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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε  
την Ελλάδα για παραβίαση της κοινοτικής 

οδηγίας «περί ενεργειακής  
αποδόσεως των κτιρίων».

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο έκρινε χθες ότι η Ελλάδα 
παραβιάζει την κοινοτική οδηγία 2010/31/ΕΕ «περί 
ενεργειακής αποδόσεως των κτιρίων». Την επίσημη 
ανακοίνωση καταδίκης της Ελλάδας από το Ευρω-
δικαστήριο για την  ενεργειακή αποδοτικότητα των 
κτιρίων μετέδωσε από το Βέλγιο ο ανταποκριτής 
του ΑΠΕ-ΜΠΕ Μ. Σπινθουράκης.  Στο μεταξύ στην 
Αθήνα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
εξέδωσε άτυπη ενημέρωση, προς τους διαπιστευ-
μένους δημοσιογράφους τονίζοντας μεταξύ άλλων 
ότι:  «Αν και πλέον έχουν καλυφθεί οι υποχρεώσεις 
της χώρας, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο εξέδωσε σή-
μερα καταδικαστική απόφαση, καθώς τα τελευταία 
στοιχεία στάλθηκαν αφού είχε κλείσει ο φάκελος 
που μελέτησαν οι δικαστές. Δεδομένου ότι συνή-
θης πρακτική είναι να δίδεται τρίμηνη παράταση 
συμμόρφωσης, είναι προφανές ότι πλέον έχει λήξει 
το θέμα». Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στη σχετική απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστη-
ρίου αναφέρεται ότι η Οδηγία 2010/31/ΕΕ «περί 
ενεργειακής αποδόσεως των κτιρίων» προβλέπει 
ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ οφείλουν να υπολογίζουν 
τα βέλτιστα -από πλευράς κόστους- επίπεδα για τις 
ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης χρη-
σιμοποιώντας ένα συγκριτικό μεθοδολογικό πλαίσιο 
που θεσπίζεται από τον κανονισμό 244/2012. Στο 
μεθοδολογικό πλαίσιο προδιαγράφονται οι κανόνες 
για να συγκρίνονται τα μέτρα ενεργειακής απόδο-
σης, τα μέτρα που ενσωματώνουν ανανεώσιμες πη-
γές ενέργειας και οι δέσμες και παραλλαγές αυτών 
των μέτρων, με βάση την απόδοση της πρωτογενούς 
ενέργειας και το κόστος υλοποίησής τους. Καθορί-
ζεται, επίσης, ο τρόπος εφαρμογής των εν λόγω 
κανόνων σε επιλεγμένα κτίρια αναφοράς, με σκοπό 
τον προσδιορισμό των επιπέδων βέλτιστου κόστους 
των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης. 
Στη σχετική ανακοίνωση αναφέρεται, επίσης, ότι τα 
κράτη μέλη οφείλουν να κοινοποιούν στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, έκθεση η οποία να περιέχει «όλα τα 
δεδομένα και τα αποτελέσματα υπολογισμού ανά 
τακτικά χρονικά διαστήματα που δεν υπερβαίνουν 
την πενταετία». Η πρώτη έκθεση έπρεπε να υποβλη-
θεί έως τις 30 Ιουνίου 2012. Καθόσον η Ελλάδα δεν 

κοινοποίησε την έκθεση εντός των προθεσμιών, η 
Επιτροπή της έχει προσάψει ότι παρέβη τις υποχρε-
ώσεις που υπέχει από την οδηγία 2010/31. Στη   χθε-
σινή ανακοίνωση του ευρωδικαστηρίου αναφέρεται 
ότι η Ελλάδα δεν αμφισβήτησε ότι δεν κοινοποίησε 
την επίμαχη έκθεση στις υπηρεσίες της Επιτροπής. 
Υποστηρίζει πάντως ότι κοινοποίησε στο Δικαστήριο 
ένα τμήμα της εκθέσεως, συγκεκριμένα το σχετικό 
με τις «μονοκατοικίες», και ότι τα υπόλοιπα τμήμα-
τα της εκθέσεως που αφορούν άλλα είδη κτιρίων 
ευρίσκονται υπό εκπόνηση ή και ολοκληρώνονται. 
Αναφέρθηκε, στο πλαίσιο αυτό, στις δυσκολίες και 
στις καθυστερήσεις που την εμπόδισαν να κοινοποι-
ήσει εμπροθέσμως την εν λόγω έκθεση. Στην του 
απόφαση του, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο υπενθυμί-
ζει ότι τα κράτη μέλη δεν μπορούν να επικαλούνται 
διατάξεις, πρακτικές ή καταστάσεις της εσωτερικής 
τους έννομης τάξεως για να δικαιολογήσουν τη μη 
τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από το 
δίκαιο της ΕΕ. «Υπ' αυτές τις συνθήκες, τα επιχειρή-
ματα της Ελλάδας δεν μπορούν να ευδοκιμήσουν» 
επισημαίνει στη σημερινή απόφασή του το Δικαστή-
ριο το οποίο διαπιστώνει ότι η Ελληνική Δημοκρατία, 
«παραλείποντας να κοινοποιήσει την έκθεση σχετικά 
με τα βέλτιστα από πλευράς κόστους επίπεδα, την 
οποία προβλέπει το άρθρο 5, παράγραφος 2, δεύτε-
ρο εδάφιο, της οδηγίας 2010/31 και η οποία πρέπει 
να καταρτίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του κατ' 
εξουσιοδότηση κανονισμού 244/2012, παρέβη τις 
υποχρεώσεις που υπέχει από το άρθρο 5, παράγρα-
φος 2, της οδηγίας 2010/31». Από την ανακοίνωση 
του ΥΠΕΝ προκύπτει ότι η Ελλάδα, έστω και με κα-
θυστέρηση, έχει καλύψει τις απαιτήσεις του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου που την καταδίκασε χθες. Πιο 
συγκεκριμένα έπρεπε από τον Μάρτιο του 2013 να 
έχει καταθέσει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στοιχεία για το πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας σε 
σχέση με τον υπολογισμό των ελάχιστων απαιτήσε-
ων ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, με βάση τη 
σχετική κοινοτική οδηγία. Τα στοιχεία κατατέθηκαν 
σταδιακά , τα τελευταία  μάλιστα προσφάτως  μόλις 
στις 22 Φεβρουαρίου 2017. Αναλυτικά τι λέει το 
ΥΠΕΝ στη σελ 3.  

Η Ελλάδα, έστω και με 
καθυστέρηση, έχει κα-
λύψει τις απαιτήσεις του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
και το θέμα έχει λήξει, 
λέει το ΥΠΕΝ.

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:

•  Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για 
παραβίαση της κοινοτικής οδηγίας 2010/31/ΕΕ «περί 
ενεργειακής αποδόσεως των κτιρίων». Τι λέει το 
ΥΠΕΝ (σελ 1 και 3) 

•  Η  ΡΑΕ εξετάζει καθυστερήσεις  στο επενδυτικό 
πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ για το 2017 (σελ 3) 

•  Αλλοίωση της λειτουργίας των ΝΟΜΕ εντόπισαν 
ΡΑΕ και ΛΑΓΗΕ - Αλλαγές στον κώδικα συναλλαγών 
(σελ 4) 

•  Αυξήθηκε 29,57% η κατανάλωση φυσικού  αερίου 
(σελ 4) 

•  Εγκρίθηκαν  Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών 
Επιπτώσεων για έρευνες υδρογονανθράκων (σελ 4) 

•  Προβλήματα ρευστότητας και γραφειοκρατίας συ-
ζητήθηκαν σε συνάντηση στο υπουργείο Οικονομίας 
(σελ 4)  

•  Το χρονοδιάγραμμα των μεγάλων οικονομικών 
υποχρεώσεων της ΔΕΗ (σελ 5) 

•  ΟΤΕ: Κέρδη 80,5 εκατ. ευρώ (σελ 5) 

•  Στο 23% διαμορφώθηκε το επίπεδο της ανεργίας 
στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 2016, σύμφωνα με την 
Eurostat (σελ 6) 

•  Στα όριά τους τα ελληνικά νοικοκυριά επισημαίνει ο 
ΣΕΒ. Κατά 40% αυξήθηκε η φτώχεια στην Ελλάδα λέει 
το Ινστιτούτο Γερμανικής Οικονομίας (σελ 6) 

•  Παράταση διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου για 
τις ψηφιακές επενδύσεις (σελ 7)  

•  Έρχεται το Xbox Arena Festival που διοργανώνει η 
Microsoft Ελλάς (σελ 7) 

•  Το 16,9% των εσόδων της χάνει η ελληνική αγορά 
smartphones λόγω …απομιμήσεων (σελ 7) 

•  Περί τις 30.000 συναλλαγές μέσω "mobile money" το 
λεπτό, παγκοσμίως (σελ 7)  

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ 8) 

•  Αποκόμματα τύπου (σελ 9-10) 

 

 Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές 
ειδήσεις.
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   Το Διοικητικό Συμβούλιο της EΔΕΜ 
προσκαλεί τα μέλη στην τακτική - Εκλο-
γοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, που θα 
πραγματοποιηθεί στις 22 Μαρτίου 2017 και 
ώρα 16:00 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του 
ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όροφος, Σύνταγμα). Εάν 
δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η 
Γενική Συνέλευση θα γίνει -ανεξάρτητα από 
τον αριθμό των παρευρισκομένων- στις 29 
Μαρτίου 2017, την ίδια ώρα και στον ίδιο 
χώρο.
Θέματα ημερήσιας διάταξης:
- Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
- Απολογισμός Πεπραγμένων Διοικητικού 
Συμβουλίου
- Οικονομικός Απολογισμός - Προϋπολογι-
σμός επόμενου έτους
- Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
- Διεξαγωγή Εκλογών για την ανάδειξη νέου 
Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής 
Επιτροπής
Ώρα λήξης ψηφοφορίας: 21:00
Υποψηφιότητες για το Διοικητικό Συμβού-

λιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή γίνονται 
δεκτές μέχρι και τις 20 Μαρτίου 2017, στο 
e-mail: edem@tee.gr.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 3-3-2017 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

EΚΔΗΛΩΣΗ: «Επαγγελματικές πορείες Γυναι-
κών Μηχανικών: Αισιοδοξία στην κρίση» 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: Πανελλήνιο συνέδριο: "Κλιματική 
αλλαγή: Η Αυτοδιοίκηση και η Θεσσαλία μπροστά  
στην παγκόσμια πρόκληση"
ΚΑΡΔΙΤΣΑ

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

Ένωση Διπλωματούχων 
Ελληνίδων Μηχανικών

Περιφερειακή Ένωση Δήμων 
Θεσσαλίας, σε συνεργασία με 
τα Τμήματα Κεντρικής – Δυτ. 
Θεσσαλίας και Μαγνησίας 
του ΤΕΕ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 
Πράσινο Ταμείο-Greek LIFE 
Task Force
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ΑΘΗΝΑ
➦  Ημερίδα με θέμα: «Ψηφιακές Πολιτικές για το 
Ανθρώπινο Κεφάλαιο και την Ανάπτυξη», διοργανώνει 
σήμερα στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα), 
το Ελληνικό Φόρουμ για το Ψηφιακό Μέλλον, σε 
συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) 
και υπό την αιγίδα του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. 

