NEWSLETTER

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
ΤΕΥΧΟΣ 1365

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Η Eldorado αναστέλλει τις εργασίες της στην
Διαβάστε
σήμερα
στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ
Ελλάδα - Έκρηξη αντιδράσεων για τις επενδύσεις
(Newsletter) TEE:
και την απασχόληση
Σελ 1, 4,5,6 και 7
Η Eldorado αναστέλλει τις εργασίες της στην Ελλάδα - Έκρηξη αντιδράσεων για τις επενδύσεις και την απασχόληση
Σελ 3
Πρόσκληση για συμμετοχή στον κατάλογο Διαιτητών του
ΤΕΕ
TEE: Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
συμμετοχή σε ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο
Αθηνών
ΤΑΙΠΕΔ: Σήμερα η short list για ΔΕΣΦΑ
Σελ 8
Ξεκινούν οι επαφές με τα τεχνικά κλιμάκια - Ποιές είναι οι
κύριες εκκρεμότητες στα ενεργειακά
Σελ 9
ΔΕΗ προς την Κινεζική Shenhua: Ελάτε να διεκδικήσετε το
40% των λιγνιτικών μονάδων
Σελ 10
Επιτροπή Σχεδιασμού Ενεργειακής Πολιτικής συγκροτεί το
ΥΠΕΝ
Σελ 11
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις για Δωδεκάνησα, Σαντορίνη και
Μήλο προκρίνει η ΡΑΕ
Σελ 12
Τετραμερής στην Ρώμη για East Med - Ετοιμάζεται η διακυβερνητική Συμφωνία
Σελ 13
Έρχεται νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τον τουρισμό
Σελ 14
Σε τροχιά ανάκαμψης η ελληνική βιομηχανία τονίστηκε σε
ειδική εκδήλωση στη ΔΕΘ
Σελ 15
Τριάντα εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ για συντηρήσεις του οδικού
δικτύου στην Κεντρική Μακεδονία
Σελ 16
Άλλοι έξι νέοι Έλληνες ερευνητές επιχορηγούνται αδρά από
το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας
Σελ 17
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 18,19,20
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές
και οικονομικές ειδήσεις.

Την αναστολή των επενδύσεων της στην Ελλάδα ανακοίνωσε χθες το πρωί, η Eldorado Gold.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η αναστολή αφορά τις
επενδύσεις στα ενεργά μεταλλεία, τα έργα ανάπτυξης
και τα ερευνητικά έργα της στην Ελλάδα. Οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τεθούν τα Μεταλλεία
Σκουριών, Ολυμπιάδας και Στρατωνίου σε καθεστώς
συντήρησης θα ξεκινήσουν στις 22 Σεπτεμβρίου, όπως
τονίζεται στην σχετική ανακοίνωση της εταιρίας, σύμφωνα, με την ελληνική νομοθεσία (εργατική, περιβαλλοντική).
Η ανακοίνωση της εταιρίας πυροδότησε έντονες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις σε πολιτικό επίπεδο, για
την αντιμετώπιση των μεγάλων επενδύσεων και την
προστασία της απασχόλησης. Εκδόθηκαν ανακοινώσεις από την πλευρά της κυβέρνησης, της αξιωματικής
αντιπολίτευσης, των κομμάτων της αντιπολίτευσης,
ενώ πήραν θέση παραγωγικοί και οικονομικοί φορείς
όπως ο ΣΕΒ και το ΕΒΕΑ.
Σε έκτακτη συνέντευξη Τύπου χθες το μεσημέρι, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της
Eldorado Gold Τζορτζ Μπερνς απηύθυνε έκκληση στην
κυβέρνηση να επιταχύνει τις εγκρίσεις των αδειών
προκειμένου να προχωρήσουν τα επενδυτικά σχέδια
της Ελληνικός Χρυσός, ενώ εμφανίστηκε πεπεισμέ-

νος ότι μακροπρόθεσμα η επένδυση της εταιρείας θα
πραγματοποιηθεί. «Νομίζω ότι με διάλογο θα βρούμε
λύση» είπε.
Στην πρωινή ανακοίνωση της η εταιρία σημείωσε ότι
«παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Eldorado
και της ελληνικής θυγατρικής της, Ελληνικός Χρυσός,
για εποικοδομητική συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση, το Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος
(Υπουργείο) και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, οι
καθυστερήσεις στην έκδοση αδειών ρουτίνας για την
κατασκευή και την ανάπτυξη των έργων Σκουριών και
Ολυμπιάδας στη Χαλκιδική, Β. Ελλάδα, συνεχίζονται».
Αναφέρει ότι αναμένει λεπτομέρειες από την κυβέρνηση σχετικά με την εκκρεμούσα διαδικασία διαιτησίας
και σημειώνει ότι αυτή «θα αποδείξει και πάλι ότι τηρεί όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς»,
καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει εκδώσει 18
θετικές για την Εταιρεία αποφάσεις μέχρι σήμερα. Στην
ανακοίνωσή της η εταιρία προσθέτει, επίσης, ότι «θα
επανεκτιμήσει τις επενδυτικές επιλογές της στην Ελλάδα κατόπιν έγκρισης και έκδοσης των απαιτούμενων
αδειών, σε συνεργασία με μια υποστηρικτική κυβέρνηση, ανοικτή σε συζητήσεις γύρω από τη χρήση και
εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνολογιών».
Σε δηλώσεις του ο George Burns, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Eldorado Gold, ανέφερε
ότι «είναι εξαιρετικά ατυχές να βρισκόμαστε σε αυτό
το αδιέξοδο όταν θα έπρεπε να υλοποιούμε ένα σημαντικό επιχειρηματικό σχέδιο και να προσθέτουμε
άλλες 1.200 θέσεις εργασίας στο σημερινό εργατικό
δυναμικό μας, περίπου 2.400 ατόμων, στην Ελλάδα»,
ενώ υπενθυμίζει ότι από την εξαγορά των Μεταλλείων Κασσάνδρας με αντίτιμο 2 δισ. δολάρια το 2012, η
Eldorado έχει επενδύσει επιπλέον 1 δισ. δολάρια, ποσό
που θα διπλασιαζόταν αν η εταιρεία ήταν σε θέση να
αναπτύξει πλήρως τα έργα της σε Ολυμπιάδα, Σκουριές
και Πέραμα.
Αναλυτικά στις σελ 4,5,6,7.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
«Τεχνολογίες
Περιορισμού της
Κλιματικής Αλλαγής»
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
(European Patent Office, EPO) διοργανώνει συνέδριο με θέμα:
«Τεχνολογίες Περιορισμού της Κλιματικής Αλλαγής» στις 21
και 22 Σεπτεμβρίου 2017, στο ξενοδοχείο Divani Caravel.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, το συνέδριο θα εξετάσει τις
παγκόσμιες και ευρωπαϊκές τάσεις σχετικά με την ανάπτυξη
και εφαρμογή τεχνολογιών για τον περιορισμό της κλιματικής
αλλαγής (Climate Change Mitigation Technologies - CCMTs).
Στόχος της εκδήλωσης είναι να παρέχει μία πλατφόρμα ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών αναφορικά με την ανάπτυξη
και διάδοση τεχνολογιών περιορισμού της κλιματικής αλλαγής
στην Ευρώπη, με ιδιαίτερη έμφαση στις τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Θα δοθούν πληροφορίες και κατευθύνσεις σχετικά με τις εξελίξεις στην καινοτομία και την εμπορευματοποίηση των σχετικών τεχνολογιών και θα συζητηθεί η ενσωμάτωση Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας, καθώς και οι σύγχρονες προκλήσεις ως προς
την εφαρμογή Τεχνολογιών για τον περιορισμό της κλιματικής
αλλαγής, με παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών και περιπτωσιολογικών μελετών από διαφορετικές χώρες.
Καταληκτική ημερομηνία για δήλωση συμμετοχής: 15 Σεπτεμβρίου 2019.
Στο συνέδριο θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία Ελληνικά Αγγλικά.
Πληροφορίες: Ράνια Ζαχαροπούλου (email: rzax@obi.gr, τηλέφωνο: 210 6183541),
https://www.obi.gr/obi/?tabid=60&ncId=21&ncode=653
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Διημερίδα: «Οι νομοθετικές εξελίξεις και
15 - 16 Σεπτεμβρίου εφαρμογές στο χώρο της ανακύκλωσης,
2017
της κομποστοποίησης και της πρόληψης»
ΑΘΗΝΑ
Συνέδριο: «Ο Μελετητικός – Συμβουλευτι29 - 30 Σεπτεμβρίου
κός κλάδος σ’ έναν κόσμο που αλλάζει»
2017
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης,
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων
Μελετών- ΣΕΓΜ

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων & Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων
14 - 15 Οκτωβρίου
Τοπογράφων Μηχανικών
Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών
2017
ΑΘΗΝΑ

Διεθνές συνέδριο για τη Συντήρηση των
Μνημείων της Μεσογείου
Το 10ο διεθνές συνέδριο για τη Συντήρηση των Μνημείων της Μεσογείου (10th International Symposium on
the Conservation of Monuments in the Mediterranean
Basin) θα διεξαχθεί από τις 20 έως τις 22 Σεπτεμβρίου
2017 στην Αθήνα, στους χώρους του κτηρίου Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου), που διοργανώνεται από τον Τομέα
Επιστήμης και Τεχνικής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου
(ΕΜΠ). Θέμα του συνεδρίου: “Φυσικοί και Ανθρωπογενείς Παράγοντες Κινδύνου και Αειφόρος Συντήρηση”.
«Το συνέδριο –υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση- αποτελεί το 10ο μιας σειράς προηγούμενων επιτυχημένων
συνεδρίων (Μπάρι-1989, Γένοβα-1991, Βενετία-1994,
Ρόδος-1997, Σεβίλλη-2000, Λισσαβόνα-2004, Ορλεάνη-2007, Πάτρα-2010 και Άγκυρα-2014). Η σειρά των
διεθνών συνεδρίων για τη Συντήρηση των Μνημείων
της Μεσογείου έχει καθιερωθεί ως σημαντικός επιστημονικός θεσμός στον τομέα της συντήρησης των μνη-

μείων και της πολιτιστικής κληρονομιάς».
Θεματικές περιοχές:
• Τεχνολογίες για την αποκατάσταση της φθοράς και την
αειφόρο συντήρηση
• Μεθοδολογίες για τον χαρακτηρισμό και την αποτίμηση της φθοράς
• Ιστορικά και δομικά χαρακτηριστικά των μνημείων
• Φυσικοί και ανθρωπογενείς παράγοντες κινδύνου
• Ψηφιακές τεχνικές για την πολιτιστική κληρονομιά
• Σχεδιασμός και διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς
Πληροφορίες:
http://conference2017.monubasin.com,
conference2017@monubasin.com , 210 - 7724296,
32333214.

Παγκόσμιο συνέδριο για τα υλικά
Το διεθνές συνέδριο EUROMAT2017, που έχει ως αντικείμενο τις εξελίξεις στον τομέα των υλικών στην Ευρώπη, θα
διεξαχθεί στο «Concert Hall» της Θεσσαλονίκης, από τις 17
έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2017.
Θεματολογία:
- Λειτουργικά υλικά
- Δομικά υλικά
- Επεξεργασία

- Χαρακτηρισμός και μοντελοποίηση
- Ενέργεια και Περιβάλλον
- Βιοϊατρικά και υγειονομική περίθαλψη
- Εκπαίδευση, Στρατηγική και Μεταφορά Τεχνολογίας
-Πρώτες ύλες.
Πληροφορίες: http://euromat2017.fems.eu/

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
Πρόσκληση για συμμετοχή στον κατάλογο Διαιτητών του ΤΕΕ
Σύνταξη καταλόγου διαιτητών 2018 και 2019. Η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε., προκειμένου να
προβεί στη σύνταξη του καταλόγου διαιτητών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 του Π.Δ.
723/1979 «Περί συστάσεως παρά τω Τ.Ε.Ε. μονίμου διαιτησίας», καλεί τα μέλη του Τ.Ε.Ε που έχουν
τις νόμιμες προϋποθέσεις και επιθυμούν να εγγραφούν στον παραπάνω κατάλογο, να δηλώσουν
τούτο γραπτά στο Τ.Ε.Ε μέχρι 15.11.2017. Στον κατάλογο διαιτητών, ο οποίος θα ισχύσει από
1.1.2018 μέχρι 31.12.2019 και περιλαμβάνει εκατό (100) τουλάχιστον μέλη, έχουν δικαίωμα να
εγγραφούν τακτικά ή ομότιμα μέλη του Τ.Ε.Ε. με ανάλογη εμπειρία και δεκαπενταετή τουλάχιστον
επαγγελματική σταδιοδρομία ως διπλωματούχοι μηχανικοί. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Πρωτό-

κολλο του Τ.Ε.Ε., αφού συμπληρωθεί το συνημμένο έντυπο, είτε αυτοπροσώπως είτε με αποστολή,
με τους κάτωθι τρόπους: Μέσω Fax: 2103221772. Ταχυδρομικώς: Νίκης 4, 10563, Αθήνα, μέσω
e-mail: tee@central.tee.gr. Για περισσότερες πληροφορίες : Διονυσία Παπακωνσταντίνου, Ειρήνη
Δαμιανάκη τηλ. 2103291604 –5.
Κατεβάστε την αίτηση:
http://web.tee.gr/wp-content/uploads/tee_prosklisi_diaitites_2018_2019.docx.
Περισσότερα στην διεύθυνση www.tee.gr

TEE: Ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε
ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών
Το ΤΕΕ, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με αφορμή την συμπλήρωση των 90 χρόνων λειτουργίας της βιβλιοθήκης του, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος στους μηχανικούς
για συμμετοχή σε ξενάγηση στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, από τον Καθηγητή Διαστημικής Φυσικής του Παν/μίου Αθηνών Μουσά Ξενοφώντα για τον Μηχανισμό των Αντικυθήρων, το
Σάββατο (πρωί) 30 Σεπτεμβρίου 2017. Επειδή ο αριθμός των συμμετεχόντων στην ομάδα δεν θα ξεπερνά τα 25 άτομα, θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να
δηλώσουν συμμετοχή μέχρι 26 Σεπτεμβρίου. Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος, στην διεύθυνση www.tee.gr

ΑνάρτησηειδοποιητηρίωνπληρωμήςεισφορώνΑυγούστου2017μημισθωτώνασφαλισμένων
Αναρτήθηκαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Οργανισμού οι
εισφορές Αυγούστου 2017 των αγροτών, των αυτοαπασχολουμένων και των ελεύθερων επαγγελματιών, όπως ανακοίνωσε
η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ)
γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφτούν

τον ιστότοπο ΕΦΚΑ, www.efka.gov.gr, προκειμένου να πληροφορηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την
ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητήριο πληρωμής, δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ταχυδρομική
αποστολή.

Καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι η Παρασκευή 29-92017. Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή
της εισφοράς, μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού
(πάγια εντολή).

ΤΑΙΠΕΔ: Σήμερα η short list για ΔΕΣΦΑ
Σήμερα, σύμφωνα με πληροφορίες του Χ. Κολόνα στο euro2day.
gr , έχει προγραμματιστεί να συνέλθει το Διοικητικό Συμβούλιο
του ΤΑΙΠΕΔ, με τα μέλη του να αποφασίζουν επί των εισηγήσεων των συμβούλων ως προς το ποιες κοινοπραξίες περνούν
στην τελική ευθεία της ιδιωτικοποίησης του ΔΕΣΦΑ, αλλά και
ως προς το ποιες κόβονται. Υπενθυμίζεται ότι οι υποψήφιοι που
αναμένουν τα αποτελέσματα της short list είναι η κοινοπραξία
των διαχειριστών φυσικού αερίου σε Ιταλία, Ισπανία, Βέλγιο
και Ολλανδία, αντίστοιχα και συγκεκριμένα οι SnamS.p.A./
Enagás Internacional S.L.U./ Fluxys S.A./ N.V. Nederlandse
Gasunie. Οι τρεις πρώτοι είναι και μέτοχοι της εταιρείας διαχείρισης του αγωγού φυσικού αερίου TAP. Το δεύτερο σχήμα είναι

διαχειριστής του ρουμανικού δικτύου φυσικού αερίου Transgaz
S.A. με τον διαχειριστή του γαλλικού δικτύου GRTgaz S.A. Έτερος διεκδικητής είναι η αμερικανική Integrated Utility Services
Inc. (INTUS) η οποία διευθύνεται από τον Δημήτρη Αγουρίδη,
ενώ επιτελική θέση έχει ο Αγγελος Αγγέλου. H εταιρία έχει έδρα
τις ΗΠΑ και παρέχει τεχνολογικές υπηρεσίες σε σχέση με τις
οπτικές ίνες, τους αγωγούς αερίου, τα ηλεκτρικά καλώδια και
άλλες εγκαταστάσεις. Από το Κατάρ έρχεται η Powerglobe LLC
η οποία προσφέρει μια μεγάλη γκάμα υπηρεσιών στην ενέργεια
και στο φυσικό αέριο. Η εταιρία έχει σαν στόχο να χρησιμοποιήσει το χρηματοοικονομικό κέντρο του Κατάρ για να προσφέρει
συμβουλευτικές υπηρεσίες σε καταριανές και διεθνείς εταιρίες

και κυβερνητικούς οργανισμούς που ενδιαφέρονται για έργα
παραγωγής ενέργειας από αέριο και LNG στην Μέση Ανατολή,
την Αφρική, την Ασία και την Ευρώπη. Επίσης στο διαγωνισμό
συμμετέχει και η επενδυτική Macquarie Infrastructure and Real
Assets (Europe) Limited. Πρόκειται για την ευρωπαϊκή θυγατρική της Macquarie Group Limited και είναι ο μεγαλύτερος
διαχειριστής επενδύσεων σε υποδομές. Στο χαρτοφυλάκιο της
περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων δίκτυα μεταφοράς και διανομής αερίου. Η Macquarie έχει πλειοψηφικό μερίδιο στην Societa
Gasdotti Italia

ΕΤΕπ: Νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες στην Ελλάδα στο πλαίσιο του σχεδίου
Γιούνκερ αναζητά η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) αναζητά νέες χρηματοδοτικές ευκαιρίες στο πλαίσιο του σχεδίου Γιούνκερ στην
Ελλάδα, όπως αναφέρει η τράπεζα σε ανακοίνωση της και μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Η Ελλάδα είναι μία από τις κορυφαίες χώρες
που έχουν επωφεληθεί μέχρι στιγμής από το Επενδυτικό Σχέδιο
για την Ευρώπη. Αλλά είμαστε ανοικτοί για ακόμα περισσότερο
επιχειρείν -ένα μήνυμα που επιθυμούσα ιδιαιτέρως να στείλω
κατά τις συναντήσεις μου την περασμένη εβδομάδα στη βόρεια
Ελλάδα», δήλωσε ο Νίκολας Τζένετ, αναπληρωτής γενικός διευθυντής και επικεφαλής της Ομάδας Επενδύσεων για την Ελλάδα
της Ευρωπαϊκής Επενδυτικής Τράπεζας, που επισκέφθηκε έργα

στη Βόρεια Ελλάδα με σκοπό να ενισχυθούν περαιτέρω οι επενδύσεις στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ. Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση της ΕΤΕπ, τα συνολικά 1,2 δισ. ευρώ έργων που εγκρίθηκαν
στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Σχεδίου Γιούνκερ και στα οποία
αναφέρθηκε ο κ. Τζένετ αναμένεται να οδηγήσουν σε επενδύσεις
ύψους περίπου 3,7 δισ. ευρώ. Ο κ. Τζένετ παρευρέθη στην τελετή εγκαινίων της Ιονίας Οδού, ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε
μερικώς από την Τράπεζα, πριν προχωρήσει στην παρουσίασή
του και συναντηθεί με πελάτες στο πρώτο Φόρουμ Πετρελαίου και
Αερίου, που διοργανώθηκε από το Ελληνοαμερικανικό Εμπορικό
Επιμελητήριο και την Ελληνική Ένωση Ενεργειακής Οικονομίας

στην Αλεξανδρούπολη. Στη συνέχεια, ο κ. Τζένετ επισκέφθηκε
τη Θεσσαλονίκη και μίλησε στο διεθνές συνέδριο «Επενδυτικές
Ευκαιρίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», πριν παρευρεθεί στα
εγκαίνια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Ο κ. Τζένετ δήλωσε
ότι «το Σχέδιο Γιούνκερ έχει σημαντικό αντίκτυπο στην Ελλάδα με
δάνεια ύψους σχεδόν 1 δισ. ευρώ να έχουν ήδη υπογραφεί από
την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Επιπλέον 260 εκατ. ευρώ
διατίθενται για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω
των δραστηριοτήτων της θυγατρικής της ΕΤΕπ, του Ευρωπαϊκού
Ταμείου Επενδύσεων.».
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H ανακοίνωση της εταιρείας Eldorado Gold Corporation
Η ανακοίνωση της Eldorado Gold Corporation, που εκδόθηκε το πρωί της Δευτέρας, έχει ως εξής: Η Eldorado
Gold Corporation («Eldorado» ή «Εταιρεία») ανακοινώνει σήμερα σχέδιο για την αναστολή των επενδύσεων της στα ενεργά μεταλλεία, τα έργα ανάπτυξης και
τα ερευνητικά έργα της στην Ελλάδα. Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες της Eldorado και της ελληνικής
θυγατρικής της, Ελληνικός Χρυσός, για εποικοδομητική συνεργασία με την Ελληνική Κυβέρνηση, το
Υπουργείο Ενέργειας και Περιβάλλοντος (Υπουργείο)
και άλλες κυβερνητικές υπηρεσίες, οι καθυστερήσεις
στην έκδοση αδειών ρουτίνας για την κατασκευή και
την ανάπτυξη των έργων Σκουριών και Ολυμπιάδας
στη Χαλκιδική, Β. Ελλάδα, συνεχίζονται. Oι καθυστερήσεις στην αδειοδότηση επηρέασαν αρνητικά
τα χρονοδιαγράμματα και το κόστος των έργων της
Eldorado και τελικά εμπόδισαν την ικανότητα της Εταιρείας να προωθήσει αποτελεσματικά την ανάπτυξη και
τη λειτουργία αυτών των μεταλλευτικών έργων. Με
εξαίρεση ένα πρόγραμμα συντήρησης των έργων και
το απαραίτητο κόστος περιβαλλοντικής διαχείρισης, η
Eldorado και το Διοικητικό της Συμβούλιο αποφάσισαν
ότι δεν θα πραγματοποιηθεί καμία πρόσθετη επένδυση στα Μεταλλεία Κασσάνδρας (Ολυμπιάδα, Σκουριές,
Στρατώνι) στη Χαλκιδική, καθώς και στα έργα Περάματος και Σαπών στη Θράκη, και σε οποιοδήποτε άλλο
ερευνητικό πρόγραμμα στη χώρα. Τα κεφάλαια που
έχουν προϋπολογιστεί να επενδυθούν σε κοινωνικές
δαπάνες και ανάπτυξη υποδομών θα καταργηθούν.
Ομοίως, θα επηρεαστούν τα φορολογικά έσοδα σε δημοτικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Όλες οι απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να τεθούν
τα Μεταλλεία Σκουριών, Ολυμπιάδας και Στρατωνίου
σε καθεστώς συντήρησης θα ξεκινήσουν στις 22 Σεπτεμβρίου 2017. Η αναστολή και παύση εργολάβων
και εργαζομένων θα γίνει σύμφωνα με την ισχύουσα
εργατική νομοθεσία στην Ελλάδα. Οι εργασίες περιβαλλοντικής διαχείρισης και τα έργα συντήρησης θα
συνεχιστούν με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και των μεταλλευτικών εγκαταστάσεών μας. Η
Εταιρεία εκτιμά ότι θα διατεθούν συνολικά 30 εκατομμύρια δολάρια (ΗΠΑ) για την προετοιμασία της φάσης
συντήρησης. Ενώ, τα σταθερά κόστη συντήρησης θα
ανέρχονται κατά προσέγγιση στα 25 εκατομμύρια δολάρια (ΗΠΑ) ετησίως.
Η Εταιρεία επιπλέον, αναμένει λεπτομέρειες από την
Ελληνική Κυβέρνηση σχετικά με την εκκρεμούσα
διαδικασία διαιτησίας. Η Eldorado δεν έχει ακόμη
λάβει επίσημη ειδοποίηση, αλλά είναι πεπεισμένη ότι
οποιαδήποτε πιθανή διαιτησία θα αποδείξει και πάλι
ότι η Εταιρεία τηρεί όλους τους ισχύοντες νόμους και
κανονισμούς. Το Συμβούλιο της Επικρατείας (Ανώτατο

