
1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Ανοιχτό είναι το χρονοδιάγραμμα, που θα τεθεί σε εφαρμο-
γή το νέο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ΄ οίκον», με ισχυρό 
ενδεχόμενο να μεταφερθεί για το 2018, παρά την πρόσφατη 
ανακοίνωση από το υπουργείο Οικονομίας ότι είναι έτοιμο 
να «τρέξει»   άμεσα.  Το θέμα αναδείχθηκε στο πλαίσιο των 
εργασιών της ημερίδας με θέμα:  «Κυκλική Οικονομία: Δη-
μιουργώντας Αξία», που διοργάνωσαν στη Θεσσαλονίκη 
η Greenagenda.gr και η «Συμεών Τσομώκος SA». Συγκε-
κριμένα ο γενικός γραμματέας Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, του 
υπουργείου Οικονομίας, Παναγιώτης Κορκολής ανακοίνωσε 
στο συνέδριο ότι το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ΄οίκον», 
ύψους 300 εκατ. ευρώ για  40.000 νοικοκυριά πρόκειται να 
«τρέξει» το διάστημα Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2017. O πρόεδρος 
του Τμήματος Κεντρικής  Μακεδονίας του ΤΕΕ,  Πάρις Μπίλ-
λιας,  μιλώντας στο  ίδιο συνέδριο, στη θεματική ενότητα για 
την Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων, κληθείς να σχολιάσει το 
γεγονός ότι φορείς και επιφανείς επιχειρηματίες της αγοράς 
δεν συμμερίζονται τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις και είναι  
απαισιόδοξοι για την ενεργοποίηση του προγράμματος μέσα 
στο τρέχον έτος,  παρουσίασε σημαντικά στοιχεία για την 
προετοιμασία και πορεία του προγράμματος. Συγκεκριμένα 
ο Πάρις Μπίλλιας, σχολιάζοντας  τη μεγάλη αυτή χρονική 
απόκλιση, που προκύπτει μεταξύ των επίσημων ανακοι-
νώσεων και των εκτιμήσεων παραγόντων της αγοράς και 
το γεγονός ότι έχει καθυστερήσει  το «Εξοικονομώ ΙΙ», είπε 
χαρακτηριστικά: «Κατά τη δική μας εκτίμηση, γνωρίζοντας 
πράγματα μέσα στην αγορά, όπως παραδείγματος χάριν 

υφιστάμενες αντιπαλότητες μεταξύ επιχειρηματικών ομάδων 
στην ανάθεση για αναθεώρηση του Κανονισμού Ενεργειακή 
Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), η οποία είχε δοθεί πριν από 7-8 
μήνες, είναι οι κύριες αιτίες για την καθυστέρηση του προ-
γράμματος». «Όπως εκτιμούμε», συνέχισε ο κ. Μπίλλιας, το 
νέο «Εξοικονομώ» θα βρεθεί στα χέρια του υπουργείου στο 
τέλος Σεπτεμβρίου και, επομένως, θα προκηρυχθεί από το 
2018». Αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων, 
ο κ. Μπίλλιας έκανε λόγο για έναν τομέα που υστερεί η χώρα 
μας, αφού το κτήρια καταναλώνουν το 40% της συνολικής 
ενέργειας. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενεργειακή θωράκιση των 
κτηρίων πρέπει να είναι το νέο πλάνο στη δόμηση, αφού η 
ενεργειακή αναβάθμιση του κτηριακού αποθέματος αποτελεί 
παράδειγμα πολλαπλού και πολύπλευρου οφέλους, ειδικά για 
μία ενεργειακά εξαρτημένη χώρα, όπως η Ελλάδα. «Από τον 
1980 μέχρι και σήμερα, μόλις το 3% των κτηρίων στη χώρα 
μας έχουν κατασκευαστεί με εφαρμογή του ΚΕΝΑΚ», είπε. Ο 
ίδιος τόνισε πως το Εξοικονομώ κατ’ Οίκον είναι πρόγραμμα 
«ζωογόνο και απαραίτητο» για τον κλάδο των μηχανικών και 
ζήτησε «να ακούσουμε επιτέλους ένα ρεαλιστικό χρονοδιά-
γραμμα». Επανέλαβε, δε, ότι πριν από το 2018, δεν προβλέπει 
την εκκίνηση κανενός συναφούς προγράμματος με την εξοι-
κονόμηση ενέργειας. «Τουλάχιστον 8 μήνες θα χρειαστούν 
για το νέο Εξοικονομώ», εκτίμησε. Αναλυτικό αφιέρωμα για 
την εργασιών της ημερίδας με θέμα:  «Κυκλική Οικονομία: 
Δημιουργώντας Αξία»,  στις σελ 10,11,12,13,14

Την Πέμπτη 25 Μαΐου στο ΥΠΕΝ θα μπουν και επισήμως 
οι υπογραφές στις Συμβάσεις Μίσθωσης για τις τρεις 
χερσαίες περιοχές έρευνας και αξιοποίησης υδρογοναν-
θράκων, Βορειοδυτική Πελοπόννησος, Άρτα-Πρέβεζα 
και Αιτωλοακαρνανία, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του 
υπουργείου.  Θα προηγηθεί στις 9.30 π. μ. η τελετή υπο-
γραφής από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γιώργο Σταθάκη και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛ.

ΠΕ., Γρηγόρη Στεργιούλη των δύο Συμβάσεων για τις 
περιοχές, Βορειοδυτική Πελοπόννησος και Άρτα-Πρέβε-
ζα. Θα ακολουθήσει στις 11.30 π. μ. η τελετή υπογραφής 
από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο 
Σταθάκη και τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
της Energean Oil & Gas, Μαθιό Ρήγα της Σύμβασης για 
την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας

ΑπΟ ΤΟ 2018 ΤΟ ΝΕΟ πΡΟγΡΑΜΜΑ «ΕξΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ ΟΙΚΟΝ» 
ΕπΙΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο πΡΟΕδΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕδΟΝΙΑΣ  

ΤΗΝ πΕΜπΤΗ υπΟγΡΑφΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣυΜβΑΣΕΙΣ γΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕυΝΕΣ 
υδΡΟγΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ ΣΕ πΕΛΟπΟΝΝΗΣΟ, ΑΡΤΑ-πΡΕβΕζΑ ΚΑΙ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
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δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ1 
Από το 2018 το νέο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ΄ οίκον» 
επισημαίνει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Κεντρικής Μακεδονίας  
Σελ 1 
Την Πέμπτη υπογράφονται οι συμβάσεις για τις έρευνες 
υδρογονανθράκων σε Πελοπόννησο, Άρτα-Πρέβεζα και 
Αιτωλοακαρνανία
Σελ 3 
ΤΕΕ: Ανακοίνωση – Ανοιχτή Πρόσκληση συμμετοχής για 
σχέδια και ιδέες βιοκλιματικών ξενοδοχείων με χρήση ΑΠΕ
Κτηματολόγιο, δασικοί χάρτες, περιβαλλοντική νομοθεσία 
στα νέα μέτρα 
Σελ 4 
Γιατί πετρελαϊκοί κολοσσοί «φλερτάρουν» με τα κοιτάσμα-
τα της Ελλάδας
Θέμα ημερών και η έγκριση της DGEnergy για ΑΔΜΗΕ 
Σελ 5 
Έργο στρατηγικής σημασίας για την ΝΑ Ευρώπη ο ΤΑΡ, 
δήλωσε ο πρόεδρος της Κοινοπραξίας 
ΣΕΛ 6 
Ανακοινώθηκε παράταση πέντε μηνών στον διαγωνισμό 
για τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στο στρατό-
πεδο Γκόνου
Θετικές οι προοπτικές του εξορυκτικού κλάδου για το 2017 
εκτιμά ο πρόεδρος του ΣΜΕ
Σελ 7 
«Πράσινο Φως» όλων των εποπτικών αρχών στις συμφω-
νίες της Attica Bank με τον στρατηγικό επενδυτή 
Αύξηση της ροής επενδύσεων κεφαλαίων στη χώρα για το 
2017 δήλωσε ο  υφυπουργός Οικονομίας 
Επανεξέταση των ειδικών φόρων στην τηλεφωνία και την 
τηλεόραση ζητά ο ΣΕΒ
Σελ 8 
ΤΑΙΠΕΔ: Βελτίωση κερδοφορίας για τα δέκα περιφερειακά 
λιμάνια το 2016
Enterprise Greece: Πάνω από 1200 συναντήσεις για την 
προώθηση εξαγωγικών εταιριών
ΣΕΛ 9 
Δημοσιογραφική αποκάλυψη για το πολυνομοσχέδιο:  
«κρυφό» κόστος 4 δις ευρώ για το Περιβάλλον
Σελ 10, 11, 12, 13, 14 
Αφιέρωμα στην ημερίδα  του Greenagenda  με θέμα «Κυ-
κλική Οικονομία: Δημιουργώντας αξία»
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ 15,16,17
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE: Μόλις το 3% των κτηρίων στην Ελλάδα απολύτως σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ,  τόνισε ο Π. Μπίλλιας 

στο συνέδριο της Greenagenda.gr για την «κυκλική οικονομία»



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

25 - 26 Μαΐου 
2017

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

Geo Routes Cultural Institute

8 - 9  Ιουνίου 2017

9ο Διεθνές συνέδριο: «Ηλεκτρονικές επι-
κοινωνίες & ταχυδρομικές υπηρεσίες στην 
ενιαία ψηφιακή αγορά»
ΑΘΗΝΑ

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων 

6Ο ΣυΝΕδΡΙΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ δΙΑΚυβΕΡΝΗΣΗΣ

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

ΑΘΗΝΑ

δΙΕΘΝΕΣ ΣυΝΕδΡΙΟ

ΣυΝΕδΡΙΟ γΕΩγΡΑφΙΚΩΝ πΛΗΡΟφΟΡΙΑΚΩΝ 
ΣυΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛυΣΗΣ   

Αρχίζουν σήμερα και ολοκληρώνονται στις 24 Μαΐου 
2017, στο ξενοδοχείο Novotel Αthens, οι εργασίες 
του  2ου ετήσιου συνεδρίου «Sm@rt Cities – Digit@l 
Citizens», με τίτλο : “Ελληνικές Πόλεις: Εφαλτήριο Οι-
κονομικής Ανάπτυξης και Αειφορίας για την Ελλάδα”.

Διεθνές συνέδριο με τίτλο: «Άργιλος, 25 χρόνια έρευ-
νας - Οργάνωση πόλης και χώρας στις αποικίες του 
βορείου Αιγαίου, 8ος – 3ος αι. π.Χ.» διοργανώνουν το 
Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστή-
μιο του Montreal και οι ανασκαφείς Ζ. Μπόνιας και J. 
Perreault, από τις 25 ως τις 27 Μαΐου 2017.
«Συμπληρώθηκε ένα τέταρτο του αιώνα που οι επικε-
φαλής ερευνητές του ελληνοκαναδικού προγράμματος 
ανασκάπτουν την αρχαία Άργιλο, την παλαιότερη ελ-
ληνική αποικία στις εκβολές του ποταμού Στρυμόνα, 
γνωστή ιδιαίτερα για την πρόσβαση στα πλούσια κοι-
τάσματα χρυσού και αργύρου, τονίζεται σε ανακοίνω-
ση. Με την οργάνωση αυτού του συνεδρίου θέλουμε 
να σηματοδοτήσουμε αυτά τα 25 χρόνια έρευνας και 
συνεργασίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τον Καναδά, να 
παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα των ερευνών και να 
θέσουμε στην επιστημονική κοινότητα προς συζήτηση 
θέματα όπως:
- Κατοικία και περιβάλλον (πόλη και χώρα, αστικός 
πολεοδομικός ιστός, κατοικία, δημόσια κτίσματα και     
χώροι λατρείας, αμυντικά συστήματα).
- Παραγωγή και εμπορία προϊόντων (εργαστήρια, 
αναλύσεις, νομίσματα, πηλοπλαστική, μεταλλουργία).
- Γραπτές πηγές/ιστορία (σε σχέση με την οργάνωση 
και την ανάπτυξη της πόλης και της κατοικία.
Είσοδος ελεύθερη.
Πληροφορίες: http://www.amth.gr/, 
amth@culture.gr 

Η Ερευνητική Μονάδα Γεωγραφικών  Πληροφοριακών 
Συστημάτων του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών 
διοργανώνει το 2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφορι-
ακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία 
και στο Περιβάλλον, που θα πραγματοποιηθεί 25 και 26 
Μαΐου 2017, στις εγκαταστάσεις του ΓΠΑ.

Η θεματολογία του  συνεδρίου –όπως αναφέρεται σε 
ανακοίνωση- περιλαμβάνει ερευνητικές προσπάθειες 
χρησιμοποίησης τεχνολογιών Γεωγραφικών Πληρο-
φοριακών Συστημάτων (GIS), Γεωβάσεων,  Επίγειων 
και Εναέριων Συστημάτων Συλλογής Χωρικών δεδο-
μένων, Ψηφιακής Απεικόνισης, Τηλεπισκόπησης και 
μεθόδων Χωρικής Ανάλυσης σε όλους τους τομείς 
της Γεωργικής Παραγωγής. Σκοπός της επιστημονικής 
εκδήλωσης είναι να παρουσιάσει τόσο στην επιστημο-
νική κοινότητα, όσο και σε οποιοδήποτε άλλο ενδια-
φερόμενο, τη  χρήση τεχνολογιών GIS στη χωρικά κα-
θορισμένη ψηφιακή γεωργία και στην αντιμετώπιση 
σημαντικών περιβαλλοντικών προβλημάτων.
Πληροφορίες: Τηλ. 210 5294088, 
http://gis2017.aua.gr/ , email:gis2017@aua.gr

Η Επιτροπή Εταιρικής Διακυβέρνησης του Ελλη-
νο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου διοργα-
νώνει στις 25 Μαΐου 2017, στο ξενοδοχείο Hilton, 
το 6ο Συνέδριο Εταιρικής Διακυβέρνησης με θέμα: 
«Ριζικές Αλλαγές στην Εταιρική Διακυβέρνηση και 
στη Χρηματοοικονομική Πληροφόρηση».
Στόχος του συνεδρίου είναι:
Να συζητηθεί ο ρόλος και η συμβολή των μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου στην ποιότητα της εταιρι-
κής διακυβέρνησης επιχειρήσεων και οργανισμών 
και να εξεταστεί πως διαμορφώνεται η ευθύνη των 
διοικούντων δεδομένης της συμμετοχής μη εκτελε-
στικών μελών στις Επιτροπές του Διοικητικού Συμ-
βουλίου. 
Να διερευνηθεί η συμβολή της τεχνολογίας στην 

εξυπηρέτηση των στόχων της καλής εταιρικής δια-
κυβέρνησης.
Να επεξηγηθεί πως η βελτίωση της πληροφόρη-
σης (εσωτερικής και εξωτερικής επικοινωνίας) που 
απορρέει από την εφαρμογή συστημάτων καλής 
εταιρικής διακυβέρνησης συμβάλει στην αύξηση της 
εμπιστοσύνης για την εταιρεία και στη δημιουργία 
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Να παρουσιαστεί το νέο ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο 
για τους υποχρεωτικούς ελέγχους και το νέο πρότυ-
πο για το περιεχόμενο και την κατάρτιση των Εκθέ-
σεων Ελέγχου των νόμιμων ελεγκτών.
Πληροφορίες:
h t t p : / / w w w . a m c h a m . g r / w p - c o n t e n t /
uploads/2017/05/corpgovprogr.pdf
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ΤΕΕ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΑΝΟΙΧΤΗ πΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣυΜΜΕΤΟΧΗΣ γΙΑ ΣΧΕδΙΑ ΚΑΙ 
ΙδΕΕΣ βΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΩΝ ξΕΝΟδΟΧΕΙΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑπΕ

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟγΙΟ, δΑΣΙΚΟΙ ΧΑΡΤΕΣ, πΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ 

ΣυΝΑΝΤΗΣΗ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑπΤυξΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ βΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ξΕΚΙΝΟυΝ ΤΑ πΡΩΤΑ ΕΡγΑ ΣΤΑ ΕΙδΙΚΑ ΑΝΑπΤυξΙΑΚΑ πΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ βΟΡΕΙΟυ ΚΑΙ 
ΝΟΤΙΟυ ΑΙγΑΙΟυ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΑΝ. υπΟυΡγΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

To Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας έχοντας υπόψη τόσο το 
συγκριτικό πλεονέκτημα της Ελλάδας σε τομείς όπως το φυ-
σικό περιβάλλον και το τουριστικό ενδιαφέρον, όσο και την 
αναγνώριση της ανάγκης αναβάθμισης των ξενοδοχειακών 
και των εν γένει τουριστικών μας μονάδων, έθεσε υπό την 
αιγίδα του την 4η Διεθνή έκθεση Τουρισμού με τίτλο «Greek 
Tourism Expo ‘17» που θα πραγματοποιηθεί από 8 έως 10 Δε-
κεμβρίου 2017, στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO. 
Στο πλαίσιο των δράσεων που προγραμματίζει το ΤΕΕ για την 
ουσιαστική παρουσία του και στον Τομέα του Τουρισμού, 

δημοσιεύει : Ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής στην Έκθεση 
«Greek Tourism Expo ‘17» που υποστηρίζεται από το ΤΕΕ, το 
Ελληνικό Τμήμα της UIA και το Διεθνές Πρόγραμμα της UIA 
ARES «Αρχιτεκτονική και Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» για: 
Μακέτες και Σχέδια υλοποιημένων βιοκλιματικών Ξενοδοχεί-
ων. Ιδέες για νέα Ξενοδοχεία, πάντοτε με τη χρήση ανανεώσι-
μων πηγών ενέργειας.
Οι προτάσεις θα αποσταλούν στο ΤΕΕ, σχεδιασμένες σε χαρτί 
Α3, κάθετης διάταξης, για τη Δ/νση Ευρωπαϊκών Θεμάτων 
και Διεθνών Σχέσεων / Τμήμα Διεθνών Σχέσεων, Νίκης 

4, 10563, Αθήνα, καθώς και ηλεκτρονικά στη διεύθυνση 
greok@central.tee.gr. Καταληκτική ημερομηνία : 23 Ιουνίου 
2017. Στην Έκθεση θα παρουσιαστούν όσες προτάσεις επιλε-
γούν σε ειδικό χώρο στο Εκθεσιακό Κέντρο, ενώ σύμφωνα 
με τα σχέδια των συντελεστών της καλύτερης πρότασης που 
θα επιλεγεί μεταξύ των ιδεών, θα κατασκευαστούν επί τόπου 
πρότυπα: 1.πράσινου -βιοκλιματικού δωματίου με το λουτρό 
του 2.υποδοχής (reception) πράσινου-βιοκλιματικού ξενοδο-
χείου. Περισσότερες πληροφορίες: greok@central.tee.gr

Μέχρι τον Σεπτέμβριο θα πρέπει να έχει ψηφιστεί το νέο νο-
μοθετικό πλαίσιο για την λειτουργία του κτηματολογίου που 
προβλέπει την συγχώνευση των κτηματολογικών γραφείων 
με τα 398 υποθηκοφυλακεία της χώρας και την δημιουργία 
ενός νέου ενιαίου κρατικού φορέα. Το newmoney.gr έγραψε 
ότι σύμφωνα με το προσχέδιο της συμφωνίας με τους θε-
σμούς, η ΕΚΧΑ θα ακολουθήσει το σχέδιο που έχει προκρίνει η 
Παγκόσμια Τράπεζα που αποτελεί τον τεχνικό σύμβουλο της 

εταιρείας. Το Κυβερνητικό συμβούλιο οικονομικής πολιτικής 
θα πρέπει να εγκρίνει το νέο πλαίσιο και τον οδικό χάρτη για 
τα κτηματολογικά γραφεία, που εκτιμάται ότι θα εξασφαλίσει 
επαρκή οικονομική και διοικητική αυτονομία στο νέο οργανι-
σμό. Σφικτό είναι το χρονοδιάγραμμα και για τους δασικούς 
χάρτες. Μέχρι τον Σεπτέμβριο προβλέπεται να εγκριθούν οι 
δασικές χάρτες που δεν έχουν αντιρρήσεις ενώ για εκείνους 
που έχουν, το αργότερο έως τον Μάρτιο του 2018. Σε ότι 

αφορά τους δασικούς χάρτες, στο υπόλοιπο της χώρας η 
ανάρτηση προβλέπεται έως τον Ιούλιο του 2017, χρονοδιά-
γραμμα εξαιρετικά φιλόδοξο. Το μνημόνιο προβλέπει επίσης 
κωδικοποίηση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και την ψη-
φιοποίηση των χαρτών που συνοδεύουν το θεσμικό πλαίσιο 
για το περιβάλλον. Οι σχετικές προτάσεις προβλέπεται να ορι-
στικοποιηθούν από τις αρχές έως τον προσεχή Ιούλιο.