➦  Ημερίδα με θέμα: «Η εφαρμοσμένη καινοτομία 
στον κύκλο του νερού» διοργανώνεται σήμερα στο εκ-
θεσιακό κέντρο ΗELEXPO στο Μαρούσι, από το ΥΠΕΝ.

   Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και 
η Επιτροπή Απασχόλησης διοργανώνουν στις 7 Μαρ-
τίου 2017 στις 9:00 στο American School of Classical 
Studies, Cotsen Hall, συνέδριο με θέμα: «Human 
Capital, Employability, Competitiveness: A triple win 
from working together». Στόχος του συνεδρίου απο-
τελεί η συνεργασία όλων των εταίρων στα θέματα της 
αγοράς εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, θα παρουσια-
στούν τα πολλαπλά οφέλη που αποφέρει η ουσια-
στική συνεργασία στην ανάπτυξη του Ανθρωπίνου 
Κεφαλαίου, στην ώθηση της Απασχολησιμότητας του 
ενεργού πληθυσμού και κατά συνέπεια στη βελτίωση 
της Ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας κάθε χώρας. 

 Στις 6 Μαρτίου 2017, στο αμφιθέατρο του ισο-
γείου του κτιρίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (Μεσογείων 119, Αθήνα), στις 9.00 
π.μ., θα πραγματοποιηθεί ημερίδα παρουσία-
σης των αποτελεσμάτων του Έργου με τίτλο: 
«Θαλάσσιος Χωροταξικός Σχεδιασμός στο Αιγαίο 
για τη διατήρηση και προστασία της βιοποικιλότη-
τας» (MARISCA), που υλοποιήθηκε από πόρους 
Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) περιόδου 2009 – 
2014 και του Εθνικού Προγράμματος Δημοσίων 
Επενδύσεων, στο πλαίσιο της πρόκλησης «GR02 
Ολοκληρωμένη διαχείριση θαλάσσιων και εσωτε-
ρικών υδάτων».
  Στόχος του Έργου είναι να συμβάλλει στην 
προστασία και διατήρηση της βιοποικιλότητας, 
στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου Θαλάσσιου 
Χωροταξικού Σχεδιασμού (ΘΧΣ) στο Αιγαίο, και να 
διερευνήσει πιθανά σενάρια δημιουργίας Δικτύου 
Θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών (ΔΘΠΠ) 
και ζωνών προστασίας, αποσκοπώντας στη 
διατήρηση όλων των σημαντικών και ευαίσθητων 
οικοτόπων και προστατευόμενων ειδών.
Πληροφορίες: www.marisca.eu, maniopoulou@
hcmr.gr

   Το Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE διοργανώνει στην Αθήνα Εκδήλωση Τεχνικής Ενημέρωσης 
με θέμα: «Εισαγωγή στα Πρότυπα της 
ASHRAE» στις 9 Μαρτίου 2017 (στις 
17:00), στο ξενοδοχείο Wyndham 
Grand Athens, στην Αθήνα. Δεν 
υπάρχει κόστος συμμετοχής, αλλά 
απαιτείται εγγραφή ηλεκτρονικά στο: 
www.ashrae.gr 

ΕΣΠΕΡΙΔΑ
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Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Γενική Συνέλευση της ΕΔΕΜ 
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Συνέδριο

Παρουσίαση αποτελεσμάτων 
του Έργου MARISCA 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Ο ΔΕΣΦΑ κλήθηκε χθες από τη ΡΑΕ, ώστε να εξε-
ταστούν ζητήματα σχετικά με τις υποδομές του συ-
στήματος, σε συνέχεια και της πρόσφατης κρίσης 
ενεργειακού εφοδιασμού. Σύμφωνα με πληροφορίες 
του energypress.gr,  η ΡΑΕ ζήτησε από το διαχειρι-
στή επιπλέον στοιχεία σε σχέση με την πρόοδο των 
επενδυτικών του δραστηριοτήτων. Στο σχετικό ρεπορ-
τάζ σημειώνεται ότι ο  ΔΕΣΦΑ έχει ανακοινώσει  την 
ολοκλήρωση του επενδυτικού προγράμματος ύψους 
25,121 εκατ. ευρώ με σημαντικότερο ορόσημο την 
πρόοδο της κατασκευής της 2ης αναβάθμισης της Ρε-
βυθούσας αλλά και την ολοκλήρωση των μετρητικών 
σταθμών για τη σύνδεση των σταθμών της Θίσβης, της 
Protergia και της Korinthos Power. Ωστόσο κεντρι-
κό ζήτημα κατά τη χθεσινή ακρόαση στη ΡΑΕ  ήταν 
το θέμα της 3η δεξαμενής της Ρεβυθούσας καθώς 
σύμφωνα με το Ρυθμιστή, καταγράφονται σημαντικές 
καθυστερήσεις στην υλοποίηση του έργου. Μάλιστα με 
βάση την τελευταία ενημέρωση, η 3η δεξαμενή φαίνε-
ται ότι δεν θα είναι έτοιμη ούτε τον επόμενο χειμώνα. 
Από την πλευρά του ο ΔΕΣΦΑ υποστηρίζει ότι υπήρ-
ξαν διάφορα προβλήματα στην τεχνική λύση που έχει 
επιλεγεί, γεγονός που έπαιξε καθοριστικό ρόλο για τις 
καθυστερήσεις. Μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τις ίδιες 
πληροφορίες, εξετάζεται και εάν υπάρχουν ευθύνες 
του εργολάβου για την καθυστέρηση καθώς και εάν 
υπάρχουν ρήτρες που θα μπορούσαν να ενεργοποιη-

θούν. Επίσης αντικείμενο της εξέτασης της ΡΑΕ είναι 
και το τελικό κόστος του έργου, με δεδομένο ότι αυτό 
αντικατοπτρίζεται στις ταρίφες χρήσης του δικτύου 
που αποφασίζονται, με βάση την περιουσιακή βάση 
και την απόδοση των επενδύσεων του διαχειριστή. 
Πάντως από την πλευρά του ο ΔΕΣΦΑ ανακοίνωσε μια 
σειρά από έργα των οποίων την εκτέλεση δρομολογεί. 
Συγκεκριμένα: 1.Εκπονήθηκε και ολοκληρώθηκε ο 
βασικός σχεδιασμός του σταθμού φόρτωσης βυτιο-
φόρων στη Ρεβυθούσα και συντάσσονται τα τεύχη για 
τη δημοπράτηση κατασκευής του έργου. 2 Ολοκλη-
ρώθηκε η τεχνική μελέτη εφικτότητας και εκτίμησης 
κόστους για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων μικρής 
κλίμακας ΥΦΑ και συντάσσεται το αντικείμενο υπη-
ρεσιών για το βασικό σχεδιασμό της νέας προβλήτας 
στη Ρεβυθούσα για μικρά πλοία μεταφοράς ΥΦΑ. 3 
Ξεκίνησε η κατάρτιση των τευχών δημοπράτησης των 
μελετών για την εγκατάσταση σταθμού συμπίεσης του 
εξατμιζόμενου ΥΦΑ με σκοπό των μηδενισμό των εκ-
πομπών ΦΑ. 4. Προκηρύχθηκε ο διεθνής διαγωνισμός 
για τη μελέτη FEED για το μετρητικό σταθμό της Νέας 
Μεσημβρίας για τη διασύνδεση με τον αγωγό TAP. 
Σημειώνεται ότι για τα παραπάνω έργω εγκρίθηκαν οι 
προτάσεις για συγχρηματοδότηση από το επιχειρησια-
κό πρόγραμμα ανταγωνιστικότητας επιχειρηματικότη-
τας και καινοτομίας, που σημαίνει ότι τα έργα αυτά δε 
θα επιβαρύνουν τα τιμολόγια του ΕΣΦΑ.

Η  ΡΑΕ εξετάζει καθυστερήσεις  στο επενδυτικό 
πρόγραμμα του ΔΕΣΦΑ για το 2017

Για πολυετή εκκρεμότητα από την πλευρά της Ελλάδας, 
κάνει λόγο δημοσίευμα του  euro2day.gr  αναφερόμενο  
στη χθεσινή απόφαση καταδίκης της Ελλάδας από το Ευ-
ρωδικαστήριο για την ενεργειακή αποδοτικότητα κτιρίων. 
Ειδικότερα επισημαίνεται ότι από τον Μάρτιο του 2013 
έπρεπε να έχει καταθέσει η Ελλάδα στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή στοιχεία για το πλαίσιο που ισχύει στη χώρα μας 
σε σχέση με τον υπολογισμό των ελάχιστων απαιτήσεων 
ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, με βάση σχετική κοι-
νοτική οδηγία. Τα στοιχεία κατατέθηκαν τελικά σταδιακά, 
τα τελευταία στις 22 Φεβρουαρίου 2017.  Όμως χθες το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε τη χώρα μας για πα-
ραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας έπειτα από προσφυ-
γή της Κομισιόν. Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 
των κτιρίων αποτελεί προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο πλαίσιο των προσπαθειών εξοικονόμησης 
ενέργειας. Στην Ελλάδα ωστόσο, αν και με καθυστέρηση 
υιοθετήθηκαν οι σχετικές οδηγίες, οι οποίες πρόκειται να 
ανανεωθούν, μέχρι στιγμής έχουν γίνει ελάχιστα. Μάλιστα, 
η χώρα μας κινδυνεύει με νέες παραπομπές στο Ευρωπα-
ϊκό Δικαστήριο καθώς δεν προχωρά π.χ. στις απαραίτητες 
αναβαθμίσεις του υφιστάμενου κτιριακού δυναμικού που 
στεγάζει δημόσιες υπηρεσίες, ώστε να καλύπτει τις κοινο-
τικές απαιτήσεις. 
-Το ΥΠΕΝ σε άτυπη ενημέρωση που εξέδωσε αναλυτικά 
σημειώνει:  «Τι είναι το cost optimal:  Στο πλαίσιο των προ-
σπαθειών εξοικονόμησης ενέργειας η ΕΕ υιοθέτησε το 
2010 την Οδηγία 2010/31/ΕΕ (19.05.2010) για την ενεργει-
ακή απόδοση των κτιρίων. Το άρθρο 5 της Οδηγίας αυτής 
καθιερώνει την υποχρέωση των κρατών-μελών να προσ-
διορίζουν το βέλτιστο, από πλευράς κόστους, επίπεδο ελά-
χιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (cost optimal) 
και σύγκρισης των αποτελεσμάτων των υπολογισμών αυ-
τών με τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης. 
Με το ν.4122/2013 (Α’42, 19.02.2013) ενσωματώθηκε στο 
εθνικό δίκαιο η ανωτέρω Οδηγία και η ως άνω υποχρέωση 
του άρθρου 5 της Οδηγίας μεταφέρθηκε στο ταυτάριθμο 
άρθρο του νόμου. Η πρώτη έκθεση, με όλα τα δεδομένα 
υπολογισμού, τις παραδοχές που χρησιμοποιήθηκαν για 
τους υπολογισμούς αυτούς, καθώς και τα αποτελέσματα 
αυτών των υπολογισμών, έπρεπε να είχε σταλεί στην Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή μέχρι τις 21.03.2013.
-Το ιστορικό της καθυστέρησης: Με την παρέλευση της 
προαναφερόμενης προθεσμίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στις απέστειλε στις ελληνικές αρχές αίτημα για την υπο-
βολή της ανωτέρω έκθεσης (09.04.2013). Ένα χρόνο αρ-
γότερα, η τότε πολιτική ηγεσία του Υπουργείου (Γιάννης 
Μανιάτης) προέκρινε Επιστημονική Ομάδα Υλοποίησης να 
εκπονήσει μελέτες για:  α) τον "Καθορισμό 
των βέλτιστων από πλευράς κόστους επιπέδων ελάχιστων 
απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης κτιρίων και δομικών 
στοιχείων"  β) την "Κατάρτιση εθνικού σχεδίου αύξησης 
του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανά-
λωση ενέργειας" (απαίτηση που πηγάζει από το άρθρο 9 

