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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, στις 07/12/2015, με αριθμό 
φύλλου 2625, τεύχος Β, η Υπουργική Απόφαση «Άρση περιορισμών της Πράξης 
Νομοθετικού Περιεχομένου της 18.7.2015 (Α΄84) για τη διενέργεια συναλλαγών 
στις ελληνικές οργανωμένες αγορές επί χρηματοπιστωτικών μέσων». Βάσει της 
απόφασης αυτής αίρεται το καθεστώς κεφαλαιακών περιορισμών σε ό,τι αφορά 
στη διενέργεια συναλλαγών στις χρηματιστηριακές αγορές αξιών και παραγώγων.

Το υπουργείο 
Διοικητικής 
Μεταρρύθμισης 
θα δώσει "βεβαί-
ωση διάκρισης" 
των εφαρμογών 
που θα διακρι-
θούν.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Το υπουργείο Εσωτερικών και 
Διοικητικής Μεταρρύθμισης, υπό 
τον αναπληρωτή υπουργό Χριστό-
φορο Βερναρδάκη, απευθύνεται 
σε όσους δραστηριοποιούνται στις 
καινοτόμες εφαρμογές που βασί-
ζονται στις νέες τεχνολογίες, τους 
οποίους καλεί να συνδεθούν (και 
επαγγελματικά) με την προσπάθεια 
εκσυγχρονισμού της δημόσιας 
μηχανής. 
Σε συνεργασία με άλλα δύο υπουρ-
γεία (Παιδείας και Ανάπτυξης) 
αλλά και τον Ιδιωτικό Τομέα μέσω 
συνδεδεμένων εταιριών, διοργα-
νώνει τον πρώτο διαγωνισμό "I.T. 
4 Gov", με στόχο την ανάδειξη-
πιστοποίηση-αξιοποίηση-επιβρά-
βευση αυτών των καινοτόμων 
εφαρμογών. Παρέχοντας μάλιστα 
τη δυνατότητα στους "νικητές" να 
"πουλήσουν" την εφαρμογή τους 
στο Δημόσιο, ή συμβάλλοντας στη 
σύνδεσή τους με επιχειρήσεις.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της 
Μαρίνας Μάνη για το euro2day.
gr, ο διαγωνισμός θα είναι δίμηνης 
διάρκειας (σ.σ. η επίσημη πρό-
σκληση θα ανακοινωθεί σήμερα ή 
αύριο) και τα αποτελέσματά του θα 
ανακοινωθούν στις αρχές Μαρτί-
ου. Μέσα από τον διαγωνισμό θα 
αναζητηθούν καινοτόμες υπηρε-
σίες που δεν διατίθενται ήδη στην 
αγορά στα πεδία: πρώτον, δόμησης 
νέων εναλλακτικών μοντέλων 
απλούστευσης διαδικασιών στη 

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

•  Κάλεσμα για... applications από το 
Δημόσιο (σελ.1)

•  ΤΑΙΠΕΔ: Προχωρούν οι 9 ιδιωτικοποι-
ήσεις που έχει δεσμευτεί η Ελλάδα 
(σελ.3)

•  Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για 
έρευνα και καινοτομία με ελληνική 
σφραγίδα (σελ.3)

•  Επί ξυρού ακμής η ΛΑΡΚΟ – Ποια 
προβλήματα απειλούν τη βιωσιμότητα 
της ιστορικής βιομηχανίας (σελ.4)

•  ΑΔΜΗΕ: Νέα πρόταση για τον ιδιο-
κτησιακό διαχωρισμό στο τραπέζι των 
τελικών συζητήσεων (σελ.4)

•  Παγκόσμιο Συνέδριο Ακουστικής και 
Δονήσεων (σελ.2)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.6)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.7-8)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.

δημόσια διοίκηση και, δεύτερον, 
αποτελεσματικών υπηρεσιών 
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. Το 
ζητούμενο είναι να προσφέρουν 
πρωτοπόρες λύσεις με παροχή 
αξιοποιήσιμων υπηρεσιών σε 
πολίτες και επιχειρήσεις. Για παρά-
δειγμα, σχέσεις κράτους–πολίτη, 
διαδικασίες δημόσιας διαβού-
λευσης, διαδικασίες εσωτερικής 
επικοινωνίας και εργασιών (Back 
office), αξιοποίηση διαθέσιμων 
ανοιχτών δεδομένων για την προ-
σφορά Υπηρεσιών Προστιθέμενης 
Αξίας ή βελτίωση υφιστάμενων 
υπηρεσιών. Οι ενδιαφερόμενοι θα 
κληθούν να υποβάλουν πρόταση 
(ή προτάσεις) που να αφορά στις 
κατηγορίες: Διαδικτυακή εφαρμο-
γή (web application) - Εφαρμογή 
κινητού (mobile application) 
- Διαδικτυακή Υπηρεσία (web 
service). Κατά τις ίδιες πληροφο-
ρίες, η συμμετοχή στον διαγωνισμό 
θα είναι ανοικτή και θα απευθύ-
νεται σε φυσικά πρόσωπα (είτε 
μεμονωμένα, είτε ανά ομάδες) 
και σε νομικά πρόσωπα Ιδιωτικού 
και Δημόσιου Τομέα. Σε πρώτη 
φάση, θα επιλεγούν από Επιτροπή 
Εμπειρογνωμόνων οι καλύτερες 
ιδέες, ενώ στους τρεις πρώτους 
"νικητές" θα δοθεί η δυνατότητα 
(εάν επιθυμούν) να "πουλήσουν" 
την εφαρμογή τους στο Δημόσιο 
-πέραν του χρηματικού ποσού (έως 
10.000 ευρώ) που θα λάβουν.

