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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ακόμη και σε διπλασιασμό εισφορών 
οδηγεί η νέα εγκύκλιος του ΕΦΚΑ  

για τους μισθωτούς μηχανικούς
Τι γράφει ο Τύπος γιά Την εγκύκλιο Τού ενιάιού φορεά 

κοινωνικης άςφάλιςης 
Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας αναδεί-
χθηκε η εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τους μισθωτούς 
μηχανικούς.  Τα έντυπα, όπως παράλληλα και τα 
ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, που φιλοξενούν 
δημοσιεύματα, τα οποία παρουσιάζουν  τη νέα 
εγκύκλιο, σχεδόν στο σύνολο τους κάνουν λόγο 
για «εισφορές φωτιά», και «τσουχτερές αυξήσεις». 
Πιο συγκεκριμένα  όσον αφορά τη νέα εγκύκλιο 
του ΕΦΚΑ για τους μισθωτούς μηχανικούς του ιδι-
ωτικού τομέα, (σχετικά δημοσίευσε το newsletter 
TEE στο χθεσινό τεύχος), με τίτλο  «στο 46,06% 
οι εισφορές μισθωτών μηχανικών» ενδεικτικά ση-
μειώνεται: Η «Καθημερινή» γράφει ότι: «ακόμη και 
σε διπλασιασμό των εισφορών για τους μισθωτούς 
πολιτικούς μηχανικούς αρχιτέκτονες, μηχανολό-
γους κ.λπ. οδηγεί το νέο θεσμικό πλαίσιο».  Το 
«Έθνος» γράφει ότι  «η μετάβαση από το ΤΣΜΕΔΕ 
στον ΕΦΚΑ επιφέρει αυξήσεις-φωτιά στα κατα-
βαλλόμενα ποσά των μισθωτών μηχανικών, με 
μεγαλύτερους χαμένους τους παλαιούς ασφαλι-
σμένους». Ο «Ελεύθερος Τύπος» σημειώνει ότι 
«σύμφωνα με την εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ, 
για ορισμένες κατηγορίες οι εισφορές διπλασιά-
ζονται με την επιβάρυνση να φτάνει το 46,06%. 
Οι αλλαγές επηρεάζουν κυρίως τους παλαιούς 
υψηλόμισθους ασφαλισμένους. Ειδικά για την 
κύρια ασφάλιση καταργείται το πλαφόν των 415 
ευρώ, που ίσχυε για τις εισφορές για ασφαλισμέ-
νους πριν το 1993».  Η «Ναυτεμπορική» αναφέρει 
ότι «τσουχτερές θα είναι οι ασφαλιστικές εισφο-
ρές και των μηχανικών ασφαλισμένων στο τέως 
ΤΣΜΕΔΕ που εργάζονται ως μισθωτοί σε ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, καθώς και των εργοδοτών τους από 
την 1 /I/2017», ενώ η «Δημοκρατία» κάνει λόγο 
για  «τρελό χαράτσι 37,9% στους δικηγόρους και 
46% στους μηχανικούς». Παράλληλα η «Ημερη-
σία» επισημαίνει στο ρεπορτάζ της ότι «μεγάλη επι-
βάρυνση θα έχουν, με το νέο σύστημα, μηχανικοί 
- μισθωτοί που έως και τα τέλη του 2016, πλήρω-
ναν εισφορές με βάση το κατώτατο πλαφόν, που 
ήταν στα 2.430 ευρώ αντί των 5.860,80 ευρώ». 
Η εφημερίδα «Αληθινές ειδήσεις» σημειώνει ότι  
οι εισφορές για εργαζόμενους και εργοδότες 
διαμορφώνονται αθροιστικά στο 45,06%, ενώ , 

επιβάλλεται εισφορά 1% για επαγγελματικό κίνδυ-
νο».  Πιο αναλυτικά στο ρεπορτάζ της «Καθημερι-
νής» σημειώνεται ότι  « για την κύρια ασφάλιση κα-
ταργείται το πλαφόν των 415 ευρώ που ίσχυε για 
τις εισφορές (εργοδοτών και εργαζομένων) στην 
περίπτωση των ασφαλισμένων πριν από το 1993. 
Ορίζεται για όλους εισφορά 20%, που επιμερίζε-
ται σε 6,67% για τους εργαζομένους και 13,33% 
για τους εργοδότες και ως ανώτατο ασφαλιστέο 
εισόδημα επί του οποίου θα υπολογίζονται οι 
εισφορές, τίθενται τα 5.860 ευρώ. Συνεπώς, κά-
ποιος υψηλόμισθος μηχανικός ή αρχιτέκτονας θα 
κληθεί να πληρώσει ο ίδιος εισφορές 390,8 ευρώ 
τον μήνα για κύρια ασφάλιση, ενώ και ο εργοδό-
της θα καταβάλει 781,1 ευρώ, ήτοι 1.172 ευρώ. 
Στην εγκύκλιο ορίζεται ότι το νέο πλαίσιο ισχύει για 
όσους υπάγονταν στην ασφάλιση του ΕΤΑΑ και 
παρέχουν εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτως του 
χρόνου υπαγωγής στην κοινωνική ασφάλιση» Στο 
ίδιο δημοσίευμα  σημειώνεται ότι «για τον κλάδο 
σύνταξης, το συνολικό ποσοστό 20% επιμερίζεται 
σε 6,67% για τον εργαζόμενο και 13,33% για τον 
εργοδότη. Υπόχρεος για την καταβολή της εργο-
δοτικής εισφοράς είναι οποιοδήποτε πρόσωπο, 
φυσικό ή νομικό, για λογαριασμό του οποίου οι 
ασφαλισμένοι των παραπάνω κατηγοριών παρέ-
χουν τις υπηρεσίες τους περιοδικά έναντι παρο-
χής. Για τον κλάδο ασθένειας επιβάλλονται εισφο-
ρές 7,10% (2,55% ο ασφαλισμένος και 4,55% ο 
εργοδότης), για επικουρική σύνταξη 3,5% για τον 
ασφαλισμένο και 3,5% για τον εργοδότη (σύνολο 
7%) μέχρι 31/5/2019, ενώ προβλέπονται και ει-
σφορές 3,28% για τον ασφαλισμένο και 3,68% 
για τον εργοδότη (σύνολο 6,96%) υπέρ ΟΑΕΔ, 
ΛΑΕΚ ΟΕΚ, ΟΕΕ κ.λπ. Για εφάπαξ ο εργαζόμενος 
θα καταβάλει εισφορές 4%, ενώ μόνον ο εργο-
δότης θα καταβάλει 1% εισφορά για την κάλυψη 
επαγγελματικού κινδύνου. Ανώτατο όριο ασφαλι-
στέων αποδοχών για τον υπολογισμό της μηνιαίας 
εισφοράς ασφαλισμένων και εργοδοτών ορίζεται 
για το 2017 στις 5.860,80 ευρώ, το οποίο εφαρμό-
ζεται και επί πολλαπλής μισθωτής απασχόλησης 
ή έμμισθης εντολής, όσον αφορά όμως μόνο την 
εισφορά ασφαλισμένου». 

