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Και πολλές ακόμη τεχνικές
και οικονομικές ειδήσεις.

Την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη, 1.500.000
επισκέπτες σε περισσότερες από 300 Ευρωπαϊκές πόλεις
συμμετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή, σε ένα θεσμό
που κρατά 12 χρόνια. Βασικός στόχος της Βραδιάς είναι
η προβολή και ανάδειξη του έργου των ερευνητών και
της σπουδαιότητας του ρόλου τους στην επιστήμη και την
κοινωνία στο ευρύ κοινό. Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανοίγει τις πύλες του και φέτος, για τέταρτη συνεχή
χρονιά, διοργανώνοντας τη Βραδιά του Ερευνητή στο
ΕΜΠ την Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017 στο εμβλημα-

τικό κτίριο Αβέρωφ του Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων του Πολυτεχνείου από τις πέντε το απόγευμα έως τα
μεσάνυχτα. Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ συνδέεται
με τον εορτασμό των 180 χρόνων του Εθνικού Μετσόβιου
Πολυτεχνείου, όπως διοργανώνεται από την Πρυτανεία
του ΕΜΠ, και φιλοδοξεί να συμβάλει, με τη σειρά της, στην
προβολή του ερευνητικού έργου του Πολυτεχνείου στην
ελληνική κοινωνία και στον κόσμο.
Αναλυτικά στη σελ 15,16 και 17

Υπογράφεται σήμερα η συμφωνία πώλησης της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην ιταλική Ferrovie
Υπογράφεται σήμερα Πέμπτη η συμφωνία πώλησης της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην ιταλική Ferrovie Dello Stato Italiane (FS)
έναντι 45 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το euro2day.gr προηγήθηκε την Τρίτη σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ). Προηγήθηκε, επίσης την Τρίτη, δημοσίευση στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης, της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) των
υπουργών Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτου και Υποδομών Χρ. Σπίρτζη, με την οποία η ΤΡΑΙΝΟΣΕ απαλλάσσεται
από το βάρος των χρεών ύψους 692 εκατ. ευρώ, με βάση
την πρόσφατη απόφαση της Κομισιόν για τις «παράνομες
κρατικές ενισχύσεις». Η οριστικοποίηση της πώλησης της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ συνδυάζεται με το πρώτο Ανώτατο Συμβούλιο
Ελλάδας-Ιταλίας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη,

υπό τους δύο πρωθυπουργούς, Αλέξη Τσίπρα και Πάολο
Τζεντιλόνι, με τη συμμετοχή έξι υπουργών από κάθε
πλευρά. Η κρατική ιταλική εταιρεία FS, που θα είναι ο νέος
ιδιοκτήτης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έχει προαναγγείλει σημαντικές
επενδύσεις, που σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους θα
φτάσουν το μισό δισ. ευρώ, κυρίως για την ανανέωση του
απαρχαιωμένου τροχαίου υλικού της τελευταίας. Η πορεία
της επένδυσης της ιταλικής Ferrovie στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ενόψει της υπογραφής της σύμβασης πώλησης στην Κέρκυρα,
στο πλαίσιο του πρώτου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας συζητήθηκε στη συνεδρίαση της επενδυτικής
task force, υπό τον πρωθυπουργό, που συνεδρίασε για
πρώτη φορά χθες.
Αναλυτικά στη σελ 4.

Εκδόθηκαν δύο άδειες για την Ολυμπιάδα
Εκδόθηκαν χθες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας δύο άδειες για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις
Ολυμπιάδας, σε συνέχεια των δεσμεύσεων του υπουργού
Γιώργου Σταθάκη για ολοκλήρωση κατά 100% της αδειοδότησης μέσα στην εβδομάδα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
με την πρώτη απόφαση τροποποιείται η άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού του χώρου απόθεσης στην
περιοχή της Ολυμπιάδας, και επιτρέπεται «η διάθεση του
λεπτομερούς υπολείμματος κατεργασίας του εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας στο στεγανοποιημένο και
υδραυλικά προστατευμένο -απομονωμένο τμήμα που
προσδιορίζεται από τον ενοποιημένο χώρο απόθεσης
1-3, το δεξιό αντέρεισμα, την ανάντη παρειά του κατάντη

αναχώματος και την λίμνη εκτάκτου ανάγκης του Μεταλλείου Μαύρων Πετρών». Με την δεύτερη, χορηγείται στην
Ελληνικός Χρυσός άδεια λειτουργίας νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού
στην Ολυμπιάδα, διάρκειας τριών ετών, με τον περιορισμό
η ποσότητα του επεξεργαζόμενου μεταλλεύματος ετησίως
να μην υπερβαίνει τις 400.000 τόνους, όπως και να λαμβάνονται μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας
των εργαζομένων, τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς λειτουργίας και συντήρησης κ.α. Οι εξελίξεις και οι
αντιδράσεις στη σελ 5
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
ημεριδεσ

Προσεχώς

• H Ειδική Γραμματεία Υδάτων Διεύθυνση Υδάτων
Κεντρικής Μακεδονίας - Θράκης στο Πλαίσιο της
εφαρμογής της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ & της ΚΥΑ Η.Π.
31822/1542/Ε103 /2010, διοργανώνουν ημερίδα με
θέμα: ‘‘Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων
Πλημμύρας των λεκανών απορροής ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10)’’,
την Τρίτη 19 Σεπτεμβρίου 2017 στις 9.30 π.μ., στην
Αίθουσα ΤΕΕ (Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη).
• Ημερίδα με θέμα: «Διαβούλευση επί του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής
Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Νήσων Αιγαίου
(EL14)», διοργανώνουν την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου
2017, 9.30 π.μ. στην Αίθουσα Επιμελητηρίου Λέσβου
(Π. Κουντουριώτη 71), η Ειδική Γραμματεία Υδάτων,
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και η Διεύθυνση Υδάτων Βορείου Αιγαίου της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου, στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας
2007/60/ΕΚ & της ΚΥΑ Η.Π. 31822/1542/Ε103 /2010.
• Τέλος, ημερίδα με θέμα: ‘‘Διαβούλευση Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των λεκανών απορροής
ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας (EL09)’’, θα πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη την
Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017. Πληροφορίες για τη διαδικασία διαβούλευσης, καθώς και τα κείμενα του Προκαταρκτικού Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
του Υδατικού Διαμερίσματος Δυτικής Μακεδονίας, βρίσκονται στον ιστότοπο http://floods.ypeka.gr/
Δηλώσεις συμμετοχής: Ειδική Γραμματεία Υδάτων (τηλ.
2131515417, 2131515419,
e-mail: info.egy@prv.ypeka.gr).
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Διημερίδα: «Οι νομοθετικές εξελίξεις και
εφαρμογές στο χώρο της ανακύκλωσης,
της κομποστοποίησης και της πρόληψης»
ΑΘΗΝΑ
10ο Διεθνές συνέδριο για τη Συντήρηση
20 - 22 Σεπτεμβρίτων Μνημείων της Μεσογείου
ου 2017
ΑΘΗΝΑ
15 - 16 Σεπτεμβρίου 2017

29 Σεπτεμβρίου
2017

Βραδιά του Ερευνητή
ΑΘΗΝΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης,
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των
Υλικών Ε.Μ.Π.
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεχνικό
Επιμελητήριο Ελλάδας

Συνέδριο για προώθηση του Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου

Συνέδριο για την προώθηση του Υγροποιημένου Φυσικού
Αερίου (ΥΦΑ) στην Ανατολική Μεσόγειο, διοργανώνεται
στις 29 Σεπτεμβρίου 2017 στη Λεμεσό της Κύπρου. Τίτλος:
«ΥΦΑ: σημείο συνάντησης για την Ναυτιλία, τις Μεταφορές και την Ενέργεια στην Κύπρο».
Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο δύο μεγάλων
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση
προγραμμάτων, το POSEIDON MED II και το CYnergy.
«Σε μια περιοχή γεωπολιτικής σημασίας όπου το Υγροποιημένο φυσικό αέριο (ΥΦΑ) ολοένα κερδίζει έδαφος, τονίζεται σε ανακοίνωση, το ετήσιο συνέδριο του POSEIDON
MED II συναντά το CYnergy στην πρώτη του επίσημη παρουσίαση, σε μια διοργάνωση που θα αποτελέσει πλατφόρμα συζήτησης για την προώθηση του Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο.
Κορυφαίοι ειδικοί, εκπρόσωποι διεθνών και κυβερνητικών οργανισμών και φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης,
καθώς και διακεκριμένα στελέχη του χώρου της ναυτιλίας
και της ενέργειας συναντώνται και αναπτύσσουν ένα γόνιμο διάλογο πάνω στις τελευταίες τάσεις και εξελίξεις σχετικά με την υιοθέτηση του ΥΦΑ ως εναλλακτικού καυσίμου,
θέτοντας στο επίκεντρο τον σημαντικό ρόλο της Κύπρου
στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Την πρώτη θεματική ενότητα, αφιερωμένη στις σύγχρονες εξελίξεις ως προς τη χρήση του ΥΦΑ στον ναυτιλιακό
τομέα αναδεικνύοντας καινοτόμες πρακτικές και διεθνείς
εμπειρίες, θα χαιρετίσει ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Μάριος Δημητριάδης. Ο Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, Δρ. Στέλιος Χειμώνας θα ανοίξει
τη δεύτερη θεματική ενότητα, η οποία θα παρουσιάσει τη
δράση του προγράμματος CYnergy και το σχέδιο για τη
δημιουργία εφοδιαστικής αλυσίδας στο νησί της Κύπρου,
διερευνώντας τις δυνατότητες ανάπτυξης συνεργειών μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
Μεταξύ των διακεκριμένων ομιλητών συγκαταλέγονται:
εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Move & DG
Energy) οι οποίοι θα αναδείξουν την ευρωπαϊκή διάσταση
στη χρήση του ΥΦΑ, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης που θα παρουσιάσει τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την προσέλκυση επενδύσεων κ.α.».
Το συνέδριο θα διεξαχθεί στο Carob Mill Restaurants
(Richard Ballroom) της Λεμεσού. Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό κατόπιν εγγραφής στην ιστοσελίδα:
http://www.poseidonmedii.eu/news/PMII__CYnergy_conference.html

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Tο ψηφισθέν κείμενο για την αποσύνδεση ασφάλισης
από ιδιότητα για μηχανικούς και δικηγόρους
Το άρθρο 20 του ψηφισθέντος νομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις Δηµοσίου και λοιπές ασφαλιστικές διατάξεις,
ενίσχυση της προστασίας των εργαζοµένων, δικαιώµατα
ατόµων µε αναπηρίες και άλλες διατάξεις», το οποίο αφορά
στην αποσύνδεση ασφάλισης από την ιδιότητα, για μηχανικούς και δικηγόρους σύμφωνα με το b2green.gr έχει ως εξής:
Άρθρο 20. Αποσύνδεση ασφάλισης από ιδιότητα. 1. Οι αυτοαπασχολούµενοι που είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν στο
Τεχνικό Επιµελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις σχετικές νοµοθετικές ρυθµίσεις
του πρώην Τοµέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών
Δηµοσίων Έργων (ΤΣΜΕΔΕ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ),
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4387/2016,
από την ηµεροµηνία έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος
στην αρµόδια ΔΟΥ και µέχρι τη διακοπή της επαγγελµατικής
δραστηριότητας και τη διαγραφή από τη ΔΟΥ. 2. Οι δικηγό-

ροι που είναι εγγεγραµµένοι ή θα εγγραφούν στους οικείους
δικηγορικούς συλλόγους και ασκούν ελεύθερο επάγγελµα
υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, σύµφωνα µε τις σχετικές
νοµοθετικές ρυθµίσεις του πρώην Τοµέα Ασφάλισης Νοµικών
(ΤΑΝ) του ΕΤΑΑ και του Ενιαίου Ταµείου Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ), σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 76 του ν. 4387/2016, από την ηµεροµηνία
έναρξης άσκησης του επαγγέλµατος στην αρµόδια ΔΟΥ και
µέχρι τη διακοπή της επαγγελµατικής δραστηριότητας και
τη διαγραφή από τη ΔΟΥ. 3. Η ισχύς των παραγράφου 1 και
2 του παρόντος άρθρου αρχίζει την 1.1.2017. Ασφαλιστικές
εισφορές που έχουν καταβληθεί και αφορούν σε περίοδο
ασφάλισης από 1.1.2017 έως την ισχύ της ρύθµισης συµψηφίζονται ή επιστρέφονται, πλην των ασφαλιστικών εισφορών
για υγειονοµική περίθαλψη. 4. Τα πρόσωπα των παραγράφων 1 και 2 που έχουν υπαχθεί στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ
και του ΕΤΕΑΕΠ µέχρι την ισχύ του παρόντος νόµου και για

τα οποία προκύπτει, κατ’ εφαρµογή της παρούσας ρύθµισης,
διακοπή της ασφάλισής τους στον ΕΦΚΑ και του ΕΤΕΑΕΠ,
µπορούν προαιρετικά να συνεχίσουν την ασφάλισή τους για
το σύνολο των κλάδων ασφάλισης στους οποίους υπάγονταν
µέχρι τη διακοπή της υποχρεωτικής τους ασφάλισης. Στην περίπτωση αυτή η µηνιαία ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται
µε βάση το κατώτατο όριο µηνιαίου εισοδήµατος για τους
ασφαλισµένους άνω 5ετίας του άρθρου 39 του ν. 4387/2016.
Για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης, σύµφωνα µε
τα ανωτέρω υποβάλλεται δήλωση του ασφαλισµένου εντός
προθεσµίας τριών (3) µηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος. Η προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης διακόπτεται,
ύστερα από αίτηση του ασφαλισµένου, από την πρώτη ηµέρα
του επόµενου µήνα από την υποβολή της αίτησης. Νέα αίτηση
για προαιρετική ασφάλιση δεν µπορεί να υποβληθεί.

PLUG-N-HARVEST: Καινοτόμο έργο υπόσχεται να μετατρέψει κτήρια σε
παραγωγούς ενέργειας
Ξεκίνησε προ ολίγων ημερών η δράση καινοτομίας PLUG-NHARVEST με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
μέσω του Horizon 2020, η οποία αφορά στον σχεδιασμό και
την ανάπτυξη ενός πρωτοτύπου για την ενεργειακή αναβάθμιση οικιστικών και μη οικιστικών κτηρίων. Σύμφωνα με το
michanikos-online.gr η δράση φιλοδοξεί να αντιστρέψει το
ενεργειακό πρόσημο ενεργειοβόρων και παθητικών κτηρίων,
καθιστώντας τα ενεργητικά, δηλαδή σε θέση να έχουν πλήρη
αυτονομία αλλά και πλεόνασμα ενέργειας. Συντονιστής της
δράσης είναι η Ελλάδα, μέσω του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), με την συμμετοχή της Γερμανίας, του Ηνωμένου Βασιλείου, της Ισπανίας και της Ρουμανίας. Το έργο που θα διαρκέσει συνολικά περίπου 4 χρόνια, αφορά
σε παρεμβάσεις σε μια σειρά επιλεγμένων κτηρίων με στόχο
την δραστική μείωση του ενεργειακού τους αποτυπώματος.
Αυτό αναμένεται να επιτευχθεί με την εγκατάσταση «έξυπνων»
προσόψεων που θα λειτουργούν ως ηλιοσυλλέκτες αλλά και
ενός επιπρόσθετου συστήματος εξαερισμών που θα λειτουργεί
επίσης με ηλιακή ενέργεια, πέρα των υφιστάμενων μονάδων

κλιματισμού. Κατά αυτόν τον τρόπο, τα κτήρια όχι μόνο θα
καλύπτουν τις ενεργειακές τους ανάγκες αλλά θα εξασφαλίσουν υπολογίσιμη εξοικονόμηση ενέργειας που διαφορετικά
θα χρησιμοποιούνταν για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας τους. Η
πλεονάζουσα ενέργεια θα διοχετεύεται στο δίκτυο ή θα αποθηκεύεται σε ειδικές μπαταρίες για μελλοντική χρήση, ανάλογα και
με τις ανάγκες του εκάστοτε κτηρίου. Από ελληνικής πλευράς, τα
κτήρια στα οποία θα εφαρμοστεί πιλοτικά η εν λόγω αναβάθμιση είναι το κτήριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ένα
γειτονικό σε αυτό, κτήριο φιλοξενίας μαθητών. Η Βιομηχανία
Αλουμινίου ΑΛΟΥΜΥΛ, θα συμμετάσχει στο κατασκευαστικό
κομμάτι της δράσης στην Ελλάδα. Η βασική καινοτομία του
νέου συστήματος έγκειται στο γεγονός ότι θα είναι δυναμικά
προσαρμοζόμενο και αυτοεκπαιδευόμενο, «μαθαίνοντας» ανάλογα με την διαθεσιμότητα της συλλεγόμενης ή αποθηκευμένης
ενέργειας, τον βέλτιστο τρόπο κατανάλωσής της κατά περίπτωση. Για παράδειγμα, αν για κάποιες ώρες της ημέρας επικρατεί
αυξημένη ηλιοφάνεια, τότε με την συνδρομή ειδικών αισθητήρων, το σύστημα θα μπορεί να αποφασίζει αν είναι η κατάλληλη

στιγμή για την ψύξη ή την θέρμανση του κτηρίου, προκειμένου
να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση. Εκτός από τις
προσόψεις, η αναβάθμιση περιλαμβάνει και την εγκατάσταση
ειδικών παραθύρων μεταβαλλόμενης διαφάνειας που θα επιτρέπουν την είσοδο περισσότερου ή λιγότερου φυσικού φωτός,
ανάλογα με τις συνθήκες φωτισμού και την επικρατούσα θερμοκρασία. Οι ενεργειακές προσόψεις θα είναι κατασκευασμένες
από ανακυκλώσιμα υλικά, με μικρό κόστος κατασκευής και
απλή εγκατάσταση (plug-n-play), κάτι που αφενός σημαίνει
μικρό χρόνο απόσβεσης της αρχικής επένδυσης και αφετέρου
ελαχιστοποιημένο περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Η δράση με
συνολικό προϋπολογισμό 6,9 εκατ. ευρώ, περίπου 6 εκατ. από
τα οποία προέρχονται από ευρωπαϊκούς πόρους, αφορά τόσο
την ανάπτυξη του συστήματος όσο και το κατασκευαστικό της
κομμάτι. Σημειώνεται ότι και μετά το πέρας του έργου, στα τέλη
του 2021, οι προσόψεις θα παραμείνουν στις θέσεις τους συμβάλλοντας στο διηνεκές στην αυξημένη ενεργειακή απόδοση
των συγκεκριμένων κτηρίων.

ΕΛΣΤΑΤ : Μειώθηκε 1% ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το β’ τρίμηνο εφέτος
Μείωση 1% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το
β’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’
τριμήνου 2016, έναντι αύξησης 15,5% που σημειώθηκε κατά
την αντίστοιχη σύγκριση το 2016 με το 2015. Σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ίδιος δείκτης, το β’ τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με
τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2017, παρουσίασε αύξηση 20,2% έναντι αύξησης 33,2% που σημειώθηκε κατά την
αντίστοιχη σύγκριση του β’ τριμήνου 2016 με το α’ τρίμηνο

2016. Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης του β’ τριμήνου 2017
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου 2017
παρουσίασε μείωση 1,2%. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης
καλύπτει όλους τους τομείς στις κατασκευές (κτίρια- έργα πολιτικού μηχανικού). Στα κτίρια περιλαμβάνονται μονοκατοικίες,
διπλοκατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων,
βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια, κτίρια δημόσιων θεαμάτων,
εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία και λοιπά οικιστικά κτίρια. Στα έργα

πολιτικού μηχανικού περιλαμβάνονται αυτοκινητόδρομοι, οδοί,
αεροδρόμια, αθλητικές εγκαταστάσεις, γέφυρες, σήραγγες,
υπόγειες διαβάσεις, αγωγοί μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού
αερίου, δίκτυα παραγωγής και διανομής ρεύματος, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, υδραυλικά και λιμενικά έργα κ.λπ.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΡΑΙΝΟΣΕ: Έκλεισαν οι εκκρεμότητες και υπογράφεται η πώληση
Πέφτουν οι υπογραφές για τη σύμβαση πώλησης στην
ιταλική Ferrovie, μετά και την επίλυση των τελευταίων
εκκρεμοτήτων γράφει ο Φ. Κόλλιας στο euro2day.gr
και αναλυτικά σημειώνεται ότι υπογράφεται σήμερα
Πέμπτη η συμφωνία πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ στην
ιταλική Ferrovie Dello Stato Italiane (FS) έναντι 45
εκατ. ευρώ. Το… σύνθημα για την τελική υπογραφή
έδωσε την Τρίτη το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου
Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ). Προηγήθηκε, επίσης την
Τρίτη, δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης,
της κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργών Οικονομικών Ευκλ. Τσακαλώτου και Υποδομών
Χρ. Σπίρτζη, με την οποία η ΤΡΑΙΝΟΣΕ απαλλάσσεται
από το βάρος των χρεών ύψους 692 εκατ. ευρώ, με
βάση την πρόσφατη απόφαση της Κομισιόν για τις
«παράνομες κρατικές ενισχύσεις». Η οριστικοποίηση
της πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ συνδυάζεται με το πρώτο
Ανώτατο Συμβούλιο Ελλάδας-Ιταλίας που θα πραγματοποιηθεί σήμερα Πέμπτη υπό τους δύο πρωθυπουργούς, Αλέξη Τσίπρα και Πάολο Τζεντιλόνι, με τη
συμμετοχή έξι υπουργών από κάθε πλευρά. Η κρατική
ιταλική εταιρεία FS, που θα είναι ο νέος ιδιοκτήτης της
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, έχει προαναγγείλει σημαντικές επενδύσεις,
που σύμφωνα με κυβερνητικούς κύκλους θα φτάσουν
το μισό δισ. ευρώ, κυρίως για την ανανέωση του
απαρχαιωμένου τροχαίου υλικού της τελευταίας. Οι

Ιταλοί δείχνουν, επίσης, ενδιαφέρον για τη γενικότερη
αναβάθμιση του ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου, το οποίο βρίσκεται σήμερα σε άθλια κατάσταση,
όπως παραδέχονται και στελέχη του ΟΣΕ. Στις αρχές
Νοεμβρίου έχει προγραμματιστεί και η υποβολή προσφορών για την εταιρεία συντήρησης του τροχαίου
υλικού του ΟΣΕ (ΕΕΣΣΤΥ), χωρίς να είναι σίγουρο πως
θα προχωρήσει ο διαγωνισμός. Σύμφωνα με την ΚΥΑ,
για την απαλλαγή της ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τις «παράνομες
κρατικές ενισχύσεις»: «Από τη θέση της παρούσας σε
ισχύ, διαγράφονται τα χρέη της ΤΡΑΙΝΟΣΕ προς τον
ΟΣΕ, οργανισμοί οι οποίοι βρίσκονται υπό τον κοινό
έλεγχο του Ελληνικού Δημοσίου, συνολικού ποσού
εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα
μίας χιλιάδων οκτακοσίων εννέα ευρώ και είκοσι επτά
λεπτών (692.161.809,27 €). 2. Το ανωτέρω ποσό χρέους που διαγράφεται θα αναγνωριστεί στα λογιστικά
βιβλία που τηρεί η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, κατευθείαν στην καθαρή θέση ως εισφορά από το Ελληνικό Δημόσιο με την
ιδιότητά του ως τελικού μετόχου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και του
ΟΣΕ κατά τον χρόνο δημοσίευσης του ν. 3891/2010
και δεδομένου ότι για τα εν λόγω ποσά δεν περιλαμβάνεται όρος για επιστροφή. 3. Η πράξη διαγραφής
και κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται στην παρούσα απαλλάσσεται από οποιονδήποτε άμεσο ή έμμεσο
φόρο, τέλος, εισφορά, κράτηση ή δικαίωμα οποιασδή-

ποτε φύσεως υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων, δημόσιο,
κοινοτικό, και δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του
άρθρου 2 του ν.2859/2000. Η ωφέλεια που προκύπτει
για την ΤΡΑΙΝΟΣΕ από τη ρύθμιση του σωρευμένου
χρέους δεν υπόκειται σε φόρο εισοδήματος δίχως να
απαιτείται η καταχώρησή της σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού. Ως χρόνος κτήσης της ως άνω
ωφέλειας σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 λογίζεται ο
χρόνος δημοσίευσης της παρούσας απόφασης. Τυχόν
μελλοντικός συμψηφισμός της ωφέλειας με τις σωρευμένες λογιστικές ζημίες, ανεξάρτητα από τον χρόνο
πραγματοποίησής του, δεν συνιστά διανομή και δεν
συνεπάγεται την επιβολή φόρου εισοδήματος. Σε κάθε
περίπτωση, ο εν λόγω συμψηφισμός συνιστά πράξη
στο πλαίσιο της διαγραφής του χρέους και εμπίπτει
στις απαλλαγές του άρθρου 13 του ν.3891/2010 και
ως εκ τούτου απαλλάσσεται από την επιβολή οποιουδήποτε φόρου, συμπεριλαμβανομένου και του φόρου
εισοδήματος. Η ρύθμιση του σωρευμένου χρέους δεν
επηρεάζει τις φορολογικές ζημίες των παρελθόντων
ετών, ως προέκυψαν από τις αντίστοιχες χρεώσεις,
συνολικού ποσού εξακοσίων ενενήντα δύο εκατομμυρίων εκατόν εξήντα μίας χιλιάδων οκτακοσίων εννέα
ευρώ και είκοσι επτά λεπτών (692.161.809,27 €) του
ΟΣΕ προς την ΤΡΑΙΝΟΣΕ».