«Η κυβέρνηση αποδίδει στρατηγική σημασία στην ανάπτυ-
ξη της ελληνικής βιομηχανίας και τη θεωρεί βασικό πυλώνα 
του νέου παραγωγικού υποδείγματος Βιώσιμης και Δίκαιης 
Ανάπτυξης» τόνισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης 
Δραγασάκης, κατά τη διάρκεια της συνάντησής του, με αντι-
προσωπεία της μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Ελληνική Παρα-
γωγή-Συμβούλιο Βιομηχανιών για την Ανάπτυξη». Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι εκπρόσωποι της «Ελληνική Παραγωγή» 
παρουσίασαν τους στόχους του νέου φορέα και ανέλυσαν 
τους σχεδιασμούς τους για την ενίσχυση της παραγωγικής 
βάσης της χώρας, με τη βιομηχανική παραγωγή σε κεντρική 
θέση. Διατύπωσαν μάλιστα την άποψη, ότι όχι μόνο υφίστα-
ται η ανάγκη, αλλά και υπάρχει ισχυρή δυναμική για αύξηση 
της συμμετοχής της μεταποίησης στο εθνικό προϊόν, μέσα από 
τη διενέργεια σημαντικών επενδύσεων τα επόμενα χρόνια. Ο 

αντιπρόεδρος χαρακτήρισε θετική εξέλιξη τη δημιουργία του 
νέου φορέα και δήλωσε ότι η κυβέρνηση αποδίδει στρατηγι-
κή σημασία στην ανάπτυξη της ελληνικής βιομηχανίας και τη 
θεωρεί βασικό πυλώνα του νέου παραγωγικού υποδείγματος 
Βιώσιμης και Δίκαιης Ανάπτυξης. Ο κ. Δραγασάκης τόνισε 
επίσης, ότι χρειάζεται σοβαρή δουλειά για τη διαμόρφωση 
σύγχρονης, συνεκτικής και αξιόπιστης βιομηχανικής στρατη-
γικής, καθώς και για την αντιμετώπιση διαδεδομένων απόψε-
ων που τείνουν να θεωρούν αυτόν το στόχο είτε μη αναγκαίο, 
είτε ανέφικτο. Συνεχίζοντας, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης 
υπογράμμισε, πως μια τέτοια πολιτική δεν θα έχει τύχη εάν 
παγιδευτεί σε λογικές χαμηλών μισθών, υποβάθμισης της ερ-
γασίας και του φυσικού περιβάλλοντος. Αντίθετα, η πολιτική 
αυτή θα είναι βιώσιμη και θα παράγει προωθητικά αποτελέ-
σματα εάν στηριχθεί στην αξιοποίηση της γνώσης, την ενσω-

μάτωση της καινοτομίας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας, τον 
σεβασμό και την αναβάθμιση της εργασίας και την κοινωνικά 
υπεύθυνη επιχειρηματικότητα. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν 
στην ανάπτυξη ενός σταθερού καναλιού επικοινωνίας και 
στην εδραίωση συστηματικής συνεργασίας για την προώ-
θηση της πολιτικής για τη βιομηχανία και τη μεταποίηση εν 
γένει. Την «Ελληνική Παραγωγή» εκπροσώπησαν οι Μιχάλης 
Στασινόπουλος (ΕΛΒΑΛ- Ελληνική Βιομηχανία Αλουμινίου 
ΑΕ), Αθανάσιος Σαββάκης (πρόεδρος του Συνδέσμου Βιο-
μηχανιών Βορείου Ελλάδος), Λυμπέρης Πολυχρονόπουλος 
(πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΜΙΝ Βωξίτες 
ΑΕ), Ευριπίδης Δοντάς (πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
της ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ).

Ξεκίνησαν σήμερα τα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα 
Βορείου και Νοτίου Αιγαίου. Σύμφωνα με απόφαση του 
αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξη 
Χαρίτση, τα δύο προγράμματα είναι ειδικά σχεδιασμένα για 
τα νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και θα χρηματοδο-
τηθούν αποκλειστικά από εθνικούς πόρους ύψους 50 εκατ. 
ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Με τη χθεσινή υπογραφή 
της υπουργικής απόφασης από τον αναπληρωτή υπουργό 
ξεκινά άμεσα η διαδικασία υποβολής και ένταξης έργων στα 

προγράμματα. «Με τα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα Βο-
ρείου και Νοτίου Αιγαίου κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας 
και παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία στις τοπικές κοινωνίες 
που θα τις βοηθήσουν να ξεκλειδώσουν τις αναπτυξιακές τους 
δυνατότητες. Αντιμετωπίζουμε τις προκλήσεις που θέτει η νη-
σιωτικότητα και στηρίζουμε τα νησιά που σήκωσαν το κύριο 
βάρος των προσφυγικών ροών», δήλωσε ο κ. Χαρίτσης. Στο 
πλαίσιο αυτό καλεί «όλους τους αυτοδιοικητικούς και παρα-
γωγικούς φορείς, που μπορούν να συμμετέχουν ισότιμα στα 

Προγράμματα, να υποβάλλουν τις προτάσεις τους για έργα 
στοχευμένα, που απαντούν στις αναπτυξιακές ανάγκες των 
νησιών και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων και 
των επισκεπτών τους». Επιπλέον σημειώνει ότι τα Προγράμ-
ματα είναι ήδη έτοιμα και τις επόμενες μέρες θα ενταχθούν τα 
πρώτα έργα.
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γΙΑΤΙ πΕΤΡΕΛΑΪΚΟΙ ΚΟΛΟΣΣΟΙ «φΛΕΡΤΑΡΟυΝ» ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΑΣ
Ο πρόεδρος της ΕΔΕΥ Ι. Μπασιάς μίλησε στο Euro2day.
gr και απαρρίθμησε τους λόγους για τους οποίους πο-
λυεθνικές προτίθενται να κάνουν έρευνες σε Ιόνιο και 
νότια της Κρήτης. Η δουλειά των ΕΛΠΕ, Energean Oil & 
Gas και το έργο της ΕΔΕΥ. Αναλυτικά σε ρεπορτάζ του 
Χ. Κολώνα αναφέρεται ότι και ξαφνικά ο φάκελος των 
ελληνικών κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αε-
ρίου βγήκε ξανά από τα... συρτάρια, με μεγάλους μά-
λιστα πετρελαϊκούς κολοσσούς να έρχονται ακόμη και 
στη χώρα μας, εκδηλώνοντας ενδιαφέρον για έρευνες. 
Η είδηση του ερχομού υψηλότατων στελεχών της 
ExxonMobil και οι συναντήσεις με εκπροσώπους της 
κυβέρνησης, η προ μηνών συμφωνία του ισπανικού 
κολοσσού Repsol με την Energean Oil & Gas, η υπο-
βληθείσα πρόταση για έρευνες στο «οικόπεδο 2» από 
την κοινοπραξία της γαλλικής Total με τα ΕΛ.ΠΕ και 
την ιταλική Edison, αν μη τι άλλο, δείχνουν μία έντονη 
κινητικότητα γύρω από τους ελληνικούς υδρογονάν-
θρακες, που αναζοπυρώνουν τα σενάρια περί ύπαρξης 
κοιτασμάτων στο υπέδαφος της χώρας. Ποιοι είναι, 
όμως, οι λόγοι που φέρνουν την Ελλάδα στο προσκή-
νιο του ενδιαφέροντος των ξένων πολυεθνικών, με δε-
δομένο ότι είχαν προηγηθεί διαγωνισμοί και κυρίως ο 
2ος γύρος παραχωρήσεων; Σε πέντε τους απαριθμεί ο 
πρόεδρος της Ελληνικής Διαχειριστικής Εταιρίας Υδρο-

γονανθράκων (ΕΔΕΥ) Ιωάννης Μπασιάς, ο οποίος μιλά 
στο Euro2day.gr κι εξηγεί: «Ο πρώτος λόγος έχει να κά-
νει με την πρόσφατη ανακάλυψη του κοιτάσματος Ζορ 
στη θαλάσσια περιοχή της Αιγύπτου». Σύμφωνα με τον 
κ. Μπασιά, πρόκειται για περιοχή με «ασβεστολιθικά 
πετρώματα που έκρυβαν το κοίτασμα και ουσιαστικά 
επιβεβαιώνεται η ύπαρξη υδρογονανθράκων σε αυτή 
τη συγκεκριμένη γεωλογική δομή. Αντίστοιχες μορφές 
υπάρχουν και στον ελληνικό χώρο και μάλιστα στο 
Ιόνιο Πέλαγος». Ο πρόεδρος της ΕΔΕΥ, σε πρόσφατη 
ημερίδα, τον περασμένο Μάρτιο, είχε μιλήσει για μι-
κρά Ζορ στην προαναφερόμενη περιοχή. Η γεωπολιτι-
κή ασφάλεια της χώρας είναι ακόμη ένας λόγος για τον 
οποίο οι μεγάλες εταιρίες τη βλέπουν ως επενδυτικό 
προορισμό. Όπως εξηγεί ο κ. Μπασιάς, «ο δεύτερος λό-
γος αφορά στο ότι βρισκόμαστε σε μία περιοχή, από το 
Ιόνιο Πέλαγος μέχρι και νότια της Κρήτης, που δεν έχει 
γεωπολιτικά προβλήματα και αναταραχές. Πρόκειται 
για ενθαρρυντικό γεγονός, το οποίο μετρούν σοβαρά 
οι εταιρίες». Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΔΕΥ, ο τρί-
τος λόγος για τον οποίο οι πετρελαϊκές εταιρίες έπια-
σαν ξανά δουλειά και βλέπουν με διαφορετικό «μάτι» 
την περιοχή μας είναι οικονομικός: «Μετά από τρία 
χρόνια οικονομικής κρίσης, το κόστος των καινούρ-
γιων τεχνολογιών που αφορούν στις έρευνες υδρο-

γονανθράκων έχει μειωθεί», σημειώνει στο Euro2day.
gr και συνεχίζει: «Το 2014 ούτε καν θα το σκέφτονταν 
οι εταιρίες να προχωρήσουν σε επενδύσεις όπως διε-
νέργεια σεισμικών ερευνών, νέα ερμηνεία σεισμικών 
δεδομένων, γεωτρήσεις κ.λπ.». Η δουλειά που έχουν 
κάνει επίσης οι ελληνικές εταιρίες Ελληνικά Πετρέλαια 
και Energean Oil & Gas είναι σημαντική ως προς αυτόν 
τον τομέα. Και αυτός είναι ο τέταρτος λόγος. Όπως το-
νίζει ο κ. Μπασιάς, «οι δύο όμιλοι γνωρίζουν καλά την 
περιοχή, έχουν δεδομένα στη διάθεσή τους και συνε-
πώς έχουν επιδοθεί σε έναν αγώνα προσέλκυσης επεν-
δυτών. Και πράγματι το έχουν καταφέρει». Ο πέμπτος 
λόγος επικεντρώνεται στο έργο που έχει ξεκινήσει να 
κάνει η νεοσυσταθείσα ΕΔΕΥ: «Έχουμε μιλήσει σχεδόν 
με όλες τις μεγάλες εταιρίες του χώρου. Συμμετέχουμε 
σε ειδικές ενημερωτικές ημερίδες, όπως τελευταία στο 
Χιούστον, στο Βέλγιο, στη Ρώμη και στην Κύπρο. Το 
ενδιαφέρον είναι σημαντικό». Παράλληλα, η ΕΔΕΥ έχει 
συμφωνήσει με τη νορβηγική εταιρία PGS, στο πλαίσιο 
του γενικού συμβολαίου που είχε κάνει το ελληνικό 
δημόσιο, για διενέργεια νέων σεισμικών ερευνών νό-
τια της Κρήτης αλλά και ανάμεσα στα Κύθηρα και τα 
Χανιά, προκειμένου να ληφθούν πιο ακριβή δεδομένα.

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΩΝ ΚΑΙ Η ΕγΚΡΙΣΗ ΤΗΣ DGENErGy γΙΑ ΑδΜΗΕ 

ΕγΚΡΙΘΗΚΑΝ ΑπΟ ΤΗΝ ΡΑΕ ΟΙ πΡΟΤυπΕΣ ΣυΜβΑΣΕΙΣ γΙΑ φυΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΚΑΙ  LNG

Μετά το πράσινο φως που άναψε η Επιτροπή Αντα-
γωνισμού προ ημερών για την έγκριση της μεταβί-
βασης του 24% του ΑΔΜΗΕ στην κινεζική State Grid, 
σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα αναμένεται να 
υπάρξουν νέα από τις Βρυξέλλες και για την πιστο-
ποίηση του διαχειριστή που θα ανοίξει το δρόμο για 
την ολοκλήρωση της απόσχισης. Το energypress.
gr  γράφει ότι σύμφωνα με πληροφορίες έχουν ήδη 
απαντηθεί τα βασικά σημεία στα οποία είχαν τεθεί 
ερωτήματα από τη DGEnergy και τα οποία μεταξύ 
άλλων αφορούσαν στα εξής ζητήματα: την ασφάλεια 
εφοδιασμού, τα διοικητικά δικαιώματα των διαφό-
ρων κατηγοριών μετόχων και επενδυτών, την ανε-

ξάρτησία του ελέγχου του Δημοσίου καθώς και άλλα 
θέματα αλλαγών στο καταστατικό του ΑΔΜΗΕ. Υπεν-
θυμίζεται για παράδειγμα ότι έχει υπάρξει νομοθετι-
κή ρύθμιση στην οποία καθορίζεται ότι ο έλεγχος του 
Δημοσίου επί του ΑΔΜΗΕ ασκείται από το υπουργείο 
ενέργειας, ούτως ώστε να μη θεωρείται ότι υπάρχει 
θέμα ανεξαρτησίας σε σχέση με τον έλεγχο του δημο-
σίου επί της ΔΕΗ που ασκείται από το υπουργείο οι-
κονομικών. Επίσης στις απαντήσεις που δόθηκαν κα-
θορίζονται τα δικαιώματα του στρατηγικού μετόχου 
μειοψηφίας (State Grid) για τον οποίο θυμίζουμε ότι 
υπάρχει έγκριση και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ανταγωνισμού σε σχέση με το merger control. Τέλος 

αξίζει να αναφερθεί ότι η πιστοποίηση που θα εκδο-
θεί να προβλέπει τακτικό επανέλεγχο και στενή επιτή-
ρηση σε σχέση με πιθανές αλλαγές στο καθεστώς που 
διέπει τον ΑΔΜΗΕ και τους μετόχους του. Οι σχετικές 
προβλέψεις, σχετίζονται σύμφωνα με πληροφορίες 
με την πιθανή συνεργασία της ΔΕΗ με την κρατική κι-
νεζική εταιρεία CMEC στο πρότζεκτ Μελίτη 2. Εφόσον 
οι δύο πλευρές (ΔΕΗ – CMEC) επιμείνουν στη συγκε-
κριμένη συνεργασία τότε εκτιμάται ότι θα πρέπει να 
υπάρξει επανεξέταση και επανέλεγχος των όρων για 
την πιστοποίηση του ΑΔΜΗΕ.

Την έγκριση της Πρότυπης Σύμβασης Πλαίσιο για τη 
Μεταφορά Φυσικού Αερίου, καθώς και της Πρότυπης 
Σύμβασης Πλαίσιο Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποι-
ημένου Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ), τις οποίες κατήρτισε 
και υπέβαλε προς έγκριση ο ΔΕΣΦΑ , σύμφωνα με το 
energypress.gr  αποφάσισε η ΡΑΕ.
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ΕΡγΟ ΣΤΡΑΤΗγΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ γΙΑ ΤΗΝ ΝΑ ΕυΡΩπΗ Ο ΤΑΡ, δΗΛΩΣΕ Ο 
πΡΟΕδΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟπΡΑξΙΑΣ 
Τη στρατηγική σημασία του Διαδριατικού Αγωγού 
Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ AG) για την ενεργειακή διαφο-
ροποίηση και ασφάλειας της Ευρώπης τόνισε ο διευ-
θυντής της κοινοπραξίας, Ρίκαρντ Σκούφιας, μιλώντας 
στο Διευθυντή της EurActiv.gr, Νίκο Λαμπρόπουλο 
και τη δημοσιογράφο Άρια Κούτρα, υποστηρίζοντας 
ότι «ευρύτερη ΝΑ Ευρώπη είναι από τις περιοχές που 
θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο από το 
«άνοιγμα» του Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου». 
Είπε ότι οι εργασίες του αγωγού προχωρούν σύμφωνα 
με το χρονοδιάγραμμα, παρά τις κάποιες καθυστερή-
σεις στην Ιταλία, σημειώνοντας ότι μέχρι στιγμής έχει 
ολοκληρωθεί το 41% του έργου. 
Αναφορικά με την Ελλάδα, είπε ότι στην Ελλάδα και 
την Αλβανία «έχει καθαριστεί και διαμορφωθεί σχεδόν 
το 50% του διαδρόμου κατασκευής του ΤΑΡ» και «συ-
νεχίζουν να παραδίδονται σωληναγωγοί στα λιμάνια 
της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης και της Αλεξανδρού-
πολης». Ακολουθεί ολόκληρη η συνέντευξη η οποία 
έχει ως εξής:

-Ενδέχεται η πολιτική αναταραχή στα βαλκά-
νια να επηρεάσει το μέλλον των ενεργειακών 
σχεδίων στην περιοχή; υπάρχει κάποια ιδιαί-
τερη ανησυχία για την κατάσταση στην Τουρ-
κία;
-Η ευρύτερη ΝΑ Ευρώπη είναι από τις περιοχές που 
θα μπορούσαν να επωφεληθούν περισσότερο από το 
«άνοιγμα» του Νοτίου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου. 
Κι αυτό γιατί πολλές από τις αγορές της δεν διαθέτουν 
φυσικό αέριο στο ενεργειακό τους μείγμα, το οποίο 
σημαίνει ότι χρησιμοποιούν ακόμη μεγάλες ποσότητες 
άνθρακα. 
Επομένως, εφόσον ο ΤΑΡ έχει δεσμευθεί να προσφέρει 
διασύνδεση με πολλές αγορές αερίου στην περιοχή, η 
υλοποίηση του έργου αποτελεί ευκαιρία να μειώσουν 
το ποσοστό άνθρακα στο ενεργειακό τους μείγμα, εξα-
σφαλίζοντας έτσι ένα πιο βιώσιμο ενεργειακό μέλλον. 
Δεδομένων αυτών, θα ήθελα να τονίσω ότι ο ΤΑΡ δεν 
είναι επιφορτισμένος με τη δημιουργία υποδομών αε-
ρίου στη ΝΑ Ευρώπη, παρά μόνο με την κατασκευή 
του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου που θα 
διέρχεται από την Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιτα-
λία. Επαναλαμβάνω, ωστόσο, τη δεύσμευση του ΤΑΡ 
να διευκολύνει τη διασύνδεση με στρατηγικά έργα 
υποδομής, όπως ο Αγωγός Ιονίου-Αδριατικής, και ο 
Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB). 
Επιπλέον, διατηρούμε τη δέσμευσή μας να συμβάλ-
λουμε στα σχέδια της Αλβανίας σε ό,τι αφορά το φυ-
σικό αέριο (Albanian Gas Master Plan), προσφέροντας 
τεχνογνωσία και σημεία διασύνδεσης σε κάθε μία από 
τις τρεις φιλοξενούσες χώρες. 
Αναφορικά με τη δεύτερη ερώτηση, θα ήθελα να ση-
μειώσω ότι ο ΤΑΡ δεσμεύεται από μακρόχρονη συμ-

φωνία μεταφοράς φυσικού αερίου, διάρκειας 25 ετών. 
Τον Σεπτέμβριο του 2013, η Κοινοπραξία του Shah 
Deniz ανακοίνωσε την υπογραφή σχετικών συμφωνι-
ών για την πώληση 10 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού 
αερίου το χρόνο από το κοίτασμα του Shah Deniz στο 
Αζερμπαϊτζάν, στο πλαίσιο της ανάπτυξης της δεύτε-
ρης φάσης του έργου στην περιοχή.

-πώς εξελίσσεται το έργο στην Ελλάδα και την 
Ιταλία; υπάρχει ομαλή συνεργασία με την κε-
ντρική κυβέρνηση και τις τοπικές αρχές σύμ-
φωνη με τα χρονοδιαγράμματα που έχουν 
συμφωνηθεί;
-Οι κατασκευαστικές εργασίες στις τρεις χώρες που 
φιλοξενούν τον ΤΑΡ ξεκίνησαν τον Μάιο του 2016 και 
μέχρι σήμερα η κατασκευή προχωρά βάσει χρονοδια-
γράμματος. 
Σε ό,τι αφορά τη συνολική προόοδο του έργου, έχει 
ολοκληρωθεί περί το 41% των εργασιών – ποσοστό 
στο οποίο συμπεριλαμβάνονται τα πεδία μηχανικής, 
προμηθειών και κατασκευής. 
Στην Ελλάδα, έως τις αρχές Μαΐου 2017, είχαν καθα-
ριστεί και διαμορφωθεί σχεδόν 270 χλμ. της Ζώνης 
Εργασίας του αγωγού, 234 χλμ. είχαν ενωθεί, και 203 
χλμ. είχαν συγκολληθεί. Επίσης, σε 115 χλμ. ο αγωγός 
είχε καλυφθεί με χώμα και 21 χλμ. γης βρίσκονταν στη 
φάση αποκατάστασης. 
Ταυτόχρονα, συνεχίζουν να παραδίδονται σωληνα-
γωγοί στα λιμάνια της Καβάλας, της Θεσσαλονίκης και 
της Αλεξανδρούπολης. 
Μέχρι στιγμής, περίπου 66% από το σύνολο των 
32.000 σωληναγωγών που θα χρειαστούν για την 
κατασκευή των 550 χλμ. του ελληνικού τμήματος του 
ΤΑΡ έχουν παραληφθεί. 
Στην Αλβανία, έχουν καθαριστεί και διαμορφωθεί πε-
ρίπου 109 χλμ. κατά μήκος της όδευσης, έχουν ενωθεί 
95 χλμ. και συγκολληθεί 78 χλμ., ενώ περί τα 58 χλμ 
έχουν καλυφθεί με χώμα. Αυτό σημαίνει ότι σε Ελλά-
δα και της Αλβανία έχει καθαριστεί και διαμορφωθεί 
σχεδόν το 50% του διαδρόμου κατασκευής του ΤΑΡ 

(περίπου 380 χλμ. από τα συνολικά 765). 
Επιπλέον, έχουμε συγκολλήσει περισσότερο από το 
35% των χαλύβδινων σωληναγωγών, ενώ το 20% εξ 
αυτών βρίσκεται ήδη στο έδαφος. 
Στην Ιταλία, σε συνέχεια της Ενιαίας Άδειας που εξέδω-
σε το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών στις 20 
Μαΐου 2015, ο ΤΑΡ συνεχίζει την πρόοδο του σε ό,τι 
αφορά δευτερεύουσες δραστηριότητες. 
Το καλοκαίρι του 2016 διεξήγαγε έρευνες μη εκραγέ-
ντων πυρομαχικών (UXO) και αρχαιολογικές μελέτες, 
καθώς και φυτοϋγειονομική επεξεργασία (ψεκασμός 
ελαιόδενδρων κατά μήκος της όδευσης του ΤΑΡ, προ-
ετοιμάζοντάς τα για τη μετακίνησή τους). 
Σε συνδυασμό με τις γεωλογικές μελέτες στην παρα-
λία της San Foca και της ενδημικής μακκίας βλάστη-
σης, (σ.σ. είδος βλάστησης που απαντά στις ακτές της 
Νοτίου Ιταλίας) έχει ολοκληρωθεί κάθε προετοιμασία 
για την κατασκευή του μήκους 1,5 χλμ. μικρο-τούνελ 
εντός του έτους. 
Ο ΤΑΡ έχει λάβει σημαντική υποστήριξη από τις κυβερ-
νήσεις και τις αρμόδιες αρχές των τριών φιλοξενουσών 
χωρών – υποστήριξη καίρια για την επιτυχή πρόοδο 
του έργου. Και είμαστε ευγνώμονες για τη συνεργασία 
και τη συνεχιζόμενη υποστήριξή τους. 
Σε πιο τοπικό επίπεδο στην Ιταλία, η διαδικασία αδειο-
δότησης σημειώνει κάποιες καθυστερήσεις λόγω του 
χρόνου που απαιτεί το περιφερειακό σύστημα αδειών. 
Είμαστε βέβαιοι, ωστόσο, ότι οι δραστηριότητες του 
ΤΑΡ στην περιοχή θα συνεχιστούν βάσει πλάνου.