Το πλήρες κείμε-
νο της εγκυκλίου 
με θέμα «ένταξη 
στον ενιαίο φορέα 
κοινωνικής άσφά-
λισης (ε.φ.κ.ά.) 
των Μισθωτών του 
τ. ε.Τ.ά.ά. – Το-
μέας Τ.ς.Μ.ε.Δ.ε. 
– άπασχολούμενοι 
σε επιχειρήσεις του 
ιδιωτικού τομέα» 
στη διεύθυνση  
http://www.efka.
gov.gr/_memos/
files/EGK_6_14-02-
2017.pdf

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:

•  Ακόμη και σε διπλασιασμό εισφορών οδηγεί η νέα 
εγκύκλιος του ΕΦΚΑ για τους μισθωτούς μηχανι-
κούς. Τι γράφει ο Τύπος (σελ 1)  

•  Πλέγμα δράσεων από το υπουργείο Οικονομίας 
για την εξάλειψη της απάτης σε δράσεις του ΕΣΠΑ 
(σελ 3) 

•  Επανεξέταση του πλαισίου και των όρων εγκατά-
στασης των θερμικών ηλιακών συστημάτων στα 
κτίρια εξετάζει το ΥΠΕΝ (σελ 3) 

•  Έφοδος από "κομάντος" των Βρυξελλών στα γρα-
φεία ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ για κατάχρηση δεσπόζουσας 
θέσης στην αγορά. Η ανακοίνωση της ΔΕΗ (σελ 4) 

•  Fast track πώληση του 40% των λιγντικών και 
υδροηλεκτρικών μονάδων της ΔΕΗ προβλέπει το 
νέο ενεργειακό MOU της τρόικας (σελ 5)  

•  Στην Kerogen Capital το 50% της Energean Israel - 
Νέο βήμα για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων (σελ 6) 

•  Μετ'εμποδίων η αξιοποίηση ακινήτων από το 
ΤΑΙΠΕΔ στη Ρόδο (σελ 6)  

•  Απόφαση ΥΠΕΝ για το διατηρητέο κτιριακό συγκρό-
τημα της Μπενακείου Βιβλιοθήκης (σελ 7) 

•  ΕΡΓΟΣΕ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της σήραγγας 
Παναγοπούλας (σελ 7)

•  Ανακαινίζεται το πρώην δημαρχείο Βουλιαγμένης, 
με υλικά κατεδαφίσεων, μέσω του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος «Ορίζοντας 2020» (σελ 7) 

•  Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης- ΕΛΚΕΘΕ, για την 
προστασία και ανάδειξη του θαλάσσιου περιβάλλο-
ντος και των ακτών (σελ 8) 

•  Επέστρεψε -μετά από 45 μήνες - ο πληθωρισμός. 
Στο 1,2% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ 
(σελ 8) 

•  Υπέρ της μείωσης των εκπομπών ρύπων ψήφισε 
το Ευρωκοινοβούλιο - Η Ελλάδα εντάσσεται στο 
Ταμείο Εκσυγχρονισμού (σελ 9) 

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ 10) 

•  Αποκόμματα τύπου (σελ 11-12) 

Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές 
ειδήσεις.



   Ο Δήμος Καβάλας, σε συνεργασία με το Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Αν. Μακεδονίας, το Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Αν. Μακεδονίας και το Δικηγορικό Σύλλογο 
Καβάλας, διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για 
την Ανάρτηση των Δασικών Χαρτών και την διαδικα-
σία υποβολής σχετικών αντιρρήσεων. Η εκδήλωση 
θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Καβάλας (Κασσάνδρου 6, 
4ος όροφος), την Δευτέρα 20 Φεβρουαρίου 2017, στις 
18:00 μ.μ. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης θα γίνουν 
οι ομιλίες: - «Εννοιολογική προσέγγιση του Δάσους 
και της Δασικής έκτασης στο πεδίο κατάρτισης των 
Δασικών Χαρτών», Διαμαντής Σταγγίδης, Δασολόγος, 
Προϊστάμενος τμήματος δασικών χαρτογραφήσεων 
της Δ/νσης Δασών Καβάλας, εισηγητής Παραρτήματος 
Ανατολικής Μακεδονίας του Γεωτεχνικού Επιμελη-

τηρίου. -  «Ρυμοτομικό σχέδιο Καβάλας – Ιστορική 
αναδρομή και δασικές εκτάσεις», Ιωάννα Κατσού-
λα, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός, υπεύθυνη 
σχεδίου πόλεως του Δήμου Καβάλας, εισηγητής του 
Δήμου Καβάλας. -  «Διευκρινίσεις-παρεμβάσεις στη 
διαδικασία των Δασικών Χαρτών-Προβλήματα που 
εντοπίζονται ανά περιοχή», Μιχάλης Αποστολίδης, 
Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχ/κός, Πρόεδρος Συλ-
λόγου Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Νομού 
Καβάλας, εισηγητής Τμήματος Ανατολικής Μακεδονίας 
Τεχνικού Επιμελητηρίου.
-  «Νομικά ζητήματα των Δασικών Χαρτών», Δήμος 
Νικόπουλος, Δικηγόρος Θεσσαλονίκης, εισηγητής 
Δικηγορικού Συλλόγου Καβάλας.
Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση.
Είσοδος ελεύθερη.

   Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επι-
μελητήριο και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, 
διοργανώνουν -στις 23 Φεβρουαρίου 2017 και 
ώρα 16.00- στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, 
εκδήλωση με θέμα: «Επιχειρήσεις και Αντα-
γωνισμός στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ενιαίας 
Αγοράς».
Στόχος της εκδήλωσης –όπως τονίζεται σε 
ανακοίνωση- είναι να εντοπιστούν οι προκλή-
σεις και οι ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις σε 
ένα παγκοσμιοποιημένο και ψηφιακό περιβάλ-
λον καθώς και η πρόοδος και οι δυσκολίες της 
Ψηφιακής Οικονομίας στο ελληνικό πλαίσιο.
Αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής από 

το Task Force Digital Single Market και από το 
Antitrust Policy Unit θα παρουσιάσουν την το-
μεακή έρευνα για το ηλεκτρονικό εμπόριο και 
τους κανόνες για τις συμβάσεις διανομής. Η 
Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού θα ενημερώ-
σει για την πρόσφατη νομολογία και τις τάσεις 
στην πολιτική και στην εφαρμογή των κανόνων 
ανταγωνισμού. Επίσης, σημαντικοί ομιλητές θα 
παρουσιάσουν τις προκλήσεις της Ψηφιακής 
Οικονομίας για τις ελληνικές επιχειρήσεις και 
τα θέματα συμμόρφωσης με το ρυθμιστικό 
πλαίσιο. Πληροφορίες: http://one9six.us5.list-
manage.com/track/click?u=c2b419fc7ea4df7c
abf225b74&id=1451d697a5&e=637f3f90ae
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ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: «Παρουσίαση Ευρωπαϊκών 
Χρηματοδοτικών Εργαλείων για την Καινοτομία, 
την Επιχειρηματικότητα και το Περιβάλλον» 
πάιάνιά

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

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Δέσμευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη - 17 παγκόσμιοι στόχοι για ένα κοινό καλύτερο 
μέλλον»
άΘηνά

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 
Πράσινο Ταμείο-Greek LIFE 
Task Force

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

CSR HELLAS, Συμβούλιο 
ΣΕΒ
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   Ημερίδα με θέμα: "Αντιμετωπίζοντας 
την Ενεργειακή Φτώχεια: Καταγραφή και 
προοπτικές επίλυσης του προβλήματος 
στη Θεσσαλονίκη" διοργανώνεται στις 18 
Φεβρουαρίου 2017, στη συμπρωτεύουσα 
(στο Αμφιθέατρο Αλέξης Μινωτής του 
Δημαρχείου Αμπελοκήπων), από την Ευ-
ρωβουλευτή της ΝΔ Μαρία Σπυράκη και το 
Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και την υποστή-
ριξη της Ελληνικής Εταιρείας Ενεργεια-
κής Οικονομίας (Hellenic Association for 
Energy Economics - www.haee.gr).
Οι ομιλητές θα αναλύσουν και θα καταθέ-
σουν προτάσεις για την αντιμετώπιση του 
κόστους της ενέργειας, την ενεργειακή 
απόδοση και προστασία του εισοδήματος 
των νοικοκυριών και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, τη δημιουργία ρυθμιστικού 
και πρακτικού Οδικού Χάρτη για την επίλυ-
ση της ενεργειακής φτώχειας στην Ελλάδα, 
τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την στήριξη 
της ενεργειακής εξοικονόμησης και την 
ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων και 
ιδιωτικών κτιρίων. 
Και στόχος της στρογγυλής τραπέζης είναι 
η διαμόρφωση πρότασης για μια στοχευ-
μένη και βιώσιμη εθνική στρατηγική για 
την μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων 
της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών πόρων 
και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων σε 
πράσινες δράσεις.
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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