Κάλεσμα για... applications  
από το Δημόσιο
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

10
Δεκεμβρίου

2015

10-12
Δεκεμβρίου

2015

10
Δεκεμβρίου

2015

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Ανοικτή Επικοινωνία» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

ΗΜΕΡΙΔΑ:  "Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα 
Κινητικότητας Φοιτητών & Ερευνητών"
ΑΘΗΝΑ

Ένωση Ελλήνων Επιστη-
μόνων για την Προτυπο-
ποίηση και την Τυποποίη-
ση(ΕΝΕΠΡΟΤ) 

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

ΕΛΙΑΜΕΠ, ΕΚΤ, ΙΚΥ

Το 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο της  Ένωσης 
Ελλήνων Φυσικών θα πραγματοποιηθεί  από 
τις 10 ως τις 13 Μαρτίου 2016, στο νησί 
της Αίγινας, με θέμα: «Σύγχρονη Φυσική 
και Κοινωνία: Επιτεύγματα – Τεχνολογία – 
Έρευνα».  Το συνέδριο συνδιοργανώνεται με 
τη Περιφέρεια Αττικής, τον Δήμο Αίγινας και 
τη Διεύθυνση  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης Πειραιά , υποστηρίζεται από το τμήμα 
Φυσικής του  ΕΚΠΑ και  το Πανεπιστήμιο 
Πειραιά και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουρ-
γείου  Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού 
και Αθλητισμού.
  Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, η επιστη-
μονική εκδήλωση φιλοδοξεί να προσεγγίσει 
τις νεότερες τάσεις και τεχνολογίες που 
αναδύονται στη Σύγχρονη Φυσική μέσα από 
συγκεκριμένα παραδείγματα,  επιστημονικές 
εισηγήσεις, συζητήσεις στρογγυλής τράπε-
ζας, προφορικές ή αναρτημένες ανακοινώ-
σεις, εργαστηριακά σεμινάρια για εκπαιδευ-
τικούς (WORKSHOPS),  καθώς επίσης και 

ειδικές συνεδρίες (Ελληνογερμανική Αγωγή, 
ΠΑΝΕΚΦΕ, Ερευνητικές Εργασίες Projects). 
Ο διεπιστημονικός και πολυθεματικός χαρα-
κτήρας του συνεδρίου πλαισιώνεται από τη 
συμμετοχή διακεκριμένων, στα πεδία δρά-
σης τους, επιστημόνων από την Ελλάδα και 
το εξωτερικό και  σκοπό έχει να συμβάλει 
τόσο στη γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ 
των επιστημόνων αλλά και στην αναβάθμιση 
της ενημέρωσης σε επίπεδα σύγχρονης, 
πρωτότυπης γνώσης.  
Θεματικές ενότητες 
- Βασικά θέματα Φυσικής
- Φυσική του Διαστήματος
- Εφαρμοσμένη Φυσική
- Φυσική στην εκπαίδευση
- Φυσική Φιλοσοφία και Τέχνη
- Οικονομική Φυσική  
 Προθεσμία  υποβολής περιλήψεων των 
εργασιών: 31/12/2015
Πληροφορίες: Τηλ.210-3635701 , eef.
athens@gmail.com,  www.eef.gr

«Σύγχρονη Φυσική και Κοινωνία: Επιτεύγματα 
– Τεχνολογία – Έρευνα»

   Η Πανελλήνια Ένωση Καθηγητών Πληροφορι-
κής (Π.Ε.ΚΑ.Π.) και το Παράρτημα Π.Ε.ΚΑ.Π. Πε-
λοποννήσου διοργανώνουν σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (Τμήμα Πληροφο-
ρικής & Τηλεπικοινωνιών και Τμήμα Κοινωνικής 
& Εκπαιδευτικής Πολιτικής) και το Τ.Ε.Ι, Πελοπον-
νήσου (Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής) το 10ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο Καθηγητών Πληροφορικής 
με θέμα: «Η Πληροφορική στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση – Ρόλος και Εφαρ-
μογές» , από τις 15 έως τις 17 Απριλίου 2016.

Το 23ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ακουστικής και 
Δονήσεων - ICSV23 (International Congress 
on Sound & Vibration)διοργανώνεται 10 - 14 
Ιουλίου 2016 στην Αθήνα, από το Εργαστήριο 
Περιβαλλοντικής Ακουστικής Συγκοινωνιακών 
Έργων «Ε.Π.Α.Σ.Ε.» του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών (Συγκοινωνιακός Τομέας) της 
Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλίας και το  IIAV (International Institute of 
Acoustics & Vibration). Η εκδήλωση υλοποιεί-
ται σε συνεργασία με  το Ελληνικό Ινστιτούτο 
Ακουστικής (ΕΛΙΝΑ) και τον Σύλλογο Ελλήνων 
Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ).
Στο πλαίσιο του ICSV23, θα πραγματοποιηθεί 
ειδική συνεδρία με έμφαση στη στρατηγική 
χαρτογράφηση του περιβαλλοντικού θορύβου 
στα ελληνικά και νότιο-ευρωπαϊκά αστικά 
κέντρα και την αντι-θορυβική προστασία από 
τη λειτουργία αυτοκινητοδρόμων.
Πληροφορίες: http://www.icsv23.org

Πανελλήνιο συνέδριο

Παγκόσμιο Συνέδριο  
Ακουστικής και Δονήσεων    
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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



ΤΑΙΠΕΔ: Προχωρούν οι 9 ιδιωτικοποιήσεις  
που έχει δεσμευτεί η Ελλάδα

Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για έρευνα και καινοτομία  
με ελληνική σφραγίδα

Σε αναλυτική ενημέρωση για την πορεία του 
προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων προχώρη-
σε την Τρίτη ο πρόεδρος του Ταμείου Αξιο-
ποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
(ΤΑΙΠΕΔ), κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, παραχω-
ρώντας εφ' όλης της ύλης συνέντευξη τύπου 
στην Αθήνα. Όπως τόνισε, οι 9 ιδιωτικοποι-
ήσεις για τις οποίες έχει δεσμευθεί η χώρα 
από τον Ιούλιο θα έχουν ολοκληρωθεί μέσα 
στο πρώτο εξάμηνο του 2016. Σύμφωνα με 
το ρεπορτάζ του Αχιλλέα Χεκίμογλου για την 
ιστοσελίδα tovima.gr της εφημερίδας ΤΟ 
ΒΗΜΑ, ο κ. Πιτσιόρλας μίλησε για μία αισι-
όδοξη εικόνα, καθώς "μετά το βήμα για την 
ανα-κεφαλαιοποίηση των τραπεζών και την 
πρώτη αξιολόγηση της πορείας της ελληνικής 
οικονομίας, η υλοποίηση του προγράμμα-
τος θα είναι ο παράγοντας που θα επηρεάσει 
πολύ θετικά την συνολική πορεία της χώρας". 
" Έχουμε πολύ ισχυρά μηνύματα επενδυτικού 
ενδιαφέροντος" είπε, σημειώνοντας ότι απο-
τελούν "στην πράξη ψήφο εμπιστοσύνης για 
την πορεία της ελληνικής οικονομίας". Ειδι-
κότερα, ο κ. Πιτσιόρλας ανακοίνωσε ότι μέσα 
στο επόμενο δεκαήμερο θα προχωρήσει στην 
υπογραφή των δύο συμβάσεων για την παρα-
χώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων 
την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου με τον ανάδοχο 
του διαγωνισμού Fraport - Slentel για 40+10 
χρόνια. Ο πρόεδρος του Ταμείου υπογράμμι-
σε ότι πρόκειται για ένα πάρα πολύ σημαντι-
κό επενδυτικό σχέδιο διότι συνδέεται με ένα 
υψηλό τίμημα 1,2 δισ. ευρώ, εγγυάται ετήσια 
επιπρόσθετα ετήσια έσοδα για το κράτος και 
φέρνει επενδύσεις ύψους 350 εκατ. ευρώ για 
την αναβάθμιση των αεροδρομίων, υποσχό-
μενο να διαδραματίσει κομβικό ρόλο για τον 
τουρισμό. Μάλιστα, το τίμημα θα καταβληθεί 