-Καταβάλλονται προσπάθειες για την ανά-
καμψη ανταγωνιστικών έργων του ΤΑΡ στην 
περιοχή. πιστεύετε ότι υπάρχει χώρος για 
ανταγωνισμό; πιστεύετε ότι μπορούν να απο-
τελέσουν απειλή για το σχέδιό σας;
-Ο ΤΑΡ δεν σχολιάζει άλλα συστήματα αγωγών. Σε ό,τι 
αφορά το δικό μας στόχο, ο ΤΑΡ ως έργο δεσμεύεται 
από μακρόχρονη συμφωνία μεταφοράς φυσικού αερί-
ου, διάρκειας 25 ετών, ενώ ταυτόχρονα αποτελεί έργο 
στρατηγικής σημασίας για την Ευρώπη και την ενερ-
γειακή της διαφοροποίηση και ασφάλεια. 
Σε αυτό το πλαίσιο και ως το ευρωπαϊκό σκέλος του 
εκτεταμένου Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου, ο 
ΤΑΡ δεσμεύεται πλήρως να κατασκευάσει αγωγό μή-
κους περίπου 880 χλμ. που θα μεταφέρει φυσικό αέ-
ριο –αρχικά 10 δισ. κυβικά μέτρα το χρόνο– από το 
κοίτασμα Shah Deniz II της Κασπίας Θάλασσας στην 
Ευρώπη, μέσω Ελλάδας, Αλβανίας και Ιταλίας.
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Παράταση πέντε μηνών, έως τις 31 Οκτωβρίου, πήρε η προ-
θεσμία κατάθεσης μη δεσμευτικής εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 
για τη δημιουργία εμπορευματικού κέντρου στο πρώην στρα-
τόπεδο Γκόνου στη Θεσσαλονίκη, η οποία κανονικά έληγε στις 
31 Μαΐου. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διευθύνων σύμβουλος 
της ΓΑΙΑΟΣΕ, Αθανάσιος Σχίζας, επισήμανε ότι «η παράταση 
δόθηκε κατόπιν αιτήματος του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλο-
νίκης (ΟΛΘ), προκειμένου, μεταξύ άλλων, να προχωρήσουν 
και να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες ανάδειξης του επενδυτή 
που θα μπει στο λιμάνι», ώστε να προετοιμαστεί καλύτερα 
-και με βάση τα νέα δεδομένα- η κατάθεση μη δεσμευτικής 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τους ενδιαφερόμενους. (σσ 
η λειτουργία του εμπορευματικού κέντρου θα είναι άμεσα 
συνδεδεμένη με εκείνη του λιμανιού, οπότε οι εξελίξεις στο ένα 
επηρεάζουν άμεσα το άλλο).  Κατά τον κ. Σχίζα, μέχρι το τέλος 
του 2017 εκτιμάται ότι θα έχει ξεκινήσει και η διαδικασία για 
την κατάθεση δεσμευτικών προσφορών για το εμπορευματι-
κό κέντρο στο πρώην στρατόπεδο, ενώ οι εξελίξεις στο λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης, όπου ήδη έχει αναδειχτεί ως προτιμητέος 
πλειοδότης για το 67% του μετοχικού κεφαλαίου της ΟΛΘ η 
κοινοπραξία DIEP- Terminal Link- Belterra, «πιθανότατα θα 
προσελκύσουν και άλλες συμμετοχές (στον διαγωνισμό για το 
στρατόπεδο Γκόνου)». Όπως δήλωσε ο διευθύνων σύμβου-
λος της ΓΑΙΑΟΣΕ, έως τότε το όλο θέμα θα βρίσκεται στο στά-
διο της διαβούλευσης με την αγορά: «Θα ακούσουμε όλες τις 
προτάσεις και θα τις αξιολογήσουμε» επισήμανε. Ερωτηθείς αν 
το γεγονός, ότι τον φάκελο για το στρατόπεδο Γκόνου έχει ήδη 

παραλάβει και η κοινοπραξία που πλειοδότησε για το λιμάνι 
της Θεσσαλονίκης, ενδέχεται να κόψει την επενδυτική «όρεξη» 
των υπόλοιπων ενδιαφερόμενων, ο κ. Σχίζας απάντησε ότι 
«όχι μόνο όλοι ξεκινούν από την ίδια βάση», αλλά «πιθανότατα 
θα έχουμε κι άλλες συμμετοχές».
-Ο πρόεδρος του ΟΛΘ: Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο 
πρόεδρος του ΟΛΘ, Κωνσταντίνος Μέλλιος, ο οποίος δήλωσε 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι «οι εξελίξεις στον ΟΛΘ θα βοηθήσουν να 
διαμορφωθεί καλύτερη διαδικασία και για το στρατόπεδο 
Γκόνου. Επειδή είμαστε σε μεταβατική περίοδο και η ύπαρξη 
ολοκληρωμένου κέντρου logistics με σιδηροδρομικές υποδο-
μές κοντά στο λιμάνι, είναι πάρα πολύ πιθανό να ενδιαφέρει και 
τον επενδυτή, ζητήσαμε την παράταση, προκειμένου να δοθεί 
χρόνος και στη νέα ιδιοκτησία και στην υπάρχουσα διοίκηση, 
για καλύτερο σχεδιασμό». Κατά τον ίδιο, η ύπαρξη ενός επεν-
δυτή που θα αναπτύξει το λιμάνι, πιθανότατα θα οδηγήσει σε 
μεγαλύτερη επιτυχία τη διαγωνιστική διαδικασία για το στρα-
τόπεδο Γκόνου, χωρίς να αποκλείεται να αυξηθεί ο αριθμός 
των εταιρειών ή σχημάτων (10-11 μέχρι σήμερα έχουν πάρει 
πληροφορίες), που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.  Ο κ. 
Μέλλιος υπενθύμισε ακόμη, ότι και στην περίπτωση του Θριά-
σιου, «ο διαγωνισμός είχε πάει τρία-τέσσερα χρόνια πίσω [...] 
καθώς το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί καλό αποτέλεσμα και 
η διαγωνιστική διαδικασία να πετύχει».
-Ποιοι έχουν παραλάβει τον φάκελο: Τον φάκελο για το εμπο-
ρευματικό κέντρο στο στρατόπεδο Γκόνου έχει παραλάβει η 
πλειοδότρια για τον ΟΛΘ κοινοπραξία του γερμανικού fund 

DIEP (47%) με τη γαλλική Terminal Link, θυγατρική του κο-
λοσσού CMA CGM (33%) και τη Belterra του ομίλου του Ιβάν 
Σαββίδη (20%), καθώς επίσης -μεταξύ άλλων- και οι ΤΕΡΝΑ, 
ΕΤΒΑ, Κuehne+Νagel, Valeur και Δομοτεχνική. Η προκήρυξη 
αφορά τη δημιουργία εμπορευματικού σταθμού σε γεωτεμά-
χιο στην περιοχή των Διαβατών του Δήμου Δέλτα στο Νομό 
Θεσσαλονίκης. Ερωτηθέντες για την προοπτική δημιουργίας 
του εμπορευματικού κέντρου στο στρατόπεδο Γκόνου, παρά-
γοντες της αγοράς ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι και στο Θριάσιο 
υπήρχε προ πολλού ενδιαφέρον, αλλά «το επενδυτικό πλάνο 
δεν έβγαινε» μέχρις ότου μπήκε διεθνής πάροχος στο λιμάνι 
του Πειραιά. Όπως παρατηρούσαν, η ολοκλήρωση της εγκα-
τάστασης του επενδυτή στο λιμάνι, θα αυξήσει την ανάγκη 
για τη δημιουργία αυτού που λέμε «dry port» στην περιοχή. 
Υπενθυμίζεται ότι ο φάκελος του διαγωνισμού για το 67% του 
ΟΛΘ θα πρέπει να περάσει για προσυμβατικό έλεγχο από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο, η δε σύμβαση αγοραπωλησίας μετοχών 
θα υπογραφεί μετά από την έγκρισή του. Η ολοκλήρωση της 
συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρ-
μόδιες αρχές και την ικανοποίηση ορισμένων περαιτέρω προ-
ϋποθέσεων που προβλέπονται στη σύμβαση αγοραπωλησίας 
μετοχών. Οι διαδικασίες αυτές αναμένεται να ολοκληρωθούν 
το φθινόπωρο, οπότε με τη λήξη της προθεσμίας για το στρα-
τόπεδο Γκόνου στις 31 Οκτωβρίου, θα ανοίξει κι αυτό το κεφά-
λαιο, δίνοντας σταδιακά υπόσταση σε μια ιδέα που συζητιέται 
επί χρόνια.

Πλήρες επενδυτικό πλάνο για την άμεση ανάπτυξη δικτύ-
ου οπτικών ινών (FFTx) κατέθεσε στην Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών& Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), η WIND Ελλάς. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το επενδυτικό πλάνο κατατέθηκε 
στην ΕΕΤΤ στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας του 
κανονισμού «Vectoring» η οποία θα καθορίσει τον οδικό 
χάρτη για την ψηφιακή ανάπτυξη της χώρας σε επίπεδο 
υποδομών. Έχοντας ήδη προγραμματίσει επενδύσεις για 

δίκτυα νέας γενιάς σε κινητή και σταθερή τηλεφωνία, που 
θα αγγίξουν το μισό δισ. ευρώ ως το 2022, η WIND Ελλάς 
στο πλάνο της για τις οπτικές ίνες αναφέρει αναλυτικά τις 
γεωγραφικές περιοχές στις οποίες θα επικεντρωθεί καθώς 
τις καινοτόμες τεχνολογίες που θα αναπτύξει ώστε να 
προσφέρει ευρυζωνικές ταχύτητες  που θα ξεκινούν από 
100Μbps και θα φτάνουν  το 1Gbps.  «Η τεχνογνωσία μας 
πάνω σε ευρυζωνικά δίκτυα και υποδομές σε συνδυασμό 

με την χρηματοοικονομική μας ευρωστία, μας επιτρέπουν 
να ξεκινήσουμε την κατασκευή ιδιόκτητου δικτύου  οπτι-
κών ινών (FFTx) την επόμενη μέρα της σχετικής έγκρισης 
από την ΕΕΤΤ. Η ταχύτητα ανάπτυξης των νέων δικτύων εί-
ναι κεφαλαιώδους σημασίας» δήλωσε σχετικά ο Αντώνης 
Τζωρτζακάκης, Γενικός Διευθυντής Σταθερής Τηλεφωνίας 
και Εταιρικών πελατών της WIND.

Οι προοπτικές του εξορυκτικού κλάδου για το 2017 εί-
ναι γενικώς θετικές καθώς εκτιμάται ότι στα μέταλλα θα 
υπάρξει σταθερότητα ή άνοδος τιμών, ενώ τα αδρανή 
υλικά αναμένεται να κινηθούν σε αντίστοιχα επίπεδα 
με το 2016. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό ανέφερε 
σήμερα στη κλειστή γενική συνέλευση του Συνδέσμου 
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων ο κ. Αθανάσιος Κεφάλας 

που επανεξελέγη στη θέση του προέδρου του Συν-
δέσμου. Ο ίδιος ανέφερε ότι η ένδειξη πως η κινέζικη 
οικονομία τελικά θα αποφύγει την απότομη προσγεί-
ωση αποτελεί θετική προοπτική για τον κλάδο και τις 
εξαγωγές, ωστόσο η επικείμενη σημαντική αύξηση των 
θαλάσσιων ναύλων αναμένεται να επηρεάσει αρνητικά 
κάποιες αγορές ενώ η διαφαινόμενη αύξηση του ενερ-

γειακού κόστους αποτελεί πρόκληση για τις εταιρείες το 
2017 και επιτάσσει φροντίδα στο τομέα του κόστους. 
Αντίστοιχα, το 2016 η Ελληνική εξορυκτική βιομηχα-
νία σημείωσε σταθερές ή αυξημένες επιδόσεις στους 
περισσότερους κλάδους της, με εξαίρεση τη σημαντικά 
μειωμένη παραγωγή λιγνίτη.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ πΑΡΑΤΑΣΗ πΕΝΤΕ ΜΗΝΩΝ ΣΤΟΝ δΙΑγΩΝΙΣΜΟ γΙΑ ΤΗ 
δΗΜΙΟυΡγΙΑ ΕΜπΟΡΕυΜΑΤΙΚΟυ ΚΕΝΤΡΟυ ΣΤΟ ΣΤΡΑΤΟπΕδΟ γΚΟΝΟυ

Η WiND ΕΛΛΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΗΝ ΕΕΤΤ ΤΟ ΕπΕΝδυΤΙΚΟ πΛΑΝΟ γΙΑ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ 
ΑΝΑπΤυξΗ δΙΚΤυΟυ ΟπΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ

ΘΕΤΙΚΕΣ ΟΙ πΡΟΟπΤΙΚΕΣ ΤΟυ ΕξΟΡυΚΤΙΚΟυ ΚΛΑδΟυ γΙΑ ΤΟ 2017 ΕΚΤΙΜΑ Ο πΡΟΕδΡΟΣ 
ΤΟυ ΣΜΕ
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«πΡΑΣΙΝΟ φΩΣ» ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΕπΟπΤΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΤΙΣ ΣυΜφΩΝΙΕΣ ΤΗΣ 
AtticA BANk ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΡΑΤΗγΙΚΟ ΕπΕΝδυΤΗ 

ΑυξΗΣΗ ΤΗΣ ΡΟΗΣ ΕπΕΝδυΣΕΩΝ ΚΕφΑΛΑΙΩΝ ΣΤΗ ΧΩΡΑ γΙΑ ΤΟ 2017 δΗΛΩΣΕ Ο  
υφυπΟυΡγΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

ΕπΑΝΕξΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΙδΙΚΩΝ φΟΡΩΝ ΣΤΗΝ ΤΗΛΕφΩΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ 
ζΗΤΑ Ο ΣΕβ

ΑπΟΧΩΡΕΙ Η δΕπΑ ΑπΟ ΤΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΣΕ ΑΤΤΙΚΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τα «κόκκινα δάνεια» τα οποία ως γνωστών αποτελούν 
τη μεγαλύτερη πληγή στους ισολογισμούς των τρα-
πεζών, απαιτούν προσεκτικούς χειρισμούς και ριζικές 
λύσεις προκειμένου και οι τράπεζες να απεγκλωβι-
στούν από το χρόνιο αυτό πρόβλημα και ταυτόχρονα 
οι δανειολήπτες να τύχουν τέτοιας μεταχείρισης, ώστε 
να μπορούν να ανταποκριθούν σήμερα και στο μέλλον 
στις νέες ρυθμίσεις που θα τους προταθούν. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕστο πλαίσιο αυτό και με αφορμή δη-
μοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας σε 
περιορισμένο αριθμό διαδικτυακών μέσων και ημε-
ρήσιου τύπου σχετικά με τις κινήσεις της Attica Bank 
στον τομέα αυτό, τραπεζικές πηγές επισημαίνουν ότι 
όλες οι σχετικές κινήσεις και συμφωνίες της τράπεζας 
αναφορικά με τη συμφωνία της με στρατηγικό επεν-
δυτή για περαιτέρω κεφαλαιακή της κάλυψη και τιτ-
λοποίηση των καταγγελμένων NPLs (μη εξυπηρετού-
μενων δανείων), ήταν σε συνεχή γνώση και σύμφωνη 

γνώμη όλων των εποπτικών αρχών. Σύμφωνα με τις 
ίδιες πηγές, χωρίς τις συγκεκριμένες συμφωνίες και τα 
αντίστοιχα οφέλη, η Attica Bank δεν θα μπορούσε να 
λειτουργήσει στο μέλλον, με όλες τις δυσμενέστατες σε 
παρόμοιες περιπτώσεις συνέπειες, καταστροφικές για 
τους μετόχους της. Επισημαίνεται ότι ο στρατηγικός 
επενδυτής αποδέχθηκε, παρά τις δυσμενείς οικονο-
μικές συνθήκες που διατρέχουν η χώρα και ο τραπε-
ζικός τομέας, να καταθέσει 70 εκατομμύρια ευρώ σε 
κεφαλαιακή ενίσχυση της Τράπεζας και μάλιστα χωρίς 
να αποκτήσει σε αντάλλαγμα μετοχές της. Παράλληλα 
δέχθηκε να αναλάβει τη διαχείριση όλων των καταγ-
γελμένων δανείων της Τράπεζας, ύψους 1,3 δισ. ευρώ, 
από τα οποία υποσχέθηκε την κατά προτεραιότητα εί-
σπραξη των 525 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή, όχι του 
8% που λανθασμένα αναφέρθηκε από μερίδα του τύ-
που, αλλά του 45%, που αποτελεί ένα από τα υψηλό-
τερα διεθνώς ποσοστά εισπραξιμότητας σε παρόμοιες 

τιτλοποιήσεις. Τονίζεται επίσης ότι στα καταγγελμένα 
αυτά δάνεια δεν περιλαμβάνονται δάνεια πρώτης 
κατοικίας και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού. Το 
σύνολο των 1,3 δισ. ευρώ μεταφέρεται από το χαρ-
τοφυλάκιο της Τράπεζας στον επενδυτή και η Τράπεζα 
εξυγιαίνει αντιστοίχως τον ισολογισμό της. Επιπλέον 
η Τράπεζα διατηρεί το 20% της εταιρείας Διαχείρισης 
του επενδυτή, προσδοκούσα πρόσθετα κέρδη από τη 
συμμετοχή της αυτή. Με το συγκεκριμένο σχεδιασμό 
η Attica Bank όχι μόνο εξυγιαίνεται και επιβιώνει, 
αλλά με αυξημένο δείκτη φερεγγυότητας, από 14% σε 
17%, πλήρως ανακεφαλαιοποιημένη και απαλλαγμένη 
από τις επισφάλειες των εκχωρουμένων NPLs, μπορεί 
απρόσκοπτα να αναπτύξει τις πάσης φύσεως δραστη-
ριότητές της προς όφελος των μετόχων της, των κα-
ταθετών της, του προσωπικού της που εξασφαλίζει τις 
θέσεις εργασίας του, των πελατών της και της εθνικής 
οικονομίας γενικότερα.

«Το 2016 είχαμε τη μεγαλύτερη ροή επενδύσεων κε-
φαλαίων επταετίας και το 2017 θα εκτιναχθεί αυτή η 
ροή», σημείωσε ο υφυπουργός Οικονομίας Στέργιος 
Πιτσιόρλας στην ομιλία του στην 4η ετήσια οικονομι-
κή διάσκεψη της Ελληνικής Ένωσης Επιχειρηματιών. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός τόνισε την 
ανάγκη διαμόρφωσης εθνικής στρατηγικής για την 
ανάπτυξη και πρόσθεσε ότι η Ελλάδα έχει γεωστρα-

τηγικό πλεονέκτημα για να προσελκύσει επενδύσεις 
και πρόσθεσε: «ήδη έχουμε επενδυτικό ενδιαφέρον 
καταγεγραμμένο και ήδη εκδηλώνεται και παρά τις 
συγκρούσεις που έχουμε. Παράλληλα έχουμε ση-
μειώσει μεγάλη προσαρμογή στην οικονομία και αν 
υλοποιηθούν και τα επενδυτικά προγράμματα θα 
εκτιναχθεί η οικονομία μας». Ακόμη σημείωσε ότι η 
επένδυση του Ελληνικού θα προχωρήσει και πρό-

σθεσε ότι πρέπει να αλλάξουμε παραγωγικό μοντέλο 
αλλά και νοοτροπία για να βρει η Ελλάδα τη θέση της 
στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στην πα-
γκόσμια οικονομία. Τέλος, ανέφερε ότι η συζήτηση 
για την εθνική στρατηγική δεν πρέπει να αφορά μόνο 
στην οικονομία αλλά και στη γεωπολιτική ώστε να 
υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή.

Την επανεξέταση των ειδικών φόρων που βαρύνουν τον 
πολίτη για τη χρήση υπηρεσιών Σταθερής, Κινητής και Τη-
λεόρασης καθώς δρουν σε τελείως αντίθετη κατεύθυνση με 
τους στόχους της ψηφιακής στρατηγικής και αναιρούν τα 
πολλαπλασιαστικά της οφέλη ζητά ο ΣΕΒ σε έκθεση για την 
ψηφιακή στρατηγική που επαναλαμβάνει τα συμπεράσματα 
συνεδρίου που διοργάνωσε πρόσφατα ο Σύνδεσμος. Σύμφω-
να με την μελέτη του ΣΕΒ, μια «συνολική» ψηφιακή στρατη-

γική θα ωθήσει τη χώρα προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
της, θα ενισχύσει την ψηφιακή της ωριμότητα καθώς και την 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ αυτή η στρατηγική εξειδικεύεται με το Στρατηγικό Σχέδιο 
4 Αξόνων και στοχεύει μεταξύ άλλων στην αναδιοργάνωση 
και εκσυγχρονισμό του Κράτους με τα εργαλεία ψηφιακής 
διακυβέρνησης τη δημιουργία Εθνικών Κλαδικών Δράσεων 
σε τομείς ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος και τη δημιουργία 

ενός Ελληνικού Ψηφιακού Κόμβου με διεθνή παρουσία. Η 
υλοποίηση αυτού του σχεδίου αποτιμάται από την μελέτη ότι 
θα οδηγήσει σε επιπλέον άνοδο του ΑΕΠ έως και 7,6 δισ.Euro 
(+4%) τα επόμενα 4 χρόνια, και τη δημιουργία 50.000 νέων 
εργασίας, απαιτεί δε 1,9 δις ευρώ επιπρόσθετες επενδύσεις 
στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Tην αποχώρηση της ΔΕΠΑ από τις εταιρείες λιανικής στην 
αγορά αερίου, τις δύο Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) στην 
Αττική και στη Θεσσαλονίκη/Θεσσαλία ζητούν πλέον οι μάνα-
τζερ και μέτοχοι του 49%, η Shell και η ιταλική Eni, αντίστοιχα. 
Δημοσιογραφικές πληροφορίες της «Ημερησίας»  φέρουν τις 
δύο πολυεθνικές να έχουν ήδη ενημερώσει με επιστολή τους 
τον υπουργό Περιβάλλοντος - Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη. 
Παράλληλα οι εταιρείες θέτουν και το ζήτημα της αποζημί-
ωσής τους για την κατάργηση του μονοπωλίου, στις αγορές, 
όπου δραστηριοποιούνται. Πρόκειται για δύο ζητήματα που 

έχουν ανοίξει εδώ και καιρό, μετά τις αλλαγές στους ευρωπαϊ-
κούς κανονισμούς για την απελευθέρωση της αγοράς αερίου.
Οι δύο εταιρείες, όταν ανέλαβαν κατόπιν διαγωνιστικών δια-
δικασιών, τη δεκαετία του 1990 την ανάπτυξη και τη λειτουρ-
γία των δικτύων πόλης σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία 
είχαν συνάψει συμβάσεις με το ελληνικό δημόσιο, που τους 
εξασφάλιζαν το μονοπώλιο στις τοπικές αγορές για περίπου 
30 χρόνια. Μετά την απελευθέρωση της αγοράς όμως και τη 
στόχευση των Βρυξελλών στην κατάργηση των μονοπωλίων 
στην ενέργεια, η Κομισιόν, με την ιδιότητα της συμμετοχής 

της στις διαπραγματεύσεις για τα μνημόνια, ζήτησε να καταρ-
γηθεί η αποκλειστικότητα των ΕΠΑ στη πώληση αερίου στα 
δίκτυα πόλης. Παράλληλα έθεσε και θέμα ασυμβίβαστου της 
συμμετοχής της ΔΕΠΑ στο μετοχικό κεφάλαιο των εταιρειών 
λιανικής, με το επιχείρημα ότι ένας κεντρικός -σχεδόν μονο-
πωλιακός- προμηθευτής αερίου στη χονδρική δεν μπορεί να 
συμμετέχει ιδιοκτησιακά στις εταιρείες - πελάτες του.

