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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ

Άμεση λύση των προβλημάτων 
των μηχανικών ζητά το ΤΕΕ από 

το Υπουργείο Εργασίας

Παρέμβαση του ΣΠΜΕ για αντιμετώπιση του  
φαινομένου των αδικαιολόγητα υψηλών εκπτώσεων

Νέα παρέμβαση με συγκεκριμένα αι-
τήματα, όσον αφορά την εφαρμογή 
του νέου ασφαλιστικού, έκανε χθες το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας προς 
το Υπουργείο Εργασίας. Συγκεκριμένα, 
μετά από απόφαση της Διοικούσας Επι-
τροπής του ΤΕΕ, ο πρόεδρος του Επιμε-
λητήριου Γιώργος Στασινός απέστειλε 
επιστολή προς τον Υφυπουργό Εργασί-
ας Τάσο Πετρόπουλο, σε συνέχεια προ-
ηγούμενων επιστολών και σχετικής συ-
νάντησης που είχε αντιπροσωπεία της 
ΔΕ ΤΕΕ μαζί του, με την οποία τίθενται 
γραπτώς και επιτακτικά τα ζωτικά και 
άμεσα προβλήματα που αντιμετωπίζουν 
100 χιλιάδες και πλέον μηχανικοί. Στην 
επιστολή του Προέδρου του ΤΕΕ ζητεί-
ται η άμεση παρέμβαση του Υφυπουρ-
γού και της κυβέρνησης για:

• Ανάκληση της διαδικασίας της απο-
στολής στο ΚΕΑΟ όλων των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών Μηχανικών, ανεξαρ-
τήτως ύψους και εισπραξιμότητας, είτε 
βρίσκονται, είτε δεν βρίσκονται σε καθε-
στώς ενεργούς ρύθμισης.

• Ανάκληση της Υπουργικής Απόφασης 
για δέσμευση από τις ΔΟΥ των περιουσι-

ακών στοιχείων ασφαλισμένων με ληξι-
πρόθεσμες οφειλές στο ΤΣΜΕΔΕ.

• Μη υποχρέωση καταβολής ασφαλιστι-
κών εισφορών από Μηχανικούς που δεν 
έχουν ενεργά «φορολογικά Βιβλία».

• Λειτουργία της εγγυοδοσίας από το 
ΤΜΕΔΕ αντίστοιχη της εγγυοδοσίας του 
ΤΣΜΕΔΕ.

• Πάγωμα των παλαιότερων ασφαλι-
στικών οφειλών προς το ΤΣΜΕΔΕ, δι-
καίωμα για ρύθμιση αποπληρωμής των 
οφειλών των Μηχανικών από παλαιές 
ασφαλιστικές εισφορές σε 100 άτοκες 
δόσεις. 

• Αύξηση του ορίου οφειλών για να 
βγει κάποιος/α σε σύνταξη, από τις 
15.000,00 € στις 25.000,00 €. Να δί-
νεται επιπρόσθετα η δυνατότητα στον 
ασφαλισμένο (με αίτησή του) να διαγρά-
φει την οφειλή του (με αντίστοιχη απώ-
λεια ασφαλιστικού χρόνου).

• Επίλυση του  ζητήματος που δημι-
ουργήθηκε από την πρόσφατη επιβολή 
αναδρομικών εισφορών από το 2011 
σε μισθωτούς Μηχανικούς, πολλοί από 
τους οποίους μπορεί να είναι άνεργοι 
σήμερα.

Άμεση παρέμβαση 
για την επίλυση 
των προβλημάτων 
των 100 χιλιάδων 
και πλέον μηχα-
νικών, τα οποία 
δημιουργεί το 
νέο ασφαλιστικό 
σύστημα, ζητά 
το ΤΕΕ από την 
Κυβέρνηση

ΣΗΜΕΡΑ

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

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

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

•  ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ: Άμεση λύση των προβλημάτων των 
μηχανικών ζητά το ΤΕΕ από το Υπουργείο Εργασίας 
(σελ.1)

•  Παρέμβαση του ΣΠΜΕ για αντιμετώπιση του φαι-
νομένου των αδικαιολόγητα υψηλών εκπτώσεων 
(σελ.1,3)

•  Έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τα απόβλητα(σελ.3)

•  Στο 70% οι εξαγωγές για την εξορυκτική - μεταλ-
λουργική βιομηχανία το 2016 (σελ.3)

•  Νέες υποδομές αποθήκευσης αερίου σε Ρεβυ-
θούσα, Καβάλα και Αλεξανδρούπολή σχεδιάζει το 
ΥΠΕΝ (σελ.4)

•  Στα 4,5 δισ. ευρώ το κόστος της κατασκευής του 
ΤΑΡ από την Ελλάδα έως την Ιταλία (σελ.5)

•  Τα τρία στάδια για να προχωρήσει από το ΤΑΙΠΕΔ η 
αξιοποίηση του 17% της ΔΕΗ (σελ.6)

•  Βελτίωση τιμών στη δεύτερη δημοπρασία ΝΟΜΕ 
(σελ.6)

•  Τα πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για 
σοβαρές παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθε-
σίας (σελ.7)

•  Σημαντικά οφέλη από την αξιοποίηση του διαστημι-
κού φάσματος, μέσω του  ΕΚΔΕ (σελ.8)

•  Η Ελλάδα 69η μεταξύ 142 χωρών στις ταχύτητες του 
Διαδικτύου (σελ.9)

•  Έρευνες για την ψηφιακή εγκληματικότητα και τις 
απάτες (σελ. 8,9)

•  Ουρές επαγγελματιών στις Εφορίες για κλείσιμο 
βιβλίων λόγω των εξοντωτικών  εισφορών (σελ. 10)

•  Οικονομικές ειδήσεις (σελ10,11)

•  Ρεπορτάζ για τις ψευδείς διαφημίσεις, τις ψευδείς 
ειδήσεις και τη «μετα-αλήθεια» (σελ.12)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα Τύπου (σελ.13)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.14-15)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές 
ειδήσεις. Με την επιστολή  του προέδρου του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος, Δρ Βασίλη Μπαρδάκη, προωθήθηκε 

στο Υπουργείο Υποδομών πρόταση για την αντιμετώπιση του φαινομένου των αδικαιολόγητα χαμηλών προσφορών.  
Η πρόταση στηρίζεται σε φινλανδική έρευνα (Association of Finnish Architects' Offices ATL, 2009) και αποτελεί ένα 
πρώτο-απλό μέτρο (ένα βασικό αντικίνητρο), το οποίο εύκολα εφαρμόζεται στις διαδικασίες που περιλαμβάνουν 
Τεχνική Αξιολόγηση. Χαρακτηριστικά, απαιτείται μικρή προσθήκη στη σχετική Εγκύκλιο του Υπουργείου καθώς και 
μικρή προσθήκη στα Πρότυπα Τεύχη Διαγωνισμών Δημοσίων Συμβάσεων. Ο παράλογος ρυθμός αύξησης των εκ-
πτώσεων είναι κοινώς αποδεκτό ότι: υποβαθμίζει την ποιότητα Μελετών & Έργων, αυξάνει την Ανεργία στον Κλάδο 
των Κατασκευών και την αναγκαστική μετανάστευση των Μηχανικών, τελικώς οδηγεί σε μεγαλύτερο πραγματικό 
κόστος Έργων για την Πολιτεία. Διαβάστε αναλυτικά για την επιστολή στη σελίδα 3. 



Ο Σύλλογος Νεανικής Επιχειρηματικότητας και το 
Startup Europe – European Committee Initiative, 
διοργανώνουν, για 2η συνεχόμενη χρονιά, συνέ-
δριο για τις νεοφυείς (startups) επιχειρήσεις, σε 
πόλεις της Κρήτης.
Αναλυτικά το πρόγραμμα όπως ανακοινώθηκε από 
τους διοργανωτές έχει ως εξής:
• Χανιά – Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου – (σε 
συνδιοργάνωση με το ΚΕΠΠΕΔΗΧ-ΚΑΜ και την 
Π.E. Χανίων)
3 Φεβρουαρίου 2017 (για κράτηση θέσεων https://
sewcrete_chania.eventbrite.com)
• Ηράκλειο – Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο 
Ηρακλείου
7 Φεβρουαρίου 2017 (κράτηση θέσεων, https://
sewcrete_heraklion.eventbrite.com)
• Ρέθυμνο – Σπίτι Πολιτισμού
10 Φεβρουαρίου 2017 (κράτηση θέσεων https://
sewcrete_rethymno.eventbrite.com).
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το 
Startup Europe Week οργανώνεται από την Ευρω-
παϊκή επιτροπή, ως μέρος των δραστηριοτήτων του 
Startup Europe Initiative με τοπικό πρεσβευτή το 
Σύλλογο Νεανικής Επιχειρηματικότητας. Σκοπός 
του συνεδρίου, είναι η προβολή των δράσεων του 
Startup Europe και των άλλων τοπικών εγχειρη-
μάτων που αναπτύσσονται σε 28 χώρες και 200+ 

περιοχές, ώστε να καλλιεργήσουν το πνεύμα του 
επιχειρείν στην Ευρώπη.
Στο φετινό Startup Europe Week Crete, οι ομιλίες 
και τα δρώμενα, θα επικεντρωθούν σε ουσιαστικά 
ζητήματα γύρω από τις έννοιες της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας, της αξιοποίησης της ιδέας, 
των startups και της καινοτομίας. Θα παρευρί-
σκονται και φέτος εκπρόσωποι τοπικών φορέων, 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, κοινωνικών οργανώσε-
ων, αλλά και διεθνώς επιτυχημένοι επιχειρηματίες, 
startuppers, επιστήμονες, επενδυτές, business 
angels, εκπρόσωποι θερμοκοιτίδων και Venture 
Capitals όπως και σύμβουλοι επιχειρήσεων. Στο 
πλαίσιο του συνεδρίου θα διεξαχθούν ομιλίες, 
συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, παρουσιάσεις 
εργασιών, εργαστήρια, live events και networking / 
party events».
Υποστηρικτές του Startup Europe Week Crete 
είναι: Τεχνικό Επιμελητήριο Δυτ. Κρήτης, Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ανατ. Κρήτης, Γραφείο Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Ελλάδα, Γραφείο Ευρωκοινοβου-
λίου στην Αθήνα, Περιφερειακή Ενότητα Χανίων, 
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, Δήμος Ηρακλεί-
ου, Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Ρεθύμνου, 
Εμποροβιομηχανικό Επιμελητήριο Χανίων, Πανεπι-
στήμιο Κρήτης, Πολυτεχνείο Κρήτης,κ.ά. φορείς.
Πληροφορίες: www.startupcrete.com
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: τεχνικής ενημέρωσης: «Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – Τεχνικές 
Προκλήσεις κατά την Κατασκευή του Έργου»    
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Ενημερωτική εκδήλωση για 
τους μηχανικούς σχετικά με το νέο ασφαλιστικό 
(ασφαλιστικές εισφορές, εγγυοδοσία, νέο ταμείο 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. κτλ.). ΚΟΖΑΝΗ

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

Ελληνικό Παράρτημα της 
ASHRAE

Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας/τμήματος Δυτικής 
Μακεδονίας

Πανεπιστήμιο Πατρών

15
Φεβρουαρίου

2017

6
Φεβρουαρίου

2017

21-22
Φεβρουαρίου

2017
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Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Συνέδριο για τις νεοφυείς επιχειρήσεις 

   Το ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, σε 
συνεργασία με το ΓΕΩΤΕΕ- Παράρτημα ΚΜ 
και τον Δικηγορικό Σύλλογο Θεσσαλονίκης, 
διοργανώνει την επόμενη ενημερωτική 
εκδήλωση-σεμινάριο (μετά την επιτυχία 
της εκδήλωσης στην Κατερίνη),  με θέμα: 
«Αναρτήσεις Δασικών Χαρτών στη Θεσσα-
λονίκη». Θα ακολουθήσει εκδήλωση στον 
Πολύγυρο, σύμφωνα με τη σειρά ανάρτησης 
των Δασικών Χαρτών.
Η εκδήλωση στη Θεσσαλονίκη θα πραγ-
ματοποιηθεί την Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 
2017, στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγ. 
Αλεξάνδρου 49), από τις 10:00 έως τις 
13:00. Απευθύνεται στα μέλη των τριών φο-
ρέων αλλά και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση 
και κατά τη διάρκειά της θα παρουσιαστούν 
θέματα ενημερωτικά σχετικά με την σύνδε-
ση της κτηματογράφησης με τους δασικούς 
χάρτες, διευκρινιστικά για τις αναρτήσεις, 
καθώς και νομικά θέματα για το καθεστώς 
που διέπει τις ενστάσεις κ.λ.π.
Στόχος των εκδηλώσεων είναι η ενημέρωση 
των επιστημόνων που ασχολούνται με το 
θέμα, μηχανικών, νομικών και δασολόγων, 
δεδομένης της σημασίας των χαρτών στον 
χωροταξικό σχεδιασμό, την προάσπιση 
του φυσικού περιβάλλοντος, το ιδιωτικό 
ενδιαφέρον.
Η ανάρτηση δασικών χαρτών ανά την 
επικράτεια ξεκίνησε την Παρασκευή 13 
Ιανουαρίου, ολοκληρώνεται καταρχήν στις 
10 Φεβρουαρίου και αφορά σε 33 περιοχές 
της χώρας, καλύπτοντας συνολικά 46.8 
εκατομμύρια στρέμματα.

"Αναρτήσεις δασικών  
χαρτών στη Θεσσαλονίκη"
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Παρέμβαση του ΣΠΜΕ για αντιμετώπιση του φαινομένου των αδικαιολόγητα 
υψηλών εκπτώσεων

Στο 70% οι εξαγωγές για την εξορυκτική - μεταλλουργική βιομηχανία το 2016
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Στην επιστολή του Προέδρου του ΣΠΜΕ Δρ. Βασίλη Μπαρδάκη προς τον Πρόεδρο 
του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων / Τμ. Κατασκευών Αντώνιο Κοτσώνη, τον Γενι-
κό Γραμματέα Υποδομών Γιώργο Δέδε και τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφο-
ρών Χρήστο Σπίρτζη, τονίζεται ότι ο Σύλλογος, σε αρμονία με όλο τον Τεχνικό Κό-
σμο, κατ΄αρχήν χαιρετίζει την αναγνώριση του προβλήματος των ανεξέλεγκτων 
εκπτώσεων και την πρόθεση για επίλυσή του, και επισημαίνει τη βασική και απα-
ρέγκλιτη αρχή της μή αποδοχής προσφορών κάτω του κόστους, Σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην επιστολή, προτείνεται, με βάση τη διεθνή βιβλιογραφία - ένα 
πρώτο-απλό μέτρο (ένα βασικό αντικίνητρο), το οποίο εύκολα εφαρμόζεται στις 
διαδικασίες που περιλαμβάνουν Τεχνική  Αξιολόγηση. Χαρακτηριστικά αναφέρε-
ται ότι από σχετικές δημοσιεύσεις (λχ Association of Finnish Architects' Offices 
ATL, 2009), οι προτάσεις των οποίων δοκιμάστηκαν μέσω παραμετρικών αναλύ-
σεων και πραγματικών παραδειγμάτων (παλαιότερων διαγωνισμών), προκύπτει 
ότι η κανονικοποίηση των επί μέρους βαθμολογιών (τεχνικής και οικονομικής 
αξιολόγησης προσφορών) δύναται να αναχαιτίσει σε μεγάλο βαθμό τον παράλογο 
ρυθμό αύξησης των εκπτώσεων, ο οποίος είναι κοινώς αποδεκτό ότι: 
• υποβαθμίζει την ποιότητα Μελετών & Έργων,
• αυξάνει την Ανεργία στον Κλάδο των Κατασκευών και την αναγκαστική μετανά-
στευση των Μηχανικών,

• τελικώς οδηγεί σε μεγαλύτερο πραγματικό κόστος Έργων για την Πολιτεία.
Η κανονικοποίηση των βαθμολογιών αποτελεί προληπτικό μέτρο και πλεονε-
κτεί των άλλων συμπληρωματικών μέτρων (λχ χαρακτηρισμός και μετά αιτιολό-
γηση ασυνήθιστα χαμηλής προσφοράς), τα οποία υπό τη μορφή που ανακοινώ-
θηκαν δεν προβλέπεται να εισφέρουν άμεσα στην επίλυση του προβλήματος. 
Η ενεργοποίηση του προτεινόμενου μέτρου είναι ευχερής και μπορεί να είναι 
άμεση. 
Χαρακτηριστικά, απαιτείται : 
• μικρή προσθήκη* στην Εγκύκλιο με τίτλο «Στάθμιση των επιμέρους κριτηρίων 
ανάθεσης και συντελεστές βαρύτητας των κριτηρίων ανάθεσης που σχετίζονται 
με την τεχνική προσφορά, ανά κατηγορία έργου και μελέτης και ανά εκτιμώμενη 
αξία σύμβασης», και
• μικρή προσθήκη* στα αντίστοιχα Πρότυπα Τεύχη.
* / πχ
H συνολική βαθμολογία κάθε προσφοράς U προκύπτει από το άθροισμα των 
κανονικοποιημένων βαθμολογιών: 

0.75 *
 UTΠi - μέση UΤΠ   

+    0.25 *  
   UOΠi - μέση UOΠ

 τυπική απόκλιση UΤΠ     τυπική απόκλιση UOΠ

Ανθεκτικότητα επέδειξε ο κλάδος της εξορυκτικής - μεταλλουργικής βιομη-
χανίας το 2016, με το ποσοστό των εξαγωγών για τα 30 μέλη-βιομηχανίες να 
αγγίζει το 70%, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ανέστη Ντόκα για την εφημερίδα 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ. «Ήταν ασφαλώς μία σταθερή χρονιά το 2016 για τον κλάδο, 
με τις εξαγωγές να υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις-μέλη μας και να έχουν 
ελάχιστες αναταράξεις σε σύγκριση με άλλους κλάδους της ελληνικής οικο-
νομίας», δήλωσε στη «Κ» ο πρόεδρος του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχει-
ρήσεων Αθανάσιος Κεφάλας, κάνοντας μία πρώτη αποτίμηση της χρονιάς που 
ολοκληρώθηκε και ενώ μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η συγκέντρωση 
των στοιχείων από τα μέλη του συνδέσμου μεταλλευτικών επιχειρήσεων. Την 
καλύτερη εικόνα παρουσίασαν οι εταιρείες μαρμάρων λόγω του υψηλού δεί-
κτη εξωστρέφειας, καθώς αναζήτησαν νέους πελάτες στη διάρκεια του 2016 
στις αγορές της Ασίας, της Λατινικής και Βόρειας Αμερικής. Μάλιστα, υπήρ-
ξαν βιομηχανίες μαρμάρου με διψήφιο αριθμό αύξησης στον ετήσιο κύκλο 
εργασιών. Καλή εικόνα παρουσίασαν και οι εγχώριες τσιμεντοβιομηχανίες με 
αύξηση των εξαγωγών, όπου μεγαλύτερο γεγονός ήταν η είσοδος του Τιτάνα 
στην αγορά της Βραζιλίας. Οπως επισημαίνει ο κ. Κεφάλας, «είμαστε ίσως ο 
μοναδικός κλάδος της ελληνικής βιομηχανίας που δεν απολύσαμε προσω-
πικό από τους συνολικά 16.000 εργαζομένους στον κλάδο, ενώ σε αρκετές 
περιπτώσεις οι εταιρείες-μέλη προχώρησαν και σε λογικές αυξήσεις των 
μισθολογίων. Οι εξορυκτικές επιχειρήσεις παραμένουν ένας από τους μεγα-
λύτερους εργοδότες της χώρας, με σημαντικό ρόλο στην καταπολέμηση της 
ανεργίας ειδικά στην ελληνική περιφέρεια», προσθέτει ο κ. Κεφάλας. Σήμερα 
οι εξορυκτικές - μεταλλουργικές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν το 3,4% του 