Διοικητικό Δικαστήριο της Ελλάδας) έχει επανειλημμένα επικυρώσει την εγκυρότητα των αδειών και της λειτουργίας μας με 18 θετικές για την Εταιρεία αποφάσεις
μέχρι σήμερα.
Η Εταιρεία θα επανεκτιμήσει τις επενδυτικές επιλογές
της στην Ελλάδα κατόπιν έγκρισης και έκδοσης των
απαιτούμενων αδειών, σε συνεργασία με μια υποστηρικτική κυβέρνηση, ανοικτή σε συζητήσεις γύρω από
τη χρήση και εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων
τεχνολογιών.
Ο George Burns, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
της Eldorado Gold, σχολίασε:
«Είναι εξαιρετικά ατυχές να βρισκόμαστε σε αυτό
το αδιέξοδο όταν θα έπρεπε να υλοποιούμε ένα σημαντικό επιχειρηματικό σχέδιο και να προσθέτουμε
άλλες 1.200 θέσεις εργασίας στο σημερινό εργατικό
δυναμικό μας, περίπου 2.400 ατόμων, στην Ελλάδα.
Η επένδυση της Eldorado στην Ελλάδα αφορά στην
οικοδόμηση μιας παγκοσμίου επιπέδου δραστηριότητας και μπορεί να αποτελέσει μακροπρόθεσμο εταίρο της χώρας, έχοντας την ικανότητα να προάγει τις
δεξιότητες και την κατάρτιση των ανθρώπων της και
να προσφέρει καλοπληρωμένες θέσεις εργασίας για
την ευημερία οικογενειών και τοπικών επιχειρήσεων.
Εξίσου σημαντική παράμετρος είναι το γεγονός ότι, ως
οικονομικός εταίρος αυτή η επιχείρηση μπορεί να προσφέρει τα άκρως αναγκαία φορολογικά και εξαγωγικά
έσοδα για τις επόμενες γενιές.
Η Eldorado ήταν και παραμένει ένας προσηλωμένος,
υπεύθυνος και υπομονετικός εταίρος της Ελληνικής
Κυβέρνησης και των Ελλήνων πολιτών. Από την εξαγορά των Μεταλλείων Κασσάνδρας με αντίτιμο 2 δις
δολάρια το 2012, η Eldorado έχει επενδύσει επιπλέον
1 δις δολάρια στη χώρα. Το ποσό αυτό θα διπλασιαζόταν αν ήταν σε θέση να αναπτύξει πλήρως τα έργα
της σε Ολυμπιάδα, Σκουριές και Πέραμα. Ωστόσο,
λόγω της καθυστέρησης στην έκδοση αδειών από την
ελληνική κυβέρνηση, η Eldorado δεν είναι σε θέση να
συνεχίσει τις επενδύσεις της στη χώρα. Έχουμε ευθύνη απέναντι στους μετόχους μας να διαθέτουμε τα
κεφάλαια όχι μόνο σε έργα με υψηλότερες αποδόσεις
αλλά και σε χώρες όπου οι κυβερνήσεις υποστηρίζουν
τις επενδύσεις μας και συνεργάζονται μαζί μας για να
δημιουργήσουμε ένα βιώσιμο μέλλον. Ως εκ τούτου, η
Eldorado δεν μπορεί να συνεχίσει να θέτει σε κίνδυνο
τα κεφάλαιά της χωρίς αυτές τις άδειες και θα επιδιώξει με όλα τα μέσα προκειμένου να προχωρήσει η
επένδυσή της και να υπερασπιστεί τα συμβατικά της
δικαιώματα.
Εάν η Ελληνική Κυβέρνηση επιθυμεί να εργαστεί στο
πλαίσιο των συμβατικών της υποχρεώσεων με την
Ελληνικός Χρυσός, να εκδώσει έγκαιρα τις άδειες και

να στηρίξει την επένδυση, τότε η Eldorado θα είναι σε
θέση να επανεκτιμήσει τα επενδυτικά της σχέδια στη
χώρα.»
Έργο Σκουριών (Χαλκιδική)
Οι δραστηριότητες κατασκευής και ανάπτυξης του
έργου των Σκουριών, με επένδυση άνω των 350 εκ.
δολαρίων μέχρι σήμερα και με εργατικό δυναμικό 530
ατόμων συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων, θα
ανασταλούν στις 22 Σεπτεμβρίου 2017.
Έργο Ολυμπιάδας (Χαλκιδική)
Η φάση δοκιμαστικής λειτουργίας του ανακαινισμένου εργοστασίου εμπλουτισμού της Ολυμπιάδας ολοκληρώνεται και η έναρξη εμπορικής παραγωγής της
φάσης 2 επρόκειτο να ξεκινήσει το τέταρτο τρίμηνο
του 2017. Ο σημερινός αριθμός εργαζομένων στην
Ολυμπιάδα είναι περίπου 950 άτομα συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων. Η δοκιμαστική φάση και
η περαιτέρω ανάπτυξη του μεταλλείου θα ανασταλεί
στις 22 Σεπτεμβρίου 2017. Μέχρι σήμερα, η Eldorado
έχει επενδύσει πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια
στην Ολυμπιάδα.
Έργο Στρατωνίου (Χαλκιδική)
Η μεταλλευτική δραστηριότητα Στρατωνίου απασχολεί σήμερα περίπου 830 άτομα, συμπεριλαμβανομένων των εργολάβων, και είχε διάρκεια ζωής περίπου
ενός έτους βάσει των βεβαιωμένων και πιθανών αποθεμάτων στις αρχές του 2017. Υπάρχουν γεωλογικές
ενδείξεις για αύξηση των γεωλογικών αποθεμάτων
και κατά συνέπεια επέκτασης της ζωής του μεταλλείου
των Μαύρων Πετρών, ενώ ταυτόχρονα η Eldorado
υλοποιεί γεωτρητικό πρόγραμμα προκειμένου να
εξερευνήσει το κατώτερο τμήμα του κοιτάσματος.
Πρόσθετες επενδύσεις θα ήταν απαραίτητες κατά τα
επόμενα δύο χρόνια για την επιβεβαίωση πρόσθετων
γεωλογικών αποθεμάτων. Όλες οι δραστηριότητες
εξόρυξης και εξερεύνησης θα ανασταλούν στις 22 Σεπτεμβρίου 2017.
Έργα Περάματος και Σαπών (Θράκη)
Τα έργα Περάματος και Σαπών βρίσκονται επί του
παρόντος σε καθεστώς συντήρησης λόγω των εκκρεμών αδειοδοτήσεων από το Υπουργείο Ενέργειας και
Περιβάλλοντος, για τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου Περάματος και για το πρόγραμμα
γεωτρήσεων στις Σάπες – και οι δύο παραμένουν σε
εκκρεμότητα για περισσότερα από τρία χρόνια.

4

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Έκκληση στην κυβέρνηση από την Eldorado Gold να δώσει
τις άδειες για την επένδυση του χρυσού στη Χαλκιδική
Έκκληση στην κυβέρνηση να επιταχύνει τις εγκρίσεις των
αδειών προκειμένου να προχωρήσουν τα επενδυτικά σχέδια της Ελληνικός Χρυσός, απηύθυνε στο πλαίσιο έκτακτης
συνέντευξης Τύπου το μεσημέρι της Δευτέρας, ο διευθύνων
σύμβουλος της Eldorado Gold Τζορτζ Μπερνς, ο οποίος εμφανίστηκε πεπεισμένος ότι μακροπρόθεσμα η επένδυση της
εταιρείας θα πραγματοποιηθεί. «Νομίζω ότι με διάλογο θα
βρούμε λύση» είπε. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ερωτηθείς για
το χρόνο επιλογής από την εταιρεία να αναστείλει τις εργασίες
της ανέφερε ότι στις 21 Σεπτεμβρίου λήγει η προσωρινή άδεια
λειτουργίας της Ολυμπιάδας, ενώ επίσης δήλωσε ότι έχουν
καθυστερήσει η έκδοση της άδειας λιθογόμωσης, επίσης για
την Ολυμπιάδα, καθώς και οι άδειες ηλεκτρομηχανολογικής
εγκατάστασης για το εργοστάσιο στις Σκουριές. Ο κ. Μπέρνς
κάλεσε την κυβέρνηση να σκεφτεί τους υπαλλήλους της

εταιρείας και τι σημαίνει γι’ αυτούς η μη έκδοση αδειών, προσθέτοντας ότι ο ίδιος είναι ανοιχτός στη διεξαγωγή ειλικρινών
και παραγωγικών συζητήσεων με τον πρωθυπουργό, στον
οποίο έχει αποστείλει τρεις επιστολές χωρίς, όπως υποστήριξε, να λάβει απάντηση, και τον κ. Σταθάκη, για να βρεθεί μία
αμοιβαία ικανοποιητική και επωφελής πορεία προς τα εμπρός
για την επένδυση. Σε ότι αφορά στους 1.100 εργαζόμενους
που απασχολούνται απευθείας στην εταιρεία ανακοίνωσε ότι
θα προχωρήσει στη διαδικασία απόλυσής τους, η οποία θα
διαρκέσει δύο με τρεις μήνες, αναφέροντας ότι το σύνολο των
απασχολούμενων στην επένδυση και μέσω των εργολάβων
είναι 2.400 άτομα. Επίσης, είπε ότι η Eldorado έχει διαθέσει
2 δισ. δολάρια για να εξαγοράσει τα μεταλλεία και 1 δισ. δολάρια έχει επενδύσει τα πέντε χρόνια που δραστηριοποιείται
στην Ελλάδα. «Έχουμε θιγεί οικονομικά αλλά δεν είμαστε σε

θέση να εκτιμήσουμε σε αυτή τη φάση το μέγεθος των απωλιών. Εφόσον δεν υπάρξει λύση στο σημερινό πρόβλημα
θα χρησιμοποιήσουμε κάθε ένδικο μέσο τόσο στα Ελληνικά
δικαστήρια όσο και στη διεθνή διαιτησία», ανέφερε. Απαντώντας σε ερώτηση για το εάν η Eldorado θα προχωρούσε στη
συγκεκριμένη επένδυση αν γνώριζε τα προβλήματα που θα
αντιμετώπιζε, είπε ότι ο ίδιος στα 40 χρόνια δραστηριότητάς
του σε όλο τον κόσμο δεν έχει αντιμετωπίσει τέτοια προβλήματα και ότι η εταιρία δεν θα αναλάμβανε το ρίσκο της
επένδυσης. Τέλος κάλεσε την κυβέρνηση να στηριχθεί στις
ισχύουσες διατάξεις και νόμους και να επιταχύνει τις εγκρίσεις
των αδειών για να προχωρήσουν τα επενδυτικά σχέδια της
εταιρείας υποστηρίζοντας ότι «εγκρίσεις αδειών δεν επιτρέπεται να τελούν υπό ομηρία πολιτικών θέσεων ή μίας ατζέντας
που επιβάλλεται από μία ηχηρή μειονότητα».

Ο ΣΕΒ για την Eldorado Gold: «να μη χαθεί το θετικό momentum που σταδιακά
ξαναχτίζεται στην ελληνική οικονομία»
«Είναι ώρα τα λόγια να γίνουν έργα, ώστε να μη χαθεί
και αυτή τη φορά το θετικό momentum που σταδιακά ξαναχτίζεται γύρω από την ελληνική οικονομία»,
επισημαίνει ο ΣΕΒ στο μηναίο οικονομικό δελτίο, με
αφορμή την απόφαση της Eldorado Gold να αναστείλει
επ’ αόριστο τις επενδύσεις της στην Ελλάδα, γράφει το
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Οι σωστές τοποθετήσεις του πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ περί της αναγκαίας στήριξης
των παραγωγικών επενδύσεων στη χώρα μας επιβάλλεται να συνοδεύονται και από αντίστοιχες πράξεις,
αναφέρει ο Σύνδεσμος ενώ υποστηρίζει πως η απόφαση για αναστολή λόγω των πολλών γραφειοκρατικών
και αδειοδοτικών εμποδίων που έχει συναντήσει τα
τελευταία χρόνια, δίνει τον τόνο ως προς το δέον γενέσθαι στη χώρα μας. Ο ΣΕΒ χαρακτηρίζει, εξάλλου,
τον ρυθμό ανάπτυξης της οικονομίας (+0,8% το 2ο
τρίμηνο του 2017), ως κατώτερο των προσδοκιών,

γεγονός που αποδίδει εν μέρει στην καθυστέρηση
ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης. Σύμφωνα
με τον ΣΕΒ: -Η εικόνα των επενδύσεων εξακολουθεί να
προβληματίζει, καθώς η συμβολή τους στη μεταβολή
του ΑΕΠ κατά το 2ο τρίμηνο του 2017 ήταν αρνητική
κατά -2,2 π.μ., ενώ συνολικά το 1ο εξάμηνο του 2017
οι επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 10,5 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας άνοδο μόλις +2,7% σε σύγκριση με το
αντίστοιχο εξάμηνο του 2016, μετά από στασιμότητα
στο επίπεδο των 21,1 δισ. ευρώ το 2016 και το 2015.
Παράλληλα, ο ρυθμός αύξησης της ιδιωτικής κατανάλωσης αποδυναμώθηκε κατά το 2ο τρίμηνο του 2017,
με τη συμβολή της να περιορίζεται στις +0,5 π.μ. από
+0,9 π.μ. το προηγούμενο τρίμηνο. Την ίδια ώρα, το
ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών διαμορφώνεται σε ιστορικά χαμηλό αρνητικό επίπεδο (-9,4% το
2016 και -13,4% το 1ο τρίμηνο του 2017). Ταυτόχρο-

να, οι φόροι και οι εισφορές εξακολουθούν να διαβρώνουν το εισόδημα των νοικοκυριών, που ήδη συρρικνώνεται θέτοντας σε αμφιβολία τη βιωσιμότητα της
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας. Θετική, ωστόσο
ήταν η συμβολή των καθαρών εξαγωγών (+1,8 π.μ.),
οι οποίες ευνοούνται από τη βελτίωση της οικονομικής συγκυρίας σε διεθνές επίπεδο. -Συνολικά, κατά το
1ο εξάμηνο του έτους, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά +0,6%.
Έτσι, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η πρόβλεψη της
κυβέρνησης για ανάπτυξη 1,8% το 2017, το ΑΕΠ θα
πρέπει να σημειώσει άνοδο περίπου +3% κατά το 2ο
εξάμηνο του έτους. Προς αυτή την κατεύθυνση, η δυναμική του τουρισμού αναμένεται να συμβάλει θετικά,
ιδίως στο 3ο τρίμηνο, ενώ η ολοκλήρωση της 2ης
αξιολόγησης ενισχύει τις αναπτυξιακές προοπτικές,
έχοντας ήδη επιδράσει θετικά στο οικονομικό κλίμα
και την καταναλωτική εμπιστοσύνη.

Το ΕΒΕΑ πρότεινε να αναλάβει τη διαιτησία μεταξύ της εταιρίας Eldorado
Gold και του ελληνικού Δημοσίου
Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ)
και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου
Αθήνας (ΕΒΕΑ), Κωνσταντίνος Μίχαλος, σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ, με επιστολές του στον πρωθυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, τον υπουργό Ενέργειας και Περιβάλλοντος,
Γιώργο Σταθάκη και στη διοίκηση της εταιρίας Eldorado
Gold, προτείνει να αναλάβει το Εμπορικό και Βιομηχανικό
Επιμελητήριο Αθηνών τη διαιτησία μεταξύ της εταιρίας
Eldorado Gold και του ελληνικού Δημοσίου με την εξειδικευμένη υπηρεσία που διαθέτει το Επιμελητήριο και
παρέχει το αρμόδιο κέντρο του, Διαιτησιών και Διαμεσολαβήσεων. Ο πρόεδρος της ΚΕΕ και του ΕΒΕΑ τόνισε ότι

μία τέτοια εξέλιξη στην υπόθεση θα έδινε άμεση λύση στο
πρόβλημα, καθώς, όπως εξήγησε, η απόφαση της διαιτησίας εκ του νόμου καθίσταται σεβαστή και άμεσα εφαρμόσιμη. Αυτή η διαδικασία, όπως επισημαίνεται στην επιστολή, επιτυγχάνει τη δίκαιη και αιτιολογημένη επίλυση
της διαφοράς μέσα σε εύλογο χρόνο, που δεν ξεπερνά
συνολικά το εξάμηνο, εδραιώνει σταθερότητα δικαίου και
ασφάλεια στις συναλλαγές, αφού κάθε συμβαλλόμενο μέρος γνωρίζει τα δικαιώματά και τις υποχρεώσεις του, και
αποτρέπει τις εξαιρετικά χρονοβόρες και δαπανηρές διαδικασίες της κρατικής δικαιοσύνης. «Η διένεξη μεταξύ της
αλλοδαπής εταιρείας ELDORADO GOLD και της Ελληνικής

Πολιτείας, που υπάγεται στις αρμοδιότητες του ΕΒΕΑ και
του Διαιτητικού του Δικαστηρίου, μπορεί να επιλυθεί κατά
τρόπο δίκαιο και ικανοποιητικό και για τις δύο πλευρές,
σύμφωνα με τις αρχές και της εγγυήσεις της διαιτητικής
δίκης του ΕΒΕΑ, και να δοθεί ένα σύντομο και οριστικό
τέλος, χωρίς άσκοπες χρονοτριβές και χωρίς συντήρηση
των εκατέρωθεν παραπόνων και διενέξεων, προκειμένου να διασφαλισθεί ένα απόλυτα νόμιμο και σύμφωνο
με τους κανόνες του Δικαίου μέλλον της όλης υπόθεσης»
υπογραμμίζεται στην επιστολή.
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Γ. Σταθάκης για την Eldorado Gold: Η εταιρεία δεν έχει συνηθίσει
να λειτουργεί σε Ευρωπαϊκές χώρες
«Είμαστε μάρτυρες ενός πρωτοφανούς γεγονότος, μιας
εταιρείας μέσω του διευθύνοντος συμβούλου της να
προχωράει σε συνεντεύξεις και δηλώσεις και να κρίνει
πρωθυπουργούς, υπουργούς και πολιτικά κόμματα
της Ελλάδας. Είναι μάλλον σαφές ότι η εταιρεία δεν έχει
συνηθίσει να λειτουργεί σε Ευρωπαϊκές χώρες», τόνισε
σε δήλωσή του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, αναφορικά με την απόφαση
της Eldorado Gold να αναστείλει τις εργασίες της στην
Ελλάδα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως υπογραμμίζει ο κ. Σταθάκης σύμφωνα με τη σύμβαση μεταξύ
της Ελληνικός Χρυσός και του ελληνικού Δημοσίου,
η συγκεκριμένη επένδυση οφείλει «πρώτον, να διασφαλίζει ότι δεν θα υπάρξει αρνητικό περιβαλλοντικό
και οικολογικό αποτύπωμα που να επιδρά στην υγεία
των κατοίκων και στις οικονομικές δραστηριότητες της
ευρύτερης περιοχής και των δεκάδων επενδύσεων,
ειδικά στον τομέα του τουρισμού, που προσφέρουν
απασχόληση και εισοδήματα στους κατοίκους. Δεύτερον, Η Ελληνικός Χρυσός να προχωρήσει σε πλήρη
καθετοποίηση με παραγωγή καθαρού χρυσού και
άλλων μετάλλων στην Ελλάδα και να μην περιοριστεί
στην εξόρυξη και εξαγωγή συμπυκνωμάτων». «Εκ των
πραγμάτων», σημειώνει, «το αδειοδοτικό περιβαλλοντικό σύστημα περιλαμβάνει λεπτομερείς διαδικασίες
για κάθε επιμέρους δραστηριότητα, προκειμένου να
τηρείται η κείμενη Ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.
Η πιο βασική εκκρεμότητα είναι η ολοκλήρωση του
επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας για την πλήρη καθετοποίηση της παραγωγής. Το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε την πρώτη πρόταση για τη χρήση
κυανίου στην παραγωγή χρυσού. Η δεύτερη πρόταση
της εταιρείας, που χρησιμοποιεί τη μέθοδο της ακαριαίας τήξης (flash smelting), έχει επιστραφεί εδώ και
ένα χρόνο από το υπουργείο με τεχνικές παρατηρήσεις και αναμένεται η επανυποβολή της». Όπως εξηγεί
ο κ. Σταθάκης στην επίλυση των εκκρεμοτήτων της
σύμβασης, η εταιρεία πρότεινε τεχνικό διάλογο με το
υπουργείο. Το υπουργείο αντιπρότεινε την πιο έγκυρη
μέθοδο της διαιτησίας όπως προβλέπεται και από τη
σύμβαση. Η προσφυγή στη διαιτησία έχει εξαγγελθεί
από τον περασμένο Μάιο από τον πρωθυπουργό. Στη
συνέχεια, τον περασμένο Ιούλιο το υπουργείο κίνησε
τις απαραίτητες διοικητικές διαδικασίες προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους και το τελευταίο θα εκκινήσει επίσημα τη διαδικασία της έως τις 15 Σεπτέμβρη.
Στα περί καθυστέρησης αδειοδοτήσεων από το υπουργείο, ο κ. Σταθάκης διευκρινίζει ότι μέχρι στιγμής έχει
αδειοδοτηθεί το 60% του υποέργου Σκουριών και το
σύνολο της Ολυμπιάδας. «Οι εκκρεμούσες άδειες της
Ολυμπιάδας, όπως έχει αναγγελθεί από το υπουργείο