Εγκρίσεις για  την τιτλοποίηση των καταγγελμένων NPLs και την κεφαλαιακή κάλυψη της Τράπεζας 
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Σημαντικά βελτιωμένη είναι η κερδοφορία των πε-
ρισσότερων από τα δέκα περιφερειακά λιμάνια, που 
λειτουργούν με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας και 
έχουν μοναδικό μέτοχο το ΤΑΙΠΕΔ. Το euro2day.gr  
γράφει ότι αξιόλογη αύξηση παρουσίασε η κερδοφορία 
των μεγαλύτερων περιφερειακών λιμανιών της χώρας, 
που λειτουργούν με τη μορφή της Α.Ε. Σύμφωνα με 
τα σχετικά στοιχεία του Ταμείου Ιδιωτικοποιήσεων, ο 
μέσος όρος  αύξησης των κερδών των 9 Οργανισμών 

Λιμένων (χωρίς την Πάτρα, που είχε μεγάλες ζημίες το 
2015 λόγω διαγραφών παγίων), με βάση τα Διεθνή 
Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ) έφτασε το 112%.  Η Πά-
τρα έκλεισε με μικρά κέρδη το 2016, ωστόσο η τόσο 
μεγάλη διαφορά σε σχέση με το 2015 προκύπτει από 
λογιστικές εγγραφές παγίων στοιχείων, εξαιτίας των 
οποίων ο Οργανισμός παρουσίασε ζημία -12.384.127 
ευρώ. Σε επίπεδο κύκλου εργασιών, έξι λιμάνια (Βόλος, 
Ελευσίνα, Καβάλα, Κέρκυρα, Ραφήνα, Αλεξανδρούπο-

λη) καταγράφουν θετικό πρόσημο για το 2016. Ωστόσο 
σχεδόν τα μισά λιμάνια (τέσσερα στα δέκα) παρουσία-
σαν πέρυσι μείωση του κύκλου εργασιών. Εντύπωση 
προκαλεί και η μεγάλη αύξηση εξόδων που παρου-
σιάζουν ορισμένα από τα περιφερειακά λιμάνια, με 
πρωταθλητή τον Οργανισμό Λιμένος Βόλου (30%). Τη 
μεγαλύτερη αύξηση κύκλου εργασιών παρουσίασε ο 
Οργανισμός Λιμένος Καβάλας με 91%, ενώ ακολουθεί 
ο Οργανισμός Λιμένος Ελευσίνας με 36,56%.   

Στις συναντήσεις συμμετείχαν 144 ελληνικές εξαγωγι-
κές εταιρείες του κλάδου των τροφίμων και 40 αγορα-
στές από τις χώρες ενδιαφέροντος θέτοντας τις βάσεις 
για τη μελλοντική σύναψη εμπορικών συμφωνιών.  
Το euro2day.gr  γράφει ότι ο Οργανισμός Enterprise 
Greece, σε συνεργασία με τα γραφεία των Οικονομικών 
& Εμπορικών Υποθέσεων των Ελληνικών Πρεσβειών 
σε Βαρσοβία, Βουκουρέστι, Στοκχόλμη, Ντουμπάι, 
Τζέντα, Κάιρο, Τόκυο και Σεούλ, διοργάνωσε από τις 7 
έως τις 12 Μαΐου περισσότερες από 1200 επιχειρημα-
τικές συναντήσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για την 
προώθηση και ανάπτυξη ελληνικών εξαγωγικών εται-
ριών του αγροτοδιατροφικού τομέα. Όπως αναφέρεται 
σε σχετική ανακοίνωση, στις συναντήσεις συμμετείχαν 
144 ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες του κλάδου των 
τροφίμων και 40 αγοραστές από τις χώρες ενδιαφέ-
ροντος θέτοντας τις βάσεις για τη μελλοντική σύναψη 
εμπορικών συμφωνιών. Στην Αθήνα οι δράσεις του 
Οργανισμού είχαν την υποστήριξη της Περιφέρειας 
Αττικής. Οι συναντήσεις ήταν συνέχεια της προσπάθει-
ας που ξεκίνησε ο Οργανισμός Enterprise Greece στον 
αγροδιατροφικό κλάδο με την οργάνωση επιχειρημα-

τικών συναντήσεων το 2016 στην Αθήνα και τη Θεσ-
σαλονίκη με αγοραστές από Ιαπωνία και Κορέα. Οι εκ-
πρόσωποι των ελληνικών εταιρειών που συμμετείχαν 
στις συναντήσεις τόνισαν τη θετική συμβολή τέτοιου 
είδους δράσεων στην ανάπτυξη σχέσεων των αγορών 
του κλάδου του. Οι στοχευμένες συναντήσεις αγορα-
στών με επιλεγμένες ελληνικές εταιρείες αποτελούν ένα 
από τα σημαντικότερα εργαλεία προκειμένου να γίνει 
γνωστό το προϊόν των ελληνικών εξαγωγικών εταιρει-
ών και να προβληθεί η Ελλάδα ως χώρα παραγωγής 
υψηλής ποιότητας προϊόντων. Παράλληλα οι δράσεις 
αυτές λειτουργούν αποτελεσματικότατα ως προς τη 
σμίκρυνση του χρόνου που απαιτείται για τη σύναψη 
συμφωνιών. Το χώρο των συναντήσεων στην Αθή-
να, επισκέφθηκε η Πρέσβης της Σουηδίας Charlotte 
Wrangberg και ο Οικονομικός κι Εμπορικός Ακόλουθος 
κ Patrik SVENSSON, οι οποίοι συνομίλησαν με τους 
Σουηδούς αγοραστές, εκπροσώπους των ελληνικών 
εταιρειών και με τον Πρόεδρο του Enterprise Greece 
κ. Χρ. Στάικο. Ο Πρόεδρος του Οργανισμού Enterprise 
Greece κ. Χρήστος Στάικος δήλωσε : «Οι αγοραστές που 
συμμετείχαν στις συναντήσεις προέρχονται από αγορές 

στόχους για τα προϊόντα μας. Σκοπεύουμε να εντείνου-
με την προσπάθεια μας στον αγροδιατροφικό τομέα 
καθώς εκτιμούμε ότι υπάρχουν σοβαρές προοπτικές 
ανάπτυξης. Η εκτίμηση αυτή προκύπτει από τις επιχει-
ρηματικές συναντήσεις που έχουμε ήδη πραγματοποι-
ήσει, τα θετικά αποτελέσματα των οποίων θα φανούν 
σε σύντομο χρονικό διάστημα. Οι αγοραστές επιβεβαί-
ωσαν την υψηλή ποιότητα των ελληνικών προϊόντων 
και φαίνονται ιδιαίτερα πρόθυμοι να συνεχίσουν την 
ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων με τη χώρα μας. Οι εκ-
πρόσωποι των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων 
εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την οργάνωση 
και τόνισαν τη μεγάλη ανάγκη για παρόμοιες δράσεις 
που τους δίνουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα 
προϊόντα τους σε ένα μεγάλο στοχευμένο κοινό. Με 
δράσεις σαν και αυτή έχουμε καταφέρει να διαμορ-
φώσουμε ένα ιδιαίτερο θετικό κλίμα για τα ελληνικά 
προϊόντα. Οφείλουμε να συνεχίσουμε τις προσπάθειες 
αυτές, για να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τη δυ-
ναμική που δημιουργήθηκε.»

Νησιωτικότητα, καινοτομία, επιχειρηματικότητα, είναι 
ο τίτλος του θεματικού συνεδρίου που διοργανώνει 
την Παρασκευή, 26 και το Σάββατο, 27 Μαϊου, η σχολή 
Οικονομικών Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου Πειραιά, το Εργαστήριο Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανά-
πτυξης (DevelopmentLAB), το Διατμηματικό Διαπα-
νεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Τοπική και 
Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση (Πανεπι-
στήμιο Πελοποννήσου), ο πανευρωπαϊκός οργανι-
σμός INSULEUR «Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων 
Ευρωπαϊκής Ένωσης» και ο ΕΟΑΕΝ «Επιμελητηριακός 
Όμιλος Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών». Στόχος του συ-
νεδρίου, είναι να επιδιώξει να οριοθετήσει την έννοια 
της νησιωτικότητας υπό το πρίσμα σύγχρονων πολι-

τικών πρωτοβουλιών της ΕΕ, δίνοντας έμφαση στον 
οικονομικό και κοινωνικό παράγοντα, ενώ θα ανα-
δειχθούν επιχειρηματικές δράσεις και πρωτοβουλίες 
της επιμελητηριακής κοινότητας. Παράλληλα, θα πα-
ρουσιασθούν «καινοτόμες» και πρωτότυπες ιδέες και 
εργασίες της φοιτητικής κοινότητας, στο πλαίσιο σχε-
τικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί. Ο πρόεδρος του 
Δικτύου των Νησιωτικών Επιμελητηρίων της ΕΕ και 
πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, 
Γιώργος Μπενέτος, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για την 
εφαρμογή της ρήτρας νησιωτικότητας, που απορρέει 
μέσα από το άρθρο 174 της συνθήκης της Λισσαβόνας, 
ανέφερε ότι σε επίπεδο ΕΕ βρισκόμαστε σε πολύ καλό 
δρόμο, καθώς οι ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν αρχίσει να 
αναγνωρίζουν διάφορα πράγματα που αφορούν τις 

ιδιαίτερες συνθήκες διαβίωσης στα νησιά. Πρόσθεσε 
επίσης, ότι η επιβάρυνση που έχουν συνήθως οι επι-
χειρήσεις στα νησιά από ότι στη χερσαία ζώνη, είναι 
προσαυξημένη σε κόστος κατά 20% και ότι αυτές τις 
ανισότητες το δίκτυο προσπαθεί, με παρεμβάσεις και 
ενέσεις στις νησιωτικές περιφέρειες, να αξιολογήσει και 
να περιορίσει. Δήλωσε εξάλλου, ότι πρόσφατα διαπι-
στώθηκε από την επιτροπή των 263 Περιφερειών της 
ΕΕ, ότι σε 362 νησιά της Ευρώπης που έχουν πληθυσμό 
πάνω από 50.000 κατοίκους, ο δείκτης ανταγωνιστικό-
τητας ήταν πολύ χαμηλότερος από άλλες περιοχές στη 
χερσαία ζώνη.

ΤΑΙπΕδ: βΕΛΤΙΩΣΗ ΚΕΡδΟφΟΡΙΑΣ γΙΑ ΤΑ δΕΚΑ πΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΤΟ 2016

ENtErprisE GrEEcE: πΑΝΩ ΑπΟ 1200 ΣυΝΑΝΤΗΣΕΙΣ γΙΑ ΤΗΝ πΡΟΩΘΗΣΗ 
ΕξΑγΩγΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ

δΙΗΜΕΡΟ ΣυΝΕδΡΙΟ γΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕπΙΧΕΙΡΕΙΝ ΣΤΟ πΑΝΕπΙΣΤΗΜΙΟ πΕΙΡΑΙΑ
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Μπορεί η συζήτηση των μέτρων που περιλαμβάνονται 
στο πολυνομοσχέδιο να μονοπώλησε σχεδόν την επι-
καιρότητα την περασμένη εβδομάδα, όμως δυστυχώς 
δεν αποκαλύφθηκαν τα προβλήματα στο σύνολό τους.  
Με ρεπορτάζ του Θοδωρή Καραουλάνη  η Greenagenda 
αποκαλύπτει μία σοβαρή επίπτωση του πολυνομοσχεδί-
ου και της συμφωνίας με τους δανειστές της χώρας στο 
περιβάλλον. 
Συγκεκριμένα: αφαιρούνται πόροι περίπου 4 δισ. ευρώ 
που αφορούν σε αυτό! Συγκεκριμένα, όπως είναι γνωστό, 
οι πόροι του Πράσινου Ταμείου είναι δεσμευμένοι από το 
Υπουργείο Οικονομικών σε ποσοστό 97,5% και δεν μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για τις δράσεις του, λόγω των 
δεσμεύσεων της χώρας. Μέχρι την Τετάρτη το βράδυ, η 
δέσμευση αυτή ίσχυε μέχρι τα μέσα του 2018. Από την 
ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, η δέσμευση αυτή επεκτεί-
νεται μέχρι το 2021. Πώς έγινε αυτό; Και γιατί δεν ανα-
δείχθηκε; Να το εξηγήσουμε… Το υφιστάμενο θεσμικό 
πλαίσιο αναφέρει τα εξής: «Κατά τη διάρκεια εφαρμογής 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατη-
γικής, η διάθεση των πόρων του Πράσινου Ταμείου κατ` 
έτος, όπως προβλέπονται στο άρθρο 8, για τις λειτουργι-
κές του δαπάνες και την επίτευξη των σκοπών του, δεν 
επιτρέπεται να υπερβαίνει το δύο και ήμισυ τοις εκατό 
(2,5%) επί του συνόλου των διαθεσίμων του κατά το τέ-
λος του προηγούμενου έτους. 
Τα επιπλέον του ανωτέρω ποσοστού διαθέσιμα επιτρέ-
πεται να περιέρχονται στον Κρατικό Προϋπολογισμό με 
κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Περι-
βάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής». 
Αυτά προβλέπονται από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθ. 3 
του ν. 3889/2010, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 6β 
του άρθ. 39 του ν. 4024/2011 (ΦΕΚ Α’ 226/27.10.2011) 
και στη συνέχεια με το άρθ. 32 παρ. 4 του ν. 4111/2013 
(ΦΕΚ Α’ 18/25.01.2013). 
Τι συνέβη την περασμένη Τετάρτη; Ψηφίσθηκε νέο Με-
σοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής, ειδι-
κότερα για τα έτη 2018 έως 2021, δηλαδή από τη λήξη 
του προηγούμενου Μεσοπρόθεσμου μέχρι το 2021, για 
τέσσερα συνολικά χρόνια. Αυτό αναφέρεται στο μέρος Ζ 
του πολυνομοσχεδίου και ειδικότερα στο άρθρο 163 και 
στο παράρτημα που συνοδεύει το νόμο (όπου περιέχονται 
αναλυτικοί πίνακες με τους δημοσιονομικούς στόχους). 
Από τη λεκτική διατύπωση του άρθρου προκύπτει σαφώς 
ότι οι πόροι του Πράσινου Ταμείου, που μέχρι χθες γνωρί-
ζαμε ότι αποδεσμεύονται το 2018, θα συνεχίσουν να είναι 
δεσμευμένοι κατά 97,5% μέχρι το 2021. Η greenagenda 
επικοινώνησε τόσο με νομικούς κύκλους που ασχολού-
νται με το ζήτημα όσο και με αρμόδιους υπηρεσιακούς 
παράγοντες του ΥΠΕΝ, που επιβεβαίωσαν ότι η ψήφιση 
νέου Μεσοπρόθεσμου σημαίνει παράταση της ισχύος 

της διάταξης που ισχύει για τους πόρους του Πράσινου 
Ταμείου. Βέβαια πρέπει να αναφέρουμε ότι η πρόβλεψη 
για μεταφορά στον Κρατικό Προϋπολογισμό δεν έχει υλο-
ποιηθεί. Και αυτό γιατί αν τυχόν οι δανειστές ή κάποιος 
«απερίσκεπτος» στο Υπουργείο Οικονομικών το ζητήσει, 
αυτομάτως σχεδόν θα υπάρξει προσφυγή στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας για να κριθεί συνολικά αντισυνταγματική 
η ρύθμιση των αυθαιρέτων. Διότι το ΣτΕ έχει κρίνει ήδη 
ότι ο νόμος περί αυθαιρέτων είναι συνταγματικά ανεκτός 
επειδή ακριβώς υπάρχει, μεταξύ άλλων, το περιβαλλο-
ντικό ισοζύγιο με συγκεκριμένες δράσεις αποκατάστασης 
της πολεοδομικής επιβάρυνσης που έχουν δημιουργήσει 
τα αυθαίρετα. Οπότε, σε μία τέτοια περίπτωση θα πρέπει 
να επιστραφούν όλα τα πρόστιμα στους πολίτες και να 
ακυρωθούν όλες οι πράξεις νομιμοποίησης ή τακτοποί-
ησης αυθαιρέτων! 
Για αυτόν τον λόγο τα ποσά που έχει εισπράξει το Πρά-
σινο Ταμείο κατά 97,5% παραμένουν σε προθεσμιακούς 
– ειδικούς λογαριασμούς του, (που τηρούνται στο Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα ρευστά διαθέσιμα 
βρίσκονται στην Τράπεζα της Ελλάδος) και συνυπολογί-
ζονται στους δείκτες του Κρατικού Προϋπολογισμού για 
την επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων, αλλά δεν 
χρησιμοποιούνται για τίποτε! Και πόσοι είναι αυτοί οι 
πόροι; 
Το Πράσινο Ταμείο δεν έχει ανακοινώσει τελευταία 
αναλυτικά οικονομικά στοιχεία (και αυτό δημιουργεί 
ερωτηματικά, αλλά θα επανέλθουμε σε αυτό σε άλλο 
ρεπορτάζ). Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία 
για τα ρευστά του διαθέσιμα, όπως περιλαμβάνονται στην 
τελευταία έγκριση του προϋπολογισμού του, στα στοιχεία 
απολογισμού της 31/12/2015 αποτυπώνεται ότι το Πρά-
σινο Ταμείο είχε καταθέσεις (διαθέσιμα, όπως χαρακτηρί-
ζονται) 2.550.639.038 ευρώ. Ως γνωστόν η πλειονότητα 
αυτών των χρημάτων, όπως και γενικά των πόρων του 
Πράσινου Ταμείου, προέρχεται από τις δηλώσεις αυθαι-
ρέτων, δηλαδή του νόμου 4178/2013 που ισχύει σήμερα. 
Όμως, σύμφωνα με τα πιο επίκαιρα στοιχεία του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας, που λειτουργεί το σχετικό πλη-
ροφοριακό σύστημα, όπως ανακοινώθηκαν επισήμως, 
προκύπτει ότι το σύνολο των καταχωρηθέντων προστί-
μων από τη νομοθεσία αυθαιρέτων ανέρχεται σε 3,3 δις 
ευρώ, με τα 1,8 δις ευρώ να έχουν ήδη εισπραχθεί από το 
κράτος. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε και το περισσότερο 
από 1 δις ευρώ που έχει πάρει το Πράσινο Ταμείο από το 
νόμο 3843 για τους ημιυπαίθριους, δημιουργείται ένας 
«κουμπαράς» σχεδόν 4,5 δις ευρώ για συγκεκριμένες 
δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου, όπως προβλέπει ο 
νόμος. 
Αν αφαιρέσουμε τα χρήματα που έχει ήδη δώσει το Πρά-
σινο Ταμείο τα τελευταία χρόνια αλλά και όσα θα δοθούν 

τα επόμενα, με βάση το όριο του 2,5%, προκύπτει ο αριθ-
μός των περίπου 4 δις ευρώ που θα παραμείνουν δεσμευ-
μένοι με βάση το νέο Μακροπρόθεσμο μέχρι το 2021! Και 
εδώ δυστυχώς βρίσκεται μια δεύτερη τραγωδία: η έλλει-
ψη φαντασίας και δυνατότητας διαπραγμάτευσης των 
κυβερνήσεων έχει στερήσει πολλαπλάσιους πόρους από 
έργα για το φυσικό περιβάλλον, όπως έχει αποκαλύψει 
πρώτη η Greenagenda και ανέφερε δημοσίως πρόσφα-
τα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ. Και αυτά τα ποσά αναφέρονται 
χωρίς να υπολογίζουμε τυχόν θετική επίπτωση, όπως 
αύξηση δηλώσεων (επομένως και εσόδων) από το νόμο 
που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση ότι θα ψηφίσει η κυ-
βέρνηση μέσα στον επόμενο μήνα. 
Άλλωστε η όποια θετική επίπτωση θα παραμείνει και αυτή 
δεσμευμένη κατά 97,5%. Σημειώνουμε μάλιστα ότι τυχόν 
ψήφιση νέου νόμου για τα αυθαίρετα δεν μεταβάλλει την 
ανωτέρω νομική ρύθμιση, η οποία δεν περιλαμβάνεται 
στο νόμο για τα αυθαίρετα αλλά σε άλλα νομοθετήματα. 
Θυμίζουμε επίσης ότι βασικό επιχείρημα της εισήγησης 
νέου νόμου για τα αυθαίρετα, επί Υπουργίας Γιάννη Τσι-
ρώνη που τον ξεκίνησε, ήταν η πρόθεση της κυβέρνησης 
να αξιοποιήσει αυτά τα χρήματα εκτός μνημονιακών δε-
σμεύσεων από το 2018. Πρόθεση που αναιρέθηκε πλέον 
πλήρως από χθες. Δυστυχώς η σημερινή αποκάλυψη της 
greenagenda δεν αναδείχθηκε κατά τη συζήτηση του πο-
λυνομοσχεδίου στη Βουλή. Και αυτό σημαίνει ότι οι βου-
λευτές, που εκπροσωπούν όλη την ελληνική περιφέρεια, 
δεν έμαθαν ότι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως τελικός δικαι-
ούχος των χρηματοδοτήσεων του Πράσινου Ταμείου, 
δηλαδή οι εκλογικές του περιφέρειες, έχασαν 4 δις ευρώ 
για τέσσερα ακόμη χρόνια που θα πήγαιναν σε αναγκαία 
περιβαλλοντικά έργα…  Και ένα σχετικό υστερόγραφο: 
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, δηλαδή την ανάθεση αρ-
μοδιοτήτων από τον Πρωθυπουργό στον Υπουργό Γιώρ-
γο Σταθάκη και στον Αναπληρωτή Υπουργό Σωκράτη 
Φάμελλο προκύπτει ότι η αρμοδιότητα επί του Πράσινου 
Ταμείου είναι κοινή. Άλλωστε και οι δύο υπογράφουν τις 
σχετικές υπουργικές αποφάσεις που το αφορούν. Όμως το 
πολυνομοσχέδιο, όπως κατατέθηκε στη Βουλή, δεν φέρει 
την υπογραφή του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ, προφα-
νώς εκ παραδρομής της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρ-
νησης, δημιουργώντας νομικό ζήτημα για τη νομιμότητα 
πρότασης του Μεσοπρόθεσμου από την Κυβέρνηση στη 
Βουλή, τουλάχιστον κατά το μέρος που περιλαμβάνονται 
στους πίνακες των δημοσιονομικών μεγεθών οι πόροι 
του Πράσινου Ταμείου, όπως σχολίασαν νομικοί κύκλοι 
στην greenagenda…

