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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της 
Ευρωπαίας Επιτρόπου Κορίνας Κρέτσου εγκαινιάστηκαν 
χθες το μεσημέρι οι σήραγγες των Τεμπών, ένα σημαντι-
κό τμήμα του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών - Θεσσαλονί-
κης. «Με το έργο αυτό παρακάμπτεται το πιο επικίνδυνο 
τμήμα της οδικής σύνδεσης ανάμεσα στην Αθήνα και τη 
Θεσσαλονίκη, το πέρασμα των Τεμπών», είπε κατά τον 
χαιρετισμό του ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε: «Η πα-
ράδοση αυτού του δικού τμήματος ολοκληρώνει πλήρως 
τον οδικό άξονα Αθήνας-Θεσσαλονίκης που οι εργασίες 
του ξεκίνησαν πριν από 70 χρόνια». Η παράκαμψη των 
Τεμπών και του Πλαταμώνα περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη 

οδική σήραγγα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, μήκους 6 
χιλιομέτρων, και εκτιμάται ότι θα μειώσει στις τέσσερις 
ώρες τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αθήνα, ενώ παράλληλα 
θα ελαττώσει τα τροχαία ατυχήματα. Το νέο τμήμα, μή-
κους 26 χιλιομέτρων, περιλαμβάνει τρεις σήραγγες δύο 
χωριστών κλάδων κυκλοφορίας, τρεις μεγάλες γέφυρες 
και πέντε δύο ανισόπεδους κόμβους. Σύμφωνα με στοι-
χεία του παραχωρησιούχου Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου, 
η μέση ημερήσια κυκλοφορία και για τις δυο κατευθύν-
σεις στην περιοχή των Τεμπών υπολογίζεται σε περίπου 
10.000 οχήματα. 
(Διαβάστε αναλυτικότερα στη σελίδα 9)
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Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

Α.ΜΟΡΟπΟΥΛΟΥ: ΤΟ ΤΕΕ ΣΤΗΡΙζΕΙ ΤΟΝ ΕπΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΙγΜΕ
Σημαντική ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος του ΙΓΜΕ στην αξιοποί-
ηση του Ορυκτού πλούτου της χώρας, με βάση τις νέες εξελί-
ξεις» διοργάνωσε το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΙΓΜΕ χθες 
στο αμφιθέατρο του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου Αθηνών. 
Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι ερευνητικοί φορείς, όπως 
το ΙΓΜΕ, αντί να βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη εκτέλεσης 
ερευνητικών προγραμμάτων, είναι σε κατάσταση λειτουργι-
κής παραλυσίας λόγω των συσσωρευμένων προβλημάτων, 
που αντί να μειώνονται φαίνεται ότι αυξάνονται. Ειδικά για 
το ΙΓΜΕ η περιόδος κρίνεται ιδιαίτερα κρίσιμη καθώς λόγω 
συσσωρευμένων προβλημάτων, η διοίκηση βρίσκεται υπό 
παραίτηση. Η Α Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, καθηγήτρια του ΕΜΠ, 
Αντωνία (Τώνια) Μοροπούλου, η οποία τοποθετήθηκε εκ μέ-
ρους του Επιμελητήριου στην αρχή της εκδήλωσης, αμέσως 

μετά το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΙΓΜΕ που διοργάνωσε 
την εκδήλωση, τόνισε ότι το ΤΕΕ αναγνωρίζει τη σημασία του 
ΙΓΜΕ και επιδεικνύει την αλληλεγγύη του προς το Ινστιτούτο 
σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. Όπως σημείωσε η κυρία Μο-
ροπούλου, το ΤΕΕ ενώνει τη φωνή του για να διατηρηθεί και 
να ενισχυθεί το ΙΓΜΕ και ο ρόλος τους ως ισχυρός πόλος για 
την έρευνα και την ανάπτυξη στην χώρα, ενώ απαραίτητη 
προϋπόθεση για αυτό είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού. Η Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε ότι το ΙΓΜΕ έχει προ-
σφέρει πολλά στην έρευνα ειδικά στον τομέα της γεωλογίας 
και τα των μεταλλευμάτων, ενώ έχει να προσφέρει πολύ πε-
ρισσότερα στο μέλλον, στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης, 
με στόχο της αξιοποίηση των ορυκτών πόρων της χώρας.  
(Διαβάστε αναλυτικά στη σελίδα  8)

Την επίτευξη συμφωνίας στα «βασικά στοιχεία» του πακέ-
του μεταρρυθμίσεων για τη δεύτερη αξιολόγηση, ανακοί-
νωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ, 
μετά το πέρας της σημερινής συνεδρίασης των υπουργών 
Οικονομικών της ευρωζώνης στη Βαλέτα της Μάλτας. 
Ο ίδιος ανέφερε πως οι επικεφαλής της αποστολής στην 
Αθήνα θα επιστρέψουν το «συντομότερο δυνατό», προ-
κειμένου να επιτύχουν μια «ολοκληρωμένη τεχνική συμ-
φωνία».  «Έχουμε μια συμφωνία για μεταρρυθμίσεις και 

χρονοδιάγραμμα (σ.σ. για το ελληνικό πρόγραμμα). Τα 
τεχνικά κλιμάκια επιστρέφουν το ταχύτερο δυνατόν» 
δήλωσε εισαγωγικά στη συνέντευξη Τύπου ο Γερούν Ντά-
ισελμπλουμ, αμέσως μετά τη λήξη της σημερινής συνεδρί-
ασης του Eurogroup. Και στη συνέχεια, τα μεγάλα ζητή-
ματα έχουν κλείσει, «απομένουν κάποιες λεπτομέρειες, γι 
αυτό και θα προχωρήσουμε πολύ πιο γρήγορα», από εδώ 
και πέρα, τόνισε ο Γ. Ντάισελμπλουμ.

ΣΥΜφΩΝΙΑ ΣΤΟ Eurogroup
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Το  Κέντρο  Ανανεώσιμων  Πηγών  και  Εξοικονό-
μησης  Ενέργειας  (ΚΑΠΕ),  σε συνεργασία  με  την  
Ελληνική  Εταιρεία  Ανάπτυξης  Βιομάζας  (ΕΛΕΑ-
ΒΙΟΜ), διοργανώνει σήμερα (10:30–15:00,  στο  
Metropolitan  Expo) ημερίδα με θέμα την αξιοποί-
ηση της βιομάζας. 

προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

19 - 21 Μαΐου 
2017

Διεθνές συνέδριο: «Χώροι για το παιδί ή 
Χώροι του παιδιού;»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
και Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

25 - 26 Μαΐου 
2017

1ο Διεθνές συνέδριο: «Balkans & Black 
Sea Cooperation Forum» 
ΣΕΡΡΕΣ

Geo Routes Cultural Institute

25 - 26 Μαΐου 
2017

2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφο-
ριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανά-
λυσης στη Γεωργία και στο Περιβάλλον
ΑΘΗΝΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

ΑΘΗΝΑ

Ημερίδες, με θέμα την «Ενέργεια στα κτήρια», θα δι-
εξαχθούν στις 8 Απριλίου στο Building Green Open 
Space 2017, στο πλαίσιο της έκθεσης Building Green 
Expo που διοργανώνεται μαζί με τη Domotec στο 
Metropolitan Expo.  
Πληροφορίες: buildinggreenexpo.gr/open-space/

ΕΚδΗΛΩΣΕΙΣ

Το 6ο διεθνές συνέδριο Μη Καταστροφικών Ελέγχων 
της Ελληνικής Εταιρείας ΜΚΕ με το 1ο παγκόσμιο 
συνέδριο Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικών 
Ελέγχων (Εμπειρίες  Πιστοποίηση Προσωπικού –  
Καινοτομίες – Εφαρμογές στη Βιομηχανία, τις Αερο-
πορικές και Ναυπηγικές Κατασκευές) του Ελληνικού 
Ινστιτούτου Συγκολλήσεων, θα πραγματοποιηθούν 
ταυτόχρονα στο Ευγενίδειο Ίδρυμα, από τις 22 ως τις 
24 Οκτωβρίου 2018.
Πληροφορίες: www.hsnt.gr , 
prasian@central.ntua.gr , tzaferis@wgi.gr

δΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕδΡΙΑ

Στο νησί της Μήλου θα πραγματοποιηθεί στις 21 και 22 
Απριλίου 2017, το παγκόσμιο συνέδριο με θέμα: «Λιμά-
νια, Θαλάσσιες Μεταφορές και Νησιωτικότητα: Περιβάλ-
λον, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα».
Το συνέδριο συνδιοργανώνεται, υπό την αιγίδα της 
ΚΕΔΕ, από το  Δήμο Μήλου, το Ενεργειακό & Περιβαλ-
λοντικό Γραφείο Αιγαίου, το Δίκτυο Αειφόρων Νήσων 
ΔΑΦΝΗ και το portal energypress.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωσης, το συνέδριο απο-
σκοπεί στο να αναδείξει τον ζωτικό ρόλο των λιμένων 
και της ναυτιλίας στην υιοθέτηση καινοτομικών λύσεων 
στους τομείς της ενέργειας, των έξυπνων δικτύων, των 
επικοινωνιών, των μεταφορών, της διοίκησης και της δι-
αχείρισης των αγορών, με στόχο  να απώτερο ενισχυθεί 
η  τοπική ανάπτυξη και η εξωστρέφεια, να γίνουν νέες 
επενδύσεις και να βελτιωθούν οι περιβαλλοντικοί δείκτες 
του ναυτιλιακού κλάδου. Αποτελεί επίσης ευκαιρία για 
την ανάδειξη των καλών πρακτικών και των πρωτοβου-
λιών που έχουν αναληφθεί στον Ευρωπαϊκό χώρο.
Μεταξύ των ομιλητών του συνεδρίου περιλαμβάνονται 
ο Διευθυντής Ανάπτυξης και Καινοτομίας  στο λιμάνι του 

Αμβούργου Torsten Sevecke, ο εκπρόσωπος του ESPO  
Σωτήρης Ράπτης, ο συντονιστής της πρωτοβουλίας 
EcoPorts Chris Wooldridge, η εκπρόσωπος της (ΙΝΕ-ΕΕ) 
Βασιλεία Αργυράκη, ο καθηγητής του ΑΠΘ Αριστοτέλης 
Νανιόπουλος, ο Διευθυντής Καινοτομίας, Community 
Energy Scotland, Mark Hull,  κ.α.
Θεματικές ενότητες:
- Περιβαλλοντική πιστοποίηση
- Υποδομές στα λιμάνια για νέα καύσιμα (φυσικό αέριο, 
LNG)
- Υποδομές για ηλεκτροκίνηση πλοίων και τροφοδοσία 
από τη στεριά (cold ironing)
- Συστήματα διαχείρισης της ενέργειας στα λιμάνια
- Διασκευή πλοίων για υποδοχή νέων καυσίμων
- Πράσινα λιμάνια και μαρίνες (μείωση του οικολογικού 
αποτυπώματος)
- Πιλοτικές εφαρμογές σε νησιωτικά λιμάνια
- Ενδονησιωτική επικοινωνία & διαδρομές μικρών απο-
στάσεων
- Κατάρτιση και ενίσχυση ικανότητας στο τοπικό επίπεδο.
Πληροφορίες: https://smartports.wordpress.com/

ΣΥΝΕδΡΙΟ γΙΑ ΤΙΣ ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΜΕΤΑφΟΡΕΣ  
ΚΑΙ ΤΗ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ       

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚδΟΣΗ   
ΤΟΥ γΡΑφΕΙΟΥ ΤΥπΟΥ ΤΕΕ
πΡΟΕδΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥπΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕδΙΑΣΜΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr
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ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΟΙ ΧΑΡΤΕΣ ΕπΙΚΙΝδΥΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ  
ΚΙΝδΥΝΩΝ πΛΗΜΜΥΡΑΣ ΑπΟ ΤΟ ΥπΕΝ
Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση και δημοσιοποίηση των 
χαρτών επικινδυνότητας πλημμύρας και των χαρτών 
κινδύνων πλημμύρας για όλα τα υδατικά διαμερίσματα 
της χώρας από την ειδική γραμματεία υδάτων του ΥΠΕΝ. 
Οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας έχουν συνταχθεί 
για τα τμήματα των ποταμών, ρεμάτων, χειμάρρων και 
λιμνών που περιλαμβάνονται στις ζώνες δυνητικά υψη-
λού κινδύνου πλημμυρών, όπως προέκυψαν από την 
προκαταρκτική αξιολόγηση. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η ολο-
κλήρωση της κατάρτισής τους είναι ιδιαιτέρως σημαντι-
κή, δεδομένου ότι διερευνούν την πιθανότητα εμφάνισης 
πλημμύρας, σύμφωνα με τα ακόλουθα σενάρια: Χαμηλής 
πιθανότητας υπέρβασης ή σενάρια ακραίων φαινόμενων 
με ενδεικτική περίοδο επαναφοράς πλημμύρας τα 1000 
χρόνια. Πλημμύρες μέσης πιθανότητας υπέρβασης, με 
πιθανή περίοδο επανάληψης τα 100 χρόνια, και πλημ-
μύρες υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, ανάλογα με την 

περίπτωση, δηλαδή συχνά πλημμυρικά φαινόμενα, με εν-
δεικτική περίοδο επαναφοράς τα 50 χρόνια. Σημειώνεται 
ότι οι χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας καταρτίζονται, 
όπου χρειάζεται, και για άλλες αιτίες, όπως πλημμύρες 
από τη θάλασσα ή πλημμύρες από υπόγεια ύδατα. Στους 
χάρτες αυτούς απεικονίζεται η επιφάνεια κατάκλισης από 
το νερό, το μέγιστο βάθος νερού, η μέγιστη ταχύτητα ροής 
και πληροφορίες για τους χρόνους άφιξης και παραμονής 
του πλημμυρικού κύματος σε σημεία ενδιαφέροντος εντός 
των περιοχών που κατακλύζονται. Οι χάρτες κινδύνου 
πλημμύρας περιγράφουν τις δυνατές αρνητικές συνέ-
πειες που συνδέονται με τις πλημμύρες χαμηλής/μέσης/
υψηλής πιθανότητας υπέρβασης, και διαμορφώνονται 
με βάση τις ακόλουθες παραμέτρους: Ενδεικτικό αριθ-
μός κατοίκων που ενδέχεται να πληγούν, τύπους οικο-
νομικής δραστηριότητας στην περιοχή που ενδέχεται να 
πληγούν, εγκαταστάσεις που ενδέχεται να προκαλέσουν 

ρύπανση της γύρω περιοχής σε περίπτωση πλημμύρας, 
προστατευόμενες περιοχές που ενδέχεται να πληγούν. 
Παράλληλα, παρέχονται και άλλες πληροφορίες που θεω-
ρούνται χρήσιμες, όπως η επισήμανση των ζωνών όπου 
υπάρχει το ενδεχόμενο πλημμυρών με αυξημένο ποσοστό 
μεταφερόμενων ιζημάτων και πλημμυρών που μπορεί να 
προκαλέσουν ροή λάσπης ή κατολισθήσεις, καθώς και 
πληροφορίες για άλλες σημαντικές πηγές ρύπανσης. Οι 
χάρτες επικινδυνότητας πλημμύρας και οι χάρτες κινδύ-
νου πλημμύρας έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπο http://
floods.ypeka.gr/ . Tέλος, όπως έγινε γνωστό, επικαιρο-
ποιήθηκε αντίστοιχα η βάση περιβαλλοντικής πληροφο-
ρίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (European Environment 
Information and Observation Network) στον εξής σύνδε-
σμο: 
http://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/fhrm/

Πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού 
για την ενεργειακή αναβάθμιση των δικτύων του δημοτι-
κού οδοφωτισμού υλοποιεί το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων (ΤΠΔ) σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και την τεχνική υποστήριξη του Κέντρου 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ). Για το πρόγραμμα 
θα διατεθούν συνολικά 200 εκατ. ευρώ (από 100 εκατ. ευρώ 
το ΤΠΔ και η ΕΤΕπ), ενώ καλύπτεται το 100% του κόστους της 
επένδυσης. Όπως αναφέρθηκε σε ημερίδα στο ΤΠΔ, οι ΟΤΑ θα 
έχουν μεγάλο οικονομικό όφελος λόγω της σημαντικής μείω-
σης του λειτουργικού κόστους τους, αφού μέσω της μείωσης 
κατανάλωσης ρεύματος θα αποπληρώνεται η επένδυση. Το 
πρώτο ανεπίσημο πιλοτικό πρόγραμμα είναι σε εξέλιξη στον 
δήμο Έδεσσας, ενώ το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει πιλοτι-
κά στους δήμους Νέας Ιωνίας, Θάσου και Θερμαϊκού. Σε σύ-

ντομο χαιρετισμό του ο υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρ-
λέτης υπογράμμισε ότι «η παρέμβαση στον οδοφωτισμό 
είναι ένα δείγμα της διαρκούς προσπάθειας της κυβέρνησης 
υπέρ της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Ακόμη κι εκεί που η τακτική 
χρηματοδότηση δεν αρκεί για να ανταποκριθεί στις ανάγκες, 
επιδιώκουμε να εξασφαλίσουμε εναλλακτικούς, έμμεσους 
τρόπους πρόσθετης οικονομικής υποστήριξης των Οργανι-
σμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». Ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης προανήγγειλε την τροπο-
ποίηση επί το αυστηρότερο του νέου κανονισμού ενεργειακής 
απόδοσης κτηρίων σε εναρμόνιση με τις απαιτήσεις που θέτει 
η ΕΕ. Ο πρόεδρος του ΤΠΔ Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης ανέφε-
ρε ότι ο οδοφωτισμός ευθύνεται για το 36% του ενεργειακού 
κόστους των ΟΤΑ (το υπόλοιπο κόστος αφορά αντλιοστάσια 
43% και κτίρια 21%), ενώ εκτίμησε ότι η αντικατάσταση 

των κοινών λαμπτήρων με νέας τεχνολογίας τύπου LED θα 
συμβάλει σε εξοικονόμηση ενέργειας άνω του 60%. Από την 
πλευρά του ο πρόεδρος του ΚΑΠΕ Βασίλης Τσολακίδης ση-
μείωσε ότι στην ΕΕ καταναλώνουμε το 16% της ηλεκτρικής 
ενέργειας για φωτισμό (ιδιωτικό και δημόσιο) που για την 
Ελλάδα αντιστοιχεί σε 1,5 δισ. ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με 
τον ίδιο υπερβαίνει το 1 δισ. ευρώ το ετήσιο κόστος των ΟΤΑ 
για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, εκ των οποίων τα 200 
εκατ. ευρώ στο φωτισμό των δρόμων. Εάν οι δήμοι, πρόσθε-
σε, εφαρμόσουν προγράμματα μείωσης στην κατανάλωση 
ενέργειας, η εξοικονόμηση θα είναι της τάξης των 500 εκατ. 
ευρώ, από τα οποία τα 120-150 εκατ. ευρώ αφορούν μόνο 
τον οδοφωτισμό. Υπενθυμίζουμε ότι το ΤΕΕ έχει ανακοινώσει 
την έκδοση Τεχνικής Οδηγίας (ΤΟΤΕΕ) για τον οδοφωτισμό.

ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟδΟφΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟδΟΤΙΚΟ 
πΡΟγΡΑΜΜΑ ΤΟΥ Τπδ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΕπ

Αρχές Μαΐου αναμένεται να ολοκληρωθεί η κατασκευή του 
μουσουλμανικού τεμένους στην Αθήνα, στην περιοχή του 
Βοτανικού, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εκπρόσωπος 
της κοινοπραξίας και διευθύνων σύμβουλος της Intrakat, 
Πέτρος Σουρέτης.    Το έργο κατασκευάζεται από την κοινο-
πραξία ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ - ΤΕΡΝΑ ΑΕ - J&P-ΑΒΑΞ ΑΕ - INTRAKAT, 
το συμβατικό τίμημα ανέρχεται σε 887.000 ευρώ συμπερι-
λαμβανομένου ΦΠΑ, ενώ φορέας του έργου είναι το υπουρ-
γείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων. Η σύμβαση με 
την κοινοπραξία υπεγράφη στις 10 Οκτωβρίου 2016 και η 
έκταση παραδόθηκε από το υπουργείο Υποδομών στις 4 

Νοεμβρίου. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή μεταλλι-
κού κτιρίου Τεμένους, συνολικής επιφάνειας 1.000 τ.μ., τα 
οποία κατανέμονται σε ισόγειο και ημιώροφο, χωρητικό-
τητας 350 ατόμων, σε οικόπεδο έκτασης 17 στρεμμάτων. 
Συγκεκριμένα, το κτίριο περιλαμβάνει: λατρευτικό χώρο 
ανδρών (300 ατόμων), λατρευτικό χώρο γυναικών (50 
ατόμων), βοηθητικούς χώρους ανδρών & γυναικών (απο-
δυτήρια), WC ανδρών & WC γυναικών, γραφείο Ιμάμη και 
γραφείo Μουεζίνη. Οι εργασίες ξεκίνησαν τον Νοέμβριο 
με την κατεδάφιση των δύο από τα οκτώ κτίρια, στη θέση 
των οποίων κατασκευάζεται το τέμενος. Στις αρχές Φε-

βρουαρίου ολοκληρώθηκε η θεμελίωση του κτιρίου, ενώ 
τέλος Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε ο μεταλλικός σκελετός. 
Παράλληλα, εκτελούνται όλες οι απαραίτητες εσωτερικές 
οικοδομικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Οι εργασίες 
σε εξέλιξη αφορούν την τοποθέτηση βιομηχανικών δαπέ-
δων, κουφωμάτων, εγκαταστάσεων ύδρευσης - αποχέ-
τευσης - θέρμανσης - πυρόσβεσης, εγκαταστάσεις ισχυρών 
- ασθενών ρευμάτων, τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος 
χώρου, την τοποθέτηση των ειδών υγιεινής και τις απαραί-
τητες δοκιμές των Η/Μ εγκαταστάσεων για την ολοκλήρω-
ση του κτιρίου.

ΑΡΧΕΣ ΜΑΐΟΥ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΜΕΝΟΥΣ ΣΤΗΝ πΕΡΙΟΧΗ βΟΤΑΝΙΚΟΥ
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ΑΝΤΙπΑΡΑΘΕΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ γΙΑ ΤΟΥΣ δΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ
Με τον αν. υπουργό Περιβάλλοντος, Σωκράτη Φάμελλο 
να τονίζει ότι μέσω του νομοσχεδίου για τους δασικούς 
χάρτες επιτυγχάνεται μια σημαντική πολιτική αλλαγή, που 
σχετίζεται με την ουσία της λειτουργίας της διοίκησης, 
την ΝΔ, την ΔΗΣΥ και το ΚΚΕ να κατηγορούν την κυβέρ-
νηση ότι επιτίθεται και πάλι στον αγροτικό κόσμο με νέα 
χαράτσια και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης 
να διαπιστώνουν ασάφειες, προχειρότητα αλλά και θετικά 
σημεία, ξεκίνησε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή 
η συζήτηση του δασικού νομοσχεδίου, με τη διαδικασία 
του επείγοντος. 
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Αντιγόνης Πανέλλη από τη 
Βουλή για το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επί της αρχής του νομοσχεδίου, 
ο αν. υπουργός Περιβάλλοντος ανέφερε ότι πέρα από τα 
οφέλη που δημιουργούν στη χώρα μας οι δασικοί χάρτες 
(το κτηματολόγιο, την οργάνωση του χωροταξικού σχεδι-
ασμού, την προστασία του περιβάλλοντος, την κανονικο-
ποίηση και την αποτύπωση της ισονομίας σε ένα περιβάλ-
λον δικαίου για όλες τις χρήσεις) αναδεικνύονται πολλά 
ελλείμματα και κακοδαιμονίες της ελληνικής διοίκησης, 
με αποτέλεσμα το σύνολο του εγχειρήματος να είναι κρί-
σιμο. Κάλεσε δε τον πολιτικό κόσμο να τοποθετηθεί υπέρ 
αυτής της παρέμβασης, «διότι από φωνές, οι οποίες δεν 
εκφράζουν σαφέστατα αυτή τη στιγμή κάποιους χώρους 
της αντιπολίτευσης, υπέρ της αναστολής των δασικών 
χαρτών, υπέρ μιας της επικίνδυνης αναβολής, επιχειρείται 
ανανέωση ενός μη παραγωγικού και αποτελεσματικού 
παρελθόντος για τη χώρα μας». 
Ο αρμόδιος υπουργός ξεκαθάρισε ότι εκ μέρους της κυ-
βέρνησης δεν υπάρχει σκοπός να δημιουργηθούν πρό-
σθετα βάρη, αλλά ανέφερε ότι «δεν μπορούμε από την 
άλλη πλευρά να μην κρατήσουμε και το μέτρο έναντι της 
ασυδοσίας και της αυθαιρεσίας. Αυτό θα πρέπει να το 
προστατεύσουμε και συνταγματικά είμαστε υποχρεωμέ-
νοι» σημείωσε.
Απέναντι στην σφοδρή κριτική της αντιπολίτευσης, ο κ. 
Φάμμελλος, ανέφερε ότι το νομοσχέδιο αποτελεί «μια με-
γάλη αλλαγή που χρειάζεται όλους μας» ενώ και στο οικο-
νομικό επίπεδο υποστήριξε πως «επέρχεται πολύ μεγάλη 
ελάφρυνση για τον αγροτικό κόσμο».
«Αυτό είναι το εργαλείο, το οποίο παραδίδουμε σήμερα 
χωρίς να θίγουμε συνταγματικά και περιβαλλοντικά δικαι-
ώματα της χώρας μας. Είναι μια προσπάθεια σημαντική 
και θα συνεχίσουμε. Σε κάθε νομό πηγαίνουμε και ενημε-
ρώνουμε. Πρέπει όλοι να βοηθήσουμε όμως, η δημόσια 
διοίκηση, ο πολιτικός κόσμος, ο επιστημονικός κόσμος και 
οι δήμοι, για να εφαρμόσουμε αυτό το μεγάλο εργαλείο, 
το οποίο πιστεύω ότι θα μας προσδώσει και ένα σημαντικό 
στοιχείο εκσυγχρονισμού και δημοκρατίας» τόνισε.
Η εισηγήτρια του ΣΥΡΙΖΑ, Κατερίνα Ιγγλέζη, έκανε λόγο για 

νομοθέτημα που «επιτέλους» δίνει λύσεις σε προβλήματα 
δεκαετιών που ταλάνιζαν τους πολίτες και εξασφαλίζει την 
διαφάνεια στην άσκηση της δασικής και περιβαλλοντικής 
πολιτικής της χώρας. Όπως τόνισε δε, οι αγρότες με το νέο 
νομοθετικό πλαίσιο, θα κατέχουν στο εξής νομίμως τις εκ-
χερσωμένες δασικές εκτάσεις και στο εξής διασφαλίζεται 
η προστασία του δάσους. Κυβερνητικοί βουλευτές επίσης, 
είπαν πως πλέον θα υπάρξει τακτοποίηση σε ένα καθε-
στώς που υπέθαλπτε την παρανομία, και κατηγόρησαν 
τις προηγούμενες κυβερνήσεις για «ρουσφετολογική πο-
λιτική και για ανοχή σε πράξεις καταπατήσεων εις βάρος 
του περιβάλλοντος». Ανέφεραν ότι καταλύεται οριστικά 
το καθεστώς ασάφειας που ίσχυε, οι αγρότες μπορούν να 
τακτοποιήσουν μόνιμα τα χωράφια τους με πολύ μικρό-
τερο τίμημα απ’ ό,τι στο παρελθόν, ενώ επισήμαναν πα-
ράλληλα, πως δίνεται η δυνατότητα 100 δόσεων για την 
καταβολή του τιμήματος των εκχερσωμένων αγρών πριν 
το 1975 και λαμβάνεται υπόψη το ΟΣΔΕ. 
Κριτική από την αντιπολίτευση
Η πρώτη συνεδρίαση στην Επιτροπή διεξήχθη σε κλίμα 
αντιπαράθεσης, τόσο για την επιλογή της κυβέρνησης να 
χαρακτηρίσει το νομοσχέδιο ως επείγον, όσο και για την 
ουσία των τροποποιούμενων ρυθμίσεων της δασικής 
νομοθεσίας, οι οποίες προωθούνται με στόχο την ολοκλή-
ρωση των δασικών χαρτών. 
Ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Σκρέκας, κα-
τηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ πως ως αντιπολίτευση, όταν ήρθε ο 
νόμος 4280/2014 - τον οποίο σήμερα «απλώς τροποποιεί 
ως κυβέρνηση και τον εκθειάζει» - έλεγε πως «βάζει ταφό-
πλακα στα δάση» και «περιέχει φωτογραφικές διατάξεις». 
Ξεκαθαρίζοντας πως η Νέα Δημοκρατία καταψηφίζει το 
νομοσχέδιο, ο κ. Σκρέκας τόνισε ότι έρχεται νέο χαράτσι 
για τους αγρότες το οποίο θα φτάσει έως και τα 300 εκ. 
ευρώ. Όπως εξήγησε, το χαράτσι αυτό επιβάλλεται μέσω 
του τέλους αντιρρήσεων και άλλων επιβαρύνσεων που 
θα κληθούν να καταβάλουν χιλιάδες αγρότες που χρη-
σιμοποιούν ως αγρούς εκχερσωμένες δασικές εκτάσεις. 
Επίσης, ανέφερε ότι μόνο για την περιοχή της Θεσσαλίας, 
όπου ο χαρακτηρισμός δασικών εκτάσεων αφορά αγρούς 
300.000 στρεμμάτων, οι παραγωγοί θα κληθούν να πλη-
ρώσουν έως και 150 εκ. ευρώ. Ο δε βουλευτής Χρήστος 
Μπουκώρος, άσκησε έντονη κριτική, τονίζοντας πως η 
κυβέρνηση με το συγκεκριμένο νομοθέτημα αγνοεί ιστο-
ρικές και κοινωνικές πραγματικότητες, ανακινώντας ένα 
θέμα λυμένο εδώ και 60 χρόνια, με αποτέλεσμα οι αγρότες 
να καλούνται να ξαναπληρώσουν για τη γη τους, ακόμη κι 
αν έχουν ισχυρούς τίτλους ιδιοκτησίας.
Ο ειδικός αγορητής της Δημοκρατικής Συμπαράταξης, 
Γιώργος Αρβανιτίδης, σημείωσε πως κανείς δεν αμφισβη-
τεί την αναγκαιότητα των δασικών χαρτών, και κατηγό-

