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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Παράταση μέχρι 26/1/2016 για τις δηλώσεις ΦΠΑ, τους ανακεφαλαιωτικούς πίνακες 
και την καταβολή του σχετικού ΦΠΑ δόθηκε από το ΥΠΟΙΚ για όσες επιχειρήσεις 

εδρεύουν στο σεισμόπληκτο νησί της Λευκάδας.

Οι σύμβουλοι Επι-
κρατείας ερμηνεύ-
οντας το Σύνταγμα, 
το πρώτο  πρόσθετο  
πρωτόκολλο την 
ΕΣΔΑ και την νομο-
θεσία έκριναν ότι η 
Πολιτεία όφειλε «να 
προβεί στις απαραί-
τητες ενέργειες για 
την απαλλοτρίωση 
ή την έγκριση της 
ανταλλαγής της 
δασικής έκτασης».

ΣΗΜΕΡΑ

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Πιστό στην νομολογία του, το ΣτΕ 
έδειξε και πάλι το δρόμο στη διοίκηση για 
υποχρέωση αποζημίωσης εκτάσεων που, 
μετά την αγοροπωλησία τους για οικοδό-
μηση, κηρύχτηκαν δασικές με βάση τη 
νομοθεσία και δεν μπορούν να αξιοποι-
ηθούν. Στη ουσία το ΣτΕ επιτάσσει, παρά 
τις αντίθετες απόψεις ή επιφυλάξεις της 
διοίκησης, να εφαρμοστεί ο νόμος περί 
οικοδομικών συνεταιρισμών, παράλληλα 
με την προστασία του δασικού χαρακτήρα 
των εκτάσεων. Με την τελευταία του από-
φαση, το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, 
ακύρωσε την άρνηση της διοίκησης να 
προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την 
απαλλοτρίωση ή την ανταλλαγή της επί-
μαχης δασικής έκτασης του οικοδομικού 
συνεταιρισμού. Το Δημόσιο, σύμφωνα με 
τις συνταγματικές επιταγές, την νομοθεσία 
και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ),  υποχρεούται  να 
ανταλλάσσει ή να απαλλοτριώνει δασικές 
εκτάσεις οικοδομικών συνεταιρισμών και 
φυσικών προσώπων, από την στιγμή που 
αυτές είναι «νεκρές», καθώς δεν μπορούν 
να οικοδομηθούν. Αυτό επισημαίνει το 
Συμβούλιο της Επικρατείας στην υπ΄ 
αριθμ. 3052/2015 απόφασή του και 
έκανε δεκτή αίτηση του Παραθεριστικού 
Οικοδομικού Συνεταιρισμού Ασφαλι-
στών και Προσωπικού Ασφαλιστικών 
Επιχειρήσεων και 257 μελών του. Ο 

Διαβάστε σήμερα στην  
καθημερινή ηλεκτρονική  
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

•  ΣτΕ: Υποχρεωτική η ανταλλαγή έκτα-
σης ή η αποζημίωση των οικοδομικών 
συνεταιρισμών (σελ.1)

•  Νέα τουριστική επένδυση στο fast-
track (σελ.3)

•  Η έλλειψη αστικού πράσινου και η 
ηχορύπανση «πνίγουν» τις ελληνικές 
πόλεις (σελ.3)

•  ΔΕΗ: Ζημιές στο γ’ τρίμηνο με τις 
επισφάλειες στο επίκεντρο – Στα 5,9 
εκατ. ευρώ τα κέρδη 9μήνου (σελ.4)

•  Διαγωνισμοί για μονάδες αφαλάτωσης 
στα άνυδρα νησιά (σελ.4)

•  Συνέδριο «Δημιουργική και Πολιτιστι-
κή Οικονομία: Χωρικές Αναπτυξιακές 
Πολιτικές» (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

οικοδομικός συνεταιρισμός ζητούσε από 
το ΣτΕ  ακυρωθεί η άρνηση («παράλειψη 
οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας», όπως 
λέγεται στην νομική επιστήμη) του  (τότε) 
ΥΠΕΚΑ να προβεί σε όλες τις απαιτού-
μενες   ενέργειες για την ανταλλαγή της 
έκτασης των 345 στρεμμάτων,   που έχει 
στην κατοχή του στο  Δήμο  Μαρκοπού-
λου Αττικής, στη Θέση Χαμωλιά Βραώνας,  
με ίσης αξίας έκταση του Δημοσίου  ή την 
απαλλοτρίωση της έκτασης. Ο οικοδομι-
κός συνεταιρισμός τον Ιούλιο του 2010 
είχε καταθέσει σχετικό αίτημα στο υπουρ-
γείο για ανταλλαγή  ή απαλλοτρίωση της 
δασικής έκτασής του, καθώς τα δάση και 
οι δασικές εκτάσεις δεν μπορούσαν να 
αξιοποιηθούν οικιστικά. Ποτέ όμως δεν 
έλαβε απάντηση και έτσι, προσέφυγε στο 
ΣτΕ. Σύμφωνα με την νομοθεσία (νόμοι 
998/1979, 3208/2003 και 4280/2014) 
με το Δημόσιο μπορεί να γίνει ανταλλαγή 
εκτάσεων οικοδομικών συνεταιρισμών,  
φυσικών ή νομικών προσώπων που είναι 
ιδιοκτήτες δασών ή δασικών εκτάσεων ή 
εκτάσεων όπου απαγορεύεται η δόμηση 
ή είναι κηρυγμένοι αρχαιολογικοί χώροι  ή 
αποτελούν τμήμα γεωργικής γης υψηλής 
παραγωγικότητας. Μάλιστα, σε περίπτωση 
ανταλλαγής η παραχωρούμενη στο 
συνεταιρισμό δημόσια έκταση πρέπει να 
είναι ίσης αξίας με την ανταλλασσόμενη 
έκταση. 

ΣτΕ: Υποχρεωτική η ανταλλαγή 
έκτασης ή η αποζημίωση  

των οικοδομικών συνεταιρισμών
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 27-11-2015

ΑΘΗΝΑ
➦  Ημερίδα με θέμα: «Ελληνικό DO.CO.MO.MO. 
25 ΧΡΟΝΙΑ: Πεπραγμένα, προοπτικές και προκλή-
σεις για το μέλλον της τεκμηρίωσης και προστα-
σίας της μοντέρνας αρχιτεκτονικής στην Ελλάδα», 
διεξάγεται σήμερα στη Σχολή Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ 
(Πατησίων 42, Κτίριο Αβέρωφ, Αίθουσα «Λύσαν-
δρος Καυταντζόγλου», 10.00 - 20.30).