της Οδηγίας) Εξαιτίας της καθυστέρησης, τον Ιούλιο του 
ίδιου έτους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκκίνησε τη διαδικα-
σία παράβασης (11.07.2014). Η νέα πολιτική ηγεσία έθεσε 
ως προτεραιότητα την ολοκλήρωση της απαιτούμενης με-
λέτης. Στο πλαίσιο αυτό, την άνοιξη του 2015 (22.04.2015) 
στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια Ενδιάμεση Έκ-
θεση για τη χρήση «μονοκατοικίες». Καθώς, όμως, τους 
επόμενους μήνες δεν ακολούθησαν τα υπόλοιπα απαι-
τούμενα κείμενα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε το 
φθινόπωρο να εναγάγει την Ελλάδα στο Ευρωδικαστήριο 
(υπόθεση C-160/16).
-Η λύση του προβλήματος: Με την 170914/109/22.01.2016 
απόφαση του Γενικού Γραμματέα Ενέργειας και Ορυκτών 
Πρώτων Υλών συστάθηκε και συγκροτήθηκε ενδεκα-
μελής Συντονιστική Επιτροπή, στην οποία συμμετέχουν 
εκπρόσωποι ερευνητικών και εκπαιδευτικών φορέων και 
συνεπικουρείται τεχνικά και επιστημονικά από επιμέρους 
θεματικές ομάδες εργασίας, με σκοπό: α) τ ο ν 
προσδιορισμό των βέλτιστων, από πλευράς κόστους, 
επιπέδων ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης 
κτιρίων και δομικών στοιχείων. β) την αναθεώρηση 

των ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής απόδοσης (άρθρο 
3 της Οδηγίας 2010/31/ΕΕ). γ) την κατάρτιση εθνι-
κού σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν 
μηδενική κατανάλωση ενέργειας (άρθρο 9 της Οδηγίας 
2010/31/ΕΕ) Τελικά τον Μάιο του 2016 (25.05.2016) στάλ-
θηκε στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής η Έκθε-
ση cost optimal για τη χρήση «μονοκατοικίες». Στα τέλη 
του έτους (22.12.2016) ακολούθησε η αντίστοιχη έκθεση 
για τη χρήση «πολυκατοικίες» και αναθεωρημένη εκδοχή 
της έκθεσης για τη χρήση «μονοκατοικίες». Τον Ιανουά-
ριο (31.01.2017) στάλθηκε το κείμενο με τα συμπεράσματα 
και τη σύγκριση των ανωτέρω εκθέσεων με τις ελάχιστες 
απαιτήσεις του υφιστάμενου ΚΕΝΑΚ. Τέλος, τον Φεβρου-
άριο (22.02.2017) στάλθηκε η πρώτη έκδοση της έκθεσης 
για τη χρήση «τριτογενής τομέας». Αν και πλέον έχουν 
καλυφθεί οι υποχρεώσεις της χώρας, το Ευρωπαϊκό Δικα-
στήριο εξέδωσε σήμερα καταδικαστική απόφαση, καθώς 
τα τελευταία στοιχεία στάλθηκαν αφού είχε κλείσει ο φά-
κελος που μελέτησαν οι δικαστές. Δεδομένου ότι συνήθης 
πρακτική είναι να δίδεται τρίμηνη παράταση συμμόρφω-
σης, είναι προφανές ότι πλέον έχει λήξει το θέμα».

Τι λέει το ΥΠΕΝ για την πολυετή καθυστέρηση συμμόρφωσης  
της Ελλάδας με την κοινοτική οδηγίας 2010/31/ΕΕ  

«περί ενεργειακής αποδόσεως των κτιρίων»



Αλλοίωση της λειτουργίας των ΝΟΜΕ εντόπισαν ΡΑΕ και ΛΑΓΗΕ -  
Αλλαγές στον κώδικα συναλλαγών

Εγκρίθηκαν  Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  
για έρευνες υδρογονανθράκων 

Αυξήθηκε 29,57% η κατανάλωση φυσικού  αερίου

 Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για το φυσικό αέριο στη Χαλάστρα Θεσσαλονίκης

Προβλήματα ρευστότητας και γραφειοκρατίας συζητήθηκαν  
σε συνάντηση στο υπουργείο Οικονομίας 

Περιπτώσεις πιθανής αλλοίωσης του σκοπού των ΝΟΜΕ, με χρήση 
ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που δημοπρατήθηκαν για σκοπούς 
διαφορετικούς από αυτούς που προέβλεπε ο σχεδιασμός του μηχα-
νισμού εντόπισαν ΛΑΓΗΕ και ΡΑΕ, με αποτέλεσμα την παρέμβαση 
της Αρχής για την τροποποίηση του σχετικού κώδικα συναλλαγών. Σε 
ρεπορτάζ του  energypress.gr  σημειώνεται ότι  «καμπανάκι» αποτέ-
λεσαν οι χαμηλές τιμές του συντελεστή χρήσης για τις δημοπρατηθεί-
σες ποσότητες ΝΟΜΕ από κάποιους προμηθευτές που καταγράφηκαν 
στα στοιχεία του ΛΑΓΗΕ. Με απλά λόγια, αυτό που εντοπίστηκε είναι 
περιπτώσεις «υπερδήλωσης» ποσοτήτων, προκειμένου να καλυφθούν 
φορτία αιχμής. Με αυτό τον τρόπο, οι συγκεκριμένοι προμηθευτές πρα-
κτικά αλλοίωναν την εκκαθάριση του ΗΕΠ. Σύμφωνα με τη ΡΑΕ, από τα 
στοιχεία που υπέβαλαν στο ΛΑΓΗΕ κάποιοι εκ των κατόχων ποσοτήτων 
ΝΟΜΕ, παρατηρείται διακύμανση μεταξύ της συνολικής ποσότητας των 
δηλώσεων χρήσης και της συνολικής ποσότητας των δηλώσεων φορτί-
ου. Η διακύμανση αυτή, μάλιστα, ήταν ιδιαίτερα έντονη σε ώρες χαμη-
λού φορτίου. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε ότι η μέση ωριαία τιμή του 
συντελεστή χρήσης μεταβαλλόταν σε κάποιες περιπτώσεις μέχρι και 
60% στις ώρες χαμηλού φορτίου. Η διακύμανση αυτή καταγράφεται στις 

δηλώσεις χρήσεις και τις δηλώσεις φορτίου για την περίοδο 01/12/2016 
– 12/01/2017, αφορούν δηλαδή ποσότητες που δημοπρατήθηκαν κατά 
την πρώτη δημοπρασία ΝΟΜΕ. Οι συγκεκριμένοι προμηθευτές είχαν 
υποβάλει δηλώσεις χρήσης για το σύνολο των ποσοτήτων των προθε-
σμιακών μηνιαίων υποπροϊόντων τους για τη συγκεκριμένη περίοδο. 
Όμως, από την επεξεργασία των στοιχείων του ΛΑΓΗΕ προκύπτει ότι 
το αντίστοιχο συνολικό φορτίο βάσης που εκπροσωπούσαν την επίμαχη 
χρονική περίοδο και για το οποίο υπέβαλλαν δηλώσεις φορτίου, ήταν 
σημαντικά μικρότερο από τη συνολική ποσότητα που αποτυπώνονταν 
στις δηλώσεις χρήσης. Όπως υπογραμμίζει η ΡΑΕ, οι ποσότητες που 
δημοπρατούνται στα ΝΟΜΕ ορίζονται ως «προϊόντα βάσης». Αυτό 
σημαίνει ότι πρόκειται για σταθερές ποσότητες για κάθε περίοδο κα-
τανομής της χρονικής διάρκειας τους. Οι προμηθευτές που έχουν απο-
κτήσει ποσότητες μέσω των δημοπρασιών ΝΟΜΕ, υποχρεούνται να τις 
παραδίδουν ως φυσικό προϊόν, καθώς η φιλοσοφία του μηχανισμού 
των ΝΟΜΕ είναι να χρησιμοποιούνται οι δημοπρατηθείσες ποσότητες 
για την εξυπηρέτηση φορτίου βάσης. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί 
το φαινόμενο των χαμηλών τιμών του συντελεστή χρήσης, η ΡΑΕ, με τη 
σύμφωνη γνώμη του ΛΑΓΗΕ, αποφάσισε την τροποποίηση του Κώδι-

κα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής 
Ενέργειας (ΚΣΔΠΠΗΕ). Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε χθες, η ΡΑΕ 
αποφάσισε την εισαγωγή σχετικών ρυθμίσεων στους υπολογισμούς 
χρεοπιστώσεων της συμπληρωματικής εκκαθάρισης ΗΕΠ. Δεδομένου 
ότι το φορτίο βάσης μπορεί να μεταβάλλεται για διάφορους λόγους που 
έχουν αντικειμενική βάση και δε συνιστούν παραβίαση της λογικής των 
ΝΟΜΕ, όπως για παράδειγμα η εποχικότητας της ζήτησης ή ενδεχόμε-
νη μεταβολή του μεριδίου πελατών ενός προμηθευτή μέσα στο μήνα, 
η ΡΑΕ αποφάσισε επίσης την πρόβλεψη ενός αποδεκτού περιθωρίου 
ανοχής. Τέλος, η ΡΑΕ αποφάσισε επίσης την εισαγωγή στους υπολογι-
σμούς χρεοπιστώσεων της συμπληρωματικής εκκαθάρισης ΗΕΠ μιας 
παραμέτρου για την ελάχιστη συνολική ποσότητα δηλώσεων χρήσης 
προθεσμιακών μηνιαίων υποπροϊόντων. Στόχος των ρυθμίσεων αυτών 
είναι η αποθάρρυνση της υποβολής «υπερδήλωσης» για την κάλυψη 
φορτίων αιχμής. Η ΡΑΕ ευελπιστεί ότι με τις ρυθμίσεις αυτές θα απο-
κατασταθεί η ορθή χρήση των προθεσμιακών προϊόντων ως προϊόντα 
βάσης, προκειμένου έτσι να ενισχυθεί ο σκοπός των ΝΟΜΕ. Μια πα-
ράπλευρη στόχευση της ΡΑΕ αποτελεί και η αύξηση της ρευστότητας 
στη δευτερογενή αγορά.

