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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Έναρξη λειτουργίας των μεταλλείων 
Ολυμπιάδας τον Απρίλιο ανακοίνωσε 

η «Ελληνικός Χρυσός ΑΕ» 

Ανησυχία και προβληματισμός του ΠΣΔΑΤΜ για 
τους σχεδιασμούς στο έργο  του Κτηματολογίου 

Την έναρξη λειτουργίας των μεταλλείων 
Ολυμπιάδας Χαλκιδικής προγραμματίζει 
για τον Απρίλιο η εταιρία Ελληνικός Χρυ-
σός ενώ τα επίσημα εγκαίνια πρόκειται 
να γίνουν τον Ιούνιο σε τελετή στην οποία 
θα προσκληθούν ο Πατριάρχης Βαρθο-
λομαίος και ο Πρόεδρος της Δημοκρατί-
ας Προκόπης Παυλόπουλος. Αυτό ανέ-
φεραν χθες τα στελέχη της εταιρίας σε 
ενημερωτική εκδήλωση, τονίζοντας ότι 
απομένουν λίγες τυπικές άδειες για την 
έναρξη της λειτουργίας της μονάδας. Σε 
σχετικό ρεπορτάζ του Κώστα Βουτσαδά-
κη για το ΑΠΕ-ΜΠΕ, σημειώνεται ότι με 
την έναρξη λειτουργίας των μεταλλείων 
Ολυμπιάδας θα επαναληφθεί ύστερα 
από 22 χρόνια η παραγωγή χρυσού από 
τη χώρα μας, ενώ από κοινού τα μεταλ-
λεία Ολυμπιάδας και Σκουριών, επιση-
μαίνει η Ελληνικός Χρυσός, «μπορούν 
να καταστήσουν την Ελλάδα μία από τις 
μεγαλύτερες χώρες παραγωγής χρυσού 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση». Μεταξύ 2017 
και 2022 η παραγωγή από την Ολυμπιάδα 
υπολογίζεται στις 72.000 ουγκιές χρυσού 
ετησίως, συν 55.000 ουγκιές που υπο-
λογίζεται η παραγωγή λοιπών μετάλλων. 
Μετά το 2022 η παραγωγή αναμένεται 

να αυξηθεί σε 170.000 ουγκιές ετησίως. 
Η παραγωγή στις Σκουριές αναμένεται 
να ξεκινήσει το 2019 και ως το 2027 
αναμένεται να παραχθούν συνολικά 1,4 
εκατ. ουγκιές χρυσού και 620 εκατ. τόνοι 
χαλκού. Αναφερόμενοι στη μακρόχρονη 
διαμάχη που σχετίζεται με την αδειοδό-
τηση της μεταλλουργικής μονάδας flash 
smelting οι ίδιοι τόνισαν ότι επιδιώκουν 
επίλυση της διαφοράς με τεχνικό διάλο-
γο και όχι με δικαστικές διαμάχες. Όπως 
είναι γνωστό η τεχνική μελέτη για τη μο-
νάδα έχει απορριφθεί από το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως και 
η αίτηση θεραπείας που υπέβαλε η εται-
ρία η οποία έχει προσφύγει τώρα και για 
το συγκεκριμένο θέμα στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας. Τα στελέχη της εταιρίας 
εκτιμούν ότι μέσα στη χρονιά η δραστη-
ριότητα της Ελληνικός Χρυσός θα δημι-
ουργήσει 1.000 νέες θέσεις εργασίας σε 
εταιρίες που αναλαμβάνουν εργασίες ως 
υπεργολάβοι. 

Ανέφεραν επίσης ότι για εφέτος προ-
γραμματίζονται επενδύσεις ύψους 150 
εκατ. δολαρίων ενώ μέχρι τώρα έχουν 
επενδυθεί συνολικά στο έργο από την 
εταιρία 750 εκατ. δολ.

Τα μεταλλεία 
Ολυμπιάδας 
και Σκουριών 
«μπορούν να 
καταστήσουν την 
Ελλάδα μία από 
τις μεγαλύτερες 
χώρες παρα-
γωγής χρυσού 
στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση», επι-
σημαίνουν οι 
εκπρόσωποι της 
εταιρίας.

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:

•  Έναρξη λειτουργίας των μεταλλείων Ολυμπιάδας 
τον Απρίλιο ανακοίνωσε η «Ελληνικός Χρυσός 
ΑΕ» (σελ.1)

•  Ανησυχία και προβληματισμός του ΠΣΔΑΤΜ για 
τους σχεδιασμούς στο έργο  του Κτηματολογίου 
(σελ.1,10,11,12)

•  Taxibeat: φημολογείται ένα mobile success 
story με πώληση στην Daimler! (σελ.3)

•  Έγκριση 30 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για έργα 
διαχείρισης απορριμμάτων στην Κ. Μακεδονία 
(σελ.3)

•  Συντονισμός δράσεων από ΣΠΕΦ και ΠΣΑΦ για 
τις πληρωμές των φωτοβολταϊκών (σελ.4)

•  Σε επιφυλακή και πάλι για την ενεργειακή 
επάρκεια (σελ.5)

•  Erasmus: μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας 
γίνεται 30 ετών (σελ.5)

•   Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο κανονισμός της ΥΠΑ 
για τα drones (σελ.6)

•  ΣΕΒ: 9+20 προτάσεις για την ανάπτυξη (σελ.7)

•  Επισημάνσεις, από την ΕΣΕΕ, για τη μεταβίβαση 
όλων των ασφαλιστικών οφειλών στο ΚΕΑΟ, 
ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας (σελ.8)

•  ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη σε επίπεδο 1,5 με 2% το 2017 
(σελ. 9)

•  Ενημερωτική εκδήλωση: τεχνικές προκλήσεις 
κατά την κατασκευή του ΚΠΙΣN (σελ.2)

•  Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστη-
μάτων και Χωρικής Ανάλυσης (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα Τύπου (σελ.13)

•   Αποκόμματα τύπου (σελ.14-15)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

Την ανησυχία και τον προβληματισμό της για τους σχεδιασμούς του υπουργείου και της κυβέρνησης γενικότερα, 
σε σχέση με το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου, εξέφρασε σε συνέντευξη Τύπου, που έγινε στα κεντρικά γρα-
φεία του ΤΕΕ ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών ΠΣΔΑΤΜ. Ύστε-
ρα από συνάντηση της διοίκησης του Συλλόγου με τον υπουργό ΠΕΝ, Γιώργο Σταθάκη, ώστε να ενημερωθεί 
θεσμικά για τις επικείμενες αλλαγές που ετοιμάζουν από κοινού το υπουργείο με την Παγκόσμια Τράπεζα και 
την συμβολή της διοίκησης της ΕΚΧΑ ΑΕ, έγινε αντιληπτό, όπως αναφέρει, ότι «επέλεξαν να συνομιλούν επιλεκτι-
κά με συγκεκριμένους φορείς, ενώ σε όλες τις διαβουλεύσεις συμμετείχαν μόνο υπηρεσιακοί παράγοντες από 
τα υπουργεία ΠΕΝ και Δικαιοσύνης. Στις διαβουλεύσεις αυτές δεν συμμετείχαν ούτε το ΤΕΕ, ως επιστημονικός 
σύμβουλος του Κράτους, θεσμικά κατοχυρωμένος, ούτε ο ΠΣΔΑΤΜ, ως ο βασικός επιστημονικός και επαγγελ-
ματικός φορέας που έχει άμεση σχέση με το έργο και εκπροσωπεί τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς 
που εργάζονται στην ΕΚΧΑ ΑΕ, στα μελετητικά γραφεία που συντάσσουν το έργο, αλλά και τους μελετητές». 
Αναλυτικό οι απόψεις του Συλλόγου στις σελ 10,11,12



Η Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών  Πληρο-
φοριακών Συστημάτων του Γεωπονικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών διοργανώνει το 2ο Συνέδριο 
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων 
και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο 
Περιβάλλον, που θα πραγματοποιηθεί 25 και 26 
Μαΐου 2017, στις εγκαταστάσεις του ΓΠΑ.
Η θεματολογία του  συνεδρίου –όπως αναφέ-
ρεται σε ανακοίνωση- περιλαμβάνει ερευνητι-
κές προσπάθειες χρησιμοποίησης τεχνολογιών 
Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων 
(GIS), Γεωβάσεων,  Επίγειων και Εναέριων 
Συστημάτων Συλλογής Χωρικών δεδομένων, 
Ψηφιακής Απεικόνισης, Τηλεπισκόπησης και 
μεθόδων Χωρικής Ανάλυσης σε όλους τους 
τομείς της Γεωργικής Παραγωγής.
Σκοπός της επιστημονικής εκδήλωσης είναι να 
παρουσιάσει τόσο στην επιστημονική κοινότη-
τα, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο ενδιαφερό-
μενο, τη  χρήση τεχνολογιών GIS στη χωρικά 
καθορισμένη ψηφιακή γεωργία και στην 
αντιμετώπιση σημαντικών περιβαλλοντικών 
προβλημάτων.
Σημαντικές ημερομηνίες:
Υποβολή περιλήψεων: 7 Απριλίου 2017

Αποδοχή εργασίας: 24 Απριλίου 2017
Υποβολή τελικών κειμένων εργασιών: 22 
Μαΐου 2017.
 Πληροφορίες: Τηλ. 210 529-4088, -4087, 
http://gis2017.aua.gr/ , email:gis2017@aua.gr
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 27-1-2017 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 23ο Φοιτητικό συνέδριο: «Επισκευ-
ές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2017»    
ΠΑΤΡΑ

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

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 9ο Συνέδριο Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών    
ΣΥΡΟΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών

Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας/τμήματος Δυτικής 
Μακεδονίας

 Ελληνική Ένωση για την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
Εκπαίδευση κ.ά. φορείς

21-22
Φεβρουαρίου

2017

6
Φεβρουαρίου

2017

28-30
Απριλίου

2017

ΠΑΤΡΑ
➦  Ημερίδα με θέμα: «Πολεοδομικός 
σχεδιασμός στη Δυτική Ελλάδα - Τροποποι-
ήσεις σχεδίων πόλης - Άρσεις απαλλοτρί-
ωσης» διοργανώνουν σήμερα στην Αίθουσα 
εκδηλώσεων ΤΕΕ-ΤΔΕ (Τριών Ναυάρχων 
40, Πάτρα), ο Πανελλήνιος Σύλλογος 
Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων 
Μηχανικών –Περιφερειακό Τμήμα Δυτι-
κής Ελλάδας και το Τ.Ε.Ε./Τμήμα Δυτικής 
Ελλάδας.
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Τ
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

Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφοριακών  
Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης 

     Εκδήλωση τεχνικής ενημέρωσης με 
θέμα «Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος 
Νιάρχος – Τεχνικές Προκλήσεις κατά την 
Κατασκευή του Έργου» διοργανώνεται στις 
15 Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 17.00, στο 
ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens (Μεγ. 
Αλεξάνδρου 2, Πλατεία Καραϊσκάκη), από 
το Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE. 
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνουν 
οι ομιλίες: 
ΚΠΙΣN – Από την ιδέα στην υλοποίηση (ει-
σηγητής: Ιωάννης Βεντουράκης Αρχιτέκτων 
Μηχανικός)
ΚΠΙΣN – Εγκαταστάσεις Κλιματισμού 
(εισηγητής: Νίκος Εμμανουήλ Ηλεκτ/γος 
Μηχανικός)
ΚΠΙΣN – Στατικές Προκλήσεις (εισηγητής: 
Δρ. Γρηγόρης Πενέλης Πολιτικός Μηχανι-
κός)
Μετά από κάθε ομιλία θα ακολουθεί συζή-
τηση.
Για την εκδήλωση δεν υπάρχει κόστος συμ-
μετοχής, αλλά απαιτείται εγγραφή ηλεκτρο-
νικά μέσω του συνδέσμου της εκδήλωσης 
στο http://ashrae.gr/ts-2017-feb-15.php
Παράλληλα θα υπάρχει και έκθεση χο-
ρηγών του Ελληνικού Παραρτήματος της 
ASHRAE.
Όσοι ενδιαφέρονται να γίνουν μέλη της 
ASHRAE & του Ελληνικού Παραρτήμα-
τος, μπορούν να επικοινωνήσουν με τον 
Δημήτρη Δαλαβούρα, Πρόεδρο Επιτροπής  
Υποστήριξης Μελών 
(email: dimitris@general-refrigeration.
gr) ή να κάνουν την εγγραφή τους στην 
ASHRAE, κατευθείαν στην ιστοσελίδα: 
www.ashrae.org

Τεχνικές προκλήσεις  
κατά την κατασκευή  

του ΚΠΙΣΝ
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Taxibeat: φημολογείται ένα mobile success story με πώληση στην Daimler!

Έγκριση 30 εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για έργα διαχείρισης απορριμμάτων 
στην Κ. Μακεδονία
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Στην εξαγορά μίας από τις πιο γνωστές ελληνικές startups των τελευταίων ετών, του 
Taxibeat, φαίνεται να προχωρεί ο γερμανικών συμφερόντων όμιλος DAIMLER, γνωστός, 
μεταξύ άλλων, για την παραγωγή και διαχείριση του σήματος της Mercedez Benz στην 
αυτοκινητοβιομηχανία και αλλού, ο οποίος έχει επεκτείνει τα τελευταία χρόνια σημαντι-
κά το πεδίο δραστηριοποίησης του. Οι φημολογία για τη συγκεκριμένη συμφωνία είναι 
έντονη της τελευταίες ημέρες και ήδη χθες ενημερωτικές και οικονομικές ιστοσελίδες 
(όπως το newbeast και το euro2day) παραθέτουν ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο κατά 
τις πληροφορίες που κυκλοφορούν, οι οποίες όμως δεν έχουν επιβεβαιωθεί ακόμη από 
καμία πλευρά, ο γερμανικός όμιλος θα αποκτήσει την Taxibeat μέσω της θυγατρικής 
εταιρείας My Taxi η οποία έχει το ίδιο αντικείμενο, έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ. Η My 
Taxi δραστηριοποιείται από το 2009 σε περισσότερες από 40 πόλεις ανά τον κόσμο, έχει 
περισσότερα από 10.000.000 και πάνω από 45.000 συνεργαζόμενα ταξί με εξάπλωση σε 
περισσότερες από σαράντα πόλεις σε έξι χώρες. Επίσης διατηρεί μία ακόμα υπηρεσία 
μετακίνησης με την ονομασία car2go, η οποία προσφέρει τη δυνατότητα σε κάποιον, να 
εντοπίζει ένα αυτοκίνητο μάρκας Smart μέσα στην πόλη, και να μπορεί μέσω της ειδικής 
εφαρμογής να το νοικιάσει με ωρομίσθωση. Η συγκεκριμένη υπηρεσία παρέχεται σε 29 
τοποθεσίες 8 ευρωπαϊκών και νοτιοαμερικανικών χωρών με συμμετοχή κατά 75% της 
Daimler και κατά 25% της Europcar.
Σε ό,τι αφορά στο Taxibeat, ιδρύθηκε το 2011 από ομάδα προγραμματιστών με επικεφα-
λής το Νίκο Δανδράκη, με τη συμμετοχή σε πρώιμο στάδιο του επενδυτή και επιχειρη-
ματία Απόστολου Αποστολάκη, που ενίσχυσε οικονομικά τη φιλόδοξη  προσπάθεια στο 
χώρο των κινητών εφαρμογών. Όπως καταγράφει στο ρεπορτάζ του Γιώργος Λαμπίρης, 

που πρώτος παρουσίασε τις πληροφορίες, το taxibeat κατάφερε στη διάρκεια της πο-
ρείας του, εκτός από την αρχική χρηματοδότηση από venture capital, που έλαβε από το 
Openfund, να αποσπάσει μία ακόμα μεγάλη χρηματοδότηση ύψους 2,93 εκατομμυρίων 
ευρώ το 2013 από το επενδυτικό κεφάλαιο Hummingbird, έχοντας λάβει συνολικά πε-
ρισσότερα από 5,5 εκατ. ευρώ σε επενδυτικά κεφάλαια. Το taxibeat έκανε παλαιότερα, 
απόπειρες εισόδου σε αγορές όπως αυτές της Βραζιλίας, της Ρουμανίας, της Σκανδινα-
βίας και του Παρισιού ωστόσο στη συνέχεια δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτή-
σεις που παρουσίασαν με αποτέλεσμα να αποσυρθεί. Ακολούθησε η δυναμική είσοδος 
στη Λίμα του Περού, όπου αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη χώρα στην οποία δραστηριο-
ποιείται η επιχείρηση, κατέχοντας ηγετική θέση όπως άλλωστε και στη Αθήνα, που είναι 
η πρώτη του αγορά. Αυτή τη στιγμή οι εγγεγραμμένοι χρήστες στο taxibeat υπερβαίνουν 
τους 800.000 και αριθμοί περισσότερους από 15.000 συνεργαζόμενους οδηγούς. Το 
Taxibeat, με βάση τα τελευταία στοιχεία που είχε παρουσιάσει η διοίκηση της εταιρείας, 
“τρέχει” με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης που αγγίζει το 180%, καταγράφοντας πολλαπλάσιο 
αριθμό διαδρομών χρόνο με το χρόνο.
Από την πλευρά του ομίλου Daimler, τα έσοδα για το 2015 ανήλθαν στα 149 δισ. ευρώ 
με τα καθαρά κέρδη του να αγγίζουν τα 8,7 δισ. ευρώ. Συνολικά απασχολεί περισσότε-
ρους από 280.000 εργαζόμενους. Εκτός από θεσμικούς επενδυτές οι οποίοι κατέχουν 
το 73,7% των μετοχών, στη σύνθεση συμμετέχουν ιδιώτες επενδυτές με 16,4%, καθώς 
και το Kuwait Investment Authority, ανεξάρτητος επενδυτικός φορέας του κράτους του 
Κουβέιτ. Στο μετοχικό σχήμα συμμετέχουν επίσης η Renault με ποσοστό 1,54% καθώς 
και η Nissan με επίσης 1,54%.