➦  Η Ομάδα Ερευνών Κτιριακού Περιβάλλοντος 
του Φυσικού Τμήματος Πανεπιστημίου Αθηνών 
διοργανώνει σήμερα ημερίδα (στο ξενοδοχείο 
Τιτάνια) σχετικά με το πρόγραμμα HERB, ενώ θα 
συζητηθούν θέματα αναφορικά με την ενεργειακή 
και περιβαλλοντική ποιότητα των Ευρωπαϊκών 
κτιρίων. 

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

10-12
Δεκεμβρίου

2015

10-12
Δεκεμβρίου

2015

10
Δεκεμβρίου

2015

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 3ο Κοινό συνέδριο Ελληνικής 
Υδροτεχνικής Ένωσης, Ελληνικής Επιτροπής 
Διαχείρισης Υδατικών Πόρων, Ελληνικού Υδατικού 
Συνδέσμου ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Στρατηγικές πράσινης υποδομής 
και φωτισμού - Οικολογικές λύσεις για τις πόλεις 
και τις περιφέρειες» 
ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ:"Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα Κινητι-
κότητας Φοιτητών & Ερευνητών"
ΑΘΗΝΑ

Σχολές Αγρονόμων & 
Τοπογράφων Μηχανικών και 
Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, 
Επιστημονικό Δίκτυο  
ΥΔΡΟΜΕΔΩΝ

SDMed Observation, 
Planning & Eco-innovation 

ΕΛΙΑΜΕΠ, ΕΚΤ, ΙΚΥ

 Το Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυ-
ξης του ΑΠΘ και το Ινστιτούτο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης, Πάντειο Πανεπιστήμιο, διοργανώ-
νουν στις 11 και 12 Δεκεμβρίου 2015, στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης, συνέδριο με θέμα: «Δημι-
ουργική και Πολιτιστική Οικονομία: 
Χωρικές Αναπτυξιακές Πολιτικές».
Θεματικές ενότητες:
  – Οι πολιτιστικές και δημιουρ-
γικές βιομηχανίες στον τοπικό 
και περιφερειακό αναπτυξιακό 
προγραμματισμό
– Περιφερειακές ανισότητες στις 
πολιτιστικές και δημιουργικές 
βιομηχανίες
– Η σχέση της πολιτιστικής και δη-
μιουργικής οικονομίας με άλλους 
παραγωγικούς κλάδους
– Δημιουργικά και πολιτιστικά 
οικοσυστήματα: ανάλυση και 
αναπτυξιακές επιπτώσεις
– Καλές πρακτικές από τον ευρω-
παϊκό χώρο
– Συνεργατικοί χώροι και αστική 
ανάπτυξη
– Εξελίξεις στους κλάδους πολιτι-
σμού και δημιουργικότητας
– Εργασιακές συνθήκες και επι-
σφαλής εργασία
– Εναλλακτικές μορφές επιχει-
ρηματικότητας και δημιουργική 
οικονομία
– Δημιουργική πόλη και δημιουρ-
γική τάξη
– Θεωρητικά παραδείγματα και 
κριτική ανάλυση.

 Το πρόγραμμα της επιστημονικής εκδήλωσης 
έχει αναρτηθεί στο: http://auth.us12.list-
manage.com/track/click?u=16d92d28f41bd468a
87376b0d&id=cfa58fe4c0&e=be246821ce

«Δημιουργική και Πολιτιστική Οικονομία:  
Χωρικές Αναπτυξιακές Πολιτικές» 

 Διεθνές συνέδριο με θέμα: «Παραγωγική 
Ανασυγκρότηση στην  Ελλάδα: Μελετώντας το 
Παρελθόν Σχεδιάζουμε το Μέλλον», στις 27  και 

28 Νοεμβρίου 2015, στο 
κτίριο Κ.Ε.Δ.Ε.Α του ΑΠΘ 
(3ης 
Σεπτεμβρίου, Πανεπιστη-
μιούπολη). Το συνέδριο 
διοργανώνεται από 
Τμήμα Οικονομικών 
Επιστημών του ΑΠΘ, το 
Τμήμα Οικονομικών Επι-
στημών του Πανεπιστημί-
ου Μακεδονίας, το Τμήμα 
Εμπορίας και Διαφήμισης 
του Αλεξάνδρειου ΤΕΙ 
Θεσσαλονίκης, με την 

υποστήριξη της Εταιρείας Οικονομολόγων Θεσ-
σαλονίκης και της Ερευνητικής Ομάδας Πολιτικής 
Οικονομίας του ΑΠΘ. 
Πληροφορίες: http://recproduction.weebly.com/ 

Συνέδριο για την παραγωγική 
ανασυγκρότηση   
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Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ



Νέα τουριστική επένδυση στο fast-track

Η έλλειψη αστικού πράσινου και η ηχορύπανση  
«πνίγουν» τις ελληνικές πόλεις

Ερευνητική συνεργασία για τα δομικά υλικά από την ΕΒΕΤΑΜ

Η υπαγωγή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του νόμου Fast Track 
(Ν. 3894/2010) του μεγάλου επενδυτικού σχεδίου «Κεραμεία Ξενοδοχειακή και 
Τουριστική Ανώνυμη Εταιρεία» στη νήσο Χίο, αποφασίστηκε κατά την πρόσφατη 
συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων.Την απόφαση 
συνυπογράφουν ο Υπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού Γιώργος Στα-
θάκης, ο Αν. Υπουργός Εξωτερικών, Δημήτρης Μάρδας, εκπροσωπούμενος από το 
Γ.Γ. Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας Γιώργο Τσίπρα, 
ο Υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς, ο Υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσα-
καλώτος, ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Αριστείδης Μπαλτάς, ο Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Πάνος Σκουρλέτης και ο Υπουργός Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων Χρήστος Σπίρτζης. Η επένδυση, την οποία παρουσίασε 
στην Επιτροπή ο Γενικός Γραμματέας Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων, 
Λόης Λαμπριανίδης, συνίσταται στη δημιουργία ενός πολυτελούς τουριστικού συ-
γκροτήματος και τουριστικού λιμένα στην περιοχή του παλαιού εργοστασίου των 
Κεραμείων της Χίου, σε ιδιωτική έκταση επιφάνειας 115 στρεμμάτων περίπου, συ-
νολικού κόστους κατασκευής 100.000.000 ευρώ. Προβλέπεται η κατασκευή υπερ-
πολυτελούς ξενοδοχειακού συγκροτήματος 5 αστέρων 280 κλινών, συγκροτήματος 
επιπλωμένων δωματίων 5 αστέρων 75 κλινών, δύο συγκροτημάτων επιπλωμένων 

