
1

24 | 03| 2016ΤΕΥΧΟΣ 1059

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το 80% των αστικών αποβλήτων οδηγούνται σε 
ταφή στην Ελλάδα, φέρνοντας τη χώρα μας μεταξύ 
των μελών της ΕΕ με τα μεγαλύτερα ποσοστά 
ενταφιασμού απορριμμάτων και κατ΄επέκταση 
με βαρύτατα πρόστιμα, μαζί με τις Ρουμανία, 
Βουλγαρία, Λετονία, Μάλτα, Μαυροβούνιο, 
όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ της 
ιστοσελίδας newmoney.gr και της δημοσιογράφου 
Μαριάνας Τζάννε. Ανά άτομο η Ελλάδα παρήγαγε 
509 κιλά, από τα οποία το 16% ανακυκλώθηκε, 4% 
κομποστοποιήθηκε και το υπόλοιπο κατευθύνθηκε 
σε χωματερές. Ωστόσο τα στοιχεία αποκαλύπτουν 
την ύπαρξη ακόμη πιο προβληματικών χωρών αφού 
Τουρκία και Βοσνία Ερζεγοβίνη δεν ξέρουν τί θα πει 
ανακύκλωση με τα ποσοστά να είναι μηδενικά ενώ 
πολύ κοντά είναι Λετονία, Μαυροβούνιο και Σερβία. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat το 2014, 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ποσότητες των αστικών 
αποβλήτων που παρήχθησαν ανά άτομο ανήλθαν 
σε 475 κιλά, μειωμένες κατά 10% σε σχέση με το 
ανώτατο επίπεδο που ήταν τα 527 κιλά το 2002. Από 
τα 475 κιλά τα 465 κιλά υποβλήθηκαν σε επεξεργα-
σία με τρεις κυρίους μεθόδους: 28% ανακυκλώθη-

κε, 28% οδηγήθηκε σε υγειονομική ταφή και 27% 
αποτεφρώθηκε. Μόνο το 16% κομποστοποιήθηκε. 
Η υψηλότερη παραγωγή αποβλήτων παρατηρείται 
στη Δανία, την Κύπρο, τη Γερμανία και το Λουξεμ-
βούργο με αποκορύφωμα την Δανία όπου η παρα-
γωγή φτάνει τα 760 κιλά ανά άτομο. Το 54% αυτών 
οδηγούνται σε μονάδες καύσης και μόλις το 1% σε 
ταφή. Μάλιστα, σε όσες χώρες τα ποσοστά καύσης 
είναι μεγάλα, παρατηρείται και μηδενική ταφή. Με 
λιγότερο από 300 κιλά ανά άτομο είναι η Ρουμανία, 
η Πολωνία και η Λετονία. Σχεδόν τα δύο τρίτα των 
δημοτικών αποβλήτων ανακυκλώνονται ή κομποστο-
ποιούνται στη Γερμανία. Σε ό,τι αφορά τις μεθόδους 
διαχείρισης, υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Σχεδόν 
το ήμισυ των αστικών αποβλήτων που υφίστανται 
επεξεργασία ανακυκλώθηκε στη Σλοβενία (49%) 
και τη Γερμανία (47%). Η κομποστοποίηση ήταν 
πιο συχνή στην Αυστρία (32%) και ακολούθησαν οι 
Κάτω Χώρες (27%) και το Βέλγιο (21%). Ανακύκλω-
ση και κομποστοποίηση αντιπροσώπευαν σχεδόν 
τα δύο τρίτα της επεξεργασίας των αποβλήτων στη 
Γερμανία. Ακολουθούν Σλοβενία (61%), Αυστρία 
(58%), Βέλγιο (55%) και Ολλανδία (51%).

Συνεχίζεταί η απεργία – αποχη των Δίπλωματουχων μηχανίκων   
απο τεχνίκα Συμβουλία καί επίτροπεΣ γία το αΣφαλίΣτίκο 

Συνεχίζεται η απεργία – αποχή όλων των Διπλωματούχων μηχανικών από την συμ-
μετοχή τους σε τεχνικά Συμβούλια Έργων και μελετών καθώς και από το σύνολο 
των επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο (π.χ. επιτροπές αρχιτεκτονικού ελέγχου, 
αυθαιρέτων κλπ.), από τη Δευτέρα 21/3/2016 μέχρι και την παρασκευή 25/3/2016 
για το ασφαλιστικό.  Στην απεργία-αποχή συμπεριλαμβάνονται και οι επιτροπές 

Δημοπρασιών Έργων και μελετών. 

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

Εurostat: συνεχίζουμε να θάβουμε 
το 80% των αποβλήτωνΔιαβάστε σήμερα στην  

καθημερινή ηλεκτρονική  
ενημέρωση του ΤΕΕ (Newsletter) TEE:

•   Εurostat: συνεχίζουμε να θάβουμε το 80% 
των αποβλήτων (σελ.1)

•   Συνεχίζεται η Απεργία – Αποχή των 
Διπλωματούχων Μηχανικών  από τεχνικά 
συμβούλια και επιτροπές για το ασφαλιστι-
κό (σελ.1,5)

•    Τι είπαν οι ομιλητές στο συνέδριο του ΤΕΕ 
για την ενέργεια (σελ.3)

•   Συνέδριο ΤΕΕ για την ενέργεια: η άποψη 
των τραπεζικών και χρηματοοικονομικών 
ιδρυμάτων (σελ.4)

•   Παρουσιάστηκε η μελέτη σκοπιμότητας για 
την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ (σελ.4)

•   Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 
(σελ.2)

•    Προσεχώς (σελ.2)

•    Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.7)

•   Αποκόμματα τύπου (σελ.8-9)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

4
Απριλίου

2016

14-16
Απριλίου

2016

29-30
Μαρτίου

2016

ΕΣΠΕΡΙΔΑ: «Ανάπτυξη ελληνικής επιχειρηματι-
κότητας στην Υποσαχάρια Αφρική - Οι Μηχανικοί 
επιχειρούν» 
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «1st Euro-Mediterranean 
Conference and Exhibition 2016» 
ΛΕΜΕΣΟΣ ΚΥΠΡΟΥ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 1ο Συνέδριο και έκθεση: "Η Ελληνι-
κή Πόλη συναντά τον 21ο αιώνα" 
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, Ελληνο-Αφρικανικό 
Επιμελητήριο Εμπορίου και 
Ανάπτυξης 

Σχολή Αγρονόμων Τοπογρά-
φων Μηχανικών Ε.Μ.Π.

