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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Σε ΣΔΙΤ μέχρι και το 20% του Προγράμματος 
Δημόσιων Επενδύσεων   

ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας 
Τον 20% του Προγράμματος Δημόσιων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ) μπορεί να δεσμευτεί 
για έργα μέσω Σύμπραξης Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) σε τομείς όπως η 
διαχείριση απορριμμάτων, ο τουρισμός και 
η βιομηχανία, υποστήριξε σήμερα από την 
Κοζάνη ο υφυπουργός Οικονομίας Στέργι-
ος Πιτσιόρλας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του 
Φ. Κόλλια στο  euro2day.gr κατά τη διάρ-
κεια επίσκεψης στη μονάδα διαχείρισης 
απορριμμάτων που θα λειτουργήσει από τις 
αρχές Ιουνίου στην Κοζάνη, ο κ. Πιτσιόρλας 
εμφανίστηκε να στηρίζει την πολιτική των 
ΣΔΙΤ, την ίδια στιγμή που τα περισσότερα 
εξ αυτών, στον τομέα των απορριμμάτων, 
έχουν βαλτώσει για ανεξήγητους λόγους.  
Για το ίδιο γεγονός το ΑΠΕ-ΜΠΕ μετ΄δωσε 
ρεπορτάζ του Η. Παλιαλέξη σύμφωνα με το 
οποίο ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανά-
πτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας τόνισε στην 
ίδια εκδήλωση ότι «υπάρχει σημαντικό επεν-
δυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, και πολ-
λές δυνατότητες τις οποίες οφείλουμε να 
αξιοποιήσουμε για να πάμε μπροστά» Στην 
εκδήλωση για την έναρξη της πιλοτικής 
λειτουργίας του πρώτου ΣΔΙΤ (Συμπράξεις 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα) στην Ελλά-
δα, για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 
Απορριμμάτων της Δυτικής Μακεδονίας, 
ο ίδιος τόνισε ότι «μπορούμε να κάνουμε 
πολύ καλύτερα και πρέπει να έχουμε παρα-
δείγματα για να αναδεικνύουμε την Ελλάδα 
της δημιουργίας». «Η ΔΙΑΔΥΜΑ είναι ένα 
τέτοιο παράδειγμα», ανέφερε ο κ. Πιτσιόρ-
λας, όπως και η ολοκλήρωση του «υπο-
δειγματικού» όπως το χαρακτήρισε, έργου 
ύψους 48 εκατομμυρίων ευρώ, για το οποίο 
«τηρήθηκε αυστηρά το χρονοδιάγραμμα, 
χωρίς υπέρβαση του προϋπολογισμού και 
χωρίς αναθεώρηση της σύμβασης». 

Στα σχετικά ρεπορτάζ σημειώνεται επίσης 
ότι η μονάδα της Κοζάνης, που θα διαχει-
ρίζεται τα απορρίμματα της περιφέρειας 
Δυτικής Μακεδονίας, είναι η πρώτη που 
κατασκευάζεται με ΣΔΙΤ. Ο υφυπουργός 
Οικονομίας τόνισε πως η μονάδα είναι 

πρότυπη για όλη την Ελλάδα. Είπε πως εί-
ναι «ένα υποδειγματικό έργο που ολοκλη-
ρώθηκε τηρώντας αυστηρά το χρονοδιά-
γραμμα. Χωρίς υπέρβαση προϋπολογισμού 
και αναθεώρηση της σύμβασης, πράγμα 
ασυνήθιστο για την Ελλάδα». Ο κ. Πιτσιόρ-
λας ανακοίνωσε, επίσης, πως η κυβέρνηση 
αποδέχεται το αίτημα των δήμων της περιο-
χής να αυξηθεί η επιδότηση της λειτουργίας 
της μονάδας. Η μονάδα δεν χρηματοδοτή-
θηκε από το ΕΣΠΑ και σήμερα προβλέπε-
ται κρατική χρηματοδότηση του 50% του 
κόστους λειτουργίας για τα πρώτα χρόνια, 
η οποία σταδιακά θα περιορίζεται μέχρι να 
φτάσει τα 38 ευρώ ανά τόνο απορριμμά-
των. Ο υφυπουργός Οικονομίας είπε πως 
προωθείται υπουργική απόφαση, η οποία 
θα επιτρέπει να αυξηθεί η επιδότηση στο 
70% για τον πρώτο χρόνο, στο 60% τον 
δεύτερο και στο 50% από τον τρίτο. Ετσι οι 
δήμοι (και οι δημότες) θα πληρώσουν λιγό-
τερα στο πρώτο διάστημα λειτουργίας της 
μονάδας. Το κόστος για τον διαδημοτικό 
φορέα (ΔΙΑΔΥΜΑ) δεν θα περιοριστεί και 
ανέρχεται σε περίπου 67 ευρώ ανά τόνο. Αν 
προστεθεί και η κρατική επιδότηση, τότε το 
κόστος επεξεργασίας φτάνει τα 132 ευρώ 
ανά τόνο. 

Το έργο θα επεξεργάζεται το σύνολο των 
Αστικών Συμμείκτων Απορριμμάτων της 
Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, δια-
θέτοντας μέγιστη δυναμικότητα 120.00 
τόνων ανά έτος. Αποτελείται από: Μονάδα 
Επεξεργασίας Απορριμμάτων (ΜΕΑ). Χώρο 
Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ). 
Μονάδα Επεξεργασίας Υγρών Αποβλήτων 
(ΜΕΥΑ). Λοιπά Έργα (ζυγιστήρια, πλυντή-
ριο, συνεργείο, αποθηκευτικοί χώροι κλπ). 

Ένα νέο Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμ-
μάτων (ΣΜΑ) στην Κοζάνη. Φορέας υλο-
ποίησης του έργου είναι η ΔΙΑΔΥΜΑ, ενώ 
ανάδοχος είναι η εταιρία ΕΠΑΔΥΜ ΑΕ Εται-
ρία Ειδικού Σκοπού που συστάθηκε για την 
υλοποίηση της Σύμβασης από τις εταιρίες 
Ηλέκτωρ και 'Ακτωρ Παραχωρήσεις), μέλος 
του Ομίλου Ελλάκτωρ.

Για στροφή προς τα 
έργα ΣΔΙΤ, τα περισ-
σότερα από τα οποία 
είναι βαλτωμένα εδώ 
και χρόνια, μίλησε ο 
υφυπουργός Οικονομί-
ας  Σ. Πιτσιόρλας κατά 
την επίσκεψη  του στη 
πρώτη μονάδα διαχεί-
ρισης απορριμμάτων 
στη Κοζάνη, που υλο-
ποιείται με σύμπραξη 
δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα.

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:

•  Σε ΣΔΙΤ μέχρι και το 20% του Προγράμματος 
Δημόσιων Επενδύσεων ανακοίνωσε το υπουργείο 
Οικονομίας (σελ 1) 

•  "Ανοίγουν" μέχρι τα τέλη Απριλίου νέα προγράμμα-
τα του ΕΣΠΑ 2014-20 (σελ 3) 

•  Εγκύκλιος του ΥΠΕΝ για τις εισφορές στις άδειες 
δόμησης (σελ 3) 

•  46,06% αθροιστικά από εργαζόμενο και εργοδότη, οι 
εισφορές για μισθωτούς μηχανικούς (σελ 3) 

•  Συμμαχίες για επενδύσεις στο εξωτερικό ψάχνει 
η ΔΕΗ και συνάντηση ΔΕΗ  Επενδυτικής Τράπεζας 
της Κίνας για τη Μελίτη ΙΙ (σελ 4) 

•  "Μπλόκο" από Κομισιόν στη μεταφορά του 17% της 
ΔΕΗ από το ΤΑΙΠΕΔ στο Υπερταμείο (σελ 4) 

•  Νομοσχέδιο από το ΥΠΕΝ για την ίδρυση και 
λειτουργία ενεργειακών συνεταιρισμών σε τοπικό 
επίπεδο (σελ 5) 

•  Σοβαρές παρατυπίες στην αδειοδότηση των 
Λιπασμάτων Νέας Καρβάλης ΑΕ ανακοίνωσε το 
ΥΠΕΝ  (σελ 5) 

•  Στήριξη των Ελληνικών Βιομηχανιών Κλωστοϋφα-
ντουργίας υποσχέθηκε το ΥΠΕΝ (σελ 5) 

•  Νέο στρατηγικό πλάνο 5ετίας από τα ΕΛΠΕ για τις 
ευκαιρίες σε φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό (σελ 6) 

•  Νέα ακίνητα στο χαρτοφυλάκιό της  Grivalia σε 
δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό (σελ 6)  

•  Περισσότερες επενδύσεις στα δημόσια έργα ζητά 
ο  ΣΑΤΕ (σελ 7) 

•  Ομάδα εργασίας για τα προβλήματα των ΕΛΚΕ 
αναζητά λύσεις ευελιξίας στην έρευνα δήλωσε ό αν. 
υπ. Έρευνας και Καινοτομίας (σελ 8)  

•  Αύξηση 0,3% σημείωσε το ΑΕΠ το δ' τρίμηνο του 
2016 ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ (σελ 8)

•  Αύξηση 9% στη συνολική επιβατική κίνηση τον 
Ιανουάριο του 2017, σύμφωνα με την ΥΠΑ (σελ 8) 

•  Στη 12η θέση η Ελλάδα στις χρηματοδοτήσεις του 
“Ορίζοντας 2020” (σελ 9) 

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα Τύπου (σελ 10)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ. 11-12 )

Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές 
ειδήσεις.



  Το Πανεπιστήμιο Κρήτης - Μουσείο Φυ-
σικής Ιστορίας Κρήτης (ΜΦΙΚ) στο πλαίσιο 
των δράσεων επικοινωνίας του έργου «LIFE 
Natura2000Value Crete» διοργανώνει στον 
Δήμο Μαλεβιζίου (Ελευθερίου Βενιζέ-
λου 194, Γάζι) στις 17 Φεβρουαρίου 2017, 
ημερίδα με θέμα: «Περιοχές NATURA 2000: 
Ευκαιρία ή εμπόδιο για την ανάπτυξη;».
Η εκδήλωση –όπως αναφέρεται σε ανακοί-
νωση- θα περιλαμβάνει ομιλίες από τους 
επιστήμονες του Μουσείου Φυσικής Ιστορί-
ας Κρήτης και του Ινστιτούτου Σπηλαιολογι-
κών Ερευνών Ελλάδας. 

Η θεματολογία που θα καλυφθεί αφορά 
στις προστατευόμενες περιοχές του Δικτύου 
NATURA 2000 σε εθνικό επίπεδο, αλλά 
και στην Κρήτη, τα κοινωνικο - οικονομι-
κά οφέλη που μας προσφέρει απλόχερα η 
φύση και η άγρια ζωή, ενώ θα παρουσιαστεί 
και το παράδειγμα φυσικών οικοσυστημά-
των της ευρύτερης περιοχής του Δήμου, 
τα οποία χρήζουν άμεσης διαχείρισης και 
προστασίας. 
Πληροφορίες: Τηλ.: 2810-393293, 
e-mail: taniaploumi@nhmc.uoc.gr, niki@
nhmc.uoc.gr

 Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου 
Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας 
Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ) διοργανώ-
νει -σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνολογι-
κής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά και Νήσων- το 
2ο κύκλο του τεχνολογικού σεμιναρίου με 
τίτλο: “Σύγχρονες Τεχνολογίες Υδρογόνου”. 
Το συγκεκριμένο σεμινάριο θα παρέχει 
στους συμμετέχοντες τις απαραίτητες γνώ-
σεις σχετικά με τις τεχνολογίες υδρογόνου 
και στις εφαρμογές αυτών σε συνεργασία 
με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). 
Παράλληλα, θα παρουσιαστούν σύγχρονες 
εφαρμογές των τεχνολογιών υδρογόνου, 
από τα αποτελέσματα ερευνητικών έργων 

συνδυασμένης εφαρμογής ΑΠΕ και τεχνο-
λογιών αποθήκευσης που έχει υλοποιήσει 
το Εργαστήριο ΗΜΕ & ΠΡΟΠΕ.
Ημερομηνία έναρξης: 28 Φεβρουαρίου 
2017. 
Διάρκεια: 15 Διδακτικές ώρες / τρεις 
ημέρες. Ημέρες – ώρες διεξαγωγής: Τρίτη 
28/02 – Τετάρτη 01/03 – Πέμπτη 02/03, 
Έναρξη εισηγήσεων: 17:15
Αιτήσεις: Έως 27 Φεβρουαρίου 2017
Πληροφορίες - αιτήσεις στo: www.
sealab.gr/pages/viewpage.
action?pageId=17039940
Πληροφορίες: Ε-mail: rania@mech.teipir.gr, 
τηλ. 210-5381020.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 15-2-2017 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 9ο Συνέδριο Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών 
ΣΥΡΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληρο-
φοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη 
Γεωργία και στο Περιβάλλον
ΑΘΗΝΑ

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

Ελληνική Ένωση για την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
Εκπαίδευση κ.ά. φορείς

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

Πανεπιστήμιο Πατρών

28-30
Απριλίου

2017

25-26
Μαΐου
2017

21-22
Φεβρουαρίου

2017

ΑΘΗΝΑ
➦  Εκδήλωση τεχνικής ενημέρωσης με θέμα 
«Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος 
– Τεχνικές Προκλήσεις κατά την Κατασκευή 
του Έργου» διοργανώνεται σήμερα στις 17.00, 
στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens (Μεγ. 
Αλεξάνδρου 2, Πλατεία Καραϊσκάκη), από το 
Ελληνικό Παράρτημα της ASHRAE.