Τι συζήτησε η επενδυτική task force στην πρώτη συνεδρίαση της
Στην πρώτη συνεδρίαση χθες συζητήθηκαν ΤΟΤΑL,
Eldorado, Ελληνικό. Ειδική αναφορά στην αυριανή
υπογραφή μεταξύ Ferrovie-ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με αφορμή την
ελληνο-ιταλική συνάντηση κορυφής στην Κέρκυρα.
Σύμφωνα με το euro2day.gr με ανοικτές ακόμα τις
εκκρεμότητες στις Σκουριές και στο Ελληνικό, ο Αλέξης
Τσίπρας συγκάλεσε σήμερα την task force για τις επενδύσεις που είχε προαναγγείλει και της οποίας τέθηκε
επικεφαλής. Η συνεδρίαση έγινε με τη συμμετοχή του
αντιπροέδρου της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη και
των υπουργών Δ. Παπαδημητρίου, Ε. Τσακαλώτου,
Αλ. Φλαμπουράρη, Δ. Τζανακόπουλου, Αλ. Χαρίτση,
Γ. Χουλιαράκη, Στ. Πιτσιόρλα και Δ. Λιάκου. Όπως
έγινε γνωστό αρμοδίως, στην ομάδα θα συμμετέχουν
επίσης οι Γ. Σταθάκης και Χρ. Σπίρτζης. Στη χθεσινή
συνεδρίαση συζητήθηκαν:
1. Η πορεία της επένδυσης της Total στα δύο οικόπεδα δυτικά της Κέρκυρας, μετά και τις χθεσινές θετικές
αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
2. Η πορεία της επένδυσης της ιταλικής Ferrovie στην
ΤΡΑΙΝΟΣΕ, δεδομένου ότι έχει προγραμματισθεί για
αύριο στην Κέρκυρα, στο πλαίσιο του πρώτου Συμ-

βουλίου Συνεργασίας Ελλάδας-Ιταλίας, η υπογραφή
της Σύμβασης. Κατά την κυβέρνηση, με την κίνηση
αυτή εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα και η επέκταση
των δραστηριοτήτων της επιχείρησης και αποφεύγεται ο κίνδυνος επιστροφών κρατικών ενισχύσεων
ύψους 692 εκατ. ευρώ.
3. Η πορεία των διαβουλεύσεων με τους εργαζόμενους και την ELDORARO GOLD για το θέμα της σχετικής
επένδυσης.
4. Η πορεία των διοικητικών διαδικασιών για την ολοκλήρωση της επένδυσης στο Ελληνικό. Κυβερνητικές
πηγές επισημαίνουν ότι «η Νέα Δημοκρατία ματαιοπονεί.
Στο ίδιο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι σύμφωνα με αρμόδιες πηγές η κυβέρνηση: - Προχωρά την επένδυση της
TOTAL στα δύο οικόπεδα δυτικά της Κέρκυρας, μετά
τις χθεσινές θετικές αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου. -Ξεμπλόκαρε επενδυτικά projects ύψους 668
εκατ. ευρώ . - Ολοκληρώνει την αξιολόγηση 800 νέων
επενδυτικών σχεδίων ύψους 2 δισ. ευρώ - Υπέγραψε
12 συμβάσεις έργων συνολικού ύψους 635 εκατ. ευρώ
στον τομέα των Συμπράξεων Δημόσιου-Ιδιωτικού Το-

μέα. - Πέτυχε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να είναι
πρώτη σε απορροφητικότητα στο ΕΣΠΑ, εξασφαλίζοντας εισροή πόρων ύψους 11 δισ. ευρώ στην ελληνική
οικονομία. - Υπέγραψε με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Επενδύσεων τις μεγαλύτερες συμφωνίες των τελευταίων 5 ετών, που θα αποφέρουν επιπλέον ρευστότητα
ύψους 2 δισ. ευρώ μέσα στο 2017. - Προετοιμάζει
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) έργα
ύψους 7 δισ. ευρώ για την επόμενη τριετία. - Αξιοποίησε συμφωνίες με την EBRD και το σχέδιο Γιούνκερ,
διοχετεύοντας επιπλέον 2 δισ. ευρώ στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. - Ενέκρινε στη Διυπουργική Επιτροπή
τρεις στρατηγικές επενδύσεις ύψους συνολικά 700
εκατ. ευρώ και πολύ σύντομα η Επιτροπή θα συνεδριάσει εκ νέου για να εγκρίνει και νέες στρατηγικές
επενδύσεις. - Οι άμεσες ξένες επενδύσεις το 2016
σημείωσαν υψηλό δεκαετίας και το 2017 αναμένεται
περαιτέρω βελτίωση, καθώς ήδη το πρώτο εξάμηνο,
δηλαδή πριν ακόμη κλείσει η δεύτερη αξιολόγηση, είχαμε εισροή πάνω από 1,6 δισ. ευρώ στην ελληνική
οικονομία.
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Σταθάκης: Αρχίζει και θα διαρκέσει τρείς μήνες η διαιτησία
για την Eldorado Gold
Όλες οι εκκρεμότητες θα λυθούν στη διαιτησία επεσήμανε
χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος
Σταθάκης μετά τη συνάντηση που είχε με εκπροσώπους
των εργαζομένων στην Ελληνικός Χρυσός. Σύμφωνα με
το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ίδιος ανέφερε ότι η ολομέλεια του Νομικού
Συμβουλίου του Κράτους για το θέμα προγραμματίζονταν να συνεδριάσει χθες, ενώ η διαιτησία προβλέπεται
να διαρκέσει τρεις μήνες. Ο κ. Σταθάκης τόνισε ότι η
συνάντηση έγινε σε καλό κλίμα και κατέληξε σε κοινό
πλαίσιο, ενώ απαντώντας σε ερώτηση επεσήμανε πως
αν ζητηθεί συνάντηση και από την πλευρά της εταιρείας
αυτή θα πραγματοποιηθεί. Επανέλαβε δε ότι σήμερα έως
αύριο θα εκδοθούν όλες οι άδειες που απομένουν για την
ολοκλήρωση της αδειοδότησης της Ολυμπιάδας. Κάτι που
σημαίνει ότι μπορεί να αρχίσει άμεσα η εκμετάλλευση του
συγκεκριμένου μεταλλείου. Η αδειοδότηση των Σκουριών που συνδέεται με το επίμαχο ζήτημα της μεταλλουργικής μεθόδου που θα χρησιμοποιηθεί εξαρτάται από το
αποτέλεσμα της διαιτησίας. Οι αποφάσεις της κυβέρνησης
διασφαλίζουν τις θέσεις εργασίας, κατέληξε ο υπουργός.
-Εκδόθηκαν δύο άδειες για την Ολυμπιάδα. Εκδόθηκαν χθες από το υπουργείο Περιβάλλοντος και
Ενέργειας δύο άδειες για τις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις
Ολυμπιάδας, σε συνέχεια των δεσμεύσεων του υπουργού Γιώργου Σταθάκη για ολοκλήρωση κατά 100%
της αδειοδότησης μέσα στην εβδομάδα. Με την πρώτη
απόφαση τροποποιείται η άδεια εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολογικού του χώρου απόθεσης στην περιοχή της
Ολυμπιάδας, και επιτρέπεται «η διάθεση του λεπτομερούς
υπολείμματος κατεργασίας του εργοστασίου εμπλουτισμού Ολυμπιάδας στο στεγανοποιημένο και υδραυλικά
προστατευμένο -απομονωμένο τμήμα που προσδιορίζεται από τον ενοποιημένο χώρο απόθεσης 1-3, το δεξιό
αντέρεισμα, την ανάντη παρειά του κατάντη αναχώματος
και την λίμνη εκτάκτου ανάγκης του Μεταλλείου Μαύρων
Πετρών». Με την δεύτερη, χορηγείται στην Ελληνικός
Χρυσός άδεια λειτουργίας νέου ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού του εργοστασίου εμπλουτισμού στην Ολυμπιάδα, διάρκειας τριών ετών, με τον περιορισμό η ποσότητα του επεξεργαζόμενου μεταλλεύματος ετησίως να μην
υπερβαίνει τις 400.000 τόνους, όπως και να λαμβάνονται
μέτρα για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των
εργαζομένων, τη συμμόρφωση προς τους κανονισμούς
λειτουργίας και συντήρησης κ.α.
- Ικανοποιημένη από τις δηλώσεις του Γ. Σταθάκη η εταιρία που αναμένει άμεσα όσες άδειες
εκκρεμούν. Την ικανοποίησή της από τις δηλώσεις του
υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, νωρίτερα χθες, εξέφρασε με ανακοίνωσή της η «Ελληνικός Χρυσός», επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι αναμένει

άμεσα τις άδειες που εκκρεμούν. «Είμαστε ικανοποιημένοι
από τις δηλώσεις του υπουργού. Ωστόσο, δεν έχουμε λάβει ακόμα τις άδειες στα χέρια μας. Αναμένουμε τις άδειες
που εκκρεμούν τόσο για την Ολυμπιάδα, όσο και για τις
Σκουριές άμεσα» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, η
οποία εκδόθηκε μετά από τη συνάντηση του κ. Σταθάκη
με εκπροσώπους των εργαζομένων, στο υπουργείο.
-Εργαζόμενοι : Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας
γιατί δεν έχουμε δικαιωθεί πλήρως. «Θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας γιατί δεν έχουμε δικαιωθεί πλήρως.
Θα περιμένουμε να δικαιωθούμε, αλλιώς θα κλιμακώσουμε τον αγώνα μας», δήλωσε ο Χρήστος Ζαφειρούδας,
πρόεδρος των εργαζομένων στις υπόγειες στοές των μεταλλείων Κασσάνδρας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ μετά τη συνάντηση
με τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο
Σταθάκη. Ο κ. Ζαφειρούδας τόνισε ότι η δέσμευση του
υπουργού για αδειοδότηση της Ολυμπιάδας εν μέρει διασφαλίζει τη συνέχιση της δουλειάς, αλλά υπάρχει ακόμα η
εκκρεμότητα των υπολοίπων αδειών των Σκουριών. «Ζητούμε λύση και αυτό για να συνεχίσουμε τη δουλειά μας»,
πρόσθεσε. Απαντώντας σε σχετική ερώτηση είπε ότι «είναι
θέμα της εταιρείας το αν θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε
μετά τις 22 Σεπτεμβρίου» και πρόσθεσε πως τις επόμενες
ημέρες θα πραγματοποιηθεί συνάντηση και με τη διοίκηση της εταιρείας «για να δούμε τι σκέφτεται και πώς θα
πορευτεί από εδώ και πέρα.» «Εμείς παραμένουμε εδώ για
να πάρουμε τις άδειες, περιμένουμε τις επόμενες ημέρες
τη διαιτησία, περιμένουμε και τις αποφάσεις της εταιρείας για το τι μέλλει γενέσθαι με τους εργαζόμενους. Δεν
θα πάψουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο: δουλειά και
μόνο δουλειά», κατέληξε ο κ. Ζαφειρούδας. Εν τω μεταξύ
ο γενικός γραμματέας του Εργατικός Κέντρου Αθήνας κ.
Κώστας Κουλούρης σε δήλωση του προς το ΑΠΕ - ΜΠΕ
τόνισε πως « Το Εργατικό Κέντρο με απόφαση που πήρε
σήμερα συμπαραστέκεται στον δίκαιο αγώνα των εργαζομένων μεταλλωρύχων της Χαλκιδικής για τη συνέχιση
της εργασίας τους. Δεν είναι δυνατόν οι εργαζόμενοι να
μπαίνουν ανάμεσα στην εργοδοσία και στην κυβέρνηση
και να εμπαίζονται . Το δικαίωμα στην εργασία είναι αυτονόητο. Είμαστε στο πλευρό των εργαζομένων.»
-Σ. Φάμελλος: Η Eldorado εκβιάζει εργαζόμενους και δημιουργεί πολιτικά γεγονότα. «Αν η
Eldorado Gold προσπαθεί με τον τρόπο της δημόσιας
πίεσης και εκμετάλλευσης των εργαζομένων και της
αγωνίας τους για δουλειά, να τροποποιήσουμε τους κανόνες αδειοδότησης και να έχει χατιρικές σχέσεις με την
Πολιτεία, κάτι τέτοιο δε θα γίνει» δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, βουλευτής
Β’ Θεσσαλονίκης του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, στον
ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Μακεδονικού Πρα-

κτορείου Ειδήσεων, «Πρακτορείο 104,9 fm». «Δεν ξέρω
αν η εταιρεία έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοιο ή αν την είχαν
συνηθίσει προηγούμενες κυβερνήσεις, εγώ λέω ότι αυτή
η κυβέρνηση δε θα κάνει χατίρια σε κανέναν και δεν κάνει
ούτε στον εαυτό της» επισήμανε ο κ. Φάμελλος, καλώντας
οποιονδήποτε «έχει συνηθίσει να συνεννοείται με πολιτικούς αρχηγούς, να δημιουργεί πολιτικά γεγονότα, να
εκβιάζει εργαζόμενους, να παίζει πολιτικά παιχνίδια και
όχι επιχειρηματικά, να ασχοληθεί πάλι με την τίμια, ισότιμη επιχειρηματικότητα και με τη σύμβαση που έχει με το
ελληνικό Δημόσιο». «Δεν υπάρχει δυνατότητα και καμία
πιθανότητα να υποχωρήσουμε από τις περιβαλλοντικές
συνθήκες μιας περιοχής, η οποία είναι πολύτιμη και για
τον τουρισμό της» διαβεβαίωσε ο αν. υπουργός.
-Σ. Πιτσιόρλας: Χειριζόμαστε νηφάλια και ήρεμα
το θέμα της Eldorado Gold. «Το θέμα είναι σοβαρό
καθώς το περιβάλλον και η υγεία των κατοίκων είναι
ευαίσθητα θέματα. Εμείς είμαστε υπέρ της δημιουργίας
θέσεων απασχόλησης αλλά δεν πρέπει κάποιος να χρησιμοποιεί τους εργαζομένους ως ασπίδα». Σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό υπογράμμισε ο υφυπουργός Οικονομίας
και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας σε συνέντευξη που
παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό ΣΚΑΪ αναφερόμενος στις εξελίξεις αναφορικά με την επένδυση της Eldorado
Gold. Επίσης σημείωσε πως η τακτική των τελεσιγράφων
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από την κυβέρνηση. Αναλυτικά ο κ. Πιτσιόρλας τόνισε «η τακτική των τελεσιγράφων
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Από την πλευρά μας το χειριζόμαστε νηφάλια και ήρεμα. Προσωπικά εμπιστεύομαι
τον κύριο Σταθάκη και το ίδιο θα έπρεπε να κάνουν και οι
επενδυτές. Οι επενδυτές κατέθεσαν την αίτηση αδειοδότησης στην Ολυμπιάδα στις 17 Ιουλίου και σήμερα έχουν
την άδεια. Η Eldorado βρίσκεται εδώ από το 2012 και είναι
γεγονός πως υπάρχουν προβλήματα χρονίζοντα και όχι
σημερινά. Το θέμα είναι σοβαρό καθώς το περιβάλλον
και η υγεία των κατοίκων είναι ευαίσθητα θέματα. Εμείς
είμαστε υπέρ της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης αλλά
δεν πρέπει κάποιος να χρησιμοποιεί τους εργαζομένους
ως ασπίδα. Πρέπει να συμφωνήσουμε σε μία διαδικασία
δοκιμών και τεχνικών αναλύσεων που θα πείθουν πως η
διαδικασία εξόρυξης δεν είναι επιβλαβής για την δημόσια
υγεία και το περιβάλλον. Από τη στιγμή που επιλέχθηκε
η διαιτησία για να δοθεί οριστική και πειστική λύση θα
πρέπει να ακολουθηθεί μέχρι τέλους η συγκεκριμένη διαδικασία».
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Διαγωνισμούς για να επιλέξει κατασκευαστές “βγάζει”
η κοινοπραξία του IGB μέσα στο 2017
Η κοινοπραξία του αγωγού IGB ανακοίνωσε ότι στο α’ εξάμηνο του 2017 σημειώθηκε συνεχής πρόοδος προς την
υλοποίηση του έργου και αριθμός οδόσημων επιτεύχθηκαν
ή πρόκειται να επιτευχθούν σύντομα γράφει το energypress.
gr . Πιο αναλυτικά, η ICGB ανέφερε ότι πλέον έχει ολοκληρωθεί το μάρκετ τεστ που διεξήχθη το 2016 με πέντε εταιρείες να
εκφράζουν το ενδιαφέρον τους. Στις 10 Μαρτίου, οι σχετικές
συμφωνίες υποβλήθηκαν στις ρυθμιστικές αρχές της Ελλάδας και της Βουλγαρίας. Επιπλέον, τον Ιούλιο η κοινοπραξία
υπέβαλε τα σχετικά έγγραφα για εξαίρεση από την πρόσβαση
τρίτων και η απόφαση των ρυθμιστικών αρχών αναμένεται
στα τέλη Οκτωβρίου, ενώ η τελική απόφαση της Ε.Ε. τον

Ιανουάριο του 2018 ώστε να υπογραφούν στη συνέχεια οι
συμφωνίες μεταφοράς με τις εταιρείες που έκαναν κράτηση
χωρητικότητας στον αγωγό. Παράλληλα, τον Ιούνιο το βουλγαρικό υπουργείο Ενέργειας ενέκρινε τον IGB για να λάβει
χρηματοδότηση βάσει του κρατικού προγράμματος καινοτομίας και ανταγωνιστικότητας. Η κοινοπραξία υπογραμμίζει
επίσης ότι η υλοποίηση του IGB εξασφαλίζεται από κρατικές
εγγυήσεις ύψους 110 εκατ. ευρώ. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται
σε επαφές με χρηματοδοτικούς οργανισμούς για να καθοριστούν οι όροι λήψης δανείων. Σχετικά με τα δικαιώματα
γης, η διαδικασία για την εξασφάλιση 3.800 οικοπέδων για
τις ανάγκες του αγωγού έχει ολοκληρωθεί και περιλαμβάνει

την απαλλοτρίωση 23 οικοπέδων. Οι σχετικές αποζημιώσεις
δόθηκαν στους ιδιοκτήτες τον Ιούλιο. Αναφορικά με την
αδειοδότηση, η αίτηση για άδεια κατασκευής επί του βουλγαρικού εδάφους υποβλήθηκε στο αρμόδιο υπουργείο την 1η
Σεπτεμβρίου και αναμένεται να εκδοθεί εντός των επομένων
ημερών. Τέλος, η κοινοπραξία βρίσκεται στη διαδικασία προετοιμασίας για την υπογραφή των συμβολαίων κατασκευής.
Τον Ιούλιο η εταιρεία ενέκρινε ανανεωμένο χρονοδιάγραμμα
που προβλέπει ολοκλήρωση των σχετικών διαγωνισμών
πριν τα τέλη του 2017.

Πέρασε από το Ελεγκτικό και πάει στη Βουλή η σύμβαση με ΕΛΠΕ-TotalEdison για τις έρευνες στο Ιόνιο
Την είδηση ότι «ξεμπλοκάρει και η επένδυση της κοινοπραξίας Total-Edison-ΕΛΠΕ για έρευνες υδρογονανθράκων στο
«οικόπεδο» 2 του Ιονίου, δυτικά της Κέρκυρας» καθώς το
Ελεγκτικό Συνέδριο ολοκλήρωσε τον έλεγχο, έδωσε χθες,
κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στο δελτίο του ΣΚΑΪ ο
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης. Σύμφωνα με το energypress.gr η κοινοπραξία ΕΛΠΕ-Total-Edison
στο Ιόνιο είχε ανακηρυχθεί «επιλεγείς αιτών» για το οικόπεδο

2 τον Οκτώβριο του 2016 και ο κ. Σταθάκης είχε μονογράψει
τη σχετική σύμβαση τον περασμένο Μάρτιο. Έκτοτε, εκκρεμούσε ο έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, ο οποίος και ολοκληρώθηκε, όπως ανέφερε ο κ. Σταθάκης. Η καθυστέρηση
στο Ελεγκτικό Συνέδριο είχε επισημανθεί από τον επικεφαλής
της Total κατά τη συνάντηση που είχε ο κ. Τσίπρας με τους
Γάλλους επιχειρηματίες που συνόδευαν τον πρόεδρο Μακρόν
στην προ ημερών επίσκεψή του στην Αθήνα. Για την ολοκλή-

ρωση των σχετικών διαδικασιών απομένει πλέον η έγκριση
της Βουλής, με την κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες,
να αναμένεται να την καταθέσει άμεσα. Στόχος της κυβέρνησης είναι να περάσει η σύμβαση από τη Βουλή εντός του
2017, ώστε να αξιοποιήσει την επένδυση της κοινοπραξίας
στο αφήγημά της περί «θετικού επενδυτικού κλίματος» που
διαμορφώνεται για την Ελλάδα.