Με χθεσινές του αποφάσεις, το ΥΠΕΝ ενέκρινε τις Στρατηγικές Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το πρόγραμμα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στη χερσαία περιοχή 
«Βορειοδυτική Πελοπόννησος» των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Πελοποννήσου και τη χερσαία περιοχή «Αιτωλοακαρνανία» των Περιφερειών Δυτικής Ελλάδας και Στερεάς Ελλάδα

Η κατανάλωση φυσικού αερίου από τους ηλεκτροπαραγωγούς, η οποία αυξήθηκε κατά 53,9% το 
2016 αποτέλεσε τον κινητήριο μοχλό ώστε η αγορά να κινηθεί με εντυπωσιακό ρυθμό και να φτάσει 
στα 3,835 δις κυβικά μέτρα το 2016. Η συνολική αύξηση των ποσοτήτων που διακινήθηκαν από τις 
εξόδους του συστήματος μεταφοράς ανήλθε σε 29,57% καθώς  το 2015 οι αντίστοιχες ποσότητες 
ήταν 2,96 δις κυβικά. Σε όρους ενέργειας το 2016 διακινήθηκαν 43,143 δις MWh έναντι 32,998 δις 
MWh το 2015 (αύξηση 30,74%). Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη αύξηση σε όρους ενέργειας οφείλε-
ται στη μεγαλύτερη συμμετοχή του LNG στο διακινούμενο αέριο (19,35% έναντι 18,38% το 2015) το 
οποίο εμφανίζει μεγαλύτερη μέση θερμογόνο δύναμη. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες κατανάλωσης 

από το δίκτυο διανομής καταγράφεται μικρή μείωση κατά 2,4% ενώ η μεγάλη βιομηχανία παρουσί-
ασε μείωση κατά 6,2%. Τόσο η διανομή (νοικοκυριά και μικρές επιχειρήσεις) όσο και η βιομηχανία 
επηρεάστηκαν από την οικονομική κρίση και τη μείωση των διαθέσιμων εισοδημάτων. Μάλιστα η 
μείωση της κατανάλωσης ήρθε παρά την επέκταση των δικτύων με νέες συνδέσεις. Σε ό,τι αφορά τη 
ζήτηση από τους ηλεκτροπαραγωγούς αυτή επηρεάστηκε θετικά καταρχάς εξαιτίας της πτώσης της 
τιμής του πετρελαίου που οδήγησε σε μείωση της τιμής προμήθειας του αερίου, κυρίως στο πρώτο 
εξάμηνο του 2016 ενώ από το δεύτερο εξάμηνο και ιδιαίτερα το Δεκέμβριο καταγράφηκε σημαντική 
αύξηση της ζήτησης αερίου για ηλεκτροπαραγωγή εξαιτίας της γνωστής ενεργειακής κρίσης.

Ξεκίνησε η κατάθεση αιτήσεων σύνδεσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου σε ιδιώτες 
και επιχειρήσεις της Δημοτικής Κοινότητας Χαλάστρας, όπως είχαν προαναγγείλει ο Δήμαρ-
χος Δέλτα Ευθύμιος Φωτόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής της Εταιρείας Διανομής Αερίου 
Θεσσαλονίκης Θεσσαλίας ΑΕ (ΕΔΑ) κ. Λεωνίδας Μπακούρας.  Οι αιτήσεις κατατίθενται από 

τους ενδιαφερομένους στο Δημοτικό Κατάστημα Χαλάστρας, ενώ έντυπα μπορεί να προμη-
θευτούν οι ενδιαφερόμενοι από εκεί ή από το ΚΕΠ Χαλάστρας. Σημειώνεται ότι για το 2017 
υπάρχει πλήρης απαλλαγή από τα τέλη σύνδεσης. Επίσης, η συμπλήρωση της αίτησης δεν 
είναι δεσμευτική. Πληροφορίες στο τηλεφωνικό κέντρο ΕΔΑ Θεσσαλονίκης 11150. 

Η ρευστότητα και η γραφειοκρατία ήταν τα θέματα που έθεσε στην πρόσφατη συνάντηση με τον 
υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου ο πρόεδρος του Επαγγελματικού 
Επιμελητηρίου Αθήνας Γιάννης Χατζηθεοδοσίου.
Ειδικότερα, συζητήθηκαν ζητήματα ρευστότητας στην αγορά "η οποία αποδυναμώνεται περαιτέρω, 
από την αρχή του έτους, με τη φορολογία και τις νέες ασφαλιστικές εισφορές, ενώ ο τραπεζικός το-

μέας αδυνατεί να λειτουργήσει ομαλά και τα προγράμματα ΕΣΠΑ δεν είναι σε θέση να αναστρέψουν 
την κατάσταση" όπως είπε ο κ. Χατζηθεοδοσίου. Ο ίδιος έθεσε και θέματα λειτουργικότητας και γρα-
φειοκρατίας σε σχέση με την επιχειρηματικότητα, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες 
μείωσης της γραφειοκρατίας χωρίς δημοσιονομικό κόστος, με την απλοποίηση της νομοθεσίας και 
την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη δημόσια διοίκηση.
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Η ΕΕΤΤ σε ανακοίνωση της σημειώνει ότι: «Ετέθη 
αμετάκλητα στο αρχείο, με διάταξη της Εισαγγελέως 
Διαφθοράς κατ’ άρθρον 43 ΚΠΔ, η από 01-07-2015 μηνυ-
τήρια αναφορά του τότε Αναπληρωτή Υπουργού Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατά της Ολομέλειας 
της ΕΕΤΤ. Η υπόθεση αφορούσε τον διαγωνισμό για την 
ανάδειξη παρόχου δικτύου ψηφιακής ευρυεκπομπής». 

Ανακοίνωση της ΕΕΤΤ  
για μηνυτήρια αναφορά 

Δίχως προβλήματα αναμένεται να ξεπεράσει η 
ΔΕΗ και το σκόπελο της Πρωτομαγιάς, οπότε 
και το επόμενο ραντεβού της με μεγάλη λήξη 
ομόλογου, ύψους 200 εκατ. ευρώ. Ο Γ. Φυ-
ντικάκης γράφει στο energypress.gr  ότι «τα 
χρήματα υπάρχουν», διαβεβαιώνουν πηγές 
της ΔΕΗ για την αποπληρωμή την 1η Μαΐου 
του τριετούς ευρω-ομολόγου, που με επιτόκιο 
4,75%, είχε εκδώσει η επιχείρηση το 2014. Εγ-
γύηση ασφαλείας ότι η ΔΕΗ θα είναι σε θέση 
να το αποπληρώσει στην ώρα του, αποτελεί η 
εκταμίευση του νέου κοινοπρακτικού δανείου 
των 200 εκατ. ευρώ, την έγκριση του οποί-
ου από τις τράπεζες ανακοίνωσε και επίσημα 
χθες η επιχείρηση. Εκτός της αποπληρωμής 
του ευρωομολόγου ύψους 200 εκατ. ευρώ, με 
το νέο δάνειο η ΔΕΗ θα μπορέσει να καλύψει 
και άλλες ανάγκες της μέχρι τουλάχιστον να 
ξεκλειδώσει η είσπραξη των 100 περίπου εκατ. 
ευρώ από το Δημόσιο ως προπληρωμή για την 
κατανάλωση ρεύματος ολόκληρου του έτους, 
και η καταβολή των περίπου 400 εκατ. ευρώ, 
που αναμένεται να λάβει τους αμέσως επόμε-
νους μήνες η επιχείρηση από την απόσχιση του 
ΑΔΜΗΕ. Δηλαδή τα 93 εκατ ευρώ της επιστρο-
φής κεφαλαίου, και τα 320 εκατ ευρώ από την 
κινεζική State Grid για την απόκτηση του 24%. 
Στο μέλλον, αλλά άγνωστο πότε, έχει λαμβάνειν 
και το τίμημα για το 25% της μεταβίβασης του 
ΑΔΜΗΕ στο Δημόσιο, το οποίο μένει πρώτα να 
αποτιμηθεί.  Από εκεί και πέρα μεσολαβεί μια 
διετής χρονική ανάσα όσον αφορά στις λήξεις 
ομολόγων. Διότι ο επόμενος μεγάλος “κάβος” 
για την ΔΕΗ είναι πλέον το Μάιο του 2019 οπότε 
και λήγει το 5ετές ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ, 
που επίσης είχε εκδοθεί το 2014, με επιτόκιο 
5,5%.  Δίχως η διετής αυτή “αποχή” από πληρω-
μές ομολόγων να σημαίνει ότι ελαττώνεται το 
βάρος των προκλήσεων που εχει να αντιμετω-
πίσει η ΔΕΗ, εντούτοις το γεγονός δεν παύει να 
μεταφράζεται σε ανάσα για την δοκιμαζόμενη 
ρευστότητα της επιχείρησης. Πόσο μάλλον όταν 
η μόνη πρόσβαση σε ρευστότητα για την ΔΕΗ, 
όπως και για αρκετές άλλες ελληνικές επιχει-
ρήσεις, παραμένει μόνο το εγχώριο τραπεζικό 

σύστημα. Θεωρητικά η ΔΕΗ θα ήθελε να βγει 
στις αγορές για να δανειστεί φθηνό χρήμα με 
λογικά επιτόκια, πρακτικά ωστόσο κάτι τέτοιο 
είναι αυτή την στιγμή από δύσκολο έως αδύ-
νατο, αφού το αξιόχρεο της επιχείρησης είναι 
άμεσα συνδεδεμένο με αυτό του ελληνικού Δη-
μοσίου. Η ΔΕΗ βρίσκεται μονίμως τα τελευταία 
χρόνια στο μάτι των ξένων οίκων, που θέτουν 
σε αμφισβήτηση την ικανότητά της να ανταπο-
κριθεί στις δανειακές της υποχρεώσεις, λόγω 
ακριβώς της δοκιμαζόμενής της ρευστότητας. 
Δεν έχει περάσει ούτε ένας μήνας από τότε που 
η Standars and Poor’s ανέφερε ότι θέτει υπό 
παρακολούθηση την ΔΕΗ για πιθανή υποβάθμι-
ση λόγω του σοβαρού προβλήματος ρευστότη-
τας που αντιμετωπίζει, και ενώ τον Δεκέμβριο 

του 2016 προειδοποιούσε τον κίνδυνο να ξεμεί-
νει η επιχείρηση από ρευστό εντός του 2017. 
Όπως λέει άνθρωπος της χρηματιστηριακής 
αγοράς, αν η ΔΕΗ είχε καταφέρει να συμμαζέ-
ψει την ρευστότητά της, σίγουρα θα συγκαταλέ-
γονταν στις 5-10 μεγάλες επιχειρήσεις της χώ-
ρας οι οποίες έχουν ήδη καταστρώσει σχέδια 
έκδοσης μεγάλων ομολογιακών δανείων και 
περιμένουν τα επιτόκια να πέσουν και να βελ-
τιωθεί το κλίμα, προκειμένου μόλις κλείσει η 
αξιολόγηση και μπει η Ελλάδα στο QE, να βγουν 
στις αγορές. Όσο όμως η ρευστότητα της ΔΕΗ 
βρίσκεται επί ξηρού ακμής, τόσο θα καθίσταται 
όμηρος των υψηλών επιτοκίων του ελληνικού 
τραπεζικού συστήματος, και η πρόσβασή της 
στο φθηνό χρήμα, θα παραμένει το ζητούμενο.