ΚΟΖΑΝΗ
➦  Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα 
Δυτικής Μακεδονίας και το Γεωτεχνικό Επιμελη-
τήριο Ελλάδας, Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, 
συνδιοργανώνουν επιμορφωτική εκδήλωση για 
ενημέρωση σχετικά με το θέμα της ανάρτησης 
των Δασικών Χαρτών και τη Διαδικασία Υποβολής 
Αντιρρήσεων, σήμερα στις 18:00, στην αίθουσα εκ-
δηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ, στην Κοζάνη (Μπουσίου 
& Εστίας 3).

Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων  (ΣΕΕ) 
γνωστοποίησε ότι τον Μάρτιο 2017 θα διοργανώ-
σει, νέα τμήματα δωρεάν εκμάθησης της ρωσικής 
γλώσσας.  Τα μαθήματα θα γίνονται ένα δίωρο 
την εβδομάδα, μεσημεριανές και απογευματινές 
ώρες, στα γραφεία του ΣΕΕ (Βουλής 44Α, 1ος 
όροφος, Πλατεία Συντάγματος) και θα διαρκέσουν 
μέχρι το τέλος Ιουνίου 2017.
Όσοι ενδιαφέρονται να τα παρακολουθήσουν, 
θα πρέπει να  αποστείλουν σχετικό e-mail στο: 
see1924.free.russian.lessons@gmail.com για να 
λάβουν αναλυτικά τους όρους και τις προϋ-
ποθέσεις συμμετοχής, καθώς και  τη σχετική 
αίτηση. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές μέχρι και την 
Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2017 και θα τηρηθεί 
σειρά προτεραιότητας.
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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

«Περιοχές NATURA 2000: Ευκαιρία ή εμπόδιο 
για την ανάπτυξη;» 

Σεμινάριο: «Σύγχρονες τεχνολογίες  
υδρογόνου»
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Δωρεάν μαθήματα  
ρωσικής γλώσσας



"Ανοίγουν" μέχρι τα τέλη Απριλίου νέα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-20,  
ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομίας 

46,06% αθροιστικά από εργαζόμενο και εργοδότη,  
οι εισφορές για μισθωτούς μηχανικούς

Εγκύκλιος του ΥΠΕΝ για τις εισφορές στις άδειες δόμησης

Τετράωρη στάση εργασίας πραγματοποιεί σήμερα ο Συλλόγος Εργαζομένων ΤΕΕ

Μέχρι τα τέλη Απριλίου θα ανοίξουν άλλα 2 "καθεστώτα" του νέου αναπτυξιακού νόμου (καινο-
τομίες και cluster) και άλλα 2 ακόμη μέχρι το τέλος Ιουνίου (ολοκληρωμένα χωρικά κλαδικά και 
funds). Ακόμη, σε σύντομο διάστημα θα εκδοθεί πρόσκληση για τη δράση «Ερευνώ - Δημιουρ-
γώ - Καινοτομώ» του ΕΣΠΑ 2014-20, βασικός στόχος της οποίας είναι η σύνδεση της έρευνας 
και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα.
Αυτό γνωστοποίησε με δηλώσεις του στην εφημερίδα «Αληθινές Ειδήσεις» ο υπουργός Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, αναφερόμενος στη δυναμική του νέου αναπτυ-
ξιακού νόμου και την επίδρασή του στην οικονομία. Όπως σημείωσε ο υπουργός, η ανταπόκριση 
του επενδυτικού κοινού στο νέο αναπτυξιακό νόμο είναι εξαιρετικά θετική, τόσο ποσοτικά όσο 
και ποιοτικά. Από τα 8 καθεστώτα του αναπτυξιακού νόμου έχουν ενεργοποιηθεί 4 και έχουν 
υποβληθεί μέχρι στιγμής 821 επενδυτικά σχέδια συνολικού ύψους 2,2 δισ. ευρώ. Δεδομένου 
ότι στον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο 3908/11, στα τέσσερα χρόνια ισχύος του, είχαν υπαχθεί 
μόλις 1.270 σχέδια, γίνεται αντιληπτό, σημείωσε ο υπουργός, ότι με το νέο αναπτυξιακό νόμο θα 
έχουμε υπεραπόδοση. Αυτή δεν αφορά μόνο στον αριθμό των επενδυτικών σχεδίων αλλά και 
στην ποιοτική τους σύσταση, καθώς το 65% των επενδυτικών σχεδίων και το 51,3% του συνολικού 
ύψους των επενδύσεων αφορούν τη βιομηχανία (κυρίως τον κλάδο της αγροτοδιατροφής) και 
μικρός αριθμός επενδύσεων τα logistics. 
Τα επενδυτικά σχέδια στον τουρισμό αποτελούν το υπόλοιπο 35% των επενδυτικών σχεδίων και 
το 48,7% του συνολικού ύψους επενδύσεων. Αξίζει να τονιστεί, συνέχισε ο ίδιος, πως ο νέος 
αναπτυξιακό νόμο συμπορεύεται και κινείται στην ίδια στρατηγική κατεύθυνση με το νέο ΕΣΠΑ 

πριμοδοτώντας την εξωστρέφεια, την καινοτομία και τις νέες τεχνολογίες. Στον κλάδο των Τε-
χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν υποβληθεί 24 επενδυτικά σχέδια, με 
προϋπολογισμό άνω των 17 εκατ. ευρώ. Ωστόσο, οι νέες τεχνολογίες δεν περιορίζονται στον εν 
λόγω κλάδο, αλλά είναι διάσπαρτες και σε άλλους τομείς της βιομηχανίας (πχ η βιοτεχνολογία 
στον κλάδο της αγροδιατροφής) και του τουρισμού. Γεγονός, πάντως είναι, είπε ο υπουργός, 
είναι ότι πολλές νεοφυείς (startups) και ΜμΕ γίνονται φορείς των νέων τεχνολογιών (βλ. πε-
ρίπτωση mobile internet) και αξιοποιούν την τεχνογνωσία νέων επιστημόνων που ενεργοποι-
ούνται επιχειρηματικά αποτρέποντας την εκροή υψηλά εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού 
σε χώρες του εξωτερικού. Σε αυτές, εξάλλου, τις επιχειρήσεις στοχεύει, μεταξύ άλλων, ο νέος 
αναπτυξιακό νόμο και με το καθεστώς «επενδύσεων καινοτομικού χαρακτήρα για ΜμΕ» που 
ενεργοποιείται μέσα στο 2017. 
Τέλος, ο υπουργός σημείωσε: «δίνουμε, επίσης, ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη επιχειρημα-
τικών πρωτοβουλιών στον τομέα της υψηλής τεχνολογίας μέσω συνεργατικών σχημάτων που 
προάγουν την κοινωνική οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο θα εκδοθεί σύντομα πρόσκληση για τη 
δράση «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστι-
κότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-20, βασικός 
στόχος της οποίας είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα 
και η μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα, την αύξηση της εγχώριας προστι-
θέμενης αξίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας, της απασχόλησης 
και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές».

Στο 46,06% διαμορφώνονται αθροιστικά (για εργαζόμενους και εργοδότες) οι εισφορές που κα-
λούνται να καταβάλουν οι μηχανικοί που εργάζονται με καθεστώς μισθωτού στον ιδιωτικό το-
μέα. Αυτό προκύπτει από εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης που αφορά τους 
μισθωτούς του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα του euro2day.gr.  Πιο συγκεκριμένα: 
Για τον κλάδο σύνταξης επιβάλλεται εισφορά 6,67% για τον ασφαλισμένο και 13,33% για τον ερ-
γοδότη (σύνολο 20%). Για τον κλάδο ασθένειας επιβάλλεται: α) 6,45% (2,15% ο ασφαλισμένος και 
4,3% ο εργοδότης) ως παροχές ασθενείας σε είδος. β) 0,65% (0,4% ο ασφαλισμένος και 0,25% ο 

εργοδότης) για παροχές ασθενίας σε χρήμα. Συνολικά δηλαδή 7,10% (2,55% ο ασφαλισμένος και 
4,55% ο εργοδότης). Για την επικουρική ασφάλιση επιβάλλεται εισφορά 3,5% για τον ασφαλισμέ-
νο και 3,5% για τον εργοδότη (σύνολο 7%) μέχρι 31/5/2019. Εν συνεχεία ο ασφαλισμένος θα πλη-
ρώνει 3,25% και ο εργοδότης 3,25% (σύνολο 6,5%) Επιπρόσθετα επιβάλλονται εισφορές 3,28% για 
τον ασφαλισμένο και 3,68% για τον εργοδότη (σύνολο 6,96%) υπέρ ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ ΟΕΚ, ΟΕΕ κ.λπ.
Επιπλέον εισφορές 4% για εφάπαξ (εργαζόμενος), 1% εισφορά εργοδότη για επαγγελματικό κίν-
δυνο.  

Εγκύκλιος του Υπουργείου Περιβάλλοντος δίνει διευκρι-
νίσεις σχετικά με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
έκδοση έγκρισης - άδειας δόμησης μετά την έναρξη ισχύ-
ος του νέου ασφαλιστικού νόμου. Αναλυτικότερα, στην οικ. 
226/10.2.2017εγκύκλιο αναφέρονται τα εξής: Μετά την από 
1-1-2017 έναρξη ισχύος του Κεφ. ΣΤ' «Τροποποίηση Διατάξεων 
ΕΤΕΑ και Ρυθμίσεις πρώην ΤΣΜΕΔΕ» του ν. 4387/2016 «Ενιαίο 
Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης – Μεταρρύθμιση ασφαλιστι-
κού - συνταξιοδοτικού Συστήματος –Ρυθμίσεις φορολογίας 
εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 
85/Α'/12-5-2016) και λαμβάνοντας υπόψη ότι: 1.     Σύμφωνα 

με την υπ' αρ.Δ17α/03/8/ΦΝ460/23-1-2012 Απόφαση Υπ. Υπο-
δομών, Μεταφορών και Δικτύων καθορίζονται οι τιμές μονά-
δος επιφανείας οικοδομικών έργων (ΦΕΚ 56/Β'/25-1-2012) 2.     
Σύμφωνα με το ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/Α'/12-11-12) καταργεί-
ται η κράτηση 2% υπέρ ΤΕΕ. 3.     Σύμφωνα με την υποπαρά-
γραφο ΙΑ3 της παρ. ΙΑ του αρθ. 1 του ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/
Α'/7-4- 2014) καταργείται η εισφορά ΤΣΜΕΔΕ του ιδιοκτήτη. 
4.     Σύμφωνα με την παρ. 6α του αρθ. 2 του ν.4393/2016 (ΦΕΚ 
106/Α'/6-6-2016), καταργούνται οι κρατήσεις επί των αμοιβών 
μηχανικών υπέρ ΤΣΜΕΔΕ, διευκρινίζεται ότι τα απαιτούμενα 
αποδεικτικά καταβολής εισφορών και κρατήσεων του αρθ. 

3 του ν. 4030/2011 και της υπ' αρ. 7533/2012 ΚΥΑ (ΦΕΚ 251/
Β'/13-2-2012) για την έκδοση έγκρισης - άδειας δόμησης είναι 
τα παρακάτω: Αποδεικτικό κατάθεσης αμοιβής, Συμφωνητικό 
αμοιβής, Αναφορά αμοιβής στο ηλεκτρονικό σύστημα ΤΕΕ, 
ΦΕΜ επί της συμφωνηθείσας αμοιβής, Υπέρ ΕΜΠ (1% επί της 
νόμιμης αμοιβής), Φορολογικά ιδιοκτήτη: Υπέρ ΕΜΠ (Ο,5 %0 
επί του προϋπολογισμού του έργου), Εισφορά ΚΗ ψηφίσμα-
τος, Εισφορά ΙΚΑ, Εισφορά ΤΕΕ, Εισφορά Δήμου, Παράβολο 
Δημοσίου, Χαρτόσημο 2%,  Παράβολο νόμου 1041/80 αρθ. 77,  
ΟΓΑ Χαρτοσήμου (20% επί παραβόλου).