Εκδήλωση για τους δασικούς χάρτες,  
στην Καβάλα

Επιχειρήσεις και ανταγωνισμός 
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Αντιμετωπίζοντας  
την ενεργειακή  

φτώχεια 



Πλέγμα δράσεων από το υπουργείο Οικονομίας για την εξάλειψη της 
απάτης σε δράσεις του ΕΣΠΑ

Ανακοίνωση του  ΠΣΔΑΤΜ  για απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Καβάλας

Η νέα προθεσμία για αιτήσεις χρηματοδότησης από τη «Διμερή και  
Πολυμερή Ερευνητική και Τεχνολογική Συνεργασία Ελλάδας – Γερμανίας»

Επανεξέταση του πλαισίου και των όρων εγκατάστασης των θερμικών 
ηλιακών συστημάτων στα κτίρια εξετάζει το ΥΠΕΝ

Κρούσματα απάτης από επιτήδειους που αποσπούν χρή-
ματα, υποσχόμενοι την ένταξη σε δράσεις ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ έχει εντοπίσει το υπουργείο 
Οικονομίας το τελευταίο διάστημα και, πέρα από τις δράσεις 
που έχει αναλάβει για την εξάλειψη του φαινομένου, καλεί 
τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ζητάει δε, από 
τους ενδιαφερόμενους, να αποφεύγουν κάθε συναλλαγή με 
άτομα που εμφανίζονται ως συνεργαζόμενοι του υπουργείου 
και ζητούν προκαταβολικά αμοιβή για υποβολή αιτήσεων σε 
προγράμματα του ΕΣΠΑ. Σε ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ σημει-
ώνεται ότι ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Αλέξης Χαρίτσης επισήμανε ότι: «Η καταπολέμηση της 
απάτης και της διαφθοράς είναι κεντρική προτεραιότητα του 
υπουργείου και για τον σκοπό αυτό έχουμε αναπτύξει στενή 
συνεργασία με την γενική γραμματεία για την Καταπολέμηση 
της Διαφθοράς του υπουργείου Δικαιοσύνης», τόνισε δε πως: 
«Επανασχεδιάσαμε όλη τη δομή του ΕΣΠΑ ώστε να εκλείψουν 
οι συνθήκες που στρώνουν το έδαφος στη διαφθορά και την 
απάτη. Μειώσαμε τη γραφειοκρατία, ηλεκτρονικοποιήσαμε τις 

διαδικασίες, εξασφαλίσαμε την αποτελεσματική παρακολού-
θηση και τον έλεγχο όλων των προγραμμάτων, σε κάθε στάδιο 
της υλοποίησής τους. Κυρίως όμως ανοίξαμε το ΕΣΠΑ στην 
κοινωνία και κατοχυρώσαμε τη διαφάνεια και την αντικειμε-
νικότητα στη σχέση του με τους πολίτες». Όπως σημειώνε-
ται σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομίας, με 
μια σειρά παρεμβάσεις, το υπουργείο ανοίγει το ΕΣΠΑ στην 
κοινωνία και κατοχυρώνει τη διαφάνεια και την ακεραιότητα 
των διαδικασιών του. Με τη νέα απλοποιημένη διαδικασία 
ένταξης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν πλέον να αιτηθούν ηλε-
κτρονικά την ένταξή τους σε κάποιο πρόγραμμα δίχως οικο-
νομική επιβάρυνση. Παράλληλα, μέσα από το Πληροφοριακό 
Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, εξασφαλίζεται η γρήγορη, 
ανώνυμη και αντικειμενική αξιολόγηση όλων των αιτήσε-
ων. Για την αποτελεσματικότερη καταπολέμηση της απάτης 
στη διαχείριση του ΕΣΠΑ, το υπουργείο υλοποιεί ήδη από το 
2015 την Εθνική Στρατηγική κατά της Απάτης στις διαρθρωτι-
κές δράσεις, που περιλαμβάνει ενέργειες για τον συντονισμό 
όλων των αρμόδιων Εθνικών Αρχών για τη διαχείριση και τον 

έλεγχο των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, την προ-
ώθηση της διαφάνειας και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
που προσφέρουν τα σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της απάτης, καθώς και το 
νέο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου του ΕΣΠΑ 2014-2020 
που ενσωματώνει συγκεκριμένα μέτρα και διαδικασίες για την 
ανίχνευση και την αντιμετώπιση της διαφθοράς. «Η συγκεκρι-
μένη στρατηγική», σημείωσε ο κ. Χαρίτσης, «είναι και η πιο 
προωθημένη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την οποία η χώρα 
μας απέσπασε τα συγχαρητήρια του Ευρωπαϊκού Γραφείου για 
την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF)». Τέλος, υπογραμμίζε-
ται ότι οι πολίτες μπορούν να ενημερώνονται για τις δράσεις 
του ΕΣΠΑ από τους επίσημους διαδικτυακούς τόπους: www.
espa.gr και www.antagonistikotita.gr, ενώ, για όλες τις πληρο-
φορίες σχετικά με προγράμματα που αφορούν επιχειρήσεις, 
μπορούν να επισκέπτονται ή να επικοινωνούν τηλεφωνικά με 
το Γραφείο Πληροφόρησης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρι-
σης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα, 
Ανταγωνιστικότητα και Καινοτομία» (ΕΥΔ ΕΠΑΝΕΚ.

Από τον ΠΣΔΑΤΜ γίνεται γνωστό, με σχετική ανακοίνωση ότι «το Τριμελές Πλημμελει-
οδικείο Καβάλας σε δημόσια συνεδρίαση στις 20 Οκτωβρίου 2016 αποφάσισε την αθώ-
ωση συναδέλφων από την Διεύθυνση Δόμησης και Πολεοδομικού Σχεδιασμού του Δή-
μου Καβάλας, που αρνήθηκαν να παραλάβουν εξαρτημένα τοπογραφικά διαγράμματα, 
τα οποία έχουν συνταχθεί από πτυχιούχο Τεχνολογικού Τομέα (Τ.Ε.Ι.) με την ειδικότητα 
του Πολιτικού Μηχανικού Έργων Υποδομής Τ.Ε.». Ο πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης 
Καλογιαννάκης στην ίδια ανακοίνωση αναφέρει: «Καλώ όλους τους συναδέλφους που 
στελεχώνουν δημόσιες υπηρεσίες να εξακολουθήσουν να τηρούν την κείμενη νομοθε-

σία που ορίζει ποιοι μπορούν να συντάξουν εξαρτημένο τοπογραφικό διάγραμμα. Καλώ 
όλες τις διοικήσεις των τοπικών και περιφερειακών συλλόγων του ΠΣΔΑΤΜ, αλλά και 
όλα τα μέλη του συλλόγου μας, να ενημερώσουν για την απόφαση αυτή, τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που παραλαμβάνουν τοπογραφικά διαγράμματα. Ο σύλλογος θα συνεχίσει 
να προασπίζει τα οικονομικά και επαγγελματικά δικαιώματα των μελών του, αλλά και να 
συμβάλει στην ανάπτυξη και εξύψωση της τεχνικής, στην κατεύθυνση εξυπηρέτησης 
της χώρας και του λαού, όπως ακριβώς περιγράφεται στους καταστατικούς σκοπούς 
ίδρυσης του».