Τη διάθεση 30 εκατ. ευρώ μέσω του νέου ΕΣΠΑ (ΣΕΣ 2014 
– 2020) για τη χρηματοδότηση συνολικά τεσσάρων σημα-
ντικών έργων διαχείρισης απορριμμάτων σε Θεσσαλονίκη, 
Χαλκιδική και Πέλλα, ενέκρινε ο περιφερειάρχης Κεντρικής 
Μακεδονίας Απόστολος Τζιτζικώστας. Οι συγκεκριμένες 
παρεμβάσεις κρίνονται απαραίτητες για τη διαχείριση των 
στερεών απορριμμάτων σε αυτές τις περιοχές και αποσοκ-
πούν στην κατασκευή, επέκταση, εκσυγχρονισμό και βελτί-
ωση των αντίστοιχων υποδομών. «Εντάξαμε στο νέο ΕΣΠΑ 
μια σειρά από αναγκαίες παρεμβάσεις για τη διαχείριση 
των απορριμμάτων, συνολικού προϋπολογισμού περίπου 
30 εκατ. ευρώ, προκειμένου να διασφαλίσουμε αφενός την 
ορθή λειτουργία υφιστάμενων υποδομών, όπως ΧΥΤΑ, ΧΥΤΥ 
και βιολογικών καθαρισμών, αφετέρου να συμπληρώσουμε 
τις υποδομές διαχείρισης όπου απαιτείται, με την κατασκευή 
νέων ΧΥΤΑ και ΧΥΤΥ. Οι νέες υποδομές θα αποκτήσουν πα-
ράλληλα τον απαιτούμενο εξοπλισμό, αλλά και ασφαλείς 
προσβάσεις, με την κατασκευή συνοδών έργων. Ανάμεσα 
στα έργα που θα υλοποιηθούν είναι η στεγανοποίηση δύο 
κυψελών στο ΧΥΤΑ Μαυροράχης, έργο που δίνει λύση και 
στο πρόβλημα της συλλογής των στραγγισμάτων, η επέ-
κταση του ΧΥΤΑ Κασσάνδρας, η κατασκευή της αναγκαίας 
υποδομής για την κάλυψη της διαχείρισης του συνόλου των 
απορριμμάτων του Δήμου Αριστοτέλη Χαλκιδικής και η επέ-
κταση του ΧΥΤΑ Αλμωπίας Πέλλας. Η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας προσπαθεί μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων 
να διασφαλίσει την επάρκεια διαχείρισης των απορριμμά-
των σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, ενώ ταυτόχρονα 
έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για το 
νέο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων», 
δήλωσε σχετικά ο κ. Τζιτζικώστας. Τα τέσσερα έργα που 

εντάχθηκαν στο νέο ΕΣΠΑ είναι:
1. Στεγανοποίηση κυψελών 3 και 4 ΧΥΤΑ ΒΔ Ενότητας 
Νομού Θεσσαλονίκης - Φάση Β΄. Ο προϋπολογισμός του 
έργου είναι 4.696.671,37 ευρώ. Στο πλαίσιο του έργου θα 
γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την οριστική διαμόρ-
φωση και στεγανοποίηση των κυψελών 3 και 4 του ΧΥΤΑ 
Μαυροράχης. Οι διαμορφώσεις αφορούν σε επιπρόσθετες 
χωματουργικές εργασίες στις ήδη διαμορφωμένες κυψέ-
λες, με στόχο την αύξηση της χωρητικότητάς τους, αλλά και 
την κατάλληλη «προετοιμασία» του εδάφους, προκειμένου 
να τοποθετηθεί ο τεχνητός γεωλογικός φραγμός και η απο-
στραγγιστική στρώση.  Ακόμη περιλαμβάνεται η προμήθεια 
και τοποθέτηση του δικτύου συλλογής στραγγισμάτων (αγω-
γοί και φρεάτια και σύνδεση με την υφιστάμενη Μονάδα 
Επεξεργασίας Στραγγισμάτων). Επίσης, θα γίνει προμήθεια 
εξοπλισμού για το οριζόντιο δίκτυο βιοαερίου και η ολοκλή-
ρωση των υπολειπόμενων εργασιών στις δυο κυψέλες, με 
αποκατάσταση των βλαβών στα πρανή τους.
2. Επέκταση ΧΥΤΑ Κασσάνδρας - Φάση Β΄. Ο προϋπολο-
γισμός του έργου είναι 4.545.579,07 ευρώ. Η επέκταση του 
ΧΥΤΑ Κασσάνδρας Χαλκιδικής αφορά στην κατασκευή συ-
μπληρωματικού κυττάρου απόθεσης των απορριμμάτων της 
Δημοτικής Ενότητας Κασσάνδρας και Παλλήνης και στην 
αποκατάσταση του υφιστάμενου ΧΥΤΑ, ο οποίος λειτουργεί 
από το 1993 και έχει κορεστεί πλήρως.  Προβλέπεται η κα-
τασκευή μιας νέας κλίνης υγειονομικής ταφής (χωρητικό-
τητας 251.339 κ.μ.), έργα μόνωσης του πυθμένα, μείωσης 
και διαχείρισης των παραγόμενων στραγγισμάτων και του 
βιοαερίου, καθώς και αναβάθμιση των υφιστάμενων υπο-
στηρικτικών εγκαταστάσεων για τη λειτουργία του χώρου 
(εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων, δίκτυα πυρό-

σβεσης, ηλεκτροφωτισμός, περίφραξη κτλ.). Παράλληλα, 
προβλέπεται η αποκατάσταση των υφιστάμενων κυττάρων 
απόθεσης, η κατασκευή των απαιτούμενων υποστηρικτικών 
έργων (δίκτυα συλλογής στραγγισμάτων και βιοαερίου), κα-
θώς και η αναβάθμιση της υφιστάμενης εγκατάστασης επε-
ξεργασίας στραγγισμάτων. Επίσης, θα γίνουν και εργασίες 
άρδευσης και δενδροφύτευσης του ΧΥΤΑ.
3. Χώρος Υγειονομικής Ταφής Αποβλήτων/Υπολειμμάτων 
4ης Διαχειριστικής Ενότητας Χαλκιδικής - Φάση Β΄. Ο 
προϋπολογισμός του έργου είναι 14.760.461,1 ευρώ. Το έργο 
αφορά στην κατασκευή και τον εξοπλισμό του ΧΥΤΑ/Υ 4ης 
ΔΕ Χαλκιδικής, ο οποίος θα καλύψει τις ανάγκες τελικής δι-
άθεσης των αποβλήτων στον ενιαίο Δήμο Αριστοτέλη. Η χω-
ρητικότητα του ΧΥΤΑ/Υ θα είναι 467.000 κ.μ. και η διάρκεια 
λειτουργίας του με εκτιμώμενη μέση ετήσια δυναμικότητα 
στερεών αποβλήτων 16.500 τόνοι/έτος θα είναι 24 έτη.  Τα 
υποέργα που περιλαμβάνονται είναι κατασκευή του ΧΥΤΑ/Υ, 
της οδού πρόσβασης, την προμήθεια κινητού εξοπλισμού 
για τη λειτουργία της υποδομής, την προμήθεια τεμαχιστή 
ογκωδών, τη σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ και την αρχαι-
ολογική επίβλεψη.
4. Επέκταση ΧΥΤΑ 1ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Πέλ-
λας (ΧΥΤΑ Αλμωπίας) και εκσυγχρονισμός του υπάρχο-
ντος βιολογικού - Φάση Β΄. Ο προϋπολογισμός του έργου 
είναι 5.556.375,57 ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει: διαμόρφω-
ση και εκμετάλλευση της επέκτασης της λεκάνης του ΧΥΤΑ, 
στεγανοποίηση, συλλογή και μεταφορά στραγγισμάτων, 
εγκατάσταση επεξεργασίας στραγγισμάτων, διαχείριση βι-
οαερίου, παρεμβάσεις οδοποιίας, αντιπλημμυρικής προ-
στασίας, υποδομής και κάλυψης για την Α’ φάση του ΧΥΤΑ, 
όπως και περιβαλλοντική παρακολούθηση.
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Μετά τη συμφωνία με τη ΔΕΗ για τη Μελίτη, η CMEC κατασκευάζει  
νέα μονάδα και στη Σερβία

Συντονισμός δράσεων από ΣΠΕΦ και ΠΣΑΦ για τις πληρωμές των φωτοβολταϊκών

Επεκτείνονται οι δραστηριότητες της κινεζικής CMEC στα Βαλκάνια, αφού, πέρα 
από τη συμφωνία με τη ΔΕΗ για την διερεύνηση των δυνατοτήτων κατασκευής νέας 
λιγνιτικής μονάδας στη Μελίτη, οι Κινέζοι προχωρούν ήδη στην κατασκευή νέας 
μονάδας στη Σερβία. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το  energypress.gr  η σερβική 
EPS και η κινεζική CMEC ξεκίνησαν την κατασκευή της νέας σύγχρονης θερμικής 
ηλεκτροπαραγωγικής μονάδας στο Κόστολατς της Σερβίας, για την εκμετάλευση 
του λιγνιτικού κοιτάσματος Ντρμνο (φωτό). Ο νέος εκσκαφέας, τεχνολογίας VI ECS, 
αξίας 123 εκατ. δολαρίων, αναμένεται να συμβάλει στη βελτίωση της λιγνιτικής πα-
ραγωγής στο κοίτασμα Ντρμνο. Στόχος είναι η παραγωγή να αυξηθεί από τα 9 εκατ. 
τόνους τόνους σήμερα στα 12 εκατ. τόνους. Το έργο εκτελείται από κοινοπραξία 
υπό την κινεζική CMEC, στην οποία συμμετέχουν η γερμανική Krupp, η αυστρι-
ακή Sandvik, καθώς και σερβικές εταιρείες. Το συνολικό κόστος της επένδυσης, 
που εκτός από την ανέγερση της νέας μονάδας περιλαμβάνει και τη διεύρυνση του 
κοιτάσματος, ανέρχεται στα 715,6 εκατ. δολάρια. Εξ αυτών, τα 608 εκατ. προέρχο-
νται από δάνειο από την κινεζική τράπεζα China Exim Bank και τα υπόλοιπα από 
ιδίους πόρους της EPS. Βάσει προγραμματισμού, η κατασκευή της μονάδας θα 
ολοκληρωθεί το 2020. Στην τελετή για την εκκίνηση των εργασιών εγκατάστασης 
του νέου εκσκαφέα, που αποτελεί το πρώτο μέρος των εργασιών για την κατασκευή 
της τρίτης μονάδας του εργοστασίου Κόστολατς Β, ισχύος 350 MW, παρίστατο και 
ο υπουργός Ενέργειας και Ορυχείων της Σερβίας, Αλ. Άντιτς. Σε δηλώσεις του, ο 
κ. Άντιτς τόνισε ότι πρόκειται για μια σημαντική μέρα για το ενεργειακό σύστημα 
της Σερβίας, καθώς η νέα μονάδα θα είναι η πρώτη μεγάλη ηλεκτροπαραγωγική 
μονάδα που κατασκευάζεται στη χώρα μετά από τρεις δεκαετίες. Ο επικεφαλής της 
EPS, Μίλοραντ Γκρτσιτς δήλωσε ότι ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην εκμετάλλευση 
του κοιτάσματος Ντρμνο, που έχει ιδιαίτερη σημασία για την ενεργειακή ασφάλεια 
της Σερβίας. Εν τω μεταξύ, τεχνικό κλιμάκιο της CMEC βρέθηκε το προηγούμενο 

διάστημα στη Μελίτη, με στόχο να αξιολογήσει τις υφιστάμενες υποδομές (μονάδα, 
ορυχεία κ.λπ.) και να συντάξει έκθεση προς τη διοίκηση της κινεζικής εταιρείας 
προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις για την κατασκευή της δεύτερης 
μονάδας στη Μελίτη. Το προηγούμενο διάστημα ΔΕΗ και CMEC είχαν ανταλλάξει 
πληροφορίες σχετικά με πτυχές του έργου, με τη ΔΕΗ να απαντά σε συγκεκριμένα 
τεχνικά και οικονομικά ερωτήματα που έχουν θέσει οι Κινέζοι. Σύμφωνα με εκτι-
μήσεις της διοίκησης της ΔΕΗ, οι αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν περί την ερ-
χόμενη Άνοιξη. O σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή μονάδας ισχύος 450MW, 
κόστους 750 εκατ. ευρώ, που μαζί με τις απαραίτητες εργασίες στα ορυχεία θα 
φτάσει το 1 δισ. ευρώ. Η νέα μονάδα θα έχει υψηλό βαθμό απόδοσης (41,5%) και για 
την κατασκευή της εκτιμάται ότι θα χρειαστούν 4-5 χρόνια. Στον απόηχο, πάντως, 
της πρόσφατης απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου σχετικά με την εκμετάλ-
λευση των λιγνιτικών κοιτασμάτων, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η επιδίωξη 
της διοίκησης της ΔΕΗ να "σπάσει" στην ουσία τους περιορισμούς που επιβάλλει η 
απόφαση αξιοποιώντας συνεργασίες όπως αυτή με την CMEC. Βάσει της συμφωνί-
ας που έχουν υπογράψει οι δύο πλευρές, θα δημιουργηθεί μια εταιρεία η οποία θα 
κατασκευάσει τη δεύτερη μονάδα στη Μελίτη της Φλώρινας, στην οποία η ΔΕΗ θα 
εισφέρει τα δικά της ορυχεία (40% της Βεύης και το ορυχείο στο «Κλειδί») καθώς 
και τη μονάδα Μελίτη Ι, η οποία ήδη βρίσκεται σε λειτουργία. Ανοικτό παραμένει 
το ενδεχόμενο συμμετοχής και των ιδιωτικών εταιρειών που έχουν συμμετοχή σε 
άλλα ορυχεία της περιοχής, δηλαδή στο υπόλοιπο 60% της Βεύης και στο ορυχείο 
της «Αχλάδας». Τα μερίδια συμμετοχής στη νέα εταιρεία θα προκύψουν με βάση 
την αποτίμηση από ανεξάρτητο οίκο των στοιχείων που θα εισφέρει στο κοινό σχή-
μα η κάθε πλευρά. Η εταιρεία προβλέπεται να μπορεί να συσταθεί ακόμα και εντός 
του 2017, με το ενδιαφέρον σημείο να είναι ότι η ΔΕΗ είναι ανοιχτή στο να έχει 
μειοψηφική συμμετοχή στο νέο σχήμα. 

Κοινές δράσεις από επαγγελματικά και αγροτικά φωτοβολ-
ταϊκά προωθούνται από τους δύο μεγάλους συνδέσμους της 
χώρας, δηλαδή τον Σύνδεσμο Παραγωγών Ενέργειας με 
Φωτοβολταϊκά (ΣΠΕΦ) όσον αφορά τα επαγγελματικά πάρ-
κα και τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Αγροτικών Φωτοβολταϊ-
κών (ΠΣΑΦ) στα αγροτικά.  Και οι δύο σύνδεσμοι  γράφει το 
energypress.gr το τελευταίο διάστημα διεξήγαγαν γενικές 
συνελεύσεις με μεγάλη προσέλευση, στις οποίες κορυφαία 
προτεραιότητα συζήτησης είχαν τα ληξιπρόθεσμα υπόλοιπα 
του ΛΑΓΗΕ προς τις ΑΠΕ ύψους 840 εκατ. ευρώ και που 
αντιστοιχούν σε 6 μήνες υπερημερίας. Η κατάσταση αυτή, 
όπως σημειώνουν σε κοινό δελτίο τύπου τους, έχει κυριο-
λεκτικά εξοντώσει τους παραγωγούς οι οποίοι καλούνται να 
αντιμετωπίσουν την καταιγίδα φόρων και εισφορών επί ει-
σοδημάτων του 2016 που όμως δεν εισέπραξαν. Αντίστοιχη 
δραματική κατάσταση επικρατεί και στο σκέλος της εξυπη-
ρέτησης των δανείων των παραγωγών και βεβαίως της επι-
βίωσης των χιλιάδων οικογενειών που βρίσκονται πίσω από 
τα 15.000 φωτοβολταϊκά πάρκα αυτά. Υπό το φως αυτό οι 
Γενικές Συνελεύσεις αλλά και τα Διοικητικά Συμβούλια των 
δύο συνδέσμων αποφάσισαν σειρά δράσεων και συγκεκρι-
μένα:  Το ΔΣ του ΠΣΑΦ υιοθετώντας τις θέσεις των Mελών 
του, όπως αυτές εκφράστηκαν στις τελευταίες 15 μεγάλες 
συγκεντρώσεις Πανελληνίως, Καταδικάζει: Την απαράδεκτη 
κωλυσιεργία των πληρωμών εις βάρος των Μελών του, από 
τον ΛΑΓΗΕ. Την -επί της ουσίας- κλοπή ποσού ύψους 40 
εκ. Ευρώ από αγρότες και ιδιώτες παραγωγούς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας από ΑΠΕ, επ' ωφελεία (στην κυριολεξία) πέντε (5) 
βιομηχάνων, μέσω του μέτρου της Διακοψιμότητας.  Απο-
φασίζει: Την μετάβαση διαμαρτυρίας των Μελών του στο Υπ. 
Ενέργειας στις 14/2/2017. Την μετάβαση αντιπροσωπείας 
στην εκδίκαση στις 14/2/2017 στο Συμβούλιο της Επικρα-
τείας κατά του μέτρου της Διακοψιμότητας. Την δικαστική 
διεκδίκηση όσων απορρέουν από την σύμβαση με τον ΛΑ-
ΓΗΕ. Την έκκληση για συνένωση όλων των εμπλεκόμενων 
φορέων και δυνάμεων. Διεκδικεί: Την άμεση καταβολή των 
οφειλομένων από την ΔΕΗ προς τον ΛΑΓΗΕ και αλυσιτελώς 
στους ηλεκτροπαραγωγούς από φωτοβολταϊκά τουλάχιστον 
3 μηνών εκ των 6 μηνών υπερημερίας σήμερα (ληξιπρόθε-
σμα οφείλονται στις ΑΠΕ από τον ΛΑΓΗΕ 840 εκατ. ευρώ).  
Την άρση της παράνομης παρακράτησης του ΜΤΑΕ της Δια-
κοψιμότητας, αφού ουσιαστικά δεν υφίσταται. Σε ότι αφορά 
τον ΣΠΕΦ, αναλυτικό δελτίο τύπου του συνδέσμου που είδε 
το φως της δημοσιότητας μετά την Ετήσια Τακτική Γενική 
του Συνέλευση στις 15/1/17 αλλά και σε συνέχεια συνάντη-
σης με τον Πρόεδρο του ΛΑΓΗΕ στις 19/1/17 για το ασφυκτι-
κό πρόβλημα των ληξιπρόθεσμων οφειλών του τελευταίου, 
το ΔΣ απέστειλε επιστολή-πρόσκληση-προειδοποίηση προς 
την Διοίκηση του Λειτουργού με κοινοποίηση σε ΥΠΕΝ και 
ΡΑΕ.  Στην επιστολή αφού αναλύει με αριθμούς την εφιαλ-
τική κατάσταση των οφειλόμενων από ΔΕΗ μέσω ΑΔΜΗΕ 
και αλυσιτελώς από ΛΑΓΗΕ πόρων για τις ΑΠΕ ληξιπρόθε-
σμου ύψους 840 εκατ. ευρώ στους παραγωγούς, καταλήγει 
στην κοινοποίηση της απόφασης του για ανάληψη νομικής 