εδώ και ένα μήνα, θα δίνονταν μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη, εν γνώσει της εταιρείας. Πρόκειται για την εξάμηνη άδεια λειτουργίας της Ολυμπιάδας προκειμένου να
προχωρήσουν κανονικά οι εργασίες της Ολυμπιάδας
έως ότου λήξει η διαιτησία. Οι επιλογές της εταιρείας
απέναντι στους εργαζόμενους είναι προφανώς δική
της ευθύνη», επισημαίνει ο κ. Σταθάκης και καταλήγει: «Είμαστε μάρτυρες ενός πρωτοφανούς γεγονότος,
μιας εταιρείας μέσω του διευθύνοντος συμβούλου
της να προχωράει σε συνεντεύξεις και δηλώσεις και
να κρίνει πρωθυπουργούς, υπουργούς και πολιτικά
κόμματα της Ελλάδας. Είναι μάλλον σαφές ότι η εταιρεία δεν έχει συνηθίσει να λειτουργεί σε Ευρωπαϊκές
χώρες».
-Το Μέγαρο Μαξίμου εξέδωσε ανεπίσημη ανακοίνωση (Non Paper), στην οποία μεταξύ άλλων
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠε σημειώνει ότι «η ενορχηστρωμένη απόπειρα της πανικόβλητης αντιπολίτευσης
να αντιστρέψει το θετικό κλίμα μετά την επίσκεψη του
Προέδρου Μακρόν και την ομιλία του Πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, στη ΔΕΘ δε θα έχει καμία τύχη.
Το θετικό διεθνές επενδυτικό κλίμα για την Ελλάδα
δεν αλλάζει με στημένα επικοινωνιακά σόου της οδού
Πειραιώς 62. Ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης παρουσίασε το νέο μοντέλο ανάπτυξης
που έχει σχεδιάσει και υλοποιεί η κυβέρνηση και από
το οποίο μόνο το πρώτο επτάμηνο του 2017 έχουν
εισρεύσει 1,6 δισ. ευρώ άμεσες ξένες επενδύσεις στην
ελληνική οικονομία».  
-Σ. Φάμελλος: «Η Ελληνικός Χρυσός δεν θα
έχει διαφορετική μεταχείριση από τις υπόλοιπες επιχειρήσεις». «Η επιχείρηση Ελληνικός Χρυσός δεν έχει καταθέσει ακόμα μελέτη στο Υπουργείο
για τη μεταλλουργία χρυσού, ως οφείλει, με βάση τη
σύμβαση που έχει υπογράψει», επεσήμανε ο Αν. ΥΠΕΝ,
Σωκράτης Φάμελλος, στη χθεσινή εκπομπή «Alpha
Ρεπορτάζ», της τηλεόρασης του Alpha, προσθέτοντας
ότι η συγκεκριμένη επιχείρηση δεν έχει ακόμα ανταποκριθεί σε όλες τις απαιτήσεις της περιβαλλοντικής
νομοθεσίας και της αδειοδότησης, ζητήματα εξόχως
σοβαρά για την ελληνική οικονομία, το περιβάλλον
και την ανθρώπινη υγεία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
σχολίασε δε τη στάση της Αντιπολίτευσης στο συγκεκριμένο θέμα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι «η Αντιπολίτευση θέλει πάση θυσία να δώσουμε άδεια στην
Ελληνικός Χρυσός, παραβλέποντας όλα τα άλλα. Εμείς
ζητάμε από τη συγκεκριμένη επιχείρηση να φέρει τις
μελέτες για να δούμε πώς θα παράξει χρυσό, ώστε να
έχουμε όφελος και στην οικονομία και στην εργασία».
Με δεδομένο ότι η Ελληνικός Χρυσός δεν έχει έως σήμερα πράξει τα δέοντα «πρέπει να πάμε στη διαιτησία

για να διαφυλάξουμε τα συμφέροντα του Ελληνικού
Δημοσίου». «Περιμένουμε, λοιπόν, από τη μεριά της
Νέας Δημοκρατίας να μας πουν, εάν συμφωνούν στην
υπεράσπιση των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου», πρόσθεσε ο Αν. ΥΠΕΝ, ο οποίος ερωτώμενος
στη συνέχεια για το Δελτίο Τύπου που εξέδωσε η Ελληνικός Χρυσός, συγκεκριμένα για το σημείο που δηλώνει την επιθυμία της για «μια πιο συνεργάσιμη κυβέρνηση», απάντησε: «Για εμάς απόλυτη προτεραιότητα
αποτελούν η προστασία του δημόσιου συμφέροντος
και του περιβάλλοντος. Η συγκεκριμένη αναφορά στο
Δελτίο της εταιρίας υποδηλώνει πολιτική παρέμβαση
αλλά δεν γνωρίζω αν δηλώνει αδυναμία να ανταποκριθεί στους τεχνικούς όρους της σύμβασης που έχει
υπογράψει, ή εάν σχετίζεται με τις διακυμάνσεις της
χρηματιστηριακής της τιμής. Εμάς μας ενδιαφέρει η
τήρηση της νομιμότητας και της ισονομίας στην επιχειρηματικότητα».
- «Η κυβέρνηση έκανε το καταλληλότερο
παραπέμποντας τo θέμα της Eldorado στη
Διαιτησία» δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας .
Την εκτίμηση ότι η κυβέρνηση έκανε την κατάλληλη
κίνηση, όταν αποφάσισε να παραπέμψει στη Διαιτησία το θέμα της επένδυσης του καναδικού κολοσσού
«Eldorado Gold» στη Χαλκιδική, διατύπωσε χθες, από
τη Θεσσαλονίκη, ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου και πρόσθεσε ότι το
περιβάλλον είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα, όπως δείχνει
και η εμπειρία από την Αμερική και άλλες χώρες. «Το
θέμα της Εldorado Gold δεν είναι ένα απλό θέμα. Νομίζω ότι η κυβέρνηση έκανε το κατάλληλο που έπρεπε
να κάνει, να το βάλει στη Διαιτησία. Τα κίνητρα της
Eldorado είναι δύσκολο να τα αναλύσει κάποιος, εκτός
του ότι βέβαια είναι μια επιχείρηση και το πρώτο θέμα
που έχει είναι η κερδοφορία. Και αυτό νομίζει ότι σημαίνει ότι μπορεί να παρακάμψει τους νόμους [...] Το
περιβάλλον είναι πολύ σοβαρό θέμα. Αυτό το βλέπουμε και από την εμπειρία μας από την Αμερική και άλλες
χώρες» σημείωσε ο κ. Παπαδημητρίου.
-Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Χρ.
Μαντάς μιλώντας στο ΣΚΑΙ χαρακτήρισε ως «σήμα
επιτάχυνσης της διαπραγμάτευσης και τελικής διαπραγμάτευσης», την ανακοίνωση της ELDORADO για
την επένδυσή της και την αναστολή λειτουργίας.
-Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Α. Τριανταφυλλίδης είπε
ότι «τα ζητήματα λύνονται με συνεννόηση», και ότι
«το ζήτημα της προστασίας του περιβάλλοντος είναι
μείζον θέμα».
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Κ. Μητσοτάκης για Eldorado Gold: «Η κυβέρνηση παίζει πολιτικά
παιχνίδια, απλοί άνθρωποι χάνουν της δουλειές τους και τραυματίζει την
εικόνα της χώρας»
Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την υπόθεση της
Eldorado Gold εξαπέλυσε ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος
Μητσοτάκης, δεσμευόμενος πως ο ίδιος, ως πρωθυπουργός, θα βάλει τέλος σε τέτοιες πρακτικές και πως οι εργαζόμενοι θα ξαναβρούν τις δουλειές τους, σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Μέσα σε 24 ώρες οι εξαγγελίες του κ. Τσίπρα
αποδείχθηκαν λόγια του αέρα. 1200 εργαζόμενοι της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός οδηγούνται στην ανεργία. Άλλοι
τόσοι, που η εταιρεία σχεδίαζε να προσλάβει, χάνουν την
ελπίδα να αποκτήσουν δουλειά. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ και χρόνια,
κάνει τα πάντα για να σταματήσει την επένδυση, με αποτέλεσμα η εταιρεία να αναστείλει τελικά τις εργασίες της»
δήλωσε ο πρόεδρος της ΝΔ. «Η κυβέρνηση, με τον γνωστό
κυνισμό της, παίζει πολιτικά παιχνίδια πάνω στις πλάτες
των απλών ανθρώπων που χάνουν τις δουλειές τους,
ενώ συνεχίζει να τραυματίζει την εικόνα της χώρας» πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη, όλα όσα γίνονται
στέλνουν ένα εξαιρετικά αρνητικό μήνυμα στους ξένους
επενδυτές. «Στην Ελλάδα του ΣΥΡΙΖΑ υπάρχει αυταρχισμός
και αυθαιρεσία και δεν υπάρχει ασφάλεια δικαίου, καθώς
η κυβέρνηση αγνοεί προκλητικά αλλεπάλληλες αποφάσεις
των ανώτατων δικαστηρίων. Καλώ την κυβέρνηση, έστω
και τώρα, να αντιληφθεί το μέγεθος της καταστροφής που
προκαλεί στις ζωές των ανθρώπων και να μεταβάλλει τη
στάση της» σημείωσε. «Σε κάθε περίπτωση, δεσμεύομαι
ότι η δική μου κυβέρνηση θα βάλει οριστικό τέλος σε αυτές τις πρακτικές. Οι αποφάσεις της δικαιοσύνης θα γίνουν
σεβαστές και οι νόμοι θα τηρούνται από όλους. Οι άνθρωποι θα ξαναβρούν τις δουλειές τους και η Ελλάδα θα γίνει
επιτέλους μία χώρα φιλική προς τις επενδύσεις» κατέληξε ο
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
-Φ. Γεννηματά: «Οι επενδυτές το βάζουν στα πόδια με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης».
«Οι επενδυτές το βάζουν στα πόδια με αποκλειστική ευθύνη της Κυβέρνησης», δήλωσε η πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και
επικεφαλής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης Φώφη Γεννηματά αναφερόμενη στις εξελίξεις μετά την ανακοίνωση
της Eldorado Gold, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Δυόμιση
χιλιάδες εργαζόμενοι οδηγούνται στην ανεργία. Πριν αλέκτωρ λαλήσει… μια μεγάλη επιχείρηση κλείνει και το προσωπείο του φιλοεπενδυτή κ. Τσίπρα στη ΔΕΘ καταρρέει.
Ιδεοληψίες, μικροκομματικά συμφέροντα και ανικανότητα
καταδικάζουν τη χώρα. Καλούμε την ύστατη στιγμή την
Κυβέρνηση να αλλάξει ρότα. Εμείς επιμένουμε στη γραμμή
της ανάπτυξης και των επενδύσεων που σέβονται το περιβάλλον και εξασφαλίζουν εισόδημα και δουλειές στους
Έλληνες και τις Ελληνίδες», τόνισε η κ. Γεννηματά.

-Ο βουλευτής Γιάννης Μανιάτης κατέθεσε επίκαιρη
ερώτηση στη Βουλή και παράλληλα τόνισε σε δήλωση του
ότι «ο υποκριτής πρωθυπουργός της χώρας, Αλ. Τσίπρας,
είναι προσωπικά υπεύθυνος και ένοχος για την αποχώρηση του μεγαλύτερου ξένου επενδυτή στη χώρα, της
ELDORADO, των Μεταλλείων Χαλκιδικής»
-Ο βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης
Ανδρέας Λοβέρδος, με ερώτησή του στη Βουλή, κάνει λόγο για αρνητικές εξελίξεις, υποστηρίζει ότι δυόμισι
χρόνια «η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει οδηγήσει την
επένδυση προ του αξεπέραστου κινδύνου αποχώρησης
του επενδυτή» και ζητά να μάθει «αν υπάρχει συμφωνία ή
διαφωνία με τους επενδυτές για να ξεπεραστούν τα υπάρχοντα προβλήματα».
-Ο ευρωβουλευτής Ν. Ανδρουλάκης τόνισε ότι «ο
Πρωθυπουργός οφείλει, σήμερα κιόλας, να καθίσει στο
ίδιο τραπέζι με τους εκπροσώπους της εταιρίας ώστε να
βρεθεί μια κοινά αποδεκτή λύση με απόλυτο σεβασμό στο
ελληνικό και διεθνές δίκαιο».
-Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης ζήτησε
να δώσει άμεσα λύση η κυβέρνηση ώστε να μη ματαιωθεί
η επένδυση στις Σκουριές Χαλκιδικής.
-ΚΚΕ: Σχόλιο του γραφείου Τύπου για την αντιπαράθεση σχετικά με της επένδυση της Eldorado
Gold. «Για μια ακόμη φορά βρισκόμαστε μπροστά στον
κίνδυνο να πλανάται πάνω από τους εργαζόμενους το
φάντασμα της ανεργίας, επιβεβαιώνοντας και με αυτό τον
τραγικό τρόπο ότι ούτε τα δικαιώματα των εργαζομένων
ούτε η προστασία του περιβάλλοντος μπορούν να διασφαλισθούν μόνιμα, με επενδύσεις επιχειρηματικών ομίλων,
που το μόνο που επιδιώκουν είναι η μέγιστη δυνατή κερδοφορία τους.
Γι’ αυτό το λόγο τόσο οι εργαζόμενοι όσο και οι κάτοικοι
της περιοχής δεν πρέπει να μπουν ανάμεσα στα παζάρια
της κυβέρνησης με την πολυεθνική, στις επιχειρηματικές
κόντρες στην περιοχή και στην πολιτική αντιπαράθεση
για το ποιο κόμμα υπηρετεί καλύτερα τα συμφέροντα των
επενδυτών. Ιδιαίτερα η περίπτωση της Eldorado Gold,
αφορά την εκμετάλλευση ενός πολύτιμου ορυκτού, μη
ανανεώσιμου, όπως είναι ο χρυσός. Η κοινωνικοποίηση
του ορυκτού πλούτου της χώρας αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για την αξιοποίησή του με κριτήριο τα συμφέροντα των εργαζομένων και την προστασία του περιβάλλοντος», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
-Στ. Θεοδωράκης : «Τα ατέλειωτα πήγαινε-έλα

των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σε σχέση με τις επενδύσεις καταστρέφουν μεγάλες δουλειές στη χώρα» . Ο επικεφαλής του Ποταμιού Στ. Θεοδωράκης, σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ έκανε το εξής σχόλιο: «Οι χαρές και τα πανηγύρια για τον κ. Τσίπρα και την παρέα του στη Θεσσαλονίκη
τελείωσαν. Ο λογαριασμός, όμως, θα σταλεί στις 4.000
οικογένειες που χάνουν τη δουλειά τους, χάνουν το ψωμί
τους στη Χαλκιδική. Τα ατέλειωτα πήγαινε-έλα των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ σε σχέση με τις επενδύσεις καταστρέφουν μεγάλες
δουλειές στη χώρα. Εάν δεν αλλάξουν μυαλά, το μέλλον θα
είναι μαύρο. Όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για τον
κάθε πολίτη ξεχωριστά που περιμένει να υπάρξουν επενδύσεις για να βρει δουλειά».
-Π. Καμμένος: «Επενδύσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε οικολογικές καταστροφές δεν τις χρειάζεται η χώρα». «Δεν είναι ευχάριστη η αποχώρηση της
ElDorado από την Ελλάδα... Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία
πως εάν σεβαστούν τους κανόνες και πείσουν πως η επένδυση δεν θα επιβαρύνει περιβαλλοντικά και δεν θα κινδυνεύσει ο τουρισμός της Χαλκιδικής, ότι οι επιφανειακές εξορύξεις, η καταστροφή των δασών δεν θα υπάρξουν τότε
θα ήμουν ευτυχής... Χαρούμενος θα ήμουν πάρα πολύ εάν
η εταιρεία επιβεβαίωνε πως δεν υπάρξει περιβαλλοντική
καταστροφή για την περιοχή της Χαλκιδικής. Επενδύσεις
που μπορεί να οδηγήσουν σε οικολογικές καταστροφές δεν
τις χρειάζεται η χώρα... Δεν είμαι εγώ αυτός που θα κρίνει
εάν τηρείται η νομοθεσία. Μακάρι να καθίσουν στο τραπέζι
και να συνεχιστεί η επένδυση». Αυτά είπε σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ δήλωσε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ και υπουργός
Εθνικής Άμυνας Π. Καμμένος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ.
-Β. Λεβέντης: «δεν είμαστε και τρελοί σε μια εποχή τέτοια να διώχνουμε χωρίς δικαιολογία, επενδύσεις». Σε ερώτηση, που δέχθηκε χθες στη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη ΔΕΘ για το ζήτημα της Eldorado Gold,
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Λεβέντης είπε ότι η Ε.Κ. θα
κάνει επίκαιρη ερώτηση στον πρωθυπουργό να απαντήσει
για αυτό το θέμα, διευκρινίζοντας ότι ως κόμμα, δεν έχει
λάβει ακόμη θέση για το θέμα, γιατί δεν γνωρίζει «εάν οι
περιβαλλοντικοί όροι καλύπτονται». Εάν αυτό δεν ισχύει,
είπε ο κ. Λεβέντης, τότε πρέπει η εταιρία να συμμορφωθεί
και η κυβέρνηση να χορηγήσει αμέσως τις σχετικές άδειες.
«Δε θέλουμε εδώ να έρθουν σαν νταβατζήδες οι ξένοι, δεν
είναι προς τιμήν μας, αλλά δεν είμαστε και τρελοί σε μια
εποχή τέτοια να διώχνουμε, χωρίς εξήγηση και χωρίς δικαιολογία, επενδύσεις» σημείωσε ο κ. Λεβέντης.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ξεκινούν οι επαφές με τα τεχνικά κλιμάκια - Ποιές είναι οι κύριες
εκκρεμότητες στα ενεργειακά
Τρία ενεργειακά αγκάθια περιλαμβάνουν οι συζητήσεις
με τους δανειστές, τα τεχνικά κλιμάκια των οποίων καταφτάνουν σήμερα στην Αθήνα, προκειμένου μέσα στις
αμέσως επόμενες ημέρες να ξεκινήσουν οι συναντήσεις με
την ελληνική πλευρά. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γ. Φυντικάκη στο liberal.gr στην κορυφή της ατζέντας βρίσκεται
φυσικά η μείωση κατά 40% του λιγνιτικού δυναμικού της
ΔΕΗ μέσα από πώληση μονάδων και ορυχείων, θέμα για
το οποίο έχουν γραφτεί πολλά το τελευταίο καιρό. Από το
σενάριο ότι η Κομισιόν έχει απορρίψει την ελληνική πρόταση και μας την έχει γυρίσει πίσω, μέχρι το γεγονός ότι
έχει προταθεί η πώληση ακόμη και μονάδων μεμονωμένα
ή η δυνατότητα κατεδάφισης παλαιών μονάδων και η
ανέγερση στη θέση τους καινούργιων με τις υφιστάμενες
άδειες. Τίποτα απ’ αυτά ωστόσο δεν έχει επιβεβαιωθεί,
ούτε και διαψευσθεί. Το μόνο βέβαιο είναι ότι η ελληνική πλευρά παλεύει να κρατήσει ζωντανή την αρχική της
πρόταση, εκείνη δηλαδή που προβλέπει την πώληση του
36% των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ και του 42% των
ορυχείων της, με βάση πάντα τη θερμογόνο δύναμη του
λιγνίτη. Το αρχικό ελληνικό πακέτο περιλαμβάνει την
πώληση των δύο μονάδων του Αμυνταίου (550 MW), της
Μελίτη Ι (330 MW), συν της άδειας για την Μελίτη ΙΙ (450
MW). Εκτός των παραπάνω μονάδων, περιλαμβάνει και
την διάθεση των τριών ορυχείων που τις τροφοδοτούν,
δηλαδή το Αμύνταιο, το οποίο τον Ιούνιο υπέστη κατολίσθηση, την Λακκιά, και την Βεύη. Αν δεν «περπατήσει» η
αρχική ελληνική πρόταση, τότε θα χρειαστεί η κυβέρνηση
να αποκαλύψει κάποιο Plan B, κάτι που υπουργείο ΠΕΝ
και ΔΕΗ δεν επιθυμούν, για δύο λόγους : Τυχόν ακύρωση
της πρότασης αφενός θα σήμαινε ότι θα συμπεριληφθεί
στο μείγμα πιθανότατα ο σταθμός του Αγίου Δημητρίου

(1.450 MW) τον οποίο ουδείς θέλει να πουλήσει, αφετέρου θα έδινε πάτημα σε ερμηνείες ότι ανοίγει ο δρόμος για
την πώληση και υδροηλεκτρικών, σενάριο που η κυβέρνηση ξορκίζει με κάθε ευκαιρία. Ο στόχος της πάση θυσία
είναι να καταφέρει τον Οκτώβριο να προκηρύξει market
test για τις προτεινόμενες λιγνιτικές μονάδες, όπου και θα
αξιολογήσει το ενδιαφέρον ή μη των επενδυτών.
-Τι θα ισχυσει τελικά με τις ΥΚΩ. Έτερο κρίσιμο θέμα
αφορά τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας. Η εκκαθάριση
των οφειλών προς την ΔΕΗ από ΥΚΩ παλαιοτέρων ετών,
αποτελεί ένα από τα προαπαιτούμενα, και η ΡΑΕ έχει αποτιμήσει το ποσό αυτό στα 360 εκατ. ευρώ. Ωστόσο για
να αποφευχθούν οι αυξήσεις στα τιμολόγια, η Αρχή έχει
εισηγηθεί μέρος της επιβάρυνσης, και εν προκειμένω κοντά στα 100 εκατ. ευρώ, να πληρωθεί απευθείας από τον
κρατικό προϋπολογισμό. Το θέμα βρίσκεται στο γραφείο
του αναπληρωτή υπουργού Οικονοικών Γ. Χουλιαράκη, ο
οποίος και θα πρέπει να πάρει την έγκριση από την τρόικα.
Δεν είναι σαφές σε ποιό βαθμό το ζήτημα έχει συζητηθεί,
όπως ωστόσο άφησε πρόσφατα να εννοηθεί και ο υπ.
ΠΕΝ Γ.Σταθάκης, η συγκεκριμένη πρόταση δύσκολα θα
περπατήσει. Η μεγαλύτερη δυσκολία έγκειται στο να βρεθούν τα ισοδύναμα που θα αναπληρώσουν την απώλεια
του κρατικού προϋπολογισμού. Θυμίζουμε ότι η εισήγηση
της ΡΑΕ τον Αύγουστο προέβλεπε αφενός να ανακτήσει η
ΔΕΗ το ποσό των 360 εκατ. ευρώ, προκειμένου να καλύψει το κόστος που κατέβαλε για τις Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας (ΥΚΩ) των παρελθόντων ετών, και αφετέρου,
το ποσό αυτό να καλυφθεί μέσω του ΕΦΚ που εισπράττει
κάθε χρόνο το Δημόσιο από το πετρέλαιο το οποίο χρησιμοποιούν, ώστε να δουλεύουν οι πανάκριβες μονάδες
ντίζελ στα νησιά. Συγκεκριμένα προτείνεται να επιστρέφε-

ται περίπου το 50% του ΕΦΚ του πετρελαίου των νησιών.
Εφόσον δεν περάσει η πρόταση, τότε το κόστος θα το επωμιστούν οι καταναλωτές μέσω αυξήσεων στα τιμολόγια,
που θα «σπάσουν» σε δόσεις σε βάθος πενταετίας.
-Οδικός χάρτης για άνοιγμα αγοράς αερίου. Κρίσιμη είναι
και η δέσμευση της ελληνικής πλευράς να αναδιαρθρώσει
την αγορά φυσικού αερίου. Έως το τέλος του χρόνου, η
κυβέρνηση έχει αναλάβει να παρουσιάσει έναν οδικό
χάρτη στους δανειστές, οι οποίοι έχουν ζητήσει (και έχει
μπεί στο αναθεωρημένο μνημόνιο) να αρθούν, όπως
αναγράφεται χαρακτηριστικά, καταστάσεις που δεν προωθούν τον ανταγωνισμό. Αν και η απαίτηση περιγράφεται με αρκετά γενικούς όρους, εντούτοις οι δανειστές
απαιτούν να πάψει η ΔΕΠΑ να είναι πανταχού παρούσα :
Τόσο χονδρέμπορος όσο και προμηθευτής αερίου, τόσο
μέτοχος των ΕΠΑ, όσο και μέτοχος των ΕΔΑ, καθώς επίσης
αυτόνομος λιανοπωλητής αερίου. Το ίδιο έχουν ζητήσει
επίσημα πλέον, με επιστολές τους στον κ. Σταθάκη, και οι
στρατηγικοί εταίροι των ΕΠΑ και ΕΔΑ στην Αττική και στη
Θεσσαλία – Θεσσαλονίκη, δηλαδή η Shell και η ENI αντίστοιχα. Οσο για την ΔΕΠΑ, η άποψη που έχει επικρατήσει
στο Δ.Σ. της εταιρείας, και με την οποία συμφωνεί και το
υπουργείο, είναι να παραμείνει η ΔΕΠΑ στην ΕΠΑ Αττικής
και στην ΕΔΑ Αττικής με το σημερινό της ποσοστό. Ταυτόχρονα έχει προταθεί να αποχωρήσει η ΔΕΠΑ από την ΕΠΑ
Θεσσαλίας – Θεσσαλονίκης ή να μειώσει δραστικά το ποσοστό της με αντίστοιχη αύξηση του ποσοστού της στην
ΕΔΑ Θεσσαλίας – Θεσσαλονίκης. Εκκρεμεί επίσης το θέμα
που έχουν εγείρει Shell και ΕΝΙ για αποζημίωσή τους έπειτα από την κατάργηση του μονοπωλιακού δικαιώματος
των ΕΠΑ δέκα και πλέον χρόνια πριν την προβλεπόμενη
ημερομηνία.

