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N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοιτάσματα απασχόλησης χαρακτήρισε τις έρευνες 
υδρογονανθράκων ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός  μιλώντας στο συνέδριο με θέμα: «Έρευνα 
και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων: Προοπτικές 
ανάπτυξης για την Ελληνική οικονομία», που έγινε χθες 
στο αμφιθέατρο του ΕΒΕΑ,  τονίζοντας παράλληλα ότι 
«κάθε διαδικασία έρευνας και αξιοποίησης υδρογοναν-
θράκων είναι πράξη τριπλής σημασίας: οικονομικής 
ανάπτυξης, δήλωσης και άσκησης εθνικής κυριαρχίας, 
αλλά και κοινωνικής πολιτικής, καθώς συνδέεται με την 
ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστή-
ματος. Εξ ου και ο επιτελικός ρόλος που έχει να επιτε-
λέσει το κράτος», όπως ανέλυσε ο Γιώργος Στασινός.  
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε τη σημασία συνεργασίας 
κράτους-αγοράς, ιδιαίτερα στους υδρογονάνθρακες, 
τονίζοντας ότι  αυτός είναι ο δρόμος για να υπάρξουν 
θέσεις εργασίας, προστιθέμενη αξία, πολλαπλά οφέλη 
συνολικά για τη χώρα και υπογράμμισε τη διαχρονική 
συμβολή του τεχνικού κόσμου της χώρας στον ενερ-
γειακό τομέα. Σύμφωνα με αναλυτικά ρεπορτάζ του 
energypress.gr στην ίδια εκδήλωση  ο υπουργός ΠΕΝ 
Γιώργος Σταθάκη δήλωσε ότι είναι προτεραιότητα η 
ολοκλήρωση των διεθνών διαγωνισμών για έρευνες 
υδρογονανθράκων. Από την πλευρά του ο  Κωστής 
Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της Ν.Δ πρότεινε  να γίνουν 
νέοι διαγωνισμοί υδρογονανθράκων για τα υπεράκτια 
οικόπεδα της χώρας.  Ο Γιάννης Μανιάτης, πρώην 
υπουργός Ενέργειας και βουλευτής της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης πρότεινε να γίνει η Ελλάδα βάση τεχνι-
κής υποστήριξης των ερευνών υδρογονανθράκων σε 
όλη τη Μεσόγειο. Κατά την ομιλία του στην ημερίδα  ο 
γενικός διευθυντής Έρευνας και Παραγωγής Υδρογο-
νανθράκων των ΕΛΠΕ, Γιάννης Γρηγορίου ανακοίνωσε 
ότι οκτώ ξένες πετρελαϊκές εταιρείες ενδιαφέρονται να 
συνεργαστούν με τα Ελληνικά Πετρέλαια (ΕΛΠΕ) στις 
έρευνες υδρογονανθράκων στις περιοχές Άρτας-
Πρέβεζας και Βορειοδυτικής Πελοποννήσου. Πρόκει-
ται για τις εταιρείες Total, Shell, Repsol, Japex, Dana 
Petroleum, INA και Hunt, με τις οποίες τα ΕΛΠΕ βρίσκο-
νται σε διαπραγματεύσεις γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ και ση-
μειώνει ότι οι σχετικές συμβάσεις για την παραχώρηση 

των δύο περιοχών έχουν συμφωνηθεί με το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Απομένει ο έλεγχος από 
το Ελεγκτικό Συνέδριο, η υπογραφή και η κατακύρωσή 
τους από τη Βουλή. Ο κ Γρηγορίου  ανέφερε, ακόμη, 
ότι τα ΕΛΠΕ διαπραγματεύονται συνολικά με 25 εταιρεί-
ες για συμμετοχή σε έρευνες ανά την Ελλάδα. Εκτός 
από τις περιοχές Άρτας-Πρέβεζας και Βορειοδυτικής 
Πελοποννήσου, τα ΕΛΠΕ δραστηριοποιούνται ήδη στον 
Πατραϊκό Κόλπο, έχουν μονογράψει με το υπουργείο 
τη συμφωνία για παραχώρηση της περιοχής 2 στο Ιό-
νιο (βορειοδυτικά της Κέρκυρας, σε Κοινοπραξία με 
την Total και την Edison) και αναμένουν τη μονογραφή 
για την περιοχή 10 (Κυπαρισσιακός Κόλπος). Ήδη, προ-
γραμματίζονται σεισμικές έρευνες στην περιοχή 2, τον 
Δεκέμβριο, με την προοπτική να συνεχιστούν άμεσα 
και στην περιοχή 10. Στις εργασίες της ημερίδας έγινε 
γνωστό ότι, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογο-
νανθράκων επιδιώκει να αναζωογονήσει το επενδυτικό 
ενδιαφέρον για τις λοιπές θαλάσσιες περιοχές (17 από 
τις συνολικά 20 που προκηρύχθηκαν το 2014), για τις 
οποίες δεν εκφράστηκε ενδιαφέρον (εκτός από τις 
περιοχές 2 και 10, τα ΕΛΠΕ υπέβαλαν προσφορά και 
για την περιοχή 1 στο Ιόνιο, βόρεια της Κέρκυρας). Σε 
αυτό το πλαίσιο, βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για 
διεξαγωγή περαιτέρω σεισμικών ερευνών στο Ιόνιο, 
νότια της Κέρκυρας, στην περιοχή μεταξύ Κρήτης και 
Πελοποννήσου και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος, για τις 
οποίες έχει ήδη γίνει μία πρώτη απεικόνιση από την 
εταιρία PGS, ενόψει της προκήρυξης των 20 περιοχών 
το 2014. Στόχος είναι, αφενός η πύκνωση των σεισμι-
κών γραμμών αλλά και -στο νότιο Κρητικό πέλαγος- η 
αλλαγή της κατεύθυνσής τους από «πλάγια» (κατεύθυν-
ση από βορειοδυτικά προς νοτιοανατολικά που είναι 
τώρα) σε «κάθετη» (από βορρά προς νότο). Η ημερίδα 
για τους υδρογονάνθρακες διοργανώθηκε από την 
Ελληνική Εταιρεία Ενεργειακής Οικονομίας ΗΑΕΕ,  
μαζί με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Αθηνών και την Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρο-
γονανθράκων Α.Ε. (ΕΔΕΥ ΑΕ). Με πληροφορίες από το 
energypress.gr  και το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλυτικό ρεπορτάζ 
στις σελ 1, 5, 6, 7, 8

Total, Shell, Repsol, 
Japex, Dana 
Petroleum, INA και 
Hunt, ενδιαφέρονται 
για συνεργασία με τα  
ΕΛΠΕ για τις  έρευνες 
υδρογονανθράκων

Γ. Στασινός: Κοιτάσματα απασχόλησης 
οι έρευνες υδογονανθράκων,    

με συνεργασία κράτους και ιδιωτών 
Τι ΕιΠώθηκΕ σΤην ημΕριδα «ΕρΕυνα και ΕκμΕΤαΛΛΕυση 

υδρογονανθρακών: ΠροοΠΤικΕσ αναΠΤυξησ  
για Την ΕΛΛηνικη οικονομια»

ΣΗΜΕΡΑ

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

•  Κοιτάσματα απασχόλησης οι έρευνες υδογονανθράκων, 
τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ και ζήτησε συνεργασία κρά-
τους και ιδιωτών . Τι ειπώθηκε στην ημερίδα «Έρευνα και 
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων: Προοπτικές ανάπτυξης 
για την Ελληνική οικονομία» (σελ 1, 5,6,7 και 8) 

•  Στα χέρια της διοίκησης του ΕΦΚΑ η απόφαση της Συμ-
βουλευτικής Επιτροπής Επιστημόνων για παράταση στην 
πληρωμή ασφαλιστικών εισφορών (σελ 3)

•  Ελληνικό Τμήμα UIA : Πρόσκληση συμμετοχής σε έκθεση 
σπουδαστικών εργασιών (σελ 3) 

•  Η ανάπτυξη της βιομηχανίας αποτελεί βασική προϋπόθεση 
για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση τόνισε ο Γ. Δρα-
γασάκης σε συνάντηση του με το ΔΣ του ΣΕΧΒ (σελ 4) 

•  Σε δύο εβδομάδες θα ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές 
των τριών διεκδικητών για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης 
(σελ 4) 

•  ΔΕΣΦΑ: Μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής τα σχέδιά 
μας για την ασφάλεια εφοδιασμού και τις διασυνδέσεις 
(σελ 8) 

•  Τα οικονομικά και τεχνικά δεδομένα της συνεργασίας 
FraportGreece και Intrakat. Τι θα αλλάξει στα περιφερεια-
κά 14 αεροδρόμια (σελ 9 και 10)

•  Ο Τουρισμός αποτελεί την μεγάλη ελπίδα μας για το μέλ-
λον τονίστηκε στο 2ο Συνέδριο Τουρισμού (σελ 11)  

•  Δυναμική παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στη έκθεση 
τεχνολογίας CeBIT 2017 στο Ανόβερο (σελ 12) 

•  Οι περιβαλλοντικές προσπάθειες των Ελληνικών ΜμΕ επι-
κεντρώνονται σε «γρήγορες λύσεις» και δεν αξιοποιούν 
την τεχνολογία, σύμφωνα με έρευνα της Epson (σελ 12) 

•  Προσεχώς (σελ 2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ 13) 

•  Αποκόμματα τύπου (σελ 14-15) 

 

Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές ειδήσεις.
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Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

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



Το 11ο πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο 
Χημικής Μηχανικής, με τίτλο: «Χημική 
Μηχανική: Μοχλός καινοτομίας και ανάπτυ-
ξης», θα διεξαχθεί στην πόλη της Θεσσα-
λονίκης (Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου 
Μουσικής), από τις 25 έως τις 27 Μαΐου 
2017. Διοργανωτές είναι οι φορείς: Τμήμα 
Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, Τμήμα Χημικών 
Μηχανικών ΠΠ, Σχολή Χημικών Μηχανικών 
ΕΜΠ, ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ, ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ, ΠΣΧΜ.
«Ο θεσμός ξεκίνησε το 1997 και έκτοτε 
διοργανώνεται ένα συνέδριο κάθε δύο 
έτη, κατά σειρά, από τα Τμήματα Χημικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών, του 
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης και της Σχολής Χημικών Μηχανικών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, 
υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση. Έως 
σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί με επιτυχία 
δέκα συνέδρια, με περισσότερους από 6000 

συμμετέχοντες και περίπου 3000 εργασί-
ες. Το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο 
Χημικής Μηχανικής έχει καθιερωθεί, 
πρωτίστως, ως βήμα παρουσίασης υψηλού 
κύρους ερευνητικών εργασιών, αλλά 
ταυτόχρονα, και ως αφορμή συνάντησης 
ερευνητών που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων, 
την επίτευξη νέων συνεργασιών μεταξύ 
ερευνητών με διαφορετικά ή συμπληρω-
ματικά γνωστικά αντικείμενα, αλλά και τη 
σύμπραξη ερευνητικών ή ακαδημαϊκών 
μονάδων με την Ελληνική χημική βιομη-
χανία. Επιπροσθέτως, το εν λόγω συνέδριο 
έχει αναχθεί σε μια σημαντική εκδήλωση, 
η οποία επιτρέπει την παροχή πολύτιμων 
εμπειριών σε προπτυχιακούς και μεταπτυ-
χιακούς φοιτητές».
Πληροφορίες: Email: info@11pesxm.gr, 
ιστοσελίδα: http://www.11pesxm.gr/
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Αναρτήσεις δασικών χαρτών στη 
Λέσβο»
μυΤιΛηνη

ΗΜΕΡΙΔΑ: με θέμα την αξιοποίηση της  
βιομάζας  
αθηνα

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Προσβασιμότητα  στο δημόσιο 
χώρο  
Χανια κρηΤησ

ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου, Δικηγορικός 
Σύλλογος Μυτιλήνης

Κέντρο  Ανανεώσιμων  
Πηγών  και  Εξοικονόμησης  
Ενέργειας, σε συνεργασία  
με  την  Ελληνική  Εταιρεία  
Ανάπτυξης  Βιομάζας  

Ομάδα p_public, υπό την 
αιγίδα του Συλλόγου Αρχιτε-
κτόνων Χανίων
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Μαρτίου
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7
Απριλίου

2017

10-11
Ιουνίου
2017

«Χημική Μηχανική:  
Μοχλός καινοτομίας και 

ανάπτυξης» 
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13o Ετήσιο Athens Tax Forum
Το Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επι-
μελητήριο διοργανώνει στις 10 Απρι-
λίου 2017, στο ξενοδοχείο Athenaeum 
Intercontinental, το 13o Athens Tax 
Forum με τίτλο: «Φορολογικό Περιβάλ-
λον: Μοχλός Ανάπτυξης ή Ανταγωνιστικό 
Μειονέκτημα;»
Όπως υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση, 
«το Athens Tax Forum έχει αναδειχθεί 
σε κορυφαίο ετήσιο θεσμό φορολογικού 
ενδιαφέροντος, που στοχεύει να δημιουρ-
γήσει συνεδριακό περιβάλλον ελεύθερης 
και δημιουργικής επικοινωνίας, πρόσφορο 
για να ακουστούν αξιοποιήσιμες απόψεις 
και θέσεις από κατεξοχήν γνώστες και 
ειδικούς.
Η θεματολογία του 13oυ Athens Tax 
Forum, σε κρίσιμο χρονικό σημείο για την 
επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας, 
υπό την ασφυκτική πίεση των δανειακών 
υποχρεώσεων της χώρας και άλλων διε-
θνών εξελίξεων, ικανών να απειλήσουν τη 
μακροοικονομική συγκυρία, θα εστιάσει 
στις εξελισσόμενες δομικές μεταρρυθμί-
σεις και παραμετρικές πολιτικές, που θα 
επιτρέψουν, ώστε η φορολογία να αναδει-
χθεί αποτελεσματική και αγώγιμη, για την 
ανάπτυξη, την απασχόληση, την κοινωνική 
δικαιοσύνη και συνοχή».
Θεματικές ενότητες:
- Προστασία εθνικής φορολογικής βάσης 
από τον επιθετικό φορολογικό ανταγωνι-
σμό – Συνέργεια επιχειρήσεων και φορο-
λογικών αρχών σε εθνική και διεθνή βάση
- Τελωνειακά συστήματα – 
Οι πυλώνες στήριξης ενιαίας ευρωπαϊκής 

αγοράς και διασφάλισης εσόδων δασμών 
και ειδικών φόρων κατανάλωσης
- Η ουδετερότητα του φορολογικού μας 
συστήματος, ανταγωνιστικό πλεονέκτημα  
του νέου ελληνικού οικονομικού μοντέλου
- Αξιοπιστία και προβλεψιμότητα στη 
φορολογία, βασικές προϋποθέσεις κινη-
τοποίησης επενδύσεων και εξασφάλισης 
οικονομικής μεγέθυνσης
Πληροφορίες:  http://one9six.us5.list-
manage.com/track/click?u=c2b419fc7ea
4df7cabf225b74&id=a8ff18f9a0&e=637f3
f90ae>
Εγγραφές: https://www.eventora.com/en/
Events/athens-tax-forum-2017 
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Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ



Στα χέρια της διοίκησης του ΕΦΚΑ η απόφαση της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Επιστημόνων για παράταση στην πληρωμή  

ασφαλιστικών εισφορών

Ελληνικό Τμήμα UIA : Πρόσκληση συμμετοχής σε έκθεση  
σπουδαστικών εργασιών

Την εισήγηση για παράταση καταβολής των 
ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2016 αλλά 
και των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών 
του 2017 αποφάσισε σήμερα η Συμβουλευτικής 
Επιτροπή Επιστημόνων του ΕΦΚΑ και απέστειλε 
ήδη προς τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμ-
βούλιο του ΕΦΚΑ για τη λήψη της οριστικής 
απόφασης.

Όπως αναφέρεται αναλυτικά στην απόφαση:

Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 29η του μηνός 
Μαρτίου του έτους 2017 συνεκλήθησαν σε νό-
μιμη συνεδρίαση τα μέλη της Συμβουλευτικής 
Επιτροπής Επιστημόνων του ΕΦΚΑ.

Τα μέλη της Συμβουλευτικής Επιτροπής, σε συ-
νέχεια των αιτημάτων των εκπροσώπων όλων 
των φορέων των ασφαλισμένων του πρώην 
ΕΤΑΑ και με δεδομένη τη δυσκολότατη οικονο-
μική συγκυρία και τις αυξημένες ασφαλιστικές 
και φορολογικές υποχρεώσεις του τρέχοντος 

διαστήματος καθώς και αντικειμενικές αδυναμί-
ες του φορέα ως προς την έκδοση των ειδοποι-
ητηρίων και την ορθότητα του υπολογισμού των 
εισφορών και προκειμένου να δοθεί η δυνατό-
τητα στους ασφαλισμένους να ανταπεξέλθουν 
στις ασφαλιστικές και φορολογικές τους υπο-
χρεώσεις με ομαλότερους όρους αποφάσισαν:

Α) την παράταση πληρωμής των ασφαλιστικών 
εισφορών του έτους 2016 ως και τις 30/6/2017 
για όλους τους ασφαλισμένους του πρώην 
ΕΤΑΑ, άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και 
με παράλληλη διατήρηση των διακανονισμών, 
της ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας 
των υπόχρεων 

Β) Την παράταση της πληρωμής των τρεχουσών 
ασφαλιστικών εισφορών του έτους 2017 για 
όλους τους ασφαλισμένους του πρώην ΕΤΑΑ, 
άνευ προσαυξήσεων εκπροθέσμου και με πα-
ράλληλη διατήρηση των διακανονισμών της 
ασφαλιστικής ικανότητας και ενημερότητας των 

υπόχρεων, ως εξής:

 1. Ασφαλιστικές εισφορές Ιανουαρίου 2017 μέ-
χρι και τις 30/4/2017

 2. Ασφαλιστικές εισφορές Φεβρουαρίου 2017 
μέχρι και τις 31/5/2017

 3. Ασφαλιστικές εισφορές Μαρτίου 2017 μέχρι 
και τις 30/6/2017

Γ) Η παρούσα απόφαση να διαβιβαστεί σήμερα 
στον Διοικητή του ΕΦΚΑ κο. Α. Μπακαλέξη ώστε 
να ενταχθεί ως θέμα στην ημερήσια διάταξη του 
αυριανού ΔΣ του ΕΦΚΑ στις 30/3/2017 και να 
γίνουν αποδεκτά τα παραπάνω.