ρησε την κυβέρνηση ότι δεν αξιοποίησε τους δασικούς 
χάρτες που ήδη υπήρχαν, αλλά προχώρησε σε νέα χρονο-
βόρα και πολυέξοδη διαδικασία. Εξειδικεύοντας ως προς 
το δεύτερο σκέλος της κριτικής του, ο κ. Αρβανιτίδης είπε 
πως οι αγρότες καλούνται να πληρώσουν χαράτσια για 
γαίες που ήταν ανέκαθεν αγροτικές, ενώ κινδυνεύουν να 
χάσουν τη γη τους, λόγω των δυσβάσταχτων τελών που 
καλούνται να πληρώσουν. Ο ειδικός αγορητής της ΔΗ.ΣΥ. 
δήλωσε πάντως επιφύλαξη ως προς την τελική τοποθέτη-
ση του κόμματός στο νομοσχέδιο. 
Θετικά στοιχεία, αλλά και ασάφειες, διαπίστωσε στο δασι-
κό νομοσχέδιο ο ειδικός αγορητής του Ποταμιού, Γιώργος 
Αμυράς. Αφού ο κ. Αμυράς τόνισε ότι υπάρχουν ρυθμίσεις 
που περιέχονται στο σχέδιο νόμου, οι οποίες ενδέχεται να 
δημιουργήσουν προβλήματα στο μέλλον αν δεν αποσα-
φηνιστούν, ζήτησε να διευκρινιστεί τι πρόκειται να γίνει με 
το θέμα των προσλήψεων δασολόγων και δασοπόνων.
Έντονη κριτική άσκησε στο νέο νομοσχέδιο για τους δα-
σικούς χάρτες και η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω 
Μανωλάκου, η οποία έκανε λόγο για φωτογραφικές δια-
τάξεις, με στόχο έχουν την εξυπηρέτηση επιχειρηματικών 
συμφερόντων - κυρίως δε, την ανέγερση ξενοδοχειακών 
μονάδων. Η κ. Μανωλάκου, που ξεκαθάρισε εκ μέρους 
του ΚΚΕ ότι καταψηφίζει την αρχή του νομοσχεδίου, τόνι-
σε επίσης ότι το νομοσχέδιο φέρνει νέα χαράτσια για τους 
αγρότες, ενώ έκανε λόγο για μαζική αλλαγή της χρήσης 
γης.
Ο ειδικός αγορητής των ΑΝΕΛ, Γιώργος Λαζαρίδης, έδω-
σε έμφαση στη ρύθμιση για τα κληροτεμάχια, παρατη-
ρώντας πως θα δικαιωθούν επιτέλους οι απόγονοι των 
προσφύγων που ταλαιπωρούνται από το 1935, μολονότι 
έχουν δικαιωθεί με τρεις αποφάσεις του Συμβουλίου της 
Επικρατείας.
Ο αρμόδιος υπουργός πάντως, τόνισε ότι η κυβέρνηση 
βοηθά τους αγρότες και δεν συναινεί σε καταπατήσεις 
ενώ προανήγγειλε διορθώσεις με σκοπό η επίλυση των 
όποιων πρόδηλων λαθών να είναι αποτελεσματική. 
Απέναντι στην κριτική που ασκήθηκε για το θέμα της επι-
βολής «χαρατσιών», σημείωσε ότι έχουν μειωθεί τα «τέλη 
αντιρρήσεων», που είχαν θεσμοθετηθεί από την ΝΔ, (από 
το 1/3 σε ¼) και υπογράμμισε πως οι αγρότες θα έχουν 
στη διάθεσή τους χρονικό ορίζοντα πέντε μηνών ώστε να 
τακτοποιήσουν τη διαδικασία. Επισημαίνοντας δε, πως 
μόλις το 40% των δήμων έχει καταθέσει τα ζητούμενα 
έγγραφα για τις οικιστικές πυκνώσεις, κάλεσε τους ΟΤΑ να 
εναρμονιστούν με τις νέες διατάξεις, αλλιώς «αναλαμβά-
νουν εκείνοι και την ευθύνη». 
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ΜΕΤΑΣΤΡΟφΗ ΑπΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ γΙΑ ΤΗ δΕΗ ΣΕ ΕΤΗΣΙΑ βΑΣΗ: 
ΚΕΡδΗ ΤΟ 2016, ΕΝΑΝΤΙ ζΗΜΙΩΝ ΤΟ 2015

ΘΕΤΙΚΟΣ Ο δΕδδΗΕ ΣΤΗ δΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ γΙΑ ΤΗΝ ΑπΟΘΗΚΕΥΣΗ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χάρη Αποσπόρη για το 
Energypress.gr, θετικά βλέπει ο ΔΕΔΔΗΕ την πρόταση 
της ΡΑΕ για τροποποίηση των αδειών παραγωγής 
σταθμών ΑΠΕ στα μη διασυνδεδεμένα νησιά με στόχο 
την προσθήκη αποθήκευσης ενέργειας. Όπως ανέφε-
ρε ο ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια της δημόσιας διαβούλευ-
σης που διενέργησε η ΡΑΕ για το θέμα, με τον τρόπο 
αυτό θα αυξηθεί η διείσδυση των ΑΠΕ στα νησιά, αν 
και χρειάζεται προσοχή στο σχεδιασμό της όλης προ-

σπάθειας. Σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο, ο ΔΕΔΔΗΕ 
εκτιμά ότι θα πρέπει να ορίζει τις αρχές διαχείρισης και 
τιμολόγησης των μονάδων αυτών, θέματα σχετικά με 
τους όρους σύνδεσης, τις συμβάσεις πώλησης, την πα-
ροχή εγγυήσεων στους παραγωγούς κτλ. Για αυτό το 
λόγο, κρίνεται απαραίτητη η έκδοση νέων πρότυπων 
συμβάσεων. Παράλληλα, προσοχή πρέπει να δοθεί και 
στην κατηγοριοποίηση, καθώς πρόβλεψη για τέτοιες 
μονάδες δεν περιέχεται στον κώδικα ΜΔΝ. Αναφορικά 

με τα περιθώρια ισχύος, ο ΔΕΔΔΗΕ σχολιάζει ότι θα 
πρέπει να γίνει νέα μελέτη για τα περιθώρια διείσδυ-
σης των ΑΠΕ όλων των τεχνολογιών με βάση τα νέα 
δεδομένα. Τέλος, σε τεχνικό επίπεδο θα χρειαστούν 
επαρκείς υποδομές εποπτείας και διαχείρισης, οι οποί-
ες βρίσκονται σήμερα στο στάδιο της υλοποίησης και 
αναμένεται να ολοκληρωθούν ως το 2020, σύμφωνα 
με τον διαχειριστή.

Σημαντική αύξηση της κερδοφορίας για το 2016 
ανακοίνωσε σήμερα η ΔΕΗ (έναντι ζημιών το 2015), 
σημειώνοντας παράλληλα ότι το πρόβλημα της ρευ-
στότητας βρίσκεται σήμερα στην κορύφωσή του 
και αναμένεται να βελτιωθεί το επόμενο διάστημα 
καθώς και ότι γίνεται προετοιμασία για την προσαρ-
μογή της εταιρείας στα δεδομένα που δημιουργούν 
τα δομικά μέτρα (πώληση μονάδων ηλεκτροπαρα-
γωγής) που απαιτούν οι δανειστές.
Αναλυτικά, η ΔΕΗ παρουσίασε το 2016 κέρδη προ 
φόρων ύψους 169,1 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιών 
106,6 εκατ. το 2015) ενώ χωρίς τις εφάπαξ επιπτώ-
σεις τα κέρδη προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 255,2 
εκατ. Ευρώ.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (ΕΒΙ-
ΤDA) διαμορφώθηκαν σε 1,063 δια. ευρώ, αυξημέ-
να κατά 257 εκατ. , βελτιωση που συμφωνα με την 
ανακοίνωση οφείλεται ουσιαστικά στο χαμηλότερο 
επίπεδο προβλέψεων κατά 512 εκατ.
Ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 478 εκατ., σε 
5,25 δισ. λόγω μείωσης του μεριδίου αγοράς, των 
μειώσεων στα τιμολόγια αλλά και των ρευματοκλο-
πών.
Οι επενδύσεις αυξήθηκαν σε 867 εκατομμύρια ευρώ 
από 753 εκ. το 2015 και τα καθαρό χρέος μειώθηκε 
κατά 262 εκατ. σε 4,5 δισ. ευρώ.
Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης υπογραμ-
μίζει ως ιδιαίτερα θετικό γεγονός την αύξηση της 
κερδοφορίας, αλλά και τη μείωση του χρέους και 
την αύξηση των επενδύσεων και προσθέτει μεταξύ 
άλλων τα εξής:
-Σημαντικότερο πρόβλημα για τη ΔΕΗ Α.Ε. ανα-
δεικνύεται στην παρούσα περίοδο η περιορισμέ-

νη ταμειακή ρευστότητα, συνεπεία της οποίας οι 
υπερήμερες υποχρεώσεις της εταιρείας προς τους 
πιστωτές της είναι αυξημένες. Το πρόβλημα ρευστό-
τητας, πέρα από το γενικότερο οικονομικό κλίμα, 
οφείλεται: α) σε συγκεκριμένους εξωγενείς παρά-
γοντες οι οποίοι πρέπει να επανεξεταστούν, όπως: 
η κάλυψη των ελλειμμάτων του λογαριασμού ανα-
νεώσιμων πηγών ΕΛΑΠΕ, η οποία έως το τέλος του 
2017 αναμένεται να επιβαρύνει την εταιρεία πλέον 
των Euro 300 εκατ., και τα Αποδεικτικά Διαθεσιμό-
τητας Ισχύος (ΑΔΙ) με τα οποία η εταιρεία επιβαρύν-
θηκε το 10μήνο, μέχρι και τον 3ο του 2017 κατά 
Euro 65 εκατ. περίπου. Στα ανωτέρω προστίθεται 
και η επιβάρυνση της ΔΕΗ Α.Ε. κατά Euro 70 εκατ. 
τουλάχιστον από την ενεργειακή κρίση Δεκεμβρί-
ου-Ιανουαρίου.
β) στο γεγονός ότι παρά την επιτυχία του προγράμ-
ματος των διακανονισμών ένας σημαντικός αριθμός 
πελατών αποφεύγουν να εξοφλήσουν τις οφειλές 
τους, ενώ και η εξόφληση των τρεχόντων λογαρια-
σμών παρουσιάζει υστέρηση. Για την αύξηση της 
εισπραξιμότητας η εταιρεία πέραν της εντατικοποίη-
σης των συνήθων δράσεων θα προσφύγει στις υπη-
ρεσίες εξειδικευμένων συμβούλων προσβλέποντας 
σε σημαντική βελτίωση.
- Κατά τις εκτιμήσεις μας λαμβανομένου υπόψη και 
του ότι το 2017 είναι χρονιά ιδιαίτερα αυξημένων 
υποχρεώσεων της Μητρικής εταιρείας (κυρίως 
λόγω χρεωλυσίων, τόκων και λοιπών χρηματο-
οικονομικών εξόδων Euro 850 εκατ. και συμβο-
λαιοποιημένων επενδύσεων Euro 650 εκατ.), στις 
οποίες πρέπει να προστεθούν η απώλεια εσόδων και 
ρευστότητας λόγω ΝΟΜΕ, το πρόβλημα της μειωμέ-
νης ταμειακής ρευστότητας βρίσκεται σήμερα στην 

κορύφωσή του. Το αμέσως προσεχές διάστημα 
αναμένεται σημαντική βελτίωση από τα έσοδα της 
πώλησης του 49% του ΑΔΜΗΕ και την προαναφερ-
θείσα επιστροφή κεφαλαίου από ΑΔΜΗΕ προς ΔΕΗ, 
ενώ μεσομακροπρόθεσμα αναμένεται βελτίωση της 
εισπραξιμότητας. 
- Σε ό,τι αφορά στο άνοιγμα της αγοράς προμήθειας 
ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ καταβάλλει κάθε δυ-
νατή προσπάθεια και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες 
ώστε να πραγματοποιηθεί με τον ομαλότερο δυνατό 
τρόπο, χωρίς στρεβλώσεις και πρακτικές πρόσκαι-
ρου και εύκολου κέρδους, που αποβαίνουν τελικά 
σε βάρος των καταναλωτών. Στην κατεύθυνση 
αυτή έχει ήδη αρχίσει η εργασία για τη σύσταση της 
πρώτης θυγατρικής εταιρείας πελατών της ΔΕΗ που 
θα διατεθεί στην αγορά. 
- Τέλος ενόψη των διαφαινόμενων, με απαίτηση 
των δανειστών δομικών μέτρων για την επιχεί-
ρηση, έχουμε ήδη δρομολογήσει και εργαζόμα-
στε συστηματικά για την κατάρτιση στρατηγικού 
σχεδιασμού στο πλαίσιο των νέων συνθηκών που 
διαμορφώνονται, ώστε να εκπληρωθεί ο διακηρυγ-
μένος μας στόχος για ΔΕΗ μικρότερη μεν στον τομέα 
του ηλεκτρισμού στην Ελλάδα αλλά μεγαλύτερη και 
ισχυρότερη ως εταιρεία μέσω της διαφοροποίησης 
σε νέα προϊόντα και υπηρεσίες και της επέκτασης 
σε νέες αγορές. Σ’ αυτή τη βάση επιφυλασσόμαστε 
να διατυπώσουμε τις θέσεις μας στο επόμενο διά-
στημα, με την πεποίθηση ότι υπάρχουν ή μπορεί 
να διαμορφωθούν όλες οι προϋποθέσεις για θετική 
προοπτική». 
Σημειώνεται ότι το ΔΣ θα προτείνει στη γενική συ-
νέλευση την μη διανομή μερίσματος για τη χρήση 
του 2016.
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ΤΣΟΤΣΟΡΟΣ – ΕΛπΕ: ΧΡΟΝΙΑ - ΡΕΚΟΡ ΤΟ 2016 γΙΑ ΤΑ ΕΛπΕ, 
ΑΛΛΑ ΟΙ πΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΜπΡΟΣΤΑ

ΣΤΟ 23,5% Η ΑΝΕΡγΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2017
Στο 23,5% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη 
χώρα τον Ιανουάριο εφέτος και μειώθηκε μεν κατά 0,8 της 
μονάδας από το 24,3% τον Ιανουάριο πέρυσι, αλλά παρέ-
μεινε αμετάβλητο σε σχέση με το αναθεωρημένο προς τα 
άνω 23,5% τον Δεκέμβριο 2016. Σύμφωνα με τη μηνιαία 
έρευνα εργατικού δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των 
απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.639.126 άτο-
μα. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.116.790 άτομα και μειώθηκαν 
κατά 47.836 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2016 (μείωση 
4,1%) και κατά 2.085 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2016 
(μείωση 0,2%). Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά 7.325 
άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2016 (αύξηση 0,2%), αλλά 
μειώθηκαν κατά 5.597 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμβριο 
2016 (μείωση 0,2%).

Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε 
αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.271.488 άτομα και αυ-
ξήθηκαν κατά 3.897 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2016 
(αύξηση 0,1%) και κατά 5.675 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμ-
βριο 2016 (αύξηση 0,2%).
Η ανεργία παραμένει σημαντικά υψηλότερη στις γυναίκες 
(27,9% τον Ιανουάριο 2017 από 28,6% τον Ιανουάριο 2016) 
σε σύγκριση με τους άνδρες (19,9% από 20,8%.
Φαίνεται ότι έχει πλέον διαμορφωθεί σε τάση η αύξηση της 
ανεργίας στις ηλικίες λίγο πριν από τη σύνταξη (55- 64 ετών), 
με απολύσεις και προσλήψεις νέων με χαμηλότερο μισθό. 
Επίσης, αυξητική τάση αρχίζει να παρουσιάζει η ανεργία και 
στα νησιά του Αιγαίου.
Ηλικιακά τα υψηλότερα ποσοστά καταγράφονται στις ομά-

δες 15- 24 ετών (48% τον Ιανουάριο 2017 από 50,9% τον 
Ιανουάριο 2016) και 25- 34 ετών (29,5% από 30,7%). Ακο-
λουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (20,4% από 21,2%), 55- 64 
ετών (20,2% από 19,2%), 45- 54 ετών (18,7% από 20,2%) 
και 65- 74 ετών (13,9% από 18,1%).
Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, στις 
τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία 
(27,4% τον Ιανουάριο 2017 από 28,3% τον Ιανουάριο 2016), 
η Μακεδονία- Θράκη (αμετάβλητο ποσοστό στο 24,6%) και η 
Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (24,3% από 29,2%). Ακολουθούν 
η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (24,1% από 
24,2%), η Αττική (22,7% από 23,6%), η Κρήτη (22,7% από 
25,5%) και το Αιγαίο (19,6% από 14,8%).

