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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑπόφΑση Ειδικησ ΓρΑμμΑτΕιΑσ διΑχΕιρισησ  
τόμΕΑκών ΕπιχΕιρησιΑκών πρόΓρΑμμΑτών

Στο ΕΣΠΑ το έργο του  
ηλεκτρονικού  περιουσιολογίου

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ και ξεκινά η υλο-
ποίηση του ηλεκτρονικού περιουσιολο-
γίου. Δημοσιεύματα του οικονομικού 
Τύπου παρουσιάζουν τη σχετική απόφα-
ση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης 
Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμ-
μάτων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού 
Ταμείου, αναφορικά με το έργο "υλοποί-
ηση πλήρους ηλεκτρονικού περιουσιο-
λογίου – e-Periousiologio",  σύμφωνα 
με την οποία το έργο εντάχθηκε στο 
ΕΣΠΑ και το  Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων και ξεκινά η δημιουργία 
του. Το συνολικό κόστος, ανέρχεται σε 
482.668 ευρώ και θα συγχρηματοδο-
τηθεί από  ευρωπαϊκά κονδύλια.  Στην  
ίδια απόφαση περιγράφεται  αναλυτικά 
η ταυτότητα του έργου ως εξής: "Με το 
έργο αυτό θα πραγματοποιηθεί πλήρης 
και ακριβής καταγραφή της περιουσια-
κής κατάστασης κάθε προσώπου, ώστε 
η φορολογική διοίκηση να είναι σε θέση 
να παρακολουθεί διαχρονικά την εξέλι-
ξή της. Βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων 
θα εντοπίζονται οι περιπτώσεις όπου εμ-
φανίζονται αδικαιολόγητες αποκλίσεις, 
ώστε να στοχεύονται πιο αποτελεσματι-
κά οι φορολογικοί έλεγχοι. Στον φορο-
λογούμενο παρέχεται πρόσβαση και η 
δυνατότητα ελέγχου της πληρότητας και 
της ορθότητας των καταγεγραμμένων 
στη φορολογική διοίκηση περιουσιακών 
του στοιχείων. Η αξιοποίηση των στοι-
χείων που περιέχονται στο μηχανογρα-
φικό αυτό περιβάλλον θα συμβάλλει τα 
μέγιστα στην ανάπτυξη φορολογικής 
συνείδησης και θα αποτελέσει εργαλείο 
σχεδίασης και άσκησης φορολογικής 
πολιτικής. Θα συνεισφέρει στην ταχύ-
τερη διεκπεραίωση των φορολογικών 
υποθέσεων και θα βοηθήσει στη δημι-
ουργία του κατάλληλου κλίματος για την 
υποδοχή των επενδύσεων. Επιπλέον θα 
αποτελέσει εργαλείο για την δικαιότερη 
κατανομή των φορολογικών βαρών."  

Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ στο 

euro2day.gr  τα φυσικά και νομικά πρό-

σωπα θα κληθούν να δηλώσουν σχε-

δόν όλα τα περιουσιακά τους στοιχεία, 

κινητά και ακίνητα. Έτσι θα πρέπει να 

δηλωθούν ακίνητα, οχήματα, μετρητά 

(δεν έχει ακόμη προσδιορισθεί αν αυτό 

θα γίνει πάνω από ένα όριο), επενδυτι-

κό χρυσό, εναέρια μέσα μεταφοράς, 

σκάφη, μετοχές, εταιρικά μερίδια και 

μερίδες, συμμετοχές σε επιχειρήσεις 

οποιασδήποτε μορφής, τραπεζικούς 

λογαριασμούς, ομόλογα, έντοκα γραμ-

μάτια, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα 

χρηματοοικονομικά προϊόντα και λοιπά 

χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπη-

ρεσίες, δρόμωνες ίππους, κινητά με-

γάλης αξίας και άλλα. Στο σύστημα θα 

έχουν πρόσβαση οι φορολογούμενοι 

(στην ηλεκτρονική τους μερίδα) καθώς  

και ελεγκτικά στελέχη της φορολογικής 

διοίκησης.  Το σύστημα, θα υποστηρίζει 

την υποδοχή και ενσωμάτωση δεδο-

μένων περιουσίας από άλλα συστήμα-

τα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Εσόδων ή και άλλων φορέων ακόμα και 

στην περίπτωση κατά την οποία αυτά δεν 

τηρούνται μηχανογραφικά. 

 τα φυσικά και 
νομικά πρόσωπα 
θα κληθούν να 
δηλώσουν σχεδόν 
όλα τα περιουσι-
ακά τους στοι-
χεία, κινητά και 
ακίνητα.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

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

•   Στο ΕΣΠΑ το έργο του ηλεκτρονικού περιουσιο-
λογίου (σελ.1)

•   Έρχονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί των 
ακινήτων (σελ.3)

•   Επιστημονική ημερίδα για την αυθαίρετη δόμηση 
(σελ.3)

•   Παράταση στις δηλώσεις Κτηματολογίου για 
περιοχές των Σερρών και της Ξάνθης (σελ.3)

•   ΑΠΕ: αύξηση εγκατεστημένης ισχύος και μείω-
ση παραγωγής τον Νοέμβριο (σελ.3)

•   Συμφωνία υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας 
και τραπεζών για την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ 
(σελ.4)

•   Ανακοίνωση από τον ΔΕΣΦΑ για την αντιμετώπι-
ση της ενεργειακής κρίσης (σελ.5)

•   Εξελίξεις στον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ για τους 
έξυπνους μετρητές (σελ.5)

•   Το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τα 
μεταπτυχιακά και τη λειτουργία της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, παρουσιάστηκε στη σύνοδο των 
πρυτάνεων (σελ.6)

•   Ποιες δαπάνες με πλαστικό χρήμα χτίζουν 
αφορολόγητο (σελ.7)

•   Έκθεση της McKinsey για τις επιπτώσεις στην 
απασχόληση από τα ρομπότ (σελ.8)

•   Επιχειρηματικές ειδήσεις (σελ.9)

•   Ναυτιλιακό συνέδριο για την ανταγωνιστικότητα 
σε καιρούς αβεβαιότητας (σελ.2)

•   Προσεχώς (σελ.2)

•   Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.10)

•   Αποκόμματα τύπου (σελ.11-12)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.



Το παρόν και κυρίως το μέλλον της ελληνικής, 
της ευρωπαϊκής και της διεθνούς ναυτιλίας 
θα αποτελέσουν αντικείμενο προβληματισμού 
και συζήτησης κορυφαίων παραγόντων του 
κλάδου, από την Ελλάδα και το εξωτερικό, που 
θα συμμετάσχουν στο 3ο Ναυτιλιακό Συνέδριο 
της εφημερίδας «Ναυτεμπορική», το οποίο και 
θα πραγματοποιηθεί στις 19 Ιανουαρίου 2017 
(8.30 – 18.30) στην Αθήνα (Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών).
«Η ελληνική και η διεθνής ναυτιλία βρίσκονται 
σε ένα πολύ κρίσιμο σταυροδρόμι, αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση. Οι γεωπολιτικές εξε-
λίξεις, το επικείμενο Brexit, οι χαμηλοί ρυθμοί 
ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου και της 
κινεζικής οικονομίας, οι νέοι κανονισμοί σε 
όλο το φάσμα των λειτουργιών της, με έμφαση 
σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και 
ασφάλειας, δημιουργούν προκλήσεις αλλά και 
νέο ευρύ πεδίο ευκαιριών για όσους μπορούν 
και τολμούν να οραματιστούν ένα πιο αποδοτικό 
μέλλον. Ορισμένες πρωτοβουλίες της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής προκαλούν επιπλέον επιβαρύν-
σεις και έχουν ως αποτέλεσμα διεθνή ναυτιλια-
κά κέντρα εκτός Ευρώπης να κερδίζουν τη μάχη 
του ανταγωνισμού και να περιμένουν οικονο-
μικά οφέλη από την προσέλκυση ενός κλάδου, 
πρωταγωνιστή των διεθνών μεταφορών».
Το συνέδριο διαρθρώνεται σε 4 βασικές θεματι-
κές ενότητες.
- Η ναυτιλία αρωγός στην προσπάθεια της 
Ευρώπης να πρωταγωνιστήσει στο παγκόσμιο 
εμπόριο
- Το ελληνικό ναυτιλιακό cluster και η συμβολή 
του στην ελληνική οικονομία

- Οι ναυτιλιακές επιχειρήσεις σχεδιάζουν το 
αύριο – Η πορεία των ναυτιλιακών επιχειρήσε-
ων σε ένα σύνθετο πλέον περιβάλλον
- Η ηγέτις της παγκόσμιας ναυτιλίας - Το μέλ-
λον της ελληνικής ναυτιλίας και οι προκλήσεις 
που αντιμετωπίζει
Το συνέδριο διοργανώνεται υπό την αιγίδα του 
Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολι-
τικής, του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
και της ECSA (The European Community 
Shipowners’ Associations).
Πληροφορίες: http://events.naftemporiki.gr/
ShippingConference2017
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 16-1-2017 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Ευρωπαϊκός Κανονισμός για 
Αέρια Θερμοκηπίου και Εξειδικευμένες Μελέτες 
Φωτισμού»  
ΑΘηνΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: Ημερίδα για την ευρωπαϊκή πρωτο-
βουλία «Shift2Rail Joint Undertaking»   
ΑΘηνΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 23ο Φοιτητικό συνέδριο: «Επισκευ-
ές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2017»  
πΑτρΑ

Ελληνικό Παράρτημα 
ASHRAE

Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών, Επιχείρηση S2R

Πανεπιστήμιο Πατρών

18
Ιανουαρίου

2017

24
Ιανουαρίου

2017

21-22
Φεβρουαρίου

2017

ΑΘηνΑ
➦  Ενημερωτική ημερίδα για τις μεταπτυχιακές 
σπουδές στο ΕΜΠ και σε χώρες του εξωτερικού, 
διοργανώνει σήμερα, από τις 10.00 ως τις 15:00, 
στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου (Αμφιθέατρο 
Πολυμέσων, Κτήριο Βιβλιοθήκης), το Γραφείο 
Διασύνδεσης-Εξυπηρέτησης Φοιτητών και Νέων 
Αποφοίτων του Ε.Μ.Π.

Τ
Α
Υ
Τ
Ο
Τ
Η
Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Ναυτιλιακό συνέδριο για την  
ανταγωνιστικότητα σε καιρούς αβεβαιότητας

• Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας, 
διοργανώνει διάλεξη του Θεόδωρου Ζάννη, 
Επίκουρου Καθηγητή του Τομέα Ναυπηγι-
κής και Ναυτικής Τεχνολογίας της Σχολής 
Ναυτικών Δοκίμων, με θέμα: «Natural Gas 
Combustion in Marine Internal Combustion 
Engines: A Technological and Environmental 
Assessment». H ομιλία θα πραγματοποιηθεί 
στις 30 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 17:00, στην αί-
θουσα Εκδηλώσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Ναυτικής Τεχνολογίας (Σκουζέ 14, Πειραι-
άς). Η συμμετοχή είναι ελεύθερη. Δηλώσεις 
συμμετοχής στο e-mail: elint@otenet.gr ή στο 
τηλέφωνο 210 4186062 (10:00 – 14:00) έως την 
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2017.

• Στις 18 Ιανουαρίου και ώρα 19.00 θα πραγ-
ματοποιηθεί, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσ-
σαλονίκης, διάλεξη της Ανθής Μπάτζιου-Ευ-
σταθίου, Προϊσταμένης Εφορείας Αρχαιοτήτων 
Μαγνησίας, με θέμα: «Ο μυκηναϊκός οικισμός 
στα Πευκάκια Βόλου: η ανασκαφική έρευνα 
και η διερεύνηση του ρόλου του σε σχέση με 
την Ιωλκό».  Τον κύκλο των επιστημονικών 
διαλέξεων, υπό τον γενικό τίτλο «Τετάρτες στο 
Μουσείο – Αρχαιολογικές Διαλέξεις» διοργα-
νώνει το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης 
σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο των Φίλων του 
Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης.

Διαλέξεις

Επικοινωνία με την Τράπεζα 
Πληροφοριών ΤΕΕ,  

στα κεντρικά γραφεία ΤΕΕ
Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η Τράπεζα 
Πληροφοριών (ΤΠ/ΤΕΕ) έχει μετεγκατασταθεί 
στα κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ στη διεύθυνση 
Νίκης 4, Αθήνα. Τα νέα τηλέφωνα του τμήματος 
της ΤΠ/ΤΕΕ είναι το 210.3291230 και fax. 
210.3291290. Τα παλιά τηλέφωνα θα λειτουρ-
γούν μέχρι τέλος Ιανουαρίου.
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Επιστημονική ημερίδα για την αυθαίρετη δόμηση
Το Σπουδαστήριο Πολεοδομικών Ερευνών της Σχολής 
Αρχιτεκτόνων του ΕΜΠ, η Ελληνική Εταιρεία Περιβάλ-
λοντος και Πολιτισμού και η Επιστημονική Εταιρεία 
Δικαίου Πολεοδομίας και Χωροταξίας συνδιοργανώνουν 
Επιστημονική Εσπερίδα με θέμα «Αυθαίρετη Δόμηση, 
Αναζητώντας την στάθμιση μεταξύ πολιτικής, επιστήμης 
και συνταγματικών επιταγών». Η εκδήλωση θα πραγμα-
τοποιηθεί την Τρίτη 17.1.2017, ώρα 17: 00, στην Αίθουσα 
Τελετών του ΕΜΠ (Συγκρότημα Πατησίων – Κτίριο 
Αβέρωφ). Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ζήτημα της 
αυθαίρετης δόμησης και η σταδιακή αποδοχή της έχει 
ταλανίσει την ελληνική κοινωνία επί σειρά δεκαετιών και 
έχει οδηγήσει στην υποβάθμιση τόσο του φυσικού και 
αστικού περιβάλλοντος όσο και του ρόλου του χωρικού 
σχεδιασμού. Περαιτέρω, αναφύονται σοβαρά ερωτήματα 
ως προς τη λειτουργία ενός κράτος δικαίου. Το νέο σχέ-
διο νόμου (τροποποίηση του ν. 4178/13) που έχει δοθεί 
πρόσφατα στην δημοσιότητα, επιχειρεί να εντάξει την 
τακτοποίηση των αυθαιρέτων σε μια ευρύτερη θεώρηση 
υπό το πρίσμα του σχεδιασμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
παρουσιάζει επομένως η διερεύνηση της εφικτότητας 
του όλου εγχειρήματος υπό το πρίσμα της συνταγματικής 
νομιμότητας και των αρχών του σχεδιασμού. Στόχος της 
επιστημονικής εσπερίδας είναι:
• Να καταγραφεί συνοπτικά η ιστορική διαδρομή των 
μεθόδων αντιμετώπισης / αποδοχής από την Πολιτεία της 