Παρόντες στη συνεδρίαση ήταν και τα έξι (6) τα-
κτικά μέλη της ΣΕ, ήτοι:

Μακέδος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος, Βερβεσός 
Δημήτριος, Μέλος, Τσούκαλος Ευστάθιος, Μέ-
λος, Μούζιος Παναγιώτης, Μέλος, Κατσίκης 
Αθανάσιος, Μέλος και Μήτσης Γεώργιος, Μέ-
λος.

 Το Ελληνικό Τμήμα της UIA, στα πλαίσια του 26ου Παγκόσμιου Συνεδρίου της 
UIA με τίτλο «SOUL OF THE CITY», που θα λάβει χώρα στην πόλη της Seoul, 
της Κορέας μεταξύ 3 και 7 Σεπτεμβρίου 2017, αποφάσισε να διοργανώσει, με-
ταξύ άλλων δράσεων, στο Ελληνικό Περίπτερο, Έκθεση Σπουδαστικών Εργα-
σιών σχετικών με το θέμα του Συνεδρίου. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται 
ότι με την παρούσα πρόσκληση, καλεί τους απόφοιτους ή τελειόφοιτους ανα-
γνωρισμένων στην Ελλάδα Αρχιτεκτονικών Σχολών, καθώς και τους Έλληνες 
απόφοιτους ή τελειόφοιτους ισότιμων Αρχιτεκτονικών Σχολών του εξωτερικού, 
να υποβάλλουν διπλωματικές ή σπουδαστικές εργασίες περιόδου 2013-2017 
σχετικές με το θέμα του ως άνω Συνεδρίου, όπως αυτό περιγράφεται αναλυ-
τικά στην ιστοσελίδα της UIA (http://www.uia-architectes.org/en/participer/
congres/10321#.WKQ20yhDn2E).

Θα απονεμηθούν πέντε (5) τιμητικές διακρίσεις (και κατά την κρίση της επιτρο-
πής έως 7) σε ειδική εκδήλωση που θα οργανώσει το Ελληνικό Τμήμα της UIA, 
οι οποίες και θα εκτεθούν στο Ελληνικό Περίπτερο κατά τη διάρκεια του Συνε-
δρίου στη Seoul.  Η υποβολή των παραπάνω πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι 
τη Τρίτη 25/04/2017. Στόχος του Ελληνικού Τμήματος της UIA και της Κριτικής 
Επιτροπής είναι  η ισότιμη, απαιτητική και γόνιμη παρουσία των Σπουδαστών 
της Αρχιτεκτονικής και των Νέων Αρχιτεκτόνων στο Ελληνικό Περίπτερο και 
την Ελληνική Εκπροσώπηση. Η πρόσκληση θα κοινοποιηθεί στο ψηφιακό ενη-
μερωτικό δελτίο του ΤΕΕ και στους δικτυακούς τόπους του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, των 
Αρχιτεκτονικών Σχολών.

-ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ:  Η υποβολή των συμμετοχών είναι 
ελεύθερη. Οι σπουδαστές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν πρέπει να 
υποβάλλουν στην    Αγγλική γλώσσα:  1. Αίτηση με τα ατομικά στοιχεία τους 
(ονοματεπώνυμο, έτος γέννησης, έτος αποφοίτησης ή εξαμήνου φοίτησης, 
πλήρη στοιχεία επικοινωνίας: διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, αριθμό φαξ εάν 
υπάρχει, και e-mail) καθώς και βεβαίωση της Σχολής/Τμήματος Αρχιτεκτονικής 

από την οποία προέρχονται. 2. Μια (1) Πινακίδα Α1 σε έντυπη & ηλεκτρονική 
μορφή (Cappamount & CD) σε κατακόρυφη διάταξη η οποία θα περιλαμβάνει 
σχέδια, σκίτσα, κείμενα και οτιδήποτε κρίνει κατάλληλο ο/η υποψήφιος/α για 
την βέλτιστη παρουσίαση της εργασίας του/της. Στο επάνω μέρος της πινακί-
δας (σε χώρο ύψους 3cm x μήκος πινακίδας), θα πρέπει να αναγράφεται ο 
τίτλος της διπλωματικής/σπουδαστικής εργασίας. Στο κάτω μέρος της πινακί-
δας (σε χώρο ύψους 3cm x μήκος πινακίδας), θα πρέπει να αναγράφονται τα 
στοιχεία του/των μελών της ομάδας εργασίας (ονοματεπώνυμο, έτος γέννη-
σης, φωτογραφίες τους), τα στοιχεία του υπεύθυνου διδάσκοντος (ονοματε-
πώνυμο, βαθμίδα), καθώς και η Σχολή/Τμήμα Αρχιτεκτονικής από την οποία 
προέρχονται. Η υποβολή των παραπάνω πρέπει να γίνει το αργότερο μέχρι τη 
Τρίτη 25/04/2017. Το υλικό πρέπει να υποβληθεί στο Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας, Νίκης 4 Αθήνα -Τμήμα Διεθνών Σχέσεων – Ελληνικό Τμήμα της UIA ή 
να αποσταλεί μέσω ταχυδρομείου ή υπηρεσίας αποστολών μέχρι την ανωτέρω 
ημερομηνία. Στην τελευταία περίπτωση τα έξοδα αποστολής πρέπει να είναι 
προπληρωμένα.

-Η ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ: Η Κριτική Επιτροπή Επιλογής θα είναι 7μελής και θα 
αποτελείται από τους Φανή Βαβύλη, Πρόεδρος Ελληνικού Τμήματος UIA, 
Καθηγήτρια Τμήματος Αρχιτεκτόνων Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλο-
νίκης. Μίτση Βαλασσά, Αντιπρόεδρος Ελληνικού Τμήματος UIA.  Κυριάκος 
Πιπίνης, Γραμματέας Ελληνικού Τμήματος UIA. Νίκος Φιντικάκης, Μέλος του 
Συμβουλίου της UIA, Κάρολος Γαλανός, Μέλος Ελληνικού Τμήματος UIA, 
Π407/80 Αρχιτεκτονικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Δαμιανός Αμπα-
κούμκιν, Μέλος ΕΕΕ Αρχιτεκτόνων ΤΕΕ. Στέλιος Ζερεφός, Αναπληρωτής Κα-
θηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και ως αναπληρωματικά μέλη από 
τους Νίκος Καζέρος, Μέλος Ελληνικού Τμήματος UIA. Βασιλική Αγοραστίδου, 
Μέλος Ελληνικού Τμήματος UIA. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι μπορούν να απευθύνονται μέσω e-mail στο greok@central.tee.gr.
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Η ανάπτυξη της βιομηχανίας αποτελεί βασική προϋπόθεση  
για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση 

Σε δύο εβδομάδες θα ανοίξουν οι οικονομικές προσφορές  
των τριών διεκδικητών για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Συνάντηση  Γ. Δραγασάκη με το ΔΣ του Συνδέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχα-
νιών
Η ανάπτυξη μίας σύγχρονης, εξωστρεφούς και ανταγωνιστικής ελληνικής βιομη-
χανίας αποτελεί βασική προϋπόθεση για την έξοδο της Ελλάδας από την κρίση, δή-
λωσε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης, κατά τη διάρκεια της 
συνάντησης που είχε με το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου Ελληνικών Χη-
μικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ). Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπρόεδρος 
της κυβέρνησης σημείωσε ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις για να βγει η Ελλάδα από 
την κρίση και καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν η τόνωση των επενδύσεων και 
η ενίσχυση της βιομηχανίας, μετά την αποβιομηχάνιση που συντελέστηκε κατά τις 
τελευταίες δεκαετίες. Όπως πρόσθεσε, προς αυτήν την κατεύθυνση συντάσσεται 
το κείμενο της νέας αναπτυξιακής στρατηγικής που θα κληθεί να ακολουθήσει η 
χώρα μας τα επόμενα χρόνια, με τη βιομηχανία να είναι ένας από τους κύριους πυ-
λώνες του νέου παραγωγικού υποδείγματος. Οι κυριότερες πολιτικές που υλοποιεί 
η κυβέρνηση για τη στήριξη της εγχώριας βιομηχανικής παραγωγής αφορούν: Τη 
σύνταξη και εφαρμογή ενός ευνοϊκού αναπτυξιακού νόμου για τις βιομηχανικές 
επενδύσεις. Την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης. Την αντιμετώπιση 
ζητημάτων που σχετίζονται με τη χωροθέτηση παραγωγικών δραστηριοτήτων. Την 
προώθηση ρυθμίσεων που άρουν γραφειοκρατικά και άλλα εμπόδια. Ο κ. Δραγα-
σάκης αναφέρθηκε στις προσπάθειες που κάνει η κυβέρνηση για την ενίσχυση 
της ρευστότητας και τη στήριξη των παραγωγικών επενδύσεων, μέσα και από την 
αξιοποίηση των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων που δημιουργούνται αυτήν την 

περίοδο. Τόνισε, μάλιστα, πως σε αυτό το πλαίσιο, η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοι-
νωνικά υπεύθυνη επιχειρηματικότητα, καθώς, όπως είπε, έχει παρέλθει οριστικά η 
εποχή του κρατικοδίαιτου και παρασιτικού επιχειρείν. Σχετικά με τη κρίση που περ-
νά η Ελλάδα, επισήμανε ότι είναι διπλή. Προκλήθηκε, τόσο από τις πολιτικές που 
εφαρμόστηκαν μέχρι το 2010, όσο και από τα μέτρα που υλοποιήθηκαν στο πλαίσι 
του πρώτου και δεύτερου μνημονίου, που όξυναν, αντί να επιλύσουν, τα σοβαρά 
προβλήματα της ελληνικής οικονομίας. Και αυτός ο συνδυασμός εξηγεί σε μεγάλο 
βαθμό γιατί η Ελλάδα παραμένει ακόμη υπό καθεστώς προγραμμάτων προσαρμο-
γής, όταν άλλες χώρες έχουν ήδη ολοκληρώσει αντίστοιχα προγράμματα και έχουν 
εξέλθει με επιτυχία στις διεθνείς αγορές. Οι εκπρόσωποι του ΣΕΧΒ μίλησαν για τα 
προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος τους, αλλά, ταυτόχρονα, υπογράμμισαν ότι 
ο τομέας της χημικής βιομηχανίας «άντεξε» κατά τη διάρκεια της κρίσης και πλέ-
ον εκδηλώνεται ζωηρό ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση επενδύσεων και την 
περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης υπήρ-
ξε συμφωνία να συνεχιστούν οι συναντήσεις μεταξύ εκπροσώπων των αρμόδιων 
υπουργείων και του ΣΕΧΒ, με σκοπό την επίλυση ζητημάτων, όπως το ενεργειακό 
κόστος και οι έλεγχοι στην αγορά. Επίσης, θα εκπονηθεί ειδική κλαδική μελέτη, η 
οποία θα αναδεικνύει τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες ανάπτυξης του τομέα 
των χημικών βιομηχανιών. Στη συνάντηση συμμετείχαν ο γγ Βιομηχανίας, Στρατής 
Ζαφείρης, ο γγ Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή, Αντώνης Παπαδεράκης 
και ο συντονιστής του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής, Δημή-
τρης Κοντοφάκας.

Σε περίπου δύο εβδομάδες αναμένεται να ανοίξουν οι 
οικονομικές προσφορές των τριών υποψηφίων εταιρειών 
για την απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετο-
χών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ενώ αυτή τη στιγμή 
σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
έχει ξεκινήσει από τους χρηματοοικονομικούς συμβού-
λους του ΤΑΙΠΕΔ, Morgan Stanley και Τράπεζα Πειραιώς, 
ο νομικός και τεχνικός έλεγχος των φακέλων. Πρόκειται 
για τις εταιρείες ICTSI (International Container Terminal 
Services Inc.), την DP word μέσω της θυγατρικής της 
«Peninsular and Oriental Stream» και την κοινοπρα-
ξία Deutsche Invest Equity Partners GmbH, Belterra 
Investments LTD and Terminal Link SAS. Τρεις διεκδι-
κητές με βαριά χαρτοφυλάκια στη διαχείριση τερματικών 
σταθμών εμπορευματοκιβωτίων σε όλο τον κόσμο που 
αναμένεται να διεκδικήσουν το 67% του ΟΛΘ. Η DP World 
είναι μία από τις κορυφαίες εταιρίες στον τομέα της δι-
αχείρισης τερματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων, 
έχοντας υπό την διαχείρισή της περισσότερους από 77 
σταθμούς παγκοσμίως. Μέσω των τερματικών σταθμών 
της, διακίνησε περισσότερα από 63 εκατ. TEUs το 2016. 
Βάσει δημοσιευμένων στοιχείων, η συνολική χωρητικό-
τητα των σταθμών της ανέρχεται σε 78 εκατ. TEUs, κα-
τέχει περίπου το 9% της παγκόσμιας αγοράς διακίνησης 
εμπορευματοκιβωτίων και βάσει της διακίνησης το 2015, 
είναι ανάμεσα στις πέντε πρώτες εταιρείες διαχείρισης 
και η τρίτη με βάση την μετοχικά σταθμισμένη διακίνηση 
φορτίου παγκοσμίως (Drewry Maritime Research 2015). 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις της εταιρείας, η χωρητικότη-

τα των τερματικών σταθμών της αναμένεται να ξεπεράσει 
τα 89 εκατ. TEUs στο τέλος του 2017, κατόπιν της υλοποί-
ησης εξαγορών και αναπτυξιακών προγραμμάτων. Η DP 
World κατέγραψε έσοδα άνω των 4 δισ. δολαρίων κατά 
το 2016, με EBITDA 2,2 δισ. δολάρια. (περιθώριο άνω του 
54%) και κέρδη προς διανομή άνω του 1 δισ. δολάρια. Ση-
μειώνεται ότι η DP World έχει ταμειακά διαθέσιμα άνω 
των 1,4 δισ. δολ., υλοποίησε επενδύσεις 1,3 δισ. κατά το 
2016 και αναμένεται να διαθέσει άνω των 1,2 δισ. δολ. σε 
επενδύσεις κατά το 2017. Η ICTSI (International Container 
Terminal Services Inc.), εδρεύει στις Φιλιππίνες και αυτή 
είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρίες διαχειριστών τερ-
ματικών σταθμών εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως, 
διακινώντας 8,7 εκατ. TEUS το 2016, καταλαμβάνοντας 
την 14η θέση παγκοσμίως, ενώ στην αντίστοιχη μετοχικά 
σταθμισμένη διακίνηση φορτίου κατέλαβε την 11η θέση. 
Οι τερματικοί σταθμοί της έχουν χωρητικότητα 13,8 εκατ. 
TEUs (2015), η οποία αναμένεται να φτάσει τα 16 εκατ. 
το 2017. Η ICTSI κατέγραψε έσοδα άνω των 1,1 δισ. δολ. 
κατά το 2016, με EBITDA 0,5 δισ. δολ. (περιθώριο άνω 
του 46%) και κέρδη προς διανομή άνω των 180 εκ. δολ. 
Σημειώνεται ότι η ICTSI έχει ταμειακά διαθέσιμα άνω των 
300 εκ. δολ., υλοποίησε επενδύσεις 354 εκατ. κατά το 
2016 και αναμένεται να διαθέσει άνω των 240 εκ. δολ. σε 
επενδύσεις κατά το 2017. Προσφορά για την αγορά του 
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της ΟΛΘ Α.Ε. κατέθεσε 
και η κοινοπραξία που αποτελείται από τις εταιρείες DIEP, 
Beltera Ltd. και Terminal Link SAS. Η DIEP (Deutsche 
Invest Equity Partners) θυγατρική της TransConnect 

Unternehmensberatungs- und Beteiligungs AG (TCAG). 
Η TCAG είναι ένα γερμανικό Fund που εδρεύει στο Μόνα-
χο και συμμετέχει σε εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
σε τομείς της νέας οικονομίας, μέσω συμμετοχής υπό την 
μορφή private equity και venture capital. Η TCAG μέσω 
της DIEP έχει υπό την διαχείρισή της περιουσιακά στοι-
χεία αξίας άνω των 400 εκατ. ευρώ το 2016. Η Beltera 
Ltd. είναι εταιρεία - επενδυτικό όχημα συμφερόντων 
της οικογένειας Σαββίδη. Ο κ. Σαββίδης μέσω διαφόρων 
επενδυτικών σχημάτων έχει τοποθετήσει σημαντικά κε-
φάλαια σε διάφορες εταιρείες και ακίνητα, όπως το ξε-
νοδοχείο Μακεδονία Παλλάς, η ΣΕΚΑΠ, η Σουρωτή, το 
ακίνητο Ξενία στο Παλιούρι Χαλκιδικής, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ κ.α. 
Η Terminal Link SAS ανήκει στην CMA CGM (51%, μέσω 
της CMA Terminals Holdings) και στην China Merchants 
Holdings International (49%). Η Terminal Link διαχειρίζε-
ται 14 τερματικούς σταθμούς εμπορευματοκιβωτίων στην 
'Απω Ανατολή, στην Βόρεια Ευρώπη, στην Μεσόγειο, την 
Δυτική Αφρική και την Βόρειο Αμερική, μέσω των οποίων 
διακίνησε άνω των 14 εκατ. TEUs το 2014. Η CMA CGM, 
μέσω της Terminal Link και της CMA Terminals, διακίνη-
σε περισσότερα από 11,5 εκατ. TEUs, ενώ η χωρητικότητα 
των σταθμών της αγγίζει τα 23,7 εκατ. TEUs. Σημειώνεται 
ότι η CMA CGM είναι μια εκ των κορυφαίων εταιρειών δι-
ακίνησης εμπορευματοκιβωτίων παγκοσμίως (15,6 εκατ. 
TEUs το 2016), με έσοδα που υπερβαίνουν τα 16 δισ. δολ. 
σε ενοποιημένη βάση και εμπορικό στόλο 449 πλοίων (3η 
στον κόσμο με δυναμικότητα 2.153.651 TEUs και 10,4% 
μερίδιο αγοράς).
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ημΕριδα «ΕρΕυνα και ΕκμΕΤαΛΛΕυση υδρογονανθρακών: ΠροοΠΤικΕσ αναΠΤυξησ για Την ΕΛΛηνικη οικονομια»

Κοιτάσματα απασχόλησης οι έρευνες υδρογονανθράκων, τόνισε ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός

Μοντέλο στους υδρογονάνθρακες η σύμβαση για το οικόπεδο 2  
ανακοίνωσε ο υπουργός ΠΕΝ Γ. Σταθάκης 

Να αποφύγουμε τη λεγόμενη «κατάρα των πόρων",  
τόνισε ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κων/νος Μίχαλος