δράσης για την διασφάλιση και επίσπευση των πληρωμών 
αυτών.  Ο ΣΠΕΦ επιφυλάσσεται να στραφεί δικαστικά και 
κατά της διοίκησης του Λειτουργού στην περίπτωση που η 
τελευταία παραμείνει απαθής και δεν διεκδικήσει δυναμικά 
ακόμη και με νομικά μέσα τα οφειλόμενα από ΔΕΗ μέσω 
ΑΔΜΗΕ και εφ’ όσον δεν μειωθούν άμεσα οι υπερημερίες 
κατά τουλάχιστον 50 ημέρες από τις 170 που τρέχουν σή-
μερα, ένεκα της ραγδαίας μείωσης του λογιστικού ελλείμ-
ματος του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.  Σε ότι αφορά την 
εκδίκαση στο ΣτΕ κατά του μέτρου της διακοψιμότητας, ο 
ΣΠΕΦ που τελεί ένας εκ των βασικών Προσφευγόντων, θα 
παραστεί στην δίκη με επικαιροποιημένες τεχνικές αναλύ-
σεις και για την περίοδο της ενεργειακής κρίσης του περα-
σμένου Δεκεμβρίου.  Όπως αποδεικνύεται από τα ωριαία 
στοιχεία εγχύσεων από ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ τις ημέρες και 
ώρες ενεργοποίησης της επίδικης διακοψιμότητας για 300 
MW περίπου, το σύστημα αφέθηκε ανεξέλεγκτα να αιμορ-
ραγεί με εξαγωγές 1.000 MW, ενώ οι ΑΠΕ που παραδόξως 
ποινολογούνται και πληρώνουν 40 εκατ. ευρώ ετησίως για 
την διακοψιμότητα, συνεισέφεραν και στήριζαν με βάση τα 
στοιχεία αυτά το σύστημα με 1.000 έως 2.000 MW ανά ώρα, 
τις ίδιες ακριβώς κρίσιμες ώρες αυτές. Τέλος όπως επίση-
μα ανακοινώνουν τα ΔΣ των δύο συνδέσμων, βρίσκονται 
σε ανοικτή επικοινωνία και συντονισμό με στόχο την κοινή 
δράση υπέρ των ηλεκτροπαραγωγών από φωτοβολταϊκά 
αλλά και την κοινή συμμετοχή τους στην διαμαρτυρία στο 
ΥΠΕΝ στις 14/2/17 για τις πληρωμές.  
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Σε επιφυλακή και πάλι για την ενεργειακή επάρκεια

Erasmus: μια ευρωπαϊκή ιστορία επιτυχίας γίνεται 30 ετών

Προσφυγή της ΓΕΝΟΠ στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την πώληση 
του ΑΔΜΗΕ

Νέος συναγερμός χτύπησε στις αρμόδιες υπηρεσίες για 
τον ομαλό εφοδιασμό της χώρας σε αέριο και ηλεκτρισμό, 
καθώς διαπιστώνεται σοβαρός κίνδυνος ο σταθμός της 
Ρεβυθούσας να μείνει χωρίς αέριο τις πρώτες 5 ημέρες 
του Φεβρουαρίου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Χρύσας 
Λάγγιου για την Καθημερινή, τα υφιστάμενα αποθέματα 
της Ρεβυθούσας επαρκούν μέχρι τις 31 Ιανουαρίου ενώ η 
ΔΕΠΑ αναμένει νέο φορτίο στις 6 Φεβρουαρίου και κατα-
βάλλει προσπάθειες να το φέρει δύο ημέρες νωρίτερα χω-
ρίς πολλές πιθανότητες, κι αυτό, γιατί το λιμάνι στο Αλγέρι 
ήταν κλειστό λόγω κακοκαιρίας, με αποτέλεσμα να υπάρχει 
συνωστισμός πλοίων που αναμένουν για φόρτωση. Στη νέα 
σύσκεψη της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων που συγκάλεσε 
προχθές το απόγευμα η ΡΑΕ, διαπιστώθηκε ότι η κατά-

σταση είναι ιδιαίτερα κρίσιμη και ελήφθησαν νέα έκτακτα 
μέτρα που τέθηκαν σε εφαρμογή ήδη από το ίδιο βράδυ, 
δεδομένου ότι η διαχείριση γίνεται όλο και πιο δύσκολη, 
καθώς η ΔΕΗ έχει θέσει όριο στη χρήση των υδροηλε-
κτρικών, οι λιγνιτικές της μονάδες λόγω παλαιότητας και 
κακής συντήρησης δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες, ενώ 
η ζήτηση από αύριο αναμένεται να αυξηθεί εξαιτίας της 
έντασης των καιρικών φαινομένων. Από προχθές το βράδυ 
η μονάδα φυσικού αερίου της ΔΕΗ στο Λαύριο λειτουργεί 
με ντίζελ, όπως και η μία μονάδα της «ΗΡΩΝ», ενώ χθες 
με ντίζελ είχε προγραμματιστεί να δουλέψει και η μονάδα 
φυσικού αερίου της ΔΕΗ στην Κομοτηνή. Ο ΑΔΜΗΕ ανα-
κοίνωσε ότι αναβάλλονται μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου όλες 
οι προγραμματισμένες συντηρήσεις των μονάδων ηλεκτρο-

παραγωγής προκειμένου να είναι διαθέσιμες για την κά-
λυψη της ζήτησης. Η ΡΑΕ ζήτησε από τη ΔΕΠΑ να ενημε-
ρώσει άμεσα για το πότε ακριβώς θα φτάσει το νέο φορτίο 
από την Αλγερία στη Ρεβυθούσα, έτσι ώστε να αποφασιστεί 
και πότε θα εφαρμόσει ο ΑΔΜΗΕ μέτρα περιορισμού των 
εξαγωγών και εφαρμογή του μέτρου της διακοψιμότητας 
για τις ενεργοβόρες βιομηχανίες. Η διοίκηση της ΔΕΠΑ 
βρίσκεται σε συνεχείς επαφές με τους Αλγερινούς για να 
μπορέσει να επισπεύσει την έλευση του νέου φορτίου, ενώ 
έχει ζητήσει από τη Sonatrac 4 φορτία που είναι προγραμ-
ματισμένα για τους επόμενους μήνες να παραδοθούν τον 
Φεβρουάριο, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των φορ-
τίων τον επόμενο μήνα στα 6, καθώς ο προγραμματισμός 
περιλαμβάνει παράδοση 2 φορτίων τον μήνα.

Περί τους 173.000 Έλληνες έχουν επωφεληθεί από το 
πρόγραμμα Erasmus μεταξύ 1987 και 2017, σύμφωνα με 
στοιχεία που δημοσίευσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
Επί τη ευκαιρία της φετινής, 30ης επετείου του πιο δημο-
φιλούς ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus/Erasmus+ 
η Επιτροπή δημοσίευσε αναλυτικά στοιχεία για τον αντί-
κτυπο του προγράμματος στα κράτη-μέλη της ΕΕ. Ειδι-
κότερα, τα 30 τελευταία χρόνια έχουν συμμετάσχει στο 
πρόγραμμα Erasmus περί τους 75.000 Έλληνες σπου-
δαστές από την ανώτατη εκπαίδευση, 40.000 νέοι προ-
γραμμάτων ανταλλαγών, 13.000 μαθητευόμενοι τεχνίτες, 
39.000 εκπαιδευτικοί, 3.000 εθελοντές και 1.600 φοιτητές 
και προσωπικό του προγράμματος Erasmus Mundus. Σε 
ό,τι αφορά δε τη χρηματοδότηση του προγράμματος στην 
Ελλάδα, η Επιτροπή δημοσίευσε σήμερα στοιχεία για το 
2015, σύμφωνα με τα οποία, τη συγκεκριμένη χρονιά η 
ΕΕ ξόδεψε 24,33 εκατ. ευρώ για 10.951 συμμετέχοντες 
και 310 προγράμματα. Επιπλέον, σύμφωνα με στοιχεία 
της Επιτροπής για το 2014, οι ευρωπαϊκές χώρες που 
έστειλαν τους περισσότερους φοιτητές στην Ελλάδα, είναι 
κατά σειρά η Γαλλία, η Γερμανία και η Τσεχία, ενώ τα ελ-
ληνικά πανεπιστήμια που δέχθηκαν τους περισσότερους 
φοιτητές ήταν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης, το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και το Εθνικό 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Συνολικά, σε ευρωπαϊκό 
επίπεδο, κατά τα τελευταία 30 χρόνια, το πρόγραμμα 
Erasmus+ (το οποίο αφορά την περίοδο 2014-2020) και 
οι προκάτοχοί του, έχουν στηρίξει περισσότερους από 5 

εκατ. σπουδαστές, μαθητευόμενους και εθελοντές, αλλά 
επιπλέον και προσωπικό και ανταλλαγές νέων, ανεβά-
ζοντας τον συνολικό αριθμό των συμμετεχόντων στα 9 
εκατ. άτομα. Το 2015 ήταν η χρονιά κατά την οποία ση-
μειώθηκε ρεκόρ συμμετοχών στο πρόγραμμα Erasmus 
(περισσότεροι από 678.000 Ευρωπαίοι). Σύμφωνα με την 
έκθεση, το 2015 το πρόγραμμα Erasmus+ διευρύνθηκε 
ακόμη περισσότερο, δίνοντας τη δυνατότητα, για πρώ-
τη φορά, στα ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να 
αποστείλουν και να δεχτούν περισσότερους από 28.000 
σπουδαστές και προσωπικό από και προς χώρες εκτός 
Ευρώπης. Γενικά, το γεωγραφικό πεδίο εφαρμογής του 
προγράμματος διευρύνθηκε από τις 11 χώρες, που κά-
λυπτε το 1987, σε 33 σήμερα (τα 28 κράτη μέλη της ΕΕ, 
καθώς και η Τουρκία, η πρώην Γιουγκοσλαβική Δημο-
κρατία της Μακεδονίας, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το 
Λιχτενστάιν). Η Γαλλία, η Γερμανία και η Ισπανία παραμέ-
νουν οι τρεις κύριες χώρες αποστολής, ενώ η Ισπανία, η 
Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, δέχονται τους περισ-
σότερους συμμετέχοντες του προγράμματος Erasmus+. 
Όπως αναφέρει η Επιτροπή σε χθεσινή της ανακοίνωση, 
τα σχόλια από τους συμμετέχοντες επιβεβαιώνουν ότι 
ο χρόνος παραμονής στο εξωτερικό με το πρόγραμμα 
Erasmus+ είναι χρόνος που αξιοποιείται σωστά: το 94 % 
δηλώνει ότι οι δεξιότητές τους βελτιώθηκαν, ενώ το 80 % 
πιστεύει ότι ο χρόνος αυτός έδωσε ώθηση στις ευκαιρίες 
τους για σταδιοδρομία. Ένας στους τρεις σπουδαστές που 
πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στο εξωτερικό μέσω 

του προγράμματος Erasmus+ , δέχεται προσφορά θέσης 
εργασίας από την εταιρεία υποδοχής. Με την ευκαιρία 
της επετείου, ο Γίρκι Κατάινεν, αντιπρόεδρος της Επι-
τροπής, αρμόδιος για θέματα απασχόλησης, ανάπτυξης, 
επενδύσεων και ανταγωνιστικότητας, αλλά και πρώην 
σπουδαστής Erasmus στο πανεπιστήμιο του Leicester 
(ΗΒ), δήλωσε: «Η μόρφωση είναι ζωτικής σημασίας για 
τον εφοδιασμό των ανθρώπων με γνώσεις, δεξιότητες 
και τις ικανότητες που χρειάζονται για να αξιοποιήσουν 
όσο γίνεται καλύτερα τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες 
που τους προσφέρονται. Η κινητικότητα διευρύνει τους 
ορίζοντές μας και μας κάνει πιο δυνατούς. Το πρόγραμμα 
Erasmus τα προσφέρει και τα δύο». Ως πρώην σπου-
δαστής Erasmus, ανέφερε: «Είχα ο ίδιος την εμπειρία 
αυτή. Προτρέπω τους σπουδαστές και ιδιαίτερα τους 
εκπαιδευτικούς, τους εκπαιδευτές, τους εργαζόμενους 
στον τομέα της νεολαίας και τους σπουδαστές επαγγελ-
ματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης να εκμεταλλευτούν 
τις ευκαιρίες που τους προσφέρονται στο πλαίσιο του 
προγράμματος Erasmus+». 
Τέλος, η Επιτροπή σημειώνει στην ανακοίνωσή της, 
πως η ΕΕ επένδυσε 2,1 δισ. ευρώ σε περισσότερα από 
19.600 έργα, με τη συμμετοχή 69.000 οργανισμών, γύρω 
από το πρόγραμμα, με στόχο τη στήριξη 4 εκατομμυρί-
ων ατόμων, μεταξύ του 2014 και του 2020, ενώ μέσα στα 
επόμενα τρία χρόνια, στόχος της είναι να μπορέσουν να 
επωφεληθούν και 100.000 πρόσφυγες και για τον σκοπό 
αυτό έχουν διατεθεί 4 εκατ. ευρώ.

Στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για την πώληση του ΑΔΜΗΕ προσφεύγει η ΓΕΝΟΠ. Η απόφαση 
ελήφθη χθες από το ΔΣ της Ομοσπονδίας όπου έγινε ενημέρωση για τις εξελίξεις σχετικά 
με την ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ και συζήτηση για τις δυνατότητες δικαστικής προσφυγής 
η οποία θα στρέφεται εναντίον του Δημοσίου και της ΔΕΗ. Σύμφωνα με τη ΓΕΝΟΠ η προ-
σφυγή θα στηρίζεται στο επιχείρημα της περιουσίας των εργαζομένων και συνταξιούχων 
που σχηματίσθηκε από τις ασφαλιστικές εισφορές που παρακρατούσε η ΔΕΗ μέχρι τη μετα-
τροπή της σε ανώνυμη εταιρεία και είναι ενσωματωμένη στην περιουσία της ΔΕΗ όπως έχει 
αναγνωριστεί με σειρά νόμων και αποφάσεων της Πολιτείας. Σημειώνεται ότι είχε προηγηθεί 

απορριπτική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επί της αίτησης ακύρωσης της δια-
γωνιστικής διαδικασίας για τη πώληση του ΑΔΜΗΕ, γι αυτό και αποφασίστηκε η προσφυγή 
στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. «Η ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ και τα Σωματεία - Μέλη της θα πράξουν στο 
ακέραιο όσα χρειάζονται, ακολουθώντας τις αποφάσεις των Συνεδρίων αλλά -κυρίως- σεβό-
μενοι το μόχθο (και τις ασφαλιστικές εισφορές που κατέβαλαν επί σειρά ετών στον εργοδότη 
οι χιλιάδες εργαζόμενοι και συνταξιούχοι όπως ο Ν. 4491/66 όριζε και αναγνώρισε με σαφή-
νεια το άρθρο 34 του Ν. 2773/99 με την κύρωση της συμφωνίας ΓΕΝΟΠ/ΔΕΗ - ΠΟΣ/ΔΕΗ και 
Ελληνικής Δημοκρατίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση της Ομοσπονδίας. 



Διυπουργική σύσκεψη  για τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων  

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού εγκρίνει την εξαγορά  
της ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ από την ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ ο κανονισμός της ΥΠΑ για τα drones

Με πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα Αγροτικής 
Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Χ. 
Κασίμη, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 25 Ιανουα-
ρίου 21017 στο ΥπΑΑΤ, ευρεία σύσκεψη για το θέμα 
της πρόληψης και μείωσης των αποβλήτων τροφί-
μων. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου στη σύσκεψη 
συμμετείχαν εκπρόσωποι του Υπουργείων Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Οικονομικών, Υγείας, Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, της Γενικής Γραμματεί-
ας Εμπορίου και Καταναλωτή, της Ελληνικής Στατι-
στικής Αρχής, του ΕΦΕΤ, του Γενικού Χημείου του 
Κράτους, του Γεωπονικού Πανεπιστημίου και υπηρε-
σιακών παραγόντων του ΥΠΑΑΤ. Το Τμήμα Αγροτικής 
Πολιτικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Πολιτικής, Διε-
θνών Σχέσεων & Προώθησης Προϊόντων του ΥΠΑΑΤ 
παρουσίασε τις τρέχουσες εξελίξεις σε παγκόσμιο 
επίπεδο και επίπεδο ΕΕ. Η δημιουργία αποβλήτων 
τροφίμων αποτελεί ένα παγκόσμιο πρόβλημα, που 
αφορά στην επισιτιστική ασφάλεια, στην αντιμετώπι-
ση της πείνας και στο περιβάλλον, με επιπτώσεις στην 
οικονομία και την κοινωνία. Η Γενική Συνέλευση του 
Ο.Η.Ε. έχει θέσει ως στόχο τη μείωση της απώλειας 
και της σπατάλης των τροφίμων σε όλη την αλυσίδα 
εφοδιασμού τροφίμων (από την παραγωγή έως την 
κατανάλωση) έως το 2030, ένας στόχος που δεσμεύει 

τόσο την Ε. Ένωση όσο και την Ελλάδα. Σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις του FAO και της Ε. Ένωσης, περίπου 
1,3 δις τόνοι τροφίμων που παράγονται για ανθρώπι-
νη κατανάλωση χάνονται ή καταλήγουν σε απόβλητα 
σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ μόνο στην Ε. Ένωση τα 
απόβλητα τροφίμων ανέρχονται σε 88 εκατ. τόνους 
ετησίως. Όσον αφορά στη συμμετοχή των διαφόρων 
τομέων στη δημιουργία αποβλήτων τροφίμων στην 
ΕΕ, οι εκτιμήσεις έχουν ως εξής: Νοικοκυριά, πο-
σοστό 53%, Μεταποίηση, ποσοστό 19%, Τομέας υπη-
ρεσιών τροφίμων, ποσοστό 12%, παραγωγή, ποσοστό 
11% και τομέας χονδρικής και λιανικής πώλησης, πο-
σοστό 5%. Η ΕΕ έχει ήδη προχωρήσει σε μια σειρά 
δράσεων στο πλαίσιο του Πακέτου Κυκλικής Οικο-
νομίας, όπως η δημιουργία της Πλατφόρμας της ΕΕ 
για την απώλεια τροφίμων και τα απόβλητα τροφίμων 
και ορισμένες νομοθετικές προτάσεις (αναθεώρηση 
Οδηγίας Πλαισίου για τα Απόβλητα, σχέδια κατευθυ-
ντηρίων γραμμών για τη δωρεά τροφίμων και τη χρή-
ση πρώην τροφίμων ως ζωοτροφές, παρακολούθηση 
αποβλήτων τροφίμων), που ήδη εξετάζονται από τις 
αρμόδιες ομάδες και επιτροπές της ΕΕ. Όσον αφορά 
στην Ελλάδα, αναφέρθηκαν ορισμένες ενέργειες που 
ήδη υλοποιούνται και συμβάλλουν στην πρόληψη και 
μείωση των αποβλήτων στην Ελλάδα, όπως: δωρεάν 

διανομή οπωροκηπευτικών σε ευπαθείς ομάδες της 
χώρας στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων στήριξης 
για τους παραγωγούς ορισμένων οπωροκηπευτικών 
(ρωσικό εμπάργκο), διάθεση προϊόντων αλιείας που 
κατάσχονται για φιλανθρωπικούς και κοινωφελείς 
σκοπούς, η απαλλαγή από τον ΦΠΑ στις περιπτώ-
σεις τροφίμων που διατίθενται δωρεάν σε φορείς με 
φιλανθρωπικό ή κοινωφελή σκοπό, προκειμένου να 
διανεμηθούν αποκλειστικά σε ευπαθείς κοινωνικές 
ομάδες, διάθεση τροφίμων περασμένης χρονολογίας 
ελάχιστης διατηρησιμότητας, πλην των ευαλλοίωτων, 
σε χαμηλότερη τιμή και υπό συγκεκριμένες προϋ-
ποθέσεις. Στη συνάντηση τονίστηκε η σημασία του 
Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και Στρα-
τηγικού Σχεδίου Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων, 
που θέτουν τη μείωση των αποβλήτων τροφίμων 
ως μια προτεραιότητα της χώρας, ενώ διαφάνηκε η 
κοινή προσέγγιση όλων των συμμετεχόντων για την 
αναγκαιότητα μείωσης των αποβλήτων τροφίμων 
και εξεύρεσης αποτελεσματικών τρόπων επίλυσης. 
Επιπλέον, τονίστηκε η ανάγκη συνεργασίας όλων των 
εμπλεκομένων φορέων, καθώς και όσων δραστηρι-
οποιούνται στον τομέα της δωρεάς τροφίμων σε ευ-
παθείς κοινωνικές ομάδες, καθώς επίσης η εξέταση 
του θέματος σε σχέση με το προσφυγικό πρόβλημα.

