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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Τρία προγράμματα για επιδότηση της εγκατάστασης φυσικού 
αερίου και εξοικονόμηση ενέργειας θα «τρέξουν» παράλληλα 
το 2018, ενώ ήδη φέτος καταγράφεται ρεκόρ αιτήσεων για 
συνδέσεις φυσικού αερίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  αυτά 
προκύπτουν από  χθεσινή εκδήλωση της Εταιρείας Διανομής 
Αερίου Αττικής, στην οποία τονίστηκε ακόμη ότι η πλειονό-
τητα των νέων αιτήσεων θα ικανοποιηθούν έως το τέλος 
του χρόνου. Το Νοέμβριο, σύμφωνα με τον υπουργό Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, θα προκηρυχθεί 
το νέο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ Οίκον που θα παρέχει 
επιδοτήσεις και άτοκα δάνεια για επενδύσεις εξοικονόμησης 
ενέργειας, μεταξύ αυτών και για εγκατάσταση φυσικού αερί-
ου. Επιπλέον, όπως επεσήμανε ο γενικός διευθυντής της ΕΔΑ 
Αττικής, Δημήτρης Παπακώστας, το 2018 θα προκηρυχθεί 
νέο πρόγραμμα επιδότησης για εγκατάσταση φυσικού αερίου 
σε συνέχεια του προγράμματος που έτρεξε φέτος με το οποίο 
οι καταναλωτές ωφελούνταν το 30 έως 50% του κόστους 
εγκατάστασης, το οποίο ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο. Ο 
ίδιος ανέφερε ότι προετοιμάζεται επαναπροκήρυξη και του 
προγράμματος για εγκαταστάσεις φυσικού αερίου που είχε 

εφαρμόσει το 2014 το υπουργείο Περιβάλλοντος. Σύμφω-
να με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Παπακώστας, φέτος 
έχουν υποβληθεί 21.000 αιτήσεις για εγκατάσταση φυσικού 
αερίου, αριθμός υπερδιπλάσιος από πέρυσι και 50% πάνω 
από τον στόχο. Η αύξηση αποδίδεται κατά κύριο λόγο στη 
νομοθεσία για την αυτονομία θέρμανσης, καθώς οι 12.000 
περίπου αιτήσεις αφορούν αυτόνομες εγκαταστάσεις. Η ΕΔΑ 
προετοιμάζεται, εξάλλου, για την απελευθέρωση της αγοράς 
φυσικού αερίου, καθώς από την 1η Ιανουαρίου 2018 όλοι 
οι καταναλωτές, περιλαμβανομένων των οικιακών, θα μπο-
ρούν να επιλέξουν προμηθευτή. Αναφορικά με τις αποκοπές 
λόγω χρεών, αναφέρθηκε ότι παραμένουν σε χαμηλότερα 
επίπεδα από πέρυσι. Τέλος, έχει ξεκινήσει πιλοτικά η εγκα-
τάσταση έξυπνων μετρητών, με δυνατότητα τηλεμέτρησης, 
τηλεαποκοπής αλλά και εφαρμογής διαφορετικών τιμολογί-
ων στη διάρκεια της ημέρας, τάση που όπως επισημάνθηκε 
αναμένεται να εφαρμοστεί και στην Ελλάδα αργά ή γρήγορα 
(σήμερα το τιμολόγιο είναι ενιαίο και όλο το 24ωρο).

Στην ανακοίνωση ότι θέτει σε καθεστώς συντήρησης το υπό 
ανάπτυξη έργο των Σκουριών στη Χαλκιδική προχώρησε ο 
καναδικός όμιλος της Eldorado Gold γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ και 
σημειώνει ότι στη σχετική ανακοίνωσή του ομίλου αναφέρε-
ται ότι: «παρά το γεγονός ότι ο διάλογος με το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) συνεχίστηκε, αυτό δεν προ-
έβη μέχρι στιγμής στην έκδοση της άδειας τροποποίησης για 
την Εγκατάσταση Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού του 
εργοστασίου εμπλουτισμού στις Σκουριές, ενώ δεν διευθετή-
θηκαν και άλλα θέματα, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη 
μετεγκατάσταση αρχαιοτήτων». «Η εταιρεία θα επανεκτιμήσει 
την επένδυσή της στο έργο των Σκουριών, κατόπιν της έγκρι-
σης και παραλαβής όλων των απαιτούμενων αδειών για το 
έργο στις Σκουριές σε συνδυασμό και με την ύπαρξη σχέσης 
συνεργασίας και διαλόγου με την ελληνική κυβέρνηση, σχε-
τικά με τη χρήση και εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων 
πρακτικών και τεχνολογιών» αναφέρεται και προστίθεται 
ότι : «η εταιρεία προσέφυγε στην άσκηση ενδίκων μέσων, 
προκειμένου να διασφαλίσει τα έννομα δικαιώματά της στην 
Ελλάδα». Συγκεκριμένα, «τα μέσα αυτά αφορούν σε τρεις 

προσφυγές ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) 
κατά του ΥΠΕΝ», με τα οποία η εταιρεία «αιτείται δικαστική 
προστασία έναντι της άρνησης του Υπουργείου να προχω-
ρήσει στην έκδοση απαιτούμενων αδειών ρουτίνας. Άρνηση, 
η οποία έχει ως αποτέλεσμα αδικαιολόγητες καθυστερήσεις 
στην περαιτέρω ανάπτυξη της δραστηριότητας στις Σκου-
ριές». Επίσης, «η εταιρεία κατέθεσε στο ΣτΕ αίτηση κατά του 
ΥΠΕΝ για μη συμμόρφωση με προγενέστερη απόφαση του 
Ανωτάτου Δικαστηρίου».  Ο ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκης σε συνέντευξη 
του στο Ραδιόφωνο 24/7 μεταξύ άλλων για τις Σκουριές είπε 
ότι :  «προ δεκαημέρου ξεκίνησε η Διαιτησία. Η Διαιτησία είναι 
το ασφαλές όχημα μέσα από το οποίο θα αποσαφηνιστούν 
τα προβλήματα που εκπορεύονται από την πρώτη σύμβαση 
του 2006, που έχει το ελληνικό δημόσιο με την εταιρεία. Είχε 
φτάσει σε κάποιο αδιέξοδο όλη η συζήτηση. Η Διαιτησία θα 
αποσαφηνίσει τα δύο επίμαχα θέματα της σύμβασης. Την 
καθετοποίηση της δραστηριότητας και τα περιβαλλοντικά 
θέματα». 
Αναλυτικά στη σελ . 4

ΥΠΕΝ: ΤΟ ΝΟΕΜβΡΙΟ ΤΟ «ΕξΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ» - ΤΡΙΑ 
ΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙδΟΤΗΣΗΣ γΙΑ ΕγΚΑΤΑΣΤΑΣΗ φΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΘΑ «ΤΡΕξΟΥΝ» ΤΟ 2018

Eldorado Gold: ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΝΑ 
ΤΕΘΟΥΝ ΟΙ ΣΚΟΥΡΙΕΣ – ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΥΠΕΝ 

ΤΕΥΧΟΣ 1406 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10 ΝΟΕΜβΡΙΟΥ 2017

δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
ΥΠΕΝ: Το Νοέμβριο το «εξοικονομώ κατ΄οίκον» - Τρία προ-
γράμματα επιδότησης για εγκατάσταση φυσικού αερίου θα 
«τρέξουν» το 2018
Σελ 1 και 4
Eldorado Gold: Σε καθεστώς συντήρησης πρόκειται να τεθούν 
οι Σκουριές - Τι λέει το ΥΠΕΝ 
Σελ 3 
Η Σχολή Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ «κλείνει» τα «100» 
και το γιορτάζει με ανοικτά εργαστήρια 
Σελ 5 
Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο καταδίκασε την Ελλάδα για τις 
καταχρηστικές κρατικές ενισχύσεις στην εταιρεία ΛΑΡΚΟ της 
περιόδου 2008-2011
Σελ 6 
Τι είπε ο υπουργός ΠΕΝ στο ρ/σ 24/7 για ενεργειακά θέματα 
και την πορεία της αξιολόγησης 
Σελ 7 
Αντιπρόεδρος της ΕΕ : Θα βρεθεί σχετικά γρήγορα η λύση για 
τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ
Σελ 8 
Επτά θυγατρικές φτιάχνει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες για να χτυπήσει 
έργα ΑΠΕ σε όλους τους τομείς - Μέχρι και 51% οι ιδιώτες
Σελ 9 
Τι λέει η φθινοπωρινή έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
την Ελλάδα 
Σελ 10 
Υπουργός Οικονομίας:  Η ΕΕ πρέπει να επενδύσει περισσότερο 
στον ενεργειακό μετασχηματισμό και την εμπορική αξιοποίη-
ση του αραβικού κόσμου
Σελ 11 
ΣΑΤΕ: «Καταγγελίες του ΣΑΤΕ για άκρως περιοριστικούς 
όρους για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων λειτουρ-
γίας ΧΥΤΑ»
Σελ 12 
Άρχισε η συζήτηση στη Βουλή του σ/ν του υπουργείου Ναυ-
τιλίας για την ασφάλεια πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων
Σελ 13 
Όμιλος ΟΤΕ: Στα 76,5 εκατ. ευρώ τα προσαρμοσμένα κέρδη 
στο γ’ τρίμηνο του έτους
Σελ 14 
Ξεκινά στις 13 Νοεμβρίου η εφαρμογή του νέου συστήματος 
ελεγχόμενης στάθμευσης στον κεντρικό δήμο
Σελ 15 
«Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να είναι η αιχμή της νέας ανά-
πτυξης» δήλωσε ο υπ. Ψηφιακής Πολιτικής  
Σελ 16
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυ-
ντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ  17,18,19
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

15 Νοεμβρίου 
2017

9ο Thessaloniki Tax Forum 2017: «Επίδρα-
ση του Φορολογικού Πλαισίου στην Επιχει-
ρηματική Αβεβαιότητα & την Επενδυτική 
Απουσία»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμε-
λητήριο

20 - 22 Νοεμβρίου 
2017

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διαχείριση 
και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών 
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

14 - 15 δεκεμβρίου 
2017

Συνέδριο: «Η Διαχείριση Στερεών Απο-
βλήτων και η Συμβολή της στην Κυκλική 
Οικονoμία»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΣΤΗ ΣΚΙΑΘΟ ΤΟ «4Ο ΣΥΝΕδΡΙΟ βΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ»

ΠΑΝΕΥΡΩΠΑϊΚΟ ΣΥΝΕδΡΙΟ 
ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗχΑΝΙΚΗΣ 

Το Τμήμα Ανατολικής Στερεάς του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας διοργανώνει την Πέμπτη 16 Νοεμβρίου 2017 και 
ώρα 17:00 στην αίθουσα του Τμήματος (Πλατεία Ελευθε-
ρίας 3, Λαμία), σε σεμινάριο με τίτλο: «Μέθοδοι και Τεχνι-

κές Ανάλυσης και Ανασύνθεσης Τροχαίων Ατυχημάτων» 
με εισηγητή τον Θωμά Χόνδρο, Αναπληρωτή Καθηγητή 
του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανι-
κών του Πανεπιστημίου Πατρών. 

Το Εργαστήριο Κυκλοφορίας, Μεταφορών και Διαχείρισης 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (TTLog), του Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, διοργανώνει το 
4ο Συνέδριο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας (Conference 
on Sustainable Urban Mobility 2018 – CSUM2018) που θα 
πραγματοποιηθεί στη Σκιάθο στις 24 και 25 Μαΐου 2018. 
Κύριος θεματικός άξονας του CSUM2018 είναι: “Data 
analytics: Paving the way to sustainable urban mobility”. 
Βασικός σκοπός του συνεδρίου είναι η διάχυση της γνώσης 
και η ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των μελών της 
ερευνητικής και επαγγελματικής κοινότητας στον τομέα των 
αστικών μεταφορών. 
Στο πλαίσιο του συνεδρίου αναμένεται να φιλοξενηθούν 
πάνω από 200 σύνεδροι που προέρχονται από το δημόσιο το-
μέα, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιωτικές εταιρείες από 
τον οικονομικό, διοικητικό, επαγγελματικό, βιοτεχνικό, βιομη-
χανικό και ερευνητικό – πανεπιστημιακό χώρο, τόσο από την 

Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό και οι οποίοι εμπλέκονται 
στη διαχείριση των μεταφορών και ιδιαιτέρως στον τομέα που 
πραγματεύεται με θέματα Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 
Οι επιστημονικοί άξονες του συνεδρίου καλύπτουν πολλούς 
τομείς επιστημονικού, ερευνητικού και πρακτικού ενδιαφέρο-
ντος και αφορούν:
  * Data-driven infrastructure management
  * Transport data and analytics
  * Big data and transport modelling
  * Big data in transport system optimization
  * Social networks and traveller behavior
  * Traffic emissions and environmental impacts
  * Public transport and demand responsive systems
  * City logistics systems
  * Application of big data technologies in transport
  * Data security and legal issues
Πληροφορίες: http://www.csum.civ.uth.gr 

Τα άλματα τεχνογνωσίας στον τομέα της σεισμικής μηχα-
νικής θα συζητηθούν στο 16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο 
Σεισμικής Μηχανικής (16ECEE – 16th European Conference 
on Earthquake Engineering) που διοργανώνεται (18 - 21 
Ιουνίου 2018) από το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μη-
χανικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής, σε 
συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Μεγάλος αριθμός συνέδρων από 53 χώρες και 31 διακεκρι-
μένοι ομιλητές (επιστήμονες, μηχανικοί) θα αναλύσουν τις 
σύγχρονες μεθόδους τις σεισμικής μηχανικής. 
«Ο χρόνος του συνεδρίου θα συμπέσει με την 40η επέτειο 
από το μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης (20 Ιουνίου 1978) 
και ως εκ τούτου η επιστημονική διοργάνωση φιλοδοξεί να 
αποτελέσει αφορμή σύνδεσης ενός επιστημονικού γεγονό-
τος με θέματα που αφορούν στην ίδια την πόλη, αλλά και 
πλατφόρμα ανάπτυξης περαιτέρω δράσεων σε τοπικό, πε-
ριφερειακό  και εθνικό επίπεδο, με τη συμμετοχή του ευρύ-
τερου κοινωνικού συνόλου, των φορέων και των πολιτών 
της Θεσσαλονίκης, επισημαίνεται σε ανακοίνωση.
Συγκεκριμένα, προβλέπονται παράλληλες εκδηλώσεις μνή-
μης για τον σεισμό του 1978 (θεματικές εκθέσεις, ειδικές συ-
νεδρίες και εργαστήρια, αρχεία εφημερίδων, ντοκουμέντα 
ήχου και εικόνας) αλλά και δράσεις ενημέρωσης σχετικά 
με τη διαχείριση του σεισμικού κινδύνου, με τη συμμετοχή 
τοπικών φορέων, οργανώσεων και πολιτών».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚδΟΣΗ   
ΤΟΥ γΡΑφΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕδΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑξΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕδΙΑΣΜΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr
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Τις «πύλες» της στους μαθητές γυμνασίων και λυκείων ανοίγει 
την Πέμπτη και την Παρασκευή η Σχολή Χημικών Μηχανικών 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με αφορμή τη συμπλή-
ρωση 100 χρόνων λειτουργίας της.  Πρόκειται για μία από τις 
παλαιότερες σχολές του ΕΜΠ και όπως αναφέρει στο Αθηναϊκό 
- Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρύτανης του Πολυτε-
χνείου, Γιάννης Γκόλιας «έχει μορφώσει πολλές γενιές χημικών 
μηχανικών, οι οποίοι έχουν συμβάλλει στην ελληνική, την 
ευρωπαϊκή, αλλά και την παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα». 
Σε μια προσπάθεια να γίνει γνωστό το έργο της Σχολής, στις 9 
και 10 Νοεμβρίου, το ακαδημαϊκό προσωπικό και οι ερευνητές 
της Σχολής μοιράζονται με τους επισκέπτες τα αποτελέσματα 
και την εμπειρία της ερευνητικής δουλειάς που γίνεται στα 
εργαστήρια και δείχνουν πολλά από τα πειράματα μικρής και 
μεγάλης κλίμακας που πραγματοποιούνται σε αυτά. Μαθητές 
και κοινό, έχουν την ευκαιρία να κάνουν ένα ιδιαίτερο ταξίδι 
στα σύγχρονα αντικείμενα της Επιστήμης του Χημικού Μηχανι-
κού και να αποκτήσουν μια συνολική εικόνα του ερευνητικού 
και εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται στη Σχολή, αλλά και 
των πολλών και σημαντικών επιτευγμάτων της.  Αποστολή 
της Σχολής, όπως τόνισε ο κ. Γκόλιας, είναι η παραγωγή και η 
εφαρμογή ειδικών γνώσεων στον κλάδο της χημικής μηχανι-
κής, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις τρέχουσες τεχνικές και 
τις παγκόσμιες ανάγκες. «Η εκπαίδευση και η προετοιμασία 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών προσανατολίζεται 
τόσο στις ανάγκες της χώρας, όπως ισχύει και για όλες τις σχολές 
του ΕΜΠ, αλλά προσανατολίζεται και στην επιστημονική διά-
κριση σε επίπεδο παγκόσμιο», είπε ο πρύτανης, προσθέτοντας 
ότι βασικός άξονας όλα αυτά τα χρόνια λειτουργίας της Σχολής 
είναι η προσαρμογή στις εξελίξεις των κλάδων και στις καινού-

ριες τεχνικές προσεγγίσεις, ώστε να είναι άρρηκτα συνδεδεμένη 
με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, αλλά και τις ανάγκες της ελ-
ληνικής κοινωνίας. Το διήμερα αυτό, συνολικά θα επισκεφτούν 
τη Σχολή περίπου 700 μαθητές γυμνασίων και λυκείων, ενώ και 
το προηγούμενο διάστημα επισκέφτηκαν τα εργαστήρια της 
Σχολής άλλοι 300 μαθητές. Στόχος των εκδηλώσεων αυτών, 
τόνισε ο κοσμήτορας της Σχολής, καθηγητής Γιάννης Ζιώμας, 
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, είναι να ενισχυθεί η εξωστρέφεια της, 
αλλά και για να προσελκύσει συνειδητοποιημένους φοιτητές, 
καθώς όπως σημείωσε για το 66,6% των φετινών πρωτοετών 
φοιτητών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ ήταν η 
πρώτη τους επιλογή.  «Συνηθίζουμε να δεχόμαστε μαθητές και 
τις υπόλοιπες ημέρες του χρόνου, αλλά όχι τόσο οργανωμένα 
και σε μεγάλη κλίμακα όπως αυτές τις ημέρες. Μετά τη μεγά-
λη ανταπόκριση που είχε αυτό το κάλεσμα σκοπεύουμε να το 
επαναλάβουμε κατά πάσα πιθανότητα το καλοκαίρι», είπε ο κ. 
Ζιώμας και συνέχισε λέγοντας ότι «στους αποφοίτους της σχο-
λής μας στηρίχθηκε η εκβιομηχάνιση της προπολεμικής Ελλά-
δας, αλλά και μεταπολεμικά αυτοί δημιούργησαν τις μεγάλες 
βιομηχανίες της χώρας». Εξάλλου όπως είπε η Σχολή Χημικών 
Μηχανικών του ΕΜΠ βρίσκεται μέσα στις 150 καλύτερες σχο-
λές του κόσμου, ενώ τα τελευταία χρόνια συνεχώς αυξάνει το 
κύρος της. «Οι απόφοιτοί μας εκτός από τη βιομηχανία στελε-
χώνουν και τον μελετητικό τομέα. Βρίσκουν εύκολα δουλειά όχι 
μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στο εξωτερικό, καθώς τα εφόδια 
που λαμβάνουν είναι ικανά για να ανταπεξέλθουν στον διεθνή 
ανταγωνισμό. Πολλοί είναι οι απόφοιτοι μας που ακολουθούν 
ακαδημαϊκή καριέρα στο εξωτερικό και συναντάμε πολλά ονό-
ματα στην αντίστοιχη ένωση Χημικών Μηχανικών των ΗΠΑ», 
είπε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Ζιώμας. Ακόμα η Σχολή έχει συνάψει 

πολλές συνεργασίες με ιδρύματα του εξωτερικού, ενώ αποτελεί 
και τον επίσημο σύμβουλο του ελληνικού Δημοσίου.  «Η σχολή 
μας έχει αναπτύξει επίσης πολλά προϊόντα με διεθνή καριέρα, 
όπως είναι το βιομηχανικό γιαούρτι», είπε ο κ. Ζιώμας και πρό-
σθεσε: «είμαστε Δημόσιο Ίδρυμα και θέλουμε να παραμείνουμε 
Δημόσιο. Θέλουμε να δει ο κόσμος που πηγαίνουν τα χρήματα 
που δίνονται στη Σχολή από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα 
κοινοτικά κονδύλια». Σήμερα και αύριο, οι χώροι της Σχολής 
Χημικών Μηχανικών θα είναι προσβάσιμοι από τις 9:30 το 
πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Ωστόσο, οι ημέρες ανοικτών εργα-
στηρίων, δεν είναι η μοναδική εκδήλωση της Σχολής για τα 100 
της χρόνια. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει και εκδηλώσεις που θα 
καλύπτουν την παρουσίαση επιστημονικών και τεχνολογικών 
επιτευγμάτων της Σχολής και των «ανθρώπων» της, που δια-
πρέπουν στη χώρα μας και στο εξωτερικό, τη δράση της Σχολής 
στην εκπαίδευση και στην έρευνα και την ευρύτερη προσφορά 
της. Στο πλαίσιο αυτό στις 28 Νοεμβρίου στο μουσείο Μπενάκη 
της οδού Πειραιώς θα πραγματοποιηθεί ημερίδα όπου διακε-
κριμένοι καλεσμένοι θα μιλήσουν για το παρελθόν, το παρόν 
και το μέλλον της Σχολής. Εξάλλου, για να... θυμούνται οι παλιοί 
και να μαθαίνουν οι νεώτεροι, δημιουργήθηκε ένα ηλεκτρονικό 
αποθετήριο («Θυμάμαι»: αποθετήριο στοιχείων και αναμνήσε-
ων), στη διεύθυνση, 
                               
www.chemeng.ntua.gr/100xronia/repository/, όπου οι επι-
σκέπτες μπορούν να καταθέσουν στοιχεία και αναμνήσεις. Ήδη, 
υπάρχει φωτογραφικό υλικό από εκδρομές και εκδηλώσεις 
αποφοίτων, αλλά και το εναρκτήριο μάθημα του καθηγητή 
Ιωάννη Κ. Μαραγκόζη στις 16 Ιανουαρίου 1970, μεταξύ άλλων.

Αρχίζει το Σάββατο 11 Νοεμβρίου, η 3η Ημέρα Ευκαιριών Ερ-
γασίας, την οποία συνδιοργανώνουν η Γερμανική Σχολή Αθη-
νών (DSA) και το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο, υπό την αιγίδα της πρεσβειών στην Αθήνα της 
Γερμανίας, της Αυστρίας και της Ελβετίας και με την υποστήριξη 
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, 
για αποφοίτους της Γερμανικής Σχολής Αθηνών και ενδιαφε-
ρόμενους που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά εργασίας. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκδήλωση, η οποία θα πραγμα-
τοποιηθεί από τις 10:00 έως τις 17:00, στις εγκαταστάσεις της 
Γερμανικής Σχολής Αθηνών (Δημοκρίτου 6 & Γερμανικής Σχο-
λής Αθηνών, Μαρούσι, πίσω από το εμπορικό κέντρο Avenue), 

περιλαμβάνει τα ενημερωτικά περίπτερα στην αίθουσα εκδη-
λώσεων και στο φουαγιέ της Γερμανικής Σχολής, το συνέδριο, 
καθώς επίσης και τις ομάδες εργασίας. Σκοπός της εκδήλωσης 
αυτής είναι να φέρει σε επαφή υψηλού επιπέδου απόφοιτους, 
νεοεισερχόμενους στον επαγγελματικό στίβο, καθώς και υπο-
ψηφίους με εργασιακή εμπειρία, με ενδιαφερόμενες εταιρίες και 
ιδρύματα στην Ελλάδα και στο γερμανόφωνο εξωτερικό και με 
αυτόν τον τρόπο να βοηθήσει την είσοδό τους στον επαγγελ-
ματικό χώρο. Η πολύ καλή γνώση της γερμανικής γλώσσας θα 
εκτιμηθεί ιδιαίτερα. Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να 
συζητήσουν σε κατ’ ιδίαν συναντήσεις με διάφορες επιχειρήσεις 
στα περίπτερα και να παραδώσουν το βιογραφικό τους. Κατά 

τη διάρκεια του συνεδρίου θα έχουν την δυνατότητα να παρα-
κολουθήσουν διαλέξεις για την αγορά εργασίας και να λάβουν 
σε ομάδες εργασίας πρακτικές συμβουλές που διευκολύνουν τη 
διαδικασία ανεύρεσης εργασίας και τον προσανατολισμό των 
υποψηφίων στην ελληνική και ευρωπαϊκή αγορά εργασίας. Η 
είσοδος στην 3η Ημέρα Ευκαιριών Εργασίας και η συμμετοχή 
στο συνέδριο και στις ομάδες εργασίας είναι δωρεάν. Για πλη-
ροφορίες, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, στο 
τηλ. 210 64 19 023, E-Mail: m.papanastasiou@ahk.com.gr, 
ενώ σχετικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες και στην ιστοσελίδα 
του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου.