πΟΛυΝΟΜΟΣΧΕδΙΟ: «ΚΡυφΟ» ΚΟΣΤΟΣ 4 δΙΣ. ΕυΡΩ γΙΑ ΤΟ πΕΡΙβΑΛΛΟΝ
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Το επείγον μήνυμα της άμεσης και επιτακτικής ανά-
γκης για μετάβαση στην Κυκλική Οικονομία, εξέπεμ-
ψαν οι εγνωσμένου κύρους και εγκυρότητας ομιλη-
τές και εισηγητές στην ημερίδα που διοργανώνει η 
Greenagenda.gr και η Συμεών Τσομώκος ΑΕ με θέμα 
«Κυκλική Οικονομία: Δημιουργώντας αξία», που  
πραγματοποιήθηκε, στο ξενοδοχείο Porto Palace της 
Θεσσαλονίκης. Αναλυτικά σε ρεπορτάζ του Πασχάλη 
Μεντίζη, σημειώνεται ότι σε βίντεο - μήνυμά του που 
προβλήθηκε στην εκδήλωση, ο Ευρωπαίος Επίτροπος 
Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας κ. 
Karmenu Vella τόνισε τη σημασία της Κυκλικής Οικο-
νομίας για την Ευρώπη και εν γένει τον πλανήτη, ένα 
θέμα, που, όπως είπε, αποτελεί πρώτη προτεραιότητα 
στη νέα αναπτυξιακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. «Η στροφή στην κυκλική οικονομία δεν θα έρθει 
από τις κυβερνήσεις, αλλά από εσάς: τις επιχειρήσεις, 
τους ανθρώπους, τις καλές πρακτικές», προέτρεψε ο κ. 
Vella. Ο Γιάννης Θωμάτος, αντιπρόεδρος της Συμεών 
Γ. Τσομώκος ΑΕ υπογράμμισε την ανάγκη έμφασης 
στο μοντέλο της Κυκλικής Οικονομίας προκειμένου 
να βελτιωθούν οι οικονομικοί δείκτες στην Ευρώπη, 
αφού, μεταξύ άλλων, η ανάπτυξη του συγκεκριμένου 
τομέα θα δημιουργήσει χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας. 
«Μέχρι το 2030, μέσω της Κυκλικής Οικονομίας, μπο-
ρούν να δημιουργηθούν 2 εκατ. θέσεις εργασίας στην 
Ευρώπη. Επίσης, εάν προχωρήσουμε με αυτό το μο-
ντέλο, η αύξηση του ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα σκαρφαλώ-
σει στο 11%, όταν σήμερα, με το υπάρχον, μπορεί να 
ανέλθει μόλις στο 4%», τόνισε ο κ. Θωμάτος. Ο Αθανά-
σιος Σαββάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανι-
ών Βορείου Ελλάδος και πρόεδρος της Οργανωτικής 
Επιτροπής της Ημερίδας, εξέφρασε αρχικά τον προ-
βληματισμό της παρέκκλισης από τον στόχο μιας τόσο 
σημαντικής έννοιας όπως η οικοδόμηση της Κυκλικής 
Οικονομίας. «Ο συγκεκριμένος προβληματισμός προ-
έρχεται από τον δημόσιο διάλογο που έχει αναπτυχθεί 
τα τελευταία χρόνια για μια άλλη, εξίσου σημαντική 
έννοια για την ανάπτυξη, αυτήν της καινοτομίας. Όλοι 
μας, έχουμε γίνει μάρτυρες μάλλον ευτελισμού της έν-
νοιας της καινοτομίας, γι’ αυτό, και λόγω προσωπικής 
επαγγελματικής δραστηριοποίησης, θα ήθελα να μην 
επαναληφθεί το συγκεκριμένο φαινόμενο και για την 
Κυκλική Οικονομία», προειδοποίησε ο κ. Σαββάκης.
Εξάλλου, ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ επισήμανε ότι «δεχό-
μαστε ως κοινωνία και σχετικές «πιέσεις» για τη μετά-
βαση στην κυκλική οικονομία, αφού:
-Το 2030 το 50% του παγκόσμιου πληθυσμού θα είναι 
αναγκασμένο να κατοικεί σε περιοχές με ισχυρές πιέ-

σεις στην ύδρευση.
-Οι κάτοικοι του πλανήτη καταναλώνουμε πρώτες 
ύλες 50% ταχύτερα από τον ρυθμό με τον οποίον τις 
αντικαθιστούμε.
-Η διαρκής αύξηση του ποσοστού αστικοποίησης μπο-
ρεί να δημιουργήσει οικονομίες κλίμακας τόσο στην 
επεξεργασία αποβλήτων όσο και στην ανακύκλωση.
-Τέλος, το να αναζητούνται λύσεις σε τοπικό-περιφε-
ρειακό επίπεδο, έχει διαπιστωθεί ότι ενθαρρύνουν τη 
συμμετοχή της δημόσιας διοίκησης, των επιχειρήσεων 
και των καταναλωτών, στην υλοποίηση δράσεων κυ-
κλικής οικονομίας.
Όπως είπε ο κ. Σαββάκης, «στην Ελλάδα ανακυκλώ-
νουμε το 58,6% των συσκευασιών, ενώ η ΕΕ ανα-
κυκλώνει το 65%. Όμως, μέχρι το 2030 θα πρέπει 
το ποσοστό αυτό να φτάσει το 75%. Ομοίως για τα 
αστικά απόβλητα: η Ελλάδα ανακυκλώνει το μόλις 
φτωχό 19,3%, ενώ η Ευρώπη το 41,8%. Ο αντίστοιχος 
στόχος για το 2030 είναι 65%. Τέλος, στο πολύ δυσά-
ρεστο πεδίο της υγειονομικής ταφής, ο στόχος της ΕΕ 
για το 2030 είναι 10%. Ξέρετε πόσο είναι το ποσοστό 
στη χώρα μας; 79%, ενώ ο μέσος όρος στην Ευρώπη 
28%». «Είναι, λοιπόν, φανερό ότι η Κυκλική Οικονο-
μία μπορεί να αποτελέσει για τη χώρα μας πολύ ση-
μαντική ευκαιρία για ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων», εξήγησε ο ίδιος, καταλήγοντας. Ο 
Γενικός Γραμματέας του δήμου Θεσσαλονίκης, Θωμάς 
Ψαράς σημείωσε: «Με λόγια απλά, θα μπορούσαμε να 
πούμε ότι κυκλική οικονομία σημαίνει ότι δεν βλέπω 
τα αντικείμενα ως μελλοντικά απορρίμματα, αλλά ως 
μια ευκαιρία για τη δημιουργία αξίας». Όπως είπε, 
με την κυκλική οικονομία προωθείται ταυτόχρονα 
και η οικονομική ευημερία, «πέρα, φυσικά, από την 
προστασία του περιβάλλοντος, που παλαιότερα θεω-
ρούνταν ανάλογο με τον τετραγωνισμό του κύκλου». 
«Βασική προϋπόθεση της επιτυχίας είναι να μάθουμε 
να υπολογίζουμε και να εκτιμούμε τα χρησιμοποιημέ-
να αντικείμενα ως όρους, και να μην αφήνουμε τίποτε 
αναξιοποίητο», πρόσθεσε και αναφέρθηκε εκτενώς 
στις συναφείς με την κυκλική οικονομία συνεργασί-
ες που πραγματοποιεί ο δήμος με τους αντίστοιχους 
φορείς. «Η Κυκλική Οικονομία αποτελεί ένα από τα 
σπουδαιότερα οικονομικά εργαλεία ώστε να ξεπεράσει 
η χώρα μας την κρίση. Για να φανεί όμως χρήσιμο το 
εργαλείο αυτό, απαιτείται η κατάλληλη έμφαση στην 
εκπαίδευση και την ευαισθητοποίηση, τη συνειδητο-
ποίησή μας ως κοινωνικό σύνολο», συμπλήρωσε και 
κατέληξε: «Για να προστατεύσουμε τα παιδιά μας, πρέ-
πει να αλλάξουμε εμείς οι ίδιοι. Να κάνουμε, και εμείς, 

μία κυκλική αξιολόγηση: πού βρισκόμαστε και πού 
μπορούμε να φτάσουμε». Ο πρόεδρος του Φορέα Δια-
χείρισης Στερεών Αποβλήτων Κεντρικής Μακεδονίας, 
Μιχάλης Γεράνης, εξήρε και συνεχάρη την ιδιαίτερα 
αξιόλογη, όπως τη χαρακτήρισε, πρωτοβουλία της 
Greenagenda.gr και επισήμανε ότι το κομβικό θέμα 
της κυκλικής οικονομίας, σε λίγο καιρό, θα το βλέ-
πουμε πολύ συχνά μπροστά μας, σε όλες τις εκφάνσεις 
του. Ο γενικός γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και 
ΕΣΠΑ, Παναγιώτης Κορκολής, μετέφερε τον θερμό χαι-
ρετισμό του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας, Αλ. 
Χαρίτση, και στάθηκε στο πώς η κυβέρνηση αντιμε-
τωπίζει τα θέμα χρηματοδότησης της κυκλικής οικο-
νομίας. «Για εμάς η δεν σηματοδοτεί μία φιλική για το 
περιβάλλον , αλλά έναν βασικό στόχο στο πλαίσιο του 
μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας», ανέφε-
ρε, χαρακτηρίζοντας την κυκλική οικονομία «βασικό 
στοιχείο εξωστρεφούς παραγωγικού μοντέλου». Η 
μεταστροφή στην κυκλική οικονομία κρίνεται επιτα-
κτικώς αναγκαία, λόγω της εξάντλησης των πρώτων 
υλών, είπε και συμπλήρωσε ότι γι’ αυτό επιχειρούμε 
να δώσουμε έμφαση στον τομέα αυτό, που μπορεί να 
αποφέρει ανάπτυξη και προστιθέμενη αξία. «Το ενδι-
αφέρον μας στρέφεται περισσότερο στις δυνατότητες 
χρηματοδότησης του περιβαλλοντικού και ενεργεια-
κού τομέα, πεδία που άπτονται άμεσα στην κυκλική 
οικονομία», πρόσθεσε. Σύμφωνα με τον κ. Κορκολή, 
περισσότερα από 2 δισ. ευρώ είναι αυτήν τη στιγμή 
διαθέσιμα από το ΕΣΠΑ για την ανακύκλωση στερεών 
αποβλήτων και την επεξεργασία των υγρών αποβλή-
των, δηλαδή των λυμάτων. Αυτό το ποσό επιδιώ-
κουμε ήδη να το αυξήσουμε, αφού ένα μεγάλο μέρος 
της ρήτρας αναθεώρησης θα κατευθυνθεί στην αξιο-
ποίηση των αποβλήτων αυτών. Παράλληλα, η ΕΤΕπ 
δείχνει μεγάλη διάθεση να προσθέσει χρήματα προς 
αυτόν τον τομέα, ενώ, ταυτόχρονα, εξασφαλίζουμε 
κονδύλια για περιβαλλοντικές δράσεις του Δημοσίου 
ή ΣΔΙΤ. «Δουλεύουμε από κοινού με την ΕΤΕπ για το 
νέο Ταμείο Υποδομών το οποίο θα διαθέτει συνολι-
κούς πόρους ύψους 600 εκατ. ευρώ - 200 εκατ. αρχικά 
και εν συνεχεία ακόμη 400 εκατ. ευρώ - για τον τομέα 
της ενέργειας και του περιβάλλοντος. Έως το καλοκαί-
ρι θα έχουμε περισσότερα ανακοινώσιμα», κατέληξε ο 
κ. Κορκολής.

πΡΟΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕπΙΤΑγΗ γΙΑ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ Η ΚυΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Ημερίδα Greenagenda.gr με θέμα «Κυκλική Οικονομία: Δημιουργώντας αξία»
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Μια πολύ σημαντική προειδοποίηση προς τη χώρα μας 
απεύθυνε, άτυπα αλλά δημόσια, η Κομισιόν, με ενδι-
αφέροντα τρόπο, κατά τη διάρκεια της ημερίδας της 
Greenagenda.gr με θέμα: «Κυκλική Οικονομία: Δημι-
ουργώντας Αξία». Σε ρεπορτάζ του Θοδωρή Καραουλά-
νη αναλυτικά σημειώνεται ότι συγκεκριμένα ο Γιώργος 
Κρεμλής, προϊστάμενος της Διοικητικής Μονάδας Πολι-
τικής Συνοχής και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων της Γ.Δ. Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(Head of Unit, Enforcement, Cohesion Policy & European 
Semester, Cluster 1, European Commission), επέλεξε στο 
τέλος της ομιλίας του να τοποθετηθεί και εκτός κειμένου 
και εκτός περιεχομένου της παρουσίασης που έκανε. 
Και προχώρησε σε ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις. Και 
μία από αυτές ήταν ευθεία προειδοποίηση. Και μάλιστα 
επέλεξε να το κάνει αυτό παρουσία τόσο του αρμόδιου 
Γενικού Γραμματέα Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Πα-
ναγιώτη Κορκολή όσο και του Στρατή Ζαφείρη, Γενικού 
Γραμματέα Βιομηχανίας. Και οι δύο Γενικοί Γραμματείς 
αποτελούν σημαντικά στελέχη αναφοράς της πολιτικής 
ηγεσίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης και ο 
καθένας έχει διαφορετικές, αλλά ουσιαστικές, πολιτικές 
επιρροές στο κυβερνών κόμμα. Και αυτή η επιλογή του 
στελέχους της Κομισιόν έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους 
γνωρίζουν πώς κινούνται στις επίσημες τοποθετήσεις 
τους τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Συγκεκρι-
μένα ο Γιώργος Κρεμλής, μιλώντας εκτός κειμένου και 

παρουσίασης, θέλησε να αναφερθεί στο ότι η κυκλική 
οικονομία αφορά όχι μόνο την επαναχρησιμοποίηση 
στερεών αποβλήτων αλλά και την επαναχρησιμοποίηση 
υγρών αποβλήτων. Αφού αναφέρθηκε σε ιδέες και ευκαι-
ρίες που προκύπτουν ειδικά για την Ελλάδα στον τομέα 
αυτό, και προανήγγειλε ότι η Επιτροπή θα δημοσιοποιήσει 
κριτήρια για την επαναχρησιμοποίησηη του νερού από 
την επεξεργασία υγρών αποβλήτων, προχώρησε σε μία 
αναφορά με ιδιαίτερο νόημα…. Στο κλείσιμο της τοπο-
θέτησής του – και αφού συμβουλεύθηκε τις σημειώσεις 
του – ο Γιώργος Κρεμλής σημείωσε: «ο Γενικός Γραμ-
ματέας – δεν ξέρω αν είναι ακόμη εδώ – αναφέρθηκε 
στους πόρους του ΣΕΣ - εμείς το λέμε ακόμη ΕΣΠΑ, από 
τις προηγούμενες προγραμματικές περιόδους - και πράγ-
ματι υπάρχουν πόροι για τα απόβλητα, και για τα υγρά 
και για τα στερεά. Υπάρχουν όμως και οι αιρεσιμότητες, οι 
ex-ante conditionalities όπως τις λέμε, οι οποίες θα πρέ-
πει να πληρωθούν, να ικανοποιηθούν, με την έννοια του 
«πληρούνται», ώστε οι πόροι αυτοί να μπορέσουν να αξι-
οποιηθούν, να απορροφηθούν, τόσο για τα υγρά όσο και 
για τα στερεά απόβλητα. Καταληκτική ημερομηνία είναι 
ο Ιούλιος του συγκεκριμένου έτους, με αποτέλεσμα εάν 
διαπιστωθεί ότι δεν πληρούνται οι αιρεσιμότητες αυτές 
για τα υγρά και τα στερεά - και υπάρχουν ακόμη κάποια 
μικρά προβλήματα – να ανασταλούν οι χρηματοδοτήσεις 
από τον Σεπτέμβριο του τρέχοντος χρόνου μέχρις ότου 
ικανοποιηθούν οι αιρεσιμότητες. Αυτό είναι κάτι που 

πρέπει να έχουμε υπόψιν μας, διότι αφορά και το περι-
φερειακό επίπεδο, αφορά κάποιους ΠΕΣΔΑ, αλλά αφορά 
και τα διαχειριστικά σχέδια κάποιων λεκανών απορροής, 
που αποτελούν και αυτά μέρος των αιρεσιμοτήτων, για τα 
οποία η ευθύνη είναι σε επίπεδο περιφερειών και όχι σε 
εθνικό επίπεδο. Ήθελα όμως να κάνω μια αναφορά στο 
συγκεκριμένο θέμα γιατί είναι σημαντικό για την ομαλή 
απορρόφηση πόρων από την Ευρωπαϊκή Ένωση». Με 
λίγα λόγια το πολύπειρο στέλεχος της Κομισιόν, που έχει 
εκτεταμένη εμπειρία και γνώση των ελληνικών καθυστε-
ρήσεων στα θέματα περιβάλλοντος, έκρουσε δημοσίως 
τον κώδωνα του κινδύνου για αναστολή των κοινοτικών 
χρηματοδοτήσεων στα θέματα αποβλήτων (υγρών και 
στερεών), αν μέχρι τον Ιούλιο η χώρα δεν έχει ολοκληρώ-
σει τις προϋποθέσεις που έχουν τεθεί από τα ευρωπαϊκά 
όργανα. Και αυτή η προειδοποίηση έρχεται μία μόλις μέρα 
μετά την επίσημη ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για πόρους 1 δις 
ευρώ για έργα λυμάτων, όπως συζητήθηκαν σε σύσκεψη 
του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΝ Σωκράτη Φάμελλου 
και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης Περιφερει-
ών Ελλάδας. Για όσους παρακολουθούν τον τρόπο που 
κινούνται τα στελέχη της Κομισιόν στο δημόσιο λόγο 
τους, ούτε ανεξήγητες χρονικές συμπτώσεις υπάρχουν 
ούτε άσκοπες δημόσιες τοποθετήσεις. Η προειδοποίηση 
Κρεμλή ήταν σαφής, εξέφραζε επίσημες θέσεις των υπη-
ρεσιών των Βρυξελλών και είχε αποδέκτη την Ελληνική 
Κυβέρνηση…

Ακόμη και ένας κωδικός αποβλήτου να προστεθεί προς δια-
χείριση-επεξεργασία, χρειάζονται πολύμηνες αδειοδοτήσεις 
και μεγάλη γραφειοκρατία, κάτι που αποτελεί αποτρεπτικό 
παράγοντα για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας. Τη 
διείσδυση των καλών πρακτικών της κυκλικής οικονομίας 
στην βιομηχανία και στις επιχειρήσεις αποτύπωσαν εκ-
πρόσωποι της ΟΛΘ ΑΕ, της LafargeHolcim και του ομίλου 
Βιοχάλκο στην ημερίδα της Greenagenda.gr με θέμα: «Κυ-
κλική Οικονομία: Δημιουργώντας Αξία». Σε αυτές τις καλές 
πρακτικές στην τσιμεντοβιομηχανία αναφέρθηκε ο κ. Νίκος 
Μπόζος, Διευθυντής Εργοστασίου Βόλου, HERACLES GCCo, 
μέλος του ομίλου LafargeHolcim. Ειδικότερα, στην τσιμε-
ντοβιομηχανία η κυκλική οικονομία συνίσταται στην: Επι-
μήκυνση του κύκλου ζωής των προιόντων. Εξοικονόμηση 
των μη ανανεώσιμων φυσικών πόρων. Ανακύκλωση υλι-
κών και του ενεργειακού τους περιεχομένου. Ανθρώπινη 
δραστηριότητα με μηδενικά απόβλητα και ελάχιστη χρήση 
φυσικών πόρων. Ο κ. Μπόζος κάνοντας λόγο για τις συνέρ-
γειες της κυκλικής οικονομίας και της τσιμεντοβιομηχανίας 

τόνισε ότι αυτές συνίστανται στην:
-Ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση των βιομηχανικών 
παραπροιόντων ως πρώτων υλών
-Ανάκτηση ύλης και ενέργειας μέσω της συν-επεξεργασίας 
δευτερογενών καυσίμων
-Ανακύκλωση τελικού προϊόντος, δηλαδή του σκυροδέμα-
τος, ως πρώτη ύλη.
Μάλιστα ο ίδιος σημείωσε πως υπάρχουν καινοτόμα παρα-
γόμενα υλικά με ιδιότητες που έχουν σχέση με την κυκλική 
οικονομία όπως σκυροδέματα διαπερατά στο νερό ή και 
θερμομονωτικά. Για το τι σημαίνει κυκλική οικονομία στην 
μεταλλουργία μίλησε ο κ. Ανδρέας Χασιώτης, Γενικός Διευ-
θυντής της Αειφόρου Μεταλλουργίας ΑΕ (όμιλος ΒΙΟΧΑΛ-
ΚΟ), σημειώνοντας ότι οι σκωρίες της χαλυβουργίας και 
της εξέλασης, καθώς και τα υπολείμματα της άλεσης σκραπ 
υφίστανται μηχανική επεξεργασία, ανάκτηση μετάλλων 
και έλεγχο ποιότητας και διατίθενται στην οδοποιία, στην 
τσιμεντοβιομηχανία και στην μεταλλουργία. Η «Αειφόρος 
Μεταλλουργία» διαχειρίζεται 400.000 τόνους αποβλήτων 

ετησίως και συνιστά την μεγαλύτερη στην Ελλάδα ανάλογη 
επιχείρηση στα στερεά απόβλητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
από την σκωρία η εταιρεία παράγει βαρύ σκυρόδεμα για 
την βύθιση του υποθαλασσίου αγωγού του TAP. Παράλ-
ληλα, η εταιρεία διαθέτει παραγωγική μονάδα που κάνει 
επεξεργασία υπολείμματος άλεσης σκραπ (δεν υπάρχει 
άλλη τέτοια μονάδα στην Ν.Α. Ευρώπη), όπου γίνεται άλε-
ση οχημάτων τέλους κύκλου ζωής. Τέλος, από την πλευρά 
του ο κ. Λάζαρος Ξενίδης, υπεύθυνος περιβάλλοντος της 
ΟΛΘ ΑΕ, τόνισε ότι η διαχείριση αποβλήτων στον λιμένα 
της Θεσσαλονίκης αφορά: α) απόβλητα που παράγονται 
στις χερσαίες εγκαταστάσεις κατά την λειτουργία του λιμένα 
και β) απόβλητα και κατάλοιπα φορτίου από τα πλοία που 
καταπλέουν στον λιμένα. Η εταιρεία διαθέτει εγκεκριμένο 
σχέδιο διαχείρισης διαχείρισης αποβλήτων, το οποίο υφί-
σταται επικαιροποίηση κάθε 3 χρόνια.