Την έγκρισή της για την απόκτηση καταστημάτων του 
ομίλου Μαρινόπουλου από την Σκλαβενίτης, υπό τις ήδη 
γνωστές προϋποθέσεις και όρους, έδωσε κατά τη σημε-
ρινή της συνεδρίαση η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Συγκε-
κριμένα η Επιτροπή Ανταγωνισμού, άναψε το πράσινο 
φως για τη συγκεκριμένη συγκέντρωση θέτοντας, ως 
αναγκαία προϋπόθεση την υλοποίηση των δεσμεύσεων 
που ανέλαβε ο εξαγοράζων όμιλος Σκλαβενίτης έναντι 
της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δηλαδή την εκποίηση 22 

καταστημάτων λιανικής πώλησης και να διατηρηθεί μία 
μεταβατική χρονική περίοδος 3 ετών και υπό συγκε-
κριμένες προϋποθέσεις, εμπορική συνεργασία με τους 
μικρούς τοπικούς προμηθευτές της Μαρινόπουλος. Ει-
δικότερα, πρέπει να εκποιηθούν 19 καταστήματα στην 
Αττική, από τα οποία στους δήμους Πειραιά (4 καταστή-
ματα), Αθηναίων (3 καταστήματα), Αγίου Δημητρίου (3 
καταστήματα), Παλαιού Φαλήρου (2 καταστήματα), Νέας 
Σμύρνης, Αγίου Ιωάννη Ρέντη, Ταύρου, Ασπροπύργου, 

Νίκαιας, Βριλησσίων και Καλλιθέας (από 1 κατάστημα), 
καθώς και στο Ηράκλειο Κρήτης (2 καταστήματα) και στο 
Λασίθι (1 κατάστημα). Η Επιτροπή στην απόφασή της ση-
μειώνει ότι «τα προαναφερόμενα διορθωτικά μέτρα είναι 
επαρκή, κατάλληλα και αναλογικά για να διασφαλίσουν 
συνθήκες αποτελεσματικού ανταγωνισμού στις επιμέ-
ρους σχετικές αγορές λιανικής πώλησης ειδών σούπερ 
μάρκετ σε τοπικό επίπεδο, καθώς και σε αγορές εφοδια-
σμού (procurement) στην ελληνική επικράτεια».

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο κανονισμός της Υπηρεσίας Πολι-
τικής Αεροπορίας που ρυθμίζει τις διαδικασίες αδειοδότησης Εκπαιδευτικών Κέντρων 
και χειριστών ΣμηΕΑ, γνωστά ως drones. Με το νέο κανονισμό καθορίζονται οι όροι και 
προϋποθέσεις για την απόκτηση άδειας drones, καθώς και της ειδικότητας εκπαιδευτή 
χειριστών. Ειδικότερα στοχεύει να ρυθμίσει περαιτέρω, κατ΄ εφαρμογή τουκΚανονισμού 
του πλαισίου πτήσεων ΣμηΕΑ (ΦΕΚ/Β/3152/30-9-2016), την ευρεία χρήση των ΣμηΕΑ 
στη χώρα μας προκειμένου να εξασφαλίσει ένα υψηλό επίπεδο ασφαλείας πτήσεων, 
λαμβάνοντας υπόψη ότι αυξάνεται ραγδαία η χρήση των ΣμηΕΑ για επαγγελματικούς 
σκοπούς. Οι χειριστές που κάνουν επαγγελματική χρήση ενός ΣμηΕΑ, πρέπει να είναι 
κάτοχοι άδειας χειριστή ΣμηΕΑ συγκεκριμένης κατηγορίας, (ανάλογα τη μέγιστη μάζα 
απογείωσης - οι άδειες χωρίζονται σε 5 κατηγορίες) που χορηγείται από την ΥΠΑ. Προ-
κειμένου να αδειοδοτηθεί ένας υποψήφιος, επαγγελματίας χειριστής ΣμηΕΑ, πρέπει να 
ολοκληρώσει πρόγραμμα θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε αδειοδοτημένο 
Εκπαιδευτικό Κέντρο ΣμηΕΑ, καθώς και να πετύχει στις θεωρητικές εξετάσεις της ΥΠΑ 

και σε πρακτική εξέταση ενώπιον πιστοποιημένου εξεταστή. Με παρόμοιες διαδικασί-
ες, αδειοδοτούνται τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι εξεταστές ΣμηΕΑ. Τα Εκπαιδευτικά 
Κέντρα ΣμηΕΑ λαμβάνουν άδεια λειτουργίας από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορί-
ας, εφόσον ικανοποιούν τις προϋποθέσεις που τίθενται στον εν λόγω κανονισμό. Ακο-
λουθώντας τις υψηλές προδιαγραφές και υιοθετώντας τις αρχές που έχουν τεθεί από 
ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς, τα Εκπαιδευτικά Κέντρα ΣμηΕΑ πρέπει να 
διαθέτουν σύγχρονες εγκαταστάσεις, οπτικοακουστικά μέσα και ΣμηΕΑ που κατέχουν 
τα απαραίτητα πιστοποιητικά της κατηγορίας τους. Κοινός στόχος όλων είναι η παροχή 
υψηλής ποιότητας εκπαιδευτικών προγράμματων ΣμηΕΑ πιστοποιημένων από την ΥΠΑ 
που μπορούν να παρακολουθήσουν οι υποψήφιοι χειριστές ΣμηΕΑ. Ο νέος κανονισμός 
θεσμοθετεί το πλαίσιο της επαγγελματικής χρήσης των ΣμηΕΑ στη χώρα μας, εξασφαλί-
ζοντας την επαγγελματική δραστηριότητα των χειριστών τους, αλλά παράλληλα ενισχύει 
την ασφάλεια πτήσεων των ΣμηΕΑ που αποτελεί θέμα πρωτίστης σημασίας για την Υπη-
ρεσία Πολιτικής Αεροπορίας.
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ΣΕΒ: 9+20 προτάσεις για την ανάπτυξη

Τροποποίηση του νόμου για τις ΑΕ ζητούν περιφέρεια Αττικής και 
ΕΒΕΑ για να δοθεί «ανάσα» στις επιχειρήσεις

Ανακοίνωση του ΑΣΕΠ για «αντιποίηση» της ιστοσελίδας του

Την ανάγκη να ληφθούν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες ώστε 
να επιστρέψει η χώρα στην ανάπτυξη επισημαίνει ο ΣΕΒ 
στο εβδομαδιαίο δελτίο του, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτές 
επενδύσεις για ηλεκτρικές διασυνδέσεις, έξυπνα δίκτυα και 
τη σύσταση χρηματιστηρίου ενέργειας. Όπως αναφέρει, θα 
πρέπει οι πρωτοβουλίες να ανακοινωθούν όλες μαζί, σαν ένα 
πακέτο δράσεων, έτσι ώστε να σηματοδοτήσουν μία οριστική 
αλλαγή υποδείγματος σε σχέση με τις πρακτικές του παρελ-
θόντος. Σύμφωνα με τον ΣΕΒ αυτές είναι:

1. Εμπροσθοβαρής δημοπράτηση όλων των προγραμματι-
σμένων ιδιωτικοποιήσεων με αυστηρή καταληκτική ημερο-
μηνία ολοκλήρωσης το συντομότερο δυνατόν. 

2. Μείωση του συνολικού συντελεστή φορολόγησης της ερ-
γασίας για να ανασάνουν οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα 
από την υπερφορολόγηση.

3. Εισαγωγή ενός συστήματος υπεραποσβέσεων 200% στις 
δαπάνες επενδύσεων, ή, εναλλακτικά, απόσβεση του 100% 
της επενδυτικής δαπάνης την πρώτη χρονιά λειτουργίας της 
νέας επένδυσης, με οριζόντιο τρόπο ώστε να μην τίθενται 
θέματα κρατικών ενισχύσεων.

4. Υιοθέτηση καθολικής ηλεκτρονικής τιμολόγησης μεταξύ 
επιχειρήσεων και ηλεκτρονικών συναλλαγών μεταξύ επιχει-
ρήσεων και καταναλωτών για να μειωθούν οι ευκαιρίες για 
φοροδιαφυγή.

5. Μείωση του αφορολόγητου στο επίπεδο που ορίζεται από 
το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, έτσι ώστε όλοι οι Έλ-
ληνες να αρχίσουν να πληρώνουν ένα μικρό ποσό φόρου. 

6. Περικοπές λειτουργικών δαπανών ύψους 1 π.μ. του ΑΕΠ 
στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, εξαιρουμένων των κλάδων 
κοινωνικής προστασίας, υγείας και εκπαίδευσης, και, πα-
ράλληλα, εισαγωγή συγκεκριμένων και ποσοτικοποιημένων 
προγραμμάτων βελτίωσης της παραγωγικότητας σε όλους 
τους τομείς που δραστηριοποιείται το δημόσιο.

7. Καθορισμός ημερομηνίας, εντός τριμήνου, υποχρεωτικής 

άρσης των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων των επιχει-
ρήσεων, με τις τράπεζες να ενημερώνουν τις φορολογικές 
αρχές για όλες τις σημαντικού ύψους συναλλαγές. 

8. Εισαγωγή πιο φιλόδοξης στοχοθέτησης για την μείωση 
των κόκκινων δανείων, με τυχόν υστερήσεις να αντιμετωπί-
ζονται με την αυτόματη πώληση δανείων στη δευτερογενή 
αγορά.

9. Άμεση (αναλόγως των χρηματοοικονομικών συνθηκών 
στην αγορά) προσφυγή του δημοσίου στις κεφαλαιαγορές 
με την έκδοση ομολόγων, σε χαμηλά ποσά και σε διάφορες 
διάρκειες, ώστε να δημιουργηθεί μία καμπύλη αποδόσεων 
και να γίνουν εμφανή το κόστος της αδράνειας στην υλοποί-
ηση, και το κέρδος από την ταχύτερη εφαρμογή, του προ-
γράμματος.

Ο ΣΕΒ προτείνει παράλληλα πρωτοβουλίες στο αναπτυξιακό 
επίπεδο με έμφαση σε μεγάλες επενδύσεις που μπορούν να 
προκαλέσουν διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον χωρίς να απο-
κλείεται η συμμετοχή του δημοσίου στο πλαίσιο ΣΔΙΤ. Ο ΣΕΒ 
προτείνει ενδεικτικό κατάλογο 20 τέτοιων πρωτοβουλιών 
στις οποίες περιλαμβάνονται:

1.Μεταφορά της ακτοπλοΐας και της κρουαζιέρας από τον 
Πειραιά στο Λαύριο, επέκταση του εμπορικού τμήματος του 
λιμανιού του Πειραιά στα Μέγαρα και ανάπτυξη του Πειραιά 
ως ναυτιλιακό/χρηματοοικονομικό κέντρο. 

2.Παραχώρηση/ΣΔΙΤ δραστηριοτήτων λιμένων, αεροδρομίων 
και μαρινών σε ιδιώτες επενδυτές.

3.Ανάπτυξη ολοκληρωμένου δικτύου υδατοδρομίων.

4.Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Αττικής και αύξηση χω-
ρητικότητας της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας.

5.Δημιουργία Χρηματιστηρίου Ενέργειας ΝΑ Ευρώπης με 
έδρα τη Θεσσαλονίκη.

6.Έξυπνα δίκτυα και μετρητές ηλεκτρικής ενέργειας για 
ενεργειακή εξοικονόμηση σε δημόσια κτίρια, κατοικίες και 
επιχειρήσεις.

7.Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών και δίκτυο οπτι-
κών ινών ανοικτής πρόσβασης μέχρι το σπίτι. 
8.Δημιουργία στο Θριάσιο του πρώτου ολοκληρωμένου πάρ-
κου εφοδιαστικής στην Ελλάδα, διασυνδεδεμένο με το λιμάνι 
του Πειραιά και το τρένο. 
9.Δημιουργία στην Θεσσαλονίκη (Στρατόπεδο Γκόνου) του 
δεύτερου ολοκληρωμένου πάρκου εφοδιαστικής στην Ελ-
λάδα, με έμφαση στα agro-logistics, διασυνδεδεμένο με το 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης, το τρένο, και την Εγνατία Οδό. 
10.Ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού άξονα Κρήτης.
11. Ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης αστικών αποβλήτων, 
επεξεργασία λυμάτων κλπ. 
12. Ανάπτυξη συστημάτων ύδρευσης-αποχέτευσης-άρδευ-
σης σε όλη την χώρα με την ιδιωτικοποίηση των ΕΥΔΑΠ/
ΕΥΑΘ.
13.Ψηφιακές υπηρεσίες στην εφοδιαστική αλυσίδα, στις επι-
χειρηματικές συναλλαγές, στη Δικαιοσύνη, στα λιμάνια, στην 
πολεοδομία, το Κτηματολόγιο, τους Δασικούς Χάρτες, Τράπε-
ζα Γης, Δασολόγιο, Σύστημα Διαχείρισης Δασών.
14. Αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας. 
15.Δημιουργία Τεχνόπολης στην Αττική.
16. Δημιουργία Χρηματοπιστωτικού Κέντρου στην Αθήνα. 
17.Ανάπλαση αστικών οικιστικών και εμπορικών περιοχών 
σε παρακμή, με την χορήγηση στοχευμένων φορολογικών 
κινήτρων. 
18.Αξιοποίηση του παραλιακού μετώπου της Αττικής (από τον 
Πειραιά μέχρι το Σούνιο) .
19.Ανάπτυξη και προώθηση της παραθεριστικής κατοικίας, 
τουριστικών υποδομών εναλλακτικού τουρισμού και οικιστι-
κών χωριών για συνταξιούχους.
20.Δημιουργία Πολυχώρων Ψυχαγωγίας και Εκπαίδευσης 
θεματικού χαρακτήρα με βάση την Αρχαία Ελλάδα, όπως το 
Μουσείο Δημοκρατίας, Μουσείο Εμπορίου, Μουσείο Βιοτε-
χνίας κλπ που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον τουριστών.
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Σε τροποποίηση του ισχύοντος νόμου περί Ανωνύμων Εταιριών, προκειμένου να αποφευ-
χθούν νέα λουκέτα σε επιχειρήσεις, καλούν τον υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δη-
μήτρη Παπαδημητρίου, με κοινή τους σημερινή επιστολή η περιφερειάρχης Αττικής Ρένα 
Δούρου και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντί-
νος Μίχαλος. Συγκεκριμένα ζητούν από το υπουργείο να προβεί σε αυτή την τροποποίηση 
"προκειμένου να αποφευχθεί κύμα λουκέτων σε επιχειρήσεις, που λόγω της οικονομικής 
κρίσης δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συνέχισης της λειτουργίας τους, με βάση τον ισχύοντα 
νόμο". Όπως σημειώνεται στην επιστολή, στην ουσία η τροποποίηση προσφέρει «ανάσα» στις 
επιχειρήσεις που αγωνίζονται να επιβιώσουν για τα επόμενα δύο χρόνια. Σύμφωνα με την 

ισχύουσα νομοθεσία, οι περιφέρειες υποχρεούνται να κινήσουν δικαστικές διαδικασίες για τη 
διακοπή λειτουργίας επιχειρήσεων που βρίσκονται στη διοικητική της δικαιοδοσία, υπό συ-
γκεκριμένες προϋποθέσεις. Όπως για παράδειγμα όταν η εταιρία δεν έχει το ελάχιστο κεφά-
λαιο που ορίζεται κάθε φορά από το νόμο, όταν το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της εταιρίας 
μειωθεί κάτω από το 1/10 του μετοχικού της κεφαλαίου και όταν η εταιρία δεν έχει υποβάλει 
οικονομικές καταστάσεις επί μία τριετία. Προκειμένου μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, που 
απασχολούν χιλιάδες εργαζόμενους και χειμάζονται στη δύσκολη οικονομική συγκυρία, να 
μην πάψουν να λειτουργούν, απαιτείται, όπως τονίζουν η κυρία Δούρου και ο κ. Μίχαλος, η 
τροποποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ιστοσελίδες με λογότυπο και διεύθυνση επιτήδεια κατασκευ-
ασμένα, ώστε να δίνεται η εντύπωση ότι προέρχονται από το 
ΑΣΕΠ, έκαναν τις τελευταίες ημέρες την εμφάνισή τους στο 
διαδίκτυο. Εκμεταλλευόμενες, μάλιστα, την αυξημένη ζήτηση 
για τρεις προκηρύξεις που βρίσκονται σε εξέλιξη, ιδιαίτερα για 

την 7Κ/2016 που αφορά σε 1.666 προσλήψεις σε νοσοκομεία, 
υπόσχονται παροχή υπηρεσιών σε σχέση με το ΑΣΕΠ, έναντι 
χρηματικού ανταλλάγματος. Η ύπαρξή τους περιήλθε σε γνώση 
του ΑΣΕΠ, το οποίο ενημέρωσε σχετικά την Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, προκειμένου να προβεί 

στις δέουσες ενέργειες. Σε ανακοίνωσή του, το ΑΣΕΠ διευκρι-
νίζει ότι η ιστοσελίδα του είναι αποκλειστικά η www.asep.gr 
και ενημερώνει ότι οι οποιεσδήποτε συμβουλευτικές υπηρεσί-
ες του, είτε μέσω της ιστοσελίδας του, είτε μέσω του Γραφείου 
Εξυπηρέτησης Πολιτών, παρέχονται στους πολίτες δωρεάν.