Όλοι οι τομείς του ενεργειακού κλάδου συμβάλλουν 
ώστε να είναι ένας από τους πιο δυναμικούς κλάδους 
της ελληνικής οικονομίας, ενώ παρά την κρίση, υπάρ-
χουν οι προοπτικές να αναπτυχθεί ακόμα περισσότε-
ρο τα επόμενα χρόνια σημείωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γ. Στασινός, μιλώντας στην ημερίδα στο ΕΒΕΑ. Κάθε 
διαδικασία έρευνας και αξιοποίησης υδρογονανθρά-
κων είναι πράξη τριπλής σημασίας: οικονομικής ανά-
πτυξης, δήλωσης και άσκησης εθνικής κυριαρχίας, 
αλλά και κοινωνικής πολιτικής, καθώς συνδέεται με 
την ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού 
συστήματος. Εξ ου και ο επιτελικός ρόλος που έχει 
να επιτελέσει το κράτος, όπως ανέλυσε ο κ. Στασι-
νός. Παράλληλα, όπως είπε, το κρίσιμο είναι ότι το 
κράτος θα πρέπει να προχωρήσει σε συμπράξεις με 
ιδιωτικές εταιρείες, καθώς αυτός είναι ο δρόμος για 

να υπάρξουν θέσεις εργασίας, προστιθέμενη αξία, 
πολλαπλά οφέλη συνολικά για τη χώρα. Η συνερ-
γασία κράτους-αγοράς είναι απαραίτητη, ιδιαίτερα 
στους υδρογονάνθρακες, που είναι εκ των πραγμά-
των περιορισμένος πόρος, ενώ πρόκειται και για έναν 
«υπερρυθμισμένο» τομέα. Οι θετικές προοπτικές για 
την αναβάθμιση της χώρας στον διεθνή ενεργειακό 
τομέα θα έχουν και θετικό αντίκτυπο στην απασχό-
ληση, ιδίως νέων ανθρώπων και αυτό είναι κάτι που 
ενδιαφέρει άμεσα τον τεχνικό κόσμο της χώρας. Ως 
ΤΕΕ, μας ενδιαφέρει, εξάλλου, ιδιαίτερα ο κλάδος 
των υδρογονανθράκων, όπως είπε ο κ. Στασινός. Πα-
ράλληλα ο πρόεδρος του ΤΕΕ υπενθύμισε τη διαχρο-
νική συμβολή του τεχνικού κόσμου της χώρας στον 
ενεργειακό τομέα, από το σχεδιασμό και ανάπτυξη 
της λιγνιτικής παραγωγής και των υδροηλεκτρικών, 

μέχρι την ανάπτυξη του φυσικού αερίου πιο πρόσφα-
τα, αλλά και την καθοριστική συμβολή στο χώρο των 
ΑΠΕ. Σήμερα οι προκλήσεις είναι μεγαλύτερες και 
οι ευκαιρίες ακόμα περισσότερες, τόνισε, και είναι 
κρίσιμο να αναπτυχθεί το απαιτούμενο επιστημονικό 
δυναμικό, να αξιοποιηθεί η επιστημοσύνη, ιδίως οι 
πολύπλευρες ικανότητες των μηχανικών. Ο τομέας 
των υδρογονανθράκων είναι χαρακτηριστικός για την 
ανάπτυξη του επιτελικού ρόλου του κράτους, σημεί-
ωσε, καθώς αν το κράτος δεν κάνει σωστό σχεδια-
σμό, τότε πολύ απλά η σχετική αγορά δε θα υπάρχει. 
Υπάρχουν, όμως, όλες οι προοπτικές ώστε ο κλάδος 
των υδρογονανθράκων να αποτελέσει ατμομηχανή 
ανάπτυξης για τη χώρα. Το παράδειγμα του Πρίνου, 
όπως είπε ο κ. Στασινός, είναι το πλέον χαρακτηριστι-
κό και αποτελεί με πολλές έννοιες ορόσημο.

Στις έρευνες υδρογονανθράκων και τις σχετικές προσπάθειες της κυβέρνησης αναφέρθηκε 
σήμερα ο υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, κατά τη διάρκεια ομιλίας του στο συνέδριο 
«Έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων: Προοπτικές ανάπτυξης για την Ελληνική οικονο-
μία» στο ΕΒΕΑ. Ο κ. Σταθάκης ξεκίνησε την ομιλία του χαριτολογώντας και λέγοντας ότι «αυτή εί-
ναι μια ευκαιρία να μη μιλήσω για τη ΔΕΗ». «Αταλάντευτος στόχος μας», τόνισε ο Υπουργός, «εί-
ναι η ανάπτυξη του τομέα υδρογονανθράκων, με συνέπεια, διαφάνεια και σοβαρότητα, έχοντας 
πάντα ως πρόταγμα την πλήρη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος και την προστασία του 
περιβάλλοντος». Στο πλαίσιο αυτό προετοιμάζονται: -Η εφαρμογή ενός νέου θεσμικού πλαισίου, 
ώστε να καλυφθούν τα κενά του υφιστάμενου, σε στενή συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και τους συναφείς θεσμικούς φορείς. -Η οργάνωση, προώθηση και θε-
σμική αναβάθμιση της ΕΔΕΥ Α.Ε. ώστε να αναλάβει την παρακολούθηση όλων των σχετικών με 
τους υδρογονάνθρακες διαδικασιών (διαχείριση του αρχείου υδρογονανθράκων, προκηρύξεις 
διαγωνισμών, παρακολούθηση των φάσεων ερευνών και εκμετάλλευσης). -Η συμπλήρωση της 
νομοθεσίας  και για τη λειτουργία του Ταμείου Γενεών, στο οποίο θα κατευθύνονται τα έσοδα από 
την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων. - Η σταδιακή  επαναπροκήρυξη κι άλλων θα-
λάσσιων οικοπέδων, όταν ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση των διαθέσιμων τεχνικών στοιχείων. 
Σήμερα, είναι σε εξέλιξη οι διαδικασίες τριών ανεξάρτητων μεταξύ τους διεθνών διαγωνισμών, 
με ωριμότερη την περίπτωση του πετρελαϊκού κοιτάσματος στο Κατάκολο, όπου έχει ολοκλη-
ρωθεί η οριοθέτησή του και στο επόμενο διάστημα αναμένεται η έναρξη της εκμετάλλευσής του. 
Ακολουθούν, η χερσαία περιοχή των Ιωαννίνων και η θαλάσσια περιοχή του Πατραϊκού Κόλπου, 
όπου είναι σε εξέλιξη τα πρώτα στάδια των ερευνών. Έπονται οι χερσαίες περιοχές Άρτα-Πρέβε-
ζα, Αιτωλοακαρνανία και ΒΔ Πελοπόννησος, όπου έχει ολοκληρωθεί ο συμβατικός έλεγχος και 

αναμένεται ο νομικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ο κ. Σταθάκης έκανε ιδιαίτερη αναφο-
ρά στη Σύμβαση Μίσθωσης που μονογραφήθηκε πρόσφατα και με την οποία δίνεται το δικαίω-
μα έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στην κοινοπραξία Total-Edison-ΕΛΠΕ για τη 
θαλάσσια περιοχή 2, Δυτικά της Κέρκυρας. Αφού επισήμανε ότι πρόκειται για Σύμβαση-μοντέλο, 
καθώς σε αυτήν θα βασισθεί ο νέος κύκλος συμβάσεων που θα ακολουθήσουν, υπογράμμισε 
ότι η εμπλοκή δύο ευρωπαϊκών εταιριών προσδίδει πλέον στον τομέα  υδρογονανθράκων στην 
Ελλάδα διεθνή διάσταση, καθώς ανοίγει το δρόμο και σε άλλες αξιόπιστες εταιρείες, με μεγάλη 
εμπειρία στον τομέα αυτό και αποδεικνύει την επενδυτική εμπιστοσύνη προς την Ελλάδα. Με την 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την κοινοπραξία Total-Edison-ΕΛΠΕ ξεκινούν άμεσα 
οι συζητήσεις με την ΕΛΠΕ, που έχει αναδειχθεί ήδη επιλεγείς αιτών για τη θαλάσσια περιοχή 
10, στον Κυπαρισσιακό Κόλπο, ώστε να υπογραφεί με τη συγκεκριμένη εταιρία ανάλογη Σύμ-
βαση Μίσθωσης. Το ΥΠΕΝ θεωρεί αναπόσπαστα την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων με την 
προστασία του περιβάλλοντος και των τοπικών οικοσυστημάτων. Στο θέμα της  προστασίας του 
περιβάλλοντος η Ελλάδα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία, η οποία 
είναι από τις πιο αυστηρές σε παγκόσμιο επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, προβλέπεται ειδική δια-
δικασία προστασίας του περιβάλλοντος πριν και μετά την έναρξη των εκμεταλλεύσεων. Η Στρα-
τηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων διενεργείται στο αρχικό στάδιο της διερεύνησης 
κοιτασμάτων, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εξορυκτική δραστηριότητα καθεαυτή και τα επιμέρους 
έργα υποδομών, δεν επιφέρουν αλλαγές στο τοπικό οικοσύστημα. Ακόμη, με το νόμο 4409 του 
2017 ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2013/30 για την παράκτια 
ασφάλεια. Αντικείμενο της νομοθεσίας είναι η διενέργεια Μελέτης Μεγάλων Κινδύνων, για την 
πρόληψη και αποφυγή ατυχημάτων.

"Είναι ελπιδοφόρο το γεγονός η χώρα μας έχει ήδη 
μπει στη διαδικασία να αξιοποιήσει τις ευκαιρί-
ες. Ωστόσο, κίνδυνοι και εμπόδια παραμένουν και 
υπάρχει η λεγόμενη κατάρα των πόρων", τόνισε ο 
πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κων/νος Μίχαλος. Υπάρχει, 

όπως είπε, το παράδειγμα της Νορβηγίας, που αξι-
οποίησε τον πετρελαϊκό της πλούτο για να τροφοδο-
τήσει ένα υγιές οικονομικό και κοινωνικό μοντέλο, 
υπάρχει όμως και το παράδειγμα της Ισημερινής 
Γουϊνέας, η οποία είναι από τους μεγαλύτερους πα-

ραγωγούς πετρελαίου, αλλά πάνω από το 70% των 
ανθρώπων της ζουν σε συνθήκες φτώχειας. Η αξι-
οποίηση, κατέληξε, των υδρογονανθράκων είναι η 
μεγαλύτερη ευκαιρία της Ελλάδας για τα χρόνια που 
έρχονται.
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Την πρόταση να γίνουν νέοι διαγωνισμοί υδρογονανθράκων για τα υπεράκτια οικόπεδα της 
χώρας διατύπωσε στο συνέδριο του ΕΒΕΑ ο Κωστής Χατζηδάκης, αντιπρόεδρος της Ν.Δ. Ο 
κ. Χατζηδάκης δεν απέφυγε να κάνει μια αναφορά και στο φλέγον θέμα της ΔΕΗ λέγοντας: 
«Έχω έντονο τον πειρασμό να μιλήσω για τη ΔΕΗ, αλλά το πολιτικό fair play επιβάλει να μην 
το κάνω. Δεν θα μιλήσω για τη δωρεάν ιδιωτικοποίηση που συμφωνήθηκε το 2015». Στο 
θέμα των υδρογονανθράκων, ο κ. Χατζηδάκης τόνισε ότι είναι μεγάλες οι καθυστερήσεις στην 
Ελλάδα σε σχέση με την Κύπρο. «Μπορούμε να τα καταφέρουμε και εμείς, αρκεί να έχουμε 
πνεύμα φιλικό προς τις επενδύσεις», τόνισε χαρακτηριστικά. Δεν μπορεί, είπε, να θεωρού-
μαστε αξιόπιστη χώρα όταν οι συμβάσεις υπογράφονται 2,5 χρόνια μετά την προκήρυξη του 
διαγωνισμού όταν στην Κύπρο απαιτούνται δέκα μήνες. Ο κ. Χατζηδάκης ζήτησε κατοχύρω-

ση της ανεξαρτησίας της ΕΔΕΥ με σταθερή πενταετή θητεία, ψηφιοποίηση του αρχείου της, 
επιτάχυνση των διαδικασιών για επικύρωση των συμβάσεων και προετοιμασία νέου γύρου 
παραχωρήσεων προκειμένου να αξιοποιηθεί το ενδιαφέρον των διεθνών εταιρειών για την 
περιοχή. Επίσης, ο κ. Χατζηδάκης αναφέρθηκε στις προτάσεις της ΝΔ που παρουσιάστηκαν 
την περασμένη εβδομάδα. «Έχουμε ρύθμιση για προστασία της θεσμικής παρουσίας και της 
ανεξαρτησίας της ΕΔΕΥ ώστε να απασχοληθούν ικανά στελέχη. Πιστεύουμε ότι πρέπει να επι-
ταχυνθούν οι διαδικασίες επικύρωσης των συμβάσεων. Να αξιοποιηθεί το αρχείο της ΕΔΕΥ 
και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση σε αυτό. Τέλος, να προετοιμαστούν νέοι γύροι παραχωρή-
σεων σε μεγαλύτερα θαλάσσια οικόπεδα, ιδίως στο Λιβυκο Πέλαγος, ώστε να αξιοποιήσουμε 
το ενδιαφέρον για την Αν. Μεσόγειο», σημείωσε ο κ. Χατζηδάκης.

Την δική του πρόταση για την επόμενη ημέρα όσον αφορά τις 
έρευνες και παραγωγή υδρογονανθράκων κατέθεσε σήμερα 
από το βήμα του ΕΒΕΑ ο Γιάννης Μανιάτης, πρώην υπουργός 
Ενέργειας και βουλευτής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης. 
Όπως τόνισε σχετικά με την σημερινή κατάσταση: «Η πολι-
τική η δική μας είχε στόχο την ανάπτυξη των υδρογοναν-
θράκων και την ανάπτυξη αγωγών ώστε να αξιοποιηθούν οι 
ποσότητες της ευρύτερης περιοχής μας. Ο East Med κινδύ-
νευσε το 2013 να μην υπάρξει διότι το τότε δ.σ. της ΔΕΠΑ δεν 
ήθελε να διαθέσει τα 2,5 εκατ. για τη μελέτη βιωσιμότητας. 
Με έβαλαν να στείλω προσωπική επιστολή για να προκηρυ-
χθεί ο διαγωνισμός και να προσληφθεί σύμβουλος. Χαίρομαι 
που σήμερα ο αγωγός αυτός αποτελεί βασικό εργαλείο της 
ενεργ. και εξωτερικής πολιτικής». Παράλληλα σημείωσε: 
«Πέρασε η 10η Παρασκευή που έχω ζητήσει από τον πρω-

θυπουργό, Αλέξη Τσίπρα, να ενημερώσει τη βουλή για το 
που πηγαίνουν οι έρευνες υδρογονανθράκων. Προφανώς 
δεν είμαστε Ελ Ντοράντο, αλλά Ελλάδα-Κύπρος ανήκουν στο 
ενεργειακό Ελ Ντοράντο της Αν. Μεσογείου. Αυτό απαιτεί σε 
επίπεδο ενεργειακής διπλωματίας γενναίες προσεγγίσεις. 
Χαίρομαι που γίνονται βήματα στο κοινό ενεργειακό δόγμα 
Ελλάδας-Κύπρου. Χάρηκα που το περιοδικό των ΕΛΠΕ άρχι-
σε να μιλάει για τα έσοδα και ότι το οικόπεδο του Πατραϊκού 
θα δίνει 150 εκατ. δολάρια το χρόνο στο Δημόσιο. Εκτιμω ότι 
η Ελλάδα έχει 10 Πατραϊκους. Ας γίνουν η βάση για τη στήρι-
ξη του ασφαλιστικού». Τέλος, η πρόταση του κ. Μανιάτη έχει 
ως εξής: «Προτείνω δύο νέες δράσεις για την επόμενη ημέ-
ρα. Πρώτον, να φτιάξουμε ένα νέο αφήγημα για τα πετρέλαια 
με επικαιροποίηση στοιχείων, συμπλήρωση και ένα νέο σε-
νάριο. Εμείς κάναμε 20 οικόπεδα, καναμε τα χερσαία. Τώρα 

χρειάζεται επικαιροποίηση με νέα σεισμικά, νέες προβολές 
και προτάσεις για διαφήμιση της χώρας. Δεύτερον, να δούμε 
πως μπορεί η βιομηχανία υδρογονανθράκων και αγωγών να 
βοηθήσει και άλλους κλάδους της χώρας. Η Ελλάδα είναι 
στο κέντρο μιας περιοχής στην οποία αναπτύσσεται ένα νεό 
ενεργειακό αφήγημα με κοιτάσματα και αγωγούς. Η Ελλαδα 
θα είναι μόνο παραγωγός και κόμβος μεταφοράς; Πρέπει να 
είναι και κάτι άλλο. Να αξιοποιήσει τη ναυπηγοεπισκευα-
στική της υποδομή και τη βαριά μεταλλική της βιομηχανία. 
Γεωγραφικά είμαστε στο κέντρο της Μεσογείου και συμ-
μετέχουμε στην ενεργειακή επανάσταση. Ας γίνουμε και η 
βάση τεχνικής υποστήριξης των ερευνών υδρογονανθράκων 
και της διέλευσης αγωγών σε όλη τη Μεσόγειο. Έχουμε τα 
ναυπηγεία, έχουμε την τεχνογνωσία, ας ανοίξουμε αυτό το 
δεύτερο πυλώνα».