εφάπαξ με την παραλαβή των αεροδρομίων. 
Παράλληλα, ο κ. Πιτσιόρλας ανακοίνωσε ότι 
η ημερομηνία κατάθεσης δεσμευτικών προ-
σφορών για τον ΟΛΠ είναι 21η Δεκεμβρίου, 
ενώ την Παρασκευή ολοκληρώνεται η ανάρ-
τηση των νομικών κειμένων στο data room. 
Επίσης, σε σχέση με την πώληση του ΔΕΣΦΑ, 
έκανε γνωστό ότι η ανάδοχος SOCAR θα πρέ-
πει να μεταβιβάσει ποσοστό τουλάχιστον 16% 
σε ευρωπαϊκή εταιρία με εμπειρία στην δια-
χείριση δικτύων ενέργειας. Μάλιστα τόνισε 
ότι ισπανο-βελγική κοινοπραξία, αλλά και ιτα-
λική εταιρία έχουν εκδηλώσει το ενδιαφέρον 
τους και σήμερα αναμένεται να ξεκινήσει το 
due diligence για την εξαγορά του ποσοστού 
που θα παραχωρήσουν οι Αζέροι στους ενδια-
φερόμενους επενδυτές. Παράλληλα, αναφέρ-
θηκε και στον ΟΛΘ για την πώληση του οποίου 
η υποβολή δεσμευτικών προσφορών αναμέ-
νεται για τις αρχές Απριλίου. Αναφορικά με 
τις σιδηροδρομικές εταιρίες ΤΡΑΙΝΟΣΕ και 
ΕΕΣΣΤΥ έχουμε, η ημερομηνία δεσμευτικών 
προσφορών είναι η 15η Ιανουαρίου, όμως ο κ. 
Πιτσιόρλας εκτιμά ότι θα δοθεί παράταση για 
τα μέσα Φεβρουαρίου. Επίσης, για τον Αστέ-
ρα της Βουλιαγμένης σημείωσε ότι το έργο 
είναι σε φάση ολοκλήρωσης, καθώς γίνεται 
αναπροσαρμογή του επενδυτικού σχεδίου 
με βάση την γνωμοδότηση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας. "Πιστεύω ότι τις επόμενες 
ημέρες θα έχουμε ολοκληρώσει την διαδι-
κασία και την συμφωνία ώστε να υποβληθεί 
νέο σχέδιο που θα σέβεται την απόφαση του 
ΣτΕ" σημείωσε. Για το Ελληνικό, ο πρόεδρος 
του ΤΑΙΠΕΔ σημείωσε ότι η πώληση θα έχει 
ολοκληρωθεί στο Α' τρίμηνο του 2016, έπειτα 
από την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης 
για βελτιώσεις στη σύμβαση, λαμβάνοντας 

υπόψη τις παρατηρήσεις των εμπλεκόμενων 
μερών, ώστε να ξεκινήσουν οι διαδικασίες 
αδειοδότησης. Για τον Διεθνή Αερολιμένα 
Αθηνών, μέσα στον Δεκέμβριο οι μέτοχοι 
θα κληθούν σε διαπραγματεύσεις για την 
παράταση της σύμβασης παραχώρησης για 
20 ακόμη χρόνια, όμως η διαδικασία για την 
πώληση του ποσοστού 30% του "Ελ. Βενιζέ-
λος" το οποίο έχει μεταβιβαστεί στο ΤΑΙΠΕΔ, 
θα προχωρήσει σε δεύτερη φάση "όταν θα 
κρίνουμε ότι είναι κατάλληλες οι συνθήκες", 
όπως παρατήρησε ο κ. Πιτσιόρλας. Παράλλη-
λα, το επόμενο διάστημα ολοκληρώνονται οι 
διαδιακασίες για τις εκτάσεις της Αφάντου 
στη Ρόδο και της Κασσιόπης στην Κέρκυρα, 
όπου προέκυψε η ανάγκη για μικρές τεχνικές 
βελτιώσεις, με στόχο τα χωροταξικά σχέδια 
να υποβληθούν στο ΣτΕ.
Ο κ. Πιτσιόρλας, αναφερόμενος στο πρόγραμ-
μα αξιοποίησης ακινήτων της ΕΤΑΔ, σημεί-
ωσε ότι το ΤΑΙΠΕΔ έχει διαμορφώσει μία νέα 
πολιτική για την συνεργασία με τους δήμους, 
μέσω προγραμματικών συμφωνιών, με στόχο 
να ικανοποιούνται αιτήματα των τοπικών αρ-
χών για χρήση περιοχών υψηλής σημασία για 
την καθημερινή ζωή των πολιτών. Στο μετα-
ξύ, ο κ. Πιτσιόρλας αναφέρθηκε και στο νέο 
Ταμείο που θα δημιουργηθεί και στο οποίο 
θα μεταφερθούν όλα τα περιουσιακά στοι-
χεία του δημοσίου. Όπως τόνισε, η ίδρυσή 
του προγραμματίζεται για πρώτο εξάμηνο του 
έτους. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ίδιο, και θα 
υπάρξει ενοποίηση του χαρτοφυλακίου του 
δημοσίου και θα βελτιωθεί η διαδικασία ωρί-
μανσης των ακινήτων, καθώς θα προηγούνται 
της πώλησης οι αδειοδοτήσεις, ώστε το ακί-
νητο να προικίζεται και να μεγιστοποιείται η 
αξία του.

Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ) ανακοίνωσε στις 4/12 τις 
Υποτροφίες Εκκίνησης που απονεμήθηκαν σε 291 νέους ερευνητές 
και είναι συνολικού ύψους 429 εκατ. ευρώ.  Ανάμεσα στου επιτυ-
χόντες βρίσκονται και Έλληνες ερευνητές όπως: ο Δημήτριος Κα-
ραμπίνος που θα εργαστεί στο Πανεπιστήμιο του Μονάχου όπου θα 
διερευνήσει την λιπώδη μικροδομή χρησιμοποιώντας μαγνητική το-
μογραφία. O Θεφάνης Καραγιάννης θα εργαστεί στο Ίδρυμα Τεχνολο-
γίας και Έρευνας πάνω στον σωματοαισθητικό φλοιό. O Κωνσταντίνος 
Μαυροκορίδης θα εργαστεί στο Πανεπιστήμιο του Λίβερπουλ με το 
project ARIADNE. Και ο Ιωάννης Παπακωνσταντίνου θα εργαστεί στο 
University College του Λονδίνου με το project IntelGlazing. Η χρη-
ματοδότηση, συνολικής αξίας 429 εκατ. ευρώ και έως 1,5 εκατ. ευρώ 
ανά υποτροφία, θα επιτρέψει στους επιτυχόντες να ιδρύσουν τις δι-
κές τους ερευνητικές ομάδες και να εφαρμόσουν ρηξικέλευθες ιδέες 
σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους, καλύπτοντας θέματα όπως η 
κλιματική αλλαγή, οι σπάνιες ασθένειες και τα ψηφιακά μέσα.
Παράλληλα, προχθές, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την χο-
ρήγηση 32,7 εκατ. ευρώ σε 15 καινοτόμα έργα με τη συμμετοχή 67 

εταίρων από 15 χώρες με στόχο να βοηθήσει στην επιτάχυνση της 
πρόσβασής τους στην αγορά. Στο πλαίσιο του δεύτερου γύρου του 
προγράμματος για την επιτάχυνση της καινοτομίας (FTI), του προ-
γράμματος έρευνας και καινοτομίας της ΕΕ «Ορίζοντας 2020», καθένα 
από αυτά τα έργα θα λάβει μέχρι 3 εκατ. ευρώ. Σε αυτή την φάση της 
χρηματοδότησης, μια ελληνική εταιρεία (Innora) συμμετέχει σε δύο 
χρηματοδοτούμενα καινοτόμα έργα κατασκευής συστημάτων επιθεώ-
ρησης ανεμογεννητριών. Η ίδια εταιρεία είχε επίσης συμμετάσχει σε 
προηγούμενη ανάλογη δράση σχετικά με τη αδιάλειπτη παρακολού-
θηση της δομικής ακεραιότητας υπέργειων δεξαμενών. Το πρόγραμμα 
FTI δρομολογήθηκε τον Ιανουάριο του 2015. 
Ο δεύτερος γύρος του προγράμματος, προσέλκυσε 229 συνολικά προ-
τάσεις έργων με 922 συμμετέχοντες έως την καταληκτική ημερομηνία 
της 1ης Σεπτεμβρίου 2015. Έτσι, το σύνολο των προτάσεων που υπο-
βλήθηκαν από την έναρξη του προγράμματος ανήλθε σε 498, εκ των 
οποίων οι 31 έλαβαν χρηματοδότηση πάνω από 68 εκατ. ευρώ. Σχεδόν 
το ήμισυ των συμμετεχόντων στο έργο σε αυτό το στάδιο είναι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις.
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Σε πλήρη εξέλιξη αναμένεται να βρεθούν 
τις προσεχείς ημέρες οι επαφές της κυ-
βέρνησης με τα τεχνικά κλιμάκια των δα-
νειστών, οι οποίες ξεκίνησαν χθες, προκει-
μένου να βρεθεί κοινά αποδεκτή λύση για 
τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του ΑΔΜΗΕ, 
ο οποίος μάλιστα περιλαμβάνεται στη λίστα 
με τα 13 προαπαιτούμενα που θα πρέπει 
να έχουν ψηφιστεί ως τις 18 Δεκεμβρίου 
προκειμένου να “ξεκλειδώσει” η δόση του 
1 δισ. ευρώ. Επί της αρχής, η λύση της δη-
μιουργίας μίας νέας εταιρείας στην οποία 
θα μεταφερθούν τα πάγια του σημερινού 
ΑΔΜΗΕ, και στην οποία θα συμμετέχει το 
ελληνικό Δημόσιο με 51%, έχει γίνει δεκτή 
από τους δανειστές, υπό την προϋπόθεση 
η μητρική ΔΕΗ να μην έχει τη παραμικρή 
μετοχική σχέση με τη νέα εταιρεία. Η νέα 
πρόταση της ελληνικής πλευράς προβλέπει 
σε πρώτη φάση να γίνει split μετοχών της 
ΔΕΗ, ώστε κάθε σημερινός μέτοχος της επι-
χείρησης για κάθε μία μετοχή που κατέχει, 
να πάρει στα χέρια του δύο μετοχές. Μια της 
υφιστάμενης ΔΕΗ, και μια της νέας εταιρεί-
ας στην οποία θα εισφερθούν τα πάγια (σσ: 
τα δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας) 
και θα αποτελέσει το "νέο ΑΔΜΗΕ".  

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι ο νέος ΑΔ-
ΜΗΕ θα έχει σύνθεση κατά 51% Δημόσιο 
και κατά 49% ιδιώτες θεσμικοί μαζί με μι-
κρομετόχους, ακριβώς δηλαδή όπως είναι 

η σημερινή μετοχική σύνθεση της ΔΕΗ. 
Παρόλα αυτά, δύο ζητήματα παραμένουν 
ανοικτά προς επίλυση. Πρώτον, ως προς την 
αποζημίωση της ΔΕΗ, η πρόταση προβλέπει 
τη σταδιακή αποπληρωμή σε βάθος χρόνου 
μέσω των μελλοντικών μερίσματων που 
αναλογούν στο Δημόσιο, αφού προηγουμέ-
νως γίνει μια αποτίμηση της αξίας που χά-
νεται για τη ΔΕΗ, ούτως ώστε να προσδιορι-
στεί το ακριβές αντίτιμο αλλά και η χρονική 
διάρκεια.Η αρχική αντίδραση της ΔΕΗ στο 
πλάνο αυτό πάντως σύμφωνα με εκτιμήσεις 
φέρεται πως είναι μάλλον συγκρατημένη. 
Παλαιότερα σενάρια όπως ήταν η αποπλη-
ρωμή της ΔΕΗ από μελλοντικά μερίσματα 
του ΑΔΜΗΕ, σε συνδυασμό με swap με-
τοχών που κατέχει το Δημόσιο σε άλλες 
εταιρείες του τομέα της ενέργειας ή άλλες 
ΔΕΚΟ, συναντούν αρκετά «αγκάθια» καθώς 
αρκετές από τις μετοχές του Δημοσίου σε 
εταιρείες έχουν περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ, ενώ τα 
ποσοστά του Δημοσίου προορίζονται να με-
ταβιβασθούν στο νέο Ταμείο που προβλέπει 
το Μνημόνιο, ούτως ώστε να αξιοποιηθούν 
σε βάθος χρόνου. Δεύτερον, η πλευρά των 
πιστωτών φέρεται να έχει θέσει το αίτημα να 
παραχωρηθεί το management στον ιδιώτη 
που θα μπει ως στρατηγικός επενδυτής στην 
εταιρεία, ανεξάρτητα από το ποσοστό που 
θα έχει. Στο σημείο αυτό η ελληνική πλευρά 
φέρεται αποφασισμένη να μην υποχωρήσει 
από την αρχική της θέση. 

