
1

20|01|2017ΤΕΥΧΟΣ 1227

N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ  
ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΗΣ ΕΕ ΜΕ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,  

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΗΓΕΣΙΑ ΠΕΝ

Η Κομισιόν ζητά αποκρατικοποίηση 
τουλάχιστον του 66% των μετοχών 

του ΔΕΣΦΑ
Υπέρ της αποκρατικοποίησης τουλάχιστον 
του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ τάχθη-
κε ο επίτροπος Κλιματικής Αλλαγής και 
Ενέργειας, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε στην συ-
νέντευξη Τύπου που παραχώρησε  χθες 
το μεσημέρι από κοινού με τον υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο 
Σταθάκη. Αναλυτικά, σύμφωνα με ρεπορ-
τάζ που μετέδωσε το ΑΠΕ, ο υπουργός 
τόνισε από την πλευρά του ότι οι σχετικές 
αποφάσεις θα ανακοινωθούν τις επόμε-
νες ημέρες, ύστερα και από συνεννόηση 
με τους εταίρους, ενώ αναφερόμενος 
στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας επεσήμανε ότι οι στόχοι για 
την μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ 
είναι δεδομένοι και θα επιτευχθούν με την 
επιχείρηση ισχυρή. Ο Επίτροπος ανέφερε 
ακόμη για τον ΔΕΣΦΑ ότι η Κομισιόν θα 
διευκολύνει την εφαρμογή όποιας απόφα-
σης λάβει η κυβέρνηση ενώ επανέλαβε 
την ανάγκη ο διαχειριστής να καλύπτει τις 
προδιαγραφές που θέτει η Κοινοτική νο-
μοθεσία. Παράλληλα ο Επίτροπος Μιγκέλ 
Αρίας Κανιέτε εξέφρασε την ικανοποίηση 
του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
στο ζήτημα της ολοκλήρωσης του ιδιο-
κτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ, 
στη συνάντηση που είχε με τον υπουργό 
ΠΕΝ, Γιώργο Σταθάκη. Παράλληλα ο ευ-
ρωπαίος επίτροπος συναντήθηκε με τον 
Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλο. Στη συνά-
ντηση τους συζητήθηκε η πρόταση ανα-
θεώρησης της Οδηγίας για το σύστημα 
εμπορίας εκπομπών αερίων του θερμο-
κηπίου (ETS) και ο Αν. ΥΠΕΝ επεσήμανε 
την ανάγκη προστασίας της Ελληνικής 
Οικονομίας και των βιομηχανιών, κυρίως 
της τσιμεντοβιομηχανίας και της βιομηχα-
νίας δομικών υλικών. Στο μεταξύ ο κεντρι-
κός ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού 

κόμβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς 
και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής 
Μεσογείου, αναγνωρίστηκε κατά τη διάρ-
κεια της συνάντησης του πρωθυπουργού, 
Αλέξη Τσίπρα, με τον ευρωπαίο επίτροπο 
στο Μέγαρο Μαξίμου. Επιπλέον, σύμφω-
να με σχετική ανακοίνωση του Γραφείου 
Τύπου του πρωθυπουργού, συζητήθηκε η 
εκμετάλλευση και ανάπτυξη των πλεονε-
κτημάτων της χώρας, με προεξάρχουσα 
τη στρατηγική γεωγραφική θέση της, με 
επενδύσεις και ανάπτυξη των ενεργει-
ακών υποδομών. Ενεργειακά θέματα 
αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος 
βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντη-
σης του Προέδρου της Δημοκρατίας κ. 
Προκόπη Παυλόπουλου με τον επίτροπο 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για 
θέματα Δράσης για το Κλίμα και Ενέργει-
ας, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, στο Προεδρικό 
Μέγαρο.  Ο κ. Παυλόπουλος διαβεβαίω-
σε τον Ευρωπαίο επίτροπο ότι η Ελλάδα 
στήριξε, στηρίζει και θα στηρίζει πάντοτε 
την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής 
πολιτικής που υπάγονται στον τομέα του 
χαρτοφυλακίου του και έκανε ειδική ανα-
φορά σε τρεις τομείς. Όπως σημείωσε «ο 
πρώτος είναι η ολοκλήρωση της εσωτερι-
κής αγοράς ενέργειας. Ο δεύτερος είναι 
η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο τρίτος τομέας 
είναι η προστασία του περιβάλλοντος και η 
αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ιδί-
ως μέσα από τη μείωση των αέριων ρύπων 
και, κυρίως, των εκπομπών του διοξειδίου 
του άνθρακα. Άλλωστε, σας είναι γνω-
στό ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε πάντοτε 
στις συμφωνίες εκείνες που αφορούσαν 
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλα-
γής». Διαβάστε αναλυτικά τα ρεπορτάζ  
στις σελίδες 4 και 5. 

Ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας 
διαβεβαίωσε 
τον ευρωπαίο 
επίτροπο ότι η 
Ελλάδα στη-
ρίζει πάντοτε 
την επίτευξη 
των στόχων της 
ευρωπαϊκής 
πολιτικής στους 
τομείς της Ενέρ-
γειας και του 
Περιβάλλοντος.

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:

•   Συναντήσεις του επιτρόπου  Κλιματικής Αλλαγής 
και Ενέργειας της ΕΕ με ΠτΔ, πρωθυπουργό 
και πολιτική ηγεσία του υπουργείου ΠΕΝ - Η 
Κομισιόν ζητά αποκρατικοποίηση τουλάχιστον 
του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ (σελ.1,4,5)

•   Την άμεση υλοποίηση τεσσάρων προτάσεων 
για το ασφαλιστικό ζητά το ΤΕΕ/ΤΚΜ,  ώστε να 
μη βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας χιλιάδες 
μηχανικοί (σελ.3)

•   Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο το ΣΔΙΤ 
απορριμμάτων των Σερρών (σελ.5)

•   Στο εκπτωτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ μπαίνει το 
Δημόσιο , προπληρώνοντας την κατανάλωση του 
επόμενου έτους (σελ.6)

•   Πεντακόσια εκατ. ευρώ θα επενδύσει η Ferrovie 
Dello Stato στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (σελ.6)

•   ΣΕΒ: Οι Έλληνες έχουν χάσει σχεδόν ένα... ΑΕΠ 
μέσα στην κρίση (σελ.7)

•   Στην τελευταία θέση μεταξύ των αναπτυγμένων 
οικονομιών κατατάσσει την Ελλάδα  το Παγκό-
σμιο Οικονομικό Φόρουμ (σελ.7)

•   Οικονομικές και δημοσιονομικές ειδήσεις 
(σελ.8,12)

•   Δήμοι της Θεσσαλίας σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης (σελ.8)

•   Ξεκινά την άνοιξη το έργο ανάπλασης του Φαλη-
ρικού όρμου (σελ.9)

•   Η Εθνική Βιβλιοθήκη μετακομίζει στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος» 
(σελ.9)

•   Περιοχές της Θεσσαλονίκης με μεγάλες οικονο-
μικές και κοινωνικές προκλήσεις φιλοδοξούν να 
αναβαθμίσουν οι Βιώσιμες Αστικές Αναπλάσεις 
(σελ.10)

•   Προσεχώς (σελ.2)

•   Πρωτοσέλιδα Τύπου (σελ.13)

•   Αποκόμματα τύπου (σελ.14-15)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.



Το 1ο επιστημονικό συνέδριο για τα Δεδομένα “Data 
Driven World”, θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο 
Κρήτης από τις 3 ως τις 5 Ιουνίου  2017.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «οι δυνατότητες 
που προκύπτουν από τη χρήση Δεδομένων είναι 
τεράστιες. Ωστόσο, πολλές από τις ομάδες που 
βρίσκονται πιο κοντά στα προβλήματα, στερούνται τις 
δεξιότητες για να τα χρησιμοποιούν αποτελεσματικά, 
ακόμα και για την συνειδητοποίηση των δυνατοτήτων 
των δεδομένων για την εργασία τους.
Το  πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει διαρθρωθεί με 
τέτοιο τρόπο ώστε να παρέχει στους εκπαιδευόμε-
νους αρχικά την ευκαιρία για μια αναλυτική επαφή 
με τον κόσμο των Δεδομένων κι έπειτα μία τεχνική 
κατάρτιση για την επεξεργασία και τη σύνοψή τους.  
Ακαδημαϊκοί από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και άλλα 
Πανεπιστήμια της χώρας, εκπρόσωποι των μεγαλύτε-
ρων εταιριών του κόσμου στο χώρο των δεδομένων 
και της πληροφορικής, εκπρόσωποι διεθνών και 
εθνικών οργανισμών και κοινοτήτων, θα κληθούν να 
μιλήσουν και να εκπαιδεύσουν σε ένα αντικείμενο 
αιχμής». Στη διάρκεια της εκδήλωσης, θα δοθούν 
διαλέξεις όπου θα παρουσιαστούν οι τεχνικές και 
τα εργαλεία για την αξιοποίηση των δεδομένων σε 

συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής ενώ ταυτόχρονα θα 
έρθουν σε επαφή με τις καλές πρακτικές στη χρήση 
των Δεδομένων, τους νομικούς περιορισμούς και το 
θεσμικό πλαίσιο. Πληροφορίες: http://www.heraklion.
gr/ourplace/announcements-2016/1st-data-
workshop-20160510.html
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

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

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Δέσμευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη - 17 παγκόσμιοι στόχοι για ένα κοινό καλύτερο 
μέλλον»   
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 9ο Συνέδριο Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών   
ΣΥΡΟΣ

Πανεπιστήμιο Πατρών

CSR HELLAS, Συμβούλιο 
ΣΕΒ

 Ελληνική Ένωση για την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
Εκπαίδευση κ.ά. φορείς
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ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Επιστημονικό συνέδριο για τα Δεδομένα  

Η Διεθνής Ένωση για την Οικονομία Ενέρ-

γειας διοργανώνει το 2ο συνέδριο HAEE 

-από τις 18 ως τις 20 Μαΐου 2017, στην 

Αθήνα- με τίτλο: «Το τοπίο στη νέα εποχή 

της ενεργειακής μετάβασης: Προκλήσεις, 

επενδυτικές ευκαιρίες και τις τεχνολογικές 

καινοτομίες».

Το συνέδριο –που θα διεξαχθεί στο 

Metropolitan Hotel Athens- στοχεύει στην 

ανταλλαγή ιδεών, ερευνητικών αποτελεσμά-

των και εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμό-

νων και επαγγελματιών, που εργάζονται σε 

όλους τους τομείς που σχετίζονται με την 

ενέργεια, το περιβάλλον και την οικονομία.

Θέματα που μεταξύ άλλων θα αναλυθούν:

- Πώς μπορούν οι χώρες να προετοιμα-

στούν για τη νέα εποχή της παγκόσμιας 

ενεργειακής μετάβασης

- Προκλήσεις, επενδυτικές ευκαιρίες και 

τεχνολογικές καινοτομίες στον τομέα της 

ενέργειας

- Ενέργεια για την Ευρώπη του 2050

- Περιφερειακή γεωπολιτική αβεβαιότητα 

και προκλήσεις για την προμήθεια αερίου

- Εναλλακτικά καύσιμα (όπως CNG, υγρο-

ποιημένο φυσικό αέριο, υδρογόνο, κλπ)

- Βιομηχανικός τομέας: προκλήσεις για τη 

μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπο-

μπών διοξειδίου του άνθρακα

- Νέες προοπτικές για αγορές ενέργειας

- Διακύμανση των τιμών της ενέργειας και 

τις επιπτώσεις τους στις περιφερειακές 

πολιτικές

- Αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και 

διαχείριση του δικτύου

- Η τεχνολογική καινοτομία στην αποθή-

κευση ενέργειας

- Έξυπνες πόλεις και ο ρόλος τους στις 

αναδυόμενες τεχνολογίες ενέργειας και στη 

συμπεριφορά των καταναλωτών

- Ενεργειακή απόδοση στα κτήρια

- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το δυ-

ναμικό τους για την περιοχή της Ανατολικής 

Μεσογείου

- Πράσινες μεταφορές

- Περιβαλλοντικοί νόμοι και τα εμπόδια για 

την εφαρμογή τους.

Πληροφορίες: haee2017.eventsadmin.com

«Το τοπίο στη νέα εποχή 
της ενεργειακής  

μετάβασης»   



Την άμεση υλοποίηση τεσσάρων προτάσεων για το ασφαλιστικό ζητά το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ,  ώστε να μη βρεθούν εκτός αγοράς εργασίας χιλιάδες μηχανικοί

Η ΓΓΕΤ καλεί τους ερευνητές να υποβάλουν προτάσεις χρηματοδότησης 
ερευνητικών έργων, στο πλαίσιο της συνεργασίας Ελλάδας-Ισραήλ

Ημερίδα Shift2Rail - Ευκαιρία χρηματοδότησης  
των Ελληνικών ΜμΕ στον Σιδηρόδρομο.

Να ληφθούν άμεσα μέτρα για τον εξορθολογισμό των υπέρογκων ασφαλιστικών 
εισφορών, που καλούνται να καταβάλλουν οι Έλληνες μηχανικοί βάσει του νέου νόμου, 
αλλά και να δοθεί η δυνατότητα εξόφλησης, σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις, τυχόν ληξι-
πρόθεσμων οφειλών προς το ΕΤΑΑ του έτους 2016, ζητά μεταξύ άλλων –με επιστολή 
προς τον αρμόδιο υφυπουργό, Αναστάσιο Πετρόπουλο – το ΤΕΕ/ΤΚΜ. Στην επιστολή 
προς τον υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, 
η οποία κοινοποιείται στον υπουργό Υποδομών Μεταφορών, Χρήστο Σπίρτζη, καθώς 
και στην Υπουργό  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης Έφη 
Αχτσιόγλου, η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/ΤΚΜ ζητά ακόμη τα εξής: Οι μηχανικοί 
που δεν έχουν εξοφλήσει εμπρόθεσμα τις ασφαλιστικές εισφορές στο ΕΤΑΑ του έτους 
2016 και θα κάνουν χρήση της προτεινόμενης δυνατότητας, να διατηρήσουν ενεργές 
τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών, στις οποίες είχαν υπαχθεί προ της 1/1/2017. 
Την άμεση επιπλέον ενίσχυση της περιουσία του ΤΜΕΔΕ όπως προβλέπει η οικονομική 
μελέτη που έχει εκπονηθεί από το ΤΣΜΕΔΕ. Οι κινήσεις αυτές θεωρούνται απολύτως 
απαραίτητες και επείγουσες, καθώς σύμφωνα με τα στοιχεία που τηρούνται στις 
υπηρεσίες του ΤΕΕ/ΤΚΜ, η έναρξη εφαρμογής του νέου νόμου για το ασφαλιστικό (Ν. 
4387/2016) και η συνακόλουθη αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών των ελευθέρων 
επαγγελματιών, συνοδεύεται από την κατακόρυφη αύξηση των μηχανικών μελών του, 
που παύουν την άσκηση του επαγγέλματος τους και διαγράφονται από το ΤΕΕ, παρότι 
βρίσκονται και σε παραγωγική ηλικία. Διαπιστώνεται επίσης, ότι η συντριπτική πλειο-

ψηφία των μηχανικών που είναι ακόμα ενεργοί επαγγελματίες, στερούνται ουσιαστικά 
τη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος τους, διότι από 1/1/2017 δεν είναι ασφαλι-
στικά ενήμεροι, λόγω της αδυναμίας εμπρόθεσμης πληρωμής των εισφορών στο ΕΤΑΑ 
του έτους 2016. Το γεγονός αυτό έχει επιπρόσθετα αποτέλεσμα, για τους συναδέλφους, 
αυτής της κατηγορίας, που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων ασφαλι-
στικών εισφορών, οι οποίοι εκπίπτουν πλέον της ρύθμισης. Το ασφυκτικό περιβάλλον 
άσκησης του επαγγέλματος και η ανασφάλεια, ειδικά των μηχανικών εργοληπτών 
δημοσίων έργων και μελετών, επιδεινώνεται περαιτέρω με τις ρυθμίσεις που αφορούν 
την μεταβίβαση τμήματος της περιουσίας του τέως Τομέα ΣΜΕΔΕ του ΕΤΑΑ στο Ταμείο 
Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ). Είναι προφανές ότι η περιουσία 
που μεταφέρεται αποτελεί ένα πολύ μικρό μέρος της περιουσίας που απαιτούν οι 
λειτουργικές ανάγκες του ταμείου με αποτέλεσμα, σύντομα το ταμείο να αδυνατεί να 
ανταποκριθεί στην έκδοση εγγυητικών επιστολών και στην πιστοδοσία των μελών του.  
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ θεωρεί ότι η πολιτεία θα πρέπει να λάβει άμεσα μέτρα που να δρομο-
λογούν την ανατροπή της κατάστασης που διαμορφώνεται. Η άμεση υλοποίηση των 
παραπάνω προτάσεων θα δώσει, έστω και βραχυπρόθεσμα, κάποιες προοπτικές βιωσι-
μότητας στους μηχανικούς που εξακολουθούν να ασκούν οικονομική δραστηριότητα 
στην χώρα μας, παρά τις αντιξοότητες.  Για τον παραπάνω λόγο , το ΤΕΕ/ΤΚΜ καλεί τον 
αρμόδιο υφυπουργό να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις και να προβείτε σε όλες στις 
απαραίτητες ενέργειες στην κατεύθυνση της άμεσης υλοποίησης των προτάσεών του.

