμένα αυτοκίνητα λόγω 
της έλλειψης κανόνων και τεχνικών προτύπων που 
ισχύουν ομοιόμορφα σε όλη την ΕΕ.

-Σενάριο 3: Όσοι θέλουν περισσότερα κάνουν πε-
ρισσότερα — Η ΕΕ των 27 προχωρά όπως σήμερα, 
αλλά επιτρέπει στα κράτη μέλη που το επιθυμούν 
να αναπτύξουν μεγαλύτερη δράση σε συγκεκρι-
μένους τομείς, όπως η άμυνα, η εσωτερική ασφά-
λεια ή τα κοινωνικά θέματα. Διαμορφώνονται μία 
ή περισσότερες «συμμαχίες πρόθυμων κρατών». 
Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι έως το 2025: 
15 κράτη μέλη συγκροτούν αστυνομία και δικαστι-
κά σώματα για την αντιμετώπιση διασυνοριακών 
εγκληματικών δραστηριοτήτων. Εξασφαλίζεται η 
άμεση ανταλλαγή πληροφοριών ασφάλειας χάρη 
στην πλήρη διασύνδεση των βάσεων δεδομένων. 
Τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα χρησιμοποιούνται ευ-
ρέως σε 12 κράτη μέλη που έχουν συμφωνήσει να 
εναρμονίσουν τους κανόνες περί ευθύνης και τα 
τεχνικά τους πρότυπα.

-Σενάριο 4: Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό 
τρόπο — Η Ευρωπαϊκή Ένωση εστιάζει στην επί-
τευξη καλύτερων και ταχύτερων αποτελεσμάτων 
σε επιλεγμένους τομείς πολιτικής, κάνοντας λι-

γότερα σε τομείς όπου θεωρείται ότι δεν υπάρχει 
προστιθέμενη αξία. Το ενδιαφέρον και οι περιορι-
σμένοι πόροι εστιάζονται σε επιλεγμένους τομείς 
πολιτικής. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι έως 
το 2015:  Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τηλεπικοινωνιών 
έχει την εξουσία να αποδεσμεύει συχνότητες για 
την παροχή διασυνοριακών υπηρεσιών επικοινω-
νίας, όπως εκείνες που χρησιμοποιούνται από τα 
συνδεδεμένα αυτοκίνητα. Επίσης, θα προστατεύει 
τα δικαιώματα των μετακινούμενων χρηστών και 
των χρηστών του διαδικτύου, οπουδήποτε και αν 
βρίσκονται στην ΕΕ. Ένας νέος ευρωπαϊκός ορ-
γανισμός για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας 
συμβάλλει στην αποτροπή και στην πρόληψη σο-
βαρών επιθέσεων με τον συστηματικό εντοπισμό 
και χαρακτηρισμό των υπόπτων.

-Σενάριο 5: Κάνουμε μαζί πολύ περισσότερα 
— Τα κράτη μέλη αποφασίζουν να μοιραστούν 
περισσότερες αρμοδιότητες, πόρους και διαδικα-
σίες λήψης αποφάσεων σε όλους τους τομείς. Οι 
αποφάσεις εγκρίνονται ταχύτερα σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο και εφαρμόζονται επίσης ταχύτερα. Αυτό 
μπορεί να σημαίνει ότι έως το 2025: Οι Ευρωπαίοι 
που θέλουν να παραπονεθούν για ένα προτεινόμε-
νο έργο αιολικής ενέργειας που χρηματοδοτείται 
από την ΕΕ στην περιοχή τους δεν μπορούν να 
επικοινωνήσουν με την αρμόδια αρχή, καθώς τους 
υποδεικνύεται να επικοινωνήσουν με τις αρμόδιες 
ευρωπαϊκές αρχές. Τα συνδεδεμένα αυτοκίνητα 
κινούνται απρόσκοπτα σε όλη την Ευρώπη χάρη 
στους πανευρωπαϊκούς κανόνες. Οι οδηγοί μπο-
ρούν να βασίζονται σε μια ευρωπαϊκή υπηρεσία 
επιβολής των κανόνων.