ΑΔΜΗΕ: Νέα πρόταση για τον ιδιοκτησιακό  
διαχωρισμό στο τραπέζι των τελικών συζητήσεων

Στη δίνη της δυσμενούς συγκυρίας που σχε-
τίζεται με την κατάρρευση της διεθνούς τιμής 
του νικελίου αλλά και χρονιζόντων προβλημά-
των (περιβαλλοντικό και ενεργειακό κόστος), 
βρίσκεται η ιστορική βιομηχανία της ΛΑΡΚΟ. 
Σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τις ζημιές της 
βιομηχανίας νικελίου η καταρράκωση των 
τιμών LME του νικελίου που βρίσκονται σε 
επίπεδα κοντά στα 9.000 δολ/τόνο (χαμηλό 
δεκαετίας). 
Από τις αρχές του έτους οι τιμές του νικελί-
ου έχουν υποχωρήσει πάνω από 34% (14.700 
δολάρια ο τόνος). Είναι χαρακτηριστικό ότι 
το 2014 η Λάρκο έκλεισε τη χρήση με ζημιές 
ύψους 75 εκ. ευρώ, ενώ αντίστοιχες απώλειες 
αναμένονται και για το φετινό έτος. 
Σημειώνεται ότι στο πρώτο εξάμηνο οι τιμές 
του νικελίου ήταν σε σχετικά καλύτερα επί-
πεδα αλλά σε κάθε περίπτωση πολύ κάτω από 
το κόστος παραγωγής της Λάρκο. Σύμφωνα με 
εκτιμήσεις ειδικών, αυτό ανέρχεται τουλάχι-
στον σε 15.000 $/t, το οποίο μάλιστα είναι σε 
μεγάλο βαθμό ανελαστικό διότι οφείλεται στις 
υψηλές ενεργειακές απαιτήσεις αλλά και στις 
εξίσου υψηλές τιμές της ενέργειας. Ένας επι-
πρόσθετος πονοκέφαλος για την βιομηχανία 
και την κυβέρνηση είναι η διαδικασίες που 
έχει κινήσει από το 2013 η Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Κομισιόν για την ανάκτηση 
των κρατικών ενισχύσεων ύψους 160 εκατ. 
ευρώ (135 εκατ. συν τόκους). Η υπόθεση είχε 
παγώσει προκειμένου να προχωρήσουν τα 
σχέδια αποκρατικοποίησης της εταιρείας που 
προέβλεπε το μνημόνιο. Η Λάρκο είχε συμπε-
ριληφθεί στο πρώτο πρόγραμμα αποκρατικο-
ποιήσεων, με τους πιστωτές να υποδεικνύουν 
τη διεξαγωγή δύο παράλληλων διαγωνισμών 
για την αυτόνομη πώληση του εργοστασίου 
της Λάρυμνας και των μεταλλείων σε Εύβοια, 
Καστοριά και Σέρβια. Η μη προώθηση των 
σχετικών σχεδίων είχε ως αποτέλεσμα η Κο-
μισιόν να επαναφέρει το θέμα των κρατικών 
ενισχύσεων, ξεκινώντας τις διαδικασίες για 
την παραπομπή της χώρας στο Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο. Τα μέτρα τα οποία η Ε.Ε. έχει χαρα-
κτηρίσει κρατικές ενισχύσεις περιλαμβάνουν 
αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου το 2009 και 
αρκετές κρατικές εγγυήσεις για δάνεια κατά 
την περίοδο 2008-2010, πιθανή μη είσπραξη 
από το κράτος ενός χρέους από το 2004 και 
παραίτηση από την είσπραξη προκαταβολής 
φορολογικού προστίμου το 2010. Εξάλλου 
ζήτημα κρατικών ενισχύσεων φέρεται να έχει 
εγείρει η Ε.Ε. και για τις ανεξόφλητες οφει-
λές προς τη ΔΕΗ συνολικού ύψους 200 εκατ. 

ευρώ, οι οποίες τρέχουν με 5,5 εκατ. ευρώ 
τον μήνα. Η ΛΑΡΚΟ βρίσκεται εδώ και και-
ρό σε δυσκολία αποπληρωμής όχι των συνο-
λικών οφειλών της, αλλά του διακανονισμού 
που έχει συμφωνήσει με τη ΔΕΗ. Η ΔΕΗ είχε 
δώσει προθεσμία ως τις 20 Νοεμβρίου, για 
την τακτοποίηση των οφειλών της ΛΑΡΚΟ 
από 1/1/2014 έως 31/8/2015, διαφορετικά θα 
βρισκόταν αντιμέτωπη με τη διακοπή της ηλε-
κτροδότησης της. 
Η προθεσμία αυτή παρήλθε, όπως επίσης και 
η νέα προθεσμία που τέθηκε ως τις 4 Δεκεμ-
βρίου. Μεταξύ των δύο μερών είναι επίσης σε 
εκκρεμότητα και οφειλή 148 εκατ. ευρώ, για 
τις καταναλώσεις από το 2010 ως το 2013, η 
οποία παραπέμπεται σε Διαιτησία.

Η διοίκηση καταστρώνει αυτή την περίοδο 
επενδυτικό σχέδιο σε ορίζοντα τριετίας σε 
συνεργασία με τους μετόχους της εταιρείας 
(ΤΑΙΠΕΔ 55,2%, Εθνική 33,4% και ΔΕΗ 11,4%), 
το οποίο θα περιλαμβάνει σοβαρές προτάσεις 
αναδιάρθρωσης της, τέτοιες που να εξασφα-
λίζουν μακροπρόθεσμα τη βιωσιμότητα της, 
άρα και τη δυνατότητα ανταπόκρισης σε όλες 
τις υποχρεώσεις της. Μια τέτοια προοπτική, 
θα μπορούσε ενδεχομένως να διασφαλίσει τη 
συναίνεση των δύο μεγάλων μετόχων της, τη 
ΔΕΗ και την Εθνική Τράπεζα, για συμμετοχή 
τους σε μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και 
θα δημιουργούσε προϋποθέσεις για την εν-
δεχόμενη είσοδο στρατηγικού επενδυτή στην 
εταιρεία.