Παρατείνεται ο χρόνος υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ερευνητικών έργων στη 
Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Διμερής και Πολυμερής Ερευνητική και Τεχνολογική Συ-
νεργασία Ελλάδας - Γερμανίας». Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταδίδει ότι σύμφωνα με απόφαση 
που υπογράφει ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, η καταληκτι-
κή ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστη-
μα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) είναι η 3 Μαρτίου 
2017 και ώρα 16:00 από 15 Φεβρουαρίου 2017 που όριζε η αρχική απόφαση. Επίσης 
υπάρχουν και τροποποιήσεις στην πρόσκληση τις οποίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-

ρούν να αναζητήσουν στην ηλεκτρονική σελίδα του υπουργείου Οικονομίας www.
antagonistikotita.gr. Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται από τη γε-
νική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας, 
Τμήμα Β' Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, Λεωφ. Μεσογείων 14-
18, 11510 Αθήνα και συγκεκριμένα από τα παρακάτω στελέχη: Σοφία Δημητροπούλου, 
Τμήμα Β' Διμερών και Πολυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλέφωνο +30 210 
7458187, email: s.dimitropoulou@gsrt.gr Γεωργία Κρανά, Τμήμα Β' Διμερών & Πο-
λυμερών Διακρατικών Συνεργασιών, τηλέφωνο +30 210 7458099, email: gkr@gsrt.gr

Για επανεξέταση του πλαισίου και των όρων εγκατά-
στασης των θερμικών ηλιακών συστημάτων στα κτίρια 
δεσμεύτηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γιώργος Σταθάκης, που συναντήθηκε χθες με εκπρο-
σώπους της Ένωσης Βιομηχανιών Ηλιακής Ενέργειας 
(ΕΒΗΕ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη συνάντηση οι 
εκπρόσωποι της ΕΒΗΕ αναφέρθηκαν στα ρυθμιστικά 

και κανονιστικά εμπόδια για την τοποθέτηση εγκατα-
στάσεων θερμικών ηλιακών συστημάτων ενέργειας, 
όπως είναι ο οικοδομικός κανονισμός ή οι κανονισμοί 
των πολυκατοικιών. Ακόμη υπογραμμίστηκε η συμβο-
λή του κλάδου στην Ελληνική οικονομία, στις εξαγωγές 
και στην παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης 
αξίας, καθώς και η δυνητική συμμετοχή του στο εγ-

χείρημα της ενεργειακής αναβάθμισης της κτιριακής 
υποδομής της χώρας. Στη συνάντηση συμμετείχαν οι 
κ.κ Ευθύμιος Σπανός, πρόεδρος, Παναγής Κωνσταντι-
νίδης, επίτιμος πρόεδρος, Χάρης Μιχαλόπουλος, αντι-
πρόεδρος, Βασιλική Δρόσου, μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου, και Παναγιώτης Κεντερλής, εκτελεστικός 
γραμματέας της ΕΒΗΕ.
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Η ΔΕΗ ενημέρωσε μέσω χρηματιστηριακής ανακοίνω-
σης ότι από τη 14/2/2017 κλιμάκιο της Γενικής Διεύθυν-
σης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής διενεργεί 
έλεγχο στη ΔΕΗ σύμφωνα με το Άρθρο 20 του Κανονι-
σμού 1/2003 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως αναφέρει 
η επιχείρηση, ο έλεγχος διενεργείται δυνάμει σχετικής 
απόφασης της Επιτροπής με ημερομηνία 1.2.2017 για 
υποτιθέμενη κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους 

της ΔΕΗ στη χονδρική αγορά για την παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας από το 2010 και εφεξής. Η Διοίκηση της 
Επιχείρησης σεβόμενη τις κοινοτικές διαδικασίες, όρ-
γανα και θεσμούς παρέχει στους ελεγκτές κάθε δυνατή 
συνδρομή για τη διευκόλυνση του έργου τους. Άλλωστε, 
η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού λειτουργεί με πλήρη 
διαφάνεια, αυστηρά σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
των νόμων και των κωδικών, καταλήγει η ανακοίνωση.

Η ανακοίνωση της ΔΕΗ για την έφοδο  
από την DG Comp

Απροειδοποίητη έφοδο στα γραφεία της ΔΕΗ 
αλλά και του ΑΔΜΗΕ πραγματοποίησε την Τρί-
τη πολυμελές κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Διεύ-
θυνσης Ανταγωνισμού κατόπιν καταγγελίας για 
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης της δημόσιας 
επιχείρησης ηλεκτρισμού στην αγορά, ειδικά 
στις ημέρες της πρόσφατης ενεργειακής κρί-
σης. Για το θέμα γράφει το σύνολο των μέσων 
ενημέρωσης, ενώ σε αναλυτικό ρεπορτάζ του 
δημοσιογράφου Γ. Φυντικάκη στο energypress.
gr  σημειώνεται ότι δίχως να έχουν νωρίτερα 
ενημερωθεί, οι άνθρωποι της ΔΕΗ αντίκρισαν 
έκπληκτοι το μεσημέρι της Τρίτης μια πολυμε-
λή ομάδα από περίπου 20 στελέχη της Γενικής 
Διεύθυνσης Ανταγωνισμού των Βρυξελλών να 
εισβάλουν στα κεντρικά γραφεία της Χαλκο-
κονδύλη. Αποστολή τους ήταν σύμφωνα με τις 
πληροφορίες να συλλέξουν στοιχεία που σχε-
τίζονται με την διαμόρφωση από την ΔΕΗ της 
χονδρικής τιμής, γνωστής ως Οριακής Τιμής 
του Συστήματος, και πως αυτή επηρεάζεται από 
τους λιγνίτες και τα νερά που έχει στη διάθεσή 
της η ΔΕΗ και από τον τρόπο βεβαίως που χει-
ρίζεται την είσοδό τους ή μη στο σύστημα. Είχε 
προηγηθεί σχετική καταγγελία, άγνωστοo ακό-
μη από ποιόν, ότι η ΔΕΗ καταχράστηκε της δε-
σπόζουσας θέσης που κατέχει στην ενεργειακή 
αγορά κατά την πρόσφατη κρίση εφοδιασμού, 
με αποτέλεσμα να χειραγωγήσει την Οριακή 
Τιμή Συστήματος και να εμφανιστεί το παρά-
δοξο φαινόμενο να υπάρχει οξύτατη έλλειψη 
ρεύματος και παρόλα αυτά η ΟΤΣ να παραμένει 
σε χαμηλά επίπεδα ως να μην υπήρχε η κρίση. 
Αντίστοιχη καταγγελία, για χειραγώγηση "μα-
κράς διάρκειας"  είχε γίνει και παλαιότερα και 
φαίνεται ότι η DG Comp έχει πλέον συγκεντρώ-
σει αρκετά μεγάλο φάκελο για την υπόθεση. 
Την έφοδο των ευρωπαίων ελεγκτών δεν εμπό-
δισε το γεγονός ότι την ίδια ημέρα είχε συνε-
δρίαση το διοικητικό συμβούλιο της ΔΕΗ. Ούτε 
η εισβολή σταμάτησε στην Χαλκοκονδύλη. Συ-
νοδεύτηκε από επίσης αιφνιδιαστική επίσκεψη 
στα γραφεία του ΑΔΜΗΕ όπου επίσης περισυλ-
λέγησαν στοιχεία, δίχως να δοθούν περαιτέρω 
λεπτομέρειες. Σύμφωνα πάντως με πηγές των 
Βρυξελλών η υπόθεση χαρακτηρίζεται σοβαρή, 
εξ ου και η αιφνιδιαστική έφοδος στα γραφεία 
της ΔΕΗ, που επιβεβαιώνεται και από ελληνι-
κής πλευράς, στελέχη της οποίας κάνουν λόγο 
για ένα διόλου απλό θέμα. Αυτός είναι και ο λό-
γος που ο έλεγχος της DG Comp δεν αποκλεί-
εται να διαρκέσει περισσότερο από μια ημέρα. 
Εν προκειμένω, αυτό που καλείται να διερευ-
νήσει η DG Comp είναι κατά πόσο η επιχείρηση 
χρησιμοποίησε τις λιγνιτικές και υδροηλεκτρι-
κές μονάδες της για να κρατήσει τεχνητά χαμη-
λά την Οριακή Τιμή, με όφελος για την ίδια την 