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.) 
καλεί τους ενδιαφερόμενους ερευνητικούς φορείς 
να υποβάλουν αιτήσεις χρηματοδότησης ερευνη-
τικών έργων στο πλαίσιο της Δράσης «Διμερής και 
Πολυμερής Ε&Τ Συνεργασία Ελλάδας - Ισραήλ». 
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ερευνητικοί οργανισμοί 
(Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα), επιχειρήσεις 
και λοιποί φορείς (δημόσιοι και άλλοι). Οι προτάσεις 
μπορούν να φορούν τους εξής τομείς: Αγροδιατροφή 
- Βιοεπιστήμες και Φάρμακα - Ενέργεια - Περιβάλ-
λον. Η Δράση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα 
και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)» του ΕΣΠΑ 2014-2020. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός της δημοσίας δαπάνης, 
που ανέρχεται σε 4,5 εκατ. ευρώ, συγχρηματοδοτείται 
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 
(ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Η χρηματοδότηση 
κατανέμεται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής: 
Αττική (25%) 1.125.000 ευρώ, Δυτική Μακεδονία-
Πελοπόννησος- Ιόνια Νησιά-Κρήτη-Β. Αιγαίο (15%) 
675.000 ευρώ, Αν. Μακεδονία-Θράκη-Κεντρική 
Μακεδονία-Θεσσαλία-Ήπειρος-Δυτική Ελλάδα (55%) 

2.475.000 ευρώ, Νότιο Αιγαίο (3%) 135.000 ευρώ, 
Στερεά Ελλάδα (2%) 90.000 ευρώ. Ο επιχορηγούμενος 
προϋπολογισμός ανά έργο, από την ελληνική πλευρά, 
μπορεί να ανέλθει σε ποσό έως 400.000 ευρώ. Η 
χρονική διάρκεια υλοποίησης των έργων είναι έως 
τρία έτη από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης 
του έργου. Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων 
στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών 
Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) άρχισε στις 
16 Ιανουαρίου, με καταληκτική ημερομηνία την 
16/04/2017.

Η Κοινή Επιχείρηση (S2R) δημοσίευσε στις 11.11.2016 τη δεύτερη πρόσκληση για 
υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης δραστηριοτήτων έρευνας και τεχνολογίας στον 
σιδηροδρομικό τομέα για το έτος 2017. Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων 
καθορίστηκε από 10.01.2017 - 30.03.2017. Με την αφορμή αυτή, και προκειμένου να 
επιτευχθεί μεγαλύτερη συνέργεια με τον ερευνητικό χώρο και τους επαγγελματίες 
του κλάδου σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφο-
ρών οργανώνει από κοινού με την S2R, ενημερωτική ημερίδα στο αμφιθέατρο του 
Υπουργείου, στις 24.01.2017, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10.00. Βασικές θεματικές που θα 
αναπτυχθούν: Παρουσίαση του αντικειμένου της Κοινής Επιχείρησης S2R, των χρη-
ματοδοτικών εργαλείων και θεματικών προτεραιοτήτων, τη δυνατότητα ανταλλαγής 
πληροοφοριών και δημιουργίας δικτύων μεταξύ δυνητικών δικαιούχων και συνερ-
γατών. Η νέα πρόσκληση για το 2017 σχετικά με την υποβολή προτεινόμενων έργων 
για χρηματοδότηση, η οποία δημοσιεύτηκε στις 10 Νοεμβρίου 2016 (ημερομηνία 
υποβολής προτάσεων 10.01.2017-30.03.2017). Τα βασικά κριτήρια αξιολόγησης των 

προτεινόμενων έργων. Τα συνηθισμένα λάθη στην υποβολή προτάσεων. Συμβουλές 
για τη σύνταξη προτάσεων. Υπουργοί, υψηλοί αξιωματούχοι της Ε. Επιτροπής, ο Εκτε-
λεστικός Διευθυντής Shift2Rail, πανεπιστήμια, ερευνητικά ιντιστούτα μεταφορών, 
κατασκευαστές σιδηροδρομικού εξοπλισμού και της αλυσίδας προμήθειάς τους 
(εταιρίες δημιουργίας, λειτουργίας, συντήρησης και ανανέωσης υποδομών και τρο-
χαίου υλικού), επιχειρήσεις τεχνολογίας πληροφοριών (IT), περιλαμβανομένων και 
μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων, της Ελλάδος και γειτονικών χωρών, προσκαλούνται 
να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν ενεργά στην εν λόγω ημερίδα. H Κοινή 
Επιχείρηση Shift2Rail αποτελεί την πρώτη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία τεχνολογιών, η 
οποία επικεντρώνεται στην έρευνα και τεχνολογία, καθώς και σε λύσεις προσανατο-
λισμένες στις ανάγκες της αγοράς, επιταχύνοντας την ένταξη νέων και προηγμένων 
τεχνολογιών σε καινοτόμες λύσεις σιδηροδρομικών προϊόντων. Η Κοινή Επιχείρηση 
S2R προωθεί την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Σιδηροδρομικής Βιομηχανίας, 
με στόχο την ολοκλήρωση του Ενιαίου Σιδηροδρομικού Χώρου.
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Η Κομισιόν ζητά αποκρατικοποίηση τουλάχιστον του 66%  
των μετοχών του ΔΕΣΦΑ

Ικανοποίηση Επιτρόπου Ενέργειας για τον ιδιοκτησιακό  
διαχωρισμό ΑΔΜΗΕ  

Αναγνωρίστηκε ο κεντρικός ρόλος της Ελλάδας  
ως ενεργειακού κόμβου στην ΕΕ 

Υπέρ της αποκρατικοποίησης τουλάχιστον του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ τάχθηκε ο 
Επίτροπος Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε στην συνέντευξη 
Τύπου που παραχώρησε χθες  το μεσημέρι από κοινού με τον υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη. Αναλυτικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ που μετέδωσε το 
ΑΠΕ, ο  υπουργός τόνισε από την πλευρά του ότι οι σχετικές αποφάσεις θα ανακοι-
νωθούν τις επόμενες ημέρες, ύστερα και από συνεννόηση με τους εταίρους ενώ 
αναφερόμενος στην απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας επεσήμανε ότι οι 
στόχοι για την μείωση του μεριδίου αγοράς της ΔΕΗ είναι δεδομένοι και θα επιτευχθούν 
με την επιχείρηση ισχυρή. Ο Επίτροπος ανέφερε ακόμη για τον ΔΕΣΦΑ ότι η Κομισιόν 
θα διευκολύνει την εφαρμογή όποιας απόφασης λάβει η κυβέρνηση ενώ επανέλαβε την 
ανάγκη ο διαχειριστής να καλύπτει τις προδιαγραφές που θέτει η Κοινοτική νομοθεσία. 
Σε ερώτηση για τη διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης ο κ. Σταθά-
κης ανέφερε ότι τόσο για το ΔΕΣΦΑ όσο και για τα θέματα που αφορούν τις δημοπρα-
σίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ (ΝΟΜΕ) υπάρχει περιθώριο 
απόλυτης σύγκλισης. "Δεν θεωρώ ότι τα ενεργειακά θέματα θα αποτελέσουν εμπόδιο 
για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης", πρόσθεσε. "Οι στόχοι για τη μείωση του μεριδίου 
αγοράς της ΔΕΗ στο 50% έχουν συμφωνηθεί και είναι δεδομένοι. Η μετάβαση περιλαμ-
βάνει πολλά εργαλεία και τα ΝΟΜΕ είναι ένα από αυτά. Είναι πρόωρο να συζητούμε 
ότι δεν δουλεύει το σύστημα καθώς το μερίδιο της ΔΕΗ έχει μειωθεί στο 87%, υπάρχει 
εντατικοποίηση του ανταγωνισμού, κάτι που είναι εμφανές καθώς πέφτουν οι τιμές, και 
θεωρούμε ότι ο στόχος για το 2017 και το 2018 θα επιτευχθεί". Ο υπουργός απέρριψε 
επίσης ως υπερβολικές τις καταστροφολογικές προβλέψεις για κατάρρευση της ΔΕΗ , 
τονίζοντας ότι η ΔΕΗ θα παραμείνει ασφαλής και ισχυρός παίκτης καθώς και ότι όπως 
αποδείχθηκε στην περίπτωση του ΑΔΜΗΕ, η χρηματοδότηση και η χρηματοπιστωτική 
θέση της επιχείρησης είναι ασφαλείς. Από την πλευρά του ο Επίτροπος τόνισε ότι και σε 

άλλες χώρες υπήρξαν δυσκολίες στον τομέα των αποκρατικοποιήσεων, ενώ σημείωσε 
πως είναι προς το συμφέρον των καταναλωτών ένα ανταγωνιστικό ενεργειακό σύστημα. 
"Μου δόθηκαν διαβεβαιώσεις ότι το πρόγραμμα θα εφαρμοστεί και στο μέλλον θα 
υπάρξει περισσότερος ανταγωνισμός", τόνισε ο Επίτροπος και εξέφρασε την πεποίθηση 
πως οι στόχοι θα επιτευχθούν. Ο ίδιος αποσυνέδεσε την υπόθεση του μονοπωλίου της 
ΔΕΗ στη λιγνιτική παραγωγή, που αποτελεί υπόθεση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 
από τις διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη αξιολόγηση. Στο πλαίσιο της συνέντευξης ο κ. 
Κανιέτε ανέφερε ότι η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στο χρονοδιάγραμμα για την επίτευξη 
των στόχων μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και ανάπτυξης των 
ανανεώσιμων πηγών κάτι που όπως είπε δεν οφείλεται μόνο στην οικονομική κρίση. Τα 
προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας αποτελούν προτεραιότητα και για την ελληνική 
κυβέρνηση όπως επεσήμανε ο κ. Σταθάκης. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη χώρα μας έχει 
εξάλλου η πρωτοβουλία για την ενέργεια στα νησιά που ανήγγειλε ο Επίτροπος, στο 
πλαίσιο της οποίας προγραμματίζεται σχετικό φόρουμ στην Κρήτη. "Πρέπει από κοινού 
να αναλάβουμε πρωτοβουλίες στα νησιά, να φύγουμε από τα πιλοτικά προγράμματα και 
να προχωρήσουμε στην επόμενη περίοδο πολύ πιο φιλόδοξα σχέδια για την προσαρ-
μογή του συνόλου του νησιωτικού συμπλέγματος σε ένα νέο ενεργειακό μοντέλο με 
διασυνδέσεις και εγκαταστάσεις αυτόνομων συστημάτων φιλικών προς το περιβάλλον.", 
ανέφερε από την πλευρά του ο κ. Σταθάκης. Τέλος ο κ. Κανιέτε πρότεινε την έναρξη δι-
αλόγου με την Ελλάδα για την ενέργεια με επίκεντρο τρία ζητήματα:  1) Την ανάδειξη της 
Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβος στην περιοχή (ο Επίτροπος παρουσίασε μάλιστα χάρτη 
με όλα τα σχέδια ενεργειακών διασυνδέσεων που υλοποιούνται ή είναι υπό συζήτηση 
υπογραμμίζοντας το γεωγραφικό πλεονέκτημα της χώρας μας μεταξύ δύο ηπείρων). 
2) Την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών και την ενεργειακή αποδοτικότητα και 3) την 
δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών.

Την ικανοποίηση του για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
στο ζήτημα της ολοκλήρωσης του ιδιοκτησιακού διαχω-
ρισμού του ΑΔΜΗΕ εξέφρασε ο Επίτροπος Κλιματικής 
Αλλαγής και Ενέργειας, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, στη συνά-
ντηση που είχε σήμερα με τον υπουργό Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη. Σύμφωνα με τη σχετική 
ανακοίνωση του ΥΠΕΝ, στη συνάντηση ο κ. Σταθάκης 
αναφέρθηκε στις άμεσες προτεραιότητες της χώρας, με 
κορυφαία την ανάδειξη της Ελλάδας σε πύλη εισόδου 
για νέες πηγές φυσικού αερίου για τη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη. Ο στόχος αυτός εξυπηρετείται από τη δημιουρ-
γία ενός εμπορικού κόμβου φυσικού αερίου, μέσω των 
διασυνδέσεων που υλοποιούνται, όπως, οι αγωγοί TAP 
και IGB, αλλά και σημείων εισαγωγής, όπως, ο σταθμός 

υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρεβυθούσας, που 
ανήκει στο ΔΕΣΦΑ και το σχεδιαζόμενο πλωτό τέρμιναλ 
LNG της Αλεξανδρούπολης. Η διαφοροποίηση της 
ενεργειακής τροφοδοσίας της περιοχής ενισχύεται και 
από το σχεδιαζόμενο αγωγό EastMed. Ο κ. Σταθάκης πα-
ρουσίασε, επίσης, τις ενέργειες που προωθούνται για την 
αναδιοργάνωση της ηλεκτρικής αγοράς, στο πλαίσιο της 
κοινοτικής νομοθεσίας και των στόχων που έχουν τεθεί 
για το 2020, υπογραμμίζοντας τη σταθερή δέσμευση της 
χώρας στην ολοκλήρωση τους εντός των χρονοδιαγραμ-
μάτων που έχουν ορισθεί. Ο κ. Κανιέτε, παρουσίασε τις 
πρόσφατες πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
προκειμένου να υπάρξει «Καθαρή Ενέργεια για όλους 
τους Ευρωπαίους» που περιλαμβάνουν δέσμη βασικών 

αρχών για τον μετασχηματισμό κρίσιμων παραμέτρων 
του ενεργειακού τομέα με βασικούς άξονες: την απεξάρ-
τηση από τον άνθρακα, μέσω της αποτελεσματικότερης 
ενσωμάτωσης των ΑΠΕ και της διεσπαρμένης παρα-
γωγής, καθώς και της αξιοποίησης νέων τεχνολογιών 
(π.χ. ηλεκτρικά οχήματα και νέες μέθοδοι αποθήκευσης 
ενέργειας), τη μετατόπιση του κέντρου βάρους των προ-
σεγγίσεων για σημαντικά ζητήματα (όπως η αξιολόγηση 
της επάρκειας ισχύος, τα σχήματα στήριξης ΑΠΕ, η 
εκπόνηση σεναρίων επικινδυνότητας για την ασφάλεια 
εφοδιασμού) από το εθνικό σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, 
μέσω της εναρμόνισης των κανόνων και της ενίσχυσης 
της συνεργασίας μεταξύ τόσο όμορων Διαχειριστών, όσο 
και εθνικών Ρυθμιστών Αρχών.

Ο κεντρικός ρόλος της Ελλάδας ως ενεργειακού κόμβου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ανατολικής 
Μεσογείου, αναγνωρίστηκε κατά τη διάρκεια της συνάντησης του πρωθυπουργού, 
Αλέξη Τσίπρα, με τον Ευρωπαίο επίτροπο Ενέργειας και Δράσης για το Κλίμα, Μιγκέλ 
Αρίας Κανιέτε, στο Μέγαρο Μαξίμου. Επιπλέον, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του 

Γραφείου Τύπου του πρωθυπουργού, συζητήθηκε η εκμετάλλευση και ανάπτυξη των 
πλεονεκτημάτων της χώρας, με προεξάρχουσα τη στρατηγική γεωγραφική θέση της, 
με επενδύσεις και ανάπτυξη των ενεργειακών υποδομών. Σε αυτήν την κατεύθυνση εκ-
φράστηκε η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επενδυτικά σχέδια της κυβέρνησης 
και στην αξιοποίηση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων.

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4



ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΕ  ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

Η Ελλάδα στηρίζει τους στόχους της ευρωπαϊκής πολιτικής στους τομείς της 
Ενέργειας και του Περιβάλλοντος, τόνισε ο  Π. Παυλόπουλος στον Μ.  Κανιέτε

Η πρόταση αναθεώρησης της Οδηγίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου (ETS) στο τραπέζι Σ. Φάμελλου και  Μιγκέλ Κανιέτε

Εγκρίθηκε από το Ελεγκτικό Συνέδριο το ΣΔΙΤ απορριμμάτων των Σερρών

Ενεργειακά θέματα αλλά και η προστασία του περιβάλλοντος βρέθηκαν στο επίκεντρο 
της συνάντησης του Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου με τον 
Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για θέματα Δράσης για το Κλίμα και 
Ενέργειας, Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο κ. Παυλόπουλος διαβε-
βαίωσε τον Ευρωπαίο επίτροπο ότι η Ελλάδα στήριξε, στηρίζει και θα στηρίζει πάντοτε 
την επίτευξη των στόχων της ευρωπαϊκής πολιτικής που υπάγονται στον τομέα του χαρ-
τοφυλακίου του και έκανε ειδική αναφορά σε τρεις τομείς. Όπως σημείωσε «ο πρώτος 
είναι η ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας. Ο δεύτερος είναι η μείωση της 
ενεργειακής εξάρτησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και ο τρίτος τομέας είναι η προστα-
σία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, ιδίως μέσα από τη 
μείωση των αέριων ρύπων και, κυρίως, των εκπομπών του διοξειδίου του άνθρακα. 
Άλλωστε, σας είναι γνωστό ότι η Ελλάδα πρωτοστάτησε πάντοτε στις συμφωνίες εκεί-
νες που αφορούσαν την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής». Από την πλευρά του 
ο κ. Κανιέτε, αφού ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τη θερμή υποδοχή, 
ανέφερε ότι «η Επιτροπή έχει πλήρη επίγνωση της οικονομικής και χρηματοπιστωτικής 
κατάστασης της Ελλάδας και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε απολύτως και πλήρως τις 
προσπάθειες που καταβάλλει η χώρα σας για σταθερότητα». Μάλιστα, σημείωσε ότι «η 
ενέργεια ως τομέας μπορεί να ενισχύσει ως δυναμικό της την Ελλάδα καθώς μπορεί 
να προσφέρει επενδύσεις, να προσφέρει ανάπτυξη και απασχόληση και η σχετική 
ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης ακριβώς θέτει ένα πλαίσιο ευνοϊκό για 
την επίτευξη των προαναφερθέντων». Παρατήρησε, επίσης, ότι, όσον αφορά στις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας υπάρχει τεράστιο περιθώριο και δυνατότητες για την Ελλάδα 
και πρόσθεσε: «Μπορούμε βεβαίως όλα αυτά να τα στηρίξουμε και να τα προάγουμε 

μέσω της ολοκλήρωσης των ενεργειακών αγορών. Δεδομένης λοιπόν της στρατηγικής 
θέσεως της Ελλάδας, καθώς βρίσκεται στο σημείο που συναντώνται τρεις ήπειροι, η 
Ελλάδα μπορεί σε θέματα φυσικού αερίου αλλά και ηλεκτρικής ενέργειας να λειτουρ-
γήσει ως πολύ σημαντικός κόμβος».  Καταλήγοντας, εξέφρασε την πεποίθηση ότι και 
«η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι διατεθειμένη και απολύτως έτοιμη να συνεργαστεί με 
την Ελλάδα, ώστε να εκμεταλλευτούμε στο μέγιστο δυνατό περιθώριο, στο μέγιστο 
δυνατό βαθμό, αυτές τις δυνατότητες. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να 
πραγματοποιήσουμε ένα βήμα επιπλέον. Ένα βήμα παραπέρα σ’ αυτήν τη συνεργασία. 
Προτείνουμε την δημιουργία μιας δομής, ενεργειακού διαλόγου, στον οποίον θα συμ-
μετέχουν η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή».  Όπως εξήγησε «αυτή η 
δομή θα εστιάσει σε τρεις τομείς: Πρώτον, η ανάπτυξη της Ελλάδας ως περιφερειακού 
κόμβου για θέματα φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας. Δεύτερον, η απόλυτη 
αξιοποίηση του δυναμικού των δυνατοτήτων της Ελλάδας σε θέματα ενεργειακής απο-
δοτικότητας και ανανεώσιμων πηγών. Και τρίτον, θέματα διασφάλισης της εφαρμογής 
της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Τέλος, υπογράμμισε ότι «δίχως αμφιβολία 
επίσης θα διευκολύνουμε θέματα πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Αυτός ακριβώς είναι 
και ο στόχος του Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων που έχουμε συγκροτήσει εντός 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευελπιστώ, λοιπόν, ότι όλα αυτά θα καταστούν εφικτά μέσω και 
των βημάτων που πραγματοποιεί η Ελλάδα με σκοπό τη μεταρρύθμιση του ενεργει-
ακού τομέα. Και βεβαίως επιθυμούμε να υπάρξει ένας νέος βαθμός συνεργασίας σε 
ενεργειακά ζητήματα. Αυτό επιδιώκουμε. Δεδομένων όλων αυτών, θα καταβάλλουμε 
τη μέγιστη προσπάθεια ούτως ώστε να υπάρξουν επενδύσεις, απασχόληση και έργα 
στην ελληνική οικονομία».