αυθαίρετης δόμησης.
• Να τεθούν δημόσια τα ερωτήματα πολιτικής που 
συνδέονται με τις κρίσεις των δικαστηρίων επί της 
νομοθεσίας περί αυθαιρέτων.
• Να αναδειχθεί η αναγκαιότητα και τα περιθώρια 
ανατροπής των ακολουθούμενων πολιτικών, με έμφαση 
στην ανάγκη ασφάλειας δικαίου προς τους νομοταγείς 
πολίτες. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Μέρος Α: 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ
16:45 - 17:00: ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΗ
17:00 - 17:10: Κωνσταντίνος Σερράος (συντονιστής): 
Έναρξη / καλωσόρισμα προσκεκλημένων / τοποθέτηση 
του προβλήματος / στόχος της επιστημονικής εσπερίδας.
17:10 - 17:20: Δημήτριος Μέλισσας: Το φαινόμενο της 
αυθαίρετης δόμησης και της σχετικής νομοθεσίας, σε 
διασύνδεση με τις εκάστοτε κοινωνικό-οικονομικές 
συνθήκες.
17:20 - 17:30: Νικόλαος Ρόζος: Η σχετική νομολογία για 
το ζήτημα των αυθαιρέτων.
17:30 - 17:40: Μάρω Ευαγγελίδου: Αυθαιρεσίες στο 
δημόσιο χώρο και η μέχρι σήμερα αντιμετώπισή τους.
17:40 – 17:50: Ειρήνη Κλαμπατσέα: Υφιστάμενες πρό-
σφατες πολιτικές για τη διαχείριση των αυθαιρέτων.
17:50 - 18:00: Βασίλης Γκοιμίσης: Πολεοδομικός σχεδι-

ασμός, προστασία του περιβάλλοντος και αυθαίρετα. Η 
ελληνική εκδοχή του θεσμού της Μεταφοράς Συντελεστή 
Δόμησης.
18:00 - 18:15: Σχόλια - Συζήτηση
Μέρος Β: 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟ ΤΡΑΠΕΖΙ
18:30 - 18:40: Κωνσταντίνος Μενουδάκος (συντονιστής): 
Εισαγωγική τοποθέτηση και σχετικά προς συζήτηση 
ερωτήματα με γενικό θέμα: «Δυνατότητες και προϋπο-
θέσεις διαμόρφωσης και άσκησης μιας επιτυχούς και 
περιβαλλοντικά / πολεοδομικά επωφελούς πολιτικής για 
την αντιμετώπιση του φαινομένου των αυθαιρέτων».
18:40 - 19:30: Συζήτηση «στρογγυλής τραπέζης».
Συμμετέχοντες: Αικατερίνη Σακελλαροπούλου (ΣτΕ), 
Ειρήνη Κλαμπατσέα (ΓΓ ΥΠΕΝ)
- Άννα Νικολάου (ΣΕΠΟΧ), Γεώργιος Χασιώτης (WWF), 
Εκπρόσωπος ΣΑΔΑΣ, Εκπρόσωπος ΤΕΕ
19.30 - 20.00: Σχόλια - Συζήτηση
20:00 - 20:10: Κωνσταντίνος Σερράος: ΛΗΞΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ
Η συντακτική ομάδα του ΤΕΕ newsletter διευκρινίζει ότι, 
παρότι στο πρόγραμμα αναφέρεται ότι στην εκδήλωση 
συμμετέχει εκπρόσωπος του ΤΕΕ, μέχρι την Παρασκευή 
το απόγευμα, κατά τις ώρες λειτουργίας των υπηρεσιών 
του ΤΕΕ, τα όργανα διοίκησης του Επιμελητηρίου δεν 
είχαν λάβει σχετική πρόσκληση.

Παρατείνεται – για τελευταία φορά - η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας των κατοίκων εσωτε-
ρικού έως την 23η Φεβρουαρίου 2017, στους Καλλικρατικούς Δήμους Αβδήρων και Ξάνθης της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και στους Καλλικρατικούς 
Δήμους Εμμανουήλ Παππά και Σερρών της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, μετά την απόφαση του ΔΣ της εταιρίας ΕΚΧΑ ΑΕ (717/4/5-1-2017). Η προθεσμία για την υποβο-
λή δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο λήγει επίσης την 23η Φεβρουαρίου 
2017. Οι δικαιούχοι μπορούν να υποβάλλουν τη δήλωσή τους στο αρμόδιο Γραφείο Κτηματογράφησης της 
περιοχής που βρίσκεται το ακίνητό τους ή και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.ktimatologio.gr

Αυξημένη καταγράφεται η εγκατεστημένη ισχύς στις ΑΠΕ τον Νοέμβριο του 2016, εν συγκρίσει με τον 
Οκτώβριο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο ΛΑΓΗΕ στο δελτίο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας & ΣΗΘΥΑ. Σύμφωνα με τον ΛΑΓΗΕ, προστέθηκαν 57MW αιολικών πάρκων, ενώ κατά 1MW 
αυξήθηκε η εγκεταστημένη ισχύς των μικρών υδροηλεκτρικών. Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα συστήματα ΑΠΕ 
δεν καταγράφεται κάποια μεταβολή. Σχετικά με την παραγωγή, σε σχέση με τον Οκτώβριο, σύμφωνα με τον 
ΛΑΓΗΕ, καταγράφεται αύξηση 57 GWh από τα αιολικά πάρκα, 19 GWh από τα μικρά υδροηλεκτρικά και 1 
GWh από βιοαέριο-βιομάζα. Αντίθετα, καταγράφεται μείωση 58 GWh της παραγωγής από φωτοβολταϊκά, 
19GWh από φ/β στέγης στο διασυνδεδεμένο σύστημα, 19GWh από ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά και 2 
GWh από ΣΗΘΥΑ. Παράλληλα, αύξηση 9,622 MWh καταγράφεται από φ/β σε στέγες (≤ 10 kW)  και συνολικά 
αύξηση 18 MW από φ/β στέγης, με παράλληλη μείωση 22,167 MWh από φ/β διασυνδεδεμένου συστήματος.

Έρχονται ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί  
των ακινήτων

Παράταση στις δηλώσεις Κτηματολογίου 
για περιοχές των Σερρών και της Ξάνθης

ΑΠΕ: αύξηση εγκατεστημένης ισχύος και 
μείωση παραγωγής τον Νοέμβριο

Τον θεσμό των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, φέρνει με σχε-
τικό νομοθέτημα η κυβέρνηση. Σύμφωνα με την «Καθημερινή 
της Κυριακής», ο υπουργός Δικαιοσύνης Σταύρος Κοντονής 
έχει έτοιμο το νομοθέτημα που προβλέπει για πρώτη φορά στη 
χώρα μας τη διενέργεια των πλειστηριασμών με ηλεκτρονικό 
τρόπο. Μάλιστα η σχετική πλατφόρμα που ετοιμάζεται, ανα-
μένεται να είναι σε πλήρη λειτουργία τους επόμενους μήνες. 
Στις σχετικές διατάξεις που περιλαμβάνονται στο νομοσχέδιο, 
προβλέπεται ότι η προδικασία για τους πλειστηριασμούς θα 
ισχύει ως έχει, όμως η έδρα του πλειστηριασμού που γίνεται 
με ηλεκτρονικό τρόπο, δεν θα είναι στο εξής το Ειρηνοδικείο 
αλλά το γραφείο του συμβολαιογράφου. Επίσης θα παρέχεται 
ευχέρεια για την υποβολή όχι μόνον μίας σφραγισμένης προ-
σφοράς, αλλά πολλών, προκειμένου να επιτυγχάνεται, κάθε 
φορά, το μεγαλύτερο δυνατό ποσό για το εκπλειστηρίασμα. 
Παράλληλα, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα οι πλειστηρια-
σμοί με ηλεκτρονικό τρόπο για ακίνητα θα διενεργούνται και 
κάθε Πέμπτη και Παρασκευή και όχι μόνο κάθε Τετάρτη. Ση-
μαντικό στοιχείο του νέου συστήματος είναι ότι θα μπορούν να 
μετέχουν ενδιαφερόμενοι όχι μόνο από την ημεδαπή αλλά και 
την αλλοδαπή. Επειδή στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 
αναμένεται να μετέχουν πολλοί, στο σχετικό νομοσχέδιο προ-
βλέπεται η επιβολή ειδικού τέλους συμμετοχής.
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Συμφωνία υπουργείων Οικονομικών, Ενέργειας και τραπεζών  
για την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ 

Ενθαρρυντικά τα στοιχεία από τις σεισμικές έρευνες στον Πατραϊκό 

Διοικητική αναδιάρθρωση στη «ΔΕΗ Ανανεώσιμες»

Το πλαίσιο της λύσης στο θέμα της απόσχισης του 
ΑΔΜΗΕ συμφώνησαν Ευκλείδης Τσακαλώτος και 
Γιώργος Σταθάκης με τις διοικήσεις των τεσσάρων 
τραπεζών, που με επιστολή τους έθεσαν θέμα συνταγ-
ματικότητας της διαδικασίας που επέλεξε η κυβέρ-
νηση επιδιώκοντας να προασπίσουν τα συμφέροντά 
τους επί των δανείων προς την επιχείρηση τα οποία 
υπερβαίνουν τα δυο δισεκατομμύρια ευρώ. Σημει-
ώνεται ότι οι μετοχές του ΑΔΜΗΕ είναι εγγύηση στο 
δάνειο των τραπεζών προς τη ΔΕΗ. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, της δημοσιογράφου Α. Παπαιωάννου στο 
euro2day.gr το πλαίσιο της λύσης που συμφωνήθηκε 
περιλαμβάνει: α) η απόσχιση του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ 
και η ιδιωτικοποίηση να γίνει με τέτοιο τρόπο που θα 
διασφαλίζει ότι στο νέο όχημα που θα αποκτήσει τις 
μετοχές του ΑΔΜΗΕ θα μεταβιβαστεί και μέρος των 
δανείων της ΔΕΗ, ώστε παράλληλα με την μεταβίβαση 
περιουσίας να γίνει και μεταβίβαση βαρών.  β) Να εξο-
φληθούν οφειλές του Δημοσίου προς την ΔΕΗ ώστε 
η τελευταία να αποκτήσει ρευστότητα. Να σημειωθεί 
ότι στην Επιχείρηση οφείλονται από φορείς Δημοσίου 
περίπου 220 εκατ. ευρώ (εξ αυτών 115 εκατ. από Δή-
μους) αλλά και περίπου 300 εκατ. ευρώ από τη Λάρκο 
(επί αυτών συμφωνήθηκε πρόσφατα διακανονισμός).
Τα παραπάνω θα τύχουν της απαραίτητης νομικής 
και τεχνικής προετοιμασίας. Σύμφωνα με ανακοίνω-
ση των υπουργείων Οικονομικών και Ενέργειας στη 
συνάντηση με τους τραπεζίτες «κατόπιν εποικοδο-
μητικής συζήτησης συμφωνήθηκαν συγκεκριμένες 

ενέργειες, οι οποίες μετά την απαραίτητη τεχνική και 
νομική επεξεργασία τους διασφαλίζουν πλήρως την 
εμπρόθεσμη ολοκλήρωση της διαδικασίας ιδιωτικο-
ποίησης του ΑΔΜΗΕ εντός του πλαισίου της υφιστά-
μενης νομοθετικής ρύθμισης». Όπως έγινε γνωστό 
οι τέσσερις τράπεζες (Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank 
και Eurobank) έστειλαν επιστολή στον υπουργό Οι-
κονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο (με κοινοποίηση στη 
ΔΕΗ) εγείροντας θέμα μη μεταβίβασης των μετοχών 
του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ σε εταιρεία συμμετοχών με 
στόχο την ιδιωτικοποίηση, εξέλιξη που θέτει σε κίνδυ-
νο τη διαδικασία που προωθεί η κυβέρνηση κάτι που 
με τη σειρά του μπορεί να οδηγήσει (βάση μνημονίου) 
στην υποχρέωση πώλησης του 100% του ΑΔΜΗΕ. Οι 
τράπεζες στην επιστολή τους, που αποκάλυψε η Κα-
θημερινή, υποστηρίζουν ότι η διαδικασία είναι αντισυ-
νταγματική, τονίζοντας ότι η ΔΕΗ μεταβιβάζει κάτι χω-
ρίς οικονομικό αντάλλαγμα (σ.σ. το οικονομικό όφελος 
καρπούνται οι μέτοχοι), γεγονός που επηρεάζει την οι-
κονομική της θέση, θέτοντας σε κίνδυνο την ικανότητά 
της να αποπληρώσει τα δάνειά της. Η επιστολή ήταν 
αυτή που οδήγησε στην αναβολή της συζήτησης του 
θέματος στη γενική συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ 
την Πέμπτη (επισήμως υποστηρίχθηκε ότι υπήρξε ένα 
τυπικό πρόβλημα λόγω της απουσίας του ΤΑΙΠΕΔ), 
διαδικασία που θα επαναληφθεί την Τρίτη. Τραπε-
ζίτης που μίλησε στο Reuters, επισημαίνει ότι στην 
επιστολή «οι τράπεζες εκφράζουν την ανησυχία τους 
για την πώληση μεγάλου μεριδίου του ΑΔΜΗΕ χωρίς 