Σταθερή η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ τον Ιούλιο - “Εκτοξεύτηκε” η
παραγωγή των αιολικών
Στη δημοσιότητα έδωσε ο ΛΑΓΗΕ το δελτίο ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ για
τον Ιούλιο του 2017, βάσει του οποίου η εγκατεστημένη ισχύς
μονάδων ΑΠΕ σε λειτουργία στο διασυνδεδεμένο σύστημα
παρέμεινε σταθερή σε σχέση με τον Ιούνιο.Οι υπόλοιπες τεχνολογίες παρέμειναν σταθερές. Σύμφωνα με το energypress.
gr η παραγωγή από αιολικά αυξήθηκε στις 418.702 MWh
(έναντι 176.280 τον Ιούνιο), με το συντελεστή φόρτισης να
φτάνει το 26,44% (από 11,50%). Οι ΜΥΗΣ έδωσαν 30.631
MWh (από 39.084), με συντελεστή φόρτισης 17,96 % (από
23,68%). Οι μονάδες βιοαερίου-βιομάζας έδωσαν 26.003

MWh (από 18.693), με συντελεστή φόρτισης 57,77% (από
42,91%). Τα φωτοβολταϊκά έδωσαν 366.285,09 MWh
(από 343.747,34), με συντελεστή φόρτισης 23,51%% (από
22,80%). Όπως διευκρινίζει ο ΛΑΓΗΕ, ο Συντελεστής Φόρτισης στα Φ/Β είναι ενδεικτικός γιατί η μηνιαία εκκαθαριζόμενη
ενέργεια δεν ταυτίζεται πάντα με τη μηνιαία παραγωγή των
πάρκων. Στη ΧΤ η παραγόμενη ενέργεια μετράται 3 φορές
μέσα στο έτος, ενώ στους υπόλοιπους μήνες η εκκαθαριζόμενη ενέργεια αφορά σε «έναντι» παραγωγή. Επιπλέον, σε
μερικά πάρκα λόγω τεχνικών περιορισμών του Δικτύου έγινε

μείωση της εγκατεστημένης τους ισχύος. Τα φωτοβολταϊκά
στέγης στο διασυνδεδεμένο έδωσαν 47.234,42 MWh (από
42.319,68), με συντελεστή φόρτισης 18,09% (από 16,75%),
ενώ στο ΜΔΝ έδωσαν 3.735,03 MWh (από 3.543,29), με συντελεστή φόρτισης 20,43% (από 20,03%). Στην περίπτωση
των φωτοβολταϊκών στέγης, όπως διευκρινίζει ο ΛΑΓΗΕ, η
παραγόμενη ενέργεια αναφέρεται στο ποσό ενέργειας που
έχει εκκαθαριστεί το συγκεκριμένο μήνα βάσει καταμετρήσεων από το ΔΕΔΔΗΕ. Η «πραγματική» κατανάλωση ενέργειας
για τον Ιούλιο ήταν 4.564.392 MWh (-1,04 % από πέρυσι).

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο του net metering ζητάει ο ΣΕΦ
Τις προτάσεις του για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου για
αυτοπαραγωγή ενέργειας και προώθηση των μικρών παραγωγών έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών. Σύμφωνα με το energypress.gr ο ΣΕΦ
δηλώνει την ανησυχία του για τον απογοητευτικό, όπως τον
χαρακτηρίζει, μέχρι στιγμής απολογισμό του προγράμματος
αυτοπαραγωγής με ενεργειακό συμψηφισμό και εκτιμά ότι σημαντικό μέρος των αιτίων για αυτή την κατάσταση θα πρέπει να
αναζητηθεί στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Μεταξύ άλλων, ο ΣΕΦ
σημειώνει ότι αν τα ΥΚΩ υπολογίζονται επί της συμψηφιζόμενης
ενέργειας (απορροφώμενη μείον εγχεόμενη) και όχι επί του συ-

νόλου της καταναλισκόμενης ενέργειας, μειώνεται έως και κατά
ένα έτος ο χρόνος απόσβεσης για ένα οικιακό σύστημα. Επίσης,
προτείνει στον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό να επιτρέπεται
ο συμψηφισμός απορροφηθείσας και εγχυθείσας ενέργειας που
αντιστοιχούν σε παροχές οποιουδήποτε επιπέδου τάσης και να
μην είναι υποχρεωτική η εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού
σταθμού στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με τις εγκαταστάσεις
κατανάλωσης με τις οποίες αντιστοιχίζεται. Ο ΣΕΦ προτείνει να
ισχύσουν νέες, σταθερές εγγυημένες τιμές και καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις επ’ αυτών. Επίσης, σημειώνει ότι θα πρέπει
να επιτραπεί άμεσα από τον ΔΕΔΔΗΕ η εγκατάσταση συστημά-

των αποθήκευσης σε συνδυασμό με συστήματα αυτοπαραγωγής και να καθοριστούν σχετικές προδιαγραφές για την ορθή
εγκατάσταση τέτοιων συστημάτων, ενώ ζητάει να υπάρξουν
περαιτέρω κίνητρα για την αποθήκευση, χωρίς να αποκλείεται
και το κίνητρο της επιδότησης για συγκεκριμένες εφαρμογές.
Τέλος, ο ΣΕΦ κάνει μια σειρά προτάσεις για να χρησιμοποιηθεί ο
εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός για την καταπολέμηση της
ενεργειακής φτώχειας και τη στήριξη ευάλωτων κοινωνικών
ομάδων.
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Στην τελική ευθεία η ΔΕΗ για το Υδροηλεκτρικό Μετσοβίτικου,
μετά από 20 χρόνια
Στην τελική ευθεία φαίνεται να μπαίνει ένα πολύπαθο
έργο, καθώς το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ενέκρινε
πρόσφατα την κατακύρωση του διαγωνισμού για το
υδροηλεκτρικό έργο Μετσοβίτικου στην ΤΕΡΝΑ Α.Ε., έναντι συνολικού τιμήματος περίπου 14 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα
με το energypress.gr συγκεκριμένα, η απόφαση αφορά το
έργο: «ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΕΡΓΟ ΜΕΤΣΟΒΙΤΙΚΟΥ – Μελέτη,
Προμήθεια, Κατασκευή, Συναρμολόγηση, Ανέγερση, Εκτέλεση Δοκιμών και Θέση σε λειτουργία Υδροστροβίλων,
Ρυθμιστών Στροφών, Δικλίδων, Γεννητριών, Συστήματος
Ελέγχου, Μετασχηματιστή Ισχύος, Εξοπλισμού Υποσταθμού 150 kV, Πινάκων Μέσης Τάσης, Γερανογέφυρας,
Θυροφραγμάτων και Βοηθητικού Η/Μ Εξοπλισμού». Το
Υδροηλεκτρικό Έργο Μετσοβίτικου θα είναι ισχύος 2Χ14,5
MW και κατασκευάζεται επί του ομώνυμου ποταμού στο
Νομό Ιωαννίνων, σε μια περιοχή που εκτείνεται από την
έξοδο της Σήραγγας Φυγής του ΥΗΕ Πηγών Αώου στον
ποταμό Μετσοβίτικο, μέχρι και 5 km περίπου κατάντη.
Σκοπός του έργου είναι η αναρρύθμιση και υδροηλεκτρική
εκμετάλλευση των εκροών του Υδροηλεκτρικού Σταθμού
των Πηγών Αώου και η ενεργειακή αξιοποίηση μέρους

των απορροών του ποταμού Μετσοβίτικου.
-Το πολύπαθο παρελθόν του έργου. Η κατασκευή του
έργου διαρκεί ήδη πάνω από 20 χρόνια, καθώς άρχισε
να κατασκευάζεται περίπου στα μέσα της δεκαετίας του
1990. Η «ΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε» ολοκλήρωσε την πρώτη φάση
του έργου λίγο πριν το 2000, όταν κατασκευάστηκε η
σήραγγα προσαγωγής που θα μεταφέρει το νερό από τον
υδροηλεκτρικό σταθμό Πηγών Αώου και τον Μετσοβίτικο
στον υπόγειο σταθμό κοντά στη σήραγγα Δεματίου και τη
γέφυρα της Εγνατίας στην περιοχή του Μεγ. Περιστερίου.
Τότε είχε γίνει και προεργασία για μικρό φράγμα στο ύψος
του κόμβου της Εγνατίας στο Μικρό Περιστέρι, καθώς και
άλλες εργασίες για τον υπόγειο σταθμό, προσβάσεις κλπ.
Την εκτέλεση της β’ φάσης του έργου ανέλαβε η κοινοπραξία «ΒΙΟΤΕΡ-ΕΔΡΑΣΗ ΨΑΛΛΙΔΑΣ-ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ», η οποία,
όμως, εκτέλεσε μόνο το 31% της εργολαβίας μέχρι τον Ιανουάριο του 2007 κι έκτοτε το έργο παραμένει ανενεργό.
Τα έργα πολιτικού μηχανικού που έμειναν ημιτελή ανέλαβε, μετά από νέο διαγωνισμό η εταιρεία «ΑΚΤΩΡ». Το άλλο
σκέλος των έργων για την κατασκευή του ΥΗΕ Μετσοβίτικου αφορούσε τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Η δι-

αδικασία αξιολόγησης των προσφορών στο σχετικό διεθνή
διαγωνισμό, όμως, αποδείχτηκε χρονοβόρα καθώς αντί να
ολοκληρωθεί στα τέλη του 2010, όπως προβλεπόταν αρχικά, το ΔΣ της ΔΕΗ αποφάσισε σχετικά τον Αύγουστο του
2012. Τελικά, η προμήθεια του ηλεκτρομηχανολογικού
εξοπλισμού για το ΥΗΕ Μετσοβίτικου ανατέθηκε στην κοινοπραξία «HYDROENGINEERING – ELECTROMEC». Όμως,
τα προβλήματα δεν εξέλειψαν ούτε και στη συνέχεια, με
αποτέλεσμα το Δ.Σ. της ΔΕΗ να αποφασίζει το Δεκέμβριο
του 2014 την ακύρωση της προηγούμενης απόφασής του,
με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο ότι είχαν ανακύψει
προβλήματα με τις τραπεζικές εγγυήσεις. Πλέον, η ΔΕΗ
ευελπιστεί ότι επιτέλους το έργο θα ολοκληρωθεί εντός
του προβλεπόμενου διαστήματος των 28 μηνών από την
υπογραφή της σύμβασης, καθώς όλα αυτά τα χρόνια όχι
μόνο απαξιώνεται κεφάλαιο ύψους τουλάχιστον 30 εκατ.
που έχει επενδύσει από ιδίους πόρους στο έργο, αλλά
στερείται και των εσόδων που αντιστοιχούν στις περίπου
60.000MWh της προβλεπόμενης ετήσιας παραγωγής.

ΕΔΕΥ: Οι νέες τεχνολογίες ενισχύουν τη βιωσιμότητα των επενδύσεων
στην έρευνα υδρογονανθράκων
Το ανανεωμένο ενδιαφέρον των πετρελαϊκών για την
περιοχή νοτιοδυτικά της Κρήτης και στο Ιόνιο έχουν φέρει τη Δυτική Ελλάδα στο επίκεντρο της προσοχής του
κλάδου, μέσω και των ανακαλύψεων των κοιτασμάτων
Ζορ και Αφροδίτη στην Ανατολική Μεσόγειο, όπως δήλωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΔΕΥ,
Γιάννης Μπασιάς, στο περιοδικό GeoExPro. Σύμφωνα με
το energypress.gr ο ίδιος εκτιμά ότι η επανεπεξεργασία
των σεισμικών δεδομένων θα ξεκλειδώσει τους ορυκτούς
πόρους στις θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Όπως επισημαίνεται στο άρθρο, η εν λόγω θαλάσσια περιοχή των ελληνικών ερευνών προσφέρει ένα ασφαλή χώρο στο δυτικό

τμήμα της Αν. Μεσογείου, συγκριτικά με προβληματικές
περιοχές στα ανατολικά. Η στρατηγική της θέση σημαίνει
ότι τη διασχίζουν αρκετοί αγωγοί φυσικού αερίου, όπως ο
ΤΑΡ. Στα πλαίσια αυτά, η ΕΔΕΥ εξετάζει και το ενδεχόμενο
νέων διαγωνισμών, καθώς εκτιμά ότι παρά την πτώση των
πετρελαϊκών τιμών, οι νέες τεχνολογίες ενισχύουν τη βιωσιμότητα των σχετικών επενδύσεων. Ο κ. Μπασιάς επαναλαμβάνει τη θέση ότι οι έρευνες στην Κρήτη είναι «υψηλού
ρίσκου – υψηλών απολαβών», ενώ αναφέρεται στη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα του σχετικού διαγωνισμού
που αφορά την πρόταση της κοινοπραξίας ExxonMobilTotal-ΕΛΠΕ. Επίσης, ο επικεφαλής της ΕΔΕΥ κάνει λόγο

για την επανεπεξεργασία των 12.500 χμ δισδιάστατων
σεισμικών δεδομένων που συνέλεξε η PGS το 2012. Τα
πρώτα αποτέλεσματα θα είναι διαθέσιμα εντός του μήνα
που διανύουμε, ενώ περαιτέρω δεδομένα θα έρθουν τον
Ιανουάριο του 2018 και η όλη διαδικασία θα ολοκληρωθεί
τον Ιούνιο του 2018. Αναφορικά με τη διεξαγωγή νέων
τρισδιάστατων σεισμικών ερευνών, η ΕΔΕΥ εξετάζει το
ενδεχόμενο συλλογής 2.000 τ.χμ. δεδομένων στο βόρειο
Ιόνιο, στα δυτικά και νότια της Κέρκυρας. Επίσης, προτείνει
τον εμπλουτισμό των δισδιάστατων δεδομένων στα νότια
της Κρήτης με 4.000χμ.

ΕΛΠΕ: Αναβαθμίζει σε «accumulate» η IBG
Νέα, υψηλότερη τιμή-στόχο για τη μετοχή των Ελληνικών
Πετρελαίων, στα 8,5 από 7,1 ευρώ δίνει η Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος σε έκθεσή της, στην οποία αναβαθμίζει και
τη σύσταση για τη μετοχή σε «accumulate» από «neutral».
Σύμφωνα με το energypress.gr η χρηματιστηριακή αυξά-

νει τις εκτιμήσεις της για τη μετοχή λόγω του συνεχιζόμενα
ισχυρού περιβάλλοντος στον κλάδο διύλισης, που υποστηρίζεται από την υψηλή ζήτηση και τη «σφιχτή» προσφορά.
Η IBG εκτιμά πλέον ότι τα καθαρά EBITDA του ομίλου -εξαιρουμένων των επιπτώσεων από τις ισοτιμιακές μεταβολές

στην αποτίμηση των αποθεμάτων- αναμένεται να διαμορφωθούν σε επίπεδα-ρεκόρ, στα 795 εκατ. ευρώ, αυξημένα
9% σε ετήσια βάση. Παράλληλα, προβλέπει ότι το μέρισμα
για το 2017 θα διπλασιαστεί στο 0,40 ευρώ, υποδηλώνοντας απόδοση 4,5%.
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Fraport Greece: Ανακοίνωση για τα έργα αεροδρομίων
Η Fraport Greece προχώρησε χθες σε έκδοση ανακοίνωσης για τα έργα αεροδρομίων. Η ανακοίνωση όπως
γράφει το metaforespress.gr έχει ως εξής: «H Fraport
Greece, αναγνωρίζοντας την ευθύνη της απέναντι στις
τοπικές κοινωνίες αλλά και τον ρόλο των αεροδρομίων
στις τοπικές οικονομίες, αποφάσισε να προχωρήσει σε
πλήθος παρεμβάσεων και εργασιών κατά την διάρκεια
της καλοκαιρινής περιόδου, οι οποίες όμως δεν θα επηρέαζαν την ομαλή λειτουργία των αεροδρομίων και δεν
θα περιόριζαν την επιβατική κίνηση. Συγκεκριμένα, στα
14 αεροδρόμια, από τις 11 Απριλίου και μέχρι σήμερα
πραγματοποιήθηκαν 5.433 εργασίες απολύτως αναγκαίες
για τη λειτουργία των αεροδρομίων – που φέτος διαχειρίστηκαν με επιτυχία περίπου 2,5 εκατ. επιβάτες περισσότερους, σε σχέση με το 2016. Σημειώνεται, ωστόσο,
ότι αν τα μεγάλα έργα ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού
των υποδομών των αεροδρομίων ξεκινούσαν στο μέσο
της καλοκαιρινής περιόδου, το πλήγμα για τον ελληνικό
τουρισμό, για την εθνική και τοπική οικονομία, θα ήταν
τεράστιο, καθώς η χωρητικότητα και η δυναμικότητα
των αεροδρομίων θα μειωνόταν σημαντικά. Τόσο η κυβέρνηση, όσο και οι αρμόδιοι φορείς ήταν πλήρως ενημερωμένοι για το χρονοδιάγραμμά της υλοποίησης του
επενδυτικού μας προγράμματος, του οποίου το ύψος θα
αγγίξει τα 400 εκατομμύρια ευρώ – πέραν του 1,234 δις
ευρώ που έχει ήδη καταβληθεί. Τα έργα αυτά αναμένεται
να ξεκινήσουν βάσει του αρχικού προγραμματισμού το
φθινόπωρο. Η συμβατική υποχρέωση της Fraport Greece
προβλέπει ότι τα έργα αυτά θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός τεσσάρων ετών, αλλά αυτό αναμένεται να
συμβεί νωρίτερα. Δεν υπάρχει επομένως καμία καθυστέρηση στην υλοποίηση των έργων ή στον προγραμματισμό της Fraport Greece. Τα έργα, όμως, μπορούν μόνο
να ξεκινήσουν, αφού πρώτα εγκριθούν από το υπουργείο

και τα 14 Master Plans που έχει ήδη καταθέσει η Fraport
Greece. Σχετικά με τις προγραμματισμένες, από το 2006,
εργασίες αναβάθμισης στο αεροδρόμιο «Μακεδονία»
(διασταύρωση του Διαδρόμου 16/34 με τον Διάδρομο
10/28), η Fraport Greece κρίνοντας βάσιμη την ανησυχία
των τοπικών φορέων και των αεροπορικών εταιρειών,
σχετικά με τις επιπτώσεις της υλοποίησης των συγκεκριμένων έργων κατά τη θερινή περίοδο, είχε στηρίξει, πριν
από σχεδόν έναν χρόνο, το αίτημα τους για παράταση της
έναρξής τους. Η διεξαγωγή εργασιών στο συγκεκριμένο
σημείο συνεπάγεται ότι ο διάδρομος προσγείωσης – απογείωσης του Αεροδρομίου «Μακεδονία» 16/34 θα πρέπει
να τεθεί εκτός λειτουργίας. Σημειώνεται επίσης ότι ο Διάδρομος 16/34 είναι ο μοναδικός διάδρομος εν λειτουργία
στο αεροδρόμιο, αφού ο δεύτερος διάδρομος προσγείωσης – απογείωσης (10/28) παραμένει για πάνω από μια
δεκαετία κλειστός, λόγω εκτέλεσης έργων επέκτασης. Η
Fraport Greece δεν είχε καμία αρμοδιότητα και κανένα
δικαίωμα να πραγματοποιήσει αυτούς τους ελέγχους πριν
από την ανάληψη της διαχείρισης και της λειτουργίας των
14 αεροδρομίων, ούτε είχε κάποιο λόγο να αμφισβητήσει
την αναγκαιότητα και την ωφελιμότητα ενός έργου, του
οποίου μάλιστα την ευθύνη έχει το κράτος. Μόλις ανέλαβε
τη διαχείριση και τη λειτουργία των 14 περιφερειακών
αεροδρομίων (11 Απριλίου 2017) προχώρησε άμεσα σε
εκτεταμένους ελέγχους, οι οποίοι μεταξύ άλλων αφορούσαν και στην αντοχή του οδοστρώματος του τμήματος της
διασταύρωσης των Διαδρόμων 16/34 – 10/28 στο Αεροδρόμιο «Μακεδονία». Οι σχετικοί έλεγχοι, διεξήχθησαν
σύμφωνα με τα αυστηρότερα διεθνή πρότυπα και ολοκληρώθηκαν τον Ιούνιο του 2017. Τα αποτελέσματα και
τα συμπεράσματα της έκθεσης των ελέγχων κοινοποιήθηκαν άμεσα στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες (Υπουργείο
Υποδομών και Μεταφορών, ΥΠΑ). Σύμφωνα με αυτά: -η

ακεραιότητα της σχετικής υποδομής είναι ικανή να εξυπηρετήσει την κίνηση του αεροδρομίου για πάνω από
20 χρόνια. -η κατάσταση του οδοστρώματος χαρακτηρίζεται συμπαγής και κρίνεται ότι δεν δημιουργεί κανένα
κίνδυνο για την ομαλή λειτουργία του αεροδρομίου. -οι
προγραμματισμένες εργασίες στη διασταύρωση δεν θα
βελτιώσουν ουσιαστικά την απόδοση του οδοστρώματος.
-ανακύπτουν σοβαρά θέματα ασφάλειας, εξαιτίας της μεγάλης διάρκειας που θα παραμείνει κλειστός ο μοναδικός
εν λειτουργία διάδρομος του αεροδρομίου, θέμα για το
οποίο πολλές αεροπορικές εταιρίες έχουν ήδη εκφράσει
τον προβληματισμό τους και θα οδηγηθούν στην ματαίωση πτήσεων από και προς το αεροδρόμιο «Μακεδονία».
Το κλείσιμο του Διαδρόμου 16/34 και η ακόλουθη μείωση
της χωρητικότητας και της δυναμικότητας του αεροδρομίου κατά 75%, για διάστημα τουλάχιστον τεσσάρων μηνών, θα επιφέρει τεράστιο πλήγμα στην τοπική οικονομία,
προκαλώντας την απώλεια εκατοντάδων θέσεων εργασίας σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο αεροδρόμιο,
ενώ αναμένεται να προκαλέσει σοβαρά θέματα ασφάλειας
στη λειτουργία του αεροδρομίου. Επιπλέον τυχόν καθυστέρηση ολοκλήρωσης των έργων, μετά τον Απρίλιου
2018, θα επιφέρει καταστροφικές συνέπειες, καθώς η
απώλεια επιβατών κατά τη θερινή περίοδο θα ανέρχεται
σε πολλά εκατομμύρια. Η Fraport Greece δεν θέλησε, ούτε
θέλει να «υποδείξει» στην κυβέρνηση τις αποφάσεις που
πρέπει να λάβει, ωστόσο, επιδιώκει και οφείλει να βρίσκεται σε διαρκή, ανοικτή επικοινωνία και να ενημερώνει τα
αρμόδια υπουργεία και τους κρατικούς φορείς και την τοπική κοινωνία, σχετικά με τα θέματα που αφορούν στα 14
περιφερειακά αεροδρόμια και να δίνει λύσεις, όπου αυτές
απαιτούνται».