Σε λειτουργία τέθηκαν από χθες οι φωτεινοί σηματοδότες που 
εγκατέστησε το Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και 
Κυκλοφορίας του Δήμου Χανίων, στην οδό Βενιζέλου στην 
περιοχή Κουνουπιδιανά, έξω από την πύλη του Πολυτεχνείου 

Κρήτης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η τοποθέτηση των φωτει-
νών σηματοδοτών αποτελεί το πρώτο βήμα για να βελτιωθούν 
οι κυκλοφοριακές συνθήκες στο συγκεκριμένο σημείο των 
Χανίων, μετά και το θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα που είχε 

συμβεί στην περιοχή στις 17 Αυγούστου με θύματα ένα ζευγάρι 
νέων που παρασύρθηκαν από αυτοκίνητο.

Η ΣχΟΛΗ χΗΜΙΚΩΝ ΜΗχΑΝΙΚΩΝ ΤΟΥ ΕΜΠ «ΚΛΕΙΝΕΙ» ΤΑ «100» 
ΚΑΙ ΤΟ γΙΟΡΤΑζΕΙ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΕΡγΑΣΤΗΡΙΑ 

ΣΑββΑΤΟ 11 ΝΟΕΜβΡΙΟΥ Η 3Η ΗΜΕΡΑ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΕΡγΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΕΛΛΗΝΟγΕΜΑΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
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ΝΕΕΣ ΠΡΟΣφΥγΕΣ ΣΤΟ ΣΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ χΡΥΣΟΣ» ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΡγΑζΟΜΕΝΟΥΣ

-«Προ δεκαημέρου ξεκίνησε η Διαιτησία. Η Διαιτησία εί-
ναι το ασφαλές όχημα μέσα από το οποίο θα αποσαφηνι-
στούν τα προβλήματα που εκπορεύονται από την πρώτη 
σύμβαση του 2006, που έχει το ελληνικό δημόσιο με την 
εταιρεία. Είχε φτάσει σε κάποιο αδιέξοδο όλη η συζήτηση. 
Η Διαιτησία θα αποσαφηνίσει τα δύο επίμαχα θέματα της 
σύμβασης. Την καθετοποίηση της δραστηριότητας και τα 
περιβαλλοντικά θέματα». Αυτά είπε ο ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκης σε 
συνέντευξη του στο Ραδιόφωνο 24/7  και πρόσθεσε ακό-
μη ότι: «Η Ελλάδα πέρα από το ποσοστό που έχει στην εκ-
μετάλλευση, εάν είναι καθετοποιημένο το σύστημα παίρ-

νει όλους τους φόρους και μέρος της προστιθέμενης αξίας 
που προκύπτει. Άρα έχει τεράστια σημασία εάν η δραστη-
ριότητα είναι 100 ευρώ σε όλο τον κύκλο του επενδυτικού 
σχεδίου ή εάν είναι 15 ευρώ το οποίο παράγεται και εξά-
γεται. Μιλάμε για έναν κύκλο δραστηριότητας της τάξης 
των 20 δισ. ευρώ. Αυτό το θέμα επέλεξε η εταιρεία να 
κλιμακώσει με την επίκληση της αναστολής των δραστη-
ριοτήτων. Εμείς το χειριστήκαμε με βάσει τα πραγματικά 
δεδομένα, είχαμε δεσμευτεί από τον Αύγουστο ότι θα πάμε 
σε Διαιτησία ότι θα δώσουμε τις άδειες της Ολυμπιάδας 
και ότι δεν θα δώσουμε τις άδειες των Σκουριών. Το πεδίο 

ήταν γνωστό και για αυτό το χαρακτήρισα πυροτέχνημα. 
Οι Σκουριές έχουν νόημα αν έχουμε το πλήρες επενδυτικό 
σχέδιο με το εργοστάσιο μεταλλουργίας. Υπενθυμίζω ότι η 
προηγούμενη εταιρεία που είχε αναλάβει το έργο, απέτυχε 
να αποδείξει ότι μπορεί να παράγει χρυσό με μέθοδο απο-
δεκτή περιβαλλοντικά. Η σημερινή εταιρεία ισχυρίζεται 
ότι μπορεί να προχωρήσει με μια συγκεκριμένη μέθοδο. 
Η Διαιτησία καλείται να επιλύσει αυτό το πρόβλημα, το 
οποίο αποτελούσε μέρος της διαμάχης της κυβέρνησης 
και εταιρείας εδώ και αρκετά χρόνια. Η Διαιτησία θα κλεί-
σει πιθανότατα σε τρεις μήνες».

Στην ανακοίνωση ότι θέτει σε καθεστώς συντήρησης το 
υπό ανάπτυξη έργο των Σκουριών στη Χαλκιδική προ-
χώρησε ο καναδικός όμιλος της Eldorado Gold γράφει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ και σημειώνει ότι στη σχετική ανακοίνωσή 
του ομίλου αναφέρεται ότι: «παρά το γεγονός ότι ο δι-
άλογος με το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
(ΥΠΕΝ) συνεχίστηκε, αυτό δεν προέβη μέχρι στιγμής στην 
έκδοση της άδειας τροποποίησης για την Εγκατάσταση 
Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού του εργοστασίου 
εμπλουτισμού στις Σκουριές, ενώ δεν διευθετήθηκαν και 
άλλα θέματα, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη μετε-
γκατάσταση αρχαιοτήτων». «Η εταιρεία θα επανεκτιμήσει 
την επένδυσή της στο έργο των Σκουριών, κατόπιν της 
έγκρισης και παραλαβής όλων των απαιτούμενων αδει-
ών για το έργο στις Σκουριές σε συνδυασμό και με την 
ύπαρξη σχέσης συνεργασίας και διαλόγου με την ελλη-

νική κυβέρνηση, σχετικά με τη χρήση και εφαρμογή των 
βέλτιστων διαθέσιμων πρακτικών και τεχνολογιών» ανα-
φέρεται και προστίθεται ότι : «η εταιρεία προσέφυγε στην 
άσκηση ενδίκων μέσων, προκειμένου να διασφαλίσει τα 
έννομα δικαιώματά της στην Ελλάδα». Συγκεκριμένα, 
«τα μέσα αυτά αφορούν σε τρεις προσφυγές ενώπιον του 
Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) κατά του ΥΠΕΝ», με τα 
οποία η εταιρεία «αιτείται δικαστική προστασία έναντι της 
άρνησης του Υπουργείου να προχωρήσει στην έκδοση 
απαιτούμενων αδειών ρουτίνας. Άρνηση, η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην περαιτέ-
ρω ανάπτυξη της δραστηριότητας στις Σκουριές». Επίσης, 
«η εταιρεία κατέθεσε στο ΣτΕ αίτηση κατά του ΥΠΕΝ για μη 
συμμόρφωση με προγενέστερη απόφαση του Ανωτάτου 
Δικαστηρίου». Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της 
Eldorado Gold, Τζορτζ Μπερνς (George Burns), δήλωσε 

σχετικά: «Παρά το γεγονός ότι έχουμε επιτύχει καλή πρό-
οδο στο μεταλλείο της Ολυμπιάδας, διεκδικούμε τις απα-
ραίτητες άδειες και την κυβερνητική στήριξη ως βασικά 
προαπαιτούμενα για να συνεχίσουμε την επένδυσή μας 
στις Σκουριές. Συνεπώς, κινούμε τις νομικές διαδικασίες 
προκειμένου να θωρακίσουμε τα έννομα δικαιώματά μας, 
συνεχίζοντας παράλληλα την προσπάθειά μας να επιλύ-
σουμε τα εκκρεμή ζητήματα μέσω του συνεχιζόμενου 
διαλόγου». Στην ανακοίνωση προστίθεται επίσης ότι «οι 
πρώτες ενδείξεις της γεωλογικής έρευνας στο Στρατώνι 
για την παράταση της μεταλλευτικής δραστηριότητας, 
είναι θετικές». Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με την εν 
λόγω ανακοίνωση, πηγές του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας ανέφεραν ότι όσο διαρκεί η διαδικασία της 
διαιτησίας δεν θα προχωρήσουν σε κανένα σχόλιο.

Νέες προσφυγές στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατέθε-
σαν χθες, η εταιρεία «Ελληνικός Χρυσός» και σωματεία 
εργαζομένων, σχετικά με την χορήγηση αδειών εγκατα-
στάσεων στις Σκουριές Κασσάνδρας, Χαλκιδικής, στρε-
φόμενοι κατά του υπουργού Περιβάλλοντος, Γιώργου 
Σταθάκη, μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνοντας ειδι-
κότερα ότι υπενθυμίζεται ότι πριν από δύο ημέρες, η εν 
λόγω εταιρεία είχε καταθέσει την πρώτη αίτηση του νέου 
κύκλου δικαστικών διεκδικήσεών της στο ΣτΕ, ζητώντας 
να ακυρωθεί ως παράνομη η άρνηση του υπουργού Περι-
βάλλοντος, να αποφανθεί επί του αιτήματος που είχε υπο-
βάλει τον περασμένο Μάρτιο για χορήγηση παράτασης 
ενός έτους, της άδειας εγκατάστασης μηχανολογικού εξο-

πλισμού των βοηθητικών εγκαταστάσεων και υποδομών 
εξυπηρέτησής της στις μεταλλευτικές εγκαταστάσεις, στις 
Σκουριές Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Η παλαιά άδεια έληξε 
στις 24.3.2017. Η εν λόγω άδεια εγκατάστασης, αφορά, 
μεταξύ άλλων, το παρασκευαστήριο σκυροδέματος, την 
εγκατάσταση ανεμιστήρων για τον αερισμό της στοάς του 
υπόγειου μεταλλείου και τις εγκαταστάσεις ηλεκτροδότη-
σης. Δηλαδή, εγκαταστάσεις αναγκαίες για την λειτουρ-
γία του όλου έργου. Χθες , κατέθεσε νέες αιτήσεις, με τις 
οποίες ζητεί να ακυρωθεί ως παράνομη η άρνηση του 
υπουργού Περιβάλλοντος να χορηγήσει, αφενός, διετή 
παράταση της άδειας εγκατάστασης ηλεκτρομηχανολο-
γικού εξοπλισμού της μονάδας εμπλουτισμού Σκουριών 

και αφετέρου να χορηγήσει για το ίδιο έργο συμπληρω-
ματική-τροποποιητική άδεια εγκατάστασης. Ακόμη, στο 
Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο προσέφυγαν ακόμη: 1) 
το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Χαλκιδικής, 2) η συνδικα-
λιστική επαγγελματική οργάνωση των εργατοτεχνιτών 
και υπαλλήλων της εταιρείας ΑΚΤΩΡ-ΑΤΕ Ελληνικός 
Χρυσός και 3) το Σωματείο Μεταλλωρύχων Υπογείων 
Στοών Μεταλλείων Κασσάνδρας Χαλκιδικής. Τα σωματεία 
προσέφυγαν για το θέμα της παράτασης ενός έτους, της 
άδειας στάσης μηχανολογικού εξοπλισμού των βοηθητι-
κών εγκαταστάσεων.



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ δΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑδΙΚΑΣΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ γΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑχΡΗΣΤΙΚΕΣ 
ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΝΙΣχΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΛΑΡΚΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟδΟΥ 2008-2011

ΕγδΙχ: ΤΟ ΕΝδΙΑφΕΡΟΝ γΙΑ ΕΝΤΑξΗ ΣΤΟΝ ΕξΩδΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗχΑΝΙΣΜΟ ΘΑ 
ΕΝΙΣχΥΘΕΙ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ

ΣΕβ: Η ΠΡΟΩΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ φΟΡΟΛΟγΙΚΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡγΗΣΕΙ 
ΑΠΟΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΤΙΚΑ γΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

To Ευρωπαϊκό Δικαστήριο αποφάνθηκε χθες, ότι η Ελλάδα 
παραβίασε την ευρωπαϊκή νομοθεσία, αποφεύγοντας να 
εκτελέσει την απόφαση 2014/539 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
σχετικά με τον παράνομο χαρακτήρα της κρατικής ενισχύσε-
ως που χορήγησε η Ελλάδα στη ΛΑΡΚΟ Γενική Μεταλλευτική 
και Μεταλλουργική ΑΕ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ –ΜΠΕ κατά 
την Επιτροπή, δόθηκε παρανόμως κρατική ενίσχυση ύψους 
135 820 824,35 ευρώ, με τη μορφή κρατικών εγγυ-
ήσεων το 2008, το 2010 και το 2011 και συμμετοχής του Δη-
μοσίου στην αύξηση το κεφαλαίου της εταιρίας το 2009. Η Ελ-
λάδα όφειλε να εξασφαλίσει την εκτέλεση της απόφασης μέχρι 
τις 28 Ιουλίου 2014. Συγκεκριμένα, η Ελλάδα δεσμεύθηκε ότι, 
αφού θα προέβαινε στην πώληση ορισμένων στοιχείων του 
ενεργητικού της ΛΑΡΚΟ μέσω δύο αυτοτελών διαγωνισμών, 
θα την οδηγούσε σε πτώχευση. Η Λάρκο θα κηρυσσόταν σε 

πτώχευση σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα στοι-
χεία του ενεργητικού της θα μεταβιβάζονταν στο πλαίσιο της 
διαδικασίας εκκαθαρίσεως. Σημειώνεται πως κατά πάγια νο-
μολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, εφόσον ένα κράτος 
μέλος δεν μπορεί να εισπράξει από τη δικαιούχο επιχείρηση 
το συνολικό ποσό της ενισχύσεως τότε οφείλει να κινήσει τη 
διαδικασία πτωχεύσεως. Οι δύο διαγωνισμοί θα διενεργού-
νταν, αντιστοίχως, από το ελληνικό Δημόσιο και από τη ΛΑΡ-
ΚΟ, υπό την ιδιότητα των κυρίων των στοιχείων ενεργητικού 
τα οποία αφορούσε καθένας από τους διαγωνισμούς αυτούς. 
Ειδικότερα, ο πρώτος διαγωνισμός αφορούσε το μεταλλουρ-
γικό εργοστάσιο της Λάρυμνας (νομός Φθιώτιδος, Ελλάδα) 
και ποσοστό 40 % των δικαιωμάτων εκμεταλλεύσεως του 
μεταλλεύματος λατερίτη των ορυχείων του Αγίου Ιωάννου 
(Ελλάδα), ενώ ο δεύτερος είχε ως αντικείμενο την πώληση 

ποσοστού 73 % των δικαιωμάτων εξορύξεως λατερίτη στην 
Εύβοια (Ελλάδα) και του συνόλου των δικαιωμάτων εξορύ-
ξεως λατερίτη στην Καστοριά (Ελλάδα). Ωστόσο, διαφορά ως 
προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς του μεταλλουργικού εργο-
στασίου της Λάρυμνας, κατέστησε μη δυνατή τη νόμιμη δι-
ενέργεια των προβλεπόμενων διαγωνισμών και εν συνεχεία 
την κίνηση της πτωχευτικής διαδικασίας. Κάτι που η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή δεν αποδέχθηκε, ισχυριζόμενη ότι οι νομικές 
και πρακτικές δυσχέρειες τις οποίες επικαλούνται οι ελληνικές 
αρχές για να απεκδυθούν της υποχρεώσεώς τους εκτελέσεως, 
ιδίως δε η διχογνωμία ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς του 
μεταλλουργικού εργοστασίου της Λάρυμνας, δεν αφορούν 
την απόφαση 2014/539. Την άποψη αυτή υιοθέτησε σήμερα 
το Ευρωπαικό Δικαστήριο.

«Συμπληρώθηκε ένα τρίμηνο επιτυχούς λειτουργίας του εξω-
δικαστικού μηχανισμού. Το ενδιαφέρον των οφειλετών αυξά-
νεται διαρκώς και πιστεύω ότι θα ενισχυθεί περαιτέρω, όταν 
γίνουν γνωστές οι πρώτες περιπτώσεις επιτυχούς ολοκλήρω-
σης της χρήσης του Μηχανισμού». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
αυτό δήλωσε ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, στην ενημερωτική συνάντηση 
που πραγματοποιήθηκε στον Εμπορικό Σύλλογο Αθηνών, με 
θέμα τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης Οφειλών Επι-

χειρήσεων» του ν. 4469/2017 & ΦΕΚ τεύχος Β΄3909/2017. Ο 
κ. Κουρμούσης παρουσίασε τις βασικές αρχές λειτουργίας του 
εξωδικαστικού μηχανισμού, τις διαδικασίες εφαρμογής του, 
τους όρους-προϋποθέσεις υπαγωγής σε αυτόν και επισήμανε 
τα βασικά σημεία στα οποία πρέπει να εστιάσουν οι επιχειρη-
ματίες. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του Ε.Σ.Α, Σταύρος Καφού-
νης: «Στη σημερινή δύσκολη συγκυρία, η μοναδική αποτελε-
σματική απάντηση που θα καταφέρει να δημιουργήσει έναν 
ενάρετο κύκλο για την οικονομία, με ισχυρή και διαρκή ανά-

πτυξη και παράλληλη μείωση της ανεργίας, είναι η οριστική 
διαχείριση-λύση του ιδιωτικού χρέους. Τα πρώτα δείγματα 
από την εφαρμογή του νόμου δείχνουν τεράστιο ενδιαφέρον, 
όμως είναι απαραίτητο, πρώτον να ενημερωθούν σωστά 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι και δεύτερον να πραγματοποιηθούν 
άμεσα όλες αυτές οι μικρές διορθώσεις, στα σημεία που εκ 
του αποτελέσματος βλέπουμε ότι αποτελούν τροχοπέδη στην 
επιτυχή εφαρμογή αυτής της προσπάθειας».

Η πραγματικότητα που βιώνουν οι επιχειρήσεις είναι σε τελική 
ανάλυση ο πλέον αδιάψευστος κριτής για τη βελτίωση ή χει-
ροτέρευση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος σε διάφορους 
τομείς, αναφέρει ο ΣΕΒ στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών 
εξελίξεων, σχολιάζοντας την αναφορά του υπουργείου Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης για την κατάταξη της Ελλάδας, ως προς 
την ανταγωνιστικότητα, του World Economic Forum. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  «στο πρόσφατο Δελτίο Οικονομικών 
Εξελίξεων (μηνός Οκτωβρίου), το υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης αμφισβητεί τα συμπεράσματα της ετήσιας έκθεσης 
του World Economic Forum (WEF) Global Competitiveness 
Report, που τοποθετούν την ελληνική οικονομία στην 87η 
θέση της σχετικής κατάταξης διεθνούς ανταγωνιστικότητας» 
αναφερει ο ΣΕΒ και προσθέτει : «Είναι καταρχήν αλήθεια ότι 
η συγκεκριμένη έκθεση του WEF στηρίζεται αποκλειστικά σε 
κρίσεις επιχειρηματικών στελεχών που βιώνουν καθημερινά 
το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον και όχι σε μακροοικο-

νομικούς δείκτες, γύρω από την πραγματική σταθμισμένη συ-
ναλλαγματική ισοτιμία ή την τεχνολογική ανταγωνιστικότητα 
της οικονομίας. Παρ’ όλα αυτά, σε ό,τι αφορά καταρχήν τη 
διαχρονική κατάταξη της Ελλάδας στην παγκόσμια ανταγωνι-
στικότητα με βάση το WEF και την πραγματική σταθμική συ-
ναλλαγματική ισοτιμία, με βάση το σχετικό κόστος εργασίας 
ανά μονάδα προϊόντων, κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση. 
Αυτό επιβεβαιώνει την αξιοπιστία των μετρήσεων του WEF, 
αλλά και της πιο πρόσφατης έκθεσης ανταγωνιστικότητας 
Doing Business της Παγκόσμιας Τράπεζας που, παρεμπιπτό-
ντως, καταρτίζεται χωρίς την διαδικαστική ανάμιξη του ΣΕΒ 
στην αποστολή των ερωτηματολογίων, όπως συμβαίνει στην 
περίπτωση της έκθεσης του WEF. Με άλλα λόγια, οι σχετικές 
έρευνες καταγράφουν με τρόπο αξιόπιστο τις απόψεις της επι-
χειρηματικής κοινότητας και αποτελούν ένα χρήσιμο εργαλείο 
παρακολούθησης του τρόπου με τον οποίο η επιχειρηματική 
κοινότητα αντιλαμβάνεται την πορεία της χώρας». Κατά τα 

άλλα, ο ΣΕΒ επισημαίνει την υπερφορολόγηση εισοδημάτων 
και περιουσίας και τους υψηλούς Ειδικούς Φόρους Κατανά-
λωσης με αποτέλεσμα όπως υποστηρίζει η Ελλάδα να είναι 
πρωταθλήτρια στη φοροδιαφυγή, την αδήλωτη εργασία , το 
λαθρεμπόριο και τη μείωση των τιμών στα ακίνητα. Τονίζει 
ωστόσο ότι «η πρόωρη (χωρίς ανάπτυξη δηλαδή) μείωση 
των φορολογικών συντελεστών, αργά ή γρήγορα, θα οδη-
γήσει σε μείωση εσόδων και μεγαλύτερα δημοσιονομικά ελ-
λείμματα, δρώντας αποσταθεροποιητικά για την ελληνική οι-
κονομία». «Έχοντας δρομολογήσει την ανάπτυξη και έχοντας 
χαράξει με υπευθυνότητα τον δρόμο για σταδιακή μείωση της 
φορολόγησης της εργασίας και της παραγωγής, μπορούμε 
ταυτόχρονα να προχωρήσουμε σε μείωση των φορολογικών 
συντελεστών ώστε να σιγουρέψουμε και να ενισχύσουμε την 
αναπτυξιακή διαδικασία», αναφέρει ο ΣΕΒ.
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ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΥΠΟΥΡγΟΣ ΠΕΝ ΣΤΟ Ρ/Σ 24/7 γΙΑ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΑ ΘΕΜΑΤΑ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑξΙΟΛΟγΗΣΗΣ 