εγχώριου ΑΕΠ, που αντιστοιχεί σε αξία στα 6,2 δισ. ευρώ. Να αναφέρουμε ότι, 
σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επι-
χειρήσεων, το ανεκτέλεστο υπόλοιπο επενδύσεων ανέρχεται στα 2 δισ. ευρώ 
στην Ελλάδα μέχρι και το 2020. Επίσης, το 2015 οι εξαγωγές του κλάδου ξε-
πέρασαν το 1 δισ. ευρώ. Με βάση σχετική μελέτη που εκπόνησε το ΙΟΒΕ, οι 
δραστηριότητες του εξορυκτικού τομέα παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην 
οικονομία της Αττικής, που αποτελεί τον σημαντικότερο πληθυσμιακό και οι-
κονομικό πόλο της επικράτειας, συνεισφέροντας περίπου 2,1 δισ. ευρώ στην 
ακαθάριστη αξία παραγωγής αυτής της περιφέρειας. Σημαντική συνεισφορά 
σημειώνεται και στην Κεντρική Μακεδονία, ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, 
και της εκμετάλλευσης των πολυμεταλλικών κοιτασμάτων στην περιοχή της 
Χαλκιδικής, συνεισφέροντας περίπου 1 δισ. ευρώ στην ακαθάριστη αξία πα-
ραγωγής της περιφέρειας. Σε ό,τι αφορά τις επιδράσεις της εξορυκτικής βι-
ομηχανίας σε προστιθέμενη αξία, αξίζει να σημειωθεί ότι στον εξορυκτικό 
τομέα οφείλεται περίπου το 12% της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται 
στη Στερεά Ελλάδα (σε απόλυτους όρους, περίπου 740 εκατ. ευρώ προστι-
θέμενης αξίας). Αντίστοιχα, στον εξορυκτικό τομέα οφείλεται περίπου το 4% 
της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται στις περιφέρειες της Ανατολι-
κής Μακεδονίας - Θράκης (300 εκατ. ευρώ), της Δυτικής Μακεδονίας (130 
εκατ. ευρώ) και της Θεσσαλίας (270 εκατ. ευρώ), καθώς και περίπου το 3% της 
προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται στο Νότιο Αιγαίο (160 εκατ. ευρώ). 
Επίσης, σημαντική είναι η συνεισφορά της εξορυκτικής βιομηχανίας στην 
προστιθέμενη αξία που παράγεται στην Κεντρική Μακεδονία (περίπου 500 
εκατ. ευρώ ή περίπου 2,2% της προστιθέμενης αξίας της περιφέρειας).

Τα απόβλητα των εξορυκτικών και των λοιπών 
δραστηριοτήτων αποτελούν τον μεγαλύτερο όγκο 
του συνόλου των παραγόμενων αποβλήτων και 
κυμάνθηκαν από 77,9% το 2004 έως 88,8% το 
2014. Σύμφωνα με τη σχετική έρευνα της ΕΛ-
ΣΤΑΤ, τα αστικά απόβλητα αποτελούν την δεύτερη 

σε όγκο κατηγορία του συνόλου και κυμάνθη-
καν από 15,2% το 2004 έως το 7,9% το 2014. Η 
συμμετοχή των ανακυκλώσιμων αποβλήτων επί 
του συνόλου, κυμάνθηκε από 5,1% το 2004 έως 
το 2,9% το 2014. Τα χημικά και τα νοσοκομειακά 
απόβλητα συμμετέχουν με μικρότερη αναλογία 

στον συνολικό όγκο και κυμάνθηκαν από 1,4% 
το 2004 έως 0,3% το 2014.  Οι λάσπες είναι ξε-
χωριστό τμήμα των αστικών κυρίως αποβλήτων 
και αποτελούν τη μικρότερη σε όγκο κατηγορία 
αποβλήτων, η οποία κυμάνθηκε από 0,3% το 2004 
έως 0,2% το 2014. 

Το μεγαλύτερο μέρος των αποβλήτων προέρχεται από την εξορυκτική βιομηχανία



Νέες υποδομές αποθήκευσης αερίου σε Ρεβυθούσα, Καβάλα  
και Αλεξανδρούπολή σχεδιάζει το ΥΠΕΝ

Ως ζήτημα πρώτης προτεραιότητας θέτει πλέον το Υπουργείο Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας τη δημιουργία υποδομών στον τομέα της αποθή-
κευσης αερίου, στο πλαίσιο του συνολικού στρατηγικού σχεδιασμού 
για την ενεργειακή αγορά. Σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ του δη-
μοσιογράφου Θοδωρή Παναγούλη στο  energypress.gr  η σπουδή που 
φαίνεται πλέον να επικρατεί είναι σε μεγάλο βαθμό αποτέλεσμα της 
εν εξελίξει κρίσης εφοδιασμού της ενεργειακής αγοράς (κυρίως στον 
τομέα του αερίου), η οποία ανέδειξε, μεταξύ άλλων, την ανάγκη απο-
θήκευσης αερίου, ενός καυσίμου που θεωρείται βέβαιο ότι θα αποτε-
λεί βασικό «παίχτη» του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας, όσο και 
αν ο λιγνίτης θα συνεχίσει να παίζει τον βαρύνοντα ρόλο του. Σε αυτό 
το πλαίσιο, οι επιτελείς του ΥΠΕΝ μελετούν ήδη όλα τα σχετιζόμε-
να έργα προκειμένου να διαπιστωθεί το σημείο στο οποίο βρίσκονται 
και να διερευνηθούν οι δυνατότητες για την υλοποίηση ή επιτάχυνσή 
τους. Ειδικότερα, συγκεντρώνονται στοιχεία για: την ολοκλήρωση κα-
τασκευής της αναβάθμισης της Ρεβυθούσας,  το σχέδιο δημιουργίας 
υπόγειας αποθήκης αερίου στον κόλπο της Καβάλας, τον πλωτό τερ-
ματικό σταθμό υγροποιημένου αερίου (FSRU) της Αλεξανδρούπολης, 
την ιδέα που έχει εσχάτως κατατεθεί για αγκυροβόληση πλοίου LNG 
στη Ρεβυθούσα ώστε να αυξηθεί η δυνατότητα αποθήκευσης
-Αναβάθμιση Ρεβυθούσας:  Στο ΥΠΕΝ θεωρούν ότι η καθυστέρηση 
στην κατασκευή της 3ης δεξαμενής LNG στη Ρεβυθούσα (έργο που 
έχει αναθέσει ο ΔΕΣΦΑ) είναι καθοριστική και εν πολλοίς αδικαιο-
λόγητη. Ως γνωστόν επρόκειτο να παραδοθεί, μετά από αρκετές ανα-
βολές, στο τέλος του 2016, αλλά παρόλα αυτά οι προβλέψεις τώρα 
κάνουν λόγο για μεγάλες επιπλέον καθυστερήσεις. Με την 3η δεξαμε-
νή  η χωρητικότητα του τερματικού σταθμού αυξάνεται από τα 130.000 
στα 225.000 κυβικά μέτρα, με παράλληλη αναβάθμιση των λιμενικών 
υποδομών ώστε να ελλιμενίζονται μεγαλύτερης χωρητικότητας πλοία 
(180.000 κ.μ. υγροποιημένου αερίου, έναντι των 135.000 κ.μ. που εί-
ναι το σημερινό όριο). Σύμφωνα με μελέτη σκοπιμότητας που εκπο-
νήθηκε για λογαριασμό του ΔΕΣΦΑ το έργο θα οδηγήσει σε μείωση 
του κόστους του αερίου για τους χρήστες σε ποσοστό 1,2%.  Το έργο 
συνοπτικά θα οδηγήσει σε 80% αύξηση του χρόνου που η Ρεβυθούσα 
θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες του εθνικού συστήματος αερίου σε 
συνθήκες κρίσης (χωρίς δηλαδή καθόλου αέριο από τους αγωγούς) 
φτάνοντας μέχρι τις 7 ημέρες. Επίσης θα οδηγήσει σε ενίσχυση του 
ανταγωνισμού καθώς θα αυξήσει στις 28 από τις 18 που ισχύει σήμε-
ρα, τις ημέρες που μπορεί ένας χρήστης να αποθηκεύσει αέριο στη 
Ρεβυθούσα.
-Υπόγεια αποθήκη Καβάλας:  Με άλλο μάτι, σαφώς ευνοϊκότερο, βλέ-
πουν πλέον στο ΥΠΕΝ την υπόθεση της μετατροπής του εξαντλημένου 
κοιτάσματος φυσικού αερίου στον κόλπο της Καβάλας, σε υπόγεια 
αποθήκη αερίου. Έχει ζητήσει μάλιστα να επανενταχθεί και πάλι το 
project στα Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ε.Ε. (PCI). Αρμόδια στε-
λέχη εκτιμούν ότι θα υπάρξουν κινήσεις ώστε η υπόθεση της υπόγειας 
αποθήκης να ξεμπλοκάρει από το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο με τη σειρά του 
δεν δείχνει ιδιαίτερο ζήλο για την αξιοποίηση του χώρου που έχει 
περιέλθει στην ιδιοκτησία του. Πληροφορίες του energypress ανα-
φέρουν ότι η Ομάδα Εργασίας που είχε συσταθεί στο ΥΠΕΝ για τη 
διερεύνηση των δυνατοτήτων αξιοποίησης της Υπόγειας Αποθήκης 
Φυσικού Αερίου «Νότια Καβάλα» πρόκειται να εισηγηθεί να προχω-
ρήσουν οι διαδικασίες αξιοποίησης ακόμα και αν κάτι τέτοιο σημαίνει 
ότι θα τεθεί θέμα για «επιστροφή» της αρμοδιότητας και της ευθύνης 
από το ΤΑΙΠΕΔ στην κυβέρνηση. Οι πρώτες εκτιμήσεις μάλιστα αναφέ-
ρουν ότι παρότι η αρχική μελέτη ανέβαζε σε 400 εκατ.ευρώ το κόστος 

κατασκευής, υπό τις σημερινές συνθήκες το κόστος θα είναι περίπου 
το μισό, πράγμα που κάνει πιο εύκολη τη βιωσιμότητα της επένδυ-
σης. Η επιχειρηματολογία στηρίζεται, τόσο στο ζήτημα της ασφάλειας 
εφοδιασμού, όσο και στο ότι μια υπόγεια αποθήκη θα μπορούσε να 
συμβάλλει στην ενίσχυση του ενεργειακού γεωπολιτικού ρόλου της 
χώρας μας και να ενταχθεί στην ευρύτερη προσπάθεια ανάδειξής της 
σε ενεργειακό κόμβο. Στα κριτήρια της Ομάδας Εργασίας προφανώς 
περιλαμβάνονται οι ανάγκες αποθήκευσης που φαίνεται ότι θα δη-
μιουργηθούν στην ευρύτερη περιοχή μετά την πλήρη ανάπτυξη των 
κοιτασμάτων του Ισραήλ και της Κύπρου. Επίσης η προοπτική λειτουρ-
γίας του αγωγού ΤΑΡ το 2020 που αναβαθμίζει το ρόλο μιας υπόγει-
ας αποθήκης φυσικού αερίου, όπως αυτή της Καβάλας, καθώς στη 
διαδρομή του αγωγού δεν υπάρχει σε λειτουργία άλλη αποθήκη. Στις 
δε γειτονικές με την Ελλάδα χώρες, η μόνη αποθήκη φυσικού αερίου 
σε λειτουργία, είναι αυτή του Σίρεν στη Βουλγαρία, με περιορισμένες 
όμως δυνατότητες αποθήκευσης και παροχής αερίου στο σύστημα. 
Αντίστοιχα, λόγοι ασφάλειας εφοδιασμού είναι αυτοί που κάνουν την 
Ευρωπαϊκή Ένωση να επιδιώκει τη δημιουργία τέτοιων χώρων, γεγο-
νός που αποδεικνύεται από το ότι το έργο είχε αρχικώς ενταχθεί στα 
Έργα Κοινού Ενδιαφέροντος της Ε.Ε. (PCI) για να απενταχθεί πέρυσι, 
στο βαθμό που η υπόθεση δεν είχε κάποια θετική εξέλιξη. Υπενθυ-
μίζεται ότι το κοίτασμα της Νότιας Καβάλας συνεχίζει να ελέγχει η 
Energean Oil, η ελληνική εταιρεία που εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα 
της περιοχής, και η οποία επανειλημμένα έχει προτείνει την αξιοποίη-
σή της από την ίδια, μέσω της μετατροπής της σημερινής άδειας εκμε-
τάλλευσης σε άδεια αποθήκευσης φυσικού αερίου, κάτι που επιτρέπει 
η ισχύουσα νομοθεσία.
-FSRU Αλεξανδρούπολης: Το έργο είναι βεβαίως ιδιωτικό και εξαρ-
τάται απολύτως από την πορεία και την πρόοδο του ελληνοβουλγα-
ρικού αγωγού  IGB. Αποτελεί ωστόσο στρατηγική επιλογή του ΥΠΕΝ 
για λόγους που σχετίζονται, αφενός μεν με την ασφάλεια εφοδιασμού 
της χώρας μας, αφετέρου με το ρόλο που φιλοδοξεί να διαδραματίσει 
ως ενεργειακός κόμβος διαμεταφοράς. Το έργο αποτελείται από μία 
υπεράκτια πλωτή μονάδα παραλαβής, αποθήκευσης και αεριοποίησης 
Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου και από ένα σύστημα υποθαλάσσι-
ου και χερσαίου αγωγού. Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης έχει επίσης 
τη δυνατότητα να συνδεθεί και να τροφοδοτεί με φυσικό αέριο και 
άλλα συστήματα μεταφοράς φυσικού αερίου που προγραμματίζεται 
να αναπτυχθούν στο μέλλον όπως ο TAP. Το ΑΣΦΑ Αλεξανδρούπολης 
αποσκοπεί στη δημιουργία μίας τέταρτης πύλης εισαγωγής φυσικού 
αερίου στη χώρα μας, δυναμικότητας παροχής έως 700.000 κυβικών 
μέτρων ανά ώρα ή 6,1 δισ. κυβικών μέτρων φυσικού αερίου ετησίως 
και αποθηκευτικής ικανότητας έως 170.000 κυβικών μέτρων υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου. Η εμπορική λειτουργία του έργου, αν ληφθεί 
σύντομα η οριστική επιχειρηματική απόφαση κατασκευής,  αναμένεται 
το 2019.
-Αγκυροβολημένο πλοίο LNG στη Ρεβυθούσα:  Η λύση του να «δέ-
σει» σε μόνιμη βάση ένα πλοίο μεταφοράς LNG στις εγκαταστάσεις 
της Ρεβυθούσας, χωρητικότητας, για παράδειγμα, 120.000 κυβικών 
μέτρων, και να χρησιμοποιείται ως αποθηκευτικός χώρος, «έπεσε» 
στο τραπέζι από παράγοντες του κλάδου με αφορμή την τρέχουσα κρί-
ση εφοδιασμού. Πρόκειται για «φθηνή» λύση (επιπέδου 10 με 15 εκατ. 
ευρώ) με πεπερασμένη βεβαίως απόδοση, με το πλεονέκτημα ωστόσο 
ότι είναι άμεσης υλοποίησης. Το ΥΠΕΝ εξετάζει και αυτή τη λύση, του-
λάχιστον σε επίπεδο σεναρίου εργασίας, παρότι εκτιμάται ότι το βάρος 
θα πέσει στα πιο «σταθερά» έργα υποδομών.
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Ενδιαφέρον της ΕΤΕπ για τις ενεργειακές  
αποκρατικοποιήσεις στην Ελλάδα

H Ελλάδα μπορεί να προσελκύσει το αμερικανικό επενδυτικό  
ενδιαφέρον στη ενέργεια δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας 

Στα 4,5 δισ. ευρώ το κόστος της κατασκευής του ΤΑΡ  
από την Ελλάδα έως την Ιταλία

Τη βούληση της EBRD να συμμετάσχει σε αποκρατικο-
ποιήσεις, ειδικά στον κλάδο της ενέργειας, εξέφρασε 
σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ ο Πίτερ Σάνφεϊ, υποδιευ-
θυντής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης για θέματα οικονομίας και πολιτικής στις χώ-
ρες όπου επενδύει ο οργανισμός και αρμόδιος οικονο-
μολόγος για την Ελλάδα. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ 
που μετέδωσε το  energypress.gr  ειδικότερα, ο κ. Σάν-
φεϊ επαναβεβαίωσε το ενδιαφέρον της EBRD να συμμε-
τάσχει σε διαγωνισμούς ως υποστηρικτικός χρηματοδό-
της, ιδιαίτερα στο χώρο της ενέργειας. Διευκρίνισε πως 
σε πρώτη φάση θα πρέπει να δούμε πώς θα λειτουργεί 
το νέο υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων, τώρα που έχει 
λυθεί το θέμα της διοίκησής του. Εάν οι διαγωνισμοί γί-
νουν σωστά, υπάρχουν επενδυτές που ενδιαφέρονται για 
την Ελλάδα, είπε. Επισήμανε πως η έλευση κεφαλαίων 
και η αυξημένη εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα μπορούν 

να φέρουν πληθώρα θετικών στη χώρα μας, όπως θέ-
σεις εργασίας, τεχνογνωσία, ανταγωνισμό, χαμηλότερο 
κόστος και καλύτερη ποιότητα ζωής για τον μέσο πο-
λίτη. Αν και η EBRD δεν είναι μέρος των θεσμών που 
χρηματοδοτούν τα προγράμματα στήριξης της Ελλάδας, 
σε περίπου δύο χρόνια παρουσίας στη χώρα μας έχει 
επενδύσει 800 εκατομμύρια ευρώ σε διάφορα επενδυτι-
κά σχέδια, υποστηρίζοντας υγιείς ιδιωτικές επιχειρήσεις 
που δυσκολεύονται να βρουν κεφάλαια από εγχώριες 
-τραπεζικές- πηγές. Σχετικά με τη δεύτερη αξιολόγηση, 
είπε ότι η επιτυχής ολοκλήρωση της είναι το «κλειδί» για 
να δρομολογηθούν νέες επενδύσεις στην Ελλάδα, τονί-
ζοντας παράλληλα ότι το κυριότερο ζητούμενο στο μυαλό 
των περισσότερων επενδυτών δεν είναι η ελάφρυνση του 
χρέους, αλλά η μακροπρόθεσμη σταθερότητα της χώρας. 
Επίσης, εκτίμησε πως τόσο στα δημοσιονομικά όσο και 
στο μέτωπο της κεφαλαιακής επάρκειας των τραπεζών η 

Ελλάδα βρίσκεται σε καλό δρόμο.  Οι μελέτες της EBRD 
καταδεικνύουν βαθιά απαισιοδοξία στην ελληνική κοι-
νωνία, ωστόσο, ο κ. Σάνφεϊ επισήμανε ότι σε μακροοι-
κονομικό επίπεδο υπάρχουν πλέον λόγοι για αισιοδοξία, 
εκτιμώντας πως η οικονομία έχει μεγάλες δυνατότητες 
ανάκαμψης και προσέλκυσης επενδύσεων. Το «κλειδί», 
τόνισε, δεν είναι η βαθιά ελάφρυνση του χρέους ούτε η 
συρρίκνωση του εργατικού κόστους, κάτι που δεν απα-
σχολεί ιδιαίτερα εν δυνάμει επενδυτές με τους οποίους 
μιλά η EBRD.  
Είναι η προβολή μίας εικόνας σταθερότητας που θα δίνει 
αίσθημα ασφάλειας σε όσους θέλουν να φέρουν κεφά-
λαια στη χώρα μας, είπε, προσθέτοντας ότι οι επενδυτές 
θα ήθελαν μεν κάποια διαβεβαίωση για τη μακροπρόθε-
σμη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά συνάμα είναι πραγ-
ματιστές και η κύρια ανησυχία τους για τη χώρα μας δεν 
είναι η τυχόν αναδιάρθρωση του χρέους.