κάποιο οικονομικό αντάλλαγμα». «Είναι μια έκφρα-
ση της ανησυχίας τους ως πιστωτές, που επιθυμούν 
να προστατεύσουν τα συμφέροντά τους. Ως πιστωτές 
έχουν έναν λόγο στο θέμα αλλά δεν υπάρχει ζήτημα 
ακύρωσης των δανείων προς τη ΔΕΗ», επεσήμανε. 
Πριν τη συνάντηση, κύκλοι του υπουργού Ενέργειας 
Γιώργου Σταθάκη έδιναν διαβεβαιώσεις για ομαλή 
εξέλιξη στη μεταβίβαση των μετοχών του ΑΔΜΗΕ, 
ενώ από την πλευρά της ΔΕΗ δεν σχολίαζαν. Συγκε-
κριμένα, πηγές που πρόσκεινται στον υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας διαβεβαίωναν ότι την ερχό-
μενη Τρίτη 17 Ιανουαρίου η επαναληπτική Γ.Σ. της ΔΕΗ 
θα εγκρίνει τη μεταβίβαση των μετοχών του ΑΔΜΗΕ 
στην εταιρεία συμμετοχών και δεν πρόκειται να υπάρ-
ξει άλλη καθυστέρηση. Επίσης ότι θα γίνει πλήρης και 
αναλυτική παρουσίαση του μοντέλου μεταβίβασης του 
ΑΔΜΗΕ, χωρίς να αφήνει "αμφισβητήσεις και γκρίζες 
ζώνες", όπως έλεγαν χαρακτηριστικά. Από την πλευ-
ρά της ΔΕΗ απέφυγαν τον σχολιασμό της επιστολής, 
αν και το τοπίο που περιγράφει αυτή είναι δραματι-
κό για τη δημόσια επιχείρηση. Σε κάθε περίπτωση, 
πάντως, αυτό που θα πρέπει να τονισθεί είναι ότι ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μα-
νώλης Παναγιωτάκης δεν ήταν από τους ένθερμους 
οπαδούς της "κρατικοποίησης" του ΑΔΜΗΕ και του 
σχεδίου έμπνευσης του πρώην υπουργού ΠΕΝ Πάνου 
Σκουρλέτη, τονίζοντας με κάθε ευκαιρία την ανάγκη 
πλήρους αποζημίωσης της ΔΕΗ για την απώλεια του 
κυριότερου περιουσιακού της στοιχείου. 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του ομίλου εταιρειών Ελληνικά Πετρέλαια, Γρηγόρης 
Στεργιούλης, τόνισε σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΙ πως έχει μπει πλέον σε τροχιά το 
σχέδιο εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε διάφορα σημεία της χώρας. Ο ίδιος 
μίλησε αρχικά για τις δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της ΕΛΠΕ, λέγοντας 
συγκεκριμένα πως παρέχει δωρεάν πετρέλαιο σε 1.800 σχολεία, αλλά και 140.000 
λίτρα πετρελαίου για την θέρμανση προσφύγων και μεταναστών.  Στη συνέχεια ρω-
τήθηκε αν υπάρχουν υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στο Ιόνιο 
και απάντησε: "Είναι εθνικό καθήκον η καταγραφή του πλούτου της χώρας μας. 
Έχουμε ανοίξει τα φτερά μας και επειδή το θέμα της έρευνας και της εξόρυξης των 
υδρογονανθράκων ξεπερνά και τα οικονομικά δεδομένα και τα σύνορα της χώρας, 
έχουμε ξεκινήσει έναν αγώνα δημιουργίας παγκόσμιων συμμαχιών που θα φέρουν 
κεφάλαια για να δούμε τι κρύβει αυτός ο χώρος". Για να συνεχίσει και να αποκα-

λύψει: "Τα τελευταία στοιχεία από τις σεισμικές μελέτες που κάναμε στον Πατραϊκό 
είναι άκρως ενθαρρυντικά. Έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον μεγάλων παικτών και 
μας έδωσαν την ευκαιρία να δούμε όλα τα σεισμικά δεδομένα της χώρας. Μιλάμε 
για περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια, που είναι η ετήσια κατανάλωση της χώρας 
για τα Ελληνικά Πετρέλαια. Στο Ιόνιο δεν έχουμε κάνει ακόμη σεισμικές δοκιμές, 
όμως έχουμε κάνει κοινοπραξίες με μεγάλες εταιρείες. Επαναλαμβάνω ότι ξανά 
κοιτάμε όλη τη χώρα". Στη συνέχεια ο κύριος Στεργιούλης αποκάλυψε πως οι εται-
ρείες που θα έρθουν να "τρυπήσουν", ζητούν το 1/3 της αξίας των κοιτασμάτων, ελ-
λείψει ελληνικών υποδομών στον συγκεκριμένο τομέα. Όσο για το χρονοδιάγραμ-
μα, δήλωσε: "Πιστεύω πως το 2018 και το 2019 θα είναι κρίσιμα από την άποψη της 
εξόρυξης. Έχει μεγάλη σημασία σε αυτά τα πρότζεκτ να ξεκινήσει κανείς. Να βρεί 
τα πρώτα χρήματα, τους συνεργάτες, τα τρυπάνια".

Η ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ανακοίνωσε τη διοικητική ανα-
διάρθρωση της Εταιρείας, σε επίπεδο Διοικητικού Συμ-
βουλίου, στο πλαίσιο της οποίας ο κ. Ηλίας Μοναχολιάς 
αναλαμβάνει καθήκοντα Διευθύνοντος Συμβούλου, η 
κυρία Στέλλα Κοβλακά αναλαμβάνει καθήκοντα Ανα-
πληρώτριας Διευθύνουσας Συμβούλου, αρμόδια για οι-
κονομικά θέματα και ο κ. Φώτης Βρότσης αναλαμβάνει 
επίσης καθήκοντα αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβού-

λου, αρμόδιος για τεχνικά θέματα, θέματα ανάπτυξης 
και διεθνών σχέσεων της Εταιρείας. Συγκεκριμένα το 
Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ έχει 
ως εξής: Εμμανουήλ Παναγιωτάκης, Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου, (Μηχανολόγος – Ηλεκτρολό-
γος). Άννα Καμηλέρη, Αντιπρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου, (Οικονομολόγος). Ηλίας Μοναχολιάς, Δι-
ευθύνων Σύμβουλος, (Πολιτικός Μηχανικός). Φώτιος 

Βρότσης Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Μηχα-
νολόγος – Μηχανικός). Στέλλα Κοβλακά, Αναπληρώτρια 
Διευθύνουσα Σύμβουλος, (Οικονομολόγος). Χρήστος 
Αργυριάδης, Μέλος, (Πολιτικός Μηχανικός). Γεώργιος 
Βουγιουκαλάκης, Μέλος, (Γεωλόγος). Σωτήριος Μπού-
ζας, Μέλος, (Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός). Ιωάννης 
Ματθαιουδάκης, Μέλος, (Οικονομολόγος). Η θητεία του 
Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 09.09.2019.



Ανακοίνωση από τον ΔΕΣΦΑ για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Εξελίξεις στον διαγωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ για τους έξυπνους μετρητές 

Αντιπλημμυρικά και δασοτεχνικά έργα στη Θάσο

Σε διευκρινίσεις προχώρησε ο ΔΕΣΦΑ με αφορμή την 
ενεργειακή κρίση των προηγουμένων ημερών. Ο διαχει-
ριστής αρνείται την έλλειψη σωστού προγραμματισμού εκ 
μέρους του και τονίζει ότι η συνεργασία με τους υπόλοι-
πους ενεργειακούς φορείς υπήρξε άψογη για την αντιμε-
τώπιση των έκτακτων καταστάσεων. Πιο αναλυτικά, ο ΔΕΣ-
ΦΑ σημειώνει τα εξής: Τις τελευταίες ημέρες είδαν το φως 
της δημοσιότητας, τόσο στον έντυπο όσο και στον ηλε-
κτρονικό τύπο, διάφορα άρθρα αναφερόμενα στη λήψη 
έκτακτων μέτρων από τους αρμόδιους φορείς λόγω των 
αυξημένων καταναλώσεων φυσικού αερίου και ηλεκτρι-
σμού στην ενεργειακή αγορά κατά το πρόσφατο χρονικό 
διάστημα. Ορισμένα εξ αυτών, παρόλο που υπογράφονται  
από έγκυρους συντάκτες, διατυπώνουν, μεταξύ άλλων, αι-
τιάσεις κατά του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυ-
σικού Αερίου, αναφερόμενα σε δήθεν άστοχο και ελλιπή 
προγραμματισμό και σε δήθεν καθυστερημένη αντίδραση 
αναφορικά με την κήρυξη συναγερμού στο Εθνικό Σύστη-
μα Φυσικού Αερίου, ή ισχυρισμούς ότι δήθεν ο ΔΕΣΦΑ 
αποδίδει ευθύνες για την κατάσταση αυτή  σε διάφορες 
Αρχές και φορείς της αγοράς. Προς αποκατάσταση της 

αλήθειας αλλά και του κύρους και της αξιοπιστίας της 
εταιρείας μας, ως Διαχειριστή του ΕΣΦΑ που ασκεί δρα-
στηριότητα κοινής ωφέλειας, θεωρούμε υποχρέωσή μας 
να εκθέσουμε τα ακόλουθα προς ενημέρωση του κοινού, 
με τον μέγιστο βαθμό πληρότητας που μας επιτρέπει η 
συμμόρφωση προς τις υποχρεώσεις εμπιστευτικότητας 
της Ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Α) Τα αποθέ-
ματα Φυσικού Αερίου κατά τη χρονική περίοδο 07 και 
08 Ιανουαρίου 2017 σε συνδυασμό με την εκτίμηση της 
ζήτησης φυσικού αερίου, όπως αυτή προέκυπτε από τις 
δηλώσεις των Χρηστών του Συστήματος (οι οποίοι διαμορ-
φώνουν την πραγματική εικόνα των αναγκών της αγοράς) 
ανέρχονταν σε αναμενόμενα, με βάση ιστορικά στοιχεία, 
επίπεδα και δεν δικαιολογούσαν, αλλά ούτε επέτρεπαν, 
την κήρυξη Κατάστασης Συναγερμού σε οποιοδήποτε 
επίπεδο, σύμφωνα με το Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης (Από-
φαση ΡΑΕ 405/2015, ΦΕΚ Β’ 2644). Το προαναφερθέν δι-
ήμερο, ωστόσο, η πραγματική κατανάλωση στην Ελληνική 
αγορά Φυσικού Αερίου, όπως τελικά διαμορφώθηκε, υπε-
ρέβη τις ποσότητες που είχαν δηλωθεί από τους Χρήστες 
του Συστήματος, σύμφωνα με τις προβλέψεις τους, λόγω 

ιδιαιτέρως δυσμενών καιρικών συνθηκών αλλά και αυξη-
μένων αναγκών εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας. Λόγω 
του ότι ξεπεράστηκε η ιστορικά καταγεγραμμένη ζήτηση, 
ο ΔΕΣΦΑ, κατά την αρμοδιότητά του και με αποτελεσματι-
κή συνεργασία με τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς της 
αγοράς, όπως τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, ΑΔΜΗΕ κλπ 
προέβη άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες εξομάλυνσης 
της αγοράς, το οποίο και επετεύχθη βάσει των προβλέ-
ψεων του νόμου. Β) Ο ΔΕΣΦΑ λειτούργησε εγκαίρως και 
με τη μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα σύμφωνα με το νόμο 
και τις βέλτιστες πρακτικές που ακολουθούνται από τους 
αντίστοιχους Ευρωπαίους Διαχειριστές Φυσικού Αερίου 
και έτσι διατηρήθηκε πλήρως η ισορροπία και η καλή λει-
τουργία της ενεργειακής αγοράς και του Εθνικού Συστή-
ματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. Τέλος, διευκρινίζεται 
ότι η συνεργασία του ΔΕΣΦΑ με τους λοιπούς αρμόδιους 
φορείς της αγοράς, όπως η ΡΑΕ, ΑΔΜΗΕ κλπ υπήρξε 
πάντα άψογη και εξαιρετικά αποτελεσματική, ουδέποτε 
δε η εταιρεία μας εξέφρασε αρνητικά ή άλλα σχόλια για 
τη συνεργασία  αυτή, και διαψεύδονται κατηγορηματικά 
οποιεσδήποτε αναφορές περί του αντιθέτου.

Την απόρριψη της προδικαστικής προσφυγής των OTE-INTRAKAT-INTRASOFT 
INTERNATIONAL κατά του πρακτικού οικονομικής αξιολόγησης του πιλοτικό δια-
γωνισμό του ΔΕΔΔΗΕ για τους πρώτους 200.000 έξυπνους μετρητές αποφάσισε το 
ΔΣ του ΔΕΔΔΗΕ, σύμφωνα με το  energypress.gr   Το σχήμα των ΟΤΕ- Intrakat- 
Intrasoft International είχε καταθέσει από καιρού την προσφυγή, με την καθυστέρηση 
της απάντησης από μεριάς του ΔΕΔΔΗΕ να ερμηνεύεται ως σιωπηρή απόρριψη, με 
αποτέλεσμα την κατάθεση από το σχήμα ασφαλιστικών μέτρων στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας, με τα οποία ζητά την ακύρωση του διαγωνισμού. Η εξέλιξη αυτή, όπως 
είχε γράψει το energypress,έχει μεταθέσει τις εξελίξεις αρκετά πίσω σε σχέση με το 
προβλεφθέν χρονοδιάγραμμα, καθώς η απόφαση του ΣτΕ δεν αναμένεται πριν το Φε-
βρουάριο. Εάν το ΣτΕ απορρίψει την προσφυγή, το Δ.Σ. του ΔΕΔΔΗΕ θα ανακηρύξει 

ανάδοχο την Intracom Telecom, αφού ο διαγωνισμός είναι μειοδοτικό και η εταιρεία 
είχε καταθέσει προσφορά ύψους 46 εκατ. ευρώ, έναντι της προσφοράς ύψους 62 
εκατ. ευρώ του σχήματος ΟΤΕ- Intrakat- Intrasoft International. Σε περίπτωση, όμως, 
που η προσφυγή γίνει δεκτή από το ΣτΕ, τότε ο διαγωνισμός θα πρέπει να κηρυχτεί 
άκυρος, με αποτέλεσμα να πρέπει να επαναπροκηρυχθεί νέος, κάτι που συνεπάγεται 
ακόμα μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, η πρώτη φάση του 
έργου, που αφορά την εγκατάσταση των πρώτων 10.000 μετρητών δεν αναμένεται 
να έχει υλοποιηθεί πριν από τον Ιανουάριο του 2018 με ανοιχτό το ενδεχόμενο να 
πάει ακόμα πιο πίσω, εφόσον προκύψει ζήτημα επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού, 
με τους υπόλοιπους 190.000 μετρητές να τοποθετούνται, βάσει των προβλέψεων του 
διαγωνισμού, σε διάστημα 15 μηνών.