Υπό την αιγίδα του υπουργεί-
ου Εσωτερικών και Διοικητι-
κής Ανασυγκρότησης και της 
Περιφέρειας Αττικής
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Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

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

  Το 1ο Space Innovation Contest «ActlnSpace» 
διοργανώνει στις 20 και 21 Μαΐου 2016, το si-Cluster, 
ταυτόχρονα σε Αθήνα και την Πάτρα. 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, τo ActlnSpace 
αποτελεί μια πρόκληση εστιασμένη στην επιστήμη, το 
διάστημα και τη μεταφορά τεχνολογίας, όπου ομάδες 
αποτελούμενες από νέους επιχειρηματίες, επιστή-
μονες, μηχανικούς, προγραμματιστές, επαγγελματίες 
του δημιουργικού τομέα και φοιτητές συναγωνίζονται 
για την επίλυση ενός «προβλήματος» δημιουργώντας 
ένα νέο προϊόν ή υπηρεσία, αλλά και νέες χρήσεις για 
τεχνολογίες που έχουν αναπτυχθεί για το διάστημα 
και εικόνες που έχουν συλλεχθεί από αυτό.
To si-Cluster αποτελεί έναν από τους 29 τοπικούς 
διοργανωτές, που θα φιλοξενήσει το ActlnSpace, από 
όπου θα προκύψει ο εθνικός νικητής που θα εκπρο-
σωπήσει την Ελλάδα στον ευρωπαϊκό τελικό, που θα 
διεξαχθεί στην Τουλούζη στις 29 Ιουνίου.
Διοργανωτές του ευρωπαϊκού διαγωνισμού είναι η 
European Space Agency, το Centre national d'etudes 
spatiales (CNES) και το ESA BIC Sud France. 

     Εκδήλωση  με θέμα: “Τhe function of the 
professional associations today and how it helps in 
the practice of the profession” διοργανώνεται από 
το EGOS (European Group of Surveyors), στις 2 
Απριλίου 2016 - στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη 
Θεσσαλονίκη (Μεγάλου Αλεξάνδρου 74).
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια 
της ημερίδας θα παρουσιαστούν εισηγήσεις από 
ξένους ομιλητές σχετικά με την λειτουργία των 
αντιστοίχων  επαγγελματικών συλλόγων ΑΤΜ,  καθώς 
και το ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των 
συγκεκριμένων συλλόγων. Εισηγήσεις θα παρουσι-
ασθούν επίσης και από τον ΠΣΔΑΤΜ. Γλώσσα της 
ημερίδας θα είναι η αγγλική. Είσοδος, ελεύθερη.

Διαγωνισμός διαστημικών 
εφαρμογών 

Ημερίδα   του  EGOS  

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ  φΕΣΤΙβΑΛ 

Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών 
και Διαχείρισης Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
(TTLog), του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι-
κών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με την 
υποστήριξη του World Academy of Science, 
Engineering and Technology – WASET, 
διοργανώνει στην πόλη του Βόλου το 3ο Συ-
νέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (3rd 
Conference on Sustainable Urban Mobility 
– 3rd CSUM). Το συνέδριο θα διεξαχθεί στις 
εγκαταστάσεις του VALIS Resort Hotel & 
SPA στην Αγριά, στις 26 και 27 Μαΐου 2016.
Κύριος θεματικός άξονας του συνεδρίου 
είναι: «Ανθρωποκεντρική προσέγγιση στο 
σχεδιασμό αστικής κινητικότητας» και 
βασικός σκοπός, η διάχυση της γνώσης και 
η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των 
μελών της ερευνητικής και επαγγελματι-

κής κοινότητας στον τομέα των αστικών 
μεταφορών.
Στο πλαίσιο του συνεδρίου αναμένεται να 
φιλοξενηθούν πάνω από 200 σύνεδροι από 
το δημόσιο τομέα, φορείς τοπικής αυτο-
διοίκησης και ιδιωτικές εταιρείες από τον 
οικονομικό, διοικητικό, επαγγελματικό, 
βιοτεχνικό, βιομηχανικό και ερευνητικό – 
πανεπιστημιακό χώρο, τόσο από την Ελλάδα 
όσο και από το εξωτερικό και οι οποίοι 
εμπλέκονται στη διαχείριση των μεταφορών 
και ιδιαίτερα στον τομέα που πραγματεύεται 
με θέματα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.
Μεταξύ άλλων πρόκειται να αναλυθούν 
θέματα και ζητήματα που αφορούν στη βι-
ωσιμότητα των μεταφορών στην αστική και 
περιαστική ζώνη της πόλης του Βόλου. 
Πληροφορίες: http://csum.civ.uth.gr/

Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας 



Τι είπαν οι ομιλητές στο συνέδριο του ΤΕΕ για την ενέργεια
Ως βασικό προαπαιτούμενο τον στρατηγικό σχεδιασμό με ορίζο-
ντα 20ετίας, χωρίς διακρίσεις, με βάση τις ανάγκες της χώρας, την 
ανάπτυξη βιώσιμων δομών και την υγιή λειτουργία του ενεργειακού 
κλάδου έθεσε ο πρώην υφυπουργός Ενέργειας κ. Μάκης Παπαγε-
ωργίου. «Το μεγάλο διακύβευμα είναι η παραγωγή πλούτου, η δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας και η προσέλκυση νέων επενδύσεων» 
δήλωσε ο κ. Παπαγεωργίου, προσθέτοντας την ανάγκη διαμόρφωσης 
φιλικού επενδυτικού περιβάλλοντος και την άρση εμποδίων, προς 
όφελος του πολίτη, αλλά και της επιχείρησης, κρίνοντας ως απαραί-
τητη τη  συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της ενέργειας. 
Ο πρόεδρος του Renewable Energy Policy Network for the 21st 
Century κ. Αρθούρος Ζερβός έκανε λόγο για «ενεργειακή επανάστα-
ση στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής» σε σχέση με την διείσδυση 
των ΑΠΕ, καθώς ήδη όπως είπε η εγκατεστημένη ισχύς φθάνει το 
59% σε παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με τον κ. Ζερβό, οι επενδύ-
σεις σε ΑΠΕ το 2015 έφθασαν τα 329 δισεκατομμύρια δολάρια, έξι 
φορές περισσότερα κεφάλαια από το προηγούμενο έτος. Επιπλέον 
υπογράμμισε τη σημαντική μείωση του κόστους η οποία φθάνει το 
80% στα φωτοβολταϊκά και 30% στα αιολικά συστήματα, ενώ σύμφωνα 
με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Ενέργειας oι εκπομπές διοξειδίου του 
άνθρακα που οφείλονται στην ενέργεια, δεν ανέβηκαν εξαιτίας της 
κάλυψης από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όπως χαρακτηριστικά 
ανέφερε: πρόκειται για μία αγορά που μπορεί να παίξει καταλυτικό 
ρόλο για την ανάπτυξη, επισημαίνοντας ωστόσο την έλλειψη νομικού 
πλαισίου στη χώρα μας, καθώς επίσης και η άμεση θέσπιση ενός 
target model, προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά η 
αγορά και όλοι οι παίκτες. 
«Η μετάβαση σε ένα παγκόσμιο σύστημα με ΑΠΕ έχει γίνει μονό-
δρομος», δήλωσε ο κ. Σάββας Σεϊμανίδης πρόεδρος του European 
Renewable Energies Federation, τονίζοντας κι αυτός με τη σειρά 
του την ανάγκη επίσπευσης του επανασχεδιασμού και αναπροσαρμο-
γής του εθνικού πλαισίου για τις ΑΠΕ, προκειμένου να αποκαταστα-
θεί το νομοθετικό κενό για την ομαλή λειτουργία της αγοράς, καθώς 
επίσης και η διασύνδεση των νησιών με την ηπειρωτική Ελλάδα.
Ο κ. Τιερί Ντεσκουτενί γενικός γραμματέας Gas Infrastructure 
Europe υπογράμμισε ότι η βιομηχανία για να επενδύσει σε αυτό τον 
τομέα χρειάζεται ένα σταθερό ρυθμιστικό πλαίσιο, διαφάνεια και 
καθαρούς κανόνες, η λειτουργία των οποίων θα διασφαλίζεται από 
μία ανεξάρτητη Εθνική Ρυθμιστική Αρχή σε κάθε χώρα. «Αυτό που 
χρειάζεται είναι η δημιουργία ανταγωνισμού μεταξύ των παραγωγών 
χωρών προς όφελος των τιμών» είπε, με στόχο την ενεργειακή ενο-
ποίηση της Ευρώπης επάνω στις βασικές αρχές της εμπιστοσύνης, 
της αλληλεγγύης και της ασφάλειας, με προώθηση της έρευνας και 
της καινοτομίας.     
«Ύστερα από την θεσμοθέτηση του ανοίγματος της αγοράς ενέργειας, 
αναμένουμε δίκαιη μεταχείριση όσον αφορά τα δικαιώματά μας και 
της θετικής εμπειρίας που έχουμε στην Ελλάδα» ανέφερε ο κ. Φε-
ντερίκο Ριγκόλα γενικός διευθυντής της ENI Gas & Power, καθώς 
όπως είπε τα παραδείγματα των EΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, 
αποτελούν μία επιτυχημένη ιστορία Ελληνοϊταλικής συνεργασίας. 
Όσον αφορά τον κλάδο των ΑΠΕ, ο κ. Γιώργος Αλεξόπουλος General 
Manager, Strategic Planning & Joint Ventures των ΕΛΠΕ εκτίμησε 
ότι στην  πενταετία 2016-2020 μπορούν να εγκατασταθούν 2.500 με-
γαβάτ με επενδύσεις 2,5 δις ευρώ, εν αναμονή της οριστικοποίησης 
του νέου ρυθμιστικού πλαισίου. Για τον κ. Αλεξόπουλο, όσον αφορά 
νέες ενεργειακές επενδύσεις, αυτό που απαιτείται είναι νομοθετική, 
ρυθμιστική και φορολογική σταθερότητα, πρόσβαση στη χρηματοδό-

τηση με ανταγωνιστικούς όρους, κοινή λογική, εκμετάλλευση εμπει-
ρίας άλλων χωρών, απλοποίηση της γραφειοκρατίας και επιτάχυνση 
στην απονομή δικαιοσύνης, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε.

Στην ανάγκη βελτίωσης του νομοθετικού πλαισίου σε σχέση με την 
παραγωγή και τη διανομή του φυσικού αερίου στάθηκε ο κ. Τιερί 
Γκρόουελς, General Manager Non Operated Venture Greece, Shell 
Integrated Gas, καλώντας σε συνεργασία τις ελληνικές αρχές για την 
εξεύρεση των κατάλληλων ισορροπιών και την επιλογή μίας κατάλ-
ληλης ταρίφας για τους καταναλωτές. «Μία λύση για όλους δεν είναι 
ρεαλιστική ως προσέγγιση», ανέφερε ο κ. Γκρόουελς, επισημαίνο-
ντας την ανάγκη εξασφάλισης της βιωσιμότητας της αγοράς, καθώς 
όπως είπε, δεν πρέπει να κυριαρχήσει η αβεβαιότητα. Πρόσθεσε δε, 
ότι η μείωση των ρίσκων θα προσελκύσει και νέες επενδύσεις. 

«Υπάρχουν απτά δεδομένα και όχι εικασίες για το προσεχές ξεκλεί-
δωμα της οικονομικής ανάπτυξης της Ελλάδας», δήλωσε ο κ. Μα-
τέο Μακιόρι, γενικός διευθυντής της Africa and Mediterranean at 
Xodus Subsea Saipem Ltd, καθώς όπως είπε «η Ελλάδα έχει σημα-
ντικές δυνατότητες για μελλοντικές επενδύσεις», προκειμένου «να 
μετατραπεί σε γέφυρα μεταξύ ανατολικής Μεσογείου και Ευρώπης». 

Ο κ. Rudy Van Beurden Communication Manager της Fluxys ανέ-
φερε ότι γενικότερα οι επενδύσεις στην Ευρωπαϊκή αγορά είναι ένα 
αρκετά ακανθώδες ζήτημα, αφού σύμφωνα με εκτιμήσεις η ζήτηση 
δεν πρόκειται να βελτιωθεί σημαντικά, σε σχέση με την Ασία, τονίζο-
ντας ωστόσο τις σημαντικές προοπτικές του εν΄ λόγω καυσίμου στον 
τομέα των μεταφορών. 