Τσοτσορός – ΕΛΠΕ: Χρονιά - ρεκόρ το 2016 για τα ΕΛΠΕ, 
αλλά οι προκλήσεις είναι μπροστά
Την πεποίθησή του ότι, από το τρέχον έτος η Ελλάδα μπο-
ρεί να εξέλθει οριστικά από την μακροχρόνια οικονομική 
ύφεση που την ταλαιπωρεί και να εισέλθει στη φάση της 
Ανάπτυξης, εξέφρασε ο Πρόεδρος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ καθηγητής Ευστάθιος Τσοτσορός επισημαίνο-
ντας, παράλληλα, ότι η καθυστέρηση στην ολοκλήρωση 
της αξιολόγησης εξαιτίας και των απαιτήσεων που εγεί-
ρουν οι δανειστές, επιτείνει την αβεβαιότητα στον οικονο-
μικό και επιχειρηματικό κόσμο, αλλά και στην κοινωνία. 
Μιλώντας στο διήμερο «Συνέδριο Πωλήσεων ΕΚΟ ΑΒΕΕ 
– 2017» που ολοκληρώθηκε χθες στην Καλαμπάκα, ο κ. 
Τσοτσορός υποστήριξε ότι η χώρα -μέσω των δομικών 
αλλαγών που έχουν ήδη πραγματοποιηθεί- είναι σε θέση 
να υλοποιήσει το πρόγραμμά της για να σταθεί στιβαρά 
και ανταγωνιστικά στο διεθνές περιβάλλον, να προβάλλει 
τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, τα διαφοροποιη-
μένα εθνικά προϊόντα που παράγει και τις υπηρεσίες που 
παρέχει, αλλά και να αντλήσει τα αναγκαία παγκόσμια 
επενδυτικά κεφάλαια. Έτσι, σταδιακά, θα ανέλθει στην 
κλίμακα της ανάπτυξης, της απόδοσης και της ευημερίας. 
Ο Πρόεδρος του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ τόνισε ότι, η αυξανόμενη 
απαισιοδοξία των νοικοκυριών αποτελεί το «μέτρο» για 
το κοινωνικοοικονομικό κόστος των μεταρρυθμίσεων 
και της δημοσιονομικής προσαρμογής στο πλαίσιο των 
μνημονίων, σημειώνοντας χαρακτηριστικά ότι καμία 
από τις αναπτυγμένες χώρες του ΟΟΣΑ δεν έχει γνωρίσει 
μεταπολεμικά τόσο θεαματική επιδείνωση των βιοτικών 
συνθηκών του πληθυσμού, σε τόσο σύντομο χρονικό δι-
άστημα. Όπως δήλωσε ο κ. Τσοτσορός, σημαντικό τμήμα 
της δημοσιονομικής προσαρμογής έγινε μέσω της αύξησης 

των φορολογικών βαρών με αποτέλεσμα το διαθέσιμο ει-
σόδημα των νοικοκυριών να μειωθεί ακόμα περισσότερο, 
την ώρα που το ποσοστό ανεργίας αυξανόταν  από 7% το 
2008 σε άνω του 27% το 2013 και στο 60% στους νέους 
κάτω των 25 ετών. Σημαντική επιδείνωση κατέγραψαν 
πολλοί κοινωνικοί δείκτες σε απόλυτους όρους, όπως 
για παράδειγμα το ποσοστό φτώχειας που αυξήθηκε από 
20,1% το 2008 σε 23,1% το 2013, ωστόσο σε όρους πραγ-
ματικής αγοραστικής δύναμης του 2008 το ποσοστό αυτό 
εκτοξεύεται  στο 44,3% του πληθυσμού. Ο Πρόεδρος του 
Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ μίλησε για νέα δεδομένα 
που διαμορφώνονται παγκοσμίως στην αγορά εργασίας 
λόγω και της τεχνολογικής προόδου, τα οποία θα πρέπει 
να απασχολήσουν σοβαρά έναν κοινωνικό διάλογο που 
πρέπει κάποια στιγμή να ανοίξει και στην Ελλάδα από τους 
κοινωνικούς εταίρους. Όπως προσέθεσε ο κ. Τσοτσορός, 
«στην υπό διαμόρφωση νέα πραγματικότητα, η Ευρώπη 
των ήδη πολλών ταχυτήτων υστερεί σε ανταγωνιστικότη-
τα, η δε Ελλάδα ακόμη περισσότερο». Αναφερόμενες στις 
εξελίξεις στον ενεργειακό τομέα, ο Πρόεδρος του Ομίλου 
δήλωσε ότι η  παρατεταμένη ύφεση, η διαρκής αυξητι-
κή φορολόγηση, η συρρίκνωση των εισοδημάτων, των 
καταθέσεων και των χορηγήσεων, είχε ως συνέπεια την 
ισχυρή μείωση της εγχώριας ζήτησης πετρελαιοειδών την 
περίοδο 2009-2015 και την αδυναμία ουσιαστικής ανά-
καμψης κατά τον προηγούμενο χρόνο. Ωστόσο, όπως είπε, 
σε αυτό το δύσκολο, αβέβαιο και επιβαρυμένο περιβάλλον, 
το 2016 ήταν η χρονιά των ιστορικών επιδόσεων για τον 
Όμιλο ΕΛ.ΠΕ, με κλειδιά της επιτυχίας την εξωστρέφεια, την 
διαρκή προσαρμογή στις ραγδαίες τεχνικοοικονομικές αλ-
λαγές και την αποτελεσματική αξιοποίηση της παραγωγι-
κής δυναμικότητας σε ένα περιβάλλον εργασιακής ειρήνης. 

«Καθοριστική ήταν η συμβολή της Εμπορίας, προκειμένου 
το ρεκόρ παραγωγής να συνοδευτεί από ρεκόρ κερδών» 
ανέφερε ο κ. Τσοτσορός, προσθέτοντας ότι η ΕΚΟ ΑΒΕΕ 
βελτίωσε περαιτέρω τη θέση της στην εγχώρια αγορά και 
με την αποτελεσματική εμπορική τοποθέτηση και επικοι-
νωνία των δυο ισχυρών σημάτων ΕΚΟ και ΒΡ αυξήθηκαν 
τα μερίδια στη λιανική και χονδρική αγορά, σε όλες τις 
επιχειρηματικές μονάδες και σε όλα τα βασικά καύσιμα. Ο 
Πρόεδρος του Ομίλου ΕΛ.ΠΕ στάθηκε ιδιαίτερα στο σημα-
ντικό έργο της συγχώνευσης των εταιριών ΕΚΟ και Ελληνι-
κά Καύσιμα, επισημαίνοντας ότι μια συνεχής προσπάθεια 6 
ετών ολοκληρώθηκε με αποφασιστικότητα και υποδειγμα-
τική επιτυχία, με αποτέλεσμα σήμερα η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΚΑΥΣΙΜΑ ΟΡΥΚΤΕΛΑΙΑ (ΕΚΟ) ΑΒΕΕ να στέκεται στην αγορά 
ισχυρότερη από ποτέ, ως η μεγαλύτερη εταιρεία εμπορίας 
πετρελαιοειδών στα Βαλκάνια. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ της ΕΛ-
ΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ χαρακτήρισε τον ρόλο της εγχώριας 
και διεθνούς εμπορίας ως «αποφασιστικής σημασίας» για 
την υλοποίηση του σχεδιασμού του Ομίλου για την επόμε-
νη πενταετία 2017-20,  την επιτυχή έκβαση του εγχειρήμα-
τος του ενεργειακού μετασχηματισμού και της συμμετοχής 
στην μεταψηφιακή εποχή. «Σε αυτό το περιβάλλον αναμε-
νομένης σταδιακής οικονομικής ανάπτυξης, η ΕΚΟ καλεί-
ται να καταθέσει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα δράσεων 
μετεξέλιξης, προκειμένου να  μετεξελιχθεί από εταιρεία 
εμπορίας πετρελαιοειδών σε μια εταιρεία παροχής/εμπορί-
ας ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών (NFR) υψηλής 
προστιθέμενης αξίας στον τελικό καταναλωτή, διασφαλί-
ζοντας έτσι την ηγετική της θέση στην παροχή ποιοτικών 
ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών», υπογράμμισε ο 
κ. Τσοτσορός, ολοκληρώνοντας την ομιλία του στο «Συνέ-
δριο Πωλήσεων ΕΚΟ ΑΒΕΕ – 2017».
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«ΚΙΝδΥΝΟΣ grExit ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ πΡΟΐΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΥπΗΡΕΣΙΩΝ 
ΑπΟ ΤΟ ΕΥΡΩπΑΐΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ δΙΑπΙΣΤΕΥΣΗΣ»
Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησαν χθες ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης-Πι-
στοποίησης- HellasCert, κ. Γιάννης Καραγιάννης, ο Πρόεδρος της 
Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων – HellasLab, κ. Περικλής Αγά-
θωνος και ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ, κ. Άκης Σκέρτσος, ανα-
φέρθηκαν στον κίνδυνο στον οποίο βρίσκεται πλέον  η ελληνική 
οικονομία, να μείνει δίχως αναγνωρισμένο φορέα Διαπίστευσης, 
μέχρι τέλη του μήνα. Όπως επεσήμαναν, στις 28 Φεβρουαρίου 
2017 εξέπνευσε η διετής προθεσμία που είχε δώσει η European 
Cooperation for Accreditation – Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη 
Διαπίστευση (EA), προκειμένου το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας 
& Ανάπτυξης να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση, για τη συμ-
μόρφωση του εθνικού μας Οργανισμού Διαπίστευσης – ΕΣΥΔ, με 
την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα πρότυπα της ΕΑ. Ως αποτέλεσμα  
η ΕΑ συνέταξε εισήγηση προς την επικείμενη συνεδρίαση της MLA 
Committee (Επιτροπή Αμοιβαίας Αναγνώρισης), στις 27 Απριλίου 
2017, για την αναστολή της αναγνώρισης όλων των διαπιστεύσε-
ων που παρέχει το ΕΣΥΔ. Επί λέξει αναφέρει τα εξής:  «…Ακόμα 
και αν θεωρηθεί ότι το ΕΣΥΔ έκανε τη μέγιστη προσπάθεια για να 
λύσει το πρόβλημα, η ομάδα της ΕΑ προτείνει να παραμείνουν σε 
εκκρεμότητα τα ευρήματα μη συμμόρφωσης και να ανασταλούν 
οι αμοιβαίες πολυμερείς συμφωνίες του ΕΣΥΔ μέχρι να γίνει η 
τροποποίηση του νόμου, ή τουλάχιστον μέχρι να γίνουν διαθέ-
σιμες ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το χρονοδιάγραμμα και 
την πορεία τροποποίησης του νόμου.» Επισημαίνεται ότι το ΕΣΥΔ 
αποτελεί τον εθνικό οργανισμό διαπίστευσης και οι συνέπειες από 
την πιθανή αποτυχία συμμόρφωσής του στις υποδείξεις της ΕΑ θα 
αναστείλουν την αναγνώρισή του και τη συμμετοχή του σε πολυ-
μερείς παγκόσμιες συμφωνίες, με καταστροφικά αποτελέσματα 
για την ελληνική οικονομία. Όπως ανέφεραν οι διοργανωτές στη 
συνέντευξη τύπου, στην πράξη αυτό σημαίνει την αυτόματη κα-
τάργηση της διεθνούς αναγνώρισης όλων των φορέων πιστοποί-
ησης στη χώρα μας καθώς και των διαπιστευμένων εργαστηρίων 
-μερικά από τα οποία είναι και κρατικά- και κατ’ επέκταση των 
πιστοποιητικών που εκδίδουν για τις επιχειρήσεις-πελάτες τους. Η 
εξέλιξη αυτή ισοδυναμεί με την ανάσχεση των εξαγωγών και συ-
νολικά των συναλλαγών για μια σειρά από προϊόντα και υπηρεσί-
ες, από και προς το εξωτερικό. Ιδιαιτέρως για την ευρωπαϊκή αγο-
ρά η κατοχή πιστοποίησης αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για 
την πραγματοποίηση εξαγωγών, ενώ εξίσου ή/και περισσότερο 
αναγκαία είναι η πιστοποίηση για την εισαγωγή προϊόντων (CE) 
από τις ασιατικές αγορές, για τις οποίες η χώρα μας αποτελεί πύλη 
εισόδου. Η απευκταία απώλεια της αναγνώρισης του ΕΣΥΔ επη-
ρεάζει άμεσα ή έμμεσα περισσότερες από 50.000 επιχειρήσεις, οι 
οποίες απασχολούν το 26% της συνολικής απασχόλησης και αντι-
στοιχούν στο 18% του ΑΕΠ (αγροδιατροφή, δομικά υλικά, του-
ριστικά καταλύματα, ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, βιομηχανικός 
εξοπλισμός, μηχανήματα κ.ά.). Οι επιχειρήσεις αυτές θα βρεθούν 
αντιμέτωπες με τον κίνδυνο να μην μπορούν να εκπληρώσουν 
σχετικές υποχρεώσεις τους να τεθούν προσωρινά εκτός αγοράς 
και να χάσουν διεθνείς συμφωνίες και παραγγελίες. Επιπλέον, θα  

υποστούν εκ νέου το σχετικό κόστος επανα-πιστοποίησης, αναζη-
τώντας πιστοποίηση από κάποιο άλλο διαπιστευμένο φορέα του 
εξωτερικού, αυτή τη φορά. Τέλος, σημειώνεται ότι το ίδιο το ΕΣΥΔ 
θα απωλέσει έσοδα άνω του 1,5 εκ. ευρώ, τα οποία σήμερα κα-
ταβάλλονται ως τέλη για τις υπηρεσίες διαπίστευσης, που παρέχει 
στους φορείς πιστοποίησης. Για τους φορείς της επιχειρηματικότη-
τας η διοικητική, οικονομική και λειτουργική αυτοτέλεια του ΕΣΥΔ 
αποτελεί τη μόνη βιώσιμη λύση, που θα ικανοποιήσει όχι μόνο τον 
ευρωπαϊκό εποπτικό φορέα αλλά και θα καταστήσει τις προσφε-
ρόμενες υπηρεσίες που παρέχει το ΕΣΥΔ περισσότερο ανταποδο-
τικές. Η HellasCert, η HellasLab και ο ΣΕΒ καλούν το Υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης να δώσει άμεσα λύση και παραμένουν 
από πλευράς τους στη διάθεσή του για να συμβάλλουν με εποικο-
δομητικό τρόπο στην αναγκαία συμμόρφωση προς τις υποδείξεις 
που θέτει το ευρωπαϊκό σύστημα διαπίστευσης.  
Τί είναι η διαπίστευση (accreditation) και γιατί είναι σημαντική: 
Η διαπίστευση είναι η επίσημη αναγνώριση από έναν αρμόδιο 
αναγνωρισμένο φορέα ο οποίος ονομάζεται οργανισμός διαπί-
στευσης (accreditation body), ότι ένας άλλος οργανισμός (π.χ. 
φορέας/εταιρεία πιστοποίησης, ελέγχου, επαλήθευσης, ή εργα-
στήριο μετρήσεων και δοκιμών) είναι ικανός να παρέχει συγκε-
κριμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών 
συμμόρφωσης, έκδοση εκθέσεων ελέγχου ή/και δοκιμών, έκδο-
ση εκθέσεων επαλήθευσης κ.λπ.). Η διαπίστευση είναι σημαντική 
καθώς βεβαιώνει την τεχνική επάρκεια, αξιοπιστία και καταλ-
ληλόλητα των οργανισμών που διαπιστεύει προκειμένου αυτοί 
(δηλαδή οι επιχειρήσεις πιστοποίησης) να εξασκούν με αξιοπιστία 
για λογαριασμό τους τις δραστηριότητες πιστοποίησης, τεχνικών 
ελέγχων και δοκιμών. 
Τί είναι η πιστοποίηση (certification) και γιατί είναι σημαντική: 
Πιστοποίηση είναι η επιβεβαίωση από έναν τρίτο ανεξάρτητο 
φορέα (διαπιστευμένη επιχείρηση πιστοποίησης) ότι προϊόντα, 
διεργασίες, συστήματα ή πρόσωπα συμμορφώνονται με τις απαι-
τήσεις συγκεκριμένων τυποποιητικών εγγράφων τα οποία ονο-
μάζονται πρότυπα ή προδιαγραφές, και εγγυώνται την ποιότητα. 
Η πιστοποίηση αποτελεί προϋπόθεση για την ασφαλή και ποιοτική 
διακίνηση πληθώρας προϊόντων και υπηρεσιών βιομηχανικής ή 
καταναλωτικής χρήσης. Ενδεικτικά αναφέρονται: τρόφιμα, δομι-
κά υλικά, καλλυντικά, μηχανήματα και βιομηχανικός εξοπλισμός, 
ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, κατασκευές, παιχνίδια, ιατρικός εξο-
πλισμός, ξενοδοχειακά καταλύματα κ.ά. 
Ποια είναι η ελληνική αγορά πιστοποίησης:
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα 100 επιχειρήσεις 
περίπου, τόσο ελληνικές όσο και θυγατρικές διεθνών φορέων 
πιστοποίησης, οι οποίες απασχολούν περισσότερους από 2.000 
εργαζομένους, εκ των οποίων οι μισοί είναι μηχανικοί ενώ οι υπό-
λοιποι επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων (π.χ. γεωπόνοι, χημικοί).  
Η Ελληνική Ένωση των Διαπιστευμένων Φορέων Επιθεώρησης 
και Πιστοποίησης  (HellasCert) αποτελεί το φορέα εκπροσώπησης 
των επιχειρήσεων του κλάδου και σκοπούς έχει: α) τη διάδοση 
των εννοιών «ποιότητα», «επιθεώρηση», «πιστοποίηση», β) τη 