ΔΕΗ. Καλείται να ψάξει, ειδικά στην περίπτωση 
των υδροηλεκτρικών, κατά πόσον η ΔΕΗ κάνει 
ψευδή ή όχι χρήση των ποσοτήτων υποχρεωτι-
κών νερών που διοχετεύει στο συστημα, αυτών 
δηλαδή που για λόγους ασφαλείας εισέρχο-
νται στην αγορά, προκειμένου να αδειάσουν 
τα φράγματα. Το σκεπτικό είναι ότι το ρεύμα 
που μπαίνει στο σύστημα δεν επηρεάζει την 
Οριακή Τιμή, με αποτέλεσμα αυτή να κρατιέται 
χαμηλά, δυνατότητα που δεν θα υπήρχε αν την 
συγκεκριμένη ζήτηση, κάλυπτε κάποια μονάδα 
βάσει της προσφερόμενης τιμής της. Εκτός από 
τα γραφεία της ΔΕΗ, έφοδος από τους κοινο-
τικούς επιθεωρητές έγινε και στα γραφεία του 
ΑΔΜΗΕ. Κι αυτό καθώς η έρευνα αφορά τόσο 
την δράση της επιχείρησης στην εγχώρια αγορά 
(μερίδιο 90%), όσο και στο εξωτερικό μέσω των 
διασυνδέσεων του ΑΔΜΗΕ με τα βόρεια σύνο-
ρα της χώρας και της Ιταλίας, το μεγαλύτερο 
τμήμα της δυναμικότητας των οποίων, έχει εξα-
σφαλίσει η ΔΕΗ. Το τάιμινγκ της επίσκεψης των 
στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγω-
νισμού συμπίπτει με τις νέες πιέσεις των δα-
νειστών για πώληση μονάδων της ΔΕΗ, αλλά 
και διάθεση του 17% των μετοχών της μέσω του 
ΤΑΙΠΕΔ. Συμπίπτει όμως επίσης με την αναβί-
ωση ξανά ενός πολέμου για τις τιμές και για 
το κόστος του ρεύματος. Δεν έχουν περάσει 
παρά μερικά 24ωρα από το Σάββατο, οπότε και 
ο επικεφαλής της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτά-
κης κατήγγειλε από την Πτολεμαΐδα φαινόμενα 
χειραγώγησης των τιμών εκ μέρους των ιδιω-
τών ανταγωνιστών της επιχείρησης, κατά την 
διάρκεια της πρόσφατης ενεργειακής κρίσης. 
Ο ίδιος επίσης τον περασμένο Νοέμβριο, είχε 
άτυπα κατηγορήσει στις Βρυξέλλες τους ιδιώ-
τες προμηθευτές για χειραγώγηση των τιμών 
με αφορμή την πρώτη δημοπρασία υποχρεω-
τικής πώλησης ρεύματος (ΝΟΜΕ). Σημειωτέον 
ότι η ΔΕΗ, έχει αρκετά ανοικτά μέτωπα με την 
DG Comp. Δίχως φυσικά αυτό να σημαίνει ότι η 
διερεύνησή τους θα απαιτούσε επίσκεψη στην 

Αθήνα των ευρωπαίων επιθεωρητών, εντούτοις 
η ΔΕΗ βρίσκεται εδώ και καιρό στο μικροσκό-
πιο της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού 
τόσο για την υπόθεση του λιγνίτη, και εσχάτως 
για την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ και το νέο δάνειο 
που σύναψε με τις τράπεζες. Στην πρώτη περί-
πτωση, το Ευρωδικαστήριο απέρριψε τον περα-
σμένο Δεκέμβριο τους λόγους ακύρωσης που 
προέβαλε η ΔΕΗ, επιβεβαιώνοντας την αρχική 
θέση της Κομισιόν που μιλούσε για κατάχρηση 
δεσπόζουσας θέσης της εταιρείας στο λιγνίτη, 
και για καταδίκη της Ελλάδας. Στην δεύτερη 
περίπτωση, εκκρεμεί η έγκριση από την Γενική 
Διεύθυνση Ανταγωνισμού της συμφωνίας Δη-
μοσίου-τραπεζών για την απόσχιση του ΑΔΜΗΕ 
και την χορήγηση του κοινοπρακτικού δανείου 
ύψους 200 εκατ. ευρώ. Εκεί που εμπλέκεται η 
DG Com είναι το γεγονός ότι το Δημόσιο είναι 
μέτοχος τόσο της ΔΕΗ όσο και των τραπεζών 
που καλούνται να την χρηματοδοτήσουν, μέσω 
του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. 
Επομένως, πρέπει να διερευνηθεί κατά πόσον 
το δάνειο συνιστά θέμα κρατικής ενίσχυσης, 
θέμα που χειρίζεται η Κεντρική Μονάδα Κρατι-
κών Ενισχύσεων του υπουργείου Οικονομικών.  
Χωρίς να είναι γνωστό αν υπάρχει κάποια συ-
σχέτιση, ας σημειωθεί ότι στα τέλη Ιανουαρίου 
η ευρωπαϊκή ένωση ενεργειακών traders EFET 
(European Federation of Energy Traders) είχε 
κοινοποιήσει στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνι-
σμού της ΕΕ επιστολή με την οποία κατηγόρησε 
τον ΑΔΜΗΕ και τον ESO (Βούλγαρος διαχειρι-
στής) ότι θέτουν σοβαρά εμπόδια στο διασυνο-
ριακό εμπόριο μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρί-
ας. Σύμφωνα με την τότε καταγγελία του EFET η 
συμπεριφορά των δύο διαχειριστών συνιστούσε 
κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης τους ως 
φυσικά μονοπώλια. Αφορμή στάθηκε η απαγό-
ρευση των εξαγωγών που έθεσε σε εφαρμογή ο 
ΑΔΜΗΕ από τις 11 έως τις 12 Ιανουαρίου καθώς 
και την αντίστοιχη απαγόρευση του Βούλγαρου 
διαχειριστή από τις 13 Ιανουαρίου.