διαμερισμάτων 5 αστέρων 205 κλινών, κέντρου θαλασσοθεραπείας, συνεδριακού 
κέντρου, μουσείου και επιμορφωτικού ινστιτούτου, παλαιοντολογικού θεματικού 
πάρκου, μαρίνας ελλιμενισμού σκαφών αναψυχής, καθώς και όλων των υποδομών 
και βοηθητικών εγκαταστάσεων για την απρόσκοπτη λειτουργία του τουριστικού 
συγκροτήματος. Όπως επισήμανε ο κ. Λαμπριανίδης, η διαδικασία που ακολου-
θείται είναι καθόλα νόμιμη, χωρίς κανενός είδους νομική παρέκκλιση, ενώ το 
έργο χαρακτηρίζεται επιχειρηματικά βιώσιμο και δεν αντιμετωπίζει χωροταξικά, 
πολεοδομικά και περιβαλλοντικά θέματα. Επίσης, θα έχει θετικές επιπτώσεις στην 
Εθνική και τοπική οικονομία και κοινωνία, καθώς ο επενδυτής έχει δεσμευτεί για 
την ανάθεση των κατασκευαστικών εργασιών σε τοπικές εταιρείες και επαγγελμα-
τίες, για την πλήρωση τουλάχιστον του 20% των θέσεων εργασίας για τη λειτουργία 
της επιχείρησης από την τοπική κοινωνία, όπως και για τη χρήση τοπικών προϊό-
ντων και την ανάδειξη της ιδιαιτερότητας της περιοχής και του χώρου του παλαι-
ού κεραμοποιείου. Επιπλέον, έχει δεσμευτεί για τη θέσπιση δύο υποτροφιών σε 
αριστούχους ελληνικών πανεπιστημίων, την προσφορά πρακτικής άσκησης στις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις για νέους έως 25 ετών και την συνεισφορά στο λει-
τουργικό κόστος (50.000 ετησίως για όσο χρόνο διαρκεί η επένδυση) ενός κοινω-
φελούς ιδρύματος του Δήμου Χίου.

Η κατάσταση των μεγάλων ελληνικών πόλεων αναφορικά με το ποσοστό αστικού 
πράσινου που διαθέτουν είναι απογοητευτική. Χαρακτηριστικά, αναφέρεται ότι η 
μέση κάλυψη σε πράσινο των ελληνικών μεγαλοπούλεων σήμερα είναι για την 
Αθήνα περίπου το 7% της επιφάνειάς της και για τη Θεσσαλονίκη το 4-5% της 
επιφάνειάς της. Τα αντίστοιχα ποσοστά για πολλές ευρωπαϊκές πόλεις κυμαί-
νονται περίπου στο 25% της έκτασης της πόλης. Πρόκειται για στοιχεία εργασίας 
του αναπληρωτή καθηγητή στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Σεραφείμ Πολύζου, τα 
οποία περιλαμβάνονται στο τελευταίο του βιβλίο που κυκλοφορεί από τις εκ-
δόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ με τίτλο «Αστική Ανάπτυξη», σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ/
ΜΠΕ. Όπως αναφέρει ο ίδιος, η παραπάνω εικόνα μαρτυρά τη δυσχερή θέση 
στην οποία βρίσκονται οι δύο μεγάλες ελληνικές πόλεις. Η έλλειψη πρασίνου, 
διεκρινίζει, αποτελεί το βασικό λόγο για τον οποίο ο αστικός χώρος στην Ελ-
λάδα δεν αποτελεί δημοφιλή χώρο, άθλησης, ψυχαγωγίας και αναψυχής. Ένα 
άλλο σημαντικό θέμα που θίγει ο κ. Πολύζος είναι και αυτό της ηχορύπανσης. 
Στις μεγάλες πόλεις επισημαίνει, η αναλογία του πληθυσμού που εκτίθεται σε 
μη αποδεκτά όρια θορύβου είναι 2-3 φορές μεγαλύτερη από τον εθνικό μέσο 
όρο. Ο θόρυβος που παράγεται από την κυκλοφορά των αυτοκινήτων, σύμφωνα 
με μετρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενοχλεί το 20-25% του πληθυσμού των 
αναπτυγμένων χωρών της Δυτικής Ευρώπης.  Επίσης, αναφέρει ο κ. Πολύζος, 
το 19% του συνολικού πληθυσμού των χωρών της Ε.Ε. βρίσκεται σε περιοχές με 
υψηλές στάθμες θορύβου. Για την Ελλάδα, η οδική κίνηση αποτελεί την πιο ση-
μαντική πηγή για τον αστικό πληθυσμό, με κυριότερο το θόρυβο από την κίνηση 
μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, δεν παραλείπει να σημειώσει ο αναπληρωτής 

καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, για να συμπληρώσει: «Οι περιοχές με 
ιδιαίτερο πρόβλημα υποβάθμισης του ακουστικού περιβάλλοντος, όπως προκύ-
πτει από τα στοιχεία του αρμόδιου υπουργείου Περιβάλλοντος, είναι σχεδόν όλες 
οι αστικές περιοχές της χώρας. Βεβαίως το πρόβλημα είναι σαφώς εντονότερο 
στα μεγάλα αστικά κέντρα, όπως στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη κ.ά. Σε πολλές 
περιπτώσεις η αποφυγή του θορύβου επιτυγχάνεται με το κλείσιμο των παρα-
θύρων των κατοικιών κατά τους θερινούς μήνες, κάτι που οδηγεί στη συνεχή 
λειτουργία των κλιματιστικών συστημάτων, με πολύ επιβαρυντικές συνέπειες για 
το περιβάλλον από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Για τον περιορισμό 
των συνεπειών στην υγεία, το κράτος έχει θεσπίσει ανώτατα όρια, ανάλογα με 
τις περιοχές στις οποίες παράγεται ο θόρυβος και τις χρήσεις της αστικής και μη 
αστικής γης. Τα νώτατα αυτά όρια, που επιβάλλονται από την ισχύουσα νομοθε-
σία θα πρέπει να τηρούνται». Πάντως ο ίδιος δεν παραλείπει να αναφέρει πως ο 
θόρυβος αποτελεί καθοριστικό παράγοντα υποβάθμισης του αστικού περιβάλ-
λοντος, ενώ συμβάλλει στην οικονομική παρακμή των αστικών κέντρων και την 
υποβάθμιση πολλών κεντρικών περιοχών των μεγάλων πόλεων, για διευκρινίσει: 
«Η υποβάθμιση των κεντρικών περιοχών των μεγάλων πόλεων δημιουργεί απώ-
λεια δυνητικών εσόδων στους ιδιοκτήτες ακινήτων και στο κράτος. Η μείωση της 
αξίας των ακινήτων μειώνει την αξία των ενοικίων που λαμβάνουν οι ιδιοκτήτες 
τους και τα φορολογικά έσοδα του κράτους. Εκτός από τις παραπάνω αρνητικές 
συνέπειες, η ηχορύπανση στα αστικά κέντρα επιδρά αρνητικά στον τουρισμό, την 
αξιοποίηση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, και γενικότερα την ελκυ-
στικότητα των πόλεων».