 «Έχουμε ήδη ξεκινήσει έρευνα αγοράς για τα σεισμικά ώστε να 
ξεκινήσουν πριν τα Χριστούγεννα στο οικόπεδο 2. Το ίδιο πλοίο θα 
μπορέσει να τις πραγματοποιήσει και στο οικόπεδο 1». Αυτά δή-

λωσε  ο Γ. Γρηγορίου, γενικός διευθυντής έρευνας και παραγωγής 
υδρογονανθράκων των ΕΛΠΕ, σχετικά με τις εξελίξεις στο οικό-
πεδο που εξασφάλισε από κοινού με τις Total και Edison, μετά τη 

μονογραφή της σύμβασης από το υπουργείο. Ο ίδιος πρόσθεσε 
ότι ο όμιλος συνομιλεί σήμερα με 15 εταιρείες για τον τομέα των 
υδρογονανθράκων, σχεδιάζοντας τις επόμενες κινήσεις του

Στη σημασία της αναβάθμισης και επιτυχημένης λειτουργίας της ΕΔΕΥ στάθηκε ο γ.γ. του ΥΠΕΝ, 
Μιχάλης Βερροιόπουλος, μιλώντας στη ημερίδα στο ΕΒΕΑ, τονίζοντας παράλληλα την ανάγκη 
δημιουργίας υψηλής προστιθέμενης αξίας για το ελληνικό Δημόσιο από την όλη προσπάθεια. Ο 
κ. Βερροιόπουλος μίλησε αρχικά για την ευρύτερη πολιτική θεώρηση του ΥΠΕΝ, λέγοντας: «Οι 
ενεργειακοί δρόμοι έχουν για εμάς και κοινωνικό χαρακτήρα. Η πολιτική της απελευθέρωσης και 
των ιδιωτικοποιήσεων δεν έφερε νέες επενδύσεις και θέσεις εργασίας. Επιτάχυνε την ύφεση και 
συνδέθηκε με σκανδαλώδεις ρυθμίσεις. Θυμίζω την αποτυχία επέκτασης του φυσικού αερίου, τη 
φούσκα των φ/β, τις αυξήσεις των τιμολογίων, την αντικατάσταση των αγορών με μηχανισμούς, 
την τεχνολογική εξάρτηση της χώρας». Όσον αφορά την έρευνα υδρογονανθράκων, ο κ. Βερ-
ροιόπουλος σημείωσε ότι «μετά από 15 έτη αδράνειας με το Ν.4001 θεσμοθετήθηκε η ΕΔΕΥ και 

ήταν ένα σωστό βήμα. Η ΕΔΕΥ το 2015 διέθετε μόνο Δ.Σ. ενώ έτρεχαν τρεις διαγωνισμοί. Η πρώτη 
μας προτεραιότητα είναι η στελέχωσή της. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις για άντληση πόρων 
από μελλοντικές συμβάσεις και απόσπαση στελεχών από το ευρύτερο Δημόσιο. Οι παραχωρή-
σεις βρίσκονται στο ελεγκτικό συνέδριο και ακολουθούν οι θαλάσσιες συμβάσεις». Τέλος, ο κ. 
Βερροιόπουλος υπογράμμισε ότι για την ορθολογική αξιοποίηση των κοιτασμάτων χρειάζεται η 
ανάπτυξη ενός αξιοκρατικά στελεχωμένου φορέα. Επίσης, είναι «σημαντική η εκπόνηση στρατη-
γικής για την επόμενη ημέρα με στιβαρές έρευνες. Παράλληλα, να υπάρξει σύγχρονο πλαίσιο με 
έσοδα για το κράτος, ασφάλεια για τους εργαζόμενους και έσοδα για τις εταιρείες. Αυτή είναι η 
βάση για επιτυχημένους διαγωνισμούς. Τέλος, δυνατότητα εμπλοκής του κράτους στην έρευνα 
και παραγωγή όπου αυτό συμφέρει».
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Να προχωρήσουμε σε νέους διαγωνισμούς υδρογονανθράκων για 
οικόπεδα στο Λιβυκό Πέλαγος ζήτησε ο Κωστής  Χατζηδάκης 

Να γίνει η Ελλάδα βάση τεχνικής υποστήριξης των ερευνών  
υδρογονανθράκων σε όλη τη Μεσόγειο πρότεινε ο Γ. Μανιάτης

Έχουμε ξεκινήσει ήδη τις διαδικασίες για τα σεισμικά  
στο Οικόπεδο 2, δήλωσε ο Γ. Γρηγορίου των ΕΛΠΕ

Απαραίτητη η ανάπτυξη της ΕΔΕΥ για την επόμενη ημέρα στους 
υδρογονάνθρακες  είπε ο γγ ΥΠΕΝ



ημΕριδα «ΕρΕυνα και ΕκμΕΤαΛΛΕυση υδρογονανθρακών: ΠροοΠΤικΕσ  
αναΠΤυξησ για Την ΕΛΛηνικη οικονομια»

Πάνω από 200 νέες θέσεις εργασίας δημιούργησε η Energean -  
Ξεπερνούν τα 300 εκατ. δολάρια οι επενδύσεις

Τις επόμενες κινήσεις της ΕΔΕΥ για την αξιοποίηση των υδρογονανθράκων  
παρουσίασε ο Ι. Μπασιάς 

Περισσότερες από 200 νέες άμεσες θέσεις ερ-
γασίας έχει δημιουργήσει η Energean Oil & Gas 
με άξονα την παραγωγή και επεξεργασία υδρο-
γονανθράκων στον Πρίνο από το 2008 και μετά, 
παρά το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία βρί-
σκεται όλα αυτά τα χρόνια σε ύφεση. Τα σχετικά 
στοιχεία παρουσίασε ο κ. Δημήτρης Γόντικας, 
αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
Kavala Oil, θυγατρικής του ομίλου Energean, μι-
λώντας στη διάρκεια της ημερίδας «Έρευνα και 
Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων» που διεξήχθη 
την Τετάρτη 29 Μαρτίου στην Αθήνα υπό τη συν-
διοργάνωση της Ελληνικής Διαχειριστικής Εται-
ρείας Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ), της Ελληνικής 
Εταιρείας Ενεργειακής Οικονομίας (ΗΑΕΕ) και 
του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου 
Αθηνών (ΕΒΕΑ). 
Ο κ. Γόντικας ανέφερε ότι το ανθρώπινο δυναμι-
κό του ομίλου φθάνει πλέον τα 480 άτομα, ενώ 
τόνισε ότι στη διάρκεια της 9ετίας 2018-2016, το 
ελληνικό Δημόσιο, επιχειρήσεις που εδρεύουν 
στην χώρα μας και συνεργάζονται με την εται-
ρεία καθώς και η τοπική κοινωνία της Καβάλας 
καρπώθηκαν περί τα 360 εκατ. ευρώ (φόροι, 
ασφαλιστικές εισφορές, μισθοί, λογαριασμοί, 
προμηθευτές κλπ) . Πρόσφατα, η Energean εξα-
σφάλισε μία ακόμη διετία εργασιακής ειρήνης, 
υπογράφοντας επιχειρησιακή σύμβαση με το 

σωματείο των εργαζομένων στην Καβάλα και, 
μάλιστα, με ανοδική αναπροσαρμογή αποδοχών. 
Όπως ανέφερε ο κ. Γόντικας, η Energean έχει 
πραγματοποιήσει επενδύσεις που υπερβαίνουν 
τα 300 εκατ. δολάρια ως τώρα, ενώ ένα αντί-
στοιχο ποσό έχει προγραμματιστεί να επενδυθεί 
στο πλαίσιο του εν εξελίξει προγράμματος στον 
Πρίνο καθώς και στις νέες περιοχές της Δυτικής 
Ελλάδας. Σε ό,τι αφορά στον Πρίνο, ολοκληρώθη-
κε και δόθηκε στην παραγωγή τις προηγούμενες 
εβδομάδες η 5η κατά σειρά νέα γεώτρηση, ενώ 
στόχος της εταιρείας είναι η παραγωγή της τρέ-
χουσας χρονιάς, στη διάρκεια της οποίας είναι 
προγραμματισμένο και shut down, να υπερβεί 
σαφώς τα περίπου 1,3 εκατ. βαρέλια που παρή-
χθησαν πέρσι. Τα βεβαιωμένα κοιτάσματα (2P) 
στην περιοχή του Πρίνου εκτιμώνται πλέον σε 41 
εκατ. βαρέλια συνολικά σε Πρίνο, Βόρειο Πρίνο 
και κοίτασμα Έψιλον. Μιλώντας στο πλαίσιο της 
ίδιας ημερίδας, ο Δρ. Κωνσταντίνος Νικολάου, 
τεχνικός σύμβουλος της Energean, αναφέρθη-
κε στο πρόγραμμα ανάπτυξης του κοιτάσματος 
(Field Development Plan) στο Δυτικό Κατάκολο, 
το οποίο αποτελεί ιστορικά το πρώτο κοίτασμα 
που περνά σε φάση εκμετάλλευσης στη Δυτική 
Ελλάδα. Στο πρόγραμμα, το οποίο έχει υποβλη-
θεί προς έγκριση στο Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, προβλέπεται επένδυση της τάξης 

των 50-60 εκατ. δολαρίων με προοπτική, εφόσον 
εξασφαλισθούν εγκαίρως όλες οι απαιτούμενες 
άδειες, η πρώτη παραγωγική γεώτρηση να πραγ-
ματοποιηθεί εντός του 2019. Ο ίδιος πρόσθεσε 
ότι αναμένεται να δημιουργηθούν περί τις 60 
άμεσες θέσεις εργασίας, ενώ περίπου τριπλάσιες 
θα είναι οι έμμεσες, με πρώτο μέλημα την απα-
σχόληση τοπικού εργατικού δυναμικού. Επιπλέ-
ον, ο κ. Νικολάου επεσήμανε ότι, στη διάρκεια 
των γεωφυσικών σεισμικών ερευνών που έχουν 
δρομολογηθεί να εκτελεστούν σε Ιωάννινα – Θε-
σπρωτία στη διάρκεια 2017-2018 αναμένεται να 
απασχοληθούν πάνω από 200 πολίτες. Ανάλογη 
είναι και η πρόβλεψη για τις έρευνες στην Αι-
τωλοακαρνανία (αναμένεται η υπογραφή της 
σχετικής σύμβασης με το ελληνικό Δημόσιο), οι 
οποίες θα ακολουθήσουν έναν χρόνο αργότε-
ρα. Σημειώνεται ότι η Energean διαθέτει οκτώ 
άδειες συνολικά στην Ελλάδα, στη ΝΑ. Μεσόγειο 
και τη Β. Αφρική, ενώ πέραν από μοναδική παρα-
γωγός υδρογονανθράκων στην χώρα, είναι πλέον 
και η μοναδική εταιρεία που εξάγει τεχνογνωσία, 
με άξονα την εμπειρία και το άριστο περιβαλλο-
ντικό ιστορικό του Πρίνου και την παραγωγή σε 
συνθήκες απόλυτης ασφάλειας δίπλα σε παρα-
δοσιακούς τουριστικούς προορισμούς (Κόλπος 
Καβάλας, Θάσος) και σε ιδιαίτερα ευαίσθητες 
περιβαλλοντικά περιοχές (Δέλτα Νέστου).

Στο ρόλο της ΕΔΕΥ κατά τους τελευταίους μήνες αναφέρθηκε ο Ιωάννης 
Μπασιάς, πρόεδρος και δ.σ. της ΕΔΕΥ κατά την ημερίδα στο ΕΒΕΑ. Διατύ-
πωσε παράλληλα την άποψη ότι η χώρα θα πρέπει ίσως να αποφύγει ένα νέο 
αδειοδοτικό γύρο στους υδρογονάνθρακες και αντί αυτού να προτιμήσει την 
εμπορική προώθηση των υφιστάμενων οικοπέδων με ταυτόχρονη ανανέωση 
των σεισμικών δεδομένων. Ο κ. Μπασιάς μίλησε αρχικά για τις εξελίξεις στην 
ΕΔΕΥ, λέγοντας ότι η στελέχωσή της άρχισε το Δεκέμβριο του 2016. «Σήμερα, 
στην τεχνική στελέχωση έχει συσταθεί ομάδα. Φέραμε κόσμο με σπουδές με 
διδακτορικά στο εξωτερικό και στην Ελλάδα. Καλύπτουν τις βασικές εργα-
σίες. Σήμερα μας λείπει ένα άτομο για τα περιβαλλοντικά θέματα, το οποίο 
θα έρθει σύντομα», τόνισε. Παράλληλα, είπε ότι η οργάνωση των δεδομένων 
προχωρά. «Έχουμε το αναγκαίο λογισμικό για την επεξεργασία των σεισμικών 
και βάζουμε τις βάσεις για το ψηφιακό αρχείο». Για την εμπορική ικανότητα 
της ΕΔΕΥ, είπε ότι «έχουμε κάνει επαφές με ευρωπαϊκές και αμεριμανικές 
εταιρείες, έχουμε φτάσει να έχουμε τις πρώτες μελέτες για το Ιόνιο και θα 
προχωρήσουμε παραπέρα προς Πελοπόννησο και Κρήτη στους επόμενους 
μήνες». Ο πρόεδρος της ΕΔΕΥ είπε επίσης ότι «σήμερα μπορούμε να έχου-
με μια γνώμη για τις εξελίξεις. Για τη βελτίωση των συμβάσεων στο μέλλον 
υπάρχει μια σειρά από θέματα που πρέπει να συντονιστούν». Όπως πρόσθε-

σε, οι στόχοι της ΕΔΕΥ είναι σαφείς: οικονομικά μεγέθη, γεωλογική γνώση, 
βιομηχανική έρευνα, σύναψη συμφωνιών με άλλες χώρες και απασχόληση. 
Αναφορικά με τις επιμέρους περιοχές, είπε ότι «σήμερα τα Ιωάννινα είναι 
δύσκολη περιοχή, άρα ήταν λογική η παράταση που δόθηκε στην Energean. 
Ο Πατραϊκός είναι ένα παράδειγμα περιβαλλοντικής μελέτης και σεισμικών 
και θα δώσει σίγουρα αποτελέσματα. Το Κατάκολο ξέρουμε ότι θα μπει στην 
παραγωγή. Άρτα-Πρέβεζα-Αιτωλοακαρνανία ελπίζουμε ότι θα προχωρήσουν 
σύντομα, ενώ στο οικόπεδο 2 και 10 τα πράγματα είναι προχωρημένα». Όσον 
αφορά τα επόμενα βήματα, ο κ. Μπασιάς είπε ότι το ενδιαφέρον των εταιρειών 
πρέπει να στραφεί και στα υπόλοιπα οικόπεδα πλην του 2 και του 10. «Διε-
ρωτόμαστε αν θα πρέπει να γίνει νέος αδειοδοτικός γύρος ή αν θα κάνουμε 
την εμπορική προώθηση για να τραβήξουμε γρήγορα εταιρείες. Η γνώμη μας 
είναι ότι θα έρθουν κάποιοι. Ένας καινούριος γύρος χρειάζεται 2 χρόνια, ενώ 
μια προώθηση μπορεί να αποδώσει μέσα σε 6-12 μήνες και μας επιτρέπει να 
εμπλουτίσουμε τα σεισμικά δεδομένα μας. Προσωπικά με φοβίζει ένας νέος 
διαγωνισμός. Πρέπει να το δούμε από εμπορική πλευρά το θέμα», σχολίασε. 
Τέλος, σε ερώτηση για το πότε θα ενεργοποιηθεί η σύμβαση με την PGS για 
την πύκνωση των οικοπέδων όπου υπάρχουν κενά, ο κ. Μπασιάς απάντησε ότι 
«είναι θέμα εβδομάδων, δουλεύουμε επάνω σε αυτό σήμερα».
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Θα χρηματοδοτήσουμε με 500 εκατ. ευρώ τον TAP – Στενή συνεργασία 
με ΕΔΕΥ ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος της EBRD

ΔΕΣΦΑ: Μέρος της ευρωπαϊκής στρατηγικής τα σχέδιά μας για την 
ασφάλεια εφοδιασμού και τις διασυνδέσεις

Στόχος η αυτοπαραγωγή ρεύματος για τους κτηνοτρόφους,   
δηλώνει ο αν υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 

Στις 7 Απριλίου τα αποτελέσματα  2016 της ΔΕΗ

Το προφίλ, τα ενδιαφέροντα, τους στόχους και τη μέχρι 
τώρα δραστηριότητα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανα-
συγκρότησης και Ανάπτυξης στην Ελλάδα παρουσίασε 
ο Άλκης Δρακινός, αν. διευθυντής της EBRD, κατά την 
ομιλία του στην ημερίδα στο ΕΒΕΑ για τους υδρογο-
νάνθρακες. Η EBRD έχει 67 μετόχους (65 χώρες, την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων). Το κεφάλαιό της ανέρχεται  στα 60 δισ. 
ευρώ, που δίνουν δυνατότητα για 9 δισ. επενδύσεις 
σε 36 χώρες κάθε χρόνο. Μέχρι σήμερα,η EBRD έχει 
προχωρήσει σε επενδύσεις πάνω από 110 δις. Μάλιστα, 
όπως ανέφερε ο κ. Δρακινός, πριν από 2 μέρες «έκλει-
σε» το πρώτο δισ. επενδύσεων στην Ελλάδα. Με βάση 
τη συμφωνία με το υπουργείο Ανάπτυξης, η δραστηριο-
ποίησή της στη χώρα μας αφορά τους εξής 3 τομείς: α) 
ενίσχυση εταιρειών, β) τραπεζών και γ) ενέργειας και 

υποδομών. Στον ενεργειακό τομέα, το ενδιαφέρον αφο-
ρά κυρίως τις υποδομές φυσικού αερίου, την ενεργεια-
κή αποδοτικότητα και τις ΑΠΕ. Η βοήθεια δίνεται με τη 
μορφή δανείων και κεφαλαιουχικών συμμετοχών ή/και 
τεχνικής βοήθειας. Η EBRD έχει στενή συνεργασία με 
την ΕΔΕΥ, η οποία μάλιστα, όπως σημείωσε ο κ. Δρακι-
νός, έχει επιταχυνθεί υπό τη νέα ηγεσία της. Στόχος της 
EBRD είναι να φέρει ξένους ειδικούς, με δική της χρη-
ματοδότηση, προκειμένου να συνδράμουν το έργο της 
ΕΔΕΥ. Στόχος μας δεν είναι, σημείωσε, να «πετάξουμε 
λεφτά από το παράθυρο» αλλά αυτά να πιάσουν τόπο, 
καθώς, άλλωστε, τα χρήματά μας προέρχονται από κρα-
τικούς προϋπολογισμούς. Σε κάθε πρότζεκτ, όπως επε-
σήμανε ο κ. Δρακινός, η EBRD κοιτάζει την περιβαλ-
λοντική διάσταση, τα δικαιώματα των εργαζόμενων και 
των τοπικών κοινωνιών. Η EBRD πρόκειται να χρημα-

τοδοτήσει τον TAP, επενδύοντας 500 εκατ. ευρώ. Όπως 
είπε ο κ. Δρακινός, η EBRD ενδιαφέρεται για το πώς θα 
υποδεχτούν το έργο οι τοπικές κοινωνίες, ώστε να μην 
έχουμε φαινόμενα όπως π.χ. στη Χαλκιδική. Γι’ αυτό και 
η EBRD έχει αναπτύξει ειδικό μηχανισμό προκειμένου 
να αντιμετωπίζει και να επιλύει οποιαδήποτε παράπονα. 
Το ΔΣ της EBRD έχει εγκρίνει δυνατότητα επένδυσης 
ως 300 εκατ. ευρώ σε ΑΠΕ με ευέλικτο τρόπο και το 
πρώτο έργο που θα χρηματοδοτηθεί από αυτά είναι στο 
πρότζεκτ “Renewables” των ΕΛΠΕ, όπως ανακοίνωσε 
ο κ. Δρακινός. Ακόμα, όπως αναφέρθηκε, η EBRD έχει 
χρηματοδοτήσει με 95 εκατ. δολάρια το πρότζεκτ της 
Energean (συνολικού ύψους άνω των 250 εκατ. ευρώ) 
για την αναβάθμιση της εκμετάλλευσης στον Πρίνο και 
την εκμετάλλευση στο Κατάκολο κ.α. Επίσης, δάνειο 
έχει δοθεί και στην TERNA ENERGY