βελτίωση της ποιότητας και της ασφάλειας προϊόντων και υπηρε-
σιών μέσα από τις διαδικασίες επιθεώρησης-πιστοποίησης, γ) την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων 
με την παροχή πιστοποιητικών με διεθνή αναγνώριση και προστι-
θέμενη αξία και δ) τη διασφάλιση της διαφάνειας στη λειτουργία 
των φορέων πιστοποίησης. Η Ελληνική Ένωση Εργαστηρίων 
(HellasLab), η οποία ιδρύθηκε το 1997, αποτελεί την επίσημη 
ένωση εργαστηριακών φορέων της χώρας μας και εθνικό μέλος 
του ευρωπαϊκού συνδέσμου εργαστηρίων - EUROLAB. Κυρίαρ-
χος καταστατικός σκοπός της είναι η προώθηση της ποιότητας 
των υπηρεσιών που παρέχουν τα εργαστήρια δοκιμών και δια-
κριβώσεων, μέσω αξιόπιστων, αμερόληπτων, συγκρίσιμων και 
ιχνηλάσιμων διαδικασιών μετρήσεων. Σήμερα είναι διαπιστευμέ-
να από το ΕΣΥΔ περισσότερα από 650 εργαστήρια μετρήσεων και 
δοκιμών. Το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) αποτελεί τον 
εθνικό οργανισμό διαπίστευσης της Ελλάδας. Ο ρόλος του έγκειται 
στην παροχή υπηρεσιών διαπίστευσης στους φορείς/επιχειρήσεις 
πιστοποίησης (οι οποίοι στη συνέχεια θα πιστοποιήσουν τα προ-
ϊόντα και τις υπηρεσίες παραγωγών/εμπόρων), καθώς και στα 
Εργαστήρια. Το ΕΣΥΔ ιδρύθηκε με το Ν.3066/2002, με σκοπό την 
υλοποίηση, εφαρμογή και διαχείριση του Εθνικού Συστήματος 
Διαπίστευσης. Το 2013, στο πλαίσιο συγχωνεύσεων δημοσίων 
οργανισμών και φορέων, δημιουργήθηκε το Εθνικό Σύστημα 
Υποδομών Ποιότητας (ΕΣΥΠ), στο οποίο εντάχθηκαν το ΕΣΥΔ, 
ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) και το Ελληνικό 
Ινστιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ). Η Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη 
Διαπίστευση (European co-operation for Accreditation – EA) 
αποτελεί το φορέα που εποπτεύει όλα τα εθνικά συστήματα δια-
πίστευσης στην Ευρώπη, έχοντας 36 τακτικά και 13 συνδεδεμένα 
μέλη. Ο ρόλος της ΕΑ είναι να προστατεύει την αξιοπιστία των υπη-
ρεσιών αξιολόγησης της συμμόρφωσης που παρέχουν οι εθνικοί, 
οργανισμοί διαπίστευσης, όπως το ΕΣΥΔ για την Ελλάδα Στο 
πλαίσιο αυτό, διεξάγει σε περιοδική βάση αξιολόγηση από ομο-
τίμους (peer assessment) και δίνει στα πιστοποιητικά που εκδίδει 
ο κάθε φορέας αμοιβαία αναγνώριση, ώστε να μην χρειάζονται 
διπλοί έλεγχοι σε όλες τις χώρες. Σε διαφορετική περίπτωση, τα 
εθνικά πιστοποιητικά διαπίστευσης ισχύουν μόνο στη χώρα που 
εκδίδονται. Η ΕΑ έχει καταγράψει και επισημάνει στο ΕΣΥΔ μη 
συμμορφώσεις, με βάση τον Κανονισμό 765/2008, όσον αφορά 
στην πλήρη διάκριση και ανεξαρτησία των δραστηριοτήτων δι-
απίστευσης που παρέχει. Είχε δώσει περιθώριο για συμμόρφωση 
έως τις 28 Φεβρουαρίου 2017, ενώ στη συνεδρίαση στις 25-27 
Απριλίου 2017 αναμένεται να αποφασίσει για την αναστολή της 
αναγνώρισης όλων των διαπιστεύσεων που παρέχει το ΕΣΥΔ, εάν 
δεν υπάρξει συμμόρφωση. 
Σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του ΤΕΕ είχε παρέμβει με επιστολή 
προς τον αρμόδιο Υπουργό από τις αρχές Δεκέμβρη του 2016, 
επισημαίνοντας τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις εξε-
λίξεις για την ελληνική οικονομία.
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ΕΥδΑπ: ΑΥΞΗΣΗ ΤζΙΡΟΥ ΜΕ πΤΩΣΗ ΚΕΡδΩΝ γΙΑ ΤΟ 2016

Α.ΜΟΡΟπΟΥΛΟΥ: ΤΟ ΤΕΕ 
ΣΤΗΡΙζΕΙ ΤΟΝ ΕπΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΙγΜΕ

Σημαντική ημερίδα με θέμα «Ο ρόλος του ΙΓΜΕ στην αξιο-
ποίηση του Ορυκτού πλούτου της χώρας, με βάση τις νέες 
εξελίξεις» διοργάνωσε το Συνδικάτο Εργαζομένων του 
ΙΓΜΕ χθες στο αμφιθέατρο του Βιοτεχνικού Επιμελητήριου 
Αθηνών.
Αφορμή αποτέλεσε το γεγονός ότι ερευνητικοί φορείς, 
όπως το ΙΓΜΕ, αντί να βρίσκονται σε πλήρη ανάπτυξη 
εκτέλεσης ερευνητικών προγραμμάτων, είναι σε κατάστα-
ση λειτουργικής παραλυσίας λόγω των συσσωρευμένων 
προβλημάτων, που αντί να μειώνονται φαίνεται ότι αυξά-
νονται. Ειδικά για το ΙΓΜΕ η περιόδος κρίνεται ιδιαίτερα 
κρίσιμη καθώς λόγω συσσωρευμένων προβλημάτων, 
η διοίκηση βρίσκεται υπό παραίτηση. Οι αναπτυαξιακές 
προοπτικές της χώρας επιτάσσουν την ανάγκη ουσιαστι-
κής στήριξης ερευνητικών φορέων, όπως το ΙΓΜΕ. «Μιας 
ανάπτυξης, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα της χώρας, όπως είναι ο Ορυκτός της 
Πλούτος και το πλούσιο ποικιλόμορφο περιβάλλον της, 
για την αξιοποίηση και διαχείρισή τους προς όφελος του 
λαού. Μιας ανάπτυξης στην οποία οι επιστημονικοί φο-
ρείς καλούνται και πρέπει να παίξουν ουσιαστικό ρόλο», 
τονίζουν σε σχετική ανακοίνωση οι εργαζόμενοι. Τόσο η 
αυξημένη διεθνώς ζήτηση πρώτων υλών όσο και η ελ-
λειμματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε πρώτες ύλες 
καθιστούν επιτακτική την ανάγκη για την εντατικοποίηση 
της Έρευνας για τον εντοπισμό και αξιολόγηση Ορυκτών 
Πόρων. Εξίσου επιτακτική αναδεικνύεται επίσης η εξα-
σφάλιση καλής ποιότητας και ικανοποιητικής ποσότητας 
υδατικών πόρων, ανανεώσιμων ενεργειακών πόρων 
όπως η γεωθερμική ενέργεια, η αντιμετώπιση καταστρο-
φικών φαινομένων, όπως κατολισθήσεων, καθώς και 
η δημιουργία σύγχρονων γεωλογικών χαρτογραφικών 
υποβάθρων, κατάλληλων για όλα τα δημόσια και ιδιω-
τικά αναπτυξιακά έργα. Αν και τα τελευταία χρόνια όλοι 
οι φορείς της Ακαδημαϊκής Κοινότητας (ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνη-
τικά Κέντρα) αλλά και το ΙΓΜΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο 
πρωτοφανών χρηματοδοτικών μειώσεων και ουσιαστι-
κής αμφισβήτησης του έργου τους, αυτή την κρίσιμη ώρα 
μπορούν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στην επανεκκίνηση 
της οικονομίας και την ανάπτυξη της χώρας. «Σε αυτή την 
κρίσιμη για την πατρίδα μας και τον λαό μας περίοδο οφεί-
λουμε δυστυχώς να επισημάνουμε ότι τα συμπεράσματα 
από την μέχρι σήμερα αξιοποίηση του Ορυκτού Πλούτου 
δεν είναι θετικά σε ότι αφορά την διασφάλιση της απαραί-

(Συνέχεια από τη σελ 1)

Αύξηση κύκλου εργασιών κατά 4,6 εκατ. ευρώ στα 328,8 
εκατ. ευρώ (+1,4%) εμφάνισε το 2016 η ΕΥΔΑΠ, από 
324,2 εκατ. ευρώ το 2015, ενώ και τα κέρδη προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) σημείωσαν άνοδο κατά 
4,2% ή 3,5 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2015 και διαμορ-
φώθηκαν στα 87,3 εκατ. ευρώ από 83,8 εκατ. ευρώ έναν 
χρόνο νωρίτερα. Τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών αποτελεσμάτων (EBIT) της Εταιρείας 
παρουσίασαν αύξηση κατά 6,2 εκατ. ευρώ (+14,2%) 
και διαμορφώθηκαν στα 49,9 εκατ. ευρώ από 43,7 εκατ. 
ευρώ το 2015. Παράλληλα, τα κέρδη μετά φόρων δια-
μορφώθηκαν στα 24,1 εκατ. ευρώ έναντι κερδών από 
43,7 εκατ. ευρώ το 2015, καταγράφοντας μείωση κατά 
44,9%. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η εταιρεία:
Η χρήση του 2016 επιβεβαίωσε για ακόμη μια χρονιά, 
την σταθερή και κερδοφόρα πορεία της Εταιρείας ενώ 
χαρακτηρίστηκε από την έμπρακτη στήριξή της στις ευαί-

σθητες οικονομικά ομάδες που πλήττονται από την οικο-
νομική κρίση. Σημαντική επίπτωση στο χρηματοοικονο-
μικό αποτέλεσμα είχε η αναγνώριση ζημιάς απομείωσης 
ύψους 18,1 εκατ. ευρώ λόγω της μείωσης της επένδυσης 
της Εταιρείας σε μετοχές της Τράπεζας Αττικής, καθώς και 
η αύξηση του φόρου εισοδήματος. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι κατά την προηγούμενη χρήση του 2015, η αύξηση 
του φορολογικού συντελεστή από 26% σε 29%, είχε 
επηρεάσει θετικά τα αποτελέσματα της χρήσης του 2015 
μέσω του αναβαλλόμενου φόρου κατά το ποσό των 10,8 
εκατ. ευρώ περίπου. Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, η 
ΕΥΔΑΠ θα προτείνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση των 
Μετόχων, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, 
τη διανομή μερίσματος, συνολικού ποσού 11.715.000 
ευρώ (0,11 ευρώ ανά μετοχή μεικτό).

τητης κοινωνικής αποδοχής, με αυτήν την πραγματικό-
τητα να έχει πλέον οδηγήσει στην εκδήλωση σοβαρών 
κοινωνικών αντιδράσεων σχεδόν σε κάθε προσπάθεια 
εκμετάλλευσης παλιότερων ή νέων μεταλλείων ή λατο-
μείων, με επακόλουθο αποτέλεσμα να μην προωθείται η 
αναγκαία μεταλλευτική – κοιτασματολογική έρευνα. Εξ’ 
ίσου αρνητική είναι επίσης η εμπειρία σε ότι αφορά την 
αποτελεσματική διαχείριση υπογείων υδάτων και γενι-
κότερα του περιβάλλοντος με όρους αειφορίας», τόνισε 
η οργανωτική επιτροπή του συνεδρίου, σημειώνοντας 
ότι αυτή η πραγματικότητα προσθέτει νέες δυσκολίες 
στο ερευνητικό έργο του ΙΓΜΕ.
Η Α Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, καθηγήτρια του ΕΜΠ, Αντω-
νία (Τώνια) Μοροπούλου, η οποία τοποθετήθηκε εκ 
μέρους του Επιμελητήριου στην αρχή της εκδήλωσης, 
αμέσως μετά το Συνδικάτο Εργαζομένων του ΙΓΜΕ που 
διοργάνωσε την εκδήλωση, τόνισε ότι το ΤΕΕ αναγνωρί-
ζει τη σημασία του ΙΓΜΕ και επιδεικνύει την αλληλεγγύη 
του προς το Ινστιτούτο σε αυτή τη δύσκολη περίοδο. 
Όπως σημείωσε η κυρία Μοροπούλου, το ΤΕΕ ενώνει τη 
φωνή του για να διατηρηθεί και να ενισχυθεί το ΙΓΜΕ 
και ο ρόλος τους ως ισχυρός πόλος για την έρευνα και 
την ανάπτυξη στην χώρα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση 
για αυτό είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού. 
Η Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε ότι το ΙΓΜΕ έχει προσφέ-
ρει πολλά στην έρευνα ειδικά στον τομέα της γεωλογίας 
και τα των μεταλλευμάτων, ενώ έχει να προσφέρει πολύ 
περισσότερα στο μέλλον, στο πλαίσιο της αειφόρου ανά-
πτυξης, με στόχο της αξιοποίηση των ορυκτών πόρων 
της χώρας.

Τους πίνακες βαθμολογικής κατάταξης ανά Περιφέρεια, 
των επενδυτικών σχεδίων με τους αιτούμενους προϋπο-
λογισμούς χρηματοδότησης, για τη δράση «Αναβάθμιση 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη 
των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές», ανακοίνωσε σή-
μερα το υπουργείο Οικονομίας
https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=916
Οι πίνακες ανακοινώνονται με τη ρητή επιφύλαξη της 
αξιολόγησης του προϋπολογισμού και των επιλέξιμων 
δαπανών των επενδυτικών σχεδίων, και περιέχουν μόνο 
τα αποτελέσματα του ελέγχου της τήρησης των τυπικών 
προϋποθέσεών τους. Θα ακολουθήσει η αξιολόγηση του 
αιτούμενου προϋπολογισμού και των επιλέξιμων δαπα-
νών τους, η οποία θα ανακοινωθεί με τη δημοσίευση του 
προσωρινού καταλόγου δυνητικών δικαιούχων. Η βαθ-
μολογική κατάταξη διενεργήθηκε σύμφωνα με τα προ-
βλεπόμενα στην αναλυτική πρόσκληση της δράσης, όπως 
ισχύει, μετά την υπ’ αριθμ. 1627/564/A2/29-03-2017 
(ΑΔΑ: ΩΥΤΩ465ΧΙ8-ΚΤΡ) τροποποίηση. Για οποιαδήποτε 
σχετική πληροφόρηση οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
απευθύνονται στο γραφείο Πληροφόρησης Κοινού της 
Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑνΕΚ στο τηλέφωνο 
801 11 36300 http://www.antagonistikotita.gr/epanek 
& e-mail: infoepan@mou.gr. 