Στα έξι εκατομμύρια ευρώ περίπου ανέρχεται το ύψος των 
χρημάτων που θα διατεθούν στο νησί της Θάσου για την 
ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων αντιπλημμυρικών, 
αντιδιαβρωτικών και δασοτεχνικών έργων, προκειμένου 
να προληφθούν και ν’ αποτραπούν εκτεταμένες ζημιές και 
προβλήματα μετά τις μεγάλες και καταστροφικές πυρκα-
γιές που έπληξαν το νησί του βορειοανατολικού Αιγαίου το 
περασμένο καλοκαίρι. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, τα παραπάνω, 
έγιναν γνωστά, κατά την διάρκεια ευρείας ενημερωτικής 
σύσκεψης, που πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στην 
αντιπεριφέρεια Καβάλας, παρουσία του γενικού γραμμα-
τέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης 
Νικήτα Φραγκισκάκη. Στην σύσκεψη, εξετάσθηκε η δρο-
μολόγηση των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της 
Περιφερειακής Ενότητας - Θάσου και τονίστηκε ότι μετά 
από προσπάθειες που καταβλήθηκαν, εγκρίθησαν από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, 2.950.000 ευρώ για 

δασοτεχνικά - αντιπλημμυρικά έργα, 1.420.000 ευρώ για 
αποκατάσταση υποδομών και 1.200.000 ευρώ για δασο-
τεχνικά - αντιδιαβρωτικά έργα από το «Πράσινο Ταμείο» 
με χρονικό ορίζοντα υλοποίησης το 2017 και το 2018 και 
400.000 ευρώ από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης. Από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μα-
κεδονίας Θράκης εκτιμάται ότι η έναρξη της διαδικασίας 
επιλογής αναδόχων, θα γίνει το πρώτο δεκαήμερο του 
Φεβρουαρίου και η έναρξη των εργασιών κατά το δεύ-
τερο δεκαπενθήμερο του Φεβρουαρίου. Οι παρεμβάσεις 
περιλαμβάνουν, αντιδιαβρωτικά έργα σε περιοχές του Θε-
ολόγου, του Πρίνου και των Λιμεναρίων, ενώ τα αντιπλημ-
μυρικά έργα θα λάβουν χώρα σε περιοχές του Πρίνου 
και του Θεολόγου. Επίσης, περιλαμβάνεται η κατασκευή 
αντιπυρικών ζωνών, η συντήρηση δασικών δρόμων, η δη-
μιουργία υδατοδεξαμενών, μικρού μεγέθους φραγμάτων 
βάρους και τοπικές αναδασώσεις. Όλα τα δασικά έργα θα 

υλοποιηθούν ως «κατεπείγουσες διαδικασίες» με απόφα-
ση του γενικού γραμματέα της Αποκεντρωμένης Νικήτα 
Φραγκισκάκη. Ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας Θόδωρος 
Μαρκόπουλος σε δηλώσεις του, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι 
«τα συγκεκριμένα έργα θα συμβάλλουν καθοριστικά στην 
αποτροπή των πλημμυρικών φαινομένων, στην προστασία 
των εδαφών από την διάβρωση, καθώς και στην προ-
στασία των ακτών και των παραλιακών περιοχών από τα 
φερτά υλικά. Την ίδια στιγμή, εξακολουθούμε να πιέζου-
με για την εξασφάλιση ζωοτροφών στους κτηνοτρόφους 
της Θάσου οι οποίοι επλήγησαν, και για το 2017, για την 
εξασφάλιση των απαραίτητων επιλέξιμων βοσκοτόπων, 
για την καταβολή των κοινοτικών ενισχύσεων, την έγκαιρη 
καταβολή των αποζημιώσεων σε μελισσοκόμους και κτη-
νοτρόφους, των ελαιόδεντρων σε δεύτερο χρόνο, καθώς 
και για την ίδρυση και στελέχωση ενός δεύτερου πυρο-
σβεστικού κλιμακίου στο νότιο μέρος του νησιού».
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Ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου  παρου-
σίασε στους πρυτάνεις το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τα μεταπτυχιακά 
και γενικότερα για τη λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Η παρουσίαση 
έγινε στην έκτακτη σύνοδο των πρυτάνεων. Σύμφωνα με πηγές του ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
το υπουργείο Παιδείας ανέλαβε δέσμευση να υπάρξει επαρκής χρόνος διαλόγου 
μέχρι την διαμόρφωση του τελικού πλαισίου αποφάσεων. Επίσης, σύμφωνα με τις 
ίδιες  πληροφορίες το νομοσχέδιο για τα μεταπτυχιακά θα είναι έτοιμο να κατατε-
θεί στη Βουλή προς το Μάιο. Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η πρόταση του 
υπουργείου Παιδείας για τα μεταπτυχιακά έχει ως εξής:

- Αποκλειστική ευθύνη για την ίδρυση, λειτουργία και οικονομική διαχείριση των 
ΠΜΣ έχουν τα Πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ. Το πλαίσιο ίδρυσης, λειτουργίας και οικο-
νομικής διαχείρισης των ΠΜΣ καθορίζεται από την Πολιτεία.

- Η βασική φιλοσοφία των ρυθμίσεων για τα ΠΜΣ θα πρέπει να αναδεικνύει τη 
διασφάλιση της ποιότητας, την εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση, την ανταπο-
δοτικότητα, την κοστολόγηση των προγραμμάτων, την πλήρη διαφάνεια και δημό-
σια λογοδοσία καθώς και την εξασφάλιση της πρόσβασης οικονομικά αδύναμων 
φοιτητών σε αυτά.

- Κάθε Τμήμα, καταθέτει στην Κοσμητεία μία αναλυτική μελέτη σκοπιμότητας, 
στην οποία αναλύονται οι επιστημονικοί, επιστημολογικοί και κοινωνικοί λόγοι για 
τους οποίους καθίσταται αναγκαία και σημαντική η λειτουργία του συγκεκριμένου 
ΠΜΣ. Η Κοσμητεία με αιτιολογημένη απόφαση της, σε περίπτωση διαφωνίας ανα-
πέμπει στο Τμήμα ή σε περίπτωση συμφωνίας στέλνει στην Σύγκλητο την απόφασή 
της σχετικά με το προτεινόμενο ΠΜΣ. Αν υπάρχει και δεύτερη αναπομπή από την 
Κοσμητεία, το Τμήμα έχει το δικαίωμα να στείλει κατευθείαν στη Σύγκλητο την 
πρότασή του.

- Η Σύγκλητος του κάθε Πανεπιστημίου και η Συνέλευση κάθε ΤΕΙ αποφασίζουν 
την ίδρυση νέων ή τη συνέχιση των υπαρχόντων ΠΜΣ, σύμφωνα με τα παραπάνω.

- Στην μελέτη σκοπιμότητας του κάθε ΠΜΣ καταγράφονται αναλυτικά η συνάφεια 
του ΠΜΣ με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος, η δυνατότητα υποστήριξής του 
από μέλη ΔΕΠ του τμήματος με ανάλογο ερευνητικό και δημοσιευμένο έργο και 
οι διαδικασίες αυτοαξιολόγησης του κάθε προγράμματος. Η Σύγκλητος μετά από 
εισήγηση των Τμημάτων αποφασίζει τις διαδικασίες αξιολόγησης του κάθε ΠΜΣ 
από εξωτερικούς φορείς.

- Τα ΠΜΣ μπορούν να είναι μονοετή (μπορεί να προβλεφθεί ένα επιπλέον εξάμηνο 
για τη διπλωματική) ή διετή.

- Κάθε μέλος ΔΕΠ, αν θέλει να διδάξει σε δεύτερο ΠΜΣ, είναι υποχρεωμένο να 
διδάξει σε ΠΜΣ του Τμήματος του χωρίς αμοιβή. Αν το Τμήμα στο οποίο ανήκει 
δεν έχει ΠΜΣ, τότε μπορεί να διδάξει σε άλλο, χωρίς να αμείβεται. Εφ' όσον πλη-
ροί αυτή την προϋπόθεση, δικαιούται επίσης να διδάξει κατά μέγιστο σε ένα ΠΜΣ 
αμειβόμενος. Τα Τμήματα, σε περίπτωση που έχουν δυνατότητες αμοιβής, θα πρέ-
πει να έχουν προτεραιότητα την πρόσληψη νέων επιστημόνων, και μόνον αν δεν 
υπάρχουν τέτοιες δυνατότητες, θα μπορούν να διδάσκουν το μάθημα μέλη ΔΕΠ 
αμειβόμενα με ποσό που να μην υπερβαίνει το 25% του μισθού τους.

- Οι διδάσκοντες σε μονοτμηματικό ΠΜΣ θα πρέπει να προέρχονται κατά πλειο-
ψηφία από τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. Σε διατμηματικά ΠΜΣ το 75% των μελών 
ΔΕΠ που διδάσκουν σε αυτά θα πρέπει να προέρχεται από τα Τμήματα. Σε ειδι-
κές περιπτώσεις και μετά από πλήρως αιτιολογημένες εκθέσεις, τα ποσοστά αυτά 
μπορούν να μεταβληθούν.

- Κάθε ΠΜΣ καθορίζει τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες εισαγωγής των υπο-
ψηφίων σε αυτό. Με ευθύνη των Τμημάτων θα πρέπει να γίνονται συνεννοήσεις 
ανάμεσα σε Τμήματα με ομοειδή γνωστικά αντικείμενα, ώστε να ακολουθούνται 
κατά το δυνατόν οι ίδιες διαδικασίες εισαγωγής στα ΠΜΣ.

- Κάθε Ίδρυμα είναι υποχρεωμένο να διασφαλίσει την ελεύθερη πρόσβαση όλων 

των φοιτητών που ικανοποιούν τα ακαδημαϊκά κριτήρια εισαγωγής ανεξάρτητα από 
την οικονομική τους κατάσταση. Στα ΠΜΣ με τέλη εγγραφής, αποτελεί υποχρέωση 
των Ιδρυμάτων να έχουν δωρεάν πρόσβαση σε αυτά όσοι έχουν οικογενειακό και 
προσωπικό εισόδημα που να εμπίπτει στο 50% των φορολογικών δηλώσεων του 
συνολικού πληθυσμού. Τα άτομα αυτά θα προσφέρουν ολιγόωρη εβδομαδιαία ερ-
γασία (8 ωρών) στο Ίδρυμα, ή στο Τμήμα φοίτησης. Για να διασφαλιστεί η ποιότητα 
των ΠΜΣ, θα πρέπει να οριστεί για κάθε ΠΜΣ ο μέγιστος αριθμός φοιτητών ανά 
διδάσκοντα. καθώς και ο μέγιστος αριθμός μεταπτυχιακών φοιτητών ανά Τμήμα 
ανάλογα με τον αριθμό των διδασκόντων και των προπτυχιακών φοιτητών. Όλα τα 
παραπάνω θα πρέπει να αποτυπωθούν στον γενικό κανονισμό ΠΜΣ που θα πρέπει 
να έχει εγκριθεί από την Σύγκλητο. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή σε ΠΜΣ φοιτητές 
καταθέτουν τα δικαιολογητικά διαπίστωσης της κοινωνικής τους κατάστασης και 
του οικογενειακού τους εισοδήματος μετά τη δημοσίευση της αξιολόγησης των 
ακαδημαϊκών κριτηρίων εισαγωγής στο εν λόγω ΠΜΣ. Κανένα ΠΜΣ δεν δύναται 
να λειτουργήσει χωρίς να ανταποκρίνεται στους παραπάνω όρους.

- Κάθε ΠΜΣ καταθέτει αναλυτικό και αιτιολογημένο κόστος λειτουργίας του. Οι 
κατηγορίες κόστους θα πρέπει να αποτυπώνονται στον γενικό κανονισμό ΠΜΣ του 
κάθε Ιδρύματος.

- Το κάθε Ίδρυμα με απόφαση της Συγκλήτου αποφασίζει το ύψος του τέλους 
εγγραφής. Ο καθορισμός αυτός γίνεται στο πλαίσιο της απόφασης του Συμβουλίου 
της Επικρατείας και παίρνοντας υπόψη το αναλυτικό κόστος του κάθε ΠΜΣ και 
τον μη αποκλεισμό των μεταπτυχιακών φοιτητών που δεν έχουν την οικονομική 
δυνατότητα να καταβάλουν το τέλος εγγραφής. Το ύψος του τέλους εγγραφής θα 
πρέπει να υπόκειται στην αρχή της ανταποδοτικότητας ώστε τα τέλη να επιστρέ-
φουν ως υπηρεσίες στους φοιτητές που τα κατέβαλαν.

- Θα πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια όχι μόνο να συνεχίσουν την λει-
τουργία τους τα ΠΜΣ που δεν έχουν τέλη εγγραφής αλλά και να αυξηθεί ο αριθμός 
τους σε κάθε Ίδρυμα. Η ύπαρξη δωρεάν ΠΜΣ, θα συνυπολογίζεται «θετικά» στην 
κατανομή των κρατικών πιστώσεων από το Υπουργείο στα Ιδρύματα.

- Οι αποφάσεις των Συγκλήτων και Συνελεύσεων θα πρέπει να συνεκτιμήσουν και 
το γεγονός ότι μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της επιτροπής για τον καθορι-
σμό των οικονομικών της εκπαίδευσης, θα υπάρχει δημόσια δέσμευση της κυβέρ-
νησης για την αντιμετώπιση όλων των ανελαστικών δαπανών όλων των βαθμίδων 
της εκπαίδευσης εντός τριετίας.

- Το 1/3 των μελών ΔΕΠ ενός Τμήματος έχουν το δικαίωμα πριν από την έναρξη 
του ΠΜΣ να καταθέσουν εγγράφως στις Συγκλήτους και Συνελεύσεις ΤΕΙ αιτιολο-
γημένες αντιρρήσεις σε περίπτωση που θεωρούν ότι το ύψος των τελών εγγραφής 
είναι υψηλό. Η Σύγκλητος και η Συνέλευση εντός 15 ημερών από την παραλαβή 
του εγγράφου θα πρέπει να αποφασίσουν αν συμφωνούν ή όχι με τις αντιρρήσεις 
και να λάβουν την οριστική απόφαση.