Κατά τη χθεσινή επίσκεψη του Ευρωπαίου Επίτροπου 
Κλιματικής Αλλαγής και Ενέργειας, Μιγκέλ Αρίας 
Κανιέτε, στο ΥΠΕΝ, ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, 
παρουσίασε τις Ελληνικές θέσεις για τα θέματα της 
Κλιματικής Αλλαγής.  Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου 
στη συνάντηση συζητήθηκε η πρόταση αναθεώρησης 
της Οδηγίας για το σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου (ETS) και ο Αν. ΥΠΕΝ επεσήμανε την 
ανάγκη προστασίας της Ελληνικής Οικονομίας και των 
βιομηχανιών, κυρίως της τσιμεντοβιομηχανίας και της 
βιομηχανίας δομικών υλικών, από τον κίνδυνο διαρροής 
άνθρακα, λόγω της γειτνίασης της χώρας μας με τρίτες 
χώρες, εκτός ΕΕ, οι οποίες δεν δεσμεύονται από 
αντίστοιχες υποχρεώσεις για μια οικονομία μηδενικού 
άνθρακα. Ως εκ τούτου, η Ελλάδα στηρίζει την αρχική 

πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο συγκεκριμένο 
ζήτημα, η οποία διασφαλίζει την προστασία της ανταγω-
νιστικότητας της Ελληνικής βιομηχανίας και ταυτόχρονα 
επιτυγχάνει υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλο-
ντος. Επίσης, ο Αν. ΥΠΕΝ ζήτησε την συμπερίληψη της 
Ελλάδας στις ευνοϊκές διατάξεις που προβλέπονται για 
τις χώρες που έχουν ΑΕΠ μικρότερο του 60% του μέσου 
ευρωπαϊκού, με δεδομένο ότι τα στατιστικά στοιχεία 
μεταβάλλονται κάθε χρόνο. Συνεπώς, πρότεινε να 
προστεθεί η δυνατότητα χρήσης των ετών 2014 ή 2015 
ως εναλλακτικό έτος βάσης, πλέον του 2013. Η ρύθμιση 
αυτή θα παρείχε αναγκαίους, πρόσθετους πόρους για τον 
εκσυγχρονισμό του ενεργειακού τομέα και τη βελτίωση 
της ενεργειακής αποδοτικότητας. Αντικείμενο συζήτησης 
αποτέλεσε επίσης και ο κανονισμός παρακολούθησης, 

εκθέσεων και επαλήθευσης των αέριων εκπομπών της 
ναυτιλίας (MRV). Ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, επε-
σήμανε στον Επίτροπο το γεγονός, ότι μετά την πρόσφατη 
απόφαση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΙΜΟ) 
για την ανάπτυξη και υιοθέτηση ενός παρεμφερούς πα-
γκόσμιου συστήματος, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει 
να συμπλεύσει με το σύστημα που αναπτύσσει ο ΙΜΟ. 
Υπενθύμισε δε ότι προκειμένου να είναι αποτελεσματικές 
οι ρυθμίσεις στη ναυτιλία, αυτές θα πρέπει να αφορούν 
στο σύνολο του παγκόσμιου στόλου, αλλιώς οδηγούν 
σε αλλαγή σημαίας, χωρίς κανένα ουσιαστικό κέρδος 
για το περιβάλλον. Τέλος μεταξύ των αντιπροσωπειών 
συζητήθηκε και η χρηματοδότηση του Ελληνικού Παρα-
τηρητηρίου για την Κλιματική Αλλαγή με πόρους από το 
χρηματοδοτικό μέσο IPLIFE.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο ενέκρινε την υπογραφή της σύμβασης, ύψους 36 εκατ. ευρώ, για την κατασκευή 
και λειτουργία της μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων των Σερρών, δυναμικότητας 63.000 τόνων ετη-
σίως, με σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ). Σύμφωνα με το  euro2day.gr πρόκειται για το 
πρώτο έργο ΣΔΙΤ στον τομέα των απορριμμάτων που θα υπογραφεί στο πλαίσιο του νέου ΕΣΠΑ, έπειτα 
από αρκετά χρόνια προετοιμασίας αρχικά από τον ενιαίο φορέα διαχείρισης των δήμων του νομού Σερ-
ρών και στη συνέχεια από τον φορέα (ΦΟΣΔΑ) της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.  Προσωρινός 
ανάδοχος είναι η κοινοπραξία Intrakat - Archirodon - Envitec. Από τα 36 εκατ. ευρώ που θα απαιτηθούν 
για το έργο, τα 11 εκατ. θα προέλθουν από το ΕΣΠΑ, ενώ τα υπόλοιπα 26 είναι τραπεζικός δανεισμός 

(μέσω της Εθνικής Τράπεζας) και ίδια κεφάλαια του αναδόχου. Στελέχη της αγοράς που παρακολουθούν 
τις εξελίξεις στα ΣΔΙΤ απορριμμάτων υποστηρίζουν πως η υπογραφή του συγκεκριμένου έργου θα 
γίνει πιο σύντομα καθώς έχει τη συγκατάθεση όλων των δήμων της περιοχής, σε αντίθεση με το σίριαλ 
που εξελίσσεται επί χρόνια με το αντίστοιχο έργο της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Τα ίδια στελέχη 
επισημαίνουν τον θετικό ρόλο του δημάρχου Σερρών Πέτρου Αγγελίδη, ο οποίος επί χρόνια στηρίζει 
την υλοποίηση του ΣΔΙΤ, ώστε να λυθεί το πρόβλημα με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Στη γειτονική 
Δυτική Μακεδονία θα λειτουργήσει, πάντως, δοκιμαστικά, εντός των προσεχών εβδομάδων, και η πρώτη 
μονάδα διαχείρισης απορριμμάτων που κατασκευάστηκε με ΣΔΙΤ στην Ελλάδα.
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Στο εκπτωτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ μπαίνει το Δημόσιο , προπληρώνοντας  
την κατανάλωση του επόμενου έτους 

Πεντακόσια εκατ. ευρώ θα επενδύσει η Ferrovie Dello Stato στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ

Αύξηση 2% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών στη βιομηχανία  
τον περασμένο Νοέμβριο, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Διευκρινίσεις για τον κυβερνητικό σχεδιασμό σχετικά με 
τον ΑΔΜΗΕ παρέχουν αρμόδιες πηγές του υπουργείου 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ενώ αναφορικά με τα ζη-
τήματα ρευστότητας της ΔΕΗ οι ίδιες πηγές αναφέρουν ότι 
το Δημόσιο θα προπληρώσει την κατανάλωση του επόμε-
νου έτους στην επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο 
εκπτωτικό πρόγραμμα με όφελος 6% που έθεσε σε ισχύ η 
ΔΕΗ με στόχο και την εξοικονόμηση πόρων για τον κρα-
τικό προϋπολογισμό. Αναλυτικά, σύμφωνα με το ΑΠΕ, η 
ενημέρωση αναφορικά με τον ΑΔΜΗΕ περιλαμβάνει τα 
εξής: Η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΕΗ 
ενέκρινε τις διαδικασίες ολοκλήρωσης του ιδιοκτησιακού 
διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ. Προχωρά, έτσι, εντός του προ-
καθορισμένου χρονοδιαγράμματος, η υλοποίηση της υφι-
στάμενης νομοθετικής ρύθμισης. Με την παραμονή του 
51% του ΑΔΜΗΕ στο Ελληνικό Δημόσιο διασφαλίζεται ο 
δημόσιος έλεγχος στη διαχείριση του δικτύου μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, σε αντίθεση με σχεδιασμούς του 
παρελθόντος και πάντοτε στο πλαίσιο της κοινοτικής νομο-
θεσίας. Υπενθυμίζεται ότι με τον νόμο 4237/14, εφαρμόζο-
ντας υποχρεώσεις που απέρρεαν από την τότε συμφωνία 
με τους δανειστές, προβλεπόταν η ιδιωτικοποίηση του 66% 
του ΑΔΜΗΕ. Η κυβέρνηση, όπως προεκλογικά είχε δε-
σμευτεί και σε συνεννόηση με τους δανειστές, κατήργησε 

τον νόμο αυτό και διασφάλισε τον δημόσιο χαρακτήρα 
ενός βασικού κοινωνικού αγαθού. Πρόσφατα (Σεπτέμβρι-
ος ΔΕΘ) ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι και ο δικός του 
σχεδιασμός είναι αντίστοιχος με εκείνους της κυβέρνησης 
Σαμαρά-Βενιζέλου, μιλώντας για την ανάγκη «επιθετικών 
ιδιωτικοποιήσεων». Αναφορικά με θέματα που έθεσαν οι 
ελληνικές τράπεζες, ως πιστωτές της ΔΕΗ, με συντονισμέ-
νες ενέργειες του ΥΠΕΝ και του ΥΠΟΙΚ αποσαφηνίστηκαν 
πλήρως και σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη οι τεχνικές και 
νομικές παράμετροι της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου 
και διανομής σε είδος του 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ 
στους μετόχους της ΔΕΗ. Ως αποτέλεσμα, συμφωνήθηκε 
ένα πλαίσιο εξασφαλίσεων συνολικού ύψους περίπου 300 
εκατ. ευρώ, στο οποίο περιλαμβάνονται: παροχή εγγυήσε-
ων από την Ενεργειακή Συμμετοχών για δάνεια της ΔΕΗ. 
Εκχώρηση συμβάσεων της ΔΕΗ με πελάτες υψηλής τά-
σης ως collateral (δηλαδή ενεργοποιείται μόνο αν υπάρξει 
καταγγελία των δανείων). Ταυτόχρονα, υπενθυμίζεται ότι 
με βάση τα ήδη προβλεπόμενα, η ΔΕΗ θα εισπράξει 131 
εκατ. ευρώ (μικτά) από τον ΑΔΜΗΕ ως ειδικό μέρισμα 
(cash upstream), που έχει προβλεφθεί ως αποζημίωση 
για το 51% που μεταβιβάζεται χωρίς χρηματικό αντίτιμο. 
Όλα αυτά διασφαλίζουν και το υπάρχον κοινοπρακτικό 
δάνειο (1,476 δισ. ευρώ) αλλά και την οικονομική θέση 

της ΔΕΗ. Η συζήτηση για τις επιπλέον εξασφαλίσεις που 
δίνονται (λόγω της μείωσης μετοχικού κεφαλαίου και δι-
ανομής εις είδος του 51% των μετοχών του ΑΔΜΗΕ στους 
μετόχους της ΔΕΗ) δεν έχει σχέση με τη συζήτηση που 
διενεργεί η ΔΕΗ με τις τράπεζες για νέο δάνειο 200 εκατ. 
ευρώ. Το Ελληνικό Δημόσιο ήδη αποπληρώνει τις συνο-
λικές οφειλές της Γενικής Κυβέρνησης προς την ΔΕΗ 
μέσω του προγράμματος εξόφλησης των ληξιπροθέσμων 
οφειλών και πρόκειται να κλιμακώσει τις πληρωμές. Ήδη 
μέσα σε ένα μήνα, από τέλη Νοεμβρίου μέχρι τα τέλη Δε-
κεμβρίου, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές μειώθηκαν περίπου 
20 εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ υπολογίζει ότι οι υπολειπόμενες 
ληξιπρόθεσμες οφειλές στις 31/12 ήταν 79 εκατ. ευρώ. 
Όχι μόνο θα μηδενιστούν οι οφειλές του Δημοσίου αλλά 
και δεν θα υπάρξουν νέες στο μέλλον: Το Ελληνικό Δημό-
σιο θα εκμεταλλευτεί το εκπτωτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ 
15%+6% για την προπληρωμή της κατανάλωσης ρεύματος 
του στενού δημόσιου τομέα για το 2017, με ωφελημένη σε 
επίπεδο ρευστότητας της ΔΕΗ αλλά και σε επίπεδο προϋ-
πολογισμού το Ελληνικό Δημόσιο. Η υιοθέτηση αυτής της 
πρακτικής σηματοδοτεί την αρχή μιας πολύ πιο αποδοτι-
κής διαχείρισης των πολύτιμων δημόσιων πόρων, χωρίς 
την επανάληψη των καθυστερήσεων πληρωμών προς την 
ΔΕΗ που οφείλονται στη γραφειοκρατία.

Επενδύσεις ύψους 500 εκατ. ευρώ σε τροχαίο υλικό προτίθεται να πραγμα-
τοποιήσει τα επόμενα έτη ο ιταλικός όμιλος , προκειμένου να αναβαθμίσει τις 
υπηρεσίες της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, σύμφωνα με συνέντευξη που παραχώρησε στο ΣΚΑΙ 
ο διευθύνων σύμβουλος της επιχείρησης, Ρενάτο Ματσοντσίνι. Ο κ. Ματσοντσίνι 
επισήμανε πως οι ιταλικοί σιδηρόδρομοι σκοπεύουν να βελτιώσουν σημαντικά 
τη λειτουργία της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, με τη χρήση νέων τεχνολογιών σε ό,τι αφορά την 
έκδοση εισιτηρίων αλλά και την ενημέρωση του επιβατικού κοινού σε πραγ-
ματικό χρόνο. Σύμφωνα με τον κ. Ματσοντσίνι, ο ιταλικός όμιλος σκοπεύει να 
ενισχύσει τη γραμμή Αθήνα - Θεσσαλονίκη, χρησιμοποιώντας σαν μοντέλο τα 
επιτεύγματά του στη γραμμή Ρώμη - Μιλάνο, στην οποία η επιβατική κίνηση 
διπλασιάστηκε σε περίπου 10 έτη. Η σύμβαση υπεγράφη προχθές από τον διευ-
θύνοντα σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ Αντώνη Λεούση και τον διευθύνοντα σύμβουλο 
της Ferrovie dello Stato Italiane (FSI) Group Ρενάτο Μαζοντσίνι. Ο επικεφα-
λής του ΤΑΙΠΕΔ, κατά τη σεμνή τελετή, αφού ευχαρίστησε όσους εργάστηκαν 
για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας, ανέφερε ότι η FSI Group 

αναλαμβάνει τη δέσμευση να ενισχύσει και να αναπτύξει την ΤΡΑΙΝΟΣΕ με την 
τεχνογνωσία και την εμπειρία της. Από την άλλη πλευρά, η Ferrovie dello Stato 
Italiane σε ανακοίνωσή της χαρακτήρισε την εξαγορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ κίνηση που 
εντάσσεται στο στρατηγικό πλαίσιο ανάπτυξης του ιταλικού ομίλου στην ευρω-
παϊκή ήπειρο. Στο ίδιο πλαίσιο εντάσσεται και η εξαγορά της βρετανικής εται-
ρείας Nxet, που εκτελεί τη γραμμή Λονδίνο - Εσεξ. «Η εξαγορά της ΤΡΑΙΝΟΣΕ 
αποτελεί ευκαιρία ανάπτυξης για τους Ιταλικούς Κρατικούς Σιδηροδρόμους, 
που έτσι συνεχίζουν την επέκτασή τους στο εξωτερικό, αλλά και για τους ελλη-
νικούς σιδηροδρόμους, που θα μπορούν να υπολογίζουν στην τεχνογνωσία και 
την εμπειρία των Ιταλικών Κρατικών Σιδηροδρόμων», σχολίασε ο κ. Μαζοντσίνι. 
«Η σημερινή ενέργεια», προσέθεσε, «συνάδει πλήρως με τα προβλεπόμενα από 
το βιομηχανικό σχέδιο 2017-2026, βάσει του οποίου η Ευρώπη αποτελεί εθνική 
αγορά αναφοράς και το οποίο αποσκοπεί στον τετραπλασιασμό του κύκλου ερ-
γασιών που προέρχεται από δραστηριότητες του εξωτερικού και θα ξεπεράσει 
τα 4 δισ. ευρώ το 2026».