Ο Σύλλογος Εργαζομένων ΤΕΕ (ΣΕΤΕΕ) πραγματο-
ποιεί τετράωρη στάση εργασίας, σήμερα Τετάρτη 
15 Φεβρουαρίου 2017, από τις 10 το πρωί έως τις 
2 το απόγευμα και παράλληλα συγκέντρωση δια-
μαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα 

με σχετική ανακοίνωση,  κεντρικό αίτημα της κι-
νητοποίησης είναι:  «Ένταξη του Τ.Ε.Ε. στον Κρα-
τικό Προϋπολογισμό και στο Μητρώο της Γενικής 
Κυβέρνησης». Η κινητοποίηση γίνεται με απόφαση 
της γενικής συνέλευσης του ΣΕΤΕΕ, που πραγμα-

τοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017 και παράλλη-
λα με τη συμπαράσταση συνδικαλιστικών οργα-
νώσεων, όπως Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο.Σ.Ε.ΥΠ.Ε.ΧΩ.Δ.Ε., 
Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ., Κλαδικοί και Εργασιακοί Σύλλογοι 
Μηχανικών.
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Συμμαχίες για επενδύσεις στο εξωτερικό ψάχνει η ΔΕΗ

"Μπλόκο" από Κομισιόν στη μεταφορά του 17% της ΔΕΗ  
από το ΤΑΙΠΕΔ στο Υπερταμείο

Συνάντηση Παναγιωτάκη με τον επικεφαλής της  
Eπενδυτικής Τράπεζας της Κίνας για τη Μελίτη ΙΙ

Σε συζητήσεις με ελληνικούς εξειδικευμένους ομίλους βρίσκεται η ΔΕΗ, προκει-
μένου να διεκδικήσει από κοινού ενεργειακά έργα σε ξένες αγορές, όπως στα 
Βαλκάνια, αλλά και για τον εκσυγχρονισμό μονάδων της εντός της χώρας γράφει 
ο Χρήστος Κολώνας στο euro2day.gr  και αναλυτικά σημειώνει ότι  την ίδια στιγ-
μή, οι εκπρόσωποι της κινεζικής CMEC πυκνώνουν τις επισκέψεις τους στη χώρα, 
διερευνώντας όλες τις οικονομικές και τεχνικές πτυχές για την κατασκευή της 
μονάδας παραγωγής ρεύματος με καύσιμο τον λιγνίτη στη Μελίτη. Σύμφωνα με 
πληροφορίες του Euro2day.gr, ο πρόεδρος της εταιρίας Μανώλης Παναγιωτάκης 
έχει έλθει σε επαφές με τους μεγαλύτερους ελληνικούς επιχειρηματικούς ομί-
λους, προτείνοντάς τους ευρύτερες συνεργασίες. Όπως αναφέρουν πηγές, αυτές 
μπορεί να είναι τόσο σε μονάδες της ΔΕΗ που πρέπει να εκσυγχρονιστούν και να 
αναβαθμιστούν προκειμένου να εκπληρώσουν τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις, 
όσο και εκτός Ελλάδας. Στα σχέδια της ΔΕΗ για το εξωτερικό περιλαμβάνεται και 
η συμμαχία που επιδιώκει να χτίσει με τη CMEC αποκτώντας κι άλλους εταίρους. 
Για την ακρίβεια, όπως λένε πληροφορίες, οι Κινέζοι θα αναλάβουν ρόλο χρη-
ματοδότη και οι ελληνικές εταιρίες θα συνεισφέρουν με την ανάληψη των έργων 
κατασκευής μονάδων στο εξωτερικό. Η έξοδος της δημόσιας επιχείρησης σε 
βαλκανικές χώρες, όπως στην Αλβανία ή την Τουρκία, ακόμη και στην Αίγυπτο, 
έχει αναγγελθεί από τη διοίκησή της και στόχος είναι η διεκδίκηση έργων όπως 
υδροηλεκτρικές μονάδες ή και μονάδες φυσικού αερίου. Κορυφαίος παράγοντας 

της ΔΕΗ σημειώνει στο Euro2day.gr πως η δημόσια επιχείρηση μπορεί να αποτε-
λέσει το όχημα για την έξοδο και άλλων ελληνικών εταιριών σε ξένες αγορές που 
ειδικεύονται σε ενεργειακά έργα. Μάλιστα, σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, το δέλεαρ 
είναι το όνομα της CMEC αλλά και οι δυνατότητες ρευστότητας που έχει η εταιρία. 
Την ίδια ώρα, οι Κινέζοι του κολοσσού CMEC φέρονται να ξεψαχνίζουν... τα πάντα 
για το project της κατασκευής της νέας λιγνιτικής μονάδας της Μελίτης. Αντιπρο-
σωπεία τους έχει κάνει μέχρι τώρα και δύο επισκέψεις στην περιοχή και βρίσκεται 
σε διαρκή επικοινωνία με τη ΔΕΗ. Αναζητούν τεχνικά στοιχεία αναφορικά με τη 
βιωσιμότητα της επένδυσης, τον χρόνο απόσβεσης αλλά και το κόστος λειτουργίας 
της μονάδας. Στο μικροσκόπιο, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει μπει και η υπόθε-
ση των δικαιωμάτων που πληρώνει η ΔΕΗ για τις εκπομπές ρύπων. Ο κ. Παναγιω-
τάκης φέρεται αισιόδοξος για τη συνέχιση και την ολοκλήρωση της συνεργασίας 
με τη CMEC. Είναι άλλωστε χαρακτηριστικό ότι την περασμένη Κυριακή 13 του 
μηνός, τη Μελίτη επισκέφθηκε και ο Κινέζος πρέσβης, ο οποίος και συναντήθηκε 
με τον πρόεδρο της ΔΕΗ. Βρισκόταν στη Φλώρινα, στο πλαίσιο περιοδείας του που 
πραγματοποίησε στα λιγνιτικά κέντρα και στις μονάδες της Δυτικής Μακεδονίας. 
Η διοίκηση της ΔΕΗ θεωρεί ως ευκαιρία τη συνεργασία με τη CMEC καθώς με τον 
τρόπο αυτό λύνεται και ο γόρδιος δεσμός των κοιτασμάτων με λιγνίτη στη Βεύη 
και την Αχλάδα. Εμπλέκονται σε περιοχές όπου γειτνιάζουν οι ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ αλλά και η ΔΕΗ.

Ως ένα από τα βασικά αγκάθια της διαπραγμάτευσης με τους δανειστές περιγρά-
φουν κυβερνητικές πηγές το θέμα της ΔΕΗ. Το energypress.gr  γράφει ότι σύμ-
φωνα με τις ίδιες πηγές, ιδίως η πλευρά της Κομισιόν φέρεται να εκφράζει σο-
βαρές ενστάσεις και να έχει σηκώσει απαγορευτικό απέναντι στην πρόθεση της 
κυβέρνησης να μεταφέρει στο νέο Υπερταμείο το μερίδιο 17% της εταιρείας που 
βρίσκεται σήμερα στον έλεγχο του ΤΑΙΠΕΔ. Υπενθυμίζεται ότι στο Υπερταμείο έχει 
ήδη διατεθεί το μερίδιο 34% που κατέχει το Δημόσιο στη ΔΕΗ. Δηλαδή στόχος της 
κυβέρνησης είναι να περάσει στο Υπερταμείο το σύνολο των μετοχών που κατέχει 
στην εταιρεία (51%) και με τον τρόπο αυτό να απεμπλακεί από την υποχρεωτική 
πώληση του 17%. Να θυμίσουμε ότι σε αντίθεση με το ΤΑΙΠΕΔ, του οποίου ο σκοπός 
είναι αποκλειστικά η πώληση των συμμετοχών του Δημοσίου, το Υπερταμείο βάσει 

του καταστατικού του στοχεύει στην βέλτιστη αξιοποίηση της περιουσίας και των 
συμμετοχών του Δημοσίου. Εδώ λοιπόν φαίνεται ότι υπάρχει ένα σοβαρό χάσμα 
στις επαφές με τους δανειστές, ο οποίοι εμμένουν στη συνέχιση της διαδικασίας 
πώλησης του 17% και της εισόδου στρατηγικού επενδυτή στη ΔΕΗ. Το κλίμα στις 
συζητήσεις επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο από την καθυστέρηση που καταγρά-
φεται στην υλοποίηση του Asset Development Plan του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο προέβλε-
πε ρητά την πρόσληψη συμβούλου για την πώληση του 17% της ΔΕΗ ήδη από τον 
περασμένο Σεπτέμβριο. Παρά τις διαβεβαιώσεις, η πρόσληψη συμβούλου δεν έχει 
γίνει μέχρι σήμερα. Βεβαίως η κυβέρνηση αντιτείνει ότι στην τρέχουσα συγκυρία, 
η χρηματιστηριακή αποτίμηση της ΔΕΗ είναι εξαιρετικά χαμηλή και άρα τα έσοδα 
που θα πάνε για την εξυπηρέτηση του χρέους, πολύ μικρά. 

Στην Αθήνα θα βρεθεί το επόμενο διάστημα ο CEO 
της Eπενδυτικής Τράπεζας της Κίνας και θα έχει 
συνάντηση με τον πρόεδρο της ΔΕΗ Μανόλη Πα-
ναγιωτάκη. Όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ της 
εφημερίδας Καθημερινή (Χ. Λιάγκου),  ο Κινέζος 
τραπεζίτης θα κάνει στάση για ένα δίωρο στην Αθή-
να, επιστρέφοντας από προγραμματισμένο ταξίδι του 
στην Πορτογαλία προκειμένου να συναντηθεί με τον 
κ. Παναγιωτάκη, γεγονός που ερμηνεύεται ως ένδει-
ξη ότι το project «Μελίτη ΙΙ» που έχει δρομολογήσει 
η ΔΕΗ  με την Κινεζική CMEC έχει ωριμάσει σε ση-
μαντικό βαθμό, ώστε να αρχίσουν να συζητούνται και 
θέματα χρηματοδότησης. Επί τόπου έλεγχο, άλλω-
στε, της λιγνιτικής μονάδας Μελίτη 1 στη Φλώρινα 
έκανε την Κυριακή ο πρέσβης της Λαϊκής Δημοκρα-
τίας της Κίνας, Ζου Ξιαολί, τον οποίο υποδέχθηκε ο 

επικεφαλής της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης. Όπως 
αναφέρει η εφημερίδα, από τα τέλη Οκτωβρίου που 
υπεγράφη το σύμφωνο στρατηγικής συνεργασίας 
των δύο εταιρειών, τεχνικά κλιμάκια της CMEC έχουν 
επισκεφθεί τη μονάδα Μελίτη 1 και όπως τονίζουν 
πηγές της ΔΕΗ έχουν προχωρήσει σε εξονυχιστικό 
έλεγχο. Η επικοινωνία μεταξύ τεχνικών κλιμακίων 
των δύο εταιρειών είναι συνεχής μέσω mail, ενώ η 
κινεζική πλευρά μελετά ενδελεχώς και τα πολύπλο-
κα θέματα λειτουργίας της εγχώριας αγοράς ηλε-
κτρισμού, προκειμένου να διασφαλίσει πλήρως τη 
βιωσιμότητα του επενδυτικού σχεδίου, το ύψος του 
οποίου υπολογίζεται σε πάνω από 1 δισ. ευρώ (750 
εκατ. το κόστος της μονάδας συν οι επενδύσεις για 
την ανάπτυξη των ορυχείων για την τροφοδοσία της). 
Σε συνομιλίες βρίσκεται η CMEC και με τους δύο ιδι-

ωτικούς ομίλους που εμπλέκονται στο ορυχείο της 
Βεύης, TΕΡΝΑ και ΑΚΤΩΡ. Πηγές της ΔΕΗ επιβεβαι-
ώνουν το ζωηρό ενδιαφέρον της CMEC για τη Μελί-
τη αλλά και για την από κοινού είσοδο στις αγορές 
των Βαλκανίων. «Η Κίνα διαθέτει ισχυρά κεφάλαια 
και μια διεύρυνση της συνεργασίας της CMEC με τη 
ΔΕΗ στα Βαλκάνια μπορεί να διασφαλίσει δραστη-
ριότητα και για τους ελληνικούς κατασκευαστικούς 
ομίλους», σύμφωνα με τον κ. Παναγιωτάκη, ο οποίος 
έχει χαρακτηρίσει το project Μελίτη και τη συνεργα-
σία με τη CMEC ως επιτυχημένο μοντέλο σύμπρα-
ξης ΔΕΗ - ιδιωτών. Ο ίδιος μάλιστα δεν κρύβει ότι 
βρίσκεται σε συζητήσεις και με ελληνικούς ομίλους 
για τέτοιου είδους συνεργασίες, μέσω των οποίων θα 
μπορούσαν να εκσυγχρονισθούν και παλαιές λιγνιτι-
κές μονάδες της ΔΕΗ.
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Με την υπογραφή των συμβάσεων παραχώ-
ρησης από τον Πρόεδρο της ΕΕΤΤ, Καθηγητή 
Δ. Τσαμάκη, και τους επικεφαλής του Ομίλου 
ΟΤΕ, της Vodafone Ελλάδας και της WIND 
Ελλάς, κ. Μ. Τσαμάζ, Χ. Μπρουμίδη και Ν. 
Ζαρκαλή, αντίστοιχα, ολοκληρώθηκε σήμερα 
και επίσημα η διαγωνιστική διαδικασία που 
σχεδίασε και υλοποίησε επιτυχώς η ΕΕΤΤ για 
τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυ-
χνοτήτων στη ζώνη 24,5-26,5GHz. Επισημαί-
νεται ότι με την εκχώρηση των ραδιοσυχνο-
τήτων στη ζώνη 24,5-26,5GHz από την ΕΕΤΤ 
προωθείται η εμπορική ανάπτυξη σύγχρονων 
ευρυζωνικών δικτύων σταθερής ασύρματης 

πρόσβασης από τους παρόχους.

Υπογραφή συμβάσεων 
παραχώρησης για τη 
χρήση φάσματος στη 
ζώνη 24,5-26,5GHz

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε με 
δελτίο Τύπου ότι διαπίστωσε σειρά παρατυπιών εκ μέρους 
της εταιρίας ELFE ΑΒΕΕ κατά τη διαδικασία μεταβίβασης 
της άδειας λειτουργίας της στην εταιρία Λιπάσματα Νέας 
Καρβάλης ΑΕ, καθώς εξακριβώθηκε ότι η ELFE ABEE δεν 
είχε άδεια λειτουργίας σε ισχύ. Από την εξέταση του ιστο-
ρικού λειτουργίας της επιχείρησης προκύπτουν σοβαρές 
ενδείξεις ότι η διοίκηση της πάλαι ποτέ Βιομηχανίας Φω-
σφορικών Λιπασμάτων (ΒΦΛ), δεν τηρεί τις απαιτούμενες 
προδιαγραφές για την αποφυγή κινδύνου ατυχημάτων ενώ 
αποφεύγει συστηματικά και επί σειρά ετών να τηρήσει τις 
υποχρεώσεις της προς τους εργαζόμενους, το κράτος και 
τα ασφαλιστικά ταμεία, μεταβιβάζοντας διαρκώς μέσα από 
αμφιλεγόμενες και λαβυρινθώδεις διαδρομές, τις εγκα-
ταστάσεις και την άδεια λειτουργίας σε διάδοχα εταιρικά 
σχήματα. Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, στο 

πλαίσιο της επιτελικής του λειτουργίας, διαμηνύει προς 
κάθε κατεύθυνση ότι η νομιμότητα θα τηρηθεί αυστηρά και 
το δημόσιο συμφέρον, όπως επίσης και τα δικαιώματα των 
εργαζομένων, θα διασφαλιστούν μέχρι κεραίας. «Οι μέρες 
της ασυδοσίας έχουν παρέλθει ανεπιστρεπτί», σημείωσε ο 
Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης κ. Χαρίτσης, τονίζο-
ντας πως: «δεν θα δείξουμε καμία ανοχή σε πρακτικές που 
παρακάμπτουν τους νόμους, μολύνουν το περιβάλλον και 
καταπατούν τα εργατικά δικαιώματα. Στηρίζουμε με κάθε 
τρόπο εκείνες τις επιχειρήσεις που αποδεικνύουν έμπρα-
κτα ότι σέβονται το θεσμικό πλαίσιο και τηρούν τις υποχρε-
ώσεις που απορρέουν από αυτό. 
Είμαστε όμως αμείλικτοι απέναντι σε φαινόμενα ‘αρπαχτής’ 
που στο παρελθόν τραυμάτισαν την οικονομία και υπονό-
μευσαν την εμπιστοσύνη των πολιτών προς το κράτος και 
τους θεσμούς.»