Ο κ. Λεωνίδας Μπακούρας αναπληρωτής γενικός διευθυντής της 
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και της ΕΠΑ Θεσσαλίας τόνισε ότι «πριν γίνο-
νται οι επενδύσεις, είναι απαραίτητο να υπάρχει το κατάλληλο νομικό 
πλαίσιο, προκειμένου να επιταχύνονται τα έργα». Επίσης επεσήμανε 
τη σημασία ενός σταθερού επενδυτικού περιβάλλοντος, τη διασφά-
λιση της απόδοσης των επενδύσεων, τη διαμόρφωση τιμολογίων, 
καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας εκ΄ μέ-
ρους των εταιριών. 

Ο κ. Μαθιός Ρήγας πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
Energean Oil & Gas, μιλώντας για τις προοπτικές των υδρογονανθρά-
κων στη χώρα, έκανε γνωστό ότι το κοίτασμα στον Πρίνο έχει ακόμα 
15-20 χρόνια ζωής και είπε ότι «θα μάθουμε τι υπάρχει στα υπόλοι-
πα κοιτάσματα μόνο όταν κάνουμε γεωτρήσεις». «Στον Πρίνο έχουμε 
αποδείξει ο συνδυασμός περιβαλλοντικής προστασίας και εξόρυξης 
πετρελαίου είναι δυνατός», ανέφερε ο κ. Ρήγας και ανέφερε ότι 380 
δισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων έχουν ακυρωθεί παγκοσμίως 
εξαιτίας της πτώσης της τιμής του πετρελαίου. 

Ως μείζον πρόβλημα διατύπωσε την τακτική διαφοροποίηση της 
ενεργειακής πολιτικής της χώρας, ανάλογα με τις προτεραιότητες 
της εκάστοτε κυβέρνησης. «Η Ελλάδα είναι ακόμα μία ανεξερεύνητη 
χώρα που μπορεί να φέρει επενδυτές, ωστόσο χρειάζεται υποστή-
ριξη τόσο από τις κυβερνήσεις, όσο και από τον τραπεζικό τομέα», 
είπε, επισημαίνοντας την εμπέδωση μίας στρατηγικής συνεργασίας 
μεταξύ δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να μπορέσουμε 
να κάνουμε την έρευνα και την παραγωγή υδρογονανθράκων μοχλό 
ανάπτυξης της Ελλάδας

«Για φθηνή ενέργεια, η απάντηση είναι ο ανταγωνισμός» δήλωσε ο 
κ. Ντίνος Μπενρουμπής αναπληρωτής διευθυντής της Protergia. 
Προέβλεψε κι αυτός με τη σειρά του «πάρα πολύ μεγάλη προοπτική 
στο κομμάτι των ΑΠΕ για τη χώρα μας», συμπληρώνοντας ότι «χρειά-
ζονται υποστήριξη από υποδομές φυσικού αερίου». 
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 γματοποιήθηκε η αναμενόμενη τηλεδιάσκεψη για την παρουσίαση 
στους εκπροσώπους των πιστωτών του πλάνου για την απόσχιση του ΑΔ-
ΜΗΕ από τη ΔΕΗ από τους ανεξάρτητους συμβούλους Lazard και ΣΟΛ 
με την κυβέρνηση να εμφανίζεται αισιόδοξη ότι θα υπάρξει συμφωνία. 
Η οριστική αξιολόγηση της βιωσιμότητας του σχεδίου της κυβέρνησης 
για τον ιδιοκτησιακό διαχωρισμό του Διαχειριστή του Συστήματος Μετα-
φοράς ΑΔΜΗΕ, σε νομικό και οικονομικό επίπεδο έχει αναχθεί σε μεί-
ζον ζήτημα της τρέχουσας αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας, στο 
οποίο έδωσε ιδιαίτερη έμφαση και ο Αντιπροέδρος της Κομισιόν για την 
Ενεργειακή Ένωση κ. Μάρος Σέφκοβιτς στην πρόσφατη επίσκεψη του. 
Η εκπόνηση της εν λόγω μελέτης αποτελούσε προϋπόθεση για να προ-
χωρήσει η ακύρωση του προηγούμενου σχεδίου πώλησης του 66% του 
ΑΔΜΗΕ και η αντικατάστασή της με τη μεταβίβαση του 51% στο δημόσιο, 
με το υπόλοιπο 49% να πηγαίνει σε ιδιώτες, (20% σε στρατηγικό επενδυτή 
και 29% στο χρηματιστήριο). Σημειώνεται πως η συμφωνία προκάλεσε 
συζητήσεις ιδίως σε σχέση με την αποζημίωση προς την μητρική του 
ΑΔΜΗΕ, τη ΔΕΗ. Για μεν το 49% των μετοχών της νέας εταιρίας που θα 
αποσχισθεί από τον ΑΔΜΗΕ, θα υπάρξει αποζημίωση προερχόμενη από 
την πώληση του 20% σε στρατηγικό επενδυτή, με διεθνή εμπειρία στη 
διαχείριση δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και του 29% μέσω του Χρημα-
τιστηρίου. Για το υπόλοιπο 51% των μετοχών της νέας εταιρίας, που θα 
έχει πλέον τα πάγια της ΔΕΗ, και το οποίο θα ανήκει στο δημόσιο, η ΔΕΗ 
θα λαμβάνει σε ετήσια βάση το 10% του EBITDA της εταιρίας, σε βάθος 
χρόνου, έως ότου καλυφθεί το σχετικό τίμημα. Το επόμενο ζήτημα το 
οποίο εξετάστηκε στο πλαίσιο των συζητήσεων με το κουαρτέτο, είναι 
το άνοιγμα της λιανικής αγοράς ηλεκτρισμού μέσα από την ισότιμη πρό-
σβαση των προμηθευτών σε ομοιογενές ως προς το κόστος παραγωγής 
μείγμα ενέργειας, διαμέσου των γαλλικού τύπου δημοπρασιών λιγνιτι-
κής και υδροηλεκτρικής ενέργειας NOME. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες 
πληροφορίες το προσωρινό μοντέλο που είχε προταθεί για άνοιγμα της 