ΕΣπΑ: πΡΩΤΑ ΑπΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
γΙΑ ΤΗ δΡΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΩΝ 
ΜΜΕ ΑπΟ ΤΟ ΕπΑΝΕΚ
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ΕγΚΑΙΝΙΑ γΙΑ ΤΟ ΜΕγΑΛΟ ΕΡγΟ ΤΩΝ ΣΗΡΑγγΩΝ ΤΩΝ ΤΕΜπΩΝ
Παρουσία του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και της Ευρω-
παίας Επιτρόπου Κορίνας Κρέτσου εγκαινιάστηκαν χθες το 
μεσημέρι οι σήραγγες των Τεμπών, ένα σημαντικό τμήμα 
του αυτοκινητοδρόμου Αθηνών - Θεσσαλονίκης. «Με το 
έργο αυτό παρακάμπτεται το πιο επικίνδυνο τμήμα της 
οδικής σύνδεσης ανάμεσα στην Αθήνα και τη Θεσσαλο-
νίκη, το πέρασμα των Τεμπών», είπε κατά τον χαιρετισμό 
του ο Αλέξης Τσίπρας και πρόσθεσε: «Η παράδοση αυτού 
του δικού τμήματος ολοκληρώνει πλήρως τον οδικό άξονα 
Αθήνας-Θεσσαλονίκης που οι εργασίες του ξεκίνησαν πριν 
από 70 χρόνια». Στη συμφωνία ανάμεσα στο Δημόσιο και 
τον παραχωρησιούχο, πρόσθεσε ο πρωθυπουργός, προ-
βλέπεται η πρόσβαση των ατόμων με ειδικές ανάγκες χωρίς 
καταβολής διοδίων καθ όλο το μήκος του. Από την πλευρά 
της, η Επίτροπος κα. Κρέτσου χαρακτήρισε αριστούργημα 
το έργο και Ηράκλειο Άθλο την αποπεράτωσή του, αναγνω-
ρίζοντας πως «οι προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν ήταν 
πάρα πολλές κυρίως λόγω της μορφολογίας του εδάφους». 
«Είμαστε εδώ σήμερα για να αποδείξουμε ότι όταν θέλουμε, 
μπορούμε. Το είπε όχι μόνο ο Μπάρακ Ομπάμα, αλλά το έχει 
πει ο Νίκος Καζαντζάκης. Αυτό που πετυχαίνουμε σήμερα 
είναι ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η Ευρώπη». Αυτά, μετα-
ξύ άλλων, σημείωσε η Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής 
της ΕΕ, Κορίνα Κρέτσου, από την τελετή παράδοσης της 
Σήραγγας των Τεμπών και του τμήματος Μαλιακός-Κλειδί 
του Αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονί-
κη-Εύζωνοι), στο νότιο μέτωπο της σήραγγας Τ2, μαζί με 
τον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό Υποδο-
μών και Μεταφορών Χρήστο Σπίρτζη. Έστειλε το μήνυμα 
ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να 
αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για την Ελλάδα, την ευ-
καιρία της αξιοποίησης τόσων πολλών πόρων που συγκε-
ντρώνονται. «Η σημερινή ημέρα μάς γεμίζει μνήμες για τους 
πολίτες που χάθηκαν άδικα στα Τέμπη. Τιμώντας αυτούς 
τους ανθρώπους, οι σήραγγες θα ονομαστούν με τα ονό-
ματά τους», είπε ο υπουργός Υποδομών, Χρ. Σπίρτζης, και 
τόνισε πως η μία από τις δύο σήραγγες και συγκεκριμένα ο 
δυτικός κλάδος της Τ1 παίρνει το όνομα του Μακροχωρίου 
Ημαθίας, του χωριού από το οποίο κατάγονταν οι αδικοχα-
μένοι μαθητές του δυστυχήματος στην Κοιλάδα. Η παρά-
καμψη των Τεμπών και του Πλαταμώνα περιλαμβάνει τη 
μεγαλύτερη οδική σήραγγα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, 
μήκους 6 χιλιομέτρων, και εκτιμάται ότι θα μειώσει στις τέσ-
σερις ώρες τη διαδρομή Θεσσαλονίκη-Αθήνα, ενώ παράλ-
ληλα θα ελαττώσει τα τροχαία ατυχήματα. Το νέο τμήμα, 
μήκους 26 χιλιομέτρων, περιλαμβάνει τρεις σήραγγες δύο 
χωριστών κλάδων κυκλοφορίας, τρεις μεγάλες γέφυρες 
και πέντε δύο ανισόπεδους κόμβους. Σύμφωνα με στοιχεία 
του παραχωρησιούχου Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου, η μέση 
ημερήσια κυκλοφορία και για τις δυο κατευθύνσεις στην 

περιοχή των Τεμπών υπολογίζεται σε περίπου 10.000 οχή-
ματα. Η κ. Κρέτσου τόνισε πως «η διάνοιξη αυτών των ση-
ράγγων ήταν κάτι που φαινόταν αδύνατον, το οποίο έγινε 
δυνατόν. Πρόκειται για έναν Ηράκλειο Άθλο, τον οποίο τον 
πετύχατε χάρη στην χρηματοδότηση της Ε.Ε. Το ταξίδι ανά-
μεσα στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη γίνεται πιο ασφαλές 
και γρηγορότερο και έτσι θα ωφελήσει και την περιφέρεια, 
αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα». «Οι δύο πόλεις έρχονται 
πιο κοντά και πιο κοντά στην Ευρώπη. Ενώνουμε τον βορ-
ρά με τον νότο γιατί παρέχουμε νέες οικονομικές ευκαιρίες, 
καλύτερη συνδεσιμότητα μέσα στην Ελλάδα, αλλά και με τα 
άλλα-κράτη της ΕΕ», πρόσθεσε. Η Ευρωπαία επίτροπος ανέ-
φερε ότι «οι προκλήσεις που αντιμετωπίστηκαν ήταν πάρα 
πολλές, κυρίως λόγω της μορφολογίας του εδάφους και 
όμως χάρη σε όσους κατασκεύασαν το έργο μπορέσαμε και 
πετύχαμε, γι αυτό δικαιούμαστε να νιώθουμε υπερήφανοι 
οι Έλληνες και οι Ευρωπαίοι». «Είμαι και εγώ περήφανη που 
η Ελλάδα μπορεί να δείξει σε άλλες χώρες τα αποτελέσματα 
από την πολιτική συνοχής. Είχα την ευκαιρία να επισκεφθώ 
την Ελλάδα πάμπολλες φορές, γιατί πιστεύω πως πρέπει να 
επιδεικνύουμε αλληλεγγύη», συμπλήρωσε. Επίσης, η κ. 
Κρέτσου σημείωσε: «Επισκέφτηκα πολλά ολοκληρωμένα 
έργα, όπως είναι σχολεία, νοσοκομεία, το μετρό της Αθή-
νας, και ελπίζω σύντομα το μετρό της Θεσσαλονίκης πριν να 
έρθει το τέλος της θητείας μου. Πιστεύω πως πρέπει να δεί-
χνουμε αλληλεγγύη και αυτό γίνεται σήμερα με τα εγκαίνια 
των σηράγγων της Κοιλάδας των Τεμπών. Το έργο αυτό και 
άλλα αποδεικνύουν στην πράξη την πολιτική συνοχή στην 
Ελλάδα». Ως ημέρα ιδιαίτερης χαράς για όλους τους Έλλη-
νες χαρακτήρισε τη χθεσινή σημερινή ο υπουργός Μεταφο-
ρών και Υποδομών, Χρήστος Σπίρτζης, υπογραμμίζοντας 
ότι η παράδοση του έργου παράκαμψης των Τεμπών και 
του Πλαταμώνα, ύστερα από χρόνια, ολοκληρώνει το δυ-
σκολότερο και πιο αιματοβαμμένο τμήμα του αυτοκινητο-
δρόμου Θεσσαλονίκης-Αθήνας του ΠΑΘΕ. Ιδιαίτερη μνεία 
έκανε και στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
την παρευρισκόμενη Επίτροπο Κορίνα Κρετσού, όχι μόνο 
για το τρέχον εγχείρημα, αλλα και «για τη νέα γενια έργων, 
από εδώ και πέρα, που θα βοηθήσει στην παραγωγική ανα-
συγκρότηση της χώρας, την εξοδο από την κρίση και την 
ανάπτυξη». Εμπνευσμένη από την ελληνική ιστορία και τα 
θύματα των Τεμπών η ονοματοδοσία των σηράγγων. Ο 
κ. Σπίρτζης ανακοίνωσε και την ονοματοδοσία των τριών 
σηράγγων του έργου, μεταξύ των οποίων η μεγαλύτερη 
των Βαλκανίων, η οποία αντλεί έμπνευση από την ιστορία 
της Ελλάδας και τους ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους 
στο συγκεκριμένο οδικό τμήμα της οδού. Όπως γνωστο-
ποίησε ο κ. Σπίρτζης, ο ανατολικός κλάδος της σήραγγας 
Τ1 βαφτίζεται «Αντώνη Αγγελούλη-Βρατσάνου», από τον 
έφεδρο ανθυπολοχαγό του ΕΛΑΣ και κορυφαίο σαμποτέρ 

της εθνικής αντίστασης, ενώ ο δυτικός λαμβάνει το όνομα 
«Μαθητών Μακρυχωρίου Ημαθίας», στη μνήμη των 21 
μαθητών που έχασαν τη ζωή τους στην κοιλάδα των Τε-
μπών στις 13 Απριλίου του 2003. Ο ανατολικός κλάδος της 
σήραγγας Τ2 ονομάζεται «Μαρίνου Αντύπα», από τον αγω-
νιστή του Κιλελέρ, που δολοφονήθηκε το 1907 κι ο δυτικός 
«Ρήγα Φερραίου». Το όνομα του Ιταλού μηχανικού Sergio 
Sciani, που σκοτώθηκε σε κατολίσθηση στα Τέμπη το 2009, 
λαμβάνει ο κλάδος προς Θεσσαλονίκη της σήραγγας Τ3, 
ενώ το ρεύμα προς Αθήνα ονοματοδοτείται «Ολυμπος». 
Υπενθυμίζεται ότι η παράκαμψη των Τεμπών και του Πλα-
ταμώνα αφορά το οδικό τμήμα Ευαγγελισμού-Σκοτίνας, 
το οποίο περιλαμβάνει τη μεγαλύτερη οδική σήραγγα στη 
Νοτιοανατολική Ευρώπη, μήκους 6 χιλιομέτρων κι εκτι-
μάται ότι θα μειώσει στις τέσσερις ώρες τη διαδρομή Θεσ-
σαλονίκη-Αθήνα και θα ελαττώσει σημαντικά τα τροχαία 
ατυχήματα. Σύμφωνα με στοιχεία του παραχωρησιούχου 
Αυτοκινητοδρόμου Αιγαίου, η μέση ημερήσια κυκλοφορία 
και για τις δυο κατευθύνσεις στην περιοχή των Τεμπών 
υπολογίζεται σε περίπου 10.000 οχήματα και περίπου το 
25% της μέσης ημερήσιας κυκλοφορίας (ένα στα τέσσερα 
οχήματα) αποτελείται από οχήματα των κατηγοριών 3 και 
4 (φορτηγά, λεωφορεία, νταλίκες κτλ.). Κατά συνέπεια, η 
δημιουργία της παράκαμψης, μέσω της οποίας αποφεύ-
γονται επικίνδυνα σημεία του οδικού δικτύου, αναμένεται 
να συνεισφέρει σημαντικά στην ασφαλέστερη κίνηση των 
οχημάτων. Το νέο τμήμα του αυτοκινητοδρόμου είναι μή-
κους 26 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει τρεις σήραγγες δύο 
χωριστών κλάδων, μήκους 11,5 χιλιομέτρων ανά κλάδο 
και 23 χμ συνολικά, τρεις μεγάλες γέφυρες, 700, 500 και 
200 μέτρων, δύο ανισόπεδους κόμβους, εκ των οποίων ο 
ένας στη Ραψάνη και ο άλλος στον Πλαταμώνα και τρεις 
ανισόπεδους κόμβους στο τμήμα Κατερίνη-Κλειδί. Με το 
τμήμα αυτό του ΠΑΘΕ ολοκληρώνεται ο αυτοκινητόδρομος 
Αθήνας-Θεσσαλονίκης, μήκους περίπου 550 χλμ, ένα έργο 
που ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του ‘70 και παρέμεινε 
ανολοκλήρωτο επί δεκαετίες. Η δε αύξηση που θα προκύ-
ψει στα διόδια από την έναρξη της λειτουργίας των νέων 
σηράγγων των Τεμπών δεν θα υπερβαίνει τα 30 λεπτά του 
ευρώ. Ο σημερινός σταθμός διοδίων του Πυργετού δεν θα 
βρίσκεται πλέον «στον δρόμο» των οδηγών, ενώ το τίμημα 
στον σταθμό της Λεπτοκαρυάς θα αναπροσαρμοστεί. Τα 
έργα στην οδική ραχοκοκαλιά της χώρας, τον άξονα Πα-
τρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΠΑΘΕ) ώστε 
να γίνει κλειστός αυτοκινητόδρομος με συγκεκριμένα χα-
ρακτηριστικά ασφαλείας και ταχύτητας, ξεκίνησαν από τη 
δεκαετία του 1980, όμως ουσιαστικές παρεμβάσεις άρχισαν 
να γίνονται από τη δεκαετία του 1990 και μέχρι το 2005.