Χρ. Σπίρτζης : «Δεν τίθεται θέμα συνέχισης ή μη των εργασιών στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”»
Δεν τίθεται θέμα για συνέχιση ή μη των εργασιών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης, τόνισε ο υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών, Χρήστος Σπίρτζης, στη
διάρκεια χθεσινής συνέντευξης Τύπου, στους χώρους της
82ης ΔΕΘ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠε, όπως είπε, σε περίπτωση παύσης των εργασιών στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» το ελληνικό Δημόσιο θα κληθεί να καταβάλλει στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, ενώ
σε μεγάλα ποσά διαμορφώνονται και οι αποζημιώσεις που
θα πρέπει να δοθούν σε εργολάβους που έχουν αναλάβει
το έργο. Ο ίδιος υπενθύμισε ότι πρόκειται για δύο έργα
συγχρηματοδοτούμενα, ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ (σ.σ.
υπενθυμίζεται ότι η ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών
εμμένει στην πραγματοποίηση των έργων αναβάθμισης
τμήματος των δύο διαδρόμων προσγειώσεων/απογειώ-

σεων του αεροδρομίου «Μακεδονία», ενώ η διαχειρίστρια
του αερολιμένος, «Fraport», διαφωνεί, όπως και τοπικές
αρχές, που υποστηρίζουν ότι αν τα έργα ξεκινήσουν το
φθινόπωρο, όπως έχει προγραμματιστεί, η δυνατότητα
εξυπηρέτησης επιβατών θα μειωθεί κατά 75%, με ό,τι αυτό
σημαίνει για τον τουρισμό και την απασχόληση). «Αν δεν
γίνει το έργο θα πρέπει να επιστρέψουμε μερικές εκατοντάδες εκατομμύρια στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καθώς και σε
αποζημιώσεις και ρήτρες στους εργολάβους. Το έργο έχει
σχεδιαστεί από άλλες κυβερνήσεις, αλλά τα έργα ανήκουν
σε αυτόν που τα πληρώνει. Στον ελληνικό λαό. Έχει γίνει μια
ολοκληρωμένη μελέτη και θα προσεγγίσει τη δυναμικότητα
που πρέπει να έχει το αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης. Είναι
ένα αεροδρόμιο που δεν εξυπηρετεί μόνο τη Θεσσαλονίκη
αλλά και άλλες μεγάλες περιοχές» υπογράμμισε χαρακτη-

ριστικά ο υπουργός. Ο ίδιος διερωτήθηκε δε, πώς «είναι
δυνατόν ένας σύνδεσμος ξενοδόχων να λέει είμαστε προβληματισμένοι αν πρέπει να αυξηθεί η δυναμικότητα σε ένα
αεροδρόμιο σε μια περιοχή» σημειώνοντας χαρακτηριστικά
«αν δεν είναι πρωτοτυπία αυτό ποιο είναι;». Για το θέμα ο κ.
Σπίρτζης υπενθύμισε ότι «μετά από αίτημα της Fraport και
της τοπικής κοινωνίας αναστάλθηκαν οι εργασίες για λίγους
μήνες για να μην πέσουν μέσα στην τουριστική περίοδο» και
επισήμανε: «Το κόστος το πληρώνει το ελληνικό Δημόσιο.
Δεν πιστεύω ότι υπάρχει θέμα στην κίνηση του αεροδρομίου μέσα στους μήνες από το Νοέμβριο μέχρι τον Μάρτιο.
Δεν είναι τουριστική περίοδος».
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Έντονο παρασκήνιο και εξελίξεις γύρω από το Ελληνικό
τις τελευταίες ημέρες
Πολύ έντονο είναι το παρασκήνιο γύρω από το Ελληνικό τις
τελευταίες ημέρες γράφει το e-RED.gr και σημειώνει ότι το
μεσημέρι της Τρίτης ανακοινώθηκε έκτακτη σύσκεψη του
ΚΑΣ με μοναδικό θέμα την υπόθεση του Ελληνικού. Στα θέματα της αυριανής συνεδρίασης του ΚΑΣ περιλαμβανόταν η
«έγκριση ή μη: α) του Σχεδίου Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης
(Σ.Ο.Α.) και β) της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων του έργου Ανάπτυξη του Μητροπολιτικού
Πόλου Ελληνικού - Αγ. Κοσμά, Π.Ε. Νότιου Τομέα Αθηνών,
Περιφέρειας Αττικής (συνεχιζόμενο)». Η συνεδρίαση είχε διακοπεί την προηγούμενη εβδομάδα και παρά τις πολύωρες
αντεγκλήσεις δεν προέκυψε καμιά απόφαση, βάζοντας σε
σκέψεις τους εμπλεκόμενους. Το μεσημέρι της Τρίτης λοιπόν ανακοινώθηκε η νέα συνεδρίαση του ΚΑΣ και κάποιοι
εκτίμησαν ότι η κυβέρνηση θα επιδιώξει μια θετική απόφαση
ώστε να ξεπεραστεί το σοκ των ανακοινώσεων της Eldorado
Gold. Ωστόσο, αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας διέρρευσε η εισήγηση που έκαναν οι αρχαιολόγοι προς το ΚΑΣ. Η
εισήγηση ήταν αρνητική για την επένδυση καθώς τονιζόταν
ότι πρέπει να κηρυχθεί αρχαιολογικός χώρος ένα μεγάλο
μέρος της έκτασης στο πρώην αεροδρόμιο. Η διαρροή και
μόνο της είδησης πανικόβαλε τους υποστηρικτές εντός της
κυβέρνησης, της άποψης ότι πρέπει να υπάρξει απόφαση για

το Ελληνικό που δεν θα βάζει εμπόδια στο έργο, έστω και με
κάποιες επιφυλάξεις. Ετσι, το βράδυ ανακοινώθηκε η αναβολή της σημερινής συνεδρίασης του ΚΑΣ… μέχρι νεωτέρας.
Μια εξέλιξη που επιβαρύνει το κλίμα το οποίο επιχείρησε να
φτιάξει η κυβέρνηση με τη στροφή στις επενδύσεις. Από την
πλευρά της η Lamda Development δεν επιθυμεί να παρέμβει
και περιμένει τις εξελίξεις.
-Ελληνικό: Αίτημα άμεσης οριοθέτησης των αρχαιολογικών χώρων κατέθεσε ο ΣΕΑ. Ο Σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων (ΣΕΑ) με αίτησή του προς την υπουργό
Πολιτισμού και Αθλητισμού κα Λ. Κονιόρδου, που κοινοποιείται στην πρόεδρο του ΚΑΣ, γενική γραμματέα του ΥΠΠΟΑ
κα Μ. Βλαζάκη και όλα τα μέλη του Κεντρικού Αρχαιολογικού
Συμβουλίου (ΚΑΣ), ζητεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας
για την κήρυξη και οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου
στο Ελληνικό, με βάση τις αρχαιολογικές ενδείξεις, που έχει
ξεκινήσει από το 2014, με βάση το άρθρο 12 του Ν. 3028/02.
Σύμφωνα με τη «Ναυτεμπορική» αφού παραθέτει όλη τη
σειρά των διοικητικών ενεργειών που έχουν προηγηθεί,
μέχρι και την εισαγωγή και απόσυρση του θέματος, το ΚΑΣ,
τον Νοέμβριο του 2016 ζητά από την υπουργό να ενεργήσει
«για την άμεση κήρυξη-οριοθέτηση ως αρχαιολογικών χώρων των περιοχών όπου εκτείνονται εντοπισμένες, ορατές και

μη, αρχαιότητες στην περιοχή Αγίου Κοσμά-Ελληνικού και
στους Δήμους Αλίμου και Ελληνικού - Αργυρούπολης, όπως
ο νόμος ορίζει». Επισημαίνει ότι «οι αρμόδιες Υπηρεσίες του
ΥΠΠΟΑ έχουν προχωρήσει εγκαίρως σε όλες τις απαραίτητες
σύμφωνα με τον νόμο διοικητικές ενέργειες για την εφαρμογή
του άρθρου 12 του Ν. 3028/02. Κατόπιν αυτών, οποιαδήποτε
έκδοση απόφασης έγκρισης για το ΣΟΑ και τη ΣΜΠΕ, που συναποτελούν σχέδιο χωρικής ρύθμισης, χωρίς να έχει προηγηθεί η κήρυξη και η οριοθέτηση του αρχαιολογικού χώρου με
βάση την έρευνα πεδίου που έχει προηγηθεί και των επαρκών
αρχαιολογικών ενδείξεων που έχουν κατατεθεί αρμοδίως,
συνιστά ευθεία παραβίαση του άρθρου 12 του Ν. 3028/02».
Στην κατακλείδα του κειμένου, ο Σύλλογος επισημαίνει: «η μη
εφαρμογή του νόμου συνιστά παράλειψη νόμιμης οφειλόμενης ενέργειας της διοίκησης, η οποία θα βαρύνει αποκλειστικά
την πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ και εσάς ως υπουργό, στο
βαθμό που όλες οι βαθμίδες της διοίκησης έχουν επιτελέσει
στο ακέραιο και εμπρόσθεσμα το καθήκον τους σχετικά με
το θέμα αυτό» και «επιφυλάσσεται για την άσκηση κάθε νόμιμου δικαιώματός του ενώπιον όλων των δικαστηρίων της
χώρας».

Εσωτερικών: 27 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων
των Περιφερειών
Κρατικά κονδύλια για επενδυτικούς σκοπούς αναμένεται να
μπουν στα ταμεία των Περιφερειών, εντός του 2017, ύστερα από μια τετραετία οικονομικής ανομβρίας. Σύμφωνα με
το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε συνάντηση που είχε η πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Εσωτερικών με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), ο υπουργός Πάνος Σκουρλέτης διαβεβαίωσε τους
περιφερειάρχες ότι φέτος θα εκταμιευθούν 27 εκατ. ευρώ για
τη χρηματοδότηση των επενδυτικών προγραμμάτων του β΄
βαθμού αυτοδιοίκησης. Να σημειωθεί ότι για το σκοπό αυτό
οι Περιφέρειες, από το 2013 έως σήμερα, δεν έχουν λάβει ούτε
ένα ευρώ. Η ΕΝΠΕ ζητεί, επίσης, πρόσθετη χρηματοδότηση,
ύψους τουλάχιστον 40 εκατ. ευρώ, για τις λειτουργικές δαπάνες κυρίως των Περιφερειών που σχεδόν έχουν εξαντλήσει

τα αποθεματικά τους. Η χρηματοδότηση αυτή κρίνεται από
τους περιφερειάρχες αναγκαία, καθώς έχουν εκχωρηθεί αρμοδιότητες από το κεντρικό κράτος χωρίς τους αναλογούντες
πόρους, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος μείωσης των
παροχών και των υπηρεσιών προς τους πολίτες. Ο κ. Σκουρλέτης, σε δηλώσεις του μετά τη συνάντηση, υπενθύμισε ότι η
κρατική χρηματοδότηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση από
το 2014 έως σήμερα έχει αυξητική πορεία, αλλά παραδέχτηκε
ότι δεν αρκεί να καλύψει τις σημερινές ανάγκες. «Θα ήταν καταστροφικό να μιλούμε για οποιαδήποτε μείωση των πόρων
της αυτοδιοίκησης» σημείωσε. Ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ και περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός, σημείωσε από
την πλευρά του ότι οι Περιφέρειες εκπέμπουν σήμα κινδύνου,

καθώς η χρηματοδότησή τους, από το 2012 και μετά, έχει περικοπεί κατά περίπου 60%. Στη συνάντηση έγινε εκτενής αναφορά και για την επικείμενη αναθεώρηση του «Καλλικράτη»,
με αιχμή τις αρμοδιότητες και τον εκλογικό νόμο. Η ηγεσία του
υπουργείου διαβεβαίωσε ότι δεν θα αιφνιδιαστεί η τοπική
αυτοδιοίκηση, αλλά θα υπάρξει χρόνος για επαρκή διάλογο
για το τελικό σχέδιο των αλλαγών. Ο υπουργός ανέφερε ότι
η κατάθεση του σχετικού νομοσχεδίου θα πραγματοποιηθεί
εντός του έτους και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι «αυτό που θα
προκύψει ως ένα νέο σχέδιο βαθιών μεταρρυθμίσεων στον
«Καλλικράτη» θα είναι κάτι που θα ικανοποιεί τους περισσότερους».

Eurostat: Κατά 0,8% αυξήθηκε η απασχόληση στην Ελλάδα το β’ τρίμηνο του 2017
Κατά 0,8% αυξήθηκε η απασχόληση στην Ελλάδα το δεύτερο
τρίμηνο του 2017, έναντι του προηγούμενου τριμήνου, καταγράφοντας την τρίτη μεγαλύτερη αύξηση της απασχόλησης
στην ΕΕ, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat πoυ δόθηκαν
σήμερα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2017 η απασχόληση στην ευρωζώνη και
στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 0,4%. Σε σύγκριση με το δεύτερο
τρίμηνο του 2016, η απασχόληση στην ευρωζώνη αυξήθη-

κε κατά 1,6% και στην ΕΕ κατά 1,5%. Μέσα σε ένα χρόνο η
απασχόληση στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 1,6%. Σύμφωνα
με τα στοιχεία της Eurostat, το δεύτερο τρίμηνο του 2017,
περίπου 235,4 εκατομμύρια άντρες και γυναίκες είχαν απασχόληση στην ΕΕ και 155,6 εκατομμύρια στην ευρωζώνη.
«Αυτά είναι τα υψηλότερα επίπεδα απασχόλησης που έχουν
ποτέ καταγραφεί», σημειώνει η Eurostat. Την υψηλότερη αύξηση της απασχόλησης στην ΕΕ το δεύτερο τρίμηνο του 2017

κατέγραψαν η Μάλτα (1%), η Ισπανία (0.9%) και η Ελλάδα
και η Πολωνία (0,8%). Στον αντίποδα, τη μεγαλύτερη μείωση
της απασχόλησης κατέγραψαν η Κροατία (-0,8%), η Λετονία
(-0,7%), η Ρουμανία (-0,6%) και η Εσθονία (-0,5%).
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ΑΑΔΕ: Εντός των στόχων τα φορολογικά έσοδα του επταμήνου
Ιανουαρίου - Ιουλίου 2017
Εντός των ετήσιων στόχων που έχουν τεθεί για το 2017 με το
Πρόγραμμα Οικονομικής Πολιτικής κινούνται τα φορολογικά
έσοδα του προϋπολογισμού το επτάμηνο Ιανουάριος - Ιούλιος 2017 όπως προκύπτει από την Έκθεση Διακύμανσης των
Φορολογικών Εσόδων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Εσόδων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα προβλέπεται
ότι, με βάση την εξέλιξη τους στο επτάμηνο, τα φορολογικά έσοδα θα καλύψουν το 100,79% του ετήσιου στόχου
που είχε τεθεί αρχικά με τον προϋπολογισμό του 2017 και
το 99,97% του αναθεωρημένου αυξημένου στόχου. Αναλυτικά για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουλίου 2017, τα φορολογικά έσοδα ανέρχονται σε 24,080 δισ. ευρώ, στο ίδιο
σχεδόν επίπεδο με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, όπου
τα έσοδα ανέρχονταν σε 24,182 δισ. ευρώ. Συγκριτικά με
το πρώτο επτάμηνο του 2016, τα έσοδα από άμεσους φόρους το πρώτο επτάμηνο του 2017 μειώθηκαν κατά 653,87
εκατ. ευρώ, ενώ τα έσοδα από έμμεσους φόρους αυξήθηκαν
κατά 551,88 εκατ. ευρώ. Τα φορολογικά έσοδα του Ιουλίου
του 2017 ανήλθαν σε 5,070 δισ. ευρώ αυξημένα σε σχέση
με τα έσοδα του Ιουλίου του 2016, τα οποία ανέρχονταν σε
4,901 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τη διάρθρωση των φορολογικών εσόδων τον Ιούλιο του 2017, οι άμεσοι φόροι ανέρχονται στο 51,14% των συνολικών φορολογικών εσόδων
και οι έμμεσοι φόροι στο 48,86%. Τον Ιούλιο του 2016, τα
έσοδα από άμεσους φόρους αντιστοιχούσαν στο 54,71%
των συνολικών φορολογικών εσόδων, ενώ τα έσοδα από

έμμεσους φόρους στο 45,29%. Ειδικότερα από την εξέλιξη
των ειδικών κατηγοριών άμεσων φόρων προκύπτουν τα
ακόλουθα για τον μήνα Ιούλιο: - Τα έσοδα από τους φόρους
εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων διαμορφώθηκαν στα ίδια επίπεδα στα 2,03 δισ. ευρώ έναντι 2,02 δισ.
ευρώ τον Ιούλιο του 2016. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα έσοδα
από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων παρουσίασαν αύξηση κατά 4,4% και διαμορφώθηκαν σε 1,22 δισ.
ευρώ έναντι 1,17 δισ. ευρώ τον Ιούλιο του 2016. Αντίθετα
μείωση παρουσίασαν τα έσοδα από τον φόρο εισοδήματος
νομικών προσώπων στα 718,62 εκατ. ευρώ έναντι 775,72
εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2016. Αξιοσημείωτη είναι εξάλλου η εξέλιξη των επιμέρους κατηγοριών εσόδων απο τον
φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων όπου: τα έσοδα από
προκαταβολές παρουσίασαν αύξηση 4,21%, τα έσοδα απο
παρακράτηση μισθών και συντάξεων σημείωσαν αύξηση
7,28% ενώ απο τα έσοδα απ τον φόρο εισοδήματος πλήν μισθών και συντάξεων (που αφορούν κυρίως επαγγελματίες)
μειώθηκαν κατά 16,7% στα 53,78 εκατ. ευρώ έναντι 64,57
εκατ. ευρώ πέρυσι. - Τα έσοδα από τους φόρους στην περιουσία παρουσίασαν αύξηση 9,14% και διαμορφώθηκαν
στα 65,19 εκατ. ευρώ έναντι 59,73 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο
του 2016. Το μεγαλύτερο ποσοστό των εσόδων αυτών καλύπτει ο ΕΝΦΙΑ τα έσοδα του οποίου τον Ιούλιο ανήλθαν σε
43 εκατ. ευρώ έναντι 37,44 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο του 2016.
- Τα έσοδα από άμεσους φόρους Παρελθόντων Οικονομικών

Ετών στα οποία περιλαμβάνονται τα έσοδα απο την ρύθμιση Οικιοθελούς Συμμόρφωσης αυξήθηκαν τον Ιούλιο κατά
6,9% και ανήλθαν στα 124,25 εκατ. ευρώ έναντι 116,24
εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι. - Τα έσοδα από Λοιπούς Άμεσους Φόρους παρουσίασαν μείωση κατά 25,36%
και διαμορφώθηκαν στα 336,34 εκατ. ευρώ έναντι 450,59
εκατ. ευρώ πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή που οφείλεται σε μεγάλο
βαθμό στην λειτουργία του ΕΦΚΑ απο την 1.1.2017 καθώς
τα έσοδα απο εισφορές υπολογίζονται πλέον έως πόροι του
νομικού προσώπου επηρεάστηκε και απο τις ακόλουθες μεταβολές: * Τη μείωση κατά 7,04% των εσόδων από το τέλος
επιτηδεύματος. * Τη μείωση κατά 1,12% των εσόδων από
την Εισφορά Αλληλεγγύης.* Τη μείωση κατά 26,97% των
εσόδων από τον Φόρο Πολυτελούς Διαβίωσης. Σε ότι αφορά την πορεία των εσόδων από τους έμμεσους φόρους τον
Ιούλιο σε σχέση με τον Ιούλιο του 2016 προκύπτουν, μεταξύ
άλλων, τα ακόλουθα στοιχεία: - Τα έσοδα από τον ΦΠΑ αυξήθηκαν κατά 3,97%. - Τα έσοδα από τους λοιπούς φόρους
συναλλαγών αυξήθηκαν κατά 12,33%. - Τα έσοδα από τους
λοιπούς φόρους κατανάλωσης αυξήθηκαν κατά 67,28%. Τα έσοδα από τους φόρους κατανάλωσης που εισπράττονται
από τα τελωνεία αυξήθηκαν κατά 26,79%. - Τα έσοδα από
τους φόρους κατανάλωσης Παρελθόντων Οικονομικών
Ετών αυξήθηκαν κατά 39,35%.