ΚΟΜΙΣΙΟΝ γΙΑ ΑΙΡΕΣΙΜΟΤΗΤΕΣ πΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ: DEADLiNE ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟυΝΙΟ

γΡΑφΕΙΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΚΑΘυΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑδΕΙΟδΟΤΗΣΗ ΤΗΣ δΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑπΟβΛΗΤΩΝ
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Τέσσερις προτάσεις για να αναπτυχθεί η Κυκλική Οικο-
νομία, κατέθεσε ο κ. Σπύρος Μορισαίος, αναφερόμενος 
σε μελέτη που έγινε για τον ΣΕΒ, τα συμπεράσματα της 
οποίας παρουσίασε στο συνέδριο που διοργάνωσαν η 
Green Agenda και η Συμεών Τσομώκος Α.Ε., με θέμα 
«Κυκλική Οικονομία: Δημιουργώντας Αξία». Σε ρεπορ-
τάζ της Άννης Καρολίδου σημειώνεται ότι σύμφωνα 
με τα πορίσματα της μελέτης η Ελλάδα χρειάζεται ένα 
Εθνικό Οδικό Χάρτη για την Κυκλική Οικονομία. Επίσης, 
απαιτούνται συνέργιες δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, 
ενώ θα πρέπει να εντοπιστούν και να μελετηθούν οι ευ-
καιρίες ανά κλάδο. Ιδιαίτερη έμφαση θα πρέπει επιπλέον 
να δοθεί στην εκπαίδευση των καταναλωτών. 
Μιλώντας στο πάνελ γα την Κυκλική Οικονομία και τις 
Προκλήσεις των Κλιματικών Αλλαγών ο κ. Μορισαίος 
υποστήριξε ότι για να κινηθεί η Ελλάδα προς την Κυκλι-
κή Οικονομία θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα προβλήμα-
τα που έχει όπως είναι οι μεγάλες καθυστερήσεις στην 
ενσωμάτωση των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αλλά και η 
έλλειψη παρακολούθησης στην εφαρμογή τους. 
Στόχος της μελέτης ήταν η ανάδειξη της Κυκλικής Οι-
κονομίας ως ευκαιρία για την ελληνική οικονομία, τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας και τη βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας. Ο κ. Μορισαίος έδωσε, πάντοτε στο 
πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας, έμφαση στην ανάπτυ-
ξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών μοντέλων. 
Αυτού που υιοθετεί κυκλικές προμήθειες. Αυτού που 
εισάγει καινοτομίες στην ανάπτυξη πόρων. Στο μοντέλο 
που παρατείνει την διάρκεια ζωής προϊόντων και άλλων 
δύο που εστιάζουν στις πλατφόρμες κοινής χρήσης και, 
στο προϊόν που θα βρίσκει έκφραση και σε υπηρεσία. 
Όμως στη βάση της Κυκλικής Οικονομίας βρίσκεται η 

αλλαγή του υφιστάμενου παραγωγικού μοντέλου και 
αξιοποίηση της πράσινης ενέργειας και συγκεκριμένα 
των ΑΠΕ, όπως τόνισε η νομικός δρ. Μαρία Δρουγγε-
λίδου. 
Η ΕΕ και πολλά κράτη υιοθετούν νέα παραγωγικά μο-
ντέλα που βασίζονται σε νέες Οδηγίες για την πράσινη 
ενέργεια, την κλιματική αλλαγή και τη μείωση των αερί-
ων του θερμοκηπίου. Μάλιστα έχουν τεθεί δεσμευτικοί 
στόχοι για την διείσδυση των ΑΠΕ μέχρι το 2020, όπως 
και για το λεγόμενο «Πλαίσιο 2030» είπε η κ. Δρουγγε-

λίδου και συμπλήρωσε ότι η ΕΕ χρηματοδοτεί την αλ-
λαγή του παραγωγικού μοντέλου και την ενίσχυση της 
διείσδυσης των ΑΠΕ, έχοντας λάβει νομοθετικές πρωτο-
βουλίες. Έτσι δημιουργούνται κίνητρα για δράσεις στον 
κλάδο των ΑΠΕ και της πράσινης ενέργειας, αλλά και την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ. 
Όμως, κατέληξε, για να είναι οικονομικά αποδοτική η 
αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ θα πρέπει 

να υπάρξει ένα πιο αποτελεσματικό πλαίσιο προώθησης 
της πράσινης ενέργειας με αναθεώρηση της Οδηγίας 
2009.

-περιβάλλον και Κυκλική Οικονομία: Η περιβαλ-
λοντική πολιτική για τη μείωση των αερίων του θερ-
μοκηπίου, «συνδυάζεται» με την Κυκλική Οικονομία. 
Όπως είπε ο κ. Απόστολος Σίσκος, συνιδρυτής και δια-
χειριστής της Enviromentrics &EMICERT, η μείωση εκ-
πομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 40%, είναι ένας 
φιλόδοξος στόχος που έθεσε η ΕΕ, ο οποίος θα μπορέσει 
ευκολότερα να επιτευχθεί με την ανάπτυξη της Κυκλικής 
Οικονομίας αφού το 50% των αερίων του θερμοκηπίου 
σχετίζεται με την διαχείριση υλικών. 
Είναι σαφές, πρόσθεσε ο ομιλητής, ότι θα πρέπει να δη-
μιουργηθεί ένα νέο μοντέλο συμπεριφοράς και επιχειρη-
ματικότητας, για να αντιμετωπιστεί τόσο το μείζον θέμα 
της κλιματικής αλλαγής, όσο όμως και για να βαδίσουν 
οι επιχειρήσεις στο πρότυπο της Κυκλικής Οικονομίας. 
Ειδικότερα οι εκπομπές αερίων θερμοκηπίων της ΕΕ από 
μεταφορές, διατροφή και κτιριακό τομέα μπορούν να 
μειωθούν κατά 48% μέχρι το 2030. 
Σε αυτή την κατεύθυνση, σημαντικότατος είναι και ο 
ρόλος της βιομηχανίας αφού χρησιμοποιεί το 50% της 
ενέργειας που παράγεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
υπάρχει δυνατότητα εξοικονόμησης κατά 40% και πλέ-
ον. 
Συνολικά, η βιομηχανία μπορεί να συνεισφέρει στον 
στόχο μείωσης των εκπομπών ρύπων κατά 27%, κάτι 
με θετική περιβαλλοντική επίπτωση αλλά και μεγάλο 
οικονομικό όφελος.

Η κυκλική οικονομία είναι το πιο τρανό παράδειγμα ενός 
βιώσιμου μοντέλου ανάπτυξης, είπε η Τάνια Μπιζούμη, 
υπεύθυνη Γνωσιακής Διαχείρισης και Επικοινωνίας της 
Ashoka Ελλάς, στην ημερίδα της Greenagenda.gr και της 
Συμεών Τσομώκος ΑΕ με θέμα «Κυκλική Οικονομία: Δημι-
ουργώντας Αξία», αναδεικνύοντας, παράλληλα, ως πρώτι-
στο ζήτημα των ημερών την ενσωμάτωση της βιωσιμότη-
τας στις κύριες δραστηριότητες μίας εταιρείας. Όπως τόνισε 
η κα. Μπιζούμη, κάθε αντικείμενο που θεωρείται απόβλητο 
θεωρείται και πρώτη ύλη. Επομένως, είναι αναγκαία η 
μετάβαση του τρόπου σκέψης σε όρους όπως Κόστος, 
Κατανάλωση, Αξία. «Εάν, για παράδειγμα, μπορούσαμε 
να εκφράσουμε την τιμή σε αυτό το κόστος, συμπεριλαμ-
βάνοντάς το στο περιβάλλον, τη μόλυνση κτλπ., τότε θα 
ήταν υπέρογκο», σημείωσε και υπογράμμισε ότι η κυκλική 

οικονομία αποτελεί παράδειγμα βιώσιμου και μακροπρό-
θεσμου μοντέλου ανάπτυξης. Η Δέσποινα Κόϊου, χημικός 
μηχανικός ΜSc και διευθύντρια παραγωγής της BioSolids 
ΑΕ παρουσίασε το επιτυχημένο καινοτόμο παράδειγμα της 
εταιρείας παραγωγής εδαφοβελτιωτικού υλικού το οποίο 
υπηρετεί, όπως είπε, την κυκλική οικονομία προς όφελος 
του περιβάλλοντος, της οικονομίας και της κοινωνίας, ενώ 
δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Η ίδια αναφέρθηκε στην 
παραγωγική διαδικασία εδαφοβελτιωτικού, την πιστοποί-
ηση και την αξιολόγηση του προϊόντος, ενώ εξήγησε πώς 
«τα καινοτόμα προϊόντα της BioSolids, μέσα από τις αρχές 
της κυκλικής οικονομίας, επιστρέφουν στον αγροδιατρο-
φικό τομέα». Ο Γρηγόρης Τάσιος, πρόεδρος της Ένωσης 
Ξενοδόχων Χαλκιδικής, ανέφερε ότι «η κυκλική οικονομία 
συνδέεται άμεσα με τον τουρισμό, σε όλες τις εκφάνσεις 

του, γι’ αυτό υπολογίζουμε και σκεφτόμαστε την προστα-
σία του περιβάλλοντος». Και υπογράμμισε: «Το στοίχημα 
της επόμενης ημέρας είναι η αξιοποίηση του μοντέλου 
της κυκλικής οικονομίας. Ένα μεγάλο ποσοστό ξενοδόχων 
θέλουν να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Ήδη, στον νομό 
Χαλκιδικής 20 ξενοδοχεία έχουν λάβει τη σχετική περιβαλ-
λοντική πιστοποίηση». Το πρώτο παράδειγμα των αρχών 
της κυκλικής οικονομίας στην ανακύκλωση των αποβλή-
των συσκευασίας είναι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Αποβλήτων. Ο Δημήτρης Παπασωτηρίου, υπεύθυνος 
τμήματος marketing της ΕΕΑΑ, παρουσίασε τους τρόπους 
συνεργασίας με τους ΟΤΑ και τις δραστηριότητες της Εται-
ρείας.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ πΡΟΤΑΣΕΙΣ γΙΑ ΑΝΑπΤυξΗ ΤΗΣ ΚυΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΚυΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑπΟ ΤΟ ΧΩΡΑφΙ ΜΕΧΡΙ ΤΟ ξΕΝΟδΟΧΕΙΟ
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Η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα από τα παλιά μέλη της 
Ε.Ε. που δεν πιάνει τους περιβαλλοντικούς στόχους 
στη διαχείριση αποβλήτων και ζητάει παρατάσεις για 
την εφαρμογή των Κοινοτικών στόχων όσον αφορά 
τη διαχείριση στερεών αλλά και υγρών αποβλήτων. 
Τα παραπάνω τόνισε ο κ. Ανδρέας Λουκάτος, σύμβου-
λος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, στο πλαίσιο του συνεδρίου για την 
Κυκλική Οικονομία  του Green Agenda και της Συμεών 
Τσομώκος ΑΕ.  Σε ρεπορτάζ της Άννης Καρολίδου σημει-
ώνεται ότι  οι στόχοι που έχουν τεθεί από την Κοινότητα 
σε ότι αφορά την διαχείριση των αποβλήτων, με πρώτο 
στόχο το 2020 και επόμενο το 2030 είναι φιλόδοξοι και 
ακόμη πιο δύσκολο να επιτευχθούν από την Ελλάδα, η 
οποία ακόμη δεν έχει ξεπεράσει την εποχή των ΧΥΤΑ 
και συνεχίζει να πληρώνει πρόστιμα για επιβαρύνσεις 
του περιβάλλοντος. Αλλά η χώρα μπορεί και πρέπει να 
προσαρμοσθεί στην εποχή της Κυκλικής Οικονομίας, 
που στη βάση του έχει τον μηδενισμό των αποβλήτων 
αφού προηγούμενα αξιοποιηθούν παραγωγικό στον 
οικονομικό κύκλο δημιουργώντας νέες επιχειρήσεις, 
θέσεις εργασίας και οφέλη για οικονομία και κοινωνία. 
Το πρόβλημα της διαχείρισης αποβλήτων και δη των 
βιομηχανιών, το έχει εντοπίσει η κυβέρνηση αλλά και 
η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με την πρώτη να 
έχει ετοιμάσει ένα Σχέδιο για την Περιβαλλοντική Βιομη-
χανία και τη δεύτερη, να ετοιμάζεται να αναθέσει μελέτη 
βιωσιμότητας για την δημιουργία μονάδας επεξεργα-
σίας επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων. Το πάνελ 
για τη Διαχείριση των Βιομηχανικών Αποβλήτων άνοιξε 
από πλευράς ομιλητών ο κ. Γεώργιος Κρεμλής, προϊ-
στάμενος της Διοικητικής Μονάδας Πολιτικής Συνοχής 
και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της Γ.Δ. 
Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. «Για την 
διαχείριση αποβλήτων, πολύ σημαντικό είναι να έχουμε 
ένα νέο νομικό πλαίσιο γιατί τα ποσοστά ανακύκλωσης 
στην Ελλάδα είναι πολύ χαμηλά, όπως και τα ποσοστά 
διάθεσης σε ΧΥΤΑ. Η χώρα εξακολουθεί να πληρώνει 
πρόστιμα, έχουμε προβλήματα αυτοανάφλεξης απο-
βλήτων, χάνονται πολύτιμα υλικά που θα μπορούσαν 
να επαναχρησιμοποιηθούν εάν γινόταν διαλογή», είπε 
ο κ. Κρεμλής προσθέτοντας: «Ο κοινοτικός στόχος είναι 
η ανακύκλωση των οικιακών αποβλήτων να φθάσει στο  
65% έως το 2030, με ενδιάμεσο στόχο το 50% μέχρι το 
2020. Η Ελλάδα θα μπορεί να έχει μία μεταβατική πε-
ρίοδο πέντε ετών, χρόνος που δόθηκε σε επτά χώρες - 
μέλη». Νέος στόχος είναι, να διατίθεται σε ΧΥΤΑ μόνο το 
10% των αστικών απορριμμάτων ως το 2030, δηλαδή 
τα υπόλοιπα των... υπολοίπων, ένας πολύ φιλόδοξος 
στόχος ειδικά για την Ελλάδα που διαθέτει σήμερα το 
80%. Ειδικά για τις συσκευασίες τονίσθηκε από τον ομι-

λητή ότι δεν είναι απορρίμματα αλλά υλικά. Άρα πρέπει 
να κατασκευαστούν μονάδες ανάκτησης αφού μάλιστα 
η Κοινοτική πολιτική προβλέπει, ως το 2030, ανακύ-
κλωση στο 75%. Οι νέες προτάσεις της Ε.Ε. αφορούν 
χωριστή διαλογή δύο κατηγοριών αποβλήτων: Tων 
βιο- αποβλήτων που θα μπορούν π.χ. να χρησιμοποι-
ηθούν για την παραγωγή ενέργειας. Των οικοδομικών 
αποβλήτων, που μπορούν π.χ. να χρησιμοποιηθούν σε 
κατασκευές και οδοποιϊα. Στην τρέχουσα Χρηματοδοτι-
κή Περίοδο, 2014-2020 η Ε.Ε. διαθέτει συνολικά 5,5 δισ. 
ευρώ για διαχείριση αποβλήτων, ενώ απαγορεύεται δια 
ροπάλου η χρησιμοποίηση πόρων για την κατασκευή 

ΧΥΤΑ. Κατ’ εξαίρεση, χρηματοδοτούνται μονάδες για 
μηχανική και βιολογική επεξεργασίας ενώ θα επιτρέπε-
ται  η θερμική επεξεργασία σε ποσοστό 20%-25% των 
αποβλήτων. Τον λόγο πήρε ο κ. Ευστράτιος Ζαφείρης, 
Γ.Γ. Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυ-
ξης, ο οποίος τόνισε ότι κυκλική οικονομία είναι πολύ 
ενδιαφέρουσα για την χώρα μας αλλά επηρεάζεται από 
πολλές παραμέτρους. Για παράδειγμα, δεν υπάρχουν 
επιχειρήσεις διαχείρισης των επικινδύνων αποβλήτων 
ενώ πολλές, βιομηχανίες είναι μικρές σε μέγεθος και δεν 
μπορούν να επεξεργάζονται τα απόβλητά τους. «Πρέπει 
να δημιουργήσουμε μονάδες, ενδιάμεσες, για να δώ-
σουν λύσεις στην ανακύκλωση» είπε ο κ. Ζαφείρης προ-
σθέτοντας οτι «δεν μπορούμε να είμαστε μόνο κατανα-
λωτές τεχνολογίας, πρέπει να αναπτύξουμε τεχνολογία 
για να υπάρχει προστιθέμενη αξία ώστε να προκύπτει 
και όφελος οικονομικό για τη δραστηριοποίηση επιχει-
ρήσεων. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης έχει 
ετοιμάσει ένα σχέδιο για την περιβαλλοντική βιομηχα-
νία με προϋπολογισμό 30 εκατ. δημόσια δαπάνη, ποσό 
που αποδέχθηκε ο κ. Ζαφείρης ότι δεν αρκεί αλλά απο-
τελεί μια καλή αρχή. Ο γενικός γραμματέας επισήμανες 
που σε ό,τι αφορά την κυκλική οικονομία και το περι-
βάλλον «όλοι οι παίκτες πρέπει να μπούνε στο παιχνίδι», 
με συνέργειες και συνεργασίες ενώ το κράτος θα πρέπει 

να περιοριστεί στο θεσμικό του ρόλο. Ο κ. Κωνσταντίνος 
Γιουτίκας, αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλ-
λοντος Κ. Μακεδονίας, ενημέρωσε ότι τα επικίνδυνα 
βιομηχανικά απόβλητα, από 34.000 τόνουςτο 2011, 
υπολογίζεται ότι το 2020 θα είναι 13.000 τόνοι, μείωση 
όμως που οφείλεται στη βιομηχανική ύφεση. Η πραγ-
ματικότητα είναι ότι ο ιδιωτικός τομέας, είτε απορρίπτει 
ανεξέλεγκτα τα απορρίμμα, είτε τα στέλνει στο εξωτερι-
κό για επεξεργασία. Η Π.Κ.Μ. είναι έτοιμη να προχωρή-
σει στην ανάθεση μελέτης σκοπιμότητας για την μονάδα 
αξιοποίησης επικινδύνων βιομηχανικών αποβλήτων, 
δυναμικότητας70.000 τόνων/ετησίως. Σκοπός είναι η 
διερεύνηση δημιουργίας και λειτουργίας μίας τέτοιας 
μονάδας, μέσω συνεργασιών. Ο ΠΕΣΔΑ, είπε ο κ. Γιου-
τίκας, προβλέπει έργα 462 εκατ. ευρώ, δημόσιας δαπά-
νης.   Μόλις 30 εκατ. ευρώ προβλέπονται από ΕΣΠΑ και 
τομεακά προγράμματα και 108 εκατ. ευρώ εκχυτωρή-
θηκαν από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών, 
Μεταφορών και Περιβάλλοντος στην ΠΚΜ. Οι πόροι 
αυτοί δεν αρκούν για την υλοποίηση των έργων στη Πε-
ριφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.  Απαραίτητη άρα είναι, 
η χρήση ιδιωτικών κεφαλαίων και η δανειοδότηση από 
Τράπεζες για να υλοποιηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι που 
τέθηκαν για το 2020. Ο κ. Ανδρέας Λουκάτος, σύμβου-
λος Επιχειρησιακών Πάρκων ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, υποστήριξε ότι 
η κυκλική οικονομία πρέπει να συνδεθεί με την νέα βιο-
μηχανική πολιτική που διαμορφώνει η ΕΕ., με σκοπό μία 
πιο βιώσιμη και ανταγωνιστική οικονομία. Η συμβολή 
της βιομηχανίας , το 2020, θα πρέπει να φθάνει στο 
20% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, από περίπου 15% σήμερα. 
Σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να εξετασθεί και η ανάπτυξη 
της κυκλικής οικονομίας άρα και η διαχείριση των απο-
βλήτων. Η Ελλάδα είναι η μοναδική από την λεγόμενη 
παλιά Ευρώπης, από τις άλλοτε 15 χώρες, που ανήκουν 
στις 7 χώρες που εντάσσεται στα κράτη- μέλη που δι-
εκδικούν την πενταετή παράταση. Άρα, συμπέρανε ο κ. 
Λουκάτος, κάτι δεν έχουμε κάνει σωστά και σε αυτό το 
νέο παραγωγικό μοντέλο που πρέπει να διαμορφώσει η 
Ελλάδα, η βιομηχανία θα πρέπει να παίξει ρόλο κλειδί. 
Ο ομιλητής υποστήριξε ότι η κυκλική οικονομία μπορεί 
να αποτελέσει έναν από τους πυλώνες ανάκαμψης της 
εθνικής οικονομίας. Μάλιστα η υπάρχει η σκέψη στην 
ΕΤΒΑ, σε συνεργασία με τις βιομηχανίες, να προχωρή-
σει στην καλύτερη αξιοποίηση των αποβλήτων, προς 
όφελος της επιχειρηματικής κοινότητας αλλά και του 
περιβάλλοντος.