(Συνέχεια από τη σελ 1)
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Τη δυνατότητα να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τις 
φορολογικές δηλώσεις για τα εισοδήματα που απέκτησαν 
το 2016 έχουν από χθες το απόγευμα 6,2 εκατομμύρια φο-
ρολογούμενοι. Η ηλεκτρονική εφαρμογή για την υποβολή 
του βασικού εντύπου Ε1 -και των συνοδευτικών εντύπων 
Ε2 για τα εισοδήματα από ακίνητα και Ε3 για τα αναλυτικά 
οικονομικά στοιχεία των επιχειρήσεων- λειτουργεί από 
χθες μετά τις 5:00 το απόγευμα, μέσα από τη νέα ιστο-
σελίδα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση www.aade.gr.
Λειτουργεί όμως, προς το παρόν, κι από την ήδη υπάρ-
χουσα ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφορι-
ακών Συστημάτων, στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
gsis.gr. Όπως τόνισαν σε συνέντευξη Τύπου ο διοικητής 
της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής και οι συνεργάτες του, φέτος κατά 
τη διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής των φορολογικών 
δηλώσεων εφαρμόζονται οι εξής καινοτομίες: 
1. Δίδεται η δυνατότητα σε κάθε σύζυγο ή μέρος συμφώ-
νου συμβίωσης να δηλώσει τον δικό του αριθμό IΒAN 
τραπεζικού λογαριασμού ακόμη κι αν το αποτέλεσμα της 
εκκαθάρισης της δήλωσης είναι χρεωστικό. Ουσιαστικά 
δηλαδή από ζευγάρια φορολογουμένων μπορούν πλέον 
να δηλωθούν δύο λογαριασμοί. Σκοπός της δυνατότητας 
αυτής είναι να καταστεί δυνατή στο μέλλον η αυτόματη 
διενέργεια συμψηφισμών επιστροφών φόρου με φορο-
λογικές οφειλές προς διευκόλυνση των φορολογουμένων.
2. Η ηλεκτρονική υποβολή του εντύπου Ε3 από τις επιχει-
ρήσεις και τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι δυνατή 
μόνο εφόσον έχει πραγματοποιηθεί η αλλαγή των Κωδι-
κών Αριθμών Δραστηριότητας, η οποία έπρεπε κανονικά 
να είχε γίνει από το 2008. Όπως διευκρίνισαν ο διοικητής 
της ΑΑΔΕ και οι συνεργάτες του, υπάρχουν ακόμη φορο-
λογούμενοι που δεν υπέβαλαν δηλώσεις μεταβολών για 
την αλλαγή των ΚΑΔ των δραστηριοτήτων τους σύμφω-
να με το νέο σύστημα κωδικοποίησης που τέθηκε σε ισχύ 
από το 2008. Οι φορολογούμενοι οι οποίοι δεν προχώρη-
σαν ακόμη και μέχρι σήμερα σ’ αυτήν την τροποποίηση 
δεν θα μπορούν να υποβάλουν το Ε3 αν προηγουμένως 
δεν προχωρήσουν σ’ αυτήν.
3. Παρέχεται η δυνατότητα χωριστής εκκαθάρισης της 
δήλωσης για συζύγους ή για μέρη συμφώνων συμβίω-
σης που έχουν διαφορετική φορολογική κατοικία. Αν για 
παράδειγμα ο ένας σύζυγος κατοικεί στην Ελλάδα και ο 
άλλος στο εξωτερικό, θα μπορεί να γίνει η εκκαθάριση του 
φόρου ξεχωριστά για τον κάθε σύζυγο.
4. Στο περιβάλλον της νέας ιστοσελίδας της ΑΑΔΕ η αρχική 
σελίδα της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την υποβολή των 
δηλώσεων είναι πολύ εύχρηστη, καθώς περιλαμβάνει: 
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- Οδηγίες για τη βήμα προς βήμα χρήση της εφαρμογής.  
- Αρχείο κειμένου σε μορφή pdf με απαντήσεις στα συ-
χνότερα ερωτήματα των φορολογουμένων σχετικά με 
τον τρόπο υποβολής των φορολογικών εντύπων Ε1, Ε2 
και Ε3. ¼ 
- Το βιβλιάριο αναλυτικών οδηγιών συμπλήρωσης του 
Ε1. 
-  Όλες τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις και εγκυκλίους.
Σύμφωνα με τα όσα διευκρίνισε η διευθύντρια Ηλεκτρο-
νικής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ Σοφία Σεχπερίδου, τα 
στοιχεία για τους τόκους που πιστώθηκαν το 2016 στους 
τραπεζικούς λογαριασμούς των φορολογουμένων δεν 
έχουν ακόμη «φορτωθεί» για συμπλήρωση σε όλα τα 
ηλεκτρονικά έντυπα Ε1. Η «φόρτωση» των στοιχείων 
από το ογκώδες αρχείο με όλα τα σχετικά δεδομένα (25 
εκατομμύρια εγγραφές) θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι αύριο.
Επιπλέον, σύμφωνα με την κα Σεχπερίδου, τα στοιχεία 
για τις αποδοχές που εισέπραξαν το 2016 οι μισθωτοί και 
οι συνταξιούχοι, καθώς και τα στοιχεία για τους φόρους 
που αναλογούν και τους φόρους που παρακρατήθηκαν 
από τις αποδοχές αυτές έχουν προσυμπληρωθεί στα ηλε-
κτρονικά έντυπα Ε1 των φορολογουμένων, εφόσον οι 
εργοδότες και τα ασφαλιστικά ταμεία έχουν ήδη υποβάλει 
ηλεκτρονικά τις σχετικές βεβαιώσεις αποδοχών. Σε όσες 
περιπτώσεις δεν έχουν υποβληθεί ακόμη οι βεβαιώσεις, 
τα στοιχεία αυτά δεν θα φαίνονται προσυμπληρωμένα.
-  Οι αλλαγές στο Ε1 
Το έντυπο Ε1 της φετινής φορολογικής δήλωσης έχει του-
λάχιστον 13 αλλαγές σε διάφορα σημεία του. Σύμφωνα 
με το στέλεχος της ΑΑΔΕ Αθ. Σαφαρή, αλλά και με βάση 
τα όσα διευκρινίζονται στο αναλυτικό βιβλιάριο οδηγιών 
συμπλήρωσης της δήλωσης, οι αλλαγές που επήλθαν φέ-
τος στο Ε1 έχουν ως εξής: 
1. Προστέθηκε νέος κωδικός 320, ο οποίος θα πρέπει να 
συμπληρώνεται στην περίπτωση που η σύζυγος ή το «μέ-
ρος συμφώνου συμβίωσης» είναι φορολογικός κάτοικος 
αλλοδαπής. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα 
εμφάνισης του ενός εκ των δύο συζύγων με διαφορετική 
φορολογική κατοικία από τον άλλο.
2. Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 021-022, οι οποίοι πρέ-
πει να συμπληρωθούν από όσους ασκούν επιχειρηματική 
δραστηριότητα και είναι ασφαλισμένοι στον ΟΓΑ, προ-
κειμένου να δικαιούνται κι αυτοί εκπτώσεων φόρου έως 
1.900-2.100 ευρώ, όπως και οι μισθωτοί.
3. Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 037-038, οι οποίοι εμφα-
νίζονται προσυμπληρωμένοι με την ένδειξη «ΝΑΙ» όταν 
ο φορολογούμενος που ασκεί αγροτική επιχειρηματική 
δραστηριότητα είναι «κατ’ επάγγελμα αγρότης» σύμφωνα 
με την επίσημη ταυτοποίηση από το υπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης. Οι φορολογούμενοι αυτής της περίπτωσης 
κατοχυρώνουν αυτόματα το δικαίωμα έκπτωσης φόρου 
έως 1.900-2.100 ευρώ, όπως και οι μισθωτοί.
4. Οι κωδικοί 011-012 δεν συμπληρώνονται πλέον από 
τα πολιτικά πρόσωπα τα οποία επιβαρύνονταν με ειδική 

εισφορά αλληλεγγύης 8% επί του συνολικού εισοδήματος 
τους. Ο λόγος για τον οποίο επήλθε η μεταβολή αυτή είναι 
το γεγονός ότι με το άρθρο 112 του ν. 4387/2016 καταρ-
γήθηκε η αυξημένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης που επι-
βαλλόταν με συντελεστή 8% στο σύνολο όλων ανεξαιρέτως 
των εισοδημάτων των παραπάνω προσώπων. Οι κωδικοί 
011-012 πρέπει να συμπληρωθούν πλέον από βουλευτές 
και ευρωβουλευτές, οι οποίοι διαθέτουν ποσά των απο-
ζημιώσεών τους ή των συντάξεών τους στα κόμματα ή σε 
συνασπισμούς κομμάτων, ώστε για τα ποσά αυτά να μη 
φορολογηθούν!
5. Καταργήθηκαν οι κωδικοί 007-008 τους οποίους συ-
μπλήρωναν όσοι κατοικούν μόνιμα σε νησιά με πληθυσμό 
κάτω από 3.100 κατοίκους. Ο λόγος είναι ότι το καθεστώς 
εκπτώσεων και απαλλαγών από το φόρο εισοδήματος 
φυσικών προσώπων που ίσχυε στα συγκεκριμένα νησιά 
καταργήθηκε από την 1η-1-2016.
6. Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 395-396, στους οποίους 
δηλώνεται το ασφάλισμα ομαδικών ασφαλιστηρίων συντα-
ξιοδοτικών συμβολαίων που καταβάλλονται από αλλοδα-
πούς φορείς χωρίς μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα, για το 
οποίο δεν έχει γίνει παρακράτηση φόρου, ώστε να φορολο-
γηθεί με τη νέα αυτοτελή κλίμακα που προβλέπει το άρθρο 
15 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος.
7. Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 115-116, οι οποίοι πρέπει 
να συμπληρωθούν από τους φορολογούμενους που το 
2016 απέκτησαν εισόδημα από υπεκμίσθωση εκτάσεων 
γης. Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να δηλωθεί το ακαθάρι-
στο εισόδημα από την υπεκμίσθωση εκτάσεων γης.
8. Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 117-118, στους οποίους οι 
υπεκμισθωτές εκτάσεων γης πρέπει να δηλώσουν τα ποσά 
των ενοικίων που έχουν καταβάλει, ώστε αυτά να αφαιρε-
θούν (να εκπέσουν) από τα εισοδήματα που θα δηλώσουν 
στους κωδικούς 115-116.
9. Στους κωδικούς 661-662 διευκρινίζεται ότι, εκτός από 
το επίδομα ανεργίας του ΟΑΕΔ, πρέπει να δηλώνονται και 
τα επιδόματα ανεργίας που χορηγούν το ΓΕΝΕ (Ταμείο 
ναυτικών) και το ΕΤΑΠ-ΜΜΕ (Ταμείο δημοσιογράφων και 
λοιπών απασχολουμένων σε μέσα μαζικής ενημέρωσης).
10. Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 421-422, στους οποίους 
πρέπει να συμπληρωθούν τα ενοίκια που καταβάλλονται 
σε Ιερές Μονές του Αγίου Όρους, προκειμένου τα τέλη χαρ-
τοσήμου επί των μισθωμάτων αυτών να χρεωθούν στους 
ενοικιαστές.
11. Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 055 - 056. Οι κωδικοί αυ-
τοί πρέπει να συμπληρωθούν από όσους φορολογούμενους 
το 2016 χρηματοδότησαν (δώρισαν χρήματα σε πολιτικό 
κόμμα ή συνασπισμό κομμάτων). Στους κωδικούς αυτούς 
πρέπει να αναγραφεί το ποσό της συγκεκριμένης ιδιωτικής 
χρηματοδότησης. Το ποσό αυτό εκπίπτει μέχρι τα 20.000 
ευρώ εξ ολοκλήρου από το εισόδημα του φορολογούμενου 
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Έκκληση προς το υπουργείο Οικονομίας να δώσει άμεση 
λύση προκειμένου να μην ανασταλεί η λειτουργία του Εθνι-
κού Οργανισμού Διαπίστευσης - ΕΣΥΔ, που θα οδηγήσει 
στον αποκλεισμό των ελληνικών προϊόντων από τις διεθνείς 
αγορές, λόγω μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή νομοθε-
σία, απηύθυναν από κοινού χθες οι φορείς της αγοράς και ο 
ΣΕΒ. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν χθες ο πρόε-
δρος της Ελληνικής Ένωσης Διαπιστευμένων Φορέων Επι-
θεώρησης - Πιστοποίησης HellasCert Γιάννης Καραγιάννης, 
ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Εργαστηρίων HellasLad 
Περικλής Αγάθωνος και ο γενικός διευθυντής του ΣΕΒ Ακης 
Σκέρτσος αναφέρθηκαν στον κίνδυνο να βρεθεί πλέον η ελ-
ληνική οικονομία χωρίς αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευ-
σης, μέχρι τα τέλη του μήνα. 
Όπως επισήμαναν, στις 28 Φεβρουαρίου εξέπνευσε η διε-
τής προθεσμία που είχε δώσει η European Cooperation for 
Accreditation - Ευρωπαϊκή Συνεργασία για τη Διαπίστευση 
(ΕΑ), προκειμένου το αρμόδιο υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης να προχωρήσει σε νομοθετική ρύθμιση για τη 
συμμόρφωση του Εθνικού Οργανισμού Διαπίστευσης - 
ΕΣΥΔ με την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τα πρότυπα της ΕΑ. 
Ως αποτέλεσμα, η ΕΑ συνέταξε εισήγηση προς την επικείμε-
νη συνεδρίαση της MLA Committee (Επιτροπή Αμοιβαίας 
Αναγνώρισης), στις 27 Απριλίου 2017, για την αναστολή 
της αναγνώρισης όλων των διαπιστεύσεων που παρέχει 
το ΕΣΥΔ. Επισημαίνεται ότι το ΕΣΥΔ αποτελεί τον εθνικό 

Το ποντάρισμα σε συμφωνία χωρίς πόνο ήταν καμένο από 
χέρι. Μήνες τώρα είναι ξεκάθαρο πως αν η κυβέρνηση δεν 
αποδεχόταν το μαχαίρι των περίπου 4 δισ. ευρώ σε συντά-
ξεις και αφορολόγητο, τη συμφωνία δεν θα την έβλεπε ούτε 
με κιάλια.
Οταν αποδέχθηκε τα μέτρα, η συμφωνία ήρθε - έτσι τουλάχι-
στον διαβεβαίωναν όλοι οι εμπλεκόμενοι πιο κοντά. Το παι-
χνίδι όμως δεν έχει τελειώσει ακόμα και οι κυβερνητικές ελ-
πίδες για λευκό καπνό στο σημερινό Eurogroup στη Βαλέτα 
κλαδεύτηκαν απότομα χθες από το δίδυμο Σόιμπλε και ΔΝΤ.
Ο υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας εμφανίστηκε αισι-
όδοξος για συμφωνία «σύντομα» εκφράζοντας όμως επι-
φυλάξεις για το κατά πόσον μπορεί αυτή να προκύψει στη 
Μάλτα, ενώ και ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΝΤ Τζέρτ Ράις 
αρνήθηκε να κάνει «εικασίες» για τον χρόνο ολοκλήρωσης 
της συμφωνίας. Ελπίζουμε η αποστολή μας να επανέλθει σύ-
ντομα στην Αθήνα, υπάρχουν όμως ακόμα ανοιχτά θέματα 
είπε.
Ενα από αυτά, φαίνεται να είναι ο χρόνος κατά τον οποίο θα 
κληθεί η κυβέρνηση να πιει το πικρό ποτήρι των μέτρων. Σε 
δύο δόσεις το 2019 και το 2020, όλα το 2019 ή θα απαιτηθεί 
να εφαρμοστούν ακόμα και από το 2018, ανατρέποντας όλα 
ία δεδομένα σχετικά με τον εκλογικό κύκλο; 
Αιφνιδιασμοί, μπλόφες, πισωγυρίσμαια και ανατροπές βρί-
σκονται διαρκώς στο προσκήνιο και ακόμα και όταν όλοι 

ΡΟΥΛΕΤΑ ΣΤΗ βΑΛΕΤΑ 

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-8-9                                                         07/04/2017

που έδωσε τα χρήματα.
12. Προστέθηκαν οι νέοι κωδικοί 057 -058, οι οποίοι πρέ-
πει να συμπληρωθούν από όσους έχουν χρηματοδοτήσει 
εντός του 2016 υποψήφιο ή/και αιρετό αντιπρόσωπο της 
Βουλής των Ελλήνων και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 
Στους κωδικούς αυτούς πρέπει να αναγράφει το ποσό της 
συγκεκριμένης ιδιωτικής χρηματοδότησης. Αυτής της κα-
τηγορίας η ιδιωτική χρηματοδότηση εκπίπτει, μέχρι του 
ποσού των 5.000 ευρώ, εξ ολοκλήρου από το εισόδημα 
του φορολογούμενου που την πραγματοποίησε.
13. Στο κάτω μέρος της 4ης σελίδας κάθε εντύπου Ε1 που 
υποβάλλεται από έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίω-
σης υπάρχουν χώροι για τη δήλωση δύο τραπεζικών 
λογαριασμών με τη συμπλήρωση των αντίστοιχων αριθ-
μών ΙΒΑΝ. Με την ολοκλήρωση της συμπλήρωσης του 
εντύπου εμφανίζεται ηλεκτρονικό μήνυμα με το οποίο 
οι έγγαμοι ή οι «συμβιούντες» φορολογούμενοι προτρέ-
πονται να δηλώσουν τους ΙΒΑΝ των λογαριασμών τους 
προκειμένου να διευκολυνθούν σε μελλοντικούς συμψη-
φισμούς επιστροφών φόρου που δικαιούνται με οφειλές 
τους, ώστε αυτοί να γίνονται αυτόματα. 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-17-20                                                07/04/2017

οργανισμό διαπίστευσης και οι συνέπειες από την πιθανή 
αποτυχία συμμόρφωσής του στις υποδείξεις της ΕΑ θα 
αναστείλουν την αναγνώρισή του και τη συμμετοχή του 
σε πολυμερείς παγκόσμιες συμφωνίες, με καταστροφικό 
αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία.
Ο γενικός διευθυντής του ΣΕΒ Ακης Σκέρτσος περιέγραψε 
την κατάσταση σαν «μια μικρή ωρολογιακή βόμβα καθώς 
εάν ανασταλεί αυτή η πιστοποίηση τινάζει στον αέρα την 
ελληνική παραγωγή». Η απώλεια της αναγνώρισης του 
ΕΣΥΔ επηρεάζει, όπως τόνισε, άμεσα ή έμμεσα περισσότε-
ρες από 50.000 επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν το 26% 
της συνολικής απασχόλησης και αντιστοιχούν στο 8% του 
ΑΕΠ. Οι επιχειρήσεις αυτές θα βρεθούν αντιμέτωπες με τον 
κίνδυνο να μην μπορούν να εκπληρώσουν σχετικές υπο-
χρεώσεις τους, να τεθούν προσωρινό εκτός αγοράς και να 
χάσουν διεθνείς συμφωνίες και παραγγελίες.
Επιπλέον, θα υποστούν εκ νέου το σχετικό κόστος επα-
ναπιστοποίησης, αναζητώντας πιστοποίηση από κάποιον 
άλλο διαπιστευμένο φορέα του εξωτερικού αυτή τη φορά. 
Τέλος, σημειώνεται ότι το ίδιο το ΕΣΥΔ θα απολέσει έσοδα 
άνω του 1,5 εκατ. ευρώ, τα οποία σήμερα καταβάλλονται 
ως τέλη για τις υπηρεσίες διαπίστευσης, που παρέχει στους 
φορείς πιστοποίησης.