αγοράς μέσω του ΝΟΜΕ, δεν είναι αρκετό για την επίτευξη των στόχων 
που έχουν τεθεί από το Μνημόνιο για μείωση του ποσοστού της ΔΕΗ 
στην λιανική αγορά κατά 25% ως το 2018 και κυρίως κατά 50% ως το 2020 
και το σπάσιμο του οιονεί μονοπωλίου στο λιγνίτη. Η πρόταση που κατα-
τέθηκε και πάνω στην οποία θα βασιστεί το μοντέλο των δημοπρασιών 
αφορά σε βραχυπρόθεσμες μονοετείς συμφωνίες και όχι 3ετείς, που θα 
λαμβάνουν υπόψη την εμπειρία και του λιγνίτη αλλά και τα νέα δεδομένα 
που επικρατούν σήμερα στη χονδρεμπορική αγορά (πτώση ΟΤΣ). Μέχρι 
τώρα το βασικό σημείο τριβής, αφορούσε στην τιμή εκκίνησης η οποία 
έχει άμεση σχέση με το κόστος του ρεύματος που παράγεται από τις 
λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ. Ως γνωστόν το κρίσιμο ζήτημα που θα κα-
θορίζει εάν οι δημοπρασίες θα είναι αποδοτικές και θα μπορούν πράγ-
ματι να αλλάξουν τα δεδομένα της αγοράς είναι η τιμή εκκίνησης των 
δημοπρασιών που σχετίζεται άμεσα με το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ. 
Με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, ούτε το κόστος που φέρεται να αποδέχε-
ται η ΔΕΗ, σε ένα επίπεδο κάτα τι υψηλότερο από το ορισθέν βάσει των 
πρόσφατων διαιτητικών διαδικασιών, ούτε η παράμετρος της δραστικής 
μείωσης του κόστους του φυσικού αερίου, που έχει οδηγήσει τις μονά-
δες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, να είναι ανταγωνιστικές ίσως 
και πιο φθηνές από κάποιες μονάδες λιγνίτη, φέρονται να οδηγούν το 
εγχείρημα σε επιτυχία. Υπενθυμίζεται πως το τελευταίο διάστημα έχουν 
προχωρήσει οι συζητήσεις της ΔΕΗ με ΕΛΠΕ, Edison για τη δημιουργία 
κοινοπραξίας στην οποία η Elpedison θα συνεισφέρει τις δύο μονάδες 
φυσικού αερίου σε Θίσβη και Θεσσαλονίκη συνολικής ισχύος 820 MW 
και η ΔΕΗ τη λιγνιτική μονάδα της Φλώρινας Μελίτη 1 και τον σταθ-
μό Αμυνταίου. Για να υπάρξει ωστόσο τελική συμφωνία θα πρέπει να 
βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ της απαίτησης της Edison να προσφέρει η 
ΔΕΗ στο νέο αυτό σχήμα και υδροηλεκτρική μονάδα και της διοίκησης 
της τελευταίας για την οποία η παραχώρηση υδροηλεκτρικών τίθεται ως 
«κόκκινη» γραμμή. 

Παρουσιάστηκε η μελέτη σκοπιμότητας για την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ 

Επενδύσεις για την παραγωγή 300 μεγαβάτ 
μέσα στο 2016 έχει δρομολογήσει η Τράπεζα 
Αττικής σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμ-
βουλο της τράπεζας κ. Αλέξανδρο Αντω-
νόπουλο, ο οποίος τόνισε ότι προβλήματα 
στην εγχώρια αγορά ενέργειας αποτελούν το 
μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό πλαίσιο, η μείω-
ση των feeding tariffs, οι μεγάλες διάρκειες 
δανείων, καθώς επίσης και η περιορισμένη 
ρευστότητα του εγχώριου τραπεζικού συστή-
ματος. 

«Σημαντική ρευστότητα θα παρασχεθεί μόνο 
με την επιστροφή και την εξομάλυνση της 
κίνησης των κεφαλαίων» ανέφερε, χαρα-
κτηρίζοντας ως «πρόκληση και ευκαιρία την 
ενεργειακή αγορά». 

Σταδιακή  βελτίωση του οικονομικού κλίμα-
τος προέβλεψε ο κ. Αντωνόπουλος, ενώ έκα-
νε λόγο για άμεση χρηματοδότησης ώριμων 
έργων στον τομέα των ΑΠΕ και στον τομέα 

της διαχείρισης αποβλήτων, κατά το δεύτερο 
6μηνο του τρέχοντος έτους.

Ο κ. Σπύρος Τσίλογλου από την Credit 
Suisse αναφέρθηκε στο κανονιστικό πλαίσιο 
στον τομέα της ενέργειας και έδωσε έμφα-
ση στο μακροοικονομικό κομμάτι, καθώς 
οι επενδυτές αντιδρούν πολύ γρήγορα όταν 
υπάρχει βελτίωση, ενώ αναφέρθηκε ιδιαιτέ-
ρως στο κόστος δανεισμού. 

Τόνισε ότι η αγορά ξεχωρίζει τις επενδύ-
σεις που έχουν την  μεγαλύτερη ρευστότητα 
και ότι οι στρατηγικοί επενδυτές εστιάζουν 
στους τομείς των υποδομών. 

«Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα συ-
νεχίσει να χρηματοδοτεί έργα στην Ελλάδα», 
δήλωσε εκ΄ μέρους της ο κ. Χρήστος Κοντο-
γιώργος deputy adviser lending operations 
in Greece, προσθέτοντας ότι με εγγυήσεις η 
Τράπεζα ενδέχεται να χρηματοδοτήσει έργα 
με υψηλότερο ρίσκο. Αν και μέχρι στιγμής 

δεν έχει ωριμάσει κάποιο  έργο, για το μέλ-
λον, όπως είπε, η Τράπεζα συζητά με τη ΔΕΗ 
για ανανεώσιμες πηγές, και σίγουρα για έργα 
που στοχεύουν στους στόχους που τίθενται 
από το πλαίσιο “20-20”, καθώς όπως είπε, 
«είμαστε δεσμευμένοι να προχωρήσουμε με 
την Ελλάδα, εξασφαλίζοντας χρηματοδότη-
ση και προσφέροντας τεχνική υποστήριξη». 
«Είμαστε πρόθυμοι να συζητήσουμε για έργα 
τόσο του Δημοσίου όσο και Ιδιωτικού Τομέα 
για την προώθηση σημαντικών επενδύσεων 
εντός του έτους», δήλωσε ο κ. Κοντογιώργος.
Ο κ. Γιάννης Κιρκινέζης Business Devel-
opment Director, Hill International, PM 
Group διέκρινε πολύ σημαντικές επενδυ-
τικές ευκαιρίες στην Ελλάδα, καθώς όπως 
είπε η αγορά πρόκειται να ξεμπλοκάρει 
συμπαρασέρνοντας μαζί της και την αγορά 
ενέργειας, ενώ υπογράμμισε ότι το φυσικό 
αέριο θα μπορούσε να είναι η ατμομηχανή 
της. 