Έφοδος από "κομάντος" των Βρυξελλών στα γραφεία ΔΕΗ και ΑΔΜΗΕ  
για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης στην αγορά



Fast track πώληση του 40% των λιγντικών και υδροηλεκτρικών μονάδων 
της ΔΕΗ προβλέπει το νέο ενεργειακό MOU της τρόικας

Μείζον θέμα για τον ενεργοβόρο κλάδο της ελληνικής  
κλωστοϋφαντουργίας το υψηλό ενεργειακό κόστος, τονίζει ο ΣΕΒΚ

 «Σοκ και δέος» χαρακτηρίζουν παράγοντες που είναι σε γνώση της πορεί-
ας της διαπραγμάτευσης, τις νέες ενεργειακές απαιτήσεις που περιλαμ-
βάνει το μνημόνιο (MOU) που έχουν στείλει οι δανειστές στην ελληνική 
κυβέρνηση ενόψει των τελικών διαβουλεύσεων για το κλείσιμο της 2ης 
αξιολόγησης. Αυτά γράφει ο δημοσιογράφος Θ. Παναγούλης και αναλυτικά 
σημειώνει ότι σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, πρόκειται για 
ένα ιδιαίτερα «επιθετικό» και μαξιμαλιστικό κείμενο, το οποίο σε καμία πε-
ρίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ως κείμενο που διευκολύνει στο να κλεί-
σει η διαπραγμάτευση. Τόσο όσον αφορά τις προθεσμίες, όσο και σε ότι 
αφορά τα μεγέθη και την ουσία των παρεμβάσεων που προβλέπει, έχουμε 
μια σαφώς δυσμενέστερη κατάσταση από εκείνη στην οποία είχαν μείνει το 
Δεκέμβριο (όταν και έφυγαν από την Αθήνα οι εκπρόσωποι των δανειστών) 
οι συζητήσεις του κ. Σταθάκη με την τρόικα. Το κείμενο, πρακτικά, επιβε-
βαιώνει τον ισχυρισμό που διατυπώνουν πολλοί, ότι όσο καθυστερεί η συμ-
φωνία τόσο πιο επώδυνες είναι οι λύσεις που απαιτούνται. Σύμφωνα πάντα 
με τις διαθέσιμες πληροφορίες, το πρώτο «αγκάθι» είναι οι ποσότητες των 
δημοπρατούμενων ποσοτήτων  NOME. Εδώ έχει επανέλθει η απαίτηση των 
δανειστών για σωρευτικό υπολογισμό των προς δημοπράτηση ποσοτήτων 
χρόνο με το χρόνο, αλλά τώρα έχουν προταθεί πιο «σφιχτά» χρονοδιαγράμ-
ματα. Ακόμα και η υστέρηση που υπήρχε στο τέλος του 2016 όσον αφορά 
το στόχο απώλειας μεριδίων της ΔΕΗ, ζητείται να καλυφθεί στις αμέσως 
επόμενες δημοπρασίες. Σε κάθε περίπτωση προβλέπεται μέσα στο 2017 να 
«βγουν», εκτός από το 12% που λέει ο νόμος, και οι ποσότητες του 8% που 
βγήκαν το 2016. Για το 2018 να βγει το 33%, δηλαδή το 8% του 2016, συν το 
12% του 2017, συν το 13% του 2018. Όσον αφορά την τιμή εκκίνησης των 
δημοπρασιών, δεν υπάρχει κάποια αλλαγή. Προβλέπεται ότι θα υπάρχει μια 
ετήσια αναθεώρηση, η οποία θα πραγματοποιείται τον Ιούνιο και η οποία θα 
εφαρμόζεται στις επόμενες δημοπρασίες. Εκείνο όμως που αλλάζει ριζικά 
στο κείμενο του νέου μνημονίου σε σχέση με το προηγούμενο, είναι ότι, 
πρώτον αναλαμβάνει η ίδια η τρόικα να αξιολογήσει αν έχουν αποτέλεσμα 
τα NOME και δεύτερον περιγράφονται με λεπτομέρειες τα μέτρα δομικού 
χαρακτήρα που πρέπει να ληφθούν εάν δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι. Συ-
γκεκριμένα οι δανειστές ζητούν να γίνει τον ερχόμενο Ιούνιο του 2017 η 
αξιολόγηση της πορείας επίτευξης των στόχων (για τα μερίδια που πρέπει 
να χάσει η ΔΕΗ) από τα ίδια τα στελέχη των θεσμών, σε συνεργασία με τις 

ελληνικές αρχές και όχι μόνον από τη ΡΑΕ όπως προβλεπόταν μέχρι τώρα. 
Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης αυτής θα χρησιμοποιηθούν για να απο-
φασιστούν τα εναλλακτικά μέτρα δομικού χαρακτήρα, στην περίπτωση που 
υπάρχει απόσταση από τους στόχους. Τα εναλλακτικά μέτρα που προτείνει 
η τρόικα είναι η πώληση του 40% των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μονά-
δων της ΔΕΗ και μάλιστα μέχρι τον επόμενο Ιούλιο (του 2018). Είναι τόσο 
αυστηρό το χρονοδιάγραμμα και τόσο fast track οι διαδικασίες που απαιτεί 
η τρόικα, που προβλέπει ότι θα πρέπει να έχει προσληφθεί σύμβουλος για 
την πώληση των μονάδων το αργότερο μέχρι τον Αύγουστο του 2017. Ενδια-
φέρον έχει επίσης το γεγονός ότι το μνημόνιο της τρόικας θέτει με αυστηρό 
τρόπο προϋπόθεση ότι οι αγοραστές των μονάδων αυτών δεν μπορούν να 
έχουν καμία σχέση ή συμμετοχή του δημοσίου καθοιονδήποτε τρόπο. Αυτό 
σημαίνει ότι δεν «παίζει» κάποιο σχήμα συμπράξεων που προκρίνει η ΔΕΗ, 
ενώ είναι αμφίβολο εάν θα επιτρεπόταν σε επιχειρήσεις, για παράδειγμα 
όπως τα ΕΛΠΕ, να συμμετάσχουν στη διαδικασία. Αξίζει να σημειωθεί επι-
πλέον ότι το μνημόνιο δεν θέτει θέμα «μικρής ΔΕΗ», ενώ δεν αναφέρεται 
πουθενά ως πιθανό ή αποδεκτό εναλλακτικό μέτρο η πώληση πελατολογί-
ου (μέσω θυγατρικών ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο) από τη ΔΕΗ, λύση 
που έχει αναγάγει σε κεντρική στρατηγική της η διοίκηση της επιχείρησης. 
Εκτιμάται ότι κατά τους επιτελείς της τρόικας (και κυρίως της Κομισιόν 
που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα) το παραγωγικό portfolio της 
ΔΕΗ αποτελεί το πρόβλημα που γεννά τις υπόλοιπες δυσλειτουργίες στο 
άνοιγμα της αγοράς, και ως εκ τούτου έχουν επικεντρώσει εκεί την πίεσή 
τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάνουν λόγο για σταδιακή κατάργηση των 
δημοπρασιών NOME στην περίπτωση που ξεκινήσει η πώληση μονάδων 
από τη ΔΕΗ. Όσον αφορά, τέλος το αν θα πρέπει να νομοθετηθούν τώρα 
ή αργότερα τα εναλλακτικά δομικά μέτρα, το μνημόνιο προβλέπει ότι θα 
συμφωνηθούν και θα περιγραφούν τώρα, αλλά μπορούν να νομοθετηθούν 
το ερχόμενο καλοκαίρι (του 2017), μετά δηλαδή την αξιολόγηση του Ιουνί-
ου. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, επρόκειτο χθες να γίνει η 
πρώτη τηλεδιάσκεψη για τα ενεργειακά με τους εκπροσώπους της τρόικας 
μετά την έλευση του προτεινόμενου MOU. Η μεθοδολογία αυτή τη φορά 
φαίνεται ότι θα είναι διαφορετική. Πρώτα θα συζητηθεί σε ανώτερο επίπε-
δο το θέμα και εάν κλείσει στις αδρές γραμμές θα παραπεμφθεί μετά για 
τις λεπτομέρειές του σε τεχνικό επίπεδο.