δΕΝ πΙΑΝΕΙ ΤΟυΣ πΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΟυΣ ΣΤΟΧΟυΣ Η ΕΛΛΑδΑ ΣΤΑ ΑπΟβΛΗΤΑ
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Την πρότασή του για τη δημιουργία του πρώτου fund κυ-
κλικής οικονομίας στη χώρα έκανε ο Παντελής Αγγελίδης, 
πρόεδρος της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας στη ημερίδα 
της Greenagenda.gr με θέμα: «Κυκλική Οικονομία: Δημιουρ-
γώντας Αξία». «Απευθυνόμαστε προς τον ΣΒΒΕ, αλλά και σε 
κάθε  ενδιαφερόμενο, ώστε να συμβάλουν στην προσπάθεια 
αυτή για την προώθηση του νευραλγικού αυτού τομέα, της 
κυκλικής οικονομίας», σημείωσε ο κ. Αγγελίδης. Σύμφωνα με 
πληροφορίες της Greenagenda.gr, ο Σύνδεσμος βρίσκει ιδι-
αίτερα ενδιαφέρουσα την πρόταση και, στο αμέσως επόμενο 
διάστημα, στελέχη των δύο φορέων θα συναντηθούν για να 
εξετάσουν τις περαιτέρω λεπτομέρειες του φιλόδοξου αυτού 
project. Όπως είπε ο ίδιος, η πράσινη οικονομία συνδέεται με 
την Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας. «Μαζί με την Περιφέρεια 
Κεντρικής Μακεδονίας και την Αμερικανική Γεωργική Σχολή 
θα προχωρήσουμε στη δημιουργία ενός ψηφιακού κέντρου 
Αριστείας αγροδιατροφής στη χώρα», είπε ο κ. Αγγελίδης και 
παρουσίασε ένα καινοτόμο παράδειγμα  κυκλικής οικονομί-

ας: «ομάδα φοιτητών έχει καταφέρει να κατασκευάσει μια 
συσκευή ενέργειας από υπόλειμμα  αγροτικού προϊόντος. 
Το δοκιμάσαμε και μάλιστα το κόστος επένδυσης μπορεί να 
αποσβεστεί σε ένα χρόνο.  Η συγκεκριμένη συσκευή παίρνει 
υπόλειμμα και παράγει ενέργεια και νερό». Το project αυτό 
βρίσκεται στο στάδιο αναζήτηση χρηματοδότησης. Ο Βα-
σίλης Κάππας, σύμβουλος Ανάπτυξης της Gaia Επιχειρείν, 
επισήμανε, από την πλευρά του, ότι η κυκλική οικονομία έχει 
βαρύνουσα σημασία και για τον αγροτικό τομέα. Αναφέρθη-
κε στις προτεραιότητες της ΕΕ για την παραγωγή βιομάζας 
και της διαχείρισης αποβλήτων, την αναθεώρηση του κανο-
νισμού για χρήση λιπασμάτων και την ανακύκλωση νερού. 
Ο κ. Κάππας προέβη σε τέσσερις προτάσεις που αφορούσαν 
την Αγροτική πολιτική και την κυκλική οικονομία: ο ολιστικός 
σχεδιασμός της αγροτικής παραγωγής, η εκπαίδευση των 
καταναλωτών που αφορά τη βιώσιμη κατανάλωση, την 
αναγνώριση σήμανσης και τη βασική αρχή της διαλογή στην 
πηγή, η αξιολόγηση αποβλήτων, η απόδοση της επαναχρη-

σιμοποίησης των αποβλήτων. Ο Πάνος Κανέλλης, πρόεδρος 
της Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής επισήμανε ότι «η κυκλι-
κή οικονομία αποτελεί  βασικό κομμάτι στο εκπαιδευτικό μας 
πρόγραμμα. Η καινοτομία και οι καλές πρακτικές αποτελούν 
προτεραιότητά μας. Η σχολή μας, από την ίδρυση της, έχει υι-
οθετήσει τις αρχές της κυκλικής  οικονομίας. Ως ένα ζωντανό 
εργαστήριο κυκλικής οικονομίας, ακολουθούμε τις βέλτιστες 
πρακτικές ολοκληρωμένου αγροκτήματος με  βιωματικές 
εμπειρίες». Τέλος, ο Θανάσης Κουιμτζής, διευθύνων σύμβου-
λος του Ομίλου Κουιμτζή, υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει 
πλεονεκτική θέση λόγω της ευέλικτης δομής των μεταποιητι-
κών επιχειρήσεων. Τόνισε, δε, ότι σήμερα πολλές βιομηχανίες 
διάφορων προϊόντων εξετάζουν να δώσουν δεύτερη ζωή σε 
προϊόντα με την αξιοποίησή τους. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε 
στο παράδειγμα της Rolls-Royce και την κατασκευή τουρμπί-
νων  αεροπλάνων. Η νέα τάση της βιομηχανίας είναι να μην 
παραδίδει νέες μηχανές αεροπλάνων, αλλά να κατασκευάζει 
νέα προϊόντα από την επαναχρησιμοποίηση προηγούμενων.
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Ημερίδα Greenagenda.gr με θέμα «Κυκλική Οικονομία: Δημιουργώντας αξία»

Συνέχεια από τη σελ 1 
«Η καλύτερη επένδυση για ένα κράτος, με τα μεγαλύτερα 
και μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, είναι η ενεργειακή ανα-
βάθμιση κτηρίων», είπε, από την πλευρά του, ο πρόεδρος & 
διευθύνων σύμβουλος της ALUMIL AE, Γιώργος Μυλωνάς, 
μιλώντας στο πάνελ για την Ενεργειακή Απόδοση Κτηρίων, 
στην ημερίδα της Greenagenda.gr με θέμα «Κυκλική Οικο-
νομία: Δημιουργώντας Αξία». Ο κ. Μυλωνάς ανακοίνωσε ότι 
η Αλουμίλ, η ISOMAT και το EKETA μπαίνουν σε ένα μεγάλο 
ερευνητικό πρόγραμμα για την αποθήκευση ενέργειας. Σύμ-
φωνα με τον ίδιο, ο στόχος του προγράμματος είναι η απο-
ταμίευση ενέργειας με σύστημα μπαταρίας σε κουφώματα, 
η οποία, όποτε χρειαστεί, θα μπορεί να αποδίδετε ξανά. «Με 
τον τρόπο αυτό, η ενέργεια που θα αποθηκεύεται θα είναι συ-
νεχώς διαθέσιμη, όποτε ζητηθεί», ανέφερε και στάθηκε στη 
συμβολή προς την ενεργειακή εξοικονόμηση των χρωμάτων 
μέσω της βαφής, τους σκελετούς των κουφωμάτων, τις νέες 

τεχνικές σκίασης και τα ειδικών προδιαγραφών τζάμια. Εξι-
στόρησε, μάλιστα, το πώς η Αλουμίλ ανέλαβε το έργο με τα 
ενεργειακά αποδοτικά κουφώματα στα κεντρικά γραφεία της 
Google, μέσω ενός διαγωνισμού με πολύ αυστηρές προδια-
γραφές, αφού ο εταιρικός κολοσσός επιδιώκει να θερμαίνει 
το κτήριό της μόνον με τη θερμότητα που εκλυόταν από τους 
υπολογιστές και όχι με ενέργεια. Πλέον, είπε, η σταθμισμένη 
εξοικονόμηση ενέργειας είναι 85% στο κτήριο της Google, 
ενώ η βελτίωση κατανάλωσης ενέργειας που οφειλόταν στα 
κουφώματα ήταν 95%.Από την πλευρά του, ο Κωνσταντίνος 
Ασλάνης, διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης & Μάρκετινγκ 
της ISOMAT ΑΕ, υπογράμμισε το πώς επιδρά κάθε προβλημα-
τική ροή στη χρηματοδότηση του προγράμματος «Εξοικονο-
μώ». «Οι προαναγγελίες του προγράμματος, που τελικά δεν 
επιβεβαιώνονται, παγώνουν την αγορά, καθώς συγκρατούν 
ακόμα και αυτούς που θα μπορούσαν να κάνουν τις επεμβά-
σεις στα σπίτια τους χωρίς τις επιδοτήσεις», τόνισε χαρακτη-

ριστικά.
- Ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, 
Παναγιώτης Κορκολής, κατά την ομιλία του στην ημερίδα τό-
νισε ότι : «Ένα πρόγραμμα σχεδόν έτοιμο, το νέο πρόγραμμα 
«Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον», προκηρύσσεται μέσα στο καλοκαί-
ρι, με συνολική χρηματοδότηση ύψους 300 εκατ. ευρώ για 
40.000 νοικοκυριά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Κορκολής και 
αρίθμησε τους τρεις πυλώνες στους οποίους επενδύει η κυ-
βέρνηση, στον νευραλγικό τομέα της εξοικονόμησης ενέργει-
ας. Το «Εξοικονομώ ΙΙ» για τα νοικοκυριά, με πόρους ύψους 
300 εκατ. ευρώ. Την εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια 
κτήρια, όπως σχολεία, νοσοκομεία κ.α. Την ενεργειακή εξοι-
κονόμηση στον τομέα της ενεργοβόρου βιομηχανίας και τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, με 100 εκατ. ετησίως από το 2019 
έως το 2021, που θα τους εξασφαλίσουν σημαντική μείωση 
του κόστους παραγωγής.

Τα υψηλά επίπεδα ρύπανσης της ατμόσφαιρας για με-
γάλο χρονικό διάστημα μπορεί να φέρουν κακής ποι-
ότητας ύπνο ή αϋπνία (λιγότερες από έξι ώρες ύπνο), 
σύμφωνα με μια νέα αμερικανική επιστημονική έρευνα, 
που συσχέτισε την ποιότητα του αέρα με την ποιότητα 
του ύπνου. Σύμφωνα με την «Ημερησία» οι ερευνητές, 
με επικεφαλής την επίκουρη καθηγήτρια ιατρικής Μάρτα 
Μπίλινγκς του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ, 

που έκαναν τη σχετική ανακοίνωση σε διεθνές συνέδριο 
της Αμερικανικής Θωρακικής Εταιρείας στην Ουάσι-
γκτον, ανέλυσαν στοιχεία για 1.863 ανθρώπους με μέση 
ηλικία 68 ετών. Διαπιστώθηκε ότι όσοι συμμετέχοντες 
είχαν εκτεθεί σε μεγαλύτερα επίπεδα οξειδίων του αζώ-
του κατά την τελευταία πενταετία, είχαν αυξημένη πιθα-
νότητα κατά 57% να μη κάνουν καλό και επαρκή ύπνο. 
Η αντίστοιχη πιθανότητα ήταν αυξημένη κατά περίπου 

50% για όσους είχαν εκτεθεί στα μεγαλύτερα επίπεδα 
σωματιδίων ΡΜ2,5. Οι ερευνητές δεν απέκλεισαν ότι η 
αρνητική επίπτωση της ρύπανσης στον ύπνο μπορεί να 
εμφανισθεί ακόμη και σε πολύ πιο σύντομο χρονικό διά-
στημα από την πενταετία
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Παρατείνεται μέχρι τις 15 Ιουνίου η αγωνία για την τελική 
συμφωνία ανάμεσα σε Ευρώπη, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
και Αθήνα για την ελάφρυνση του χρέους.
Το χθεσινό Eurogroup στις Βρυξέλλες ολοκληρώθηκε χωρίς 
να βγει «λευκός καπνός» και πλέον οι αποφάσεις αναμένεται 
να ληφθούν στην επόμενη συνεδρίαση των υπουργών Οικο-
νομικών της ευρωζώνης που είναι προγραμματισμένη για τις 
15 Ιουνίου.
Κατά τις χθεσινές πολύωρες διαπραγματεύσεις έγινε προσπά-
θεια από την ευρωπαϊκή πλευρά να διασφαλίσει ότι το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο θα συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμ-
μα, κάτι που αποτελεί βασικό όρο από την πλευρά του Γερ-
μανού υπουργού Οικονομικών, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε. Αυτό, 
όμως, δεν κατέστη δυνατό. «Υπάρχει ένα χάσμα προσδοκιών, 
το οποίο πρέπει να γεφυρώσουμε μέσα στις επόμενες τρεις 
εβδομάδες», δήλωσε ο πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν 
Ντάισελμπλουμ, κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά τη χθεσινή 
συνεδρίαση, αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχουν αποστά-
σεις ανάμεσα στις εμπλεκόμενες πλευρές.
Ο εκπρόσωπος του ΔΝΤ Πόουλ Τόμσεν κατέστησε σαφές ότι 
το Ταμείο δεν μπορεί να εισέλθει στο ελληνικό πρόγραμμα 
χωρίς ανάλυση που να αποδεικνύει τη βιωσιμότητα του ελ-
ληνικού χρέους και ως εκ τούτου δεν μπορεί να υπάρξει εκτα-
μίευση των 7,5 δισ. ευρώ προς την Ελλάδα πριν από αυτή την 
εξέλιξη.
Η μόνη συμφωνία η οποία προτάθηκε στην Ελλάδα προέ-
βλεπε ότι το ΔΝΤ δεν θα έμπαινε στο πρόγραμμα παρά μόνο 
το 2018, μετά την εκτέλεση των μέτρων για το χρέος, κάτι 
το οποίο ισοδυναμούσε με προληπτική γραμμή στήριξης 
και επομένως ένα πραγματικό τέταρτο μνημόνιο, το οποίο η 
Αθήνα δεν θα μπορούσε να δεχθεί. Η ελληνική αντιπροσω-
πεία απέρριψε την πρόταση με το αιτιολογικό ότι αποτελούσε 
τρικλοποδιά σε πολιτικό επίπεδο στην κυβέρνηση.
Αν γινόταν δεκτή αυτή η πρόταση, θα συνεδρίαζε το διοι-
κητικό συμβούλιο του ΔΝΤ για να την εγκρίνει, αλλά δεν θα 
εκταμίευε χρήματα μέχρι το 2018.
Ακόμα, όμως, και έτσι παραμένει στο συμβούλιο ισχυρή η 
πολιτική βούληση να ληφθούν οι αποφάσεις εγκαίρως για 
να πληρωθούν οι υποχρεώσεις της χώρας τον Ιούλιο και για 
το λόγο αυτό οι διαβουλεύσεις θα εντατικοποιηθούν κατά τις 
επόμενες ημέρες.
Πριν από τον τερματισμό της χθεσινοβραδινής προσπάθειας 
προηγήθηκε μια τετράωρη συνεδρίαση. Ο πρόεδρος του 
Eurogroup Γ. Ντάισελμπλουμ, ο υπουργός Οικονομικών 
της Γερμανίας Β. Σόιμπλε, ο Γάλλος ομόλογός του Μπρούνο 
Λεμέρ και ο Π. Τόμσεν, εκπρόσωπος του ΔΝΤ, συνεδρίαζαν 
ξεχωριστά, μιλώντας πάνω σε διαφορετικά προσχέδια μιας 
σχετικής απόφασης. Σύμφωνα με πηγές με καλή γνώση της 

Το αργότερο μέχρι τα μέσα του επόμενου μήνα αναμένε-
ται να τεθεί υπό δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τις ενεργειακές 
κοινότητες (ΕΚΟΙΝ) ή ενεργειακούς συνεταιρισμούς, όπως 
αλλιώς ονομάζονται, καθώς έχει μπει στην τελική ευθεία η 
οριστικοποίηση και των τελευταίων λεπτομερειών. Ήδη πά-
ντως έχουν «κλειδώσει» οι βασικοί άξονες του νομοσχεδίου, 
για τους οποίους το ΥΠΕΝ ακολούθησε την υπάρχουσα ευρω-
παϊκή εμπειρία, καθώς σε άλλες χώρες της Ευρώπης ο θεσμός 
των ενεργειακών κοινοτήτων υπάρχει ήδη από τη δεκαετία 
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συνάντησης, στο τραπέζι έπεσαν πολλές διαφορετικές εκδοχές 
των πρωτογενών πλεονασμάτων που θα πρέπει να πετύχει 
η Ελλάδα από το 2023 έως το 2060 και διαφορετικές εκδοχές 
των μέτρων αναδιάρθρωσης του χρέους. Τα προσχέδια προ-
έβλεπαν υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα από το 2023 έως το 
2060 και λήψη των τελικών αποφάσεων για αναδιάρθρωση 
του χρέους μόνο στο τέλος του προγράμματος το φθινόπωρο 
του 2018.
Ένα προσχέδιο μιλούσε για πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% έως 
και το 2022 και 2% από το 2023 έως το 2060 και το 2ο προσχέ-
διο για 2,2% από το 2023 έως το 2060.
Και τα δύο συνδυάζονται με τα 5 μέτρα της απόφασης του 
Μαΐου του 2016, δηλαδή την κατάργηση του step up (πρόστι-
μα) των επιτοκίων, την επαναγορά των διμερών δανείων του 
2010, την πρόωρη αποπληρωμή του ΔΝΤ και την επέκταση 
των ωριμάνσεων. Τα μέτρα λαμβάνουν διαφορετικές τιμές 
ανάλογα με τις δημοσιονομικές παραδοχές, όχι μόνο για το 
πλεόνασμα, αλλά και για την ανάπτυξη.
Οι διαφορετικές εκδοχές των προσχεδίων δεν στάθηκαν ικανές 
να πείσουν τον Π. Τόμσεν. Ο Δανός οικονομολόγος έφερνε 
συνεχώς στο τραπέζι παράλογες απαιτήσεις για εξαιρετικά μα-
κροπρόθεσμες προβλέψεις επί των δημοσιονομικών μεγεθών. 
Όπως είπε κάποιος χαρακτηριστικά, «είναι σαν να προσπαθείς 
να προβλέψεις το 2017 από το 1957».
Το προσχέδιο της απόφασης προέβλεπε ότι όταν υπάρξει 
οριστική συμφωνία, το ΔΝΤ θα εισηγηθεί στο διοικητικό του 
συμβούλιο ένα πρόγραμμα διάσωσης (MEFP - Memorandum 
of Economic and Financial Policies) και αυτό θα αποφασίσει σε 
ένα σύντομο σχετικό διάστημα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το ΔΝΤ θα συνεισφέρει στο πρό-
γραμμα ένα ποσό μικρότερο των 5 δισ. ευρώ για έναν χρόνο.
Για να καμφθούν οι αντιστάσεις του ΔΝΤ, η ευρωζώνη ανανέ-
ωσε την υπόσχεση να επέμβει στο ελληνικό χρέος αν χρειαστεί 
το 2018, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς ολοκλήρωσης 
του προγράμματος και μόνο «αν χρειάζεται».
Ωστόσο, η τελευταία φράση αποτελεί απλά μια ασφαλιστική δι-
κλείδα, για να μην απαιτηθεί απόφαση της γερμανικής Βουλής, 
κάτι το οποίο δεν θα δεχόταν ο Σόιμπλε.