Αύξηση 2% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου ερ-
γασιών στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτε-
ρικής αγοράς) τον περασμένο Νοέμβριο σε σύγκριση 
με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2015, έναντι 
μείωσης 9,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση το 2015 προς το 2014. Σύμφωνα με την ΕΛ-

ΣΤΑΤ, η αύξηση στον τζίρο των εγχώριων βιομηχανιών 
προήλθε: 1.Από τις εξής μεταβολές των δεικτών των 
επιμέρους τομέων της βιομηχανίας: Αύξηση 5,4% του 
δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατομείων. Αύξη-
ση 1,9% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών 
βιομηχανιών. 2. Από τις εξής μεταβολές των δεικτών 

των επιμέρους αγορών:Αύξηση 3,9% του δείκτη κύ-
κλου εργασιών εγχώριας αγοράς. Μείωση 0,4% του 
δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγοράς. Ο γενι-
κός δείκτης, τον Νοέμβριο 2016 σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Οκτωβρίου 2016, παρουσίασε 
μείωση 1%.
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Χαμηλά στην κατάταξη των χωρών με βάση 
τον νέο δείκτη δίκαιης ανάπτυξης (Inclusive 
Development Index, IDI), που καταρτίζει το 
Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ (WEF) βρί-
σκεται η Ελλάδα, σύμφωνα με την έκθεση 
του Φόρουμ (The Inclusive Growth and 
Development Report 2017) που δόθηκε 
σήμερα στη δημοσιότητα. Συγκεκριμένα, η 
Ελλάδα κατατάσσεται στην 29η και τελευ-
ταία θέση μεταξύ των αναπτυγμένων οικο-
νομιών, ενώ ο δείκτης δίκαιης ανάπτυξης 
μειώθηκε κατά 7,87% την πενταετία από το 
2011 έως το 2015. Στην πρώτη θέση μεταξύ 
των αναπτυγμένων οικονομιών βρίσκεται η 
Νορβηγία, ακολουθούμενη από το Λουξεμ-
βούργο και την Ελβετία, ενώ στην 28η θέση 
είναι η Πορτογαλία και στην 27η η Ιταλία.  Ο 
δείκτης δίκαιης ανάπτυξης προκύπτει από 
τη βαθμολογία κάθε χώρας σε έναν αριθ-
μό επιμέρους δεικτών, που αφορούν στην 

ανάπτυξη, τις κοινωνικές ανισότητες και 
τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών. Όσον 
αφορά στην ανάπτυξη, λαμβάνονται υπόψη 
το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, η παραγωγικότητα 
της εργασίας, το προσδόκιμο υγιούς ζωής 
και το ποσοστό της απασχόλησης. Για τις 
κοινωνικές ανισότητες λαμβάνονται υπόψη 
η εισοδηματική ανισότητα, το ποσοστό της 
φτώχειας, η ανισότητα στον πλούτο και το 
μέσο εισόδημα (median income), ενώ για 
τη δικαιοσύνη μεταξύ των γενεών λαμβά-
νονται υπόψη, μεταξύ άλλων, η αποταμίευ-
ση (ως ποσοστό του ΑΕΠ), το δημόσιο χρέ-
ος (ως ποσοστό του ΑΕΠ) και η σχέση του 
ΑΕΠ με την κατανάλωση άνθρακα. Το WEF 
σημειώνει ότι ο νέος δείκτης δίκαιης ανά-
πτυξης παρέχει μία πιο συνολική αξιολόγη-
ση του επιπέδου ανάπτυξης των χωρών από 
τον συμβατικό δείκτη του κατά κεφαλήν 
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ).

Στην τελευταία θέση μεταξύ των αναπτυγμένων  
οικονομιών κατατάσσει την Ελλάδα  το Παγκόσμιο  

Οικονομικό Φόρουμ

Στην εξαΰλωση της περιουσίας των Ελλήνων μέσα 
στην κρίση επικεντρώνεται ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο 
του δελτίο, καταγράφοντας τις αρνητικές τάσεις 
στον τομέα της αποταμίευσης αλλά και εγείροντας 
ερωτηματικά για την ικανότητα των νεότερων γε-
νιών να εργάζονται, να αποταμιεύουν και να δημι-
ουργούν οικογένειες στη χώρα. Σύμφωνα με σχε-
τική παρουσίαση στο  euro2day.gr, όπως αναφέρει 
ο ΣΕΒ, σύμφωνα με την Credit Suisse, Global 
Wealth Databook 2016, Νοεμ. 2016, η καθαρή 
-μετά την αφαίρεση των δανείων- περιουσία των 
Ελλήνων αποτιμάται σε €856 δισ., έναντι €1.023 
δισ. λίγο πριν το ξέσπασμα της ελληνικής κρίσης 
χρέους το 2009, και €683 δισ. λίγο πριν η χώρα γί-
νει μέλος της Ευρωζώνης στις αρχές της δεκαετίας 
του 2000. Σε οικονομικούς όρους, οι Έλληνες έχα-
σαν σχεδόν ένα ΑΕΠ από την αξία των ιδιωτικών 
τους περιουσιών. Ο Αρμαγεδδών της μακροχρόνι-
ας ύφεσης έφερε την περιουσιακή κατάσταση των 
νοικοκυριών, σύμφωνα με τα στοιχεία της Credit 
Suisse, σε ένα σημείο ισορροπίας με την Ευρώπη. 
Παράλληλα, τα περιουσιακά στοιχεία στην Ελλάδα 
είναι πιο ισοκατανεμημένα, τηρουμένων των ανα-
λογιών, από πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, αλλά και παγκοσμίως. Και σε αυτό 
το φαινόμενο, σημειώνει ο ΣΕΒ, φαίνεται ότι έχει 
επενεργήσει το αναπτυξιακό πρότυπο, που παρότι 
στρεβλό, έδωσε τη δυνατότητα σε μεγάλα τμήματα 
του πληθυσμού, μέσω της δημοσιονομικής επέ-
κτασης, να φτιάξει προσωρινά τη ζωή του και να 
αποκτήσει κάποια περιουσία, επιβεβαιώνοντας τη 
λαϊκή ρήση «έχουμε φτωχό κράτος με πλούσιους 
πολίτες». Το 2009, λίγο πριν την κατάρρευση της 
ελληνικής οικονομίας, η καθαρή περιουσία των 
Ελλήνων είχε εκτοξευθεί σε € 1.023 δισ., δηλαδή 
η καθαρή περιουσία ανά ενήλικα είχε αυξηθεί σε 
€ 114 χιλ. Το ίδιο συνέβη και στην υπόλοιπη Ευρώ-
πη, όπου όμως, η καθαρή περιουσία ανά ενήλικα 
διαμορφωνόταν σε € 93 χιλ., δηλαδή κάτω από 
τον μέσο όρο στην Ελλάδα! Ταυτόχρονα, ενώ στην 
αρχή της περιόδου, η περιουσία ήταν 1/3 χρημα-
τοοικονομικά μέσα και 2/3 ακίνητη περιουσία, το 
2009 η σχέση αυτή είχε γίνει 1/4 προς 3/4, λόγω 
της υπερδιπλάσιας αύξησης της αξίας της ακίνη-
της περιουσίας σε σχέση με τα χρηματοοικονομικά 
μέσα, ενώ παρόμοια ήταν η εξέλιξη, αν και λιγό-
τερο έντονη, σε όλη την Ευρώπη. Αυτό που κατα-
τάσσει την Ελλάδα σε διαφορετική κατηγορία από 
την υπόλοιπη Ευρώπη είναι ο υπερδανεισμός. Από 
€ 3.207 ανά ενήλικα ιδιωτικού χρέους το 2000, το 
μέγεθος αυτό υπερ-πεντα-πλαστιάστηκε το 2009 
σε € 16.793 ανά ενήλικα, προσεγγίζοντας τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο των € 17.657 ανά ενήλικα, που 
είχε με τη σειρά του αυξηθεί κατά 50% περίπου σε 
σχέση με το 2000. Η σύγκλιση στο ιδιωτικό χρέος 
ήταν αναμενόμενη καθώς η χώρα έγινε μέλος της 
Ευρωζώνης (χαμηλά και σταθερά επιτόκια) και οι 
Έλληνες «γεύθηκαν» επιτέλους ό,τι είχαν στερηθεί 

στο παρελθόν, λόγω υψηλών πραγματικών επιτο-
κίων, αστάθειας, πληθωρισμού, υποτιμήσεων, με-
γάλων ελλειμμάτων κ.ο.κ. Απλώς, η κοινωνία μας 
φαίνεται ότι μάλλον «βαρυστομάχιασε», καθώς με 
το εύκολο και φθηνό χρήμα «χτίσθηκαν» περιου-
σίες που η αποτίμησή τους απαιτούσε τη διαρκή 
εισροή δανειακών κεφαλαίων για να χρηματοδο-
τείται το δημόσιο και κατ’ επέκταση η οικονομία. Η 
διαδικασία αυτή συσσώρευσης περιουσίας, όπως 
ήταν φυσιολογικό, διακόπηκε απότομα. Το είδος 
του αναπτυξιακού προτύπου που ακολούθησε η 
χώρα μας στην περίοδο πριν από την κρίση δι-
ευκόλυνε τη συσσώρευση περιουσίας μέσω του 
υπερδανεισμού του Δημοσίου και της μεγάλης 
παραοικονομίας και φοροδιαφυγής. Δηλαδή, η 
παραγωγή εισοδήματος στηρίχθηκε εν πολλοίς σε 
μεγάλα δημοσιονομικά (καταναλωτικά) ελλείμματα 
που χρηματοδοτήθηκαν από το εξωτερικό (από ξέ-
νες αποταμιεύσεις, δηλαδή), και έφτασε η στιγμή 
που το εξωτερικό χρέος έπρεπε να εξυπηρετηθεί. 
Τα χρήματα όμως πήγαιναν με πελατειακή λογική 
στην κατανάλωση και την αναίτια μεγέθυνση του 
κράτους και όχι στις επενδύσεις και δεν υπήρχαν 
πλεονάσματα για να εξυπηρετηθούν τα χρέη. Ήταν, 
λοιπόν, απαραίτητο να μειωθούν οι ανισορροπίες 
και η αύξηση των εισοδημάτων να στηρίζεται σε 
δικές μας αποταμιεύσεις. Έτσι σήμερα πληρώνου-
με το στρεβλό αναπτυξιακό πρότυπο του παρελ-
θόντος. Αυτό που δεν φαίνεται στα στοιχεία της 

περιουσιακής κατάστασης των Ελλήνων και δεν 
προβάλλεται επαρκώς είναι τα τεράστια ελλείμμα-
τα του ασφαλιστικού συστήματος που θα συνεχί-
σουν να απορροφούν σημαντικούς πόρους και στο 
μέλλον, θέτοντας περιορισμούς στην αναπτυξιακή 
πορεία της χώρας, εάν δεν αντιμετωπισθούν. Οι 
παλαιότερες γενιές στην ουσία δανείσθηκαν όχι 
μόνο τις αποταμιεύσεις των ξένων, αλλά και τις 
μελλοντικές αποταμιεύσεις των παιδιών τους. 
Μπορεί, λοιπόν, στην περίοδο της επίπλαστης ευ-
ημερίας να αυξήθηκε σημαντικά η περιουσία των 
νοικοκυριών, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έγινε 
αυτό θέτει σήμερα σε δοκιμασία την ικανότητα 
των νεότερων γενεών να εργάζονται, να αποταμι-
εύουν και να δημιουργούν οικογένειες στη χώρα 
μας. Όπως αναφέρει ο ΣΕΒ, η κοινωνία μας δεν 
διαθέτει σήμερα ούτε ίχνος συνταξιοδοτικής απο-
ταμίευσης από τις εισφορές που κατεβλήθησαν 
και που, δυστυχώς, αναλώθηκαν σε πληρωμές πα-
χυλών παροχών στους σημερινούς συνταξιούχους, 
αναντίστοιχων με τις δυνατότητες του συστήματος. 
Συνεπώς, η περιουσία που έχει συσσωρευθεί δεν 
επιδέχεται καμίας περαιτέρω φορολόγησης κα-
θώς, κάθε τέτοια παρέμβαση θα τείνει να μειώνει 
το απόθεμα περιουσίας και να κάνει ακόμη δυ-
σκολότερη την επιβίωση των μελλοντικών γενιών. 
Αντίθετα, η πολιτεία επιβάλλεται να στηρίξει την 
αποταμίευση των νοικοκυριών παρέχοντας κίνη-
τρα, ώστε να χρηματοδοτηθούν επενδύσεις και να 
έλθει η ανάπτυξη.

ΣΕΒ: Οι Έλληνες έχουν χάσει σχεδόν ένα... ΑΕΠ μέσα στην κρίση
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Σημαντική υπέρβαση, τόσο των αρχικών, όσο 
και των αναθεωρημένων στόχων του Προϋπολο-
γισμού, παρουσίασαν τα δημόσια έσοδα το 2016 
επιβεβαιώνοντας την θετική πορεία των δημοσιο-
νομικών μεγεθών, μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Όπως 
προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων που δόθηκαν στη δημοσι-
ότητα, η υπέρβαση των εσόδων προ επιστροφών 
φόρων σε σχέση με τον αναθεωρημένο στόχο 
του Προϋπολογισμού, ανήλθε σε 1,848 δισ. ευρώ, 
ενώ των εσόδων μετά τις επιστροφές σε 1,870 
δισ. ευρώ. Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της ΑΑΔΕ, τα έσοδα προ επιστροφών διαμορφώ-
θηκαν στα 53,112 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 
3,60% τον αναθεωρημένο στόχο του Προϋπο-
λογισμού των 51,264 δισ. ευρώ (υπέρβαση 1,848 
δισ. ευρώ). Οι επιστροφές έφθασαν σχεδόν τον 
αναθεωρημένο στόχο του Προϋπολογισμού, κλεί-
νοντας στα 3,265 δισ. ευρώ έναντι αναθεωρημένου 
στόχου 3,287 δισ. ευρώ (απόκλιση -0,67%). Να 
σημειωθεί ότι στο ποσό αυτό δεν περιλαμβάνονται 
οι επιπλέον επιστροφές ληξιπρόθεσμων υποχρε-
ώσεων, ύψους 1,026 δισ. ευρώ, που προέρχονται 
από έκτακτη χρηματοδότηση και δεν αφαιρούνται 
από τα έσοδα. Τα έσοδα, αφαιρουμένων των επι-
στροφών, διαμορφώθηκαν στα 49,847 δισ. ευρώ, 

υψηλότερα κατά 3,90% του αναθεωρημένου 
στόχου των 47,977 δισ. ευρώ (υπέρβαση 1,870 

δις ευρώ). 

Mειώθηκε το πρωτογενές πλέονασμα του Προυπολογι-
σμού το 2016 στα 1,94 δισ. ευρώ από 3,5 δισ. ευρώ το 
2015. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλά-
δος το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης 
παρουσίασε έλλειμμα 3,569 δισ.ευρώ, έναντι ελλείμμα-
τος 3,359 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋ-
πολογισμού διαμορφώθηκαν σε 48,941 δισ. ευρώ, από 
45,607 δισ. ευρώ πέρυσι. Σε αυτά δεν περιλαμβάνονται 
43 εκατ. ευρώ από τη μεταφορά των αποδόσεων ομο-
λόγων του Ελληνικού Δημοσίου από την Τράπεζα της 
Ελλάδος. Όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προ-
ϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες 
ύψους περίπου 3,5 δισ. ευρώ που αφορούν την πληρωμή 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθηκαν σε 51,143 δισ. 
ευρώ, από 48,043 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Δε-
κεμβρίου 2015. Η δαπάνη για τόκους διαμορφώθηκε στα 

3,6 δισ. ευρώ από 2,5 δισ. ευρώ αντιστοίχως. 