Η  Ελλάδα και ΗΠΑ μπορούν να διευρύνουν τα πε-
ριθώρια συνεργασίας τους σε εμπόριο, επενδύσεις 
και οικονομική ανάπτυξη, σημείωσε ο υπουργός Οι-
κονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου στην εκδήλωση 
για το νέο έτος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου 
και δημοσιεύματα του οικονομικού Τύπου.  Όπως 
είπε ο υπουργός: «πιστεύω ακράδαντα πως η συ-
νεργασία των δύο κρατών που σήμερα επεκτείνεται 
και σε ζητήματα που περιλαμβάνουν την ανάπτυξη 
των εμπορικών σχέσεων, την ενέργεια, τη διαφάνεια 
του χρηματοπιστωτικού συστήματος και την προστα-
σία των πνευματικών δικαιωμάτων, μπορεί να προ-
σελκύσει το αμερικανικό επενδυτικό ενδιαφέρον 
σε τομείς όπως η ναυτιλία, οι τράπεζες, η ενέργεια 
και το φάρμακο». Ο κ. Παπαδημητρίου σχολίασε ότι 

συμμερίζεται την αισιοδοξία του Αμερικανού πρέσβη 
στην Ελλάδα, Τζέφρι Πάιατ, για το μέλλον των ελλη-
νοαμερικανικών σχέσεων, ο οποίος με την ευκαιρία 
της ορκωμοσίας του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ 
Τράμπ, δήλωσε πως «υπάρχει δυναμική και ισχυρή 
δέσμευση και από τα δύο κόμματα, το Ρεπουμπλικα-
νικό και το Δημοκρατικό στη συμμαχία με την Ελλά-
δα, καθώς και ισχυρή σχέση μεταξύ των δύο λαών». 
Επανέλαβε την εκτίμησή του την οποία αποκόμισε 
από την πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ, ότι το 
κλίμα από την πλευρά των επενδυτικών κεφαλαίων 
ήταν θετικό. «Η αίσθησή μου είναι ότι το κλίμα για την 
Ελλάδα έχει ήδη αρχίσει να αλλάζει στο εξωτερικό 
και το έδαφος είναι και πάλι πρόσφορο για επενδύ-
σεις» σημείωσε ο κ. Παπαδημητρίου. Στη συνέχεια ο 
υπουργός αναφέρθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήμα-

τα της χώρας, όπως η γεωστρατηγική της θέση ως δι-
ακομετακομιστικού και ενεργειακού δίαυλου μεταξύ 
Ασίας και Ευρώπης, το σημαντικό περιθώριο τουρι-
στικής αξιοποίησης του φυσικού περιβάλλοντος και 
της πολιτιστικής κληρονομιάς, το εξαιρετικά καταρτι-
σμένο ανθρώπινο δυναμικό, παράγοντες που σε συν-
δυασμό με την πολιτική σταθερότητα την καθιστούν, 
παρόλη την οικονομική κρίση, ιδιαίτερα ελκυστικό 
προορισμό για τους ξένους επενδυτές. Σε αυτό συμ-
βάλλουν, όπως είπε, και οι διευκολύνσεις για ίδρυση 
εταιρείας στην Ελλάδα που προσφέρονται μέσα από 
το νέο αναπτυξιακό νόμο, καθώς και το πρόγραμμα 
χορήγησης αδειών διαμονής σε πολίτες τρίτων χω-
ρών και σε μέλη των οικογενειών τους, που προβαί-
νουν σε αγορά ακίνητης περιουσίας στην Ελλάδα, η 
αξία της οποίας υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

Στα 4,5 δισ. ευρώ υπολογίζεται το κόστος κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ 
από τα σύνορα Ελλάδας-Τουρκίας μέχρι την ηπειρωτική Ιταλία, σύμφωνα με τον Διευ-
θύνοντα Σύμβουλο του ΤΑΡ, Ίαν Μπράντσω. Ο ίδιος, μιλώντας στο πρακτορείο Anadolu, 
ανέφερε πως ο αγωγός θα συνδεθεί με τον τουρκικό αγωγό TANAP στα σύνορα Ελλά-
δας-Τουρκίας και διασχίζοντας τη βόρεια Ελλάδα, την Αλβανία και την Αδριατική Θά-
λασσα, θα συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου της Snam στην Ιταλία. Το μήκος του θα 
φθάσει τα 878 χλμ. με αρχική δυναμικότητα 10 δισ. κ.μ. ετησίως για τη μεταφορά φυσι-
κού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στις ευρωπαϊκές αγορές. Πρόσθεσε ότι το τελικό ποσό 
των 4,5 δισ. ευρώ λαμβάνει υπόψη τις εκτεταμένες τροποποιήσεις της μηχανικής και του 
σχεδιασμού του έργου, που έχουν λάβει χώρα από το 2009, συμπεριλαμβανομένης της 
επέκτασης της διαδρομής του αγωγού κατά σχεδόν 70%, από 520 χλμ. Που ήταν αρχικώς 
στα 878 χλμ. Ο ίδιος είπε, ότι το έργο αναμένεται να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από 

διάφορους οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καθώς και από έναν αριθμό εξαγωγικών οργα-
νισμών και χωρών που εμπλέκονται στην παροχή αγαθών και υπηρεσιών. Σημείωσε δε, 
ότι το χρονοδιάγραμμα χρηματοδότησης του TAP αναμένεται να επιτευχθεί το 2017. Ο 
Μπράντσω τόνισε ότι ο TAP είναι στρατηγικής σημασίας, καθώς θα διαφοροποιήσει τις 
πηγές προμήθειας φυσικού αερίου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σύμφωνα με τον ίδιο, η 
κατασκευή των σταθμών συμπίεσης αναμένεται να ξεκινήσει το α΄ τρίμηνο του 2017 και 
θα διαρκέσει περίπου 2 χρόνια. Η κατασκευή του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού 
στην Αδριατική θα ξεκινήσει –όπως είπε- το χειμώνα του 2018. Ο διευθύνων σύμβουλος 
του αγωγού ανέφερε ότι η κατασκευή του αγωγού προχωράει με ικανοποιητικούς ρυθ-
μούς σε Ελλάδα και Αλβανία και ότι έχουν ολοκληρωθεί πάνω από 260 χλμ. αγωγού από 
τα συνολικά 765 χλμ. που εκτείνεται στο έδαφος των δύο χωρών.



Τα τρία στάδια για να προχωρήσει από το ΤΑΙΠΕΔ  
η αξιοποίηση του 17% της ΔΕΗ

Εντός των στόχων του 2020 η Ε.Ε., σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν

Βελτίωση τιμών στη δεύτερη δημοπρασία ΝΟΜΕ

Βήμα -βήμα θα γίνει η αξιοποίηση του ποσοστού 17% της 
ΔΕΗ που κατέχει το ΤΑΙΠΕΔ, με πρώτο το διαγωνισμό 
για την πρόσληψη συμβούλου, ο οποίος και θα εισηγηθεί 
το βέλτιστό δυνατό μοντέλο, σύμφωνα με ρεπορτάζ του 
δημοσιογράφου Γ. Φυντικάκη στο  energypress.gr . "Η 
εκτίμηση μας είναι ότι μέσα στο Φεβρουάριο θα έχει ικα-
νοποιηθεί και αυτή η υποχρέωση έναντι των δανειστών 
(σσ: η πρόσληψη συμβούλων για τις ενεργειακές ιδιωτι-
κοποιήσεις)", όπως ανέφερε σε πρόσφατη συνέντευξή 
της στα "ΝΕΑ" η εντεταλμένη σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ 
Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου. Σε κάθε όμως περίπτωση, και 
πριν από την λήψη της οποιασδήποτε απόφασης. Το χρο-
νοδιάγραμμα επομένως για την αξιοποίηση του 17% της 
ΔΕΗ έχει συνοπτικά ως εξής : Τον Φεβρουάριο, η προ-
κήρυξη για την πρόσληψη συμβούλου που θα εισηγηθεί 
τρόπους για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του 17%. 
Τέλη Μαρτίου και μετά, η ένταξη της Εταιρείας Συμμε-
τοχών του ΑΔΜΗΕ στο Χρηματιστήριο. Κι αυτό, καθώς η 
απόσχιση του ΑΔΜΗΕ εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευ-
ση της ΔΕΗ στις 17 Ιανουαρίου. Τούτο σημαίνει ότι πριν 
από οποιαδήποτε νέα κίνηση, θα πρέπει να παρέλθει ένα 
διάστημα 60 ημερών, εντός του οποίου οι μέτοχοι έχουν 
το δικαίωμα να εκφράσουν την γραπτή διαφωνία τους. 
Μόλις ολοκληρωθούν οι παραπάνω διαδικασίες, και 
εφόσον φυσικά η κυβέρνηση παράσχει την απαραίτητη 
πολιτική στήριξη, το ΤΑΙΠΕΔ θα λάβει την απόφαση για 
την έναρξη της διαδικασίας πώλησης του 17% των μετο-
χών. Στο δια ταύτα, ο σύμβουλος που θα επιλεγεί από τον 
διαγωνισμό θα κληθεί να εκπονήσει μια μελέτη που θα 
αποτιμά συνολικά τις εξελίξεις στην ενεργειακή αγορά. 

Τόσο το παρόν, δηλαδή τις προκλήσεις που έχει μπροστά 
της η ΔΕΗ (μειούμενη ρευστότητα, μάχη για την συγκρά-
τηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, υποχρεωτική μείωση 
μεριδίου), όσο και τις προοπτικές της (εν προκειμένω τον 
εκσυγχρονισμό του στόλου της), με ό,τι αυτό συνεπάγε-
ται για τυχόν ενδιαφερόμενους επενδυτές. Στην πράξη, 
το ΤΑΙΠΕΔ θέλει να έχει στα χέρια του ένα "μπούσουλα" 
ως προς το σημερινό αλλά κυρίως τον μελλοντικό ρόλο 
που μπορεί να διαδραματίσει η ΔΕΗ, προκειμένου και 
να μπορέσει να δημιουργήσει ένα επενδυτικό αφήγημα 
γύρω από αυτήν. Ούτως ή άλλως, η μελέτη που έχει στα 
χέρια του, έχει ξεπεραστεί από τις ίδιες τις εξελίξεις, εί-
ναι του 2014, όταν το σενάριο μιλούσε για αξιοποίηση της 
ΔΕΗ σε τρία στάδια (πώληση του 66% του ΑΔΜΗΕ, πώ-
ληση της Μικρής ΔΕΗ και εν συνεχεία διάθεση του 17%). 
Το επόμενο βήμα, και εφόσον φυσικά το Ταμείο πάρει το 
πράσινο φως από την κυβέρνηση, θα αφορά την επιλογή 
μιας από τις προτεινόμενες από τον σύμβουλο λύσεις. 
Δηλαδή την παραχώρηση του 17% είτε μέσω στρατηγικού 
επενδυτή, είτε μέσω του ΧΑΑ, εκτός κι αν επιλεγεί η δια-
δικασία του book building. Τα πάντα, όπως εξηγούν όσοι 
παρακολουθούν την διαδικασία, θα εξαρτηθούν από την 
"όρεξη" των επενδυτών, την οποία και θα αναλάβει να δι-
ερευνήσει ο σύμβουλος. Και εννοείται ότι η επενδυτική 
"όρεξη" εξαρτάται τόσο από τα αποτελέσματα της ΔΕΗ, 
όσο και από το γενικότερο επενδυτικό της "story". Όσοι 
παρακολουθούν την εταιρεία, ξέρουν ότι το επενδυτικό 
"story" της ΔΕΗ έχει πολλές γκρίζες ζώνες. Στα μειο-
νεκτήματα ξεχωρίζει το κεφάλαιο της ρευστότητας, η 
οποία και επιδεινώθηκε μετά και την λύση που επελέγη 

για τον ΑΔΜΗΕ. Στα πλεονεκτήματα θα μπορούσε κανείς 
να κατατάξει το επενδυτικό πρόγραμμα νέων μονάδων, 
όπως στην Πτολεμαΐδα (1,4 δισ ευρώ) ή στη Μελίτη από 
κοινού με την CMEC. Το ερώτημα ωστόσο που πρέπει 
να απαντηθεί, προκειμένου και να προσελκύσει η ΔΕΗ 
επενδυτικό ενδιαφέρον είναι ποιες είναι οι προοπτικές 
που έχει η επιχείρηση από το 2020 και μετά. Δηλαδή, 
αν ακόμη και με το μισό από το σημερινό της μερίδιο, 
θα συνεχίζει να διαδραματίζει ρόλο κυρίαρχου παίκτη, 
εφόσον φυσικά καταφέρει και δαμάσει τις παθογένειες 
που κουβαλά από το παρελθόν, με μεγαλύτερο βραχνά 
τα ληξιπρόθεσμα. Αυτοί ακριβώς είναι οι λόγοι που η 
ΔΕΗ παρουσιάζει σήμερα μια μικτή εικόνα ως προς το 
επενδυτικό της "story". Τα προβλήματα της ΔΕΗ δεν 
βρίσκονται στην παραγωγή ενέργειας, αλλά στα βάρη 
που έχει συσσωρεύσει χρόνια τώρα, με κυριότερα τις 
ληξιπρόθεσμες οφειλές της, όσο και το μισθολογικό της 
κόστος. Το κόστος μισθοδοσίας της ΔΕΗ κινείται ακόμη 
υψηλά, στα 3.425 ευρω τον μήνα ανά εργαζόμενο (14 μι-
σθοί). Ναι μεν τα έξοδα μισθοδοσίας της επιχείρησης, 
ως απόλυτο μέγεθος, έχουν μειωθεί σημαντικά από το 
2008 και μετά, ωστόσο παραμένουν ακόμη ένα σημαντι-
κό νούμερο ως ποσοστό επί των πωλήσεων. Στο πρώτο 
εξάμηνο του 2016, η δαπάνη αντιπροσώπευε το 18% επί 
του τζίρου της ΔΕΗ, ποσοστό που χρήζει περαιτέρω 
μείωσης. Συγκεκριμένα, το πρώτο εξάμηνο του 2016, 
οι δαπάνες μισθοδοσίας ηταν 478,7 εκατ ευρω, έναντι 
880,3 εκατ ευρω (ολόκληρου του 2015), 914,2 εκατ ευρώ 
(2014), 939,8 εκατ ευρώ (2013), 934,1 εκατ ευρώ (2012), 
1,099 δισ ευρώ (2011), και 1,245 δισ ευρώ (2010). 

Η ΕΕ βρίσκεται καθ’οδόν για να πετύχει τους στόχους που έχει θέσει για το 2020 σε σχέση 
με την κλιματική αλλαγή και τις ΑΠΕ, σύμφωνα με έκθεση της Κομισιόν που πρόκειται να 
δημοσιοποιηθεί σήμερα. Σύμφωνα με το  energypress.gr  η έκθεση συζητήθηκε χθες βράδυ 
στη συνεδρίαση των διευθυντών των γραφείων των Επιτρόπων και με στοιχεία δείχνει ότι η 
ΕΕ βασίζεται όλο και λιγότερο στο ρωσικό πετρέλαιο και αέριο και έχει μειώσει τις εκπομπές 
της όσο ο συνολικός όγκος των εκπομπών της Ιταλίας. Σύμφωνα με την έκθεση που διέρ-
ρευσε, η ΕΕ μπορεί να βρίσκεται εντός στόχων, αλλά επί μέρους χώρες όπως η Ιρλανδία, το 

Λουξεμβούργο, η Ολλανδία και το ΗΒ είναι πιθανό να χάσουν τους εθνικούς τους στόχους, 
ενώ η ίδια η γενική τάση σε σχέση με τις επενδύσεις σε ανανεώσιμες είναι πτωτική. Την ίδια 
ώρα τα στοιχεία δείχνουν ότι η παραγωγή αιολικής ενέργειας τετραπλασιάσθηκε από το 2004 
στο 2015, και η τιμή της μειώθηκε κατά 30%, ενώ η τιμή της ηλιακής ενέργειας μειώθηκε κατά 
80% από το 2010 και ως το τέλος του 2015. Ο στόχος της ΕΕ ήταν το 20% της παραγωγής να 
προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ως το 2020. Σήμερα, σύμφωνα με την έκθεση η ΕΕ βρί-
σκεται στο 17% και ήδη το 27% της ηλεκτρικής ενέργειας προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές.