ΑΥξΗΣΗ 2,4% γΙΑ ΤΗ βΙΟΜΗχΑΝΙΚΗ ΠΑΡΑγΩγΗ ΣΤΗ χΩΡΑ, ΤΟΝ ΣΕΠΤΕΜβΡΙΟ 

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης 
έδωσε χθες συνέντευξη στο Ραδιόφωνο 24/7. Αναλυτικότε-
ρα, σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου αναφέρθηκε 
μεταξύ άλλων και στα εξής ζητήματα:
Για τα αιολικά πάρκα
Καταρχάς τα αιολικά είναι ο νέος μεγάλος κύκλος επενδύσεων 
στις ΑΠΕ στην Ελλάδα. Την 1 Μαρτίου του 2017 αδειοδοτή-
θηκαν συνολικά όλα τα έργα που ήταν σε εκκρεμότητα και 
είναι η τελευταία φουρνιά έργων που παίρνουν εγγυημένη 
τιμή. Εφεξής δεν θα υπάρχει εγγυημένη τιμή αλλά η τιμή θα 
καθορίζεται μέσω διαγωνισμού.
Υπάρχουν ορισμένα νησιά,  η Πάρος και η Νάξος είναι δύο 
από αυτά, στα οποία έχουν προκύψει μεγάλες αντιδράσεις για 
το μέγεθος των αιολικών πάρκων σε σχέση με το νησί. Είναι 
υπαρκτό πρόβλημα καθώς μέχρι τώρα η χωροταξική αδειο-
δότηση γινόταν μεμονωμένα. Αυτό το αλλάζουμε με το ειδικό 
χωροταξικό, που θα έχει ένα στοιχείο κορεσμού μιας περιο-
χής. Υπάρχουν βέβαια και απόψεις να μην γίνονται καθόλου 
αιολικά στα νησιά αλλά νομίζω ότι η συζήτηση δεν έχει νόημα 
εφόσον θέλουμε να πάμε σε ΑΠΕ.
Είναι αρκετά ισχυρά τα ανταποδοτικά, δηλαδή ο δήμος θα 
παίρνει το 5% συν επιπρόσθετα ανταποδοτικά που δίνει σε 
τοπικούς πληθυσμούς που είναι το 1% για τη μείωση της τι-
μής του ρεύματος των γειτονικών χωριών ή κοινοτήτων. Άρα 
υπάρχουν κίνητρα αντισταθμιστικά και συνεπώς έχει οφέλη 
όποια κοινότητα ενταχθεί.
Για τις ενεργειακές κοινότητες
Με το νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες δίνουμε 
τη δυνατότητα εμπλοκής στον ενεργειακό τομέα σε μικρές 
ομάδες συνεταιρισμένων ατόμων και σε φορείς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Ουσιαστικά ανοίγουμε το δρόμο και για τους 
καταναλωτές τους ίδιους να παράγουν την ενέργεια που κα-
ταναλώνουν και σε μικρά σχήματα τοπικής εμβέλειας. Αυτό 
είναι μια μεγάλη τομή γιατί αλλάζει τη δομή της αγοράς στις 
ΑΠΕ: πλέον θα είναι πρωτοβουλίες των τοπικών κοινωνιών 

τα αιολικά και φωτοβολταϊκά. Στη Γερμανία περίπου το 25% 
των ΑΠΕ ανήκουν σε ενεργειακές κοινότητες και τοπικούς 
φορείς.
Για τη διασύνδεση των νησιών
Πραγματική απάντηση στο πρόβλημα των νησιών που μέχρι 
στιγμής παράγουν πανάκριβα με πετρέλαιο και μαζούτ, είναι 
η σύνδεση με την ηπειρωτική Ελλάδα. Οι Κυκλάδες διασυν-
δέονται, το 2018 θα έχουν διασυνδεθεί τα μισά νησιά και το 
2021 θα έχουν διασυνδεθεί όλα τα άλλα νησιά των Κυκλάδων 
. Η μεγαλύτερη διασύνδεση είναι φυσικά της Κρήτης. Στα 700 
εκατ. ευρώ περίπου είναι ετησίως το κόστος των νησιών μας. 
Είναι πολύ μεγάλο ποσό και για αυτό γίνεται μια προσπάθεια 
αυτό το κόστος να ελεγχθεί. Το μισό αφορά την Κρήτη άρα η 
απάντηση είναι διασυνδέσεις. Ταυτόχρονα, όμως, αυτό δεν 
σημαίνει ότι τα νησιά δεν θα χρησιμοποιούν ΑΠΕ και θα πάρει 
όλη τη «μπαταρία» η ηπειρωτική Ελλάδα.
Για τις ΥΚΩ
Δεν θα αυξήσουμε τα τιμολόγια της ΔΕΗ. Τα συσσωρευμένα 
ΥΚΩ από τα προηγούμενα χρόνια, που δεν τα είχαν εκκαθαρί-
σει από το 2011 έως το 2015, είναι ένα πολύ μεγάλο ποσό 350 
εκατ. Μόνη λύση για να μην έχουμε αυξήσεις στα τιμολόγια 
της ΔΕΗ ήταν να μεταφερθούν στον προϋπολογισμό, κάνο-
ντας χρήση μέρος του πλεονάσματος. Ταυτόχρονα εφόσον τα 
ΥΚΩ θα τα εξαφανίσουμε μέχρι το 2023, με τις διασυνδέσεις 
των νησιών, θα βρούμε τρόπο ελάφρυνσης των τιμολογίων 
των καταναλωτών.
Για τους λογαριασμούς
Τώρα πια ο λογαριασμός αποτυπώνει επακριβώς τα πράγ-
ματα, κάτι που δεν ίσχυε στο παρελθόν. Ο κάθε πολίτης ξέρει 
τι πληρώνει. Πληρώνει το ρεύμα το οποίο παράγει η ΔΕΗ 
ή  ο ιδιώτης, πληρώνει τα δύο δίκτυα, τον ΑΔΜΗΕ και τον 
ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΑΔΜΗΕ είναι υψηλή και μεσαία τάση, ο ΔΕΔΔΗΕ 
είναι αυτό που έρχεται στο σπίτι σας. Αυτά είναι δημόσιου 
χαρακτήρα. Ο ΑΔΜΗΕ ήταν προς ιδιωτικοποίηση, η παρούσα 
κυβέρνηση όμως έδωσε μάχη και διατηρήθηκε ο έλεγχος του 

δημοσίου για  το 51% και ο στρατηγικός επενδυτής μπήκε με 
24%. Άρα κρατήσαμε τα δίκτυα δημόσια. Την αποτίμηση του 
κόστους, αυτό που πληρώνουμε οι καταναλωτές, το κάνει 
κάθε χρόνο η ΡΑΕ. Ταυτόχρονα θα αλλάξουμε και τον τρόπο 
τιμολόγησης των ΥΚΩ προκειμένου να αποφύγουμε αυτό που 
συνέβη πέρυσι το χειμώνα, με την αλλαγή της κλίμακας, οπό-
τε εκτινασσόταν το τιμολόγιο. Αυτό θα ρυθμιστεί.
Το πότε, αυτό είναι μέρος της συζήτησης που κάνουμε και με 
τους θεσμούς για τον τρόπο αποπληρωμής των ΥΚΩ και τον 
τρόπο τιμολόγησής τους για να μπορέσουμε να ολοκληρώ-
σουμε μέχρι το 2022.
Για την αξιολόγηση
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η δεύτερη αξιολόγηση ήταν 
πολύ δύσκολη αξιολόγηση εξαιτίας των θεμάτων που είχε. 
Γι’ αυτό και είχε και μια χρονική διάρκεια μεγαλύτερη. Ήταν 
ουσιαστικά η καρδιά του προγράμματος της συμφωνίας Όταν 
τελείωσε η δεύτερη αξιολόγηση -ήταν πολλά τα μέτρα, πολλά 
τα αντίμετρα, πολύ σύνθετες οι διαδικασίες- αλλά κατέληξε. 
Κατέληξε με μέτρα του 2019 και του 2020 με ισχυρά αντίμε-
τρα δημοσιονομικού αποτελέσματος μηδέν. Δεν υποτιμάω 
τίποτα, ούτε υποτιμώ τις δυσκολίες αλλά δεν υποτιμώ και 
αυτό που πετύχαμε ότι το αποτέλεσμα θα είναι μηδέν. Μέχρι 
στιγμής πιάνουμε τους στόχους και τους πιάνουμε με το παρα-
πάνω. Να σας θυμίσω ότι έχουμε κατηγορηθεί ότι θα έμπαινε 
ο κόφτης το 2017, αυτό κατέρρευσε. 
Μέχρι στιγμής τα πράγματα δείχνουν ότι τα καταφέρνουμε. Η 
τρίτη αξιολόγηση είναι πιο διαδικαστική. Τα πράγματα πάνε 
καλά εφόσον γίνουν αποδεκτά τα δημοσιονομικά και άλλα 
στοιχεία όπως έχουν αποτυπωθεί από την κυβέρνηση, την 
Κομισιόν κλπ. Το κλίμα εχει βελτιωθεί γενικότερα. Βρισκόμα-
στε εξ αντικειμένου στη τελική φάση του προγράμματος, πάμε 
για κλείσιμο του προγράμματος, άρα όλες οι πλευρές θέλουν 
να επιταχυνθεί αυτή η διαδικασία.

Αύξηση 2,4% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα, 
τον Σεπτέμβριο εφέτος, ενώ η παραγωγή των μεταποιητικών 
βιομηχανιών αυξήθηκε κατά 1,3%. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι 
σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής 
παραγωγής παρουσίασε αύξηση 2,4%, τον Σεπτέμβριο 2017, 
σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2016, 
έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση το 2016 με το 2015.Η εξέλιξη αυτή προήλθε από 
τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων 

βιομηχανίας:
   1. Από την αύξηση:
   * Κατά 15,3% του δείκτη παραγωγής ορυχείων- λατομείων.
   * Κατά 1,3% του δείκτη παραγωγής μεταποιητικών βιομη-
χανιών. Στην αύξηση αυτή συνέβαλε κυρίως η άνοδος στην 
παραγωγή ποτών (13,3%), βασικών φαρμακευτικών προϊό-
ντων και σκευασμάτων (17,9%), βασικών μετάλλων (33,8%) 
και άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων (27,8%).
   * Κατά 4,2% του δείκτη παραγωγής ηλεκτρισμού.

 2. Από τη μείωση κατά 1,2% του δείκτη παροχής νερού.
Ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου Ιανουαρίου- Σεπτεμβρί-
ου 2017 παρουσίασε αύξηση 5,1% σε σύγκριση με τον αντί-
στοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- Σεπτεμβρίου 2016.
Ο εποχικά διορθωμένος γενικός δείκτης παρουσίασε μείωση 
3,4% τον Σεπτέμβριο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του Αυγούστου 2017.
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Η λύση για την πώληση του 40% των λιγνιτικών μονάδων 
της ΔΕΗ θα βρεθεί σχετικά γρήγορα, καθώς είναι πολύ 
σημαντικό για την κυβέρνηση να ολοκληρωθεί γρήγορα 
η τρίτη αξιολόγηση, επεσήμανε χθες ο Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφκοβιτς σε δηλώσεις του 
στο πλαίσιο της Ευρω - Αραβικής Συνόδου που πραγμα-
τοποιείται στην Αθήνα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ίδιος 
διευκρίνισε ότι οι διαπραγματεύσεις για το θέμα διεξάγονται 
από τη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού, με βάση τη σχετι-
κή απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και πρόσθεσε 
ότι η εξέλιξη της διαπραγμάτευσης επρόκειτο να  συζητηθεί 
και στη συνάντηση που είχε αργότερα  το απόγευμα με τον 
Πρωθυπουργό κ. Αλέξη Τσίπρα. Συγκεκριμένα θα συζητηθεί 
η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων στον ενεργειακό τομέα 
που είναι, όπως ανέφερε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, πολύ 
σημαντικός για την ολοκλήρωση της τρίτης αξιολόγησης 
καθώς και οι εξελίξεις στα ενεργειακά δίκτυα της περιοχής 
που περιλαμβάνουν τους αγωγούς TAP, Eastmed, ελληνο-
βουλγαρικό κ.α. Ο κ. Σέφκοβιτς τόνισε ότι η Ελλάδα μπορεί 
να γίνει ενεργειακός κόμβος για την περιοχή, χαρακτηρίζο-
ντας τον αγωγό TAP ως στρατηγικής σημασίας καθώς δια-
σφαλίζει διαφοροποίηση τόσο των πηγών εφοδιασμού όσο 
και της διαδρομής μεταφοράς του αερίου. Σε συνδυασμό με 
τον ελληνοβουλγαρικό αγωγό ο ρόλος της Ελλάδας θα ανα-
βαθμιστεί, τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κομισιόν καθώς θα 
ανοίξει νέες πηγές αερίου για τη νοτιοανατολική Ευρώπη και 
τα Βαλκάνια. Εκτίμησε παράλληλα ότι η Ελλάδα και η Ιταλία 

θα είναι οι πύλες για την εισαγωγή του φυσικού αερίου που 
έχει ανακαλυφθεί στην Ανατολική Μεσόγειο, που ισοδυνα-
μεί όπως είπε χαρακτηριστικά με μία δεύτερη Νορβηγία. Σε 
ερώτηση για τον αγωγό South Stream που σχεδιάζεται να 
μεταφέρει ρωσικό φυσικό αέριο προς την Ευρώπη ο κ. Σέ-
φκοβιτς ανέφερε ότι στόχος της πολιτικής που εφαρμόζεται 
στην περιοχή είναι κάθε χώρα να έχει πρόσβαση σε τρεις 
τουλάχιστον πηγές φυσικού αερίου με βελτίωση των δια-
συνδέσεων και ανάπτυξη του υγροποιημένου αερίου. Είπε 
επίσης ότι οι χώρες της Ανατολικής Ευρώπης και η Ελλάδα 
πληρώνουν ακριβότερα το ρωσικό φυσικό αέριο σε σχέση 
με τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, παρά το γεγονός ότι είναι 
πιο κοντά στην πηγή, με τις διαφορές τιμών να κυμαίνονται 
από 15 έως 25%. Και για το North Stream, τον αντίστοιχο 
αγωγό στη Βόρεια Ευρώπη τόνισε ότι ο ευρωπαϊκός νόμος 
πρέπει να γίνεται σεβαστός και ότι η Κομισιόν θα διαπραγμα-
τευθεί το καθεστώς του αγωγού με τη Ρωσία. Αναφερόμενος 
στους στόχους για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής 
ο κ. Σέφκοβιτς είπε ότι η Ελλάδα πάει πολύ καλά για την επί-
τευξη των στόχων του 2020 και η ίδια τάση διαφαίνεται για 
το 2030 όποτε όμως οι στόχοι είναι πολύ πιο απαιτητικοί. 
Αυτό σημαίνει ότι η χώρα μας θα πρέπει να συντονίσει την 
οικονομική ανάπτυξη με την ανάγκη να επιτευχθούν οι στό-
χοι για το κλίμα, καθώς ένα μέρος της προόδου μέχρι τώρα 
οφείλεται στην οικονομική κρίση. Τέλος ο Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρθηκε σε πρωτοβουλία για 
την εφαρμογή νέου επιχειρηματικού μοντέλου στις περιοχές 

που εξαρτώνται από τον άνθρακα με την υλοποίηση επενδύ-
σεων και την ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι επιπτώσεις από την 
απανθρακοποίηση της οικονομίας. Τέτοια μοντέλα εφαρμό-
ζονται πιλοτικά στην Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και 
τη Γερμανία ενώ ανάλογη πρόταση θα υποβληθεί και προς 
τη χώρα μας, για τις περιοχές όπου εξορύσσεται λιγνίτης για 
την παραγωγή ενέργειας.
-Επίσκεψη του αντιπροέδρου της Ε.Ε. Μ.Σέφτσοβιτς στη ΔΕΗ 
Λαυρίου. Τις παραγωγικές εγκαταστάσεις της ΔΕΗ στο Λαύ-
ριο επισκέφθηκε χθες το βράδυ ο αντιπρόεδρος της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Μάρος Σέφτσοβιτς, αρμόδιος για θέματα 
Ενεργειακής ‘Ένωσης. Ο κ. Σέφτσοβιτς ξεναγήθηκε από τον 
πρόεδρο της εταιρίας κ. Εμ. Παναγιωτάκη και ακολούθησε 
επίσκεψη στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Ο κ. 
Σέφτσοβιτς συνοδευόταν από τους κ.κ. Μπερντ Μπίερβερτ, 
αναπληρωτή επικεφαλής του γραφείου του αντιπροέδρου, 
Ρενάτα Γκολντίροβα, μέλος του γραφείου του αντιπροέ-
δρου, Αουγκούστιν Βαν Χάστερεν , στέλεχος της Γενικής Δι-
εύθυνσης Ενέργειας (DG ENER) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
Κάρλο Βιβιάνι, στέλεχος της Γενικής Γραμματείας (SG) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Kωστή Σακελλάρη, στέλεχος της Γε-
νικής Διεύθυνσης για το Κλίμα (DG CLIMA) της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και Μόνικα Έκστρομ , προϊσταμένη του τμήματος 
Πολιτικών Αναφορών και Πολιτικής Ανάλυσης της Αντιπρο-
σωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Ο ενεργειακός τομέας, που εισέρχεται σε μια νέα εποχή, 
μπορεί να αποτελέσει πεδίο ενδυνάμωσης της ιστορικά 
μακρόχρονης, ήδη, συνεργασίας Ελλάδας και Αραβικού 
κόσμου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό τόνισε ο Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας 
χθες στο EU Arab World Summit. Η χώρα μας, με ανταγω-
νιστικό πλεονέκτημα τη γεωγραφική της θέση, τις υποδομές 
που διαθέτει και αναπτύσσει και την οικονομία της σε τροχιά 
ανάκαμψης, συγκεντρώνει όλες τις προϋποθέσεις να αναδει-
χθεί σε δίαυλο επικοινωνίας και γέφυρα μεταξύ Ευρωπαϊκού 
και Αραβικού κόσμου. Σήμερα, αιχμή του δόρατος αυτής 
της συνεργασίας είναι οι εισαγωγές πετρελαίου και φυσικού 
αερίου. Το 20% των αναγκών της Ελλάδας σε φυσικό αέριο 
προέρχεται από εισαγωγές υγροποιημένου φυσικού αερίου. 
Παράλληλα, η συνεργασία επεκτείνεται και σε άλλους το-
μείς, όπως, οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η ενεργειακή 
αποδοτικότητα, η διαχείριση υδάτων, μελετητικά έργα και 

ανταλλαγή υποτροφιών για συμμετοχή σε ερευνητικά προ-
γράμματα. Δύο νέες ροές ενίσχυσης της συνεργασίας με τις 
Αραβικές χώρες θεωρούνται το φυσικό αέριο και οι ΑΠΕ. Το 
σχεδιαζόμενο πλωτό τέρμιναλ LNG στην Αλεξανδρούπολη, 
με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης, τον επόμενο χρόνο, 
του σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, στη Ρεβυ-
θούσα, καθιστά τη χώρα μας κεντρική πύλη εισαγωγής LNG 
στα Βαλκάνια. Σε ό,τι αφορά τις ΑΠΕ, η Ελλάδα συμμετέχει 
στον Διεθνή Οργανισμό Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, 
τον IRENA, που εδρεύει στο Αμπού Ντάμπι. Συνεπώς, ο 
IRENA μπορεί να καταστεί η ναυαρχίδα της συνεργασίας 
της Ελλάδας με τα Αραβικά κράτη στο πεδίο αυτό, είτε μέσω 
ανταλλαγής τεχνογνωσίας, είτε με επενδυτικές πρωτοβουλί-
ες εκατέρωθεν, είτε ακόμη και με ενεργειακά έργα κοινού εν-
διαφέροντος. Μία ακόμη πλατφόρμα συνεργασίας είναι και 
η Ένωση για τη Μεσόγειο, διεθνής οργανισμός που αποτε-
λείται από 43 χώρες από την Ευρώπη, τη Βόρεια Αφρική και 

τη Μέση Ανατολή. Η Ένωση έχει ως στόχο την ενίσχυση της 
ενεργειακής συνεργασίας των κρατών-μελών, την ασφάλεια 
εφοδιασμού, την προώθηση των ΑΠΕ και τη βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας στην περιοχή της Μεσογείου. 
Το Δεκέμβριο του 2016 υιοθετήθηκε στη Ρώμη η Υπουργική 
Διακήρυξη της Ένωσης, με την οποία δημιουργήθηκαν τρεις 
πλατφόρμες εργασίας, για το φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό 
και τις ΑΠΕ σε συνδυασμό με την ενεργητική αποδοτικότητα, 
με απώτερο στόχο τη δημιουργία λίστας και την προώθη-
ση ενεργειακών έργων κοινού ενδιαφέροντος στη λεκάνη 
της Μεσογείου, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των κρατών 
μελών. Οι εργασίες των τριών αυτών ομάδων βρίσκονται 
σε εξέλιξη. Η Ελλάδα στηρίζει την ευρω-μεσογειακή συ-
νεργασία, ειδικά στον τομέα της ενέργειας και επιθυμεί να 
διαδραματίσει ενεργό και εξισορροπητικό ρόλο, με στόχο 
την ενίσχυση της γεωπολιτικής θέσης της και την υλοποίηση 
ωφέλιμων οικονομικά προγραμμάτων.

ΑΝΤΙΠΡΟΕδΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕ: ΘΑ βΡΕΘΕΙ ΣχΕΤΙΚΑ γΡΗγΟΡΑ Η ΛΥΣΗ 
γΙΑ ΤΙΣ ΛΙγΝΙΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑδΕΣ ΤΗΣ δΕΗ

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΥΠΕΝ ΣΤΟ ΣΥΝΕδΡΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩ - ΑΡΑβΙΚΗΣ ΣΥΝΟδΟΥ 
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ΕΠΤΑ ΘΥγΑΤΡΙΚΕΣ φΤΙΑχΝΕΙ Η δΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ γΙΑ ΝΑ χΤΥΠΗΣΕΙ 
ΕΡγΑ ΑΠΕ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ - ΜΕχΡΙ ΚΑΙ 51% ΟΙ ΙδΙΩΤΕΣ

ΑΥξΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 49% ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡδΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 9ΜΗΝΟ

ΘΕΤΙΚΟΣ γΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ Ο ΣΥΜβΙβΑΣΜΟΣ ΣΤΙΣ βΡΥξΕΛΛΕΣ ΣχΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΥΠΟΥΣ

Επτά θυγατρικές που θα λειτουργούν ως οχήματα ειδικού 
σκοπού, με δυνατότητα εισόδου ιδιωτών σε ποσοστό 
ακόμη και 51% στο μετοχικό τους κεφαλαίο, πρόκειται 
να συστήσει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες, προκειμένου να «χτυ-
πήσει» έργα σε όλους τους τομείς της πράσινης ενέργει-
ας.  Άλλη θυγατρική θα στοχεύει για παράδειγμα σε έργα 
ΑΠΕ αποκλειστικά στο εξωτερικό, άλλη θα αφορά μόνο 
σε αιολικά, άλλη θα έχει αντικείμενο μόνο στην βιομάζα, 
άλλη στην γεωθερμία, κ.ο.κ. Τα παραπάνω αποφάσισε 
στην τελευταία συνεδρίαση του  το Δ.Σ. της ΔΕΗ, ενώ 
η τελική έγκριση πρόκειται να δοθεί κατά την προσεχή 
γενική συνέλευση μετόχων της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. Στην 
πράξη μέσω αυτών των SPV (Special Purpose Vehicle) η 
ΔΕΗΑΝ θα επιχειρήσει να αποκτήσει εκείνη την ευχέρεια 
που έχουν και οι ιδιωτικές εταιρείες ως προς τη χρηματο-
δότηση, κατασκευή και εκμετάλλευση των ενεργειακών 
έργων. Ανάλογα με το αντικείμενο, η θυγατρική της ΔΕΗ 
θα έχει τη δυνατότητα, όποτε αυτό κρίνεται σκόπιμο, να 
προχωρά σε συμφωνίες με ιδιώτες, να δημιουργεί joint 

venture ή να μεταβιβάζει μέσω πλειοδοτικού διαγωνι-
σμού έως και το 51% κάποιας θυγατρικής εταιρείας. Συ-
νοψίζοντας οι επτά αυτές εταιρείες θα αφορούν σύμφωνα 
με τις πληροφορίες του «Energypress» :  Μία Εταιρεία 
Συμμετοχών μέσω της οποίας η ΔΕΗΑΝ θα διεκδικήσει ή 
θα κατασκευάσει έργα ΑΠΕ στο εξωτερικό, όπως σε Κόσ-
σοβο, Τουρκία κ.ό.κ. Μία Εταιρεία Συμμετοχών μέσω της 
οποίας θα συμμετάσχει σε επενδυτικά σχήματα για την 
κατασκευή αιολικών πάρκων. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 
υπάρχουν στο τραπέζι αρκετές προτάσεις από εγχώριους 
κατόχους αδειών για από κοινού κατασκευή αιολικών. 
Μια θυγατρική που θα κατασκευάσει το μεγάλο αιολικό 
100 MW στη Ροδόπη, συνολικού προϋπολογισμού 160 
εκατ. ευρώ. Η θυγατρική αυτή θα αναζητήσει συνεργασία 
ή συνεργασίες με άλλες εταιρείες. Δύο θυγατρικές σχετικά 
την κατασκευή δύο αιολικών πάρκων, για την κατασκευή 
των οποίων «βγαίνει» ο διαγωνισμός το επόμενο διάστη-
μα. Μία θυγατρική για την προώθηση έργων βιομάζας 
και βιοαερίου Και μία εταιρεία για τη δραστηριοποίηση 

στον τομέα της γεωθερμίας χαμηλής θερμοκρασίας. 
Το θέμα των θυγατρικών δεν είναι καινούργιο για την 
ΔΕΗΑΝ. Εδώ και καιρό, η εταιρεία διαθέτει δύο τέτοιες 
θυγατρικές, μία για επενδυσεις στη γεωθερμία, και μία 
με αντικείμενο την βιομάζα.  Εν προκειμένω, η πρώτη 
αφορά στην αξιοποίηση των τεσσάρων γεωθερμικών πε-
δίων υψηλής ενθαλπίας (Λέσβος, Νίσυρος, Μέθανα και το 
σύμπλεγμα Μήλου – Κιμώλου – νήσου Πολυαίγου). Για 
τα τέσσερα παραπάνω πεδία τρέχει αυτή την περίοδο δια-
γωνισμός σχετικά με την πρόσληψη στρατηγικού εταίρου. 
Η δεύτερη θυγατρική της ΔΕΗΑΝ αφορά στην κατασκευή 
και εκμετάλλευση μονάδας βιομάζας στο Αμύνταιο της 
Φλώρινας, με στόχο την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
ισχύος 25 MW και 45 MW θερμικής ενέργειας. Το κόστος 
του έργου εκτιμάται σε 65 εκατ. ευρώ και αναμένεται να 
έχει ολοκληρωθεί το 2019. Τόσο η κατασκευή, όσο και η 
λειτουργία της μονάδας θα γίνουν από κοινού με στρα-
τηγικό εταίρο, ο οποίος και θα επιλεγεί κατόπιν διεθνούς 
διαγωνισμού.