Ξεκίνησε μία νέα ερευνητική συνεργασία βιο-
μηχανικών, κατασκευαστικών επιχειρήσεων και 
πανεπιστημίων για την παραγωγή καινοτόμων 
δομικών υλικών που εξασφαλίζουν καλύτερη 
αντισεισμικότητα, εξοικονόμηση ενέργειας κ.α. 
Πρόκειται για τη σύμπραξη CIBMat στην οποία 
συμμετέχουν η εταιρεία ΕΒΕΤΑΜ, τα πανεπιστή-
μια του Aachen και του Μαρμαρά Κωνσταντινού-

πολης, ενώ στην εναρκτήρια εκδήλωση μετείχαν 
εκπρόσωποι εταιρειών κατασκευης δομικών 
υλικών. Σε χαιρετισμό της προς την εκδήλωση η 
υφυπουργός Οικονομίας, αρμόδια για τη βιομηχα-
νία Θεοδώρα Τζάκρη ανέφερε ότι η πρωτοβουλία 
σηματοδοτεί τις δυνατότητες του επιστημονικού 
δυναμικού της χώρας και ανοίγει νέους δρόμους 
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της. «Τα 

νέα, καινοτόμα δομικά υλικά μπορούν να υπο-
στηρίξουν νέες προκλήσεις που σχετίζονται με 
την αντισεισμικότητα, την αειφορία και την ενερ-
γειακή απόδοση», ανέφερε η υφυπουργός και 
πρόσθεσε ότι ο τομέας των δομικών υλικών είναι 
ένας από τους εννέα κλάδους προτεραιότητας για 
το νέο ΕΣΠΑ αλλά και τον αναπτυξιακό νόμο που 
αναμένεται σύντομα. 
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Καθησυχαστική είναι η ΔΕΠΑ για την ομαλή τρο-
φοδοσία της Ελλάδος με φυσικό αέριο, με αφορ-
μή τη διακοπή της τροφοδοσίας της Ουκρανίας 
από τη Ρωσία, την ανακοίνωσε εχθές η Gazprom. 
Σύμφωνα με την διοίκηση της ΔΕΠΑ, η εταιρεία 
έχει φροντίσει για την εξασφάλιση φορτίων 
υγροποιημένου αερίου μέσω του τερματικού 
του ΔΕΣΦΑ στην Ρεβυθούσα. Με δεδομένο ότι 
η Ελλάδα, όπως και οι άλλες Βαλκανικές χώρες 
παραλαμβάνουν ρωσικό φυσικό αέριο μέσω του 
αγωγού Transbalkan που διέρχεται από την Ου-
κρανία, η ένταση αυτή προκάλεσε ανησυχίες για 
την ομαλή τροφοδοσία της χώρας μας με φυσι-
κό αέριο, ιδίως σε συνδυασμό με την κρίση στις 
σχέσεις της Ρωσίας με την Τουρκία. Το 2014 και 
το 2015, η ζήτηση φυσικού αερίου στην Ελλάδα 
καλύφθηκε σε ποσοστό 58-59% με φυσικό αέριο 
προέλευσης Ρωσίας, μέσω του δικτύου της Ου-
κρανίας. Οι ποσότητες υγροποιημένου αερίου τις 
δύο χρονιές κάλυψαν το 20-21%, ενώ αντίστοιχα 
είναι τα ποσοστά του αζέρικου αερίου που παρα-
λαμβάνεται από τους Κήπους του Έβρου, μέσω 
του τουρκικού δικτύου. Πάντως στο παρελθόν 
έχουν υπάρξει περιπτώσεις όπου η ροή φυσικού 
αερίου από τα ελληνοτουρκικά σύνορα έχει εμ-
φανίσει περιπλοκές λόγω της διακράτησης αερί-

ου από την Τουρκία για την κάλυψη έκτακτων 
εσωτερικών αγωγών. 

ΔΕΠΑ: Δεν επηρεάζει την 
ομαλή τροφοδοσία της 
Ελλάδος η διακοπή αερίου 
προς την Ουκρανία

Σε μια προσπάθεια να περιοριστούν κατά 80% οι δα-
πάνες του κράτους για μεταφορά πόσιμου νερού στα 
νησιά του νοτίου Αιγαίου, η Γενική Γραμματεία Αι-
γαίου και Νησιωτικής Πολιτικής, προχώρησε σε δύο 
δημόσιους διεθνείς διαγωνισμούς για την προμήθεια, 
εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης 
και ταχυδιυλιστηρίου στα νησιά Μεγίστη, Αρκοί και 
Πάτμο, έπειτα από σχετικές προγραμματικές συμβά-
σεις με τους δήμους αυτούς που υπερψηφίστηκαν 
ομόφωνα. Το πρόγραμμα έχει πιλοτικό χαρακτήρα. 
Η διαδικασία μεταφοράς νερού στα άνυδρα νησιά 
κοστίζει σήμερα από 12 έως 15 ευρώ ανά κυβικό 
μέτρο. Ο τρέχων διαγωνισμός προβλέπει 0,90 ευρώ 
ανά κυβικό μέτρο τη μέγιστη τιμή αναφορικά με τη 
λειτουργία της παλαιάς μονάδας αφαλάτωσης και 1,90 
ευρώ, ανά κυβικό μέτρο για τη νέα μονάδα αντίστοιχα. 
Η μεγαλύτερη τιμή του 1,90 ευρώ ανά κυβικό μέτρο, 
οφείλεται στο γεγονός ότι ο ανάδοχος θα καταβά-
λει και την αξία της νέας μονάδας αφαλάτωσης (200 
κυβικά μέτρα ημερησίως) πέραν της δαπάνης των 