Με αισθητή αύξηση των τιμών έκλεισε χθες το από-
γευμα η δεύτερη δημοπρασία λιγνιτικής και υδροηλε-
κτρικής παραγωγής της ΔΕΗ (ΝΟΜΕ), σε σχέση με την 
πρώτη που είχε γίνει τον περασμένο Οκτώβριο, όπως 
μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Μέσω των δημοπρασιών, οι 
αγοραστές, κυρίως εναλλακτικοί προμηθευτές ηλεκτρι-
κής ενέργειας που ανταγωνίζονται τη ΔΕΗ, αποκτούν 
πρόσβαση σε φθηνή ενέργεια. Στόχος είναι να διευκο-
λυνθεί το άνοιγμα της αγοράς ρεύματος και ο περιορι-
σμός του μεριδίου της ΔΕΗ σε αυτήν, από το επίπεδο 
του 90% περίπου που είναι σήμερα, στο 49% που είναι ο 
στόχος για το 2020, βάσει της συμφωνίας με τους δανει-

στές. Η ενέργεια που δημοπρατήθηκε χθες ανερχόταν 
σε 1.270.200 μεγαβατώρες, οι τιμές των οποίων διαμορ-
φώθηκαν από 39,1 έως 41,14 ευρώ ανά μεγαβατώρα, με 
την πλειονότητα των «χτυπημάτων» να ξεπερνά τα 41 
ευρώ. Αντίστοιχα, στη δημοπρασία του Οκτωβρίου στην 
οποία η προσφερόμενη ποσότητα ήταν πολύ μεγαλύτε-
ρη (4 εκατ. μεγαβατώρες) οι τιμές κυμάνθηκαν σε πολύ 
μικρότερο εύρος και σε χαμηλότερα επίπεδα, συγκε-
κριμένα από 37,37 έως 37,5 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Ση-
μειώνεται ότι με βάση τη μεθοδολογία που ακολουθεί-
ται, κάθε συμμετέχων αγοράζει την ενέργεια στην τιμή 
που προσφέρει ο ίδιος. Σύμφωνα με τη ΔΕΗ, οι τιμές 

διαμορφώνονται κάτω του κόστους παραγωγής, ωστόσο 
η αύξηση των τιμών σε σχέση με την πρώτη δημοπρασία 
οδηγεί και σε αύξηση των εσόδων για την επιχείρηση 
από τα ΝΟΜΕ. Ταυτόχρονα δημιουργείται ικανοποιητικό 
περιθώριο κέρδους (αλλά και σταθερή τιμή αγοράς) για 
τους εναλλακτικούς προμηθευτές, καθώς ακόμη και το 
φθηνότερο οικιακό τιμολόγιο της ΔΕΗ - το νυχτερινό - 
διαμορφώνεται στα 66,1 ευρώ ανά μεγαβατώρα ενώ το 
κανονικό οικιακό τιμολόγιο ξεκινά από τα 94,6 ευρώ / 
MWh. Στο πρόγραμμα για το 2017 περιλαμβάνονται άλ-
λες τρεις δημοπρασίες, τον Απρίλιο, τον Ιούλιο και τον 
Οκτώβριο για άλλες 4,7 εκατ. μεγαβατώρες.
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«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο για σοβαρές παραβάσεις της περιβαλλοντικής 
νομοθεσίας, καθώς η Ελλάδα είναι η τελευταία χώρα της 
Ε.Ε. που χρησιμοποιεί χωματερές και θάβει σκουπίδια, δεν 
διαθέτει ολοκληρωμένο δίκτυο για συλλογή και επεξεργα-
σία αστικών λυμάτων σε μεγάλες περιοχές, όπως τα Με-
σόγεια, ενώ μόλις πρόσφατα θεσμοθέτησε εθνικό σχέδιο 
διαχείρισης τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων. Μέχρι 
την εφαρμογή του, όμως, θα συνεχίζεται η ανεξέλεγκτη 
απόρριψή τους, με ανυπολόγιστες επιπτώσεις για την υγεία 
και το περιβάλλον. Το υπουργείο Περιβάλλοντος έχει θέσει 
έναν φιλόδοξο στόχο: να γίνει το 2017 το έτος που θα μει-
ωθούν ή θα μηδενιστούν τα πρόστιμα! Αυτά αναφέρονται 
σε ρεπορτάζ της δημοσιογράφου Χαράς Τζαναβάρα στην 
Εφημερίδα των Συντακτών και αναλυτικά σημειώνεται:  Το 
ύψος των κονδυλίων που αναγκάζεται να καταβάλλει η 
χώρα μας δεν είναι σταθερό, καθώς υπολογίζεται ανά εξά-
μηνο και διαμορφώνεται ανάλογα με τα βήματα προόδου 
που πιστοποιούν οι αρμόδιες υπηρεσίες στις Βρυξέλλες. 
Μόνον την τελευταία τριετία, οι φορολογούμενοι έχουν ήδη 
πληρώσει πάνω από 68 εκατ. ευρώ! Από αυτά, τα 17 εκατ. 
ευρώ επιβλήθηκαν για την έλλειψη αποχετευτικού δικτύου 
και εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού σε πέντε δή-
μους της Ανατολικής Αττικής. Τα έργα «δρομολογούνται» 
από το 2003 (!) και ακόμη δεν έχουν ξεκινήσει, που ση-
μαίνει ότι το πρόστιμο θα πληρώνεται τουλάχιστον έως το 
2020! Αλλα 10 εκατ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί για κα-
θυστέρηση στην εφαρμογή της οδηγίας για τα επικίνδυνα 

απόβλητα. Η πιο «πονεμένη» ιστορία είναι τα σκουπίδια, 
αφού πριν από μια εικοσαετία η Ελλάδα με την περίπτωση 
του Κουρουπητού ήταν η πρώτη χώρα που τιμωρήθηκε με 
περιβαλλοντικό πρόστιμο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. 
Το τσουχτερό πρόστιμο όμως δεν έγινε μάθημα, αφού τον 
Δεκέμβριο του 2014 ήρθε νέα «καμπάνα» που περιλάμβα-
νε κατ’ αποκοπήν πρόστιμο 10 εκατ. ευρώ και ένα σεβαστό 
τίμημα που καταβάλλεται ανά εξάμηνο για το σύνολο των 
ενεργών χωματερών, οι οποίες τότε έφταναν τις 293! Ένα 
εξάμηνο μετά (Ιούνιος 2015) και έχοντας μειώσει τις πα-
ραβάσεις σε 103, η Ελλάδα κατέβαλε 10,4 εκατ. ευρώ και 
στο τέλος του ίδιου χρόνου άλλα 9,8 εκατ. ευρώ, έχοντας 
περιορίσει τις παραβάσεις κατά 20. Τον Ιούνιο του 2016 το 
πρόστιμο έγινε 7 εκατ. ευρώ, καθώς οι παραβάσεις είχαν 
νέα μείωση κατά 72 και στο τέλος της περσινής χρονιάς 
περιορίστηκε στα 4 εκατ. ευρώ. Με τα τελευταία στοιχεία 
των συναρμόδιων υπουργείων Εσωτερικών και Περιβάλ-
λοντος, ο αριθμός των ενεργών χωματερών στη χώρα μας 
έχει πλέον μειωθεί στις 20, ενώ οι κλειστές χωματερές που 
δεν έχουν ακόμα αποκατασταθεί ανέρχονται σε 46. Οι πε-
ρισσότερες λειτουργούν σε νησιά, όπως Αντικύθηρα, Ικα-
ρία (2), Κάλυμνος, Κέα, Κύθηρα, Λέρος, Μήλος, Σαντορίνη, 
Σίκινος, Σίφνος, Πάτμος και Ύδρα, ενώ μία έχει απομείνει 
και στη Νότια Εύβοια. Οι υπόλοιπες έξι ενεργές χωματε-
ρές βρίσκονται στην Πελοπόννησο. Οι δύο στην Ηλεία (που 
διοικητικά ανήκει στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας), 
τρεις στη Μεσσηνία (Μεσσήνη, Τριφυλία, Οιχαλία) και μία 
στην Αρκαδία (Τρίπολη).  «Η κατάσταση είναι πάρα πολύ 

δύσκολη. Η χώρα μας πληρώνει μεγάλα πρόστιμα για υπο-
δομές που δεν έγιναν, για έργα που έγιναν αλλά δεν έχουν 
αξιοποιηθεί σωστά έως τώρα, για την παράνομη απόθεση 
τοξικών ουσιών που δεν είχαμε ούτε σχεδιασμό, γιατί δεν 
έχουμε προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον, τα λιμναία 
οικοσυστήματα και τις περιοχές NATURA», επισημαίνει 
στην «Εφ.Συν.» ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
Σωκράτης Φάμελλος και προσθέτει: «Είναι ατελεύτητος ο 
κατάλογος και δεκάδες τα εκατομμύρια ευρώ που, αν τα 
είχαμε επενδύσει πριν από χρόνια, τώρα θα είχαμε και τα 
έργα και την ανάπτυξη που φέρνουν και θέσεις εργασίας. 
Νομίζω ότι αυτή η κατάσταση αποδεικνύει τη μονομέρεια 
των προηγούμενων κυβερνήσεων που δεν επένδυσαν στο 
μέλλον αλλά μόνον στην εξυπηρέτηση συγκεκριμένων 
συμφερόντων». Τεκμηριώνοντας τον φιλόδοξο στόχο του 
υπουργείου, αναφέρει: «Ετοιμάζουμε παρέμβαση που θα 
είναι ωφέλιμη και στα δημοσιονομικά της χώρας. Θέλου-
με να επιστρέψουν αυτοί οι πόροι στο περιβάλλον από 
μια άλλη σκοπιά, να δημιουργήσουμε υποδομές, θέσεις 
εργασίας και ταυτότητα περιβάλλοντος. Σε ορισμένους 
τομείς έχει ήδη γίνει σπουδαίο έργο. Η δημοσίευση του 
σχεδιασμού για τα επικίνδυνα απόβλητα φέρνει τον μηδε-
νισμό του προστίμου. Εχει υπογραφεί η σχετική απόφαση 
και βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για τα υπόλοιπα. Στα τέλη 
Δεκεμβρίου επισκέφθηκα τον επίτροπο Βέλα και συμφω-
νήσαμε σε ένα πρόγραμμα για τις χωματερές. Καταφέραμε 
να εξασφαλίσουμε ένα κλίμα εμπιστοσύνης για τα στοιχεία 
που στέλνουμε στις Βρυξέλλες».

Τα πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για σοβαρές  
παραβάσεις της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Αρνητικές επιπτώσεις στο επίπεδο της υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων, 
στην Ελλάδα, αλλά και στην ΕΕ έχει η παρατεινόμενη οικονομική κρίση, σύμφωνα 
με τους επιστήμονες, αλλά και μελέτες που γίνονται για το ζήτημα αυτό. Σύμφωνα 
με αναλυτικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ειδικοί διαπιστώνουν κατακόρυφη επι-
δείνωση των συνθηκών υγείας και ασφάλειας της εργασίας στη χώρα μας, κατά 
την διάρκεια της επτάχρονης οικονομικής κρίσης.  Η επιδείνωση αυτή οφείλεται 
στην εντατικοποίηση της δουλειάς, την παρατεταμένη εργασιακή ανασφάλεια, τις 
απολύσεις αλλά και την ανεργία που έχουν εξουθενώσει τους πρώην και νυν ερ-
γαζόμενους. Παράλληλα, στο γεγονός ότι λόγω κόστους έχουν μειωθεί σημαντικά 
τα κονδύλια για τη λήψη μέτρων ασφάλειας από πλευράς επιχειρήσεων αλλά και 
οι έλεγχοι από την Πολιτεία στους χώρους εργασίας.  «Η οικονομική κρίση και οι 
επιπτώσεις της στην Ευρώπη αλλά ιδιαίτερα στην Ελλάδα - όπου έχει χαθεί το 30% 
του ΑΕΠ και με 1,5 εκατομμύριο ανέργους - επηρεάζουν καθοριστικά την υγεία και 
την ασφάλεια των εργαζομένων» ανέφερε ο επίκουρος καθηγητής επιδημιολογίας 
και επαγγελματικής υγιεινής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ειδικός ιατρός εργα-
σίας Γιώργος Ραχιώτης μιλώντας σε διάλεξη του Ινστιτούτου Δημόσιας Υγείας του 
Αμερικανικού Κολλεγίου Ελλάδος με θέμα: «Oι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας». Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο κ Ραχιώτης, 
η παρατεταμένη ανασφάλεια στους χώρους εργασίας, το κλείσιμο επιχειρήσεων 
και η ανεργία έχουν άμεση επίπτωση στην υγεία των εργαζομένων. Η κατάσταση 
αυτή έχει συνδεθεί με: Κατακόρυφη αύξηση του στρες, σύνδρομο επαγγελματικής 
εξουθένωσης (burnout), αύξηση περιστατικών υπέρτασης και στεφανιαίας νόσου, 
κατάθλιψη, αύξηση μυοσκελετικών παθήσεων, αύξηση ψυχιατρικής νοσηρότητας, 
αύξηση επισκέψεων στους γενικούς γιατρούς και αύξηση αυτοκτονιών. Η μείωση 

του αριθμού των εργαζομένων, λόγω κατάρρευσης επιχειρήσεων, αλλά και των 
απολύσεων φαίνεται από την άλλη, να οδηγεί σε μείωση του αριθμού των εργατικών 
ατυχημάτων. «Η μείωση των εργατικών ατυχημάτων δεν πρέπει να μας εφησυχάζει 
γιατί οφείλεται στην ύφεση και τη μαζική καταστροφή της παραγωγικής βάσης » δι-
ευκρίνισε ο κ. Ραχιώτης. Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι επιπτώσεις της οικονο-
μικής κρίσης στην υγεία και ασφάλεια της εργασίας, θα αυξηθούν όσο παρατείνεται 
η κατάσταση αυτή και δεν υπάρχουν σημάδια ανάκαμψης. Όπως επισημαίνουν, το 
εργασιακό στρες είναι ιδιαίτερα αυξημένο στο χώρο της υγείας και ιδιαίτερα στα δη-
μόσια νοσοκομεία. Στρες που επηρεάζει σημαντικά την υγεία των εργαζομένων σε 
αυτά. Σύμφωνα με ελληνική μελέτη από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Εθνική 
Σχολή Δημόσιας Υγείας, το 88% των εργαζομένων που συμμετείχαν σε έρευνα, ανέ-
φεραν ελλείψεις σε βασικά υγειονομικά υλικά. Επίσης, το 84% των συμμετεχόντων 
ανέφεραν ότι οι ελλείψεις αυτές είχαν αρνητικές επιπτώσεις στην περίθαλψη των 
ασθενών. Τι είναι η επαγγελματική νόσος ;  Σύμφωνα με το ιατρικό κριτήριο επαγ-
γελματική νόσος είναι κάθε νόσος ή παθολογική κατάσταση, η οποία προκαλείται ή 
επιδεινώνεται στον εργαζόμενο στο εργασιακό του περιβάλλον. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι από το 2012 η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει εκπονήσει οποια-
δήποτε στρατηγική για την αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης στον τομέα «της 
υγείας και ασφάλειας της εργασίας», τονίζουν οι ειδικοί και εξηγούν ότι οι βλαπτικοί 
παράγοντες στο χώρο της εργασίας είναι: φυσικοί (θόρυβοι, δονήσεις κ.α), χημικοί 
(ουσίες, κάπνισμα, κ.α), βιολογικοί (βιολογικά νοσήματα) και εγκάρσιοι κίνδυνοι 
(π.χ. νυχτερινή βάρδια). Τέλος, παρατηρούν ότι οι επιπτώσεις της οικονομικής κρί-
σης στην Ελλάδα είχαν ως συνέπεια την μείωση της τραπεζικής πίστης, την αύξηση 
του δημόσιου χρέους, τη μείωση ΑΕΠ κατά 30% και την ανεργία. 