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ‘‘Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης για τις Μεταφο-
ρές και τις Ενεργειακές Διασυνδέσεις’’ που διεξήχθη στο πλαίσιο της Ελληνικής 
Προεδρίας στην Πρωτοβουλία Αδριατικής-Ιονίου (ΑII-Adriatic & Ionian Initiative). 
Σύμφωνα με το energypress.gr  η Συνάντηση Στρογγυλής Τραπέζης πραγματοποι-
ήθηκε την Τετάρτη 29 Μαρτίου 2017 στο Υπουργείο Εξωτερικών και  συνδιοργανώ-
θηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας και το Υπουργείο Υποδομών & 
Μεταφορών. Ένα από τα θέματα της ημερήσιας διάταξης αποτέλεσε «Η Χρήση του 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) για Βunkering» καθώς και «Oι πρωτοβου-
λίες ΥΦΑ Μικρής Κλίμακας (LNG Bunkering & Small Scale LNG Initiatives)». Στην 
εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι των χωρών  της Πρωτοβουλίας 
Αδριατικής Ιονίου καθώς και εκπρόσωποι των εταίρων του προγράμματος  Poseidon 

Med II  Ο ΔΕΣΦΑ, ως Τεχνικός Συντονιστής του Poseidon Med II, παρουσίασε την 
άμεση συσχέτιση του προγράμματος Poseidon Med II με το Σχέδιο Δράσης (Action 
Plan) της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής  για την  περιφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (ΕU 
Strategy for the Adriatic- Ionian Region, EUSAIR, ) και τη δυνατότητα αξιοποίησης 
του προς όφελος της εν λόγω περιφέρειας. Η στρατηγική της Ε.Ε. για την περιφέ-
ρεια της Αδριατικής- Ιονίου συνδέεται με την  ευρύτερη στρατηγική του ΔEΣΦΑ για 
την ασφάλεια εφοδιασμού αλλά και τη διασύνδεση των ενεργειακών υποδομών σε 
περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι επενδύσεις του ΔΕΣΦΑ στο δίκτυο μετα-
φοράς φυσικού αερίου  και στις υποδομές ΥΦΑ μικρής κλίμακας στη Ρεβυθούσα, 
προάγουν αποφασιστικά τους  στόχους  του 2ου πυλώνα  της EUSAIR, που αφορά 
στη  ‘‘Σύνδεση της Περιφέρειας’’ (ΕYSAIR, Connecting the Region)

«Η σεναριολογία κάνει μεγαλύτερο κακό ακόμα 
και από τα ίδια τα μνημόνια», δήλωσε ο Γιάννης 
Τσιρώνης σε ραδιοφωνική συνέντευξη στο ρ/σ Πα-
ραπολιτικά. «Αυτά είναι ζητήματα έξω από τα όρια 
της συμφωνίας και αυτοί που τα επαναφέρουν δεν 
το κάνουν μόνο για τις εντυπώσεις. Κύκλοι του 
ΔΝΤ και της αντιπολίτευσης, τα βάζουν στο τρα-
πέζι εξυπηρετώντας συγκεκριμένα συμφέροντα. 

Αν αναζητήσουμε την πρόταση πώλησης επί ΝΔ, 
θα διαπιστώσουμε ότι ένα υδροηλεκτρικό φράγμα 
πουλιόταν στη λογιστική του αξία. Δηλαδή μηδέν. 
Χωρίς να προσμετρηθούν οι αξίες του νερού και 
της παρόχθιας γης, που αν αξιοποιηθεί τουριστικά 
αποτελεί χρυσορυχείο...  «Το πιο σημαντικό είναι 
να παράγουμε ενέργεια και από άλλες πηγές, όπως 
την αιολική, την ηλιακή, τη γεωθερμική, το βιοαέ-

ριο κλπ. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι οι κτηνοτρό-
φοι να αυτοπαράγουν το ρεύμα που καταναλώνουν. 
Αυτό μπορούμε να το πετύχουμε! Στη Γερμανία 
πάνω από το 20% της ενέργειας προέρχεται από 
άλλες πηγές. Για τη χώρα μας, που έχει τεράστιες 
δυνατότητες, είναι αυτονόητο ότι πρέπει να στρα-
φούμε στις εναλλακτικές πηγές, κάτι που έχουμε 
ήδη δρομολογήσει»

Την  Παρασκευή 7 Απριλίου 2017, πριν από την έναρξη της συνεδρί-
ασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα ανακοινωθούν τα ετήσια οικο-

νομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ για τη χρήση 2016, όπως ανακοίνωσε 
η εταιρεία.
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Τα οικονομικά και τεχνικά δεδομένα της συνεργασίας 
FraportGreece και Intrakat στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Η Intrakat ανέλαβε τις μελέτες και τα έργα που 
απαιτούνται για την υλοποίηση της μεγαλύτερης 
ξένης επένδυσης των τελευταίων ετών στη χώρα. 
Σε αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα της εταιρίας 
αναφέρεται ότι οι FraportGreece και Intrakat υπέ-
γραψαν δύο συμβάσεις για την υλοποίηση μελετών 
και κατασκευαστικών έργων στα 14 περιφερειακά 
αεροδρόμια, των οποίων η FraportGreece έχει 
αναλάβει τη λειτουργία, αναβάθμιση και συντή-
ρηση για περίοδο 40 ετών. Οι συμβάσεις μεταξύ 
FraportGreece - Intrakat περιλαμβάνουν την ανα-
καίνιση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδο-
μών των αεροδρομίων, καθώς και τη μελέτη και 
κατασκευή επεκτάσεων. Οι δύο συμβάσεις είναι 
συνολικού προϋπολογισμού € 357 εκατ., πλέον 
ΦΠΑ. Η πρώτη σύμβαση αφορά στα 7 αεροδρόμια 
Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλάδας και Ιονίου: Θεσσα-
λονίκης, Καβάλας, Ζακύνθου, Χανίων, Κεφαλονιάς, 
Κέρκυρας, Ακτίου. Η δεύτερη σύμβαση αφορά στα 
7 αεροδρόμια Αιγαίου: Ρόδου, Κω, Μυκόνου, Σα-
ντορίνης, Σάμου, Σκιάθου, Μυτιλήνης.
-Εξασφαλισμένη χρηματοδότηση από τραπεζικούς 
και επενδυτικούς φορείς:
Η Fraportχρηματοδοτείται από μεγάλες τράπε-
ζες και το έργο έχει εξασφαλισμένα τα αναγκαία 
κεφάλαια από ξένες και ελληνικές τράπεζες. Τη 
Δευτέρα 27/3 μάλιστα κοινοπραξία  χρηματο-
δοτικών ιδρυμάτων υπέγραψε μακροπρόθεσμη 
χρηματοδότηση ύψους 1 δισ. ευρώ περίπου με τη 
FraportGreece. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση, η κοινοπραξία των δανειστών περιλαμβάνει 
τις: AlphaBank (284,7 εκατ. ευρώ), Παρευξείνια 
Τράπεζα (62,5 εκατ. ευρώ), European Bankfor 
Reconstructionand Development (186,7 εκατ. 
ευρώ), Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (280,4 
εκατ. ευρώ) και International Finance Corporation 
(154,1 εκατ. ευρώ), μέλος του WorldΒankGroup. H 
IFC θα παρέχει επίσης στη FraportGreece αποκλει-
στικά ανταλλαγή επιτοκίων αντιστάθμισης σε ευρώ, 
έτσι ώστε να βοηθήσει την εταιρεία να αντισταθ-
μίσει πιθανές διακυμάνσεις στα επιτόκια κατά τη 
διάρκεια του δανείου. Επιπλέον η FraportGreece 
ανακοίνωσε πρόσφατα αύξηση μετοχικού κεφα-
λαίου, αυξάνοντας το συνολικό κεφάλαιό της στα 
650 εκατ. ευρώ. Η FraportGreece, μία κοινοπραξία 
της FraportAG και του Όμιλου Κοπελούζου, θα κα-
ταβάλει 1,234 δις. ευρώ συνολικά στο ΤΑΙΠΕΔ για 
την παραχώρηση. Το ποσό αυτό αποτελεί το μεγα-
λύτερο τίμημα παραχώρησης που έχει καταβληθεί 
ποτέ στο ελληνικό κράτος. Μέσω της επένδυσης 
αυτής, οι δύο μέτοχοι της FraportGreece υποστη-
ρίζουν τις προσπάθειες της χώρας για ανάκαμψη, 
δείχνοντας εμπιστοσύνη στις δυνατότητές της. Η 
συμφωνία περιλαμβάνει, επίσης, τον εκσυγχρο-
νισμό και την ανάπτυξη των υποδομών στα αερο-
δρόμια. Η Fraport Greece θα επενδύσει τουλάχι-
στον 400 εκατ. ευρώ στη διάρκεια των πρώτων 4 

ετών σε κατασκευαστικά έργα για την ανάπτυξη 
των αεροδρομίων συμβάλλοντας στην ανάπτυξη 
του τουρισμού, μία από τις κινητήριες δυνάμεις 
της ελληνικής οικονομίας. Οι συμβάσεις μεταξύ 
FraportGreeceκαι Intrakat είναι συνολικού προϋ-
πολογισμού 357 εκατ. ευρώ για 4 χρόνια. Από την 
πλευρά της ηIntrakat για την ομαλή εκτέλεση έχει 
εξασφαλίσει και από τις 4 συστημικές τράπεζες 
εγκεκριμένα όρια για την έκδοση των εγγυητικών 
επιστολών που απαιτούνται, για καλή εκτέλεση ή 
προκαταβολή.

-Πόσες θέσεις εργασίας θα δημιουργηθούν και τι 
θα κερδίσουν οι τοπικές οικονομίες:

Όσον αφορά τα οφέλη από την επένδυση, πέρα από 
την εταιρεία, θα ωφεληθούν όλοι οι εξωτερικοί συ-
νεργάτες (υπεργολάβοι, προμηθευτές υλικών κλπ), 
ενώ πολλαπλάσια οφέλη θα υπάρξουν για την τό-
νωση της οικονομίας αλλά και της απασχόλησης 
τοπικά, σε όλες τις περιοχές που καλύπτουν τα 14 
αεροδρόμια. Υπολογίζεται ότι στην φάση πλήρους 
ανάπτυξη του έργου θα απασχοληθούν 1.800 – 
2.000 άτομα.

 -Η επιλογή της  Intrakat:

Το μέγεθος της σύμβασης των 14 περιφερειακών 
αεροδρομίων, η έκτασή της σε ολόκληρη τη χώρα 
αλλά και η συνθετότητα των έργων, παράλληλα με 
τις υψηλού επιπέδου προδιαγραφές που απαιτού-
νται αλλά και τις σύγχρονες τεχνολογίες που θα 
χρησιμοποιηθούν αποδεικνύουν την εμπιστοσύνη 
ενός σχήματος με τεράστια εμπειρία στη διαχείρι-
ση αεροδρομίων προς την κατασκευαστική ικανό-
τητα και εμπειρία της Intrakat. Όπως άλλωστε τό-
νισε και οκ. AlexanderZinell, CEO FraportGreece: 
«Επιλέξαμε τον Όμιλο Intrakat ως συνεργάτη για 
την υλοποίηση ενός τεράστιου επενδυτικού προ-
γράμματος μέχρι το 2021, με γνώμονα  τόσο τη  
βαθιά τους γνώση για την ελληνική αγορά αλλά 
και ικανότητα να εκτελέσουν ταυτοχρόνως  κατα-
σκευαστικά έργα σε 14 σημεία σε όλη τη χώρα». 
Η Intrakat ιδρύθηκε το 1987 και ανήκει στον όμιλο 
εταιρειών της IntracomHoldings. Είναι εισηγμένη 
από το 2001 στο Χρηματιστήριο Αθηνών και κατέχει 
το ανώτατο εργοληπτικό πτυχίο 7ης τάξης ΜΕΕΠ. 
Το 2005 συγχωνεύθηκε με την εταιρεία μεταλλικών 
κατασκευών Intramet. Αξιοποιώντας τη πολύχρο-
νη εμπειρία της υλοποιεί σύγχρονα έργα υψηλής 
τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης στους τομείς των 
τεχνικών έργων (οικοδομικών – υποδομής), του 
περιβάλλοντος και των Α.Π.Ε., της τεχνολογίας και 
των τηλεπικοινωνιακών υποδομών, της ενέργειας, 
των βιομηχανικών εγκαταστάσεων, των μεταλλι-
κών κατασκευών, της αξιοποίησης ακινήτων και 
του φυσικού αερίου στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 
Η Intrakat, αξιοποιώντας την πολυετή εμπειρία και 
υψηλή τεχνογνωσία, διαθέτει όλα τα απαραίτητα 
εχέγγυα για την ποιοτική και εμπρόθεσμη εκτέ-

λεση των επικείμενων έργων στα 14 Αεροδρόμια, 
σύμφωνα με τις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές 
της FraportGreece. Η FraportGreece είναι μια 
κοινοπραξία της Fraport AG και του Ομίλου Κο-
πελούζου. Η FraportGreece υπέγραψε με το Ελ-
ληνικό Δημόσιο σύμβαση παραχώρησης για την 
αναβάθμιση, συντήρηση, διαχείριση και λειτουργία 
των 14 περιφερειακών Ελληνικών αεροδρομίων. Η 
σύμβαση είναι διάρκειας 40 ετών και περιλαμβάνει 
την καταβολή ενός εφάπαξ τιμήματος ύψους 1,234 
δισ. ευρώ ενώ η αξία των έργων αναβάθμισης και 
επέκτασης των αεροδρομίων που θα πραγματοποι-
ηθούν μέχρι το 2021 θα φτάσει τα 400εκ. ευρώ. 

-Τι σηματοδοτεί το έργο για την ελληνική οικονο-
μία:

Το έργο της  Fraport, που αποτελεί το κορυφαίο 
έργο, σε συνδυασμό με τα νέα έργα, δημόσια και 
ιδιωτικά, όπως της Cosco στον Πειραιά, την ανά-
πλαση του Φαληρικού Δέλτα, τις ΣΔΙΤ Απορριμμά-
των σε όλη τη χώρα, την ανακαίνιση του Αστέρα 
Βουλιαγμένης, το μεγάλο έργο της εγκατάστασης 
έξυπνων μετρητών στο ηλεκτρικό δίκτυο, σηματο-
δοτούν ένα restart του κατασκευαστικού κλάδου. 
Σχολιάζοντας τις εξελίξεις στο θέμα της παρα-
χώρησης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, ο 
Επίτροπος Οικονομικών Υποθέσεων της Ε.Ε., Πιερ 
Μοσκοβισί, διαμήνυσε ότι «οι σύγχρονες υποδο-
μές θα διαδραματίσουν κρίσιμο ρόλο στην υποστή-
ριξη της ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας». 
«Αυτό απαιτεί βιώσιμες επενδύσεις, οι οποίες θα 
διασφαλίσουν την πλήρη επίτευξη των δυνατοτή-
των για δημιουργία θέσεων εργασίας και τόνωση 
της ανάπτυξης» έσπευσε να προσθέσει.

5 νέοι τερματικοί σταθμοί και νέες υποδομές και 
στα 14 αεροδρόμια.

Στην πρώτη 4ετία θα κατασκευαστούν 5 νέοι τερ-
ματικοί σταθμοί στα αεροδρόμια Θεσσαλονίκης, 
Κέρκυρας, Κεφαλονιάς, Κω, Μυτιλήνης. Τoσυνο-
λικό μέγεθος των 14 τερματικών σταθμών στα αε-
ροδρόμια θα αυξηθεί κατά 100.000 m2 σε 300.000 
m2 περίπου. Προβλέπεται: αύξηση των σταθμών 
Check-In από 213 σε 297 (+28%),  αύξηση των ση-
μείων ασφαλείας από 44 σε 84 (+47%),  αύξηση των 
πυλών από 103 σε 147 (+30%) , αύξηση των θέσεων 
στάθμευσης αεροσκαφών από 115 σε 150 (+23%). 
Ακόμη προβλέπεται πλήρης ανακαίνιση: και των 
15, συνολικά, διαδρόμων προσγείωσης-απογείω-
σης και όλων των τερματικών σταθμών,  των εγκα-
ταστάσεων υγιεινής, των πυροσβεστικών σταθμών 
των αεροδρομίων,  των χώρων στάθμευσης των αε-
ροσκαφών  των γεννητριών ηλεκτροδότησης.  Σε 
όλα τα αεροδρόμια θα εγκατασταθεί νέο, τελευταί-
ας τεχνολογίας σύστημα ελέγχου και διαχείρισης 
αποσκευών (inlinesystem).  Επιπλέον προβλέπεται 
ανανέωση και εκμοντερνισμός της εσωτερικής και 
εξωτερικής τους όψης.
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Τι θα αλλάξει στα 14 αεροδρόμια με τις συμβάσεις  
μεταξύ Fraport Greece - Intrakat