Επισημάνσεις, από την ΕΣΕΕ, για τη μεταβίβαση όλων των ασφαλιστικών 
οφειλών στο ΚΕΑΟ, ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας

Σε διευκρινιστικές επισημάνσεις αναφορικά με την προσφάτως δημοσιευθείσα 
απόφαση διαβίβασης του συνόλου των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών 
στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) των οφειλετών του ΙΚΑ-
ΕΤΑΜ του ΟΑΕΕ, του ΕΤΑΑ και του ΟΓΑ, προχώρησε η Ελληνική Συνομοσπονδία 
Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ΑΠΕ η ΕΣΕΕ 
αναφέρει τα εξής: Σύμφωνα με την σχετική υπουργική απόφαση διαβιβάζονται 
στο ΚΕΑΟ από τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 
ανεξαρτήτως ύψους και εισπραξιμότητας, οι οποίες κατά την έκδοση της απόφα-
σης δεν βρίσκονται σε καθεστώς ενεργούς ρύθμισης. Από εδώ και στο εξής όλα 
τα χρέη προς τα ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ), άνω και κάτω των 5.000 ευρώ 
θα εισπράττονται από το ΚΕΑΟ. Μέχρι τώρα στο ΚΕΑΟ διαβιβάζονταν από τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς, ληξιπρόθεσμες οφειλές, οι οποίες πληρούσαν συ-
γκεκριμένα κριτήρια, ενώ το ύψος της οφειλής έπρεπε να ανέρχεται στο ποσό των 
5.000 ευρώ και άνω. Αναφορικά με τη μεταβίβαση ακινήτων ή σύσταση εμπράγ-
ματου δικαιώματος επ’ αυτού, οι φορείς κοινωνικής ασφάλισης διατηρούν το δι-
καίωμα να μην χορηγούν αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας σε οφειλέτη, 
εφόσον η οφειλή δεν είναι διασφαλισμένη.  Οι βασικές διαπιστώσεις της ΕΣΕΕ 
είναι οι ακόλουθες:
- Η διαβίβαση των ασφαλιστικών οφειλών κάτω των 5.000 ευρώ στο ΚΕΑΟ δε 
συνδέεται με τη διαδικασία των κατασχέσεων και ούτε αλλάζει κάτι σχετικά με 
αυτήν. Το υπουργείο Εργασίας διευκρινίζει ότι μέχρι σήμερα δεν έχει πραγμα-
τοποιηθεί καμία κατάσχεση, για ποσό κάτω των 5.000 ευρώ, ενώ κατασχέσεις 
επιδιώκονται μόνο όπου υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία και μεγάλες οφειλές με 
αποδεδειγμένη αδυναμία καταβολής των εισφορών.
- Στο τέλος του 2016 το συνολικό ποσό των οφειλών που είχαν ενταχθεί στο 
ΚΕΑΟ, διαμορφώθηκε στα 17,54 δισ. ευρώ (τρέχον υπόλοιπο). Το τρέχον υπό-
λοιπο μεταβάλλεται καθημερινά, καθώς οι οφειλές των ενταγμένων οφειλετών 
αφενός αυξάνονται λόγω των μηνιαίων πρόσθετων τελών καθυστέρησης ή από 
νέες οφειλές που δημιουργούν οι οφειλέτες αυτοί και αφετέρου μειώνονται με 
τις καταβολές ποσών (δόσεις ρύθμισης, έναντι καταβολή, εξόφληση).
- Εντός του τελευταίου τριμήνου το τρέχον υπόλοιπο των οφειλών στο ΚΕΑΟ αυ-
ξήθηκε κατά 615,3 εκατ. ευρώ, που αναλογεί σε 3,64% αύξηση. Από αυτά, τα 395,5 
εκατ. ευρώ είναι αύξηση στις κύριες οφειλές και τα 219,8 εκατ. ευρώ αύξηση 
στα πρόσθετα τέλη (3,23% και 4,68% αύξηση, αντίστοιχα). Μέσα στο Δ΄ Τρίμηνο 
εντάχθηκαν οι οφειλές 12.719 οφειλετών ύψους 181,9 εκατ. ευρώ (κύρια οφειλή 
και πρόσθετα τέλη).

- Παρατηρείται συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότερες κλίμακες 
οφειλών με 127.806 οφειλέτες (40,6% των οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 
15.000 ευρώ ο καθένας, ενώ το 64,6% των οφειλετών (203.504 οφειλέτες) έχουν 
οφειλή έως 30.000 ευρώ ο καθένας.
- Οι οφειλές στο ΚΕΑΟ το 2016 αυξήθηκαν κατά 2,2 δισ. ευρώ. - Σύμφωνα με τα 
στοιχεία του υπουργείου Εργασίας από τα συνολικά 33,6 δισ. ευρώ των κατα-
γεγραμμένων οφειλών 25ετίας και πλέον (από το 1990) σε όλα τα ασφαλιστικά 
ταμεία, τα 21,6 δισ. είναι χρέη που δημιουργήθηκαν μετά το 2009 και κατά τη 
περίοδο της κρίσης.
- Αναλυτικά το 90% των απλήρωτων εισφορών, δηλαδή τα 30 δισ. ευρώ, αφορούν 
τα δύο μεγάλα ταμεία το ΙΚΑ με 19,5 δισ. ευρώ και τον ΟΑΕΕ με 10,5 δισ. ευρώ, 
ενώ ακολουθούν ο ΟΓΑ με 1,4 δισ., το ΕΤΑΑ με 836 εκατ. και το ΤΣΜΕΔΕ με 800 
εκατ. ευρώ. Με αφορμή την παραπάνω εξέλιξη, ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, Βασίλης 
Κορκίδης προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «…Αδιαμφισβήτητα, οι ασφαλιστικές 
υποχρεώσεις για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις, που απορρέουν 
από τη θέσπιση του νέου ΕΦΚΑ, έχουν διαμορφώσει ένα κλίμα προβληματισμού 
και ανησυχίας στην αγορά. Είναι γεγονός πως το όριο των 5.000 ευρώ λειτουρ-
γούσε ως ασφαλιστική δικλίδα και στην ουσία αποτελούσε ένα “μαξιλάρι” προ-
στασίας για τους μικροοφειλέτες. Η μεταβίβαση του συνόλου των ληξιπρόθεσμων 
ασφαλιστικών εισφορών από τα Ταμεία, στον εισπρακτικό μηχανισμό του ΚΕΑΟ 
για την εντατικοποίηση των διαδικασιών αναγκαστικής είσπραξης, όπως εκείνες 
των κατασχέσεων και των πλειστηριασμών, θα πρέπει να μας κάνει ιδιαίτερα προ-
σεκτικούς και να μας βρει ενημερωμένους, ώστε να αποφύγουμε ηλεκτρονικά 
κατασχετήρια και δεσμεύσεις επιχειρηματικών λογαριασμών. Η ΕΣΕΕ, μάλιστα, 
προειδοποιεί ότι όσο καθυστερεί η ψήφιση και εφαρμογή του εξωδικαστικού 
συμβιβασμού, τόσο περισσότερες επιχειρήσεις εκτίθενται στο κίνδυνο έκρηξης 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών τους σε Δημόσιο, Ασφαλιστικά Ταμεία και τράπε-
ζες. Αντιθέτως, ο “Μηχανισμός Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών” για επιχει-
ρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες δίνει τη δυνατότητα στην Ειδική Γραμμα-
τεία Ιδιωτικού Χρέους να ξεκινήσει τη διαδικασία βοήθειας για την ταυτόχρονη 
ρύθμιση όλων των υποχρεώσεών τους. Το μόνο λοιπόν που ενδέχεται να αποτελεί 
παρηγοριά στην απόφαση της διαβίβασης των οφειλών από το πρώτο ευρώ στο 
ΚΕΑΟ, είναι να βοηθήσει τον υπόχρεο να καλύψει έτσι το ελάχιστο απαιτούμενο 
όριο των 20.000 ευρώ, για την ένταξη του οφειλέτη στον μηχανισμό ρύθμισης, με 
το ενδεχόμενο πλεονέκτημα να “κουρευτούν” τα πρόστιμα και οι προσαυξήσεις 
της οφειλής…».
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Έλεγχοι στα συστήματα ηλεκτρονικών πληρωμών από τις υπηρεσίες  
του υπουργείου Οικονομικών

«Σαφάρι» ελέγχων στα συστήματα ηλεκτρο-
νικών πληρωμών, στα POS, με στόχο την προ-
στασία των καταναλωτών και τη διασφάλιση του 
δημόσιου συμφέροντος, διενεργούν οι αρμό-
διες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ όπως ανέφερε η υφυπουρ-
γός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, μιλώ-
ντας χθες στη Βουλή, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί 
βρίσκονται σε επαγρύπνηση και έχουν δοθεί 
οι απαραίτητες οδηγίες προς τα συνεργεία δι-
ενέργειας μερικών επιτόπιων ελέγχων πρόλη-
ψης για τη διαπίστωση της εκπλήρωσης των 
φορολογικών υποχρεώσεων. Σύμφωνα με τις 
οδηγίες αυτές ζητείται να αποτυπωθεί αν διαπι-

στώθηκε ότι το ελεγχόμενο πρόσωπο που ασκεί 
οικονομική δραστηριότητα διαθέτει POS, μη-
χάνημα απόδειξης καρτών πληρωμής, που έχει 
εγκατασταθεί από αλλοδαπό πάροχο υπηρεσιών 
πληρωμών και ζητείται παράθεση ενδείξεων για 
τη διαπίστωση προέλευσης του παρόχου υπηρε-
σιών πληρωμών.   Η υφυπουργός Οικονομικών 
επισήμανε ότι με βάση το υφιστάμενο θεσμικό 
πλαίσιο ο προμηθευτής δεν δικαιούται να επι-
βάλει επιβαρύνσεις στους καταναλωτές για τη 
χρήση ενός συγκεκριμένου μέσου πληρωμής. 
Επομένως, επιπλέον χρεώσεις στις καθημερινές 
συναλλαγές με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών 
απαγορεύονται. Αναφερόμενη ειδικότερα στους 

διενεργούμενους ελέγχους, η κ. Παπανάτσιου 
είπε ότι ήδη, σε συνεργασία με την Οικονομική 
Αστυνομία, ελέγχεται το πελατολόγιο εταιρείας, 
η οποία εντοπίστηκε ότι προμήθευε ελληνικές 
επιχειρήσεις με συσκευές POS που εκκαθάρι-
ζαν συναλλαγές πληρωμών σε αλλοδαπή τράπε-
ζα, ενώ οι σχετικές συμβάσεις είχαν καταρτιστεί 
μετά την έναρξη των capital controls, το οποίο 
δεν επιτρέπεται βάσει της ΠΝΠ «Επείγουσες 
ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην 
ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαί-
ων». Τα ΑΦΜ των επιχειρήσεων αυτών διασταυ-
ρώθηκαν με τα στοιχεία TAXIS, προκειμένου να 
επιλεγούν υποθέσεις για περαιτέρω έλεγχο. 
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To πρωτογενές δημοσιονομικό πλεό-
νασμα της Ελλάδας για το 2016 έφθασε 
το 1% ως 1,5% του ΑΕΠ το 2016, πάνω 
από τον στόχο του προγράμματος για 
πλεόνασμα 0,6% του ΑΕΠ, καθώς τα 
φορολογικά έσοδα βελτιώθηκαν, ανα-
φέρει δημοσίευμα του Reuters, που 
επικαλείται δηλώσεις αξιωματούχων 
της ελληνικής κυβέρνησης. «Η επίδο-
ση αυτή θα μας βοηθήσει… να αντι-
σταθμίσουμε την άποψη του ΔΝΤ ότι 
η Ελλάδα θα χρειαζόταν πρόσθετα 
μέτρα, ώστε να καλύψει ένα δημοσιο-
νομικό κενό που προβλέπει στο 2018 
για την επίτευξη του στόχου για πλεό-
νασμα 3,5%», δήλωσε Έλληνας αξιωμα-
τούχος. Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι 
η τελευταία πρόβλεψη για το πρωτο-
γενές πλεόνασμα λαμβάνει υπόψη το 
αποτέλεσμα από την εφάπαξ ενίσχυση 
των συνταξιούχων, ύψους περίπου 600 
εκατ. ευρώ, στα τέλη του 2016. «Χάρη 
σε αυτή την επίδοση (του 2016), κά-
νουμε μία πολύ καλύτερη αρχή το 
2017», δήλωσε ο αξιωματούχος, ανα-

φερόμενος στα κρατικά έσοδα.

Το πρωτογενές πλεό-
νασμα της Ελλάδας το 
2016 έφθασε το 1% ως 
1,5% του ΑΕΠ, αναφέρει 
το Reuter

Ως "πολύ αμφίβολη" κρίνει "την επίτευξη του φιλό-
δοξου στόχου που έχει τεθεί για μεγέθυνση κοντά 
στο 3% στο τρέχον έτος", το Ίδρυμα Βιομηχανικών 
και Οικονομικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) στο τελευταίο τεύ-
χος για το 2016, της τριμηνιαίας έκθεσής του υπό 
τον τίτλο: «Η Ελληνική Οικονομία». Σύμφωνα με την 
ίδια έκθεση, "αυτή είναι πιθανό να κυμανθεί στην 
περιοχή του 1,5 με 2%, ένα όχι ευκαταφρόνητο επί-
πεδο", όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά. Κατά το 
ΙΟΒΕ, "αρκετές από τις λειτουργίες της οικονομίας 
σταδιακά ανακάμπτουν από το πλήγμα του καλοκαι-
ριού του 2015 και βρίσκουν μια κανονικότητα. Έτσι, 
καθώς η βάση εκκίνησης ήταν χαμηλή, η ανάκαμ-
ψη δεν πρέπει να δημιουργεί έκπληξη. Επιπλέον, 
μεταρρυθμίσεις στις αγορές εργασίας και προϊό-
ντων συνεισφέρουν θετικά, έστω με καθυστέρηση. 
Επίσης, η ενίσχυση των ηλεκτρονικών μέσων πλη-
ρωμών στην αγορά βελτιώνει το ΑΕΠ, όπως και τα 
φορολογικά έσοδα και μειώνει αντίστοιχα τη μη κα-
ταγεγραμμένη δραστηριότητα. Όμως, αυτή η θετική 
αντίδραση της οικονομίας δεν μπορεί να παρερμη-

νεύεται ότι εξασφαλίζει μια πορεία διατηρήσιμης 
ανάπτυξης μεσοπρόθεσμα". Όπως σημειώνεται στο 
προοίμιο της έκθεσης, "μετά τη βαθιά ύφεση που 
διαρκεί από το 2008, το πραγματικό κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ στη χώρα μας βρίσκεται σήμερα περίπου στο 
επίπεδο που είχε το 2000. Η ταχύτατη αύξηση των 
εισοδημάτων που παρατηρήθηκε από την είσο-
δο στην Ευρωζώνη και έως το 2008, στηριζόμενη 
κυρίως σε εξωτερικό δανεισμό, αντιστράφηκε, με 
μια μείωση περίπου συμμετρικής έντασης και χα-
ρακτήρα έως το 2016. Το ίδιο λίγο-πολύ ισχύει και 
για τις τιμές των ακινήτων. Ήταν κυρίως η υψηλή 
εισροή κεφαλαίων και οι θετικές προσδοκίες που 
διαμόρφωναν τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις 
που στήριξαν τότε τη μεγέθυνση. Η κρίση του 2008 
ήταν διεθνής, όμως για την ελληνική οικονομία αμ-
φισβήτησε στη βάση του το υπόδειγμά ανάπτυξης 
και πυροδότησε έναν κύκλο ακραίας αβεβαιότητας". 
Σύμφωνα με το ΙΟΒΕ, "αν και βαριά τραυματισμέ-
νη πάντως, η οικονομία δεν έχει βρεθεί κάτω από 
το επίπεδο της εισόδου στην Ευρωζώνη, δεν είναι 
χωρίς σφυγμό και χωρίς θετικές προοπτικές. Ένας 
νέος κύκλος ανάπτυξης είναι εφικτός, όμως δεν 
μπορεί να ξεκινήσει αυτόματα, ιδίως καθώς η πρό-
σβαση σε εξωτερικά κεφάλαια θα είναι αναγκαστι-
κά περισσότερο μετρημένη. Απαιτείται πολύ καθα-
ρό πολιτικό στίγμα και ανάλογη κοινωνική στήριξη. 
Τότε μόνο θα υπάρξει σημαντική άνοδος επενδύσε-
ων και αντιστροφή των αρνητικών προσδοκιών στη 
βάση ενός αξιόπιστου προτύπου ανάπτυξης. Κα-
θώς μάλιστα βασικές ανισορροπίες της οικονομίας 
έχουν ουσιαστικά διορθωθεί, ήδη εδώ και περίπου 
μια διετία, δύσκολα γίνεται κατανοητό γιατί τόσο 
από την ελληνική πλευρά όσο και από τους εξω-
τερικούς εμπλεκόμενους θεσμούς δεν φαίνεται να 
αξιολογείται ως εξαιρετικά σημαντικός παράγοντας 
ο χρόνος που χάνεται. Άλλωστε, και η επιτυχία στην 
εξισορρόπηση των περίφημων δίδυμων ελλειμάτων 
μπορεί να αναιρεθεί αν ακολουθηθεί στη συνέχεια 
λάθος δρόμος". Στο εξωτερικό ισοζύγιο, σημειώ-
νεται στην ίδια έκθεση, "η ανάπτυξη αναπόφευκτα 
θα φέρει και άνοδο των εισαγωγών, οπότε πρέπει 
να υπάρχει και συστηματική άνοδος των εξαγωγών. 
Δημοσιονομικά, δεν θα είναι διατηρήσιμη η ισορ-
ροπία μέσω της υπερβολικής επιβάρυνσης όσων 
τηρούν το σύνολο των νόμων και των κανόνων, ούτε 
με υπερβολική μεταφορά πόρων, μέσω του προϋ-
πολογισμού, από τους εργαζόμενους, προκειμένου 
να καλύπτονται ελλείματα του ασφαλιστικού. Άρα 
για να είναι διατηρήσιμη η σημαντική εξισορρόπηση 
του έχει επιτευχθεί, χρειάζεται η επιμονή σε μεταρ-
ρυθμιστικές τομές. Τέτοιες διαρθρωτικές κινήσεις 
θα συνεισφέρουν συνολικά προς την κατεύθυνση 
της αξιοπιστίας του οικονομικού προγράμματος και 
τελικά της ανάπτυξης". Κατά το ΙΟΒΕ, "για να κινηθεί 
συστηματικά ανοδικά η οικονομία από το σημερινό 
σημείο εκκίνησης, είναι απαραίτητο να υπάρξει στα-
θεροποίηση της οικονομικής πολιτικής σε μια αξι-
όπιστη κατεύθυνση χωρίς αμφιβολίες για ενδεχό-