διαβεβαιώνουν ότι η συμφωνία βρίσκεται προ των πυλών, 
τίποτα δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.
Κυβέρνηση και πηγές των δανειστών ανέφεραν μετά τον 
τελευταίο γύρο συνομιλιών στις Βρυξέλλες ότι υπήρξαν σύ-
γκλιση και προσδοκίες για πολιτική συμφωνία στο σημερινό 
Eurogroup.
Το σενάριο της αρχικής συμφωνίας στην τελευταία αυτή 
εκδοχή της έφερνε το μαχαίρι στις συντάξεις το 2019 και το 
μαχαίρι στο αφορολόγητο το 2020. Τσακαλώτος, Αχτσόγλου 
και Χουλιαράκης με ένα τέτοιο πλαίσιο φέρονται να έφυγαν 
την Τετάρτη από τις Βρυξέλλες, δίνοντας ραντεβού μέσω 
τηλεδιάσκεψης με τους δανειστές για να φιξαριστούν οι λε-
πτομέρειες ενόψει Μάλτας. Η τηλεδιάσκεψη δεν έγινε ποτέ. 
Πηγές του υπουργείου Οικονομικών επικαλέστηκαν «τεχνικά 
προβλήματα» στην επικοινωνία. Ευρωπαϊκή πηγή επιβεβαί-
ωσε χθες όχι το Βερολίνο, μέσω του ΔΝΤ, αμφισβήτησε στο 
μεταξύ το πλεόνασμα του 2018 - σύμφωνα με τον Πρωθυ-
πουργό, το 3,5% το έχουμε λίγο - πολύ στο τσεπάκτ αφού 
όπως ο ίδιος ανέφερε πέρυσι το πρωτογενές πλεόνασμα 
έκλεισε πάνω και από το 3,5% του ΑΕΠ - ζητώντας μέτρα 
από το επόμενο έτος.
Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ είπε «δεν μπορώ να επιβεβαιώσω 
κάτι τέτοιο».
Στον βαθμό που η απαίτηση για μέτρα το 2018 πέσει σήμερα 
στο τραπέζι του Eurogroup, ακόμα και το τελευταίο αφήγημα 
για συμφωνία (για όλα) εντός Απριλίου απειλείται με κατάρ-
ρευση.
Το ίδιο το πακέτο των μέτρων, άλλωστε, ξέχωρα από τον 
χρόνο εφαρμογής τους, κάθε μέρα που περνά αποδεικνύε-
ται ολοένα και πιο σκληρό. Πηγή του υπουργείου Εργασίας 
επιβεβαίωσε χθες τις πληροφορίες που είχαν μεταδώσει «ΤΑ 
ΝΕΑ» την περασμένη εβδομάδα, σύμφωνα με τις οποίες το 
μαχαίρι στις συντάξεις δεν θα αγγίξει μόνο τις κύριες αλλά και 
τις επικουρικές, για να βγει ο λογαριασμός των 1,8 δισ. ευρώ.
Το επιχείρημα είναι ότι η μέθοδος αυτή επιλέγεται «για να 
είναι πιο ήπια η προσαρμογή στις κύριες συντάξεις».
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πάντως, το ΔΝΤ δεν ζητά μέτρα 
για το 2018 αλλά περικοπή των συντάξεων το 2019, «και 
εμείς επιμένουμε σε δυο δόσεις το 2019 και το 2020».
ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
Ο Πρωθυπουργός χθες, από τα Τέμπη, εμφανίστηκε βέβαι-
ος για ολοκλήρωση της λεγόμενης παγκόσμιας συμφωνίας 
(μέτρα, αντίμετρα, χρέος, πλεονάσματα, συμμετοχή ΔΝΤ στο 
πρόγραμμα) εντός του Απριλίου.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΔΝΤ, όμως, όταν ρωτήθηκε αν 
στην ατζέντα της εαρινής Συνόδου του Ταμείου στις 21-23 
Απριλίου περιλαμβάνεται το ελληνικό ζήτημα, επέλεξε μια 
απάντηση η οποία σίγουρα δεν είναι ικανή να τροφοδοτήσει 
μεγάλες προσδοκίες.
Είπε ο Τζέρι Ράις ότι η ελληνική αποστολή αναμένεται στην 
Ουάσιγκτον όπως και οι αποστολές από άλλες 188 χώρες-μέ-
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(συνέχεια από σελ. 11)

Με κλειστά χαρτιά μετέβησαν στην Μάλτα, για το 
προγραμματισμένο, κρίσιμο Eurogroup, ο Γερμανός 
υπουργός Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και ο 
επικεφαλής των υπουργών Οικονομικών της ευρω-
ζώνης, Γερούν Ντάισελμπλουμ, οι οποίοι συναντή-
θηκαν και συζήτησαν για την Ελλάδα.
Αν και είναι βέβαιο ότι επί τάπητος τέθηκε η -μερι-
κώς- συμβιβαστική πρόταση των θεσμών προς την 
Αθήνα, η οποία θα παρουσιαστεί στο Eurogroup, από 
την συνάντηση των δύο ανδρών δεν υπήρξε καμία 
«διαρροή», που να δίνει κάποιο στίγμα για τις προ-
θέσεις των δανειστών έναντι της Αθήνας και για το 
κλίμα που θα συναντήσει η ελληνική αντιπροσωπεία 
στη Μάλτα.
Το κλίμα, ωστόσο, στη συνάντηση των κ.κ. Σόιμπλε 
και Ντάισελμπλουμ, φέρεται να ήταν θετικό για την 
Ελλάδα, αν και δεν μπορεί να εκφραστεί βεβαιότητα 
ή, έστω, αισιοδοξία.
Κατά πληροφορίες, οι κ.κ. Ντάισελμπλουμ και Σόι-
μπλε είχαν συνομιλίες στο Βερολίνο, και εν συνεχεία 

ΜΕ ΚΛΕΙΣΤΑ ΧΑΡΤΙΑ ΣΟΙΜπΛΕ - 
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ταξίδεψαν μαζί για την Μάλτα, όπου βρίσκεται ήδη 
η ελληνική αποστολή, με επικεφαλής τον υπουργό 
Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο. 
Νωρίτερα, ασφαλείς πληροφορίες του protothema.
gr ανέφεραν ότι οι δανειστές ετοιμάζουν να επιδώ-
σουν στην ελληνική μία νέα πρόταση, που θα είναι 
χειρότερη από την ήδη επιβαρυμένη, αλλά κάπως 
συμβιβαστική, που είχε προετοιμάσει κυρίως η Κο-
μισιόν.
Η πρόταση αυτή των Βρυξελλών προέβλεπε ότι 
ολόκληρη η περικοπή των συντάξεων θα γίνει από 
την 1/1/2019 και η μείωση του αφορολόγητου από 
1/1/2020, εκτός κι αν πέσουν έξω οι δημοσιονομι-
κοί στόχοι του 2018, κάτι που θα επισπεύσει και την 
εφαρμογή αυτής της μείωσης κατά ένα χρόνο. Επ’ 
αυτής μάλιστα της πρότασης εμφανιζόταν πρόθυμη 
σε γενικές γραμμές η Αθήνα να συναινέσει.
Ωστόσο, τα δεδομένα έχουν πλέον αλλάξει: η νέα 
πρόταση φέρεται να διαμορφώνεται με την παρέμ-
βαση του σκληρού άξονα των δανειστών , «Σόι-
μπλε - ΔΝΤ» και παρά το γεγονός ότι η Γερμανίδα 
καγκελάριος Άνγκελα Μέρκελ είχε εμφανιστεί από 
το Μαξίμου ότι διαβεβαίωσε τον Αλέξη Τσίπρα πως 
εργάζεται για συμφωνία στο Eurogroup.
Διάφορες πληροφορίες μιλούν για δημοσιονομικά 
μέτρα εντός του 2018, επαναφέροντας την αρχική 
άποψη του ΔΝΤ ότι εκείνη τη χρονιά δεν είναι εφικτή 
η επίτευξη του πρωτογενούς πλεονάσματος 3,5%, 
εάν δεν υπάρξουν επιπλέον περικοπές.
Η αξίωση αυτή του ΔΝΤ φάνηκε να αποσύρεται τις 
τελευταίες εβδομάδες από το τραπέζι, καθώς η ελ-
ληνική κυβέρνηση είχε αρνηθεί το κενό αυτό και 
συμμαχώντας με την Κομισιόν, που εξέφραζε την 
ίδια με την Αθήνα εκτίμηση, είχε καταφέρει να κλεί-
σει τη συζήτηση για μέτρα την επόμενη χρονιά.
Αυτή την ώρα το τοπίο είναι θολό και ουδείς γνω-
ρίζει εάν πρόκειται όντως για πραγματικές αξιώσεις, 
που θα διατυπωθούν μέχρι τέλους, ή απλά για δι-
απραγματευτικούς ελιγμούς ώστε η κυβέρνηση να 
δεχθεί την εφαρμογή ολόκληρου του πακέτου των 
3,6 δισ. ευρώ από 1/1/2019 (και περικοπή συντά-
ξεων και μείωση αφορολόγητου, συν διάφορα άλλα 
στα εργασιακά και τα ενεργειακά θέματα).
Ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, η εμπλοκή του οποίου στην 
τελική ευθεία πριν το Eurogroup, άλλαξε όλο το παι-
χνίδι και ανατρέπει το αισιόδοξο κλίμα, εμφανίζεται 
«μετρημένος».
Δεν αποκλείει μεν ότι θα υπάρξει κάποια στιγμή 
συμφωνία, αλλά δηλώνει ότι δεν μπορεί να μιλήσει 
για επίτευξή της αύριο. Αναζωπυρώνει δηλαδή τους 
φόβους περί καθυστερήσεων και μετάθεσης της λύ-
σης του προβλήματος ακόμη και τον Ιούνιο, όπως 
εδώ και καιρό έχει αφήσει να εννοηθεί...

λη του Ταμείου και πρόσθεσε ότι με τα σημερινά δεδομένα 
«δεν είμαι ενήμερος για κάποιο συγκεκριμένο ελληνικό 
θέμα στην ατζέντα των συζητήσεων». Επανέλαβε άλλωστε 
ότι προκειμένου να τεθεί στο Εκτελεστικό Συμβούλιο του 
Ταμείου το ενδεχόμενο συμμέτοχης ίου στο ελληνικό πρό-
γραμμα (όπως απαιτεί η Γερμανία για να δοθεί η επόμενη 
δόση), εκτός από τις ισχυρές μεταρρυθμίσεις από την πλευ-
ρά της ελληνικής κυβέρνησης, απαιτούνται και δεσμεύσεις 
για αξιόπιστη ελάφρυνση του χρέους.
Προχθές ο Αλέξης Τσίπρας με τις δηλώσεις του φωτογρά-
φισε το ΔΝΤ ως βασικό υπαίτιο των καθυστερήσεων στην 
«ατέρμονη διαπραγμάτευση».
Χθες, ο εκπρόσωπος του Ταμείου ρωτήθηκε ευθέως ποιος 
φταίει για τις καθυστερήσεις, ενώ του ζητήθηκε και σχόλιο 
για «όσα λέγονται ότι θέλετε να ανατρέψετε την κυβέρνη-
ση».
Πέρα από το γενικό σχόλιο ότι «ο καθένας εργάζεται για το 
ελληνικό πρόγραμμα με καλή πρόθεση», ο Ράις διευκρίνισε 
πως μπορεί να μιλήσει μόνο για λογαριασμό του ΔΝΤ. «Οι 
προθέσεις μας είναι καθαρές, προσπαθούμε να βοηθήσου-
με το μέλος μας, την Ελλάδα, μόνο στη βάση των οικονομι-
κών αναλύσεων» πρόσθεσε.
Η θέση του αυτή σίγουρα δεν απηχεί τις εκτιμήσεις της κυ-
βέρνησης.

Επίθεση με 50 πυραύλους Κρουζ κατά στρατιωτικών 
στόχων του Άσαντ σημειώθηκε τα ξημερώματα της 
Παρασκευής στη Συρία. Σύμφωνα με αξιωματούχο, 
οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν πάνω από 50 πυραύλους Κρουζ 
από δύο αεροπλανοφόρα στη Μεσόγειο Θάλασσα και 
ο στόχος ήταν η αεροπορική βάση στην κεντρική 
πόλη Χομς, από την οποία απογειώθηκαν τα συριακά 
μαχητικά που έκαναν ρίψη των χημικών όπλων χθες.
Η επίθεση πραγματοποιήθηκε κοντά στο συριακό 
στρατιωτικό αεροδρόμιο της πόλης Χομς, όπως με-
τέδωσαν το NBC και το Reuters, επικαλούμενα αξιω-
ματούχους των ΗΠΑ.
Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ την απο-
κάλεσε ως «στοχευμένη στρατιωτική επίθεση» και 
δήλωσε πως υπερασπίζεται το «ζωτικό συμφέρον 
της εθνικής ασφάλειας», καλώντας τα «πολιτισμένα 
κράτη» να βοηθήσουν στον τερματισμό της «σφαγής 
και την αιματοχυσία στη Συρία».
Το αμερικανικό δίκτυο NBC News ανέφερε ότι δεν 
υπάρχουν αναφορές για θύματα.
Η επίθεση ήταν η απάντηση του Αμερικανού προέ-
δρου Ντόναλντ Τραμπ στην επίθεση με τοξικό αέριο 
στη Συρία που η Ουάσιγκτον αποδίδει στον Σύρο 
πρόεδρο Μπάσαρ Αλ Άσαντ.
Η συριακή κρατική τηλεόραση ανέφερε ότι η «αμερι-
κανική επιθετικότητα» είχε στοχοποιήσει μια συριακή 
στρατιωτική βάση με «έναν αριθμό πυραύλων».
Νωρίτερα, η κρατική τηλεόραση είχε πει ότι η επίθε-
ση είχε πλήξει «συριακούς στρατιωτικούς στόχους».
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε πως «Δεν υπάρχει καμία 
αμφιβολία ότι η Συρία χρησιμοποίησε απαγορευμέ-
να χημικά όπλα, παραβίασε τις υποχρεώσεις της που 
απορρέουν από την σύμβαση για τα χημικά όπλα, και 
αγνόησε τις προτροπές του Συμβουλίου Ασφαλείας 
του ΟΗΕ».
Ο Αμερικανός ΥΠΕΞ, Ρεξ Τίλερσον δήλωσε ότι οι 
βομβαρδισμοί δείχνουν ότι ο Τραμπ είναι έτοιμος 
να λάβει αποφασιστικά μέτρα δράσης κατά απο-
τρόπαιων πράξεων. Εκπρόσωπος του αμερικανικού 
Πενταγώνου δήλωσε ότι εκτοξεύτηκαν 59 πύραυλοι 
Τόμαχοκ. «Οι πύραυλοι αυτοί έπληξαν αεροσκάφη, 
καταφύγια αεροσκαφών, εγκαταστάσεις αποθήκευ-
σης καυσίμων και πολεμικών εφοδίων, αποθήκες 
πυρομαχικών, θέσεις αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά 
και επίγεια ραντάρ».
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