ΡΑΕ: Θα «βγουν» άλλα 720 MWh/h φέτος στα NOME
Ο πρόεδρος της ΡΑΕ μιλώντας στο ενεργειακό συνέδριο της Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με το energypress
έκανε ανακοινώσεις σχετικά με την ποσότητα ρεύματος που πρόκειται να βγει μέχρι το Δεκέμβριο (περίπου
720 MWh/h), αποφεύγοντας ωστόσο να αναφέρει αν
πρόκειται να οργανωθεί μία ή δύο δημοπρασίες. Επιπλέον προανήγγειλε ότι, ανεξάρτητα από τις ενστάσεις
της Κομισιόν, η ΡΑΕ μελετά να θέσει περιορισμούς στην
ελεύθερη εξαγωγή ποσοτήτων ρεύματος που έχουν
αγοραστεί από δημοπρασίες. Συγκεκριμένα, όπως είπε
ο κ. Μπουλαξής: «Οι ποσότητες ΝΟΜΕ που θα πρέπει

να δημοπρατηθούν εντός του β’ εξαμήνου του 2017,
λόγω και της απόκλισης από το στόχο, αγγίζουν τις
720 MWh/h, ενώ τον Νοέμβριο λήγουν οι πρώτες
ποσότητες 460MWh/h που δημοπρατήθηκαν πέρυσι
(καθώς πρόκειται για ετήσιο προϊόν). Επιπλέον, επειδή
τα προϊόντα ΝΟΜΕ επιβλήθηκαν για το άνοιγμα της εγχώριας αγοράς, εξετάζονται μέτρα για τον περιορισμό
του φαινομένου των εξαγωγών των προϊόντων ΝΟΜΕ
που έχει παρατηρηθεί, σε μικρή κλίμακα στο σύνολο
της ενέργειας ΝΟΜΕ, αλλά σε μεγάλο ποσοστό από
τα προϊόντα που κατέχουν ορισμένοι συμμετέχοντες.

Το όφελος του προμηθευτή από το μειωμένο κόστος
πρέπει να περνάει στον καταναλωτή, ο οποίος παραμένει στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ΡΑΕ». Όπως
ανέφερε επίσης ο πρόεδρος της ΡΑΕ, «οι δημοπρασίες
έχουν βοηθήσει σημαντικά στο άνοιγμα της αγοράς
και τη δραστηριοποίηση περισσότερων προμηθευτών, εντούτοις, το άνοιγμα δεν είναι ομοιόμορφο, καθώς παρατηρείται σημαντικό άνοιγμα στη ΜΤ (35%),
μικρό άνοιγμα στη ΧΤ (8%) και σχεδόν μηδενικό στην
ΥΤ, τα οποία χρήζουν βαθύτερης μελέτης».
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΕΗ προς την Κινεζική Shenhua: Ελάτε να διεκδικήσετε το 40% των
λιγνιτικών μονάδων
Κάλεσμα στη Shenhua να συμμετάσχει στη διαδικασία
αποεπένδυσης του 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ
και του σχετικού market test του Οκτωβρίου, απηύθυνε
ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ, Μανόλης
Παναγιωτάκης, μιλώντας στο ενεργειακό φόρουμ (Clean
Energy Development Forum), που διοργάνωσε στην 82η
ΔΕΘ το Κινεζικό Επιμελητήριο Διεθνούς Εμπορίου, υπό την
αιγίδα της Shenhua Group Corporate Limited. Σύμφωνα
με το energypress.gr πιο συγκεκριμένα, ο κ. Παναγιωτάκης εξέφρασε την πεποίθηση ότι η κινεζική κρατική εταιρεία Shenhua -η μεγαλύτερη παραγωγός άνθρακα στον
κόσμο- «θα μπορούσε να δουλέψει πολύ αποδοτικά και
κερδοφόρα αυτό το 40%», αν συμμετάσχει στη διαδικασία, όπως αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Οι περιφερειακές αγορές έχουν εξαιρετικά σπουδαίο ρόλο να διαδραματίσουν
στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την ενοποίηση της ευρωπαϊκής
αγοράς. Η ΔΕΗ φιλοδοξεί πολύ βάσιμα να παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιφερειακή αγορά και προς αυτή
την κατεύθυνση επιδιώκουμε συνεργασίες με εταιρείες
όπως η Senhua, αλλά και ο όμιλος Κοπελούζου» επισήμανε ο κ. Παναγιωτάκης. Από την πλευρά του, μιλώντας στο
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο CEO του κινεζικού κολοσσού Senhua Energy
Co Ltd, δρ Ling Wen, γενικός διευθυντής του Senhua

Group, επιβεβαίωσε το επενδυτικό ενδιαφέρον της εταιρείας για την Ελλάδα. ‘Οπως επισήμανε, στην παγκόσμια
αγορά ενέργειας υπάρχουν σήμερα δύο τάσεις: πρώτον, η
ανάγκη για σταθερή και βιώσιμη ενεργειακή τροφοδοσία
και δεύτερον η ανάγκη η τροφοδοσία αυτή να γίνει ακόμη πιο καθαρή, «όπως υποσχέθηκαν οι Πρόεδροι Σι και
Ομπάμα (κατά τη διάσκεψη για το κλίμα) στο Παρίσι». «Ως
ο μεγαλύτερος παραγωγός λιγνίτη στον κόσμο πρέπει να
δώσουμε ισχυρή στήριξη στη σταθερή ενεργειακή προμήθεια της οικονομίας και πρέπει να κάνουμε τον λιγνίτη
πιο καθαρό. Στην Κίνα κάναμε επιτυχημένα αυτή την καινοτομία [...] Στο μέλλον θέλω να βοηθήσω την Ελλάδα,
μέσω της συνεργασίας μας, να κάνει την παροχή ενέργειας
από λιγνίτη πολύ καθαρή» κατέληξε. Άλλωστε, περαιτέρω
ώθηση στην προσπάθεια της ΔΕΗ να αναπτύξει στρατηγικές συνεργασίες με κινεζικούς ενεργειακούς ομίλους,
αναμένεται να δώσει και η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας της ΔΕΗ με την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Κίνας
(CDB), στην Ελλάδα, η οποία έλαβε χώρα στο πλαίσιο του
συνεδρίου για τις Επενδυτικές Ευκαιρίες στη Ν.Α. Ευρώπη,
που συνδιοργάνωσαν ΔΕΗ και ΙΕΝΕ, στο πλαίσιο της 82ης
ΔΕΘ. Νωρίτερα, ο πρόεδρος του ομίλου Κοπελούζου,
Δημήτρης Κοπελούζος, επισήμανε ότι με την παρουσία

του στη Θεσσαλονίκη ο δρ Ling δηλώνει ξεκάθαρα το
ενδιαφέρον του για παρουσία στην Ελλάδα. Πρόσθεσε ότι
το μέλλον των ΑΠΕ στην Ελλάδα είναι λαμπρό και αφού
απαρίθμησε μια σειρά από υλοποιημένες ή προγραμματισμένες επενδύσεις στον κλάδο, σημείωσε: «Το καράβι
της Ελλάδας δεν βουλιάζει. Ταξιδεύει και θα ταξιδεύει.
Είμαστε βέβαια μια μικρή χώρα και όταν η Αμερική φτερνίζεται, εμείς παθαίνουμε πνευμονία. Υπάρχουν όμως
ακόμη Έλληνες που επενδύουν στην Ελλάδα και όταν οι
Έλληνες επενδύουν, τους βλέπουν οι ξένοι και έρχονται
κι αυτοί». Ευχήθηκε τέλος να υπάρχει στο μέλλον καλή
συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, προς όφελος και
των δύο. Υπενθυμίζεται ότι η Shenhua Group Corporation
Limited και ο Όμιλος Κοπελούζου, υπέγραψαν προ μηνών
συμφωνία συνεργασίας και ανάπτυξης στον τομέα της
πράσινης ενέργειας και στην περιβαλλοντική αναβάθμιση
μονάδων παραγωγής ενέργειας στην Ελλάδα και σε άλλες
χώρες. Το συνολικό εκτιμώμενο ύψος των επενδύσεων
ανέρχεται σε 3 δισ. ευρώ. Η Shenhua Group Corporation
Limited είναι η μεγαλύτερη παραγωγός άνθρακα στον
κόσμο και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στην Κίνα, τόσο από συμβατικές όσο
και καθαρές πηγές ενέργειας.

ΥΠΕΝ: Σημαντικές προσδοκίες από τις κοινές επενδυτικές πρωτοβουλίες με την Κίνα
Από τις σημαντικότερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει
η παγκόσμια οικονομία τις πρώτες δεκαετίες του 21ου
αιώνα είναι η μετάβαση προς νέες, φιλικότερες στο περιβάλλον, μορφές ενέργειας. Η μείωση των εκπομπών
ρύπων συνεπάγεται σημαντικές ανατροπές στο μείγμα
ενεργειακής παραγωγής κάθε χώρας. Στο πλαίσιο αυτό
έχουν ήδη ληφθεί σημαντικές πρωτοβουλίες τόσο από
την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από την Κίνα. Υπό αυτό
το πρίσμα δημιουργείται κοινό έδαφος για την προώθηση επενδυτικών πρωτοβουλιών μεταξύ Ελλάδας και Κίνας, επισήμανε μιλώντας στο ενεργειακό φόρουμ (Clean
Energy Development Forum), που διοργάνωσε στην 82η

ΔΕΘ το Κινεζικό Επιμελητήριο Διεθνούς Εμπορίου, υπό την
αιγίδα της Shenhua Group Corporate Limited, ο υπουργός
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γεώργιος Σταθάκης. Ο κ.
Σταθάκης επισήμανε ότι «η επιλογή της Κίνας ως τιμώμενης χώρας στη φετινή ΔΕΘ είναι ενδεικτική της σημασίας
που αποδίδει η κυβέρνηση στη συνεργασία των δύο κρατών. Η συνεργασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει δυναμικά και
προσδοκούμε να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο με αμοιβαία οφέλη». Πρόσθεσε ότι η αναδιάρθρωση του ενεργειακού μείγματος της Ελλάδας αποτελεί μια από τις βασικές
προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση,
κεντρικός στόχος της οποίας είναι να αυξηθεί σημαντικά

το μερίδιο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ),
ώστε σταδιακά αυτές να αποτελέσουν τη βάση του εγχώριου ενεργειακού μείγματος. «Ο λιγνίτης θα παραμείνει
στρατηγικό καύσιμο, αλλά σε συμβατά επίπεδα με τους
περιβαλλοντικούς στόχους» επανέλαβε ο υπουργός, ενώ
πρόσθεσε: «μπροστά μας ανοίγονται σημαντικές ευκαιρίες
αμοιβαία επωφελούς συνεργασίας. Οι πρωτοβουλίες της
ελληνικής κυβέρνησης κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση, ώστε η συνεργασία Ελλάδας-Κίνας να αποδειχθεί
ιδιαίτερα εποικοδομητική».

Μνημόνιο συνεργασίας με ευρύ φάσμα μεταξύ της ΔΕΗ και της SHENHUA
Στο πλαίσιο της 82ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης
υπεγράφη στις 10 Σεπτεμβρίου Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της ΔΕΗ και της Shenhua Group Corporation
Limited of China. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το μνημόνιο συνεργασίας προβλέπει τη συνεργασία
μεταξύ της ΔΕΗ και της SHENHUA σε διάφορους αμοιβαία

επωφελείς τομείς, συμπεριλαμβάνοντας την παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας και έργα ΑΠΕ, τον τομέα έρευνας
και ανάπτυξης, την ενεργειακή απόδοση, υποδομές φυσικού αερίου κ.λπ., τόσο στην Ελλάδα όσο και στην ευρύτερη περιοχή συμπεριλαμβανομένων των Βαλκανίων,
της Ανατολικής Ευρώπης, την Τουρκίας και της Μέσης

Ανατολής. Όπως τονίζεται, η SHENHUA είναι μία από τις
μεγαλύτερες και πιο τεχνολογικά προηγμένες εταιρείες
ενέργειας στην Κίνα με δραστηριότητες που εκτείνονται
από τον άνθρακα και την ενέργεια, στους σιδηροδρόμους,
στα λιμάνια και στη ναυτιλία.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Επιτροπή Σχεδιασμού Ενεργειακής Πολιτικής συγκροτεί το ΥΠΕΝ
Ειδική δομή, που θα είναι υπεύθυνη για την εκπόνηση του
Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού, συγκροτεί το Υπουργείο
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία
θα έχει και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε συνεργασία με
την οποία θα διασφαλιστεί τόσο η στρατηγική όσο και τα
μέτρα πολιτικής του Σχεδιασμού, ώστε να συμβαδίζουν αρμονικά με το ευρωπαϊκό και εθνικό ρυθμιστικό πλαίσιο. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση αυτό τόνισε ο ΥΠΕΝ, Γιώργος
Σταθάκης, στην ομιλία του στο «Regulatory Energy Forum»,
που διοργάνωσε η ΡΑΕ, στο πλαίσιο της 82ης ΔΕΘ, παρουσιάζοντας παράλληλα τους βασικούς στόχους της ενεργειακής
πολιτικής. Όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός, θα δημιουργηθεί
Επιτροπή Σχεδιασμού Ενεργειακής Πολιτικής, στην οποία
θα συμμετέχουν εκπρόσωποι θεσμικών φορέων του τομέα
της ενέργειας και του κλίματος, του ΚΑΠΕ, του Υπουργείου
Οικονομίας, καθώς και εξωτερικοί εμπειρογνώμονες. Θα συσταθούν, παράλληλα, ειδικές ομάδες εργασίες που θα επεξεργαστούν κάθε κεφάλαιο του Σχεδίου, ενώ οι όποιες ειδικές
ενεργειακές μελέτες απαιτηθούν (Μελέτες Ενεργειακών σεναρίων, αγοράς, κλπ) θα εκπονηθούν από το ΚΑΠΕ, τη ΡΑΕ,
τους Διαχειριστές ή την ακαδημαϊκή κοινότητα. Στον πρώτο
κύκλο διαβούλευσης θα συμμετάσχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι (φορείς αγοράς, ινστιτούτα, ενώσεις καταναλωτών,
εργαζόμενοι, εκπαιδευτικά ιδρύματα, ΟΤΑ, ΜΚΟ κλπ.) προκειμένου να καταθέσουν τις απόψεις και προτάσεις τους, στη
βάση δομημένης θεματολογίας, επί των στόχων, αρχών και
γενικών πολιτικών που διέπουν τον Ενεργειακό Σχεδιασμό.
Όταν αυτός ολοκληρωθεί, θα υπάρξει μια αρχική εκδοχή του
Σχεδίου, που θα παρουσιαστεί στην αρμόδια Επιτροπή της
Βουλής. Τα σχόλια που θα προκύψουν από τη διαβούλευση
με κόμματα και κοινωνικούς φορείς θα ενσωματωθούν, θα

ακολουθήσει νέος κύκλος διαβούλευσης και μέχρι την Άνοιξη του 2018 θα έχει διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο που θα
υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η κυβέρνηση θεωρεί
εξαιρετικά σημαντική την παγκόσμια μάχη για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, υπογράμμισε ο κ. Σταθάκης.
Πέρα από την αναδιάρθρωση του ενεργειακού μείγματος για
την επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων
ρύπων, βασικοί στόχοι του Εθνικού Ενεργειακού Σχεδιασμού είναι:
•
Η εξασφάλιση επάρκειας και ασφάλειας εφοδιασμού
για το σύνολο της χώρας συμπεριλαμβανομένων των νησιών, μέσω σύγχρονων υποδομών και αποτελεσματικών
διασυνδέσεων.
•
Η διασφάλιση ότι τα ενεργειακά προϊόντα και υπηρεσίες διατίθενται σε αγορές που λειτουργούν με διαφάνεια και
σύμφωνα με τους κανόνες του ανταγωνισμού.
•
Η ριζική αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας και η
προστασία των ευάλωτων καταναλωτών.
•
Η συμβολή στην αναπτυξιακή προσπάθεια συνολικά
της οικονομίας και η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της
χώρας, με την ορθολογική και βιώσιμη εκμετάλλευση των
εγχώριων πηγών και την αναβάθμιση της γεωπολιτικής θέσης της χώρας.
• Η στήριξη των Περιφερειών της χώρας μέσω της αποκεντρωμένης παραγωγής αλλά και της συμμετοχής των καταναλωτών (νοικοκυριών, επιχειρήσεων, δήμων και Ενεργειακών Κοινοτήτων) στο σύνολο των ενεργειακών αγορών.
Διεθνής δέσμευση και κεντρικός στόχος της κυβέρνησης είναι η μετάβαση σε ένα νέο μείγμα, όπου ο λιγνίτης θα παραμένει ένα από τα βασικά καύσιμα αλλά το μερίδιό του θα περιοριστεί και σταδιακά το μεγαλύτερο μερίδιο θα προέρχεται

από ΑΠΕ, ενώ στη μεταβατική φάση κρίσιμο ρόλο θα παίξει
η αξιοποίηση του φυσικού αερίου. Το μερίδιο των ΑΠΕ στο
ενεργειακό μείγμα αυξάνεται σταθερά και η επίτευξη των ευρωπαϊκών στόχων το 2020 μπορεί να θεωρείται δεδομένη,
ανέφερε ο Υπουργός. Ήδη έχουν εγκριθεί και βαίνουν προς
υλοποίηση επενδυτικά έργα αξίας 2 δισ. ευρώ. «Καλλιεργούμε το έδαφος ώστε να προσελκυστούν επενδύσεις, με έμφαση στην ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου. Στην προσέλκυση
κεφαλαίων και τεχνογνωσίας αξιοποιούμε και την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, επιδιώκοντας
συμφωνίες και συμμαχίες με ισχυρούς διεθνείς παίκτες (π.χ.
Κίνα, Γαλλία)». Ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε, επίσης, σε μια
σειρά επιπλέον πρωτοβουλίες: Τη μετάβαση στην ενιαία
ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας, την προετοιμασία του target
model και τη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, τη
διασύνδεση των νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο και την
προώθηση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για τα ενεργειακά νησιά, στο πλαίσιο της ανάπτυξης του εγχώριου δικτύου
ηλεκτρικής ενέργειας, τη θεσμοθέτηση των Ενεργειακών
Κοινοτήτων για την ενεργή συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών, καθώς και την προώθηση πολιτικών εξοικονόμησης
ενέργειας με νέα ευνοϊκότερα χρηματοδοτικά προγράμματα (Εξοικονομώ κατ’ Οίκον). Ολοκληρώνοντας την ομιλία
του ο Υπουργός εστίασε στην αξία του διαλόγου σε όλα τα
στάδια της διαδικασίας, με στόχο τη δημιουργία ευρύτερων
συναινέσεων, για την υλοποίηση μιας ισχυρής ενεργειακής
στρατηγικής, που θα δημιουργεί ένα καθαρό μονοπάτι για
όλους τους εμπλεκόμενους σε αυτόν τον φιλόδοξο μετασχηματισμό.

Και τα ενεργειακά στη συνάντηση Τσίπρα-Τζεντιλόνι στην Κέρκυρα
Στη χώρα μας αναμένεται να βρεθεί τις επόμενες ημέρες ο
πρωθυπουργός της Ιταλίας Πάολο Τζεντιλόνι, ο οποίος θα
παρευρεθεί στις εργασίες του πρώτου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας, το οποίο θα διεξαχθεί την
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 στην Κέρκυρα. Σύμφωνα με το
energypress.gr ο Ιταλός πρωθυπουργός θα συναντηθεί και
με τον Έλληνα ομόλογό του, Αλ. Τσίπρα, με την ατζέντα των
συζητήσεων να περιλαμβάνει και τα ενεργειακά. Άλλωστε,
Ελλάδα και Ιταλία έχουν από κοινού ενδιαφέρον για σημα-

ντικά ενεργειακά πρότζεκτ, όπως οι αγωγοί φυσικού αερίου
East Med και ΙGI. Εξάλλου, θα έχει προηγηθεί δύο μέρες πριν
η τετραμερής συνάντηση στη Ρώμη, παρουσία Βερροιόπουλου, κατά την οποία αναμένεται να υπογραφεί μνημόνιο
συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας, Κύπρου και Ισραήλ
για την προώθηση του EastMed, όπως γράφει σημερινό ρεπορτάζ του energypress. Τον κ. Τζεντιλόνι θα συνοδεύσει και
επιχειρηματική αποστολή, στην οποία οι ενεργειακές συμμετοχές είναι σημαντικές, δείγμα των πολλών σημείων κοινού

ενδιαφέροντος μεταξύ των δυο χωρών στον ενεργειακό τομέα. Έτσι, η παρουσία υψηλόβαθμων στελεχών της Edison,
της ΕΝΙ, της Enel και της Snam, αναμένεται ότι θα δώσει την
ευκαιρία να συζητηθούν μια σειρά εξελίξεις στον ελληνικό
ενεργειακό κλάδο (άνοιγμα λιανικής αερίου, ιδιωτικοποίηση ΔΕΣΦΑ, «αποεπένδυση» λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ,
επενδύσεις στις ΑΠΕ κ.α.), οι οποίες ενδιαφέρουν και για τους
ιταλικούς ομίλους.