Οι συμβάσεις μεταξύ Fraport Greece - Intrakat περι-
λαμβάνουν την ανακαίνιση και αναβάθμιση των υφι-
στάμενων υποδομών των αεροδρομίων, καθώς και τη 
μελέτη και κατασκευή επεκτάσεων. Σε αναλυτικό ενημε-
ρωτικό σημείωμα παρουσιάζονται οι νέες υποδομές που 
θα δημιουργηθούν. Πρώτα οι μελέτες και τα έργα που 
προγραμματίζονται για τα πέντε αεροδρόμια όπου θα κα-
τασκευαστούν νέοι αεροσταθμοί, για τα οποία τα στοιχεία 
έχουν ως εξής :
-Αεροδρόμιο Θεσσαλονίκης «Μακεδονία»: Στο αερο-
δρόμιο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ θα κατασκευαστεί νέος Τερματικός 
Σταθμός. Ο υπάρχον τερματικός σταθμός θα ανακαινιστεί 
και θα επεκταθεί κατά 30.988 m2, ενώ θα δημιουργηθεί 
νέα πρόσβαση. Παράλληλα θα υπάρξει νέος πυροσβεστι-
κός σταθμόςκαι θα επεκταθεί η εγκατάσταση επεξεργασί-
ας λυμάτων ή θα συνδεθεί με το δημοτικό δίκτυο. Ο χώρος 
στάθμευσης των αεροσκαφών θα αναδιοργανωθεί ενώ θα 
ανακαινιστεί το οδόστρωμα στους χώρους προσγείωσης-
απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών. Επίσης θα εγκα-
τασταθεί σύστημα «HBSinlinescreening» για τον έλεγχο 
των αποσκευών. Οι σταθμοί Check-inθα αυξηθούν από 
30 σε 44 (47% αύξηση), οι ζώνες παραλαβής αποσκευών 
θα αυξηθούν από 4 σε 7 (75% αύξηση), ο συνολικός αριθ-
μόςπυλών θα αυξηθεί από 16 σε 24 (50% αύξηση), ενώ τα 
σημεία ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου θα αυξη-
θούν από 6 σε 12 (αύξηση 100%) 
-Αεροδρόμιο Κέρκυρας «Ι. Καποδίστριας»: Στο αεροδρό-
μιο ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ θα κατασκευαστεί νέος 
Τερματικός Σταθμός. Ο υπάρχον σταθμός θα ανακαινιστεί 
και θα επεκταθεί κατά 10.294 m2. 
Ο πυροσβεστικός σταθμός θα ανακαινιστεί και θα ανα-
βαθμισθεί. Ο χώρος στάθμευσης των αεροσκαφών θα 
αναδιοργανωθεί ενώ θα ανακαινιστεί το οδόστρωμα στους 
χώρους προσγείωσης-απογείωσης-στάθμευσης αερο-
σκαφών. Θα εγκατασταθεί σύστημα «HBSinlinescreening» 
για τον έλεγχο των αποσκευών. Οι σταθμοί  Check-inθα 
αυξηθούν από 22 σε 28 (27% αύξηση), ο συνολικός αριθ-
μός πυλών θα αυξηθεί από 9 σε 12 (33% αύξηση), ενώ τα 
σημεία ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου θα αυξη-
θούν από 6 σε 8 (αύξηση 33%)
 -Αεροδρόμιο Κεφαλονιάς «Α. Πολλάτου»: Στο αεροδρό-
μιο της Κεφαλονιάς θα κατασκευαστεί νέος Τερματικός 
Σταθμός. Ο υπάρχον σήμερα τερματικός σταθμός θα 
ανακαινιστεί και θα επεκταθεί. Ο χώρος στάθμευσης των 
αεροσκαφών θα αναδιοργανωθεί ενώ θα ανακαινιστεί το 
οδόστρωμα στους χώρους προσγείωσης-απογείωσης-
στάθμευσης αεροσκαφών. Παράλληλα θα μετακινηθεί το 
σύστημα ύδρευσης και αποχέτευσης. Θα εγκατασταθεί 
σύστημα «HBSinlinescreening» για τον έλεγχο των απο-
σκευών. Οι σταθμοί  Check-inθα αυξηθούν από 7 σε 12 
(71% αύξηση), ο συνολικός αριθμός πυλών θα αυξηθεί από 
3 σε 6 (100% αύξηση), ενώ τα σημεία ασφαλείας και ελέγ-
χου του αεροδρομίου θα αυξηθούν από 2 σε 4 (αύξηση 
33%).
-Αεροδρόμιο Κω «Ιπποκράτης»: Στο αεροδρόμιο ΙΠ-
ΠΟΚΡΑΤΗΣ της Κω θα κατασκευαστεί νέος Τερματικός 

Σταθμός. Παράλληλα θα υπάρξει νέος πυροσβεστικός 
σταθμός, θα ανακαινιστεί και θα επεκταθεί η εγκατάσταση 
επεξεργασίας λυμάτων. Η συνολική έκταση του αεροδρο-
μίου θα αυξηθεί κατά 201% και θα φτάσει τα 24.000 m2. Οι 
σταθμοί  Check-inθα αυξηθούν από 16 σε 28 (75% αύξηση) 
ενώ τα σημεία ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου 
θα αυξηθούν από 4 σε 9 (αύξηση 125%).
-Αεροδρόμιο Μυτιλήνης «Οδ. Ελύτης»: Στο αεροδρόμιο 
ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΕΛΥΤΗΣ της Μυτιλήνης θα κατασκευαστούν 
νέος Τερματικός Σταθμός, νέος πυροσβεστικός σταθμός, 
νέα εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτωνκαι νέος χώρος 
στάθμευσης των αεροσκαφών. Η συνολική έκταση τοπυ 
αεροδρομίου υα αυξηθεί κατά 185% και θα φτάσει τα 7.185 
m2. Οι σταθμοί  Check-inθα αυξηθούν από 7 σε 9 (29% 
αύξηση).

Εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης  σε εννέα 
αεροδρόμια 

Εκτεταμένο πρόγραμμα αναβάθμισης και πολύ σημαντικά 
έργα θα υλοποιηθούν και στα ακόλουθα εννέα αεροδρό-
μια:
-Αεροδρόμιο Ακτίου: Επέκταση κατά 2.381 m2 και ανα-
καίνιση τερματικού σταθμού - Εγκατάσταση συστήματος 
«HBSinlinescreening» για τον έλεγχο των αποσκευών - 
Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών 
- Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείω-
σης-απογείωσης- στάθμευσης αεροσκαφών - 75% αύξη-
ση των σταθμών Check-in (από 8 σε 14) - 60% αύξηση του 
συνολικού αριθμού πυλών (από 5 σε 8) - Διπλασιασμός 
των σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου 
(από 2 σε 4)
-Αεροδρόμιο Ζακύνθου «Δ. Σολωμός»: Ανακαίνιση και 
αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού - Εγκατάσταση 
συστήματος «HBSinlinescreening» για τον έλεγχο των 
αποσκευών - Ανακαίνιση του πύργου ελέγχου εναέριας 
κυκλοφορίας - Νέος πυροσβεστικός σταθμός - Μετε-
γκατάσταση των μετασχηματιστών και γεννητριών - Aνα-
διοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών 
- Ανακαίνιση του οδοστρώματος στους χώρους προσγείω-
σης-απογείωσης-στάθμευσης αεροσκαφών - Ανακαίνιση 
του οδοστρώματος στην είσοδο του αεροδρομίου και στο 
χώρο στάθμευσης οχημάτων - Νέος σταθμός ασφάλειας 
& φύλαξης - 33% αύξηση των σταθμών Check-in (από 15 
σε 20) - 150% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου 
του αεροδρομίου (από 2 σε 5)
-Αεροδρόμιο Καβάλας «Μ. Αλέξανδρος» : Επέκταση 
τερματικού σταθμού κατά 2.029 m2 - Aναδιαμόρφω-
ση του τερματικού σταθμού - Εγκατάσταση συστήματος 
«HBSinlinescreening» για τον έλεγχο των  - Αναδια-
μόρφωση και επέκταση του πυροσβεστικού σταθμού 
- Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 
ή σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο - Aναδιοργάνωση του 
χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών - Ανακαίνιση του 
οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης-απογείωσης-
στάθμευσης αεροσκαφών - 20% αύξηση των σταθμών 
Check-in (από 8 σε 10)
-Αεροδρόμιο Μυκόνου: Επέκταση και αναδιαμόρφωση 

του τερματικού σταθμού - 50% αύξηση της συνολικής 
έκτασης του αεροσταθμού σε 13.350 m2 με την ανέγερ-
ση νέου τμήματος αεροσταθμού - Νέος πυροσβεστικός 
σταθμός - Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των 
αεροσκαφών - 13% αύξηση των σταθμών Check-in (από12 
σε 16) - 17% αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 6 
σε 7) - 25% αύξηση των σημείων ασφαλείας και ελέγχου 
του αεροδρομίου (από 4 σε 5)
-Αεροδρόμιο Ρόδου «Διαγόρας»: Aναδιαμόρφωση του 
τερματικού σταθμού - Aναδιοργάνωση του χώρου στάθ-
μευσης των αεροσκαφών - Νέος πυροσβεστικός σταθμός 
- 13% αύξηση των σταθμών Check-in (από 40 σε 45) - 13% 
αύξηση του συνολικού αριθμού πυλών (από 16 σε 18) - 
71% αύξηση των σημείων ασφαλείας καιελέγχου του αε-
ροδρομίου (από 7 σε 12) - 25% αύξηση χώρων παραλαβής 
αποσκευών (από 4 σε 5)
-Αεροδρόμιο Σάμου «Αρίσταρχος ο Σάμιος»: Επέκτα-
ση και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού - Νέος 
πυροσβεστικός σταθμός - Aναδιοργάνωση του χώρου 
στάθμευσης των αεροσκαφών - 19% αύξηση της συνολι-
κής έκτασης του αεροσταθμού 9.605 m2 - 40% αύξηση 
των σταθμών Check-in (από 10 σε 14) - 25% αύξηση του 
συνολικού αριθμού πυλών (από 4 σε 5) - 50% αύξηση των 
σημείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 2 
σε 3)
-Αεροδρόμιο Σαντορίνης: Επέκταση και αναδιαμόρφωση 
του τερματικού σταθμού - Νέος πυροσβεστικός σταθμός - 
Aναδιοργάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών 
- 236% αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροσταθμού 
15.640 m2 με την αντικατάσταση τμήματος του υπάρχο-
ντος και την ανέγερση νέου - 113% αύξηση των σταθμών 
Check-in (από 8 σε 17) - Διπλασιασμός των ζωνών παρα-
λαβής αποσκευών (από 1 σε 2) - 20% αύξηση του συνολι-
κού αριθμού πυλών (από 5 σε 6) - 250% αύξηση των ση-
μείων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 2 σε 
7) - 250% αύξηση των ζωνών ασφαλείας του αεροδρομίου
-Αεροδρόμιο Σκιάθου «Λ. Παπαδιαμάντης»: Επέκταση 
και αναδιαμόρφωση του τερματικού σταθμού - Aναδιορ-
γάνωση του χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών - 39% 
αύξηση της συνολικής έκτασης του αεροσταθμού σε 9.511 
m2 με την επέκταση υπαρχόντων κτιρίων - 11% αύξηση 
των σταθμών Check-in (από 9 σε 10) - 33% αύξηση του 
συνολικού αριθμού πυλών (από 3 σε 4) - Διπλασιασμός 
των ζωνών παραλαβής αποσκευών (από 1 σε 2)
-Αεροδρόμιο Χανίων «I. Δασκαλογιάννης»: Αναδιοργά-
νωση εσωτερικών χώρων αεροσταθμού - Αναδιοργά-
νωση του χώρου αναχωρήσεων - Νέο σύστημα ελέγχου 
αποσκευών - Επέκταση των διαδικασιών ασφαλείας 
- Επέκταση της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων 
ή σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο - Aναδιοργάνωση του 
χώρου στάθμευσης των αεροσκαφών - Ανακαίνιση του 
οδοστρώματος στους χώρους προσγείωσης-απογείωσης-
στάθμευσης αεροσκαφών - 25% αύξηση του συνολικού 
αριθμού πυλών (από 8 σε 10) - Διπλασιασμός των σημεί-
ων ασφαλείας και ελέγχου του αεροδρομίου (από 4 σε 8)



Τα πέντε διμερή Επιμελητήρια, το Ελληνο-Αμερικανικό, Ελληνο-Βρετανικό, Ελλη-
νο-Γαλλικό, Ελληνο-Γερμανικό και το Ελληνο-Ιταλικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης, 
διοργάνωσαν με μεγάλη επιτυχία το 2ο Συνέδριο Τουρισμού, με θέμα: “Τουρισμός 
Υψηλής Προστιθέμενης Αξίας”.  Σε σχετικό δελτίο Τύπου αναλυτικά σημειώνεται 
ότι το 2ο Συνέδριο Τουρισμού το οποίο πραγματοποιήθηκε σε μια ιδιαιτέρως κρί-
σιμη περίοδο κατέστησε σαφές ότι η χώρα οφείλει να προσαρμόσει το τουριστικό 
της προϊόν ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες ενός έντονα διαφοροποιημένου 
κοινού με σταθερή παράμετρο την υψηλή προστιθέμενη αξία. Κατά τη διάρκεια του 
συνεδρίου κατέθεσαν την άποψη τους αξιόλογοι ομιλητές με στόχο να συνδράμουν 
με τις προτάσεις τους στη διεύρυνση και εμβάθυνση του τουριστικού προϊόντος 
μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και ανάδειξης βέλτιστων πρακτικών, όπως επίσης 
και στην αναβάθμιση της ποιότητας του τουριστικού προϊόντος ώστε να αναδει-
χθούν οι τομείς εκείνοι που έχουν τις μέγιστες δυνατότητες να δημιουργήσουν 
άμεσα συνθήκες ανάπτυξης της οικονομίας, υπέρβασης της οικονομικής κρίσης 
και αποκατάστασης της απασχόλησης. Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού 
Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σίμος Αναστασόπουλος, κατά τη διάρκεια του χαιρε-
τισμού του δήλωσε: “Ο Τουρισμός στήριξε την ελληνική οικονομία στην περίοδο της 
οικονομικής κρίσεως και αποτελεί την μεγάλη ελπίδα μας για το μέλλον. Οι πολύ 
καλές επιδόσεις του 2016 δικαιολογούν την αισιοδοξία για ακόμη πιο καλά αποτε-
λέσματα και προδιαγράφουν  ένα ακόμη πιο υποσχόμενο 2017 με ρεκόρ αφίξεων  
που αναμένεται να πλησιάσει τα 30 εκατομμύρια τουριστών και να συνοδευτεί από 
σημαντική αύξηση των εσόδων. Η τουριστική βιομηχανία” όπως ανέφερε “έχει και 
μπορεί να προσφέρει πολλά περισσότερα αν καταφέρουμε να επεκτείνουμε την 
τουριστική περίοδο, αναβαθμίζοντας ταυτόχρονα το σύνολο της τουριστικής εμπει-
ρίας”. 
Παράλληλα, η υποστήριξη της τουριστικής ανάπτυξης όπως και η διαχείριση της 
επέκτασης του  τουριστικού αντικειμένου σύμφωνα με τον κ. Αναστασόπουλο 
απαιτούν αλλαγή προσανατολισμού και νοοτροπίας όπως επίσης και τις κατάλλη-
λες δομές και δεξιότητες. Απαιτούν επίσης κατανόηση των τάσεων της διεθνούς 
αγοράς και το πώς αυτές επηρεάζουν το ελληνικό προϊόν, με εντονότερη σύνδεση 
του τουρισμού με τον πολιτισμό, την κρουαζιέρα, την υγεία και ευεξία πέραν του 
κλασικού  Ήλιος και θάλασσα όπως χαρακτηριστικά δήλωσε. Ο Περιφερειάρχης 
Κεντρικής Μακεδονίας, κ. Απόστολος Τζιτζικώστας από το βήμα του συνεδρίου, 
τόνισε ότι ο Τουρισμός είναι εκείνος που φέρνει την ανάπτυξη στην αγορά και τα 
έσοδα του αποτελούν το νέο χρήμα που μπαίνει απευθείας τόσο στην εθνική όσο 
και στην πραγματική μας οικονομία. Με αυτά τα έσοδα πραγματοποιούνται νέες 
επενδύσεις, δημιουργούνται νέες θέσεις εργασίας και παράγεται νέο εισόδημα. 
“Το τουριστικό προϊόν είναι αναμφίβολα ένα δυναμικό προϊόν που συνεχώς αλ-
λάζει, εξελίσσεται και εξειδικεύεται. Χρειάζεται μία επιθετική πολιτική που να 
ενσωματώνει γρήγορα τις νέες τάσεις και να απαντά άμεσα στις νέες προκλήσεις 
όπως η διαφοροποίηση τουριστικού προϊόντος (ανάπτυξη & ανάδειξη των εναλ-
λακτικών μορφών τουρισμού) το άνοιγμα σε νέες αγορές στόχους (Τουρκία/ Ρω-
σία/ Ισραήλ), η αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων προβολής και μάρκετινγκ όπως 
επίσης ανάπτυξη συνεργειών και κοινών δράσεων με φορείς του ιδιωτικού τομέα 
που διαθέτουν άριστη τεχνογνωσία”. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του τόνισε: “Δεν 
πρόκειται η χώρα μας να πετύχει τους στόχους της στον τουρισμό αν δεν λύσουμε 
κάποια βασικά θέματα όπως η πολιτική σταθερότητα, η οικονομική ασφάλεια και 
φυσικά να λείψουν εικόνες αντίστοιχες με αυτές της Ιδωμένης. Αν η Κυβέρνηση 
αντιληφθεί τα τρία αυτά ζητήματα και προσεχτούν ιδιαίτερα  τότε πραγματικά και με 
δεδομένο ότι οι ανταγωνιστικές αγορές προς εμάς είναι κλειστές, η Ελλάδα δεν θα 
έχει κανένα όριο στην αύξηση του τουριστικού της ρεύματος. Η Ελλάδα θα μπορεί 
να ζει αποκλειστικά και μόνο από τον τουρισμό”. Ο Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής και 
Ανάπτυξης του Υπουργείου Τουρισμού, κ. Γιώργος Τζιάλλας κατά τη διάρκεια της 
κεντρικής του ομιλίας αναφέρθηκε στο στόχο του Υπουργείο για επιμήκυνση της 
τουριστικής περιόδου καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, στη συμβολή του τουρι-
σμού στην οικονομία, την απασχόληση και στο ΑΕΠ της χώρας μας όπως επίσης 
και την προσέλκυση τουριστών υψηλού εισοδηματικού κλιμακίου, πάνω του μέσου 