Η κρίση επιδείνωσε σημαντικά την υγεία των εργαζομένων
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Σημαντικά οφέλη από την εμπορική και επιστημονική 
αξιοποίηση του διαστημικού φάσματος αναμένεται να 
έχει η Ελλάδα από την ίδρυση του Εθνικού Κέντρου 
Διαστημικών Εφαρμογών, μετά τη σχετική νομοθετική 
πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης. Σ΄76υμφωνα με 
ρεπορτάζ του ΑΠΕ η Ελλάδα είναι από τις ελάχιστες χώ-
ρες της ΕΕ που δεν διαθέτει έναν αντίστοιχο Οργανισμό 
προκειμένου να αξιοποιεί εμπορικά, επιστημονικά και 
ερευνητικά τα δικαιώματά της σε διαστημικό φάσμα και 
την πληθώρα ερευνητικών και επιστημονικών εφαρμο-
γών και πόρων που διαθέτει ο Ευρωπαϊκός Διαστημι-
κός Οργανισμός (European Space Agency). Επισημαί-
νεται ότι η χώρα μας κατέχει κυριαρχικό δικαίωμα στο 
διάστημα, στις 39 μοίρες ανατολικά. Εάν δεν υφίσταται 
δορυφόρος σ? αυτήν την τροχιά για ορισμένους μήνες 
η Ελλάδα χάνει αυτό το κυριαρχικό δικαίωμα και την 
τροχιακή θέση παίρνει η επόμενη χώρα που έχει κα-
ταχωρήσει αίτημα διεκδίκησης δικαιώματος. Συνεπώς 
η Ελλάδα ή θα πετάξει δικό της δορυφόρο, δυνατότητα 
που είχε και την απώλεσε με την πώληση του Hellas 
Sat από την πώλησή του το 2013, ή θα μισθώσει την 
τροχιακή θέση. Εάν τίποτα από τα δυο δεν συμβεί, η 
Ελλάδα θα χάσει ένα σημαντικό κυριαρχικό δικαίωμα 
στο διάστημα, το οποίο θεωρείται εξίσου σημαντικό με 
τον εναέριο χώρο ή τα χωρικά ύδατα. Αξίζει να σημει-
ωθεί ότι τους αναμεταδότες χρησιμοποιούν οι ένοπλες 
δυνάμεις, η ΕΥΠ και γενικά υπηρεσίες ασφαλείας. 
Ωστόσο, υφίστανται μεγάλες δυνατότητες για οικονο-
μική, κοινωνική και πολιτική αξιοποίηση των αναμε-
ταδοτών, όπως η εμπορική και ερευνητική αξιοποίηση 
προς όφελος της ελληνικής επιχειρηματικότητας, η 
πρόληψη πυρκαγιών, η παρακολούθηση της αυθαίρε-
της δόμησης, η πρόληψη πλημμυρών, η αναμετάδοση 
τηλεοπτικών προγραμμάτων κτλ.  Υπενθυμίζεται ότι το 
πρόγραμμα HELLAS SAT ξεκίνησε με απόφαση της κυ-
βέρνησης και χρήματα του ΟΤΕ, στα τέλη της δεκαετίας 
του 1990, ωστόσο πουλήθηκε στην γερμανική εταιρεία 
τηλεπικοινωνιών DT (μαζί με τον ΟΤΕ και όλες τις άλ-
λες θυγατρικές και υποδομές του) και τελικά η DT, τον 
Απρίλιο του 2013 πούλησε τον ελληνικό δορυφόρο στον 
οργανισμό ARABSAT. Ως προς τα οικονομικά μεγέθη 
της υπόθεσης, ο ΟΤΕ είχε επενδύσει 170 εκατομμύρια 
ευρώ για το πρόγραμμα HELLAS SAT και η DT, από 
την πώληση έλαβε 209 εκατομμύρια ευρώ και άλλα 60 
εκατομμύρια μέρισμα. Σήμερα, με τους νέους μετόχους 
εκτιμάται ότι διατηρούνται όλες οι δραστηριότητες στην 
Ελλάδα, αναπτύσσεται η ελληνική τροχιακή θέση με την 
εκτόξευση άλλων δύο δορυφόρων και συνεχίζουν να 
απασχολούνται στην Ελλάδα επιστημονικό προσωπικό. 
Σημειώνεται ακόμη ότι, η Τουρκία έχει δική της διαστη-
μική υπηρεσία και προσφάτως πέταξε τον δεύτερο εξ 
ολοκλήρου κρατικό δορυφόρο. Έως σήμερα, η Ελλάδα 
είναι από τις ελάχιστες χώρες της ΕΕ που δεν διαθέτει 
έναν αντίστοιχο Οργανισμό προκειμένου να αξιοποιεί 
εμπορικά, επιστημονικά και ερευνητικά τα δικαιώματά 
της σε διαστημικό φάσμα και την πληθώρα ερευνητικών 

και επιστημονικών εφαρμογών και πόρων που διαθέτει 
ο Ευρωπαϊκός Διαστημικός Οργανισμός (European 
Space Agency). Από την άσκηση των δικαιωμάτων της 
χώρας στο διαστημικό φάσμα δημιουργούνται πληθώ-
ρα εμπορικών ευκαιριών που πρέπει να αξιοποιηθούν 
από μία αντίστοιχη με τα ευρωπαϊκά δεδομένα εταιρία 
διαστημικής πολιτικής. Η εν λόγω εταιρία αναμένεται 
να αναλάβει την εμπορική αξιοποίηση των διαθέσιμων 
αναμεταδοτών που δεν θα αξιοποιηθούν από το ελλη-
νικό δημόσιο και θα μισθωθούν με ιδιωτικοοικονομικά 
κριτήρια. Είναι επίσης σημαντικό να αξιοποιηθούν από 
το Ελληνικό Δημόσιο οι ερευνητικές και επιστημονικές 
εφαρμογές που προκύπτουν από τις πολιτικές για το 
διάστημα, όπως για πχ. εφαρμογές πολιτικής προστα-
σίας (παρακολούθησης Γης, πρόληψη και αντιμετώπι-
ση πυρκαγιών, αυθαίρετης δόμησης κλπ.). Αναμένεται 
επίσης να επιχειρηθεί η διασύνδεση ως κόμβος αυτής 
της εταιρίας με σημαντικά ερευνητικά κέντρα, ελληνικά 
και παγκόσμιας εμβέλειας και η διασύνδεση έρευνας 
και παραγωγής για ελληνικές επιχειρήσεις. Θα επιδιω-
χτεί ακόμη να καταστεί η Ελλάδα κόμβος προσέλκυσης 
εμπορικών εταιριών, κατά το πρότυπο άλλων χωρών, 
που θέλουν να καταθέσουν αιτήσεις για τη διεκδίκηση 
φάσματος στο διάστημα. Από την εν λόγω δραστηριό-

τητα η Ελλάδα εκτιμάται ότι θα αποκομίζει υψηλά τέλη. 
Υπενθυμίζεται ότι η Ελλάδα, έχει δαπανήσει εκατοντά-
δες εκατομμύρια τις δύο τελευταίες δεκαετίες για τη 
συμμέτοχή της σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως το 
Galileo, EGNOS, COPERNICUS, τα οποία υπο-αξιοποιεί, 
καθώς, μεταξύ άλλων, για τον συντονισμό του κυβερ-
νητικού έργου και την εκπροσώπηση σε Επιτροπές 
της Ε.Ε. και του ΟΗΕ για την ειρηνική χρήση του εξω-
ατμοσφαιρικού διαστήματος απαιτείται στελέχωση από 
εξειδικευμένο προσωπικό υψηλού επιπέδου και άμε-
σης ανταπόκρισης. Για τα παραπάνω δημιουργείται ένα 
νομικό πρόσωπο που θα ανήκει και εποπτεύεται από το 
Ελληνικό Δημόσιο, και το οποίο θα μπορεί  να αναλάβει 
και να διεκπεραιώσει (υπό την εποπτεία του Δημοσίου) 
το σύνολο αυτών των δραστηριοτήτων. Εκτιμάται επί-
σης ότι η υπό ίδρυση εταιρεία δεν θα έχει κόστος για 
το ελληνικό δημόσιο, αλλά μόνο έσοδα, καθώς αναμέ-
νεται να στελεχωθεί με αποσπάσεις και διαθέσεις από 
τον δημόσιο τομέα και θα έχει έσοδα από την μίσθω-
ση των διαθέσιμων αναμεταδοτών. Τέλος σημειώνεται 
ότι το ελληνικό δημόσιο διαθέτει αναμεταδότη από το 
2003 τον οποίο δεν αξιοποιούσε, ενώ την ίδια ώρα η 
ΕΡΤ μίσθωνε για τις ανάγκες της αναμεταδότη από τον 
EUTELSAT.

Σημαντικά οφέλη από την αξιοποίηση του διαστημικού φάσματος,  
μέσω του  ΕΚΔΕ 

Με ταχύτατους ρυθμούς αυξάνεται το ψηφιακό έγκλημα, με το κόστος της εγκληματικότητας στον κυβερνοχώρο 
να έχει αυξηθεί περισσότερο από 200% κατά την τελευταία πενταετία. Για το τρέχον έτος, οι προβλέψεις για το 
τοπίο των ψηφιακών απειλών κάθε άλλο παρά συνηγορούν προς εκτόνωση της εγκληματικής δραστηριότητας 
μέσω του Διαδικτύου. Στην έκθεσή της “Trends 2017: Security held ransom”, όπου καταγράφονται οι κυριότερες 
τάσεις σε ζητήματα ασφάλειας για το τρέχον έτος, οι αναλυτές της ESET εκτιμούν ότι και το 2017 θα αποτελέσει 
μια “χρονιά ransomware”. Με βάση τις πληροφορίες, που συγκεντρώθηκαν από τα εργαστήρια ερευνών της 
ESET σε όλο τον κόσμο, η έκθεση εντοπίζει, μάλιστα, μία νέα τάση στον ορίζοντα του ransomware. Πρόκειται 
για το “Ransomware of Things” ή RoT, δηλαδή τη δυνατότητα των εγκληματιών του κυβερνοχώρου να επιτίθενται 
σε συσκευές, κρατώντας τις “ομήρους” και στη συνέχεια, να απαιτούν την καταβολή λύτρων με αντάλλαγμα  την 
αποκατάσταση του ελέγχου από το χρήστη. Επίσης, το 2017 θα είναι η χρονιά κατά την οποία η αδίστακτη απειλή 
του ransomware θα αρχίσει να μεταναστεύει πιο συστηματικά σε άλλες πλατφόρμες, πέρα από τους υπολογιστές 
και τα smartphones, πρωταρχικός σκοπός των οποίων, μάλιστα, δεν είναι η επεξεργασία δεδομένων ή ψηφιακών 
επικοινωνιών. Τα συνδεδεμένο αυτοκίνητα είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. “Η αλήθεια είναι ότι η άνοδος 
της τεχνολογίας εικονικής πραγματικότητας δημιουργεί νέους κινδύνους ασφαλείας, που επηρεάζουν όχι μόνο 
ψηφιακές πληροφορίες, αλλά και τη σωματική ευεξία των χρηστών”, αναφέρει η σχετική έρευνα. Η έκθεση “The 
Trends 2017: Security held ransom report”, χωρίζεται σε εννέα κεφάλαια, το καθένα με επίκεντρο μια σημαντι-
κή πτυχή της ασφάλειας των πληροφοριών. Τα περισσότερα από τα κεφάλαια ασχολούνται με τις απειλές, είτε 
βάσει τύπου (Ransomware, Ευπάθειες, και Mobile), είτε βάσει κλάδου (Υγεία, Υποδομές Ζωτικής Σημασίας, και 
Gaming). Η ESET θέλησε με την έκθεση να βοηθήσει τις επιχειρήσεις και τους χρήστες να κατανοήσουν τις 
προηγμένες τακτικές και τεχνικές που χρησιμοποιούνται από τους χάκερ, αλλά και να συντελέσει στην προστασία 
τους από τις απειλές κατά το 2017. “Είναι σημαντικό, όλοι οι χρήστες να έχουν επίγνωση από τι είδους επιθέσεις 
κινδυνεύουν, καθώς το έγκλημα στον κυβερνοχώρο έχει σημαντικές επιπτώσεις: επηρεάζει τους οικονομικούς 
πόρους που διαθέτουν χρήστες και οργανισμοί για να προστατευτούν και επιδρά στη φήμη, πλήττοντας την σε 
περίπτωση που πέσουν θύματα επίθεσης”, αναφέρει η εταιρεία. Η έκθεση υπογραμμίζει, επίσης, τη σημασία της 
συνεχούς εκπαίδευσης ως μία από τις βασικές προϋποθέσεις για να παραμείνει κανείς ασφαλής όσο βρίσκεται 
online και παρουσιάζει απλά βήματα για την αύξηση του γνωστικού επιπέδου στους αναγνώστες.

Το κόστος της ψηφιακής εγκληματικότητας  
έχει αυξηθεί κατά 200%
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Η Ελλάδα 69η μεταξύ 142 χωρών στις ταχύτητες του Διαδικτύου

Θύμα χρηματικής απάτης ένας στους δύο χρήστες του διαδικτύου

Αυξημένη δραστηριότητα κατέγραψε ο κλάδος της Πληροφορικής στην Ελλάδα

Τον τίτλο της χώρας με το ταχύτερο Ίντερνετ στον κόσμο 
κατέλαβε και για το 2016, η Νότιος Κορέα, η οποία, μαζί 
με το Χονγκ Κονγκ και τη Νορβηγία, είναι οι τρεις περι-
οχές του πλανήτη, των οποίων κάτοικοι συνδέονται στο 
Διαδίκτυο με τις υψηλότερες ταχύτητες στον κόσμο. Υπερ-
ταχύτατο Ίντερνετ παρέχουν στους πολίτες τους και η Σι-
γκαπούρη και η Ιαπωνία, καταλαμβάνοντας την τέταρτη και 
πέμπτη θέση, αντίστοιχα, της παγκόσμιας κατάταξης. Σχε-
τικό ρεπορτάζ στο δελτίο του ΣΕΠΕ σημειώνει ότι στο “top 
10” των χωρών του κόσμου με τις μεγαλύτερες ταχύτητες 
σύνδεσης στο Διαδίκτυο βρίσκονται τέσσερις ευρωπαϊκές 
χώρες, Σουηδία, Ελβετία, Ολλανδία και Λετονία (στη έκτη, 
έβδομη, όγδοη και ένατη θέση), υπογραμμίζοντας με τη 
συμμετοχή τους την "ωριμότητα" των ευρυζωνικών υπο-
δομών ειδικά στην περιοχή της Δυτικής Ευρώπης. Τέλος, 
την πρώτη δεκάδα των χωρών, που κάνουν “sprint” στο 
Διαδίκτυο, συμπληρώνουν -από τη δέκατη θέση- οι ΗΠΑ. 
Σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση της Akamai “State of 

The Internet Report” για το 3ο τρίμηνο του 2016, η Νότιος 
Κορέα παρέμεινε - σε παγκόσμιο επίπεδο - η περιοχή που 
κάνει “πρωταθλητισμό” στις ταχύτητες του Διαδικτύου, κα-
θώς το εξεταζόμενο διάστημα, με μέση ταχύτητα σύνδεσης 
(πραγματική και όχι ονομαστική) τα 26,3 Mbps κράτησε τα 
διεθνή ηνία στις διαδικτυακές ταχύτητες, με δεύτερο το 
Χονγκ Κονγκ με μέση ταχύτητα τα 20,1 Mbps και τρίτη τη 
Νορβηγία με 20 Mbps και τη Σουηδία να ακολουθεί από 
πολύ κοντά με 19,9 Mbps.  Τα ίδια στοιχεία αποδίδουν στην 
Ελλάδα την 69η θέση, σε παγκόσμιο επίπεδο, αναφορικά 
με τις ταχύτητες πρόσβασης στο Διαδίκτυο με την επίδο-
ση της χώρας μας να βρίσκεται στα 6,9 Mbps, βελτιωμένη 
κατά 9,7% σε σχέση με ένα χρόνο νωρίτερα. Στην Ελλάδα, 
σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της Akamai, οι συνδέσεις 
με ταχύτητες τουλάχιστον 4 Mbps αντιπροσωπεύουν το 
81%, εκείνες με ταχύτητα από 10 Mbps και πάνω το 9,9%, 
ενώ οι συνδέσεις με ταχύτητα 15 Mbps και άνω μόλις το 
3%. Η Νορβηγία διατηρεί την πρώτη θέση μεταξύ των ευ-

ρωπαϊκών χωρών στο ταχύτερο Ίντερνετ, με μέση ταχύτητα 
σύνδεσης τα 20 Mbps. Μάλιστα, η διαφορά της Νορβηγίας 
από την Κύπρο, που μαζί με την Ελλάδα είναι οι δυο πιο 
αργές ευρωπαϊκές χώρες στο Διαδίκτυο, είναι τεράστια, 
με την Κύπρο να βρίσκεται σε οριακά χειρότερη θέση 
από τη χώρα μας με επίδοση 6,7 Mbps.  Από τα ευρωπα-
ϊκά κράτη, 17 είδαν το εξεταζόμενο διάστημα μείωση στη 
μέση ταχύτητα πρόσβασης στο Διαδίκτυο, 13 άνοδο, ενώ 
σε 1 χώρα, τη Φινλανδία, η εικόνα έμεινε αμετάβλητη. Οι 
αυξήσεις κυμάνθηκαν από 0,2% στην Κύπρο μέχρι και το 
4,6% στη Σουηδία.  Συνολικά, τα στοιχεία της Αkamai δεί-
χνουν μια επιτάχυνση της μέσης ταχύτητας σύνδεσης στο 
Διαδίκτυο σε παγκόσμιο επίπεδο το 3ο τρίμηνο του 2016. Η 
παγκόσμια μέση ταχύτητα σύνδεσης αυξήθηκε κατά 2,3% 
το 3ο τρίμηνο στα 6,3 Mbps. Επιτάχυνση παρατηρήθηκε το 
εξεταζόμενο διάστημα και στις υψηλότερες διαδικτυακές 
ταχύτητες σύνδεσης, όπου ο μέσος όρος αυξήθηκε κατά 
3,4% στα 37,2 Mbps.

Θύματα οικονομικών κυβερνοεγκλημάτων γίνονται κάθε 
χρόνο χιλιάδες χρήστες του διαδικτύου, σύμφωνα με έρευνα 
της Kaspersky Lab, που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα 
με αυτήν, περισσότεροι από τους μισούς χρήστες του διαδι-
κτύου (52%) που έχουν πέσει θύμα απατεώνων στο διαδίκτυο 
και έχουν χάσει χρήματα από εγκληματίες του κυβερνοχώ-
ρου έχουν καταφέρει να πάρουν πίσω μόνο ένα μικρό μέρος 
αυτών των χρημάτων ή ακόμα και τίποτα. Με την ποικιλία 
και την πολυπλοκότητα των χρηματοοικονομικών απειλών 
κατά των καταναλωτών συνεχώς να αυξάνεται, οι απώλειες 
της διαδικτυακής απάτης, της κλοπής προσωπικών στοιχεί-
ων ταυτότητας και του hacking τρέχουν τώρα με ρυθμούς 
δισεκατομμυρίων ανά έτος. Και καθώς πολλές περιπτώσεις 
δεν αναφέρονται στις αρχές, το αληθινό οικονομικό κόστος 
υπολογίζεται να είναι σημαντικά υψηλότερο. Η έρευνα απο-

καλύπτει πόσο δαπανηρές είναι τελικά αυτές οι επιθέσεις 
για τους χρήστες του διαδικτύου και πόσο προσοδοφόρες 
έχουν γίνει για τους εγκληματίες του κυβερνοχώρου. Κατά 
μέσο όρο, οι χρήστες του διαδικτύου χάνουν 476 δολάρια 
ανά επίθεση και ένας στους δέκα ανθρώπους που ερωτή-
θηκαν δήλωσε ότι έχασε περισσότερα από 5.000 δολάρια σε 
μια ή περισσότερες επιθέσεις. Μια μεγάλη πλειοψηφία των 
χρηστών του διαδικτύου λένε ότι διεξάγουν χρηματοοικο-
νομικές συναλλαγές σε απευθείας σύνδεση (81%) και μόλις 
κάτω από το μισό των χρηστών (44%) αποθηκεύουν τα οικο-
νομικά τους στοιχεία στις έξυπνες συσκευές τους. Καθώς 
όλο και περισσότεροι χρήστες πλέον συνδέονται διαδικτυα-
κά για να διαχειριστούν τα οικονομικά τους, οι περισσότεροι 
εγκληματίες του κυβερνοχώρου αναζητούν ευκαιρίες να 
εισπράξουν άμεσα, γεγονός που καθιστά σημαντικό για τους 

χρήστες να έχουν ισχυρή ασφάλεια στο διαδίκτυο για να 
προστατέψουν τον εαυτό τους και τα χρήματά τους. Παρ’ όλα 
αυτά, μόνο το 60% των χρηστών του διαδικτύου προστατεύει 
όλες τις συσκευές που χρησιμοποιεί για να διαχειρίζεται τα 
οικονομικά του δεδομένα. Οι συμπεριφορές σε σχέση με την 
ασφάλεια στο διαδίκτυο μπορούν να επηρεαστούν από τους 
χρήστες που λανθασμένα πιστεύουν ότι εάν χάσουν χρήμα-
τα σε κάποια συναλλαγή αυτά άμεσα θα τους επιστραφούν 
από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Σχεδόν οι μισοί (45%) 
παραδέχονται ότι πιστεύουν πως θα αποζημιωθούν από 
τις τράπεζες για το οικονομικό έγκλημα στον κυβερνοχώ-
ρο, χωρίς κανένα πρόβλημα, αλλά η έρευνα καταδεικνύει 
ότι πάνω από τους μισούς (52%) απ’ όσους έχουν αναφέρει 
χρηματική απώλεια δεν τους έχουν επιστραφεί όλα τους τα 
κλεμμένα χρήματα. 