συνοδών έργων που απαιτούνται. Για την Πάτμο και 
τους Αρκιούς η τιμή ανά κυβικό μέτρο έχει προβλε-
φθεί στα 0,75 ευρώ μεγίστη τιμή. Επομένως, η δαπά-
νη περιορίζεται κατά 75-80%. Το έτος 2013 η Γενική 
Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής και ο 
δήμος Πάτμου κατέβαλαν το ποσό των 1.199.200 ευρώ 
για την υδροδότηση της Πάτμου και των Αρκιών, ενώ 
το 2014 το ποσό των 1.003.933 ευρώ. Με τον νέο δια-
γωνισμό, η δαπάνη αυτή προβλέπεται να φτάσει στις 
221.400 ευρώ μέγιστο κόστος. Εφόσον ευδοκιμήσει το 
πιλοτικό αυτό πρόγραμμα, θα σχεδιαστούν παρόμοι-
ες προγραμματικές συμβάσεις με τα νησιά Κίμωλος, 
Λειψοί, Αμοργός (Κατάπολα), Ηρακλειά και Ιερά Μονή 
Πανορμίτη Σύμης.
Στόχος της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και Νησιω-
τικής Πολιτικής, είναι η αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής και ο τερματισμός ενός πολυδάπανου και ανα-
χρονιστικού τρόπου αντιμετώπισης της λειψυδρίας με 
τη μεταφορά νερού με υδροφόρα πλοία στα άνυδρα 
νησιά του νοτίου Αιγαίου.

Διαγωνισμοί για μονάδες αφαλάτωσης  
στα άνυδρα νησιά

Ζημιές ύψους 101,7 εκατ. έναντι κερδών ύψους 36,9 
εκατ. πέρυσι ανακοίνωσε στο γ’ τρίμηνο ο Όμιλος 
ΔΕΗ, λόγω της επιδείνωσης της εισπραξιμότητας και 
του οικονομικού περιβάλλοντος. Πιο αναλυτικά, στα 
4,452 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε ο κύκλος εργασιών 
της ΔΕΗ, στο εννεάμηνο του 2015, κατά 28,6 εκατ. ή 
0,6%, έναντι 4.423,4 εκατ. το εννεάμηνο του 2014. Τα 
κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA), 
στο εννεάμηνο του έτους, μειώθηκαν κατά 21 εκατ. 
(2,6%) σε σχέση με το εννεάμηνο 2014, με το περιθώ-
ριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 17,4%, έναντι 18%, 
λόγω της αύξησης των προβλέψεων κατά 386,6 εκατ., 
η οποία υπεραντιστάθμισε την μείωση των 320,2 εκατ. 
για δαπάνες υγρών καυσίμων, φυσικού αερίου και 
αγορών ενέργειας. Όπως σημειώνεται στην ανακοί-
νωση της Επιχείρησης, η μείωση των αποτελεσμάτων 
σε επίπεδο κερδών προ φόρων με τα σχετικά μεγέθη 
να διαμορφώθηκαν στα 63,3 εκατ. το εννεάμηνο 2015 
έναντι 179,5 εκατ. το εννεάμηνο 2014, δηλαδή μείωση 

κατά 116,2 εκατ., κυρίως λόγω της αύξησης των απο-
σβέσεων κατά 111 εκατ. μεταξύ των δύο περιόδων 
όπως περιγράφεται στη συνέχεια. Αντίστοιχα, τα μετά 
από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν 5,9 εκατ. έναντι 
121,8 εκατ. το εννεάμηνο 2014. Ειδικότερα, στο γ΄ 
τρίμηνο 2015, κατά τη διάρκεια του οποίου παρατη-
ρήθηκε και η μεγαλύτερη αύξηση των προβλέψεων 
για επισφαλείς απαιτήσεις της τρέχουσας περιόδου, 
τα κέρδη προ τόκων φόρων και αποσβέσεων ήταν 
μειωμένα κατά 46,3% σε 132,6 εκατ. από 246,7 εκατ. 
Σε επίπεδο μητρικής, στο γ΄ τρίμηνο 2015, παρά την 
μείωση των δαπανών για υγρά καύσιμα, φυσικό αέ-
ριο και αγορές ενέργειας κατά 244 εκατ., η αύξηση 
των προβλέψεων κατά 304,9 εκατ., είχε σαν αποτέ-
λεσμα ζημίες προ φόρων ύψους 121,4 εκατ. έναντι 
κερδοφορίας 9 εκατ. πέρυσι, με τα αντίστοιχα μεγέθη 
σε επίπεδο εννεαμήνου να διαμορφώνονται σε κέρδη 
ύψους 9,8 εκατ. φέτος έναντι 93,4 εκατ. πέρυσι. Σε 
ο,τι αφορά τον Όμιλο, τα προ φόρων αποτελέσματα 
του γ΄ τριμήνου 2015 διαμορφώνονται σε ζημίες 
ύψους 101,7 εκατ. έναντι κερδών ύψους 36,9 εκατ. 
πέρυσι. Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα 
της περιόδου, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος 
της ΔΕΗ, Εμμανουήλ Παναγιωτάκης ανέδειξε την εί-
σπραξη των οφειλών προς την ΔΕΗ ως το πιο άμεσο 
και σοβαρό πρόβλημα για την Εταιρεία. Όπως ανα-
φέρει χαρακτηριστικά, “εντείνουμε τις δράσεις μας 
έναντι όλων των οφειλετών μας, συμπεριλαμβανο-
μένων των φορέων του Δημοσίου και της Κεντρικής 
Κυβέρνησης. Ήδη ως αποτέλεσμα της έντασης των 