- Όλα τα ΑΕΙ έχουν την υποχρέωση να δημοσιεύουν ετησίως και απολογιστικά 
εκθέσεις με το ύψος των εσόδων και την κατανομή των δαπανών των ΠΜΣ ανά κα-
τηγορία. Στις εκθέσεις θα συμπεριλαμβάνονται όλες οι κύριες δαπάνες, καθώς και 
το ύψος των αμοιβών κι ο αριθμός των διδασκόντων που τις εισέπραξαν. Η πρώτη 
έκθεση θα αφορά απολογιστικά τα παραπάνω στοιχεία για την περίοδο 2012-16.

- Τα εξ 'αποστάσεως μεταπτυχιακά θα πρέπει να ρυθμιστούν νομοθετικά. Για το 
σκοπό αυτό συντείνεται επιτροπή με εκπροσώπους της συνόδου των πρυτάνεων 
και του υπουργείου Παιδείας για τη διατύπωση των βασικών αρχών της νομοθε-
τικής ρύθμισης.

Όπως ανακοίνωσε η σύνοδος των πρυτάνεων, η επεξεργασία των θεμάτων που 
τέθηκαν επί τάπητος θα συνεχιστεί στην επόμενη, προγραμματισμένη σύνοδο, στις 
26-28 Ιανουαρίου 2017, στην Αλεξανδρούπολη.

Το σχέδιο του υπουργείου Παιδείας για τα μεταπτυχιακά  
και τη λειτουργία της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,  

παρουσιάστηκε στη σύνοδο των πρυτάνεων 
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Το υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε τη λίστα 
των δαπανών οι οποίες εφόσον πραγματοποιηθούν 
με ηλεκτρονικό μέσο πληρωμής θα οδηγούν σε κα-
τοχύρωση του αφορολογήτου για το 2017. Σύμφωνα 
με αναλυτικά δημοσιεύματα του οικονομικού Τύ-
που περιλαμβάνονται: από τα είδη του σούπερ μάρ-
κετ και τα λάστιχα αυτοκινήτων έως ηλεκτρικά είδη 
και λογαριασμούς για φως, νερό, τηλέφωνο. ΣΕ ρε-
πορτάζ του euro2day.gr  σημειώνεται ότι η συγκέ-
ντρωση των απαραίτητων ορίων δαπανών με πλα-
στικό χρήμα, είναι εύκολη υπόθεση για όλους. Οι 
ηλικιωμένοι, άνω των 70 ετών, άτομα με αναπηρία 
από 80% και πάνω, κάτοικοι χωριών με πληθυσμό 
μικρότερο των 500 ή κάτοικοι νησιών με πληθυσμό 
μικρότερο των 3.100, εξαιρούνται από το μέτρο. 
Θα συνεχίσουν να μαζεύουν χάρτινες αποδείξεις 
(σαν αυτές που συλλέγαμε τα προηγούμενα χρόνια 
χωρίς ποτέ κανείς να τις ελέγξει), προκειμένου να 
κατοχυρώσουν το αφορολόγητο. Σε αυτό το πλαίσιο, 
τα πρώτα μέτρα για την προώθηση του πλαστικού 
χρήματος, κάθε άλλο παρά συνιστούν «επανάστα-
ση». Κανείς δεν υποχρεώνει όσους δεν έκοβαν 
αποδείξεις να τις εκδίδουν, καμία e-απόδειξη από 
επαγγελματίες με ροπή προς τη φοροδιαφυγή δεν 
θα οδηγεί σε πρόσθετο αφορολόγητο ή μιας κά-
ποιας μορφής επιβράβευση για τον φορολογού-
μενο. Προς το παρόν τουλάχιστον, διότι η ενεργο-
ποίηση του συνόλου των διατάξεων του νόμου έχει 
δρόμο ακόμα μπροστά της και το πεδίο παρεμβάσε-
ων είναι ευρύ. Με τα έως τώρα δεδομένα λοιπόν και 
με βάση την απόφαση, μισθωτοί, συνταξιούχοι και 
αγρότες οι οποίοι δικαιούνται το αφορολόγητο (από 
8.636 έως και 9.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό 
των παιδιών) θα πρέπει για να το κατοχυρώσουν να 
έχουν πραγματοποιήσει δαπάνες με πλαστικό χρή-
μα ύψους 10% του εισοδήματός τους εφόσον αυτό 
ανέρχεται έως 10.000 ευρώ, 15% για το κλιμάκιο 
εισοδήματος από 10.001 έως και 30.000 ευρώ και 
20% για το υπερβάλλον των 30.000 ευρώ εισόδημα. 
Στην απόφαση την οποία υπογράφει η υφυπουργός 
Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου, το οικονομικό 
επιτελείο επέλεξε να προσδιορίσει τις κατηγορίες 
δαπανών οι οποίες αναγνωρίζονται με βάση τις 
ομάδες αγαθών και υπηρεσιών της ΕΛΣΤΑΤ (σ.σ. 
δείτε αναλυτικά τη λίστα στη στήλη Συνοδευτικό 
Υλικό) οι οποίες αποτυπώνονται στον δείκτη τιμών 
καταναλωτή. Περιλαμβάνονται λοιπόν: 1. Είδη δια-
τροφής και μη αλκοολούχα ποτά (της Ομάδας 1 του 
δείκτη) μεταξύ των οποίων ρύζι, ψωμί, φρυγανιές, 
μπισκότα, δημητριακά, κρέατα, πουλερικά, αλλαντι-
κά, ψάρια αυγά, γάλα, γιαούρτι, τυριά, φρούτα, λα-
χανικά, ζάχαρη, σοκολάτες , είδη ζαχαροπλαστικής 
κ.ά 2. Αλκοολούχα ποτά και καπνός (της Ομάδας 2), 
μεταξύ των οποίων κρασιά, μπίρες, τσιγάρα, πούρα 
και καπνός, ούζο, ουίσκι, βότκα κ.λπ. 3. Είδη ένδυ-
σης και υπόδησης (της ομάδας 3) , από υφάσματα 
έως εσώρουχα και μαγιό αλλά και επιδιορθώσεις ή 
ακόμα και ενοικιάσεις υποδημάτων. 4. Αγαθά της 
ομάδας «Στέγαση» μεταξύ των οποίων εργασίες 

υδραυλικού, ηλεκτρολόγου, υπηρεσίες συντήρησης 
θέρμανσης και ελαιοχρωματισμών, λογαριασμοί 
ύδρευσης, αποχέτευσης, ηλεκτρισμού, φυσικού 
αερίου και πετρελαίου θέρμανσης, καυσόξυλα και 
κάρβουνα. Εξαιρούνται τα ενοίκια. 5. Διαρκή αγαθά 
και υπηρεσίες όπως έπιπλα, χαλιά, ψυγεία, κουζί-
νες σίδερα, οικιακές συσκευές και επισκευές, ερ-
γαλεία, καθαριστικά, κόστος φύλαξης παιδιών στο 
σπίτι κ.ά. 6. Αγαθά και υπηρεσίες που έχουν σχέση 
με τις μεταφορές εξαιρουμένων των αγορών οχη-
μάτων και της δαπάνης για τέλη κυκλοφορίας αλλά 
συμπεριλαμβανομένων των αγορών ποδηλάτων, 
οχημάτων για ζώα , ελαστικών , συσκευών GPS και 
βέβαια καυσίμων. 7. Δαπάνες επικοινωνιών (Ομάδα 
8 της ΕΛΣΤΑΤ) από γραμματόσημα και κινητά τηλέ-
φωνα έως λογαριασμούς σταθερών, κινητών, ίντερ-
νετ και συνδρομητικής τηλεόρασης. 8. Δαπάνες της 
ομάδας (9 της ΕΣΛΑΤ) για αναψυχή και πολιτιστικές 
δραστηριότητες, εξαιρουμένης της αγοράς σκαφών, 
αεροπλάνων και αεροσκαφών. Περιλαμβάνονται 
μεταξύ άλλων, υπολογιστές και κάμερες, τηλεο-
ράσεις, ραδιόφωνα, λογισμικά, μουσικά όργανα 
και παιχνίδια, κόστος γυμναστηρίων, εισιτήρια θε-
άτρων και σινεμά, βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά 
και πακέτα διακοπών εσωτερικού ή εξωτερικού. 
9. Δαπάνες σχετικές με την εκπαίδευση από δίδα-
κτρα σχολείων και φροντιστηρίων έως το κόστος 
μεταπτυχιακών σπουδών. 10. Δαπάνες της Ομάδας 
«ξενοδοχεία – καφέ – εστιατόρια» στις οποίες πε-
ριλαμβάνονται από καφέδες και αναψυκτικά έως 
φαγητά και έξοδα ξενοδοχείων, ενοικιαζομένων 
δωματίων ή κάμπινγκ και 11. Διάφορα αγαθά και 
υπηρεσίες στα οποία εντάσσονται όλα τα υπόλοιπα 
, από κουρεία και κομμωτήρια έως οδοντόκρεμες, 
κοσμήματα, ασφάλιστρα και… έξοδα κηδειών. 
Εξάλλου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Ναυ-
τιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, εγκύκλιος που 
υπέγραψε η υφυπουργός Οικονομικών προβλέπει 
πως και οι δαπάνες για ακτοπλοϊκά και αεροπορικά 
εισιτήρια θα περιλαμβάνονται στον υπολογισμό του 
ελάχιστου ποσού που πρέπει να πραγματοποιηθεί 
με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής για το «χτίσιμο» 
του αφορολόγητου. 

Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται όλες οι δαπάνες 
της ομάδας Υγεία στην οποία εκτός από τις αμοιβές 
γιατρών και τα νοσήλεια, περιλαμβάνονται οινό-
πνευμα, προφυλακτικά, ακουστικά βαρηκοϊας και 
σφραγίσματα δοντιών. Το σκεπτικό της εξαίρεσης 
των δαπανών υγείας συνδέεται με την πρόβλε-
ψη του νόμου, σύμφωνα με την οποία οι δαπάνες 
υγείας οι οποίες συνεχίζουν- υπό αυστηρές προϋ-
ποθέσεις- να αποτελούν φοροαπαλλαγή, προκειμέ-
νου να οδηγήσουν σε μείωση φόρου θα πρέπει να 
έχουν γίνει ούτως ή άλλως με χρήση ηλεκτρονικών 
μέτρων πληρωμής.

-Οι ρητές εξαιρέσεις: Για το χτίσιμο του αφορολο-
γήτου δεν υπολογίζονται πληρωμές με πλαστικό 
χρήμα οι οποίες αφορούν σε μη καταναλωτικές 

δαπάνες μεταξύ των οποίων για αγορά κατοικίας, 
πληρωμή φόρων, δόσεις στεγαστικών δανείων, 
αγορά επενδυτικών προϊόντων (μετοχών, ομολόγων 
κλπ). Από την υποχρέωση χρήσης ηλεκτρονικών 
μέσων πληρωμής εξαιρούνται, αλλά υποχρεούνται 
να προσκομίσουν αποδείξεις ίσης αξίας: οι φορο-
λογούμενοι εβδομήντα ετών και άνω, άτομα με πο-
σοστό αναπηρίας 80% και άνω, όσοι βρίσκονται σε 
δικαστική συμπαράσταση,  οι φορολογικοί κάτοικοι 
της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ., υπό τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 20 του ν. 4172/2013, που υποχρεούνται σε 
υποβολή δήλωσης στην Ελλάδα και φορολογούνται 
με την κλίμακα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. 
Τα ίδια ισχύουν και για τις παρακάτω κατηγορίες: 
Δημόσιοι λειτουργοί και δημόσιοι υπάλληλοι που 
υπηρετούν στο εξωτερικό, ανήλικοι που υποχρεού-
νται σε υποβολή δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 
και φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών 
και συνταξιούχων, φορολογούμενοι που κατοικούν 
μόνιμα σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους 
και σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοί-
κων, σύμφωνα με την τελευταία απογραφή, εκτός 
αν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι φορολο-
γούμενοι που δεν έχουν εισόδημα από καμία κα-
τηγορία ή έχουν εισόδημα μόνο από κεφάλαιο ή/
και από υπεραξία μεταβίβασης κεφαλαίου και το 
τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό 
των 9.500 ευρώ, σύμφωνα με την περ. α΄ της παρ. 1 
του άρθρου 34 του ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι 
που είναι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του 
ΟΑΕΔ, για τη διαφορά που προκύπτει μεταξύ του 
τεκμαρτού και του συνολικού εισοδήματός τους, 
σύμφωνα με την περ. δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 34 
του ν.4172/2013, οι φορολογούμενοι που είναι δι-
καιούχοι Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης 
(ΚΕΑ), οι υπηρετούντες την υποχρεωτική στρατιω-
τική τους θητεία, οι φορολογούμενοι που βρίσκο-
νται σε κατάσταση μακροχρόνιας νοσηλείας (πέραν 
των 6 μηνών). Εξαιρούνται από την υποχρέωση 
χρήσης ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής και προ-
σκόμισης αποδείξεων για την πραγματοποίηση δα-
πανών, οι υπάλληλοι του Υπουργείου Εξωτερικών, 
οι στρατιωτικοί, εφόσον υπηρετούν στην αλλοδαπή, 
οι υπηρετούντες στη Μόνιμη Ελληνική Αντιπροσω-
πεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσοι διαμένουν σε 
οίκο ευγηρίας και σε ψυχιατρικό κατάστημα και οι 
φυλακισμένοι. Τέλος, διευκρινίζεται ότι το ποσό 
των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο 
ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. 
Σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό 
δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή 
μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον 
ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί 
στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου 
συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαι-
τούμενου ποσού δαπανών. Επισημαίνεται ότι η χρή-
ση ηλεκτρονικών μέσων πληρωμής δεν απαλλάσσει 
τις επιχειρήσεις από την υποχρέωση έκδοσης απο-
δείξεων.