ΑΑΔΕ: Σημαντική  
υπέρβαση των εσόδων  
1,8 δισ ευρώ για το 2016

Μικρότερο πρωτογενές 
πλέονασμα σε ταμειακή 
βάση το 2016, σύμφωνα με 
την Τράπεζα της Ελλάδος

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κήρυξε δήμους 
της Θεσσαλίας και στους τέσσερις νομούς, λόγω 
των έντονων και καταστροφικών καιρικών φαι-
νομένων ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας 
Αγοραστός ύστερα από αίτημα προς το υπουργείο 
Εσωτερικών κι ενώ είχαν προηγηθεί ανάλογα αιτή-
ματα των δήμων. Πιο συγκεκριμένα, κηρύσσει σε 
κατάσταση έκτακτης ανάγκης τους δήμους: Αλμυ-

ρού, Ζαγοράς - Μουρεσίου, Καλαμπάκας, Καρδί-
τσας, Παλαμά, Πύλης Σοφάδων, Τεμπών, Φαρσά-
λων, Μουζακίου, Πλαστήρα, Αργιθέας, Ελασσόνας 
και Τρικαίων. Σημειώνεται, ότι έχουν ήδη κηρυχτεί 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης οι δήμοι Σκοπέ-
λου και Αλοννήσου. Η κατάσταση έκτακτης ανά-
γκης ισχύει από τις 07/01/2017 και για ένα μήνα 
έως τις 07/02/2017 

Δήμοι της Θεσσαλίας σε κατάσταση  
έκτακτης ανάγκης

Υπεγράφη χθες από τον υπουργό Οικονομικών, Ευ-
κλείδη Τσακαλώτο και τον πρέσβη των Ηνωμένων 
Πολιτειών της Αμερικής, Geoffrey Pyatt, η Διμερής 
Συμφωνία Ελλάδας- ΗΠΑ για τη βελτίωση της διε-
θνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμο-
γή του νόμου περί φορολογικής συμμόρφωσης λο-
γαριασμών της αλλοδαπής (Νόμος FATCA -Foreign 
Account Tax Compliance Act), καθώς και το σχετικό 
Μνημόνιο Συνεννόησης των δύο πλευρών. Η συ-
γκεκριμένη συμφωνία, η οποία αποτελεί οδηγό του 
Προτύπου Αυτόματης Ανταλλαγής Πληροφοριών 
του ΟΟΣΑ, σε συνδυασμό με το υπάρχον Σύστημα 

Ηλεκτρονικής Διασταύρωσης Τραπεζικών Κινήσε-
ων και Φορολογικών Δηλώσεων της ΑΑΔΕ, αποτε-
λούν ισχυρά εργαλεία των ελληνικών φορολογικών 
αρχών για την πάταξη της φοροδιαφυγής και τον 
εντοπισμό αδήλωτων εισοδημάτων. Το υπουργείο 
Οικονομικών, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνω-
ση, έχοντας ως πρώτο στόχο την ενίσχυση της φο-
ρολογικής συμμόρφωσης, αλλά και την δημιουργία 
φορολογικής συνείδησης, καλεί τους πολίτες που 
διαθέτουν αδήλωτα εισοδήματα να αξιοποιήσουν το 
νόμο για την οικειοθελή αποκάλυψη αδήλωτης φο-
ρολογικής ύλης. 

Συμφωνία Ελλάδας-ΗΠΑ για τη βελτίωση της διεθνούς 
φορολογικής συμμόρφωσης

H ΕΚΤ θεωρεί ότι το Δημόσιο Χρέος όλων των χωρών 
της ευρωζώνης είναι βιώσιμο

«Δεν υπάρχει χώρα στην ευρωζώνη που η ΕΚΤ να θεωρεί 
ότι το Δημόσιο Χρέος της δεν είναι βιώσιμο». Τη διαβεβαί-
ωση αυτή έκανε χθες ο πρόεδρος της Ευρωπαικής Κεντρι-
κής Τράπεζας Μάριο Ντράγκι, συμπληρώνοντας ότι ειδικά 
όσον αφορά στην περίπτωση της Ελλάδος η χώρα βρίσκε-
ται σε πρόγραμμα και στην παρούσα φάση διεξάγονται δι-
απραγματεύσεις μεταξύ της κυβέρνησης και των πιστωτών 
της. Απαντώντας σε ερώτηση κατά πόσο θα δημιουργούσε 
πρόβλημα βιωσιμότητας στο Δημόσιο Χρέος της Ιταλίας μία 
απότομη μείωση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης 
υπό την πίεση που ασκεί η Γερμανία, ο επικεφαλής της ΕΚΤ 
επισήμανε ότι όπως έχει αποδείξει στο παρελθόν οι απο-
φάσεις της Κεντρικής Τράπεζας λαμβάνονται σε καθεστώς 
πλήρους ανεξαρτησίας, με μοναδικό γνώμονα την επίτευξη 
των στόχων που έχει θέσει η ίδια η Τράπεζα. Κατά τα λοι-
πά, ο πρόεδρος της ΕΚΤ άφησε για πρώτη φορά ανοικτό 
το ενδεχόμενο αύξησης των επιτοκίων στο μέλλον, υπο-
γραμμίζοντας ότι «τα πραγματικά επιτόκια θα αυξηθούν 
όταν θα ισχυροποιηθεί η ανάκαμψη της ευρωζώνης». Ο 
ίδιος υπεραμύνθηκε της πολιτικής των χαμηλών επιτοκίων 
που εφαρμόζει η ΕΚΤ υποστηρίζοντας ότι από αυτή έχουν 
ωφεληθεί όλες οι χώρες μηδέ της Γερμανίας εξαιρουμέ-
νης. Άλλωστε, όπως ανέφερε, η ανάκαμψη της ευρωζώνης 
είναι προς το συμφέρον όλων, συμπεριλαμβανομένων των 
Γερμανών. Η ΕΚΤ για ακόμη μία φορά έκανε έκκληση σε 

όλες τις χώρες της ευρωζώνης να ενισχύσουν τις διαρθρω-
τικές μεταρρυθμίσεις, καθώς η νομισματική πολιτική από 
μόνη της δεν επαρκεί για την ανάκαμψη της οικονομίας 
και την επαναφορά του πληθωρισμού σε ανοδική τροχιά. 
Παρόλο που στο μέτωπο του πληθωρισμού, όπως ανέφερε 
ο κ. Ντάγκι, οι ενδείξεις τον Δεκέμβριο είναι ενθαρρυντι-
κές. Επιπροσθέτως θετικά είναι τα πρώτα μηνύματα για την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης στο τέταρτο τρίμηνο του 2016. 
Υπενθυμίζεται ότι στο τρίτο τρίμηνο το ΑΕΠ της ευρωζώνης 
αυξήθηκε με ρυθμό 0,3%. Για το πρόγραμμα ποσοτικής χα-
λάρωσης η ΕΚΤ δημοσιοποίησε σήμερα τα κριτήρια για την 
ένταξη σε αυτό ομολόγων τα οποία μέχρι πρότινος εξαι-
ρούνταν του προγράμματος, καθώς η απόδοση τους ήταν 
χαμηλότερη από το ελάχιστο επιτόκιο αποδοχής καταθέ-
σεων της ΕΚΤ. Η κίνηση αυτή σύμφωνα με τον πρόεδρο 
της ΕΚΤ αποτελεί μία έμμεση διεύρυνση του προγράμμα-
τος QE. Σε κάθε περίπτωση ο κ. Ντάγκι διαβεβαίωσε ότι 
η ΕΚΤ παραμένει σε ετοιμότητα προκειμένου να διευρύνει 
το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης (σ.σ από τον Απρίλιο 
μειώνεται στα 60 δισ. ευρώ το μηνιαίο όριο αγορών ομο-
λόγων από την αγορά) εφόσον τούτο κριθεί απαραίτητο. Σε 
γενικές γραμμές πάντως, η ΕΚΤ θεωρεί ότι τόσο η πολιτική 
ποσοτικής χαλάρωσης που εφαρμόζει όσο και η νομισμα-
τική πολιτική που ακολουθεί από το 2014 και μετά έχουν 
επιφέρει θετικά αποτελέσματα και κρίνονται επιτυχημένα. 



Ξεκινά την άνοιξη το έργο ανάπλασης του Φαληρικού όρμου

Η Εθνική Βιβλιοθήκη μετακομίζει στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος 
«Σταύρος Νιάρχος»

Σε χρόνο ρεκόρ δρομολογήθηκε και αναμένεται να 
ολοκληρωθεί η ανάπλαση του Φαληρικού όρμου, με την 
κατασκευή ενός έργου υποδομής, τεράστιας σημασίας 
για την αντιπλημμυρική θωράκιση της ευρύτερης περι-
οχής, αλλά και για τον επαναπροσανατολισμό της πρω-
τεύουσας, σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ δημοσιεύει 
το ΑΠΕ. «Το μεγάλο στοίχημα για εμάς τώρα, είναι να 
ολοκληρωθεί το έργο έγκαιρα, έως τις 31/ 12/ 2018 και 
εντός του προϋπολογισμού» δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
ενθουσιασμένος από την επιτυχή έκβαση του διεθνούς 
μειοδοτικού διαγωνισμού, που διεξήγαγε στα γραφεία 
της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Αττικής, 
ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών, Χρήστος Καραμά-
νος. Επισημαίνει ότι δεν πρόκειται για ανάθεση, όπως 
«σκόπιμα» επικαλούνται κάποιοι, αλλά για κατακύρωση 
του αποτελέσματος του μειοδότη, στο απόλυτα συμφέ-
ρον για το Δημόσιο και τους πολίτες, ποσό των 70 εκατ. 
ευρώ, έναντι του αρχικά προβλεπόμενου για την κατα-
σκευή του έργου ποσού, των 150 εκατ. ευρώ. Αναφέρει 
ότι ο διαγωνισμός διεξήχθη στις 15/1/17, σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις 
Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ- διεθνής, ηλεκτρο-
νικός και αδιάβλητος), με ανοικτή διαδικασία επιλογής 
αναδόχου κατασκευής έργου, με ενσφράγιστες προ-
σφορές και με το σύστημα της χαμηλότερης οικονο-
μικής προσφοράς. Συμμετείχαν έξι ελληνικές και δύο 
ιταλικές εταιρίες, όπου ο προσωρινός μειοδότης του 
έργου «Άκτωρ» έκανε την πιο συμφέρουσα προσφορά, 
με έκπτωση περίπου 54%. Τονίζει ότι ο απόλυτα διαφα-
νής τρόπος διεξαγωγής του διαγωνισμού «απέτρεψε 
τις μεταξύ των εργολάβων συνεννοήσεις, κάτι το οποίο 
συνέβαινε στο παρελθόν, με αποτέλεσμα να κατακυρώ-
νονται έργα με ποσοστά έκπτωσης πάρα πολύ χαμηλά, 
ακόμη και με μονοψήφια νούμερα». Ο αντιπεριφερει-
άρχης Οικονομικών χαρακτηρίζει το ποσό ιδιαίτερα 
ανταγωνιστικό και εκτιμά ότι εάν δεν υπάρξουν έως και 
σήμερα ενστάσεις, η Περιφέρεια, η οποία, σημειωτέον, 
χρηματοδοτεί από ιδίους πόρους το έργο, θα προχωρή-
σει στην οριστική ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη 

σε οριστικό. Θα ακολουθήσει η σύμβαση και η έναρξη 
των εργασιών, «οπότε και θα ανοίξει ο δρόμος ενός ση-
μαντικού έργου για την Αττική και τους πολίτες της, στις 
αρχές Μαρτίου». Ο κ. Καραμάνος διευκρινίζει ότι δεν 
πρόκειται για «έργο βιτρίνας», όπως επίσης επικαλού-
νται ορισμένοι, με την αιτιολογία της απόρριψής του ως 
τέτοιο στο παρελθόν και της μη ένταξής του στο ΕΣΠΑ, 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφέρει, ότι τότε το 
έργο αφορούσε τρία υποέργα: Υποδομής (αντιπλημμυ-
ρικά, συγκοινωνιακά), επιδομής (ανάπλαση, διαμόρφω-
ση χώρων αναψυχής) και μαρίνα, συνολικού κόστους 
500 εκατ. ευρώ, το οποίο είχε κατατεθεί μαζί με το έργο 
για την πεζοδρόμηση της Πανεπιστημίου. Από την πλευ-
ρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Νότιου Τομέα, Χρήστος 
Καπάταης, ο οποίος αντέδρασε άμεσα με ανακοίνωση 
με τον τίτλο «Τι δεν κατάλαβαν;» στις αντιδράσεις για 
το αποτέλεσμα του διαγωνισμού, χαρακτηρίζει το έργο 
«πάρα πολύ σημαντικό αντιπλημμυρικό και κοινωνικά 
αναγκαίο».  Μάλιστα, υπερασπιζόμενος την περιφε-
ρειάρχη Αττικής, τονίζει κατηγορηματικά ότι: « Η Ρένα 
Δούρου, ουδέποτε μπήκε στο παιχνίδι της ονοματολο-
γίας και της σκανδαλολογίας, όπως ορισμένοι με επι-
λεκτική μνήμη υποστηρίζουν, διαστρεβλώνοντας την 
πραγματικότητα (δεν είναι άλλωστε η πρώτη φορά) κι 
επιχειρώντας να παρουσιάσουν το άσπρο, μαύρο. Ας το 
πάρουν όμως απόφαση: η Δούρου δεν στοχοποιεί πρό-
σωπα, δεν ασχολείται με ονοματολογίες -επιλέγει να 
κάνει έργο απτό και συγκεκριμένο στην Περιφέρεια Ατ-
τικής, αντιμετωπίζοντας χρόνιες παθογένειες (γραφει-
οκρατία, διαφθορά) και θέτοντας κανόνες σε ένα τοπίο 
που ήταν άναρχο επί χρόνια, με ό,τι αυτό συνεπαγόταν 
για το δημόσιο χρήμα. Στο ίδιο πλαίσιο αναγκάστηκε να 
κινηθεί και η ΠΑΤΤ, υπογραμμίζοντας σε ανακοίνωσή 
της ότι «στην Περιφέρεια Αττικής δεν υπάρχουν “ημέτε-
ρες” εταιρίες, οι διευθυντές και οι υπεύθυνοι των υπη-
ρεσιών της δεν εντέλλονται και ούτε υφίστανται “ιδι-
αίτερες” σχέσεις με δημοσιογράφους. Η διοίκηση της 
Περιφέρειας θέτει το νομικό πλαίσιο που οφείλουν να 
σέβονται όλοι προς όφελος των πολιτών. Στο παρελθόν 
της διαπλοκής, της συναλλαγής και της διασπάθισης 

του δημοσίου χρήματος, η Περιφέρεια Αττικής απαντά 
έμπρακτα με διαφάνεια, κοινωνική αποτελεσματικότητα 
και προστασία του δημοσίου συμφέροντος». Υπενθυμί-
ζουμε ότι το έργο αφορά τη διευθέτηση ενός χρόνιου 
προβλήματος που μάστιζε τις περιοχές της Καλλιθέας 
του Ταύρου και του Μοσχάτου, των οποίων οι περίπου 
160.000 κάτοικοι, κάθε χειμώνα ζούσαν με τον εφιάλτη 
των πλημμυρών, που έθεταν σε κίνδυνο τις περιουσί-
ες και τις ζωές τους ακόμη. Το «τεχνητό φράγμα» της 
υπερυψωμένης λεωφ. Ποσειδώνος, η οποία κατασκευ-
άστηκε επάνω στους εκατοντάδες τόνους αδρανών υλι-
κών από τα κτίρια της πρωτεύουσας (τα οποία δόθηκαν 
για αντιπαροχή από την δεκαετία του ’50), έκλεισαν την 
πρόσβαση των νερών προς την θάλασσα, αλλά και των 
κατοίκων προς αυτή. «Από πρόσωπο προς την θάλασσα, 
της έστρεψαν την πλάτη, γεγονός εκτός των άλλων και 
κοινωνικά άδικο», όπως επισημαίνει χαρακτηριστικά ο 
κ. Καπάταης. Το έργο επί της ουσίας προβλέπει. μετακί-
νηση της λεωφόρου χαμηλότερα προς την θάλασσα, σε 
μήκος της ακτογραμμής περίπου 2 χλμ και δημιουργία 
αντιπλημμυρικού καναλιού. Σύμφωνα με τη σύμβαση οι 
εργασίες αφορούν σε:  α) Συγκοινωνιακά έργα, οδικά 
και τροχιοδρομικά. β) Συναρτώμενα τεχνικά έργα οδού 
και τροχιόδρομου και τα έργα αποστράγγισης οδοστρω-
μάτων και τροχιόδρομου. γ) Υδραυλικά έργα υποδομής 
της περιοχής του υποέργου Ι, ήτοι τα αντιπλημμυρικά 
έργα, τα έργα αποχέτευσης ομβρίων και έργα απο-
κατάστασης δικτύων ΟΚΩ (αγωγοί φυσικού αερίου, 
ύδρευσης κλπ.), καθώς και ορισμένα υδραυλικά έργα 
εκτός περιοχής, όπως αντλιοστάσια, αγωγοί, Κέντρο 
Ανάκτησης Νερού στον Ελαιώνα.δ) Συνοδά ηλεκτρομη-
χανολογικά έργα των συγκοινωνιακών και υδραυλικών 
υποδομών. ε) Κυκλοφοριακή σήμανση-ασφάλιση και οι 
απαραίτητες τροποποιήσεις / συμπληρώσεις των εγκα-
ταστάσεων σηματοδότησης του συστήματος κυκλοφο-
ρίας οχημάτων και πεζών εντός της περιοχής του έργου 
Ι και η εγκατάσταση του απαιτούμενου εξοπλισμού για 
την ένταξη της περιοχής του έργου στο Σύστημα Διαχεί-
ρισης Κυκλοφορίας της Περιφέρειας Αττικής.