Συνάντηση του υπουργού Οικονομίας με στέλεχος της China Development Bank
Το ενδιαφέρον των δύο πλευρών να συνεργαστούν για
τη χρηματοδότηση μιας σειράς νέων προγραμμάτων στο
πλαίσιο των δραστηριοτήτων της υπό ίδρυσης Ελληνικής
Αναπτυξιακής Τράπεζας, εκφράστηκε κατά τη συνάντηση
του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου με τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή του
τμήματος Διεθνούς Συνεργασίας για την Ευρασία της China

Development Bank (CDB), Li DongΥa., σύμφωνα με το ΑΠΕΜΠΕ. Επιπλέον, εκφράστηκε η πρόθεση, από την κινεζική
πλευρά, για την ίδρυση Γραφείου της CDB στην Αθήνα.Ο
κ. Παπαδημητρίου διατύπωσε την ικανοποίησή του για τα
αποτελέσματα της συνάντησης και δεσμεύτηκε τις επόμενες
ημέρες να αποστείλει προς τη διοίκηση της CDB δύο επιστολές στις οποίες, αφενός θα εκφράζεται το ελληνικό ενδιαφέ-

ρον για περαιτέρω συνεργασία των δύο πλευρών – εν όψει
της ίδρυσης της Αναπτυξιακής Τράπεζας – και αφετέρου, θα
διατυπώνονται προτάσεις για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα υπάρχει η δυνατότητα να προκύψουν από αυτή
τη συνεργασία .
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Ηλεκτρικές διασυνδέσεις για Δωδεκάνησα, Σαντορίνη και Μήλο
προκρίνει η ΡΑΕ
Τα πρώτα πορίσματα που έχει εξαγάγει η επιτροπή
που συστάθηκε από τη ΡΑΕ τον Δεκέμβριο του 2015
με σκοπό να μελετήσει τις δυνατότητες και τη σκοπιμότητα των ηλεκτρικών διασυνδέσεων των νησιών,
δείχνουν ότι πρέπει να διασυνδεθούν και άλλα νησιά
των Κυκλάδων και κυρίως η Σαντορίνη, η Μήλος,
ακόμα και η Αμοργός, όπως επίσης και τα περισσότερα και μεγαλύτερα νησιά της Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με το energypress.gr αυτό ανέφερε μεταξύ άλλων
ο πρόεδρος της ΡΑΕ Νίκος Μπουλαξής στη Θεσσαλονίκη, υποστηρίζοντας ότι η συντριπτική πλειοψηφία
των μη διασυνδεδεμένων νησιών και κυρίως των
νησιών μεγάλου ή και μέσου μεγέθους, καθώς και
των γύρω από αυτά μικρότερων, θα πρέπει εν τέλει
να διασυνδεθούν. Στόχος της Αρχής είναι η ολοκλήρωση από την επιτροπή του μεγαλύτερου μέρους της
δουλειάς της εντός του 2017, ώστε εντός του 2018
να περιληφθούν στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος οι διασυνδέσεις των νησιών που
θα κριθούν αναγκαίες, και με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα. Ειδικότερα, ο πρόεδρος της ΡΑΕ ανέφερε
σχετικά: «Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ στο
ζήτημα των διασυνδέσεων των ΜΔΝ που αποτελούν
διαχρονικό στόχο της ΡΑΕ και εξέχουσα προτεραιότητα της παρούσας διοίκησής της και κατά τα τελευταία
έτη, βρίσκονται στο κέντρο της ενεργειακής πολιτικής
της χώρας. Είμαι σήμερα περισσότερο αισιόδοξος για
την προώθηση κρίσιμων διασυνδέσεων, λόγω και
της πολιτικής βούλησης αλλά και της κινητικότητας
του νέου ΑΔΜΗΕ. Σε κάθε όμως περίπτωση, η Αρχή
και εγώ προσωπικά δεσμευόμαστε να προβούμε σε
κάθε νόμιμη και δυνατή λύση για την ολοκλήρωση
των έργων αυτών, κάνοντας χρήση, αν χρειαστεί,
των εξουσιών ανάληψης σχετικής πρωτοβουλίας για
την κατασκευή έργων του Συστήματος Μεταφοράς
που της αποδίδονται με τον ν. 4001/2011 και την
Οδηγία 72/2009/ΕΚ. Η επιτροπή που συστάθηκε από
τη ΡΑΕ τον Δεκέμβριο του 2015 εργάζεται στο στόχο
αυτό εντατικά και αποτελεσματικά, καθώς ήδη έχει
εξαγάγει κάποια πρώτα πορίσματα για τις Κυκλάδες
και τα Δωδεκάνησα και οι προτάσεις φαίνεται να δείχνουν ότι πρέπει να διασυνδεθούν και άλλα νησιά

των Κυκλάδων και κυρίως η Σαντορίνη, η Μήλος,
ακόμα και η Αμοργός, όπως επίσης και τα περισσότερα και μεγαλύτερα νησιά της Δωδεκανήσου. Περιμένουμε τις εισηγήσεις των διαχειριστών. Σύμφωνα με
τις προβλέψεις του ν. 4414/2016, η ΡΑΕ, βάσει των
πορισμάτων της Επιτροπής και των εισηγήσεων των
διαχειριστών, θα πρέπει να αποφανθεί για τον τρόπο
ηλεκτροδότησης των νησιών μακροπρόθεσμα (δηλαδή μέσω διασύνδεσης ή με τοπικούς σταθμούς), εντός
της τρέχουσας διετίας 2017-2018. Στόχος της Αρχής
είναι η ολοκλήρωση του μεγαλύτερου μέρους του έργου αυτού εντός του 2017, ώστε εντός του 2018 να
περιληφθούν στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης
του Συστήματος οι διασυνδέσεις των νησιών που θα
κριθούν αναγκαίες, και με δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα. Όπως είναι γνωστό, η διασύνδεση των νησιών
σχετίζεται με το μεγάλο ζήτημα του κόστους παροχής
των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) για τα νησιά,
το οποίο αποτελεί σημαντικό μέρος του τιμολογίου
ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνει κάθε καταναλωτής και είναι ένα από τα περιθώρια μείωσης των τιμολογίων. Στόχος λοιπόν είναι η μείωση ή και η εξάλειψή του σε βάθος χρόνου. Σε ετήσια βάση, το ύψος των
συνολικών επιβαρύνσεων των καταναλωτών από τις
ΥΚΩ ανέρχεται στην τάξη των 500 έως 800 εκατομμυρίων ευρώ, ανάλογα κυρίως με το κόστος του
πετρελαίου. Βάσει των σχετικών μελετών που έχουν
εκπονηθεί από τη ΡΑΕ ή άλλους φορείς κατά το παρελθόν, και φυσικά με βάση τα στοιχεία και δεδομένα
της περιόδου εκείνης, υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις ότι
η συντριπτική πλειοψηφία των μη διασυνδεδεμένων
νησιών και κυρίως των νησιών μεγάλου ή και μέσου
μεγέθους, καθώς και των γύρω από αυτά μικρότερων, θα πρέπει να διασυνδεθούν. Εφόσον επαληθευτούν, εντός της επόμενης δεκαετίας, θα πρέπει να
ενσωματωθεί στο ηπειρωτικό Σύστημα τουλάχιστον
το 80% της διακινούμενης ηλεκτρικής ενέργειας των
νησιών που σήμερα παράγεται κυρίως από τοπικούς
πετρελαϊκούς σταθμούς που επιφέρουν το υπέρογκο,
εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, ετήσιο κόστος
ΥΚΩ στον καταναλωτή. Τα λοιπά θα εξακολουθήσουν
να ηλεκτροδοτούνται αυτόνομα, βασιζόμενα και σε

υβριδικά συστήματα ΑΠΕ και αποθήκευσης, αλλά εξετάζεται και η εισαγωγή φυσικού αερίου. Αναμένεται
η ολοκλήρωση των σχετικών μελετών της Επιτροπής
για να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις από τη ΡΑΕ.
Είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι το κόστος των
έργων διασύνδεσης ακόμα και του συνόλου σχεδόν
των νησιών, το οποίο εκτιμάται περί τα 3-3,5 δις €,
είναι άμεσα συγκρίσιμο με τις επιβαρύνσεις για ΥΚΩ
των νησιών ορισμένων μόνο ετών, καθώς, μόνο την
τελευταία πενταετία, οι επιβαρύνσεις των καταναλωτών ανέρχονται σε ποσά περί των 3,5 δις €, εκ των
οποίων, περίπου το 70% αντιστοιχεί στο κόστος καυσίμου (πετρελαίου)».
-Αρχή του χρόνου ανοίγει η λιανική ρεύματος για όλα
τα μη διασυνδεδεμένα νησιά: Την απόφαση της ΡΑΕ
να προχωρήσει άμεσα, δηλαδή από την 1η Ιανουαρίου 2018, στο πλήρες άνοιγμα της λιανικής ρεύματος
σε όλα τα μη διασυνδεδεμένα νησιά της χώρας ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη ο πρόεδρος της Αρχής.
Μέχρι σήμερα, ως γνωστόν, το άνοιγμα έχει περιοριστεί στα δύο μεγαλύτερα μη διασυνδεδεμένα νησιά,
την Κρήτη και τη Ρόδο. Όπως είπε ο κ. Μπουλαξής:
«Τα καλά νέα για τους νησιώτες καταναλωτές των μη
διασυνδεδεμένων νησιών, είναι ότι η ΡΑΕ, κατόπιν
συζητήσεων που έχουν προηγηθεί με τον αρμόδιο
Διαχειριστή ΜΔΝ, θα προβεί σε άνοιγμα της λιανικής
αγοράς όλων των ΜΔΝ από 1.1.2018, οπότε θα μπορεί κάθε νησιώτης καταναλωτής, νοικοκυριό ή επιχείρηση, να επιλέξει τον πάροχο της αρεσκείας του και
να μειώσει ενδεχομένως σημαντικά το ενεργειακό του
κόστος». Τώρα, όσον αφορά στην παρούσα μορφή
της αγοράς των νησιών, με την εφαρμογή του Κώδικα
Διαχείρισης που θεσπίστηκε το 2014, καθώς και την
έγκριση από την ΡΑΕ το 2016 των βασικών στοιχείων
του δευτερογενούς πλαισίου, «άνοιξε» η αγορά της
Κρήτης με την δραστηριοποίηση ιδιωτών προμηθευτών από τον Αύγουστο του 2016 και στη Ρόδο από
1/1/2017. Ήδη, έως σήμερα ένα μερίδιο περί το 17%
της αγοράς έχει αλλάξει πάροχο στην Κρήτη, ενώ στη
Ρόδο το ποσοστό είναι 5-6%.

Άρθρο της Corriere della Sera για ιταλική συμμετοχή στο ΔΕΣΦΑ
«Snam, πέρασμα του φυσικού αερίου από την Ελλάδα
για την Ενωμένη Ευρώπη» τιτλοφορεί σήμερα άρθρο
της η ιταλική εφημερίδα Corriere della Sera. Η εφημερίδα
του Μιλάνου προσθέτει ότι «θα περάσουν από την Αθήνα

και από την Ιταλία τα αποθέματα από Ισραήλ, Ιράν και
το Ιράκ». Όπως αναφέρει η Corriere, η Snam και ο διευθυντής και διευθύνων σύμβουλός της, Μάρκο Αλβερά,
θέτουν ως στόχο την εξασφάλιση του 66% του ΔΕΣΦΑ,

που ιδιωτικοποιείται από την ελληνική κυβέρνηση. Ο κ.
Αλβερά τονίζει ότι πρόκειται για έναν σημαντικό κόμβο,
ώστε να γίνει πραγματικότητα η ευρωπαϊκή ενεργειακή
ενοποίηση.
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Τετραμερής στην Ρώμη για East Med - Ετοιμάζεται η διακυβερνητική
Συμφωνία
Ένα ακόμη βήμα στο μακρύ δρόμο για την υλοποίηση του υποθαλάσσιου αγωγού East Med συνιστά η
τετραμερής συνάντηση που θα λάβει χώρα σήμεραστην Ρώμη, με παρουσία από ελληνικής πλευράς του
Γ.Γ. Ενέργειας Μιχάλη Βερροιόπουλου. Σύμφωνα με
το Liberal.gr αφορά στην προετοιμασία της επόμενης
Διακυβερνητικής Συμφωνίας για την προώθηση του
σχεδιασμού του αγωγού, η οποία θα πραγματοποιηθεί
στην Κύπρο προς το τέλος του 2017 και θα αποτελέσει
αποφασιστικό βήμα για την επενδυτική ωρίμανση του
έργου. Σήμερα πάντως θα υπάρξει υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στο οποίο θα βάλουν την υπογραφή
τους Έλληνες, Ιταλοί, Κύπριοι και Ισραηλινοί, δείγμα
της δέσμευσής της για την στήριξη προς το έργο, ύψους
6,2 δισ ευρώ. Είχε προηγηθεί στις 15 Ιουνίου η κοινή
διακήρυξη Ελλάδας-Κύπρου και Ισράηλ, για την αναγνώριση της σημασίας προόδου των προκαταρκτικών
τεχνικοοικονομικών μελετών στον σχεδιασμό του
EastMed. Η διακήρυξη είχε υπογραφεί από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, τον
Κύπριο ομόλογό του Γιώργο Λακκοτρύπη και τον Ισ-

ραηλινό Γιουβάλ Στάνιτς, στο πλαίσιο των εργασιών
της τριμερούς συνάντησης κορυφής στη Θεσσαλονίκη.
Της συνάντησης δηλαδή όπου οι τρεις ηγέτες, Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ, Α.Τσίπρας, Α.Αναστασιάδης,
και Μπ.Νετανιάχου, δεσμεύθηκαν να προωθήσουν σε
ανώτατο πολιτικό επίπεδο, την υλοποίηση του έργου.
Σύμφωνα με τα όσα αποφασίσθηκαν στη Θεσσαλονίκη,
η υπογραφή της διακυβερνητικής συνεργασίας θα γίνει με τη συνδρομή και της Ιταλίας και θα αποτελέσει,
ένα αποφασιστικό βήμα για την επενδυτική ωρίμανση
του έργου, που εφόσον κατασκευασθεί, φιλοδοξεί να
αποτελέσει τον μακρύτερο και βαθύτερο υποθαλάσσιο αγωγό παγκοσμίως. Ο αγωγός θα διέρχεται υποθαλάσσια σε μήκος 1.900 χλμ. και σε βάθος έως και
3 χιλιομέτρων, προκειμένου να μεταφέρει περί τα 10
δισ. κ.μ. φυσικού αερίου ετησίως από τα κοιτάσματα
της Νοτιοανατολικής Μεσογείου προς την Ευρώπη. Η
Ελλάδα ενδιαφέρεται για το έργο με τη ιδιότητα τόσο
του στρατηγικού διαμετακομιστικού κόμβου, όσο και
της δυνητικής χώρας παραγωγού φυσικού αερίου από
μελλοντικές ανακαλύψεις. Η τριμερής της Θεσσαλονί-

κης τον Ιούνιο αποτέλεσε για τον East Med ένα σημαντικό βήμα, καθώς οι τρείς χώρες αποφάσισαν να αναβαθμίσουν την συνεργασία τους και να μεταφέρουν τις
όποιες διεργασίες, από τεχνικό και υπουργικό σε πολιτικό επίπεδο. Μια εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα να δοθεί το πράσινο φως ώστε Ελλάδα, Κύπρος και Ιταλία να
θέσουν την βάση υλοποίησης του έργου, η οποία είναι
η διακυβερνητική συνεργασία.Ένα ακόμη πιο αποφασιστικό βήμα για την επενδυτική ωρίμανση του έργου
πρόκειται να αποτελέσει η υπογραφή διακυβερνητικής
συμφωνίας, με την συνδρομή και της Ιταλίας, σε 4μερή
συνάντηση, που θα πραγματοποιηθεί στην Κύπρο προς
τα τέλη του 2017. Στόχος του αγωγού φυσικού αερίου
EastMed είναι να αποτελέσει έναν από τους δρόμους
μεταφοράς του φυσικού αερίου από τα κοιτάσματα της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη, μέσω της
Κύπρου, της Ελλάδας και της Ιταλίας. Το έργο στηρίζει
η Ευρωπαική Επιτροπή καθώς βλέπει την περιοχή της
Νοτιοανατολικής Μεσογείου ως μια νέα πηγή τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο, προκειμένου να αντισταθμίσει
την υπερβολική εξάρτηση της Ευρώπης από τη Ρωσία.

Στο ΥΠΕΝ η πρόταση της ΔΕΗ για τις εταιρείες λιανικής - Απαιτείται
νομοθετική ρύθμιση
Εγχείρημα πολύπλοκο, τεχνικά απαιτητικό αλλά και με
νομικές ιδιαιτερότητες, ωστόσο η πρόταση της ΔΕΗ για
σύσταση εταιρειών λιανικής που θα δημιουργηθούν
και θα διατεθούν προς πώληση προκειμένου να πέσει
το μερίδιο αγοράς της εταιρείας δεν έχει εγκαταλειφθεί
από την εταιρεία. Τουναντίον. Για να προχωρήσει η
πρόταση στη φάση της υλοποίησης διαπιστώθηκε από
τους νομικούς της ΔΕΗ ότι θα χρειαστεί νομοθετική
ρύθμιση, ώστε να διευθετηθούν μια σειρά από τεχνικά
ζητήματα αλλά και θέματα ουσίας. Το energypress.gr
γράφει ότι η πρόταση αυτή, κατά πληροφορίες είναι
έτοιμη και έχει παραδοθεί στο ΥΠΕΝ, το οποίο από την
πλευρά του θα αποφασίσει εάν τελικά θα προχωρήσει
το σχέδιο. Εδώ να θυμίζουμε ότι η πρόταση της ΔΕΗ
είχε αρχικά υποβληθεί ως ισοδύναμο. Δηλαδή να δημιουργηθούν οι εταιρείες λιανικής που θα πωληθούν σε
ενδιαφερόμενους, ως ισοδύναμο για την αντικατάσταση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ. Παρότι η σχετική πρόταση δεν έγινε αποδεκτή από τους θεσμούς, η ΔΕΗ επιμένει στην ορθότητα της πρότασής της, θεωρώντας ότι με
αυτήν μπορεί να διασφαλιστεί στην πράξη το άνοιγμα

της αγοράς στα μεγέθη και τα μερίδια που προβλέπονται στο μνημόνιο. Και παρότι δεν αναφέρεται ρητά στη
συμφωνία της αξιολόγησης, εντούτοις υπάρχει πρόβλεψη σε περίπτωση που διαπιστώνεται υπερκάλυψη
των στόχων για την απώλεια μεριδίου της ΔΕΗ τότε να
μειώνονται οι δημοπρατούμενες ποσότητες ενέργειας
στα ΝΟΜΕ. Μπορεί στη θεωρία αυτή η προσέγγιση να
είναι σωστή, ωστόσο στην πράξη έχουν διαπιστωθεί
αρκετά ζητήματα στα οποία θα πρέπει να δοθεί λύση
νομοθετικά και κυρίως να ληφθούν αποφάσεις για το
πως θα προχωρήσει - εάν θα προχωρήσει - το εγχείρημα. Για παράδειγμα το θέμα της εκχώρησης πελατών
είχε αντιμετωπιστεί και στην περίπτωση της μικρής
ΔΕΗ. Μόνο που τότε είχαμε την pro rata πώληση ενός
κομματιού της ΔΕΗ, ενώ τώρα πρέπει να αποφασιστεί
το είδος της εκχώρησης: θα μεταβιβαστούν συμβάσεις
πελατών ή εταιρεία στην οποία θα έχουν εκχωρηθεί οι
συμβάσεις με τους πελάτες;
Πως διασφαλίζεται ο πελάτης από ενδεχόμενες αλλαγές στα τιμολόγια και πως μπορεί να διασφαλιστεί ο
αγοραστής ότι δε θα χάσει τους πελάτες ακόμη και στο

μεταβατικό διάστημα που θα χρειαστεί μέχρι τη σύσταση της εταιρείας και την ολοκλήρωση της πώλησης;
Πως θα υπερπηδηθούν διάφορα νομικά εμπόδια κλπ.
Η μπάλα πλέον βρίσκεται στο γήπεδο του υπουργείου,
αναφέρουν πηγές της ΔΕΗ, που ξεκαθαρίζουν ότι η
πρόταση για την πώληση των εταιρειών λιανικής δεν
μπορεί να προχωρήσει χωρίς να δοθεί λύση στο πλήθος των ζητημάτων. Η ΔΕΗ έχει καταθέσει τις προτάσεις
και τις θέσεις της και εναπόκειται πλέον στο ΥΠΕΝ να
λάβει τις οριστικές αποφάσεις του, που δεν αποκλείεται
να συναρτηθούν και από την έκβαση των διαπραγματεύσεων και των συζητήσεων και στα άλλα ανοιχτά
μέτωπα της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού.
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Έρχεται νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τον τουρισμό
Στη δημοσίευση προσωρινού καταλόγου δικαιούχων προγράμματος επιδότησης προχώρησε το υπουργείο Οικονομίας.
Τον φυσικό φάκελο θα πρέπει να υποβάλουν οι επιχειρηματίες.
Έρχεται νέο πρόγραμμα. Σε ρεπορτάζ του σταμάτη Ζησίμου στο
energypress.gr αναλυτικά σημειώνεται ότι στα 1.439 ανήλθαν
τα επενδυτικά σχέδια του τουριστικού τομέα που υπήχθησαν στο
πρόγραμμα «Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον εκσυγχρονισμό
τους και την ποιοτική αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών».
Τα παραπάνω επενδυτικά σχέδια «αιτούνται» 79,2 εκατ. ευρώ
δημόσιας επιχορήγησης. Πλέον, αυτό που θα πρέπει να κάνουν
οι επιχειρηματίες που κρίθηκαν επιλαχόντες είναι η υποβολή των
φυσικών τους φακέλων, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η ένταξή
τους στη δράση. Με τη δημοσίευση του προσωρινού καταλόγου
των δικαιούχων για τη συγκεκριμένη δράση, «κλείνει» οριστικά η
αξιολόγηση των τεσσάρων προγραμμάτων για την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας που είχαν προκηρυχθεί τον Φεβρουάριο του
2016. Υπενθυμίζουμε ότι στη συγκεκριμένη δράση είχαν υποβληθεί 2.553 αιτήσεις, με συνολικό αιτούμενο προϋπολογισμό (δημόσια δαπάνη) 301 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τα όσα αναφέρουν
στελέχη του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο επόμενο
διάστημα δεν πρόκειται να επαναπροκηρυχθεί η δράση, καθώς
εξαρχής είχε προβλεφθεί ότι το πρόγραμμα θα υλοποιούνταν σε
έναν κύκλο. Ωστόσο, επισημαίνουν ότι το αργότερο έως τα μέσα
Οκτωβρίου, θα προκηρυχθεί ένα νέο πρόγραμμα για τον τομέα
του τουρισμού, προϋπολογισμού (δημόσια δαπάνη) ύψους 120
εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα φέρει τον τίτλο «Ενίσχυση της Ίδρυσης
και Λειτουργίας Νέων Τουριστικών Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων»
και στοχεύει στη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων για τη
δημιουργία νέων τουριστικών επιχειρήσεων. Ο επιχορηγούμενος
προϋπολογισμός της κάθε επένδυσης μπορεί να κυμαίνεται από
25.000 έως 400.000 ευρώ και με το ύψος της επιδότησης να καθορίζεται στο 45%. Ωστόσο μπορεί να διευρυνθεί στο 50%, εάν
υπάρχει πρόβλεψη για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.
Επιγραμματικά, επιλέξιμες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο του
προγράμματος είναι οι παρακάτω δραστηριότητες:
α) Τουριστικά Καταλύματα (σύμφωνα με τον Ν.4276/2014)

β) Κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα.
1. Ξενοδοχεία δυναμικότητας από 20 έως και 50 κλίνες.
Σημειώνεται ότι δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των 50 κλινών δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού-απόρριψης
της πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που
αφορά στη δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματοδοτηθεί
με ίδια κεφάλαια.
2. Ξενοδοχειακά τουριστικά καταλύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται στο π.δ. 33/1979.
3. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping).
γ) Μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα
1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα-τουριστικές επιπλωμένες
κατοικίες υπό τον περιορισμό ότι ο ελάχιστος αριθμός κατοικιών θα
ανέρχεται στις τέσσερις.
2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια-διαμερίσματα (3 και 4 κλειδιά), υπό τον περιορισμό ότι η ελάχιστη δυναμικότητα θα ανέρχεται
σε 20 κλίνες.
Οι παραπάνω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να τηρούνται υποχρεωτικά για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών ετών μετά την
ημερομηνία ολοκλήρωσης του επενδυτικού σχεδίου. Μη συμμόρφωση με την παραπάνω απαίτηση μπορεί να επιφέρει ανάκληση
της απόφασης ένταξης.
δ) Τουριστικά γραφεία
1. Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά την έννοια του άρθρου 1 του
ν. 393/1976 (Α΄199).
2. Γραφεία ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής
χρήσης αυτοκινήτων.
3. Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκατ.
4. Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που
έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα
ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977.
5. Ναυλομεσιτικά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση
επαγγελματικών πλοίων αναψυχής.
ε) Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού
Στην κατηγορία αυτή ενδεικτικά περιλαμβάνονται:

1. Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θαλάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, κολύμβηση και
λοιπά θαλάσσια αθλήματα), β) σε λίμνες - ποτάμια (π.χ. canoe
kayak, rafting κ.ά), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, αναρρίχηση, πίστες
mountain bike, αιωροπτερισμός- αλεξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση
φαραγγιών-δασών, τουρισμός άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης,
ιππασία κ.ά).
2. Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα όπως π.χ.
θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή άλλα επαγγελματικά
σκάφη αναψυχής).
3. Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός που αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με σκοπό να
αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες, β) τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρατηρητήρια, κέντρα
ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά καταφύγια), γ) περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται στα περιπατητικά μονοπάτια
της υπαίθρου και δ) περιηγητικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η
εκδρομή γίνεται στην ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον
αθλητικό τουρισμό που αναπτύσσεται σε λίμνες-ποτάμια, ορεινές,
ημιορεινές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές που αναφέρεται ανωτέρω.
4. Άλλες ειδικές - εναλλακτικές μορφές τουρισμού: Ψυχαγωγικά
και θεματικά πάρκα, π.χ. πάρκα περιπέτειας, πάρκα ομοιωμάτων
(miniature parks) κ.ά.
στ) Λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες στον Τομέα
του Τουρισμού
Ως λοιπές επιχειρηματικές δραστηριότητες νοούνται εκείνες που δεν
περιέχονται στις παραπάνω κατηγορίες αλλά θα αναφέρονται στον
πίνακα του Παραρτήματος V Επιλέξιμες Δραστηριότητες (ΚΑΔ)
στον οδηγό εφαρμογής του προγράμματος που θα δημοσιευθεί.