Στα 273 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα δημοσιευμένα 
καθαρά κέρδη των Ελληνικών Πετρελαίων κατά το 9μηνο 
του 2017 , αυξημένα κατά 49% σε σχεση με το αντίστοιχο 
περυσινό διάστημα, γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ σύμφωνα με την 
ανακοίνωση για τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου του 
ομίλου. Αντίστοιχα, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA, διαμορ-
φώθηκαν σε 663 εκατ. ευρώ στο 9μηνο (+28%) και τα συ-
γκρίσιμα καθαρά κέρδη σε 313 εκατ. (+ 71%). Κύριοι λόγοι 
για τη βελτιωση των αποτελεσμάτων, όπως επισημαίνεται 
από τα ΕΛΠΕ, ήταν οι πολύ καλές επιδόσεις των διυλιστη-
ρίων Ασπροπύργου και Θεσσαλονίκης, που αντιστάθμισαν 
μερικώς την μειωμένη παραγωγή στο διυλιστήριο Ελευσί-
νας, λόγω συντήρησης, τα υψηλά διεθνή περιθώρια διύλι-
σης, το χαμηλότερο κόστος στο μείγμα αργών καθώς και οι 

αυξημένες πωλήσεις στην εσωτερική αγορά. Οι πωλήσεις 
εσωτερικής αγοράς και ναυτιλιακών και αεροπορικών 
καυσίμων σημείωσαν αύξηση, κατά 16% και 14% αντί-
στοιχα, ενώ οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου Διύλισης, 
Εφοδιασμού και Εμπορίας ανήλθαν στα 3,8 εκατ. τόνους. 
Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα αποτελέσματα και τις προοπτικές 
του έτους, όπως ανακοινώθηκε, το Διοικητικό Συμβούλιο 
αποφάσισε την διανομή προμερίσματος 0,15 ευρώ ανά με-
τοχή, για την χρήση 2017. Στις κυριότερες εξελίξεις κατά το 
τρίτο τρίμηνο του έτους περιλαμβάνονται:
-Η μείωση του δανεισμού κατά 260 εκατ. Ευρώ και ο περιο-
ρισμός των χρηματοοικονομικών εξόδων λόγω χαμηλότε-
ρου δανεισμού και επιτοκίων.
- Η αύξηση των διεθνών περιθωρίων και η ανάκαμψη των 

διεθνών τιμών του αργού.
- Η αύξηση της ζήτησης ναυτιλιακών καυσίμων κατά 14% 
και των αεροπορικών καυσίμων κατά 9%, κυρίως λόγω 
τουρισμού. Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων 
διαμορφώθηκε στα 1,6 εκατ. τόνους, σε αντίστοιχα με τα 
περσινά επίπεδα, καθώς η κατανάλωση καυσίμων κίνησης 
παρέμεινε αμετάβλητη.
- Αναφορικά με τον ΔΕΣΦΑ, τονίζεται ότι είναι σε εξέλιξη η 
διαδικασία πώλησης για το 66%, που αφορά το 35% της 
συμμετοχής του Ομίλου και το 31% του Ελληνικού Δημο-
σίου και βρίσκεται σε εξέλιξη ο οικονομικός και νομικός 
έλεγχος από τα δύο διεθνή επιχειρηματικά σχήματα που 
έχουν προκριθεί για συμμετοχή στην επόμενη φάση του 
διαγωνισμού.

Στις 3 τα ξημερώματα της Πέμπτης ολοκληρώθηκε η 
χθεσινή διαπραγμάτευση στις Βρυξέλλες σχετικά με την 
αναθεώρηση του ETS και τον επίμαχο κανόνα των 450 
γραμμαρίων για τη στήριξη νέων μονάδων άνθρακα 
από το ταμείο εκσυγχρονισμού. Το  energypress  γράφει 
ότι σύμφωνα με πηγές του Bloomberg, η συμβιβαστική 
λύση που προκρίθηκε επιτρέπει τη στήριξη των μονά-
δων αυτών εφόσον βρίσκονται στις φτωχότερες χώρες 
της Ε.Ε. και εφόσον περιλαμβάνουν τηλεθέρμανση. Από 
την πλευρά της, η ΜΚΟ Carbon Market Watch δήλωσε 
ότι η ρύθμιση αυτή αφορά μονάχα τις δύο φτωχότερες 

χώρες, δηλαδή τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Συγκε-
κριμένα για την Ελλάδα, στο κείμενο αναφέρεται ότι θα 
μπορεί να κάνει χρήση των εσόδων από την πώληση 
25 εκατ. αχρησιμοποίητων δικαιωμάτων της περιόδου 
2013-2020 (φάση 3). Κατά τα άλλα, σε ευρωπαϊκό επί-
πεδο συμφωνήθηκε διπλασιασμός των δικαιωμάτων 
εκπομπών που θα αποσυρθούν στο αποθεματικό σταθε-
ρότητας μέσα σε μια πενταετία με έναρξη το 2019. Από 
το 2023, τα δικαιώματα αυτά θα αρχίσουν να λήγουν 
αν είναι πλεονάζοντα. Επίσης, προβλέπεται αύξηση των 
δωρεάν δικαιωμάτων προς τη βιομηχανία, προσαρμογή 

του benchmark που καθορίζει τον αριθμό των δωρεάν 
δικαιωμάτων, συγχώνευση του ταμείο δίκαιης μετά-
βασης με το ταμείο εκσυγχρονισμού και αυστηρότερα 
κριτήρια για έργα με αξία άνω των 12,5 εκατ. ευρώ με 
βάση δωρεάν δικαιώματα. Πλέον, η συμβιβαστική λύση 
θα τεθεί προ των κρατών-μελών για έγκριση και αν τη 
λάβει, τότε θα πρέπει να λάβει επίσημα και το πράσινο 
φως του Ευρωκοινοβουλίου
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Οριακά χαμηλότερη ανάπτυξη φέτος, αλλά επιτάχυνση από το 
2018 με έκρηξη των επενδύσεων βλέπει η Κομισιόν, για την τρέ-
χουσα τριετία. Σύμφωνα με το sofokleous.gr  στη φθινοπωρινή 
της έκθεση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει επίσης, επίτευξη 
των στόχων των πρωτογενών πλεονασμάτων έως και το 2019, 
αλλά και αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους. Το ελληνικό 
πρόγραμμα είναι πάλι σε τροχιά, αναφέρει η Κομισιόν. Η ου-
σιαστική σταθεροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος που 
ήρθε με την ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης έχει ενισχύσει την 
εικόνα της δημοσιονομικής πολιτικής για φέτος και μεσοπρό-
θεσμα. Τα μηνιαία στατιστικά της κυβέρνησης δείχνουν πως ο 
στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα φέτος (1,75% του ΑΕΠ 
σε όρους προγράμματος) θα πιαστεί, με πιθανότητα να είναι 
ακόμα μεγαλύτερο. Αναλυτικότερα η Κομισιόν προβλέπει πως 
η ελληνική οικονομία θα αναπτυχθεί φέτος κατά 1,6%, έναντι 

1,8% που προβλέπει το προβλέπει το Πρόγραμμα, το προ-
σχέδιο του προϋπολογισμού και το Μεσοπρόθεσμο. Επίσης η 
Κομισιόν στην προηγούμενη έκθεσή της της περασμένη άνοιξη 
προέβλεπε ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας κατά 2,1%. Το 
ψαλίδισμα της ανάπτυξης αποδίδεται στην καθυστέρηση ολο-
κλήρωσης της β αξιολόγησης, σύμφωνα με την Κομισιόν, αλλά 
το ΥΠΟΙΚ εκτιμά πως επέδρασε αρνητικά και οι χαμηλοί ρυθμοί 
υλοποίησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Για το 
2018, η Κομισιόν αύξηση του ΑΕΠ κατά 2,5% και για το 2019 ο 
πήχης παραμένει στο 2,5%. Σύμφωνα με πληροφορίες του Σin, 
οι τελευταίες εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν από το υπουργείο 
Οικονομικών στους Θεσμούς στις πρόσφατες διαπραγματεύσεις 
στο Hilton, μιλούσαν για ρυθμό ανάπτυξης φέτος κατά 1,65%. 
Το πιθανότερο είναι και η τελική πρόβλεψη που θα εγγραφεί 
στον προϋπολογισμού του 2018, θα κινείται πέριξ του 1,6% 

και 1,7%. Αυτό θα οδηγήσει σε αντίστοιχες αναπροσαρμογές 
όλων των μεγεθών του προϋπολογισμού, αλλά όπως εκτιμά 
και η Κομισιόν, δεν υπάρχει αντίκτυπος στους στόχους για το 
έλλειμμα και το πλεόνασμα. Πάντως, δεν υπάρχουν ακόμη 
επαρκή στοιχεία, για το Γ’  τρίμηνο του έτους, που είναι και το 
πιο δυνατό, λόγω του τουρισμού. Τα στοιχεία για τις λιανικής 
πωλήσεις που καταγράφουν την κατανάλωση ανακοινώθη-
καν μόλις πρόσφατα του Αυγούστου (ήταν ανοδικά) ενώ στις 
αρχές Δεκεμβρίου θα ανακοινωθούν του Σεπτεμβρίου. Θετικά 
ωστόσο είναι τα μηνύματα από τις εξαγωγές που συνεχίζουν 
την ανοδικής τους πορεία. Επίσης τα στοιχεία για το ΑΕΠ του γ’ 
τριμήνου, θα ανακοινωθούν από την ΕΛΣΤΑΤ στις 4 Δεκεμβρί-
ου, ενώ θα έχει προηγηθείς τις 21 Νοεμβρίου η κατάθεση του 
προϋπολογισμού στη Βουλή.

Στις διαφορετικές αναγνώσεις από μεριάς των Διαχειριστών 
ορισμένων σημείων του Κώδικα Διανομής και στην ανάγκη 
αλλαγών σε αυτόν, όπως και στον Κανονισμό Τιμολόγησης, 
εστιάζουν οι συμμετέχοντες στη διαβούλευση της ΡΑΕ για τη 
θέσπιση Πρότυπης Σύμβασης Χρήσης Δικτύου Διανομής Φυσι-
κού Αερίου.  Σύμφωνα με το  energypress.gr  από τη μεριά των 
προμηθευτών, τίθεται το ζήτημα ότι το σχέδιο της πρότυπης 
Σύμβασης Χρήσης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου θα πρέ-
πει να είναι κοινό για τους Διαχειριστές των Δικτύων Διανομής 
Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας και Λοιπής Ελλάδος, ώστε 
να διευκολύνονται οι διαδικασίες, καθώς από τις διαφορές στις 
διατάξεις των προτύπων (των Διαχειριστών Δικτύων Διανομής 
Λοιπής Ελλάδας και Αττικής, Θεσσαλονίκης & Θεσσαλίας) που 
τέθηκαν σε διαβούλευση προκύπτουν αρκετές αμφισημίες, 

ασάφειες ή και ζητήματα που προκαλούν αντιδράσεις. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι, όπως καταγράφεται στη διαβούλευση, 
οι εισηγήσεις των δυο Διαχειριστών διαφέρουν ακόμα και ως 
προς τον καθορισμό του αντικειμένου της Σύμβασης Χρήσης 
Διανομής Φυσικού Αερίου, ενώ επισημαίνονται και ανακολου-
θίες μεταξύ σημείων των προτεινόμενων κειμένων της Σύμβα-
σης Χρήσης συμβάσεων και του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου 
Διανομής Φυσικού Αερίου. Από τους συμμετέχοντες τίθενται 
αρκετά ζητήματα σε σχέση με τις ωρομετρήσεις και τις τηλε-
μετρήσεις και υπογραμμίζεται ότι παραμένει σε εκκρεμότητα η 
έγκριση και δημοσίευση σε ΦΕΚ του Κανονισμού Μετρήσεων. 
Από συμμετέχοντες στη διαβούλευση τίθεται το ζήτημα ότι, σε 
περίπτωση που υιοθετηθούν ως έχουν προτεινόμενες διατάξεις, 
τότε ενδέχεται μεγάλοι βιομηχανικοί και εμπορικοί πελάτες να 

επωμιστούν μια χρέωση δυναμικότητας που δεν ανταποκρίνε-
ται στο επίπεδο κατανάλωσής τους. Με δεδομένη την ιδιαίτερη 
φύση της δραστηριότητας καταναλωτών που δύνανται να 
αλλάζουν ανά περιόδους το πρόγραμμα παραγωγής τους άρα 
και το πλάνο τους για την κατανάλωση φυσικού αερίου, από 
συμμετέχοντες προτείνεται ότι, για να διασφαλιστεί πως οι προ-
κύπτουσες χρεώσεις διανομής θα είναι αντιπροσωπευτικές των 
πραγματικών καταναλώσεων, θα πρέπει να δοθεί δυνατότητα 
επαναδήλωσης της Δεσμευμένης Ωριαίας Δυναμικότητας Ωρο-
μετρούμενου Σημείου Παράδοσης κατά τη διάρκεια του έτους 
Ιδιαίτερη έμφαση, επίσης, δίνεται από τους συμμετέχοντες σε 
ζητήματα που πρέπει να ξεκαθαριστούν σε σχέση με τις ευθύνες 
και τις υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών, όπως και σε 
ζητήματα που αφορούν τις εγγυητικές επιστολές.

Στο 20,6% περιορίστηκε περαιτέρω το ποσοστό της ανεργίας 
στη χώρα τον Αύγουστο εφέτος έναντι του αναθεωρημένου 
προς τα άνω 23,4% τον Αύγουστο 2016 και του αναθεωρημέ-
νου προς τα κάτω 20,9% τον Ιούλιο 2017. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει 
ότι οι άνεργοι μειώθηκαν κάτω από το ένα εκατομμύριο (ανήλ-
θαν σε 984.483 άτομα) και, σύμφωνα με την έρευνα εργατικού 
δυναμικού της ΕΛΣΤΑΤ, ο αριθμός τους μειώθηκε κατά 141.342 
άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2016 (μείωση 12,6%) και 
κατά 16.769 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2017 (μείωση 
1,7%). Το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι ανήλθε 
σε 3.792.358 άτομα, αριθμός που αυξήθηκε κατά 101.578 άτο-
μα σε σχέση με τον Αύγουστο πέρυσι (αύξηση 2,8%) και κατά 

6.549 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2017 (αύξηση 0,2%). Οι 
οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε ανα-
ζητούν εργασία) ανήλθαν σε 3.231.039 άτομα και αυξήθηκαν 
κατά 5.215 άτομα σε σχέση με τον Αύγουστο 2016 (αύξηση 
0,2%) και κατά 7.472 άτομα σε σχέση με τον Ιούλιο 2017 (αύ-
ξηση 0,2%). Στις γυναίκες το ποσοστό ανεργίας (24,9% τον 
Αύγουστο εφέτος από 27,9% τον Αύγουστο πέρυσι) παραμένει 
σημαντικά υψηλότερη από εκείνη στους άνδρες (17,2% από 
19,7%). Ηλικιακά, το υψηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις 
ομάδες 15- 24 ετών (40,2% τον Αύγουστο 2017 από 45,2% 
τον Αύγουστο 2016) και 25- 34 ετών (26,9% από 29,9%). 
Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 ετών (18,5% από 20,1%), 45- 54 

ετών (16,4% από 19%), 55- 64 ετών (16,8% από 19,1%) και 
65- 74 ετών (11,3% από 13,9%). Σε επίπεδο αποκεντρωμένων 
διοικήσεων της χώρας, στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η 
Ήπειρος- Δυτική Μακεδονία (26,1% τον Αύγουστο 2017 από 
27,3% τον Αύγουστο 2016), η Μακεδονία- Θράκη (21,6% από 
24,1%) και η Αττική (21,2% από 22,9%). Ακολουθούν, η Πελο-
πόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (20,1% από 23,7%), η 
Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (20% από 25%), το Αιγαίο (18% από 
18,7%) και η Κρήτη (15,6% από 22,3%).

ΤΙ ΛΕΕΙ Η φΘΙΝΟΠΩΡΙΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ γΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ 

χΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΠΡΑγΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ζΗΤΟΥΝ 
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΚΑΙ βΙΟΜΗχΑΝΙΑ ΣΤΗ δΙΑβΟΥΛΕΥΣΗ γΙΑ ΤΗ ΣΥΜβΑΣΗ χΡΗΣΗΣ

ΕΛΣΤΑΤ: ΣΤΟ 20,6% ΜΕΙΩΘΗΚΕ Η ΑΝΕΡγΙΑ ΤΟΝ ΑΥγΟΥΣΤΟ φΕΤΟΣ
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Τρόφιμα, ενέργεια, τουρισμός χρηματοοικονομικός τομέας 
logistics και κατασκευές είναι οι τομείς στους οποίους θα μπο-
ρούσαν να υπάρξουν επενδύσεις από αραβικά κεφάλαια, όπως 
είπε ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδη-
μητρίου στη δεύτερη Ευρώ-Αραβική συνοδό κορυφής στην 
Αθήνα .
Όπως είπε ο υπουργός, η χρηματοπιστωτική κρίση του 2008 
δεν είχε συνέχεια, όμως οι ρυθμοί ανάπτυξης εξασθένισαν τα 
δομικά προβλήματα της παγκόσμιας οικονομίας όπως η υπερ-
χρέωση που παραμένουν άλυτα, ενώ οι εισοδηματικές και 
κοινωνικές ανισότητες διογκώθηκαν επικίνδυνα σε βάρος της 
κοινωνικής συνοχής και της πολιτικής σταθερότητας.
Έτσι, στη μεν Μ. Ανατολή και Β. Αφρική η «αραβική άνοιξη» 
του 2011 έφερε πολιτικές αναταραχές, μετατρέποντάς τες σε 
ανοικτές, μερικές φορές αιματηρές συγκρούσεις μεταξύ μιας αυ-
ταρχικής ελίτ και μιας νεότερης, πιο δυναμικής και προοδευτικής 
γενιάς ενώ η συνεχιζόμενη ισραηλο-παλαιστινιακή σύγκρουση, 
ο πόλεμος στη Συρία και την Υεμένη, το αποσταθεροποιημένο 
Ιράκ με το άλυτο κουρδικό ζήτημα και η πρόσφατη επιχείρηση 
απομόνωσης του Κατάρ αποτελούν μόνο την κορυφή του πα-
γόβουνου της κρίσης στην Μ. Ανατολή στην οποία εμπλέκονται 
εξωτερικές δυνάμεις επιδεινώνοντας την αστάθεια της περιοχής.
Η ανασφάλεια και τα προβλήματα επιβίωσης που προκαλούν οι 
πολιτικές και θρησκευτικές έριδες, ο πόλεμος και η ανθρωπιστι-
κή κρίση, συνέχισε ο υπουργός, υπερβαίνουν ωστόσο τα όρια 
μιας περιφερειακής κρίσης μέσω του μεταναστευτικού κύματος 
και των βίαιων γεωπολιτικών ανακατατάξεων στην περιοχή.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση, με τη σειρά της, δεν είναι αρκετά ενωμένη 
και καλά εξοπλισμένη σε θεσμικό επίπεδο για να αντιμετωπίσει 
τόσο τις ανθρωπιστικές όσο και τις διαστάσεις της ασφάλειας αυ-
τών των περιφερειακών μετασχηματισμών και συγκρούσεων.
Μία Ευρώπη-φρούριο δεν είναι λύση
Οι ευρωμεσογειακές σχέσεις πάσχουν από υπερβολικά περίπλο-
κες οργανωτικές δομές και αδύναμες επιδόσεις, σημείωσε ο κ. 
Παπαδημητρίου και προσέθεσε ότι οι εξεγέρσεις σε ορισμένα 
μέρη του αραβικού κόσμου θα συνεχίσουν να έχουν σοβαρές 
συνέπειες όχι μόνον για την περιοχή ή για τις οικονομικές και 
πολιτικές της σχέσεις με την Ευρώπη, αλλά και για την ίδια την 
υπόσταση και τη διαδικασία οικονομικής και πολιτικής ολοκλή-
ρωσης της ΕΕ.
Υπό το πρίσμα αυτό, όπως είπε δύο είναι τα βασικά διδάγματα 
πρέπει να εξάγουμε:
Μία Ευρώπη-φρούριο δεν είναι λύση καθώς η κρίση των προ-
σφύγων πρέπει να νοηθεί ως ανθρωπιστική κρίση και ότι η ΕΕ 
πρέπει βραχυπρόθεσμα να παράσχει περισσότερη χρηματοδό-
τηση για τη δημιουργία ενός «ανθρωπιστικού διαδρόμου» στις 
παραμεθόριες περιοχές.
Σε μακροπρόθεσμη βάση η ΕΕ πρέπει να επενδύσει περισσότερο 

στον ενεργειακό μετασχηματισμό και την εμπορική αξιοποίηση 
του αραβικού κόσμου, τόσο για την πληρέστερη ενεργειακή 
τροφοδοσία της ίδιας σε συνδυασμό με την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, όσο και για την αποτελεσματικότερη σύν-
δεσή της με το νέο παγκόσμιο οικονομικό κέντρο στην Κίνα και 
τη ΝΑ Ασία.
Ο ρόλος της Ελλάδας
Στη διαφοροποίηση της αραβικής και ευρωπαϊκής οικονομίας 
και στην οικοδόμηση συνεκτικών αναμεταξύ τους δεσμών 
συνεργασίας, συμβάλλει με τον δικό της τρόπο και η Ελλάδα. 
«Γιατί αν και μικρή σε μέγεθος, κατέχει νευραλγική θέση-γέφυ-
ρας μεταξύ Ευρώπης και Μ. Ανατολής, τόσο γεωγραφικά και 
πολιτισμικά, όσο και οικονομικά» υπογράμμισε ο κ. Παπαδημη-
τρίου και προσέθεσε ότι επιπλέον, η Ελλάδα, μετά από έξι χρόνια 
οικονομικών και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, βρίσκεται 
τώρα στην πρώτη γραμμή των θετικών αλλαγών και το 2017 
αποτελεί το πρώτο έτος πραγματικής οικονομικής ανάκαμψης.
«Το δε 2018 προβλέπεται να βγει από την στενή επιτροπεία της 
ΕΕ» είπε και συνέχισε σημειώνοντας ότι ακόμη και κατά τη διάρ-
κεια δύσκολων οικονομικών περιόδων για την Ευρώπη, η Ελ-
λάδα μπορεί να αποτελέσει σημείο εισόδου για τις εταιρείες των 
αραβικών χωρών στη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη.
Η Ελλάδα, από την στρατηγική της θέση, μπορεί να προσφέρει 
στις εταιρείες της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβι-
κών Εμιράτων, του Κουβέιτ, του Κατάρ, της Αιγύπτου και του 
Ιράν, την τεχνογνωσία της στην επιχειρηματική δραστηριότητα 
και το πολύ έμπειρο, μορφωμένο και πολύγλωσσο ανθρώπινο 
δυναμικό της.
Εκτός από το να είναι σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
η Ελλάδα παραμένει η ηγετική οικονομία της Νοτιοανατολικής 
Ευρώπης. Οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη εδραιώσει ισχυ-
ρή παρουσία στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Επιπλέον, οι Έλληνες επιχειρηματίες στηρίζονται στην παρουσία 
τους στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική και προσφέρει 
ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών ευκαιριών σε πολλούς τομείς της 
οικονομίας στους Άραβες επενδυτές όπως:
Στη γεωργία
 Η αγροβιομηχανία θεωρείται ως ένας προνομιούχος τομέας 
στην Ελλάδα, προσφέροντας πολλά οφέλη στους επιχειρηματί-
ες, με σημαντικές δυνατότητες για νέα επενδυτικά έργα, ειδικά 
στους τομείς της κτηνοτροφίας, των νέων γεωργικών εκμεταλ-
λεύσεων και των βιολογικών καλλιεργειών.
 Στα τρόφιμα και στα ποτά
Ο τομέας προσφέρει στους επενδυτές μια πληθώρα ελκυστικών 
ευκαιριών. Χαρακτηρίζεται από ένα προνομιούχο περιβάλλον 
με χαμηλό λειτουργικό κόστος και άφθονες πρώτες ύλες υψη-
λής ποιότητας.
Επιπλέον, οι ελληνικές εταιρείες έχουν ήδη δημιουργήσει ένα 