Το χρονοδιάγραμμα των μεγάλων οικονομικών υποχρεώσεων της ΔΕΗ

Στα 80,5 εκατ. ευρώ, εξαιρουμένων των έκτα-
κτων εξόδων, διαμορφώθηκαν τα προσαρμο-
σμένα καθαρά κέρδη του ΟΤΕ το δ' τρίμηνο, αυ-
ξημένα κατά 11,4% σε ετήσια βάση. Σύμφωνα με 
επίσημη ανακοίνωση η διοίκηση του ΟΤΕ προ-
τείνει τη διανομή μερίσματος ύψους 0,16 ευρώ 
ανά μετοχή, από 0,10 ευρώ το προηγούμενο 
έτος.  Αναλυτικότερα, το Δ’ τρίμηνο του 2016, τα 
ενοποιημένα έσοδα του Ομίλου μειώθηκαν 1% 
στο €1,027 δισ. και ανήλθαν σε €3,9 δισ. για το 
2016. Μετά από εννέα συναπτά έτη συρρίκνω-
σης, τα ετήσια έσοδα του Ομίλου αυξήθηκαν 
ελαφρά το 2016. Στην Ελλάδα, τα συνολικά έσο-
δα του έτους σημείωσαν άνοδο 0,2% στα €2,86 
δισ.  Τα συνολικά Λειτουργικά Έξοδα του Ομί-
λου, εξαιρουμένων των αποσβέσεων, των απο-
μειώσεων και των επιβαρύνσεων που σχετίζο-
νται με Προγράμματα Εθελούσιας Αποχώρησης, 
κόστη αναδιοργάνωσης και μη επαναλαμβανό-
μενων νομικών υποθέσεων διαμορφώθηκαν 
σε €712,8 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2016, παρα-
μένοντας σχεδόν αμετάβλητα σε σχέση με το Δ’ 
τρίμηνο του 2015, καθώς οι ενέργειες ελέγχου 
του κόστους σε κάθε ελεγχόμενη γραμμή αντι-
στάθμισαν το υψηλότερο κόστος διασύνδεσης 
στη Ρουμανία και στην OTE Globe. Σε επίπεδο 
χώρας, η προσαρμοσμένη κερδοφορία EBITDA 
σταθερής και κινητής στην Ελλάδα αυξήθηκε 
κατά 3,1% το τέταρτο τρίμηνο, με το περιθώριο 
προσαρμοσμένου EBITDA να διαμορφώνεται 
σε 39,5% (1,7 μονάδες βάσης υψηλότερα από 
το τέταρτο τρίμηνο του 2015). Στη Ρουμανία 
και την Αλβανία, η προσαρμοσμένη κερδοφο-
ρία υποχώρησε κατά 13,2% και 69,1% αντίστοι-
χα. Τα έξοδα για αποσβέσεις και απομειώσεις 
ανήλθαν σε €266,2 εκατ. το Δ’ τρίμηνο του 2016, 
αυξημένα κατά 21,2% σε σύγκριση με το Δ’ τρί-

μηνο του 2015, ως αποτέλεσμα της απομείωσης 
περιουσιακών στοιχείων της Telekom Romania, 
της τάξης των €58.5 εκατ. Η φορολογία εισο-
δήματος του Ομίλου ανήλθε σε €43,7 εκατ. 
το Δ’ τρίμηνο του 2016, αυξημένη κατά 44,2%, 
αντικατοπτρίζοντας τις απώλειες που κατέγρα-
ψε η Ρουμανία, όπου δεν δίνεται η δυνατότητα 
να αναγνωριστεί αναβαλλόμενη φορολογική 
απαίτηση. Τα προσαρμοσμένα κέρδη (εξαιρου-
μένων των έκτακτων εξόδων) του Ομίλου μετά 
τα δικαιώματα μειοψηφίας ανήλθαν σε €80,5 
εκατ. στο Δ’ τρίμηνο του 2016, αυξημένα κατά 
11,4% σε σύγκριση με το Δ’ τρίμηνο του 2015. Οι 
προσαρμοσμένες επενδύσεις σε πάγια περιου-
σιακά στοιχεία το Δ’ τρίμηνο του 2016 ανήλθαν 
σε €140,5 εκατ., αυξημένες κατά 2,5%, λόγω των 
υψηλότερων επενδύσεων στις δραστηριότητες 
σταθερής σε Ελλάδα και Ρουμανία, οι οποίες 
ανήλθαν σε €62,6 εκατ. και €25,2 εκατ. αντί-
στοιχα. Στις δραστηριότητες κινητής τηλεφωνί-
ας, οι συνολικές προσαρμοσμένες επενδύσεις 
διαμορφώθηκαν σε €45,1 εκατ. (€36,0 εκατ. 
στην Ελλάδα, €6,0 εκατ. στη Ρουμανία και €3,1 
εκατ. στην Αλβανία). Το 2016, οι προσαρμοσμέ-
νες επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία 
ανήλθαν σε €627,0 εκατ., αυξημένες κατά 10,1%, 
αντανακλώντας τις σημαντικές επενδύσεις του 
Ομίλου σε υποδομές και περιεχόμενο τηλεό-
ρασης. Το Δ’ τρίμηνο 2016, οι προσαρμοσμένες 
ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου διαμορ-
φώθηκαν σε €283,3 εκατ., αυξημένες κατά 
11,1%. Το 2016, οι προσαρμοσμένες ελεύθερες 
ταμειακές ροές του Ομίλου ανήλθαν σε €458,6 
εκατ., μειωμένες κατά 9,6% σε σύγκριση με το 
2015, κυρίως λόγω των υψηλότερων επενδύσε-
ων σε πάγια περιουσιακά στοιχεία και των ανα-
γκών κεφαλαίου κίνησης.

ΟΤΕ: Κέρδη 80,5 εκατ. ευρώ



Στο 23% διαμορφώθηκε το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα το Νοέμβριο  
του 2016, σύμφωνα με την Eurostat

IW: Κατά 40% αυξήθηκε η φτώχεια στην Ελλάδα το 2008-2015

Στα όριά τους τα ελληνικά νοικοκυριά, επισημαίνει ο ΣΕΒ

Συνάντηση στο υπουργείο Οικονομίας για την Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας

Στο 23% διαμορφώθηκε το επίπεδο της ανεργίας 
στην Ελλάδα το Νοέμβριο του 2016, σταθερό σε 
σχέση με τον Οκτώβριο σύμφωνα με στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) 
που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Το ΑΠΕ-
ΜΠΕ γράφει ότι στην ευρωζώνη η ανεργία παρέ-
μεινε σταθερή στο 9,6% τον Ιανουάριο του 2017 
και στην «ΕΕ των 28» μειώθηκε ελαφρά στο 8,1% 
σε σχέση με 8,2% το Δεκέμβριο. Ένα χρόνο πριν, 
τον Ιανουάριο του 2016 η ανεργία στην ευρωζώνη 
και στην «ΕΕ των 28» ήταν 10,4% και 8,9% αντι-

στοίχως. (Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλά-
δα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο). Συνολικά 
τον Ιανουάριο καταγράφονται 19,9 εκατομμύρια 
άνεργοι στην ΕΕ και 15,6 εκατομμύρια άνεργοι 
στην ευρωζώνη. Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας 
στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (23% το Νο-
έμβριο) και στην Ισπανία (18,2% τον Ιανουάριο). 
Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν 
στην Τσεχία (3,4%) και στη Γερμανία (3,8%). Ειδι-
κότερα στην Ελλάδα, το ποσοστό ανεργίας στους 
άνδρες διαμορφώθηκε στο 19,4% το Νοέμβριο 

του 2016 και στις γυναίκες στο 27,5%. Τα ποσο-
στά ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) στην 
Ελλάδα, αυξήθηκε από 44,6% το τον Οκτώβριο σε 
45,7% το Νοέμβριο. Τα υψηλότερα ποσοστά ανερ-
γίας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελ-
λάδα (45,7%, το Νοέμβριο), στην Ισπανία (42,2%) 
και στην Ιταλία (37,9%), τον Ιανουάριο του 2017. Τα 
χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερμα-
νία (6,5%), τον Ιανουάριο του 2017. Τον Ιανουάριο 
η ανεργία των νέων στην ευρωζώνη διαμορφώ-
θηκε στο 20% και στην ΕΕ στο 17,7%.

Η Ελλάδα, ο «μεγάλος χαμένος» της κρίσης, σύμφωνα με τον 
«δείκτη φτώχειας» του Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας 
της Κολωνίας. Χρόνια ύφεση, ανεργία και πολιτική λιτότητας 
οι αιτίες γράφει το euro2day.gr  και αναλυτικά σημειώνει ότι: 
Στο συμπέρασμα ότι η φτώχεια στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 
40% από το 2008 μέχρι το 2015 κατέληξαν οι επιστήμονες του 
Ινστιτούτου Γερμανικής Οικονομίας της Κολωνίας (IW). Όπως 
μεταδίδει το Reuters, σύμφωνα με την έρευνα την οποία δι-

εξήγαγαν, δεν αρκεί να μετρά κανείς αποκλειστικά το χαμηλό 
εισόδημα για να καταλήξει σε συμπεράσματα, αλλά -όπως προ-
τείνουν- πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και άλλες παράμετροι, 
όπως είναι λ.χ. οι στερήσεις υλικών αγαθών καθώς επίσης και 
το χαμηλότερο επίπεδο εκπαίδευσης, η υποαπασχόληση και οι 
περιορισμοί στην υγειονομική περίθαλψη. Όλα αυτά συμπερι-
λαμβάνονται σε έναν νέο, «πολυδιάστατο δείκτη φτώχειας», τον 
οποίο εκπόνησε το ως άνω Ινστιτούτο για τα έτη 2008-2015, από 

τον οποίο προκύπτει ότι  «ο μεγάλος χαμένος είναι η Ελλάδα, 
με μια αύξηση της φτώχειας κατά 40%, ακολουθούμενης από 
την Ιρλανδία (28% αύξηση) και την Κύπρο 28,2%», λέει ο Κρί-
στοφ Σρέντερ, συντάκτης της έκθεσης, στο γερμανικό Reuters. 
Αυτό οφείλεται στη χρόνια ύφεση και την μεγάλη ανεργία, αλλά 
«φυσικά και στην πολιτική λιτότητας και στους όρους των δα-
νειστών», τονίζει ο ερευνητής. Στην Ιταλία καταγράφεται μια 
αύξηση της φτώχειας κατά 11% και στην Ισπανία 18%.