όρου. “Τα τελευταία δύο χρόνια” όπως χαρακτηριστικά ανέφερε “ο στόχος είναι η 
Ελλάδα να μπορέσει να αποτελέσει έναν από τους δέκα παγκόσμιους τουριστικούς 
προορισμούς”.  Αναφέρθηκε επίσης στις μορφές Τουρισμού Υψηλής Προστιθέμε-
νης Αξίας όπως η κρουαζιέρα ( φέτος το υπουργείο ήρθε σε επαφή με Προέδρους 
και Διευθύνων Συμβούλους μεγάλων εταιριών προκειμένου να επενδύσουν στην 
χώρα), ο ιαματικός τουρισμός (το υπουργείο αναγνώρισε περισσότερες από 100 
πηγές προκειμένου να ενταχθούν στα νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ και να μπο-
ρέσουν να πάρουν κάποιες επιδοτήσεις ώστε να αναπτύξουν τις παροχές τους), ο 
ιατρικός τουρισμός (συνεργασία ΕΟΠΥΥ, Elitour και ιδιωτικών φορέων, προκειμέ-
νου να θεσμοθετηθούν κάποιες προδιαγραφές/προϋποθέσεις ώστε να αναπτυχθεί 
και αυτή η μορφή τουρισμού). Δήλωσε επίσης ότι για πρώτη φορά το Υπουργείο, 
θα εφαρμόσει τον Ιούνιο σε πιλοτικό στάδιο, την λειτουργία του συστήματος των 
δορυφορικών λογαριασμών τουρισμού, ένα εργαλείο πρόβλεψης, σχεδιασμού και 
στρατηγικής τόσο για την Κυβέρνηση όσο και για τις επιχειρήσεις του τουριστικού 
κλάδου. Ολοκληρώνοντας την ομιλία του επικεντρώθηκε στα νέα προγράμματα 
ενισχύσεως της τουριστικής επιχειρηματικότητας και της τοπικής αυτοδιοίκησης, 
ύψους μεγαλύτερου των 300 εκ. ευρώ τα οποία θα περιλαμβάνουν προγράμμα-
τα για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων για όλο το φάσμα του τουριστικού κλάδου, 
όπως επίσης και προγράμματα ύψους 25 με 30 εκ. ευρώ για τους δήμους οι οποίοι 
περιλαμβάνουν ιαματικές πηγές και θέλουν να αναπτύξουν και εκσυγχρονίσουν 
τις υποδομές τους, δήμους οι οποίοι έχουν ανεκμετάλλευτα δημόσια ακίνητα και 
θέλουν να αξιοποιηθούν για τουριστικούς σκοπούς όπως επίσης και την ανάπτυξη 
μικρών υποδομών οικοτουριστικού χαρακτήρα σε παραρεμάτιες, παραλίμνιες και 
παραθαλάσσιες περιοχές. Ο Γ.Γ., Elitour - Ελληνικό Συμβούλιο Ιατρικού Τουρισμού, 
κ. Πάρις Κοκορότσικος τόνισε ότι ο ιατρικός τουρισμός στην Ευρώπη αποτελεί το 
25% της παγκόσμιας αγοράς ιατρικού τουρισμού, με 2.600.000 επισκέπτες το χρόνο 
με την Τουρκία και Κροατία να αποτελούν  τους δύο νέους αναπτυσσόμενους προ-
ορισμούς για επισκέπτες ιατρικού τουρισμού στην Ευρώπη, ενώ η Γερμανία και το 
Ηνωμένο Βασίλειο βρίσκονται στην κορυφή των προτιμήσεων όταν πρόκειται για 
σοβαρά περιστατικά υγείας. Κατά την διάρκεια της ομιλίας του έκανε μία ειδική 
αναφορά στην Τουρκία, η οποία έχει ένα ανεπτυγμένο δίκτυο με 43 πιστοποιημένα 
νοσοκομεία και 657.000 τουρίστες υγείας ετησίως από 105 χώρες αποτελώντας 
αντικείμενο μελέτης. Το αποτέλεσμα αυτό προέκυψε από συντονισμένη δράση 
του Υπουργείου Τουρισμού, το οποίο έδωσε πρόσβαση στον κλάδο της υγείας στις 
σημαντικές εκδηλώσεις/συνέδρια/εκθέσεις στο εξωτερικό, με την ενίσχυση του 
Υπουργείου Οικονομίας και τις ξένες τράπεζες, οι οποίες συνεισέφεραν σε όλη 
αυτή την προσπάθεια. Η Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει να δρομολογεί πολλά από τα 
παραπάνω αλλά ακόμη βρίσκεται σε αρχικό στάδιο. Τα πλεονεκτήματα της Ελλάδας 
είναι το υψηλό επίπεδο ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας και το διεθνώς αναγνωρι-
σμένο επιστημονικό προσωπικό, ο υπερσύγχρονος ιατροτεχνολογικός εξοπλισμός, 
αλλά και οι ανταγωνιστικές τιμές, σε σχέση ιδίως με την ποιότητα του προσφερό-
μενου προϊόντος. Αντίθετα, τα αδύναμα σημεία της χώρας μας αποτελούν η χαλαρή 
υποστήριξη από το κράτος, ο χαμηλός βαθμός δικτύωσης με διεθνείς brokers και 
facilitators ιατρικού τουρισμού, η μη οργανωμένη προβολή της χώρας ως προορι-
σμού ιατρικού τουρισμού και το γεγονός ότι δεν έχουν αναπτυχθεί δίκτυα συνερ-
γασιών μεταξύ τουριστικών και μεταφορικών επιχειρήσεων, επιχειρήσεων φορέων 
υγείας και ξενοδοχείων Ο Άγγελος Βλάχος, μέλος των Διοικητικών Συμβουλίων 
του ΤΑΙΠΕΔ και του Οργανισμού Λιμένος της Θεσσαλονίκης τόνισε ότι η Θεσσαλο-
νίκη αποτελεί τον πιο ανεκμετάλλευτο προορισμό κρουαζιέρας στην Ευρώπη, παρά 
τα σημαντικά ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα (εγγύτητα σε χώρους πολιτιστικού 
ενδιαφέροντος, ελκυστική τιμολογιακή πολιτική λιμένος, γαστρονομία, δυνατότη-
τα ψυχαγωγίας), καλώντας τους εμπλεκόμενους φορείς να ενώσουν τις δυνάμεις 
τους προκειμένου να αναδειχθεί η Θεσσαλονίκη ως προορισμός. Αναφορικά με το 
2017, ο κ. Βλάχος εκτίμησε ότι δεν θα αποτελέσει ευνοϊκή χρονιά για τον κλάδο 
της κρουαζιέρας λόγω της αποσταθεροποίησης της ανατολικής μεσογείου και την 
ανάδειξη νέων κερδοφόρων αγορών.
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Ο Τουρισμός αποτελεί την μεγάλη ελπίδα μας για το μέλλον τονίστηκε  
στο 2ο Συνέδριο Τουρισμού
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Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η συμμετοχή της χώρας μας, με εθνικό περίπτερο, στη Διε-
θνή Έκθεση τεχνολογίας και ηλεκτρονικής CeBIT 2017, η οποία διεξήχθη από 20 έως 24 
Μαρτίου 2017 στο Ανόβερο της Γερμανίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η διοργάνωση της 
ελληνικής συμμετοχής έγινε από τον Οργανισμό Enterprise Greece σε συνεργασία με τον 
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και με την 
υποστήριξη του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Κινητών Εφαρμογών Ελλάδος (ΣΕΚΕΕ), του 
συνεργατικού σχηματισμού Corallia και με την συνδρομή του Ελληνογερμανικού Εμπορι-
κού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου. Στην ελληνική αποστολή συμμετείχαν δώδεκα ελ-
ληνικές επιχειρήσεις από τον κλάδο ψηφιακής τεχνολογίας και ηλεκτρονικής, οι οποίες 
έδωσαν δυναμικό παρόν για πρώτη φορά μετά από αρκετά χρόνια ως εκθέτες της CeBIT. 
Στο πλαίσιο της ελληνικής συμμετοχής ο Enterprise Greece διοργάνωσε επενδυτικό σε-
μινάριο, στο οποίο, εκπρόσωποι του οργανισμού και των ελλήνων εκθετών παρουσίασαν 
ολοκληρωμένες επενδυτικές προτάσεις της χώρας μας για τον κλάδο της τεχνολογίας, τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας καθώς και τα κίνητρα που προσφέρονται στους 
υποψήφιους επενδυτές. Ο πρόεδρος του Enterprise Greece, Χρήστος Στάικος, κατά την 

ομιλία του στο επενδυτικό σεμινάριο αναφέρθηκε μεταξύ άλλων και στα εξής : «Ο κλά-
δος της τεχνολογίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς για την ελληνική 
οικονομία. Η χώρα μας διαθέτει ένα άρτια ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό, και υψη-
λού επιπέδου επαγγελματίες που διαθέτουν διεθνή εμπειρία και επιχειρηματικό πνεύμα, 
προσφέροντας μοναδικές ευκαιρίες για επενδύσεις σε υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας 
με παγκόσμια εμβέλεια, μέσω της αξιοποίησης της υφιστάμενης τεχνογνωσίας και των 
ερευνητικών ικανοτήτων, των ισχυρών υποδομών και των εξαιρετικών συνθηκών διαβί-
ωσης και απασχόλησης. Ο οργανισμός Enterprise Greece από την πλευρά του, σε πλήρη 
συνεργασία με όλους τους φορείς του κλάδου της τεχνολογίας στην Ελλάδα, θα συνεχίσει 
με την εθνική συμμετοχή της χώρας μας σε άλλες διεθνείς εκθέσεις του κλάδου για το 
2017 με στόχο την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών.». 
Την έκθεση CeBIT 2017 τίμησαν με την παρουσία τους ο γενικός πρόξενος της Ελλάδας 
στο Αμβούργο, Γιώργος Αρναούτης, και οι γραμματείς του γραφείου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων της Ελληνικής πρεσβείας στο Βερολίνο Μανώλης Σουλτανόπου-
λος και Χαράλαμπος Παπαδόπουλος.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα τείνουν να μην αξιοποιούν τα πλεονεκτήματα 
οικονομικής απόδοσης και εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (CSR) που προσφέρει η τε-
χνολογία, όπως προκύπτει από έρευνα της Epson που πραγματοποιήθηκε ανάμεσα σε 
100 υπαλλήλους ΜμΕ, στο διάστημα Οκτωβρίου 2016-Ιανουαρίου 2017. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της εταιρείας, απλές αλλαγές στην εκτύ-
πωση θα μπορούσαν να μειώσουν σημαντικά την κατανάλωση ισχύος, τα απόβλητα και 
το κόστος. "Καθώς η δέσμευση ως προς τις περιβαλλοντικές ενέργειες ενισχύεται και 
ως προς το κανονιστικό πλαίσιο, αλλά και σε επιχειρηματικό και κοινωνικό επίπεδο", 
σύμφωνα με τη νέα έρευνα της Epson σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, "δι-
απιστώθηκε ότι ενώ οι υπάλληλοι υποστηρίζουν τις περιβαλλοντικές δράσεις, οι επιχει-
ρήσεις υστερούν όσον αφορά την εφαρμογή τους". Οι περιβαλλοντικές προσπάθειες των 
επιχειρήσεων εξακολουθούν να επικεντρώνονται σε «γρήγορες λύσεις», όπως είναι η 
ανακύκλωση χαρτιού και ο φωτισμός χαμηλής κατανάλωσης, για τις οποίες το 63,5% των 
ερωτηθέντων δήλωσαν ότι ήδη εφαρμόζονται. Ωστόσο, προς το παρόν, δεν αξιοποιούνται 
πιο μακροπρόθεσμες ευκαιρίες με μεγαλύτερο αντίκτυπο, όπως είναι η διερεύνηση των 
τεχνολογιών που εφαρμόζονται και οι οποίες θα μπορούσαν να βελτιώσουν τα αποτελέ-
σματα των επιχειρήσεων. Στην πραγματικότητα, μόλις ένας στους τρεις (30%) ερωτηθέ-
ντες δήλωσε ότι η επιχείρηση εστιάζει στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής και 
ενεργειακής αποδοτικότητας και μόνο το 36% είπε ότι καταβάλλουν προσπάθειες για τη 
μείωση του συνολικού αποτυπώματος άνθρακα. Σύμφωνα με την EPSON, η υιοθέτηση 
μιας στρατηγικής για τη βιωσιμότητα μπορεί να έχει χαμηλή προτεραιότητα στην εταιρική 
ατζέντα λόγω των χρονικών και οικονομικών απαιτήσεων που θεωρείται ότι συνεπάγεται 
η υλοποίηση αυτής της προσπάθειας, με το 28% των ερωτηθέντων να συμφωνούν ότι η 
εστίαση στην ανάληψη δράσεων για την προστασία του περιβάλλοντος θα γινόταν μόνο 
εάν η υλοποίησή τους δεν συνεπαγόταν πρόσθετο κόστος. Επιπλέον, ενώ το 39% των ερω-
τηθέντων πιστεύουν ότι η σημασία που αποδίδεται στη βιωσιμότητα από την επιχείρησή 
τους αυξήθηκε κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους, το 8% παραδέχονται ότι αυτές 
οι προσπάθειες γίνονται μόνο για λόγους συμμόρφωσης με τις νομικές απαιτήσεις. Ταυ-
τόχρονα, μόνο το 41% των ερωτηθέντων αναγνώρισαν τα περιβαλλοντικά πλεονεκτήματα 
που μπορεί να επιφέρει η χρήση της κατάλληλης τεχνολογίας. Σε μια εποχή κατά την 
οποία η υιοθέτηση της τεχνολογίας αυξάνεται σε πολλούς κλάδους και επιχειρήσεις, εί-
ναι γεγονός ότι πρόκειται για έναν τομέα μέσω του οποίου αυτές μπορούν να ωφελήσουν 
το περιβάλλον σε πιο μακροπρόθεσμη βάση, αλλά και να βελτιώσουν τα οικονομικά τους 
αποτελέσματα. Όπως σημειώνεται, οι πρακτικές εκτύπωσης και η τεχνολογία που χρη-

σιμοποιείται είναι ένας τομέας στον οποίο οι επιχειρήσεις θα μπορούσαν να επιτύχουν 
εύκολη εξοικονόμηση. Οι ερωτηθέντες ανέμεναν μείωση της παραγωγικότητάς τους 
κατά σχεδόν ένα τέταρτο (19%), εάν η εκτύπωση δεν ήταν πλέον διαθέσιμη στον οργα-
νισμό τους. Ωστόσο, υπάρχουν ευκαιρίες για τη βελτίωση των πρακτικών εκτύπωσης. Η 
έρευνα επισημαίνει ότι το 47% των εκτυπώσεων απορρίπτονται αμέσως ή απαιτούνται για 
πολύ βραχυπρόθεσμη χρήση. Συγκεκριμένα, το 29% των εκτυπώσεων δεν συλλέγονται 
ποτέ από τους εκτυπωτές, κάτι που υποδεικνύει ότι απαιτείται αξιολόγηση των πολιτι-
κών εκτύπωσης και καλύτερος έλεγχος του τρόπου διαχείρισης των εκτυπώσεων. «Οι 
επιχειρήσεις μπορούν να εφαρμόσουν διάφορες λύσεις για την καλύτερη διαχείριση 
των εκτυπώσεων», δηλώνει η Μαρία Μάσσιου, διευθύντρια Γραφείου, Epson Hellas. «Η 
έρευνα επισημαίνει ότι περισσότερες από τις μισές (57%) επιχειρήσεις έχουν ρυθμίσει τη 
λειτουργία εκτύπωσης διπλής όψης, ως προεπιλογή στους εκτυπωτές τους, ενώ, αντιμε-
τωπίζοντας μόνο αυτό το ζήτημα, μπορούν να μειώσουν κατά το ήμισυ την κατανάλωση 
χαρτιού. Επιπλέον, ο έλεγχος της τεχνολογίας εκτύπωσης που εφαρμόζεται μπορεί να 
προσφέρει μεγαλύτερα περιβαλλοντικά οφέλη και εξοικονόμηση κόστους. Η τεχνολογία 
inkjet μπορεί να μειώσει το κόστος της εκτύπωσης κατά 50%, σε σύγκριση με την τεχνο-
λογία laser, αλλά και να μειώσει την κατανάλωση ισχύος και τα απόβλητα έως 96% και 
94% αντίστοιχα. Πέραν αυτού, οι υπηρεσίες διαχειριζόμενης εκτύπωσης προσφέρουν μια 
λύση για τον έλεγχο και τον καθορισμό του όγκου και του κόστους των εκτυπώσεων». 
Ένα ποσοστό της τάξης του 95% των υπαλλήλων πιστεύουν ότι η προστασία του περιβάλ-
λοντος είναι σημαντική και ότι είναι πιθανό οι ίδιοι να υποστηρίξουν ενεργά μελλοντικές 
σχετικές προσπάθειες. Σε γενικές γραμμές, μόνο το 16% των επιχειρήσεων δεν προσπα-
θούν καθόλου να εφαρμόσουν οικολογικές πρωτοβουλίες. Παρόλο που πρέπει να διανυ-
θεί ακόμα αρκετή απόσταση ώστε να ευθυγραμμιστούν οι υπάλληλοι και οι επιχειρήσεις, 
ως προς το ενδιαφέρον σχετικά με τη βελτίωση των περιβαλλοντικών πρακτικών, αυτό 
που έχει σημασία για τις επιχειρήσεις είναι να αντιληφθούν τα πρόσθετα οφέλη στην 
αποδοτικότητά τους που μπορούν να επέλθουν με τις κατάλληλες ενέργειες. Στο μέλλον, 
τεχνολογίες όπως το PaperLab της Epson, ένα σύστημα κατασκευής χαρτιού στο γρα-
φείο με δυνατότητες παραγωγής νέου χαρτιού από άχρηστα χαρτιά που έχουν τεμαχιστεί 
με ασφάλεια και προϋποθέτει ελάχιστη χρήση νερού, θα μπορούσαν να αλλάξουν ριζικά 
τον τρόπο προσέγγισης της ανακύκλωσης στα γραφεία. Και με το 64% των ερωτηθέντων 
να δηλώνουν ότι οι προσπάθειες ανακύκλωσης γίνονται ολοένα και πιο σημαντικές στο 
γραφείο τους, αυτή θα είναι μια σημαντική πρόοδος προς όφελος των επιχειρήσεων, 
αλλά και του περιβάλλοντος.