Η Εθνική Βιβλιοθήκη, ενόψει της μετάβασή της στο Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος «Σταύρος 
Νιάρχος», αναστέλλει προσωρινά κάποιες λειτουργίες της για το κοινό στους χώρους του Βαλ-
λιανείου κτιρίου, επί της οδού Πανεπιστημίου 32, εφόσον αξιοποιούνται αποκλειστικά για τον 
καθαρισμό, την επεξεργασία και τον εγκιβωτισμό 750.000 τεκμηρίων, αλλά και ως χώροι ερ-
γασίας και εκπαίδευσης για το προσωπικό και τους συνεργάτες της. Το εμβληματικό κτήριο της 
οδού Πανεπιστημίου παραμένει στην κυριότητα της Εθνικής Βιβλιοθήκης και μακροπρόθεσμα, 
όταν ολοκληρωθούν οι απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης, θα στεγάσει μέρος των συλλογών 
της και θα επαναλειτουργήσει ως αναγνωστήριο, εκθεσιακός χώρος και πύλη ενημέρωσης για 
τις υπηρεσίες της Εθνικής Βιβλιοθήκης στο κέντρο της πόλης. Έως τη μετεγκατάστασή της, το 
κοινό μπορεί να εξυπηρετηθεί από συνεργαζόμενες Βιβλιοθήκες, αναφέρει σε ανακοίνωσή της 
η Εθνική Βιβλιοθήκη. Όπως είναι γνωστό, σύμφωνα με τον τρέχοντα προγραμματισμό, η διαδι-
κασία παραλαβής του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, από το Ελληνικό Δημόσιο, 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί στα τέλη Φεβρουαρίου 2017. Αφού παραληφθούν οι νέες εγκα-

ταστάσεις, η Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος θα έχει στη διάθεσή της έξι μήνες για να ολοκλη-
ρώσει τη μετεγκατάστασή της και ακολούθως θα λειτουργήσει δοκιμαστικά δύο μήνες στο νέο 
της κτήριο.  Με αυτά τα δεδομένα, τα εγκαίνια των νέων εγκαταστάσεων και η επανέναρξη της 
εξυπηρέτησης του κοινού προγραμματίζονται για το φθινόπωρο του 2017.  Το πλαίσιο λειτουργί-
ας της Εθνικής Βιβλιοθήκης, από τον τρέχοντα μήνα έχει ως εξής, σύμφωνα με την ανακοίνωση: 
«Η εξυπηρέτηση του κοινού στο Kεντρικό Aναγνωστήριο και στο Aναγνωστήριο Xειρογράφων, 
καθώς και η παραλαβή και εκτέλεση παραγγελιών αντιγράφων παντός είδους, αναστέλλονται 
προσωρινά. Αντίθετα, το Κέντρο ISBN / ISMN / ISSN, το Τμήμα Εισαγωγής, το Λογιστήριο και 
η Γραμματεία της Εθνικής Βιβλιοθήκης εξακολουθούν να λειτουργούν κανονικά. Κατά το διά-
στημα εκτέλεσης των εργασιών προετοιμασίας και πραγματοποίησης της μετεγκατάστασης, η 
ενημέρωση του κοινού γίνεται από τους εξής διαύλους επικοινωνίας: Τηλεφωνικό κέντρο: 210 
3382505 / 210 3382541, Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 9πμ - 5μμ. Ιστοσελίδα μετάβασης με 
εφαρμογή Live Chat: transition.nlg.gr Δευτέρα έως Παρασκευή ώρες 9πμ - 5μμ 
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Περιοχές της Θεσσαλονίκης με μεγάλες oοικονομικές και κοινωνικές  
προκλήσεις φιλοδοξούν να αναβαθμίσουν οι Βιώσιμες Αστικές Αναπλάσεις

Αλλάζει ο ρόλος του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων  
των ασφαλιστικών εταιρειών, σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ

Περιοχές της Θεσσαλονίκης που αντιμετωπίζουν μεγάλες οικο-
νομικές και κοινωνικές προκλήσεις φιλοδοξεί να αναβαθμίσει το 
πρόγραμμα των Βιώσιμων Αστικών Αναπλάσεων, το οποίο, όπως 
επισήμανε η αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατου-
λίδου, θα διαχειριστεί η Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, 
σε συνεργασία με τους δήμους. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι 
δήμοι Θεσσαλονίκης, Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Παύλου Μελά, 
Νεάπολης - Συκεών, Πυλαίας - Χορτιάτη, Κορδελιού - Ευόσμου, 
Δέλτα και Καλαμαριάς. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ, στις 
προτάσεις που μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περιλαμβάνονται 
παρεμβάσεις όπως η αναβάθμιση του δυτικού παράκτιου μετώ-
που, καθώς και της παραλιακής ζώνης των δήμων Kαλαμαριάς 
και Πυλαίας-Χορτιάτη, αναπλάσεις στρατοπέδων όπως αυτό του 
Παύλου Μελά, ρεμάτων και εμπορικών κέντρων όπως αυτό του 
δήμου Κορδελιού Ευόσμου, μέτρα περιορισμού της ατμοσφαιρι-
κής ρύπανσης, όπως η αναβάθμιση σταθμών μέτρησης, καθώς 
και η ενοποίηση όλων των χώρων που καταλαμβάνουν σήμερα 
στο Δήμο Πυλαίας Χορτιάτη φορείς όπως η Τεχνόπολη, η Αλεξάν-
δρεια Ζώνη Καινοτομίας και το Cedefop. Ο εν λόγω σχεδιασμός θα 
τεθεί σε λίγες μέρες σε διαβούλευση, προκειμένου να κατατεθούν 

νέες προτάσεις, ενώ αργότερα προβλέπεται η έγκρισή του από τη 
Μητροπολιτική Επιτροπή. Τελικά οι προτάσεις θα κατατεθούν στη 
διαχειριστική αρχή και θα κριθούν ανάλογα με τον βαθμό ωριμό-
τητάς τους. Κατά την πρώτη ενημέρωση που έγινε σήμερα στη 
Μητροπολιτική Επιτροπή Θεσσαλονίκης, παρουσία εκπροσώπων 
των δήμων και διαφόρων φορέων, η κ. Πατουλίδου τόνισε, μεταξύ 
άλλων, ότι σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η πολύπλευρη ανάλυση 
που έγινε από ομάδα μελετητών, οι κεντρικές περιοχές της Θεσ-
σαλονίκης σήμερα έχουν απογυμνωθεί από την οικονομική δρα-
στηριότητα, το κτιριακό απόθεμα της πόλης θεωρείται γηρασμένο, 
το κυκλοφοριακό πρόβλημα γιγαντώνεται ενώ το δίκτυο πρασίνου 
χαρακτηρίζεται απογοητευτικό. Παράλληλα σημειώθηκε έντονη 
οικονομική συρρίκνωση ήδη από τη δεκαετία του ‘90, ενώ το ει-
σόδημα στην πόλη μειώνεται με διπλάσιο ρυθμό από ό,τι σε όλη 
την Περιφέρεια και παρατηρείται στασιμότητα του αστικού πλη-
θυσμού και κίνδυνος περιθωριοποίησης της πόλης. Επιπλέον κα-
ταγράφονται διάσπαρτες αναπλάσεις ασύνδετες μεταξύ τους και 
ταυτόχρονα αναξιοποίητα κτίρια και γήπεδα δημοτικής ιδιοκτησί-
ας. Μιλώντας για τους στόχους της βιώσιμης αστικής ανάπτυξης 
υπογράμμισε ότι σε αυτούς περιλαμβάνονται η αντιμετώπιση 

της οικονομικής κρίσης, η αποκατάσταση του οικονομικού ιστού 
της πόλης μέσω ενός πυρήνα ανταγωνιστικών, καινοτόμων και 
ανθεκτικών επιχειρήσεων, η παροχή καλύτερου, βιώσιμου περι-
βάλλοντος ζωής και εργασίας στους κατοίκους της, ιδίως στις πιο 
υποβαθμισμένες περιοχές και για τις πιο ευάλωτες κοινωνικές και 
δημογραφικές ομάδες, η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και 
η βελτίωση του περιβάλλοντος. Εκπρόσωποι της διαχειριστικής 
αρχής διευκρίνισαν ότι η διαδικασία που ακολουθείται προβλέπει 
αρχικά την επιλογή των στόχων και στη συνέχεια των δράσεων, τις 
οποίες θα συνοδεύουν τα έργα που θα είναι συμβατά με αυτές. Σε 
ό,τι αφορά τις προτάσεις, η κ. Πατουλίδου είπε ότι υποβλήθηκαν 
150, με έναν κατ΄ εκτίμηση συνολικό προϋπολογισμό 281 εκατ. 
ευρώ, δηλαδή σχεδόν 3,5 φορές τον προϋπολογισμό της Ολοκλη-
ρωμένης Χωρικής Παρέμβασης, που είναι περίπου 85 εκατ. ευρώ. 
Κατά την συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής, η αντιδή-
μαρχος αστικής ανθεκτικότητας και αναπτυξιακών προγραμμά-
των του Δήμου Θεσσαλονίκης, Λίνα Λιάκου, ζήτησε να υπάρξει 
συνάντηση παρουσία όλων των δήμων σε επίπεδο διαβούλευσης 
και υπογράμμισε την ανάγκη να βοηθηθούν οι δήμοι μεταξύ τους 
ώστε να ωριμάσουν διαδημοτικά έργα. 

Μεταβάλλεται δραστικά ο ρόλος του Γενικού Διευθυντή Διαχείρισης Κινδύνων των ασφαλι-
στικών εταιρειών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας της ΕΥ. Η έρευνα της ΕΥ, Insurance 
CRO Survey 2016, καλύπτει τις περιοχές της ΕΜΕΙΑ, (Ευρώπη, Μέση Ανατολή, Ινδία και Αφρι-
κή). Το παρατεταμένο περιβάλλον χαμηλών επιτοκίων, σε συνδυασμό με την αμφισβήτηση του 
παραδοσιακού μοντέλου λειτουργίας των ασφαλιστικών επιχειρήσεων επέδρασαν αρνητικά 
στην κερδοφορία των μεγάλων ασφαλιστικών ομίλων το 2016. Παράλληλα, οι γεωπολιτικές 
εξελίξεις, όπως το Brexit, εντείνουν το κλίμα αβεβαιότητας, ενισχύοντας το ρόλο του CRO. 
Σύμφωνα με την έρευνα, η λειτουργία της διαχείρισης κινδύνων δεν περιορίζεται πλέον σε 
ζητήματα συμμόρφωσης, αλλά επεκτείνεται και σε ζητήματα επιχειρηματικού σχεδιασμού και 
στρατηγικής. Το νέο ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας και εποπτείας των ασφαλιστικών επιχειρήσε-
ων, Solvency II, δημιούργησε την ανάγκη άμεσης σύνδεσης των εννοιών της αξίας, του ρίσκου 
και των κεφαλαίων, τοποθετώντας τη διαχείριση κινδύνων στο επίκεντρο αυτής της προσπά-
θειας. Ως αποτέλεσμα, τα στελέχη που ασχολούνται με τη διαχείριση κινδύνων αναφέρουν ότι 
έχουν σταδιακά ανακατανείμει το φόρτο εργασίας τους, αφιερώνοντας πλέον έως και το 90% 
του χρόνου τους στη διαχείριση της επιχείρησης, έναντι μόλις 10% σε θέματα συμμόρφωσης. 
Χαρακτηριστική είναι η αντίδραση των CROs που συμμετείχαν στην έρευνα όταν τους ζητή-
θηκε να προσδιορίσουν πώς βλέπουν την αποστολή τους, με τις απαντήσεις να κατανέμονται 
ισομερώς σε τρεις ομάδες. Περίπου ένας στους τρεις CROs παραμένει στην παραδοσιακή 
θεώρηση του ρόλου του για την προστασία της διοίκησης από ανεπιθύμητα συμβάντα. Μια 
δεύτερη ομάδα αναφέρεται στον προσδιορισμό των μελλοντικών κινδύνων, στην ανάδειξη και 
την ευαισθητοποίηση της επιχείρησης απέναντί τους. Τέλος, μια τρίτη ομάδα βλέπει την απο-
στολή του CRO ως μια άλλη όψη της στρατηγικής, συνυφασμένη με τη δημιουργία ευκαιριών. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι στην τρίτη ομάδα συγκλίνουν τα στελέχη που δραστηριοποιούνται 
σε πιο ώριμες και σταθερές αγορές. Η ενίσχυση του ρόλου των CROs οδηγεί στην ανάγκη 
αντικειμενικής μέτρησης και αποτίμησης της προστιθέμενης αξίας της συνεισφοράς τους. 
Ωστόσο, η πλειοψηφία των CROs δεν έχουν υιοθετήσει μέχρι σήμερα αντικειμενικούς δείκτες 
αποδοτικότητας και θεωρούν ότι η επιτυχία τους επιβεβαιώνεται από τις θετικές αναφορές των 
οίκων αξιολόγησης ή των ελεγκτικών αρχών στην επιχείρηση, ή ακόμη και από τη θετική αξι-
ολόγηση των διοικητικών συμβουλίων. Το νέο περιβάλλον και οι αυξημένες αρμοδιότητες των 
CROs δημιουργούν και μια σειρά από νέες προκλήσεις, ιδιαίτερα ως προς την εφαρμογή της 

αρχής των τριών γραμμών άμυνας σε σχέση με τη διαχείριση κινδύνων. Βασικές προκλήσεις, 
σύμφωνα με την έρευνα, αποτελούν η δυσκαμψία που επιβάλλει το μοντέλο των τριών γραμ-
μών άμυνας, το κόστος της εμπλοκής μεγάλου αριθμού στελεχών και η μειωμένη αίσθηση 
ανάληψης της ευθύνης από την πρώτη γραμμή άμυνας. Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων 
αυτών, θα πρέπει να καθορίζονται με σαφήνεια τα όρια των ευθυνών, να αποσαφηνίζονται τα 
επίπεδα των παρεχόμενων υπηρεσιών διασφάλισης από τη δεύτερη γραμμή άμυνας ως προς 
τα ζητήματα συμμόρφωσης με το Solvency II, να επιβεβαιώνεται διαρκώς η ευθύνη από την 
πρώτη γραμμή άμυνας, καθώς και να καθορίζεται ο ρόλος του CRO στη λήψη στρατηγικών 
αποφάσεων και στον καταμερισμό των ευθυνών μεταξύ των τριών γραμμών άμυνας. Σημαντι-
κή πρόκληση για τους CROs αποτελεί, επίσης, η ενίσχυση της λογοδοσίας και η πληρέστερη 
κατανόηση της διάθεσης ανάληψης κινδύνων. Ενώ μεταξύ των διευθυντικών στελεχών υπάρ-
χει επαρκής κατανόηση, γίνεται επιτακτική η ανάγκη μεγαλύτερης κατανόησης και ανάληψης 
ευθύνης στα πιο χαμηλόβαθμα στελέχη. Η μεγάλη πλειοψηφία των CROs, σε ποσοστά μεταξύ 
70% και 90%, έχουν υιοθετήσει σαφή όρια ως προς τους βασικούς κινδύνους, όπως τα επιτό-
κια, η ρευστότητα και οι πιστωτικοί κίνδυνοι. Ωστόσο, ένα σημαντικό ποσοστό των CROs δεν 
έχει υιοθετήσει αντίστοιχα όρια για τους λειτουργικούς κινδύνους. Οι λειτουργικοί κίνδυνοι 
μπορούν να έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην κερδοφορία των ασφαλιστικών εταιρειών, ενώ εν-
δέχεται να οδηγήσουν και σε σημαντική βλάβη της φήμης και της εικόνας μιας επιχείρησης. 
Ωστόσο, πολλά από τα στελέχη που συμμετείχαν στην έρευνα αναφέρουν ότι αφιερώνουν μόνο 
το 20% του χρόνου τους στη συγκεκριμένη κατηγορία κινδύνων. Οι απειλές που συνδέονται 
με τον κυβερνοχώρο αποτελούν μία μόνο κατηγορία επιχειρησιακών κινδύνων, μεταξύ όσων 
προσελκύουν την προσοχή των CROs. Με τα δεδομένα αυτά, δεν αποτελεί έκπληξη ότι οι CROs 
επιδιώκουν να ισχυροποιήσουν και αναβαθμίσουν τις αρμοδιότητές τους. Το 33% των συμμε-
τεχόντων ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός της διεύθυνσής του αναμένεται να αυξηθεί, ενώ μό-
λις το 13% εκτιμά ότι θα μειωθεί και το 54% αναφέρει ότι θα παραμείνει στα σημερινά επίπεδα. 
Η πλειοψηφία, όμως, των ερωτηθέντων αναφέρει ότι προτεραιότητά του αποτελεί η αναζήτηση 
ικανών στελεχών, με τις επενδύσεις στην τεχνολογία να έρχονται δεύτερες. Η έρευνα καταλή-
γει ότι η συγκρότηση μιας ομάδας που συγκεντρώνει μαθηματικές δεξιότητες, αντίληψη του 
επιχειρηματικού και πολιτικού περιβάλλοντος και υψηλά επίπεδα συναισθηματικής νοημοσύ-
νης αποτελεί προϋπόθεση της αποτελεσματικής λειτουργίας διαχείρισης κινδύνων.
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Στη συγκρότηση επιτροπής, που θα μελε-
τήσει τα οικονομικά της εκπαίδευσης σε 
όλες τις βαθμίδες της, με στόχο τα πορί-
σματα να αποτελέσουν εργαλείο για την 
κρατική χρηματοδότηση και να καλύπτο-
νται οι ανελαστικές δαπάνες, θα προχω-
ρήσει η κυβέρνηση, όπως έκανε γνωστό, 
μιλώντας το πρωί στη Βουλή, ο υπουργός 
Παιδείας Κωνσταντίνος Γαβρόγλου, ο 
οποίος σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του 
ΑΠΕ  έκανε επίσης γνωστό ότι το επόμενο 
διάστημα θα κατατεθεί σχέδιο νόμου για 
το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθει-
ας.  «Υπάρχει απόφαση της Κυβέρνησης 
και θα ανακοινωθεί σε περίπου δέκα μέρες 
το αργότερο από τον πρωθυπουργό η συ-
γκρότηση μιας Επιτροπής για να μελετήσει 
τα οικονομικά τής εκπαίδευσης, από τα 
προνήπια μέχρι και τα διδακτορικά, ώστε 
με βάση τα πορίσματα της Επιτροπής να 
δεσμευθεί η Κυβέρνηση ότι θα κλείσει η 
ψαλίδα ως προς τις ανελαστικές δαπάνες 
την επόμενη τριετία» είπε ο κ. Γαβρόγλου, 
ο οποίος τόνισε ότι προσβλέπει στη συνερ-
γασία με τα άλλα κόμματα ώστε να εντοπι-
στούν όλες οι αδυναμίες του συστήματος. 
Ο υπουργός Παιδείας είχε κληθεί να απα-
ντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή 

του Ποταμιού Κώστα Μαυρωτά, σχετικά 
με την υποχρηματοδότηση του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Κλειστοί θα παραμείνουν το Σαββατοκύριακο οι 
σταθμοί «Αττική» και «Ακρόπολη» της γραμμής 
2, καθώς και οι σταθμοί «Μέγαρο Μουσικής» 
και «Εθνική Αμυνα» της γραμμής 3 του μετρό, 
για την εκτέλεση τεχνικών εργασιών που αφο-
ρούν την εγκατάσταση του νέου αυτόματου συ-
στήματος συλλογής κομίστρου.  Κατά τη διάρ-
κεια του διημέρου, οι συρμοί θα διέρχονται από 
τους παραπάνω σταθμούς χωρίς στάση ενώ οι 
μετεπιβιβάσεις, μεταξύ των γραμμών 1 και 2 ,θα 
γίνονται στον σταθμό «Ομόνοια». Ο σταθμός 
«Αττική» της γραμμής 1 (πρώην ΗΣΑΠ) θα λει-

τουργήσει κανονικά.