μακρόπνοο δίκτυο παραγωγής και πωλήσεων που προσφέρει 
πρόσβαση στις αναδυόμενες αγορές της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης.
Στην ενέργεια και στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Η απελευθερωμένη αγορά ενέργειας στην Ελλάδα προσφέρει τη 
δυνατότητα στις εταιρείες των πλούσιων αραβικών χωρών να 
συμμετέχουν στη μεταφορά και διανομή φυσικού αερίου.
Όσον αφορά τα ορυκτά καύσιμα, η Ελλάδα θα δαπανήσει 2,1 
δισεκατομμύρια ευρώ για νέους σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής 
«καθαρού άνθρακα» (λιγνίτη), ενώ 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ 
θα επενδυθούν σε εγκαταστάσεις φυσικού αερίου.
 Στον τουρισμό και στην αγορά ακινήτων
Ο τουρισμός αποτελεί κεντρικό πυλώνα και «πρωταθλητή εξα-
γωγών» της ελληνικής οικονομίας. Η Ελλάδα διαθέτει μοναδικά 
χαρακτηριστικά (κλίμα, φύση, ιστορία, πολιτισμό, γαστρονομία 
κλπ) που προσφέρουν ένα παγκοσμίως ανταγωνιστικό τουρι-
στικό προϊόν.
Σημείωσε δε ο υπουργός ότι από το έτος 2013, που θεσπίστη-
κε το νομοθετικό πλαίσιο για τη χορήγηση αδειών διαμονής 
(Golden VISA) με αγορά ακινήτου σε πολίτες τρίτων χωρών, 
εκδόθηκαν για το συγκεκριμένο λόγο σε επενδυτές από τη Μέση 
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική 145 άδειες παραμονής.
Όπως είπε, η ελληνική αγορά ακίνητων, ιδιαίτερα σε συνδυα-
σμό με τουριστικές υπηρεσίες, προσφέρει εξαιρετικές ευκαιρίες 
για ξένους επενδυτές προσφέροντας το πιο ανταγωνιστικό επί-
πεδο τιμών στην ΕΕ.
«Άραβες επενδυτές θα βρουν εξαιρετικές ευκαιρίες σε λιμάνια 
και αναβαθμίσεις μαρίνας, ολοκληρωμένα θέρετρα και οικιστι-
κές κοινότητες», τόνισε ο κ. Παπαδημητρίου.
Στα Logistics
 Ούσα, η Ελλάδα, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων (Ευρώπη, 
Ασία, Αφρική), είναι ένας στρατηγικός κόμβος για την ανάπτυξη 
των μεταφορών στην ευρύτερη περιοχή.
 «Θέλω να τονίσω πως αν το αναπτυξιακό μέλλον της ΕΕ και της 
Ελλάδος εξαρτάται από την ανάπτυξη των ευρασιατικών εμπο-
ρικών διασυνδέσεων και την ολοκλήρωση του νέου δρόμου 
του μεταξιού ή και των ευρωαφρικανικών σχέσεων τότε το μέλ-
λον αυτό περνά μέσα από τον Αραβικό κόσμο και την επίλυση 
των σοβαρών προβλημάτων στις μεταξύ μας σχέσεις», σημεί-
ωσε ο υπουργός και προσέθεσε ότι η χώρα μας έχει υλοποιήσει 
σοβαρά ανοίγματα προς την Ασία και τη Μ. Ανατολή και «τώρα 
είναι η σειρά της υπόλοιπης Ευρώπης όπως και των ηγετικών 
χωρών του Αραβικού κόσμου να αναλάβουν δράση».
Τέλος ανέφερε ότι από το 2009 το Enterprice Greece έχει διαχει-
ριστεί 110 αιτήματα από επιχειρήσεις αραβικών εμιράτων με 
αντικείμενο τον τουρισμό και την ενέργεια.

ΥΠΟΥΡγΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ:  Η ΕΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΕΝδΥΣΕΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΟ 
ΜΕΤΑΣχΗΜΑΤΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑξΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΑβΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11

Οι καταγγελίες του ΣΑΤΕ για άκρως περιοριστικούς 
όρους για την συμμετοχή σε διαγωνισμούς έργων λει-
τουργίας ΧΥΤΑ αναφέρονται σε δελτίο Τύπου του Συν-
δέσμου, όπου αναλυτικά σημειώνεται:   - Καμία αλλαγή 
δεν επήλθε παρά τις προσδοκίες που δημιούργησε ο 
Ν.4412/2016 - Οι Αναθέτουσες Αρχές συνεχίζουν να 
αναθέτουν έργα λειτουργίας ΧΥΤΑ με μέσο όρο έκπτω-
σης 9,4% την ίδια ώρα που τα υπόλοιπα δημόσια έργα 
ανατίθενται με μέσο όρο έκπτωσης 59% - Τουλάχιστον 
1 δισ. € από τα συνολικά 5 δισ. € που απομένουν για 
την ολοκλήρωση του ΕΣΠΑ 2014-2020 εκτιμάται ότι 
προορίζονται για έργα λειτουργίας ΧΥΤΑ και συναφείς 
εργασίες. -  Ο ΣΑΤΕ ζητά την αναβολή / ακύρωση όλων 
των διαγωνισμών λειτουργίας ΧΥΤΑ και την επανεξέ-
ταση όλων των όρων των προκηρύξεων τουλάχιστον 
όσων διακηρύχθηκαν μετά την ψήφιση του Ν.4412/16. 
Αναλυτικά το κείμενο του δελτίου Τύπου του ΣΑΤΕ έχει 
ως ακολούθως: 
Σοβαρές καταγγελίες σε επιστολή του ΣΑΤΕ προς τις πο-
λιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Εσωτερικών, Οικονο-
μίας και Υποδομών, η οποία κοινοποιείται σε σχετιζό-
μενες Ανεξάρτητες Αρχές, και στην οποία ο Σύνδεσμος 
υποστηρίζει ότι τεχνηέντως οι Αναθέτουσες Αρχές πε-
ριόριζαν τον ανταγωνισμό κατά τις δημοπρασίες έργων 
λειτουργίας ΧΥΤΑ, εισάγοντας ιδιαίτερα περιοριστικούς 
όρους κατά την συμμετοχή, οι οποίοι, ωστόσο, σύμφω-
να με τον ΣΑΤΕ, δεν αιτιολογούνται σε καμία περίπτωση 
από τις τεχνικές και λοιπές ιδιαιτερότητες των έργων 
αυτών. 
Ειδικότερα  στην επιστολή αναφέρεται ότι «Οι τυπικές 
εργασίες που περιλαμβάνονται σε ένα έργο λειτουργί-
ας ΧΥΤΑ εντάσσονται ξεκάθαρα στο πεδίο κατασκευής 
τεχνικού έργου αφού σε αυτές περιλαμβάνονται χωμα-
τουργικές εργασίες διάστρωσης και συμπίεσης στερεών 
αποβλήτων (σκουπιδιών), μεταφορές, διάστρωσης και 
συμπίεσης γαιωδών υλικών, ενδιάμεση τοποθέτηση 
σωληνώσεων στραγγιστηρίων και μεμβρανών στε-
γανότητας και τέλος επεξεργασίας των στραγγιδίων 
(υγρών αποβλήτων) από υφιστάμενη μικρή μονάδα 
βιολογικού καθαρισμού. Παρά το γεγονός αυτό όμως, 
μέχρι και σήμερα τα εν θέματι έργα δεν δημοπρατού-
νται ως έργα αλλά ως υπηρεσίες / προμήθειες, κατά 
παράβαση των διατάξεων των παραγράφων 6 , 7 και 
8 του άρθρου 2 του Ν.4412/2016».
«Δηλαδή», σύμφωνα με τον ΣΑΤΕ, «οι Αναθέτουσες 

Αρχές δημοπρατούσαν ως Υπηρεσία / Προμήθεια τα εν 
λόγω έργα (ενώ όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά τους 
παραπέμπουν σε κατασκευή ενός καθαρά τεχνικού έρ-
γου) προκειμένου να έχουν την δυνατότητα να παρα-
κάμψουν την πρότυπη διακήρυξη που υποχρεωτικώς 
ίσχυε κατά την δημοπράτηση των έργων ήδη από τον 
Οκτώβριο του 2004 χωρίς την δυνατότητα αυθαίρετης 
και μη επαρκώς αιτιολογημένης απόκλισης.» Το αποτέ-
λεσμα που αναδεικνύει η ανάλυση των στοιχείων της 
Βάσης Δεδομένων Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών του 
ΣΑΤΕ για την περίοδο Σεπ15-Σεπ16 είναι ότι «ενώ στην 
περίπτωση των δημοπρατήσεων δημοσίων έργων οι 
κατατεθειμένες προσφορές ξεπερνούν κατά μέσο όρο 
τις 20 και επιτυγχάνεται κατά μέσο όρο μέσο ποσοστό 
έκπτωσης 61% οι προσφορές που κατατίθενται στους 
διαγωνισμούς λειτουργίας ΧΥΤΑ, οι οποίοι δημοπρα-
τούνται ως υπηρεσίες/προμήθειες, δεν ξεπερνούν κατά 
μέσο όρο τις 4,1 ανά διαγωνισμό και το επιτευχθέν πο-
σοστό έκπτωσης δεν ξεπερνά, κατά μέσο όρο, το 10%. 
Αντίστοιχα, ακόμη και μετά τον νέο νόμο Ν.4412/2016 
και παρά τις σαφείς προβλέψεις του,  από τα αποτελέ-
σματα της Βάσης Δεδομένων Αποτελεσμάτων Διαγωνι-
σμών του ΣΑΤΕ για την περίοδο Οκτ16-Οκτ17, περίοδο 
ισχύος του Ν.4412/16, προκύπτει ότι «ενώ στην περί-
πτωση των δημοπρατήσεων δημοσίων έργων οι κα-
τατεθειμένες προσφορές ξεπερνούν και πάλι κατά μέσο 
όρο τις 20 με το επιτευχθέν μέσο ποσοστό έκπτωσης να 
είναι 59% οι προσφορές που κατατίθενται στους δια-
γωνισμούς ΧΥΤΑ και οι οποίοι δημοπρατούνται και πάλι 
ως υπηρεσίες/προμήθειες, δεν ξεπερνούν κατά μέσο 
όρο τις 2,7 ανά διαγωνισμό και το επιτευχθέν ποσοστό 
έκπτωσης κατά μέσο όρο δεν ξεπερνά το 9,4%».
Στην επιστολή του ο ΣΑΤΕ σημειώνει ότι εκτιμούσε ότι η 
τακτική περιορισμού συμμετοχής στους διαγωνισμούς 
έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ θα εξέλιπε μετά την θέσπιση 
τον Αύγουστο του 2016 του νέου Νόμου 4412 που 
αφορά όλες τις δημόσιες συμβάσεις (έργα, υπηρεσίες, 
προμήθειες και μελέτες) αφού πλέον δεν θα υπήρχε 
δυνατότητα στις Αναθέτουσες Αρχές να ξεφύγουν των 
ρητών προβλέψεων της νομοθεσίας περί του τί σημαί-
νει έργο τί προμήθεια και τί υπηρεσία.
«Η πραγματικότητα ωστόσο ήρθε όχι μόνο για να δι-
αψεύσει τις προσδοκίες του Συνδέσμου αλλά και να 
γιγαντώσει την αυθαιρεσία και παραβατικότητα των 
Αναθετουσών Αρχών, οι οποίες πλέον προχωρούν 

στην δημοπράτηση έργων λειτουργίας ΧΥΤΑ ως υπη-
ρεσίες, προδιαγράφοντας όρους και απαιτήσεις που 
εν τοις πράγμασι μπορούν να κατέχουν ΜΟΝΟ οι ήδη 
ελάχιστοι (μετρούμενοι στα δάκτυλα της μιας χειρός) 
ανάδοχοι των μέχρι σήμερα έργων ΧΥΤΑ, στενεύοντας 
ακόμη περισσότερο τον κύκλο των εν δυνάμει συμμετε-
χόντων στα εν λόγω έργα!! «
Ο ΣΑΤΕ σημειώνει ότι χαρακτηριστικά παραδείγμα-
τα δημοπρασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη είναι το 
έργο «Λειτουργία ΧΥΤΑ Πέρα Γαληνών & Προμήθεια 
Compact Μονάδας Φυσικοχημικής Επεξεργασίας και 
Υλικών Επέκτασης  - Συμπλήρωσης της Μονάδας Επε-
ξεργασίας Στραγγισμάτων», προϋπολογισμού 19 εκ.€  
με προοπτική να προσεγγίσει τα 24 εκ. € περίπου, και το 
έργο «Υπηρεσίες Υποστήριξης Διαχείρισης Απορριμμά-
των στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», προϋπολο-
γισμού 5,208 εκ. €, όπου εύκολα μπορεί να αντιληφθεί 
κάποιος προστρέχοντας στις διακηρύξεις των, τους 
προκλητικούς όρους που περιορίζουν δραστικά τον 
ανταγωνισμό, σχεδόν φωτογραφίζοντας τον ανάδοχο. 
Στην επιστολή εκφράζεται έντονη αγανάκτηση και 
αγωνία ότι «η διασπάθιση του δημοσίου χρήματος, θα 
γιγαντωθεί εάν δεν ληφθούν σήμερα μέτρα αναχαίτι-
σής της, αφού σύμφωνα με τον προγραμματισμό της 
επόμενης πενταετίας (ΕΣΠΑ 2014-2020) τα ΧΥΤΑ και 
οι συναφείς δράσεις εκτιμάται ότι θα απορροφήσουν 
τουλάχιστον 1 δισ. € από τα συνολικά 5 δισ. € που απο-
μένουν ακόμη».
Αίτημα του ΣΑΤΕ είναι «η αναβολή / ακύρωση όλων 
των διαγωνισμών λειτουργίας ΧΥΤΑ και η επανεξέταση 
όλων των όρων των προκηρύξεων, τουλάχιστον όσων 
διακηρύχθηκαν μετά την ψήφιση του Ν.4412/16, κα-
θώς και η δημιουργία ειδικού τεύχους πρότυπης δια-
κήρυξης για έργα τύπου ΧΥΤΑ, στην οποία θα γίνεται 
αποδεκτή η επίκληση ειδικής εμπειρίας (εφόσον κριθεί 
ότι απαιτείται) και η εμπειρία από τεχνικά έργα όπως 
χωματουργικά έργα στην οδοποιία, στα φράγματα και 
στις λιμνοδεξαμενές, σε έργα βιολογικών καθαρισμών 
κ.ο.κ, τα οποία τεχνικώς είναι κατά πολύ δυσκολότερα 
των ΧΥΤΑ, ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και στις εν 
λόγω δημοπρασίες». 

ΣΑΤΕ: «ΚΑΤΑγγΕΛΙΕΣ  γΙΑ ΑΚΡΩΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ 
γΙΑ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟχΗ ΣΕ δΙΑγΩΝΙΣΜΟΥΣ ΕΡγΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡγΙΑΣ χΥΤΑ»
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Πλήρες σύστημα εκπαίδευσης, πιστοποίησης και επάρκειας 
για τους επιθεωρητές και ελεγκτές λιμένων, εισάγει το σχέδιο 
νόμου του υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, 
η συζήτηση και επεξεργασία του οποίου ξεκίνησε χθες στην 
αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή. Με τις προωθούμενες 
διατάξεις ιδρύεται σχολή επιθεωρητών, ελεγκτών, διαχεί-
ρισης, ασφάλειας πλοίων και λιμενικών εγκαταστάσεων. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ για πρώτη φορά θεσμοθετούνται 
διατάξεις για τους προσωπικούς ραδιοφάρους ένδειξης 
θέσης κίνδυνου και προβλέπεται η δημιουργία και τήρηση 
μητρώου στοιχείων των κατόχων PLBs, καθώς κρίνεται ότι η 
ενεργοποίηση διαδικασίας της εκπομπής σήματος κινδύνων 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στη θάλασσα, συγκροτεί 
ένα πολύ σπουδαίο βήμα. Εξάλλου, το σύστημα μεταθέσε-
ων, αποσπάσεων, μετατάξεων και διαθέσεων στελεχών του 
λιμενικού σώματος, θεσμοθετείται πλέον με νόμο και όχι 
μόνο με προεδρικό διάταγμα και ταυτόχρονα, νομοθετείται 
σύστημα αξιολόγησης των στελεχών του λιμενικού σώματος 
και αναβαθμίζεται το σύστημα πειθαρχικού ελέγχου με σα-
φείς πρόνοιες κατοχύρωσης των δικαιωμάτων των ελεγχό-
μενων και με πρόσθετη πρόβλεψη της θέσπισης κανονισμού 
πειθαρχίας. Με το σχέδιο νόμου ορίζεται ότι η δομή σε προ-
σωπικό και μέσα του λιμενικού σώματος, διαμορφώνεται 
με απόφαση του ΚΥΣΕΑ, μετά από πρόταση του υπουργού 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και του Συμβουλίου 
Επιτελικού Σχεδιασμού. Στην κορυφή του πλέγματος των 
ρυθμίσεων αναβάθμισης, βρίσκεται η πρόβλεψη για την 
εισαγωγή και εκπαίδευση στελεχών σε παραγωγικές σχολές 
του λιμενικού σώματος, μέσω πανελλαδικών εξετάσεων, 
όπως ακριβώς ισχύει και στις ένοπλες δυνάμεις, την ελληνι-
κή αστυνομία και το πυροσβεστικό σώμα. Το σχέδιο νόμου 
προβλέπει τη δυνατότητα σύναψης προγραμματικών συμ-
βάσεων ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας μεταξύ του υπουρ-
γείου και δήμων μικρών νησιών, με πληθυσμό λιγότερο από 
5000 κατοίκους για την ακτοπλοϊκή εξυπηρέτησή τους. Στο 
νομοσχέδιο έχουν περιληφθεί και προστατευτικές διατάξεις 
για τους εργαζόμενους στις ακτοπλοϊκές επιχειρήσεις. Προ-
βλέπεται επίσης μετασχηματισμός του συστήματος εποπτεί-
ας πλοίων, ο οποίος στο εξής θα ελέγχει τους νηογνώμονες, 
με παράλληλο εκσυγχρονισμό και αυστηροποίηση του πλαι-
σίου λειτουργίας των νηογνωμόνων. Ο υπουργός Ναυτιλίας 
και Νησιωτικής Πολιτικής Π. Κουρουμπλής, ανέφερε ότι το 
νομοσχέδιο ξεκίνησε ο προκάτοχός του Θοδωρής Δρίτσας, 
η νέα πολιτική ηγεσία «συνέχισε να χτίζει πάνω σε αυτό» και 
προτού πάει στη Βουλή, έγινε ευρεία διαβούλευση. Εκτίμησε 
ότι οι φορείς που θα κληθούν στην Επιτροπή για να κατα-
θέσουν τις απόψεις τους θα δηλώσουν σύμφωνοι, καθώς 
πολλές παρατηρήσεις ενσωματώθηκαν ώστε το νέο πλαίσιο 
να είναι λειτουργικό και να αντέξει στον χρόνο. Ο υπουργός 

αναφερόμενος μεταξύ άλλων στις διατάξεις για τις προμήθει-
ες του Λιμενικού επέκρινε την πολιτική των προηγούμενων 
κυβερνήσεων.  «Τα λεφτά που έδινε το ελληνικό κράτος και 
ο ελληνικός λαός στις άγονες γραμμές, εξυπηρετούσαν τους 
εφοπλιστές και όχι τα νησιά. Σήμερα, με την πολιτική που 
άσκησε ο Θοδωρής Δρίτσας και συνεχίσαμε, αυτά τα λεφτά 
υπηρετούν την κοινωνία του Αιγαίου και του Ιονίου. Γι’ αυτό 
βλέπετε για πρώτη φορά, έπειτα από αιτήματα δεκαπενταε-
τίας, να συνδέεται η Αλεξανδρούπολη με τα νησιά του Βό-
ρειου Αιγαίου, να συνδέεται η Πάτρα με την Ιθάκη, να πάει 
για πρώτη φορά Blue Star στις Οινούσσες, στα Ψαρά και όχι 
μόνο», είπε ο κ. Κουρουμπλής.
-Οι εισηγητές. Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός 
Ναυτιλίας, Θοδωρής Δρίτσας, κάλεσε τα κόμματα να δουν το 
σχέδιο νόμου επί της αρχής, ως ένα νομοθέτημα αναβάθμι-
σης, εκδημοκρατισμού και διαφάνειας. «Δεν είναι ένα εύκο-
λο νομοσχέδιο, είναι ένα νομοσχέδιο με αιτία. Βήμα-βήμα, 
αναδείχθηκαν ανάγκες και ωρίμασαν λύσεις. Προφανώς, 
όπως σε κάθε σχέδιο νόμου, η πρόοδος που συντελείται πι-
στώνεται στον αρμόδιο υπουργό που το εισάγει, θέλω όμως 
να βεβαιώσω την επιτροπή, ότι οι περισσότερες από τις ρυθ-
μίσεις ωρίμασαν με συστηματικό τρόπο και με τη συμμετοχή 
των υπηρεσιών του υπουργείου, των εργαζομένων, είτε του 
λιμενικού σώματος είτε του πολιτικού προσωπικού, αλλά 
και των εκπροσώπων των κλάδων και των κοινωνικών 
ομάδων, τα θέματα των οποίων αυτό ρυθμίζει», είπε ο κ. 
Δρίτσας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτός ο νόμος θα 
αντέξει στο χρόνο.
«Πραγματικά ζούμε ιστορικές στιγμές σήμερα. Μετά από 
δυόμισι περίπου χρόνια αναμονής, η κυβέρνηση και ο 
αρμόδιος υπουργός Ναυτιλίας φέρνουν ένα νομοσχέδιο 
στη Βουλή, που στην ουσία είναι κάποιες σκόρπιες σκέψεις 
και απόψεις για θέματα ναυτιλίας. Είμαι βέβαιος, όπως και 
πολλοί συνάδελφοί μέσα σε αυτήν την αίθουσα, εάν δεν 
μεσολαβούσε το τραγικό ατύχημα με την βύθιση του δεξα-
μενόπλοιου Αγία Ζώνη 2, ακόμη θα περιμέναμε το εν λόγω 
νομοσχέδιο», ανέφερε ο εισηγητής της ΝΔ Γιάννης Πλακι-
ωτάκης. Το νομοσχέδιο ούτε μεταρρύθμιση αποτελεί, ούτε 
ενισχύει τη διαφάνεια και την αξιοκρατία , είπε ο βουλευτής 
της ΝΔ και πρόσθεσε ότι σειρά διατάξεων θα δημιουργήσουν 
σημαντικά ζητήματα στην ανταγωνιστικότητα της ελληνικής 
ναυτιλίας εμφανίζει να έχει σημαντικά προβλήματα ως προς 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτι-
λίας. 
Επιφύλαξη για το νομοσχέδιο δηλώνει προς το παρόν η Δη-
μοκρατική Συμπαράταξη με τον εισηγητή της Γιώργο Αρβα-
νιτίδη να κατηγορεί την κυβέρνηση ότι και στον κλάδο της 
ναυτιλίας πορεύεται με το «βλέποντας και κάνοντας». «Το 
μόνο που έχετε να επιδείξετε, σε έναν από τους πιο δυναμι-

κούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, είναι η πώληση των 
λιμανιών σε Πειραιά και Θεσσαλονίκη. Δεν έχετε καταθέσει 
καμία στρατηγική, κανένα όραμα, κανένα σχέδιο, που θα 
μπορούσε να φέρει δουλειές και εισόδημα στην ελληνική οι-
κονομία. Είναι παράδοξο να ακούμε τον υπουργό Ναυτιλίας 
να λέει, ότι προσπαθεί να κάνει τον Πειραιά διάδοχο του City 
στο Λονδίνο, όταν η κυβέρνησή σας στέρησε 5,32 δισ. από 
την ελληνική οικονομία σε ναυτιλιακό συνάλλαγμα λόγω 
των «capital controls»», είπε ο κ. Αρβανιτίδης.
«Το νομοσχέδιό σας είναι ταξικό και αυταρχικό, όπως συνο-
λικά η πολιτική της κυβέρνησης. Ταξικό, γιατί εξυπηρετεί τα 
συμφέροντα και τα προνόμια του εφοπλιστικού κεφαλαίου 
σε βάρος των δικαιωμάτων των ναυτεργατών, της προστα-
σίας του θαλασσίου περιβάλλοντος και της ασφάλειας ζωής 
στη θάλασσα. Ενώ σε τίποτα δεν χτυπά το λαθρεμπόριο 
καυσίμων και ας υπάρχουν δύο άρθρα με ειδική αναφορά», 
κατήγγειλε η βουλευτής του ΚΚΕ Διαμάντω Μανωλάκου 
και πρόσθεσε πως «η κυβέρνηση έχει την ίδια ρώτα με τις 
προηγούμενες κυβερνήσεις, δηλαδή τη στρατηγική του 
εφοπλιστικού κεφαλαίου, έντασης της καπιταλιστικής εκμε-
τάλλευσης, με όλο το αντιδραστικό, αντεργατικό, νομοθετικό 
πλαίσιο για την ναυτιλία, που διατηρείται στο ακέραιο».
«Κανείς μέχρι σήμερα δεν έχει δει σοβαρά τη ναυτιλία στην 
Ελλάδα, και οι πρώτοι που το κάνουμε, είμαστε εμείς», δή-
λωσε ο εισηγητής των Ανεξάρτητων Ελλήνων, Δημήτρης 
Καμμένος. «Είναι ένα νομοσχέδιο, το οποίο ασχολείται με τον 
άνθρωπο, το περιβάλλον αλλά και την οικονομία. Ο άνθρω-
πος έχει να κάνει με το ναυτικό, έχει να κάνει με τον λιμενικό, 
τον οποίον σεβόμαστε και στηρίζουμε», είπε και πρόσθεσε 
ότι προωθούνται και διατάξεις για την προστασία των θα-
λασσών, ζητώντας ακόμη πιο αυστηρές για ποινές για όσους 
ρίχνουν λύματα στη θάλασσα.
 