Τo πολύ σοβαρό πρόβλημα του υψηλού ενεργει-
ακού κόστους που πλήττει την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων, του παραδοσιακά εξαγωγικού 
και εντάσεως ενέργειαs, κλάδου της ελληνικής 
κλωστοϋφαντουργίας αποτέλεσε αντικείμενο της 
συνάντησης των εκπροσώπων του Συνδέσμου Ελ-
ληνικών Βιομηχανιών Κλωστοϋφαντουργίας με 
τον υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας, Γιώργο 
Σταθάκη. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση του Συνδέσμου Ελληνικών 
Βιομηχανιών Κλωστοϋφαντουργίας, κατά τη συ-
νάντηση, οι φορείς του κλάδου επέδωσαν στον 
κ. Γ. Σταθάκη εμπεριστατωμένο υπόμνημα με τις 
θέσεις και προτάσεις τους. Στο υπόμνημα γίνεται 
αναφορά σε συγκεκριμένες ενέργειες άμεσης 
απόδοσης για την διάσωση των βιομηχανιών 

εντάσεως ενέργειας του κλάδου:
1. Εξίσωση των χρεώσεων Ε.Φ.Κ. με τις αντίστοι-
χες της Υψηλής Τάσης (από τα 5€/Mwh στα 2,5€/
Μwh). 2. Εξίσωση της τιμολογιακής πολιτικής 
της ΔΕΗ για τους καταναλωτές Μέσης Τάσης με 
ετήσια κατανάλωση άνω των 13.000.000 Kwh με 
τους πελάτες της Υψηλής Τάσης. 3. Εφαρμογή 
των κατευθυντήριων γραμμών για τις κρατικές 
ενισχύσεις στην ενέργεια και το περιβάλλον για 
το Ειδικό Τέλος Μείωσης Εκπομπών Αέριων Ρύ-
πων (ΕΤΜΕΑΡ), όπου προτείνεται δυνατότητα ενί-
σχυσης των βιομηχανιών Εντάσεως Ηλεκτρικής 
Ενέργειας με ποσοστό μεγαλύτερο του 20%.
4. Ευθυγράμμιση της μεθοδολογίας υπολογισμού 
της χρέωσης Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής 
που εφαρμόζεται για τους πελάτες ΜΤ με ετήσια 

κατανάλωση >13Gwh με τη μεθοδολογία που 
εφαρμόζεται στην ΥΤ για τον υπολογισμό της 
χρέωσης δικτύου Μεταφοράς. 5. Δρομολόγηση 
αυστηρού χρονοδιαγράμματος ενεργειών για την 
προσαρμογή της εγχώριας αγοράς ηλεκτρισμού 
στις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού μοντέλου στό-
χου (EU Target Model), με στόχο τη σύναψη διμε-
ρών συμβάσεων βιομηχανικών καταναλωτών με 
παραγωγούς εσωτερικού ή εξωτερικού.
6. Θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου στις χρεώσεις 
ΥΚΩ για τις βιομηχανίες εντάσεως ενέργειας στα 
επίπεδα του 0,5% της προστιθέμενης αξίας κάθε 
επιχείρησης. 
7. Η ρύθμιση των υπαρχόντων οφειλών της βι-
ομηχανίας και της μεταποίησης να γίνει σε 100 
μηνιαίες άτοκες δόσεις.
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Στην Kerogen Capital το 50% της Energean Israel -  
Νέο βήμα για την ανάπτυξη των κοιτασμάτων

Μετ'εμποδίων η αξιοποίηση ακινήτων από Το ΤΑΙΠΕΔ στη Ρόδο 

Σε μια νέα μεγάλη συνεργασία με όμιλο διεθνούς βεληνεκούς, αυτή τη φορά στο 
χρηματοοικονομικό τομέα, προχωρεί ο όμιλος της Energean. Το energypress.
gr  γράφει ότι πρόκειται για την Kerogen Capital, έναν όμιλο διαχείρισης ιδιωτι-
κών κεφαλαίων (private equity fund manager), ο οποίος δραστηριοποιείται στη 
διεθνή βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου και ο οποίος συμφώνησε 
να επενδύσει στην Energean Israel, στην οποία ανήκουν κατά 100% οι άδειες 
εκμετάλλευσης των υπεράκτιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου στο Ισραήλ. Συ-
γκεκριμένα, η Kerogen Capital, με την προϋπόθεση ότι η συμφωνία θα λάβει 
την έγκριση από τις αρμόδιες ισραηλινές αρχές, πρόκειται να επενδύσει ένα 
αρχικό ποσό ύψους 50 εκατ. δολαρίων, ενόψει της επένδυσης ύψους περίπου 
1,3 δισεκ. δολαρίων για την ανάπτυξη των δύο κοιτασμάτων. Το ποσό της επέν-
δυσης θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση των μελετών του Σχεδιασμού των 
εγκαταστάσεων (Front End Engineering Design) και του Σχεδίου Ανάπτυξης 
(Field Development Plan) των δύο κοιτασμάτων, o οποίος έχει ήδη ανατεθεί 
στην Technip FMC. Μετά την έγκριση της συμφωνίας από τις ισραηλινές αρ-
χές, η Kerogen Capital θα κατέχει το 50% της Energean Israel. Σχετικά με τη 
συμφωνία με την Kerogen Capital, ο κ. Μαθιός Ρήγας, Πρόεδρος και Διευθύ-
νων Σύμβουλος του ομίλου Energean, ο οποίος αναλαμβάνει και Διευθύνων 
Σύμβουλος της Energean Israel, δήλωσε τα εξής: «Είμαστε χαρούμενοι που 
καλωσορίζουμε την Kerogen στο σχέδιο ανάπτυξης των κοιτασμάτων Karish 
και Tanin στο Ισραήλ, από τα οποία προγραμματίζουμε να προμηθεύσουμε με 
φυσικό αέριο την εγχώρια αγορά το 2020. Ετοιμαζόμαστε για την υποβολή του 
Σχεδίου Ανάπτυξης στα μέσα της τρέχουσας χρονιάς, έχοντας παράλληλα προ-
χωρήσει τις διαπραγματεύσεις με δυνητικούς πελάτες για την σύναψη συμβο-