Ένας από τους κλάδους, που επέδειξαν σθεναρή αντίσταση στην οικονομική κρίση το 2016, 
ήταν αυτός της Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, η Πληροφορική συμπεριλαμβάνεται στους 
πέντε υποκλάδους της ελληνικής οικονομίας, οι οποίοι - σε αντίθεση με τους υπόλοιπους 
οκτώ που είδαν μείωση της δραστηριότητας τους - κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασι-
ών. Συγκεκριμένα, κατά το 9μηνο Ιανουαρίου - Σεπτεμβρίου του 2016, οι υπηρεσίες Πληρο-
φορικής πέτυχαν αυξημένη δραστηριότητα κατά 15,6% (11% ήταν η ανάπτυξη ένα χρόνο νωρί-
τερα). Τα παραπάνω διαπιστώνει, μεταξύ άλλων, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών (ΙΟΒΕ) στην τελευταία τριμηνιαία έκθεση του για την ελληνική οικονομία. Σύμφωνα 
με τους πρόδρομους δείκτες οικονομικής συγκυρίας του ΙΟΒΕ που αφορούν στο σύνολο του 
2016, οι εκπρόσωποι όλων των υποκλάδων των Υπηρεσιών εμφανίζονται περισσότερο αισι-
όδοξοι το 2016. Από τους επιμέρους κλάδους, περισσότερο αισιόδοξοι είναι οι εκπρόσωποι 
της Πληροφορικής, όπου ο δείκτης προσδοκιών ανήλθε κατά 21 μονάδες, αντισταθμίζοντας 
τις έντονες απώλειες πρόπερσι (-22 μονάδες). Πάντως, η έρευνα του ΙΟΒΕ καταγράφει μια 
μείωση στις επενδύσεις σε εξοπλισμό ΤΠΕ, της τάξης του 3,6% το 2016.  Συνολικά, το ΙΟΒΕ 
στην έκθεση του, προβλέπει μεγέθυνση της οικονομίας το 2017, τοποθετώντας το ποσοστό 
της ανάπτυξης στην περιοχή του 1,5% - 2%, με το Ίδρυμα να σχολιάζει ότι “ο στόχος του 2,7% 
δύσκολο να επιτευχθεί, καθώς έχει υπάρξει καθυστέρηση και υποτίμηση της ανόδου των 

εισαγωγών”. Για το 2017, το ΙΟΒΕ προβλέπει, επίσης, νέα υποχώρηση της ανεργίας, κατά 
περίπου μια ποσοστιαία μονάδα (22,3%), κυρίως λόγω της αύξησης της απασχόλησης σε 
εξωστρεφείς κλάδους (Μεταποίηση, Τουρισμός). Παράλληλα, στην έκθεση του, προβλέπει 
διεύρυνση των εξαγωγών σε ποσοστό 5,5% - 6%, άνοδο των τουριστικών εισπράξεων, τόνω-
ση της ζήτησης για εισαγωγές (7,5-8%).  Η έκθεση διαπιστώνει σταθεροποίηση της οικονο-
μίας ελληνικής (μάκρο, δημοσιονομικά, επιμέρους δείκτες) το 2016 σε σχέση με το 2015, 
αν και - όπως τονίζει - παραμένουν σημαντικές αβεβαιότητες ως προς την αξιολόγηση, το 
δημόσιο χρέος, τη μεταρρυθμιστική δυναμική και τη συνολική εξέλιξη του ελληνικού προ-
γράμματος. Το 3ο τρίμηνο του 2016, η μεγέθυνση εκτιμάται ότι ήταν της τάξης του 1,8% έναντι 
ύφεσης 0,5% στο 2ο τρίμηνο του 2016 και πτώσης 2,2% την αντίστοιχη περίοδο του 2015. 
Επίσης, το ΙΟΒΕ τοποθετεί την αύξηση του ΑΕΠ στο 9μηνο του 2016 στο 0,2% έναντι ύφεσης 
0,6% την ίδια περίοδο του 2015.  Επιπλέον, η ανεργία το 3ο τρίμηνο του 2016 διαμορφώθηκε 
στο 22,6% από 24% το 2015, με αύξηση της απασχόλησης σε 13 κλάδους δραστηριότητας και 
μείωση της σε οκτώ κλάδους. Συνολικά, για το 2016 το ΙΟΒΕ εκτιμά ότι το έτος έκλεισε με 
ρυθμό ανάπτυξης 0,4% στην Ελλάδα, ενώ η ανεργία διαμορφώθηκε στο  23,4%.  Η ιδιωτική 
κατανάλωση αυξήθηκε το 2016 κατά 1%, η δημόσια κατανάλωση μειώθηκε κατά 0,5%, οι 
επενδύσεις ενισχύθηκαν κατά 7%, ενώ οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 0,7%.
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Στο 23% διαμορφώθηκε το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2016, σε σχέση 
με το Σεπτέμβριο (23,1%), σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) 
που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα. Στην ευρωζώνη η ανεργία μειώθηκε στο 9,6% τον Δεκέμ-
βριο (έναντι 9,7% Νοέμβριο) και στην «ΕΕ των 28» παρέμεινε σταθερή στο 8,2%. Ένα χρόνο πριν, 
τον Δεκέμβριο του 2015 η ανεργία στην ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 28» ήταν 10,5% και 9% αντι-
στοίχως. (Δεν υπάρχουν στοιχεία για την Ελλάδα τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο). Συνολικά τον 
Δεκέμβριο καταγράφονται 20,065 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 15,57 εκατομμύρια άνεργοι 
στην ευρωζώνη. Τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (23% τον 
Οκτώβριο) και στην Ισπανία (18,4%). Τα χαμηλότερα ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία 
(3,5%) και στη Γερμανία (3,9%). Ειδικότερα στην Ελλάδα, το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες δια-
μορφώθηκε στο 19,2% και στις γυναίκες στο 27,7%. Τα ποσοστά ανεργίας των νέων (κάτω των 25 
ετών) στην Ελλάδα, μειώθηκαν από 44,4% το Σεπτέμβριο σε 44,2% τον Οκτώβριο. Τα υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (44,2%), στην Ισπανία (42,9%) και 
στην Ιταλία (40,1%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφονται στη Γερμανία (6,5%).  Τον Δεκέμβριο η 
ανεργία των νέων στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 20,9% και στην ΕΕ στο 18,6%.

Eurostat: Στο 23% η ανεργία στην Ελλάδα τον 
Οκτώβριο, από 23,1% τον Σεπτέμβριο

Εφοριακοί περιγράφουν κατακόρυφη αύξηση της κίνησης στα 
γκισέ του Μητρώου των Δ.Ο.Υ όπου ξεκινούν οι διαδικασίες για το 
κλείσιμο βιβλίων, τις τελευταίες ημέρες. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της 
Έλενας Λάσκαρη στο  euro2day.gr «γίνεται της …τρελής» αναφέρει 
εφοριακός, χωρίς κανένας να είναι σε θέση να προσδιορίσει αριθ-
μητικά την προσπάθεια των επιτηδευματιών να γλιτώσουν από το 
τσουνάμι των εισφορών. Το μέγεθος του προβλήματος ήταν ήδη με-
γάλο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την τελευταία διετία περισσό-
τεροι από 105.000 φορολογούμενοι έκλεισαν τα βιβλία τους, χωρίς 
στον ίδιο ΑΦΜ να γίνει στη συνέχεια έναρξη νέας δραστηριότητας. 
Σαφής εικόνα για το εύρος των διακοπών εργασιών σήμερα, δεν 
υπάρχει. Το μόνο βέβαιο είναι ότι δημοσιοποίηση των διαφόρων 
εγκυκλίων από το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων για το νέο καθεστώς εισφορών έχει οδηγήσει σε ένα άνευ 
προηγουμένου κύμα παύσης εργασιών, το οποίο εκτιμάται ότι θα 
έχει πολλαπλάσιες διαστάσεις από την ερχόμενη εβδομάδα όταν 
πλέον θα έχουν αρχίσει να αναρτώνται οι «λυπητερές» του ΕΦΚΑ, 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση efka.gov.gr. Τα πρώτα ειδοποιητήρια, 
εκτός απροόπτου, αναμένεται να αρχίσουν να αναρτώνται από την 
ερχόμενη Πέμπτη. Όπως προκύπτει από την εγκύκλιο την οποία 
απέστειλε στις εφορίες στα τέλη του περασμένου έτους, ο Διοικη-
τής της ΑΑΔΕ Γιώργος Πιτσιλής, από σήμερα η διακοπή εργασιών 
με βάση τον πραγματικό χρόνο μπορεί να γίνει – υπό συγκεκρι-
μένες προϋποθέσεις και διαδικασία- εντός 30 ημερολογιακών 
ημερών. Αυτό σημαίνει ότι έως τις 30 Ιανουαρίου, φορολογούμενοι 
οι οποίοι ήθελαν να κλείσουν τα βιβλία τους με βάση πραγματικό 
χρόνο διακοπής 31-12-2016 , μπορούσαν να το πράξουν χωρίς το 
παραμικρό πρόστιμο. Από σήμερα, η εκπρόθεσμη διακοπή εργα-
σιών, με ημερομηνία 31-12-2016 για να μην υπάρχουν μπερδέματα 
με τον ΕΦΚΑ, κοστίζει 100 ευρώ. Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ στις 
ισχύουσες διατάξεις νόμου υπάρχει ένα ακόμα παραθυράκι -πιο 
σύνθετο- για την διακοπή εργασιών χωρίς πρόστιμο. Στο νόμο στον 
οποίο ενσωματώθηκαν οι διατάξεις για την οικειοθελή αποκάλυψη 
εισοδημάτων ορίζεται ότι «φορολογούμενοι, οι οποίοι δεν έχουν 
υποβάλει δήλωση ή έχουν υποβάλει ελλιπή ή ανακριβή δήλωση, 
μπορούν από τη δημοσίευση του παρόντος μέχρι και τις 31.5.2017 
να υποβάλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές, 
δηλώσεις, ανεξαρτήτως αν προκύπτει φόρος για καταβολή. Η ρύθ-
μιση του ανωτέρω εδαφίου καταλαμβάνει κάθε υποχρέωση από 
φόρο, τέλος ή εισφορά εκ των αναφερομένων στο άρθρο 2 και στο 
Παράρτημα του ν. 4174/2013 (Α' 170), καθώς και οποιαδήποτε δήλω-
ση πληροφοριακού χαρακτήρα, υπό την προϋπόθεση ότι η«1.προ-
θεσμία για την υποβολή της αρχικής δήλωσης είχε λήξει μέχρι τις 
30.9.2016.» Επίσης με βάση την ΠΟΛ 1009/19.1/2017 ορίζεται ότι στη 
ρύθμιση μπορούν να υπαχθούν και οι δηλώσεις έναρξης, μεταβο-
λής, μετάταξης και διακοπής εργασιών, υπό την προϋπόθεση ότι η 
προθεσμία υποβολής αυτών, έληγε μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2016. 
Επομένως για να υπαχθεί κάποιος στις διατάξεις για την οικειοθελή 
αποκάλυψη εισοδημάτων και να υποβάλλει δήλωση διακοπής ερ-
γασιών με βάση πραγματικό χρόνο διακοπής στις 31-12-2016 χωρίς 
το πρόστιμο των 100 ευρώ, θα πρέπει να μην έχει εκδώσει κανένα 
στοιχείο μετά τις 30 Σεπτεμβρίου 2016.

Ουρές επαγγελματιών  
στις Εφορίες για κλείσιμο 

βιβλίων λόγω των  
εξοντωτικών  εισφορών

Μείωση 3% σημείωσαν τα οδικά τροχαία ατυχήματα, που συνέβησαν σε ολόκληρη τη χώρα και προκάλεσαν 
τον θάνατο ή τον τραυματισμό ατόμων, τον περασμένο Νοέμβριο του 2016 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
μήνα του 2015 και ανήλθαν σε 972 τον αριθμό. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, στα ατυχήματα αυτά υπήρξαν 62 
νεκροί (αύξηση 3,3%), 62 βαριά τραυματίες (μείωση 6,1%) και 1.079 ελαφρά τραυματίες (μείωση 7,7%). 

Μειώθηκαν κατά 3% τα οδικά τροχαία ατυχήματα  
το Νοέμβριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Στις 24 Μαρτίου θα υποβληθούν οι δεσμευτι-
κές προσφορές για τον ΟΛΘ, όπως αποφάσι-
σε, σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε 
το ΑΠΕ, το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ 
κατά τη χθεσινή συνεδρίασή του. Με βάση 

τις ίδιες πληροφορίες από κύκλους του Τα-
μείου, υπήρξαν σχετικά αιτήματα από μερίδα 
επενδυτών, ενώ τις προηγούμενες ημέρες 
αναρτήθηκαν στον VDR τα τελικά κείμενα του 
διαγωνισμού.

Στις 24 Μαρτίου θα υποβληθούν οι  
δεσμευτικές προσφορές για τον ΟΛΘ

Υπουργείο Εργασίας: παράταση  
για την υποβολή του εντύπου Ε11

ΕΣΠΑ: στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα για τη 
δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα»

Με στόχο την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας υποβολής από τους υπόχρεους του εντύπου Ε11 
(γνωστοποίηση στοιχείων ετήσιας κανονικής άδειας), το υπουργείο Εργασίας ανακοίνωσε ότι έχει υπο-
γραφεί και θα δημοσιευθεί, εντός των επομένων ημερών, υπουργική απόφαση για την παράταση της 
προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής του εν λόγω εντύπου έως και την 28η Φεβρουαρίου 2017.

Αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, για το ΕΣΠΑ, ο κα-
τάλογος αποτελεσμάτων για τη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα». Στους πίνακες αναγράφεται η 
βαθμολογική κατάταξη των υποψηφίων και η εκπλήρωση ή μη των τυπικών προϋποθέσεων ένταξής 
τους. Οι δυνητικά εντασσόμενοι φέρουν την ένδειξη «ΝΑΙ» στην τελευταία στήλη του πίνακα και θα 
κληθούν τις επόμενες ημέρες, με την υπογραφή της σχετικής υπουργικής απόφασης, να υποβάλουν 
τον φάκελο με τα δικαιολογητικά ένταξης. Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να 
αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα: https://www.espa.gr/el/Pages/NewsFS.aspx?item=895
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«Καλπάζει» ο πληθωρισμός στην Ευρωζώνη

Ελκυστικός επενδυτικός προορισμός η Ευρώπη, εκτιμά η ΕΥ -  
Ρυθμό ανάπτυξης 0,8%, τον δεύτερο υψηλότερο στην ευρωζώνη,  

παρουσίασε η Ελλάδα

Μεγάλη αύξηση αναμένεται να σημειώσει ο ετήσιος 
πληθωρισμός στην Ευρωζώνη τον Ιανουάριο. Σύμ-
φωνα με την προκαταρκτική εκτίμηση της Eurostat 
η ανοδική πορεία του δείκτη οφείλεται κυρίως στην 
αύξηση των τιμών της ενέργειας (8,1%, σε σύγκριση με 
2,6% τον Δεκέμβριο), ενώ ακολουθούν τα τρόφιμα, το 
αλκοόλ και o καπνός (1,7%, σε σχέση με 1,2% τον Δε-
κέμβριο) και ο τομέας των μη ενεργειακών βιομηχα-

νικών αγαθών (0,5% σε σχέση με 0,3% τον Δεκέμβριο). 
Μείωση παρατηρείται στον τομέα των υπηρεσιών (1,2% 
σε σχέση με 1,3% τον Δεκέμβριο). Σύμφωνα με άλλα 
στοιχεία της Eurostat, το ΑΕΠ της Ευρωζώνης αυξή-
θηκε 0,5% στο τέταρτο τρίμηνο του 2016 σε σχέση με 
το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ είχε αυξηθεί 0,4% στο 
τρίτο τρίμηνο. 
Σε ετήσια βάση, το ΑΕΠ αυξήθηκε 1,8%, όσο και στο 

τρίτο τρίμηνο. Η ανεργία στην Ευρωζώνη μειώθηκε 
στο 9,6% τον Δεκέμβριο του 2016 από 9,7% τον Νοέμ-
βριο, επίπεδο που είναι το χαμηλότερο από τον Μάιο 
του 2009. Στο 23% διαμορφώθηκε το επίπεδο της 
ανεργίας στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 2016, σε σχέ-
ση με το Σεπτέμβριο (23,1%), σύμφωνα με στοιχεία της 
Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που 
δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα

Ποσοστό 56% των διεθνών επενδυτών σχεδιάζει να αυξήσει την παρουσία 
του στην Ευρώπη, παρά την τρέχουσα γεωπολιτική αστάθεια, καθώς και την 
αστάθεια των χρηματοπιστωτικών αγορών, σύμφωνα με την τελευταία έρευ-
να της Ernst & Young (EY), 2017 European attractiveness survey – Plan B for 
Brexit.  Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας,που δημοσίευσε το ΑΠΕ η 
διαπίστωση αυτή έρχεται σε αντίθεση με τα ευρήματα της αντίστοιχης έρευ-
νας της EY που διενεργήθηκε το Μάιο του 2016, σύμφωνα με την οποία μόνο 
το 36% των ευρωπαίων επενδυτών έδειχνε θετική επενδυτική προδιάθεση 
για την Ευρώπη. Παράλληλα, οι ευρωπαϊκές οικονομίες αναπτύχθηκαν με 
ταχύτερους ρυθμούς το 2016, με τη Eurostat να καταγράφει μέσο ρυθμό αύ-
ξησης του ΑΕΠ της Ευρωζώνης 1,7% για το τρίτο τρίμηνο του έτους, σε σχέση 
με το αντίστοιχο διάστημα του 2015. Ο μέσος ρυθμός ανάπτυξης των χωρών 
της Ευρωζώνης ήταν 0,3% σε σχέση με το δεύτερο τρίμηνο του 2016, ενώ αξι-
οσημείωτο είναι ότι η Ελλάδα, με ρυθμό ανάπτυξης 0,8%, βρέθηκε στη δεύ-
τερη θέση μαζί με την Πορτογαλία, μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ, 
μετά τη Σλοβενία, η οποία κατέγραψε 1,0%. Οι επενδυτές ανέφεραν την αστά-
θεια στην ευρωπαϊκή ήπειρο ως την κύρια ανησυχία τους, όσον αφορά στα 
μελλοντικά επενδυτικά τους σχέδια. Παρόλα αυτά, το ανθρώπινο κεφάλαιο, 
η ικανότητα καινοτομίας και η μεγάλη, ενιαία αγορά, καθώς και το παραγω-
γικό σύστημα της Ευρώπης, εξακολουθούν να αποτιμώνται θετικά από τους 
διεθνείς επενδυτές. Από τους 254 παγκόσμιους επενδυτές που συμμετείχαν 
στην έρευνα, το 37% θεωρεί την υψηλή μεταβλητότητα του συναλλάγματος, 
των βασικών εμπορευμάτων και των κεφαλαιαγορών ως το μεγαλύτερο κίν-
δυνο για τις επενδυτικές αποφάσεις στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή, το 32% 
ανέφερε την οικονομική και πολιτική αστάθεια εντός της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (ΕΕ), εκτός του Brexit, ως το δεύτερο μεγαλύτερο κίνδυνο, ενώ ακολού-
θησαν οι επιπτώσεις του Brexit με 28%. Είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι οι 
επενδυτές που η ΕΥ παρακολουθεί μέσω της έρευνάς της εξακολουθούν να 
έχουν ισχυρή επενδυτική διάθεση για την Ευρώπη, παρά την αστάθεια και το 
μικτό γεωπολιτικό περιβάλλον. Ωστόσο, η υπομονή των επενδυτών έχει όρια. 
Η ιστορική ελκυστικότητα της Ευρώπης ως επενδυτικού προορισμού έχει 
χτιστεί πάνω στη βεβαιότητα και την προβλεψιμότητα. Η Ευρώπη κινδυνεύει 
να αναπτύξει το προφίλ «γεωπολιτικού κινδύνου» μιας αναδυόμενης αγοράς, 
χωρίς, όμως, τις ανάλογες αποδόσεις. Στο προσεχές μέλλον, οι τελικές επεν-
δυτικές αποφάσεις θα επηρεάζονται τόσο από καθαρά οικονομικούς παρά-
γοντες, όσο και από πολιτικές σκοπιμότητες.  Οι αυξημένοι γεωγραφικοί και 
πολιτικοί κίνδυνοι σε ολόκληρη την Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο ωθούν 
μία στις δέκα επιχειρήσεις με παρουσία στην Ευρώπη να αναθεωρήσουν το 
γεωγραφικό τους αποτύπωμα. Ωστόσο, η έρευνα διαπιστώνει ότι το αποτέλε-
σμα του δημοψηφίσματος του Ηνωμένου Βασιλείου για την παραμονή στην 
ΕΕ αποτελεί πολύ μεγαλύτερη πηγή ανησυχίας για τις ξένες επιχειρήσεις 
που είναι εγκατεστημένες στο Ηνωμένο Βασίλειο (33%), σε σύγκριση με εκεί-
νες που δεν είναι (15%). Οι επιχειρήσεις που δεν είναι εγκατεστημένες στο 

Ηνωμένο Βασίλειο αναφέρουν τη γεωπολιτική και την ευρύτερη αστάθεια 
της ΕΕ (31%), σε συνδυασμό με την επιβράδυνση των εμπορικών ροών (30%), 
ως τις πιο άμεσες ανησυχίες τους. Το 14% των ξένων επενδυτών με παρουσία 
στο Ηνωμένο Βασίλειο σχεδιάζει να αλλάξει ή να μετεγκαταστήσει ορισμένες 
από τις ευρωπαϊκές του δραστηριότητες μέσα στα επόμενα τρία χρόνια, εάν 
το Ηνωμένο Βασίλειο εγκαταλείψει την ενιαία ευρωπαϊκή αγορά. Συνολικά, 
το 11% σχεδιάζει να μεταβάλει την παρουσία του στο Ηνωμένο Βασίλειο στα 
πλαίσια της Ευρώπης, μετά το Brexit. Η Γερμανία αναφέρθηκε ως ο προτιμώ-
μενος προορισμός για τους επενδυτές που σκοπεύουν να μετακινηθούν από 
το Ηνωμένο Βασίλειο (54%), ακολουθούμενη από την Ολλανδία (33%) και τη 
Γαλλία (8%). Οι επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών είναι οι λιγότερο 
αισιόδοξες όσον αφορά στις προοπτικές ανάπτυξής τους στην Ευρώπη κατά 
τα επόμενα τρία χρόνια: μόνο το 12% προβλέπει ισχυρή ανάπτυξη, ενώ το 6% 
αναμένει «ελαφρά μείωση» της υφιστάμενης παρουσίας του στην περιοχή. 
Οι επιχειρήσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, σε σχεδόν διπλάσιο ποσο-
στό από τις επιχειρήσεις μεταποίησης, αναφέρουν την αστάθεια της ΕΕ (51%) 
και το Brexit (41%) μεταξύ των τριών κορυφαίων κινδύνων για την ανάπτυξη, 
ενώ η μεταβλητότητα αντιμετωπίζεται ως ένας κατά πολύ λιγότερο σοβαρός 
κίνδυνος.  Ο τομέας της τεχνολογίας κυριαρχεί στην ανάπτυξη στην Ευρώπη. 
Το 72% των ερωτηθέντων σχεδιάζει να επενδύσει στην Ευρώπη μέσα στα 
επόμενα τρία χρόνια, εκ των οποίων, το 33% αναμένει σημαντική αύξηση της 
παρουσίας του, αναγνωρίζοντας την Ευρώπη ως κέντρο αναδυόμενων τεχνο-
λογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence – AI), το Internet of 
Things (IoT) και η ρομποτική.  Οι μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις επίσης κυ-
ριαρχούν στην ανάπτυξη, καθώς περισσότερες από δύο στις τρεις αναμένουν 
αύξηση της παρουσίας τους στην Ευρώπη, ενώ το 26% σχεδιάζει σημαντική 
επέκταση.  Πάνω από το 70% των ξένων επενδυτών αναφέρει ότι έχει ήδη αι-
σθανθεί κάποιες επιπτώσεις μετά το δημοψήφισμα του Ηνωμένου Βασιλείου 
για την παραμονή στην ΕΕ. Οι επενδυτές αυτοί έχουν αντιληφθεί επιπτώ-
σεις σε τουλάχιστον ένα τμήμα των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων 
στην Ευρώπη, αναφέροντας ειδικότερα τα λειτουργικά περιθώρια, το κόστος 
αγοράς και τις πωλήσεις. Οι επιχειρήσεις με ισχυρή παρουσία στο Ηνωμένο 
Βασίλειο είναι εκείνες που έχουν υποστεί το ισχυρότερο πλήγμα, με το 31% 
να αναφέρει αύξηση του κόστους αγορών, ενώ το ίδιο ποσοστό διαπιστώνει 
πίεση στα λειτουργικά περιθώρια. Η αξιολόγηση και η διαχείριση των άμε-
σων επιπτώσεων του Brexit στα κόστη (εισαγωγών σε μεγάλο ποσοστό) και 
την εφοδιαστική αλυσίδα αποτελούν βασικές ανησυχίες για τους ερωτηθέ-
ντες, με το 32% και το 27% αντίστοιχα, να αναφέρουν τα ζητήματα αυτά ως 
θέματα προτεραιότητας στην ατζέντα τους.  Παρά τις ανησυχίες σχετικά με 
το γεωπολιτικό περιβάλλον, μόνο το 4% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι είναι 
καλά προετοιμασμένο για την αβεβαιότητα που απορρέει από τους νέους κιν-
δύνους και το μεταβαλλόμενο ρυθμιστικό περιβάλλον. 
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Έξαρση των ψευδών διαφημίσεων στο Διαδίκτυο το 2016

Post-truth» (μετα-αλήθεια), η λέξη του 2016 από το λεξικό Oxford

Επιστήμονες σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες των ΗΠΑ  
δημιούργησαν ένα εναλλακτικό δίκτυο ενημέρωσης του κοινού

Τουλάχιστον 1,7 δισεκατομμύρια  ψευδείς διαφημίσεις, αριθμό υπερδιπλάσιο 
έναντι του 2015, “κατέβασε” η Google το 2016. Όπως μάλιστα εξηγεί η εταιρεία, 
αν οι χρήστες δαπανούσαν ένα δευτερόλεπτο για να αφαιρέσουν καθεμία από 
αυτές τις ψευδείς διαφημίσεις, θα χρειάζονταν πάνω από 50 χρόνια. Οι ψευδείς 
διαφημίσεις προωθούν παράνομα προϊόντα και μη ρεαλιστικές προσφορές και 
μπορούν να ξεγελάσουν τους χρήστες, ωθώντας τους να μοιραστούν προσωπικές 
πληροφορίες, καθώς και να μολύνουν συσκευές με κακόβουλο λογισμικό. “Τελι-
κά, οι ψευδείς διαφημίσεις αποτελούν μια απειλή για τους χρήστες, συνεργάτες 
της Google και την ίδια τη βιωσιμότητα του ελεύθερου Διαδικτύου”, αναφέρει σε 
άρθρο του στο επίσημο blog της εταιρείας ο Director of Product Management, 
Sustainable Ads της Google, Scott Spencer.  Κάποιες από τις πιο κοινές ψευδείς 
διαφημίσεις που συναντάμε στο Διαδίκτυο - σύμφωνα με τον ίδιο - είναι διαφημί-
σεις που προάγουν παράνομες δραστηριότητες ή προϊόντα. “Απενεργοποιήσαμε 

πάνω από 68 εκατομμύρια ψευδείς διαφημίσεις για παραβιάσεις σχετικές με την 
περίθαλψη, κατά πολύ περισσότερες από τις 12,5 εκατομμύρια το 2015”, αναφέ-
ρει.  Επίσης, η εταιρεία εντόπισε περισσότερες προσπάθειες να διαφημιστούν 
προσφορές σχετικές με τυχερά παιχνίδια, χωρίς την κατάλληλη άδεια από τους 
ρυθμιστές στις χώρες που λειτουργούν. “Κατεβάσαμε πάνω από 17 εκατομμύ-
ρια ψευδείς διαφημίσεις για παραβιάσεις σχετικά με τυχερά παιχνίδια μέσα στο 
2016”, ανέφερε επίσης.  Κάποιες διαφημίσεις προσπαθούν να πάρουν clicks και 
προβολές με το να παραπλανούν τους χρήστες με ερωτήσεις όπως: “Κινδυνεύεις 
από αυτήν τη σπάνια δερματολογική ασθένεια;” ή με το να προτείνουν θαυμα-
τουργές θεραπείες, όπως ένα χάπι που θα σας βοηθούσε να χάσετε 50 κιλά μέσα 
σε τρεις μέρες χωρίς κόπο. “Μέσα στο 2016, κατεβάσαμε περίπου 80 εκατομμύ-
ρια ψευδείς διαφημίσεις, που στόχευαν να εξαπατήσουν, να παραπλανήσουν και 
αναστατώσουν τους χρήστες”, τονίζει ο Spencer. 

Η λέξη «post-truth» (μετα-αλήθεια) επελέγη ως η λέξη της χρονιάς 2016 από 
το βρετανικό λεξικό Oxford, σε ευθεία αναφορά σε μία περίοδο όπου τα γε-
γονότα μετρούν λιγότερο από το συναίσθημα μετά το αποτέλεσμα του βρετα-
νικού δημοψηφίσματος υπέρ του Brexit και την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ 
στην προεδρία των ΗΠΑ, νικώντας τη λέξη «Brexiteer». «Post-truth» είναι ένα 
ουσιαστικό που αναφέρεται «σε συνθήκες υπό τις οποίες τα αντικειμενικά γε-
γονότα έχουν μικρότερη επιρροή στη διαμόρφωση της κοινής γνώμη από τις 
επικλήσεις προς το θυμικό και προς τις προσωπικές απόψεις», σύμφωνα με 
τον ορισμό του έγκυρου λεξικού. Για να εισέλθει μία λέξη στον παγκόσμιο αυ-
τόν θεσμό, πρέπει πρώτα να έχει χρησιμοποιηθεί στις εφημερίδες ή τη λογο-
τεχνία για τουλάχιστον δέκα χρόνια. Σύμφωνα με το Oxford Dictionary, ο όρος 
post-truth έγινε το 2016 «ένας πυλώνας του πολιτικού σχολιασμού» η χρήση 
του αυξήθηκε κατά 2.000% σε σχέση με την περασμένη χρονιά, «στο πλαίσιο 
του δημοψηφίσματος για το Brexit στο Ηνωμένο Βασίλειο και την προεδρι-
κή εκλογή στις ΗΠΑ». Η εμφάνιση της λέξης στη γλώσσα «τροφοδοτήθηκε 
από την ενίσχυση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ως πηγής ενημέρωσης 
και στην αυξανόμενη καχυποψία απέναντι σε γεγονότα που παρουσιάζονται 
μέσω των συστημικών διαύλων». «Αντί να γίνεται απλώς αναφορά σε μία πε-

ρίοδο που ακολουθεί μία συγκεκριμένη κατάσταση ή ένα γεγονός όπως η 
λέξη "μεταπολεμικός", το πρόθεμα post στη λέξη post-truth έχει μία σημασία 
που προσεγγίζει την ιδέα του ανήκειν σε μία περίοδο κατά την οποία η εξει-
δικευμένη έννοια έχει γίνει χωρίς σημασία», αναφέρεται στην ανακοίνωση. 
Η λέξη «post-truth» υπερίσχυσε εννέα άλλων λέξεων μεταξύ των οποίων 
«Brexiteer», που περιγράφει τους υποστηρικτές του Brexit, «alt-right» (εναλ-
λακτική δεξιά) που αντιστοιχεί, στις ΗΠΑ, σε μία εξαιρετικά συντηρητική και 
αντιδραστική ιδεολογία, «woke», που χρησιμοποιείται ως συναγερμός απέ-
ναντι στην κοινωνική αδικία, κυρίως στον ρατσισμό. Η «εναλλακτική δεξιά» ή 
«alt-right», χαρακτηρίζεται από την απόρριψη των παραδοσιακών πολιτικών 
και από την χρησιμοποίηση των ηλεκτρονικών μέσων για τη διασπορά αμφι-
σβητούμενων πληροφοριών, εξηγεί στην ανακοίνωση το Oxford Dictionary. Ο 
Ντόναλντ Τραμπ όρισε ως στρατηγικό του σύμβουλο στον Λευκό Οίκο τον Στιβ 
Μπάνον, επικεφαλής της περιώνυμης ακροδεξιάς, ρατσιστικής, αντισημιτικής 
ιστοσελίδας Breirbart, που θεωρείται φάρος αυτής της alt-right . Το 2015, η 
λέξη της χρονιάς ήταν το emoji «πρόσωπο με δάκρυα χαράς», τον περασμένο 
χρόνο το «vape», για τη ενέργεια της εισπνοής και της εκπνοής του ατμού του 
ηλεκτρονικού τσιγάρου.

Εργαζόμενοι σε περισσότερες από δώδεκα αμε-
ρικανικές ομοσπονδιακές υπηρεσίες έχουν δη-
μιουργήσει ένα δίκτυο ανεπίσημων λογαριασμών 
στο Twitter, αψηφώντας τις προσπάθειες του 
Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ να φι-
μώσει την έρευνα για την κλιματική αλλαγή και 
άλλα επιστημονικά πεδία. Χρησιμοποιώντας τον 
αγαπημένο τρόπο του Τραμπ να επικοινωνεί με 
τους Αμερικανούς, το Twitter, επιστήμονες της 
Υπηρεσίας Προστασίας Περιβάλλοντος, της NASA 
και άλλων υπηρεσιών έχουν δημιουργήσει προ-
σωπικούς λογαριασμούς στον ιστότοπο κοινω-
νικής δικτύωσης --δανειζόμενοι τα ονόματα και 
τους λογότυπους των υπηρεσιών τους-- για να 
διαμαρτυρηθούν για τους περιορισμούς που τους 
επιβάλλονται, τους οποίους θεωρούν λογοκρισία, 
και να προσφέρουν μια πλατφόρμα για τη μετάδο-
ση πληροφοριών τις οποίες η κυβέρνηση προσπα-

θεί να περιορίσει. «Ανυπομονώ για την ώρα που 
ο πρόεδρος Τραμπ θα μας αποκαλέσει ψεύτικες 
ειδήσεις», έγραψε ένας ανώνυμος εργαζόμενος 
στην Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων στον λογαριασμό 
@AltNatParkService. «Μπορείς να μας πάρεις τον 
επίσημο λογαριασμό στο Twitter, αλλά δεν θα μας 
πάρεις ποτέ τον ελεύθερο χρόνο μας!». Ο λογα-
ριασμός @RogueNASA αναφέρει στη σελίδα του 
ότι είναι «η ανεπίσημη “αντιστασιακή” ομάδα της 
NASA, όχι ο επίσημος λογαριασμός». Καλεί μά-
λιστα τους αναγνώστες του να παρακολουθούν τις 
αναρτήσεις του «σχετικά με νέα και στοιχεία που 
αφορούν την επιστήμη και το κλίμα. Πραγματικές 
ειδήσεις, πραγματικά στοιχεία». Πολλοί εργαζόμε-
νοι σε ομοσπονδιακές υπηρεσίες αναγκάστηκαν 
να καταφύγουν σε αυτό τον τρόπο επικοινωνίας 
με τους πολίτες μετά τις οδηγίες που έλαβαν αρ-
κετές υπηρεσίες που ασχολούνται με περιβαλλο-

ντικά ζητήματα να περιορίσουν την παροχή πλη-
ροφοριών στο κοινό. Πρόσφατα οι υπάλληλοι του 
υπουργείου Εσωτερικών ενημερώθηκαν ότι θα 
πρέπει να σταματήσουν τις αναρτήσεις στο Twitter, 
αφού ένας εξ αυτών αναπαρήγαγε μηνύματα που 
σχολίαζαν τον μικρό αριθμό των ανθρώπων που 
είχαν συγκεντρωθεί για την τελετή ορκωμοσίας 
του Τραμπ και το γεγονός ότι είχαν εξαφανιστεί 
από τον ιστότοπο του Λευκού Οίκου οι σελίδες 
που αφορούσαν τα πολιτικά δικαιώματα και την 
κλιματική αλλαγή. Οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία 
Προστασίας Περιβάλλοντος, στα υπουργεία Εσω-
τερικών, Γεωργίας, Υγείας και Κοινωνικών Υπηρε-
σιών έχουν λάβει έκτοτε ανάλογες συστάσεις από 
τη νέα κυβέρνηση, με τις οποίες τους ζητείται είτε 
να κατεβάσουν ιστοσελίδες ή να περιορίσουν την 
επικοινωνία τους με το κοινό, περιλαμβανομένης 
της χρήσης των ιστότοπων κοινωνικής δικτύωσης.
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.