Σοβαρές παρατυπίες στην αδειοδότηση των  
Λιπασμάτων Νέας Καρβάλης ΑΕ ανακοίνωσε το Υπουργείο 

Στη διαδικασία κατάρτισης του θεσμικού πλαισίου για την 
ίδρυση ενεργειακών συνεταιρισμών βρίσκεται το Υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο Θ. Παναγούλης γρά-
φει στο  energypress.gr  ότι σύμφωνα με πηγές του ΥΠΕΝ, 
αφού ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο θα έρθει σύντομα 
στη Βουλή ως νομοσχέδιο, το οποίο θα περιλαμβάνει τους 
κανόνες ίδρυσης και λειτουργίας των ενεργειακών συνε-
ταιρισμών, με έμφαση στην ενθάρρυνση της συμμετοχής 
των τοπικών κοινωνιών, τη δημιουργία συνθηκών απόλυ-
της διαφάνειας, μέσω αυστηρού θεσμικού πλαισίου, και τη 
δυνατότητα συμμετοχής και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 
Προς τούτο τα στελέχη του ΥΠΕΝ έχοντας ήδη μελετήσει 
και αξιολογήσει τις αναγνωρισμένες διεθνείς καλές πρα-
κτικές πάνω σε συνεταιριστικά ενεργειακά εγχειρήματα, 
κινούνται στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου σε συνάρτηση 
με τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες. Είναι γνωστό άλλωστε 
ότι πολλές ευρωπαϊκές χώρες (Γερμανία, Βέλγιο, Δανία, 
κλπ) έχουν ήδη αναγνωρίσει τη σημασία μοντέλων τοπικού 
ελέγχου του ενεργειακού τομέα, υιοθετώντας επιτυχημέ-
νες ανάλογες πρακτικές.  Οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί θα 
λειτουργούν σε τοπικό επίπεδο για να παράγουν ενέργεια, 
είτε από τοπικές ομάδες, είτε με Δήμους ή άλλες μορφές 
συμπράξεων. Σύμφωνα με το μοντέλο «ενεργειακής δη-
μοκρατίας» που προωθεί ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος 
Σταθάκης, ο καταναλωτής δεν θα περιορίζεται μόνον στο 
ρόλο του πελάτη της ενέργειας, αλλά θα μπορεί να είναι 
και μέτοχος σε επιχειρηματικά σχήματα συνεταιριστικής 
μορφής, στα οποία η γνώμη του θα ακούγεται, θα ελέγχει 
τις αποφάσεις που θα λαμβάνονται, και θα  έχει αποφασι-
στική συμμετοχή στην υλοποίηση έργων για την κάλυψη 
των ενεργειακών αναγκών του. Η κάλυψη αυτών των ανα-
γκών δεν θα έχει κατ’ ανάγκη ως βασική προτεραιότητα 
το κέρδος. Κι αυτό διασφαλίζεται με το διττό ρόλο που 

καλείται να παίξει ο καταναλωτής: θα είναι και ο χρήστης 
της ενέργειας, αλλά και ο διαμορφωτής  και ιδιοκτήτης των 
μέσων παραγωγής και διανομής. Το τελικό αποτέλεσμα θα 
είναι η μείωση των τιμολογίων ενέργειας, μέσω της αξι-
οποίησης  και εργαλείων της ενεργειακής αγοράς, όπως, 
για παράδειγμα, ο συμψηφισμός ενέργειας (net metering), 
ο εικονικός συμψηφισμός ενέργειας (virtual net metering) 
και οι Έξυπνοι Μετρητές (Smart Meters). «Ταυτόχρονα, 
μέσω της δόμησης αυτής της μορφής δημοκρατικού ενερ-
γειακού σχεδιασμού θα εξυπηρετείται και η αλλαγή του 
ενεργειακού μίγματος της χώρας, καθώς αναμένεται να 
προωθηθούν σε τοπική κλίμακα ενεργειακά έργα με ήπιες 
περιβαλλοντικές παρεμβάσεις, όπως οι ΑΠΕ, που κερδί-
ζουν συνεχώς έδαφος» αναφέρει σε πρόσφατο άρθρο του 
ο κ. Σταθάκης. Σύμφωνα πάντα με τον υπουργό Ενέργειας, 
ο επανασχεδιασμός της εθνικής ενεργειακής στρατηγικής 

επιδιώκει να εγκαινιάσει μία νέα εποχή, που θα λαμβάνει 
υπόψη τις βασικές ενεργειακές προκλήσεις, (ασφάλεια 
εφοδιασμού, αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας, 
αντιμετώπιση της διαρκώς εντεινόμενης ενεργειακής φτώ-
χειας, στήριξη των ευάλωτων καταναλωτών) αλλά παράλ-
ληλα θα κινητοποιεί κοινωνικές δυνάμεις για το σχεδιασμό 
του συνολικού παραγωγικού μοντέλου, δίνοντας, έτσι, 
«φωνή» στους ίδιους τους καταναλωτές, με απώτερο στόχο 
τη δημιουργία κοινωνικών συναινέσεων, αλλά και την επί-
τευξη ωφελειών για τους τελικούς χρήστες της ενέργειας. 
«Βάζουμε τα θεμέλια για μια συμμετοχική κοινωνία σε ένα 
θεμελιώδες ζήτημα, όπως είναι η ενέργεια. Επιδιώκουμε 
να δώσουμε ουσιαστικό νόημα στη συμμετοχή των κοινω-
νιών στον αποκεντρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό και κατ’ 
επέκταση στον εθνικό και ευρωπαϊκό σχεδιασμό» καταλή-
γει ο κ. Σταθάκης.

Νομοσχέδιο από το ΥΠΕΝ για την ίδρυση και λειτουργία  
ενεργειακών συνεταιρισμών σε τοπικό επίπεδο

Στήριξη των Ελληνικών Βιομηχανιών  
Κλωστοϋφαντουργίας υποσχέθηκε το ΥΠΕΝ

Το Yπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα αξιοποι-
ήσει όλες τις δυνατότητες για τη στήριξη των Ελληνικών 
Βιομηχανιών Κλωστοϋφαντουργίας σε μία δύσκολη για 
τον ενεργειακό κλάδο εποχή, δήλωσε ο Υπουργός Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, σε συνάντη-
σή που είχε με εκπροσώπους του Συνδέσμου Ελληνικών 
Βιομηχανιών Κλωστοϋφαντουργίας, όπως  ανακοινώθηκε 
με σχετικό  δελτίο Τύπου.  Κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
η οποία πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα και ήταν εποι-
κοδομητική, οι εκπρόσωποι του Σ.Ε.Β.Κ. έθεσαν το ζήτημα 
του υψηλού ενεργειακού κόστος του κλάδου. Ο Υπουργός 

τους ενημέρωσε ότι προωθείται άμεσα σχέδιο αναπροσαρ-
μογής του Ειδικού Τέλους Μείωσης Εκπομπών Αερίων 
Ρύπων (ΕΤΜΕAΡ, που προορίζεται για την ενίσχυση των 
παραγωγών ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ), ώστε να ελα-
φρυνθούν τα βάρη προς τη βιομηχανία, πάντα στο πλαίσιο 
των Κατευθυντήριων Οδηγιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για τις κρατικές ενισχύσεις.  Προανήγγειλε επίσης ότι θα 
εισηγηθεί στη ΡΑΕ τη διερεύνηση πιθανής αναπροσαρ-
μογής της μεθοδολογίας υπολογισμού των χρεώσεων του 
δικτύου μεταφοράς και διανομής  από τη ΡΑΕ με στόχο την 
μείωση του συνολικού κόστους.



Νέο στρατηγικό πλάνο 5ετίας από τα ΕΛΠΕ για τις ευκαιρίες  
σε φυσικό αέριο και ηλεκτρισμό 

Στην Περιφέρεια Κρήτης η ΜΠΕ για νέα μονάδα βιοαερίου  
στη Φοινικιά Ηρακλείου

Νέα ακίνητα στο χαρτοφυλάκιό της  Grivalia  
σε δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό 

Ένα νέο πλάνο για την επόμενη 5ετία, περισσότερο οραματικό από το προηγούμενο, με 
γνώμονα τις τεράστιες ευκαιρίες που διανοίγονται στην περιοχή λόγω των αλλαγών που 
συντελούνται διεθνώς, πρόκειται να καταρτίσουν τα ΕΛΠΕ.  Ο Γιώργος Φιντικάκης  γρά-
φει στο  energypress.gr   ότι  σε αυτή την κατεύθυνση, o όμιλος προτίθεται σύντομα 
να προσλάβει σύμβουλο προκειμένου να του εισηγηθεί τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης 
των συμμετοχών του στο φυσικό αέριο (ΔΕΣΦΑ, ΔΕΠΑ), αλλά και να του παρουσιάσει 
τις προοπτικές στις αγορές ηλεκτρισμού, και υγρών καυσίμων, καθώς και σε κάθε άλλο 
τομέα όπου αυτός δραστηριοποιείται. Κάθε χρόνο τα ΕΛΠΕ επικαιροποιούν το 5ετές τους 
σχέδιο, το οποίο και είναι κυλιόμενο, περιλαμβάνοντας τόσο λεπτομερή προϋπολογισμό 
της επόμενης χρονιάς, όσο και προβλέψεις μαζί με στόχους του ομίλου για τα επόμενα 
τέσσερα χρόνια. Τούτη τη φορά, τα ΕΛΠΕ θέλουν, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο σύμ-
βουλος να τους ετοιμάσει ένα πιο "οραματικό" πλάνο, ένα είδος ενεργειακής "βίβλου" για 
τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ευρύτερη περιοχή σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα 
τόσο στην διύλιση, τα υγρά καύσιμα, και τους υδρογονάνθρακες, όσο κυρίως στον ηλε-
κτρισμό, και το φυσικό αέριο. "Το 2050, τα 2/3 των εσόδων της Shell θα προέρχονται από 
μη υγρά καύσιμα. Τέτοια σενάρια μαζί με τις ανάλογες απαντήσεις, θέλουμε να συμπερι-
λάβει και το δικό μας πλάνο", όπως λένε πηγές του ομίλου.
-Φυσικό Αέριο:  Τα ΕΛΠΕ συμμετέχουν με 35% στον ΔΕΣΦΑ και με 35% στην ΔΕΠΑ. 
Εδώ  και καιρό όμως η διοίκηση εκτιμά ότι είναι τέτοιες οι προοπτικές ανάπτυξης της 
αγοράς φυσικού αερίου στην ΝΑ Ευρώπη, (νέοι αγωγοί, διασυνδέσεις, αποθηκευτικοί 
χώροι LNG), ώστε στη μάχη για τα μερίδια της αγοράς ενέργειας τα επόμενα χρόνια, 
ένα περιουσιακό στοιχείο σαν τον ΔΕΣΦΑ δίνει προβάδισμα σε όποιον το κατέχει. Την 
άποψη αυτή φαίρεται να υποστηρίζει εκτός από την διοίκηση των ΕΛΠΕ, και η πλευρά 
της Paneuropean του ομίλου Λάτση, του βασικού δηλαδή μετόχου των ΕΛΠΕ, ο οποίος 
και ελέγχει ποσοστό 45,5%. Εφόσον λοιπόν, το ΥΠΕΝ διεξάγει, όπως όλα δείχνουν νέο 
διαγωνισμό, για τον ΔΕΣΦΑ, τα ΕΛΠΕ θα χρειαστεί πρώτα να πάρουν απόφαση από την 

γενική τους συνέλευση. Αλλωστε υπάρχει και ο πήχης των 220 εκατ. ευρώ για το 35% της 
συμμετοχής του στον ΔΕΣΦΑ, με βάση τον πρώτο διαγωνισμό. Το ίδιο ενδιαφέρον των 
ΕΛΠΕ υπάρχει και για την ΔΕΠΑ. Το 2018, η αγορά απελευθερώνεται και για τους οικια-
κούς καταναλωτές, νέοι παίκτες θα κάνουν την εμφάνισή τους, και ειδικά για μεγάλους 
ομίλους σαν τα ΕΛΠΕ, οι ευκαιρίες είναι μεγάλες.
-Ηλεκτρισμός: Τόσο εντός Ελλάδας με την καθιέρωση του νέου ευρωπαικού πλαισίου 
λειτουργίας της αγοράς, γνωστού ως Target Model (διμερή συμβόλαια μεταξύ παραγω-
γών και προμηθευτών, κλπ), όσο και εκτός Ελλάδος, το τοπίο στον ηλεκτρισμό θα αλλάξει 
ραγδαία. Στην λιανική, όπου δραστηριοποιείται η Elpedison, νέα σύνθετα προιόντα που θα 
συνδυάζουν υπηρεσίες ηλεκτρισμού-τηλεπικοινωνιών και εξοικονόμησης ενέργειας στο 
σπίτι ή στο γραφείο και το κατάστημα, κάνουν ήδη την εμφάνισή τους. Εκτός Ελλάδος, οι 
διασυνδέσεις με γειτονικές χώρες αλλάζουν τα δεδομένα, και δημιουργούν άλλου είδους 
συνέργειες.
-Διύλιση- Υγρά καύσιμα: Τα EBITDA του ομίλου για το 2016 αναμένεται να υπερβούν τα 
800 εκατ. ευρώ. Αιτία σε μεγάλο βαθμό οι εξαγωγές που έφτασαν στο 60% της συνολικής 
παραγωγής, όπως και η επιτεύξη εξισορρόπησης κατά 50% των προμηθειών από traders 
και κατά 50% από πετρελαιοπαραγωγούς. Περιθώρια ωστόσο βελτίωσης εκτιμάται ότι 
πάντα υπάρχουν. Η γενική θέση είναι ότι ο όμιλος πρέπει να συνεχίζει να βελτιώνει συ-
νεχώς τη λειτουργία του, προκειμένου να πετύχει τους μεσομακροπρόθεσμους στόχους 
του, δηλαδή ικανοποιητικό αποτέλεσμα στα επενδεδυμένα του κεφάλαια, και αποδόσεις 
ανάλογες με των καλύτερων εταιριών στον τομέα των πετρελαιοειδών. Και όλα αυτά σε 
ένα ανταγωνιστικό πλαίσιο που γίνεται και θα γίνεται συνεχώς όλο και πιο απαιτητικό. 
Αλλωστε οι αγορές ωριμάζουν, και η ελληνική αγορά καυσίμων, που κάποτε μεγάλωνε 
με ρυθμούς 4% – 5% ετησίως, τα τελευταία χρόνια υποφέρει. Την ίδια όμως στιγμή, γειτο-
νικές αγορές όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η Αλβανία, και η 
Fyrom, μεγαλώνουν με ρυθμούς μεγαλύτερους από αυτούς της ελληνικής.