Αισιοδοξία στο υπουργείο Οικονομικών για την ολοκλήρωση της τρίτης
αξιόλογησης και αύξηση του ΑΕΠ
Αισιόδοξος ότι η γ’ αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί έως τα
Χριστούγεννα ή το αργότερο στις αρχές του Ιανουαρίου, δηλώνει υψηλόβαθμος αξιωματούχος του υπουργείου Οικονομικών, καθώς όπως επισημαίνει δεν υπάρχουν σε αυτή - σε
σύγκριση με τη β’ αξιολόγηση- τόσα πολλά θέματα είτε πολιτικής διαφωνίας είτε τεχνικής δυσκολίας. Σε ρεπορτάζ του Ο
Εμμανουηλίδη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνεται ότι σύμφωνα με
τον συγκεκριμένο παράγοντα, το υπουργείο Οικονομικών
έχει ήδη ζητήσει από τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα υπουργεία
ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την υλοποίηση των
95 προαπαιτούμενων. Ο ίδιος επισημαίνει ότι είναι προς το
συμφέρον της χώρας να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν
η γ’ αξιολόγηση, καθώς όταν το διάστημα Φεβρουαρίου Απριλίου 2018 πραγματοποιηθούν οι συζητήσεις για τον
τρόπο εξόδου από το πρόγραμμα, για το εάν θα παραμείνει
το ΔΝΤ και για το χρέος, το ελληνικό θέμα να μην είναι μέρος
του προβλήματος. Ωστόσο, ανησυχία εκφράζεται για τη στάση που θα τηρήσει το ΔΝΤ, κυρίως για τις ελληνικές τράπεζες
(όπου έθεσε το καλοκαίρι ζήτημα για το εάν απαιτείται επισκόπηση των περιουσιακών στοιχείων τους), αλλά και για

τα κοινωνικά επιδόματα (όπου πιέζει για την αναδιάρθρωσή
τους) και για τα δημοσιονομικά για το 2018, καθώς και για το
εάν θα θέσει νέες απαιτήσεις και προαπαιτούμενα. Ένα επιπλέον ζήτημα είναι και το ενδεχόμενο σύμπραξης των Χριστιανοδημοκρατών με τους Φιλελεύθερους μετεκλογικά στη
Γερμανία. Ειδικά για το θέμα των τραπεζών, στο υπουργείο
Οικονομικών πιστεύουν ότι αυτό εμπίπτει απολύτως στη διαδικασία των ευρωπαϊκών οργάνων (ΕΚΤ και SSM) και πως
τέτοιου είδους επισκόπηση μπορεί να δρομολογηθεί μόνον
με απόφαση της ελληνικής κυβέρνησης και της Τραπέζης
της Ελλάδος, και η κυβέρνηση δεν προτίθεται να κάνει κάτι
τέτοιο. ‘Αλλωστε, το 2018 θα γίνουν stress tests με βάση
τα αποτελέσματα του 2017, τα οποία ευνοούνται από την
ανάπτυξη, τη μείωση των «κόκκινων» δανείων, τον εξωδικαστικό συμβιβασμό κ.λπ. Στο υπουργείο Οικονομικών
προβληματίζονται για την «τρύπα» στα έσοδα στο σκέλος
του φόρου εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων και των
αγροτών (λόγω της σύνδεσης εισοδήματος και ασφαλιστικών εισφορών) και ήδη εξετάζονται τρόποι αντιμετώπισής
της. Ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος θεωρεί βέβαιο ότι το

2017 θα κλείσει με υπέρβαση στον στόχο για το πλεόνασμα και το α’ δεκαπενθήμερο του Νοεμβρίου θα ληφθούν
οι αποφάσεις για τη διανομή του μερίσματος. Αυτή θα είναι
άπαξ και δεν θα αφορά σε συντάξεις, αλλά στο Κοινωνικό
Εισόδημα Αλληλεγγύης, στις κοινωνικές δαπάνες, στα ληξιπρόθεσμα, σε αναπτυξιακές δαπάνες κ.ά. Στο υπουργείο
Οικονομικών «στοιχηματίζουν» ότι η άνοδος του ΑΕΠ το
γ’ τρίμηνο εφέτος θα είναι «σούπερ» και, παρά την αναμενόμενη χειροτέρευση στο δ’ τρίμηνο, θα επιτευχθεί μέσος
όρος ανόδου κατά 3,1% στο β’ εξάμηνο και κατ’ επέκταση ο
στόχος για 1,8% στο σύνολο του έτους. Ενώ, σχετικά με την
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου
στους ιδιώτες - που επηρεάζουν και την εκταμίευση της υποδόσης των 800 εκατ. ευρώ - αναφέρεται ότι 600 εκατ. ευρώ
έχουν ήδη δοθεί ήδη σε φορείς, όπως υπουργεία, δήμους και
νοσοκομεία, και εφεξής είναι δική τους δουλειά να κινήσουν
τους μηχανισμούς εξόφλησης που διαθέτουν.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρωτοβουλίες ενίσχυσης της εξωστρέφειας και της
επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του προγράμματος egg της Eurobank
Με μία σειρά ενεργειών για την ενίσχυση της εξωστρέφειας και
της διεθνοποίησής του, το Πρόγραμμα Νεανικής Καινοτόμου
Επιχειρηματικότητας egg- enter.grow.go της Eurobank, που
υποστηρίζεται και από το Corallia (Ελληνική Πρωτοβουλία
Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών}, πραγματοποίησε ενημερωτικές συναντήσεις με εξέχουσες προσωπικότητες
της διεθνούς πανεπιστημιακής κοινότητας. Σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, το egg υποδέχθηκε την πρύτανη
της G. Raymond Chang School of Continuing Education at
Ryerson University in Toronto, πρώην υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής-Ontario Government, Dr. Μαρί Μπουντρογιάννη (Marie Bountrogianni), η οποία ξεναγήθηκε στις
εγκαταστάσεις του και συνάντησε 13 επιχειρηματικές ομάδες
και Residents του 5ου κύκλου του Προγράμματος, που είχαν
την ευκαιρία να της παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές ιδέες
τους. Επιπλέον, στο πλαίσιο των ενημερωτικών συναντήσεων,
30 μεταπτυχιακοί φοιτητές από το University of Washington
με έδρα το Seattle, συνοδευόμενοι από τον καθηγητή τους,
Dick Moxon, επισκέφθηκαν το egg-enter.grow.go και είχαν
την ευκαιρία να συναντηθούν με περισσότερες από 10 startup εταιρείες του egg. Ειδικότερα, η κ. Μπουντρογιάννη, με
καταγωγή από τα Χανιά Κρήτης, αφού ενημερώθηκε από
τον γενικό διευθυντή της Eurobank, Group Chief Digital &
Technology Officer, Σωτήρη Συρμακέζη, και τα στελέχη του
egg και του Κέντρου Καινοτομίας της Τράπεζας, για τα αποτελέσματα των τεσσάρων κύκλων του Προγράμματος και την

ευρύτερη προσπάθεια στήριξης και ανάπτυξης της νεανικής
καινοτόμου επιχειρηματικότητας, αναγνώρισε τον πρωτοποριακό χαρακτήρα του start-up οικοσυστήματος και το υψηλό
επίπεδο των φιλοξενούμενων ομάδων. Στη συνάντηση εξετάσθηκαν οι δυνατότητες συνεργειών μεταξύ του egg και της G.
Raymond Chang School of Continuing Education at Ryerson
University in Toronto, το ενδεχόμενο διοργάνωσης επιχειρηματικής αποστολής νεοφυών επιχειρήσεων του egg στο
Τορόντο, καθώς και η δημιουργία προγράμματος ανταλλαγής
φοιτητών και νέων επιχειρηματιών από κοινού με το egg και
της G. Raymond Chang School of Continuing Education at
Ryerson University in Toronto. Σήμερα, το Τορόντο αποτελεί
το μεγαλύτερο οικοσύστημα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας του Καναδά, ενώ βρίσκεται στην όγδοη θέση της λίστας
μεταξύ των 100 κορυφαίων κέντρων καινοτομίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Η δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε από
30 μεταπτυχιακούς φοιτητές του University of Washington με
έδρα το Seattle, υπό τον καθηγητή τους, Dick Moxon, οι οποίοι
επισκέφθηκαν το Πρόγραμμα egg-enter.grow.go και συναντήθηκαν με περισσότερες από 10 start-up εταιρείες του egg,
δίνοντας, καταρχήν, την ευκαιρία στους νέους επιχειρηματίες
να παρουσιάσουν την ιδέα τους σε ένα ιδιαίτερα εξοικειωμένο
αλλά και απαιτητικό κοινό και να λάβουν feedback σχετικά με
την καινοτομία της ιδέας τους και τις δυνατότητες εμπορικής
δραστηριότητας. Τόσο ο συνοδός καθηγητής, Dick Moxon,
όσο και οι φιλοξενούμενοι μεταπτυχιακοί φοιτητές δήλωσαν

εντυπωσιασμένοι από την αποτελεσματικότητα του Προγράμματος, τον δυναμισμό των επιχειρηματικών ομάδων και τις
πραγματικά καινοτόμες και αξιόλογες ιδέες τους. Έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το εύρος των κλάδων και των αγορών
που καλύπτει η δραστηριότητα των ομάδων του egg, σημειώνοντας ότι η εμπειρία τους από αυτήν την επίσκεψη ανατρέπει
πλήρως την επικρατούσα στο εξωτερικό αντίληψη για την
Ελλάδα της κρίσης. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε το ενδεχόμενο συνεργασίας του egg με το Πανεπιστήμιο,
μέσω προγραμμάτων εκπαίδευσης και γνωριμίας με το startup οικοσύστημα του Seattle. Στόχος του egg είναι να δώσει
τη δυνατότητα στις ομάδες του να αποκτήσουν μία pro bono
εκπαίδευση σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας,
καθώς και διασύνδεση των εταιρειών egg με μεγάλες επιχειρήσεις διάφορων κλάδων, όπως η amazon, το tripadvisor κ.ά.
Η περιοχή του Seattle είναι ανερχόμενη δύναμη της νεοφυούς
καινοτόμου επιχειρηματικής σκηνής και βρίσκεται στην όγδοη
θέση της λίστας των start-up οικοσυστημάτων σε παγκόσμια
κατάταξη. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της εξωστρέφειάς του, το
egg πραγματοποίησε στις αρχές του χρόνου αποστολή 10
επιλεγμένων ομάδων στη Βοστώνη, όπου είχαν την ευκαιρία
να παρακολουθήσουν εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο StartMIT
με την υποστήριξη mentoring από εξέχοντες καθηγητές και να
επισκεφθούν εταιρείες τεχνολογίας που δραστηριοποιούνται
στους κλάδους ενδιαφέροντος των 10 start-up εταιρειών.

Αξιοποίηση νέων προγραμμάτων του ΕΤΕΑΝ από την Παγκρήτια
Συνεταιριστική Τράπεζα
Σημαντικές πρωτοβουλίες ανέλαβε η Παγκρήτια Συνεταιριστική Τράπεζα που εντείνει τις ενέργειες αξιοποίησης των
διαθέσιμων κοινοτικών πόρων προς όφελος της επιχειρηματικότητας του νησιού. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι Συνεταιριστικές Τράπεζες για πρώτη φορά και ισότιμα με το υπόλοιπο
τραπεζικό σύστημα συμμετέχουν στο πρόγραμμα Εξοικονομώ
ΙΙ, αξιοποιώντας τα πλεονεκτήματα που αυτό προσφέρει σε
ιδιώτες (ενεργειακή αναβάθμιση ακινήτων), προς όφελος των
τοπικών οικονομιών. Σε ειδική εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χθες στο Συνεδριακό Κέντρο της Παγκρήτιας Τράπεζας,
παρουσία πλήθους επιχειρηματιών και ιδιωτών, ο πρόεδρος
του ΕΤΕΑΝ Κώστας Γαλιάτσος παρουσίασε τα νέα προγράμματα του Ταμείου, Ταμείο Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ ΙΙ) και
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ, καθώς επίσης και την παραδοσιακή δραστηριότητα του ΕΤΕΑΝ, την εγγύηση τραπεζικών δανείων. Ειδικότερα, ο κ. Γαλιάτσος κατά την παρουσίασή του αναφέρθηκε
στα βασικά χαρακτηριστικά των νέων προγραμμάτων και
στις βασικές διαφορές του ΤΕΞΟΙΚ ΙΙ σε σχέση με το ΤΕΞΟΙΚ Ι.
Επίσης, αναφέρθηκε στην επανεκκίνηση, μετά από πολλά
χρόνια, του προγράμματος εγγυοδοσίας και στη διαμόρφωση,

για πρώτη φορά, εγγυοδοσίας χαρτοφυλακίων και όχι μεμονωμένων δανείων. Τέλος επισήμανε ότι το Υπουργείο Οικονομίας ήδη έχει εμπιστευθεί στο ΕΤΕΑΝ τη διαχείριση κάποιων
νέων ταμείων τα οποία σχεδιάζει και τα οποία θα προσφέρουν
πρόσθετη χρηματοοικονομική υποστήριξη στις μικρομεσαίες
επιχειρήσεις. Καταλήγοντας, τόνισε τη βούληση του ΕΤΕΑΝ να
συνεργαστεί με την Παγκρήτια Τράπεζα στο πρωτοποριακό
πρόγραμμα μικροπιστώσεων που παρέχει η τελευταία. Στο
χαιρετισμό του, ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Νίκος Μυρτάκης
τόνισε ότι μέσω των νέων προγραμμάτων διευρύνονται οι δυνατότητές της Τράπεζας για στοχευμένη χρηματοδότηση, ενώ
αναφερόμενος στο ρόλο του ΕΤΕΑΝ, διατύπωσε ότι το Ταμείο
εξελίσσεται σ΄ έναν από τους μεγαλύτερους μηχανισμούς παροχής ρευστότητας προς ΜΜΕ και ιδιώτες, παρέχοντας χαμηλότοκα εξειδικευμένα τραπεζικά προϊόντα. Από τη συνεργασία
της με το ΕΤΕΑΝ και μέσω των τριών προγραμμάτων του ΤΕΠΙΧ «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», «Εγγυοδοσία» και «Νησιωτική Επιχειρηματικότητα», η Παγκρήτια Τράπεζα χορήγησε 190 επενδυτικά και επιχειρηματικά δάνεια και εγγυήσεις
ύψους 14 περίπου εκατ. ευρώ, ενώ από τα νέα προγράμματα

αναμένεται να δοθούν δάνεια για υλοποίηση επενδύσεων και
κεφαλαία κίνησης σε 500 περίπου επιχειρήσεις. Η Τράπεζα,
όπως σημείωσε ο κ. Μυρτάκης, μετά την είσοδο του στρατηγικού επενδυτή και τη διοικητική της ενίσχυση, προχωράει με
γοργούς ρυθμούς το επιχειρησιακό της σχέδιο: - Μηδένισε την
εξάρτηση από το Μηχανισμό Έκτακτης Ρευστότητας (ELA). Εξυγιαίνει το δανειακό της χαρτοφυλάκιο. - Προετοιμάζει το
νέο πρωτοπόρο ηλεκτρονικό της περιβάλλον. - Εισέρχεται σε
νέες υπηρεσίες (treasury). - Δυναμικά ξεδιπλώνει το πρόγραμμα Συμβολαιακής Τραπεζικής.. - Με επιτυχία συνεχίζει την πολυετή της συνεργασία με τους ευρωπαϊκούς φορείς, την ΕΤΕπ
και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, μέσω των οποίων έχει
ήδη διοχετεύσει κεφάλαια 245 εκατ. ευρώ και εγγυήσεις 17,5
εκατ. ευρώ αντίστοιχα ενώ, προετοιμάζει τη συμμετοχή της και
στα νέα προγράμματα των φορέων αυτών.
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ΔΝΤ: Το τέλος της εποχής του πετρελαίου δεν είναι πολύ μακριά
Μία επανάσταση στις μεταφορές βρίσκεται σε εξέλιξη, η
οποία θα μπορούσε να αλλάξει εντελώς την αγορά πετρελαίου τις ερχόμενες δεκαετίες, αναφέρει άρθρο που έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Διεθνούς Νομισματικού
Ταμείου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ (IMFBlog), με τίτλο:
«Τέλος της εποχής πετρελαίου: Όχι αν, αλλά πότε». «Όταν
οι τιμές του πετρελαίου μειώθηκαν ξαφνικά στο μισό από
τα 100 δολάρια και πλέον το βαρέλι το 2014, η μελέτη
μας στο ΔΝΤ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι παράγοντες
από την πλευρά της προσφοράς, όπως η εμφάνιση του
σχιστολιθικού (πετρελαίου) και νέων τεχνολογιών θα
αποτελούσαν μία βασική δύναμη που θα διατηρούσε
τις τιμές του πετρελαίου ‘χαμηλότερα για μεγαλύτερο
διάστημα’», αναφέρουν οι συντάκτες του άρθρου, προσθέτοντας: «Οι πιο πρόσφατες μελέτες δείχνουν ότι άλλες
νέες τεχνολογίες, όπως η διάδοση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων και της παραγωγής ηλιακής ενέργειας, θα μπορούσαν να επηρεάσουν πιο έντονα την αγορά πετρελαίου και τη μακροπρόθεσμη ζήτησή του. Όπως είχε πει ο
πρώην υπουργός Πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας σεΐχης Ζακί Γιαμανί ‘η λίθινη εποχή δεν τελείωσε λόγω της
έλλειψης λίθων και η εποχή του πετρελαίου θα τελειώσει,
αλλά όχι λόγω της έλλειψης πετρελαίου». Πριν από εκατό
χρόνια, σχεδόν το 80% της κατανάλωσης ενέργειας στις
ΗΠΑ αντιστοιχούσε στον άνθρακα. Μέσα σε 20 χρόνια,
το ποσοστό αυτό μειώθηκε στο μισό και σε 40 χρόνια στο
ένα πέμπτο, καθώς το πετρέλαιο εκτόπισε τον άνθρακα
ως η βασική πηγή ενέργειας στον κόσμο. Αυτό συνέβη,
παρά το γεγονός ότι ο άνθρακας ήταν φθηνότερος από το
πετρέλαιο, επειδή δεν υπήρχε πραγματική εναλλακτική
επιλογή για την κίνηση των οχημάτων. Σήμερα, στα αυ-

τοκίνητα αντιστοιχεί περίπου το 45% της κατανάλωσης
πετρελαίου στον κόσμο. Με την αύξηση των ηλεκτρικών
αυτοκινήτων και της ανανεώσιμης ενέργειας, ο κόσμος
βρίσκεται πιθανόν στο μεταίχμιο μίας επανάστασης στην
τεχνολογία των μεταφορών και της ενέργειας, η οποία
θα μπορούσε να αλλάξει την αγορά πετρελαίου, όπως
είχε αλλάξει την αγορά άνθρακα πριν από εκατό χρόνια.
Όπως ο άνθρακας, το πετρέλαιο μπορεί να δει το μερίδιό
του στη ζήτηση ενέργειας να βυθίζεται τις επόμενες δεκαετίες. Το 1917, όταν η Ford πούλησε για πρώτη φορά αυτοκίνητο μαζικής παραγωγής και σε προσιτή τιμή, ήταν
σημείο καμπής. Τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα είναι πιθανόν
να σημάνουν ένα αντίστοιχο σημείο καμπής: αρκετές
εταιρείες αρχίζουν να προσφέρουν μοντέλα έναντι περίπου 35.000 δολαρίων, όσο περίπου είναι η μέση τιμή ενός
νέου αυτοκινήτου στις ΗΠΑ σήμερα. Με το πολύ χαμηλότερο κόστος συντήρησης και τροφοδοσίας τους, είναι δύσκολο να αρνηθεί κανείς ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα θα
αντικαταστήσουν έναν μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων στο
όχι πολύ μακρινό μέλλον. «Το ερώτημα δεν είναι πιθανόν
τόσο το ‘αν’ όσο το ‘πότε’», σημειώνουν οι συντάκτες του
άρθρου. Οι ίδιοι εκτιμούν ότι τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα
μπορεί το 2040 να αντιστοιχούν στο 90% του συνολικού
στόλου των αυτοκινήτων στις αναπτυγμένες οικονομίες
και σε πάνω από το 50% στις αναδυόμενες οικονομίες.
Τα στελέχη του ΔΝΤ θέτουν το ερώτημα αν η αύξηση της
ζήτησης για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα δώσει ώθηση στην
αγορά πετρελαίου για τη λειτουργία των εργοστασίων
παραγωγής ρεύματος. «Όχι. Το ποσοστό του πετρελαίου
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανσης είναι
ήδη χαμηλότερο από το 20% παγκοσμίως, και θα μπο-

ρούσε να μειωθεί περαιτέρω, λόγω της επέκτασης μίας
άλλης νέας τεχνολογίας: της ανανεώσιμης ενέργειας»,
είναι η απάντησή τους. Στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
σημειώθηκε επίσης μία επαναστατική εξέλιξη την περασμένη δεκαετία. Το κόστος παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος από ηλιακή ενέργεια έχει μειωθεί κατά 80% από
το 2008 και από την αιολική ενέργεια κατά 60%. Η μη
επιδοτούμενη ηλιακή και αιολική ενέργεια, που είναι ήδη
ανταγωνιστικές σε 30 χώρες, προβλέπεται από το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ ότι θα γίνει φθηνότερη από τον
άνθρακα και το φυσικό αέριο σε περισσότερο από το 60%
του κόσμου τα επόμενα λίγα χρόνια. Αν οι ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας και τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα επεκταθούν
τόσο γρήγορα, όσο προβλέπεται, τα επόμενα 20 χρόνια,
θα μειώσουν πολύ τη ζήτηση πετρελαίου. «Και αν οι
ανησυχίες για την κλιματική αλλαγή ενταθούν, η αλλαγή της παγκόσμιας αγοράς πετρελαίου θα μπορούσε να
είναι ταχύτερη», σημειώνουν οι συντάκτες του άρθρου.
«Με τις προοπτικές αυτές, δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι
παραγωγοί πετρελαίου και οι αυτοκινητοβιομηχανίες
ετοιμάζονται για το τέλος της εποχής του πετρελαίου»,
αναφέρουν, προσθέτοντας: «Πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες επενδύουν πολύ σε τεχνολογίες ηλεκτρικών οχημάτων - παράδειγμα η πρόσφατη ανακοίνωση της Volvo
ότι όλα τα μοντέλα της θα έχουν ηλεκτρικούς κινητήρες
έως το 2019. Αντίστοιχα, πολλές πετρελαιοεξαγωγικές
χώρες, που βασίζονται στα έσοδα από το πετρέλαιο για
τη χρηματοδότηση κρατικών προγραμμάτων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας, έχουν σοφά αρχίσει μεγάλης
κλίμακας κινήσεις διαφοροποίησης για να προετοιμάσουν τις οικονομίες τους για το φθηνότερο πετρέλαιο».