Ποιες δαπάνες με πλαστικό χρήμα χτίζουν αφορολόγητο
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Τα ρομπότ έρχονται πράγματι, όμως ο ρυθμός της αυ-
τοματοποίησης και η αναπόφευκτη απώλεια θέσεων 
εργασίας θα συμβεί με πιο σταδιακό ρυθμό απ’ ό,τι 
φοβούνται αρκετοί αναλυτές. Αυτό είναι το βασικό συ-
μπέρασμα της νέας έκθεσης του Παγκόσμιου Ινστιτού-
του MaKinsey, η οποία επισημαίνει ότι η διείσδυση της 
τεχνητής νοημοσύνης και των ρομπότ δεν εξαρτάται 
μόνο από το τι είναι τεχνολογικά εφικτό, αλλά επίσης 
από αρκετούς ακόμη παράγοντες, όπως οι οικονομι-
κές συνθήκες, οι αγορές εργασίας, οι ρυθμιστικοί-θε-
σμικοί περιορισμοί και οι απόψεις της κοινωνίας. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ έκθεση του ερευνητικού ινστιτούτου 
της εταιρείας συμβούλων McKinsey αναλύει τις δυνη-
τικές επιπτώσεις της αυτοματοποίησης ανά δραστηρι-
ότητα, με το σκεπτικό ότι συχνότερα είναι πιθανό να 
αυτοματοποιηθούν όχι ολόκληρες θέσεις εργασίας, 
αλλά επιμέρους καθήκοντα εργαζόμενων, ακόμη και 
διευθυντικών στελεχών. Συμπεραίνει ότι όντως πολλές 
εργασίες είναι δυνατό πλέον να γίνονται από μηχανές 
και ότι τα περισσότερα επαγγέλματα είναι πια ώριμα 
να δεχθούν την επίπτωση της τεχνητής νοημοσύνης 
και της αυτοματοποίησης. Όμως, βραχυπρόθεσμα, οι 
περισσότερες θέσεις εργασίας απλώς θα μεταμορφω-
θούν και δεν θα εξαφανισθούν. Στο 60% των εργαζομέ-
νων, περίπου το ένα τρίτο των καθηκόντων τους είναι 
δυνατό να αυτοματοποιηθεί. Όμως μόνο το 5% των 
θέσεων εργασίας (μία στις 20) μπορούν να αυτοματο-
ποιηθούν πλήρως στο επόμενο διάστημα. Σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις της McKinsey, σήμερα σχεδόν ο μισός 
χρόνος εργασίας (49%) μπορεί να αυτοματοποιηθεί, 
είτε με τεχνολογίες που βρίσκονται ήδη στην αγορά 
είτε με όσες αναπτύσσονται σε εργαστήρια και θα είναι 
διαθέσιμες σύντομα. Αυτές οι αυτοματοποιήσιμες ερ-
γασίες αντιστοιχούν σε 1,1 δισεκατομμύριο εργαζομέ-
νους παγκοσμίως και «μεταφράζονται» σε συνολικούς 
μισθούς ύψους 15,8 τρισεκατομμυρίων δολαρίων. «Η 
αυτοματοποίηση θα πάρει δεκαετίες», τόνισε ο διευ-
θυντής του Ινστιτούτου McKinsey Τζέημς Μανίικα, 
σύμφωνα με τους «Τάιμς της Νέας Υόρκης» και τους 
«Φαϊνάνσιαλ Τάιμς». Η έκθεση εξετάζει διάφορα σε-
νάρια και εκτιμά ότι οι μισές σημερινές εργασίες θα 
μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν έως το 2055, δηλα-
δή σε περίπου 40 χρόνια. Λόγω των αναπόφευκτων 
αβεβαιοτήτων όμως για τον ρυθμό της αυτοματοποίη-
σης, αυτή η κατά το ήμισυ αυτοματοποίηση θα μπορού-
σε να συμβεί 20 χρόνια νωρίτερα (2035) ή 20 χρόνια 
αργότερα (2075). Η επίπτωση των ρομπότ, της αυτο-
ματοποίησης και γενικότερα της τεχνητής νοημοσύνης 
πάνω στην απασχόληση είναι θέμα χρόνιας διαμάχης 
ανάμεσα στους οικονομολόγους και τους ειδικούς της 
τεχνολογίας. Χονδρικά, είναι χωρισμένοι στο «αισιό-
δοξο» και στο «απαισιόδοξο» στρατόπεδο, ανάλογα με 
το πόσο σοβαρές και άμεσες θεωρούν ότι θα είναι οι 
επιπτώσεις για την αγορά εργασίας και την ανεργία. 
Μια μελέτη από ερευνητές του Πανεπιστημίου της 
Οξφόρδης το 2013 είχε κάνει τη δυσοίωνη εκτίμηση 
ότι σχεδόν οι μισές θέσεις εργασίας (47%) κινδυνεύ-

ουν να χαθούν λόγω αυτοματοποίησης. Αντίθετα, μια 
άλλη έρευνα του ΟΟΣΑ το 2016 κατέβαζε στο 9% κατά 
μέσο όρο το ποσοστό των θέσεων εργασίας που θα 
μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν στα 21 κράτη-μέλη. 
Ήδη από τον μεσοπόλεμο ο διάσημος Βρετανός οικο-
νομολόγος Τζον Μέιναρντ Κέινς προειδοποιούσε για 
τη «νέα ασθένεια» της τεχνολογικής ανεργίας. Σήμερα 
οι ραγδαίες πρόοδοι στην τεχνητή νοημοσύνη και στη 
ρομποτική έχουν αναζωπυρώσει τους σχετικούς φό-
βους. Η απειλή πλέον δεν αφορά μόνο βιομηχανικούς 
εργάτες ή ανειδίκευτους εργαζόμενους, αλλά κάθε 
είδους επαγγελματίες, από δικηγόρους έως δημοσιο-
γράφους. Το «κλειδί», σύμφωνα με τη McKinsey, είναι 
η τεχνολογία της φυσικής επεξεργασίας της γλώσσας, 
δηλαδή το λογισμικό που μπορεί να διαβάσει και να 
αναλύσει κείμενα ή ομιλίες. Όσο ταχύτερα αναπτύσ-
σεται η σχετική τεχνολογία τόσο ανοίγει η πόρτα για 
να αυτοματοποιηθούν περισσότερες θέσεις εργασίας. 
Οι ερευνητές της McKinsey θεωρούν ότι η αυτοματο-
ποίηση δεν θα πέσει σαν τσουνάμι πάνω στην ανθρω-
πότητα, αλλά θα υπάρξει χρόνος για να προσαρμοστεί 
ο κόσμος, σε ένα βαθμό τουλάχιστον. Από την άλλη, 
εκτιμούν ότι η αυτοματοποίηση θα τονώσει την πα-
ραγωγικότητα και άρα την ανάπτυξη της οικονομίας, 

που σήμερα είναι μάλλον αναιμική στις περισσότερες 
χώρες. Αυτό, λένε, θα αποτελέσει αντίβαρο και στις 
δυσμενείς δημογραφικές εξελίξεις, που οδηγούν σε 
σταδιακή γήρανση των χωρών, άρα και σε πτώση της 
παραγωγικότητας. Εκτιμούν ότι δουλεύοντας δίπλα-
δίπλα οι άνθρωποι και τα ρομπότ, μπορούν να αυξή-
σουν την παγκόσμια παραγωγικότητα έως κατά 0,8%. Η 
έκθεση όμως δεν δίνει απάντηση στο πιεστικό ερώτη-
μα: πόσο εύκολο θα είναι να βρει δουλειά ο εργαζόμε-
νος του οποίου η θέση εργασίας θα αυτοματοποιηθεί; 
Λίγο πριν ο επερχόμενος Ντόναλντ Τραμπ εξαγγείλει 
προ ημερών ότι θα γίνει «ο μεγαλύτερος παραγωγός 
θέσεων εργασίας που δημιούργησε ποτέ ο Θεός», ο 
απερχόμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα 
προειδοποίησε ότι «η ασταμάτητη εξέλιξη της αυτο-
ματοποίησης θα καταστήσει περιττές πολλές θέσεις 
εργασίας». Το μέλλον θα δείξει ποιος θα δικαιωθεί. Ο 
ρυθμός της αυτοματοποίησης θα εξαρτηθεί σε σημα-
ντικό βαθμό από το πόσο εύκολη θα αποδειχθεί στην 
πράξη η αντικατάσταση των ανθρώπων με μηχανές και 
από το πόσες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις 
θα υπάρξουν στην πορεία. Όσο πιο πολύ «βαραίνει» 
το πολιτικό κλίμα τόσο λιγότερο ανέφελη θα είναι η 
-έστω και σταδιακή- αυτοματοποίηση.

Έκθεση της McKinsey για τις επιπτώσεις στην απασχόληση  
από τα ρομπότ 

Ένα μικρό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) 
παρέμεινε στον αέρα επί 56 ώρες, πετώντας χωρίς 
στάση και ανεφοδιασμό, καταρρίπτοντας έτσι το 
παγκόσμιο ρεκόρ στην κατηγορία των μη επανδρω-
μένων εναέριων οχημάτων (UAV) βάρους 50 έως 
500 κιλών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, το VA001 της αμε-
ρικανικής εταιρείας Vanilla Aircraft της Βιρτζίνια, 
ξεκινώντας από το κέντρο δοκιμών πτήσεων του Πο-
λιτειακού Πανεπιστημίου του Νέου Μεξικό, πέταξε 
σε ύψος 1.980 έως 2.286 μέτρων με μέση ταχύτητα 
105 χιλιομέτρων την ώρα. Το συγκεκριμένο drone, 
που κινείται με πετρέλαιο ντίζελ, έχει αναπτυχθεί σε 
συνεργασία με την Υπηρεσία Προωθημένων Ερευ-
νητικών Αμυντικών Προγραμμάτων (DARPA) του 
Πενταγώνου των ΗΠΑ. Η 56ωρη πτήση του ήταν η 
τέταρτη μεγαλύτερη για μη επανδρωμέρνο UAV 
οποιασδήποτε κατηγορίας και η 11η μεγαλύτερη για 
οποιοδήποτε είδος αεροσκάφους, επανδρωμένο 
ή μη, κινούμενο με καύσιμα ή ηλιακή ενέργεια. Το 
VA001 σχεδιάζεται για να μπορεί να παραμείνει στον 
αέρα έως δέκα μέρες συνεχώς, μεταφέροντας φορ-
τίο βάρους έως 14 κιλών. Προς το παρόν, ο κακός 
καιρός δεν του επέτρεψε να πετάξει επί τόσο μεγά-
λο χρονικό διάστημα, κάτι που αναμένεται να συμβεί 
στο μέλλον. Το drone προορίζεται κυρίως για στρα-
τιωτικές αποστολές παροχής επικοινωνιών και συλ-

λογής πληροφοριών, αλλά και για άλλες εμπορικές 
χρήσεις, όπως για παράδειγμα για επιτήρηση περι-
βάλλοντος και γεωργικών καλλιεργειών. Η DARPA 
προωθεί την έρευνα σε αρκετά ακόμη είδη drones, 

καθώς ο αμερικανικός στρατός τα θεωρεί ιδιαίτερα 
χρήσιμα. Μεταξύ άλλων, το πρόγραμμα Gremlin 
αναπτύσσει σμήνη μικρών drones που μπορούν να 
απελευθερωθούν από επανδρωμένα αεροσκάφη για 
να συλλέξουν πληροφορίες. Εξάλλου, το πρόγραμμα 
Aerial Dragnet επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση 
των διάφορων μικρών (εχθρικών ή αγνώστου ταυτό-
τητας) drones σε μια πόλη.

Αμερικανικό drone κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ, 
πετώντας συνεχώς επί 56 ώρες
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Σε τελική συμφωνία για τη συγχώνευση των δραστηριοτήτων τους κατέληξαν ο αμερικανικός 
κολοσσός Praxair Inc. και ο γερμανικός Linde AG, με σκοπό τη δημιουργία της μεγαλύτερης 
εταιρείας βιομηχανικών αερίων στον κόσμο αξίας 66,6 δισ. δολ. Όπως αναφέρει σε σχετικό 
ρεπορτάζ η ιστοσελίδα kathimerini.gr, ο κλάδος του βιομηχανικού αερίου θεωρείται από τους 
σημαντικότερους τομείς της σύγχρονης οικονομίας, προωθώντας μείξεις διαφόρων ειδών αε-
ρίων όπως ήλιο και καθαρό οξυγόνο στο πλαίσιο των βιομηχανικών διεργασιών. Μάλιστα, οι 
εταιρείες Praxair και Linde δημιουργούν βιομηχανικά αέρια για τις διαδικασίες μεταποίησης 
και παραγωγής τροφίμων. Σύμφωνα με τα τωρινά δεδομένα, η γερμανική Linde κατατάσσεται 
στη δεύτερη θέση και ακολουθείται από την αμερικανική Praxair Inc. στη λίστα με τους πιο 
ισχυρούς παράγοντες της αγοράς βιομηχανικού αερίου. Τα ηνία όμως του κλάδου διατηρεί 
η γαλλική Air Liquide SA, η οποία αγόρασε τον Μάιο την αμερικανική Airgas Inc. έναντι 10 
δισ. Υπό τις παρούσες συνθήκες, η συγχώνευση των δύο εταιρειών προσβλέπει σε πωλήσεις 
ύψους 30 δισ. πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε επενδυτικής κίνησης. Ωστόσο, οι 

δύο εταιρείες δηλώνουν ότι η συμφωνία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, ενώ απαιτείται και η 
έγκριση των μετόχων των δύο εμπλεκόμενων πλευρών. Η μετοχή της εταιρείας Linde ενισχύ-
θηκε κατά 0,3% μετά την ανακοίνωση της συγχώνευσης. Σημειωτέον, οι δύο εταιρείες είχαν 
καταλήξει σε αδιέξοδο σε προηγούμενες συζητήσεις και τον περασμένο Σεπτέμβριο υπήρξαν 
ενστάσεις όσον αφορά το περιεχόμενο της συμφωνίας. H νέα εταιρεία που θα προκύψει από τη 
συγχώνευσή τους θα ονομάζεται Linde, θα είναι εισηγμένη στα Χρηματιστήρια της Νέας Υόρ-
κης και της Φρανκφούρτης και θα διατηρεί εγκαταστάσεις στη Γερμανία. Στο πλαίσιο της συμ-
φωνίας οι μέτοχοι της Linde θα λάβουν 1,540 μετοχές της νέας εταιρείας για κάθε υφιστάμενη 
μετοχή, ενώ οι μέτοχοι της Praxair θα λάβουν μία μετοχή για κάθε μία παλιά μετοχή. Επιπλέον, 
με τη συγκεκριμένη συμφωνία δημιουργούνται ετήσιες συνέργειες ύψους 1 δισ. δολ. Ο πρόε-
δρος και διευθύνων σύμβουλος της Praxair Στιβ Εϊντζελ θα είναι ο νέος διευθύνων σύμβουλος 
της εταιρείας, ενώ ο πρόεδρος της Linde, Βόλφγκανγκ Ρέιτζλ θα διατηρήσει τη θέση του. Στο 
νέο Δ.Σ. που θα προκύψει, θα εκπροσωπούνται επί ίσοις όροις και οι δύο εταιρείες.