Συνέδριο ΤΕΕ για την ενέργεια: η άποψη των τραπεζικών  
και χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων

(συνέχεια από τη σελίδα 3)



Απεργία – Αποχή  
 

Όλων των Διπλωματούχων Μηχανικών από 
την συμμετοχή τους σε Τεχνικά Συμβούλια 

Έργων και Μελετών καθώς και από το σύνολο 
των Επιτροπών με τεχνικό αντικείμενο 

 

Από Δευτέρα 21/3/2016 μέχρι και Παρασκευή 
25/3/2016  



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

Μηχανικού Εγχειρίδιο
Νέο ψηφιακό αποθετήριο Νομοθεσίας για Μηχανικούς
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/nomopedia

Νομική ΥποστήριξηΝομική Υποστήριξη
Τρίτη & Τετάρτη (11.00 – 14.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 809
e-mail: law-help@central.tee.gr

Φοροτεχνική Υποστήριξη
Τετάρτη (10.00 – 13.00) στον 8o όροφο, γραφείο Νο 808

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

Κεντρική Υπηρεσία ΤΕΕ
Νίκης 4, Αθήνα 

ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ ΜΕΛΗ



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

7

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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Η ΥΠΕΡΣΥΓΚΡΑΤΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ 
ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-19 | 24/3/2016

Το μέρισμα της Τράπεζας της Ελλάδος, οι αυξημένες εισροές 
κοινοτικών πόρων και η υπερσυγκράτηση των δημοσίων δα-
πανών συνέβαλαν καθοριστικά στο να εμφανίσει ο προϋπολο-
γισμός πρωτογενές πλεόνασμα 3,038 δισ. ευρώ το πρώτο δίμηνο 
του έτους παρά την υστέρηση που καταγράφεται στα φορολογι-
κά έσοδα. Δηλαδή οι βασικές πηγές εσόδων δεν απέδωσαν τα 
αναμενόμενα έσοδα, κάτι που καταγράφηκε και το προηγούμενο 
έτος. Για τον λόγο αυτό οι δανειστές ζητούν να αυξηθούν οι φό-
ροι στο εισόδημα και στα ακίνητα, με στόχο ο προϋπολογισμός 
να μη βασίζεται στα έσοδα από τα μερίσματα ή τα παράβολα του 
Δημοσίου! Μάλιστα το οικονομικό επιτελείο παραδέχεται ότι η 
υπέρβαση που καταγράφεται στο πρωτογενές πλεόνασμα είναι 
συγκυριακή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν χθες: 
1. Το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε στα 3,038 εκατ. 
ευρώ υπερβαίνοντας κατά 1,974 δισ. ευρώ τον στόχο που είχε 
τεθεί. Η υπέρβαση αυτή οφείλεται στα υψηλότερο μέρισμα από 
την ΤτΕ κατά 325 εκατ. πάνω από την πρόβλεψη (775 αντί 450), 
στα παράβολα και στις προμήθειες καθώς και στα έσοδα του 
Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) τα οποία ανήλθαν 
σε 1,522 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 642 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου.
2. Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού 
ανήλθε στα 9,622 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 961 
εκατ. ευρώ ή 11,1% έναντι του στόχου. Ωστόσο, τα φορολογικά 
έσοδα παρουσιάζουν υστέρηση 148 εκατ. ευρώ σε σύγκριση 
με τον στόχο. Η υστέρηση των φορολογικών εσόδων οφείλεται 
κυρίως στις εισπράξεις από τον ΕΝΦΙΑ. Ειδικότερα, κάτω από 
τον στόχο βρέθηκαν οι εισπράξεις από: • Τον φόρο εισοδήματος 
ειδικών κατηγοριών κατά 32 εκατ. ευρώ ή 14,3%. • Τους φόρους 
στην περιουσία κατά 218 εκατ. ευρώ ή 22,1%. • Τον ΦΠΑ πετρε-
λαιοειδών κατά 75 εκατ. ευρώ ή 26,7%. • Τον ΦΠΑ λοιπών κατά 
65 εκατ. ευρώ ή 2,9%. • Τον ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 
74 εκατ. ευρώ ή 10,8%.
Στον αντίποδα, αυξημένα εμφανίζονται τα έσοδα από: • Φόρο 
εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 39 εκατ. ευρώ ή 3,7%. • 
Αμεσους φόρους ΠΟΕ κατά 153 εκατ. ευρώ ή 46,7%. • Λοιπούς 
άμεσους φόρους κατά 42 εκατ. ευρώ ή 13,4%. • Φόρο ασφαλί-
στρων κατά 11 εκατ. ευρώ ή 417,7%. • Εμμεσους φόρους ΠΟΕ 
κατά 110 εκατ. ευρώ ή 74,9%.
Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 430 εκατ. ευρώ ή 49,5%.
3. Οι επιστροφές εσόδων ανήλθαν στα 544 εκατ. ευρώ, σημειώ-
νοντας μείωση κατά 45 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου του προϋ-
πολογισμού 2016 (589 εκατ. ευρώ).
4. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο 
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2016 ανήλθαν στα 8,301 δισ. ευρώ 
και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 975 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου (9,277 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν στα 7,941 δισ. ευρώ και είναι μειω-
μένες κατά 960 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου, κυρίως λόγω της 

μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 913 εκατ. ευρώ. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι οι οφειλές του Δημοσίου προς τρίτους 
ξεπερνούν τα 5 δισ. ευρώ. Επί της ουσίας, η συγκράτηση των 
δαπανών που καταγράφεται είναι πλασματική.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν στα 360 εκατ. ευρώ, μειω-
μένες κατά 15 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.