Ημερίδες για την 1η αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής Ποταμών και για τα Σχέδια Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας
Στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2017, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του
Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τη
Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης, διοργανώνουν στο Ηράκλειο δύο ημερίδες στο πλαίσιο εφαρμογής της
Οδηγίας Πλαίσιο για τα Ύδατα και της Οδηγίας για την αξιολόγηση
και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας. Σύμφωνα με σχετική
ανακοίνωση συγκεκριμένα, στο Συνεδριακό Κέντρο Παγκρήτιας
Συνεταιριστικής Τράπεζας, Λ. Ικάρου 5 στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθούν οι ακόλουθες ημερίδες:
12/09 και ώρα 09:30 Ημερίδα με θέμα: «1η Αναθεώρηση των Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Κρήτης (EL13)» και
13/09 και ώρα 09:30 Ημερίδα με θέμα: «Σχέδιο Διαχείρισης Κιν-

δύνων Πλημμύρας Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού
Διαμερίσματος Κρήτης (EL13)».
Οι ημερίδες διεξάγονται στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης
για την υλοποίηση της 1ης αναθεώρησης των Σχεδίων Διαχείρισης
Λεκανών Απορροής Ποταμών και για την κατάρτιση των Σχεδίων
Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας των Υδατικών Διαμερισμάτων
της χώρας. Η ολοκλήρωση του συνόλου των Σχεδίων Διαχείρισης αποτελεί ουσιαστικά υλοποίηση μίας ενιαίας πολιτικής για τα
ύδατα, η οποία τίθεται σε εφαρμογή για πρώτη φορά σε εθνικό
επίπεδο και ικανοποιεί μια υποχρέωση της χώρας που καθυστερεί
εδώ και έξι χρόνια, απελευθερώνοντας κοινοτικούς πόρους στους
τομείς της ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης και αποφεύγοντας κυρώσεις και πρόστιμα. Στη βάση αυτή και επικουρικά με τη

διαβούλευση μέσω των ειδικά διαμορφωμένων ιστοσελίδων του
Υπουργείου http://wfdver.ypeka.gr/ και http://floods.ypeka.gr/,
οι εμπλεκόμενοι φορείς, οι ενδιαφερόμενοι και το κοινό καλούνται
να συμμετέχουν ενεργά, μέσω ενός εποικοδομητικού διαλόγου και
ανταλλαγής απόψεων. Η ορθολογική διαχείριση των υδατικών
πόρων της χώρας ξεκινά από τοπικό επίπεδο και είναι ευθύνη
όλων μας. Για περαιτέρω διευκρινίσεις: Ταχ. Δ/νση : Αμαλιάδος 17
Ταχ. Κωδ: 115 23, Αθήνα Δ/νση ηλ/κού ταχ/μείου: info.egy@prv.
ypeka.gr Τηλ.210 6475101, 213 1515410, 213 1515411
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Σε τροχιά ανάκαμψης η ελληνική βιομηχανία,
τονίστηκε σε ειδική εκδήλωση στη ΔΕΘ
Ένα ενιαίο χώρο στις μεταφορές, δουλεύει εντατικά προκειμένου
να δημιουργήσει η Ευρασιατική Ένωση, ανακοίνωσε ο Ρώσος
υπουργός Μεταφορών, Maksim Sokolov, μιλώντας από το
βήμα του πρώτου Ελληνο-Ευρασιατικού Οικονομικού Φόρουμ,
που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, στο πλαίσιο της 82ης
ΔΕΘ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Τονίζοντας ότι οι μεταφορές
πρέπει να γίνονται ανεμπόδιστα και ελεύθερα, από τη Λισαβόνα
ως το Βλαδιβοστόκ, ο ίδιος υποστήριξε ότι την τρέχουσα περίοδο μελετάται ο οδικός χάρτης, που από το 2020 θα άρει όλα
τα εμπόδια στις οδικές μεταφορές ενώ έχει υπογραφεί ο χάρτης
για τον «κοινό Ευρασιατικό ουρανό». Παράλληλα, όπως ο ίδιος
πρόσθεσε, διαμορφώνεται το ρυθμιστικό πλαίσιο λειτουργίας
των σιδηροδρόμων, καταρτίζεται ενιαίο τιμολόγιο και κοινός
τρόπος προσέγγισης με τρίτες χώρες. Χαιρετίζοντας το «Νέο
Δρόμο του Μεταξιού», που όπως επισήμανε ο Ρώσος υπουργός
Μεταφορών βρίσκεται στο πνεύμα του «Φωτεινού Δρόμου» του
Καζακστάν και του «Δρόμου της Στέπας» της Μογγολίας, διατύπωσε την πεποίθησή του ότι η Ελλάδα μπορεί πράγματι να είναι η
γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης γιατί όλοι οι δρόμοι των μεταφορών περνάνε από αυτήν. Στο πλαίσιο αυτό, διατύπωσε την
επιθυμία για συνεργασία με την Ελλάδα σε επενδυτικά projects
στις μεταφορές και «όχι μόνο», όπως υπογράμμισε χαρακτηριστικά.
-Σε τροχιά ανάκαμψης η ελληνική βιομηχανία. Με
θετικό ρυθμό 7%, αναμένεται να τρέξει φέτος η ελληνική βιομηχανία, με το συνολικό ΑΕΠ για τη χώρα μας για το 2017 να
αναμένεται στο +2%, όπως επισήμανε από το βήμα του Φόρουμ ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας, Στρατής Ζαφείρης.
Όπως ο ίδιος σημείωσε «από το 2016 η ελληνική βιομηχανία
δείχνει σαφή σημάδια ανάκαμψης και το 2016 εμφάνισε θετική
μεταβολή της τάξης του 2%». Μεταξύ άλλων, ο ίδιος σημείωσε

ότι η ελληνική κυβέρνηση θέτει σαν στόχο, «αν και όχι επίσημα
διακηρυγμένο», η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ να
ανεβεί στο 13,5%, ενώ γνωστοποίησε ότι σε συνεργασία με
κλαδικούς φορείς, προχωρά στην απλοποίηση των διαδικασιών
αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Κατά τον ίδιο, οι κλάδοι που
βρίσκονται υπό παρέμβασης είναι οι εξής: φαρμάκου, τροφίμων, κλωστοϋφαντουργίας και δομικών υλικών, όπως και όσοι
αφορούν σε καινοτομία που ήδη ανακάμπτουν. Σημείωσε δε ότι
ενώ «προοπτικές κρυφές έχει και ο προβληματικός κλάδος της
ναυπηγικής βιομηχανίας». Υπογραμμίζοντας δε τις επενδυτικές
ευκαιρίες στην Ελλάδα, ο κ. Ζαφείρης γνωστοποίησε ότι περί τα
1.000 εργοστάσια είναι ανενεργά και μπορούν με σχετικά μικρές
επενδύσεις να γεννηθούν και πάλι. Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπής, Tigran Sargsyan,
υπογράμμισε ότι Ευρασιατική Ένωση προωθεί τη δημιουργία
μίας ενιαίας οικονομικής αγοράς, εντός της οποίας θα προωθείται η κατάργηση των δύσκαμπτων κανονισμών λειτουργίας της
βιομηχανικής εποχής. Πρόσθεσε ότι η Ένωση επενδύει στο κινεζικό σχέδιο «One Belt, One Road» και επισήμανε ότι το Λιμάνι της
Θεσσαλονίκης θα αποτελέσει βασικό σταθμό στο Νέο Δρόμο του
Μεταξιού. Υπογραμμίζοντας ότι οι χώρες-μέλη της Ευρασιατικής
Ένωσης, έχουν ήδη ξεκινήσει τη δημιυργία ενιαίων προτύπωσν
στη βαριά βιομηχανία, ο Επίτροπος Βιομηχανίας & Γεωργίας
και μέλος δ.σ. της Ευρασιατικής Οικονομικής Επιτροπή, Seygey
Sidorskiy, γνωστοποίησε ότι τα επόμενα έτη θα δοθεί έμφαση και
σε άλλους τομείς, των βιοτεχνολογίας, αεροναυπηγικής και της
ψηφιακής τεχνολογίας. Ωστόσο, όπως σημείωσε, στόχος είναι η
συνεργασία με τρίτες χώρες και μέλη της Ε.Ε., στην ελαφρά βιομηχανία και ειδικότερα σε τομείς όπως:μεταποίηση αγροτικών
προϊόντων, χημική βιομηχανία και την μεταλλοβιομηχανία. Μάλιστα, στο πλαίσιο αυτό σημείωσε ότι η συνεργασία με την Ελλά-

δα θα μπορούσε να επεκταθεί στους κλάδους της υφαντουργίας,
της ναυπηγικής, αλλά και της πολεμικής βιομηχανίας. Μεταξύ
άλλων τόνισε ότι ελληνικές εταιρείες ήδη μπορούν εύκολα να
ανοίξουν γραφεία σε Αρμενία και Καζακστάν. Στην επικείμενη
υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με τον Σύνδεσμο Ελλήνων
Βιομηχάνων στη Μόσχα, στην επόμενη συνεδρίαση του Ελληνο- Ρωσικού Συμβουλίου, που πρόκειται να πραγματοποιηθεί
στην πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου, αναφέρθηκε ο πρόεδρος
του σιδηροδρομικού μεταφορέα Novotrans και εκπρόσωπος
της Ένωσης Βιομηχάνων και Επιχειρηματιών Ρωσίας (RSPP),
Κοnstantin Goncharov. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηαχνιών Β. Ελλάδας (ΣΒΒΕ), Αθανάσιος Σαββάκης, αναφέρθηκε
στη μέχρι τώρα συνεργασία βορειοελλαδικών επιχειρήσεων
με εταιρείες των χωρών - μελών της Ευρασιατικής Ένωσης
και εξέφρασε την προθυμία και ετοιμότητα των Ελλήνων «για
συνεργασίες κάθε είδους σε όλους ανεξαιρέτως τους βιομηχανικούς κλάδους». Υπογραμμίζεται ότι το φόρουμ χαιρέτισαν
μεταξύ άλλων οι:πρέσβυς της Αρμενίας στην Ελλάδα, Fadey
Charchoghlyan, Λευκορωσίας, Vladimir Voronkovich, Καζακστάν, Aleksey Volkov και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Andrey
Maslov. To Φόρουμ, διοργανώθηκε από το Enterprise Greece,
σε συνεργασία με την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση, ενώ τις
εργασίες του συντόνισαν ο πρόεδρος του Enterprise Greece,
Xρήστος Στάικος και, της Ένωσης, Vladimir Salamatov. Υπογραμμίζεται ότι η Ευρασιατική Οικονομική Ένωση είναι ένας οργανισμός, που ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2015 και πλαισιώνεται από πέντε χώρες - μέλη, τις Ρωσία, Λευκορωσία, Αρμενία,
Καζακστάν και Κιργιστάν.

ΕΛΣΤΑΤ : Αύξηση 0,6% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους το β’
τρίμηνο εφέτος
Αύξηση 0,6% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους στο σύνολο
της οικονομίας εκτός από τον πρωτογενή τομέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών, χωρίς καμία διόρθωση (εποχική ή διόρθωση
ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών), το β’ τρίμηνο εφέτος
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2016, έναντι

αύξησης 4,1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2016 προς το 2015.
To ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο ίδιος
δείκτης με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον
αριθμό των εργασίμων ημερών, παρουσίασε αύξηση 0,5% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου 2016, έναντι αύξησης

4,6% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2016 προς το 2015. Ενώ, με
διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών, σημείωσε
αύξηση 0,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του β’ τριμήνου
2016, έναντι αύξησης 4,1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2016
προς το 2015

Απάντηση Επιτρόπου Έρευνας της ΕΕ για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»
«Οι χώρες με τις χαμηλότερες επιδόσεις στην Έρευνα και την Καινοτομία (Ε&Κ) θα ωφεληθούν περισσότερο από το πρόγραμμα
«Ορίζοντας 2020» και θα αξιοποιήσουν πλήρως το δυναμικό
βιώσιμης αριστείας που διαθέτουν». Αυτό, σύμφωνα με το ΑΠΕΜΠΕ απαντά ο επίτροπος για θέματα Έρευνας, Επιστήμης και Καινοτομίας, Κάρλος Μοέντας, στην ερώτηση του ευρωβουλευτή του
ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Παπαδημούλη, εάν προβλέπεται στο ευρωπαϊκό
πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ειδική στήριξη για όσα κράτη-μέλη

παρουσιάζουν χαμηλότερες επιδόσεις στην έρευνα και την καινοτομία, ώστε να ενισχύσουν τις επιδόσεις τους και να αυξήσουν τη
συμμετοχή τους στα χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ. Ωστόσο, τονίζει ότι «θα πραγματοποιηθεί διεξοδική ανάλυση για να
αξιολογηθεί και να προσδιορισθεί το πλαίσιο επιλογής αυτών των
χωρών με χαμηλές επιδόσεις Ε&Κ μετά το 2020». Στην ερώτησή
του, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αναφερόμενος στον σύνθετο
δείκτη αριστείας που χρησιμοποιεί η Κομισιόν για να υπολογίσει τις

σχετικές επιδόσεις των 28 κρατών-μελών, είχε επισημάνει ότι «υπολογίσθηκε το 2014 και έκτοτε δεν επαναϋπολογίσθηκε», ρωτώντας
την Επιτροπή «τι μέτρα θα πάρει για τον επαναπροσδιορισμό των
κρατών-μελών σε χώρες χαμηλής και υψηλής απόδοσης».

14

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τριάντα εκατ. ευρώ από το ΠΔΕ για συντηρήσεις του οδικού δικτύου στην
Κεντρική Μακεδονία
Τριάντα εκατομμύρια ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων διατίθενται στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας προκειμένου το επόμενο χρονικό διάστημα
να προχωρήσει σε έργα συντήρησης του οδικού δικτύου.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα σχετικά έγγραφα υπέγραψαν χθες ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης και ο περιφερειάρχης Κεντρικής
Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, κατά τη διάρκεια
της συνάντησης που είχαν στην έδρα της Περιφέρειας.
Ο κ. Χαρίτσης επισήμανε ότι κατόπιν αιτήματος του περιφερειάρχη, προχωρά η σχετική χρηματοδότηση και
γνωστοποίησε πως σε ό,τι αφορά το έργο Θεσσαλονίκη
- Έδεσσας, που εκκρεμεί εδώ και χρόνια, το υπουργείο
προχωρά στη χρηματοδότηση όλων των απαραίτητων
απαλλοτριώσεων με 10 εκατ. ευρώ. Στη συνέχεια, το
υπουργείο σε συνεργασία με την Περιφέρεια, θα προχωρήσει και στην εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για
την υλοποίηση του έργου σύντομα.
Ο κ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε πολύ σημαντικά τα έργα
αυτά, ανέφερε ότι ο υπουργός αντιλήφθηκε όσα του έθεσε πριν από κάποιους μήνες, αναφέρθηκε στις επιδόσεις
της Περιφέρειας ως προς την απορρόφηση των πόρων

του ΕΣΠΑ και παρέδωσε στον κ. Χαρίτση το βραβείο που
κέρδισε η Περιφέρεια, καθώς επελέγη ως η Επιχειρηματική Περιφέρεια της Ευρώπης από την Κομισιόν, το Ευρωκοινοβούλιο και την Επιτροπή των Περιφερειών.
«Η δουλειά που έγινε το προηγούμενο διάστημα και από
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - γιατί τα βραβεία
δεν προκύπτουν τυχαία - είναι αποτέλεσμα μιας συγκεκριμένης δουλειάς που αναγνωρίστηκε και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο» τόνισε από την πλευρά του ο κ. Χαρίτσης.
Εξάλλου υπογράμμισε ότι γίνεται προσπάθεια σε εθνικό
επίπεδο για να αξιοποιηθούν πλήρως όλα τα κοινοτικά
κονδύλια που υπάρχουν στη διάθεση της χώρας, γνωστοποίησε ότι το Περιφερειακό Ταμείο Συμμετοχών θα
προχωρήσει, ενώ σημείωσε ότι γίνονται προσπάθειες να
επιταχυνθούν οι γραφειοκρατικές διαδικασίες στον τομέα
της επιχειρηματικότητας. «Πόροι που ξεπερνούν τα 120
- 125 εκατ. ευρώ θα διοχετευτούν στην οικονομία της
περιοχής, τις επιχειρήσεις» είπε και πρόσθεσε ότι για τα
προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα εκδόθηκαν προσκλήσεις και ξεκίνησε τις προηγούμενες μέρες και η εκταμίευση των χρημάτων.
Σε ό,τι αφορά γενικότερα την κατάσταση στην οικονομία,

ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι τα μηνύματα είναι πολύ ενθαρρυντικά, έφερε ως παράδειγμα την επίσκεψη του Γάλλου
Προέδρου Μακρόν και της πολυμελούς αντιπροσωπείας
υπουργών και επιχειρηματιών από τη Γαλλία αλλά και
τις συναντήσεις που έγιναν στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με Κινέζους επιχειρηματίες και εκπροσώπους
μεγάλων επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην Ελλάδα. «Το κλίμα αλλάζει και η συνεργασία που έχουμε ως κυβέρνηση με τις Περιφέρειες
για να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε αυτό το μομέντουμ
προς όφελος της ελληνικής οικονομίας είναι πάρα πολύ
σημαντικό» υπογράμμισε.