Η εγκατάσταση μονάδας βιοαερίου στην περιο-
χή της Φοινικιάς του Ηρακλείου προωθείται από 
την Περιφέρεια και την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
Κρήτης, όπως αναφέρει η ιστοσελίδα candianews. 
Μάλιστα, μεθαύριο Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017 
θα συζητηθεί στη συνεδρίαση της Επιτροπής Πε-
ριβάλλοντος και Χωροταξίας της Περιφέρειας το 

θέμα της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων 
που έχει καταθέσει η εταιρεία «D.S ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪ-
ΚΟ ΠΑΡΚΟ ΕΠΕ» και αναφέρεται στη θέση «Μετό-
χι Βραδυάρι». Η εταιρεία δημιουργήθηκε το 2011 
και μέτοχοί της είναι ο Παναγιώτης Ματζαπετάκης, 
γιος του πρώην βουλευτή Στέλιου Ματζαπετάκη 
και ο Γιώργος Λεκαράκος, ενώ σήμερα έχει με-

τοχικό κεφάλαιο 155.000 ευρώ. Σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΔΕΔΔΗΕ, την αίτηση για τη μονάδα 
την κατέθεσε το 2014 για παραγωγή 500 KW. Την 
ίδια ώρα σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία της ΔΕΔ-
ΔΗΕ, υπάρχουν σε εκκρεμότητα 116 αιτήσεις για 
εγκαταστάσεις μονάδων βιοαερίου και βιομάζας 
στην Κρήτη.

Όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη ΑΕΕΑΠ Grivalia ανα-
κηρύχθηκε πλειοδότης σε Δημόσιο Πλειοδοτικό Δια-
γωνισμό χαρτοφυλακίου δεκαπέντε εμπορικών ακίνη-
των – supermarkets και ενός οικοπέδου. Η συνολική 
δομημένη επιφάνεια των ακινήτων είναι 48.477τμ, ενώ 
εφτά καταστήματα βρίσκονται στην Αθήνα, δύο στην 
Θεσσαλονίκη, από ένα σε Ρέθυμνο, Βέροια, Ξάνθη, 
Ρόδο, & Τρίκαλα, και τέλος ένα κατάστημα και ένα οι-
κόπεδο βρίσκονται στο Αγρίνιο. Η συναλλαγή αφορά το 
100% των ακινήτων με εξαίρεση ένα ακίνητο στο Κο-
λωνάκι (ιδιοκτησία 50,00% εξ’αδιαιρέτου) και ένα στο 

Αιγάλεω (ιδιοκτησία 43,75% εξ’αδιαιρέτου). Συγκεκρι-
μένα, ο Διαγωνισμός έλαβε χώρα στις 10 Φεβρουαρίου 
2017 και αφορούσε τα περιουσιακά στοιχεία που απο-
τελούσαν το σύνολο του ενεργητικού της «ΖΗΝΩΝ ΑΚΙ-
ΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» η οποία τελεί υπό έκτακτη 
ειδική διαχείριση και με τη σειρά της, ανήκει στην αυ-
στραλιανή APN Fund Management. Σημειώνεται ότι τα 
ανωτέρω ακίνητα είναι μισθωμένα στην εταιρεία με την 
επωνυμία Μαρινόπουλος Ανώνυμη Εταιρεία Γενικού 
Εμπορίου, βάσει μισθωτικής συμφωνίας που ορίζεται 
στο Σχέδιο Εξυγίανσης της εταιρίας. Το προσφερόμε-

νο τίμημα για την απόκτηση του χαρτοφυλακίου ήταν 
€16.25εκ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί τυ-
πικά εντός των επόμενων μηνών αφού εκπληρωθούν οι 
σχετικές διαδικαστικές προϋποθέσεις των άρθρων 68 
επ. του νόμου 4307/2014 περί έκτακτης ειδικής διαχεί-
ρισης. Υπενθυμίζεται ότι το 2004, το πακέτο αυτό είχε 
αγοραστεί από το αυστραλιανό fund ΑPN στην τιμή που 
προσέγγιζε τα €135 εκατ. περιλαμβανομένου και του 
εμπορικού κέντρου City Gate στη Θεσσαλονίκη.  Το πε-
ρασμένο καλοκάιρι η επενδυτική αποφάσισε το κλείσι-
μο της εταιρέιας και την εκποίηση του χαρτοφυλακίου. 
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Περισσότερες επενδύσεις στα δημόσια έργα ζητά ο  ΣΑΤΕ
«Η ζητούμενη ανάκαμψη του κλάδου των δημοσίων έργων ως προϋ-
πόθεση της αναπτυξιακής διαδικασίας της χώρας με στόχο τη μείωση 
της ανεργίας δυστυχώς αναβάλλεται και τη νέα χρονιά,  αφού δεν 
προβλέπεται το απαιτούμενο ύψος επενδύσεων για τη δυναμική τό-
νωση του κλάδου των δημοσίων έργων και έργων υποδομής», τόνισε, 
μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ Ζαχαρίας Αθουσάκης, μιλώντας 
στην Ιδρυτική Περιφερειακή Συνέλευση των Μελών του Συνδέσμου 
στο Βορειοανατολικό Αιγαίο. Σύμφωνα με σχτικά δημοσιεύματα και 
δελτίο Τύπου του ΣΑΤΕ  «με την ψήφιση του 4412/16 στις 08 Αυγού-
στου 2016 οι δημοπρατήσεις δημοσίων έργων πάγωσαν τόσο σε εθνι-
κό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο επιδεινώνοντας την κατάσταση 
σε ό,τι αφορά την ανεργία, αλλά και την επιβίωση των επιχειρήσεων 
του κλάδου, που δεν περιορίζονται στις κατασκευαστικές, αλλά είναι 
χιλιάδες βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές. Η πληθώρα των 
δομικών αλλαγών που προβλέπεται στο νέο θεσμικό πλαίσιο παρα-
γωγής δημοσίων έργων και οι οποίες δεν έχουν ακόμη πλήρως εν-
σωματωθεί στην καθημερινή πρακτική των αναθετουσών αρχών και 
των εργοληπτικών επιχειρήσεων έχουν συντελέσει σημαντικότατα 
στην σχεδόν πλήρη απουσία νέων δημοπρατήσεων κατά το τελευταίο 
τρίμηνο του προηγούμενου έτους». Την ενημέρωση του προέδρου του 
ΣΑΤΕ ακολούθησε εκτενής παρουσίαση του Ν. 4412/2016 από τον Νο-
μικό Σύμβουλο του ΣΑΤΕ Στ. Σταμόπουλο, ενώ κατά τη συζήτηση που 
ακολούθησε έγινε φανερή η αγωνία των εργοληπτών της περιφέρειας 
για το μέλλον του κλάδου, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει δεχτεί 
ισχυρά κτυπήματα εξαιτίας της οικονομικής συγκυρίας, με συνέπεια 
πολλές εταιρείες να οδηγούνται στην κατάρρευση.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης του κλιμακίου του ΣΑΤΕ αποτελούμε-
νο από τον Πρόεδρο Ζαχαρία Αθουσάκη και τον Γενικό Διευθυντή 
Σπύρο Μουντρουίδη πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις, παρουσία της 
Συντονίστριας του Περιφερειακού Γραφείου ΣΑΤΕ Βορειοανατολικού 
Αιγαίου κας Βάσως Αψώκαρδου, με τους: Αντιδήμαρχο Τεχνικών & 
Διοικητικών Υπηρεσιών Δήμου Λέσβου κ. Ευστράτιο Τζιμή και υπη-
ρεσιακούς παράγοντες του Δήμου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
τονίστηκε η σημαντικότητα των έργων στην γενικότερη ανάπτυξη 
του τόπου καθώς και στη βελτίωση της καθημερινότητας των πολι-
τών.  Εκτελεστικό Γραμματέα Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου κ. Γιώργο 
Καμπούρη: Στη διάρκεια της συνάντησης τονίστηκε η σπουδαιότητα 
της απορρόφησης του συνόλου των διατεθειμένων κονδυλίων και η 
εκμετάλλευσή τους μέχρι και το τελευταίο ευρώ. Αντιπεριφερειάρχη 
Υποδομών, Περιβάλλοντος και Βιομηχανίας κ. Θεόδωρο Βαλσαμίδη, 
Γενικό Διευθυντή της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, 
Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Β. Αιγαίου κ. Γεώρ-
γιο Σπανέλλη και τη Διευθύντρια της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων 
της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου κα Αφροδίτη Κουρογένη. Στη 
διάρκεια της συνάντηση εκφράστηκε η αγωνία για την καθυστέρηση 
δημοπρατήσεων νέων έργων που οφείλεται στην άμεση έναρξη ισχύ-
ος του ν. 4412/16 ενώ παράλληλα τονίστηκε ότι ανάλογη καθυστέρηση 
αναμένεται να παρουσιαστεί από την έναρξη δημοπράτησης των δη-
μοσίων έργων μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, πλατ-
φόρμα για την οποία τα στελέχη της περιφέρειας και κατά συνέπεια 
και όλων των υπολοίπων αναθετουσών αρχών στην Ελλάδα δεν έχουν 
ακόμη ενημερωθεί. Περιφερειάρχη κα Χριστιάνα Καλογήρου. Κατά τη 
διάρκεια της συνάντησης επισημάνθηκε η κρισιμότητα συμμετοχής 
των αρμόδιων εκπροσώπων της ελληνικής Πολιτείας στα όργανα της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής που σχεδιάζουν τα αναπτυξιακά προγράμμα-
τα ώστε να τίθενται εγκαίρως οι θέσεις και προτάσεις της Ελλάδος και 
όχι εκ των υστέρων να επιχειρείται η διόρθωση των όποιων σφαλμά-
των παρατηρούνται λόγω ακριβώς της απουσίας συμμετοχής στις ως 

άνω διαδικασίες των εκπροσώπων της Ελλάδας. Πρόεδρο του ΤΕΕ 
Βορειοανατολικού Αιγαίου κ. Ευστράτιο Μανωλακέλλη και Μέλη της 
Διοικούσας Επιτροπής. Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν 
εκτενώς τα οξύτατα προβλήματα που έχει επιφέρει ο νέος ασφαλι-
στικός νόμος στους ελεύθερους επαγγελματίες μηχανικούς καθώς 
και οι δυσλειτουργίες κατά την έκδοση εγγυητικών επιστολών των 
εργοληπτών Βορειοανατολικού Αιγαίου από την έναρξη λειτουργίας 
του νέου φορέα-ΤΜΕΔΕ.

Ο Πρόεδρος του ΣΑΤΕ κατά τις προαναφερόμενες συναντήσεις δε-
σμεύθηκε για την ποιοτική επάρκεια των έργων που κατασκευάζουν 
τα Μέλη του Συνδέσμου ως εγγεγραμμένα στα Μητρώο Εργοληπτικών 
Επιχειρήσεων του Υπουργείου Υποδομών ενώ ζήτησε την διασφάλιση 
διαφάνειας και ίσης μεταχείρισης σε όλες τις ενέργειες και αναθέ-
σεις που αφορούν στα έργα που δημοπρατούνται λόγω του οξυμένου 
προσφυγικού προβλήματος που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Βορειο-
ανατολικού Αιγαίου, έργα τα οποία σήμερα δημοπρατούνται και πα-
ραλαμβάνονται από φορείς οι οποίοι δεν έχουν μηχανισμούς παρακο-
λούθησης και ελέγχου εκτέλεσης των εργασιών και παράδοσης των 
έργων όπως, αντίθετα, διαθέτει η ελληνική Δημόσια Διοίκηση (Δήμοι, 
Περιφέρεια κ.ο.κ.). 