Συγκρότηση επιτροπής 
της Βουλής, που θα 
μελετήσει τα οικονομικά 
σε όλες τις βαθμίδες 
της εκπαίδευσης

Κλειστοί  
το Σαββατοκύριακο  
τέσσερις σταθμοί μετρό 

Υπογράφηκε από τον ειδικό γραμματέα Διαχείρισης Το-
μεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Ευρωπαϊ-
κού Κοινωνικού Ταμείου, του υπουργείου Οικονομίας, 
Γιώργο Ιωαννίδη, η ένταξη της πράξης «Πρόγραμμα 
Χορήγησης Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές Σπουδές 
Δευτέρου Κύκλου Σπουδών». Η Πράξη θα υλοποιηθεί 
από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ) και έχει 
συνολικό προϋπολογισμό 4.136.781,60 ευρώ. Στόχος 
της δράσης είναι η οικονομική υποστήριξη (υπό μορ-
φή υποτροφίας) 293 υποψηφίων διδακτόρων οι οποίοι 

έχουν ξεκινήσει το διδακτορικό τους το χρονικό διάστη-
μα από 1-7-2013 έως και 10-1-2015, και συνεπώς δεν 
μπορούσαν να υποβάλουν πρόταση στην πρόσκληση με 
κωδικό ΕΔΒΜ10 (ΟΠΣ:1218, 15/12/2015) η οποία απευ-
θυνόταν σε υποψήφιους διδάκτορες για τους οποίους 
δεν έχουν παρέλθει 18 μήνες από την έναρξη της δι-
δακτορικής τους διατριβής. Η μέγιστη διάρκεια της 
υποτροφίας είναι 2 έτη. Η σχετική πρόσκληση του ΙΚΥ 
προς τους υποψήφιους διδάκτορες αναμένεται εντός 
του επόμενου διαστήματος.

Χορήγηση 293 υποτροφιών σε υποψήφιους 
διδάκτορες, από το ΙΚΥ, μέσω ΕΣΠΑ

Ο δήμος της Ρόδου θα προμηθευτεί -μέσω ευρωπαϊκού 
προγράμματος- κινητό κέντρο ανακύκλωσης, το οποίο 
θα λειτουργήσει κυρίως στις τουριστικές περιοχές και σε 
παραλίες του νησιού. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, οι διαδικασίες 
δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο εναρκτήριας συνάντησης 
που έγινε τις προηγούμενες μέρες στη Λευκωσία της Κύ-
πρου, για το ευρωπαϊκό έργο Interreg MED Programme 
BLUE ISLANDS στην οποία παρευρέθηκε ο δήμαρχος 
Ρόδου, Φώτης Χατζηδιάκος. Το πρόγραμμα, προϋπολο-
γισμού 2.755.000 ευρώ με διάρκεια 3 έτη, έχει ως στόχο 
την κατανόηση, ανάδειξη και μετριασμό των επιπτώσεων 
της εποχικής διακύμανσης παραγωγής αποβλήτων σε 8 
περιοχές-νησιά της Μεσογείου ως αποτέλεσμα του του-
ρισμού. Επικεφαλής εταίρος του προγράμματος είναι το 
υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος της Κύπρου. Μιλώντας στην έναρξη της συνάντη-
σης, ο κ. Χατζηδιάκος υπογράμμισε ότι «οι επιπτώσεις 
της εποχιακής διακύμανσης της παραγωγής αποβλήτων 
στα νησιά της Μεσογείου είναι ένα πρόβλημα χρόνων. Η 
αύξηση των τουριστικών ροών και η ταχεία ανάπτυξη των 
τουριστικών υποδομών οδηγούν στην αύξηση της ποσό-
τητας των αποβλήτων σε τουριστικούς προορισμούς έχο-
ντας αρνητικό αντίκτυπο στο περιβάλλον. Το πρόγραμμα 
BLUE ISLANDS έχει ως στόχο να προσεγγίσει και να 

δώσει τις κατευθυντήριες γραμμές για την επίλυση αυ-
τών των ζητημάτων». Κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας 
συνάντησης, πραγματοποιήθηκε και η συνάντηση της 
συντονιστικής (Steering Committee) και επιστημονικής 
επιτροπής (Technical Committee) του προγράμματος 
στην οποία παρουσιάστηκαν οι δράσεις που θα πραγμα-
τοποιηθούν στο νησί της Ρόδου. Ο προϋπολογισμός του 
δήμου Ρόδου στο πρόγραμμα ανέρχεται στις 225.000 
ευρώ περίπου και αφορά την προμήθεια και αξιοποίηση 
ενός Κινητού Κέντρου Ανακύκλωσης σε διάφορες χρο-
νικές περιόδους σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος 
(παραλίες, ξενοδοχεία κ.α.) της Ρόδου. Κατά τη διάρκεια 
του προγράμματος θα διεξαχθούν επίσης δειγματοληψί-
ες και έρευνες σε 3 παραλίες της Ρόδου για την εκτίμηση 
της δυναμικής των μικρο- και μακρο-πλαστικών (micro- 
and macro-plastics) και την επίδρασή τους στα θαλάσσια 
οικοσυστήματα. Τα αποτελέσματα των ερευνών και δρά-
σεων στη Ρόδο θα αποτελέσουν πρότυπο-πιλότο μετά-
δοσης γνώσεων και καλών πρακτικών διαχείρισης απο-
βλήτων στις υπόλοιπες νησιωτικές περιοχές του έργου. 
Τέλος, με βάση τα αποτελέσματα από τις δράσεις σε όλα 
τα νησιά, θα καταρτιστούν σχέδια δράσης, πρόληψης και 
διαχείρισης για το μετριασμό της παραγωγής αποβλήτων 
ως αποτελέσματος του τουρισμού.

Κινητό κέντρο ανακύκλωσης προμηθεύεται ο δήμος 
Ρόδου στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Blue Islands

Στοιχεία απασχόλησης του Πληροφοριακού  
Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για το 2016

Αύξηση της μισθωτής απασχόλησης, των επιχειρήσεων που απασχολούν 
μισθωτούς καθώς και του μέσου όρου των μεικτών μηνιαίων αποδοχών, 
καταγράφουν τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ» για 
το 2016. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από την κατάθεση των καταστάσεων 
προσωπικού, των επιχειρήσεων που απασχολούν εργαζομένους με σχέση 
εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου. Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2016 
ο αριθμός των εργαζομένων που απασχολούνται με σχέση εξαρτημένης ερ-
γασίας ιδιωτικού δικαίου, είναι σημαντικά μεγαλύτερος σε σχέση με το έτος 
2015, κατά 82.679 νέες θέσεις εργασίας, παρουσιάζοντας σε ετήσια βάση 
αύξηση κατά 5,1%. Παράλληλα, αύξηση κατά 9,34% παρουσιάζει το 2016 και 
ο μέσος όρος των μεικτών μηνιαίων αποδοχών σε σχέση με το 2015. Επίσης, 

το 2016 οι επιχειρήσεις που απασχολούν μισθωτούς είναι 10.870 περισσό-
τερες σε σχέση με το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση σε ετήσια βάση κατά 
4,89%. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζόμενους με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου το έτος 2016 ανέρχονται σε 233.151 ενώ 
το 2015 οι επιχειρήσεις που απασχολούσαν εργαζόμενους ανέρχονταν σε 
222.281. Τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν ξεκάθαρα μία θετική δυναμική για 
πρώτη φορά μετά την έναρξη της κρίσης και δημιουργούν βάσιμες ελπίδες 
για περαιτέρω βελτίωση. Υπενθυμίζεται, εξάλλου, ότι το 2016 καταγράφηκε 
η υψηλότερη επίδοση έτους από το 2001 μέχρι σήμερα, με 136.260 νέες θέ-
σεις εργασίας, στο ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης, σύμφωνα με 
τα στοιχεία του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ».



Η ατζέντα των θεμάτων που θα συζητηθούν στο ΚΥΣΟΙΠ και το ΚΥΣΚΟΙΠ 
τους πρώτους μήνες του έτους

Τήρηση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής  
και Αλληλέγγυας Οικονομίας

Κλειστή για τρεις ημέρες η Πατρών-Κορίνθου

Σημαντική είναι η ατζέντα των θεμάτων που θα βρεθούν στο 
επίκεντρο των συνεδριάσεων του ΚΥΣΟΙΠ (Κυβερνητικό Συμ-
βούλιο Οικονομικής Πολιτικής) και του ΚΥΣΚΟΙΠ (Κυβερνητικό 
Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής) τους πρώτους μήνες του 2017. 
Η αρχή γίνεται σήμερα Παρασκευή ημέρα κατά την οποία έχει 
προγραμματιστεί συνεδρίαση του ΚΥΣΟΙΠ με δύο θεματικές ενό-
τητες: «την εθνική στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις» και 
τη «θεσμοθέτηση δράσεων για την εντατικοποίηση και αποτε-
λεσματικότητα των ελέγχων της αγοράς». Για τα θέματα που θα 
απασχολήσουν τις συνεδριάσεις των δύο οργάνων, του ΚΥΣΟΙΠ 
και του ΚΥΣΚΟΙΠ, που έχουν ρόλο στην επεξεργασία, τη διαμόρ-
φωση των στρατηγικών της κυβέρνησης και τον συντονισμό των 
απαιτούμενων δράσεων, ενημερώθηκαν στις αρχές του έτους, τα 
μέλη του υπουργικού συμβουλίου, με επιστολή του αντιπροέδρου 
της κυβέρνησης Γιάννη Δραγασάκη. Σύμφωνα με πληροφορίες 
που μετα;δίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, για το ΚΥΣΟΙΠ προγραμματίζεται η 

συζήτηση των εξής θεμάτων:
- Εθνική στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις - Θεσμοθέτηση 
δράσεων για την εντατικοποίηση και αποτελεσματικότητα των 
ελέγχων της αγοράς - Αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με τη 
συνολική επιβάρυνση των ελεύθερων επαγγελματιών σε επίπεδο 
εισφορών και φορολογίας  - Παρακολούθηση της υλοποίησης 
των επενδύσεων των προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων και 
ενεργοποίηση του νέου αναπτυξιακού νόμου - Πορεία υλοποί-
ησης των έργων στις υποδομές - Αναπτυξιακό Υπόδειγμα και 
Αναπτυξιακή Στρατηγική - Θέματα πολιτικής για την ποντοπόρο 
ναυτιλία - Ενεργειακός σχεδιασμός - Ψηφιακή πολιτική  - Πολιτι-
κή για τις τηλεπικοινωνίες - Διοικητικές και οργανωτικές αλλαγές 
που επιφέρει η συγκρότηση της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετο-
χών και Περιουσίας στη λειτουργία του κράτους - Ανάπτυξη και 
προστασία του περιβάλλοντος - Μικροπιστώσεις

- Πολιτική για τα τυχερά παιχνίδια - Παράλληλο και εναλλακτικό 
χρηματοπιστωτικό σύστημα
Ταυτόχρονα, για το ΚΥ.Σ.ΚΟΙ.Π. προγραμματίζεται η συζήτηση των 
εξής θεμάτων:
- Τοπικές και περιφερειακές δομές κοινωνικού κράτους - Οικο-
νομικά του κοινωνικού κράτους: βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθε-
σμες και μακροπρόθεσμες προκλήσεις - Ομαλή Μετάβαση και 
Λειτουργία του Ε.Φ.Κ.Α. - Στρατηγική για το μεταναστευτικό και το 
προσφυγικό πρόβλημα - Στρατηγική για την επιστημονική έρευνα
- Πολιτική φαρμάκου - Πρόσβαση σε υπηρεσίες κοινής ωφέλει-
ας - Πολιτική για την υποστήριξη ατόμων που είναι στο αυτιστικό 
φάσμα - Πολιτική για την καταπολέμηση αδήλωτης εργασίας 
- Προώθηση του μαζικού αθλητισμού - Ζητήματα ισότητας των 
φύλων - Πολιτική για την οικογένεια και το παιδί - Ανάπτυξη και 
πολιτιστική κληρονομιά.

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που υπογράφει η αναπληρώτρια υπουργός Εργασί-
ας, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας, Ράνια Αντωνοπούλου, για την τήρηση και 
λειτουργία του Γενικού Μητρώου Φορέων Κοινωνικής και Αλληλεγγύας Οικονομίας του ν. 
4430/2016. Μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι, «μέχρι την έναρξη λειτουργίας της πλατφόρ-
μας του Μητρώου, οι απαιτούμενες διαδικασίες για την εγγραφή και πιστοποίηση των Κοι-
νωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.), των Συν.Εργ.αζομένων, των Κοινωνικών 
Συνεταιρισμών Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.) και των άλλων φορέων Κοινωνικής και 
Αλληλέγγυας Οικονομίας σε αυτό, δύνανται να διενεργούνται και χειρόγραφα. Στην περίπτωση 
αυτή, οι ενδιαφερόμενοι φορείς θα μπορούν να προμηθεύονται τα προτυποποιημένα έγγραφα 
από τη διαδικτυακή σελίδα του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και να τα υποβάλουν στο αρμόδιο τμήμα. Κατά τη διάρκεια της χειρόγραφης 
λειτουργίας του Μητρώου, όλες οι οριζόμενες στα άρθρα της παρούσας προθεσμίες για την 
καταχώριση, τον έλεγχο στοιχείων, την έκδοση βεβαιώσεων και πιστοποιητικών, την έγγραφη 
ειδοποίηση, την αναζήτηση πρόσθετων στοιχείων και όποιας άλλης απαιτούμενης από το τμή-
μα Μητρώου ενέργειας, παρατείνονται κατά πέντε ημερολογιακές ημέρες. Οι εκκρεμείς, κατά 
την έναρξη ισχύος του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), αιτήσεις προσωρινής εγγραφής 
στο Μητρώο Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30.09.2011) θα 
πρέπει να επανυποβληθούν με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο και να εξεταστούν κατά προτε-
ραιότητα από το τμήμα Μητρώου. Για τις εκκρεμείς, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4430/2016 
(ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016), αιτήσεις οριστικής εγγραφής του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30.09.2011) 
εκδίδεται από το τμήμα Μητρώου βεβαίωση καταχώρισης Διοικούσας Επιτροπής και ενημε-
ρώνεται ο φάκελος της επιχείρησης με τα λοιπά υποβληθέντα έγγραφα (βεβαίωση έναρξη 
εργασιών στη ΔΟΥ, ετήσιος προγραμματισμός). Οι υφιστάμενες, κατά την έναρξη ισχύος του ν. 
4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31-10-2016), Κοιν.Σ.Επ. ένταξης μετατρέπονται σε Κοιν.Σ.Επ. ένταξης 
ευάλωτων ομάδων ή σε Κοιν.Σ.Επ. ένταξης ειδικών ομάδων και οι Κοιν.Σ.Επ. συλλογικού και 

παραγωγικού σκοπού και οι Κοιν.Σ.Επ. κοινωνικής φροντίδας μετατρέπονται σε Κοιν.Σ.Επ. 
συλλογικής και κοινωνικής ωφέλειας ή σε συνεταιρισμούς εργαζομένων με αντίστοιχη τροπο-
ποίηση του καταστατικού τους και, μετά την υποβολή αίτησης, η οποία κατατίθεται στο τμήμα 
Μητρώου, μέχρι 30.06.2017. Η αίτηση θα πρέπει να υποβληθεί ηλεκτρονικά, μέσω της πλατ-
φόρμας στο τμήμα Μητρώου και να συνοδεύεται από το τροποποιημένο καταστατικό και το 
πρακτικό ΓΣ σχετικά με τη λήψη απόφασης τροποποίησης. Οι υφιστάμενοι Κοινωνικοί Συνε-
ταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε) του ν. 2716/1999 (ΦΕΚ 96/Α/17.5.1999) εγγράφο-
νται αυτοδικαίως στο Γενικό Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας ως Κοιν.Σ.Επ. 
ένταξης, χωρίς νέα αίτησή τους. Οι φορείς που έχουν εγγραφεί στο Ειδικό Μητρώο Άλλων 
Φορέων Κοινωνικής Οικονομίας του άρθρου 14 του ν. 4019/2011 (ΦΕΚ 216/Α/30.09.2011, εφό-
σον επιθυμούν να συνεχίσουν να φέρουν την ιδιότητα του Φορέα Κοινωνικής και Αλληλέγγυας 
Οικονομίας, υποχρεούνται, μέχρι 31.03.2017, να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Γενικό Μη-
τρώο Φορέων Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, διαφορετικά διαγράφονται αυτοδί-
καια από αυτά. Το τμήμα Μητρώου υποχρεούται να απαντήσει στην αίτηση του φορέα εντός 
χρονικού διαστήματος 30 ημερών από τη λήψη της αίτησης. Ο φορέας διατηρεί την ιδιότητα 
μέλους του Γενικού Μητρώου Κοινωνικής Οικονομίας για το διάστημα μεταξύ της υποβολής 
της αίτησής του και της οριστικής απάντησης του τμήματος Μητρώου. Μετά την παρέλευση 
του χρονικού διαστήματος της προθεσμίας της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οι Κοιν.Σ.Επ. έντα-
ξης, Κοιν.Σ.Επ. συλλογικού και παραγωγικού σκοπού και Κοιν.Σ.Επ. κοινωνικής φροντίδας, 
καθώς και οι φορείς που ήταν εγγεγραμμένοι στο Ειδικό Μητρώο Άλλων Φορέων Κοινωνικής 
Οικονομίας, οι οποίοι δεν θα υποβάλουν την προβλεπόμενη αίτηση, παύουν να θεωρούνται 
Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και διαγράφονται αυτοδίκαια από το Γενικό 
Μητρώο Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας του ν. 4430/2016 (ΦΕΚ 205/Α/31.10.2016). 
Το Τμήμα Μητρώου εκδίδει σχετικές διαπιστωτικές πράξεις διαγραφής τις οποίες κοινοποιεί 
στις αρμόδιες ΔΟΥ».