Κατά τη διάρκεια της 21ης Διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (COP21) 
που πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι το Δεκέμβριο του 2015, ο διεθνής κλάδος των αεροδρομίων 
ανέλαβε τη δέσμευση να έχουν πιστοποιηθεί για ουδέτερο ισοζύγιο άνθρακα 50 ευρωπαϊκά 
αεροδρόμια ως το 2030. Σήμερα ανακοινώνουμε το νέο αεροδρόμιο που εκπλήρωσε το συ-
γκεκριμένο στόχο: ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, ο οποίος πιστοποιήθηκε για το στάδιο «Ου-
δέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα» (Level 3+), από τον ανεξάρτητο φορέα για τη Διαχείριση & Μείωση 
των Εκπομπών Άνθρακα Airport Carbon Accreditation. Από την έδρα της Σύμβασης Πλαίσιο 
των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Αλλαγή (UNFCCC) στη Βόννη, ο Niclas Svenningsen, 
επικεφαλής της πρωτοβουλίας Climate Neutral Now, σχολίασε: «Η είδηση της πιστοποίησης 
του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών στο στάδιο του Ουδέτερου Ισοζυγίου Άνθρακα, αποτελεί το 
ιδανικό ξεκίνημα για το 2017. Οι φιλόδοξες προσπάθειες ενός διαρκώς αυξανόμενου αριθμού 
αεροδρομίων πιστοποιημένων στο στάδιο του Ουδέτερου Ισοζυγίου Άνθρακα, αποτελούν απτή 
απόδειξη της σοβαρότητας με την οποία ο κλάδος εργάζεται για να αντιμετωπίσει τις άμεσες 
επιπτώσεις του στην κλιματική αλλαγή. Με 25 ευρωπαϊκά αεροδρόμια πιστοποιημένα για ου-
δέτερο ισοζύγιο άνθρακα,  ο αεροδρομιακός κλάδος έχει ήδη διανύσει τη μισή απόσταση προς 
την εκπλήρωση της δέσμευσης που ανέλαβε κατά τη διάρκεια της COP21. Προσβλέπουμε σε 
ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο εντός του έτους.» 
Η συγκεκριμένη εξέλιξη ανεβάζει τον αριθμό των πιστοποιημένων αεροδρομίων για Ουδέτερο 
Ισοζύγιο Άνθρακα,  σε 28 παγκοσμίως. Μια προσπάθεια που ξεκίνησε όταν το αεροδρόμιο 
της Στοκχόλμης Arlanda (Swedavia) πιστοποιήθηκε ως το πρώτο αεροδρόμιο στον κόσμο για 
«Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα», το Νοέμβριο 2009. Στα 4 διαθέσιμα στάδια του προγράμματος 
Airport Carbon Accreditation, δραστηριοποιούνται αυτή τη στιγμή, 180 συνολικά αεροδρόμια,  
αναλαμβάνοντας δράσεις για τη μείωση των εκπομπών τους CO2. Τα αεροδρόμια αυτά εξυπη-
ρετούν το 37,3% της παγκόσμιας επιβατικής κίνησης. 
Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2001, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών αντιμετωπίζει 
τις περιβαλλοντικές προκλήσεις με μεγάλο ζήλο και συνεχώς νέες πρωτοβουλίες. Μεταξύ άλ-
λων, ήταν ένα από τα πρώτα αεροδρόμια που επένδυσαν στην τεχνολογία αξιοποίησης ηλιακής 
ενέργειας, κατασκευάζοντας στις εγκαταστάσεις του ένα φωτοβολταϊκό πάρκο αξίας €20 εκ., 
δημιουργώντας μία πηγή καθαρής, ανανεώσιμης ενέργειας. Παράλληλα, υπήρξε μεταξύ των 
πρώτων αεροδρομίων που εντάχθηκαν και έλαβαν πιστοποίηση στο πλαίσιο του προγράμματος 
Airport Carbon Accreditation από το πρώτο έτος (2009), ανανεώνοντας και αναβαθμίζοντας ως 
σήμερα με επιτυχία την πιστοποίησή του στα χρόνια που μεσολάβησαν. Ο Olivier Jankovec, 

Director General, ACI EUROPE, σχολίασε στο πλαίσιο της είδησης: «Είμαι πολύ χαρούμενος 
για το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Από την έναρξη της λειτουργίας του,  το αεροδρόμιο της 
Αθήνας έχει αποτελέσει ένα φιλόδοξο και με ιδιαίτερη αξία μέλος του δικτύου των αεροδρομί-
ων της Ευρώπης. Πρόκειται για ένα αεροδρόμιο που διαρκώς επιδιώκει να καινοτομεί, εξερευ-
νώντας τα όρια της αριστείας σε όλα τα επίπεδα της διαχείρισης και της αποτελεσματικότητας. 
Με αυτό το πνεύμα, το αεροδρόμιο της Αθήνας υπήρξε ένας από τους πρώτους υποστηρικτές 
της ανάγκης να υπάρξει ένα πρόγραμμα διαχείρισης άνθρακα για τον αεροδρομιακό κλάδο και 
αποτέλεσε ενεργό μέλος του Airport Carbon Accreditation από την έναρξη του προγράμματος. 
Συγχαίρω από την καρδιά μου λοιπόν όλη την ομάδα του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών για 
το επίτευγμα του ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα – είναι ακόμα ένας φιλόδοξος στόχος τους 
που επετεύχθη!». Ο CEO  του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, Γιάννης Παράσχης, δήλωσε: «Με 
την πιστοποίησή του στο στάδιο του ουδέτερου ισοζυγίου άνθρακα, ο Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών συνεχίζει με απτό τρόπο να αποδεικνύει τη δέσμευσή του στη μάχη κατά της κλι-
ματικής αλλαγής.  Η παρουσία του αεροδρομίου της Αθήνας στην οικογένεια των ηγετικών 
αεροδρομίων, μας κάνει ιδιαίτερα υπερήφανους, γιατί επιτυγχάνεται χάρη και στη θεαματική 
μείωση του οικολογικού αποτυπώματός μας, παράλληλα με το σημαντικό ρόλο μας ως μοχλού 
οικονομικής ανάπτυξης. 
Το αποτέλεσμα αυτό οφείλεται στην περιβαλλοντική συνείδηση και τις παράλληλες προσπά-
θειες των συναδέλφων και των συνεργατών μας που δραστηριοποιούνται στην αεροδρομιακή 
κοινότητα. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών κατάφερε να μειώσει δραματικά το αποτύπωμα 
άνθρακα από το 2005 έως το 2015, μετά από μία μακροχρόνια προσπάθεια να περιορίσει την 
κατανάλωση ενέργειας από τις εγκαταστάσεις του, που περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων και 
επενδύσεις σε πιο αποτελεσματικό εξοπλισμό και άλλες δράσεις. Παράλληλα, συνεχίζουμε να 
σχεδιάζουμε πρόσθετα μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας και καυσίμων, όπως η πιστοποί-
ηση του συστήματος διαχείρισης ενέργειας κατά το πρότυπο ISO 50001, ο συνεχής εκσυγχρο-
νισμός εξοπλισμού και η βελτιστοποίηση λειτουργίας ενεργειακών συστημάτων.» Παράλληλα, 
τα αεροδρόμια της Λάρνακας και της Πάφου στην Κύπρο και το αεροδρόμιο της Τουλόν στη 
Γαλλία, εντάχθηκαν πρόσφατα στο πρόγραμμα Airport Carbon Accreditation στο στάδιο της 
Χαρτογράφησης («Mapping»), ξεκινώντας το ταξίδι προς την καλύτερη διαχείριση εκπομπών 
άνθρακα. Περισσότερες πληροφορίες για το τρέχον 7° Έτος του προγράμματος (Ιούνιος 2015 
- Μάιος 2016), συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα που έχει επι-
τευχθεί, είναι διαθέσιμες στο ειδικό microsite του προγράμματος: www.airportCO2.org

Σε 91,45% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Kleemann ανέρχεται το ποσοστό που κατέχει η MCA Orbital Global 
Holdings, μετά την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης που είχε υποβάλει η δεύτερη. Η MCA θα ασκήσει εντός τριμήνου το δικαίωμα εξαγοράς 
(squeeze out) και των υπόλοιπων μετοχών των Μετόχων που δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, ενώ μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του δικαιώματος 
εξαγοράς, θα συγκαλέσει Γενική Συνέλευση των μετόχων της Kleemann προκειμένου να αποφασιστεί η διαγραφή της εταιρείας από το ΧΑ. 

Νέος γίγαντας στα βιομηχανικά αέρια

Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών έχει Ουδέτερο Ισοζύγιο Άνθρακα

Kleemann: Με 91,45% η MCA μετά τη δημόσια πρόταση – οδεύει 
προς έξοδο από το ΧΑΑ
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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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ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΕ ΠΑΓΟ, ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ, Ο ΚΟΦΤΗΣ ΠΙΟ... 
ΚΟΝΤΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  σελίδες 1-6-7 | 16/1/2017

Έντονη ανησυχία και φόβους ότι οι υπερφιλόδοξοι στόχοι του φετινού 
Κρατικού Προϋπολογισμού για ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας με 
ρυθμό 2,7% και αύξηση του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 2% του 
ΑΕΠ δεν θα επιτευχθούν προκαλεί πλέον στο οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης η σημαντική καθυστέρηση που σημειώνεται στην 
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. 
Οι φόβοι πηγάζουν από τη διαπίστωση ότι τυχόν μεγάλη αρνητική 
απόκλιση από το στόχο για το πλεόνασμα του τρέχοντος έτους θα 
έχει ως συνέπεια να δημιουργηθεί ένα τεράστιο δημοσιονομικό κενό 
το οποίο θα μεταφερθεί στο 2018 και θα απαιτηθεί να καλυφθεί με 
σημαντικού ύψους επώδυνα νέα δημοσιονομικά μέτρα εντός του 
επόμενου έτους, μέσω και της αυτόματης ενεργοποίησης του ήδη 
νομοθετηθέντος «δημοσιονομικού κόφτη».
Η επιμονή του ΔΝΤ να προχωρήσει η ελληνική κυβέρνηση στην άμεση 
νομοθέτηση νέων επαχθών δημοσιονομικών μέτρων συνολικού ύψους 
τουλάχιστον 4,5 δισ ευρώ για την περίοδο 2018-2020 είναι η βασική 
αιτία για την οποία έχουν «παγώσει» οι διαπραγματεύσεις για τη 
δεύτερη αξιολόγηση.
Η ελληνική πλευρά δεν δέχεται επ’ ουδενί κάτι τέτοιο και αντιπροτείνει 
ένα πιο «ήπιο» πακέτο μέτρων ύψους 2-2,5 δισ. ευρώ, το οποίο όμως 
αρνείται να νομοθετήσει από τώρα, αλλά επιθυμεί να παρουσιάσει 
ως «εφεδρεία» σε περίπτωση απόκλισης από τους δημοσιονομικούς 
στόχους της περιόδου 2018-2020, ταυτόχρονα με μια παράταση της 
ισχύος του «δημοσιονομικού κόφτη» και μετά το 2018.
Από την άλλη πλευρά, η προοπτική αποχώρησης του ΔΝΤ από το 
ελληνικό πρόγραμμα, την οποία η ελληνική πλευρά φαίνεται πλέον ότι 
θα δεχόταν ασμένως, τείνει πλέον να μετατραπεί σε εφιάλτη για την 
κυβέρνηση. Αιτία οι πρόσφατες δηλώσεις του Γερμανού υπουργού 
Οικονομικών Β. Σόιμπλε, σύμφωνα με τις οποίες σε περίπτωση 
οριστικής αποχώρησης του ΔΝΤ από την ομάδα των «θεσμών», το 
ελληνικό πρόγραμμα θα πρέπει να τροποποιηθεί επί το αυστηρότερο! 
Όλες αυτές οι εξελίξεις τείνουν πλέον να εδραιώσουν, τόσο εντός 
όσο και εκτός Ελλάδος, ένα κλίμα αβεβαιότητας για την εξέλιξη του 
ελληνικού ζητήματος και μια αίσθηση ότι δεν υπάρχει άμεσα ορατή 
καμία προοπτική διεξόδου. Αν δεν υπάρξει σύντομα κάποια θετική 
εξέλιξη που θα οδηγήσει σε «ξεπάγωμα» των διαπραγματεύσεων, το 
κλίμα αβεβαιότητας θα παγιωθεί και οι συνθήκες που θα επικρατούν 
στην ελληνική οικονομία δεν θα επιτρέπουν πλέον την πραγματοποίηση 
νέων επενδυτικών σχεδίων.
Μια τέτοια εξέλιξη, συνδυαζόμενη και με την ήδη εφαρμοζόμενη από 
την πλευρά της κυβέρνησης αντιαναπτυξιακή και κοινωνικά άδικη 
πολιτική, θα προκαλέσει τη δημιουργία αρνητικών προσδοκιών για την 
εξέλιξη της οικονομίας εντός του 2017. Θα λειτουργήσει δε ως εμπόδιο 
στην επίτευξη του -ούτως ή άλλως- φιλόδοξου στόχου για ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας με ρυθμό 2,7% φέτος, όπως προβλέπει ο τρέχων 
Κρατικός Προϋπολογισμός.
Τυχόν δε αποτυχία της επίτευξης του στόχου αυτού θα προκαλέσει 
αρνητική απόκλιση και από το δημοσιονομικό στόχο για πρωτογενές 
πλεόνασμα 2% του ΑΕΠ και νέο μεγάλο δημοσιονομικό κενό για το 2018, 
το οποίο θα απαιτηθεί να καλυφθεί άμεσα με την ενεργοποίηση του 
λεγάμενου «δημοσιονομικού κόφτη» και εν τέλει με σημαντικού ύψους 