π ρ ω τ ο σ έ λ ι δ α
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TO QE ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΜΕΝΕΙ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 1/2/2017

Συζητήσεις με στόχο την άρση του αδιεξόδου και την επιστροφή 
των θεσμών στην Αθήνα για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης 
βρίσκονται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες.
Σύμφωνα με κοινοτική πηγή στις Βρυξέλλες, οι συζητήσεις 
αποσκοπούν στη διαμόρφωση ενός πλαισίου το οποίο θα καθορίζει 
τις προϋποθέσεις και τους όρους για την επιστροφή των θεσμών 
στην Αθήνα. Οι επαφές γίνονται μεταξύ των θεσμών και της 
κυβέρνησης, αλλά το τελικό «πράσινο φως» για την επιστροφή θα 
πρέπει να δοθεί από τους αξιωματούχους της Ευρωζώνης (EWG, 
Eurogroup).
Η ίδια πηγή διευκρίνιζε ότι δεν βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή 
σε σημείο απεμπλοκής, δηλαδή άρσης του αδιεξόδου, ωστόσο 
καταβάλλονται σημαντικές προσπάθειες προς αυτήν την 
κατεύθυνση.
Όταν οι προπαρασκευαστικές συζητήσεις διαμορφώσουν το πλαίσιο, 
κάτι που μπορεί να γίνει και άμεσα -αυτό θα εξαρτηθεί από την 
πολιτική βούληση των δύο πλευρών- τότε οι θεσμοί θα στείλουν 
μια επιστολή στην κυβέρνηση, στην οποία θα αναφέρονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις προκειμένου να υπάρξει και η δέσμευση από 
ελληνικής πλευράς.
Με άλλα λόγια, οι εταίροι και δανειστές θέλουν η επιστροφή των 
θεσμών στην Αθήνα, εάν τελικά αποφασιστεί, να είναι σύντομης 
διάρκειας και να σηματοδοτεί σε πολύ μεγάλο βαθμό την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης.
Αναφορικά με την ουσία, στη βελγική πρωτεύουσα και με δεδομένη 
τη σκληρή στάση του ΔΝΤ, αλλά και του Βερολίνου, υπογραμμίζουν 
ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο -αν όχι αδύνατο η κυβέρνηση να 
αποφύγει τη νομοθέτηση προληπτικών μέτρων, εάν θέλει συμφωνία.
Ωστόσο, από την άλλη, οι δανειστές αντιλαμβάνονται τις πολιτικές 
δυσκολίες του πρωθυπουργού στο να φέρει στη Βουλή και να 
υιοθετήσει δημοσιονομικά μέτρα ένα προς ένα, τα οποία μάλιστα 
μπορεί τελικά να μη χρειαστεί να εφαρμοστούν μετά το 2018.
Για τον λόγο αυτό αναζητούν μια φόρμουλα, η οποία θα οδηγεί 
σε μετατόπιση όλων από τις αρχικές τους θέσεις, χωρίς όμως να 
εκλαμβάνεται ως δεινή ήττα για τη μία ή την άλλη πλευρά. Δύσκολο 
το εγχείρημα, αλλά αυτό επιδιώκεται αυτή τη στιγμή, τόνιζε η ίδια 
πηγή.
- Αγωνία για την ποσοτική χαλάρωση 
Πάντως, οι χθεσινές εξελίξεις από το μέτωπο της ευρωπαϊκής 
οικονομίας θα πρέπει να λειτουργήσουν ως συναγερμός για την 
κυβέρνηση, ώστε να κλείσει το συντομότερο δυνατό η αξιολόγηση, 
εάν θέλει να προλάβει την ένταξη της χώρας στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ.
Στις Βρυξέλλες εκτιμούν ότι τα στοιχεία που δημοσιοποίησε χθες 
η Eurostat για τον πληθωρισμό, την ανεργία και την ανάπτυξη 
στην Ευρωζώνη θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τις πιέσεις 
που ασκούνται από το Βερολίνο (τον κ. Σόιμπλε και την Κεντρική 
Τράπεζα της Γερμανίας) στον Μάριο Ντράγκι για σταδιακή 
απόσυρση του προγράμματος ποσοτικής χαλάρωσης.
Ειδικότερα, το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης αποφασίστηκε 
προκειμένου να αυξηθεί ο πληθωρισμός κοντά στο 2%, αλλά και να 
εδραιωθεί η εύθραυστη ανάκαμψη της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Ωστόσο τα χθεσινά προσωρινά στοιχεία δείχνουν ότι ο πληθωρισμός 
εκτινάχθηκε τον Ιανουάριο στο 1,8% από 1,1% τον Δεκέμβριο, ενώ 
η ανεργία βρέθηκε σε χαμηλό 7,5 ετών και η ανάπτυξη το τέταρτο 
τρίμηνο του 2016 ήταν καλύτερη του αναμενομένου.
Τα στοιχεία αυτά δυσκολεύουν στο εξής τις κινήσεις του κ. Ντράγκι, 
κυρίως αν τους δύο επόμενους μήνες ο πληθωρισμός διατηρηθεί 
σε αυτά τα επίπεδα και η αύξησή του τον Ιανουάριο δεν ήταν 
συγκυριακή λόγω των καυσίμων και του βαρύ χειμώνα στη βόρεια 
Ευρώπη που εκτόξευσε τις τιμές των οπωροκηπευτικών- αλλά 
δομική.
Είναι προφανές ότι ο κίνδυνος απόσυρσης του προγράμματος 
ποσοτικής χαλάρωσης ακόμη και πριν από το τέλος του έτους είναι 
πλέον μεγάλος και όσο καθυστερεί να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 
τόσο απομακρύνεται το ενδεχόμενο ένταξης της χώρας μας σε αυτό.
Μάλιστα, η ένταξη στο πρόγραμμα υποτίθεται ότι ήταν από τις 
βασικές συνιστώσες του αφηγήματος της κυβέρνησης για την έξοδο 
της χώρας από την κρίση, δηλαδή: ολοκλήρωση αξιολόγησης, 
ένταξη στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, άρση των 
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και έξοδος στις αγορές.
- HSBC: Δύσκολη η ένταξη στο QE πριν από το καλοκαίρι 
Μπορεί το Eurogroup στις 27 Ιανουαρίου να χαρακτηρίστηκε από 
την έλλειψη προόδου για το «ελληνικό ζήτημα», όμως άφησε 
κάποια σημάδια αισιοδοξίας ότι τελικά η αξιολόγηση θα κλείσει 
στο επόμενο, που θα λάβει χώρα στις 20 Φεβρουαρίου, αναφέρει η 
HSBC σε χθεσινή έκθεση με τίτλο «Greek bailout negotiations».
Την ίδια στιγμή, όμως, η τράπεζα δεν «βλέπει» ως πιθανή την 
ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της 
Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι.
Ειδικότερα σημειώνει ότι η ολοκλήρωση της αξιολόγησης είναι προς 
το συμφέρον τόσο της Ελλάδας όσο και της Ευρωζώνης και αυτή η 
προοπτική θα μπορούσε να ανοίξει την πόρτα για να επιτευχθεί μια 
συμφωνία κατά το Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου, πριν από τις 
εκλογικές αναμετρήσεις στις ευρωπαϊκές χώρες.
Ωστόσο επισημαίνει ότι η αβεβαιότητα αναφορικά με τη συμμετοχή 
του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα παραμένει.
Οι αναλυτές της τράπεζας εκτιμούν ότι μία δέσμευση από πλευράς 
ΔΝΤ για τη συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα στο μέλλον θα 
είναι αρκετή για να εγκρίνει το Eurogroup την εκταμίευση δόσεων 
προς την Ελλάδα, αφού έχει γεφυρωθεί το χάσμα για τα ανοικτά 
θέματα της αξιολόγησης.
Στην περίπτωση, ωστόσο, που το ΔΝΤ στείλει ξεκάθαρο μήνυμα 
ότι δεν προτίθεται να έχει ενεργό ρόλο στο ελληνικό πρόγραμμα, 
Ελλάδα και Ευρωζώνη θα βρεθούν σε μία επισφαλή κατάσταση. Οι 
περαιτέρω καθυστερήσεις θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτική 
αστάθεια στην Ελλάδα και να αναζωπυρώσουν τις ανησυχίες στις 
αγορές όσο η χώρα πλησιάζει στις σημαντικές αποπληρωμές του 
Ιουλίου.
Αναφορικά με την επιλεξιμότητα των ελληνικών ομολόγων στο QE, 
η HSBC εκτιμά ότι ρεαλιστικά είναι δύσκολο να αγοράσει η ΕΚΤ 
πριν από το καλοκαίρι, γεγονός που δεδομένων των υφιστάμενων 
αποδόσεων ενδέχεται να μεταθέσει χρονικά την ένταξη της χώρας, 
όταν η Ελλάδα θα καταφέρει να επιστρέψει στις αγορές.
Όπως σημειώνει η HSBC, ακόμη κι αν η χώρα έχει πέσει κάτω 
από το όριο αγορών για κάθε εκδότη του 33% και η ανάλυση 
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της βιωσιμότητας του χρέους από την ΕΚΤ είναι θετική, η 
ΕΚΤ δεν θα μπορεί να αγοράσει ελληνικούς τίτλους κατά τη 
διάρκεια αξιολογήσεων. Η τρέχουσα αξιολόγηση έπρεπε να 
έχει ολοκληρωθεί έως τον περασμένο Δεκέμβριο, ενώ η τρίτη 
αξιολόγηση έως τον Μάρτιο του 2017.
Συνεπώς, την ώρα που θα ολοκληρώνεται η τρέχουσα αξιολόγηση 
θα πρέπει να ξεκινήσει η επόμενη. Έτσι, τα περιθώρια για την ΕΚΤ 
είναι περιορισμένα. Η ίδια κατάσταση θα μπορούσε να επαναληφθεί 
μεταξύ της τρίτης και τέταρτης αξιολόγησης η οποία κανονικά θα 
πρέπει να ολοκληρωθεί έως τον Ιούνιο, πριν από τις αποπληρωμές 
ομολόγων του Ιουλίου.

ΝΟΜΟΘΕΤΗΣΤΕ 6.500 ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΚΑΙ 3,5% ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 
ΓΙΑ ΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ! 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-6-7 | 1/2/2017

Πρόταση-πακέτο με μείωση του αφορολογήτου για μισθωτούς και 
συνταξιούχους από το 2018 (ενώ θα συνεχίζεται το τρίτο Μνημόνιο) 
και υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για μια δεκαετία με αντάλλαγμα 
τη λύση για το χρέος έχουν έτοιμη να στείλουν οι θεσμοί στην 
Ελλάδα με στόχο να αρθεί το αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει το 
ελληνικό πρόγραμμα.
Η πρόταση είναι εν πολλοίς γνωστή στον υπουργό Οικονομικών 
Ευκλείδη Τσακαλώτο από τη συνεδρίαση του Eurogroup της 
περασμένης Πέμπτης. Από τότε του έχει προταθεί η Ελλάδα να 
ψηφίσει κάποιο από τα δύο μέτρα που ζητά το ΔΝΤ ώστε να 
προχωρήσει η διαπραγμάτευση, αλλά το αρνήθηκε εμμένοντας στην 
πρακτική του μακροχρόνιου κόφτη και των προληπτικών μέτρων.
Πρόταση-πακέτο 
Τώρα όμως, μπροστά στην ανάγκη απεμπλοκής και της επιστροφής 
των θεσμών στην Αθήνα, η πρόταση εξειδικεύτηκε και ήταν έτοιμη 
να σταλεί στην ελληνική διαπραγματευτική ομάδα από χθες το 
μεσημέρι ως βάση διαλόγου που δυνητικά μπορεί να οδηγήσει σε 
συμφωνία μέχρι και το Eurogroup του Φεβρουαρίου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, στην πρόταση των θεσμών προβλέπεται 
η άμεση νομοθέτηση της μείωσης του αφορολογήτου από τις 8.636 
ευρώ που έχει φτάσει σήμερα για ανύπαντρους και συνταξιούχους 
σε επίπεδο τέτοιο ώστε να αυξηθούν τα έσοδα κατά 2,5 δισ. ευρώ. 
Για να υπάρξει αυτή η εξοικονόμηση θα πρέπει η έκπτωση φόρου 
να μειωθεί από τα 1.900 ευρώ σήμερα στα 1.450 ευρώ και το 
αφορολόγητο να μειωθεί από 8.636 στις 6.000-6.500 ευρώ. Με 
το μέτρο αυτό καλύπτεται η μισή από την απόσταση που χωρίζει 
το ΔΝΤ από την Ε.Ε. σχετικά με τα μέτρα που απαιτούνται για την 
επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ.
Το δεύτερο βασικό μέτρο που ζητά το ΔΝΤ είναι η μείωση της 
προσωπικής διαφοράς, δηλαδή της διαφοράς μεταξύ νέων και 
υφιστάμενων συντάξεων. Με δεδομένο ότι η εξάντληση του 
δεύτερου μέτρου μπορεί να δώσει εξοικονόμηση έως 1,5 δισ. ευρώ, 
προτείνεται να μην ψηφιστεί αλλά να παραμείνει προληπτικό στο 
πλαίσιο του μακροχρόνιου κόφτη.
Σε ό,τι αφορά τον προσδιορισμό του «μεσοπρόθεσμου» διαστήματος 
στο οποίο η Ελλάδα θα πρέπει να επιτυγχάνει υψηλά πρωτογενή 
πλεονάσματα, η πρόταση των θεσμών αναμένεται ότι θα είναι 
ιδιαίτερα σκληρή. Θέλουν την Ελλάδα να επιτυγχάνει πρωτογενή 
πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ για πέντε συνεχόμενα χρόνια, από 

το 2018 μέχρι και το 2023. Στη συνέχεια, ο στόχος θα μειωθεί 
οριακά, στο 3% του ΑΕΠ, και θα ισχύσει από το 2024 έως και το 
2028. Συνεπώς για τα επόμενα 10 χρόνια π Ελλάδα θα επιφορτιστεί 
με την παραγωγή πρωτογενών πλεονασμάτων ύψους 32,5% του 
ΑΕΠ ή 58 δισ. ευρώ. Όπως είναι προφανές, οι στόχοι για τα 
πρωτογενή πλεονάσματα είναι πολύ μακριά από τις προσδοκίες 
του οικονομικού επιτελείου που ήθελε ο στόχος να διατηρείται 
όχι περισσότερο από 3 χρόνια και στη συνέχεια να μειώνεται 
τουλάχιστον κατά 1% στο 2,5% του ΑΕΠ. Η πρόταση δεν λαμβάνει 
καν υπ’ όψιν της την πρόταση του Έλληνα υπουργού Οικονομικών 
ο στόχος του 3,5% του ΑΕΠ να επιμερίζεται σε 2,5% καθαρή 
δημοσιονομική εξοικονόμηση και το 1 % του ΑΕΠ να διατίθεται για 
την αύξηση της ανταγωνιστικότητας τπς οικονομίας.
Τα μεσοπρόθεσμα μέτρα 
Αν η Ελλάδα αποδεχθεί αυτές τις δεσμεύσεις, τότε οι Ευρωπαίοι 
υπουργοί είναι έτοιμοι να επιφορτίσουν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό 
Σταθερότητας με το καθήκον να εξειδικεύσει τα μεσοπρόθεσμα 
μέτρα για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
Με την ολοκληρωμένη λύση για το χρέος, το ΔΝΤ να ξεκινήσει 
άμεσα διμερή διαπραγμάτευση με την Ελλάδα προκειμένου να 
οριστικοποιήσει το ταχύτερο δυνατό το δικό του πρόγραμμα, 
θέτοντας βέβαια και τις δικές του απαιτήσεις.
Παράλληλα, η ολοκληρωμένη λύση για το χρέος θα έλυνε τα χέρια 
της ΕΚΤ να εντάξει στη συνεδρίασή της τον Μάρτιο την Ελλάδα 
στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης. Επιπλέον, θα άνοιγε και 
το θέμα για τον περιορισμό της έκπτωσης με την οποία δέχεται τα 
ομόλογα των εμπορικών τραπεζών ως εγγυήσεις για το δανεισμό 
τους. Βεβαίως, οι παραχωρήσεις που θα πρέπει να κάνει η Ελλάδα 
έχουν σαν στόχο την ένταξη του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα. Στην 
κατεύθυνση αυτή οι εξελίξεις θα πρέπει να περιμένουν τουλάχιστον 
μέχρι και τη Δευτέρα, όταν θα συζητηθούν στο Δ.Σ. του Ταμείου η 
έκθεση της αξιολόγησης του άρθρου IV για την Ελλάδα (η οποία θα 
περιέχει και την έκθεση βιωσιμότητας του χρέους), αλλά και η ex-
post αξιολόγηση του αποτυχημένου δεύτερου προγράμματος του 
Ταμείου για την Ελλάδα.
Οι δύο εκθέσεις έχουν λίγο-πολύ διαρρεύσει και άρα έχει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον η δεύτερη ανάγνωσή τους. Εκείνο όμως που αναμένουν 
όλοι είναι τα σχόλια με τα οποία θα συνοδεύει την εισήγησή του ο 
επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος Πόουλ Τόμσεν προς το Δ.Σ.
Αν και δεν αναμένονται τελικές αποφάσεις για την Ελλάδα, είναι 
σαφές ότι το αποτέλεσμα του Δ.Σ. θα δίνει μια σαφή ένδειξη 
για τη διάθεση του διεθνούς οργανισμού απέναντι στο ελληνικό 
πρόγραμμα.
Όλες τις επόμενες μέρες θα συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις μεταξύ 
όλων των πλευρών με το στόχο να βρεθεί το συντομότερο ένας 
«κοινός τόπος» διαλόγου.
Ο επόμενος μεγάλος σταθμός θα είναι η συνεδρίαση του Euro 
Working Croup την επόμενη Πέμπτη, όπου θα γίνει μια συνολική 
αποτίμηση της κατάστασης για το ελληνικό πρόγραμμα και θα 
ληφθούν αποφάσεις αν υπάρχουν περιθώρια συμφωνίας. Αν 
η κατάληξη της ομάδας των τεχνοκρατών είναι θετική, τότε η 
επιστροφή των θεσμών στην Αθήνα θα είναι θέμα λίγων ημερών. 
Αν όχι, το θρίλερ θα συνεχιστεί μέχρι και το Eurogroup στις 20 
Φεβρουαρίου. 
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