«Στη συζήτηση των άρθρων, αλλά και μετά την ακρόαση 
των φορέων, θα έχουμε και επιπλέον συγκεκριμένα στοιχεία 
να εκθέσουμε, θετικά ή αρνητικά, και προτάσεις βελτίωσης. 
Θεωρούμε όμως, ότι συνολικά τακτοποιούνται, βελτιώνο-
νται και αντιμετωπίζονται εκκρεμότητες πολλών χρόνων», 
ανέφερε ο εισηγητής του Ποταμιού, Σπύρος Δανέλλης.
Επιφύλαξη, έως ότου ακουστούν οι απόψεις των φορέων 
που θα κληθούν στην επιτροπή, δήλωσε ο εισηγητής της 
Ένωσης Κεντρώων, Ιωάννης Σαρίδης, και πρόσθεσε ότι 
«η αδυναμία όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων να 
θεσπίσουν κανόνες και να τους επιβάλουν, οδήγησε στην 
ύπαρξη πολλών κακώς κειμένων στον ευρύτερο χώρο της 
ναυτιλίας».

ΑΡχΙΣΕ Η ΣΥζΗΤΗΣΗ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΤΟΥ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡγΕΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ 
γΙΑ ΤΗΝ ΑΣφΑΛΕΙΑ ΠΛΟΙΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΕγΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
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Οριακή μείωση εσόδων του Ομίλου, αύξηση του προσαρμο-
σμένου EBITDA και του περιθωρίου στην Ελλάδα, και αναθε-
ώρηση προς τα επάνω των επενδύσεων για το 2017 για την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης δικτύων νέας γενιάς, ανακοίνωσε ο 
Όμιλος ΟΤΕ για το Γ’ τρίμηνο του 2017. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι 
σύμφωνα με την ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων 
του Ομίλου ΟΤΕ, το Γ’ τρίμηνο του 2017 τα ενοποιημένα έσοδα 
του Ομίλου OTE διαμορφώθηκαν σε 991,2 εκατ. ευρώ μειωμέ-
να κατά 0,7%.  Στην Ελλάδα, τα έσοδα μειώθηκαν κατά 0,5% 
και διαμορφώθηκαν σε 735,8 εκατ. ευρώ. Η προσαρμοσμένη 
κερδοφορία EBITDA του Ομίλου μειώθηκε κατά 2,3% και δια-
μορφώθηκε σε 348,7 εκατ. ευρώ, αντανακλώντας τις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζουν οι δραστηριότητες της Ρουμανίας και 
της Αλβανίας. Στην Ελλάδα, η προσαρμοσμένη κερδοφορία 
EBITDA αυξήθηκε κατά 1,1%, με το προσαρμοσμένο περιθώ-
ριο EBITDA να ανέρχεται σε 41,2%. Η προσαρμοσμένη κερδο-
φορία EBITDA στη Ρουμανία μειώθηκε κατά 19,5%, κυρίως 
λόγω των επιδόσεων στην κινητή, καθώς και της μεταβολής 
στο μείγμα εσόδων της σταθερής. Στην Αλβανία, η προσαρ-
μοσμένη κερδοφορία EBITDA μειώθηκε κατά 30,6%, καθώς 
οι δραστηριότητες επηρεάστηκαν από τη συνεχή μείωση των 
εσόδων εισερχόμενης κίνησης.
Τα προσαρμοσμένα κέρδη του Ομίλου, ανήλθαν σε 76,5 εκατ. 
ευρώ στο Γ’ τρίμηνο του 2017, αυξημένα κατά 2,4% σε σύ-
γκριση με το Γ’ τρίμηνο πέρυσι. Οι προσαρμοσμένες επενδύ-
σεις ανήλθαν σε 176,2 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 4,1%. Οι 
επενδύσεις στο Δ’ τρίμηνο του 2017 θα επιταχυνθούν, αντι-

κατοπτρίζοντας την ανάπτυξη του FTTC στην Ελλάδα. Το Γ’ 
τρίμηνο του 2017, ο Όμιλος κατέγραψε αρνητικές ελεύθερες 
ταμειακές ροές 28,1 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της αύξησης 
των καταβληθέντων φόρων. Ο προσαρμοσμένος καθαρός 
δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 0,6 δισ. ευρώ στις 30 
Σεπτεμβρίου 2017, μειωμένος κατά 18% σε σχέση με πέρυσι.
Στην Ελλάδα, οι ευρυζωνικές υπηρεσίες υψηλών ταχυτήτων 
VDSL της εταιρείας συνέχισαν να αναπτύσσονται, προσελκύ-
οντας 32.000 συνδρομητές στο τρίμηνο. Κεφαλαιοποιώντας 
τα 43.000 χιλιόμετρα δικτύου οπτικών ινών που διαθέτει, ο 
Όμιλος θα διαθέσει υπηρεσίες ακόμη ψηλότερων ταχυτήτων 
μέσα στον Νοέμβριο. Οι συνδρομητές COSMΟΤΕ TV αυξήθη-
καν κατά 13.000, με το συνολικό αριθμό συνδρομητών να 
ανέρχεται σε 517.000, σημειώνοντας αύξηση 8,2% σε ετήσια 
βάση. Στις 30 Σεπτεμβρίου 2017, οι πελάτες κινητής τηλεφω-
νίας στην Ελλάδα ανήλθαν σε 7,9 εκατ., σημειώνοντας αύξηση 
2,6% σε ετήσια βάση. Τα συνολικά έσοδα κινητής τηλεφωνίας 
αυξήθηκαν κατά 1,1% το Γ’ τρίμηνο του 2017, συνεχίζοντας 
την ανάκαμψη που σημειώθηκε το προηγούμενο τρίμηνο. Τα 
έσοδα από υπηρεσίες ανήλθαν σε 263,6 εκατ. ευρώ αυξημένα 
κατά 2,1% στο τρίμηνο, σημειώνοντας την καλύτερη επίδοση 
μετά από πολλά χρόνια. Η περιαγωγή συνεισέφερε σημαντικά 
στην αύξηση των εσόδων, ιδίως αυτών που προέρχονται από 
δεδομένα. Τα έσοδα από υπηρεσίες δεδομένων αυξήθηκαν 
κατά 21% στο τρίμηνο. Σχολιάζοντας τα αποτελέσματα Γ’ τρι-
μήνου 2017, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Ομίλου 
ΟΤΕ Mιχάλης Τσαμάζ, ανέφερε: «Για ένα ακόμη τρίμηνο, πετύ-

χαμε συνολικά καλές λειτουργικές επιδόσεις. Στην Ελλάδα, οι 
πολυετείς επενδύσεις μας σε δίκτυα νέας γενιάς και τηλεοπτικό 
περιεχόμενο ενίσχυσαν τα συνολικά έσοδα λιανικής, σταθερής 
και κινητής τηλεφωνίας. Η μόνη αρνητική επίδραση προήλθε 
από ρυθμιστικές αποφάσεις που είχαν αντίκτυπο στα έσοδα 
χονδρικής. Στην Ελλάδα, ο Όμιλος ΟΤΕ πέτυχε πολύ ισχυρό 
περιθώριο EBITDA, χάρη στη σημαντική αύξηση των εσόδων 
από υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας και τον έλεγχο του κόστους 
σε όλους τους τομείς. Στη Ρουμανία, οι υπηρεσίες σταθερής 
επηρεάστηκαν θετικά από τη συνεχιζόμενη υψηλή ζήτηση για 
συνδυαστικές υπηρεσίες, ωστόσο, οι συνθήκες στις διεθνείς 
δραστηριότητές μας παραμένουν δύσκολες. Γι’ αυτό και έχου-
με δρομολογήσει μια σειρά δράσεων για τον περιορισμό του 
κόστους και την ενίσχυση της κερδοφορίας». «Οι επενδύσεις 
μας φέτος», πρόσθεσε, «έχουν αυξηθεί σημαντικά, μια τάση 
που θα συνεχιστεί και στο τελευταίο τρίμηνο του έτους. Επι-
ταχύνουμε την ανάπτυξη νέων δικτύων και υπηρεσιών FTTC, 
4G & 4G+, που ανοίγουν το δρόμο για το ψηφιακό μέλλον 
της χώρας και ενισχύουν την εμπειρία των πελατών. Στα τέλη 
Νοεμβρίου θα διαθέσουμε εμπορικά νέες ταχύτητες από τις κα-
μπίνες vectoring που εγκαταστήσαμε ή αναβαθμίσαμε, απο-
κτώντας τη δυνατότητα να προσφέρουμε ένα πλήρες φάσμα 
ευρυζωνικών υπηρεσιών για όλες τις κατηγορίες πελατών. Η 
αύξηση των επενδύσεων σε δίκτυα νέας γενιάς θα συμβάλλει 
στην ενίσχυση των λειτουργικών μας επιδόσεων και της κερ-
δοφορίας μας». 

Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας ήταν το βασικό θέμα 
της εκδήλωσης που ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ στο συνε-
δριακό κέντρο της Αρχαίας Ολυμπίας, την οποία συνδιοργά-
νωσαν το Επιμελητήριο Ηλείας και ο Οργανισμός Έρευνας και 
Ανάλυσης «ΔιαΝΕΟσις». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κεντρικός 
ομιλητής ήταν ο πρόεδρος της «Lyktos Group» Μιχάλης Σάλ-
λας, ο οποίος τόνισε ότι «το κυρίαρχο ζήτημα της Ελλάδας είναι 
πώς θα έχει διεθνή παρουσία με ανταγωνιστικούς όρους στους 
τομείς που θα επιλέξει να εξειδικευθεί», προσθέτοντας ότι «είναι 
αναγκαίο να συμφωνήσουμε όλοι, ότι η ελληνική οικονομία 
της επόμενης ημέρας πρέπει να είναι εξωστρεφής».
«Για να πάμε σε τροχιά ανάπτυξης, πρέπει να θεσπιστεί ένα 
σταθερό φορολογικό σύστημα για μια δεκαετία, να προβλε-
φθεί μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων 
κατά 3% κάθε χρόνο, ως το 2020, με στόχο να αυξηθεί η επεν-
δυτική δραστηριότητα» εκτίμησε.
Σημείωσε, επίσης, ότι πρέπει να μειωθεί η γραφειοκρατία για 
τους επιχειρηματίες, καταθέτοντας πρόταση για την ίδρυση 
ΚΕΠ επιχειρηματικότητας, να προχωρήσουν οι αποκρατικο-
ποιήσεις και να δημιουργηθούν σύγχρονες υποδομές.

Όσον αφορά την επιχειρηματικότητα, τόνισε ότι οι τομείς που 
πρέπει να προσανατολισθεί είναι η εξωστρέφεια, με βαρύτητα 
στην ποιότητα, η καινοτομία, η έρευνα, ο τουρισμός, η αγροτι-
κή οικονομία και η πράσινη επιχειρηματικότητα.
Ο Μιχάλης Σάλλας αναφέρθηκε και στην Αρχαία Ολυμπία, 
την οποία χαρακτήρισε, ως προνόμιο για την Ελλάδα και τον 
ευρωπαϊκό πολιτισμό, λέγοντας ταυτόχρονα ότι «είναι ένα 
ιστορικό μέρος που όμοιό του δεν υπάρχει στην Ευρώπη και 
ως εκ τούτου θα μπορούσε να μετατραπεί σε πόλο παραγωγής 
διεθνών και ποιοτικών προϊόντων, με βασικά γνωρίσματα την 
εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα».
Από την πλευρά του, ο γενικός διευθυντής του Οργανισμού 
«ΔιαΝΕΟσις», Διονύσης Νικολάου, ανέφερε, μεταξύ άλλων, 
πως «όλοι πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη είναι η αναγκαία λύση 
για την έξοδο από την κρίση, αλλά ενδεχομένως να έχει μεγα-
λύτερη σημασία το πώς».
Αναφερόμενος ειδικά στην Ηλεία, ο Διονύσης Νικολάου είπε 
ότι «οι περιοχές «Natura», τα λιμάνια, οι αρχαιολογικοί χώροι, 
ο αγροτικός τομέας και ιδιαίτερα το νέο συνεταιριστικό κίνημα 
είναι μερικά από τα όπλα της Ηλείας, για να επιτύχει διατηρή-

σιμη ανάπτυξη».
Ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ηλείας, Κώστας Νικολούτσος, 
σημείωσε πως «τα συμπεράσματα της εκδήλωσης θα δώσουν 
το έναυσμα για εποικοδομητικό διάλογο σχετικά με την ανά-
πτυξη του νομού μας» και πρόσθεσε: «Ευελπιστούμε ότι αυτά 
τα συμπεράσματα θα αποτελέσουν μια καλή αφετηρία για να 
αναπτύξουμε τον δικό μας διάλογο πάνω στα θέματα της δικής 
μας κοινωνίας και επιχειρηματικότητας. Πρέπει να αναπτύξου-
με κοινό βηματισμό, ώστε όλες μας οι δυνάμεις να συντείνουν 
σε κάποιους βασικούς στρατηγικούς στόχους, που θα μας δώ-
σουν θετικά αποτελέσματα σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα».
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι εισηγητές αναφέρθηκαν 
στη στρατηγική ανάπτυξης των λιμανιών, στην επιρροή της 
κλιματικής αλλαγής στην ελληνική οικονομία και στους βασι-
κούς άξονες του νέου παραγωγικού μοντέλου, που θα οδηγή-
σει σε μακροπρόθεσμη ανάπτυξη και δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας.

ΟΜΙΛΟΣ ΟΤΕ: ΣΤΑ 76,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΚΕΡδΗ 
ΣΤΟ γ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

ΕΚδΗΛΩΣΗ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥξΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΡχΑΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑ
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Από τη Δευτέρα 13 Νοεμβρίου αρχίζει η εφαρμογή του νέου 
συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης στον δήμο Θεσσαλο-
νίκης. Σε πιλοτική φάση το καινούργιο σύστημα θα ξεκινήσει 
από την περιοχή της Άνω Πόλης, καθώς και από ορισμένους 
κεντρικούς δρόμους όπως είναι οι Παύλου Μελά, Ερμού, 
Μητροπόλεως και Εθνικής Αμύνης. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι 
σύμφωνα με τον δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Γιάννη Μπουτάρη, 
η αλλαγή στο κυκλοφοριακό της πόλης θα φανεί μέσα στο 
επόμενο εξάμηνο. «Η ζωή θα γίνει... ποδήλατο γι αυτούς που 
μόνιμα παραβατούν και είτε είναι διπλοπαρκαρισμένοι είτε 
σταθμεύουν σε ράμπες» είπε χαρακτηριστικά ο κ. Μπουτάρης. 
Υπογράμμισε δε πως ορισμένοι οδηγοί «μόνο στον Λευκό 
Πύργο δεν παρκάρουν ακόμη». Ο δήμαρχος παραδέχτηκε πως 
από το νέο σύστημα θα υπάρξουν αρχικά αντιδράσεις. «Όποιο 
σύστημα πάει να βάλει μια ρέγουλα στο κυκλοφοριακό, οι πα-
ραβάτες κλοτσούν. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι θα υπάρχουν 
αντιδράσεις και ότι θα μας βρίζει ο κόσμος, όμως πρέπει να 
μπει μια τάξη» είπε. Η αντιδήμαρχος Οικονομικών του δήμου 
Θεσσαλονίκης, Άννα Αγγελίδου, υποστήριξε πως είναι «ένα 
καινοτόμο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης, φιλικό προς τον 
πολίτη που αποσκοπεί στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
στην πόλη. Θα σταματήσουν οι περιττοί κύκλοι στο κέντρο και 

θα προστατεύσει τους μόνιμους κατοίκους, καθώς διασφαλί-
ζονται οι θέσεις τους».
Στο νέο σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης οι μόνιμοι κάτοικοι 
θα έχουν τη δυνατότητα να παρκάρουν δωρεάν σε συνολικά 
6.000 θέσεις (στις κοινότητες Α’, Γ’ και Ε’) με την μπλε διαγράμ-
μιση. Τις υπόλοιπες 2.000 θέσεις με την άσπρη διαγράμμιση θα 
έχουν τη δυνατότητα να τις χρησιμοποιούν, έναντι αντιτίμου, 
οι επισκέπτες. Τους ελέγχους και την επιβολή προστίμων στους 
παραβάτες θα τους πραγματοποιούν ελεγκτές και δημοτικοί 
αστυνομικοί που θα «περιφρουρούν» τους δρόμους στους 
οποίους θα εφαρμόζεται το νέο σύστημα της ελεγχόμενης 
στάθμευσης. Από την πλευρά της αναδόχου εταιρείας Intrakat, 
ο Αλέξανδρος Αντύπας είπε πως «αυτό που αλλάζει στη Θεσ-
σαλονίκη είναι ότι βελτιώνεται το υπάρχον σύστημα στάθ-
μευσης. Το σύστημα είναι δίκαιο και θα το ζήσουν οι πολίτες. 
Θα αλλάξει η ζωή στο κυκλοφοριακό και στην ποιότητα ζωής 
στην κίνηση». Σύμφωνα με τον κ. Αντύπα, το συγκεκριμένο 
σύστημα εφαρμόζεται με απόλυτη επιτυχία σε ευρωπαϊκές 
πόλεις όπως το Λονδίνο και το Άμστερνταμ, ενώ στην Ελλάδα 
η αρχή θα γίνει από τη Θεσσαλονίκη. Η ελεγχόμενη στάθμευ-
ση στις αποκλειστικές θέσεις των επισκεπτών θα λειτουργεί τις 
καθημερινές από τις 8 το πρωί έως τις 9 το βράδυ και το Σάβ-

βατο από τις 9 το πρωί έως τις 4 το απόγευμα. Τις υπόλοιπες 
ώρες θα έχουν τη δυνατότητα τις συγκεκριμένες θέσεις να τις 
χρησιμοποιούν και οι μόνιμοι κάτοικοι χωρίς χρέωση. Τα τέλη 
στάθμευσης έχουν καθοριστεί στο ύψος των 1,70 ευρώ ανά 
ώρα και η χρέωση θα γίνεται ανά λεπτό. Συγκεκριμένα, όταν 
ο ενδιαφερόμενος θα βρίσκει μια θέση ελεγχόμενης στάθμευ-
σης θα μπαίνει από το κινητό του στην εφαρμογή (www.thesi.
gr), θα πληκτρολογεί τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος 
και θα ξεκινάει ο χρόνος παρκαρίσματος. Όσοι δεν έχουν 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, θα μπορούν να προμηθευτούν τις 
ειδικές κάρτες με προπληρωμένο χρόνο από 400 σημεία πώ-
λησης (περίπτερα, πρακτορεία ΟΠΑΠ και μίνι μάρκετ). Με την 
online διασύνδεση όλων των λειτουργιών (χρήση υπηρεσίας, 
πληρωμή, έλεγχος, πληροφόρηση) το νέο σύστημα -σύμφω-
να με την ανάδοχο εταιρεία- καταργεί τις κάρτες, εξασφαλίζει 
στον πολίτη άμεση πρόσβαση και εύκολη χρήση, απλοποιεί τη 
διαδικασία ελέγχου και διατήρηση της ομαλής κίνησης στην 
πόλη, συμβάλλει στην αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού και 
τη μείωση της ρύπανσης, ενώ διατηρεί τη μέριμνα για τις θέ-
σεις ΑμεΑ.