Η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Ελλάδας ενημερώνει τους πολίτες 
ότι έχει διακοπεί από χθες  η κυκλοφορία στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου στο 
190,200 χιλιόμετρο, στο ύψος της Ροδινής λόγω κατολισθήσεων χωμάτινου όγκου. Η κυκλο-
φορία εκτρέπεται προς την Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου Πατρών στο Εκτροπή 205,3ο χλμ, 
στα διόδια Ρίου (ρεύμα προς Αθήνα) και στο 183ο χλμ., κόμβος «Σελιανιτίκων» (ρεύμα προς 
Πάτρα). Η ΝΕΟ θα μείνει κλειστή επί τριήμερο. Έκτακτη κυκλοφοριακή ρύθμιση εφαρμό-
ζεται στην Ν.Ε.Ο. Κορίνθου – Πατρών κατά τη διάρκεια της οποίας και οι δύο κατευθύνσεις 

κυκλοφορίας μεταξύ των Κόμβων Σελιανιτίκων (Χ.Θ. 182,7) και Ρίου (Χ.Θ. 206,3) εκτρέπονται 
στην Παλαιά Εθνική Οδό Κορίνθου – Πατρών. Οι ρυθμίσεις είναι απαραίτητες προκειμένου 
να εκτελεστούν εργασίες προληπτικής συντήρησης πρανών από τον αρμόδιο Κατασκευα-
στή (ΑΚΤΩΡ, μέλος της Κ/Ξ ΑΠΙΟΝ ΚΛΕΟΣ) και εκτιμάται ότι θα έχουν ολοκληρωθεί εντός 
3 ημερών. Η Ολυμπία Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και παρακαλεί τους οδηγούς να 
συμμορφώνονται προς τη σχετική εργοταξιακή σήμανση και τις υποδείξεις της Τροχαίας, 
καθώς και να επιδείξουν αυξημένη προσοχή κατά τη διέλευσή τους από την εν λόγω περιοχή.
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΣΕ ΕΛΛΑΔΑ, ΚΥΠΡΟ ΚΑΙ ΙΤΑΛΙΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ Η ΠΤΩΣΗ 
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 17-20 | 20/1/2017

Τον τίτλο της δεύτερης χειρότερης αγοράς κατοικίας 
στην Ευρωπαϊκή Ενωση, μετά την Κύπρο, καταλαμβάνει 
η Ελλάδα, έπειτα και από τη δημοσίευση των στοιχείων 
της Eurostat για την πορεία των τιμών πώλησης κατά τη 
διάρκεια του τρίτου τριμήνου του 2016.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει, οι μόνες χώρες όπου οι 
τιμές εξακολουθούν να υποχωρούν σε ετήσια βάση, είναι 
η Ιταλία με 0,9%, η Κύπρος με 3,3% και η Ελλάδα, όπου 
με βάση τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδας η πτώση 
του τρίτου τριμήνου άγγιξε το 1,5% σε σχέση με το τρίτο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους.
Στον αντίποδα, στην υπόλοιπη Ευρώπη, η αγορά 
κατοικίας έχει εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης, καθώς 
οι τιμές κατέγραψαν ετήσια άνοδο της τάξεως του 4,3%, 
ενώ στην Ευρωζώνη η αύξηση διαμορφώθηκε σε 3,4%. 
Μάλιστα, πρόκειται για τη μεγαλύτερη ετήσια άνοδο που 
καταγράφεται από το πρώτο τρίμηνο του 2008, λίγους 
μήνες πριν από την κατάρρευση της Lehman Brother, 
που πυροδότησε τη μεγαλύτερη οικονομική κρίση των 
τελευταίων ετών. Σύμφωνα με τους αναλυτές, η ανοδική 
πορεία των τιμών των κατοικιών αντανακλά τη σταθερή 
υποχώρηση της ανεργίας στην Ευρωζώνη αλλά και τα 
ιστορικά χαμηλά επιτόκια, σε συνδυασμό με την ήπια, πλην 
όμως σταθερή οικονομική ανάπτυξη.
Μάλιστα, ακόμα και στις χώρες όπου οι τιμές 
εξακολουθούν να υποχωρούν, δηλαδή στην Ιταλία και στην 
Κύπρο, η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη τα τελευταία 
τρίμηνα. Συγκεκριμένα, στην Κύπρο, οι τιμές αυξήθηκαν 
κατά 2,4% κατά το δεύτερο τρίμηνο, σε σχέση με τους 
πρώτους τρεις μήνες του έτους, ενώ κατά το τρίτο τρίμηνο 
η πορεία ήταν σταθεροποιητική. Αντίστοιχα, στην Ιταλία 
κατά τη διάρκεια του 2016, οι τιμές έχουν καταγράψει 
επίσης σταθεροποιητική πορεία, παρότι το έτος ξεκίνησε 
με πτώση της τάξεως του 0,2%.
Στην Ελλάδα, η πορεία των τιμών επίσης μοιάζει να 
οδεύει προς σταθεροποίηση, έστω και με μεγαλύτερη 
καθυστέρηση σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, κατά 
το πρώτο περυσινό τρίμηνο, ο ρυθμός υποχώρησης των 
τιμών άγγιζε το 4,3%, για να μειωθεί σε 2,6% κατά το 
δεύτερο τρίμηνο και κατά 1,5% κατά το τρίτο τρίμηνο.
Ενδεικτικό της πορείας σταθεροποίησης των τιμών στην 
αγορά κατοικίας είναι και το ότι στην Αθήνα, η πτώση του 
τρίτου τριμήνου περιορίστηκε σε μόλις 0,9% σε σχέση 
με το αντίστοιχο περυσινό διάστημα. Στη Θεσσαλονίκη 
οι τιμές μειώθηκαν κατά 1,4%, στις άλλες μεγάλες 
πόλεις κατά 1,2% και στις υπόλοιπες περιοχές της χώρας 
(κυρίως σημεία πώλησης εξοχικών κατοικιών), η πτώση 
διαμορφώθηκε σε 3%.
Στην υπόλοιπη Ευρώπη, τον ταχύτερο ρυθμό αύξησης των 
τιμών σε ετήσια βάση κατά το τρίτο τρίμηνο κατέγραψε η 

αγορά κατοικίας της Ουγγαρίας με 11,6%, ενώ ακολούθησε 
εκείνη της Λετονίας με 10,8%. Μεγάλη αύξηση της τάξεως 
του 8,8% παρατηρήθηκε και στη γειτονική Βουλγαρία. Στη 
Γερμανία οι τιμές αυξήθηκαν κατά 6,5%, στη Μεγ. Βρετανία 
η άνοδος άγγιξε το 7,3%, καθώς η αγορά δεν φάνηκε να 
επηρεάζεται σημαντικά από το Brexit, ενώ στην Ισπανία 
παγιώθηκε η πορεία ανάκαμψης της αγοράς κατοικίας, με 
τις τιμές να αυξάνονται κατά 4%.
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 Βγαίνει προσώρας από τη ναφθαλίνη η επένδυση 
του Ελληνικού. Μετά από καθυστερήσεις αρκετών 
μηνών παρατηρείται κινητικότητα για την απεμπλοκή 
της επένδυσης από τη στενωπό των ιδεοληψιών της 
κυβέρνησης.
Όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, κατόπιν 
σχετικών διαβουλεύσεων με το Ταμείο Αξιοποίησης της 
Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου αλλά και των σχετικών 
πιέσεων προς το κυβερνητικό επιτελείο από το εσωτερικό 
και το εξωτερικό, το επενδυτικό σχήμα, υπό τη Lamda 
Development, ετοιμάζεται να προχωρήσει τις επόμενες 
ημέρες στην υποβολή του Σχεδίου Ολοκληρωμένης 
Ανάπτυξης.
Πρόκειται για το πολυσυζητημένο master plan, το οποίο, 
εφόσον λάβει τις σχετικές εγκρίσεις, θα ανοίξει το δρόμο 
για την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος 
ώστε να προχωρήσει η επένδυση στο επόμενο, ουσιαστικό 
βήμα της υλοποίησης.
Κατόπιν θα ενημερωθούν επ’ αυτού οι 11 συναρμόδιοι 
γενικοί γραμματείς, οι οποίοι και θα καταθέσουν τις 
εισηγήσεις τους ώστε στη συνέχεια να υπογράφει το 
σχετικό Προεδρικό Διάταγμα και ακολούθως να εκδοθεί 
η άδεια οικοδόμησης. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι 
μπουλντόζες θα μπουν μέσα στην έκταση των 6.200 
στρεμμ. το 2018 και σε πρώτη φάση θα κατασκευαστούν οι 
δρόμοι και ακολούθως οι ανωδομές.
- Το καζίνο 
Η υποβολή του master plan, καθώς και η έκδοση του 
Προεδρικού Διατάγματος, μαζί με τη διενέργεια του 
διαγωνισμού για την άδεια του καζίνο, είναι, όπως έχει 
υπογραμμίσει και η διοίκηση της Lamda Development, 
τα δύο κομβικά σημεία προκειμένου να προχωρήσει η 
επένδυση.
Ειδικά για το θέμα του καζίνο, η διάταξη στο άρθρο 109 
που ψηφίστηκε στο πολυνομοσχέδιο του ΥΠΟΙΚ δίνει το 
«πράσινο φως» για την προκήρυξη διεθνούς πλειοδοτικού 
διαγωνισμού από τον υπουργό Οικονομικών με σκοπό τη 
χορήγηση άδειας καζίνο εντός του μητροπολιτικού χώρου.
Ομως, στα ανοιχτά ζητήματα που πρέπει να απαντηθούν 
άμεσα από το κυβερνητικό επιτελείο είναι ποιες από τις 
υπόλοιπες συμβατικές υποχρεώσεις που έχει αναλάβει το 
Ελληνικό Δημόσιο και σε ποιο βαθμό έχουν έως σήμερα 
υλοποιηθεί.
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Μεταξύ αυτών, καταγράφεται και το ακριβές 
χρονοδιάγραμμα ώστε να προκηρυχθεί ο προβλεπόμενος 
διεθνής διαγωνισμός για τη χορήγηση άδειας καζίνο 
στο οργανωμένο τουριστικό θέρετρο που προβλέπει 
η επένδυση, καθώς επίσης και το πότε πρόκειται να 
συσταθεί ο προβλεπόμενος δημόσιος φορέας, ο οποίος θα 
αναλάβει τη διαχείριση του Μητροπολιτικού Πάρκου και 
των κοινόχρηστων χώρων.
- Μετεγκαταστάσεις 
Φλέγον θέμα είναι και το πλάνο για τη μετεγκατάσταση 
του συνόλου των δημόσιων φορέων εντός της έκτασης, 
το οποίο εκκρεμεί επίσης ώστε το ακίνητο να παραδοθεί 
ελεύθερο όπως η σύμβαση απαιτεί για την έναρξη της 
επένδυσης.
Παραπάνω από επίκαιρη, λόγω και των καιρικών 
συνθηκών τις τελευταίες ημέρες, είναι και η μεταφορά των 
προσφύγων σε οργανωμένες δομές, αφού η προσωρινή 
λύση εντός του πρώην αεροδρομίου ήταν για λίγες μόνο 
εβδομάδες και η μετεγκατάστασή τους σε οργανωμένες 
δομές εκκρεμεί από τον Μάρτιο του 2016.
Τέλος, στα ανοιχτά ζητήματα ξεχωρίζει και το πότε θα 
εκδοθούν οι εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού του πρώην 
αεροδρομίου από το υπουργείο Πολιτισμού, κατόπιν 
γνωμοδότησης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβούλιου 
(σε συνέχεια και των αρχαιολογικών θεμάτων που 
προέκυψαν τον Αύγουστο του 2016), καθώς και αν έχει 
κλείσει οριστικά το θέμα κήρυξης των νεότερων μνημείων, 
το οποίο επίσης ανέκυψε αιφνιδιαστικά τον Αύγουστο του 
2016, ή πρόκειται να υπάρξουν και νέες προτάσεις προς 
κήρυξη.
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ΑΝΕΡΓΩΝ
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Για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, δηλαδή για το διάστημα 
Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρίου 2016, ο αριθμός των 
εγγεγραμμένων ανέργων στον ΟΑΕΔ παρουσιάζει αύξηση, 
με αποτέλεσμα στο σύνολό τους να ανέρχονται κατά τον 
μήνα Δεκέμβριο στο 1.072.652 άτομα, από 1.066.416 
άτομα που ήταν τον περασμένο Νοέμβριο. Συγκεκριμένα, 
ο αριθμός των ανέργων που εγγράφηκαν στα μητρώα 
του ΟΑΕΔ τον τελευταίο μήνα του έτους αυξήθηκε 
κατά 6.236 άτομα. Στον συνολικό αριθμό των ανέργων 
συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι οι άνεργοι οι οποίοι 
δεν αναζητούν εργασία μέσω των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ. 
Μάλιστα ο αριθμός των ανέργων τον Δεκέμβριο του 2016 
εμφανίζεται αυξημένος σε σύγκριση και με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2015, όταν οι άνεργοι ήταν 1.034.730 άτομα.
Από τα στοιχεία του ΟΑΕΔ επιβεβαιώνεται ότι η 
εποχικότητα της απασχόλησης επηρεάζει καθοριστικά 
τις ροές της μισθωτής εργασίας, με την αύξηση του 
αριθμού των απασχολούμενων την περίοδο της έναρξης 
της τουριστικής περιόδου, δηλαδή από τον Απρίλιο έως 
και τον Ιούλιο κάθε έτους, ενώ αντίστοιχα διαπιστώνεται 

μείωση της απασχόλησης και αύξηση της ανεργίας στο 
κλείσιμο της τουριστικής περιόδου, δηλαδή από τον μήνα 
Σεπτέμβριο. Είναι χαρακτηριστικό ότι από το σύνολο των 
ανέργων που λαμβάνουν επίδομα ανεργίας τον Δεκέμβριο, 
το 41,72% είναι οι εποχικοί άνεργοι των τουριστικών 
επαγγελμάτων.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ, το σύνολο των 
εγγεγραμμένων ανέργων, με κριτήριο την αναζήτηση 
εργασίας (αναζητούντων εργασία) για τον μήνα Δεκέμβριο 
2016 ανήλθε σε 910.468 άτομα. Από αυτά 488.797 (ποσοστό 
53,69%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για 
χρονικό διάστημα ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 
421.671 (ποσοστό 46,31%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο 
του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών.
Οι άνδρες ανέρχονται σε 346.296 (ποσοστό 38,03%) και οι 
γυναίκες ανέρχονται σε 564.172 (ποσοστό 61,97%).
Το σύνολο των εγγεγραμμένων λοιπών (μη αναζητούντων 
εργασία) για τον μήνα Δεκέμβριο 2016 ανήλθε σε 
162.184 άτομα. Από αυτά 30.970 (ποσοστό 19,10%) είναι 
εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα 
ίσο ή και περισσότερο των 12 μηνών και 131.214 (ποσοστό 
80,90%) είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για 
χρονικό διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Οι άνδρες 
ανέρχονται σε 64.828 (ποσοστό 39,97%) και οι γυναίκες σε 
97.356 (ποσοστό 60,03%).
Το σύνολο των επιδοτούμενων ανέργων για τον μήνα 
Δεκέμβριο 2016 (αφορά τον αριθμό των δικαιούχων που 
πληρώθηκαν εντός του αντίστοιχου μήνα) ανέρχεται σε 
184.662 άτομα, από τα οποία οι 107.629 (ποσοστό 58,28%) 
είναι κοινοί και λοιπές κατηγορίες επιδοτούμενων και 
οι 77.033 (ποσοστό 41,72%) είναι εποχικοί τουριστικών 
επαγγελμάτων. Οι άνδρες ανέρχονται σε 81.608 (ποσοστό 
44,19%) και οι γυναίκες σε 103.054 (ποσοστό 55,81%). 
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Υψηλότερα, τόσο των αρχικών όσο και των 
αναθεωρημένων στόχων, κινήθηκαν τα φορολογικά έσοδα 
για το σύνολο του 2016, σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.
Συγκεκριμένα, τα έσοδα προ επιστροφών διαμορφώθηκαν 
στα 53.112 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας κατά 3,60% τον 
αναθεωρημένο στόχο του προϋπολογισμού των 51.264 δισ. 
ευρώ. Οι επιστροφές έφθασαν σχεδόν στον αναθεωρημένο 
στόχο του προϋπολογισμού, κλείνοντας στα 3.265 δισ. 
ευρώ έναντι αναθεωρημένου στόχου 3.287 δισ. ευρώ 
(απόκλιση -0,67%). Να σημειωθεί ότι στο ποσό αυτό δεν 
περιλαμβάνονται οι επιπλέον επιστροφές ληξιπρόθεσμων 
υποχρεώσεων, ύψους 1.026 δισ. ευρώ, που προέρχονται 
από έκτακτη χρηματοδότηση και δεν αφαιρούνται από 
τα έσοδα. Τα έσοδα, αφαιρουμένων των επιστροφών, 
διαμορφώθηκαν στα 49.847 δισ. ευρώ, υψηλότερα κατά 
3,90% του αναθεωρημένου στόχου των 47.977 δισ. ευρώ.
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