μενες παλινδρομήσεις. Όσο αφήνεται να θεωρείται 
ότι καταστροφικές προοπτικές μπορεί να είναι ίσως 
αποδεκτά ενδεχόμενα, η οικονομία θα καρκινοβατεί 
στα σημερινά επίπεδα. Αν οι διαχειριστές της οι-
κονομίας εκατέρωθεν του τραπεζιού της διαπραγ-
μάτευσης δεν μπορούν να πείσουν ότι η μόνη τους 
πρόθεση και μέριμνα είναι να τεθεί η οικονομία σε 
διατηρήσιμη τροχιά ανάπτυξης, κάθε άλλη σκέψη 
ή πρόθεση τρίτων πολύ μικρή μόνο σημασία μπο-
ρεί να έχει. Θα είναι τόσο απογοητευτικό όσο και 
επικίνδυνο να εκτροχιαστεί το πρόγραμμα και μια 
παρατεταμένη καθυστέρηση πράγματι αντιστοιχεί 
σε εκτροχιασμό. Οι βάσεις για βελτίωση στο άμε-
σο προσεχές διάστημα ασφαλώς υπάρχουν, όπως 
καταδεικνύεται από επιμέρους δείκτες, όπως της 
βιομηχανικής παραγωγής, εξαγωγών αγαθών και 
κατηγοριών επενδύσεων. Η οικονομία έχει περάσει 
από ιδιαίτερα δύσκολα μονοπάτια, όμως ακόμα έχει 
σφυγμό. Σύμφωνα με την ίδια έκθεση, "όσο υπάρχει 
χρονοτριβή στο ξεκαθάρισμα των όρων της ανάπτυ-
ξης της οικονομία, δημιουργείται επιπλέον κόστος 
και κίνδυνος σε τουλάχιστον τρία ζητήματα. Πρώτον, 
ενώ το σύνολο σχεδόν του ελληνικού πληθυσμού 
έχει βιώσει δραστική μείωση του εισοδήματος, 
της περιουσίας και του βιοτικού επιπέδου του, το 
πλήγμα είναι ιδιαίτερα βαρύ για όσους βρίσκονται 
ή πλησιάζουν σε συνθήκες φτώχειας, ιδίως σε κα-
τάσταση μακροχρόνιας ανεργίας. Είναι επείγον να 
επιταχυνθεί η δημιουργία πλέγματος προστασίας, 
με στοχευμένες δράσεις και άξονα το πρόγραμμα 
ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Είναι επίσης 
κρίσιμο να αυξηθεί η ποιότητα των υπηρεσιών υγεί-
ας και εκπαίδευσης, όπου παρατηρείται έλλειμα 
αποτελεσματικότητας. Δεύτερον, όσο παρατείνεται 
η αβεβαιότητα παγώνουν οι αποφάσεις για σημα-
ντικές επενδύσεις, τόσο σε φυσικό κεφάλαιο (όπως 
στην ενέργεια και άλλους σημαντικούς κλάδους 
όπου παρατηρείται αποεπένδυση και απαιτείται 
ξεκαθάρισμα των κανόνων), όσο και σε ανθρώπινο 
κεφάλαιο (η εκπαίδευση είναι αναγκαίος μοχλός 
για ανταγωνιστικότητα χωρίς μείωση μισθών, για 
καινοτομία, όσο και για κοινωνική κινητικότητα). 
Τρίτον, η ελληνική κρίση πλέον εξελίσσεται μέσα σε 
ένα ευμετάβλητο και θολό ευρωπαϊκό και διεθνές 
περιβάλλον. 
Η διαδικασία απόσχισης του Ηνωμένου Βασιλείου 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση θέτει εκ των πραγμά-
των την Ένωση μπροστά σε επιλογές. Μια στάση 
αναμονής από της ελληνική πλευρά δεν μπορεί να 
είναι κατανοητή. Αν, όπως είναι πολύ πιθανό, υπάρ-
ξει απόπειρα επιτάχυνσης της εμβάθυνσης κοινών 
πολιτικών σε ευρωπαϊκό επίπεδο (όπως στα δημο-
σιονομικά και τραπεζικά), η Ελλάδα δεν πρέπει να 
επιτρέψει να θεωρηθεί ότι απέχει σημαντικά από 
το κατάλληλο επίπεδο εκκίνησης. Αν, από την άλλη, 
παρατηρηθούν φυγόκεντρες τάσεις και έλλειψη συ-
ντονισμού, η χώρα έχει έναν λόγο παραπάνω να έχει 
καλύψει έγκαιρα το απαραίτητο έδαφος, αλλιώς θα 
βρεθεί εκτεθειμένη και ευάλωτη.

ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη σε επίπεδο 1,5 με 2% το 2017
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Οι θέσεις, οι προτάσεις και οι παρατηρήσεις του ΠΣΔΑΤΜ  
για το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου 

Την ανησυχία και τον προβληματισμό της για τους 
σχεδιασμούς του υπουργείου και της κυβέρνησης 
γενικότερα, σε σχέση με το έργο του Εθνικού Κτη-
ματολογίου, εξέφρασε σε συνέντευξη Τύπου, που 
έγινε στα κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ ο Πανελλήνι-
ος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπο-
γράφων Μηχανικών. Σχετικά σε αναλυτικό δελτίο 
Τύπου του ΠΣΔΑΤΜ σημειώνεται ότι : Την Τετάρτη 
18 Ιανουαρίου, μετά από αρκετή καθυστέρηση, η δι-
οίκηση του ΠΣΔΑΤΜ συναντήθηκε με τον Υπουργό 
ΠΕΝ κ. Σταθάκη, ώστε να ενημερωθεί θεσμικά για 
τις επικείμενες αλλαγές που ετοιμάζουν από κοινού 
το Υπουργείο με την Παγκόσμια Τράπεζα και την 
συμβολή της διοίκησης της ΕΚΧΑ ΑΕ για την λει-
τουργία και την ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματο-
λογίου. Δυστυχώς η διοίκηση του ΠΣΔΑΤΜ μετά τη 
συνάντηση έφυγε περισσότερο προβληματισμένη 
κα ανήσυχη για τους σχεδιασμούς του Υπουργείου 
και της Κυβέρνησης γενικότερα. Όπως έγινε αντι-
ληπτό από τη συνομιλία μας με τον Υπουργό, η διοί-
κηση του Υπουργείου και της ΕΚΧΑ ΑΕ επέλεξαν να 
συνομιλούν επιλεκτικά με συγκεκριμένους φορείς, 
ενώ στις όλες διαβουλεύσεις συμμετείχαν μόνο 
υπηρεσιακοί παράγοντες από τα Υπουργεία ΠΕΝ 
και Δικαιοσύνης. Στις διαβουλεύσεις αυτές δεν 
συμμετείχαν ούτε το ΤΕΕ ως επιστημονικός σύμ-
βουλος του Κράτους θεσμικά κατοχυρωμένος, ούτε 
ο ΠΣΔΑΤΜ ως ο βασικός επιστημονικός και επαγ-
γελματικός φορέας που έχει άμεση σχέση με το 
έργο και εκπροσωπεί τους Αγρονόμους Τοπογρά-
φους Μηχανικούς που εργάζονται στην ΕΚΧΑ ΑΕ, 
στα μελετητικά γραφεία που συντάσσουν το έργο, 
αλλά και τους μελετητές. Ο ΠΣΔΑΤΜ, με αίσθημα 
ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, τον τεχνικό κόσμο 
αλλά και όσους έχουν κατανοήσει τη χρησιμότητα 
και αναγκαιότητα της ολοκλήρωσης του κτηματο-
λογίου, επέλεξε να μην παρέμβει μέσω δημοσιευ-
μάτων, όπως έγινε από άλλες πλευρές.  Η επιλογή 
αυτή ήταν συνειδητή ώστε να μη συμβάλλουμε στην 
κατάρρευση του έργου. Ωστόσο, από ορισμένους 
θεωρήθηκε αδυναμία. Για το λόγο αυτό και επιλέ-
ξαμε να προβούμε στη σημερινή συνέντευξη τύπου 
και συνεχίζουμε ακόμη πιο εντατικά, προγραμ-
ματίζοντας συναντήσεις με τις κοινοβουλευτικές 
ομάδες όλων των κομμάτων, προκειμένου να τις 
ενημερώσουμε για τον κίνδυνο που ελλοχεύει από 
τους ακροβατικούς σχεδιασμούς του υπουργείου. 
Πριν επιχειρήσουμε να αναπτύξουμε τους προβλη-
ματισμούς μας, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε σε 
όσους δεν γνωρίζουν λίγα πράγματα για το έργο της 
ολοκλήρωσης του Εθνικού Κτηματολογίου, το οποίο 
έχει χαρακτηριστεί ως το μεγαλύτερο αναπτυξιακό 
έργο που γίνεται στη χώρα μας.
-Παρουσίαση του Εθνικού Κτηματολογίου:  Σύμφω-
να με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΕΚΧΑ Α.Ε., το 
Εθνικό Κτηματολόγιο αποτελεί μια από τις σημα-

ντικότερες αναπτυξιακές υποδομές που αναπτύσ-
σονται στη χώρα, η οποία πρόκειται να μεταρρυθ-
μίσει σημαντικό τμήμα της Δημόσιας Διοίκησης σε 
θέματα ακίνητης περιουσίας και να συμβάλει απο-
φασιστικά στην επέκταση και ενδυνάμωση της ηλε-
κτρονικής διακυβέρνησης. Το Εθνικό Κτηματολόγιο 
αποτελεί ένα ενιαίο σύστημα καταγραφής πληρο-
φοριών (νομικών, τεχνικών και άλλων πρόσθετων 
πληροφοριών) των ακινήτων και των δικαιωμάτων 
πάνω σ’ αυτά, το οποίο γίνεται με την εγγύηση του 
Δημοσίου και έχει διαρκή ενημέρωση. Μέσω του 
κτηματολογίου δίνεται η ευκαιρία και η δυνατότητα 
να αποκτήσει κάθε ακίνητο στην ελληνική επικρά-
τεια την ταυτότητά του. Ταυτότητα που προσδιορίζει 
τόσο την ακριβή θέση του ακινήτου στο χώρο όσο 
και την νομική του υπόσταση και κατ’ επέκταση 
οδηγεί στην κατοχύρωση της ακίνητης περιουσίας 
δημόσιας και ιδιωτικής. Το πρώτο όφελος αυτού 
είναι η διευκόλυνση των συναλλαγών του πολίτη 
και εν συνεχεία ως εργαλείο και μοχλός ανάπτυξης 
για την πολιτεία επιφέρει πολλαπλά άλλα οφέλη. 
Η σύνταξη του αποσκοπεί στη δημιουργία ενός 
σύγχρονου, πλήρως αυτοματοποιημένου αρχείου 
ακίνητης ιδιοκτησίας, όλα τα στοιχεία του οποίου 
έχουν αποδεικτικό χαρακτήρα, εξασφαλίζοντας τη 
μεγαλύτερη δυνατή δημοσιότητα και ασφάλεια των 
συναλλαγών. Πρόκειται για ένα σύστημα σύγχρο-
νο και ολοκληρωμένο σε σύγκριση με το σύστημα 
των Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν 
τα Υποθηκοφυλακεία. Συγκεκριμένα, το Εθνικό 
Κτηματολόγιο: 1. Καταγράφει και απεικονίζει σε 
κτηματολογικά διαγράμματα το σύνολο των ακινή-
των της χώρας (γεωγραφική θέση, τα όρια και την 
έκταση αυτών). 2. Με βάση το ακίνητο καταγράφει 
όλες τις πράξεις που δημιουργούν, μεταβιβάζουν, 
αλλοιώνουν ή καταργούν δικαιώματα σε ακίνητα. 
Μπορούμε συνεπώς να πληροφορηθούμε άμεσα, 
εύκολα και αξιόπιστα το σύνολο των δικαιωμάτων 
που υπάρχουν σε κάθε ακίνητο. 3. Εγγυάται τις νο-
μικές πληροφορίες που καταγράφει, καθώς η κα-
ταχώριση κάθε πράξης γίνεται μόνο μετά από ου-
σιαστικό έλεγχο νομιμότητας, δηλαδή καμία πράξη 
δεν καταχωρίζεται αν ο μεταβιβάζων δεν είναι ο 
καταχωρισμένος στο κτηματολόγιο ως δικαιούχος. 
4. Εντοπίζει και καταγράφει συστηματικά τη Δημό-
σια ακίνητη περιουσία, για πρώτη φορά στη σύγ-
χρονη Ελλάδα. 5. Καταγράφει τα δικαιώματα από 
χρησικτησία η οποία, ιδίως στην επαρχία, αποτελεί 
τον συνηθέστερο ίσως τρόπο κτήσης κυριότητας. 6. 
Αναδεικνύει τα προβλήματα των ακινήτων και δί-
νει την δυνατότητα για διορθώσεις. Ο νόμος για τη 
σύνταξη του Εθνικού Κτηματολογίου ψηφίστηκε το 
1995 (ν.2308/1995) με σκοπό την αντικατάσταση της 
διαδικασίας του υπάρχοντος συστήματος μεταγρα-
φών και υποθηκών. Η ανάγκη αυτή προέκυψε για 
την καταγραφή και διασφάλιση της περιουσίας των 

πολιτών και του Ελληνικού Δημοσίου. Το 1998, με το 
ν. 2664/1998, συστάθηκε η ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε. η 
οποία μετά την κατάργηση του ΟΚΧΕ (ΝΠΔΔ) με το 
ν. 4164/2013, μετονομάστηκε σε ΕΘΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑ-
ΤΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ Α.Ε. - ΕΚΧΑ Α.Ε, η 
οποία έχει την αρμοδιότητα για τη μελέτη, σύνταξη 
και λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου. Μονα-
δικός μέτοχος της ΕΚΧΑ είναι το Ελληνικό Δημό-
σιο και η εταιρεία εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Επομένως, με την 
κατάργηση του ΟΚΧΕ ο οποίος είχε την ευθύνη για 
τη λειτουργία του Κτηματολογίου, η αρμοδιότητα 
αυτή δόθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Πλέον 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι 
υπεύθυνο για τη σύσταση και την λειτουργία των 
Κτηματολογικών Γραφείων, τα οποία είναι δημόσιες 
υπηρεσίες αρμόδιες για την τήρηση και ενημέρωση 
των κτηματολογικών στοιχείων και εγγραφών. Σε 
όποια περιοχή ολοκληρώνεται το έργο τα υποθη-
κοφυλακεία προβλέπεται να αντικαθίστανται από 
τα οριστικά κτηματολογικά γραφεία τα οποία υπά-
γονται στο ΥΠΕΝ. Συνοψίζοντας θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι η λειτουργία του Εθνικού Κτηματολογίου 
ήταν υπό την ευθύνη του ΥΠΕΝ και η ολοκλήρωση 
του από την ΕΚΧΑ Α.Ε. Όσον αφορά στην ολοκλή-
ρωση του έργου του Κτηματολογίου, τα στοιχεία 
έχουν ως εξής: μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί το 
10% της έκτασης της χώρας (κυρίως μεγάλες αστι-
κές περιοχές που αντιστοιχούν στο 25,3% των δικαι-
ωμάτων). Από τους παλαιότερους διαγωνισμούς δεν 
έχουν υπογραφεί οι 14 συμβάσεις από τον διαγω-
νισμό του 2011 (έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες 
και εκκρεμεί μόνο η υπογραφή), ενώ εκκρεμεί η 
διαδικασία που θα οδηγήσει στην υπογραφή των 
συμβάσεων του διαγωνισμού που προκηρύχθη-
κε το 2016. Ο τελευταίος διαγωνισμός αφορά στο 
υπόλοιπο της χώρας για 16.000.000 δικαιώματα  
καλύπτοντας το 65% της επικράτειας. Παράλληλα, 
σύμφωνα με τα στατιστικά των μελετών που είναι 
σε εξέλιξη το ποσοστό των ενστάσεων δεν ξεπερνά 
το 3% γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι το 
κτηματολόγιο που συντάσσεται είναι αξιόπιστο και 
διασφαλίζει την ακίνητη περιουσία των πολιτών. Το 
έργο αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε οριακό σημείο και 
αυτό διότι απομένει με την ολοκλήρωση του τελευ-
ταίου διαγωνισμού η ανάθεση των μελετών για την 
υπόλοιπη έκταση της χώρας. Ο διαγωνισμός αυτός 
έχει ήδη ακυρωθεί μία φορά, αν και είχε προκηρυ-
χθεί το 2013. Σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη στιγμή για 
την ολοκλήρωση του έργου, μέσω της Παγκόσμιας 
Τράπεζας, προτείνονται ριζικές και δομικές αλλα-
γές στο ισχύον πλαίσιο. Η σημαντικότερη αλλαγή 
είναι η συγχώνευση των δύο διαφορετικών συστη-
μάτων, των υφιστάμενων υποθηκοφυλακείων και 
των κτηματολογικών γραφείων σε ένα νέο δημόσιο 
φορέα με μορφή ΝΠΔΔ.
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Ο ΠΣΔΑΤΜ σχολιάζει την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας  
για το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου 

Απάντηση του ΠΣΔΑΤΜ στις «αβεβαιότητες»  
της Παγκόσμιας Τράπεζας για το έργο του Κτηματολογίου 

Ο σχολιασμός της έκθεσης  της Παγκόσμιας Τράπεζας 
για το Κτηματολόγιο, από τον ΠΣΔΑΤΜ, σύμφωνα με το 
σχετικό δελτίο Τύπου έχει ως εξής :  Πιο συγκεκριμένα, 
σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Τράπεζας, η 
οποία έχει περιέλθει στα χέρια μας ανεπίσημα, υπάρ-
χουν οι παρακάτω ενδιαφέρουσες αναφορές. (Η έκθεση 
είναι διαθέσιμη σε όποιον ενδιαφέρεται, επιδιώκοντας 
με αυτόν τον τρόπο να ξεκινήσουμε το δημόσιο διάλογο 
επί του θέματος,  ο οποίος μέχρι τώρα δεν έχει διεξα-
χθεί με αποκλειστική ευθύνη του υπουργείου).
-Η χώρα μας βρίσκεται στην 141η θέση μεταξύ 200 χω-
ρών στο σύστημα καταγραφής της ακίνητης περιουσίας. 
Μας ξεπερνά η Μπουρκίνα Φάσο, η Γρενάδα, η Βολιβία 
και η Γουινέα. Σχόλιο: Αυτό οφείλεται στην μη ολοκλή-
ρωση του Εθνικού Κτηματολογίου και στην διατήρηση 
των υποθηκοφυλακείων, που σύμφωνα με τον Υπουργό 
κ. Σταθάκη αποτελεί «οθωμανικό» σύστημα.
-Υπάρχει αναφορά στο ότι οι ενστάσεις σε επίπεδο κτη-
ματολογικών γραφείων ανέρχονται σε ποσοστό 30%. 
Σχόλιο: Η αλήθεια είναι ότι στα νέα προγράμματα οι 
διορθώσεις κυμαίνονται από 1,5-3%. Αυτό αποδεικνύει 
ότι το κτηματολόγιο που συντάσσεται είναι αξιόπιστο και 
διασφαλίζει τις συναλλαγές και την ακίνητη περιουσία 
των πολιτών. Το ποσοστό των διορθώσεων διαφέρει 
ακόμα και σε κοντινές περιοχές, διότι πολλές φορές 
υπάρχουν σημαντικά προβλήματα στα συμβόλαια, αλλά 
και στις μεταγραφές τους. Σίγουρα πρέπει να υπάρξει 
συγκεκριμένη μέριμνα για την βελτίωση και εναρμόνιση 
των παλαιότερων προγραμμάτων με τις προδιαγραφές 
των νέων.
-Στο νέο φορέα προτείνεται αρχικά η ένταξη όλων των 
υπαλλήλων των υποθηκοφυλακείων που φτάνουν συ-
νολικά τους 1.466, αν συμπεριλάβουμε και τους υπαλ-
λήλους της ΕΚΧΑ Α.Ε., ενώ προβλέπεται ότι σταδιακά θα 
μειώνεται ο αριθμός των υποθηκοφυλακείων μέχρι να 
φτάσουν τα 19. Σχόλιο: Σύμφωνα και με την Παγκόσμια 
Τράπεζα δεν υπάρχει κανένας προγραμματισμός για 
τα παραπάνω πώς, πότε και με ποιον τρόπο θα γίνουν. 
Εύκολα μπορεί να οδηγηθεί κανείς στις σκέψεις ότι 
μπορεί να μην γίνουν και ποτέ. Ουδέν μονιμότερο του 
προσωρινού.
-Προβλέπεται ότι μέσω ΚΕΠ θα μπορούν να παρέχο-
νται πληροφορίες και υπηρεσίες για το Εθνικό Κτημα-