προσπαθειών μας, σε συνδυασμό με τη χαλάρωση 
των περιοριστικών μέτρων στις τραπεζικές συναλλα-
γές, έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των πελατών 
μας που κάνουν χρήση του συστήματος διευκολύν-
σεων που έχει θεσπίσει η Εταιρεία από τον παρελ-
θόντα Ιούνιο και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο 
ρυθμός των σχετικών διακανονισμών έχει σχεδόν 
διπλασιαστεί. Για τη βελτίωση της εισπραξιμότητας 
διατηρούμε συγκρατημένη αισιοδοξία, καθώς, κατά 
την εκτίμησή μας, ένα μεγάλο μέρος των οφειλετών 
μας είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 
του. Χαρακτηριστικά, από το σύνολο των 2,1 εκατ. 
πελατών Χαμηλής Τάσης που έχουν ληξιπρόθεσμες 
οφειλές, οι 250.000, δηλ. το 11,9% οφείλει περίπου 
το 45% της συνολικής οφειλής. Υπενθυμίζω ακόμη τα 
μέτρα επιβράβευσης των συνεπών πελατών, τα οποία 
θεσπίστηκαν τον Σεπτέμβριο και τα οποία αναμένεται 
να συμβάλουν θετικά στην εισπραξιμότητα. Ακόμη, 
στο αμέσως προσεχές διάστημα θα δοθεί η δυνα-
τότητα εξόφλησης των λογαριασμών με πιστωτικές, 
χρεωστικές και προπληρωμένες κάρτες μέσω της 
ιστοσελίδας της ΔΕΗ ή μέσω συσκευών POS.
Ευελπιστώ ότι οι αρμόδιες αρχές σε ό,τι αφορά το 
ζήτημα της δυνατότητας αλλαγής προμηθευτή, θα 
προβούν στις δέουσες ρυθμίσεις ώστε αυτή να είναι 
δυνατή μόνο αφού έχουν τακτοποιηθεί οι υποχρεώ-
σεις προς τον προηγούμενο. Αυτό θα συμβάλει στην 
αύξηση της εισπραξιμότητας, αλλά και στην εμπέδω-
ση μιας συμπεριφοράς αρμόζουσας στον υγιή αντα-
γωνισμό.”

ΔΕΗ: Ζημιές στο γ’ τρίμηνο με τις επισφάλειες στο επίκεντρο   

Στα 5,9 εκατ. ευρώ τα κέρδη 9μήνου



Υποστήριξη για θέματα ιδιωτικών έργων και μελετών
Τρίτη & Τετάρτη (10.00 – 15.00) στον 5o όροφο, γραφείο Νο 513 
e-mail: engineer-help@central.tee.gr

Νομική Υποστήριξη
Τρίτη & Τετάρτη (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809

e-mail: law-help@central.tee.gr

Φοροτεχνική ΥποστήριξηΦοροτεχνική Υποστήριξη
Παρασκευή (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 808

e-mail: tax-help@central.tee.gr

Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ
Νίκης 4, Αθήνα 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΜΕΙΩΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟΝ ΟΑΕΕ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-16 | 27/11/2015

Κατώτατο υποχρεωτικό ποσό ασφαλιστικής κάλυψης στο 
ύψος των 150 ως 200 ευρώ το μήνα και από εκεί και πάνω 
εισφορές ανάλογα με το πραγματικό εισόδημα εξετάζει να 
καθιερώσει το υπουργείο Εργασίας για τους ελεύθερους 
επαγγελματίες που ασφαλίζονται στον ΟΑΕΕ.
Η ιδέα του υπολογισμού εισφορών με βάση τον τζίρο 
φαίνεται ότι εγκαταλείπεται οριστικά και πλέον με 
το νέο σύστημα οι εισφορές για 750.000 ελεύθερους 
επαγγελματίες θα συνδεθούν και θα υπολογίζονται 
με βάση το πραγματικό τους εισόδημα, αλλά με ένα 
ελάχιστο ποσό εισφοράς ίδιο για όλους. Από εκεί και 
πάνω o καθένας θα πληρώνει με βάση τι δηλώνει. Μικρό 
εισόδημα-χαμηλή εισφορά, μεγαλύτερο εισόδημα-
μεγαλύτερη εισφορά.
Το κλειδί στον ανασχεδιασμό των εισφορών για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες βρίσκεται στον τρόπο με τον 
οποίο θα προσδιοριστεί το εισόδημα βάσει του οποίου 
θα καταβάλουν τις εισφορές τους και αυτό γιατί σχεδόν 
οι 7 στους 10 δηλώνουν (εμφανίζουν) εισόδημα μέχρι 
10.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αν μπει ως ενιαίο ποσοστό 
το 20%, οι εισφορές για τους περισσότερους θα πέσουν 
αυτόματα στα 2.000 ευρώ το χρόνο, όταν σήμερα ξεκινούν 
από 2.400 ευρώ και φτάνουν ως τις 12.000 ευρώ.
Για να αποφευχθεί μια τόσο μεγάλη μείωση στις 
εισφορές και για να μην καταρρεύσουν τα έσοδα του 
ΟΑΕΕ, εξετάζεται να καθιερωθεί ένα ελάχιστο ποσό 
ασφαλιστικής κάλυψης που θα είναι ίδιο για όλους, στα 
150 έως 200 ευρώ το μήνα.
Αυτή η ελάχιστη εισφορά θα παρέχει στους 
ασφαλισμένους πλήρη κάλυψη (συνταξιοδοτική και 
περίθαλψη) και από εκεί και πάνω θα επιλέγουν τι θέλουν 
να πληρώσουν ανάλογα με το εισόδημά τους. Το σχέδιο 
των αλλαγών περιλαμβάνει, όπως πληροφορείται ο «Ε.Τ.», 
και τον περιορισμό των σημερινών 14 ασφαλιστικών 
κατηγοριών του ΟΑΕΕ σε τρεις ή τέσσερις το πολύ 
κατηγορίες. Η κάθε μία θα είναι ένα σκαλοπάτι που θα 
δίνει μπόνους στο μέλλον για τις συντάξεις. Δεδομένο θα 
πρέπει να θεωρείται ότι οι ακριβές σήμερα κατηγορίες 
(των 1.000 ευρώ το μήνα) θα πάψουν να υπάρχουν στο 
νέο ασφαλιστικό και το πιο πιθανό, όπως ανάφεραν στον 
«Ε.Τ.» αρμόδια στελέχη του ΟΑΕΕ, είναι να καθιερωθεί 
μια ανώτατη κατηγορία ως τα 600 ευρώ το μήνα.
Το ελάχιστο ποσό των 150 ως 200 ευρώ δεν θα είναι 
ανεξάρτητα από το υπόλοιπο ύψος των εισφορών που θα 
υπολογίζονται επί του εισοδήματος. Για παράδειγμα, ένας 
ελεύθερος επαγγελματίας που εμφανίζει εισόδημα 5.000 
ευρώ και είναι στην 7η κατηγορία πληρώνει σήμερα 430 
ευρώ το μήνα.
Με το υποχρεωτικό τεκμαρτό ποσό ασφάλισης θα 
πληρώνει 150 ή 200 ευρώ το μήνα.
Αν ο πήχης του εισοδήματος επί του οποίου θα 
υπολογίζονται οι εισφορές μπει στις 8.000 ευρώ, τότε 