Η οικογένεια, αν και εξασθενημένη, δρα ακόμη ως δίχτυ κοινωνικής ασφάλειας 
και προστασίας, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελί-
ξεων παρουσιάζοντας τα συμπεράσματα της τακτικής έρευνας της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας για τη χρηματοδότηση και κατανάλωση των νοικοκυριών. Το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την έρευνα, αν και, σε σχετικά μεγάλο βαθμό, 
τα ελληνικά νοικοκυριά ζουν σε δικό τους σπίτι και έχουν αυτοκίνητο (και αρκετοί 
εξοχικό), οι τραπεζικές καταθέσεις τους είναι κατά κανόνα πολύ χαμηλές, και 
συναντούν μεγάλες δυσκολίες στην εξυπηρέτηση των δανείων τους. Προκύπτει 
ακόμη μεταξύ άλλων ότι: Το μέσο ελληνικό νοικοκυριό είχε συσσωρεύσει χρέος 
15,1 χιλιάδες ευρώ. Όσοι είχαν λάβει στεγαστικό δάνειο, είχαν χρεωθεί με 43,7 
χιλιάδες ευρώ και όσοι είχαν καταναλωτικά δάνεια με 4,6 χιλιάδες ευρώ. Η κρί-
ση είχε ως αποτέλεσμα να μειωθεί δραστικά το ποσοστό των νοικοκυριών με 
τραπεζικό χρέος σε 27,1%, (42,4% στην Ευρωζώνη), με ανάλογη μείωση και του 
υπολοίπου του δανείου, καθώς οι νέες εκταμιεύσεις δανείων, είτε στεγαστικών 
είτε καταναλωτικών, περιορίσθηκαν σημαντικά ή και εκμηδενίστηκαν. Το μέσο 
χρέος του ελληνικού νοικοκυριού το 2014 ανερχόταν σε 12,1 χιλιάδες ευρώ, ενώ 
στην Ευρωζώνη το αντίστοιχο νοικοκυριό επιβαρύνεται με χρέος 28,2 χιλιάδες 
ευρώ. Ο λόγος χρέους προς διαθέσιμο εισόδημα που είναι 53,3% στην Ελλάδα 
είναι πολύ χαμηλότερος της Ιρλανδίας (102,1%), της Ισπανίας (141,8%), της Πορτο-
γαλίας (198,5%), της Ολλανδίας (177,1%) και της Κύπρου (251%). Τα στοιχεία αυτά 
καταδεικνύουν, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, ότι τα ελληνικά νοικοκυριά κατά κανόνα 

δεν είναι υπερχρεωμένα, αν και συναντούν μεγαλύτερη δυσκολία στην εξυπη-
ρέτηση των δανείων τους, και η ρευστότητα τους είναι πολύ πιο συμπιεσμένη, σε 
σχέση με τα νοικοκυριά στην Ευρωζώνη. Το 3,2% των νοικοκυριών στην Ελλάδα, 
έναντι 5,2% στην Ευρωζώνη, έχουν καθαρή αρνητική θέση περιουσίας, δηλαδή τα 
χρέη τους είναι μεγαλύτερα της περιουσίας τους. Σε όλα τα εισοδηματικά κλιμά-
κια, ακόμη και στα ανώτατα, υπάρχουν νοικοκυριά που έχουν αρνητική καθαρή 
θέση περιουσίας, η οποία κορυφώνεται σε περιπτώσεις που ο οικογενειάρχης 
είναι ιδιοκτήτης σπιτιού και εξυπηρετεί στεγαστικό δάνειο, είναι σχετικά νεότερος 
σε ηλικία και έχει μεγαλύτερη οικογένεια. Το 2014 μόνο το 13,5% των νοικοκυριών 
στην Ελλάδα, έναντι 45,1% στην Ευρωζώνη, έχει τη δυνατότητα να αποταμιεύει σε 
τακτική βάση. Το ποσοστό αυτό είναι το χαμηλότερο στην Ευρωζώνη. "Μετά από 
μία δεκαετία ευημερίας με δανεικά, τα ελληνικά νοικοκυριά, από το 2009 και 
μετά, έχουν υποστεί μία από τις μεγαλύτερες, σε καιρό ειρήνης, απομειώσεις του 
βιοτικού τους επιπέδου, του εισοδήματος και της περιουσίας τους", καταλήγει ο 
ΣΕΒ και προσθέτει: "Στα ασθενέστερα, ιδίως, οικονομικά στρώματα, η φτώχεια, η 
ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός προβάλλουν ως παγιωμένες καταστάσεις, 
που δεν μπορούν να ανατραπούν παρά μόνο με την ταχεία επιστροφή συνθηκών 
υγιούς ανάκαμψης της ιδιωτικής οικονομίας. Για τη μεγάλη μάζα των νοικοκυ-
ριών, πάντως, οι προκλήσεις από την χειροτέρευση των κοινωνικοοικονομικών 
τους χαρακτηριστικών αντιμετωπίζονται χωρίς να προκαλούνται συστημικές ασυ-
νέχειες".

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, συναντήθηκε χθες με 
τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας, Κώστα Μπακογιάννη. Με δελτίο τύπου ανακοινώ-
θηκε ότι θέμα της συνάντησης ήταν η Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας (ΠΕΛ). Σύμφωνα με το 
υπουργείο  η ΠΕΛ  αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, τα οποία οφείλονται σε κακοδια-
χείριση ετών και για τον λόγο αυτό, διενεργείται οικονομικός έλεγχος του Οργανισμού από 

το Υπουργείο Οικονομικών, από το έτος 2010 έως σήμερα. Ο Υπουργός επισήμανε ότι το 
πόρισμα του ελέγχου αυτού αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη λήψη οποιασδήποτε 
απόφασης σχετικά με τη διαχείριση του Οργανισμού και την εμπλοκή των τοπικών φορέων 
σε αυτή.  Τέλος, ο κ. Παπαδημητρίου ζήτησε τη συνεργασία της Περιφέρειας στην πραγμα-
τοποίηση της φετινής 51ης Πανελλήνιας Έκθεσης Λαμίας. 
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Παράταση διαβούλευσης επί του σχεδίου νόμου για τις ψηφιακές επενδύσεις 

Το 16,9% των εσόδων της χάνει η ελληνική αγορά smartphones  
λόγω …απομιμήσεων

Περί τις 30.000 συναλλαγές μέσω "mobile money" το λεπτό, παγκοσμίως 

Έρχεται το Xbox Arena Festival που διοργανώνει η Microsoft Ελλάς

Με ανακοίνωσή του το υπουργείο Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 
ενημερώνει ότι η διαβούλευση της νομοθετικής 
πρωτοβουλίας με τίτλο «Δημιουργία θεσμικού 
πλαισίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης 

Ιδιωτικών Επενδύσεων για την ανάπτυξη της πα-
ραγωγής οπτικοακουστικών έργων στην Ελλάδας 
παρατείνεται, λόγω συνεχιζόμενης εκδήλωσης 
ενδιαφέροντος και συμμετοχής, μέχρι την Παρα-
σκευή 10 Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πλη-

ροφορίες στον ιστότοπο:<font< p=""></font<> 
color="#0000FF" size="3" face="Courier New 
Greek">http://www.opengov.gr/digitala<font< 
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«Ανοιχτή πληγή» για την αγορά των smartphones σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό, αλλά και διεθνές επίπεδο, συνεχίζει 
να αποτελεί η απομίμηση και παραποίηση προϊόντων. 
Στην Ελλάδα η απώλεια των εσόδων της νόμιμης αγο-
ράς από τις απομιμήσεις smartphones είναι της τάξης 
του 16,9%, με τη χώρα μας να έχει την τρίτη χειρότερη 
επίδοση στην Ευρώπη. Το μέγεθος των απωλειών για 
τη νόμιμη αγορά από τις πωλήσεις προϊόντων απομί-
μησης υπογραμμίζουν πολύ παραστατικά τα διαθέσιμα 
στοιχεία. Συνολικά το 2015 χάθηκε το 12,9% των νό-
μιμων πωλήσεων των smartphones σε όλο τον κόσμο 
λόγω της παρουσίας παραποίησεων/απομίμησεων στην 
αγορά – ισοδύναμη με 45,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Πρα-
κτικά, εκτιμάται ότι, παγκοσμίως, το 2015 πωλήθηκαν 
184 εκατ. smartphones λιγότερα από εκείνα που όντως 
πωλήθηκαν από τη νόμιμη βιομηχανία την ίδια χρονιά, 
λόγω της παρουσίας των απομιμήσεων στη συγκεκρι-
μένη αγορά. Η επίδραση της παραποίησης/απομίμησης 
των smartphones στην ΕΕ των 28 χωρών εκτιμάται σε 14 
εκατομμύρια συσκευές το 2015, που αντιστοιχεί σε 8,3% 
των πωλήσεων του κλάδου, ή 4,2 δις. ευρώ. Και ενώ στην 
ΕΕ οι απώλειες των νόμιμων εσόδων της αγοράς αντι-
στοιχούν στο 8,3% των πωλήσεων του κλάδου, με βάση 
τα διαθέσιμα στοιχεία, στην Αφρική χάθηκε το 21,3% των 
πωλήσεων λόγω της παραποίησης/απομίμησης, 19,6% 

στη Λατινική Αμερική, 17,4% στις αραβικές χώρες, 15,6% 
στην Κίνα, 11,8% στην περιοχή Ασίας-Ειρηνικού και 7,6% 
στη Βόρεια Αμερική για το 2015. Μάλιστα, η Κίνα αντι-
προσωπεύει το ένα τρίτο της απώλειας στο σύνολο των 
εσόδων παγκοσμίως στον τομέα των smartphone. 
Η Ελλάδα, όπου το ποσοστό των απωλειών αντιστοιχεί 
στο 16,9% των πωλήσεων του κλάδου, βρίσκεται στην 
τρίτη χειρότερη θέση της ευρωπαϊκής κατάταξης, με τη 
Δανία να βρίσκεται στο άλλο ακρο της λίστας. Στη Γερ-
μανία οι χαμένες πωλήσεις λόγω της παραποίησης/απο-
μίμησης εκτιμώνται σε 564 εκατομμύρια ευρώ το 2015, 
αντιπροσωπεύοντας ποσοστιαία το 5,7% των εσόδων 
της νόμιμης βιομηχανίας. Στο μεταξύ, σύμφωνα με την 
έρευνα, στην Ιταλία το κόστος των χαμένων πωλήσεων 
smartphones λόγω της παραποίησης/απομίμησης εκτι-
μάται σε 885 εκατ. ευρώ για το 2015, με ένα εκτιμώμε-
νο 15,4% των εσόδων που χάνεται τελικά για τη νόμιμη 
βιομηχανία. Το Ηνωμένο Βασίλειο έχασε σε πωλήσεις, 
λόγω της παραποίησης/απομίμησης, κατ’ εκτίμηση 660 
εκατομμύρια ευρώ το 2015, με περίπου 5,7% απώλειες 
εσόδων για τη νόμιμη βιομηχανία. Στην Ισπανία, οι απώ-
λειες των πωλήσεων λόγω της παραποίησης/απομίμη-
σης εκτιμώνται στα 386 εκατ. ευρώ για το 2015 με μια 
εκτιμώμενη απώλεια εσόδων της τάξεως του 10%. Στη 
Γαλλία οι απώλειες των πωλήσεων λόγω της παραποίη-

σης/απομίμησης εκτιμώνται στα 380 εκατομμύρια ευρώ 
το 2015, εκτιμάται, επίσης, πώς το 8% των εσόδων χάνε-
ται για τη νόμιμη βιομηχανία. Τα παραπάνω στοιχεία πε-
ριλαμβάνονται σε νέα μελέτη του Γραφείου Εναρμόνισης 
της Εσωτερικής Αγοράς, της μεγαλύτερης υπηρεσίας 
Διανοητικής Ιδιοκτησίας της ΕΕ, σε συνεργασία με τη Δι-
εθνή Ένωση Τηλεπικοινωνιών (ITU), που δημοσιοποίησε 
ο ελληνικός Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας. Στην 
έκθεση αναλύεται ο αριθμός των smartphones που πω-
λήθηκαν σε 90 χώρες σε κάθε περιοχή του κόσμου, βά-
σει point-of-sale παρακολούθησης των καταναλωτικών 
αγορών. Η μελέτη είναι η 11η  από μια σειρά μελετών 
που δημοσιεύονται από το EUIPO μέσω του Ευρωπαϊκού 
Παρατηρητηρίου για τις παραβιάσεις των δικαιωμάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας και στον οικονομικό αντίκτυπο 
της απομίμησης/παραποίησης σε βιομηχανικούς τομείς 
στην ΕΕ. Αυτή η μελέτη είναι η πρώτη σε μια ευρύτερη 
σειρά, με παγκόσμια εμβέλεια. Να σημειωθεί ότι το 2015 
πωλήθηκαν, σε παγκόσμιο επίπεδο, 1,3 δισεκατομμύρια 
smartphones σε όλο τον κόσμο, που σημαίνει ότι περί-
που ένας στους έξι ανθρώπους στον πλανήτη αγόρασε 
ένα smartphone εκείνη τη χρονιά, με μέσο κόστος 275 
ευρώ. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 150 εκατομμύρια συ-
σκευές πωλήθηκαν το 2015, ένα για κάθε τρεις πολίτες 
της ΕΕ. 