νέες περικοπές σε συντάξεις και κοινωνικές παροχές, καθώς και με την 
επιβολή νέων αυξήσεων σε άμεσους και έμμεσους φόρους.
Οι παρενέργειες όμως από την καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της 
δεύτερης αξιολόγησης θα είναι κι άλλες, εξίσου επαχθείς για την 
ελληνική οικονομία. Συγκεκριμένα, δεν θα ενταχθούν τα ελληνικά 
ομόλογα στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας, θα επιβαρυνθούν οι συνθήκες ρευστότητας στην 
εγχώρια αγορά και θα επιβραδυνθεί εκ νέου ο ρυθμός αποπληρωμής 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Εν τέλει, δε, δεν θα 
καταστεί εφικτή η έξοδος της Ελλάδος στις αγορές για την κάλυψη των 
δανειακών της υποχρεώσεων όχι μόνο εντός του 2017, αλλά πιθανότατα 
ούτε εντός του 2018.
Όλες αυτές οι δυσμενείς εξελίξεις, που είναι πολύ πιθανό να συμβούν 
αν παραταθεί κι άλλο η αβεβαιότητα με την αξιολόγηση, προκαλούν 
δυσφορία στην κυβέρνηση και λειτουργούν ως παράγοντες πίεσης είτε 
για πλήρη υποχώρηση στις νέες απαιτήσεις του ΔΝΤ είτε για επιδίωξη 
πολιτικής λύσης ακόμη και μέσω πρόωρων εκλογών. 
- Ανήσυχος ο Ντάισελμπλουμ για την πολιτική σταθερότητα στην Ελλάδα
Υπό το πρίσμα αυτών των εκτιμήσεων για τις εξελίξεις, μπορούν 
πλέον να ερμηνευτούν και οι φόβοι για την πολιτική σταθερότητα στην 
Ελλάδα, τους οποίους εξέφρασε ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν 
Ντάισελμπλουμ σε συνέντευξη που παραχώρησε σε βελγική εφημερίδα.
Ο κ. Ντάισελμπλουμ, ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της συνέντευξης 
που παραχώρησε στη «L’ Echo» για την Ελλάδα και για το κατά πόσο 
εξακολουθεί να είναι ανήσυχος, απάντησε ότι η χώρα κινείται προς 
τη σωστή κατεύθυνση, αφού εδώ και πολλά συνεχόμενα τρίμηνα 
σημειώνει ανάπτυξη, έχει ολοκληρώσει το μεγαλύτερο μέρος του 
Προϋπολογισμού, ενώ αποκαθίσταται η εμπιστοσύνη των υπολοίπων 
κρατών-μελών.
Ωστόσο, όπως ανέφερε, το μεγάλο ερώτημα είναι το κατά πόσο θα 
διαρκέσει h πολιτική σταθερότητα.
Αναφορικά με το χρέος, ο Γ. Ντάισελμπλουμ επεσήμανε ότι το χρέος 
αποτελείται από το ύψος του ποσού, τους τόκους που πρέπει να 
καταβληθούν και τη διάρκεια αποπληρωμής, και ότι στην περίπτωση της 
Ελλάδας έχει συμφωνηθεί πως θα πρέπει να επιστραφεί το σύνολο του 
ποσού των δανείων, αλλά, από την άλλη μεριά, έχει μειωθεί το επιτόκιο 
και έχει επιμηκυνθεί ο χρόνος αποπληρωμής, ενώ ο ίδιος δεν αποκλείει 
να γίνουν ακόμα περισσότερα σε περίπτωση που κριθεί αναγκαίο.
Παραδέχθηκε μάλιστα ότι όταν πολλά χρήματα διατίθενται για την 
αποπληρωμή χρεών, αυτό θα μπορούσε να έχει αρνητικό αντίκτυπο 
στην οικονομία, υποστηρίζοντας, ωστόσο, ότι με τις μεγάλες περιόδους 
αποπληρωμής και τα χαμηλά επιτόκια το κόστος παραμένει σχετικά 
περιορισμένο.
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Εκρηκτική αύξηση παρουσιάζει το ποσοστό των ανέργων πενηντάρηδων 
τα τελευταία χρόνια, αφού σύμφωνα με τα στοιχεία της στατιστικής 
υπηρεσίας το ποσοστό των ανέργων που ανήκει στην ηλικιακή 
κατηγορία 55-64 ετών, από 9,2% που ήταν τον Οκτώβριο του 2011, 
εκτινάχθηκε στο 19,3% τον αντίστοιχο μήνα του 2016 (ΕΛΣΤΑΤ, Οκτώβριος 
2016).
Ουσιαστικά πρόκειται για μία κατηγορία ανέργων, κυρίως του ιδιωτικού 
τομέα της οικονομίας, οι οποίοι λόγω της οικονομικής κρίσης έχουν 

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ



N E W S L E T T E R

12

τις λιγότερες πιθανότητες να αποκτήσουν ξανά πρόσβαση στην αγορά 
εργασίας και ταυτόχρονα έχουν τη μεγαλύτερη δυσκολία εξόδου στη 
συνταξιοδότηση.
Το πρόβλημα αυτό το αντιμετωπίζουν με ανάλογη ένταση και οι 
μακροχρόνια άνεργοι οι οποίοι στατιστικά εντάσσονται στην κατηγορία 
45-54 ετών, καθώς οι περιορισμένες, αν όχι μηδαμινές, δυνατότητες 
ανεύρεσης εργασίας τους στερούν τη δυνατότητα συμπλήρωσης ενός 
επαρκούς αριθμού ημερών ασφάλισης, ώστε να προσδοκούν σε μία 
αξιοπρεπή σύνταξη.
Έτσι, διαμορφώνεται μια ανθρώπινη δεξαμενή εγκλωβισμένων 
ανέργων, η οποία στις ηλικίες μεταξύ 45 και 64 ετών αριθμεί 287.900 
άτομα μακροχρόνια ανέργων (ΕΛΣΤΑΤ, 3ο τρίμηνο 2015), που έχουν 
αποκοπεί από την αγορά εργασίας και παράλληλα βρίσκονται χρονικά 
σε μεγάλη απόσταση από την ηλικία συνταξιοδότησης. Μάλιστα, 
σύμφωνα με τα στοιχεία (2014) της Eurostat, η Ελλάδα έχει τα 
χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης μεταξύ όλων των χωρών της 
Ε.Ε. στις ηλικίες 5564 ετών με ποσοστό 34%, όταν στις χώρες της 
Ευρωζώνης το αντίστοιχο ποσοστό απασχόλησης είναι 51,7% και στην 
Ε.Ε. των 28 χωρών μελών ανέρχεται στο 51,8%. Επίσης, η Ελλάδα 
σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία σημείωσε το 2014 το χαμηλότερο 
ποσοστό απασχόλησης στο σύνολο του πληθυσμού (49,4 %).
Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τις νέες ανατροπές που επήλθαν 
στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης, για να συνταξιοδοτηθεί κάποιος 
με μειωμένη σύνταξη πρέπει να έχει συμπληρώσει το 62ο έτος της 
ηλικίας του, ενώ για πλήρη σύνταξη απαιτείται η συμπλήρωση του 
67ου έτους.
- Πενηντάρηδες οι μεγάλοι χαμένοι της ύφεσης 
Η σύγκριση των στοιχείων πριν και μετά την εκδήλωση της κρίσης 
αναδεικνύει την κάπως παράδοξη, εξισωτική επίδραση της κρίσης 
πάνω στα χαρακτηριστικά της ανεργίας. Δηλαδή, αντί να επιτείνει 
τον ηλικιακό της χαρακτήρα, οδηγώντας σε απόλυση των πιο 
ευάλωτων εργαζομένων (δηλ. γυναίκες και νεαρά άτομα), η κρίση 
φαίνεται να έχει πλήξει (αναλογικά) περισσότερο τους άνδρες και τα 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, πλήττοντας περισσότερο κλάδους και 
διοικητικά κλιμάκια που κατείχαν σχεδόν αποκλειστικά άνδρες και 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, όπως π.χ. ο κλάδος των κατασκευών 
και διοικητικά στελέχη. Από τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της 
Eurostat προκύπτει ότι μεταξύ των κρατών μελών της Ε.Ε. το 
ποσοστό απασχόλησης έφθασε το 2014 σε επίπεδα μεταξύ 71% και 
74% στην Αυστρία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, στη Δανία, στις Κάτω 
Χώρες και στη Γερμανία και κορυφώθηκε με ποσοστό 74,9% στη 
Σουηδία. Στο άλλο άκρο της κλίμακας, τα ποσοστά απασχόλησης 
ήταν κάτω του 60% σε τέσσερα από τα 28 κράτη μέλη της Ε.Ε., εκ 
των οποίων το χαμηλότερο ποσοστό σημείωσε η Ελλάδα (49,4%).
Από την έναρξη της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης 
έως το 2014 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία), υπάρχουν σημαντικές 
διαφορές ως προς τις επιδόσεις των επιμέρους αγορών εργασίας.
Ενώ το συνολικό ποσοστό απασχόλησης στην Ε.Ε.-28 το 2014 ήταν 
κατά 0,8 εκατοστιαία μονάδα χαμηλότερο από το επίπεδο του 2009, 
υπήρξαν 11 κράτη μέλη της Ε.Ε. τα οποία ανέφεραν αύξηση των 
αντίστοιχων ποσοστών τους.
Η μεγαλύτερη αύξηση σημειώθηκε στη Μάλτα (κατά 6,8 
εκατοστιαίες μονάδες) και στην Ουγγαρία (κατά 5,4 εκατοστιαίες 
μονάδες), ενώ η Γερμανία και το Λουξεμβούργο ανέφεραν αύξηση 
πάνω από 3 εκατοστιαίες μονάδες. Αντιθέτως, το ελληνικό ποσοστό 

απασχόλησης μειώθηκε από 61,4% το 2008 σε λίγο κάτω από 50% 
το 2013. Υπήρξαν επίσης σημαντικές μειώσεις -τουλάχιστον κατά 
5 εκατοστιαίες μονάδες- μεταξύ 2009 και 2014 για τα ποσοστά 
απασχόλησης στην Κύπρο, στην Ισπανία, στην Ιρλανδία, στην 
Κροατία, στην Πορτογαλία και στη Δανία.
Για την Ε.Ε.-28, το ποσοστό απασχόλησης των εργαζομένων 
μεγαλύτερης ηλικίας ανήλθε σε 51,8% το 2014. Το ποσοστό 
αυξανόταν κάθε έτος από το 2002 (την έναρξη των χρονοσειρών 
για την Ε.Ε.-28) έως και 2014 (τα πιο πρόσφατα διαθέσιμα στοιχεία). 
Το 2014 υπήρχαν 11 κράτη μέλη της Ε.Ε.-28 που είχαν ποσοστά 
απασχόλησης των εργαζομένων μεγαλύτερης ηλικίας μεταξύ 
50% και 66%, ενώ το υψηλότερο ποσοστό με μεγάλη διαφορά 
σημειώθηκε στη Σουηδία (74%). 
- Εκταμίευση 860 εκατ. ευρώ για 95.000 εκκρεμείς συντάξεις 
Υπογράφηκε η υπουργική απόφαση με την οποία θα εκταμιευτούν 
860 εκατ. ευρώ για την αποπληρωμή 95.000 εκκρεμών αιτήσεων 
κύριων συντάξεων. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, ως 
εκκρεμείς αιτήσεις συνταξιοδότησης ορίζονται οι αιτήσεις εκείνες 
για τις οποίες δεν έχει εκδοθεί οριστική απόφαση συνταξιοδότησης 
μετά την πάροδο 90 ημερών από την αίτηση συνταξιοδότησης. 
Η έκτακτη επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά την αποπληρωμή 
των οφειλόμενων αναδρομικών ποσών που αφορούν σε αυτές. 
Η διαδικασία αποπληρωμής των εκκρεμών αιτήσεων, σύμφωνα 
με τα όσα προβλέπει η σχετική υπουργική απόφαση την οποία 
συνυπογράφουν η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης 
Έφη Αχτσιόγλου και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών 
Γιώργος Χουλιαράκης, ολοκληρώνεται σας 31 Οκτωβρίου 2017.
- «Αγώνας για επαναφορά των ΣΣΕ 
 «Η επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων αποτελεί 
κεντρικό πυλώνα στον σταθερό στόχο για την προστασία των 
συμφερόντων των εργαζομένων» σύμφωνα με την υπουργό 
Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, η οποία σε συνέντευξή της στην «Αυγή 
της Κυριακής» ανέφερε ότι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις 
αποτελούν στρατηγικό στόχο «ώστε να επιτυγχάνεται πρωτογενώς η 
κατανομή του παραγόμενου προϊόντος με τη μορφή μισθού».
Για τον ρόλο του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα και τον βαθμό 
συμμετοχής του, αναφέρει πως «όσο γρηγορότερα λάβει τις 
αποφάσεις του, τόσο εγγύτερα θα βρεθούμε σε μια συμφωνία». 
Η υπουργός Εργασίας τόνισε ότι η πρόσφατη απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για τις ομαδικές απολύσεις «κρίνει ως 
απολύτως συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο τη ρύθμιση που δίνει σε 
δημόσια αρχή την εξουσία να μην επιτρέπει ομαδικές απολύσεις με 
αιτιολογημένη απόφαση και έπειτα από ουσιαστικό έλεγχο». Σχετικά 
με το θέμα της συγκαλυμμένης παροχής εξαρτημένη εργασίας με 
μπλοκάκια, η κ. Αχτσιόγλου είπε ότι «η καλυμμένη παροχή εργασίας 
από έναν εργαζόμενο που μεταμφιέζεται σε αυτοαπασχολούμενο 
συνιστά μια παράνομη πρακτική που απαλλάσσει τον εργοδότη από 
τις υποχρεώσεις που θέτει η εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία 
εις βάρος των εργαζομένων». Η υπουργός Εργασίας επεσήμανε 
τα θετικά αποτελέσματα όσον αφορά τη δημιουργία 136.260 νέων 
θέσεων εργασίας μέσα στο 2016, τονίζοντας ωστόσο πως «τα 
στοιχεία αυτά ασφαλώς δεν αποτελούν λόγο πανηγυρισμών», αλλά 
«αποτυπώνουν ξεκάθαρα μια θετική δυναμική για πρώτη φορά μετά 
την έναρξη της κρίσης».
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