-Επόμενα βήματα: Η Λευκή Βίβλος αποτελεί τη 
συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη Σύνοδο 
Κορυφής της Ρώμης, όπου η ΕΕ θα συζητήσει τα 
επιτεύγματά της κατά τα τελευταία 60 χρόνια αλλά 
και το μέλλον της σε επίπεδο 27 κρατών μελών. Η 
Λευκή Βίβλος σηματοδοτεί την απαρχή μιας διαδι-
κασίας κατά την οποία η ΕΕ των 27 θα αποφασίσει 
για το μέλλον της Ένωσης. Για να ενθαρρύνει αυτόν 
τον διάλογο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα ενδιαφερόμενα κράτη 
μέλη, θα διοργανώσουν μια σειρά από «διαλόγους 
για το μέλλον της Ευρώπης» στις πόλεις και στις 
περιφέρειες της Ευρώπης. Ο Πρόεδρος, κ. Γιούν-
κερ, θα προωθήσει αυτές τις ιδέες στην ομιλία του 
για την κατάσταση της Ένωσης τον Σεπτέμβριο του 
2017, προτού καταστεί δυνατό να συναχθούν τα 
πρώτα συμπεράσματα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
του Δεκεμβρίου του 2017. Έτσι, θα διευκολυνθεί 
η λήψη αποφάσεων σχετικά με ένα πλαίσιο δρά-
σης που θα παρουσιαστεί εγκαίρως ενόψει των 
ευρωπαϊκών εκλογών οι οποίες θα διεξαχθούν τον 
Ιούνιο του 2019.
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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«ΠΑΖΑΡΙ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4-5 | 2/3/2017

Τον λογαριασμό των μέτρων που θα υλοποιηθούν μετά την 
1/1/2019 -και χωρίς να έχει αποκλειστεί ακόμη επίσπευση 
κάποιων μέτρων ώστε να εφαρμοστούν μέσα στο 2018 
«παζάρευαν» χθες επί περίπου τέσσερις ώρες η ελληνική 
διαπραγματευτική ομάδα και οι εκπρόσωποι του κουαρτέτου.
Μέτρα και αντίμετρα έπεσαν στο τραπέζι, καταγράφηκαν 
συμφωνίες και διαφωνίες, ενώ από σήμερα τη σκυτάλη 
παραλαμβάνουν τα τεχνικά κλιμάκια των δύο πλευρών, με εντολή 
να έρθουν πιο κοντά όσον αφορά τους αριθμούς, πριν περάσει και 
πάλι σε επίπεδο υπουργών.
Κατά τον χθεσινό κύκλο διαβουλεύσεων επιβεβαιώθηκε ότι ο 
συνολικός λογαριασμός των παρεμβάσεων σε ασφαλιστικό και 
φορολογικό -τουλάχιστον με βάση τις εκτιμήσεις των θεσμών και 
ειδικά του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου- ανέρχεται στο 2% 
του ΑΕΠ, κάτι που σημαίνει ότι η καθαρή απόδοση των μέτρων θα 
πρέπει να ανέλθει σε τουλάχιστον 3,6 δισ. ευρώ.
Αρμόδια κυβερνητική πηγή άφηνε πάντως ανοικτό το ενδεχόμενο 
ο τελικός λογαριασμός να «συμπιεστεί», καθώς «ειδικά το 
Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν έχει λάβει υπ’ όψιν του τις 
εξελίξεις στην ελληνική οικονομία μετά τον Νοέμβριο του 2016, 
δηλαδή δεν έχει συνυπολογίσει τις υπερβάσεις στο πρωτογενές 
πλεόνασμα».