Ο ΣΑΤΕ επιθυμεί την ένταξη των έργων σε πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
δημοπράτησής τους ωστόσο έχει εκφράσει αιτιολογημένες ανησυχί-
ες σχετικά με την αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια του υφιστά-
μενος συστήματος. Για αυτό τον λόγο το Διοικητικό Συμβούλιο του 
ΣΑΤΕ έχει λάβει την απόφαση να προσλάβει σύμβουλο πληροφορικής 
προκειμένου να ελέγξει την διασφάλιση του απορρήτου της ηλεκτρο-
νικής πλατφόρμας δημοπράτησης έργων που ετοιμάζεται με ευθύνη 
της ΓΓΕ. Οι εκπρόσωποι του ΣΑΤΕ προσκάλεσαν τα στελέχη του Δή-
μου, των Δημοτικών Επιχειρήσεων και της Περιφέρειας να παρακο-
λουθήσουν την ενημερωτική εκδήλωση για το νέο Νόμο 4412/16 η 
οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ιδρυτικής Συνέλευσης του 
Περιφερειακού Γραφείου του ΣΑΤΕ. Κατά τα άλλα, με τη Συνέλευση, 
ουσιαστικά, άρχισε να λειτουργεί στη Μυτιλήνη το 8ο Περιφερειακό 
Γραφείο του ΣΑΤΕ (σ.σ. τα υπόλοιπα 7 λειτουργούν στην Θεσσαλονίκη, 
Λάρισα, Πάτρα, Κοζάνη, Κομοτηνή, Ηράκλειο Κρήτης και Ιωάννινα), 
με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των Mελών του ανά την Ελλάδα. 
Άλλωστε, η ίδρυση του Περιφερειακού Γραφείου αποτέλεσε αίτημα 
των εκπροσώπων των κατασκευαστικών εταιρειών της περιοχής, οι 
οποίες συσπειρώνονται γύρω από τον ΣΑΤΕ, που είναι ο αντιπροσω-
πευτικότερος Σύνδεσμος του κατασκευαστικού κλάδου, καθώς αριθ-
μεί περισσότερα από 850 εταιρείες Μέλη, σχεδόν το σύνολο των μι-
κρών και μεγάλων εργοληπτικών εταιρειών της χώρας.

Συντονίστρια της Περιφερειακής Αντιπροσωπείας εκλέχθηκε η κα 
Βασιλική Αψώκαρδου, Αναπληρωτής Συντονιστής ο κ. Ευστράτιος 
Μπουχλής, τακτικά μέλη οι κ.κ. Αντώνιος Καλδέλλης (Ν. Λέσβου), 
Ευάγγελος Ζενιώδης (Ν. Χίου) και Σταμάτης Τσακουμάγκος (Ν. Σά-
μου) και αναπληρωματικά μέλη οι κ.κ. Γιώργος Γιαλούρης (Ν. Χίου) 
και Αντώνιος Καρράς (Ν. Σάμου). Με το Γραφείο στη Μυτιλήνη, ο 
ΣΑΤΕ ολοκληρώνει την περιφερειακή διάρθρωσή του, με στόχο την 
καλύτερη και άμεση εκπροσώπηση των Μελών του σε κάθε σημείο 
της Χώρας, ανταποκρινόμενος με αυξημένη υπευθυνότητα στις κατα-
στατικές του αρχές, οι οποίες τον καθιέρωσαν ως τον πλέον αξιόπιστο 
σύμβουλο της Πολιτείας και του Κλάδου.
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Ομάδα εργασίας για τα προβλήματα των ΕΛΚΕ αναζητά λύσεις ευελιξίας  
στην έρευνα, δήλωσε ό αν. υπ. Έρευνας και Καινοτομίας 

Αύξηση 0,3% σημείωσε το ΑΕΠ το δ' τρίμηνο του 2016, ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ

Αύξηση 9% στη συνολική επιβατική κίνηση τον Ιανουάριο του 2017,  
σύμφωνα με την ΥΠΑ 

Αύξηση 8,9% σημείωσε ο γεν. δείκτης τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία το Δεκέμβριο

Ομάδα εργασίας αποτελούμενη από εκπροσώπους του υπουρ-
γείου Παιδείας, του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, των πα-
νεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων ξεκίνησε από χθες να 
επεξεργάζεται λύσεις στα προβλήματα, που δημιουργεί στην 
πανεπιστημιακή έρευνα η ένταξη των Ειδικών Λογαριασμών 
Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) στη θεσμική μεταχείριση, η οποία 
ισχύει για μεγάλα έργα στο Δημόσιο.
«Σε συμφωνία με το Γενικό Λογιστήριο ξεκινήσαμε μία πρω-
τοβουλία. Χθες έγινε η πρώτη συνάντηση με εκπροσώπους 
των ΕΛΚΕ των πανεπιστημίων και των ερευνητικών κέντρων, 
οι οποίοι μαζί με το δικό μας νομικό τμήμα καταγράφουν τα 
προβλήματα που υπάρχουν από τις τελευταίες ρυθμίσεις, ού-
τως ώστε μαζί με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους να δούμε 
ποια από αυτά μπορούν να ικανοποιηθούν για την εύρυθμη 
λειτουργία των ΕΛΚΕ και για ποια άλλα θα πρέπει να δώσουμε 
κάποια μάχη και απέναντι στους θεσμούς και απέναντι στους 
περιορισμούς που υπάρχουν» γνωστοποίησε ο αναπληρωτής 
Υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, μιλώ-
ντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Μακεδονικού 
Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 fm». «Κατανοώ 

απόλυτα και θεωρώ εκ των ων ουκ άνευ το θέμα της ευελιξίας 
στα ζητήματα της έρευνας, να υπάρχει ένα πλαίσιο, που να μπο-
ρεί να παρακολουθήσει τη δυναμική που χρειάζεται η έρευνα 
και ταυτόχρονα να διασφαλίζεται το δημόσιο συμφέρον», είπε 
ο κ. Φωτάκης, προσθέτοντας ότι η ομάδα εργασίας για τους 
ΕΛΚΕ θα συνεδριάσει ακόμη δύο φορές, για να καταλήξει σε 
μία πλήρη καταγραφή των προβλημάτων και στον τρόπο αντι-
μετώπισής τους. Αναφερόμενος στο ΕΛΙΔΕΚ (Ελληνικό Ίδρυ-
μα Έρευνας και Καινοτομίας), η πρώτη γενική συνέλευση του 
οποίου εξέλεξε χθες πρόεδρο τον ακαδημαϊκό Χρήστο Ζερεφό, 
ο κ. Φωτάκης σημείωσε πως πρόκειται για έναν νέο θεσμό - 
τομή στο τι συνέβαινε μέχρι τώρα στα ερευνητικά πράγματα της 
χώρας. «Οι εκπρόσωποι των πανεπιστημίων, των ερευνητικών 
κέντρων και των ΤΕΙ θα διαμορφώνουν την πολιτική και η Πο-
λιτεία θα βρίσκεται μακριά και θα παίζει μόνον έναν εποπτικό 
και υποστηρικτικό ρόλο» επισήμανε. Όπως εξήγησε, σε θεσμι-
κό επίπεδο μέσω του ΕΛΙΔΕΚ θα υπάρξουν πρωτοβουλίες, οι 
οποίες «θα βελτιώνουν σημαντικά τις εργασιακές συνθήκες 
που επικρατούν και θα δημιουργούν ευκαιρίες, π.χ. νέοι ερευ-
νητές, οι οποίοι δεν είναι τακτικά μέλη πανεπιστημίων ή ερευ-

νητικών κέντρων, θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον υποβάλουν 
μία πρόταση για ένα ερευνητικό έργο και κριθεί επιτυχής, οι 
ίδιοι να είναι επιστημονικά υπεύθυνοι για την υλοποίηση του 
έργου, που έχουν προτείνει». Σε ό,τι αφορά τις χρηματοδοτικές 
δυνατότητες του ΕΛΙΔΕΚ ο αν. υπουργός διευκρίνισε: «Αξιοποι-
ούμε τη δανειακή σύμβαση που υπογράφηκε με την Ευρωπα-
ϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η οποία ουσιαστικά παρέχει στο 
ακαδημαϊκό και ερευνητικό οικοσύστημα ένα ποσό ύψους 240 
εκατ. ευρώ. Από αυτά τα 60 εκατ. προέρχονται από το ελλη-
νικό Δημόσιο, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων και 
τα υπόλοιπα από την Τράπεζα, για τα επόμενα τρία χρόνια, με 
τρόπο εμπροσθοβαρή, δηλαδή τα μεγάλα ποσά θα διατεθούν 
άμεσα». Ερωτηθείς για την ένταξη στο ΕΣΠΑ προγραμμάτων 
που αφορούν την έρευνα και καινοτομία ο κ. Φωτάκης έκανε 
γνωστό πως «το μεγάλο πακέτο των προκηρύξεων, ύψους 280 
εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά συνεργατικά έργα μεταξύ επιχει-
ρήσεων Πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων πιστεύουμε 
να προκηρυχθεί μέσα στον μήνα», ενώ «όσον αφορά τη γενική 
γραμματεία το μεγάλο μέρος, όλο σχεδόν το έργο το οποίο είχε 
να κάνει με την προετοιμασία των ΕΣΠΑ έχει τελειώσει».

Αύξηση 0,3% σημείωσε το ΑΕΠ το δ' τρίμηνο του 2016 σε σύγκριση με το 
αντίστοιχο τρίμηνο του 2015. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της ΕΛ-
ΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους εθνικούς λογαριασμούς, το ΑΕΠ μειώθηκε σε 
ετήσια βάση κατά 0,8% το α' τρίμηνο πέρυσι και κατά 0,5% το β' τρίμηνο, ενώ 
σημείωσε άνοδο 2,2% το γ' τρίμηνο και 0,3% το δ' τρίμηνο. Στη σύγκριση του 

δ' τριμήνου με το γ' τρίμηνο, προκύπτει μείωση του ΑΕΠ κατά 0,4%, ενώ με 
βάση τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία παρουσίασε αύξηση 0,2% σε ετή-
σια βάση. Τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ «επιβεβαιώνουν» τις 
φθινοπωρινές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ανάπτυξη 0,3% το 
2016 και μεγέθυνση στο 2,7% εφέτος.

Θετικό ξεκίνημα στην επιβατική κίνηση των ελληνικών αεροδρομίων πα-
ρουσιάζουν τα στατιστικά στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας 
(ΥΠΑ), αφού τον Ιανουάριο σημειώθηκε αύξηση 9% σε σχέση με τον αντί-
στοιχο μήνα πέρυσι. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΥΠΑ, τον πρώτο μήνα του 
2017 διακινήθηκαν συνολικά (εσωτερικό-εξωτερικό) 1,92 εκατ. επιβάτες, 
ενώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 είχαν διακινηθεί 1,76 εκατ. επιβάτες. 
Η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση καταγράφηκε στα αεροδρόμια Αθηνών, 
Θεσσαλονίκης, Ηρακλείου, Χανίων και Ρόδου. Συγκεκριμένα, στο αεροδρό-
μιο της Αθήνας το σύνολο των διακινούμενων επιβατών ήταν 1,2 εκατ., της 
Θεσσαλονίκης 365.290 επιβάτες, του Ηρακλείου 77.387, των Χανίων 67.570 
και της Ρόδου 55.228 επιβάτες. Επίσης, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία 

για τον Ιανουάριο του 2017, τα αεροδρόμια που είχαν το μεγαλύτερο ποσο-
στό αύξησης διακίνησης επιβατών σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα πέρυσι 
είναι της Κάσου, της Πάρου και της Ζακύνθου. Αναλυτικά, το αεροδρόμιο 
της Κάσου από 121 επιβάτες τον Ιανουάριο του 2016 διακίνησε 305 τον Ια-
νουάριο του 2017, της Πάρου από 1.336 επιβάτες διακίνησε 2.650 και της 
Ζακύνθου από 1.548 επιβάτες τον Ιανουάριο του 2016 διακίνησε 2.915 τον 
Ιανουάριο του 2017. Τέλος, ο συνολικός αριθμός των πτήσεων στα ελληνικά 
αεροδρόμια ανήλθε στις 20.199 (από τις οποίες 12.174 εσωτερικού και 8.025 
εξωτερικού), παρουσιάζοντας αύξηση 1,2% (-2% στις πτήσεις εσωτερικού και 
+6,6% στις πτήσεις εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2016, οπότε είχαν πραγματοποιηθεί 19.958 πτήσεις.