ΕΠΙ ξΥΡΟΥ ΑΚΜΗΣ Η ΛΑΡΚΟ

Ποια προβλήματα απειλούν τη βιωσιμότητα  
της ιστορικής βιομηχανίας



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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ΤΟ ΥΠΟΙΚ ΘΑ ΣΚΑΝΑΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-5 | 9/12/2015

Ηλεκτρονικό «μάτι» σε όλες ης συναλλαγές των φορολογουμένων, 
από τους τόκους των καταθέσεων και τις μετοχές, μέχρι τους 
λογαριασμούς των κινητών, της ΔΕΗ, αλλά και των δαπανών σε 
ιδιωτικά σχολεία και θεραπευτήρια, ρίχνει το υπουργείο Οικονομικών 
στο πλαίσιο των διασταυρώσεων στοιχείων που διενεργεί για τον 
εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων και «μαύρου» χρήματος.
Η «ακτινογραφία» όλων των συναλλαγών, εν όψει και της σύνταξης 
του περιουσιολογίου, θα γίνει μάλιστα άμεσα, αφού το υπουργείο 
Οικονομικών, με κατεπείγουσα εγκύκλιο του, ζητά έως τις 15 
Ιανουαρίου 2016 να του σταλούν όλα τα σχετικά στοιχεία από 
τράπεζες, χρηματοδοτικά ιδρύματα, ιδρύματα πληρωμών, τα ΕΛΤΑ, 
εταιρείες παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, ασφαλιστικές εταιρείες, 
ιδιωτικά θεραπευτήρια, ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, εταιρείες σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας, ακόμη και τη ΔΕΗ και την ΕΥΔΑΠ.
Προθεσμία που επεκτείνεται έως τις 28 Φεβρουαρίου 2016 για 
την αποστολή στοιχειών που αφορούν δεδομένα καταθετικών 
λογαριασμών ή και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, 
οι οποίοι εμφανίζουν συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης μεγαλύτερη 
των 100.000 ευρώ, σε κινητές αξίες με ημερομηνία χρηματικής αξίας 
μεγαλύτερης των 200.000 ευρώ, όπως και για τα στοιχεία πιστωτικών 
και χρεωστικών καρτών συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών 
ανάληψης και σε ATM. Θα πρέπει να αναφερθεί μάλιστα ότι οι 
τράπεζες καλούνται να στέλνουν όλα τα στοιχεία των πελατών τους οι 
οποίοι ανήκουν στις ομάδες «υψηλού κινδύνου» για φοροδιαφυγή.
Με βάση πάντως τις εντολές που έδωσε χθες η Γενική Γραμματεία 
Δημοσίων Εσόδων, έως τις 15 Ιανουαρίου 2016, θα πρέπει να 
σταλούν στις αρμόδιες υπηρεσίες της ΓΓΔΕ: 
- Το ποσό των πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και 
repos που απέκτησαν όλοι οι πολίτες κατά το προηγούμενο έτος, 
καθώς και το ποσό του φόρου που παρακρατήθηκε, με τα στοιχεία 
των δικαιούχων/ συνδικαιούχων, όπως όνομα, επώνυμο, ΑΦΜ και 
ημερολογιακό έτος αναφοράς.
Για τους τόκους καταθέσεων σε νόμισμα διαφορετικό του ευρώ, 
ως ισοτιμία για τη μετατροπή τους σε ευρώ λαμβάνεται η τιμή της 
ημερομηνίας πίστωσης των τόκων σε συνάλλαγμα ή η τιμή spot του 
δελτίου τιμών συναλλάγματος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας 
της τελευταίας εργάσιμης ημέρας του έτους αναφοράς.
Στο πλαίσιο αυτό διαβιβάζονται στοΥΠΟΙΚ τα εξής:
 α) Τριψήφιος κωδικός τράπεζας όπως ορίζεται από την Τράπεζα της 
Ελλάδος ή επίσημη επωνυμία ιδρύματος πληρωμών,
 β) Ονοματεπώνυμο πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων του 
λογαριασμού.
γ) ΑΦΜ πρώτου δικαιούχου και συνδικαιούχων, ή όταν δεν υπάρχει, 
ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου, 
δ) Αριθμός λογαριασμού, 
ε) Ποσά πιστωτικών και χρεωστικών τόκων καταθέσεων και repos.
στ) Κωδικός νομίσματος, σε ISO code 4217.
ζ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς, 
- Στοιχεία που αφορούν μερίσματα που διανεμήθηκαν σε φυσικά 
και νομικά πρόσωπα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος από 
εταιρείες με μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Αναφορικά διαβιβάζονται τα εξής: 