«Αυτή η συζήτηση θέλει πλέον χαρτί και μολύβι», ανέφερε 
η ίδια κυβερνητική πηγή μετά το τέλος των χθεσινών 
διαπραγματεύσεων, θέλοντας να δώσει έμφαση στο πόσο 
σημαντική είναι πλέον η παράμετρος του προσδιορισμού του 
όποιου δημοσιονομικού κενού για τα επόμενα χρόνια. Αξίζει 
να σημειωθεί ότι για την κάλυψη δημοσιονομικού κενού 
της τάξεως του 2% απαιτούνται -σε ονομαστικές τιμές- πολύ 
περισσότερα μέτρα.Και αυτό διότι παρεμβάσεις όπως η περικοπή 
των συντάξεων προκαλούν και απώλειες εσόδων, όπως για 
παράδειγμα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων 
(σ.σ.: μικρότερο εισόδημα, λιγότερος φόρος), αλλά και από τον 
ΦΠΑ (λόγω μικρότερης κατανάλωσης). Πριν το κρίσιμο κεφάλαιο 
των δημοσιονομικών περάσει και πάλι σε επίπεδο υπουργών και 
επικεφαλής των τεσσάρων θεσμών, τα τεχνικά κλιμάκια θα πρέπει 
να σημειώσουν πρόοδο στα ακόλουθα θέματα: 
1. Στην οριστικοποίηση του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 
2016. Χρόνος για να περιμένουν οι εμπλεκόμενες πλευρές τις 
επίσημες ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ και της Eurostat στις 21/4 δεν 
υπάρχει και οι δύο πλευρές θα πρέπει να συμφωνήσουν αφενός 
στο ποιο είναι το πρωτογενές πλεόνασμα του 2016 και αφετέρου 
ποιο τμήμα αυτού του πλεονάσματος θεωρείται μόνιμου 
χαρακτήρα, που σημαίνει ότι μπορεί να επαναληφθεί και το 2017 
αλλά και (κυρίως) το 2018, οπότε και ο πήχης του πρωτογενούς 
πλεονάσματος ανεβαίνει στο 3,5% του ΑΕΠ.
2.  Επίσης η οριστικοποίηση του πρωτογενούς πλεονάσματος για 
το 2016 θα προσδιορίσει και το δημοσιονομικό κενό του 2018. Η 
κυβέρνηση θέλει αυτό το κενό να εξαλειφθεί ή να συρρικνωθεί 
στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, καθώς η ύπαρξή του οδηγεί 
σε λήψη μέτρων με ημερομηνία ενεργοποίησης το 2018 (χωρίς 
να αποκλείεται μεταξύ των μέτρων να είναι και η περικοπή του 

αφορολογήτου, καθώς οι θεσμοί δεν φέρονται να έχουν πειστεί 
από τα μέτρα που έχει προτείνει η ελληνική πλευρά για την 
επόμενη χρονιά).
3. Στη δημοσιονομική απόδοση των μέτρων και των 
αντίμετρων που έχουν ήδη πέσει στο τραπέζι. Κατά τη χθεσινή 
τετράωρη συζήτηση εκτός από τα μέτρα που θα καλύψουν 
το δημοσιονομικό κενό που διαβλέπει ειδικά το ΔΝΤ για 
μετά το 2019 (σ.σ.: υπενθυμίζεται ότι ζητά περικοπές 1% στη 
συνταξιοδοτική δαπάνη και 1% στη δαπάνη για το αφορολόγητο) 
μπήκε για πρώτη φορά και το θέμα των αντίμετρων. Όπως 
ανέφερε κυβερνητικό στέλεχος, «παρουσιάσαμε τις προτάσεις 
μας, ορισμένα μέτρα είναι σε πολύ καλό δρόμο, σε κάποια άλλα 
οι εκπρόσωποι των δανειστών ζήτησαν τεχνικές λεπτομέρειες, 
ενώ σε κάποια άλλα διατύπωσαν ανοικτά τη διαφωνία τους». 
Το περιεχόμενο των «αντίμετρων» αποτελεί εξαιρετικά κρίσιμο 
ζήτημα για την κυβέρνηση, η οποία έχει αντιληφθεί το πολιτικό 
κόστος που θα προκύψει από τη μείωση του αφορολογήτου, αλλά 
και την περικοπή των συντάξεων. Η προσπάθεια εστιάζεται στο 
να προστατευτεί το εισόδημα ειδικά των χαμηλό-συνταξιούχων 
με αποδοχές έως 700-800 ευρώ τον μήνα, ωστόσο ούτε αυτό 
θα είναι εύκολο τελικώς καθώς η μείωση του αφορολογήτου 
πλήττει αδιακρίτως το εισόδημα όλων, ακόμη και αυτών με 
τις χαμηλότερες αποδοχές. Ως «αντίμετρα», ειδικά για τους 
συνταξιούχους, η ελληνική πλευρά θέλει να περάσει παρεμβάσεις 
όπως η μείωση ή ακόμη και ο μηδενισμός της συμμετοχής στα 
φάρμακα, αλλά και ο μηδενισμός του ΕΝΦΙΑ για τους έχοντες 
πολύ χαμηλό εισόδημα. Οι θεσμοί, πάντως, φαίνεται να έχουν τη 
δική τους ατζέντα και για το θέμα των αντίμετρων και προωθούν 
κυρίως τη μείωση των φορολογικών συντελεστών για τις 
επιχειρήσεις αλλά και για τον φόρο εισοδήματος των μεσαίων 
και υψηλών εισοδημάτων. Είναι προφανές ότι η ατζέντα των 
δανειστών κινείται σε εντελώς διαφορετική κατεύθυνση από αυτή 
που θέλει να ακολουθήσει η ελληνική πλευρά.