όσοι εμφανίζουν εισόδημα ως 8.000 ευρώ θα έχουν 
υποχρέωση να πληρώνουν το ελάχιστο μηνιαίο ποσό, ενώ 
όσοι δηλώνουν πάνω από 8.000 ευρώ, θα πληρώνουν και 
με βάση το ποσοστό επί του εισοδήματος. Αν ο πήχης 
πέσει χαμηλότερα, στις 5.000 ευρώ, τότε όσοι δηλώνουν 
ετήσιο εισόδημα μέχρι αυτό το όριο θα πληρώνουν μόνο 
την ελάχιστη υποχρεωτική εισφορά, ενώ όσοι δηλώνουν 
π.χ. 12.000 ευρώ θα πληρώνουν τη διαφορά από τα 5.000 
ως τα 12.000 ευρώ με ποσοστό. Δηλαδή στις 7.000 ευρώ 
ένα ποσοστό που μπορεί να έχει κλιμάκωση 10%, 15% ή 
20%.
Στην πράξη οι αλλαγές που προωθούνται θα κατεβάσουν 
τις σημερινές εισφορές σε χαμηλότερα επίπεδα λόγω 
της μείωσης των εισοδημάτων. Το σίγουρο είναι ότι για 
τους ελεύθερους επαγγελματίες το νέο σύστημα θα είναι 
ευνοϊκότερο υπό προϋποθέσεις, αλλά κρύβει και παγίδες. 
Η μεγαλύτερη είναι στις παροχές. Με χαμηλές εισφορές 
θα είναι αντίστοιχα χαμηλές και οι συντάξεις που θα 
πάρουν, οπότε όσοι προσδοκούν σε «αξιοπρεπή σύνταξη» 
θα πρέπει να το ξεχάσουν, αν περιοριστούν μόνο στην 
εισφορά των 150 - 200 ευρώ.
Ωστόσο, η εκτίμηση που κάνουν στελέχη του ΟΑΕΕ είναι 
ότι η αλλαγή στον τρόπο υπολογισμού των εισφορών και η 
αναγκαία μείωσή τους θα προσελκύσουν ασφαλισμένους. 
Αυτή τη στιγμή είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΕ 750.000 
επαγγελματίες και πληρώνουν μόνον οι 380.000. Περίπου 
400.000 έχουν σταματήσει να καταβάλλουν εισφορές 
επειδή είναι υψηλές. Αυτό φαίνεται και στα έσοδα 
του ΟΑΕΕ που διαμορφώνονται στα 900 εκατ. ευρώ το 
εννεάμηνο του 2015, ενώ μέχρι και το 2013 σε ετήσια 
βάση ξεπερνούσαν το 1,3 δια ευρώ.
Η κατάσταση που έχει περιέλθει το Ταμείο λόγω στάσης 
πληρωμών από τους ασφαλισμένους του φαίνεται και 
στο έλλειμμα του 2016 που εκτινάσσεται σύμφωνα με 
τον Κρατικό Προϋπολογισμό στα 807 εκατ. ευρώ από 540 
εκατ. ευρώ φέτος.

ΜΕ ΒΑΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΑΝΤΙΠΟΙΝΑ ΑΠΑΝΤΑ Η ΡΩΣΙΑ 
ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδα 29 | 27/11/2015

Οικονομικά αντίποινα κατά της Τουρκίας ετοιμάζει η 
Ρωσία, ενώ την ίδια στιγμή κλιμακώνεται ο φραστικός 
πόλεμος μεταξύ Μόσχας και Άγκυρας. Η Ρωσία ενίσχυσε 
χθες τους ελέγχους στις εισαγωγές τροφίμων και 
γεωργικών προϊόντων από την Τουρκία, με τον Ρώσο 
πρωθυπουργό Ντμίτρι Μεντβέντεφ να προαναγγέλλει 
πιθανό πάγωμα επενδυτικών συμφωνιών, μεταξύ των 
οποίων και ο σχεδιαζόμενος αγωγός φυσικού αερίου 
TurkStream. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, 
χρησιμοποιώντας εκ νέου σκληρή γλώσσα κατά της 
Αγκυρας, είπε πως η Μόσχα ακόμη περιμένει μια 
συγγνώμη από την Τουρκία, για να εισπράξει απάντηση 
από τον Τούρκο πρόεδρο Ρατζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μέσω 
CNN, ότι η Ρωσία είναι αυτή που πρέπει να απολογηθεί.
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«Πιστεύω ότι αν υπάρχει κάποια πλευρά που πρέπει να 
ζητήσει συγγνώμη, δεν είμαστε εμείς» είπε στο CNN 
ο Ερντογάν, προσθέτοντας: «Αυτοί που παραβίασαν 
τον εναέριο χώρο μας είναι αυτοί που πρέπει να 
ζητήσουν συγγνώμη. Οι πιλότοι μας και οι ένοπλες 
δυνάμεις εκπλήρωσαν απλά το καθήκον τους, το οποίο 
συνίσταται στο να απαντούν στις... παραβιάσεις των 
κανόνων εμπλοκής». Νωρίτερα ο Τούρκος πρόεδρος 
είχε δηλώσει ότι η κατάρριψη του ρωσικού μαχητικού 
την Τρίτη οφειλόταν σε «αυτόματη αντίδραση», σύμφωνα 
με τις ισχύουσες οδηγίες που είχαν δοθεί στις ένοπλες 
δυνάμεις.
Όσον αφορά τις κατηγορίες ότι η Τουρκία αγοράζει 
πετρέλαιο από το Ισλαμικό Κράτος, ο Ερντογάν είπε πως 
η χώρα του αγοράζει πετρέλαιο μόνο από γνωστές πηγές, 
προσθέτοντας πως αυτοί που αγοράζουν πετρέλαιο από το 
Ι.Κ. είναι ο Ασαντ και οι υποστηρικτές του.
Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν κατηγόρησε χθες την 
Τουρκία ότι προσπαθεί σκόπιμα να οδηγήσει τις σχέσεις 
Μόσχας-Αγκυρας σε αδιέξοδο. «Φαίνεται πως η τουρκική 
ηγεσία σκόπιμα οδηγεί τις σχέσεις (Ρωσίας-Τουρκίας) σε 
αδιέξοδο» είπε στο Κρεμλίνο κατά τη διάρκεια τελετής 
παραλαβής διαπιστευτηρίων πρεσβευτών. Πρόσθεσε 
δε πως η Μόσχα περιμένει ακόμη μία συγγνώμη από 
την Τουρκία για την κατάρριψη του μαχητικού ή μία 
προσφορά αποζημιώσεων για τις ζημιές.
Η Ρωσία ετοιμάζεται πλέον για την επιβολή οικονομιών 
κυρώσεων στην Τουρκία ως αντίποινα για την κατάρριψη 
του μαχητικού της αεροσκάφους. Όπως δήλωσε χθες 
ο Ρώσος πρωθυπουργός Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος 
ζήτησε από την κυβέρνηση να ετοιμάσει μέσα σε δύο 
μέρες τον κατάλογο με τα οικονομικά αντίποινα, τα μέτρα 
θα αφορούν τόσο το εμπόριο όσο και τις επενδύσεις, 
καθώς και την απασχόληση εργατικού δυναμικού στον 
τουρισμό, τις αεροπορικές μεταφορές, ακόμη και τον 
πολιτισμό.
Χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, άφησε να νοηθεί 
πως μπορεί να ανασταλεί η εκτέλεση κοινών έργων, να 
αυξηθούν οι δασμοί, να περιοριστούν οι μετακινήσεις των 
τουρκικών αεροσκαφών στον ρωσικό εναέριο χώρο όπως 
και των τουρκικών πλοίων στα ρωσικά χωρικά ύδατα. 
Μεταξύ των έργων που ενδέχεται να ανασταλούν είναι και 
ο σχεδιαζόμενος αγωγός αερίου TurkStream.
Η Ρωσία προχώρησε χθες σε ενίσχυση των ελέγχων 
στις εισαγωγές τροφίμων και γεωργικών προϊόντων, με 
το ρωσικό υπουργείο Γεωργίας να ανακοινώνει ότι περί 
το 15% των γεωργικών εισαγωγών από την Τουρκία δεν 
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις.
Η Τουρκία ανέρχεται στο 4% του συνόλου των ρωσικών 
εισαγωγών τροφίμων, προμηθεύοντάς την κυρίως με 
φρούτα, λαχανικά και αμύγδαλα.
Οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων και τροφίμων από 
την Τουρκία ανήλθαν σε 1 δισ. δολάρια το δεκάμηνο 
Ιανουαρίου-Οκτωβρίου φέτος. Το 20% των ρωσικών 