τολόγιο. Σχόλιο: Πολύ θετική πρόταση εφόσον βέβαια 
συνδυαστεί και με την εφαρμογή του θεσμού του δια-
πιστευμένου μηχανικού για το Κτηματολόγιο που έχει 
θεσμοθετηθεί.
-Προβλέπεται ότι ο νέος φορέας θα έχει την αυτονομία 
να προσλαμβάνει και να απολύει, καθώς και να καθορί-
ζει τους μισθούς των υπαλλήλων. Επιπλέον προτείνεται 
να ακολουθεί τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Σχόλιο: 
Πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί σύμφωνα με την ισχύου-
σα ελληνική νομοθεσία για ένα ΝΠΔΔ. Θα ισχύσει τελι-
κά ή όχι το ενιαίο μισθολόγιο που ανακοίνωσε ο υπουρ-
γός. Τα παραπάνω χαρακτηριστικά που περιγράφονται 
περισσότερο παραπέμπουν σε Α.Ε. παρά σε ΝΠΔΔ.
-Μετά την τρίμηνη παράταση για την ψήφιση του νό-
μου που μας ανακοίνωσε ο Υπουργός, προβλέπεται 
σύμφωνα με τον σχεδιασμό να προσληφθεί Διευθύνων 
Σύμβουλος τα τέλη Νοέμβρη και να καθοριστούν οι 
τμηματάρχες τέλη Δεκέμβρη. Σχόλιο: Αυτό αποδεικνύει 
περίτρανα ότι το έργο θα σταματήσει ή στην καλύτερη 
περίπτωση θα υπολειτουργεί για 1 χρόνο.
-Στο Διοικητικό Συμβούλιο δεν προβλέπεται να στελε-
χώνεται από κανέναν μηχανικό. Φυσικά, δεν υπάρχει 
καμία αναφορά για Αγρονόμο Τοπογράφο Μηχανικό. 
Υπάρχει, ωστόσο, πρόβλεψη για τουλάχιστον 3 νομι-
κούς. Σχόλιο: Απαράδεκτο διότι το έργο παράλληλα με 
τη νομική διάσταση, έχει και την τεχνική. Αποτέλεσμα 
της επιλεκτικής διαβούλευσης του παραπάνω σχεδια-
σμού.
-Αναφέρεται ότι το 10,59% των εσόδων, δηλαδή 6,78 εκ. 
ευρώ κατευθύνεται στην ΕΚΧΑ Α.Ε., 47,17% (30,2 εκ. 
ευρώ) στα λειτουργικά έξοδα των υποθηκοφυλακείων 
και 42,25% (27 εκ. ευρώ) στα Αποθεματικά του Δημοσί-
ου. Σχόλιο: Οι παραπάνω αριθμοί αποκαλύπτουν πόσα 
χρήματα χάνονται για το ελληνικό κράτος με την καθυ-
στέρηση της ολοκλήρωσης του έργου, αλλά και πόσα θα 
μπορούσαν να εξοικονομηθούν στην περίπτωση που 
μετά την ολοκλήρωση του έργου θα μπορεί κάποιος να 
βρει στοιχεία ηλεκτρονικά. Το έμμεσο κέρδος βέβαια 
είναι πολύ μεγαλύτερο μιας και το Εθνικό Κτηματολόγιο 
αποτελεί αναπτυξιακό εργαλείο για πολλές άλλες λει-
τουργίες του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
-Για να παρουσιαστεί το Σχέδιο Διαχείρισης της αλλαγής 
θα χρειασθούν 140.000 ευρώ, ώστε να παρουσιασθούν 

οι αλλαγές, να απαντηθούν οι ερωτήσεις από τους υπο-
θηκοφύλακες και τους υπαλλήλους τους, να προετοιμα-
στούν φυλλάδια, κ.λπ. Συνολικά θα χρειασθούν 530.000 
ευρώ για διάφορες υπηρεσίες για διαδικαστικά ζητήμα-
τα που έχουν προβλεφθεί κατά την αλλαγή και έναρξη 
του νέου φορέα. Ουδέν σχόλιο.
 -Οι συμβάσεις έργου που είναι σε εξέλιξη, προβλέπεται 
να τελειώσουν τον Απρίλη του 2021, ενώ οι συμβάσεις 
που θα υπογραφούν για τον διαγωνισμό ΚΤΙΜΑ 16 προ-
βλέπεται να τελειώσουν τον Νοέμβρη του 2020. Η πρό-
βλεψη αυτή προϋποθέτει να υπογραφούν οι συμβάσεις 
του έργου τον ερχόμενο Απρίλιο και να μειωθεί ο χρό-
νος του έργου κατά 8 μήνες (από 48 σε 40). Σχόλιο: Είναι 
άξιο απορίας γιατί απαιτείται αυτή η αλλαγή για έναν δι-
αγωνισμό που προκηρύχθηκε τον προηγούμενο χρόνο 
με την δέσμευση του Υπουργείο και της διοίκησης της 
ΕΚΧΑ Α.Ε. ότι έχουν σχεδιαστεί τα πάντα ώστε να ολο-
κληρωθεί το 2020. Κακός σχεδιασμός ή ανεπάρκεια;
 -Δεν παρουσιάζεται η χρηματοδότηση για τον διαγωνι-
σμό ΚΤΙΜΑ 16, παρά μόνο ότι απαιτείται χρηματοδότηση 
83,5 εκ. ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχόλιο: Να 
σας θυμίσουμε ότι ο συγκεκριμένος διαγωνισμός είχε 
σχεδιαστεί με προϋπολογισμό 780 εκ. ευρώ, δημοπρα-
τήθηκε την πρώτη φορά με αρχικό προϋπολογισμό 580 
εκ. ευρώ και δεύτερη φορά με μείωση του χρονοδια-
γράμματος και κάποιων υπηρεσιών με 480 εκ. ευρώ. 
Προβλέπεται μετά το άνοιγμα των οικονομικών προ-
σφορών το τελικό κόστος να είναι 300 εκ. ευρώ. Από τα 
παραπάνω δεν προκύπτει ότι υπάρχει η ανάγκη για την 
πρόσθετη χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
εκτός και αν τα χρήματα που έχει ήδη πληρώσει ο ελλη-
νικός λαός δεν χρησιμοποιηθούν για το έργο.
-Προτείνεται να προετοιμαστεί ένα εγχειρίδιο για τη 
διόρθωση των υφιστάμενων εγγραφών του κτημα-
τολογίου μέχρι το τέλος του Ιουνίου του 2017. Σχόλιο: 
Θετική αναφορά αρκεί να υπάρξει συμμετοχή όλων των 
επιστημονικών φορέων.
-Προβλέπεται το κτηματολόγιο να είναι ένα από τα 
βασικά εργαλεία που πρέπει να περιλαμβάνονται στον 
αστικό σχεδιασμό, τη χαρτογράφηση, την τοπογραφία, 
τη φορολογία ώστε να βελτιωθεί γενικότερα η διακυ-
βέρνηση.  Σχόλιο: Θετική αναφορά και πρόταση του 
συλλόγου μας για χρόνια.

Στο δελτίο Τύπου του ΠΣΔΑΤΜ σημειώνεται ακολούθως ότι στην  έκθεση 
της Παγκόσμιας Τράπεζας, παρουσιάστηκαν 20 αβεβαιότητες/ρίσκα στον όλο 
σχεδιασμό. Άξιες αναφοράς είναι οι παρακάτω.
-Η ανεπάρκεια των αρμόδιων υπουργείων και η έλλειψη πολιτικής βούλη-
σης. Σχόλιο: Στις περισσότερες ανακοινώσεις που έχει εκδώσει ο ΠΣΔΑΤΜ 
γίνεται η ίδια αναφορά. Πιθανώς, οφείλεται στη μη κατανόηση των περισσό-

τερων διοικήσεων της αναγκαιότητας του έργου. Αρκετές μάλιστα το αντιμε-
τωπίζουν με μια επικίνδυνη ελαφρότητα.
-Η μη ύπαρξη πολιτικής βούλησης για την κατάρτιση των δασικών χαρτών, 
τον καθορισμό του αιγιαλού και της παραλίας και την καταγραφή της δημό-
σιας ακίνητης περιουσίας. Σχόλιο: Θα προσθέταμε και την έλλειψη κινήτρου 
από δημόσιες υπηρεσίες που έχουν την ευθύνη.

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

Οι ανησυχίες, οι προβληματισμοί  και τα ερωτήματα του ΠΣΔΑΤΜ 
για το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου

-Οι ανησυχίες και οι προβληματισμοί του ΠΣΔΑΤΜ 
σημειώνονται ως εξής:   Εκφράζουμε, λοιπόν, την 
έντονη ανησυχία μας ότι  η δομική αλλαγή που προ-
τείνεται, με την συγχώνευση των υποθηκοφυλακεί-
ων και των κτηματολογικών γραφείων σε ένα ενιαίο 
φορέα ΝΠΔΔ, θα οδηγήσει στη μη ολοκλήρωση 
του Εθνικού Κτηματολογίου. Προκύπτουν, λοιπόν, 
τα εξής ερωτήματα: Γιατί πρέπει να γίνει αυτή η ρι-
ζική αλλαγή τώρα, ενώ το έργο βρίσκεται σε αυτή 
την καμπή. Ποια ανάγκη εξυπηρετεί; Των πρώιμων 
προεκλογικών κινήσεων; Θα χρειαστούν δεκάδες 
Υπουργικές αποφάσεις, θα χρειαστεί να βρεθεί και 
η κατάλληλη νομική φόρμουλα αφού δεν υπάρχει 
προηγούμενο μετάβασης από ανώνυμη εταιρία του 
κράτους σε νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Εί-
ναι έτοιμα όλα αυτά ή θα γίνουν με μαγικό ραβδάκι; 
Γιατί μπαίνει σε ρίσκο η ολοκλήρωση του έργου και 
μια επένδυση που έχει κάνει το ελληνικό κράτος και 
οι πολίτες που αγγίζει το πόσο του 1,1 δις ευρώ. Τι 
θα γίνει με τις περίπου 70 ενεργές μελέτες που έχει 
η ΕΚΧΑ σε εξέλιξη; Γιατί πρέπει να καθυστερήσει η 
ολοκλήρωση του έργου τουλάχιστον 1 χρόνο, σύμ-
φωνα με το σχεδιασμό της Παγκόσμιας Τράπεζας, 
αναθέτοντας την επίβλεψη του έργου σε ένα νέο 
ΝΠΔΔ. Γιατί πρέπει να αλλάξει η φύση του έργου 
και να αλλοιωθούν οι βασικές αρχές του έργου του 
Κτηματολογίου, που η ολοκλήρωση του θα οδηγή-
σει στην αντικατάσταση του συστήματος μεταγρα-
φών και υποθηκών; Γιατί πρέπει να επιβαρυνθεί ο 
οργανισμός που είναι υπεύθυνος για την σύνταξη 
του Εθνικού Κτηματολογίου και με άλλους διοικη-
τικούς υπαλλήλους από τα υποθηκοφυλακεία; Δεν 
έχει αρκετούς μέχρι τώρα; Δε θα έπρεπε να επιδι-
ώκει την ενίσχυση του επιστημονικού προσωπικού 
που η ίδια δέχεται ότι έχει ελλείψεις; Δεν υπάρχουν 
αντίστοιχες ελλείψεις διοικητικών στα δικαστήρια; 
Έχουν κατανοήσει οι εκάστοτε οι διοικήσεις τη ση-
μαντικότητα του έργου; Μάλλον όχι για αυτό λείπει η 
πολιτική βούληση που απαιτείται. Αν ο φορέας σύ-
νταξης του έργου είναι ένα ΝΠΔΔ η εμπλοκή ενός 
υπουργού θα είναι ακόμα αμεσότερη. Τι ευελιξία θα 
υπάρχει σε ένα ΝΠΔΔ για να παράγει προϊόντα μετά 
την ολοκλήρωση του Κτηματολογίου και να φέρνει 

έσοδα στο Δημόσιο, όπως κάνει τώρα η ΕΚΧΑ Α.Ε. 
και θα μπορεί να κάνει σε μεγαλύτερο βαθμό με την 
ολοκλήρωση του έργου; Γιατί πλέον απαιτούνται τα 
85 εκατ. Χρηματοδότηση από την Κομισιόν; Το έργο 
είχε σχεδιαστεί με προϋπολογισμό 870 εκ. ευρώ και 
θα υλοποιηθεί τελικά με 300 εκ. ευρώ. Μήπως θα 
έχει και άλλο ρόλο η Παγκόσμια Τράπεζα που δεν 
έχει ανακοινωθεί;  Απαιτείται «επίτροπος» με άγνω-
στες προθέσεις; Γιατί άραγε η Παγκόσμια Τράπεζα 
προτείνει εντελώς διαφορετικές παρεμβάσεις από 
ότι έχει προτείνει πριν δύο χρόνια η Task Force; 
Δεν γνωρίζει ότι η πρόταση συγχώνευσης των υπο-
θηκοφυλακείων με το Κτηματολόγιο δεν υφίσταται 
σε κανένα προηγμένο κράτος; Δεν γνωρίζει ότι τα 
χαρακτηριστικά του νέου φορέα που προτείνει δεν 
ανταποκρίνονται στα χαρακτηριστικά ενός ΝΠΔΔ; 
Μήπως τελικά το Υπουργείο κάνει το χατίρι όσων 
δεν θέλουν να τελειώσει το έργο, ώστε να διαιωνι-
στεί ο θεσμός των υποθηκοφυλακείων και το σύ-
στημα καταγραφής της ακίνητης περιουσίας να είναι 
«ερμαφρόδιτο»; Δεν τους πείθει το παράδειγμα της 
καθυστέρησης της κύρωσης των δασικών χαρτών 
και της γραμμής αιγιαλού και παραλίας, καθώς και 
της κτηματογράφησης της δημόσιας περιουσίας 
(πολύ μικρότερα έργα) με κύρια ευθύνη δημόσιων 
υπηρεσιών, δεν αρκεί ως παράδειγμα για τη βέβαιη 
αποτυχία της σύνταξης του Εθνικού Κτηματολογίου 
από το στενό δημόσιο; Υπάρχει ακόμα το παρά-
δειγμα του ΟΚΧΕ(ΝΠΔΔ) ο οποίος είχε αναλάβει 
την κτηματογράφηση της Γαύδου. Η ανάρτηση των 
εγγραφών έγινε 4 φόρες και ποτέ δεν ολοκληρώ-
θηκε η κτηματογράφηση. Υπάρχει ολοκληρωμένος 
σχεδιασμός για την μετάβαση στον νέο φορέα, 
ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα γίνει; Τι ευελιξία θα 
έχει ο νέος φορέας σε σχέση με αυτή που έχει η 
ΕΚΧΑ ΑΕ; Υπάρχει μέριμνα για την άμεση πληρωμή 
των μελετητών, όπως μέχρι τώρα συμβαίνει; Ή θα 
υπάρξουν μεγάλες καθυστερήσεις πληρωμών που 
θα οδηγήσει σε περαιτέρω καθυστέρηση του έργου; 
Στην πλήρη ανάπτυξη του έργου θα εργάζονται σύμ-
φωνα με τα Προγράμματα Ποιότητας Έργου 4.000 
εργαζόμενοι για τον διαγωνισμό ΚΤΙΜΑ 16 και άλλοι 
3.000 για τους υπόλοιπους. Το Υπουργείο, μαζί με 

την διοίκηση της ΕΚΧΑ ΑΕ αντί να ξεκινήσουν το 
διάλογο για το πως πρέπει να λειτουργούν τα ορι-
στικά κτηματολογικά γραφεία και να προετοιμαστεί 
το Υπουργείο για την πορεία προς την ολοκλήρωση 
του έργου, επέλεξαν να επανασχεδιάσουν ολόκλη-
ρο το έργο που φτάνει στο τέλος του. Κλείνοντας 
θα θέλαμε να καλέσουμε τον Υπουργό κ. Σταθάκη 
και την διοίκηση της ΕΚΧΑ Α.Ε.: Να σταματήσουν 
να θέτουν θέμα αξιοπιστίας του κτηματολογίου, 
χωρίς στοιχεία που να το επιβεβαιώνουν. Η στά-
ση αυτή είναι ανεύθυνη ιδιαιτέρως σε μια περίοδο 
που η χώρα έχει ανάγκη όσο ποτέ την αξιοποίηση 
της ακίνητης περιουσίας της.  Να σταματήσουν να 
πειραματίζονται με τη ολοκλήρωση του έργου. Δεν 
πρέπει κανείς να ξεχνά ότι οι Έλληνες πολίτες έχουν 
επενδύσει μέχρι τώρα 1,1 δις ευρώ για το έργο αυτό. 
Η παύση του έχει τεράστιο οικονομικό, αναπτυξιακό 
και κοινωνικό αντίκτυπο. Να σταματήσουν να επε-
ξεργάζονται σχέδια αλλαγής της φυσιογνωμίας του 
φορέα που θα είναι υπεύθυνος για την σύνταξη του 
Εθνικού Κτηματολογίου, ειδικά τώρα που βρίσκε-
ται σε ένα τέτοιο κρίσιμο σημείο. Να σταματήσει ο 
Υπουργός να σχεδιάζει αλλαγές για να ικανοποιήσει 
πρόωρες προεκλογικές παροχές, ρισκάροντας την 
ολοκλήρωση του μεγαλύτερου αναπτυξιακού έρ-
γου. Η χώρα μας έχει πληρώσει ακριβά την τακτική 
αυτή. Η διοίκηση του Υπουργείο και της ΕΚΧΑ Α.Ε. 
αντιμετωπίζουν το έργο του Εθνικού Κτηματολογίου 
σαν ένα παιχνίδι με τουβλάκια (το γνωστό σε όλους 
μας JENGA) που τραβώντας κάθε φορά ένα του-
βλάκι νομίζει ότι χτίζεις και ψηλώνεις ένα πύργο, 
ενώ στην πραγματικότητα ξεθεμελιώνει τον πύργο. 
Το προτελευταίο τουβλάκι τραβήχτηκε με την ακύ-
ρωση του ΚΤΙΜΑ_13, το επόμενο και το τελευταίο 
θα είναι αυτή η ριζική αλλαγή που προωθείται σε 
αυτό το κρίσιμο σημείο για το έργο. Το αποτέλεσμα 
θα είναι ο πύργος να πέσει και να μείνουν κάποια 
χαλάσματα που θα αντιπροσωπεύουν τα έως τώρα 
γενόμενα στο έργο. Όταν γκρεμιστεί το έργο δύσκο-
λα θα ξαναχτιστεί και θα μείνουμε στο «οθωμανικό» 
σύστημα καταγραφής ακινήτων όπως του αρέσει να 
λέει ο Υπουργός. Επιτέλους πρέπει να σταματήσουν  
να παίζουν!