Την αποκατάσταση και αξιοποίηση του παλαιού καμινιού 
Πετρούπολης, ενός σημαντικού μνημείου βιομηχανικής κλη-
ρονομιάς της ευρύτερης περιοχής καθώς και τη διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος χώρου εξασφάλισαν η Περιφέρεια Αττικής, 
το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο Δήμος Πετρούπο-
λης και ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ). 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠε συγκεκριμένα, υπεγράφη η Προ-
γραμματική Σύμβαση με τίτλο «Εφαρμογή αποκατάστασης 
- αξιοποίησης παλαιού καμινιού Πετρούπολης και ανάπλαση 
περιβάλλοντος χώρου». Το έργο, προϋπολογισμού 2.535.000 
ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της Περι-
φέρειας. Αντικείμενο του έργου είναι η επισκευή και η συντή-

ρηση του κτιρίου του καμινιού και η πλήρης διαμόρφωση 
του περιβάλλοντος χώρου, στην περιοχή του Θεάτρου Πέτρας 
στον Δήμο Πετρούπολης. Πρόκειται για κτίριο 635 τ.μ. με πε-
ριβάλλοντα χώρο συνολικής έκτασης 5.300 τ.μ. Το έργο έχει 
ως στόχο την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων στον 
χώρο, την ένταξή του στην καθημερινή ζωή των πολιτών ως 
χώρου άθλησης και αναψυχής καθώς και την αποκατάσταση 
της φυσιογνωμίας του τοπίου με τις κατάλληλες διαμορφώσεις 
για την ανάπτυξη πρασίνου. Παράλληλα το έργο αναμένεται 
να συμβάλει στην ανάδειξη των καταλοίπων της λατομικής 
δραστηριότητας στην περιοχή παρέμβασης, ως στοιχείο ιστο-
ρικής συνέχειας. Μεταξύ άλλων, το έργο περιλαμβάνει καθαι-

ρέσεις και αποξηλώσεις, χωματουργικές εργασίες, εκσκαφή 
και αποκομιδή του δαπέδου του ισογείου και της οροφής του 
καμινιού και πλήρη στερέωση και αποκατάσταση της οροφής 
και της τοιχοποιίας του, ανακατασκευή του δαπέδου του δώ-
ματος και του μεταλλικού στεγάστρου, προσθήκη κηπευτικού 
χώματος στις θέσεις που προβλέπεται ανάπτυξη πρασίνου. Τέ-
λος, σημειώνεται ότι τη δημοπράτηση, την υπογραφή σύμβα-
σης με τον ανάδοχο, την επίβλεψη κατασκευής του έργου και 
την παραλαβή του αναλαμβάνει ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος 
Δυτικής Αθήνας.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να αναβαθμίσει τον διεθνή 
της ρόλο μόνο αν συνεργαστεί με τον αραβικό κόσμο για 
την ειρήνη και τη σταθερότητα στη Συρία, στο Ιράκ, στη 
Λιβύη και στην Υεμένη,με αποφασιστικότητα, αλλά στη 
βάση του Διεθνούς Δικαίου και παράλληλα μαθαίνοντας 
από τα λάθη του παρελθόντος», επισήμανε ο πρωθυπουρ-
γός Αλέξης Τσίπρας, κατά την ομιλία του στη δεύτερη Ευ-
ρωαραβική Διάσκεψη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ «πολλές 

από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε στην 
Ευρώπη μπορούν να αντιμετωπιστούν μόνο μέσω μιας 
ολοκληρωμένης πολιτικής για τη Μεσόγειο και μέσω της 
ενδυνάμωσης των σχέσεων με τον αραβικό κόσμο», είπε 
ο πρωθυπουργός και συνέχισε: «Καθίσταται σαφές ότι η 
Ευρωπαϊκή Ενωση πρέπει να υποστηρίξει την ταχεία επα-
νέναρξη αξιόπιστων συνομιλιών για το Παλαιστινιακό, με 
στόχο μια δίκαιη λύση στη βάση των δύο κρατών που συ-

νυπάρχουν με ασφάλεια, με την ίδρυση ενός ανεξάρτητου, 
βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους επί τη βάσει των συνό-
ρων του 1967, με πρωτεύουσα τα Ανατολικά Ιεροσόλυμα. 
Μια θέση που σταθερά η ελληνική πλευρά διατυπώνει εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια».

ξΕΚΙΝΑ ΣΤΙΣ 13 ΝΟΕΜβΡΙΟΥ Η ΕφΑΡΜΟγΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΛΕγχΟΜΕΝΗΣ 
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΕΝΤΡΙΚΟ δΗΜΟ

ΠΡΟχΩΡΑ ΤΟ ΕΡγΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑξΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΑΜΙΝΙΟΥ 
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ χΩΡΟΥ

ΟΜΙΛΙΑ  ΑΛ. ΤΣΙΠΡΑ ΣΤΗ 2Η ΕΥΡΩΑΡΑβΙΚΗ δΙΑΣΚΕψΗ 
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«Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να είναι η αιχμή της νέας ανάπτυ-
ξης» δήλωσε σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ ο υπουργός Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, 
μετά τις διαδοχικές συναντήσεις που είχε, χθες, στο Γραφείο του 
Πρωθυπουργού, στη Θεσσαλονίκη, με τη διοίκηση του Συνδέ-
σμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος (ΣΕΠΒΕ) 
και την οργανωτική επιτροπή του Technoloogy Forum, υπο-
γραμμίζοντας, παράλληλα, τον ρόλο της Βόρειας Ελλάδας και 

ειδικότερα της Θεσσαλονίκης προς αυτή την κατεύθυνση.
«Είχαμε μια πολύ δημιουργική συζήτηση και νομίζω ότι καθώς η 
χώρα βγαίνει από την κρίση, η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά η Θεσ-
σαλονίκη ανακτά βήμα βήμα τον ρόλο που μπορεί να παίξει όχι 
μόνο για τη Βόρεια Ελλάδα αλλά ευρύτερα για την περιοχή των 
Βαλκανίων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Υπογράμμισε 
δε, ότι «η χώρα έχει όλες τις δυνατότητες να γίνει κόμβος εμπο-
ρίου, μεταφορών, τηλεπικοινωνιών και οι νέες τεχνολογίες μπο-

ρούν να είναι η αιχμή της νέας ανάπτυξης», επισημαίνοντας πως 
«όλες οι μεριές, η Πολιτεία, η αυτοδιοίκηση, ο επιχειρηματικός 
κόσμος των νέων τεχνολογιών μπορούν να παίξουν τον ρόλο 
τους». Όπως χαρακτηριστικά είπε ο κ. Παππάς, «είναι μεγάλη 
η δυνατότητα που μας δίνεται να παίξουμε τον ρόλο που μπο-
ρούμε, ώστε όλες οι δυνάμεις της χώρας να συγκλίνουν σ’ έναν 
κοινό ενιαίο βηματισμό για να μπορέσουμε να απολαύσουμε ως 
κοινωνία, ως λαός, τα καλά που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες».

Μνημόνιο συνεργασίας με το τμήμα Επιστήμης και Τεχνολο-
γίας της αυτόνομης περιοχής της Εσωτερικής Μογγολίας της 
Κίνας, υπέγραψε ο «Δημόκριτος». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η 
συνεργασία αποσκοπεί στην προώθηση κοινών επιστημονικών 
και τεχνολογικών δραστηριοτήτων και η συμφωνία προβλέπει 
ότι και τα δύο μέρη θα χρησιμοποιήσουν πλήρως τα διαθέσιμα 
μέσα, για να διευκολύνουν την μεταφορά τεχνογνωσίας και την 
επίτευξη κοινών στόχων μεταξύ της ελληνικής ερευνητικής κοι-
νότητας και της αυτόνομης περιοχής της Εσωτερικής Μογγολίας.

Το μνημόνιο υπεγράφη προ ημερών, στο πλαίσιο της ενίσχυσης 
των σχέσεων με την Κίνα, από τον αντιπρόεδρο του «Δημόκρι-
του» δρα Αθανάσιο Στούμπο και τον Μπάι Μπαογιού, γενικό 
διευθυντή του τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας της αυτό-
νομης περιοχής της Εσωτερικής Μογγολίας. Επίσης, ο «Δημό-
κριτος» πρόσφατα υποδέχτηκε αντιπροσωπεία του Κέντρου Με-
ταφοράς Τεχνολογίας China-ASEAN Technology Transfer Centre 
(CATTC), μέλους του ASEM-CCSTI. Ο οργανισμός CATTC ανήκει 
στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας της αυτόνομης περιοχής 

Γκουανγκσί Ζουάνγκ της Κίνας. Ο διευθυντής του «Δημόκριτου» 
Γεώργιος Νούνεσης, παρουσίασε τις ερευνητικές δραστηριό-
τητες του Κέντρου, με έμφαση στις δράσεις για τη στήριξη της 
καινοτομίας και τη διασύνδεση της Έρευνας με τη Βιομηχανία. 
Οι δύο πλευρές διαπίστωσαν το κοινό ενδιαφέρον τους για την 
περαιτέρω διεύρυνση συνεργασίας στους τομείς Πληροφορικής, 
Επιστημών Yγείας και Νανοτεχνολογίας

Τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τους Δή-
μους, προανήγγειλε ο υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέ-
της, στις συναντήσεις του με τους αιρετούς της Στερεάς Ελλάδας, 
κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Βοιωτία, την Τετάρτη. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, όπως ανέφερε στη συνεδρίαση της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Στερεάς Ελλάδας, το υπουργείο 
Εσωτερικών διαμορφώνει, σε συνεργασία με το υπουργείο Οι-
κονομίας και Ανάπτυξης, νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους 
Δήμους, με εθνικούς πόρους και με στόχευση στους τομείς: 
ύδρευσης - αποχέτευσης, αγροτικής οδοποιίας, προμήθειας μη-
χανημάτων έργων και κατασκευής παιδικών χαρών. Ο κ. Σκουρ-
λέτης ανέφερε ακόμα, ότι θα επαναληφθεί και το 2018 η έκτακτη 
οικονομική ενίσχυση, συνολικού ύψους 20 εκατ. ευρώ, που δό-

θηκε φέτος σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς Δήμους. Επανέ-
λαβε ακόμα, την πρόθεση του υπουργείου για αποσύνδεση των 
αυτοδιοικητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές, με μια εύλογη 
παράταση της υφιστάμενης θητείας των αιρετών κατά μερικούς 
μήνες, το 2019, και την καθιέρωση ανάληψης καθηκόντων 
από τον Ιανουάριο. Σε εκδήλωση της ΝΕ Βοιωτίας του ΣΥΡΙΖΑ, 
στη Θήβα, ο κ. Σκουρλέτης αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην 
καθιέρωση της απλής αναλογικής στις αυτοδιοικητικές εκλογές, 
τονίζοντας ότι «είναι μια πολύ σπουδαία υπόθεση και όχι ένα τρικ 
της σημερινής κυβέρνησης, το οποίο -όπως ανοήτως μας λέει η 
αξιωματική αντιπολίτευση- θέλει να το χρησιμοποιήσει για να 
αλώσει ο ΣΥΡΙΖΑ τους Δήμους. Δεν το ήξερα, ότι όταν έχεις την 
απλή αναλογική ώστε ό,τι ψηφίζεις να βγαίνει από την κάλπη, 

είναι τρόπος άλωσης και δεν είναι άλωση και καλπονοθεία το να 
έχεις διάφορα παραμορφωτικά εκλογικά συστήματα τα οποία 
αλλοιώνουν την λαϊκή βούληση. Προφανώς ξεβολεύονται 
διαφόρων ειδών κατεστημένα». Τέλος ο κ. Σκουρλέτης είπε, ότι 
η κυβέρνηση «επιδιώκει τη δημιουργία όρων απεμπλοκής από 
την λιτότητα, έναντι του σχεδίου εκείνων που ορκίζονται, που 
πιστεύουν στον ακραίο νεοφιλελευθερισμό και την λιτότητα. 
Αυτή είναι σήμερα μια τεράστια πολιτική διαφορά ανάμεσα στην 
κυβέρνηση και την αξιωματική αντιπολίτευση. Θα σας έλεγα και 
με τις δυνάμεις της Κεντροαριστεράς, αλλά δεν έχω καταλάβει τι 
λένε. Και δεν το έχω καταλάβει, παρότι πάνε σε συνέδριο, πάνε να 
ψηφίσουν αρχηγό, αλλά δεν μας λένε ποιανού πολιτικού κόμμα-
τος θα είναι αρχηγός και τι θέσεις θα υπηρετεί».

Την πληρωμή αποζημιώσεων για όσους θεωρούν ότι έχουν πλη-
γεί οικονομικά από την ρύπανση που προκάλεσε η βύθιση του 
δεξαμενόπλοιου «Αγ Ζώνη ΙΙ» στον Σαρωνικό στις 10 Σεπτεμβρίου, 
ενέκρινε το Διεθνές Ταμείο Αποζημιώσεων από Ρύπανση Πετρελαί-
ου (International Oil Pollution Compensation, IOPC). Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ πλέον όσοι επιθυμούν θα πρέπει να προγραμματί-
σουν συναντήσεις ώστε να συζητηθούν οι αξιώσεις κατά τις ώρες 
λειτουργίας του γραφείου στην οδό Σκουζέ 26 στον Πειραιά στον 
4ο όροφο από τις 09:00 το πρωί έως 15:00μμ από Δευτέρα έως 
Παρασκευή. Επίσης, το IOPC έχει δημιουργήσει μια λεπτομερή 
ηλεκτρονική σελίδα πληροφοριών για τους αιτούντες τόσο στα 
Αγγλικά όσο και στα Ελληνικά. Η σελίδα (www.iopcfunds.org/
agia-zoni-ii-claimants) παρέχει τα έντυπα των αξιώσεων καθώς 

και λεπτομερείς οδηγίες της διαδικασίας για το συγκεκριμένο περι-
στατικό. Σημειώνεται ότι σε συνάντηση που έγινε στο Λονδίνο την 
περασμένη εβδομάδα (30 Οκτωβρίου - 2 Νοεμβρίου), η Εκτελεστι-
κή Επιτροπή του Ταμείου ενέκρινε την καταβολή αποζημιώσεων 
για τις αξιώσεις που θα προκύψουν από το περιστατικό αυτό. Η 
επιτροπή συμφώνησε να ανοίξει ένα Ταμείο Μεγάλων Αξιώσεων 
για το περιστατικό, όπου αρχικά θα διατεθούν 26 εκατομμύρια λί-
ρες, ενώ άλλα 25 εκατομμύρια θα διατεθούν αργότερα μέσα στο 
2018. Αυτή η διαδικασία θα επιτρέψει την ταχεία καταβολή απο-
ζημίωσης σε δικαιούμενους παθόντες. Παρόλα αυτά, η ταχύτητα 
με την οποία θα διεκπεραιώνονται οι αξιώσεις θα εξαρτηθεί από το 
εάν οι αιτούντες ακολουθούν σωστά τις διαδικασίες διεκδίκησης 
των απαιτήσεων του Ταμείου IOPC, όπως αυτές αναφέρονται λε-

πτομερώς στην ιστοσελίδα. Ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής Νεκτάριος Σαντορινιός μιλώντας πρόσφατα στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ για το θέμα του Διεθνούς Ταμείου Αποζημίωσης Ζημιών 
Ρύπανσης από πετρέλαιο («ΙΟPC») είχε αναφέρει ότι οι αιτούντες θα 
χρειαστεί να καταθέσουν έγγραφα, ενώ η όλη διαδικασία περιγρά-
φεται σε εγχειρίδιο οδηγιών που έχει το ίδιο το ταμείο και που έχει 
διαμορφωθεί μετά από εμπειρία πολλών ετών. Είχε προσθέσει επί-
σης ότι όποιος προτίθεται να κάνει αίτηση, θα πρέπει να αποδείξει 
με στοιχεία ότι έχει πάθει ζημιά. Δεν μπορεί να πάει ο οποιοδήποτε 
να πάει να ζητήσει αποζημίωση, επειδή δεν έκανε μπάνιο για παρά-
δειγμα είχε δηλώσει ο υφυπουργός.

“ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕχΝΟΛΟγΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΙχΜΗ 
ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ” δΗΛΩΣΕ Ο ΥΠ. ψΗφΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  

ΣΥΝΕΡγΑΣΙΑ ΤΟΥ «δΗΜΟΚΡΙΤΟΥ» ΜΕ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕχΝΟΛΟγΙΑΣ ΤΗΣ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΜΟγγΟΛΙΑΣ

ΝΕΑ χΡΗΜΑΤΟδΟΤΙΚΑ ΕΡγΑΛΕΙΑ γΙΑ ΤΟΥΣ δΗΜΟΥΣ ΣχΕδΙΑζΕΙ Η ΚΥβΕΡΝΗΣΗ, 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ  Ο Π. ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ξΕΚΙΝΑ Η δΙΑδΙΚΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟζΗΜΙΩΣΕΩΝ γΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΗγΕΝΕΤΕΣ  ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΠΑΝΣΗ 
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Τον οδικό χάρτη ενός success story στην Ελλάδα καταρ-
τίζουν οι θεσμικοί πιστωτές με συντονισμένες κινήσεις 
στο πρόγραμμα και τις αγορές. Η αλλαγή κλίματος στον 
πυρήνα των ευρωπαϊκών θεσμών είναι εμφανής και 
συνδέεται με δύο παράγοντες: την τελική ευθεία για την 
τυπική ολοκλήρωση του τρίτου προγράμματος προ-
σαρμογής και τη διαφαινόμενη απόφαση της ελληνικής 
κυβέρνησης να «τρέξει» το αφήγημα της εξόδου από το 
μνημόνιο. Το μομέντουμ δημιουργεί παράθυρο ευκαιρί-
ας αλλά και ρίσκο για την ελληνική οικονομία, η οποία 
στηρίζεται σε πήλινα πόδια και παραμένει επιρρεπής στη 
μικροπολιτική διαχείριση των προκλήσεων. Η πορεία 
της τρίτης αξιολόγησης, το κλίμα για το κοινωνικό μέ-
ρισμα και ο πήχης στις αγορές. Τα ερωτήματα για τον 
Αλέξη Τσίπρα και ο όρος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.
Αξιολόγηση fast track 
Η εντύπωση που επικρατεί στους πιστωτές, σύμφωνα 
με ασφαλείς πληροφορίες της «Ν», είναι ότι ο κ. Τσίπρας 
έχει αποφασίσει να ολοκληρώσει επιτυχώς αυτό το πρό-
γραμμα.
Μπορεί να τηρούν τη δέουσα απόσταση ασφαλείας, 
υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και σήμερα δεν είναι όλοι οι 
υπουργοί δεσμευμένοι στην υλοποίηση των μεταρρυθ-
μίσεων, όπως αρέσκονται να περιγράφουν τις παλινω-
δίες στο εσωτερικό της κυβέρνησης. Ωστόσο, εκτιμούν 
ότι η γ’ αξιολόγηση συγκεντρώνει τις υψηλότερες πιθα-
νότητες να ολοκληρωθεί σε εύλογο χρονικό διάστημα, 
δηλαδή έως το τέλος του έτους. Στην επισήμανση ότι 
ακόμη εκκρεμεί σχεδόν το 80% των prior actions, πα-
ράγοντες «κλειδιά» για την επίτευξη της συμφωνίας, το-
νίζουν πως ένα υψηλό ποσοστό των ανοιχτών θεμάτων 
έχει πάρει τον δρόμο της υλοποίησης. Αρνούνται ότι οι 
ίδιοι επιταχύνουν τώρα τις εξελίξεις, μπροστά στη δια-
φαινόμενη αδυναμία να «σηκώσουν» πολιτικά ένα 4ο 
πρόγραμμα στην Ελλάδα. Αντιθέτως, προσεγγίζουν τον 
κ. Τσίπρα ως έναν άτακτο αλλά καλό μαθητή τα τελευ-
ταία 2,5 χρόνια, ο οποίος τώρα έχει μάθει τη δουλειά.
Επικοινωνιακό μέρισμα
 Σε ό,τι αφορά το λεγόμενο κοινωνικό μέρισμα της κυ-
βέρνησης, ως εξισορροπητικό στοιχείο της ακατάσχε-
της φορολογικής πολιτικής, οι θεσμοί δεν φαίνεται να 
προβάλλουν εμπόδια. Πηγές της «Ν», οι οποίες επιβε-
βαίωναν καταρχήν συμφωνία στο ύψος του ποσού που 
θα διατεθεί, συμπλήρωναν ότι εκκρεμούν οι ακριβείς 
λεπτομέρειες για τη διανομή του. Διευκρίνιζαν δε πως 
αυτήν τη φορά είναι διαφορετικά καθώς η κυβέρνηση 
δεν αιφνιδίασε, αλλά συζήτησε εξαρχής με τους θεσμούς 
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τις προθέσεις της, σε αντίθεση με την περίπτωση της επι-
δότησης στους συνταξιούχους το 2016 η οποία έφερε 
σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση στη διαπραγμάτευση 
για την τότε αξιολόγηση του προγράμματος, οδηγώντας 
στην περιβόητη απολογητικού χαρακτήρα επιστολή 
Τσακαλώτου.
Η επόμενη μέρα 
Μια μορφή στενής επιτήρησης της οικονομικής πολιτι-
κής μετά το τέλος του προγράμματος είναι αναπόσπαστο 
μέρος όλων των σεναρίων που βρίσκονται στο τραπέζι 
για την επόμενη μέρα. Οι θεσμοί παραπέμπουν εξάλλου 
στα παραδείγματα των υπόλοιπων χωρών που εξήλθαν 
από τον μηχανισμό στήριξης, ως μίνιμουμ διασφάλιση 
μιας συνέχειας, ιδίως στον τομέα της δημοσιονομικής 
πειθαρχίας. Πρόσφατα, κοινοτικός αξιωματούχος περι-
έγραψε την εκδοχή ενός νέου «υβριδικού» μηχανισμού, 
ειδικά για την Ελλάδα, που από τη μία πλευρά θα προ-
βλέπει την ενισχυμένη εποπτεία της οικονομικής πολιτι-
κής και από την άλλη θα εγγυάται την έξοδο στις αγορές 
σε συνδυασμό με μια περαιτέρω ρύθμιση του χρέους.
Όμως, η Κομισιόν δεν συμμετέχει με χρηματοδότηση 
στο ελληνικό πρόγραμμα. Πηγές με εξαιρετική εικόνα 
των ζυμώσεων στο «στρατόπεδο» των πιστωτών υπο-
γραμμίζουν ότι η λύση αυτή θα απαιτούσε την ενεργο-
ποίηση των μεσοπρόθεσμων μέτρων για το ελληνικό 
χρέος, σπεύδοντας να συμπληρώσουν ότι, με βάση τα 
σημερινά δεδομένα, αυτό δεν θα χρειαστεί. Η προληπτι-
κή πιστωτική γραμμή παραμένει στο τραπέζι ως σενάριο 
με υψηλές πιθανότητες, ωστόσο, εξαγγελλόμενος στό-
χος -και των θεσμών είναι η «καθαρή έξοδος» από το 
μνημόνιο.
Λύση με βαρύ επιτόκιο 
Συνομιλητής της «Ν» με βαρύνουσα σημασία στην ελλη-
νική υπόθεση έλεγε πρόσφατα ότι ένα επιτόκιο της τάξης 
του 4% θα ήταν ρεαλιστικό και άλλωστε αντιπροσωπευ-
τικό για την Ελλάδα.
Εξάλλου, υπογράμμιζε, το ελληνικό δημόσιο απολαμβά-
νει τα χαμηλά επιτόκια του ESM από τις ρυθμίσεις που 
έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή και εκτείνονται σε μακρο-
πρόθεσμο ορίζοντα. Επιπλέον, εξέφραζε την εκτίμηση 
ότι το ελληνικό κράτος δεν θα έχει ανάγκη να αντλεί 
υψηλά ποσά από τις αγορές, δεδομένων των υψηλών 
πρωτογενών πλεονασμάτων τα οποία οφείλει να διατη-
ρεί μέσα από την αντίστοιχη συμφωνία της κυβέρνησης 
με τους θεσμικούς πιστωτές. Σε κάθε περίπτωση, για το 
διάστημα που θα μεσολαβήσει έως τον Αύγουστο του 
2018 οι θεσμοί αξιολογούν ως θεμιτό εξέλιξη την πρό-
σφατη έξοδο του ελληνικού δημοσίου στις αγορές και 
θεωρούν ότι θα είναι καλό να επαναληφθεί. Εκτιμούν 
ότι το timing της επόμενης απόπειρας δεν έχει τόση ση-
μασία και ορίζεται απλώς από τις συνθήκες που επικρα-