Υπό πλήρη ψηφιακό μετασχηματισμό θέτει το χώρο 
των τραπεζικών συναλλαγών, η στροφή των κατα-
ναλωτών στις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, που 
παρέχονται μέσω κινητών τηλεφώνων και φορητών 
συσκευών. Η αγορά του λεγόμενου “mobile money” 
αποκτά καθημερινά νέους χρήστες με τις σχετικές 
συναλλαγές να γίνονται όλο και πιο δημοφιλείς, σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Σύμφωνα με έρευνα, που παρου-
σίασε το GSMA στη Βαρκελώνη στο πλαίσιο του Mobile 

World Congress, στα τέλη του 2016 υπήρχαν, διεθνώς, 
περισσότεροι από μισό δισεκατομμύριο εγγεγραμμέ-
νοι σε υπηρεσίες “mobile money” σε 92 χώρες ανά τον 
κόσμο. Μόνο το Δεκέμβριο του 2016 στην παγκόσμια 
αγορά πραγματοποιήθηκαν 1,3 δισεκατομμύρια αντί-
στοιχες συναλλαγές, δηλαδή, κατά μέσο όρο 30.000 
συναλλαγές ανά λεπτό ή 43 εκατ. συναλλαγές την 
ημέρα. Ειδικά σε κάποιες αναδυόμενες αγορές, μά-
λιστα, οι υπηρεσίες “mobile money” αποτελούν, ήδη, 

κινητήρια δύναμη για τον τραπεζικό κλάδο, αλλά και 
τους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Σύμφωνα με τα 
ευρήματα της ίδιας έρευνας, το μέσο κόστος για την 
αποστολή χρημάτων μέσα από πλατφόρμες “mobile 
money” είναι το μισό από το αντίστοιχο που απαιτείται 
για την αποστολή διεθνών εμβασμάτων.  Με περίπου 2 
δις ανθρώπους στον πλανήτη να μην έχουν πρόσβα-
ση σε τραπεζικές υπηρεσίες, η δυναμική του “mobile 
money” για το μέλλον είναι ακόμη πιο ισχυρή.

Στα μέσα Μαρτίου πρόκειται να πραγματοποιηθεί για μια ακόμη χρονιά το Xbox Arena 
Festival, το οποίο αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα gaming events στην Ελλάδα και δι-
οργανώνει η Microsoft Ελλάς.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η  εκδήλωση θα πραγματοποι-
ηθεί το Σαββατοκύριακο 18 και 19 Μαρτίου από τις 12:00 έως τις 21:00 στο Gazi Music 
Hall. Πέρυσι τουλάχιστον 2000 επισκέπτες έδωσαν το παρόν στην εκδήλωση, ενώ φέτος 
αναμένεται ο αριθμός αυτός να ξεπεράσει τους 5000. Κατά τη διάρκεια του Xbοx Arena 
Festival οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν παρουσιάσεις νέων 
προϊόντων, ξεχωριστές εκδηλώσεις με γνωστούς Minecraft YouTubers και αναμετρήσεις 

κορυφαίων παικτών. Επιπλέον, οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν 
κορυφαίους τίτλους Xbox σε μία από τις 100 κονσόλες Xbox One S, τα 20 gaming PCs 
και τα 120 Samsung Curved Gaming Monitors που θα είναι διαθέσιμα στον χώρο. Πα-
ράλληλα θα μπορούν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους σε τουρνουά δημοφιλών παιχνι-
διών όπως τα Halo 5, Gears of War 4, FIFA 17, NBA 2K17, Call of Duty Infinite War και 
πολλά άλλα, διεκδικώντας παράλληλα έπαθλα και μια θέση στην τελετή βράβευσης των 
φιναλίστ, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 19 Μαρτίου στις 19:00.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο www.xboxarena.gr
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΘΕΣΜΟΠΛΗΞΙΑ... ΑΠΟ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 6-7 | 2/3/2017

 Σταθεροί στη θέση τους ότι η υπεραπόδοση της οικονομίας το 2016 
είναι αποτέλεσμα της επιβολής πολυάριθμων φορολογικών μέτρων 
και δεν είναι διατηρήσιμη για τα επόμενα χρόνια εμφανίζονται οι 
δανειστές, επιμένοντας σε μέτρα ύψους 2% του ΑΕΠ (3,6 δισ. ευρώ) 
για το 2019.
Οι επαφές που είχαν χθες τα τεχνικά κλιμάκια με υπηρεσιακούς 
του υπουργείου Οικονομικών δεν αφήνουν πολλές ελπίδες για τη 
μείωση του λογαριασμού των μέτρων που θα πρέπει να νομοθετήσει 
η Βουλή μόλις κλείσει η τεχνική συμφωνία με τους θεσμούς.
Οι αντιρρήσεις των τεχνοκρατών, κυρίως του ΔΝΤ, είναι ότι η 
υπεραπόδοση σε επίπεδο πρωτογενούς πλεονάσματος είναι 
αποτέλεσμα μιας εξαιρετικά συντηρητικής εκτίμησης για την 
απόδοσή τους. Ωστόσο η συνέχιση της καλής πορείας των μέτρων 
συναντά δυσκολίες, όπως η χαμηλή φοροδοτική ικανότητα της 
στενής φορολογικής βάσης που αποτυπώνεται σε συνεχή αύξηση 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών επιχειρήσεων και νοικοκυριών 
και ένα σχετικά χαμηλό επίπεδο φορολογικής συμμόρφωσης. 
Ειδικότερα στο ασφαλιστικό παρατηρήθηκε ότι η επίδοση της 
εξοικονόμησης του 1% του ΑΕΠ είναι λίγο ως πολύ αποτέλεσμα της 
καθυστέρησης εφαρμογής του νέου νόμου, αφού τον περασμένο 
Μάιο έχουν γίνει ελάχιστες απονομές πλήρων συντάξεων και οι 
δαπάνες συμπιέζονται, με τους νέους συνταξιούχους να αρκούνται 
σε προσωρινές συντάξεις.
Για ΕΦΚΑ 
Μάλιστα, πληροφορίες θέλουν τους εκπροσώπους των δανειστών 
και ειδικά τους ανθρώπους του ΔΝΤ να ζητούν αναλυτικότερα 
στοιχεία για την καθαρή θέση του υπερταμείου κύριας ασφάλισης 
ΕΦΚΑ αλλά και το σχεδίασμά για την πορεία των εσόδων μέχρι το 
2020 για να έχουν καλύτερη εικόνα των δαπανών για συντάξεις.
Σε ό,τι αφορά το δημοσιονομικό κενό του 2018, τα μέτρα που 
παρουσίασε η ελληνική πλευρά (φορολόγηση των ενοικιάσεων 
των ιδιωτικών παραθεριστικών κατοικιών μέσω Air ΒΝΒ, είσπραξη 
rebate και claw back από τις δαπάνες φαρμάκου περίθαλψης) δεν 
φαίνεται να έπεισαν για την πληρότητά τους και γι’ αυτό ζητήθηκαν 
περισσότερα στοιχεία πριν γίνουν αποδεκτά.
Μέχρι αργά χθες το βράδυ δεν ήταν ξεκάθαρο αν σήμερα θα 
επαναληφθεί η συνάντηση που έγινε την Τετάρτη για τα πρόσθετα 
μέτρα και το δημοσιονομικό κενό 2018 και 2019 σε επίπεδο 
κορυφής ή θα συνεχιστούν και σήμερα οι τεχνικές συναντήσεις για 
να ξεκαθαρίσει η κατάσταση.
Αργά το βράδυ συναντήθηκαν με τους εκπροσώπους των δανειστών 
ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης και ο πρόεδρος 
της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης για την απελευθέρωση της 
αγοράς ενέργειας. Η πρόταση θα έχει ως στόχο να αντικαταστήσει 
την απαίτηση των δανειστών για αποκρατικοποίηση του 17% της 
Επιχείρησης και πώληση λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονάδων 
της ΔΕΗ σε ιδιώτες.
Το υπουργείο Περιβάλλοντος θα παρουσιάσει πλαίσιο συμφωνίας 
για τον τρόπο μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ στην παραγωγή και 
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας κάτω από το 50% το 2020 μέσω 
των δημοπρασιών ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας (ΝΟΜΕ). Η 
ΔΕΗ παρουσίασε πρόταση για τη μείωση της θέσης της στην αγορά. 

Αυτά είναι η πώληση χαρτοφυλακίου πελατών της μέσω μίας ή δύο 
θυγατρικών της εταιριών. Πηγές θέλουν ο αριθμός των πελατών να 
ανέρχεται στις 300.000.
Το δεύτερο εργαλείο που θα παρουσιάσει η διοίκηση της ΔΕΗ στους 
θεσμούς είναι οι συμπράξεις με ιδιώτες στην κατασκευή νέων 
μονάδων.
Δάνειο 
Στο μεταξύ, σύμφωνα με χθεσινοβραδινό δημοσίευμα του 
«Politico», η κυβέρνηση έχει ήδη ζητήσει δάνειο ύψους 3 δισ € από 
την Παγκόσμια Τράπεζα για τη δημιουργία 150.000 θέσεων εργασίας 
κατ’ έτος. To «Politico» σημειώνει πως αν υπάρξει μια τέτοια 
εξέλιξη, τότε το ελληνικό πρόγραμμα θα γίνει ακόμα πιο περίπλοκο 
και πως «αν γίνει δεκτό το αίτημα, τότε θα βύθιζε τη χώρα σε 
ακόμη μεγαλύτερο χρέος, τη στιγμή που η κυβέρνηση συνεχίζει 
να δίνει μάχη για τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος 
Μνημονίου». 