Η διαπραγμάτευση σε επίπεδο επικεφαλής θα συνεχιστεί 
σήμερα, με τα εργασιακά, αλλά και το θέμα του εξωδικαστικού 
συμβιβασμού να κυριαρχούν στην ατζέντα. Χωρίς να έχουν 
δοθεί μέχρι τώρα διευκρινίσεις, οι θεσμοί αναμένεται να 
παραμείνουν στην Αθήνα τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή, 
σε μια προσπάθεια να κλείσει τουλάχιστον το κρίσιμο θέμα των 
δημοσιονομικών.
- Βεβαιότητα για τις 20 Μαρτίου
 Στο μεταξύ, τη βεβαιότητά του ότι μπορεί να επιτευχθεί 
συμφωνία και να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση, σε τεχνικό επίπεδο, 
ως το επόμενο Eurogroup της 20ής Μαρτίου, εξέφρασε ο 
πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.
Σε δηλώσεις του, μετά τη συνάντηση με τον πρωθυπουργό της 
Μάλτας Τζόζεφ Μουσκάτ, χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, ο κ. Τσίπρας 
σημείωσε: «Βρισκόμαστε στη φάση των διαπραγματεύσεων, 
είναι απολύτως εφικτή μια συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο μέχρι 
το επόμενο Eurogroup και εργαζόμαστε σκληρά ώστε μέχρι 
τότε να έχει ολοκληρωθεί πλήρως η αξιολόγηση». Ο κ. Μουσκάτ 
παρατήρησε ότι διαδοχικές ελληνικές κυβερνήσεις δεν είχαν 
τηρήσει τις δεσμεύσεις τους, ενώ σήμερα βλέπει με χαρά ότι 
η ελληνική κυβέρνηση τήρησε τις δεσμεύσεις της κάνοντας 
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σημαντική πρόοδο και συμπλήρωσε: «Πολλοί συνάδελφοι 
στην Ευρώπη συμμερίζονται την άποψη ότι με τη σημερινή 
κυβέρνηση γίνεται μια σοβαρή προσπάθεια, ώστε να γίνουν τα 
πράγματα σωστά». Ο κ. Τσίπρας είπε ακόμη ότι οι χώρες της 
Μεσογείου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των προκλήσεων που 
αντιμετωπίζει η Ευρώπη, όπως είναι η ανεργία και η συρρίκνωση 
εργασιακών κοινωνικών δικαιωμάτων και επισήμανε πως 
«απειλούνται οι κοινές αξίες μας από την άνοδο της ξενοφοβίας 
και του εθνικισμού, που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος σε 
συνθήκες οικονομικής ύφεσης και ανασφάλειας».

ΤΡΙΠΛΟ ΣΟΚ ΣΤΑ ΓΚΙΣΕ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ 
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Τριπλό σοκ για 130.000 ασφαλισμένους αποκαλύπτουν τα 
στοιχεία για την πορεία των αιτήσεων συνταξιοδότησης, καθώς 
απομακρύνεται ο χρόνος έκδοσης των οριστικών αποφάσεων 
(ιδίως για όσους υπέβαλαν αιτήσεις μέχρι 12/5/2016), έχουν 
παγώσει οι αναγνωρίσεις πλασματικών ετών ακόμη και για 
όσους επιθυμούν να καταβάλουν χωρίς χρονοτριβή το κόστος 
εξαγοράς για να αποχωρήσουν άμεσα και να μην επιβαρυνθούν 
από τις αυξήσεις ορίων ηλικίας, ενώ το πιο ανησυχητικό είναι ότι 
σε ποσοστό 18% ως 20% των αιτήσεων οι οριστικές αποφάσεις 
που βγαίνουν από τα γκισέ των Ταμείων είναι απορριπτικές! 