(Συνέχεια στη σελίδα 16)

του 1990.
Έτσι όπως συμβαίνει και στο εξωτερικό, οι ενεργειακοί συνε-
ταιρισμοί που θα δημιουργηθούν στη χώρα μας θα μπορούν 
να δραστηριοποιηθούν στους τομείς των Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας, της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμό-
τητας Υψηλής Απόδοσης, της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, 
της ενεργειακής αποδοτικότητας, των βιώσιμων χερσαίων 
μεταφορών, της διαχείρισης της ζήτησης και της παραγωγής, 
διανομής και προμήθειας ενέργειας σε τοπικό και περιφερει-
ακό επίπεδο. Δικαίωμα συμμετοχής σε μία ΕΚΟΙΝ θα έχουν 
φυσικά πρόσωπα, οι τοπικές περιφέρειες και οι δήμοι (μέσω 
των ΟΤΑ ή των δημοτικών επιχειρήσεων), αλλά και μικρές 
ή μεσαίες επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στις επενδύσεις 
της ΕΚΟΙΝ, αγοράζοντας μία ή περισσότερες συνεταιριστικές 
μερίδες.
Οφελος για τις τοπικές κοινωνίες
 Όπως αναφέρουν πηγές του ΥΠΕΝ, βασική επιδίωξη του 
νομοσχεδίου είναι η παραγωγή προστιθέμενης αξίας από 
τις ίδιες τοπικές κοινωνίες για τις τοπικές κοινωνίες. Έτσι, θα 
υπάρχει περιορισμός στο ποσοστό συμμετοχής φυσικών και 
νομικών προσώπων με κύρια κατοικία και έδρα, αντίστοιχα, 
έξω από την περιφερειακή ενότητα της έδρας της ΕΚΟΙΝ. Ένα 
θέμα που παραμένει ακόμη ανοικτό είναι ο τρόπος στήριξης 
των συνεταιρισμών από την πολιτεία, ο οποίος τουλάχιστον 
αυτή τη στιγμή φαίνεται πως δεν θα αφορά τόσο οικονομικά 
κίνητρα, όσο ενεργειακά - ενδεχομένως, για παράδειγμα, με 
τη δυνατότητα δημιουργίας έργων ΑΠΕ με ισχύ που κανονικά 
θα τα ενέτασσε σε διαγωνιστικές διαδικασίες.
Από την άλλη πλευρά, οι ίδιες πηγές μιλούν για «ένα αυστηρό 
θεσμικό πλαίσιο, το οποίο θα διασφαλίζει τη λειτουργία των 
συνεταιρισμών σε συνθήκες απόλυτης διαφάνειας», ενώ 
εξίσου καίριας σημασίας είναι και η διασφάλιση της ισότητας 
μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, ώστε όλοι να έχουν ίσο 
δικαίωμα στη λήψη αποφάσεων μέσα στην ΕΚΟΙΝ.
Γι’ αυτό τον λόγο προβλέπεται σε κάθε μέλος να αντιστοιχεί 
μία ψήφος, ανεξαρτήτως του συνεταιριστικού μεριδίου που 
κατέχει.
Η ευρωπαϊκή εμπειρία 
Παρ’ όλο που είναι η πρώτη φορά που δημιουργείται στη 
χώρα μας θεσμικό πλαίσιο για τις ΕΚΟΙΝ, στην Ευρώπη 
υπάρχουν αρκετά επιτυχημένα παραδείγματα ενεργειακών 
συνεταιρισμών, με δεκαετίες ζωής και δεκάδες χιλιάδες μέλη. 
Ενδεικτικά, η Ecopower ιδρύθηκε στο Βέλγιο το 1991, ενώ 
σήμερα αριθμεί περίπου 50.000 συμμετέχοντες και διαθέτει 
χαρτοφυλάκιο από 322 φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, 3 μι-
κρές υδροηλεκτρικές μονάδες, 17 μεγάλες ανεμογεννήτριες, 
μία μονάδα συμπαραγωγής και ένα εργοστάσιο παραγωγής 
πέλετ.
Την ίδια στιγμή, η Somenergia στην Ισπανία έχει 34.000 μέλη 
και παράγει ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ, την οποία διαθέτει 
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Συντάξεις φτώχειας για όλους τους νέους συνταξιού-
χους φέρνει ο νόμος Κατρούγκαλου που έχει τεθεί σε 
ισχύ από τον Μάιο του 2016. Οι νέες συντάξεις που 
αφορούν όσους έχουν κάνει αίτηση συνταξιοδότησης 
μετά την ψήφιση του νόμου θα είναι μειωμένες έως 
30% σε σχέση με τις υφιστάμενες. Τις αλλαγές που 
φέρνει ο νέος νόμος και το μεγάλο ψαλίδι στις συ-
ντάξεις αναλύει εγκύκλιος του ΕΦΚΑ που δόθηκε στη 
δημοσιότητα.
Ειδικότερα, με τον νέο νόμο ακόμη και με 40 έτη 
ασφάλισης το συνολικό ποσοστά αναπλήρωσης της 
σύνταξης είναι το 46,8% του συντάξιμου μισθού, όταν 
με τον προηγούμενο νόμο Λοβέρδου - Κουτρουμάνη 
(Ν. 3863/2010) το αντίστοιχο ποσοστό ανταποδοτι-
κής σύνταξης με 40 έτη ασφάλισης έφθανε στο 60%. 
Οι υψηλόμισθοι εργαζόμενοι με περισσότερα από 30 
έτη ασφάλισης είναι κυρίως οι μεγάλοι χαμένοι από 
τον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης.
Τονίζεται ότι ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση του νό-
μου Κατρούγκαλου δεν έχει εκδοθεί ούτε μία οριστική 
σύνταξη, με αποτέλεσμα περίπου 70.000 ασφαλισμέ-
νοι να ζουν με τη μισή, προσωρινή, σύνταξη.
Ο νέος τρόπος υπολογισμού (αιτήσεις από Μάιο 2016) 
θα αφορά σε πρώτη φάση περίπου 200.000 ασφαλι-
σμένους που εκτιμάται πως θα συνταξιοδοτηθούν την 
επόμενη 5ετία. Εκτιμάται ότι οι νέες συντάξεις θα κι-
νούνται στο πεδίο των 400 έως 900 ευρώ. Δραματικές 

Πολλοί φορολογούμενοι αντιμετωπίζουν δυσάρεστες εκπλή-
ξεις σχετικά με τους φόρους οι οποίοι βαρύνουν την ακίνητη 
περιουσία, αλλά και στο πλαίσιο φορολογικών ελέγχων συ-
ναλλαγών τους που συνδέονται με ακίνητα. Το κείμενο που 
ακολουθεί αποσκοπεί στην ανάδειξη με απλό τρόπο των ση-
μαντικότερων σχετικά με τα ακίνητα φορολογικών θεμάτων, 
τα οποία ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες, ήτοι κατά την 

σε 51.000 πελάτες. Σύμφωνα με τους κύκλους του υπουργεί-
ου Ενέργειας, «η ενεργειακή μετάβαση σε καθαρές μορφές 
ενέργειας συνιστά μία σημαντική ευκαιρία για να υπάρξουν 
ανάλογα εγχειρήματα και στην Ελλάδα, με σκοπό τον εκδη-
μοκρατισμό του ενεργειακού σχεδιασμού και την ταυτόχρονη 
δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας στον ενεργειακό το-
μέα». Έτσι, το σχέδιο νόμου για τις ΕΚΟΙΝ δίνει τη δυνατότητα 
στους πολίτες, στους τοπικούς φορείς και σε μικρές και μεσαίες 
τοπικές επιχειρήσεις να εμπλακούν άμεσα και ενεργά σε εγχει-
ρήματα ΑΠΕ και εξοικονόμησης, που συνεπάγονται ήπιες 
περιβαλλοντικές παρεμβάσεις. «Με αυτόν τον τρόπο οι πολί-
τες και οι υπόλοιποι τοπικοί φορείς αποκτούν διττό ρόλο ως 
καταναλωτές και ως παραγωγοί ενέργειας», συμπληρώνουν.
Ένας από τους βασικούς άξονες του πολιτικού σχεδιασμού 
του ΥΠΕΝ είναι ο εκδημοκρατισμός του ενεργειακού σχεδι-
ασμού, αφού για πρώτη φορά δημιουργείται χώρος για τη 
συμμετοχή φορέων που είχαν παραδοσιακά αποκλειστεί από 
τον ενεργειακό σχεδίασμα. «Επιπρόσθετα, μέσω της ενεργού 
συμμετοχής των πολιτών και των τοπικών φορέων, ενισχύε-
ται η κοινωνική αποδοχή έργων ΑΠΕ» επισημαίνουν οι πηγές 
του υπουργείου.
Την ίδια στιγμή, το στοιχείο της τοπικότητας είναι κεντρικό 
στον σχεδίασμά των ΕΚΟΙΝ, καθώς ενδυναμώνεται ο ρόλος 
των τοπικών φορέων στον τοπικό ενεργειακό σχεδίασμά, 
ώστε να συμπεριλάβει τη δική τους «φωνή».
Μέσω του τοπικού ενεργειακού σχεδιασμού τα προτεινόμενα 
έργα επιτυγχάνουν να λαμβάνουν υπ’ όψιν τις τοπικές ανά-
γκες και ιδιαιτερότητες και ακόμη δημιουργούν χώρο για την 
έναρξη διαλόγου μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων, άρα 
ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.
Ο τρίτος άξονας υπογραμμίζει τη δυναμική και τα πλεονεκτή-
ματα της δημιουργίας συνεργειών και συμπράξεων μεταξύ 
διαφόρων φορέων, με κοινή πάντα συνισταμένη το στοιχείο 
της εντοπιότητας. «Το κατατεθέν νομοσχέδιο επιδιώκει να 
ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ των πολιτών, των φορέων 
της τοπικής αυτοδιοίκησης και μικρών και μεσαίων επιχειρή-
σεων στον ενεργειακό τομέα. Τέλος, το όφελος που μπορεί να 
προκόψει μέσω αυτών των συμπράξεων δεν περιορίζεται στο 
όφελος των συμβαλλόμενων, αλλά επεκτείνεται στην τοπική 
κοινωνία με τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας» κα-
ταλήγουν οι κύκλοι του ΥΠΕΝ.

φΟΡΟΙ ΣΤΗΝ ΑπΟΚΤΗΣΗ, ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ 
πΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΗΣ πΕΡΙΟυΣΙΑΣ

www.kathimerini.gr

απόκτηση, την κατοχή και την πώλησή τους.
Κατά την απόκτηση
Επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% οι πωλήσεις ακινήτων απο-
περατωμένων και ημιτελών πριν από την πρώτη εγκατά-
σταση (μίσθωση, ιδιόχρηση κ.λπ.) σε αυτά, εφόσον η άδεια 
κατασκευής τους έχει εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μετά την 
01/01/2006.
Αν η άδεια έχει εκδοθεί πριν από την παραπάνω ημερομηνία, 
επιβάλλεται Φόρος Μεταβίβασης Ακινήτου (ΦΜΑ) ο οποίος 
ανέρχεται σε 3% επί της φορολογητέας αξίας και 3% επί του 
ΦΜΑ υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων. Ο νόμος παρέχει απαλ-
λαγές υπό προϋποθέσεις σε περιπτώσεις απόκτησης πρώτης 
κατοικίας.
Σε περίπτωση δωρεάς ή γονικής παροχής, ο φόρος που κα-
ταβάλλεται από τον δωρεοδόχο υπολογίζεται ανάλογα με τον 
βαθμό συγγένειας και τις σχετικές κλίμακες.
Οι φορολογούμενοι πρέπει να ξέρουν ότι:
Αν και για αρκετά χρόνια η απόκτηση/ανέγερση ακινήτων 
δεν αποτελούσε τεκμήριο, οι πρόσφατοι φορολογικοί έλεγχοι 
μπορεί να εξετάσουν την πραγματική δυνατότητα απόκτησης 
και την πηγή/προέλευση των κεφαλαίων που δαπανήθηκαν 
για την απόκτηση των ακινήτων.
Εν όψει των φορολογικών ελέγχων με άνοιγμα τραπεζικών 
λογαριασμών και δεδομένης της δυνατότητας «Οικειοθελούς 
Αποκάλυψης Εισοδημάτων» του Ν. 4446/16, οι φορολογού-
μενοι θα πρέπει να σταθμίσουν την πιθανότητα υπαγωγής 
τους σε περιπτώσεις που απέκτησαν ή πούλησαν ακίνητο 
δηλώνοντας αντί της πραγματικής αξίας της συναλλαγής, τη 
χαμηλότερη αντικειμενική, καταβάλλοντας ή εισπράττοντας 
αντίστοιχα τη διαφορά μέσω τραπεζικού λογαριασμού. Τα 
μισθώματα που εισπράττουν φυσικά πρόσωπα φορολογού-
νται πλέον με 15% για τις πρώτες 12.000 ευρώ, με 35% για 
τις επόμενες 23.000 ευρώ και με 45%για τα μισθώματα πάνω 
από 35.000 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος έχει ετήσια 
έσοδα από μισθώματα 35.000 ευρώ, θα πληρώσει φόρο ει-
σοδήματος 9.850 ευρώ και για όποιο επιπλέον ποσόν 45%. 
Τα έσοδα από ακίνητα προστίθενται στα λοιπά εισοδήματα 
του φορολογουμένου και το σύνολο υπόκειται σε εισφορά 
αλληλεγγύης.
Φορολογούμενοι που εισπράττουν σημαντικά ποσά από μι-
σθώματα θα μπορούσαν να εξετάσουν αν ενδείκνυται η με-
ταβίβαση των ακινήτων σε κάποιο εταιρικό σχήμα, μέσω του 
οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να εκπίπτουν αποσβέσεις και 
δαπάνες, αλλά και να φορολογούνται με τους συντελεστές 
που ισχύουν για εταιρικά κέρδη και όχι με την προαναφερό-
μενη κλίμακα.
Σχετικά με τον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτου (ΕΝΦΙΑ) 
οι φορολογούμενοι πρέπει να ξέρουν ότι συμπληρωματικός 
φόρος επιβάλλεται στη συνολική αξία με κλίμακα η οποία έχει 
απαλλαγή για τις πρώτες 200.000 ευρώ, 0,1% για τις επόμε-
νες 50.000 ευρώ κ.λπ. με ανώτατο συντελεστή 1,15% για 
συνολική αξία άνω των 2.000.000 ευρώ.
Τα νομικά πρόσωπα (εταιρείες, offshore κ.λπ.) βαρύνονται 

ετησίως με τον Ειδικό Φόρο Ακινήτων 15% επί της αντικειμενι-
κής αξίας των ακινήτων που κατέχουν. Απαλλάσσονται μεταξύ 
άλλων εισηγμένες εταιρείες, οι εμπορικές, βιομηχανικές επιχει-
ρήσεις, νομικά πρόσωπα εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης 
(συνεργάσιμα κράτη) τα οποία δηλώνουν τους μετόχους τους, 
μέχρι φυσικού προσώπου, το οποίο πρέπει να έχει ΑΦΜ.
Κατά την πώληση
Στην υπεραξία (κέρδος) που προκύπτει, ο πωλητής φορολο-
γείται με 15% φόρο υπεραξίας η εφαρμογή του οποίου έχει 
ανασταλεί μέχρι τις 31/12/2017. Εν πάση περιπτώσει, δεν επι-
βάλλεται φόρος υπεραξίας για ακίνητα που έχουν αποκτηθεί 
πριν από την 1η.1.1995. Αν ο φορολογούμενος έχει διενεργή-
σει τρεις πωλήσεις ακίνητων εντός διετίας, θεωρείται ότι ασκεί 
επιχειρηματική δραστηριότητα και θα φορολογηθεί με την 
κλίμακα φορολογίας εισοδήματος από επιχειρηματική δραστη-
ριότητα. Σε περίπτωση πώλησης ακινήτου που έχει αποκτηθεί 
με κληρονομιά, δωρεά ή γονική παροχή, ως κόστος για τον 
υπολογισμό της υπεραξίας λαμβάνονται υπόψη μόνο οι τυχόν 
καταβληθέντες φόροι και έξοδα.
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είναι οι μειώσεις που επέρχονται στις κατώτατες 
συντάξεις, στις συντάξεις χηρείας και τις αναπη-
ρικές.
Ειδικότερα με το νέο καθεστώς που επέφερε ο νό-
μος Κατρούγκαλου οι συντάξεις θα είναι αισθητά 
μειωμένες. Έτσι όσοι αποχωρούν από τον δημό-
σιο και τον ιδιωτικό τομέα θα λάβουν ως κύρια 
σύνταξη το άθροισμα δυο ποσών. Της εθνικής 
σύνταξης η οποία θα καταβάλλεται - με αυστηρές 
όμως προϋποθέσεις - και της ανταποδοτικής, που 
θα υπολογίζεται με βάση τον μέσο όρο αποδοχών 
από το 2002 και μετά αλλά με νέους, χαμηλότερους 
συντελεστές αναπλήρωσης.
Για παράδειγμα, ασφαλισμένος με μέσο όρο απο-
δοχών 1.500 ευρώ θα πάρει σύνταξη με το νέο 
σύστημα 760 ευρώ, ενώ με το προηγούμενο κα-
θεστώς θα έπαιρνε πάνω από 1.000. Για εισόδημα 
ίσο με αυτό του ανειδίκευτου εργάτη (586 ευρώ 
μηνιαίως) το νέο σύστημα με 20 έτη ασφάλισης 
δίνει κυρία σύνταξη 477 ευρώ ενώ για 15 έτη, 413 
ευρώ. Σύμφωνα με τη χτεσινή εγκύκλιο του ΕΦΚΑ: 
1. Συντάξιμες αποδοχές: Για τον υπολογισμό του 
ανταποδοτικού μέρους σύνταξης κύριας ασφάλι-
σης λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου λαμβά-
νεται ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών σε 
όλο τον ασφαλιστικό βίο του ασφαλισμένου. Για τις 
αιτήσεις συνταξιοδότησης που υποβάλλονται από 
13.5.2016 έως 31.12.2016 οι συντάξιμες αποδοχές 
καθορίζονται από το μέσο όρο των μηνιαίων απο-
δοχών της περιόδου μεταξύ 2002 και της ημέρας 
που προηγείται της ημερομηνίας κατάθεσης της αί-
τησης συνταξιοδότησης, επί των οποίων έχουν κα-
ταβληθεί εισφορές κλάδου σύνταξης. Από 1.1.2017 
και κάθε επόμενο έτος αυτή η περίοδος αναφοράς 
αυξάνεται κατά ένα έτος (προς το μέλλον).
2. Μέσος όρος μηνιαίων αποδοχών: Προκύπτει 
από το πηλίκο της διαίρεσης του συνόλου των μη-
νιαίων αποδοχών του ασφαλισμένου (από το 2002 
και μετά) διά του συνολικού χρόνου ασφάλισης.

Μέχρι τις 15 Ιουνίου θα γίνεται η υποβολή αιτήσε-
ων για συμμετοχή ωφελούμενων άνεργων νέων 
18-24 ετών στις δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης 
και συμβουλευτικής υποστήριξης στους τομείς: α) 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας-Logistics και β) Εξαγωγικού 
εμπορίου προϊόντων. Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του 
υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ο Σύνδεσμος Βιομηχα-
νιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), ως συνδικαιούχος, 
έχουν αναλάβει την υλοποίηση των ακόλουθων 
πράξεων: 1. «Δράσεις κατάρτισης, πιστοποίησης και 
συμβουλευτικής υποστήριξης για άνεργους νέους 
18-24 ετών στον τομέα της Εφοδιαστικής Αλυσί-
δας-Logistics» και 2. «Δράσεις κατάρτισης, πιστο-
ποίησης και συμβουλευτικής υποστήριξης για άνερ-
γους νέους 18-24 ετών στον τομέα του εξαγωγικού 
εμπορίου προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή 
τομέα της παραγωγής», οι οποίες εντάσσονται στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου 
Δυναμικού» και είναι υποψήφιες προς ένταξη στο 
ΕΣΠΑ 2014-2020 και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και 
Διά Βίου Μάθηση».
Οι συγκεκριμένες πράξεις συγχρηματοδοτούνται από 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).
Το πρόγραμμα κατάρτισης έχει συνολική διάρκεια 
380 ώρες, εκ των οποίων 120 ώρες θεωρητικής κα-
τάρτισης και 260 ώρες πρακτικής άσκησης. Η αποζη-
μίωση κάθε ωφελουμένου για κάθε ώρα θεωρητικής 
κατάρτισης είναι 5 €, ενώ για κάθε ώρα πρακτικής 
άσκησης 3 €. Δικαιούχοι να συμμετέχουν στο πρό-
γραμμα είναι άνεργοι νέοι ηλικίας 18-24 ετών, που 
πληρούν τους όρους που περιγράφονται στην πρό-
σκληση.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στις Περιφέρειες Ηπεί-
ρου, Δυτικής Μακεδονίας, Κεντρικής Μακεδονίας 
και Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης. Η διαδικασία 
υποβολής των αιτήσεων γίνεται μέσω του ακόλου-
θου συνδέσμου στο Διαδίκτυο: www.sbbe-edu.gr 
και συνεχίζεται έως τις 15 Ιουνίου 2017. Στη συγκε-
κριμένη ιστοσελίδα παρέχονται λεπτομερή στοιχεία 
για το πρόγραμμα και οδηγίες για τη συμπλήρωση 
της αίτησης. 
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Μνήμες από τη φονική επίθεση το 2005 στο Λονδίνο 
ξύπνησε το τρομοκρατικό χτύπημα στο Μάντσεστερ 
το βράδυ της Δευτέρας (στις 22:33 ώρα Βρετανίας) 
με τουλάχιστον 19 ανθρώπους να χάνουν τη ζωή 
τους και πάνω από 50 να τραυματίζονται, όταν 
εξερράγη εκρηκτικός μηχανισμός λίγο μετά τη λήξη 
της συναυλίας της Αριάνα Γκράντε στο Manchester 
Arena.

Κατά πληροφορίες η έκρηξη σημειώθηκε στο φου-
αγιέ του συναυλιακού χώρου - στον χώρο όπου 
ελέγχονταν όλοι όσοι ήθελαν να παρακολουθήσουν 
τη συναυλία - ενώ οι θεατές είχαν ξεκινήσει να απο-
χωρούν, καθώς η τραγουδίστρια είχε μόλις ολοκλη-
ρώσει το τελευταίο της τραγούδι. 
Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι η επί-
θεση έγινε με καμικάζι αυτοκτονίας που έφτασε στο 
στάδιο μέσω του μετρό (σταθμός Βικτώρια), ενώ η 
βόμβα που χρησιμοποίησε περιείχε καρφιά - αν και 
η πληροφορία αυτή δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις 
βρετανικές αρχές. Αυτόπτες μάρτυρες μιλούν για 
τραύματα που είδαν και έμοιαζαν με αυτά που προ-
καλούνται από θραύσματα.
Οι στιγμές που ζει η βρετανική πόλη είναι συγκλο-
νιστικές με αρκετούς γονείς να ψάχνουν ακόμα τα 
παιδιά τους καθώς η Αριάνα Γκράντε είναι ιδιαίτε-
ρα αγαπητή στις νεαρές ηλικίες. Χαρακτηριστικό 
είναι πως ακόμα και παιδιά δέκα και έξι ετών ήταν 
ανάμεσα στους θεατές! Στην προσπάθειά τους αυτή 
οι απελπισμένοι γονείς χρησιμοποιούν και τα social 
media.
«Αντιμετωπίζουμε το συμβάν ως τρομοκρατική επί-
θεση» δήλωσε τα ξημερώματα της Τρίτης (ώρα Ελ-
λάδος) εκπρόσωπος της αστυνομίας του Μάνστεστερ 
με την κυβέρνηση να μιλά σε επίσημη ανακοίνωσή 
της για ένα «τρομακτικό τρομοκρατικό συμβάν».
Τη στιγμή της έκρηξης φέρεται να έχει καταγράψει ο 
Τζο Γκρέγκορι που περίμενε τη σύντροφό του να βγει 
από τον συναυλιακό χώρο.
Στο 9ο δευτερόλεπτο του βίντεο ακούγεται ο ήχος της 
έκρηξης μέσα από το στάδιο.
Συγκλονίζουν οι αυτόπτες μάρτυρες
«Ενώ αποχωρούσαμε μια έκρηξη σημειώθηκε εκα-
τοστά από μένα. Δέρμα και ανθρώπινα μέλη απλώ-
θηκαν παντού, στα μαλλιά μου και την τσάντα μου. 
Ακόμα βρίσκω κομμάτια από ένα Θεός ξέρει τι στα 
μαλλιά μου». Αυτή η περιγραφή είναι μια από τις 
πολλές για ό,τι συνέβη στην είσοδο του Manchester 
Arena.
«Περίμενα τα παιδιά μου να βγουν. Ακούσαμε το τε-
λευταίο τραγούδι και είδαμε αρκετό κόσμο να βγαί-
νει. Ξαφνικά είδαμε μια λάμψη και ακούσαμε έναν 
θόρυβο. Ένιωσα έναν πόνο στο πόδι μου. Η γυναίκα 
μου είπε “πρέπει να ξαπλώσω” και όπως είδα είχε 
τραυματιστεί στην κοιλιά» περιγράφει ο Γκάρι Γουό-
κερ από το Λιντς που περίμενε τις δύο κόρες του μετά 
τη συναυλία.
«Η Αριάνα είπε “γεια σου Μάντσεστερ”, τα φώτα 
άναψαν και ακούστηκαν δύο μεγάλοι θόρυβοι. Τότε 
ο κόσμος άρχισε να τρέχει και να φωνάζει. Έβλεπα 
γύρω μου κόσμο με αίμα στο πρόσωπό του» δήλωσε 
άλλος αυτόπτης μάρτυρας.