«ΠΟΛΕΜΟΣ» ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ – ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΝ

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

 Η πίεση για έσοδα και επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί και το 
χαοτικό φορολογικό σύστημα δημιουργούν εκρηκτικό κλίμα στις 
σχέσεις φορολογουμένων και εφοριακών. Αποτέλεσμα αυτών των 
καταστάσεων είναι να επιβάλλονται αυθαίρετα πρόστιμα από τους 
ελεγκτές για να βεβαιωθούν και να εισπραχθούν όσο το δυνατόν 
περισσότερα έσοδα.
Ωστόσο, και οι ίδιοι οι ελεγκτές κάνουν λόγο για χαοτικό 
φορολογικό σύστημα με πανσπερμία εγκυκλίων που σε πολλές 
περιπτώσεις είναι αντικρουόμενες και οδηγούν σε άδικες 
αποφάσεις. Η αδικία, όμως, κοστίζει ακριβά και για πολλές 
επιχειρήσεις και φορολογουμένους δεν είναι εύκολο να τα 
«βάλουν» με το ελληνικό Δημόσιο.
Η ανυπαρξία δομών στη φορολογική διοίκηση, όπως αναφέρουν 
οι συνδικαλιστές, δίνουν χώρο στην ανάπτυξη και φαινομένων 
διαφθοράς, ενώ, όπως τονίζουν, δέχονται τα πυρά των ελεγχόμενων 
και σε αρκετές περιπτώσεις μηνύσεις για τον τρόπο που χειρίστηκαν 
την υπόθεσή τους.
Παρ’ όλα αυτά, το νόμισμα έχει δύο όψεις. Η μία των ελεγχόμενων, 
που δυστυχώς εξαιτίας της έλλειψης εκπαίδευσης των εφοριακών, 
πρέπει να αποδείξουν ότι δεν είναι... ελέφαντες και η άλλη των 
εφοριακών που πρέπει να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο και τρεις 
εγκυκλίους για τον χειρισμό μιας υπόθεσης! Και από αυτό το σημείο 
ξεκινούν τα ευτράπελα: ο υπερβάλλων ζήλος που δείχνουν οι 
ελεγκτές για να επιτύχουν τους υψηλούς στόχους που τους έχουν 
τεθεί έχει ως αποτέλεσμα να μοιράζουν πρόστιμα προκειμένου να 
εισπραχθούν τα ποσά. Ελεγκτικές εταιρείες, λογιστικά γραφεία και 
επιχειρήσεις έχουν αρχίσει να αντιδρούν έντονα στον καταιγισμό 
φορολογικών προστίμων, τα οποία θεωρούν αυθαίρετα και σε 
πολλές περιπτώσεις εντελώς καταχρηστικά.
Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι οι περισσότερες υποθέσεις 
που καταλήγουν στα διοικητικά δικαστήρια, έπειτα από προσφυγές 
επιχειρήσεων και φορολογουμένων για αυθαίρετα πρόστιμα, έχουν 
καταπέσει, δικαιώνοντας τις επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα. 
Μάλιστα, δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι έλεγχοι διευρύνονται 
ακόμη και σε φορολογικά έτη τα οποία έχουν παραγραφεί. Ιδιαίτερο 
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ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι παρακάτω υποθέσεις, στις οποίες 
η υπέρβαση καθήκοντος είναι το λιγότερο που προσάπτουν οι 
ελεγχόμενοι: 
1. Φυσικό πρόσωπο, πρώην επιχειρηματίας ελέγχθηκε από 
τον μηχανισμό του υπουργείου Οικονομικών και εκλήθη να 
δικαιολογήσει ένα μεγάλο ποσό, εκατοντάδων εκατ. ευρώ. 
Ο φορολογούμενος προσκόμισε ισόποσης αξίας πινακίδια 
μετοχών, από τα οποία προέκυπτε η μεταβίβαση των μετοχών 
σε ξένη εταιρεία. Ο ελεγκτής αρνήθηκε να δεχθεί τα πινακίδια 
υποστηρίζοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει ιδιωτικό συμφωνητικό και 
απέρριψε τα στοιχεία που είχε προσκομίσει ο φορολογούμενος και 
αποδείκνυαν την προέλευση των χρημάτων.
2. Μεγάλη εισηγμένη εταιρεία επιβαρύνθηκε πρόσφατα με πρόστιμο 
για φορολογικές παραβάσεις σχεδόν 1 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία 
διαμαρτυρήθηκε για το πρόστιμο και τη διαδικασία και έσπευσε να 
πληρώσει το 50% και να κινηθεί διά της νομικής οδού.
Ωστόσο, σχεδόν αμέσως οι φορολογικές αρχές απαίτησαν να 
πληρωθεί το 100% του προστίμου, κάνοντας χρήση μιας διάταξης 
που προβλέπει πρόσθετες ενέργειες όταν ο ελεγκτής έχει βάσιμες 
υποψίες αποφυγής πληρωμής του προστίμου, διαφυγής του 
ελεγχομένου στο εξωτερικό ή των περιουσιακών του στοιχείων, 
απειλώντας με «πάγωμα» όλων των τραπεζικών λογαριασμών της 
εταιρείας. Ετσι η εταιρεία πλήρωσε το πρόστιμο και προσέφυγε στη 
Δικαιοσύνη (η απόφαση δεν έχει εκδοθεί ακόμη).
3. Φορολογούμενος πρώην επιχειρηματίας κλήθηκε να 
δικαιολογήσει επίσης ένα τεράστιο ποσό εμβασμάτων. Παρά το 
γεγονός ότι κατόρθωσε να δικαιολογήσει το 97,5% των χρημάτων 
αυτών, η εφορία διατήρησε δεσμευμένους τους λογαριασμούς του 
για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Αντίστοιχες περιπτώσεις υπάρχουν πολλές και δεν είναι λίγες 
εκείνες όπου επιχειρήσεις αναγκάστηκαν να βάλουν «λουκέτο», 
καθώς τα πρόστιμα ήταν τόσο υψηλά που αδυνατούσαν οι μέτοχοι 
να τα πληρώσουν στην εφορία. Επίσης, η προσφυγή στη διεύθυνση 
επίλυσης διαφορών, αν και φαίνεται εύκολη, δεν είναι πάντα, καθώς 
μετά την αίτηση στην αρμόδια επιτροπή η εφορία προχωρεί σε 
αναγκαστικά μέτρα.
Για να αποφύγει ο ελεγχόμενος την κατάσχεση, θα πρέπει 
να καταβάλει το 50% του εξωφρενικού ποσού που του έχει 
καταλογίσει η εφορία. Τις περισσότερες φορές, δε, είναι μάταιη 
(αλλά υποχρεωτική) η προσφυγή στην ανωτέρω επιτροπή, καθώς 
το 82% των υποθέσεων απορρίπτεται στην Αθήνα και το 85% στη 
Θεσσαλονίκη. Το πνεύμα δυστυχώς που κυριαρχεί είναι «Πληρώστε 
το πρόστιμο και πηγαίνετε στα δικαστήρια αν δεν συμφωνείτε». Στο 
διάστημα αυτό, το Δημόσιο εισπράττει το 50% από τα πρόστιμα που 
έχουν επιβληθεί και οι ελεγχόμενοι περιμένουν τουλάχιστον 4-5 
χρόνια την εκδίκαση της υπόθεσης.

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ «ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΜΕΤΑΞΙΟΥ»

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 9 | 2/3/2017

Μεγάλες ευκαιρίες δημιουργεί για την ελληνική οικονομία ο νέος 
«δρόμος του μεταξιού», το γιγαντιαίο και φιλόδοξο σχέδιο της 
Κίνας, που αποτελεί έναν συνδυασμό χερσαίων και θαλάσσιων 
διαδρομών και ενδέχεται να καλύψει έως το 55% του παγκόσμιου 
ΑΕΠ.

Όπως τόνισε από τη Θεσσαλονίκη, σε εκδήλωση του ΕΒΕΘ και 
του δικτύου «Ναυαρίνο», ο επικεφαλής του Τμήματος Ασιατικών 
Σπουδών του Ινστιτούτου Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων Πλάμεν 
Τόντσεφ, το συγκεκριμένο project ξεκινά με μια αρχική «προίκα» 
πλέον των 140 δισ. δολαρίων, καθώς έχουν ήδη συσταθεί η αρμόδια 
Κινεζική Τράπεζα Ανάπτυξης Υποδομών με αρχικό κεφάλαιο 100 
δισ. δολ., και το ειδικό Ταμείο για τον Δρόμο του μεταξιού με 40 δισ. 
δολ.
«Μιλάμε για οικονομική επανάσταση παγκοσμίων διαστάσεων» 
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Τόντσεφ για το σχέδιο, που αποτελεί 
προσωπικό στοίχημα του Κινέζου προέδρου και στο οποίο θα 
εμπλακούν περισσότερες από 66 χώρες και από 65% έως 70% του 
παγκόσμιου πληθυσμού, ενώ θα εξασφαλίζει πρόσβαση στο 75% 
των ενεργειακών αποθεμάτων του πλανήτη.
Όπως ανέφερε ο ίδιος, ιδιαίτερη θέση στα σχέδια της Κίνας 
κατέχει η σιδηροδρομική σύνδεση Πειραιά - Βουδαπέστης, η 
δημιουργία της οποίας καθυστερεί σημαντικά. Ωστόσο, όπως 
εκτίμησε ο κ. Τόντσεφ, παρά τις καθυστερήσεις και παρότι οι ίδιοι 
δεν ενδιαφέρθηκαν για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ, οι Κινέζοι όχι μόνο «δεν 
θα τα παρατήσουν», αλλά αντίθετα θα ενισχύσουν την επενδυτική 
τους παρουσία στην Ελλάδα. Ο ίδιος σημείωσε ότι η Κίνα, με 
την Cosco, έκανε μία πολύ σημαντική επένδυση στο λιμάνι του 
Πειραιά, το οποίο κερδίζει συνεχώς έδαφος στον ανταγωνισμό, 
προβληματίζοντας σοβαρά τα λιμάνια της Αμβέρσας, του Ρότερνταμ 
και του Αμβούργου.
Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις σημαντικές ευκαιρίες που 
προκύπτουν για την Ελλάδα και συγκεκριμένα για: 
- την προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης 
- τη μείωση μεταφορικού κόστους (σιδηρόδρομος)
- την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών
- τη στενότερη διασύνδεση με κεντρική/δυτική Ευρώπη
- τη διαφοροποίηση των ελληνικών εξαγωγών 
- την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, π.χ. logistics 
- την αφομοίωση νέων τεχνολογιών 
- την εξοικείωση με το κινεζικό management και 
- άλλα παράπλευρα οφέλη (spinoffs).
Όπως εξήγησε ο κ. Τόντσεφ, ο νέος αυτός μεγάλος εμπορικός 
δρόμος έχει στόχους, μεταξύ άλλων, τη μείωση του κόστους 
μεταφοράς των εμπορευμάτων, την τόνωση της ζήτησης κινεζικών 
προϊόντων σε κρίσιμους οικονομικούς τομείς (π.χ. χαλυβουργία 
και τσιμεντοβιομηχανία) που επηρεάστηκαν από την παγκόσμια 
οικονομική κρίση, τη διοχέτευση των τεράστιων συναλλαγματικών 
αποθεμάτων και σε άλλες επενδύσεις, την καθιέρωση του κινεζικού 
νομίσματος, του renminbi, ως διεθνούς αποθεματικού νομίσματος 
και τη σύναψη συμμαχιών με μικρά κράτη.
Τέλος, αναφερόμενος στα βασικά χαρακτηριστικά των κινεζικών 
επενδύσεων, ο κ. Τόντσεφ επισήμανε ότι αφορούν κυρίως στη 
χορήγηση δανείων σε κυβερνήσεις για έργα υποδομής. Τα δάνεια 
χορηγούνται, κυρίως, από τις τράπεζες Exim Bank και CDB 
καλύπτοντας έως το 85% των χρηματοδοτικών αναγκών με μακρά 
περίοδο αποπληρωμής, συνήθως 20 ετών και χαμηλά επιτόκια, 
συνήθως 2%. Ωστόσο, όπως σημείωσε, ένας από τους βασικούς 
όρους είναι η υποχρεωτική χρήση εξοπλισμού και εργατών από την 
Κίνα.
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