Το ποσοστό των απορριπτικών αποφάσεων έχει αυξηθεί 
κατακόρυφα, όπως παραδέχονται και αρμόδια στελέχη του 
υπουργείου Εργασίας. Απόδειξη ότι σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία που εξασφάλισε και δημοσιεύει σήμερα ο Ελεύθερος 
Τύπος, από τις 14.110 οριστικές αποφάσεις συνταξιοδότησης 
που εκδόθηκαν μέσα στο πρώτο δίμηνο του 2017, οι 2.101 ήταν 
με απονομή προσωρινής σύνταξης, οι 8.664 πήραν οριστική 
απόφαση, οι 822 ήταν τροποποιητικές, δηλαδή μετατροπή 
από σύνταξη αναπηρίας σε γήρατος, και 2.523 απορρίφθηκαν 
(ποσοστό 17,9%). Από τις 14.110 συντάξεις, οι 9.066 αφορούσαν 
ασφαλισμένους του ΙΚΑ με απορριπτική απόφαση για 1.643 
αιτήσεις (18,1 %). Υψηλότερο είναι το ποσοστό των απορριπτικών 
αποφάσεων για τους ασφαλισμένους που προέρχονται από τον 
ΟΑΕΕ, καθώς εκτιμάται ότι μία στις πέντε αιτήσεις (ποσοστό 20%) 
απορρίπτεται λόγω χρεών! Οι λόγοι που οι αιτήσεις απορρίπτονται 
είναι:
 • Η δυσκολία που αντιμετωπίζουν χιλιάδες ασφαλισμένοι στη 
μειωμένη σύνταξη (κυρίως από το ΙΚΑ), γιατί δεν συμπληρώνουν 
τις 100 ημέρες εργασίας που απαιτείται να έχουν κάθε χρόνο 
στην τελευταία πενταετία. Ασφαλισμένος 62 ετών για να πάρει 
μειωμένη θα πρέπει να έχει απαραίτητα 100 «ένσημα» για κάθε 
χρονιά από την ηλικία των 57 ως τα 62.
Αν δεν τα συμπληρώνει για μια χρονιά, μπορεί να χρησιμοποιήσει 
το διάστημα ανεργίας, αν είχε επιδοτηθεί. Παρά τούτα, όσοι 
υποβάλλουν αίτηση δεν είναι ότι τους λείπουν τα 100 ένσημα, 
αλλά πέφτουν σε παγίδες που τις διαπιστώνουν εκ των υστέρων 
και κάποια από τα ένσημά τους δεν αναγνωρίζονται! Οπότε η 
αίτηση απορρίπτεται.
• Η δυσκολία που έχουν οι ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ να 
ρυθμίσουν ή να κατεβάσουν το ύψος των οφειλών τους στο 
όριο που ο νόμος επιτρέπει το συμψηφισμό χρέους με το ποσό 

σύνταξης σε 40 δόσεις. Το όριο συμψηφισμού είναι οι 20.000 
ευρώ οφειλής, αλλά για να εξασφαλίσουν έγκριση θα πρέπει οι 
14.200 ευρώ να είναι π αρχική οφειλή και να φτάνει στις 20.000 
ευρώ με τις προσαυξήσεις ή και με οφειλές από αναγνωρίσεις 
πλασματικού χρόνου. Το πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι 
χιλιάδες ασφαλισμένοι του ΟΑΕΕ, παρότι έχουν την ηλικία για να 
συνταξιοδοτηθούν, ανακαλύπτουν ότι ο λογαριασμός των οφειλών 
ξεπερνά τις 20.000 ευρώ και αδυνατούν να καταβάλουν ένα 
ποσό άμεσα, ώστε το χρέος τους να πέσει στις 20.000 ευρώ και 
να το συμψηφίσουν με παρακράτηση σύνταξης σε 40 μήνες. Και 
εδώ οι αιτήσεις υποβάλλονται μεν, αλλά οι αποφάσεις βγαίνουν 
απορριπτικές, όταν μετρηθεί το ύψος των οφειλών με όλες τις 
προσαυξήσεις.