-Η αμφίβολη ολοκλήρωση του έργου το 2020. Ακόμα και στο ΚΤΙΜΑ 16 που 
πρόσφατα προκηρύχθηκε προτείνεται μείωση χρονοδιαγράμματος 4 μηνών. 
Σχόλιο: Το είχαμε επισημάνει κατά την αντίδραση μας για την κατάργηση του 
διαγωνισμού τον προηγούμενο χρόνο. Αν δεν είχε καταργηθεί και λάμβαναν 
υπόψη τις αλλαγές που πρότεινε ο σύλλογος μας ο στόχος θα ήταν εφικτός.
-Δεν υπάρχει αποτύπωση των κτιρίων στο Κτηματολόγιο. Σχόλιο: Η ευθύνη 
είναι της τότε διοίκησης της ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ Α.Ε., αλλά και των μετέπειτα 
γιατί δε διόρθωσαν αυτό το τραγικό λάθος. Ο ΠΣΔΑΤΜ το επισημαίνει συνε-
χώς από το 2012.
-Τη μειωμένη απόδοση των υπαλλήλων που θα ενταχθούν στο νέο φορέα. 
Σχόλιο: Η αβεβαιότητα αυτή επιβεβαιώνει τον λόγο για τον οποίο δεν πρέπει 

η ολοκλήρωση του έργου να εξαρτάται από κάποιο δημόσιο φορέα.
 -Θα μπορούσαμε να προσθέσουμε επιπλέον αβεβαιότητες, ρίσκα και δια-
φορές στον όλο σχεδιασμό και στην επίλυση των ανωτέρω αβεβαιοτήτων, 
ωστόσο η βασική μας διαφωνία εστιάζεται στη ριζική αλλαγή που προτείνε-
ται σε ένα έργο που επιτέλους φαίνεται να οδεύει  προς την ολοκλήρωσή του. 
Οποιαδήποτε δομική αλλαγή, που θα αλλάξει εκ βάθρων το χαρακτήρα του 
φορέα που είναι άμεσα εμπλεκόμενος στο έργο θα οδηγήσει ενδεχομένως 
και στην οριστική παύση του. Ειδικά αν σε αυτό τον φορέα ενταχθούν οι 
μεγαλύτεροι πολέμιοι του έργου. Με βάση τα παραπάνω θεωρούμε ότι στις 
αβεβαιότητες/ρίσκα η Παγκόσμια Τράπεζα θα έπρεπε να προσθέσει και το 
σχέδιο αλλαγών που προτείνει.
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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Σε πλήρες αδιέξοδο βρίσκεται η δεύτερη αξιολόγηση 
του ελληνικού προγράμματος, με τους εταίρους 
και δανειστές να ζητούν τη νομοθέτηση από τώρα 
προληπτικών δημοσιονομικών μέτρων για τη διασφάλιση 
της επίτευξης του στόχου του πλεονάσματος μετά το 
2018 και την κυβέρνηση να αρνείται.
Εκείνο, όμως, που προκαλεί τη μεγαλύτερη ανησυχία 
είναι ότι για πρώτη φορά, στο πλαίσιο της δεύτερης 
αξιολόγησης, οι δανειστές εμφανίζονται με ενιαία θέση, 
δηλαδή άσκηση πίεσης στην κυβέρνηση προκειμένου 
να δεχθεί τη νομοθέτηση των μέτρων. Με άλλα λόγια 
η Κομισιόν, που μέχρι τώρα υποστήριζε τη θέση της 
κυβέρνησης πως δεν χρειάζεται νομοθέτηση των 
μέτρων, τώρα ευθυγραμμίζεται με τους άλλους θεσμούς.
Ο μόνος που υποστήριξε χθες τη χώρα μας ήταν 
ο Γάλλος υπουργός Οικονομικών Μισέλ Σαπέν, ο 
οποίος δήλωσε ότι συμφωνεί στον προσδιορισμό των 
προληπτικών μέτρων, αλλά τάχθηκε κατηγορηματικά 
εναντίον τού να υποχρεωθεί η Ελλάδα να νομοθετήσει 
από τώρα τα μέτρα. Υπό άλλες συνθήκες η θέση αυτή 
της Γαλλίας θα ήταν πολύτιμη, ωστόσο η γαλλική 
κυβέρνηση είναι αποδυναμωμένη πολιτικά αφού τον 
Μάιο θα γίνουν στη χώρα προεδρικές εκλογές και οι 
σοσιαλιστές δεν έχουν καμία τύχη.
Το ότι η δεύτερη αξιολόγηση βρίσκεται σε πλήρες 
αδιέξοδο προκύπτει σαφέστατα και από το γεγονός ότι 
δεν αποφασίστηκε χθες ημερομηνία για την επιστροφή 
των θεσμών στην Αθήνα, ούτε έγινε η παραμικρή 
αναφορά στη συνέντευξη που ακολούθησε σε κάποιο 
χρονοδιάγραμμα.
- Δεν ικανοποίησε η επιστολή 
Η ενιαία θέση των θεσμών διαμορφώθηκε χθες το πρωί 
στη διάρκεια συνάντησης που είχαν στις Βρυξέλλες σε 
τεχνικό μεν, αλλά υψηλό επίπεδο. Εκεί συμφώνησαν 
μεταξύ τους ότι η επιστολή του υπουργού Οικονομικών 
Ευκλείδη Τσακαλώτου με την ελληνική θέση δεν 
ανταποκρίνεται στη θέση των εταίρων και δανειστών.
Η ελληνική κυβέρνηση μιλούσε στην επιστολή για τη 
διάρκεια και το ύψος των πλεονασμάτων, ενώ οι θεσμοί 
ζητούν τη νομοθέτηση των προληπτικών μέτρων που 
θα συμφωνηθούν για τη διασφάλιση των πλεονασμάτων 
3,5% μετά το 2018.
Στη συνάντηση που ακολούθησε μεταξύ των θεσμών από 
τη μια πλευρά και των κ.κ. Τσακαλώτου και Χουλιαράκη 
(αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών) το κλίμα δεν ήταν 
καθόλου καλό, κάποιοι το χαρακτήρισαν τεταμένο και 
η εξέλιξη φυσικά ήταν αρνητική, αφού οι δύο πλευρές 
παρέμειναν στις θέσεις τους.
Ούτε στη συνάντηση του κ. Τσακαλώτου με τον πρόεδρο 
του Eurogroup Γερούν Ντέισελμπλουμ και τον πρόεδρο 
της EWG Τόμας Βίζερ καταγράφηκε βελτίωση, αφού οι 
δύο αξιωματούχοι της Ευρωζώνης υποστήριζαν τις ίδιες 

θέσεις με τους θεσμούς.
Φυσικά, σε αδιέξοδο κατέληξε και η συνάντηση 
του Έλληνα υπουργού με τον Γερμανό ομόλογό του 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος ήταν ήδη αρνητικός 
πριν ακόμη συναντήσει τον κ. Τσακαλώτο και αυτό 
φάνηκε από τις δηλώσεις που έκανε προσερχόμενος, 
δηλώνοντας ότι η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις 
δεσμεύσεις της.
- Προσπάθεια για να πέσουν οι τόνοι 
Ο κ. Ντέισελμπλουμ προσπάθησε μετά τη συνεδρίαση να 
ρίξει τους τόνους και να ωραιοποιήσει την κατάσταση, 
ωστόσο η έλλειψη θετικών ανακοινώσεων ήταν 
εμφανής.
Ειδικότερα, αφού υπογράμμισε ότι η ελληνική οικονομία 
μπαίνει σε τροχιά ανάπτυξης και τα δημοσιονομικά 
εξελίσσονται καλύτερα του αναμενομένου, τόνισε ότι 
πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο η αξιολόγηση 
γιατί είναι προς το συμφέρον όλων και πρωτίστως της 
ελληνικής οικονομίας. Αναφορικά με την «ταμπακέρα» 
είπε ότι παραμένουν δεσμευμένοι και ενθαρρύνουμε 
όλες τις πλευρές για μια επιτάχυνση της διαδικασίας, 
ώστε να επιστρέψουν οι θεσμοί στην Αθήνα το 
συντομότερο.
Ο κ. Ντέισελμπλουμ αναγνώρισε ότι το πρόβλημα 
βρίσκεται σε μεγάλο βαθμό στη νομοθέτηση των μέτρων, 
ωστόσο πρόσθεσε επίσης και τα ανοικτά ζητήματα 
της αξιολόγησης, τονίζοντας ότι όλα πάνε μαζί. Είπε 
επίσης ότι βρισκόμαστε στο τέλος του προγράμματος 
από πλευράς μέτρων και είναι φυσικό να υπάρχουν 
δυσκολίες γιατί έτσι γίνεται πάντα σε κάθε πρόγραμμα, 
το τέλος είναι το πιο δύσκολο.
Σχετικά με τη διάρκεια που τα πρωτογενή πλεονάσματα 
θα ανέρχονται σε 3,5% του ΑΕΠ μετά το 2018, αρνήθηκε 
να απαντήσει αν και ρωτήθηκε, υπογραμμίζοντας ότι 
αυτό είναι μέρος της συνολικής διαπραγμάτευσης 
μεταξύ των δύο πλευρών, όπου πρέπει να υπάρχει 
ευελιξία.
Σε άλλη ερώτηση σχετικά με το ποιες είναι οι 
προϋποθέσεις για την επιστροφή των θεσμών στην 
Αθήνα, αρνήθηκε να τις προσδιορίσει, προφανώς για να 
μην πάρουν οι απαιτήσεις τους τη μορφή τελεσιγράφου.
Ο επίτροπος Μοσκοβισί επιχείρησε να υποβαθμίσει το 
αδιέξοδο, αλλά εκ του αποτελέσματος απέτυχε στην 
προσπάθειά του.
Είχαμε μια καλή συζήτηση, είπε, που μας επέτρεψε 
να εξετάσουμε τα επόμενα βήματα με αισιοδοξία, 
εργαζόμαστε για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
το συντομότερο, ενώ ανέφερε επίσης ότι κανένας δεν 
θέλει πισωγυρίσματα σε σχέση με την Ελλάδα και πως η 
επιστροφή των θεσμών θα αποφασιστεί σύντομα.
- Μαζί Ευρωζώνη και ΔΝΤ
 Χθες, τόσο ο κ. Ντέισελμπλουμ όσο και ο κ. Μοσκοβισί 
ξεκαθάρισαν σε όλους τους τόνους πως δεν υπάρχει 
καμία περίπτωση να αποδεσμευθούν οι Ευρωπαίοι από 
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το ΔΝΤ. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, ο κ. Γερούν 
Ντέισελμπλουμ είπε ότι στο μέλλον η Ευρωζώνη θα 
μπορούσε να υλοποιήσει προγράμματα χωρίς το ΔΝΤ, 
τώρα όμως αυτό δεν γίνεται γιατί ο διεθνής οργανισμός 
είναι στο πρόγραμμα και γιατί το θέλουν ορισμένες 
κυβερνήσεις. Αναφορικά με την επόμενη μέρα είναι 
προφανές ότι υπάρχει αδιέξοδο και πως θα πρέπει να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αποφυγή της ρήξης, 
ωστόσο η κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη γιατί η 
Κομισιόν, που θα μπορούσε να παίξει αυτόν τον ρόλο, 
έχει πάρει και αυτή πλέον θέση με την πλευρά των 
δανειστών. Το βέβαιο είναι πως αν δεν επιστρέψουν 
οι θεσμοί στην Αθήνα στις αρχές Φεβρουαρίου, 
τότε θα χαθεί το ορόσημο του Eurogroup της 20ής 
Φεβρουάριου, που είναι και το τελευταίο πριν ξεκινήσει 
η παρατεταμένη εκλογική περίοδος σε χώρες της 
Ευρωζώνης, βάζοντας την αξιολόγηση στο «ψυγείο».
- Κυβερνητικές πηγές
 Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο Eurogroup και τις 
πρώτες αντιδράσεις, κυβερνητικές πηγές σημείωναν 
χθες το βράδυ πως «όλοι οι θεσμοί αναγνώρισαν την 
εξαιρετική πορεία των εσόδων στην Ελλάδα για το 2016» 
και ότι «το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο παραμένει στις 
ήδη διατυπωμένες θέσεις του».
Οι ίδιες πηγές αποσαφήνιζαν ότι «για την κυβέρνηση 
δεν υπάρχει περίπτωση νομοθέτησης νέων μέτρων από 
τώρα για μετά το 2018».
Ανέφεραν επίσης πως «αυτό που γράφτηκε στην 
Ελλάδα, ότι ήμασταν απομονωμένοι στο Eurogroup 
δεν ισχύει. Στη συνεδρίαση έγιναν βολιδοσκοπήσεις 
εκατέρωθεν και τίποτε παραπάνω από αυτό. Δεν υπήρξε 
κανένα μπλοκ των θεσμών εναντίον μας».
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Δύο εναλλακτικές προτάσεις για τη διέλευση του τρένου 
από την Πάτρα κατέθεσε το υπουργείο Υποδομών στη 
δημοτική αρχή της πόλης και περιμένει τις θέσεις της 
ώς το τέλος Φεβρουαρίου για να δρομολογηθούν τα 
έργα. Ο Κώστας Πελετίδης από την εκλογή του έχει 
προτείνει την περιφερειακή διέλευση της γραμμής και 
την κατασκευή κάθετου άξονα που θα φτάνει ώς το 
λιμάνι και τη βιομηχανική ζώνη, ώστε να μη διαταραχθεί 
η πολεοδομική ενότητα της πόλης.
Ο Χρήστος Σπίρτζης, με τη σύμφωνη γνώμη της 
ΕΡΓΟΣΕ, προτείνει την παραλιακή διέλευση της 
γραμμής, από τον Αγιο Διονύσιο ώς τον Αγιο Ανδρέα, 
από όπου θα συνεχίζει με δύο εναλλακτικές διαδρομές, 
είτε στην υπάρχουσα γραμμή που θα εκσυγχρονιστεί 
είτε με νέα διαδρομή μέσα από τη ζώνη του νέου 
λιμανιού. Διαφοροποιείται σε σχέση με τις παλιότερες 
προτάσεις, που δεν ήταν δεκτές από τη δημοτική αρχή, 
γιατί αντί της επιφανειακής διαδρομής προβλέπει 
υπογειοποίηση της γραμμής σε όλο της το μήκος ώστε 

να μην αποκοπεί η πόλη από την παράκτια ζώνη που 
πρόσφατα αποδόθηκε στην Αυτοδιοίκηση και πρόκειται 
να αναπλαστεί. Οι λύσεις αυτές έχουν κόστος 220-250 
εκατ. ευρώ και μπορούν ευκολότερα να ενταχθούν 
σε χρηματοδοτικά προγράμματα, ενώ η περιμετρική 
διέλευση είναι χρονοβόρα και κυρίως έχει κόστος 
που ξεπερνά τα 700 εκατ. ευρώ. Και οι δύο λύσεις του 
υπουργείου προβλέπουν την ωρίμανση του έργου για τη 
λειτουργία ελαφρού τρένου στις συνοικίες της Πάτρας 
και την ένταξή τους στον προαστιακό.
- Από τον Τρικούπη...
Στην Πάτρα, εδώ και χρόνια και με ελάχιστο κόστος 
ο ΟΣΕ έχει αξιοποιήσει την παλιά σιδηροδρομική 
γραμμή με ένα πρόγραμμα προαστιακού, που 
εξυπηρετεί πάνω από 8.000 επιβάτες την ημέρα. Εχει 
όμως προειδοποιήσει ότι το δίκτυο δεν μπορεί να 
λειτουργήσει μετά το 2020, γιατί το πλάτος της γραμμής, 
που έχει κατασκευαστεί επί Τρικούπη, είναι μικρό και 
από χρόνια έχει σταματήσει η παραγωγή βαγονιών και 
ανταλλακτικών για τους συρμούς της. Προς το παρόν 
πάντως αναβαθμίζεται η παλιά γραμμή ώς την Κάτω 
Αχαγιά, που αναμένεται να λειτουργήσει στα τέλη του 
χρόνου.
Η σιδηροδρομική σύνδεση της Αθήνας με την Πάτρα 
έχει καταργηθεί εδώ και 12 χρόνια και οι επιβάτες 
φτάνουν με τον προαστιακό ώς το Κιάτο για να 
συνεχίσουν με πούλμαν.
Σε λιγότερο από έναν χρόνο, το τρένο θα φτάνει στη 
Ροδοδάφνη, κοντά στο Αίγιο, και θα το χωρίζουν 
μόλις 35 χλμ. από την πρωτεύουσα της Αχαΐας και της 
δυτικής Ελλάδας. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΡΓΟΣΕ 
Θ. Βούρδας διαβεβαίωσε ότι τα έργα στο τμήμα των 71 
χλμ. από το Κιάτο ώς τη Ροδοδάφνη θα είναι έτοιμα στο 
τέλος του χρόνου και θα δρομολογηθούν ντιζελάμαξες, 
ως προσωρινή λύση μέχρι την ηλεκτροκίνηση που 
δημοπρατείται σύντομα και θα ολοκληρωθεί σε 1,5 
χρόνο. Μέσα στο 2018 θα ολοκληρωθεί το επόμενο 
κομμάτι των 27,6 χλμ. από τη Ροδοδάφνη ώς τον 
Ψαθόπυργο, που περιλαμβάνει τις δύσκολες σήραγγες 
της Παναγοπούλας των 4,8 χλμ. Η σύμβαση για το 
τελευταίο κομμάτι μέχρι το Ρίο έχει εγκριθεί από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο και θα κατατεθεί για επικύρωση 
από τη Βουλή.
- Aχαρνές- Σταθμός Λαρίσης
 Τη Δευτέρα ολοκληρώνεται η ηλεκτροκίνηση του 
προαστιακού στο τμήμα Αχαρνές-Σταθμός Λαρίσης. 
Πρόκειται για... ολυμπιακό έργο, που προχώρησε με 
πρωτοφανείς υπερβάσεις και επαναδημοπρατήθηκε, 
ενώ ο εκσυγχρονισμός της γραμμής ώς τον Πειραιά θα 
είναι έτοιμος το καλοκαίρι. Τότε θα σταματήσει και η 
ταλαιπωρία των επιβατών του προαστιακού, οι οποίοι 
σήμερα κάνουν μετεπιβίβαση από το ηλεκτροκίνητο 
τρένο στο ντιζελοκίνητο, που είναι πιο αργό και κυρίως 
κοστίζει περισσότερο.
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