ΟΙ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ «ΕΠΕΒΑΛΑΝ» ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΑ-
ΓΡΑΦΩΝ 
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Αύξηση της τάξης του 14% κατέγραψαν, σύμφωνα με στοιχεία του 
υποθηκοφυλακείου Βόλου, οι μεταγραφές ακινήτων στην περιο-
χή το 2015, σε σύγκριση με το 2014, με την πλειοψηφία εξ αυτών 
ωστόσο να αφορά γονικές παροχές, αποδοχές, δωρεές και τις 
πωλήσεις να παραμένουν σε πολύ χαμηλά επίπεδα.
Αναλυτικότερα, οι μεταγραφές στον Βόλο, σύμφωνα πάντοτε 
με τα στοιχεία του τοπικού υποθηκοφυλακείου, ανήλθαν για το 
σύνολο του 2015 σε 1.695 έναντι 1.488, με μεγάλο μέρος αυτών 
μάλιστα να λαμβάνει χώρα τον Δεκέμβριο, καθόσον οι ιδιοκτήτες 
απλώς θέλησαν να απαλλαγούν από την επιβάρυνση φόρων και 
ΕΝΦΙΑ και τα κληροδότησαν ή τα πούλησαν σε πολύ χαμηλές 
τιμές.
Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της τοπικής κτηματαγοράς, 
υπάρχει μεν κινητικότητα, αλλά αφορά μικρά και παλαιότερα 
ακίνητα (διαμερίσματα), ενώ τα επαγγελματικά ακίνητα παραμέ-
νουν σε καθεστώς... καθίζησης και το αυξανόμενο ενδιαφέρον 
από το εξωτερικό για εξοχική κατοικία σκοντάφτει στην εικόνα 
της χώρας. Ο Γιάννης Καραγιάννης, office manager του μεσι-
τικού γραφείου Remax - Δομή Βόλου, διαπιστώνει ότι από το 
2015 -και συνεχίζεται φέτος-υπάρχει συσσωρευμένη δυναμική 
της αγοράς και «συμπιεσμένη ενέργεια» από την προηγούμενη 
διετία 2013-2014 για εξασφάλιση μικρών κεφαλαίων της τάξης 
των 20.000 έως 50.000 ευρώ, η οποία στην πράξη «μεταφράζε-
ται» σε έντονη ζήτηση για μικρά ακίνητα, ως επένδυση, με στόχο 
την ενοικίασή τους. Στο κέντρο της πόλης του Βόλου, όπως ση-
μειώνει, επί του παρόντος υπάρχουν ελάχιστα -μετρημένα στα 
δάχτυλα απούλητα διαμερίσματα αυτής της κατηγορίας.
Στον αντίποδα, τα επαγγελματικά ακίνητα παραμένουν σε... κα-
θίζηση, ενώ μικρή αύξηση ενδιαφέροντος διαπιστώνεται από το 
εξωτερικό για εξοχικές κατοικίες, αλλά ακυρώνεται στην πράξη 
λόγω της «πολεμικής» εικόνας της χώρας στα διεθνή μέσα ενη-
μέρωσης.
Κατά τον κ. Καραγιάννη υπάρχει επίσης ενδιαφέρον και νια 
τουριστικά ακίνητα, το οποίο όμως δεν αποδίδει καρπούς λόγω 
αφενός της έλλειψης μεγάλου όγκου ξενοδοχειακών μονάδων 
στην περιοχή και αφετέρου της εκκρεμότητας όσον αφορά τον 
νέο επενδυτικό νόμο.
Ο ίδιος εκτιμά ότι με το που θα υπάρξει ένα σαφές θεσμικό πλαί-
σιο για τις επενδύσεις στη χώρα, θα υπάρξει ενδιαφέρον για του-
ριστικές επενδύσεις στην περιοχή.
Ο πρόεδρος του Σωματείου Κτηματομεσιτών Βόλου Ηλίας Κομ-
κοτός τονίζει μιλώντας στο «B&RE» την ανάγκη διοχέτευσης κε-
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φαλαίων από ης τράπεζες τόσο προς τους ιδιώτες όσο και προς 
τις επιχειρήσεις, καθώς επίσης και την ανάγκη θωράκισης του 
επαγγέλματος του κτηματομεσίτη με έναν νόμο που θα προβλέ-
πει πλαφόν και όρους για τους ασκούντες το επάγγελμα, αλλά 
και για τις συμφωνίες.
Παράλληλα, ο κ. Κομκοτός κάνει λόγο για πρωτοφανή καθίζηση 
της τοπικής κτηματαγοράς και των τιμών τόσο στις κατοικίες όσο 
και στα καταστήματα, με τις τιμές στα κεντρικά μαγαζιά της πό-
λης να έχουν κατρακυλήσει στο επίπεδο των 1.000 ευρώ/τ.μ. από 
τα 3.000 - 4.000 ευρώ/τ.μ. προ τετραετίας και για «δειλό» μόνο 
ενδιαφέρον από το εξωτερικό για εξοχικές κατοικίες σε Πήλιο 
και Σποράδες.
Χαρακτηριστικά, δε, προσθέτει ότι σε ολόκληρο τον Βόλο επί του 
παρόντος κατασκευάζεται μία και μοναδική νέα πολυκατοικία.
Στο ίδιος μήκος κύματος ο πρώην πρόεδρος του σωματείου 
Σωτήρης Παπαϊωάννου επισημαίνει ότι οι περισσότερες αγορα-
πωλησίες αφορούν ακίνητα που λόγω ανάγκης των ιδιοκτητών 
τους διατίθενται σε πολύ χαμηλές τιμές ευκαιρίας, με τις τιμές 
πώλησης να έχουν καταγράψει μείωση της τάξης του 50% σε σύ-
γκριση με το 2008.

ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 48 «HOTSPOTS» ΑΝΑΖΗΤΟΥΝ ΑΛΛΑ 19 
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Δεκαεννέα νέους χώρους φιλοξενίας προσφύγων και μετανα-
στών, πέραν των 48 ήδη λειτουργεισών δομών (hotspots κέ-
ντρα φιλοξενίας), σχεδιάζει να δημιουργήσει η κυβέρνηση, για 
να αντιμετωπίσει τις ανάγκες που δημιούργησε το κλείσιμο της 
Ειδομένης. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Εθνους», ήδη σε 11 
σημεία σε όλη τη χώρα βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες ή έχουν 
εντοπιστεί οι χώροι όπου θα δημιουργηθούν οι νέοι καταυλισμοί.
Πρόκειται για χώρους σε Τρίκαλα, Καρδίτσα, Θερμοπύλες, Οινό-
φυτα, Λαύριο, Μαγνησία, Πέτρα Πιερίας, Λαγκαδίτσα Χαλκιδικής 
και Αλεξάνδρεια. Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται ότι 
θα ολοκληρωθούν οι εργασίες επέκτασης στον Ελαιώνα, που θα 
στεγάσει επιπλέον 500 άτομα. Στην Κρήτη προχωρούν οι συζη-
τήσεις για δημιουργία κέντρου για ασυνόδευτα παιδία.
Το μεγαλύτερο βάρος φιλοξενίας πέφτει στη Βόρεια και την Κε-
ντρική Ελλάδα, όπου έχει συγκεντρωθεί το μεγαλύτερο μέρος 
από τους περίπου 50.000-52.000 πρόσφυγες και μετανάστες 
που έφθασαν στη χώρα μας μέχρι την περασμένη Κυριακή, οπό-
τε και άρχισε τυπικά η εφαρμογή της συμφωνίας EE - Τουρκίας. 
Με την τελευταία έκλεισε και τυπικά ο λεγόμενος βαλκανικός 
διάδρομος για τους πρόσφυγες, οι οποίοι θα παραμείνουν ανα-
γκαστικά στην Ελλάδα για άγνωστο χρονικό διάστημα.
Η πλειονότητά τους, όπως έδειξαν οι προηγούμενες ημέρες, αρ-
νείται να αποδεχτεί τη νέα πραγματικότητα, ελπίζοντας ότι θα γί-
νει κάτι και θα ανοίξει ο βαλκανικός διάδρομος, με αποτέλεσμα 
να συνεχίζεται η κινητικότητα από τα κέντρα φιλοξενίας προς την 
Ειδομένη.
Ομάδες ακραίων στοιχείων επιχειρούν να συντηρήσουν ένα 
κλίμα αντιδράσεων και αναταραχής, όμως εκτιμάται ότι όσο θα 
περνούν οι μέρες οι πρόσφυγες σταδιακά θα αποδεχτούν τη νέα 

κατάσταση και θα διοχετευτούν όλοι αρχικά στα κέντρα φιλοξε-
νίας και αργότερα σε μονιμότερες δομές.
Πάντως, χθες, ορισμένες ΜΚΟ, που είχαν διαμαρτυρηθεί για τη 
συμφωνία Ευρώπης Τουρκίας, επέστρεψαν στην Ειδομένη. Με-
ταξύ αυτών η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, ο 
Ερυθρός Σταυρός και η PRAKSIS.
Ωστόσο εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι, με βάση τα στοι-
χεία του Συντονιστικού Οργάνου Διαχείρισης Προσφυγικής κρί-
σης, στη χώρα βρίσκονταν χθες 49.085 άτομα, έναντι 52.207 την 
προηγούμενη μέρα. Ο εκπρόσωπος του συντονιστικού, Γιώργος 
Κυρίτσης, δήλωσε ότι οι αυξομειώσεις έχουν να κάνουν με το 
ενοποιημένο σύστημα καταγραφής. «Τέτοιες περιπτώσεις αυξο-
μείωσης των αριθμών παρατηρούνται όταν υπάρχουν μετακινή-
σεις εν εξελίξει της ώρα της καταγραφής (με πλοία, λεωφορεία 
κ.λπ.), όπως συμβαίνει τις τελευταίες ημέρες» διευκρίνισε σε 
δήλωσή του.
Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την εφαρμογή 
της συμφωνίας της EE με την Τουρκία. Ο εκτελεστικός διευθυ-
ντής της Frontex, Φαμπρίς Λεγκερί, ζήτησε από τα κράτη-μέλη 
να στείλουν αστυνομικούς και εμπειρογνώμονες επανεισδοχής 
στην Ελλάδα, για να στηρίξουν τη διαδικασία επιστροφής με-
ταναστών στην Τουρκία. Μέχρι στιγμής έχουν έρθει μόλις 396 
αστυνομικοί, ενώ έχουν ζητηθεί 1.500.
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Την έντονη αντίθεσή τους σε πιθανή πρόσθετη φορολόγηση των 
κινητών τηλεφώνων διατυπώνουν οι εταιρείες του κλάδου με 
αφορμή διάφορο σενάρια που εκπορεύονται από το υπουργείο 
Οικονομικών και κάνουν λόγο για ενδεχόμενη αύξηση του ει-
δικού τέλους κινητής τηλεφωνίας. Μάλιστα, αντίστοιχα σενάρια 
ακούγονται και για τη συνδρομητική τηλεόραση.
Σε χθεσινή ανακοίνωση της Ενωσης Εταιρειών Κινητής Τηλε-
φωνίας (ΕΕΚΤ) τονίζεται ότι «το μέτρο της αύξησης του φόρου 
στην κινητή τηλεφωνία είναι άδικο και αντιαναπτυξιακό, ενώ ήδη 
αποτελεί μεγάλη επιβάρυνση για τον προϋπολογισμό των ελλη-
νικών νοικοκυριών για ένα αγαθό πολύτιμο και απαραίτητο όπως 
είναι η επικοινωνία». Σύμφωνα με την ΕΕΚΤ, η Ελλάδα ανήκει 
στις πρωταθλήτριες χώρες σε ό,τι αφορά τη φορολόγηση των κι-
νητών, μαζί με κράτη όπως η Ουγκάντα, η Τουρκία, η Ιορδανία, 
η Γκαμπόν, η Τανζανία, η Τζαμάικα, η Βραζιλία και το Πακιστάν.
Σε κάθε λογαριασμό κινητής τηλεφωνίας το 37,8% έως 47,6% 
είναι φόροι (ΦΠΑ και ειδικό τέλος συνδρομητών), ενώ ο ευρω-
παϊκός μέσος όρος δεν ξεπερνά το 20,6%. Η δυσανάλογη έμμε-
ση φορολογία στη χώρα μας οφείλεται στο ειδικό τέλος κινητής 
τηλεφωνίας (κυμαίνεται μεταξύ 12% και 20%), ενώ περαιτέρω αύ-
ξησή του, σύμφωνα με την ΕΕΚΤ, θα σημάνει ακόμη μεγαλύτερη 
επιβάρυνση για τον τελικό καταναλωτή. Για παράδειγμα, σήμερα 
ένας λογαριασμός κινητής τηλεφωνίας με κόστος ομιλίας 60 
ευρώ επιβαρύνεται πλέον με φόρους 24,87 ευρώ (ειδικό τέλος 
9 ευρώ και ΦΠΑ 15,87 ευρώ)! Επίσης, σε έναν λογαριασμό με 
χρόνο ομιλίας 120 ευρώ αντιστοιχεί επιπλέον ποσό φόρων 54,17 
ευρώ (21,6 ευρώ ειδικό τέλος και 32,57 ευρώ ΦΠΑ)!