Προγραμματική Σύμβαση για το έργο ύδρευσης στην Αγία Πελαγία Κυθήρων
Την Προγραμματική Σύμβαση για το έργο «Κατασκευή
Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης Αγίας Πελαγίας Κυθήρων»
υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο
Δήμαρχος Κυθήρων, Ευστράτιος Χαρχαλάκης.
Το έργο, προϋπολογισμού 3.100.000 € με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περιφέρειας Αττικής και θα
δημοπρατηθεί από τον Δήμο Κυθήρων με τη συνδρομή
των τεχνικών υπηρεσιών της Π.Ε. Νήσων. Σύμφωνα με
το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για ένα μεγάλης σημασίας έργο για
τον οικισμό της Αγίας Πελαγίας, που λόγω της ταχύτατης
οικιστικής του ανάπτυξης και της μεγάλης συγκέντρωσης
τουριστικών και εμπορικών επιχειρήσεων, απαιτεί νέες
σύγχρονες υποδομές με στόχο, όχι μόνο τις παρούσες
ανάγκες, αλλά κυρίως τις μελλοντικές. Το συγκεκριμένο
έργο αποτελεί μια πολυετή εκκρεμότητα για την ευρύτερη
περιοχή, καθώς η σύμβαση εκπόνησης της μελέτης του
υπεγράφη στις 15/3/2002 ανάμεσα στην ανάδοχο εταιρεία
και τον τότε πρώτο Δήμαρχο Κυθήρων Αρτέμιο Καλλίγερο.
Ουσιαστικά οι μελέτες παρέμειναν ανενεργές επί σχεδόν

15 χρόνια, ενώ το 2014 η τότε Δημοτική Αρχή τις υπέβαλε
για χρηματοδότηση στο ΕΠ.ΠΕΡ.Α.Α., ωστόσο η πρόταση
υποβλήθηκε εκπρόθεσμα και συνεπώς απορρίφθηκε.
Πρέπει επίσης να τονιστεί ότι το έργο αυτό απασχόλησε την
τελευταία δεκαπενταετία την τοπική κοινωνία καθώς αποτελούσε διαχρονική υπόσχεση τόσο των Δημοτικών όσο
και των Περιφερειακών Αρχών, χωρίς όμως να υλοποιείται. Σημειώνεται, τέλος, ότι οι υδροδοτικές δυνατότητες
της Αγίας Πελαγίας, του πλέον επιβαρυμένου τουριστικά
οικισμού των Κυθήρων, θα ενισχυθούν ακόμη περισσότερο καθώς η Περιφέρεια Αττικής χρηματοδοτεί με ίδιους
πόρους (1.300.000 €) την προμήθεια και εγκατάσταση 2
μονάδων αφαλάτωσης στα Κύθηρα (μία στην Αγία Πελαγία και μία στο Διακόφτι), η μελέτη των οποίων ωριμάζει
με δαπάνες του Δήμου Κυθήρων και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός των προσεχών μηνών.
Η βελτίωση των υποδομών της καθημερινότητας και
κύρια του κρίσιμου τομέα της ύδρευσης αποτελεί καίρια
αναπτυξιακή προτεραιότητα για την Περιφέρεια Αττικής.
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Έξι νέοι Έλληνες ερευνητές επιχορηγούνται αδρά από το Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο Έρευνας
Έξι πολλά υποσχόμενοι Έλληνες ερευνητές, που όλοι διεξάγουν έρευνα στο εξωτερικό, είναι ανάμεσα στη νέα «φουρνιά»
των 406 Ευρωπαίων ερευνητών, που βρίσκονται στην αρχή
της σταδιοδρομίας τους και θα ενισχυθούν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) με γενναιόδωρες επιχορηγήσεις
εκκίνησης (starting grants). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ερευνητές θα λάβουν το συνολικό ποσό των 605 εκατ. ευρώ (έως
1,5 εκατ. ευρώ ανά επιχορήγηση), προκειμένου να συγκροτήσουν τις δικές τους ερευνητικές ομάδες και να αναπτύξουν τις
ρηξικέλευθες ιδέες τους. Οι έξι Έλληνες που επελέγησαν, είναι
οι: Κωνσταντίνος Δημητριάδης (Γερμανία-Ερευνητικό Κέντρο
Max-Planck), Κωνσταντίνος Στέλλος (Γερμανία-Πανεπιστήμιο Γκέτε Φρανκφούρτης), Ιωάννης Στεφάνου (Γαλλία-Ecole
Nationale Des Pontes et Chaussees), Γεώργιος Σωτηρίου
(Σουηδία-Ινστιτούτο Καρολίνσκα Στοκχόλμης), Ελένη Διαμαντή (Γαλλία-CNRS-Telecom Paris Tech) και Παναγιώτης Μερκούρης (Ολλανδία-Πανεπιστήμιο Γκρόνιγκεν). Ο πρόεδρος
του ΕΣΕ, καθηγητής Ζαν-Πιέρ Μπουργκινιόν, εξέφρασε την
ικανοποίησή του, επειδή «ο διαγωνισμός για τις «Επιχορηγή-

σεις Εκκίνησης 2017» προσήλκυσε περισσότερες γυναίκες από
ποτέ. Πολλώ δε μάλλον που οι τέσσερις από τους δέκα νικητές
είναι γυναίκε, πράγμα που επίσης αποτελεί ρεκόρ από καταβολής ΕΣΕ. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό αποτελεί καλό οιωνό
για το μέλλον της επιστήμης στην Ευρώπη, καθώς πρέπει να
αξιοποιηθούν όλα τα διαθέσιμα ταλέντα». Οι έρευνες των νέων
δικαιούχων επιχορήγησης από το ΕΣΕ θα καλύψουν ένα ευρύ
φάσμα τομέων: Από την υγεία σχετικά με τις χρόνιες μολύνσεις
και το άσθμα, έως τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών,
την ασφάλεια των δικτύων και την κλιματική αλλαγή. Οι περισσότερες από τις 406 επιχορηγήσεις, που παρέχονται στο
πλαίσιο του προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ
«Ορίζοντας 2020», θα δοθούν σε Γερμανούς ερευνητές (65),
Γάλλους (48) και Ιταλούς (43). Ο κ. Κάρλος Μοέδας, Επίτροπος
αρμόδιος για την έρευνα, την επιστήμη και την καινοτομία, δήλωσε: «Τα εξαιρετικά ταλέντα χρειάζονται τις σωστές συνθήκες
στον κατάλληλο χρόνο για να ευδοκιμήσουν. Η ΕΕ παρέχει τις
καλύτερες δυνατές συνθήκες στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας
του ερευνητή μέσω των Επιχορηγήσεων Εκκίνησης του ΕΣΕ.

Γι’ αυτό και η εν λόγω χρηματοδότηση είναι τόσο ζωτικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης ως επιστημονικού κόμβου:
κρατάει και προσελκύει νέα ταλέντα.» Ο πρόεδρος του ΕΣΕ, καθηγητής Jean-Pierre Bourguignon, πρόσθεσε: «Με χαροποιεί
ιδιαίτερα το γεγονός ότι ο διαγωνισμός για τις Επιχορηγήσεις
Εκκίνησης 2017 προσήλκυσε περισσότερες γυναίκες από ποτέ.
Πολλώ δε μάλλον που οι τέσσερεις από τους δέκα νικητές είναι
γυναίκες – πράγμα που επίσης αποτελεί ρεκόρ από καταβολής
ΕΣΕ. Είμαι πεπεισμένος ότι αυτό αποτελεί καλό οιωνό για το
μέλλον της επιστήμης στην Ευρώπη – πρέπει να αξιοποιηθούν
όλα τα διαθέσιμα ταλέντα.» Οι έρευνες των νέων δικαιούχων
χορηγίας από το ΕΣΕ θα καλύψουν ευρύ φάσμα τομέων: από
την υγεία σχετικά με τις χρόνιες μολύνσεις ή το άσθμα, έως τη
διαχείριση καταστροφών, την ασφάλεια δικτύου και την κλιματική αλλαγή. Οι επιχορηγήσεις παρέχονται στο πλαίσιο του
προγράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας
2020».

Έως τις 29 Σεπτεμβρίου οι υποψηφιότητες για τα βραβεία «Made in Greece 2017»
Η 29η Σεπτεμβρίου είναι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής
υποψηφιοτήτων από παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς για τα βραβεία «Made in Greece 2017». Σύμφωνα με
το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα βραβεία διοργανώνονται από την Ελληνική
Ακαδημία Μάρκετινγκ (ΕΛΑΜ) και αναδεικνύουν και επιβραβεύουν παραγωγικές επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επιτυγχάνουν εξαιρετικές
επιδόσεις στη δημιουργία και διάθεση προϊόντων. Η φετινή
διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ενώ στο πλαίσιό της
θα δοθεί η ευκαιρία στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών να
απονείμει και το Βραβείο Βιοτεχνικής Αριστείας. Όπως ανέφερε ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
και πρόεδρος της Ελληνικής Ακαδημίας Μάρκετινγκ, Γιώργος
Αυλωνίτης, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, ο θεσμός
εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεχούς προσπάθειας της ΕΛΑΜ
για την ενδυνάμωση και διάδοση ενός νέου αναπτυξιακού

μοντέλου καινοτομίας και εξωστρέφειας, που να απαντά στις
σύγχρονες προκλήσεις παραγωγής και μάρκετινγκ προϊόντων. Βασικά κριτήρια αξιολόγησης, αριστείας και επιβράβευσης αποτελούν η ποιότητα, η καινοτομία, η διαφοροποίηση,
οι στοχευμένες αγορές, τα διεθνή δίκτυα διανομών και τα
ισχυρά «brand names». «Βραβεύουμε επιχειρήσεις που πίστεψαν και πιστεύουν στην εξωστρέφεια, στη καινοτομία και στο
χτίσιμο μιας ισχυρής μπράντας» σημείωσε ο κ. Αυλωνίτης και
πρόσθεσε: «Τα δύο αυτά χρόνια έχουν διακριθεί 75 συνολικά
επιχειρήσεις που αναπτύσσονται δυναμικά μέσα στην περίοδο
της κρίσης επειδή πιστεύουν σε αυτές τις βασικές αρχές». Στο
πλαίσιο του θεσμού έχει ενταχθεί και το βραβείο Δίολκος, με
το οποίο επιβραβεύονται άτομα που διακρίθηκαν με το έργο
τους με μεγάλη διεθνή απήχηση. Από την πλευρά του, ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Γιώργος
Μπάλτας, παρουσίασε τις 12 κατηγορίες των βραβείων. Οι
νικητές θα αναδειχθούν μέσα από τις κατηγορίες των βρα-

βείων που καθορίζονται ως εξής: Βραβείο Επώνυμου Ελληνικού Προϊόντος, Βραβείο Καινοτόμου Προϊόντος, Βραβείο
Εξαγωγικής Αριστείας-Καταναλωτικού Προϊόντος, Βραβείο
Εξαγωγικής Αριστείας-Βιομηχανικού Προϊόντος, Βραβείο Βιομηχανικής Αριστείας, Βραβείο Αγροτικής Αριστείας, Βραβείο
Επιχειρηματικής Αριστείας, Βραβείο Νεοφυούς Παραγωγικής
Αριστείας, Κλαδικό Βραβείο Τροφίμων και Ποτών, Κλαδικό
Βραβείο Ένδυσης, Υπόδησης και Αξεσουάρ, Κλαδικό Βραβείο
Προσωπικής & Οικιακής Φροντίδας, και Κλαδικό Βραβείο
Διαρκών Καταναλωτικών Προϊόντων Οι ενδιαφερόμενες
επιχειρήσεις και οργανισμοί μπορούν να καταθέτουν την υποψηφιότητά τους μόνο ηλεκτρονικά μέσα από την ιστοσελίδα
HYPERLINK «http://www.madeingreeceawards.gr»www.
madeingreeceawards.gr, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29η Σεπτεμβρίου 2017. Η τελετή απονομής των
βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 11 Δεκεμβρίου, σε ειδική
εκδήλωση στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Διαγωνισμός Ernst & Young για τον «Επιχειρηματίας της Χρονιάς» 2017
Τον διαγωνισμό για την ανάδειξη του Έλληνα «Επιχειρηματία της Χρονιάς», έναν από τους σημαντικότερους
παγκόσμιους θεσμούς αφιερωμένους στην επιχειρηματικότητα, διοργανώνει για ακόμα μία χρονιά η Ernst
& Young Ελλάδος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η τελετή
απονομής θα πραγματοποιηθεί το Μάρτιο του 2018. Ο
νικητής του διαγωνισμού θα έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει στο διαγωνισμό EY World Entrepreneur Of The
Year, που θα λάβει χώρα στο Μόντε Κάρλο τον Ιούνιο

του 2018, εκπροσωπώντας την ελληνική επιχειρηματικότητα. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό, με
υποβολή υποψηφιότητας έως τις 20 Οκτωβρίου 2017,
έχει κάθε ιδιοκτήτης ή μέτοχος μιας ελληνικής ιδιωτικής
επιχείρησης, ο οποίος είναι ο βασικός υπεύθυνος για την
απόδοσή της και αποτελεί ανώτατο, ενεργό στέλεχος της
διοίκησής της. Παράλληλα, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, δίνεται η δυνατότητα στο κοινό να προτείνει έναν
επιχειρηματία ως υποψήφιο στο διαγωνισμό. Ο διαγω-

νισμός EY Entrepreneur Of The Year είναι ένας από τους
σημαντικότερους παγκόσμιας εμβέλειας θεσμούς αφιερωμένους στην επιχειρηματικότητα, καθώς διεξάγεται σε
περισσότερες από 145 πόλεις σε 65 χώρες ανά τον κόσμο,
ενώ διαθέτει ιστορία περισσότερων από 30 ετών.
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To Prototype by TEE είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόµων ιδεών,
τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης,
διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά
και προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
To Prototype by TEE αποτελεί πρωτοβουλία του ΤΕΕ και υλοποιείται καταρχήν
µε τη συνεργασία του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και µε τη συµµετοχή
εξειδικευµένων επιµέρους επιστηµονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυµάτων.
Στηρίζεται και αξιοποιεί την επιστηµονική, διοικητική, οικονοµική και αναπτυξιακή γνώση
που δίνουν οι 110 χιλιάδες µηχανικοί-µέλη του ΤΕΕ και φιλοδοξεί να ενισχύσει στην πράξη
την επόµενη γενιά επιχειρηµατικών ιδεών και εφαρµοσµένης έρευνας της χώρας µας.

THE START-UP SUPPORT NETWORK
Μπες στο https://prototype.tee.gr/
και ξεκίνα το ταξίδι στον κόσµο της καινοτοµίας
µε υποστηρικτές και µέντορες τους συναδέλφους σου!

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
«ΓΟΝΑΤΙΣΑΝ» ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ ΚΑΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ: ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΔΙΣ. ΕΥΡΩ
ΑΠΛΗΡΩΤΟΙ ΦΟΡΟΙ ΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ
www.protothema.gr
Άλμα δύο δισ. ευρώ σημείωσαν σε ένα μήνα τα ληξιπρόθεσμα
χρέη από απλήρωτους φόρους και πλέον 1.000.000 οφειλέτες
βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με κατασχέσεις από την
εφορία.
Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η ΑΑΔΕ, το μήνα Ιούλιο, 4.000.000 φορολογούμενοι χρωστούσαν συνολικά ληξιπρόθεσμα χρέη 97,4 δισ. ευρώ. Σε σχέση με ένα μήνα πριν,
τον Ιούνιο, τα χρέη αυξήθηκαν κατά 1,8 δισ. ευρώ, από τα
95,6 δισ. που ήταν τον Ιούνιο.
Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι ακόμα χειρότερη από αυτήν
που δείχνουν οι αριθμοί αυτοί:
- Από τα 97,4 δισ. ευρώ, τα 90 δισ. ήταν παλαιά χρέη ως το
2016 και σε αυτά προστέθηκαν «φρέσκα» χρέη 7,4 δισ. που
δημιουργήθηκαν μέσα στους πρώτους επτά μήνες του 2017.
Αν και φαίνεται ότι τα χρέη το 2017 αυξάνονται κατά περίπου
ένα δισ. το μήνα, τον Ιούλιο τα «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα αυξήθηκαν κατά δύο δισ. ευρώ (από 5,4 δισ. ευρώ τον Ιούνιο σε
7,4 δισ. τον Ιούλιο).
- Το συνολικό ποσό ληξιπρόθεσμων χρεών, παλαιών και
νέων, «συγκρατήθηκε» στα 97,356 δισ. ευρώ, επειδή αυξήθηκαν οι κατασχέσεις. Τον Ιούλιο 21.315 οφειλέτες έπεσαν θύματα κατασχέσεων και ο συνολικός τους αριθμός τον Ιούλιο
αυξήθηκε σε 971.429 (έναντι 951.114 τον Ιούνιο). Με όπλο τις
κατασχέσεις, εισπράχθηκαν πάνω από 2,7 δισ. ευρώ παλαιών
και νέων ληξιπρόθεσμων οφειλών.
- Το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα δύο δισ. «φρέσκα» ληξιπρόθεσμα που καταγράφηκαν τον Ιούλιο, έμεναν απλήρωτα επί
τρεις μήνες πιο πριν, δηλαδή από τον Απρίλιο (ληξιπρόθεσμο
θεωρείται το χρέος μόλις μείνει απλήρωτο επί 90 ολόκληρες
ημέρες). Αυτό σημαίνει ότι οι εκατοντάδες χιλιάδες φορολογούμενοι σταμάτησαν να πληρώνουν ήδη πριν ξεκινήσουν
καν να έρχονται τα εκκαθαριστικά με τους τρέχοντες φόρους
του 2017, τον Ιούλιο (φόρος εισοδήματος) και τον Σεπτέμβριο
(ΕΝΦΙΑ)!
Με δεδομένο μάλιστα ότι πολλοί αφήνουν επίτηδες την 1η
δόση του φόρου εισοδήματος να βγει ληξιπρόθεσμη, για να
ζητήσουν να μπουν στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων,
φαίνεται να πηγαίνει περίπατο και η πληρωμή των φόρων
εισοδήματος που υπολογίζει να εισπράξει κυβέρνηση.
Από την άλλη, ενώ η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα αυξάνονται
τα έσοδα και το πρωτογενές πλεόνασμα, ταυτόχρονα αυξάνονται υπέρογκα και τα χρέη από φόρους που μένουν
απλήρωτοι. Αυτό μαρτυρά πόσο μεγάλα ήταν αθροιστικά
τα νέα φορολογικά βάρη που επιβλήθηκαν στους πολίτες και
τις επιχειρήσεις από το 2016 για το 2017. Και αυτό θα φανεί
ιδιαίτερα στη συνέχεια του έτους (με 90 μέρες καθυστέρησης

όμως), καθώς ο Ιούλιος ήταν ο μήνας που ξεκίνησε ο φορολογικός Γολγοθάς του δεύτερου εξαμήνου του 2017 και κατά
το οποίο συμπίπτουν όλες οι πληρωμές φόρων εισοδήματος,
ακινήτων και τελών κυκλοφορίας, παράλληλα με την πληρωμή σε δόσεις των φόρων του παρελθόντος που έχουνε μπει
σε ρυθμίσεις .
Με τα δεδομένα αυτά, οι οφειλέτες με ληξιπρόθεσμα χρέη
στην εφορία αυξήθηκαν σε ένα μήνα κατά 172.704, από
3.805.423 φορολογουμένους τον Ιούνιο σε 3.978.127 τον
Ιούλιο. Πρακτικά, ένας στους δύο φορολογουμένους έχουν
ανοιχτούς λογαριασμούς με την εφορία και 1.678.160 φορολογούμενοι είναι εκτεθειμένοι σε κατασχέσεις και ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, που θα αρχίσουν από τον Σεπτέμβριο.
Σημειώνεται πάντως ότι, σύμφωνα με την ανακοίνωση της
ΑΑΔΕ, το ποσοστό είσπραξης έναντι «νέου» ληξιπρόθεσμου
χρέους Ιουλίου 2017, διαμορφώθηκε σε 16,4%, αυξημένο σε
σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016 (15,8%), παρότι
κατά το μήνα Ιούνιο 2017 το «νέο» ληξιπρόθεσμο χρέος αυξήθηκε λόγω ακραίων τιμών βεβαίωσης σε τρεις υποθέσεις
ελέγχου χαμηλής εισπρακτικής απόδοσης.

ΤΟ ΚΕΑΟ ΠΡΟΧΩΡΑ ΣΕ 3.600
ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ
www.capital.gr
Έως 3.600 ηλεκτρονικές κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς “μη συνεργάσιμων οφειλετών” θα μπορεί να “τρέχει” κάθε μέρα το Κέντρο Είσπραξης Ανεξόφλητων Οφειλών
(ΚΕΑΟ) από εδώ και στο εξής.
Ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως οι
τράπεζες δέχτηκαν –μετά από αίτημα από ΚΕΑΟ- μία μικρή
αύξηση του μέγιστου ημερήσιου ορίου των ηλεκτρονικών
κατασχέσεων για χρέη προς τα ταμεία ανά πιστωτικό ίδρυμα
από τα 600 στα 900.
Δεδομένου του πλήθους των συστημικών τραπεζών, το μέγιστο συνολικό πλήθος των κατασχέσεων θα μπορεί να φτάσει
πλέον από τις 2400 στις 3600.
Υπενθυμίζεται πως το ΚΕΑΟ είχε ζητήσει να αυξηθεί το σχετικό ημερήσιο όριο από τα 600 στα 1500, λόγω της ένταξης
όλων των οφειλετών ανεξαρτήτως ύψους οφειλής στο ΚΕΑΟ
από 30/12/2016,λόγω της ενοποίησης των ταμείων κύριας
ασφάλισης από 1/1/2017 υπό τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής
Ασφάλισης.
Ωστόσο, οι τράπεζες δεν έκαναν δεκτό το σχετικό αίτημα του
ΚΕΑΟ. Αντ΄ αυτού, δέχτηκαν να αυξηθεί το σχετικό ημερήσιο
όριο ανά τράπεζα στα 900 (και όχι στα 1500).
Για να προβεί το ΚΕΑΟ σε αυτή την ενέργεια είσπραξης των
χρεών από ένα οφειλέτη, θα πρέπει ο οφειλέτης να έχει αρνηθεί να ανταποκριθεί στις ειδοποιήσεις του παραπάνω φορέα
για να εξοφλήσει τα χρέη του εφάπαξ ή τμηματικά, δηλαδή σε
έως 12 ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Επίσης ο οφειλέτης για να υποστεί μία τέτοια διαδικασία θα
πρέπει να χρωστά στον τέως ΟΑΕΕ ή το τέως ΕΤΑΑ ή τον τέως
ΟΓΑ πάνω από 5.000 ευρώ και να μην τα έχει ρυθμίσεις.
Την ίδια διαδικασία μπορεί να υποστεί ένας εργοδότης με
χρέη προς το τέως ΙΚΑ ακόμα και κάτω από 5.000 ευρώ.
Και στην περίπτωση της κατάσχεσης σε τραπεζικό λογαριασμό για χρέη προς τα ταμεία ισχύει το “ακατάσχετο” των
1250 ευρώ.
Αυτό σημαίνει πως το ΚΕΑΟ μπορεί να κατασχέσει κάθε ευρώ
πάνω από τα 1.250 ευρώ που είναι κατατεθειμένα σε οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη μέχρι να καλυφθεί η οφειλή προς τα ταμεία.
Για παράδειγμα, έστω ένας οφειλέτης ότι χρωστά 6.000 στον
τέως ΟΑΕΕ και έχει τραπεζικές καταθέσεις ύψους 2.250 ευρώ
σε μία τράπεζα. Το ΚΕΑΟ μπορεί να κατασχέσει 1000 ευρώ
από τον τραπεζικό λογαριασμό του οφειλέτη. Έτσι θα μειωθεί το χρέος του κατά αντίστοιχο ποσό, πέφτοντας στα 5.000
ευρώ.
Η διαδικασία αυτή θα ενεργοποιείται κάθε φορά που θα πιστώνεται το παραμικρό ποσό πάνω από τα 1250 ευρώ μέχρι
της πλήρους εξόφλησης των χρεών του οφειλέτη.
Ο οφειλέτης από τη στιγμή που ενεργοποιηθεί κατασχετήριο
στο λογαριασμό του δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τις αποταμιεύσεις του (κάτω από το ποσό των 1250 ευρώ) μέσω ΑΤΜ
ή με τη χρήση της χρεωστικής κάρτας του.
Μπορεί να αντλήσει καταθέσεις μόνο πηγαίνοντας στο γκισέ
της τράπεζας και αφού επικοινωνήσει με το τραπεζικό κατάστημα στο οποίο έχει ανοίξει το λογαριασμό του. Ο οφειλέτης
μπορεί να ρυθμίσει τα χρέη του ακόμα και μετά το κατασχετήριο.

ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΟΑΣΑ
www.kathimerini.gr
Μια «στάση» πιο κοντά στην ψηφιακή τους εποχή βρίσκονται οι αστικές συγκοινωνίες της πρωτεύουσας. Υστερα
από πολύμηνες καθυστερήσεις, εκατοντάδες βανδαλισμούς εξοπλισμού και επιθέσεις κατά εργαζομένων, εμπλοκή με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα, ο ΟΑΣΑ ετοιμάζεται να ενεργοποιήσει το αντίδοτο στους λαθρεπιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς,
που ακούει στο όνομα «πύλες εισόδου». Εχοντας εξασφαλίσει το πράσινο φως από την Αρχή, ο Οργανισμός θα προχωρήσει εντός της εβδομάδας στην έκδοση των πρώτων
προσωποποιημένων ηλεκτρονικών καρτών για τους συστηματικούς επιβάτες. Πρόκειται για το κυριότερο μαζικό
προϊόν κομίστρου, το οποίο έρχεται να αντικαταστήσει τις
υφιστάμενες κάρτες απεριορίστων διαδρομών. Οι κάτοχοι
μηνιαίων καρτών ανέρχονται σήμερα σε 300.000, περίΣυνέχεια σελ. 19
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που, και η ταχύτητα με την οποία πρόκειται να αντικαταστήσουν το σημερινό προϊόν με το νέο θα κρίνει σε μεγάλο
βαθμό και τον χρόνο πλήρους εφαρμογής του συστήματος
ηλεκτρονικού εισιτηρίου.
Εντός του Οκτωβρίου θα ενεργοποιηθούν και οι πρώτες
πύλες εισόδου σε σταθμούς του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου και του μετρό. Οι κάτοχοι ηλεκτρονικού εισιτηρίου ή
κάρτας θα περνούν ανέπαφα το εισιτήριό τους στο ειδικό τμήμα της πύλης, η οποία με τη σειρά της θα ανοίγει
επιτρέποντας την είσοδο του επιβάτη στον σταθμό, ενώ
ταυτόχρονα θα επικυρώνεται το εισιτήριο. Η διαδικασία
θα ξεκινήσει σταδιακά, το οποίο πρακτικά μεταφράζεται
σε «κλείσιμο» ορισμένων εκ των πυλών που βρίσκονται
στους σταθμούς. Ο ΟΑΣΑ προγραμματίζει να ενεργοποιήσει την πλειονότητα των πυλών αφήνοντας έναν ή δύο διαδρόμους εισόδου για τη χρήση του υφιστάμενου χάρτινου
εισιτηρίου. Στόχος είναι σε περίπτωση που παρατηρείται
συνωστισμός στα επικυρωτικά μηχανήματα του χάρτινου
εισιτηρίου να κατευθύνονται οι επιβάτες στο ηλεκτρονικό
σύστημα, το οποίο θα αποτελεί ταχύτερη εναλλακτική.
Βασικό στοίχημα αποτελεί σε αυτή την αρχική φάση η...
αποδαιμονοποίηση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, το οποίο
ακόμη αντιμετωπίζεται με δυσπιστία από τους μετακινούμενους, όπως επισημαίνουν στελέχη του ΟΑΣΑ.
Η παράλληλη χρήση χάρτινου και ηλεκτρονικού εισιτηρίου
αναμένεται να διαρκέσει ορισμένους μήνες, ωστόσο παραμένει ακόμη άγνωστο το ακριβές διάστημα. «Πρόκειται για
μια διαδικασία δυναμική, η οποία θα κριθεί από την ταχύτητα προσαρμογής του επιβατικού κοινού στα νέα ψηφιακά δεδομένα», επισημαίνουν στην «Κ» στελέχη του ΟΑΣΑ.
Κλείνουν οι πύλες
Ο εξοπλισμός στα οδικά μέσα (λεωφορεία και τρόλεϊ) και
στο τραμ βρίσκεται σε ετοιμότητα, ενώ το κλείσιμο των
1.100 πυλών εισόδου στους σταθμούς του μετρό και του
ηλεκτρικού θα γίνει σταδιακά. Ολες οι πύλες θα έχουν
κλείσει όταν πλέον καταργηθεί η χρήση του χάρτινου εισιτηρίου.
Στην κατεύθυνση της εξοικείωσης των μετακινουμένων με
το ηλεκτρονικό σύστημα, ο ΟΑΣΑ προχωρεί στην έκδοση
εκπτωτικών προϊόντων. Πριν από λίγες ημέρες «κυκλοφόρησε» η δεκάδα ηλεκτρονικών μεμονωμένων εισιτηρίων,
την οποία εάν αγοράσει ο επιβάτης λαμβάνει ένα ακόμη
εισιτήριο δωρεάν. Αποτέλεσμα είναι κατά την αγορά 10+1
εισιτηρίων, η τιμή του ενός να πέφτει στο 1,27 ευρώ από
1,40 ευρώ. Στο μέλλον προγραμματίζεται η έκδοση ακόμη ενός πακέτου προσφοράς των 30 εισιτηρίων. Ωστόσο
η απόφαση δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη καθώς πρέπει
να αποκλειστεί το ενδεχόμενο η μαζική αγορά μεμονωμένων εισιτηρίων να αποβεί εις βάρος των ηλεκτρονικών
μηνιαίων - ετήσιων καρτών. Στο ίδιο πλαίσιο πρόκειται να
καταργηθεί και η χάρτινη μορφή σε ορισμένα εισιτήρια
όπως είναι τα τριών και πέντε ημερών που έκαναν και την
πρεμιέρα των ηλεκτρονικών προϊόντων.

ΣΤΟ ΦΩΣ ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ
ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΥΣ
ΛΑΞΕΥΤΟΥΣ ΤΑΦΟΥΣ
www.naftemporiki.gr
Ένας από τους μεγαλύτερους μυκηναϊκούς λαξευτούς τάφους
που έχουν βρεθεί μέχρι σήμερα στην Ελλάδα ήρθε στο φως στο
Προσήλιο του δήμου Λεβαδέων, κοντά στον Ορχομενό, κατά
τη διάρκεια του πρώτου έτους του πενταετούς προγράμματος
συνεργασίας ανάμεσα στο υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού/Εφορεία Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και της Βρετανικής
Σχολής Αθηνών/Πανεπιστήμιο του Cambridge.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για τον ένατο σε μέγεθος θαλαμοειδή
τάφο, από τους περίπου 4.000 που έχουν ανασκαφεί τα τελευταία 150 χρόνια.
Η κατασκευή είναι μνημειώδης και μαρτυρεί την ιδιαίτερη φροντίδα που καταβλήθηκε για τη δημιουργία της. Στον νεκρικό
θάλαμο οδηγεί λαξευτός δρόμος, μήκους 20 μ., ο οποίος απολήγει σε εντυπωσιακή αίθουσα επιφάνειας 42 τ.μ. Τις τέσσερις
πλευρές της αίθουσας περιτρέχει λαξευτό θρανίο (πεζούλι) καλυμμένο με πηλοκονίαμα. Το αρχικό ύψος της οροφής, η οποία
είχε σχήμα δίρριχτης στέγης, υπολογίζεται στα 3.5 μ. Ωστόσο,
η αρχική στέγη άρχισε να καταρρέει ήδη από την αρχαιότητα,
ίσως μάλιστα ακόμη και στη μυκηναϊκή εποχή, δίνοντας στο
εσωτερικό του θαλάμου σπηλαιώδη όψη, συνολικού ύψους
6.5 μ.
Η κατάρρευση της οροφής διατάραξε σε κάποιο βαθμό τη
θέση του νεκρού και των αντικειμένων του, παράλληλα όμως
κάλυψε και προστάτεψε το ταφικό στρώμα από μεταγενέστερες
επεμβάσεις. Στο δάπεδο του θαλάμου βρέθηκε ένας άνδρας,
40-50 χρονών, τον οποίο συνόδευαν προσεκτικά επιλεγμένα
αντικείμενα. Εντοπίστηκαν πάνω από δέκα επικασσιτερωμένα
αγγεία, ζεύγος στομίδων (τμήματα από χαλινάρια αλόγων),
εξαρτήματα τόξου, βέλη, περόνες, κοσμήματα από διάφορα
υλικά, κτένια, ένας σφραγιδόλιθος και ένα σφραγιστικό δαχτυλίδι.
Η κατασκευή του τάφου χρονολογείται περίπου στα μέσα του
14ου αι. π.Χ. και η αξία του έγκειται στο ότι απέδωσε ένα από
τα καλύτερα μέχρι σήμερα τεκμηριωμένα ταφικά σύνολα της
ανακτορικής περιόδου στην ηπειρωτική Ελλάδα. Αξίζει να
σημειωθεί ότι μεμονωμένες ταφές με σημαντικά ευρήματα
σώζονται εξαιρετικά σπάνια σε μνημειακούς μυκηναϊκούς θαλαμωτούς τάφους, καθώς αυτοί χρησιμοποιούνται συνήθως
για πολλαπλές ταφές και για πολλές γενιές, με αποτέλεσμα να
διαταράσσονται ή να υφαρπάζονται τα κτερίσματά τους. Συνεπώς, το σημαντικό στην περίπτωση του τάφου του Προσηλίου
είναι ότι όλα τα αντικείμενα που βρέθηκαν συσχετίζονται με τον
μοναδικό νεκρό που ενταφιάστηκε εκεί.
Η ανεύρεση της συγκεκριμένης ταφής και των κτερισμάτων της
θα δώσει την ευκαιρία στους ερευνητές να κατανοήσουν καλύτερα τις ταφικές πρακτικές της περιοχής κατά τους μυκηναϊκούς
χρόνους. Για παράδειγμα, η εναπόθεση πολλών κοσμημάτων

σε ανδρική ταφή αμφισβητεί -όπως και στην περίπτωση του
κατά έναν αιώνα παλαιότερου πολεμιστή από την Πύλο που
βρέθηκε το 2015- τη μέχρι τώρα ευρέως διαδεδομένη πεποίθηση ότι τα κοσμήματα συνόδευαν κυρίως γυναίκες στην τελευταία τους κατοικία. Αξιοσημείωτο είναι, επίσης, το γεγονός
πως -με εξαίρεση δύο μικρούς ψευδόστομους αμφορείς- δεν
βρέθηκε γραπτή μυκηναϊκή κεραμική στον τάφο, η οποία, κατά
τα άλλα, είναι εξαιρετικά δημοφιλής τη συγκεκριμένη περίοδο.
Η ανασκαφική ομάδα εικάζει πως ο τάφος σχετίζεται με το ανακτορικό κέντρο του μυκηναϊκού Ορχομενού, ο οποίος απέχει
περίπου 3,5 χλμ και ήταν το σημαντικότερο κέντρο της βόρειας
Βοιωτίας τον 14ο - 13ο αι. π.Χ. Ορατά τεκμήρια της δύναμης
του Ορχομενού αποτελούν ακόμη και σήμερα ο θολωτός τάφος
«του Μινύου», ο οποίος είναι συγκρίσιμος σε μέγεθος με τον
τάφο «του Ατρέως» στις Μυκήνες, αλλά και τα μνημειώδη αποστραγγιστικά έργα της Κωπαΐδας που κατασκευάστηκαν και
λειτουργούσαν υπό την επίβλεψή του την εποχή της ακμής του.
Συνεπώς, ο νεκρός του Προσηλίου φαίνεται ότι ανήκε στα ανώτερα κοινωνικά στρώματα της τοπικής μυκηναϊκής εξουσίας. Η
σημαντική κοινωνική του θέση του εξασφάλισε μετά θάνατον
μία εντυπωσιακή αιώνια κατοικία, την οποία όμως θαύμασαν
μόνο κατά τη μεγαλόπρεπη ταφή του, πριν καλυφθεί για πάντα
με χώμα, μαζί με τα τεκμήρια της εξουσίας του.
Το ανασκαφικό πρόγραμμα του Προσηλίου διεξήχθη κατόπιν
άδειας του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Τη διεύθυνση της ανασκαφής και του διεπιστημονικού πενταετούς
προγράμματος στο Προσήλιο ασκούν η δρ. Αλεξάνδρα Χαραμή, Προϊσταμένη της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας και ο
δρ. Γιάννης Γαλανάκης, Επίκουρος Καθηγητής του Πανεπιστημίου του Cambridge. Τους υπεύθυνους πλαισιώνουν -από την
πλευρά της Εφορείας Αρχαιοτήτων Βοιωτίας- η αρχαιολόγος Κ.
Καλλιγά, ενώ η ομάδα της Βρετανικής Σχολής συμπληρώνεται
από τον γεωαρχαιολόγο Π. Καρκάνα, διευθυντή του εργαστηρίου Wiener της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών και
την Ιω. Μουτάφη, υπεύθυνη της οστεοαρχαιολογικής μελέτης.

ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΜΕΣΑ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΠΟ ΤΙΣ 12
ΕΩΣ ΤΙΣ 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ
www.in.gr
Ταλαιπωρία περιμένει το επιβατικό κοινό της πρωτεύουσας
από την Τρίτη έως και την Παρασκευή, λόγω στάσεων εργασίας που έχουν προκηρυχθεί σε μέσα μαζικής μεταφοράς.
Αναλυτικά:
Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου:
Ως τις 21:00 θα πραγματοποιούνται τα δρομολόγια του ΗΣΑΠ,
καθώς έχει προγραμματιστεί στάση εργασίας από τις 21:00
έως τη λήξη της βάρδιας.
Τετάρτη 13 Σεπτεμβρίου:
Συνέχεια σελ. 20
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ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Τα Λεωφορεία θα κινούνται μεταξύ 9:00 – 21:00, (λόγω στάσεων εργασίας από 05:00 έως 09:00 και 21:00 έως λήξη της
βάρδιας) .
«Αποκατάσταση της κυκλοφορίας αναμένεται ως τις 10:00
π.μ. την Πέμπτη, ενώ την Τετάρτη τα οχήματα θα αρχίσουν
να αποσύρονται από τις 20:00. Το Συνδικάτο Εργαζομένων
ΟΑΣΑ ζητά αξιόπιστο προγραμματισμό των χειμερινών δρομολογίων και αντιδρά στην απαξίωση των συγκοινωνιών και
στην πολύωρη αναμονή στις στάσεις» όπως αναφέρει στα
ανακοίνωση του Συνδικάτου.
Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου:
24ωρη απεργία στον Προαστιακό. Χωρίς δρομολόγια στο
τμήμα Δουκίσσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο το Μετρό (γραμμή 3).
«Κανένα δρομολόγιο τρένου της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, συμπεριλαμβανομένου και αυτών του Προαστιακού της Αθήνας δεν θα
πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 14 Σεπτεμβρίου 2017 λόγω
24ωρης απεργίας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σιδηροδρομικών. Η απεργία την συγκεκριμένη ημέρα αποφασίστηκε καθώς, κατά πάσα πιθανότητα, θα είναι η μέρα που η ΤΡΑΙΝΟΣΕ
θα περάσει και επίσημα στους νέους ιδιοκτήτες της. Εξαιτίας
της απεργίας του προσωπικού της ΤΡΑΙΝΟΣΕ την Πέμπτη 14
Σεπτεμβρίου δεν θα πραγματοποιθεί κανένα δρομολόγιο του
Μετρό στο τμήμα Δουκίσης Πλακεντίας – Αεροδρόμιο της
γραμμής 3 του Μετρό» αναφέρει η ανακοίνωση του Συνδικάτου.
Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου:
Στάση εργασίας στον ΗΣΑΠ μεταξύ 12:00 – 15:00
Το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑΣΥ αντιδρά στη διαδικασία με
την οποία γίνονται οι προαγωγές μέσα στην εταιρεία. Ακουλουθεί η ανακοίνωση του Σωματείου:
«Το Σωματείο Εργαζομένων ΣΤΑ.ΣΥ διαπιστώνει, με ανησυχία, ότι το τελευταίο 10μηνο λειτουργεί στην Εταιρεία «βιομηχανία» μετακινήσεων, τοποθετήσεων και προαγωγών, με τη
χρήση του αναχρονιστικού, αδιαφανούς και αναξιοκρατικού
συστήματος της ‘προφορικής συνέντευξης’. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το Νοέμβρη του 2016 μέχρι το τέλος Αυγούστου
2017, έχουν εκδοθεί περισσότερες από 150 (!) πράξεις, που
αφορούν σε μετακινήσεις, τοποθετήσεις ή προαγωγές. Και τον
Σεπτέμβρη, όπως όλα δείχνουν, έπεται συνέχεια…»
» Ο διαβλητός θεσμός της ‘προφορικής συνέντευξης’ προβλέφθηκε ως μοχλός ρουσφετολογικών αποφάσεων των εκάστοτε διοικούντων στον Κανονισμό Εσωτερικής Οργάνωσης
& Λειτουργίας, που συντάχθηκε από τις προηγούμενες διοικήσεις, με τη σύσταση της ΣΤΑ.ΣΥ και το συνδικαλιστικό κίνημα
διεκδικεί την ριζική αλλαγή του.»
» Οι εργαζόμενοι δεν είναι διατεθειμένοι να δεχτούν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Γι’ αυτό, πραγματοποιούμε προειδοποιητικές στάσεις εργασίας στη Γραμμή 1 (πρώην ΗΣΑΠ)
ως εξής: Τρίτη 12/9: από 21.00 έως λήξη της βάρδιας και
Παρασκευή 15/9: από 12.00 έως 15.00. Στη συνέχεια ανάλογα με τη στάση της Διοίκησης θα καθοριστεί η παραπέρα
στάση μας.»
» Διεκδικούμε:

Να καταργηθεί ΤΩΡΑ ο αναχρονιστικός θεσμό της «συνέντευξης»
Να καθιερωθούν αντικειμενικά, αξιοκρατικά και διαφανή κριτήρια επιλογής για τοποθετήσεις, μεταθέσεις και προαγωγές,
που θα διασφαλίζουν την ομαλή εξέλιξη των εργαζόμενων.
Να προχωρήσει η ριζική αλλαγή του Κανονισμού Εσωτερικής
Οργάνωσης & Λειτουργίας, ώστε να διασφαλίζονται οι θέσεις
εργασίας και να καθορίζεται με αδιάβλητες διαδικασίες η εργασία και εξέλιξη όλων των εργαζόμενων.
Να υπάρξει υπηρεσιακή εξέλιξη για όλους τους εργαζόμενους
Να γίνει καταγραφή των κενών θέσεων εργασίας».

ΜΑΥΡΙΣΕ ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ Η
ΘΑΛΑΣΣΑ ΤΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
greenagenda.gr
Εντατικές προσπάθειες καταβάλλουν ιδιωτικά συνεργεία στη
θαλάσσια περιοχή μεταξύ Κυνοσούρας και Σεληνίων, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η τεράστια ρύπανση πετρελαιοειδών και
πίσσας, που δημιουργήθηκε κατά μήκος 1,5 χιλιομέτρου, μετά
τη βύθιση του αγκυροβολημένου μικρού δεξαμενόπλοιου ΑΓΙΑ
ΖΩΝΗ τα ξημερώματα της Κυριακής, με 2.570 τόνους καύσιμα,
νοτιοδυτικά της Αταλάντης, στον Σαρωνικό.
Περιμετρικά από το σημείο όπου έχει βυθιστεί το δεξαμενόπλοιο
έχουν ποντιστεί δύο σειρές πλωτά φράγματα, ενώ οι εργασίες
στεγανοποίησης στο «ΑΓΙΑ ΖΩΝΗ», συνεχίζονται από ιδιώτες
δύτες προκειμένου στη συνέχεια ιδιωτικό συνεργείο να προχωρήσει σε απάντληση καυσίμων.
Ενδεικτικές είναι οι εικόνες που δημοσιεύει το Naftemporiki.gr,
από την παραλία των Σεληνίων στη Σαλαμίνα, όπου έφτασε η
πετρελαιοκηλίδα -και η δυσωδία- από τη βύθιση του πλοίου,
παρά τις ενέργειες των συνεργείων που επιχείρησαν να την
περιορίσουν.
Τα Σελήνια είναι κατοικημένη περιοχή, με 4.000 περίπου μόνιμους κατοίκους, ενώ το καλοκαίρι αποτελεί παραθεριστικό προορισμό. Στην παραλία των Σεληνίων λειτουργούν επίσης πολλές
επιχειρήσεις που θα κληθούν τώρα να υποστούν τις οικονομικές
συνέπειες της σημαντικής αυτής οικολογικής ζημιάς.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις αξιωματικών του Λιμενικού Σώματος
- Ελληνικής Ακτοφυλακής, που επικαλείται η ΕΡΤ, η σφράγιση
στο πλοίο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός της ημέρας, ενώ
η ρύπανση που έχει δημιουργηθεί στη θαλάσσια περιοχή θα
αντιμετωπιστεί «με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και σε όλα τα
επίπεδα».
Για την απάντληση των καυσίμων αναμένεται να κατατεθεί επιχειρησιακό σχέδιο στο υπ. Ναυτιλίας από ιδιωτική εταιρεία που
έχει αναλάβει την όλη επιχείρηση. Τα αίτια της βύθισης του πλοίου δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, ωστόσο πληροφορίες που
αναμένεται να διερευνηθούν και από τον πραγματογνώμονα
που έχει ορίσει για το ναυτικό ατύχημα το κεντρικό λιμεναρχείο
Πειραιά, κάνουν λόγο για εισροή υδάτων στο μηχανοστάσιο.
Σύμφωνα με τις πρώτες μαρτυρίες μελών πληρωμάτων πλοίων που έφθασαν στην περιοχή το δεξαμενόπλοιο άρχισε να
βυθίζεται με την πρύμνη.

Τη στιγμή του ναυαγίου, στο πλοίο βρίσκονταν ένας ναύτης
και ο Α μηχανοδηγός από τα συνολικά έντεκα μέλη. Και οι δύο
περισυνελέγησαν σώοι από λάντζα και ρυμουλκό σκάφος και
μεταφέρθηκαν για προληπτικούς λόγους στο «Τζάνειο» νοσοκομείο όπου εξήλθαν καλά στην υγεία τους.
Ο πλοίαρχος και ο Α΄ Μηχανικός του δεξαμενόπλοιου προσήχθησαν χθες στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, οι οποίοι
συνελήφθησαν για πρόκληση ναυαγίου από αμέλεια, ενώ στη
συνέχεια με εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν προσωρινά ελεύθεροι
έως ότου οριστεί τακτική δικάσιμος.
Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το Β΄ Λιμενικό
Τμήμα Κερατσινίου του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΕΙ ΣΕ
ΣΧΟΛΕΙΑ Ο ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Περιβαλλοντικό πρόγραμμα στα σχολεία διαφορετικών βαθμίδων της εκπαίδευσης υλοποιεί από τον περασμένο Μάρτιο ο
Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΦΟΔΣΑ) Κεντρικής
Μακεδονίας, στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης της νέας γενιάς
προς την κατεύθυνση μιας ορθολογικότερης διαχείρισης των
απορριμμάτων. Ήδη έχουν διοργανωθεί επισκέψεις μαθητών
και μαθητριών στα περιβαλλοντικά πάρκα της Θέρμης και του
Δερβενίου καθώς και ειδικές ενημερωτικές εκδηλώσεις στα
σχολεία, με προβολές βίντεο και ενημερώσεις από ειδικούς,
προσαρμοσμένες σε κάθε ηλικία. Παρεμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί σε περισσότερα από 80 σχολεία σε όλη την Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας. Τα παραπάνω ανέφερε ο πρόεδρος του
ΦΟΔΣΑ Κεντρικής Μακεδονίας, Μιχάλης Γεράνης, μιλώντας
απόψε στα εγκαίνια του περιπτέρου του φορέα στην 82η Διεθνή
Έκθεση Θεσσαλονίκης.
«Ο σύγχρονος κόσμος προχωρεί σε μια Ευρώπη της Ανακύκλωσης και σε μια Κοινωνία Μηδενικών Αποβλήτων. Προσπαθούμε να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της κυκλικής οικονομίας
με μια ολοκληρωμένη στρατηγική διαχείρισης απορριμμάτων
με έργα αναγκαία και αποτελεσματικά, δίνουμε λύσεις σε χρόνια προβλήματα και αλλάζουμε εποχή για να προσεγγίσουμε
στο άμεσο μέλλον τις Ευρωπαϊκές κατευθύνσεις. Προωθούμε
παράλληλα με την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων τεχνολογιών και την εφαρμογή καλών πρακτικών διαχείρισης, την
κοινωνική υπευθυνότητα ως βασικό πυλώνα μιας κοινωνίας
που διαχειρίζεται τα απορρίμματα για να παράγει ανάπτυξη»
τόνισε ο κ. Γεράνης.
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