Αύξηση 8,9% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών 
στη βιομηχανία τον περασμένο Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2015, έναντι μείωσης 6,8% 
που σημειώθηκε κατά την ίδια σύγκριση των δεικτών το 2015 
προς το 2014. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον λε-
γόμενο «εισαγόμενο πληθωρισμό», η εξέλιξη αυτή οφείλεται 

στις εξής μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών: α. 
Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρωζώ-
νης κατά 0,5%, και β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών 
από χώρες εκτός ευρωζώνης κατά 17,8%. Ο γενικός δείκτης 
τον Δεκέμβριο 2016 σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 
2016 παρουσίασε αύξηση 2,7%, έναντι μείωσης 2,7% που ση-

μειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών το 2015. 
Ο μέσος γενικός δείκτης του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2016- 
Δεκεμβρίου 2016 παρουσίασε μείωση 2,8% σε σύγκριση προς 
τον μέσο γενικό δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2015- 
Δεκεμβρίου 2015, έναντι μείωσης 10,5% που σημειώθηκε κατά 
την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων
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Μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες τάσεις για τον κλάδο λιανικής 
αποτελεί το διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο. Σύμφωνα με έκθεση της 
DHL Express, το διασυνοριακό εμπόριο λιανικής προσφέρει, κατά μέσο 
όρο, ρυθμούς ανάπτυξης, οι οποίοι δεν είναι διαθέσιμοι στην πλειονότητα 
των άλλων αγορών λιανικής. Για παράδειγμα, ο όγκος των διασυνοριακών 
συναλλαγών λιανικής αναμένεται ότι θα αυξηθεί, σε ετήσια βάση, κατά 
25% μεταξύ των ετών 2015-2020 (από $300 δις τα $900 δις). Πρόκειται για 
ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο σε σχέση με αυτόν του εσωτερικού ηλεκτρο-
νικού εμπορίου.  Στο μεταξύ, όπως προκύπτει από την ίδια έκθεση (The 
21st Century Spice Trade: A Guide to the Cross-Border E-Commerce 
Opportunity), εταιρείες λιανικής πώλησης, που δραστηριοποιούνται στο 
ηλεκτρονικό εμπόριο, δίνουν ώθηση στις πωλήσεις τους κατά μέσο όρο 
10%-15%, με την επέκταση απλώς των προσφορών τους σε πελάτες στο 
εξωτερικό. Επιπλέον ώθηση προέρχεται από την προσθήκη υπηρεσιών 
υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παραδείγματος χάρη, οι έμποροι λιανικής 
και οι κατασκευαστές που συμπεριέλαβαν επιλογή ταχύτερης αποστολής 
στα διαδικτυακά τους καταστήματα, αναπτύχθηκαν 1,6 φορές ταχύτερα 
από το μέσο όσο, σε σχέση με άλλους επιχειρηματίες.  Όπως τονίζει η 
έκθεση, οι κατασκευαστές αξιοποιούν ολοένα και πιο αποτελεσματικά το 
ηλεκτρονικό εμπόριο, για να μετακινηθούν σε αμεσότερα μοντέλα λια-
νικής, προσπερνώντας τους μεσάζοντες και προσφέροντας τα προϊόντα 
τους από το Διαδίκτυο. Μάλιστα, με αυτόν τον τρόπο αναμένουν να ανα-
πτυχθούν κατά 30% ταχύτερα στο διασυνοριακό ηλεκτρονικό εμπόριο, 
απ’ ό,τι οι άλλες ομάδες εμπόρων λιανικής.  Οι καταναλωτές σε πολλές 
χώρες, από την πλευρά τους, γίνονται όλο και πιο επιλεκτικοί, τοποθε-
τώντας δίπλα στην ελκυστική τιμή, τους παράγοντες της εμπιστοσύνης 
και της διαθεσιμότητας του προϊόντος, ως κίνητρα για τις αγοραστικές 
τους επιλογές από διαδικτυακούς εμπόρους λιανικής, που έχουν έδρα 

στο εξωτερικό.  Οι κυριότερες προκλήσεις που υπογραμμίζονται από τους 
καταναλωτές, όσον αφορά στις διασυνοριακές αγορές, σχετίζονται με τα 
logistics, την εμπιστοσύνη, το κόστος και την εμπειρία των πελατών. Ταυ-
τόχρονα, οι έμποροι, που δραστηριοποιούνται μέσω του Διαδικτύου, μπο-
ρούν πλέον να ανιχνεύσουν, να αντιμετωπίσουν και να εξυπηρετήσουν 
καλύτερα τη ζήτηση από το εξωτερικό. Η έκθεση σημειώνει, ότι η τάση 
προς το ηλεκτρονικό εμπόριο έχει δημιουργήσει την εμφάνιση διάφορων 
παραγόντων διευκόλυνσης των σχετικών διαδικασιών και έτοιμων λύσε-
ων. Για παράδειγμα, πάροχοι πληρωμών και εφαρμογές, που προσαρμό-
ζουν το check-out ενός διαδικτυακού καταστήματος σε τοπικό περιβάλ-
λον, βοηθούν τους εμπόρους να προσαρμόζουν τις προσφορές τους στον 
ψηφιακό κόσμο και να συναλλάσσονται με πελάτες από ξένες αγορές. 
“Οι διασυνοριακές αποστολές είναι πολύ ευκολότερες απ’ ότι πιστεύουν 
πολλοί έμποροι λιανικής και γινόμαστε καθημερινά μάρτυρες του θετικού 
αντίκτυπου, που έχουν οι πωλήσεις στις διεθνείς αγορές, στην ανάπτυξη 
των επιχειρήσεων των πελατών”, αναφέρει ο CEO της DHL Express, Ken 
Allen. Ο ίδιος εξηγεί: “βλέπουμε  ότι σχεδόν κάθε προϊοντική κατηγορία 
έχει τη δυνατότητα να αναβαθμιστεί σε επίπεδο υψηλής προστιθέμενης 
αξίας. Αυτό μπορεί να συμβεί, τόσο με την ανάπτυξη υψηλότερης ποιότη-
τας προϊόντων, όσο και με την προσφορά ανωτέρου επιπέδου ποιότητας 
υπηρεσιών, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες πελατών, για τους οποίους το 
κόστος των προϊόντων που επιλέγουν δεν αποτελεί την κύρια παράμετρο 
επιλογής”. 
Η έκθεση είναι βασισμένη σε έρευνα και σε συνεντεύξεις, οι οποίες 
διενεργήθηκαν από μια πρωτοπόρο, σε παγκόσμιο επίπεδο, εταιρεία 
συμβουλευτικής, καθώς και σε περισσότερες από 1.800 απαντήσεις, στο 
πλαίσιο μιας εξειδικευμένης έρευνας πάνω στις εξαγωγές, μεταξύ εμπό-
ρων λιανικής και κατασκευαστών σε έξι χώρες.

To ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει ώθηση τουλάχιστον 10%-15% στις πωλήσεις

Τη 12η θέση μεταξύ των 28 κρατών - μελών 
της ΕΕ, για το 2015, κατέλαβε η Ελλάδα, όσον 
αφορά τις χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος 
“Ορίζοντας 2020” (Η2020). Για τη διετία 2014-
2015, η χρηματοδότηση ελληνικών φορέων 
ανήλθε σε €318,5 εκατ. εκ των οποίων τα €137,1 
εκατ. αφορούσαν το 2015. Με βάση τα στοιχεία 
αυτά, η Ελλάδα βρίσκεται στη 12η θέση στην κα-
τάταξη χρηματοδότησης. Αντίστοιχα για το 2014, 
η χρηματοδότηση ανήλθε σε €181,4 εκατ., με 
την Ελλάδα στην 11η θέση της κατάταξης. Στην 
πρώτη θέση της λίστας των κρατών - μελών με 
τις μεγαλύτερες χρηματοδοτήσεις, για το 2015, 
σύμφωνα με την έκθεση προόδου που έδωσε 
στη δημοσιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
κοινοποίησε η Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας, βρέθηκε η Μεγάλη Βρετανία με 
€1,182 δις. Τη δεύτερη θέση κατέλαβε η Γερμα-
νία με € 1,173 δις, ενώ ακολουθούν στην τρίτη 
θέση η Γαλλία και στην τέταρτη και πέμπτη η 
Ισπανία και η Ιταλία, αντίστοιχα. Σύμφωνα με την 
έκθεση, συνολικά για το Πρόγραμμα “Ορίζοντας 
2020” έχουν υπογραφεί 9.087 συμβόλαια έρ-
γων, με 37.086 συμμετέχοντες και με συνολική 

χρηματοδότηση €15,92 δις. Εξ αυτών, τα 4.263 
συμβόλαια έργων, με 16.768 συμμετέχοντες και 
συνολική χρηματοδότηση €7,44 δις, αφορούσαν 
το 2015. Το ποσοστό επιτυχίας βάση της χρη-
ματοδοτικής συνεισφοράς της ΕΕ για το 2015 
ήταν 10,9%, για το 2014 ήταν 14,2% και συνολικά 
για την διετία 2014-2015 ήταν 12,3%. Να σημει-
ωθεί ότι όλα τα στοιχεία της έκθεσης σχετικά 
με τη χρηματοδότηση και τις συμμετοχές των 
χωρών αφορούν τα συμβόλαια έργων, τα οποία 
έχουν υπογραφεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
έως την 1η Σεπτεμβρίου 2016. Όπως προκύ-
πτει από τα ίδια στοιχεία, τη διετία 2014-2015, 
τα  εγκεκριμένα έργα με ελληνική συμμετοχή 
ήταν 1.049, εκ των οποίων τα 457 αφορούσαν 
το 2015, με την Ελλάδα στη 10η θέση της συνο-
λικής κατάταξης των κρατών. Στο μεταξύ, 592 
έργα αφορούσαν το 2014 με τη χώρα μας, να κα-
ταλαμβάνει με αυτήν την επίδοση, την 9η θέση 
της αντίστοιχης κατάταξης. Για την Ελλάδα, το 
ποσοστό επιτυχίας, βάσει των υποβαλλομένων 
προτάσεων, συνολικά τη διετία 2014-2015, ήταν 
11,2% κατά μέσο όρο, με τα εξής ποσοστά επιτυ-
χίας ανά πυλώνα του Προγράμματος: Επιστημο-

νική Αριστεία 10,7%, Βιομηχανική Υπεροχή 11,2% 
και Κοινωνικές Προκλήσεις 11,9%. Οι καλύτερες 
επιδόσεις, ως προς τη συμμετοχή και τη χρημα-
τοδότηση ελληνικών φορέων συνολικά για την 
διετία 2014-2015, ήταν στα εξής θεματικά προ-
γράμματα του Η2020: “Ερευνητικές Υποδομές, 
“Υπεροχή σε τεχνολογίες γενικής εφαρμογής 
και βιομηχανικές τεχνολογίες” (περιλαμβάνο-
νται τα τρία θεματικά προγράμματα: ICT, NMB 
και SPACE), “Ασφαλείς κοινωνίες - Προστα-
σία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευ-
ρώπης και των πολιτών της”, “Η Ευρώπη σε 
έναν μεταβαλλόμενο κόσμο - κοινωνίες χωρίς 
αποκλεισμούς, καινοτόμες και σκεπτόμενες”, 
“Επιστήμη με την/και για την Κοινωνία”. Για το 
2015, στη συνολική κατάταξη των 50 Ερευνητι-
κών Κέντρων με την υψηλότερη χρηματοδότη-
ση από τον Ορίζοντα 2020, περιλαμβάνονται τα 
εξής τρία ελληνικά: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης -ΕΚΕΤΑ (18η θέση), 
Ίδρυμα Τεχνολογίας Έρευνας - ΙΤΕ (36η θέση ) 
και ΕΠΙΣΕΥ (49η θέση). Για το 2014, στην αντί-
στοιχη κατάταξη περιλαμβάνονταν πέντε ελλη-
νικά Κέντρα.

Στη 12η θέση η Ελλάδα στις χρηματοδοτήσεις 
 του “Ορίζοντας 2020”
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΧΑΝΕΤΑΙ Η 20Η ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ/ ΣΕΛΙΔΕΣ 1-4-5/ 15-2-2017

Η δεύτερη αξιολόγηση δεν θα ολοκληρωθεί μέχρι το 
Eurogroup της προσεχούς Δευτέρας, σύμφωνα με τον Γερούν 
Ντέισελμπλουμ, ενώ οι προσπάθειες πλέον επικεντρώνονται 
στην προσέγγιση των θέσεων μεταξύ της κυβέρνησης και 
των θεσμών, προκειμένου οι επικεφαλής να επιστρέφουν 
στην Αθήνα εάν είναι δυνατόν πριν από τις 20 Φεβρουαρίου. 
Σημαντικές συναντήσεις στην Αθήνα σήμερα του επιτρόπου 
Πιερ Μοσκοβισί με τον πρωθυπουργό και τον υπουργό 
Οικονομικών. Όπως επεσήμανε χθες ο κ. Ντέισελμπλουμ, 
η δεύτερη αξιολόγηση δεν θα ολοκληρωθεί σε τεχνικό 
επίπεδο μέχρι το Eurogroup, ενώ προειδοποίησε για μια 
ακόμη φορά ότι είναι ζωτικής σημασίας για τη συνέχιση του 
προγράμματος η συμμετοχή του ΔΝΤ. Πάντως, επιχείρησε να 
φανεί καθησυχαστικός τονίζοντας ότι η Ελλάδα δεν βρίσκεται 
σε «οξεία κρίση», με δεδομένο ότι δεν θα χρειαστεί χρήματα 
μέχρι το καλοκαίρι.
Η χθεσινή τοποθέτηση του κορυφαίου αξιωματούχου της 
Ευρωζώνης δεν προκάλεσε έκπληξη στις Βρυξέλλες, με 
δεδομένη την καθυστέρηση που καταγράφεται τον τελευταίο 
καιρό. Ούτως ή άλλως εδώ και αρκετές μέρες είχε διαφανεί 
ότι ήταν πολύ οριακό να επιτευχθεί πολιτική συμφωνία στο 
Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου. Αυτό που τώρα έχει 
τεθεί ως προτεραιότητα είναι να ολοκληρωθεί η συμφωνία 
μέχρι το τέλος του μήνα ή το αργότερο τις πρώτες μέρες του 
επόμενου μήνα, αλλά να μην πλησιάσουμε τις εκλογές στην 
Ολλανδία στις 15 Μαρτίου με το ελληνικό ζήτημα ανοικτό.
Φαίνεται ότι τις τελευταίες ώρες υπάρχει σημαντική 
κινητικότητα μεταξύ των δύο πλευρών, με τις συζητήσεις 
να επικεντρώνονται στην πρόταση που έδωσαν οι θεσμοί 
στην κυβέρνηση την περασμένη Παρασκευή. Η κυβέρνηση 
δεν απάντησε στους θεσμούς αν την αποδέχεται, ωστόσο 
κοινοτική πηγή στις Βρυξέλλες υπογράμμιζε χθες ότι έχουν 
ξεκινήσει συζητήσεις με στόχο να βρεθεί κοινός τόπος 
πάνω σε ένα περίγραμμα και να επιστρέφουν οι θεσμοί στην 
Αθήνα.
Το συνολικό πακέτο αναμένεται να συζητηθεί σήμερα 
στις συναντήσεις του Πιερ Μοσκοβισί στην Αθήνα με τον 
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τον υπουργό Οικονομικών 
Ευκλείδη Τσακαλώτο, ενώ η ίδια πηγή ανέφερε ότι μαζί 
με τον επίτροπο βρίσκονται στην Ελλάδα και τεχνοκράτες 
της Κομισιόν. Ο κ. Μοσκοβισί θεσμικά δεν είναι αρμόδιος 
να διαπραγματευτεί με την κυβέρνηση, ωστόσο η εμπλοκή 
εντάσσεται στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει 
συχνά η Κομισιόν για την άρση κάποιου αδιεξόδου. Οι 
συζητήσεις γίνονται στη βάση της πρότασης των θεσμών, η 
οποία προβλέπει τη λήψη προληπτικών μέτρων 2% του ΑΕΠ 
ή 3,6 δισ. ευρώ, ώστε να διασφαλιστεί η επίτευξη ετήσιων 
πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ μετά το 2018.
Αυτό που δείχνουν πλέον να αποδέχονται ως βάση 
συζήτησης είναι το «σπάσιμο» αυτών των προληπτικών 
δημοσιονομικών μέτρων σε δύο ισόποσες δόσεις 1,8 δισ. 
ευρώ, εκ των οποίων η πρώτη θα νομοθετηθεί τώρα και 