τούν κάθε φορά στις αγορές.
Ο όρος στον Κ. Μητσοτάκη
 Αναφορικά με την ατζέντα της αξιωματικής αντιπολί-
τευσης για αλλαγή του μίγματος της δημοσιονομικής 
πολιτικής, κεντρικοί παίκτες στην ελληνική υπόθεση 
σχολιάζουν ότι οι φόροι είναι πράγματι «σχετικά υψη-
λοί» στην Ελλάδα, τονίζουν πως η επίτευξη των δημοσι-
ονομικών στόχων είναι εκ των ων ουκ άνευ και καταλή-
γουν πως, αν αντιστοιχούν σε περικοπές δαπανών, και 
μόνο τότε, οι μειώσεις των φορολογικών συντελεστών 
«βγάζουν πράγματι νόημα».
Το κλίμα στους διαδρόμους 
Το ενδιαφέρον του ξένου παράγοντα για την επόμενη 
μέρα στην Ελλάδα αντικατοπτρίζεται σε ερωτήσεις που 
υποβάλλουν το τελευταίο διάστημα σε άτυπες συζητή-
σεις παράγοντες με ρόλο στη διαμόρφωση της ατζέντας 
των θεσμών, οι οποίοι αναρωτώνται χαρακτηριστικά 
ποιες είναι οι πιθανότητες ο Αλέξης Τσίπρας να κερδίσει 
τις επόμενες εκλογές και ποια θα είναι πιθανότατα η στά-
ση του από τη θέση της αντιπολίτευσης.
Ο «βολικός» κ. Τσίπρας 
Αν κάτι είναι πλέον δεδομένο στο ελληνικό ζήτημα αφο-
ρά την άμεση ή έμμεση, συνειδητή ή ασυνείδητη, στήρι-
ξη του ευρωπαϊκού παράγοντα στη σημερινή κυβέρνη-
ση. «Αυτή είναι η κυβέρνηση της Ελλάδας, με αυτήν θα 
πρέπει να δουλέψουμε» είναι η προφανής και πολιτικά 
ορθή απάντηση αξιωματούχων σε επισημάνσεις περί 
ασυνήθιστης νηνεμίας στις πάλαι ποτέ ζωηρές σχέσεις 
των θεσμών με την ελληνική κυβέρνηση.
Ωστόσο, είναι επίσης προφανής και μάλλον εύλογη η 
τάση ωραιοποίησης των δεδομένων γύρω από την ελ-
ληνική οικονομία, ακόμη και αν αυτή δεν υποστηρίζεται 
από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της. Αρκεί μια ματιά 
στο ύψος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου 
προς τους ιδιώτες (5 δισ. ευρώ) και των ιδιωτών προς 
το Δημόσιο (100 δισ. ευρώ). Στον ρυθμό επιστροφής 
των καταθέσεων (35 δισ. λιγότερες από το 2015). Στην 
αξία των μη εξυπηρετούμενων δανείων στις τράπεζες 
(περισσότερα από 100 δισ. ευρώ). Στη δυνατότητα προ-
σέλκυσης επενδύσεων (βυθισμένες στο 12% του ΑΕΠ, 
δηλαδή στο μισό του ευρωπαϊκού μ.ό.).
Όμως στη δύση -ούτε του πρώτου, ούτε του δεύτε-
ρου- του τρίτου προγράμματος στην Ελλάδα προβάλλει 
ισχυρή όσο ποτέ η ανάγκη ενός success story. Εξάλλου 
, ο πάλαι ποτέ λαϊκιστής, όπως τον χαρακτήριζαν οι 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε και Γερούν Ντέισελμπλουμ, Αλέξης 
Τσίπρας θεωρείται ο πιο κατάλληλος να περάσει στην 
ιστορία ως ο ηγέτης που «έβγαλε τη χώρα από το μνη-
μόνιο» επειδή τελικά το εφάρμοσε.
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Προχωρήστε στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς το ταχύ-
τερο δυνατό, είναι το μήνυμα που στέλνει στην κυβέρνηση το 
ΔΝΤ, μιλώντας για κρίσιμη μεταρρύθμιση -στον απόηχο των 
πιέσεων για το ζήτημα και από το ευρωπαϊκό σκέλος των δα-
νειστών. Υπήρξε πρόοδος στις συζητήσεις της πρώτης φάσης 
με τους θεσμούς, δεν ζητάμε νέα μέτρα, παραμένει η ανάγκη 
για βιώσιμη λύση στο χρέος σημείωσε ακόμη ο εκπρόσωπος 
Τύπου του Ταμείου.
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Ταμείου κατά τη σημερινή ενημέ-
ρωση στην Ουάσινγκτον τόνισε ότι «η πλήρης εφαρμογή των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών είναι κρίσιμη, είναι μια σημαντι-
κή διαρθρωτική μεταρρύθμιση» , η οποία σε συνδυασμό με τις 
υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις θα βοηθήσει τις ελληνικές τράπεζες 
στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
«Ενθαρρύνουμε τις αρχές στο να εφαρμόσουν το μέτρο το 
συντομότερο δυνατό», τόνισε, καθώς το Ταμείο εκτιμά ότι η 
σημαντική μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί 
αναγκαία προϋπόθεση προκειμένου να αποκατασταθεί η ομα-
λή ροή χρηματοδότησης από τις τράπεζες.
Πρόοδος με τους θεσμούς
Χωρίς να δώσει λεπτομέρειες σημείωσε ότι κατά τη διάρκεια 
των συζητήσεων που πραγματοποιήθηκαν μεταξύ των επικε-
φαλής των θεσμών και της ελληνικής κυβέρνησης καταγρά-
φηκε σημαντική πρόοδος και επιβεβαίωσε ότι οι επικεφαλής 
θα επιστρέψουν εκ νέου στην Αθήνα για την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης περί τα τέλη Νοεμβρίου.
«Έγινε καλή πρόοδος στις συζητήσεις για τις μεταρρυθμίσεις 
που προωθούνται στο πλαίσιο του προγράμματος» είπε, προ-
σθέτοντας ότι υπάρχει πλήρης ατζέντα και οι συζητήσεις θα 
συνεχιστούν από τα κεντρικά γραφεία των θεσμών, ενώ η επι-
στροφή στην Αθήνα προγραμματίζεται για τα τέλη Νοεμβρίου.
Δεν ζητάμε νέα μέτρα
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο δεν βλέπει κίνδυνο απόκλισης 
από τους δημοσιονομικούς στόχους που έχουν τεθεί στο ελλη-
νικό πρόγραμμα και συνεπώς δεν απαιτεί τη λήψη πρόσθετων 
μέτρων, διαβεβαίωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του Ταμείου, ερω-
τηθείς σχετικά με τη δημοσιονομική κατάσταση.
Επιμένουμε για βιώσιμη λύση στο χρέος
Ο ίδιος τόνισε για ακόμη μία φορά ότι το ΔΝΤ παραμένει πλήρως 
δεσμευμένο στο ελληνικό πρόγραμμα, ωστόσο προκειμένου να 
προχωρήσει και στη χρηματοδότηση του απαιτείται σημαντική 
ελάφρυνση του χρέους.
Δεν παρέλειψε δε να διευκρινίσει ότι το ΔΝΤ δεν εμπλέκεται στο 
σκέλος αυτό, καθώς οι συζητήσεις που αφορούν στην ελά-
φρυνση του Δημοσίου Χρέους διεξάγονται μεταξύ των Ευρω-
παίων δανειστών και της ελληνικής κυβέρνησης.

Μεγάλες μειώσει στις συντάξεις του πρώην ΤΕΒΕ (ΟΑΕΕ), του 
Δημοσίου και των πρώην ευγενών ταμείων (ΔΕΚΟ - Τραπε-
ζών) δείχνουν τα αποτελέσματα από τον επανυπολογισμό 
των ήδη καταβαλλόμενων συντάξεων.
Μάλιστα, σύμφωνα και με τα στοιχεία που παρουσίασε το 
υπουργείο Εργασίας στους εκπροσώπους των δανειστών, 
κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους στην Αθήνα, έχει ολο-
κληρωθεί ο επανυπολογισμός του 75% των συντάξεων, με 
στόχο έως το τέλος του έτους να έχει καλυφθεί το 100%. Οι 
περικοπές θα εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2019, 
όμως εντός του 2018 οι 2,6 εκατ. ήδη συνταξιούχοι πρέπει να 
γνωρίζουν το ύψος της προσωπικής τους διαφοράς και κατά 
συνέπεια, το μέγεθος των επερχόμενων μειώσεων. Σύμφωνα 
με τον νόμο, οι μειώσεις δεν θα μπορούν να ξεπεράσουν το 
18%, ακόμη κι αν η προσωπική διαφορά είναι μεγαλύτερη.
Ο νόμος προβλέπει, επίσης, την κατάργηση των επιδομάτων 
συζύγου και τέκνων, που λαμβάνει μεγάλη μερίδα των συ-
νταξιούχων. Η κυβέρνηση, και δη η ηγεσία του υπουργείου 
Eργασίας, δεσμεύεται ότι και η κατάργηση των επιδομάτων 
θα υπολογιστεί στο ανώτατο όριο περικοπών του 18%.
Οι εργαζόμενοι στον ενιαίο φορέα έχουν, βέβαια, εκφράσει 
επιφυλάξει ως προς την πιστότητα των αποτελεσμάτων, 
επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πρώην ταμεία όπως το Ενιαίο 
Ταμείο Ασφάλισης Αυτοαπασχολουμένων (ΕΤΑΑ) που δεν 
έχουν ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων και κατά συνέπεια ο 
επανυπολογισμός των συντάξεων δεν είναι εύκολος. Eπίσης, 
υπογραμμίζουν ότι ειδικά στις περιπτώσεις παλαιών συντάξε-
ων, για παράδειγμα της δεκαετίας του ’80, είναι σχεδόν αδύ-
νατο να ξαναυπολογιστούν με ακρίβεια οι συντάξεις, και κατά 
συνέπεια εκτιμούν ότι το αποτέλεσμα δεν θα είναι ακριβές.
Όπως χαρακτηριστικά δηλώνει στην «Κ» ο πρόεδρος των 
εργαζομένων στα ασφαλιστικά ταμεία Αντώνης Κουρούκλης, 
αμέσου μετά τη δημοσιοποίηση των επίσημων αποτελε-
σμάτων τόσο η Ομοσπονδία όσο και οι ίδιοι οι συνταξιούχοι 
οφείλουν να ζητήσουν αναλυτικά στοιχεία προκειμένου να 
ελεγχθεί το όποιο αποτέλεσμα.
Οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΚΑ έχουν ήδη προχωρήσει 
στον επανυπολογισμό περίπου 1,9 εκατ. κύριων συντάξεων 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπει ο νόμος Κατρούγκαλου, ήτοι 
εθνική συν ανταποδοτική σύνταξη. Η διαφορά που προκύπτει 
μεταξύ του νέου ποσού που προκύπτει και του ήδη καταβαλ-
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Επανέλαβε πάντως ότι η θέση του ΔΝΤ παραμένει σταθερή ως 
προς το ότι για να υπάρξει χρηματοδότηση από το Ταμείο θα 
πρέπει να γίνει σημαντική ελάφρυνση χρέους, και ως προς το 
εξακολουθεί να χρειάζεται «χρειάζεται βιώσιμη λύση» για το 
χρέος.

λόμενου είναι η λεγόμενη «προσωπική διαφορά», η οποία 
εάν είναι θετική θα κοπεί έως ποσοστό της τάξης του 18%. Οι 
μειώσεις θα επιβληθούν, βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας, το 
2019. Βέβαια, την πρώτη «ψυχρολουσία» οι συνταξιούχοι θα 
τη λάβουν εντός του 2018, καθώς υπάρχει μνημονιακή δέ-
σμευση για ενημέρωση του συνόλου των δικαιούχων, μέχρι 
τον Ιούνιο του επόμενου έτους.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Κ», τα αποτελέσματα των 
επανυπολογισμών ειδικά για τους συνταξιούχους, που ως 
εργαζόμενοι είχαν υψηλούς μισθούς και λίγα έτη ασφάλισή, 
δείχνουν μεγάλες περικοπές.
Το ίδιο συμβαίνει και με τις συντάξεις χηρείας. Σχεδόν το σύνο-
λο των συνταξιούχων του πρώην ΤΕΒΕ αλλά και του πρώην 
Ταμείου Εμπόρων θα υποστούν το ανώτατο όριο των μειώ-
σεων, ήτοι 18%.
Στον αντίποδα μικρές αυξομειώσεις προβλέπονται για τους 
συνταξιούχους του πρώην ΤΣΑ. Μεταξύ 12% και 14% της 
παλαιάς σύνταξης κυμαίνονται οι θετικές προσωπικές διαφο-
ρές και κατά συνέπεια οι μελλοντικές περικοπές στις συντάξεις 
του ΙΚΑ. Οι συνταξιούχοι των πρώην «ευγενών ταμείων» 
(ΔΕΚΟ - Τραπεζών) που είχαν αποχωρήσει με 35 ή και πε-
ρισσότερα έτη ασφάλισή και είχαν υψηλούς μισθούς δεν θα 
έχουν σημαντικές διαφοροποιήσει στις συντάξεις του 2019, 
σε αντίθεση με αυτούς που αποχώρησαν με λίγα έτη ασφά-
λισης και μισθούς πέριξ των 1.500 με 2.000 ευρώ οι οποίοι θα 
δουν περικοπές κατά 10% με 12%. Βέβαια, στο πρώην ταμείο 
των μισθωτών, εξαιτίας της πληθώρας συντάξεων με λίγα 
έτη ασφάλισή (15ετία) που οδηγούσαν στα κατώτατα όρια, 
υπάρχουν και πολλές συντάξεις με αρνητική προσωπική δια-
φορά, που το 2019 θα οδηγήσει σε μικρές αυξήσεις.
Η μέση μείωση που θα έχουν από 1/1/2019 οι σημερινές 
συντάξεις των πολιτικών συνταξιούχων του Δημοσίου είναι 
κοντά στο 18%, λόγω της θετικής προσωπικής διαφοράς που 
δείχνει ο επανυπολογισμός αλλά και της λήψης επιδομάτων 
συζύγου και τέκνων τα οποία καταργούνται.

www.capital.gr

ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡγΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ - 
ΠΟΙΕΣ ΘΑ ΑΝΑΠΤΥχΘΟΥΝ ΤΑχΥΤΕΡΑ ΤΗΝ 
ΕΠΟΜΕΝΗ δΕΚΑΕΤΙΑ

Περίπου εκατό χρόνια πριν, οι πιο συνηθισμένες θέσεις απασχό-
λησης περιλάμβαναν θέσεις στην παραγωγή, τη γεωργία και τις 
τεχνικές υπηρεσίες. Σήμερα, οι θέσεις εργασίας στα επαγγέλματα 
στον κλάδο της υγειονομικής περίθαλψης, στους υπολογιστές 
και στις κατασκευές ολοένα αυξάνονται. Η τεχνολογία και οι με-
ταβαλλόμενες ανάγκες της κοινωνίας σημαίνουν ότι το εργατικό 
δυναμικό εξελίσσεται συνεχώς.

Συνέχεια σελ 19
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ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΣΕΛΙΔΑ 43                                                            10/11/2017

Στα προγράμματα ΕΣΠΑ (επιτέλους) η Αμφίπολη. Μια από τις 
αξιομνημόνευτες στιγμές του υπουργείου Πολιτισμού τους 
τελευταίους μήνες ήταν σίγουρα το γεγονός ότι ο φάκελοι που 
συγκρότησαν υπηρεσίες του προκειμένου να ενταχθούν στο 
ΕΣΠΑ οι εργασίες συντήρησης, αποκατάστασης και θωράκισης 
του μνημείου στην Αμφίπολη επεστράφη ως ανεπαρκής... Έλει-
παν στοιχεία, έγγραφα και επιδείχθηκε προχειρότητα, με αποτέ-
λεσμα να υπάρχει κίνδυνοί να χαθεί το 1.500.000 ευρώ που είχε 
κατορθώσει να δεσμεύσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.
Αυτό συνέβη τον περασμένο Ιούλιο. Τώρα ο φάκελος είναι πλέ-
ον έτοιμος και κατατέθηκε ξανά.
«Το επόμενο διάστημα εντάσσεται στο ΕΣΠΑ η μεγάλη παρέμ-
βαση της περιφέρειας στην Αμφίπολη με 1.500.000 ευρώ» 
δήλωσε ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Απόστολος 
Τζιτζικώστας στην 3η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολού-
θησης ΕΣΠΑ της περιφέρειάς του.
Ο χειμώνας έχει ήδη φτάσει, οι καιρικές συνθήκες απειλούν το 
μνημείο στο οποίο εδώ και τρία χρόνια έχουν γίνει μόνο χω-
ματουργικές εργασίες στον τύμβο προκειμένου να μην καταρ-
ρεύσουν τα πρανή. Είναι επείγουσα ανάγκη να γίνουν εργασίες 
στήριξης και συντήρησης για να αποφευχθεί κατάρρευσή του.
Η εφαρμογή του προγράμματος αποκατάστασης κρίνεται απα-
ραίτητη όχι μόνο για την προστασία του μνημείου, αλλά και για 
να καταστεί εφικτή η επισκεψιμότητά του, που θα καταστήσει 
την περιοχή πόλο έλξης τουριστών.

ΣΤΑ ΠΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ ΕΣΠΑ 
(ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ) Η ΑΜφIΠΟΛΗ

Μία νέα έκθεση σχετικά με τις θέσεις εργασίας και τις βιομηχανί-
ες που πρόκειται να αναπτυχθούν που συνέταξε το Αμερικανικό 
Γραφείο Στατιστικών για την Εργασία (BLS) δείχνει ότι οι θέσεις 
εργασίας που σχετίζονται με τη φροντίδα του γηράσκοντος 
πληθυσμού, την ανάπτυξη της τεχνολογίας και τη συντήρηση 
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναμένεται να σημειώσουν 
μεγάλη ανάπτυξη.
Το Indeed.com -η μηχανή αναζήτησης θέσεων εργασίας που 
έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 20 εκατομμύρια θέσεις 
εργασίας στην πλατφόρμα της- έκανε μια ανάλυση των τε-
λευταίων στοιχείων του Αμερικανικού Γραφείου Στατιστικών, 
επισημαίνοντας ορισμένες θέσεις εργασίας που αναμένεται να 
αναπτυχθούν γρήγορα, καθώς και μερικές που θα αναπτυ-
χθούν με αργό ρυθμό.
10. Μαθηματικοί
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 29,4%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 2.730 ερ-
γαζόμενοι
9. Developers Λογισμικού 
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 30,5%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 794.000 
εργαζόμενοι
8. Βοηθοί φυσικοθεραπευτών
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 30,8%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 85.580 
εργαζόμενοι
7. Στατιστικολόγοι
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 33,4%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 33.440 
εργαζόμενοι
6. Νοσηλευτές
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 36,0%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 150.230 
εργαζόμενοι
5. Προσωπικοί φροντιστές
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 37,4%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 1.492.250 
εργαζόμενοι
4. Οικιακοί βοηθοί
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 37,4%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 104.050 
εργαζόμενοι
3. Κατ’ οίκον φροντιστές υγείας
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 46,7%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 814.300 
εργαζόμενοι
2. Τεχνικοί ανεμογεννητριών
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 96,1%
-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 4.580 ερ-
γαζόμενοι
1. Τεχνικοί εγκατάστασης φωτοβολταϊκών
-Αναμενόμενη ανάπτυξη στην περίοδο 2016-2026 κατά: 
105,3%

-Εκτίμηση τρέχουσας απασχόλησης στο επάγγελμα: 8.870 ερ-
γαζόμενοι
Τα δύο επαγγέλματα που αναμένεται να γνωρίσουν το μεγαλύ-
τερο ποσοστό ανάπτυξης συγκριτικά με τα σημερινά τους επίπε-
δα, είναι οι τεχνικοί εγκατάστασης ηλιακών φωτοβολταϊκών και 
οι τεχνικοί επισκευής ανεμογεννητριών, επαγγέλματα τα οποία 
αναμένεται να αναπτυχθούν κατά 105,3% και 96,1% αντίστοι-
χα. Αλλά και τα δύο αυτά επαγγέλματα απασχολούν μόνο ένα 
μικρό αριθμό Αμερικανών - λιγότερους από 9.000 εργαζόμε-
νους το καθένα, σύμφωνα με τα περυσινά στοιχεία.
Οι κατ’ οίκον φροντιστές υγείας -που παρέχουν στα άτομα με 
αναπηρία ή ηλικιωμένους υπηρεσίες όπως το μπάνιο, το ντύ-
σιμο και η περιποίηση- κατατάσσονται στην τρίτη θέση της 
λίστας και το επάγγελμα αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 46,7% 
την επόμενη δεκαετία. Αυτό το επάγγελμα απασχολεί περίπου 
814.000 εργαζόμενους.
Από τις δέκα πρώτες θέσεις της λίστας με τα επαγγέλματα που 
αναπτύσσονται ταχύτερα, οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλ-
ψης καταλαμβάνουν τις μισές θέσεις. «Καθώς ο πληθυσμός 
γερνάει, η ανάγκη των ανθρώπων για υπηρεσίες υγείας θα αυ-
ξηθεί», λέει ο Jed Kolko, επικεφαλής οικονομολόγος της Indeed.
Κατά την ανάλυση των δεδομένων, ο Kolko διαχώρισε τις θέσεις 
εργασίας σε πέντε κατηγορίες βάσει των απολαβών που προ-
σφέρουν αυτά τα επαγγέλματα κατά μέσο όρο. Αυτό που ανα-
κάλυψε, ήταν ότι οι θέσεις εργασίας με υψηλότερους μισθούς 
αναμένεται να αναπτυχθούν ταχύτερα, ακολουθούμενες από 
τις αμειβόμενες με το χαμηλότερο μισθό θέσεις εργασίας. Η βρα-
δύτερη ανάπτυξη αναμένεται στις θέσεις εργασίας της μεσαίας 
κατηγορίας, με τους μισθούς μεσαίων επιπέδων. «Ορισμένες 
από τις θέσεις εργασίας στην κατηγορία με τους υψηλότερους 
μισθούς περιλαμβάνουν επαγγέλματα στον τομέα της υγεί-
ας, στους υπολογιστές και τα μαθηματικά», εξήγησε ο Kolko. 
«Ορισμένες από τις θέσεις εργασίας στην κατώτερη κατηγορία 
περιλαμβάνουν κάποιες προσωπικές υπηρεσίες και εργασίες 
προσωπικής φροντίδας, όπως οι κατ’ οίκον φροντιστές υγείας».
Οι θέσεις εργασίας με αργή ανάπτυξη
«Η μεγαλύτερη απώλεια θέσεων εργασίας, από άποψη από-
λυτων αριθμών, είναι οι θέσεις σε υπηρεσίες γραφείου και 
γραμματειακής υποστήριξης», λέει ο Kolko. «Οι θέσεις εργασίας 
που έχουν αντικατασταθεί από την τεχνολογία... γραμματείς και 
βοηθοί για την εκτέλεση διοικητικών εργασιών, θέσεις εργασίας 
στην καταχώρηση δεδομένων». Οι άνθρωποι σήμερα στέλνουν 
μόνοι τους τα mails τους και τηρούν το δικό τους πρόγραμμα, 
ενώ η βαρετή δουλειά γραφείου συχνά αντικαθίσταται από την 
ευκολία της τεχνολογίας, εξηγεί.
Φύλο και θέσεις εργασίας
Πολλές από τις θέσεις εργασίας που αναμένεται να παρουσι-
άσουν αργή ανάπτυξη είναι αυτές που απασχολούν υψηλό 
ποσοστό γυναικών. Αλλά το ίδιο συμβαίνει και με όσες αναμέ-
νεται να αναπτυχθούν γρήγορα. «Κατά μέσο όρο», λέει ο Kolko, 
«οι θέσεις εργασίας που παραδοσιακά καταλαμβάνονται από 
γυναίκες αναμένεται να αυξηθούν γρηγορότερα από τις θέσεις 
εργασίας που παραδοσιακά κατέχουν οι άνδρες». Αυτές περι-

λαμβάνουν θέσεις στον κλάδο της υγείας και της προσωπικής 
φροντίδας. «Ο κλάδος που αναμένεται να χάσει θέσεις εργασίας 
είναι η παραγωγή, δηλαδή θέσεις σε εργοστάσια παραγωγής, οι 
οποίες είναι σε συντριπτικό βαθμό αντρικές εργασίες».
Πολιτική και θέσεις εργασίας
Σύμφωνα με την ανάλυση της Indeed, όσο πιο πυκνοκατοι-
κημένη είναι μια κοινότητα, τόσο ταχύτερη είναι η αύξηση της 
απασχόλησης εξαιτίας του είδους των θέσεων εργασίας που 
προσφέρονται σε αυτές τις περιοχές. Η πολιτική πόλωση μπορεί 
να διαδραματίσει κάποιο ρόλο, λέει ο Kolko. «Οι περιοχές που 
ψήφισαν υπέρ του Trump, έχουν επαγγέλματα που είναι πιθανό 
να αναπτυχθούν πιο αργά».
Σε περιοχές όπου ο Πρόεδρος Trump κέρδισε με 20 μονάδες 
διαφορά, το 16% των εργαζομένων απασχολούνταν σε επαγ-
γέλματα των οποίων η ανάπτυξη είναι αργή ή συρρικνούμενη, 
ενώ σε περιοχές που ψήφισαν τη Hillary Clinton, μόνο το 13,2% 
των εργαζομένων βρίσκονται σε τομείς με αργή ή συρρικνού-
μενη ανάπτυξη.