• Η μη έκδοση των νέων οδηγιών και εγκυκλίων από το 
υπουργείο Εργασίας και τον ΕΦΚΑ για τις αλλαγές που ισχύουν 
με το νόμο Κατρούγκαλου στην αναγνώριση πλασματικών ετών 
ασφάλισης.
Δέκα μήνες μετά την ψήφιση του νόμου, καμία οδηγία δεν έχει 
δοθεί στα Ταμεία, οι αιτήσεις στοιβάζονται στα γραφεία και οι 
ασφαλισμένοι είναι «μπλοκαρισμένοι» παρότι πληρούν όλες 
τις προϋποθέσεις για να πάρουν άμεσα σύνταξη, έστω και την 
προσωρινή. Ατύπως όμως το Δημόσιο «έσπασε» το νόμο και 
ερμήνευσε τη συγκεκριμένη διάταξη με διαφορετικό τρόπο, 
ώστε να προλάβουν οι υπάλληλοι να κάνουν αίτηση μέχρι 
31/12/2016 με το παλιό καθεστώς, δηλαδή πληρώνοντας 6,67% 
του μισθού τους για κάθε μήνα εξαγοράς. Στα άλλα Ταμεία όμως 
(κυρίως ασφαλισμένων ΙΚΑ) έχουν μαζευτεί χιλιάδες αιτήσεις 
αναγνώρισης πλασματικών ετών από 13/5/2016 και μετά που 
ισχύει το νέο καθεστώς για την εξαγορά τους, πλην όμως εδώ 
και 10 μήνες το υπουργείο Εργασίας δεν έχει εκδώσει τη σχετική 
εγκύκλιο για να ξεμπλοκάρουν συντάξεις ασφαλισμένων που 
θεμελιώνουν δικαίωμα με αναγνώριση πλασματικού χρόνου από 
στρατιωτική θητεία, σπουδές, παιδιά κ.λπ. Οι ασφαλισμένοι αυτοί 
είναι όμηροι μιας ακόμη αβελτηρίας του υπουργείου που καθιστά 
μη εφαρμοστέο το νόμο Κατρούγκαλου. 
- Στο περίμενε... πάνω από 130.000 ασφαλισμένοι 
Οι 91.265 είναι πριν από το νόμο Κατρούγκαλου (πριν από τις 
13/5/2016) και άλλες 24.960 είναι μετά τις 13/5/2016 και έχουν 
μπει στη λίστα των καθυστερούμενων συντάξεων, καθώς 
έχουν παρέλθει οι 90 ημέρες που ο νόμος τις εντάσσει στις 
ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του κράτους. Άλλες 15.000 αιτήσεις 
μετά τις 13/5/2016 είναι στο όριο των 90 ημερών και σύντομα 
θα μπουν και αυτές στο λογαριασμό των ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων. Από το σύνολο των εν αναμονή συντάξεων, όμως, 
λεφτά για πληρωμές με την έκδοση οριστικών αποφάσεων και 
αναδρομικών έχουν προβλεφθεί για τις παλιές 91.265 αιτήσεις. Τα 
υπουργεία Εργασίας και Οικονομικών δέσμευσαν από το δάνειο 
του τρίτου Μνημονίου 869 εκατ. ευρώ με την υποχρέωση να 
αποπληρώνουν με 100 εκατ. ευρώ κάθε μήνα από τον Ιανουάριο 
του 2017 τις καθυστερούμενες συντάξεις. Πέρασαν, όμως, δυο 
μήνες και δεν έχει δοθεί ούτε ένα ευρώ από τον ΕΦΚΑ, ενώ 
σκοπεύουν να διαθέσουν τα πρώτα 140 εκατ. ευρώ όχι για 
έναν ούτε για δύο μήνες, αλλά για το τετράμηνο Ιανουαρίου, 
Φεβρουαρίου, Μαρτίου και Απριλίου.
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