IEA : Μειώνονται τα παγκόσμια αποθέματα αργού χάρη στην ισχυρή ζήτηση

Το πλεόνασμα στην παγκόσμια αγορά πετρελαίου
αρχίζει να συρρικνώνεται χάρη στην ισχυρότερη της
αναμενόμενης αύξηση της ζήτησης στην Ευρώπη και
τις ΗΠΑ καθώς και τη μείωση της παραγωγής σε χώρες
εντός και εκτός του ΟΠΕΚ, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο
Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA). Σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο IEA αναθεώρησε ανοδικά την εκτίμησή του
για το φετινό ρυθμό αύξησης της παγκόσμιας ζήτησης
πετρελαίου στα 1,6 εκατ. βαρέλια από 1,5 εκατ. βαρέλια

την ημέρα. «Η αύξηση της ζήτησης στον ΟΟΣΑ συνεχίζει να είναι υψηλότερη της αναμενόμενης, ιδιαίτερα
στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ», ανέφερε ο IEA. Η ισχυρή
ζήτηση στις βιομηχανικές χώρες ήταν βασικός παράγοντας για την αύξηση της παγκόσμιας ζήτησης κατά
2,3% εκατ. βαρέλια την ημέρα το δεύτερο τρίμηνο, που
ήταν η μεγαλύτερη τριμηνιαία αύξηση σε ετήσια βάση
από τα μέσα του 2015. Σε ό,τι αφορά την προσφορά, η
παγκόσμια παραγωγή πετρελαίου μειώθηκε κατά 0,72
εκατ. βαρέλια την ημέρα τον Αύγουστο λόγω μη προγραμματισμένων διακοπών και εργασιών συντήρησης
στη Λιβύη καθώς και σε χώρες εκτός του ΟΠΕΚ, όπως
η Ρωσία, το Καζακστάν, το Αζερμπαϊτζάν, το Μεξικό,
και στη Βόρεια Θάλασσα. Πρόκειται για την πρώτη
μείωση στην παγκόσμια παραγωγή εδώ και τέσσερις
μήνες. Η παραγωγή αργού από χώρες μέλη του ΟΠΕΚ
μειώθηκε τον Αύγουστο για πρώτη φορά εδώ και πέντε μήνες λόγω των νέων αναταραχών στη Λιβύη,

με την παραγωγή του καρτέλ να μειώνεται κατά 0,21
εκατ. βαρέλια την ημέρα στα 32,67 εκατ. βαρέλια. Το
ποσοστό συμμόρφωσης των 12 μελών του ΟΠΕΚ με τη
συμφωνία μείωσης της παραγωγής ανήλθε στο 82%
τον Αύγουστο από το 75% τον Ιούλιο. Ως αποτέλεσμα
της μείωσης της παραγωγής και της υψηλής ζήτησης,
αποκαθιστάται σταδιακά η ισορροπία στα παγκόσμια
αποθέματα πετρελαίου, σύμφωνα με τον IEA. Άνοδο
σημείωσαν οι τιμές του πετρελαίου μετά τις ανακοινώσεις του IEA. Το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο
κατά 0,2% στα 48,34 δολάρια το βαρέλι με το πετρέλαιο μπρεντ να ενισχύεται επίσης κατά 0,2% στα 54,40
δολάρια το βαρέλι.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Εννέα ακίνητα προς πώληση και ένα προς 50ετή μίσθωση διαθέτει η ΕΤΑΔ
Εννέα ακίνητα προς πώληση και ένα προς 50ετή μίσθωση
διαθέτει η Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ), ως σύμβουλος αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ, με την προθεσμία υποβολής
των δικαιολογητικών και εγγράφων για την α’ φάση του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού (e-Auction VΙII) να λήγει την 31η
Οκτωβρίου εφέτος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για τα
εξής ακίνητα:
*Τρία γειτνιάζοντα παραθαλάσσια οικόπεδα στην Ερμιόνη
στην Αργολίδα (διατίθενται προς πώληση). Τα συγκεκριμένα
οικόπεδα βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από δημοφιλείς
τουριστικούς προορισμούς, όπως το Πόρτο Χέλι, η Ύδρα και
οι Σπέτσες. Η έκταση είναι κατάλληλη για την ανέγερση ξενοδοχειακού συγκροτήματος υψηλού επιπέδου και παραθεριστικών κατοικιών. Το εμβαδόν τους είναι 171,043 τ.μ.
*«Ηνίοχος», ξενοδοχείο 3 αστέρων στο κέντρο της Αθήνας
(διατίθεται για πώληση). Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην οδό
Βερανζέρου 26. Πρόκειται για ιδανικό μερίδιο 2/3 εξ αδιαιρέτου ενός ξενοδοχείου 3 αστέρων 134 δωματίων στο κέντρο
της Αθήνας, πολύ κοντά στον σταθμό μετρό της Ομόνοιας.
Αποτελείται από 2 υπόγεια, ισόγειο, ημιώροφο, 9 ορόφους και
δώμα, με εμβαδόν 630 τ.μ. και δομημένη επιφάνεια 6.043 τ.μ.
*Τριώροφο κτίσμα στην παλαιά πόλη του Ναυπλίου (διατίθε-

ται για πώληση). Πρόκειται για ακίνητο εντός του παραδοσιακού ιστού της πόλης του Ναυπλίου, επί της οδού Β. Κωνσταντίνου 6, αποτελούμενο από υπόγειο, ισόγειο, πρώτο και δεύτερο
όροφο, με εμβαδόν 279 τ.μ. και δομημένη επιφάνεια 514 τ.μ.
*Οροφοδιαμέρισμα γ’ ορόφου σε πολυώροφο κτίριο στο κέντρο της Αθήνας (διατίθεται για πώληση). Πρόκειται για οροφοδιαμέρισμα 3ου ορόφου πολυκατοικίας στη συμβολή των
οδών Ερμού 64 και Αιόλου 17, στην καρδιά του εμπορικού
κέντρου της Αθήνας. Το εμβαδόν του ακινήτου είναι 320 τ.μ.,
του οικοπέδου 472 τ.μ. και η δομημένη επιφάνεια 320 τ.μ.
*Πενταώροφο κτίριο γραφείων στο κέντρο της Αθήνας (διατίθεται για πώληση). Βρίσκεται επί της οδού Ιπποκράτους 88.
Πρόκειται για πενταώροφη οικοδομή με υπόγειο, ισόγειο, πατάρι και δώμα. Διαθέτει εύκολη πρόσβαση καθώς βρίσκεται σε
ακτίνα ενός χιλιομέτρου από κεντρικούς σταθμούς του μετρό,
με εμβαδόν ακινήτου 174 τ.μ. και δομημένη επιφάνεια 893 τ.μ.
*Βιομηχανικό οικόπεδο εντός της Α’ ΒΙ.ΠΕ Βόλου με παλαιές
αποθήκες (διατίθεται για πώληση). Πρόκειται για περιφραγμένο βιομηχανικό οικόπεδο στο νότιο άκρο της Α’ ΒΙ.ΠΕ, με
εμβαδόν 21.574 τ.μ.
*Τριώροφο κτίριο με διατηρητέα πρόσοψη στο κέντρο της Πάτρας (διατίθεται για πώληση). Το ακίνητο βρίσκεται στην οδό

Αγ. Νικολάου 8. Πρόκειται για οικόπεδο με τριώροφο κτίριο,
με διατηρητέα πρόσοψη, σε προνομιακή θέση στο κέντρο της
πόλης, με εμβαδόν 283 τ.μ. και δομημένη επιφάνεια 661 τ.μ.
*Πρώην Ειρηνοδικείο στην Κλειτορία (διατίθεται για πώληση).
Είναι διώροφο κτίσμα στο ορεινό χωριό Κλειτορία του δήμου
Καλαβρύτων, σε απόσταση 400μ. από την κεντρική πλατεία,
προσβάσιμο μέσω της επαρχιακής οδού Τρίπολης- Καλαβρύτων. Έχει εμβαδόν 908 τ.μ. και δομημένη επιφάνεια 589 τ.μ.
*Πρώην Ειρηνοδικείο στην Ανδρίτσαινα της Ηλείας (διατίθεται
για πώληση). Είναι τριώροφο λιθόκτιστο, κεραμοσκεπές κτίσμα, κατασκευασμένο πριν το 1935, το οποίο αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της τοπικής αρχιτεκτονικής. Βρίσκεται στην
επαρχιακή οδό Μεγαλόπολης- Ανδρίτσαινας, στη συνοικία Αγ.
Βαρβάρα Ανδρίτσαινας. Έχει εμβαδόν 244 τ.μ. και δομημένη
επιφάνεια: 362 τ.μ.
*Αγροτεμάχιο πλησίον του Σανατορίου Μάνα στη Γορτυνία
(διατίθεται για μίσθωση 50 ετών). Πρόκειται για αγροτεμάχιο
που βρίσκεται κοντά στο Σανατόριο στη θέση Καρφοξυλιά του
νομού Αρκαδίας. Η έκταση βρίσκεται 5 χλμ από την εθνική οδό
Τρίπολης- Αρχαίας Ολυμπίας και 13 χλμ από την Βυτίνα. Έχει
εμβαδόν 25.074 τ.μ.

Χανιά: Αγοράστηκε οικόπεδο για δημιουργία μονάδας επεξεργασίας λυμάτων
Στην τελική ευθεία μπαίνει η διαδικασία για την δημιουργία
μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στην τουριστική περιοχή της
Αλμυρίδας Χανίων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ Όπως ανακοίνωσε η δημοτική αρχή Αποκορώνου, χθες υπογράφηκε το
συμβόλαιο για την αγορά του οικοπέδου όπου θα εγκατασταθεί η μονάδα. Το οικόπεδο εμβαδού 4.014 τ.μ. βρίσκεται στη
θέση «Λάκκοι» της τοπικής κοινότητας Πλάκας και η μονάδα
επεξεργασίας λυμάτων που θα εγκατασταθεί, θα καλύπτει
την περιοχή της Αλμυρίδας και τους οικισμούς Πλάκας, Κόκ-

κινου Χωριού, Καμπιών και Άσπρου. Τα έργα που θα γίνουν,
περιλαμβάνουν τους αγωγούς συλλογής των λυμάτων και
μεταφοράς τους σε κεντρικό αντλιοστάσιο στη χαμηλότερη
θέση της περιοχής. Σύμφωνα με το τεχνικό δελτίο, το κεντρικό αντλιοστάσιο θα αντλεί τα λύματα προς την Εγκατάσταση
Επεξεργασίας Λυμάτων μέσω καταθλιπτικού αγωγού. Η εγκατάσταση θα είναι κλειστού τύπου «compact» και θα λειτουργεί
με τη μέθοδο ενεργού ιλύος, με παρατεταμένο αερισμό. Τα
επεξεργασμένα λύματα θα μεταφέρονται στη συνέχεια μέσω

αγωγού υπό πίεση σε θέση ανατολικά της μαρίνας Αλμυρίδας,
όπου μέσω φρεατίου φόρτισης θα διοχετεύονται σε υποθαλάσσιο αγωγό διάθεσής τους στη θάλασσα. Όπως τόνισε ο
δήμαρχος Αποκορώνου, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, «με το
έργο αυτό προσδοκούμε να λύσουμε πλήρως το αποχετευτικό
πρόβλημα της τουριστικής περιοχής της Αλμυρίδας και των
γύρω οικισμών καλύπτοντας τις σύγχρονες ανάγκες για προστασία περιβάλλοντος».

Άντληση 1,3 δισ. ευρώ μέσω τρίμηνων εντόκων γραμματίων
Ποσό ύψους 1,3 δισ. ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό Δημόσιο μέσω δημοπρασίας τρίμηνων εντόκων γραμματίων, με
αμετάβλητο επιτοκιακό κόστος έναντι της αντίστοιχης προηγούμενης δημοπρασίας που είχε διενεργηθεί στις 6 Σεπτεμβρίου 2017. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, όπως
ανακοίνωσε ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους
(ΟΔΔΗΧ) διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων δι-

άρκειας 13 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων Ευρώ. Η
απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,91%. Υποβλήθηκαν συνολικές
προσφορές ύψους 1.362 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,36 φορές. Η δημοπρασία
πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών
Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού
είναι η Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2017. Έγιναν δεκτές προ-

σφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς
και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων
Ευρώ. Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών
Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον
μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017, στις
12μ.μ.

Διημερίδα ΥΠΕΝ - ΕΟΑΝ για την ανακύκλωση, στη Θεσσαλονίκη
Από το ΥΠΕΝ ανακοινώθηκε ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, θα παραβρεθεί στη διημερίδα που συνδιοργανώνουν το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) και ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), με θέμα: «Οι νομοθετικές εξελίξεις

και εφαρμογές στο χώρο της ανακύκλωσης, της κομποστοποίησης και της πρόληψης». Η διημερίδα θα πραγματοποιηθεί
στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ, την Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου,
17.00 – 21.00 και το Σάββατο 16 Σεπτεμβρίου, 10.30 – 14.30,
στο συνεδριακό κέντρο «Νικόλαος Γερμανός» (εντός ΔΕΘ, πε-

ρίπτερο 8). Σημειώνεται ότι ο Αν. ΥΠΕΝ, την πρώτη ημέρα της
Διημερίδας θα απευθύνει χαιρετισμό στις 17:30, ενώ τη δεύτερη ημέρα, ομιλία στις 10:50.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ανεξέλεγκτη η πετρελαιοκηλίδα στον Σαρωνικό
Πρώτος στόχος να σταματήσουν οι διαρροές καυσίμων
από το κουφάρι του βυθισμένου πλοίου. Η πετρελαιοκηλίδα έχει φτάσει στις ακτές ανοιχτά του Καλαμακίου, του Αγίου Κοσμά, αλλά και της Γλυφάδας, όπως είπε ο δήμαρχος
Πειραιά. Ως μείζονος σημασίας βαρύ περιστατικό, που θα
πρέπει να αντιμετωπιστεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
χαρακτήρισε χθες ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Διονύσιος Χαράλαμπος Καλαματιανός, τη ρύπανση που προκάλεσε σε παράκτιες περιοχές η βύθιση του αγκυροβολημένου μικρού
δεξαμενόπλοιου «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ ΙΙ» νοτιοδυτικά της Αταλάντης, γεμάτου με 2.570 τόνους καύσιμα. Σύμφωνα με
το euro2day.gr η πετρελαιοκηλίδα έχει φτάσει στις ακτές
ανοιχτά του Καλαμακίου, του Αγίου Κοσμά, αλλά και της
Γλυφάδας, όπως είπε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης. Μιλώντας στον realfm ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης
Μώραλης, αποκάλυψε ότι μετά από επικοινωνία με τον
Δήμαρχο Γλυφάδας Γιώργο Παπανικολάου, η κατάσταση
χειροτερεύει. «Φοβάμαι ότι θα έχουμε χειρότερα. Η πε-

τρελαιοκηλίδα θα φύγει και προς το Καβούρι», είπε ο δήμαρχος Πειραιά. Την είδηση επιβεβαίωσε και ο δήμαρχος
Γλυφάδας αναρτώντας στο facebook κείμενο και φωτογραφίες με την πετρελαιοκηλίδα στις ακτές της Γλυφάδας.
Στο μεταξύ , σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ έκτακτη σύγκληση
της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος για την πετρελαιοκηλίδα στο Σαρωνικό ζήτησε σήμερα με επιστολή του προς την πρόεδρο της Επιτροπής,
ο Βουλευτής Χίου και αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Νότης
Μηταράκης. «Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Επιτροπής μας και προκειμένου να εκτιμήσουμε το μέγεθος της
καταστροφής, τυχόν ευθύνες αλλά και τις ενέργειες που
πρέπει να γίνουν σε βραχύ και μακρύτερο ορίζοντα, σας
καλώ να συγκαλέσετε άμεσα σε έκτακτη συνεδρίαση την
Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος, με πρόσκληση σε
αυτή των συναρμόδιων Υπουργείων, την Περιφέρεια, τους
όμορους Δήμους που έχουν πληγεί, περιβαλλοντικές οργανώσεις και επιστήμονες με εξειδικευμένες γνώσεις πάνω
στο θέμα», αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Μηταράκης.

Στη μάχη της αντιρρύπανσης μπαίνει από χθες και το δεξαμενόπλοιο «Αktea osrv» της εταιρείας Τεχνικής Προστασίας Περιβάλλοντος ένα σκάφος με τεράστιες δυνατότητες
απάντλησης πετρελαιοειδών. Σύμφωνα με στελέχη των
εταιρειών αντιρρύπανσης τα περιστατικά είναι όλα διαχειρίσιμα και αντιμετωπίζονται σε όλα τα σημεία ενώ η όλη
επιχείρηση αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου σε ένα
μήνα. Εκτιμάται επίσης ότι αναμένεται να συγκεντρωθούν
περίπου 200 κυβικά αποβλήτων. Για τυχόν κηλίδες που
μπορεί να κινούνται κάτω από την επιφάνεια της θάλασσα
και οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν ορατές από αεροσκάφη του λιμενικού που εποπτεύουν τη περιοχή, στελέχη των
εταιρειών που συμμετέχουν στην επιχείρηση, τονίζουν ότι
θα αντιμετωπιστούν και αυτές. Το πλοίο είναι βυθισμένο
περίπου στα 30 μέτρα και τις επόμενες ώρες αναμένεται να αρχίσει η απάντληση των καυσίμων που έχει στις
δεξαμενές του. Στο μεταξύ «η διαρροή καυσίμων από το
«Αγ. Ζώνη ΙΙ» έχει σταματήσει λέει η πλοιοκτήτρια εταιρεία,
υποστηρίζοντας ότι το πλοίο ήταν αξιόπλοο».

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας: Τα οφέλη από το νέο οδικό άξονα
Θεσσαλονίκης – Έδεσσας
Οφέλη στις εξαγωγές, τον τουρισμό, τη διάθεση αγροτικών
προϊόντων και τις μεταφορές, αναμένει ο περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, από τη
δημιουργία του νέου οδικού άξονα Θεσσαλονίκης - Έδεσσας. Μετά τις σχετικές αναφορές του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση, για τη χρηματοδότηση όλων των απαραίτητων απαλλοτριώσεων
με 10 εκατ. ευρώ και την από κοινού με την περιφέρεια
προσπάθεια εξασφάλισης των αναγκαίων πόρων για την
υλοποίηση του έργου σύντομα, ο κ. Τζιτζικώστας δήλωσε
στο ΑΠΕ - ΜΠΕ: «Η συγκεκριμένη εθνική οδός είναι έργο
ύψιστης προτεραιότητας για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, γι αυτό άλλωστε και ήδη το έχουμε θέσει επανειλημμένα στον ίδιο τον πρωθυπουργό και τους αρμόδιους
υπουργούς. Με τη χρηματοδότηση των απαλλοτριώσεων
ουσιαστικά γίνεται το πρώτο βήμα για την υλοποίηση
του έργου. Και αυτό γιατί στο νέο ΕΣΠΑ, προκειμένου να
ενταχθεί ένα έργο προς χρηματοδότηση, πρέπει να έχουν
ολοκληρωθεί οι απαλλοτριώσεις που απαιτούνται για την
κατασκευή του. Ένα χρόνιο αίτημα της Πέλλας αρχίζει να
υλοποιείται, όχι στα λόγια αλλά στην πράξη». Την ίδια στιγμή οι τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας επισημαίνουν ότι
η Έδεσσα είναι η μόνη πρωτεύουσα νομού στην Κεντρική
Μακεδονία, που δε συνδέεται απευθείας με εθνική οδό
ταχείας κυκλοφορίας με τη Θεσσαλονίκη καθώς οι οδηγοί
στη διαδρομή περνούν μέσα από τους οικισμούς της Χαλκηδόνας και των Γιαννιτσών. Η Περιφέρεια έως σήμερα
για την ολοκλήρωση του άξονα έχει υλοποιήσει την παράκαμψη της Παραλίμνης Γιαννιτσών και τη διέλευση της

Πελλαίας χώρας. Απομένουν, όμως, ουσιαστικά δυο έργα
προκειμένου να ολοκληρωθεί η εθνική οδός. Πρόκειται για
την παράκαμψη της Χαλκηδόνας και την παράκαμψη των
Γιαννιτσών. «Η νέα εθνική οδός Θεσσαλονίκης - Έδεσσας
συνδέει την ηπειρωτική Ελλάδα με την υπόλοιπη Ευρώπη
οδικά, μέσω της απευθείας σύνδεσης με τα σύνορα με την
ΠΓΔΜ, αλλά και σιδηροδρομικά με την έμμεση σύνδεση
του κεντρικού σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης
και μέσω ναυσιπλοΐας, με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Εντάσσεται, επίσης, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη δημιουργία υποδομών μεταφορών, οι οποίες
θα διασφαλίζουν τη συνεχή κινητικότητα και καλύτερες
κοινωνικές, περιβαλλοντικές και γενικότερα συνθήκες
ασφάλειας. Είναι ένα διεθνές - διευρωπαϊκό οδικό δίκτυο.
Είναι ταυτόχρονα ένας κρίσιμος δρόμος για τις εξαγωγές,
τη διάθεση των αγροτικών προϊόντων, τον τουρισμό, τη
διακίνηση εμπορευμάτων και επιβατών και τις μεταφορές
γενικά. Άλλωστε, η Πέλλα είναι μια περιοχή με έντονη παραγωγική δραστηριότητα και είναι αναγκαία η σύνδεσή
της με πανευρωπαϊκούς διαδρόμους μεταφορών, ενώ ο
συγκεκριμένος άξονας ενισχύει τη συνεργασία της Ελλάδας με τρίτες χώρες (ΠΓΔΜ, Τουρκία κτλ.) και μειώνει τη
χρονοαπόσταση της περιοχής τόσο από τα σύνορα, όσο κι
από τη Θεσσαλονίκη. Εξάλλου, η νέα εθνική οδός Θεσσαλονίκης - Έδεσσας συνδέεται με τη Φλώρινα και τα σύνορα
με την ΠΓΔΜ» επισήμανε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο περιφερειάρχης.
Σημειώνεται ότι το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό περίπου 200 εκατ. ευρώ ενώ σύμφωνα με τον κ. Τζιτζικώστα,
οι μελέτες έχουν εκπονηθεί και εγκριθεί, ενώ υπάρχει και

εγκεκριμένη μελέτη εφαρμογής. Είναι χαρακτηριστική η
αναφορά του περιφερειάρχη ότι εφόσον υπάρχουν τα σχετικά κονδύλια, «το έργο μπορεί να αρχίσει αύριο το πρωί».
-Τεχνικά στοιχεία του έργου. Σύμφωνα με τις τεχνικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας τα στοιχεία
του έργου ανά τμήμα έχουν ως εξής:
-Παράκαμψη Χαλκηδόνας: Αρχίζει αμέσως μετά τη γέφυρα του ποταμού Αξιού και το τέλος της είναι ανατολικά
του οικισμού της Χαλκηδόνας, σε ένα μήκος 6,3 χλμ. Περιλαμβάνει δυο ανισόπεδους κόμβους της Ελεούσας και της
Χαλκηδόνας, καθώς και δίκτυο παράπλευρων και κάθετων
οδών.
-Παράκαμψη Γιαννιτσών: Αρχίζει από το τέλος της παράκαμψης της Πελλαίας χώρας και φτάνει ως ανατολικά του
οικισμού Μελίσσι Πέλλας, σε ένα μήκος 9 χλμ. Περιλαμβάνει επίσης δυο ανισόπεδους κόμβους της Παραλίμνης και
των Γιαννιτσών, καθώς και πλήρες δίκτυο παράπλευρων
και κάθετων οδών.
Οι δύο παρακάμψεις ουσιαστικά συνδέουν την εθνική οδό
με το οδικό τμήμα Μελίσσι - Μαυροβούνι και την παράκαμψη της Πελλαίας χώρας. Σήμερα κάποιος που κινείται
από τη Θεσσαλονίκη προς την Έδεσσα, χρησιμοποιεί ως
τη Χαλκηδόνα ένα δρόμο πλάτους 22 μέτρων και ξαφνικά
αναγκάζεται να πέσει σε ένα δρόμο με το μισό πλάτος (11
μέτρα), με μια λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα καθυστερήσεων, αλλά
κυρίως προβλήματα ασφάλειας.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ - Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κτίριο Αβέρωφ, Πολυτεχνείο Πατησίων από τις 5 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα
Είσοδος ελεύθερη – Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής
Την τελευταία Παρασκευή του Σεπτέμβρη, 1.500.000
επισκέπτες σε περισσότερες από 300 Ευρωπαϊκές πόλεις
συμμετέχουν στη Βραδιά του Ερευνητή, σε ένα θεσμό
που κρατά 12 χρόνια. Βασικός στόχος της Βραδιάς είναι
η προβολή και ανάδειξη του έργου των ερευνητών και
της σπουδαιότητας του ρόλου τους στην επιστήμη και
την κοινωνία στο ευρύ κοινό.
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο ανοίγει τις πύλες του
και φέτος, για τέταρτη συνεχή χρονιά, διοργανώνοντας
τη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ την Παρασκευή 29
Σεπτεμβρίου 2017 στο εμβληματικό κτίριο Αβέρωφ του
Ιστορικού Συγκροτήματος Πατησίων του Πολυτεχνείου
από τις πέντε το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα.
Εορτασμός των 180 χρόνων του ΕΜΠ
Η Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ συνδέεται με τον εορτασμό των 180 χρόνων του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπως διοργανώνεται από την Πρυτανεία του
ΕΜΠ, και φιλοδοξεί να συμβάλει, με τη σειρά της, στην
προβολή του ερευνητικού έργου του Πολυτεχνείου στην
ελληνική κοινωνία και στον κόσμο.
Στην Αθήνα, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
ανοίγει τις πύλες του στην Πατησίων, στο εμβληματικό κτίριο Αβέρωφ
Το κτίριο Αβέρωφ στο ιστορικό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, υπόδειγμα αρχιτεκτονικής και
αποκατάστασης, φιλοξενεί ιδανικά κάθε χρόνο τη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ, παρέχοντας τη μοναδική
ευκαιρία για το ευρύ κοινό, με έμφαση στους μαθητές,
φοιτητές και εκπαιδευτικούς, να δει ταυτόχρονα και σε
ένα μόνο κτίριο, σημαντικά καινοτόμα ερευνητικά επιτεύγματα από όλες τις Σχολές του Πολυτεχνείου.

ΟΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΒΡΑΔΙΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ
ΣΤΟ ΕΜΠ
Διαδραστικά Εργαστήρια
Στη Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ μετέχουν ερευνητές
του ΕΜΠ και των Πανεπιστημίων της Αθήνας και προβάλλουν στο ευρύ κοινό τα ερευνητικά τους επιτεύγματα,
προσβλέποντας στη βελτίωση της κοινωνικής αναγνώρισης των ερευνητών, την ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού σχετικά με τα ερευνητικά αποτελέσματα,
καθώς και την αύξηση του ενδιαφέροντος και τον επαγγελματικό προσανατολισμό των νέων προς ερευνητικά
επαγγέλματα.
Το κοινό, οι πολίτες της Αθήνας, με έμφαση στους μα-

θητές, φοιτητές και εκπαιδευτικούς, θα έχει την ευκαιρία
και φέτος να αλληλεπιδράσει με φοιτητές και ερευνητές,
συμμετέχοντας σε πειραματικές επιδείξεις, υπολογιστικές
προσομοιώσεις, εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διαγωνισμούς, εκπλήξεις και δρώμενα.
Ενδεικτικά, θα διεξάγονται πρωτότυπα χημικά πειράματα με νανοϋλικά, πολυμερή, καύσιμα, εφαρμογές laser,
μετρήσεις φυσικής ραδιενέργειας, θα γίνουν επιδείξεις
ρομπότ, drones, τρισδιάστατων απεικονίσεων, γεωδαιτικών μετρήσεων, θα παρουσιαστούν πρωτότυπες αρχιτεκτονικές μελέτες. Μαζί μας θα είναι επιλεγμένα Μουσεία
του ΕΜΠ και Πανεπιστημίων της Αθήνας. Στην ιστορική
είσοδο του κτιρίου, το κοινό θα υποδέχονται πρότυπα
οχήματα κατασκευασμένα από ερευνητικές ομάδες του
ΕΜΠ.
Από τις πέντε το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, το κοινό
θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά τους ερευνητές, το έργο τους, αλλά και τη σημαντική τους προσφορά
στην κοινωνία και στην ανάπτυξη της χώρας, να απομυθοποιήσει την εικόνα του απρόσιτου επιστήμονα και να
χαρεί τη μαγεία της επιστήμης.
Ερευνητική συμμετοχή μαθητικών ομάδων
Και φέτος θα είναι δυνατή και η καινοτόμος ερευνητική
συμμετοχή μαθητικών ομάδων και ομίλων τεχνολογίας
με την παρουσίαση μαθητικών επιστημονικών επιτευγμάτων – πειραματικών διατάξεων – εκπαιδευτικών
επιστημονικών προγραμμάτων. Για την ερευνητική σας
συμμετοχή επικοινωνήστε μαζί μας ή συμπληρώστε το
σχετικό Δελτίο Ερευνητικής Συμμετοχής Μαθητικών
Ομάδων στις φόρμες υποβολής [https://goo.gl/forms/
vj6wr2YHq9rmXA0B2]
Ειδικότερα προτείνεται (α) η παρουσίαση πειραμάτων
από μαθητικές ομάδες στο πλαίσιο των μαθημάτων Θετικών Επιστημών, του μαθήματος Συνθετικών Δημιουργικών Εργασιών – Project και του Μαθήματος Σχολικού
Επαγγελματικού Προσανατολισμού και (β) η συμμετοχή
και προβολή των Ομίλων Τεχνολογίας / Χημείας /Φυσικής.
Διαγωνισμοί
Αναλυτικές οδηγίες και δελτία συμμετοχής για τους διαγωνισμούς στο https://147.102.214.235:4001/sharing/dNeRGsomE
Πάμε Πολυτεχνείο για Έρευνα – Καν’ το εικόνα
[Διεξαγωγή πριν και κατά τη διάρκεια της Βραδιάς]
Διαγωνισμός ζωγραφικής για Μαθητές Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης: Τι σημαίνει η έρευνα για τους μαθητές; Τι
εικόνες φέρνει στο νου, ποια χρώματα και σχήματα τη

χαρακτηρίζουν; Εμπνεύσου από τη φράση «Πάμε Πολυτεχνείο για Έρευνα» και δώσε της ζωή, ζωγραφίζοντάς
την όπως τη φαντάζεσαι!
Η Έρευνα με λέξεις, αλλά … αλλιώς [Διεξαγωγή
πριν και κατά τη διάρκεια της Βραδιάς]
Διαγωνισμός κειμένου για Μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: Τι σημαίνει η έρευνα για τους μαθητές; Πώς
θα την περιέγραφαν με τα δικά τους λόγια; Ποια η χρησιμότητά της και η σχέση της με την κοινωνία; Εμπνεύσου
από τη Βραδιά του Ερευνητή 2017 στο ΕΜΠ και βρες έναν
δικό σου πρωτότυπο ορισμό για την έρευνα, μέσα από
δικά σου παραδείγματα, εικόνες, γνώσεις και βιώματα.
Βγάλε selfie με την Έρευνα [Διεξαγωγή κατά τη
διάρκεια της Βραδιάς]
Κατά την διάρκεια της εκδήλωσης, βγάλτε selfie φωτογραφίες με ερευνητές ή μεταξύ σας με φόντο τα δρώμενα της εκδήλωσης. Ανεβάστε τις φωτογραφίες σας
στο instagram με hashtag #ntuaren. Σε τακτά χρονικά
διαστήματα, θα επιλέγονται selfie φωτογραφίες και θα
προβάλλονται στη γιγαντοοθόνη.
Για κάθε έναν από τους τρεις ανωτέρω διαγωνισμούς θα
απονεμηθούν βραβεία και τιμητικοί έπαινοι στις τρεις καλύτερες συμμετοχές, μετά από κρίση από Καθηγητές του
ΕΜΠ, το βράδυ της Βραδιάς του Ερευνητή στο ΕΜΠ στο
χώρο της εκδήλωσης.
Κυνήγι θησαυρού «Βρες τον Ερευνητή» [Διεξαγωγή κατά τη διάρκεια της Βραδιάς]
Ελάτε στη Γραμματεία για να παραλάβετε τον χάρτη σας.
Περιηγηθείτε σε όλους τους χώρους της εκδήλωσης και
αναζητήστε με τη διαδρομή του χάρτη την Ερευνητική
Ομάδα στην οποία αντιστοιχεί το εικονίδιο «γρίφος».
Ζητήστε από τον Υπεύθυνο της Ερευνητικής Ομάδας που
εντοπίσατε να σας σφραγίσει το εικονίδιο. Όταν ολοκληρώσετε τη διαδρομή, επιστρέψτε τον συμπληρωμένο
χάρτη σας στη Γραμματεία για να μετάσχετε στην κλήρωση για δώρα.
Η κλήρωση των δώρων για όλους τους συμπληρωμένους χάρτες θα διεξαχθεί στις 21:30 στο χώρο του αιθρίου, αμέσως μετά τη ζωντανή σύνδεση με το CERN.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ - Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 2017
ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ Κτίριο Αβέρωφ, Πολυτεχνείο Πατησίων από τις 5 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα
Είσοδος ελεύθερη – Θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής
(Συνέχεια από τη σελ 15)

Η δράση «Μικροί μηχανικοί» [Διεξαγωγή κατά τη
διάρκεια της Βραδιάς]
Οι μαθητές πιάνουν μολύβι και χαρτί και σχεδιάζουν! Στους
χώρους των Σχεδιαστηρίων του Κτιρίου Αβέρωφ υπό την
επίβλεψη Αρχιτεκτόνων, σαν μικροί μηχανικοί.
Περιηγηθείτε στο Κτίριο Αβέρωφ. Σας μαγεύει ο χώρος όσο
και εμάς; Μη χάνετε τότε καιρό. Σχεδιάστε. Κάντε το σκαρίφημα, αποτυπώστε στο χαρτί τη γωνιά που σας κέντρισε το
ενδιαφέρον, βάλτε τη δική σας πινελιά στο χώρο.
Δημιουργείστε! Φτιάξτε το δικό σας ρομπότ. Ποια θα είναι
άραγε η μορφή του, ποια η χρήση του, ποια τα υλικά που θα
το συνθέσουν; Βάλτε χρώμα και φαντασία στο μέγιστο και
ξεκινήστε! Θα μπορούσατε να σχεδιάσετε έναν πρωτότυπο
κάδο ανακύκλωσης; Τι μορφή θα μπορούσε να έχει για να
είναι ελκυστικός; Από τι υλικό θα θέλατε να είναι κατασκευασμένος; Δοκιμάστε το!
Επαγγελματικός προσανατολισμός
Μαθητές και Εκπαιδευτικοί θα έχουν τη δυνατότητα επίσης
να συζητήσουν για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού με ειδικούς συμβούλους από τα Γραφεία Διασύνδεσης
του ΕΜΠ και Πανεπιστημίων της Αθήνας, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και Ιδρύματα Υποτροφιών.
Μουσικά και θεατρικά Δρώμενα
Τη βραδιά θα πλαισιώσουν, όπως κάθε χρόνο, σε μια μοναδική ένωση μουσικών και κοινού, η Ομάδα Κρουστών και το
Μουσικό Τμήμα ΕΜΠ.
Μικροί και μεγάλοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν την
καθιερωμένη πλέον και εξαιρετικά επιτυχή παράσταση του
Καραγκιόζη από τον Αθηναϊκό Θίασο Σκιών. Φέτος «ο Καραγκιόζης και το μεγάλο μυστήριο» θα διερευνηθεί από τους

μικρούς μας φίλους.
Παράλληλα, θα παρουσιαστούν και θεατρικά δρώμενα για
την μύηση των παιδιών στην καινοτομία και την επιστήμη.
Η Διεπιστημονική Συμβολή του ΕΜΠ στην κοινωνία και τον πολιτισμό
Το ΕΜΠ συμβάλλοντας στην ελληνική κοινωνία και πολιτισμό, τηρώντας τους δεσμούς με την πατρίδα των μεγάλων
ευεργετών και ιδρυτών του, θα παρουσιάσει τη διεπιστημονική μελέτη για τη στερέωση, αποκατάσταση, αναστήλωση
και ανάδειξη Γέφυρας Άραχθου στην Πλάκα.
Επίσης, θα παρουσιαστεί διαδραστικά το καινοτόμο και
εμβληματικό έργο διεθνούς εμβέλειας της συντήρησης,
προστασίας και αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του
Παναγίου Τάφου στα Ιεροσόλυμα, το οποίο ολοκληρώθηκε
και παραδόθηκε πρόσφατα στις τρεις Χριστιανικές κοινότητες, με βάση την ολοκληρωμένη διεπιστημονική μελέτη που
διεξήγαγε η Διεπιστημονική Ομάδα του ΕΜΠ και την ευθύνη
της επιστημονικής επιστασίας κατά την εκπόνηση του έργου.
Ζωντανές συνδέσεις
Θα πραγματοποιηθούν ζωντανές συνδέσεις σε γιγαντοοθόνη με το CERN, με δυνατότητα απευθείας ερωτήσεων από το
κοινό, και με τη Βραδιά του Ερευνητή στη Θεσσαλονίκη, με
προβολή του πρωτότυπου μουσικο-επιστημονικού δρώμενου ‘The street value of Science’ ή ‘Πόσα πιάνει η Επιστήμη
στην πιάτσα’.
Εναρκτήρια Εκδήλωση
Θα διεξαχθεί Εναρκτήρια Εκδήλωση για την ‘Ανάπτυξη με
Καινοτομία και Πολιτισμό’. Τις εργασίες θα κηρύξει ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθ. Ι. Γκόλιας, στο πλαίσιο των 180 χρόνων
του ΕΜΠ θα παρουσιάσει το ερευνητικό έργο του Ιδρύματος
ο Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού
και Ανάπτυξης ΕΜΠ, Καθ. Ι. Πασπαλιάρης, και θα απευθύνουν χαιρετισμούς o Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου
Ελλάδας, κ. Γ.Στασινός, οι πρυτανικές αρχές των Πανεπιστημίων της Αθήνας, το Προεδρείο της Συνόδου Πρυτάνεων και
Προέδρων Διοικουσών Επιτροπών των Ελληνικών ΑΕΙ και
εκπρόσωποι των συνδιοργανωτών.
Θεματικές Γωνιές
Στο αίθριο του κτιρίου Αβέρωφ θα υπάρχουν τέσσερις Θεματικές Γωνιές για:
το πρόγραμμα Marie Skłodowska Curie (όπου θα αναδειχθεί η πολυδιάστατη και καινοτόμα έρευνα που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή),
την Έρευνα και την Εκπαίδευση (όπου θα παρουσιαστεί το

έργο των Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών και η προστασία των
πνευματικών δικαιωμάτων, αλλά και συμμετοχές σε φοιτητικούς διαγωνισμούς),
την Απασχόληση και την Καινοτομία (όπου εξειδικευμένοι
σύμβουλοι θα παρέχουν πληροφορίες σε καίρια θέματα
επαγγελματικού προσανατολισμού και επαγγελματικών δικαιωμάτων)
την Ανάπτυξη και την Αειφορία (όπου θα παρουσιαστούν οι
καινοτόμες δράσεις του Τεχνολογικού Πολιτιστικού Πάρκου
Λαυρίου και του Μετσόβιου Κέντρου Διεπιστημονικής Έρευνας).
Εθελοντές
Κεντρικό ρόλο στην επιτυχημένη διεξαγωγή της Βραδιάς του
Ερευνητή στο ΕΜΠ παίζουν οι εθελοντές. Οι αρμοδιότητές
τους περιλαμβάνουν υποστήριξη της εκδήλωσης, συνοδεία
και περιήγηση του κοινού στις παράλληλες δράσεις της εκδήλωσης.
Διοργάνωση
Η Βραδιά διοργανώνεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού
Προγράμματος Horizon 2020 ‘Invitation to Researchers’
Night 2016-2017 Hellas’ με Επιστημονική Υπεύθυνο για το
ΕΜΠ την Καθηγήτρια Αντωνία Μοροπούλου. Την εκδήλωση
διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, συνδιοργανώνει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, με τη συμμετοχή
του Γραφείου Διασύνδεσης και Εξυπηρέτησης Φοιτητών
και Νέων Αποφοίτων ΕΜΠ και της Ελληνικής Πλατφόρμας
για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή και πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Εταιρείας Ανάπτυξης και
Τουριστικής Προβολής Αθηνών και της Αντιπροσωπείας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα. Χορηγοί της Βραδιάς
είναι η Eurobank Ergasias, η Attica Bank, η Intrakat και η
Αττικό Μετρό Α.Ε. Χορηγοί Επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ και ο
Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας.
Γίνε κι εσύ Ερευνητής!
Ελάτε να ταξιδέψουμε μαζί στον συναρπαστικό κόσμο της
έρευνας και της επιστήμης για μια Βραδιά, στις 29 του Σεπτέμβρη!
Ελάτε να γνωρίσετε από κοντά τους ερευνητές και να χαρείτε
τη μαγεία της επιστήμης!
Φόρμες υποβολής
Για την καλύτερη οργάνωση της εκδήλωσης, μπορείτε να
υποβάλλετε δελτία συμμετοχής ως Ερευνητές, ως Σχολεία,
στις Θεματικές Γωνιές ή ως Εθελοντές στη διεύθυνση
https://goo.gl/forms/vj6wr2YHq9rmXA0B2
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ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΤΙ ΓΙΑ...
ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-6-7
14/09/2017
Σκηνικό νέων μέτρων στήνει από τώρα για το 2018 το
οικονομικό επιτελείο με τη δικαιολογία της επίτευξης του
στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα μέχρι και το 2022.
Αρμόδιο στέλεχος του υπουργείου Οικονομικών όταν
ρωτήθηκε σχετικά με την προοπτική νέων μέτρων εξέφρασε την πεποίθησή του ότι οι αποκλίσεις που παραδοσιακά εμφανίζονται σε κάθε αξιολόγηση δεν θα είναι
μεγάλες.
«Ακόμη όμως και αν είναι μεγάλες θα πρέπει να τις συζητήσουμε με τους θεσμούς αφού, όπως γνωρίζετε, είμαστε
δεσμευμένοι στο στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5%
του ΑΕΠ», είπε χαρακτηριστικά.
Ο αξιωματούχος του ΥΠΟΙΚ, ακυρώνοντας τις υποσχέσεις
Τσίπρα στη ΔΕΘ για φορολογικές ελαφρύνσεις το 2019,
τόνισε ότι στην κατεύθυνση αυτή θα επανεξεταστούν οι
φόροι και οι εισφορές των ελευθέρων επαγγελματιών
αφού π μεγάλη επιβάρυνση που ήρθε με τις αλλαγές του
201 6 και του 201 7 οδήγησε σε φοροαποφυγή. Τούτο γίνεται φανερό από τα πρώτα στοιχεία για τις δηλώσεις του
2017 όπου φαίνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δήλωσαν 20% χαμηλότερα εισοδήματα. Η ίδια πηγή τόνιζε
ότι αναζητείται μια «έξυπνη» λύση που δεν θα μειώσει
περαιτέρω τα έσοδα.
Αξιολόγηση
Σε ό,τι αφορά την εικόνα για την τρίτη αξιολόγηση πηγές
του υπουργείου Οικονομικών τόνιζαν ότι το κύριο μέρος
της θα ξεκινήσει μετά την ολοκλήρωση της ετήσιας συνόδου του ΔΝΤ στα μέσα Οκτωβρίου. Παραδέχονταν επίσης
ότι οι δύο βασικές ανησυχίες θα είναι η στάση του ΔΝΤ, το
οποίο θέτει συνεχώς νέες απαιτήσεις, αλλά και η σύνθεση
της νέας κυβέρνησης στη Γερμανία, ειδικά αν περιλαμβάνει Χριστιανοδημοκράτες και Φιλελεύθερους. Ειδικά
για το ΔΝΤ και το θέμα των τραπεζών και την απαίτηση
του ΔΝΤ για νέα ανακεφαλαιοποίηση και αξιολόγηση του
ενεργητικού τους (Asset Quality Review) η ίδια πηγή παραδέχθηκε το πρόβλημα καθώς επίσης ότι αν το Ταμείο
επιμείνει το θέμα θα πρέπει να συζητηθεί. Τόνισε πάντως
ότι σε αυτό το θέμα δεν συμφωνούν ούτε η ΕΚΤ αλλά ούτε
και ο ενιαίος ευρωπαϊκός Μηχανισμός (SSM), οι οποίοι
θεωρούν ότι οι ελληνικές τράπεζες έχουν υψηλή κεφαλαιακή επάρκεια.
Σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά επιδόματα υπάρχει επίσης
πρόβλημα καθώς το ΔΝΤ επιμένει ότι χρειάζεται ανακατανομή. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να μεταφερθεί μέρος
τπς υψηλής ενίσχυσης που δίνεται σήμερα μόνο για τις
πολύτεκνες οικογένειες και σε αυτές που έχουν ένα ή δύο
παιδιά οι οποίες απολαμβάνουν συγκριτικά πολύ χαμηλά
επιδόματα. Για να μην υπάρξουν λοιπόν περικοπές στις
πολύτεκνες οικογένειες θα πρέπει να υπάρχουν περισσό-

τερα χρήματα για κοινωνικά επιδόματα.
Μέχρι τον Ιανουάριο
Η ίδια πηγή εξήγησε ότι η επιθυμία του οικονομικού
επιτελείου θα είναι η αξιολόγηση, αν δεν τελειώσει τον
Δεκέμβριο όπως θέλουν οι επίσημες κυβερνητικές εξαγγελίες, να έχει τελειώσει μέσα στον Ιανουάριο.
Για το ΔΝΤ
Η ίδια πηγή άφησε ξανά ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης του ΔΝΤ από το πρόγραμμα καθώς το Δ.Σ. του
Ταμείου θα κάνει μια εσωτερική αξιολόγηση τπς πορείας
του ελληνικού προγράμματος τον Ιανουάριο. Εκεί θα κριθεί αν η προοπτική βιωσιμότητας του ελληνικού χρέους
συνεχίζει να υφίσταται ή αν οι Ευρωπαίοι εταίροι μας στο
Eurogroup θα παραπέμψουν την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους στις καλένδες...
Το ίδιο καίρια θα είναι η συζήτηση με τους Ευρωπαίους
δανειστές για το καθεστώς μετά το τέλος του ελληνικού
προγράμματος. Το στέλεχος του ΥΠΟΙΚ εμφανίστηκε αισιόδοξο ότι, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις του Γάλλου
επιτρόπου κ. Πιέρ Μοσκοβισί για αυστηρή εποπτεία επί
δεκαετίες, μια καθαρή έξοδος δεν θα πρέπει να αποκλειστεί.
Τόνισε συγκεκριμένα ότι μεταξύ μιας προληπτικής πιστωτικής γραμμής απλής (PCCL) ή ενισχυμένης (ECCL) και τπς
καθαρής εξόδου χωρίς περαιτέρω υποχρεώσεις υπάρχουν πολλές ενδιάμεσες καταστάσεις. Πρόσθεσε πάντως
ότι οι Ευρωπαίοι δείχνουν να προκρίνουν την «καθαρή
έξοδο» από το πρόγραμμα καθώς έχουν ήδη προγραμματίσει να δημιουργήσουν για την Ελλάδα ένα απόθεμα
ρευστότητας 9 δια μέχρι και το τέλος του προγράμματος.
Τέλος, σε ό,τι αφορά την έξοδο από τις αγορές ή ίδια πηγή
τόνισε ότι σχεδιάζονται και νέες εκδόσεις τους επόμενους
έξι-επτά μήνες μαζί με κάποιες διαχειριστικές πράξεις σε
ομόλογα με στόχο τη συγκράτηση ή τη μείωση του δημόσιου χρέους.
Αισιοδοξία φαίνεται ότι επικρατεί επίσης και για την επίτευξη ρυθμού ανάπτυξης 1,8% του ΑΕΠ για το 201 7. Η
ίδια πηγή έδειξε να μην ανησυχεί για την αναιμική ανάπτυξη του πρώτου εξαμήνου του χρόνου.
«Το τρίτο τρίμηνο του χρόνου θα είναι σούπερ», τόνιζε
χθες αρμόδια πηγή, παραδεχόμενη όμως ότι το τρίτο
τρίμηνο του χρόνου θα υπάρχει κάμψη όπως και κάθε
χρόνο.
Κοινωνικό μέρισμα
Σε ό,τι αφορά το κοινωνικό μέρισμα που προανήγγειλε
από τη Θεσσαλονίκη ο πρωθυπουργός για το 201 7 αν
έχουμε ξανά υπερπλεόνασμα, η ίδια πηγή τόνισε ότι
π εκτίμηση για το ύψος του θα γίνει τον Νοέμβριο. Με
βάση το ύψος του πλεονάσματος το ποσό με βάση τη
συμφωνία που έγινε από τον Δεκέμβριο του 2016 με τους
θεσμούς θα μοιραστεί σε ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς ιδιώτες, αναπτυξιακές δράσεις και ενίσχυση
του κονδυλίου για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης,
άρα δεν θα επαναληφθεί το περσινό βοήθημα στους