Δυναμική παρουσία ελληνικών επιχειρήσεων στη έκθεση  
τεχνολογίας CeBIT 2017 στο Ανόβερο

Οι περιβαλλοντικές προσπάθειες των Ελληνικών ΜμΕ  
επικεντρώνονται σε «γρήγορες λύσεις» και δεν αξιοποιούν  

την τεχνολογία, σύμφωνα με έρευνα της Epson
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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ΠΟΙΑ ΜΕΤΡΑ «ΚΛΕΙΔΩΝΟΥΝ» ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

ΕΘΝΟΣ |  σελίδες 1-4-5 | 30/3/2017

Με τους βασικούς άξονες της συμφωνίας να έχουν «κλειδώσει», κυβέρνηση 
και δανειστές συζητούν επιμέρους θέματα μακριά από τα φώτα της 
δημοσιότητας. Σε ένα «προσύμφωνο» έχουν καταλήξει για το αφορολόγητο 
και τις συντάξεις, ενώ έχουν ποσοτικοποιηθεί τα αντίμετρα (π.χ. μείωση 
φορολογικών συντελεστών σε φυσικά και νομικά πρόσωπα, ΕΝΦΙΑ, 
αναπτυξιακές δράσεις). Λύση φαίνεται πως έχει βρεθεί στα εργασιακά, που 
αποτελεί εμβληματικό θέμα για την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. 
Με μία ενδιάμεση φόρμουλα επιχειρείται να ξεπεραστεί ο σκόπελος 
των ενεργειακών, θέμα που είναι ψηλά στην «ατζέντα» των βουλευτών 
της περιφέρειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό που έχει συμφωνηθεί 
στις μαραθώνιες διαπραγματεύσεις είναι το ποσοστό του ΑΕΠ, που θα 
κατευθύνεται σε κάθε δράση. Αυτό που συζητείται τώρα είναι πώς θα 
καταμερίζεται αυτό το ποσοστό ανά μέτρο. Δηλαδή έχει συμφωνηθεί το ποσό 
που πρέπει να εξοικονομηθεί από το ψαλίδισμα της προσωπικής διαφοράς 
αλλά συζητείται πώς θα γίνει η μείωση (δηλαδή σχέση ποσοστού με ποσό 
σύνταξης) αλλά και ο χρόνος υλοποίησης (λόγω της σκληρής γραμμής του 
ΔΝΤ). Στόχος της κυβέρνησης είναι να μην υπάρξει σύρσιμο των συζητήσεων, 
που θα επηρεάσει την οικονομία και τους στόχους που έχουν μπει. 
Επιμέρους θέματα που σχετίζονται με τη δεύτερη αξιολόγηση θα έρθουν στη 
Βουλή το επόμενο διάστημα. «Πρεμιέρα» γίνεται με το νομοσχέδιο για τον 
εξωδικαστικό συμβιβασμό, που έχει ήδη κατατεθεί στη νομοπαρασκευαστική 
επιτροπή και αναμένεται να ξεκινήσει την άλλη εβδομάδα η συζήτηση.
Το πρώτο βήμα για την οριστική συμφωνία θα πρέπει να γίνει με το staff level 
agreement για το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, που περιλαμβάνει 
τα εργασιακά και τα ενεργειακά. Στα εργασιακά το ΔΝΤ με βάση τα μέχρι 
τώρα δεδομένα κάνει πίσω σε μία σειρά ακραίων απαιτήσεων, όπως είναι η 
επαναφορά του λοκ άουτ.
Πρόοδος υπάρχει στο θέμα της επαναφοράς των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων, που αποτέλεσε τη «μητέρα των μαχών» για την 
κυβέρνηση. Η επιστροφή θα γίνει μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος 
(τελειώνει το καλοκαίρι του 2018), ωστόσο υπό συζήτηση είναι ποια θα είναι η 
τελική διατύπωση.
Στις ομαδικές απολύσεις πληροφορίες αναφέρουν πως δεν θα υπάρξει 
αύξηση του ποσοστού στο 1096, όπως ζητούσε το Ταμείο. Αυτό που 
προκρίνεται είναι να αλλάξει η διαδικασία της προέγκρισης και να πάει σε μία 
ανεξάρτητη αρχή (ενδεχομένως το Ανώτατο Συμβούλιο Εργασίας).
Στον συνδικαλιστικό νόμο θα υπάρξουν επιμέρους παρεμβάσεις, με 
πιθανότερο οι αλλαγές να αφορούν τον τρόπο προκήρυξης των απεργιών (που 
θα εστιάζουν στα πρωτοβάθμια σωματεία από ό,τι φαίνεται και όχι συνολικά).
Στα ενεργειακά η συμβιβαστική φόρμουλα θα μπορούσε να περιλαμβάνει σε 
αυτήν τη φάση μόνο τις λιγνιτικές μονάδες. Σε αυτή την περίπτωση η διάθεση 
των υδροηλεκτρικών θα μπει σε δεύτερη φάση και μόνο αν δεν πετύχει το 
πρώτο στάδιο θα αναζητηθούν πρόσθετες λύσεις.
- Ολα μαζί  Τα μέτρα και τα αντίμετρα θα έρθουν μαζί και αφού πρώτα 
οριστικοποιηθεί το συνολικό πακέτο της συμφωνίας. Τα μέτρα θα κινούνται 
σε δύο άξονες: το φορολογικό και το ασφαλιστικό. Οι ρυθμίσεις θα τρέξουν 
από το 2019 και θα είναι μοιρασμένο 1% σε μείωση αφορολόγητου και 1% σε 
συνταξιοδοτικό. Το αφορολόγητο αναμένεται να πέσει κοντά στα 6.000 ευρώ 
και θα κλιμακώνεται, δηλαδή θα είναι χαμηλότερο για τους άγαμους και 
θα αυξάνεται για τους έγγαμους. Θα συνδυαστεί με ένα πακέτο αντιμέτρων 
που θα προβλέψει μείωση φορολογικών συντελεστών σε φυσικά και νομικά 
πρόσωπα. Ο πρώτος συντελεστής θα πέσει από το 22% και αναμένεται να πάει 

στο 20% ή ενδεχομένως και στο 18%.
Στο Ασφαλιστικό οι παρεμβάσεις εστιάζουν στην προσωπική διαφορά, που 
συνολικά παίρνουν 1,4 εκατομμύρια άτομα. Οι αλλαγές θα ξεκινήσουν το 
2019. Η ελληνική πλευρά εμμένει για δόσεις. Μία συμβιβαστική φόρμουλα 
είναι να εξοικονομηθεί 0,7% το 2019 και στη συνέχεια το εναπομείναν ποσό 
-που θα είναι κοντά στο 0,396- στον επόμενο χρόνο.
Ωστόσο το Ταμείο ζητά «ξαφνικό θάνατο». Πάντως δεν θα «σπάσει» η 
συμφωνία γι' αυτό το θέμα, όπως τονίζουν πρόσωπα που γνωρίζουν. Το 
ψαλίδισμα της προσωπικής διαφοράς θα συνοδευτεί, όπως όλα δείχνουν, και 
από «πάγωμα» των αυξήσεων για τους υπόλοιπους συνταξιούχους.
Το πακέτο των αντιμέτρων θα χωρίζεται σε δύο θεματικές ενότητες: Σε 
ένα μεγάλο αναπτυξιακό πακέτο, που θα περιλαμβάνει δράσεις για την 
προσέλκυση επενδύσεων και προγράμματα απασχόλησης.
Σε δράσεις για τη στήριξη μεγάλων ομάδων του πληθυσμού. Για παράδειγμα 
αναζητούνται αντίμετρα στο Ασφαλιστικό και στο τραπέζι είναι από τη μείωση 
των ασφαλιστικών εισφορών μέχρι την ελάφρυνση της συμμετοχής των 
συνταξιούχων στα φάρμακα. Για τα παιδιά θα υπάρχει ένα πλέγμα δράσεων 
από σχολικά γεύματα μέχρι πρόσβαση σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Η 
μείωση του ΕΝΦΙΑ θα περιλαμβάνεται στο τελικό πακέτο και η συζήτηση έχει 
πλέον περάσει στο ποιες ομάδες θα ωφεληθούν περισσότερο.  
- Τα επόμενα βήματα για το χρέος και τα πλεονάσματα 
Μία συνολική συμφωνία -που θα ξεκαθαρίζει τα πρωτογενή πλεονάσματα 
από το 2019 και μετά αλλά και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος- θέλει η 
κυβέρνηση. Οι διαβουλεύσεις στο τρίγωνο Ουάσιγκτον - Βερολίνο - Αθήνα 
συνεχίζονται, ενώ μια σειρά θεμάτων θα ξεκαθαρίσουν στην εαρινή σύνοδο 
του ΔΝΤ από τις 21 έως τις 23 Απριλίου. Σε κάθε περίπτωση η ελληνική 
πλευρά έχει καταστήσει σαφές πως η οριστική συμφωνία θα πρέπει 
να «ξεκλειδώνει» και την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης (QE).
Το θέμα του χρέους εξακολουθεί να είναι αντικείμενο συζήτησης μεταξύ του 
ΔΝΤ που μιλά για «ελάφρυνση» και του Βερολίνου που θέλει «διευκόλυνση». 
Το μεσοπρόθεσμο πακέτο μέτρων θα τεθεί σε ισχύ το καλοκαίρι του 2018, 
ωστόσο επιδίωξη είναι να ανακοινωθεί γρήγορα προκειμένου να σταλεί 
μήνυμα στις αγορές.
Αλλωστε η κυβέρνηση έχει ως στόχο τη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές στο 
δεύτερο εξάμηνο του 2017.
Στον γύρο των διαβουλεύσεων μεταξύ ΔΝΤ και Βερολίνου -που 
γίνεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας- αυτό που συζητείται 
είναι η επιμήκυνση της διάρκειας των λήξεων τμήματος των δανείων. 
Ταυτόχρονα εξετάζεται να δοθεί «υποσχετική» προς το Ταμείο, που είτε θα 
περιλαμβάνει τα υπερκέρδη των κεντρικών τραπεζών (τα ομόλογα αυτά 
δεν είχαν κουρευτεί") είτε κεφάλαια που αρχικά είχαν προβλεφθεί για την 
ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών και τελικά δεν χρειάστηκαν.
Οσον αφορά στα πρωτογενή πλεονάσματα ακραίες θέσεις για διατήρησή 
τους στο 3,596 για μία δεκαετία έχουν εγκαταλειφθεί. Ωστόσο ακόμα δεν έχει 
κλείσει για πόσα χρόνια θα παραμείνουν σε αυτό το ύψος (π.χ. τριετία) και 
πώς θα γίνεται στη συνέχεια η μείωσή τους. 

ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟ ΑΛΛΑ ΜΕ... ΕΙΣΦΟΡΑ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  σελίδες 1-3 | 30/3/2017

Στις 28 φτάνουν οι επιμέρους κατηγορίες εισοδημάτων που απαλλάσσονται 
από τον φόρο εισοδήματος ή φορολογούνται αυτοτελώς με έναν συντελεστή 
φόρου 15% ή 20% και, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιβαρύνονται 
με ειδική εισφορά αλληλεγγύης κλιμακούμενη από 2,2% έως και 10%, εφόσον 
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το συνολικό ετήσιο ατομικό εισόδημα του δικαιούχου των ποσών αυτών 
υπερβαίνει 12.000 ευρώ.
Στα εισοδήματα αυτά περιλαμβάνονται κοινωνικά και προνοιακά επιδόματα, 
επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, αγροτικές επιδοτήσεις και 
ενισχύσεις, μερίσματα, τόκοι καταθέσεων, ομολόγων, εντόκων γραμματίων 
και ρέπος, υπεραξίες από πωλήσεις μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, 
ομολόγων και παραγώγων χρηματοοικονομικών προϊόντων.
Ειδικότερα, οι κατηγορίες εισοδημάτων που απαλλάσσονται από τον φόρο 
εισοδήματος, αλλά υπόκεινται σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης είναι οι 
ακόλουθες: 
1. Τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται τακτικά σε άτομα με αναπηρία 
κάτω από 80%, καθώς επίσης και σε άτομα με αναπηρία 80% και άνω που 
δεν είναι τυφλά ή δεν είναι κινητικά ανάπηρα.
Τέτοια ποσά είναι για παράδειγμα: α) το προνοιακό επίδομα τυφλότητας, 
β) το διατροφικό επίδομα που δίνεται στους νεφροπαθείς, καθώς επίσης 
και σε όσους έχουν κάνει μεταμόσχευση καρδιάς, ήπατος, πνευμόνων και 
μυελού των οστών, γ) τα επιδόματα λουτροθεραπείας, εισπνευσοθεραπείας, 
αεροθεραπείας και ενεσοθεραπείας που καταβάλλουν οι ασφαλιστικοί 
οργανισμοί στους δικαιούχους ασφαλισμένους, δ) η μηνιαία οικονομική 
ενίσχυση που καταβάλλεται σε άτομα με βαριά νοητική υστέρηση, με 
εγκεφαλική παράλυση, με συγγενή αιμολυτική αναιμία ή αιμορραγική 
διάθεση, με βαριά αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, και σε κωφάλαλα 
άτομα, αντίστοιχα, για την αντιμετώπιση των πρόσθετων δαπανών 
συντήρησης και περίθαλψής τους, καθώς και για την κάλυψη, εν γένει, των 
ειδικών αναγκών που προκύπτουν εξαιτίας της αναπηρίας τους.
2.  Οι πράσινες και συνδεδεμένες αγροτικές ενισχύσεις που δεν 
υπερβαίνουν τα 12.000 ευρώ. Οι πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις που 
δεν υπερβαίνουν αθροιστικά τα 12.000 ευρώ δεν λαμβάνονται υπόψη, ως 
ακαθάριστα έσοδα κάθε φορολογούμενου αγρότη, για τον προσδιορισμό 
του φορολογητέου καθαρού κέρδους του. Ωστόσο, υπόκεινται και αυτές σε 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
3.  Λοιπές αγροτικές εισοδηματικές ενισχύσεις. Οι υπόλοιπες κατηγορίες 
των εισοδηματικών αγροτικών επιδοτήσεων, πλην της βασικής ενίσχυσης 
και των πρασίνων και συνδεδεμένων, υπόκεινται σε ειδική εισφορά 
αλληλεγγύης.
4.  Το εισόδημα φορολογικών κατοίκων αλλοδαπής που εργάζονται σε 
πρεσβείες, προξενεία κ.λπ.
5.  Η διατροφή της συζύγου και των τέκνων.
6.  Οι συντάξεις αναπήρων πολέμου ή θυμάτων πολέμου ή αναπήρων που 
υπέστησαν βλάβη κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας τους.
7.  Τα επιδόματα αναγνωρισμένων πολιτικών προσφύγων.
8.  Τα επιδόματα επικίνδυνης εργασίας ορισμένων κατηγοριών στρατιωτικών, 
τα οποία απαλλάσσονται κατά ποσοστό 65% από τον φόρο εισοδήματος.
9.  Τα κέρδη από τη διάθεση παραγόμενης ηλεκτρικής ενεργείας μέχρι 10 
KW.
10. Οι τόκοι ομολόγων ΕΛληνικού Δημοσίου ή έντοκων γραμματίων 
Ελληνικού Δημοσίου.
11. Τα κέρδη από την πώληση μετοχών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών, εφόσον ο πωλητής έχει ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό 
κεφάλαιο της εταιρείας μικρότερο του 0,5%.
12. Τα κέρδη από τη μεταβίβαση εισηγμένων κινητών αξιών, οι οποίες 
αποκτήθηκαν πριν από την 1η/1/2009.
13. Τα εισοδήματα αλλοδαπής που φορολογούνται μόνο στην αλλοδαπή 
βάσει Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας (ΣΑΔΦ).
14. Τα αφορολόγητα κέρδη από ημεδαπά ΕΕ / ΕΟΧ/ ΕΖΕΖ αμοιβαία 

κεφάλαια.
15. Τα απαλλασσόμενα μερίσματα ημεδαπών ή αλλοδαπών ναυτιλιακών 
εταιρειών.
16.  Το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης.
17. Το κέρδος από τη μεταβίβαση τίτλων φορολογικού κατοίκου χώρας με 
την οποία υπάρχει ΣΑΔΦ.
18.  Το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων 
ημεδαπής προέλευσης.
19. Το κέρδος από τη μεταβίβαση εταιρικών ομολόγων του ν. 3156/2003, 
καθώς και από εταιρικά ομόλογα εταιριών ΕΕ και ΕΟΧ/ΕΖΕΖ.
Για όλα τα παραπάνω ποσά ισχύει η υποχρέωση αναγραφής τους στους 
κωδικούς 659620 του πίνακα 6 της φορολογικής δήλωσης, εφόσον 
δεν έχουν προσυμπληρωθεί από τις υπηρεσίες της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων στους κωδικούς 619-620 του ιδίου πίνακα.
Πέραν των παραπάνω, υπάρχουν και κατηγορίες εισοδημάτων που 
φορολογούνται αυτοτελώς με συντελεστή 15% ή 20% και ταυτόχρονα 
υπόκεινται και σε ειδική εισφορά αλληλεγγύης.
Τέτοια ποσά είναι: 
20. Τα μερίσματα. Στα μερίσματα περιλαμβάνονται τα εισοδήματα 
που προκύπτουν από μετοχές, ιδρυτικούς τίτλους, ή άλλα δικαιώματα 
συμμετοχής σε κέρδη, καθώς και τα εισοδήματα από άλλα εταιρικά 
δικαιώματα, στα οποία περιλαμβάνονται τα μερίδια, οι μερίδες 
συμπεριλαμβανομένων των προμερισμάτων και μαθηματικών 
αποθεματικών, οι συμμετοχές σε κέρδη προσωπικών επιχειρήσεων, οι 
διανομές των κερδών από κάθε είδους νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα, 
καθώς και κάθε άλλο συναφές διανεμόμενο ποσό.
21. Οι τόκοι των τραπεζικών καταθέσεων.
22.  Οι τόκοι των συμφωνιών επαναγοράς (repos/ reverse repos).
23. Τα δικαιώματα. Ο όρος «δικαιώματα» σημαίνει το εισόδημα που 
αποκτάται ως αντάλλαγμα για τη χρήση των δικαιωμάτων πνευματικής 
ιδιοκτησίας ή σε αντάλλαγμα πληροφοριών που αφορούν βιομηχανική, 
εμπορική ή επιστημονική πείρα, οι πληρωμές για τη χρήση βιομηχανικού, 
εμπορικού ή επιστημονικού εξοπλισμού, για τη χρήση τεχνικών μεθόδων 
παραγωγής, τεχνικής ή τεχνολογικής βοήθειας, τεχνογνωσίας (knowhow), 
αποτελεσμάτων ερευνών, αναδημοσίευσης άρθρων και μελετών, καθώς και 
οι πληρωμές για συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται ηλεκτρονικά 
μέσω δικτύων πληροφορικής σε βάση δεδομένων επίλυσης προβλημάτων, 
την ηλεκτρονική λήψη (downloading) λογισμικού ηλεκτρονικού υπολογιστή.
24.  Τα κέρδη (οι υπεραξίες) από τη μεταβίβαση μετοχών που ανήκουν σε 
εταιρείες μη εισηγμένες σε χρηματιστηριακή αγορά.
25. Τα κέρδη από τη μεταβίβαση μετοχών και άλλων κινητών αξιών 
εισηγμένων σε χρηματιστηριακή αγορά, εφόσον ο μεταβιβάζων συμμετέχει 
στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας με ποσοστό τουλάχιστον 0,5% και 
εφόσον οι τίτλοι αυτοί έχουν αποκτηθεί από την 1 η Ιανουαρίου 2009 και 
εξής.
26. Τα κέρδη από τη μεταβίβαση μεριδίων ή μερίδων σε προσωπικές 
εταιρείες.
27. Τα κέρδη από τη μεταβίβαση κρατικών ομολόγων και εντόκων 
γραμματίων ή εταιρικών ομολόγων.
28. Τα κέρδη από τη μεταβίβαση παραγώγων χρηματοοικονομικών 
προϊόντων συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, μελλοντικής εκπλήρωσης, 
swaps και οι προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) κ.λπ.
Τα παραπάνω ποσά δηλώνονται στους κωδικούς των πινάκων 4Δ1 και 4Ε 
του εντύπου El. 
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