α) Ονοματεπώνυμο-επωνυμία δικαιούχων.
β) ΑΦΜ των δικαιούχων, 
γ) Αριθμός λογαριασμού στο ΣΑΤ (Σύστημα Αϋλων Τίτλων), 
εφόσον τηρείται τέτοιος αριθμός επ' ονόματι δικαιούχου ενεργού 
χαρτοφυλακίου.
δ) Τη ΔΟΥ στην οποία υπάγονται οι δικαιούχοι.
ε) Επωνυμία της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα, 
στ) ΑΦΜ της εταιρείας που διένειμε το μέρισμα,
 ζ) Το ποσό του μερίσματος, 
η) Το ποσό του φόρου που αναλογεί στο μέρισμα, 
θ) Ημερολογιακό έτος αναφοράς.
- Στοιχεία που αφορούν χρηματικά ποσά που πραγματικά 
καταβάλλονται για τοκοχρεωλυτική απόσβεση δανείων, 
περιλαμβανομένων και των δεδουλευμένων και καταβλημένων 
τόκων, καθώς και των τυχόν τόκων υπερημερίας.
Γι' αυτό διαβιβάζονται τα εξής: α) Κωδικός Πιστωτικού Ιδρύματος β) 
Είδος δανείου (1: Στεγαστικό, 2: Καταναλωτικό, 3: Αλλο) γ) Συνολικό 
ύψος εκταμιευμένου δανείου σε ευρώ δ) Ημερομηνία χορήγησης 
δανείου ε) Συνολικό καταβληθέν ποσό για απόσβεση δανείου (τόκοι 
και κεφάλαιο) στ) Πλήθος οφειλετών/ συνοφειλετών ζ) ΑΦΜ πρώτου 
οφειλέτη ή ΑΔΤ ή αριθμ. διαβατηρίου η) Ποσοστό συμμετοχής 
πρώτου οφειλέτη θ) Ονοματεπώνυμο πρώτου οφειλέτη 
Ταυτόχρονα, όμως, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2016, θα πρέπει να 
σταλούν στη ΓΓΔΕ: 1. Στοιχεία που αφορούν δεδομένα καταθετικών 
λογαριασμών ή/και λογαριασμών πληρωμών φυσικών προσώπων, 
οι οποίοι εμφανίζουν είτε συνολική ετήσια κίνηση χρέωσης είτε 
συνολική ετήσια κίνηση πίστωσης, μεγαλύτερη των εκατό χιλιάδων 
(100.000) ευρώ.
2. Το χαρτοφυλάκιο φυσικών προσώπων που αφορά κινητές αξίες, 
με ημερομηνία 31/12 τόσο έκαστου ημερολογιακού έτους αναφοράς 
όσο και του αμέσως προηγούμενου, χρηματικής αξίας μεγαλύτερης 
από διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ.
3. Οι τράπεζες και οι φορείς εκκαθάρισης συναλλαγών με 
χρήση καρτών πληρωμών (πιστωτικών ή και χρεωστικών) 
συμπεριλαμβανομένων των συναλλαγών ανάληψης σε ελληνικά 
ATM (Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές) διαβιβάζουν στοιχεία 
που αφορούν συναλλαγές καρτών πληρωμών που έχουν εκδοθεί 
στην αλλοδαπή από πιστωτικό ίδρυμα με έδρα εκτός Ελλάδας, 
Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πιστωτικά και χρηματοδοτικά ιδρύματα, τα 
ιδρύματα πληρωμών και τα Ελληνικά Ταχυδρομεία διαβιβάζουν στη 
ΓΓΔΕ στοιχεία που αφορούν: α) μεταφορές πίστωσης, εμβάσματα, 
άμεσες χρεώσεις και τραπεζικές επιταγές πελατών τους (φυσικών 
και νομικών προσώπων) για μεταφορά κεφαλαίων στο εξωτερικό, β) 
εισπράξεις συμβεβλημένων με αυτά επιχειρήσεων, μέσω πιστωτικών 
καρτών.
Επίσης τα πιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων και 
των υποκαταστημάτων αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων που 
λειτουργούν στην Ελλάδα, υποχρεούνται να διαβιβάζουν στη ΓΓΔΕ 
αρχεία για τις παρακάτω ομάδες πελατών τους που ανήκουν στην 
κατηγορία «υψηλού κινδύνου»: α) Ελεύθεροι επαγγελματίες, που 
διατηρούν ή είναι πραγματικοί δικαιούχοι λογαριασμών, στους 
οποίους πιστώθηκαν κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ποσά 
συνολικών εισοδημάτων τους άνω του εκάστοτε ορίου που τίθεται 
με την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών θεμάτων 
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της Τράπεζας της Ελλάδος.
β) Νομικά πρόσωπα, στους λογαριασμούς των οποίων οι συνολικές 
καταθέσεις ή αναλήψεις μετρητών κατά το προηγούμενο 
ημερολογιακό έτος υπερέβησαν το εκάστοτε όριο του ποσού που 
τίθεται με την απόφαση της Επιτροπής Τραπεζικών και Πιστωτικών 
Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος.

ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΙΓΥΠΤΟ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-4 | 9/12/2015

Έμμεσες, πλην σαφείς, αιχμές για τη λανθασμένη πολιτική εκτίμηση 
της λεγόμενης Αραβικής Ανοιξης από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, 
που οδήγησε τη χώρα του στο χείλος της αποσταθεροποίησης, 
άφησε χθες, πρώτη ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στην 
Ελλάδα, ο πρόεδρος της Αιγύπτου. Ο κ. Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι 
ζήτησε βοήθεια από τις ευρωπαϊκές χώρες στον πόλεμο εναντίον 
της τρομοκρατίας αλλά εξέφρασε και την ανησυχία του για τη 
διαφαινόμενη εκτράχυνση της κατάστασης στη Λιβύη, λόγω της 
αυξημένης επιρροής των τζιχαντιστών. Στις επαφές που είχε με 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και τον κ. Αλ. Τσίπρα το κλίμα 
ήταν εξαιρετικά θετικό και, όπως διεφάνη από τις διαλιμενικές 
συμφωνίες που υπεγράφησαν χθες το βράδυ ανάμεσα στις δύο 
χώρες, οι προοπτικές της οικονομικής και ενεργειακής συνεργασίας 
είναι εξαιρετικά ευοίωνες. Το κλίμα αναμένεται να επιβεβαιωθεί 
και σήμερα, κατά την τριμερή σύνοδο μεταξύ Ελλάδας, Αιγύπτου 
και Κύπρου, όπου οι κ. Τσίπρας, Αλ Σίσι και Αναστασιάδης θα 
συζητήσουν για θέματα κοινού ενδιαφέροντος με κυρίαρχο το 
ενεργειακό.
Υπενθυμίζεται ότι ιδίως η Κύπρος επιθυμεί τη στενότερη συνεργασία 
με την Αίγυπτο στο συγκεκριμένο σκέλος, ενώ και η Ελλάδα, όπως 
επισήμανε χθες ο ίδιος ο κ. Τσίπρας, φιλοδοξεί να διαδραματίσει 
ρόλο βασικού διαύλου προώθησης του φυσικού αερίου, που 
βρίσκεται στον βυθό της Ανατολικής Μεσογείου, στην υπόλοιπη 
Ευρώπη.
Αντιθέτως, μικρότερες είναι οι φιλοδοξίες για τις συζητήσει οι 
οποίες αφορούν την οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης 
(ΑΟΖ), ανάμεσα στα τρία κράτη. Η εξόχως διπλωματική δήλωση 
του κ. Αλ Σίσι περί συνεργασίας με την Ελλάδα στο πλαίσιο όσων 
προβλέπει το διεθνές δίκαιο είναι ενδεικτική. Σε κάθε περίπτωση οι 
συγκεκριμένες συζητήσεις βρίσκονται σε πρώιμο στάδιο και έχουν 
παραπεμφθεί στην αρμοδιότητα τεχνικών επιτροπών οι οποίες, εν 
καιρώ, θα αποφανθούν για τις νομικοτεχνικές λεπτομέρειες του 
συγκεκριμένου ζητήματος.
Και ο κ. Τσίπρας ήταν ιδιαίτερα προσεκτικός στις δηλώσεις του 
επί του θέματος. Τόνισε ότι η τριμερής σύνοδος «δεν στρέφεται 
εναντίον άλλων χωρών στην περιοχή», υπονοώντας, βεβαίως, 
την Τουρκία. «Συνεργαζόμαστε προκειμένου, επί τη βάσει του 
διεθνούς δικαίου, να αξιοποιήσουμε τον εθνικό μας πλούτο και να 
προχωρήσουμε σε πρωτοβουλίες συνανάπτυξης». Ο κ. Τσίπρας 
αναφέρθηκε στο τεραστίων διαστάσεων κοίτασμα Ζορ, στις ευκαιρίες 
που ανοίγει η νέα διώρυγα του Σουέζ αλλά και τη συμφωνηθείσα 
συνεργασία μεταξύ των ελληνικών λιμανιών της Καβάλας και της 
Αλεξανδρούπολης με εκείνα της Αλεξάνδρειας και της Δαμιέττης.
Στις συνομιλίες που είχαν οι δύο άνδρες, αλλά και σε αυτές που 
θα πραγματοποιηθούν σήμερα, σημαντικός χρόνος αναμένεται να 