συνταξιούχους που η κυβέρνηση είχε βαφτίσει 13η σύνταξη.
Τόνισε επίσης ότι στη συζήτηση για την τρίτη αξιολόγηση
θα μπει και το θέμα τπς δέσμευσης για αύξηση του ΦΠΑ
στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου από 1ης/1 /2018 μετά την
αναβολή για ένα χρόνο τπς εφαρμογής του μέτρου που
συμφωνήθηκε με τους θεσμούς στο τέλος του 2016. Διευκρίνισε πάντως ότι π ελληνική θέση είναι ότι θα πρέπει
να συνεχιστεί το καθεστώς χαμηλού ΦΠΑ αφού τα νησιά
αυτά συνεχίζουν να αντιμετωπίζουν προβλήματα λόγω
του προσφυγικού. Η ίδια πηγή τόνισε ότι η εκταμίευση
της υποδόσης των 800 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου σε ιδιώτες ούτως
ή άλλως δεν μπορούσε να γίνει στο EWG αφού δεν υπήρχαν στατιστικά για τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.
Τοποθέτησε, δε, την εκταμίευσή τπς κοντά στα μέσα
Οκτωβρίου, όταν η ελληνική πλευρά θα έχει διαθέσιμα τα
απαραίτητα στοιχεία.
Τέλος, διέψευσε ότι οι θεσμοί έχουν θέσει ως θέμα την
ανάκληση της μείωσης του συντελεστή ΦΠΑ από το 24%
στο 13% στα εφόδια και τα αναλώσιμα της γεωργίας.
Ως παράδειγμα προς αποφυγήν το θέμα «Eldorado» στο
τραπέζι του Eurogroup
Οι επιπτώσεις για την οικονομία από την κόντρα της
κυβέρνησης με την Eldorado προβληματίζουν τους Ευρωπαίους αξιωματούχους, αλλά και εταίρους, οι οποίοι
θα το συζητήσουν αύριο Παρασκευή στο Eurogroup, ως
παράδειγμα προς αποφυγήν.
Οπως επισήμανε χθες στις Βρυξέλλες ανώτερος αξιωματούχος της ευρωζώνης, οι υπουργοί Οικονομικών τπς
ευρωζώνης θα συζητήσουν το θέμα ως παράδειγμα για
το πώς δεν θα πρέπει να γίνονται τα πράγματα.
Μια άλλη αρνητική εξέλιξη, που αποκάλυψε χθες ο ίδιος
αξιωματούχος, αφορά τη μεγάλη καθυστέρηση στην
εκταμίευση της υποδόσης των 800 εκατ. ευρώ για την
πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Καθυστέρηση για την οποία ευθύνεται π κυβέρνηση, η
οποία δεν έχει κοινοποιήσει τα απαραίτητα στοιχεία.
Αναφορικά με την προετοιμασία της τρίτης αξιολόγησης,
που θα συζητηθεί αύριο Παρασκευή στο Eurogroup, είπε
ότι υπάρχουν συνολικά 95 προαπαιτούμενα μέχρι το τέλος του έτους, ενώ στο μέτωπο των εκκρεμών θεμάτων
στάθηκε ιδιαίτερα στα δημοσιονομικά, στον Προϋπολογισμό του 2018, στα κοινωνικά επιδόματα, στη στελέχωση του Δημοσίου, στην απασχόληση και τις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας. Πάντως πρόσθεσε ότι για
τα περισσότερα από τα προαπαιτούμενα οι αποφάσεις
έχουν ληφθεί. Για τις αποκρατικοποιήσεις, είπε, έγιναν
πάρα πολύ λίγες.
Για τα έσοδα
Απαντώντας σε ερώτηση αν χρειαστούν πρόσθετα δημοΣυνέχεια σελ. 20
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σιονομικά μέτρα το 2018, είπε ότι δεν υπάρχει προς το
παρόν σχέδιο Προϋπολογισμού για το επόμενο έτος και
πως οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην υλοποίηση του
Προϋπολογισμού του 201 7. Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, από τις πληροφορίες που έρχονται από την Αθήνα
για τον Προϋπολογισμό του 2017 φαίνεται ότι δεν πάνε
πολύ καλά τα έσοδα από το φόρο φυσικών προσώπων,
αντίθετα άλλα φορολογικά έσοδα υπερβαίνουν το στόχο,
οπότε είναι ακόμη νωρίς να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα για την πορεία υλοποίησης, είπε.
Ο αξιωματούχος θεωρεί ότι ο στόχος της κυβέρνησης είναι να τελειώσει μέχρι το τέλος του έτους, κάτι απολύτως
εφικτό, αλλά κάλεσε την Αθήνα να κάνει γρήγορα γιατί ο
χρόνος είναι περιορισμένος.
Δικαιολογητικά
Σχετικά με την υποδόση των 800 εκατ. ευρώ, εξήγησε ότι
θα πρέπει η ελληνική πλευρά να στείλει όλα τα δικαιολογητικά σχετικά με την πληρωμή της προηγούμενης δόσης που είχε δοθεί το καλοκαίρι. Εκτίμησε δε ότι αυτό δεν
αναμένεται να γίνει πριν από τα μέσα Οκτωβρίου. «Μέχρι
στιγμής δεν υπάρχει ακόμη επαρκής όγκος δεδομένων
για το πώς πληρώθηκαν οι προηγούμενες ληξιπρόθεσμες
οφειλές», είπε.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, εάν η κυβέρνηση δεν λάβει
τα χρήματα μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, τότε επιστρέφουν
στο πρόγραμμα και δεν θα δοθούν για την πληρωμή άλλων ληξιπρόθεσμων οφειλών.
Τέλος, στην αυριανή συνεδρίαση θα συζητηθεί και το
θέμα της δίωξης του πρώην διευθυντή τπς ΕΛ.ΣΤΑΤ.
Ανδρέα Γεωργίου, αναγνωρίζοντας ότι πρόκειται για
ένα ζήτημα που αφορά την ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, την
οποία μια δημοκρατία θα πρέπει να σέβεται.
Ωστόσο, υπογράμμισε ότι όλα τα στοιχεία που είχε υποβάλει η ΕΛ.ΣΤΑΤ. εκείνη την περίοδο ελέγχθηκαν και κρίθηκαν ακριβή τόσο από τη Eurostat όσο και από άλλους
διεθνείς οργανισμούς, ενώ χαρακτήρισε «γελοίες» τις
κατηγορίες περί διόγκωσής τους για να μπει η Ελλάδα
στα Μνημόνια.

ΠΤΩΣΗ 15% ΣΤΑ ΕΣΟΔΑ ΤΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ
ΑΠΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
www.capital.gr
«Χτύπημα» στα έσοδα του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) από ρυθμίσεις οφειλών έφερε η καθυστέρηση του
υπουργείου Εργασίας να εκδώσει την προβλεπόμενη απόφαση για τη ρύθμιση των 120 δόσεων.
Ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως τα
έσοδα από τις παλαιότερες ρυθμίσεις ληξιπροθέσμων οφειλών
«έπεσαν» τον Αύγουστο στα 96 εκατ. ευρώ.
Αντίθετα, οι σχετικές εισπράξεις, τον Ιούλιο, είχαν ανέλθει στα
112 εκατ. ευρώ, διατηρώντας το θετικό «σερί» που καταγράφεται από τις αρχές του 2017.
Συνεπώς, μεταξύ Ιουλίου - Αυγούστου σημειώθηκε πτώση

σχεδόν 15% στα έσοδα του ΕΦΚΑ από ρυθμίσεις οφειλών.
Οι ίδιες πηγές εξηγούν αυτήν την πτώση, όχι μόνο από το
γεγονός ότι ο Αύγουστος είναι ο κατεξοχήν μήνας των θερινών διακοπών, αλλά και από το ότι μία μερίδα ελευθέρων
επαγγελματιών ανέμενε την ενεργοποίηση της δυνατότητας
αυτόνομης ρύθμισης των οφειλών της έως 20.000 ευρώ προς
τα Ταμεία, όπως αυτή προβλέπεται στον νόμο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό. Αυτό δεν έγινε λόγω της μη έκδοσης της
σχετικής εφαρμοστικής Υπουργικής Απόφασης.
Στο μεταξύ, όμως, μία μερίδα επαγγελματιών σταμάτησε να
καταβάλλει τις δόσεις που προέβλεπαν παλαιότερες ρυθμίσεις
(προκειμένου να ενταχθεί στην καινούρια, η οποία προβλέπει
περισσότερες δόσεις).
Υπενθυμίζεται πως το μέγιστο πλήθος των δόσεων που καταβάλλουν όσοι επαγγελματίες έχουν ενταχθεί, κατά το παρελθόν, σε ρύθμιση χρεών προς τα Ταμεία, ανέρχεται σε 100,
ενώ η νέα ρύθμιση προβλέπει εξόφληση οφειλών σε έως 120
δόσεις, αν και με αυστηρά εισοδηματικά κριτήρια.
Οι προσδοκίες, όμως, αυτών των επαγγελματιών για ένταξή
τους σε πιο συμφέρουσα - για τους ίδιους - ρύθμιση δεν ευδοκίμησαν, καθώς εδώ και ενάμιση μήνα δεν έχει ενεργοποιηθεί
η δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών προς τα Ταμεία σε έως
120 δόσεις.
Βασικός λόγος αυτής της καθυστέρησης είναι οι ενδοκυβερνητικές διαφωνίες σε σχέση με το αν θα υπάρξουν τελικά κριτήρια που σχετίζονται με την ακίνητη περιουσία του οφειλέτη,
το ποσοστό του εισοδήματος που καταβάλλει ο οφειλέτης ως
μηνιαία δόση, αλλά και το ποσοστό του κουρέματος των προσαυξήσεων και των προστίμων ανάλογα με το πλήθος των
δόσεων.
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό
έχει ανοίξει από τις 3 Αυγούστου, ενώ ο σχετικός νόμος είχε
ψηφιστεί από τις 28 Απριλίου, δηλαδή πάνω από τέσσερις
μήνες πριν.
Ωστόσο, η δυνατότητα αυτόνομης ρύθμισης των χρεών προς
τα Ταμεία δεν ενεργοποιήθηκε ταυτόχρονα με την ενεργοποίηση της δυνατότητας αυτόνομης ρύθμισης των χρεών προς
τα Ταμεία.
Κατά τα άλλα, στο υπουργείο Εργασίας έχουν ατύπως αναθεωρήσει προς τα πάνω τις αρχικές προβλέψεις για έσοδα από
ρυθμίσεις.
Η εισηγητική έκθεση του κρατικού προϋπολογισμού προβλέπει εισπράξεις 750 εκατ. ευρώ φέτος. Αντίθετα, υπηρεσιακά
στελέχη του υπουργείου Εργασίας προβλέπουν ότι τα σχετικά
έσοδα θα αγγίξουν ακόμα και το 1,2 δισ. ευρώ.
Οι νεότερες αυτές προβλέψεις για τις εισπράξεις από τις ρυθμίσεις, σε συνδυασμό με την αύξηση των εσόδων από τις εισφορές των μισθωτών, αλλά και της κρατικής χρηματοδότησης,
ενισχύουν τα επιχειρήματα εκείνων των στελεχών του υπουργείου Εργασίας που βλέπουν το ταμειακό πλεόνασμα ύψους
400 εκατ. ευρώ που καταγράφει ο ΕΦΚΑ στο 7μηνο του 2017
να διατηρείται μέχρι τέλος του έτους.
Το θέμα της ρύθμισης των 120 δόσεων προς τα Ταμεία αναμένεται να συζητηθεί μεταξύ στελεχών του ΕΦΚΑ και των τεχνι-

κών κλιμακίων των Θεσμών, τα οποία έχουν ξεκινήσει επαφές
στην Αθήνα από την περασμένη Δευτέρα.

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ
ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ
ΕΡΓΩΝ
www.kathimerini.gr
Κρίσιμο βήμα για την τύχη των έργων που έχουν δημοπρατηθεί με υπέρογκες εκπτώσεις θεωρείται η κατάθεση
του φακέλου μεγάλου έργου για τον οδικό άξονα Πάτρας
- Πύργου, κίνηση η οποία εκκρεμούσε προκειμένου να εξασφαλιστεί χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ και συγκεκριμένα
από το επιχειρησιακό πρόγραμμα 2014-2020. Ασφαλώς, η
ιδιαίτερη φύση του έργου, με τη «σαλαμοποίησή» του σε
οκτώ επιμέρους εργολαβίες, έχει γεννήσει έκδηλο προβληματισμό στους αρμόδιους φορείς, με αποτέλεσμα να μην
είναι και τόσο δεδομένη η έγκριση της χρηματοδότησης του
έργου των 475 εκατ. ευρώ.
Ασφαλώς το τελικό κόστος αναμένεται να είναι τουλάχιστον
50% χαμηλότερο, δεδομένων των πολύ μεγάλων εκπτώσεων που έχουν προσφέρει οι προτιμητέοι ανάδοχοι των
επτά πρώτων εργολαβιών. Υπενθυμίζεται ότι στις πρώτες
τέσσερις εργολαβίες μειοδότησε η εταιρεία Τοξότης, συμφερόντων του ομίλου Καλογρίτσα. Η εταιρεία Ιντερκατ
επικράτησε στην πέμπτη και στην έβδομη εργολαβία, ενώ
στην έκτη μειοδότησε η ιταλική GD Infrastrutture, η οποία
συνεργάζεται στην Ελλάδα με τον όμιλο της Μηχανικής.
Υπενθυμίζεται πως εκκρεμεί η δημοπράτηση της όγδοης και
τελευταίας εργολαβίας (τμήμα ΒΙΠΕ Πάτρας - Κόμβος Μιντιλογλίου), η οποία ακόμη δεν έχει προκηρυχθεί.
Το ζητούμενο βέβαια, όπως τονίζουν παράγοντες του κλάδου των κατασκευών, είναι πώς ακριβώς θα επιτευχθεί η
παράδοση του έργου εντός των προβλεπόμενων χρονοδιαγραμμάτων και της απαιτούμενης ποιότητας, δεδομένου ότι
οι μειοδότες έχουν προσφέρει εκπτώσεις που κυμαίνονται
από 50% έως 57%, χωρίς μάλιστα να πρόκειται (με εξαίρεση τον ιταλικό όμιλο που διαθέτει σημαντικά κεφάλαια), για
εταιρείες με μεγάλη οικονομική δύναμη. Συμπληρώνουν
δε ότι μόνο τυχαία δεν είναι η αποχή όλων των μεγάλων
κατασκευαστικών ομίλων της χώρας από το συγκεκριμένο
έργο, καθώς θεωρούν ότι δεν «βγαίνει» με τις τιμές που
έχουν δοθεί.
Σε κάθε περίπτωση, εφόσον το έργο ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, θα
απαιτηθεί ένα πρόσθετο διάστημα τουλάχιστον τριών-τεσσάρων μηνών έως ότου υπογραφούν οι σχετικές συμβάσεις, δεδομένου ότι θα πρέπει να σταλούν προς έγκριση και
στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Αυτό σημαίνει ότι το έργο δεν προβλέπεται να ξεκινήσει νωρίτερα από την άνοιξη του 2018
και αυτό εφόσον δεν υπάρξει κάποια επιπλοκή.
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ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΠΛΗΡΗΣ Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
www.in.gr
Η πλήρης κυριαρχία των ελαστικών μορφών απασχόλησης στις νέες προσλήψεις, δηλαδή στις προσφερόμενες θέσεις εργασίας, έναντι των θέσεων πλήρους
απασχόλησης, το αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων
- απολύσεων και αποχωρήσεων κατά το μήνα Αύγουστο και η θετική ροή θέσεων για το οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου, αποτελούν τα βασικά στοιχεία που
κατέγραψε το πληροφοριακό σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ» την
περίοδο αυτή.
Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος– Αύγουστος 2017, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν
στις 1.588.065 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις
έφτασαν τις 1.339.322, εκ των οποίων οι 687.546
ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου
χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και
οι 651.776 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Αυτό σημαίνει
ότι το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του
πρώτου οκταμήνου του έτους 2017 είναι θετικό και
διαμορφώνεται στις 248.743 νέες θέσεις εργασίας.
Η επίδοση αυτή είναι η υψηλότερη από το 2001 και
εντεύθεν.
Ωστόσο από τις 1.588.065 προσλήψεις που αναγγέλθηκαν το πρώτο οκτάμηνο η πλειονότητα 831.801
θέσεις απορούν ελαστικές μορφές απασχόλησης (δηλαδή μερική απασχόληση και εκ περιτροπής εργασία)
και 756.264 θέσεις πλήρους απασχόλησης.
Κατά το μήνα Αύγουστο οι ροές απασχόλησης ήταν
αρνητικές με απώλεια 14.402 θέσεων, καθώς οι
αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 164.513, ενώ οι
αποχωρήσεις σε 178.915. Από τις 178.915 συνολικά
αποχωρήσεις, οι 102.037 προήλθαν από οικειοθελείς
αποχωρήσεις και οι 76.878 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου
χρόνου.

ΟΟΣΑ: ΜΟΝΟ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΥΞΗΣΕ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΤΟ 2016
www.protothema.gr
H χώρα μας ήταν το μοναδικό κράτος-μέλος του
οργανισμού που αύξησε το βασικό συντελεστή ΦΠΑ
από το 23% στο 24% όπως και η μόνη χώρα που
επιβάρυνε κατά 1% περισσότερο σε σχέση με το
2015 τη μέση φορολογική επιβάρυνση των άγαμων
μισθωτών.

Πρωταθλήτρια στην αύξηση φόρων αναδείχθηκε για
το 2016 η Ελλάδα σύμφωνα με την έκθεση Tax Policy
Reforms 2017 του ΟΟΣΑ.
Συγκεκριμένα η χώρα μας ήταν το μοναδικό κράτος-μέλος του οργανισμού που αύξησε το βασικό
συντελεστή ΦΠΑ από το 23% στο 24% όπως και η
μόνη χώρα που επιβάρυνε κατά 1% περισσότερο σε
σχέση με το 2015 τη μέση φορολογική επιβάρυνση
των άγαμων μισθωτών.
Δεν είναι τυχαίο, επομένως, το γεγονός ότι, όπως
σημειώνεται στην έκθεση όλες οι ευρωπαϊκές χώρες
προϋπολόγισαν για το 2017 χαμηλότερα φορολογικά
με εξαίρεση την Ελλάδα.
Πρωτιά καταγράφεται για την Ελλάδα και στην επιβάρυνση από τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης
λόγω του ασφαλιστικού Κατρούγκαλου.
Στην έκθεση καταγράφηκαν αναλυτικά οι μεταβολές
του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, των
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων, του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, των ειδικών φόρων κατανάλωσης, των
περιβαλλοντικών φόρων και των φόρων ιδιοκτησίας
ανά χώρα.
«Οι κυβερνήσεις (όχι όλες προφανώς) ορθώς επικεντρώνουν τις προσπάθειές τους στην τόνωση της
ανάπτυξης μέσω φορολογικών μεταρρυθμίσεων»,
δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΟΣΑ Άνχελ Γκουρία προσθέτοντας ότι «η παρακολούθηση των αλλαγών στο παγκόσμιο τοπίο της φορολογικής πολιτικής
παρέχει υψηλής ποιότητας πληροφορίες σχετικά με
τη διαμόρφωση της φορολογικής πολιτικής, η οποία
μπορεί να βοηθήσει τους φορείς στην χάραξη πολιτικής, στον σχεδιασμό και στην αξιολόγηση μελλοντικών μεταρρυθμίσεων προς όφελος των πολιτών
τους».

ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΙΤΑΛΙΑΣ ΣΤΗΝ ΚΕΡΚΥΡΑ
www.naftemporiki.gr
Συνάντηση με τον Ιταλό ομόλογό του, Πάολο Τζεντιλόνι θα έχει σήμερα στην Κέρκυρα, ο πρωθυπουργός,
Αλέξης Τσίπρας, στο πλαίσιο της 1ης Διακυβερνητικής
Συνόδου Ελλάδας – Ιταλίας.
Οι δύο πρωθυπουργοί θα υιοθετήσουν κοινή δήλωση,
με την οποία, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, θα
τεθούν οι βάσεις για την επανεκκίνηση της ελληνοϊταλικής συνεργασίας σε μια σειρά από τομείς. Η ατζέντα
των συζητήσεων ανάμεσα στους δύο πρωθυπουργούς, θα περιλαμβάνει ευρωπαϊκά, οικονομικά, ενεργειακά, επενδυτικά ζητήματα και το μεταναστευτικό.

Παράλληλα με τη συνάντηση του Πρωθυπουργού με
τον Ιταλό ομόλογό του θα γίνουν διμερείς συναντήσεις
ανάμεσα στους υπουργούς Εξωτερικών, Ενέργειας,
Πολιτισμού, Τουρισμού, Υποδομών, Οικονομικών,
Μεταναστευτικής πολιτικής και Ασφάλειας (σε επίπεδο
υφυπουργών και Γενικών Γραμματέων).
Η συνάντηση του κ. Τσίπρα με τον πρωθυπουργό της
Ιταλίας, έχει προγραμματιστεί για τις 11 το πρωί και
θα ακολουθήσει στις 12:10 κοινή συνέντευξη Τύπου.
Η ολομέλεια του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας
θα αρχίσει στις 12:45.

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ: EΩΣ 27 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
ΓΙΑ ΕΞΙ ΔΗΜΟΥΣ
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ 13
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Παρατείνεται έως τις 27 Οκτωβρίου η προθεσμία υποβολής δηλώσεων στο Εθνικό Κτηματολόγιο για τους
Δήμους Αργιθέας, Καρδίτσας, Λίμνης Πλαστήρα, Μουζακίου, Παλαμά και Σοφάδων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι πολίτες που έχουν ακίνητη περιουσία στις συγκεκριμένες
περιοχές καλούνται να υποβάλουν δήλωση στο Γραφείο Κτηματογράφησης της περιοχής που βρίσκεται το
ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας
του Εθνικού Κτηματολογίου (www.ktimatologio.gr).
Η αντίστοιχη προθεσμία για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο λήγει στις 12/12/2017.
Σημειώνεται ότι η υποβολή της δήλωσης είναι υποχρεωτική, αλλιώς επέρχονται οι κατά τον νόμο προβλεπόμενες κυρώσεις. Δηλαδή τα ακίνητα, τα οποία δεν θα
δηλωθούν κατά τη διάρκεια της κτηματογράφησης, θα
καταγραφούν στις Αρχικές Εγγραφές ως «αγνώστου
ιδιοκτήτη» και εφόσον δεν γίνουν οι σχετικές διορθώσεις στις προβλεπόμενες προθεσμίες, θα περιέλθουν
στο Ελληνικό Δημόσιο. Καλό θα ήταν, λοιπόν, οι δικαιούχοι να υποβάλουν εγκαίρως τη δήλωσή τους, διαφορετικά θα απαιτηθεί μεγαλύτερο κόστος και περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.
Σημειώνεται ότι τα γραφεία σε όλους τους προαναφερόμενους δήμους θα είναι ανοιχτά καθημερινά από τις
8 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα, ενώ την Τετάρτη από
τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.
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