λαχανικών προέρχεται από την Τουρκία. Ο Ρώσος 
υπουργός Γεωργίας είπε ότι θα αναζητηθούν άλλες χώρες 
για να καλυφθούν πιθανές ελλείψεις, όπως το Ιράν, το 
Μαρόκο, το Ισραήλ, το Αζερμπαϊτζάν και το Ουζμπεκιστάν.
Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών ζήτησε από 
τους Ρώσους πολίτες που βρίσκονται στην Τουρκία 
να επιστρέψουν στη χώρα, προειδοποιώντας για 
«τρομοκρατικούς» κινδύνους.
Ο εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Αμυνας Ιγκορ 
Κονασέλκοφ δήλωσε ότι οι πύραυλοι S-400 βρίσκονται 
ήδη στη βάση Χμεϊμίμ στη Συρία και έχουν τεθεί σε 
λειτουργία για να παράσχουν αεροπορική αμυντική 
κάλυψη. Ρωσικά μαχητικά βομβάρδισαν χθες την 
κεντρική πλατεία στην πόλη Σαρακέμπ στα σύνορα με την 
Τουρκία, την ώρα που εκατοντάδες οδηγοί πουλούσαν τα 
οχήματα τους, ανέφεραν κάτοικοι της περιοχής.

ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΚΟΠΟΥΝ 30.000 ΛΙΓΟΤΕΡΑ ΕΛΑΤΑ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδα 5 | 27/11/2015

Η κρίση μειώνει τη ζήτηση για αληθινά χριστουγεννιάτικα 
δέντρα. Σύμφωνα με την άδεια που έδωσε, όπως κάθε 
χρόνο τέτοια εποχή, το υπουργείο Περιβάλλοντος, φέτο5 
θα κοπούν περίπου 30.000 λιγότερα δέντρα από πέρυσι, 
με σκοπό να καταλήξουν στην αγορά.
Πρόκειται για δέντρα που προέρχονται από ιδιωτικές 
φυτείες σε όλη τη χώρα. Όσοι επιλέξουν αληθινό 
δέντρο, πάντως, καλό θα είναι να προσέξουν την ειδική 
σήμανση των δέντρων, προκειμένου να βεβαιωθούν ότι 
προέρχονται από αδειοδοτημένες καλλιέργειες και όχι 
από λαθροϋλοτομία.
Από πού θα προέλθουν τα 124.976 χριστουγεννιάτικα 
δέντρα που θα διοχετευθούν φέτος στην ελληνική αγορά; 
Τα 98.476 προέρχονται από ιδιωτικές τεχνητές φυτείες σε 
όλη τη χώρα, τα 22.390 από ιδιωτικά καστανοπερίβολα και 
3.910 από ιδιόκτητους αγρούς.
Οι περισσότερες φυτείες βρίσκονται στη Χαλκιδική: φέτος 
θα κοπούν 37.100 δέντρα από την περιοχή του Πολύγυρου 
και 20.000 από την Αρναία.
Ακόμα 14.200 θα προέλθουν από φυτείες της ευρύτερης 
περιοχής της Σπερχειάδας Φθιώτιδας, 6.500 από την 
Αρτα, 4.990 από τα Τρίκαλα, 4.940 από τη Σπάρτη, 3.385 
από το Μέτσοβο και 2.500 από την Αριδαία. Αξίζει 
πάντως να σημειωθεί ότι το 2014 είχε δοθεί άδεια για την 
κοπή 153.728 δέντρων, ενώ στις προ κρίσης εποχές τα 
χριστουγεννιάτικα δέντρα ξεπερνούσαν τις 200.000 κάθε 
χρόνο.
Σύμφωνα με την απόφαση του ΥΠΕΚΑ, τα δέντρα αυτά 
είναι εύκολο να αναγνωριστούν από τον καταναλωτή. Σε 
κάθε δενδρύλλιο δένεται ειδική μολυβδοσφραγίδα κοντά 
στην κορυφή του και ανάμεσα στο 2ο και το 4ο κλαδί από 
την κορυφή. Επίσης, η επιφάνεια κοπής σφραγίζεται με 
την ειδική δασική σφραγίδα.