η δεύτερη μετά το 2018, σε περίπτωση που η Ελλάδα δεν 
πετύχει ετήσιο πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ. 
Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης το θέμα της διάρκειας της 
επίτευξης πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5%, με τους θεσμούς 
να προτείνουν πενταετία και η κυβέρνηση τριετία. Ωστόσο, 
η κυβέρνηση θέλει μια συνολική απόφαση, η οποία ναι 
μεν θα προβλέπει τα προληπτικά μέτρα, αλλά θα πρέπει 
να περιλαμβάνει επίσης την ελάφρυνση του χρέους, την 
ένταξη της Ελλάδας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης 
και αναπτυξιακά κίνητρα σε περίπτωση υπεραπόδοσης στον 
δημοσιονομικό τομέα. Όλα αυτά τα συζητούν από την πλευρά 
τους οι θεσμοί, δηλαδή την ανάληψη δέσμευσης προς το ΔΝΤ 
και την ΕΚΤ για λήψη μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης 
του χρέους το 2018, ώστε να εξασφαλιστεί η συμμετοχή 
του διεθνούς οργανισμού στο πρόγραμμα, αλλά και η λήψη 
απόφασης από την κεντρική τράπεζα για την ένταξη στο 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Συζητούν, επίσης, εάν η κυβέρνηση υπερκαλύψει τους 
στόχους, το ποσό της υπεραπόδοσης να κατευθυνθεί σε 
αναπτυξιακής δράσης, καταπολέμηση ανεργίας και στήριξη 
των ασθενέστερων οικονομικά.
Η ελληνική οικονομία απασχόλησε χθες την ολομέλεια της 
Ευρωβουλής, όπου έγινε ειδική συζήτηση για την πορεία 
της δεύτερης αξιολόγησης - είναι αλήθεια, με πολύ μικρή 
παρουσία ευρωβουλευτών.
Την Κομισιόν εκπροσώπησε ο αντιπρόεδρος για το Ευρώ 
Βάλντις Ντομπρόβσκις, ο οποίος χαρακτήρισε εφικτή την 
επίτευξη συμφωνίας για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, 
εάν όλες οι πλευρές κάνουν μια τελευταία προσπάθεια 
στον δημοσιονομικό τομέα. Όπως είπε, «το 2016 η Ελλάδα 
υπερκάλυψε τους δημοσιονομικούς στόχους, φέτος είμαστε 
σε καλό δρόμο, ενώ το κενό που υπάρχει για το 2018 μπορεί 
να καλυφθεί γιατί έχουν ήδη εντοπιστεί τα μέτρα». «Στις 
μεταρρυθμίσεις», είπε, «υπάρχουν ανοικτά θέματα αλλά 
μπορούν να κλείσουν σύντομα».
«Αυτό που επιχειρείται», συνέχισε, «είναι να βρεθεί ένας 
κοινός τόπος μεταξύ των Ευρωπαίων και του ΔΝΤ, που 
έχουν διαφορετικές προβλέψεις στο δημοσιονομικό τομέα, 
ώστε να καλύψουμε τη διαφορά που υπάρχει και για αυτό 
χρειάζεται εποικοδομητική στάση από όλους, τους θεσμούς 
και την κυβέρνηση. Η οικονομία ανακάμπτει και τώρα που 
ανακάμπτει θα ήταν κρίμα να μη γίνει αυτό το τελευταίο 
βήμα». Καταλήγοντας, ο κ. Ντομπρόβσκις επισήμανε ότι 
«είναι καίριας σημασίας όλοι οι εμπλεκόμενοι να τηρήσουν 
τις υποχρεώσεις τους για να φτάσουμε στον στόχο».
«Εμείς ως Κομισιόν θα συνεχίζουμε να εργαζόμαστε εντατικά 
για μια συμφωνία και θέλουμε και οι υπόλοιποι να κάνουν το 
ίδιο» κατέληξε ο Ευρωπαίος αξιωματούχος. 

ΠΡΟΑΝΑγγΕΛΙΑ γΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΜΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 
ΔΗΜΟΣΙΟ - ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
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Η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ανοίξει το αμέσως επόμενο 
διάστημα το ζήτημα της ομηρίας χιλιάδων συμβασιούχων, 
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που ενώ καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες 
και ουσιαστικά παρέχουν εργασία αορίστου χρόνου, 
αναγκάζονται να εργάζονται με πολλές ταχύτητες.
Αυτό ανέφερε μιλώντας απόψε στη Βουλή ο υπουργός 
Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης απαντώντας στις σφοδρές 
επικρίσεις που δέχθηκε από τη ΝΔ για άρθρο του 
νομοσχεδίου που αφορά στην κάλυψη της δαπάνης για την 
παράταση των συμβάσεων καθαριότητας στο Δημόσιο και 
στους ΟΤΑ.
«Πρέπει να είμαστε σαφείς. Αναγνωρίζουμε ότι οι 
περιπτώσεις αυτών των συμβασιούχων καλύπτουν διαρκείς 
και πάγιες ανάγκες; Ναι ή όχι; Σε αυτό δεν μπορείτε να 
υπεκφύγετε. Πρέπει να το απαντήσετε. Δεν μπορείτε να λέτε 
σε εμάς γιατί δεν κάνουμε προσλήψεις. Διότι γνωρίζετε 
πολύ καλά ότι επί των ημερών σας, και λόγω των δικών σας 
προσεγγίσεων, αυτή τη στιγμή είμαστε αναγκασμένοι να 
κινούμαστε με το λόγο 1 προς 4 που ήταν 1 προς 5, μέχρι 
πέρυσι», είπε ο υπουργός Εσωτερικών. 
Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Σκουρλέτης υπογράμμισε ότι υπάρχει 
η δέσμευση για το ποσοστό προσλήψεων με βάση τις 
αποχωρήσεις - και μέσα σε αυτό, η κυβέρνηση έπρεπε να 
βρει τον τρόπο να κινηθεί για να καλύψει ανάγκες, όπως στην 
υγεία ή την παιδεία πρωτίστως, αλλά και σε άλλους τομείς.
«Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αναγνωρίζοντας ότι αυτοί οι 
άνθρωποι καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες, θα πρέπει 
να παρατείνουμε τις συμβάσεις αυτές σε μια προσπάθεια να 
κερδίσουμε χρόνο. Σας καλώ, με πρωτοβουλίες που θα πάρει 
τους αμέσως επόμενους μήνες το υπουργείο Εσωτερικών, 
να κάτσουμε να σκεφτούμε πάνω στο ζήτημα των χιλιάδων 
συμβασιούχων, γιατί δεν θα πρέπει να αναπαράγουμε πολλές 
ταχύτητες εργαζομένων, τη στιγμή μάλιστα που η πραγματική 
τους σχέση με το αντικείμενο είναι σχέση εργασίας αορίστου 
χρόνου και πρέπει κάποια στιγμή να την αναγνωρίσουμε», 
είπε ο υπουργός. «Πρέπει να αναζητηθεί λύση για τους 
ανθρώπους αυτούς, ανεξαρτήτως πότε ξεκίνησαν τις 
συμβάσεις τους, πολλές δεκαετίες, πολλά χρόνια πριν» 
υποστήριξε, για να κατηγορήσει στη συνέχεια την ΝΔ και το 
ΠΑΣΟΚ, ότι ευθύνονται για την ομηρία των συμβασιούχων επί 
δεκαετίες.
«Κάποια στιγμή, θα πρέπει να καθίσουμε με ένα σοβαρό 
τρόπο να τραβήξουμε μια γραμμή και να δώσουμε μια 
οριστική λύση πάνω σε αυτό το θέμα. Νομίζω ότι θα έχουμε 
τη δυνατότητα να δούμε αυτό το θέμα στο αμέσως επόμενος 
διάστημα», είπε ο κ. Σκουρλέτης.

Μήνυμα στους δημάρχους
Προειδοποίησε επίσης ότι «δεν κρίνει κάθε δήμαρχος αν 
είναι αντισυνταγματική ή όχι κάποια διάταξη ώστε να πράττει 
κατά το δοκούν και άρα υποχρεούται να εφαρμόζει το νόμο 
- και συνεπώς με αυτή τη διάταξη, η κυβέρνηση προσπαθεί 
να λύσει το πρόβλημα με τους λίγους εκείνους δημάρχους 
που αρνούνται να παρατείνουν τις συμβάσεις στον τομέα της 
καθαριότητας και στους ΟΤΑ αλλά και στο δημόσιο τομέα 
γενικότερα».
Ο κ. Σκουρλέτης ανέφερε επίσης, ότι το αργότερο έως τις 

αρχές Μαρτίου, θα κατατεθεί στη Βουλή νομοσχέδιο που θα 
αντιμετωπίζει πολλά ζητήματα αρμοδιότητας του υπουργείου 
Εσωτερικών.
Σχολιάζοντας τις επικρίσεις του εισηγητή της ΝΔ Μάκη 
Βορίδη, ότι το νομοσχέδιο είναι ρουσφετολογικό, τον 
προέτρεψε «να ανοίξει την εγκυκλοπαίδεια για να 
διαπιστώσει ότι το λήμμα ρουσφέτι, είναι συνώνυμο της ΝΔ 
και του ΠΑΣΟΚ. Θα σας το αποστείλω, κυρίως όμως είναι στο 
λεξικό της συνείδησης του ελληνικού λαού που σας γνωρίζει 
πολύ καλά, και γνωρίζει τα έργα και τις πράξεις σας επί των 
ημερών σας», είπε ο υπουργός Εσωτερικών.
Το νομοσχέδιο εισάγει βελτιωμένο τρόπο νομοθέτησης, 
παρά τα όσα ισχυρίζονται κόμματα της αντιπολίτευσης, 
διότι τα μισά και παραπάνω άρθρα απ’ τα 48 συνολικά 
του συγκεκριμένου νομοσχεδίου, αφορούν το υπουργείο 
Εσωτερικών, είπε ο υπουργός απαντώντας στην κριτική 
που δέχθηκε από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για 
«πανσπερμία διατάξεων». Ο κ. Σκουρλέτης επικαλέστηκε 
περιπτώσεις νομοσχεδίων που ψηφίστηκαν με προηγούμενες 
κυβερνήσεις, για να σημειώσει πως «μιλούν σήμερα 
για νομοσχέδια κουρελού, ξεχνώντας τι συνέβαινε επί 
των ημερών τους», με νομοσχέδια τα οποία σε κάποιες 
περιπτώσεις αφορούσαν 11 διαφορετικά υπουργεία, 
νομοσχέδια με ένα άρθρο σε 100 σελίδες, «για να μην δίνεται 
και η δυνατότητα στους βουλευτές να διαφοροποιούνται», ή 
ακόμη νομοσχέδια με 4 άρθρα σε 100 σελίδες ή νομοσχέδιο 
με 253 άρθρα αρμοδιότητας 8 διαφορετικών υπουργείων.

Θόρυβος
Ο υπουργός δήλωσε ότι δεν κατανοεί επίσης τον θόρυβο 
γύρω από τα ζητήματα της εκκαθάρισης δαπανών, καθώς 
πρόκειται για δαπάνες που η κρισιμότητά τους δεν 
αμφισβητείται, και κάποιοι υπάλληλοι, προφανώς από 
παράλειψη, δεν μπόρεσαν με τον σωστό τρόπο και στον 
σωστό χρόνο να κάνουν την ανάληψη της υποχρέωσης. Είπε 
όμως πως σε κάθε περίπτωση, αυτά τα ποσά θα δοθούν 
με βάση τους υφιστάμενους κανόνες. «Αν για παράδειγμα 
στην Κεφαλονιά δεν μπόρεσαν να κάνουν την ανάληψη 
της υποχρέωσης ή για το επίδομα σε νεφροπαθείς, νομίζω 
πως πρέπει να διευκολύνουμε να προχωρήσουν», είπε ο 
υπουργός.
Αναφερόμενος στην ενσωμάτωση του ευρωπαϊκού 
κανονισμού για τα ευρωπαϊκά πολιτικά κόμματα και 
ευρωπαϊκά ιδρύματα, ο κ. Σκουρλέτης απευθύνθηκε στο 
ΚΚΕ για να σημειώσει ότι «στη βάση μιας πραγματικής 
διεθνιστικής αντίληψης, δεν πρέπει να είμαστε 
αρνητικοί όταν σε ένα πλαίσιο διεθνικό προσπαθούμε να 
ανασυγκροτήσουμε αντίστοιχα κόμματα».
«Εμάς μας ενδιαφέρει να υπάρχουν ευρωπαϊκά κόμματα γιατί 
μας ενδιαφέρει να εκφράζονται σε προγράμματα, το μέλλον 
της Ευρώπης, τα συμφέροντα του κόσμου της εργασίας», 
είπε ο κ. Σκουρλέτης.
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