αναλωθεί για το θέμα της στρατηγικής ασφαλείας στην ευρύτερη 
περιοχή. Ήδη χθες ο κ. Σίσι τόνισε ότι στα ζητήματα ασφαλείας 
και αντιμετώπισης της τρομοκρατίας (προφανώς της τζιχαντιστικής 
απειλής), η τριμερής Αιγύπτου - Ελλάδας Κύπρου δεν αρκεί. 
Στην κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι δύο ηγέτες, 
ο κ. Αλ Σίσι άφησε αιχμές για την «έλλειψη σοβαρότητας» στην 
αρχική εκτίμηση των Ευρωπαίων για την αστάθεια που είχε 
δημιουργηθεί στην Αίγυπτο τα προηγούμενα χρόνια. «Η έλλειψη 
σταθερότητας είναι σοβαρό πρόβλημα σε μια χώρα με πληθυσμό 
90 εκατομμυρίων», είπε ο κ. Αλ Σίσι συνδέοντας άμεσα την ανάγκη 
για ενίσχυση της Αιγύπτου με τη διατήρηση μιας ισορροπίας που 
η Ευρώπη θα μπορεί να διαχειριστεί. «Η Αίγυπτος ίσως χρειαστεί 
στήριξη από τις χώρες που ενδιαφέρονται για την ασφάλεια στην 
περιοχή», επισήμανε ο κ. Αλ Σίσι, ενώ αναφέρθηκε και στη Λιβύη 
μιλώντας για καθυστέρηση στην αντιμετώπιση όσων εκτυλίσσονται 
στην αχανή βορειοαφρικανική χώρα, που «οδηγεί σε περαιτέρω 
κινδύνους». Ο κ. Αλ Σίσι είχε και -τη μοναδική εκτός προγράμματος 
συνάντηση με τον πρώην πρωθυπουργό Αντ. Σαμαρά.

ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΞΑΝΑ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΑ

ΤΑ ΝΕΑ |  Σελίδα 21 | 9/12/2015

 Τις επόμενες ημέρες πέφτουν οι υπογραφές με τους Γερμανούς 
της Fraport για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια, της πρώτης από 
τις δρομολογημένες «αριστερές» ιδιωτικοποιήσεις, την ίδια στιγμή 
που η κυβέρνηση υπόσχεται έσοδα 2 ή και 3 δισ. ευρώ μέσα στο 
2016, επιχειρώντας να στείλει μήνυμα στις αγορές ότι επιταχύνει το 
πρόγραμμα.
Την υπογραφή για τα αεροδρόμια ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος 
του ΤΑΙΠΕΔ Στέργιος Πιτσιόρλας, διαβεβαιώνοντας παράλληλα 
ότι παρά τις συστηματικές ενστάσεις κάποιων υπουργών της 
κυβέρνησης το πρόγραμμα προχωρεί κανονικά και εντός του πρώτου 
εξαμήνου του 2016 θα έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότερες από 
τις 9 ιδιωτικοποιήσεις για τις οποίες έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση 
στο Μνημόνιο. Πρόκειται για τον ΟΛΠ, τον ΟΛΘ, το ΔΕΣΦΑ, την 
ΤΡΑ1ΝΟΣΕ, την εταιρεία τροχαίου υλικού του ΟΣΕ, τον Αστέρα, και 
το Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος. Εξαίρεση θα αποτελέσει 
το Ελληνικό, σημαία άλλωστε της συνιστώσας του ΣΥΡ1ΖΑ που 
αντιμάχεται τις ιδιωτικοποιήσεις, για το οποίο «ξεκινά διαβούλευση 
με τον ανάδοχο προκειμένου να βελτιωθεί η σύμβαση και, άρα, το 
χρονοδιάγραμμα πάει πιο πίσω».
Αναφορικά με τα 14 αεροδρόμια, ο Πιτσιόρλας είπε ότι έχει 
συμφωνήσει σε όλα με τους Γερμανούς, με μοναδική εκκρεμότητα 
την υπογραφή της σύμβασης από τους τρεις εμπλεκόμενους 
υπουργούς Χρ. Σπίρτζη, Ευ. Τσακαλώτο και Π. Καμμένο. Σύμφωνα 
με πληροφορίες των «ΝΕΩΝ», καταβάλλεται προσπάθεια ώστε 
οι υπογραφές με τους Γερμανούς να πέσουν αύριο Πέμπτη, 
διαφορετικά αυτό θα γίνει από βδομάδα.
«Τα προβλήματα είναι γνωστά, διαφορετικές απόψεις θα υπάρχουν 
πάντα, αλλά δεν θα ανακόψουν τις αποκρατικοποιήσεις. Σημασία 
έχει ότι ο Πρωθυπουργός είναι προσηλωμένος σε αυτές», απάντησε 
ο Πιτσιόρλας ερωτηθείς αν έχει την πολιτική κάλυψη του Μαξίμου 
να προχωρήσει στο έργο του εξαιτίας των συνεχιζόμενων αιτιάσεων 
μερίδας υπουργών που κάνουν ό,τι μπορούν για να ξορκίσουν τις 
ιδιωτικοποιήσεις στους τομείς ευθύνης τους.