λαίων. Η Energean θεωρεί το Ισραήλ ως έναν ιδιαίτερα ελκυστικό προορισμό 
για την πραγματοποίηση επενδύσεων στον τομέα των υδρογονανθράκων, όχι 
μόνο μέσω των δύο κοιτασμάτων που έχει ήδη αποκτήσει αλλά και μέσα από τις 
προοπτικές που δημιουργεί ο διαγωνισμός για την παραχώρηση 24 υπεράκτιων 
οικοπέδων, ο οποίος βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι προοπτικές αυτές υποστηρίζονται 
τόσο από την κυβερνητική πολιτική όσο και από τις δυνατότητες εξασφάλισης 
των απαιτούμενων κεφαλαίων». Από την πλευρά του ο κ. Roy Franklin, μέ-
λος του διοικητικού συμβουλίου της Kerogen, ο οποίος αναλαμβάνει μη Εκτε-
λεστικός Πρόεδρος της Energean Israel, δήλωσε τα εξής: «Οι επιδόσεις της 
Energean μιλούν από μόνες τους. Η εταιρεία έχει επαναφέρει επιτυχώς σε τρο-
χιά ανάπτυξης το κοίτασμα του Πρίνου, αυξάνοντας σταθερά την παραγωγή και 
τα αποθέματα. Η Kerogen έχει την πρόθεση να συνεργαστεί με την Energean 
για να υπάρξει ένα επιτυχές αποτέλεσμα και στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων 
Karish και Tanin. H συγκεκριμένη επένδυση προσφέρει στην Kerogen την ευ-
καιρία να δραστηριοποιηθεί σε μία μεγάλης έκτασης ανακάλυψη κοιτασμάτων 
φυσικού αερίου, εντός μιας χώρας του ΟΟΣΑ. Είναι μια επένδυση η οποία χα-
ρακτηρίζεται από ευνοϊκές προοπτικές απόσβεσης και, καθώς εξελίσσεται στο 
άμεσο μέλλον,  δίνει τη δυνατότητα, να αξιοποιηθεί και η τάση υποχώρησης στα 
κόστη που κυριαρχεί στον τομέα διεθνώς». Σημειώνεται ότι η Kerogen Capital, 
η οποία ιδρύθηκε το 2007, διαχειρίζεται κεφάλαια της τάξης των 2 δισεκατομ-
μυρίων δολαρίων. Τα κεφάλαια αυτά έχουν επενδυθεί από οργανισμούς με συ-
ντηρητική επενδυτική λογική, όπως ιδρύματα, ασφαλιστικά ταμεία, funds που 
δραστηριοποιούνται σε χορηγίες, κ.α. Πρόκειται για την πρώτη επένδυση της 
Kerogen Capital στον τομέα των υδρογονανθράκων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στην πολυετή εκκρεμότητα με την Αφάντου σκο-
ντάφτει η προσπάθεια πώλησης ενός ακόμα μεγά-
λου ακινήτου στη Ρόδο από το ΤΑΙΠΕΔ. Νέα πα-
ράταση στον διαγωνισμό για το οικόπεδο των 230 
στρεμμάτων μέχρι τις 26 Απριλίου γράφει ο  Φώτης 
Κόλλιας στο euro2day.gr και σημειώνει ότι την ίδια 
στιγμή που το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) 
επιχειρεί να πωλήσει ένα από τα τελευταία μεγάλα 
οικόπεδα στην ανατολική πλευρά της Ρόδου, μια 
έκταση 213 στρεμμάτων στην περιοχή των πηγών 
Καλλιθέας, η πολυετής εκκρεμότητα με το ακίνητο 
της Αφάντου λειτουργεί ανασταλτικά. Η τελευταία 
προθεσμία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το μεγά-
λο ακίνητο της Καλλιθέας έληγε προ ημερών, αλλά 
εξαιτίας του περιορισμένου ενδιαφέροντος, υπήρ-
ξε νέα παράταση για τις 26 Απριλίου. Σύμφωνα με 
την επίσημη παρουσίαση του ΤΑΙΠΕΔ, «πρόκειται 
για χορτολιβαδικές εκτάσεις πάνω από την παρα-
λιακή λεωφόρο Καλλιθέας, 12 χιλιόμετρα νότια της 
πόλης της Ρόδου και σε συνέχεια του οικισμού 
Αμμούδες. Τα ακίνητα κρίνονται προνομιούχα από 
άποψη πρόσβασης και απόστασης από την πόλη 
της Ρόδου καθώς και από σημεία ενδιαφέροντος, 
ενώ προσφέρουν εξαιρετική θέα προς τη θάλασ-
σα, από την οποία απέχουν περίπου 200 μέτρα». 
Ο παραλιακός άξονας της περιοχής «συγκεντρώνει 
πολυτελείς ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις υψηλών 
προδιαγραφών και λοιπές αξιόλογες τουριστικές 
υποδομές. Η ευρύτερη περιοχή ακολουθεί το πα-

ραδοσιακό πρότυπο του μαζικού τουρισμού της 
Ρόδου, με μεγάλες τουριστικές εγκαταστάσεις που 
παρέχουν ολοκληρωμένες υπηρεσίες». Η δυσάρε-
στη εμπειρία των δύο επενδυτών που πλειοδότη-
σαν προ τριετίας στον διαγωνισμό για το ακίνητο 
της Αφάντου δεν αποτελεί πάντως διαφήμιση για 
την αξιοποίηση κρατικών ακινήτων στην Ελλάδα. 
Παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες και τις συνεχείς 
ανακοινώσεις πως «κλείνει η εκκρεμότητα», μέχρι 
στιγμής δεν έχει επέλθει συμφωνία για το ποιος θα 
επιβαρυνθεί το κόστος των αρχαιολογικών ερευ-
νών και εργασιών. Μόνο τότε θα υπογραφεί και 
το σχετικό «Γενικό Μνημόνιο Συναντίληψης και 
Συνεργασίας» μεταξύ του υπουργείο Πολιτισμού 
και των δύο επενδυτών. Είχε προηγηθεί απόφαση 
του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), 
που χαρακτήριζε αρχαιολογικό χώρο μεγάλο τμή-
μα του ακινήτου των 1.615 στρεμμάτων. Επειτα από 
τον θόρυβο που προκάλεσε η απόφαση του ΚΑΣ, 
ακολούθησαν «πυροσβεστικές» κυβερνητικές πα-
ρεμβάσεις, με στόχο να επιταχυνθούν οι εργασίες 
και να μη φύγουν οι δύο επενδυτές. Υπενθυμίζεται 
πως από τη συνολική έκταση 1.615 στρεμμάτων 
των δύο ακινήτων (1.360 στρέμματα το Βόρειο 
Αφάντου ή γκολφ Αφάντου και 255 στρέμματα το 
Νότιο Αφάντου), τα 815 στρέμματα παραχωρούνται 
για διάστημα 50 ετών με τον θεσμό της επιφά-
νειας, εκ των οποίων τα 530 στρέμματα αφορούν 
στο γκολφ, το οποίο θα αναβαθμιστεί και θα εκ-

συγχρονιστεί. Το πρώτο ακίνητο παραχωρήθηκε 
στην M.A. Angeliades Inc. του Ελληνοαμερικανού 
Μ. Αγγελιάδη έναντι 26,9 εκατ. ευρώ και το δεύ-
τερο στην Aegean Sun Investments του Κύπριου 
επιχειρηματία Νικολή Νικολαΐδη έναντι 15,2 εκατ. 
ευρώ. Μεταξύ των διαφόρων… αστείων που έχουν 
κυκλοφορήσει τους τελευταίους μήνες είναι και 
οι υποσχέσεις κυβερνητικών στελεχών, σύμφω-
να με τις οποίες θα γινόταν «ακτινογράφηση» της 
έκτασης μέσω τεχνολογίας που αναπτύχθηκε στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), ώστε να 
εντοπιστούν πιο γρήγορα τα αρχαία, αν υπάρχουν! 
Το σκανάρισμα εκκρεμεί, ενώ δεν προχώρησε και 
πρόταση του κ. Μ. Αγγελιάδη για να γίνουν γρή-
γορα τομές στις περιοχές που, με βάση το σχέδιο, 
θα κατασκευάζονταν κτίρια, ώστε να προχωρήσουν 
πιο γρήγορα οι έρευνες για αρχαία. Η πρόσφατη 
ολοκλήρωση των διαδικασιών πώλησης του ακι-
νήτου της Κασσιόπης στην Κέρκυρα, έπειτα από 
σχεδόν πέντε χρόνια, στην επενδυτική εταιρεία 
NCH Capital, δείχνει πάντως πως οι επενδυτές 
της Αφάντου πρέπει να έχουν γαϊδουρινή υπομο-
νή. Παράταση δεν υπήρξε μόνο στη διαδικασία για 
το ακίνητο των πηγών Καλλιθέας στη Ρόδο, αλλά 
και για τρία οικόπεδα στη θέση Κουτσουνάρι του 
Λασιθίου. Ταυτόχρονα ακυρώθηκε ο διαγωνισμός 
για την πώληση μεγάλου παραθαλάσσιου ακινήτου, 
εμβαδού 150 στρεμμάτων, στη Νέα Ηρακλείτσα 
Καβάλας.
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Μεγάλη αύξηση των ελλήνων με Αριθμό Κοινωνικής  
Ασφάλισης στη Μεγάλη Βρετανία 

Απόφαση ΥΠΕΝ για το διατηρητέο κτιριακό συγκρότημα της Μπενακείου Βιβλιοθήκης

Ανακαινίζεται το πρώην δημαρχείο Βουλιαγμένης, με υλικά κατεδαφίσεων,  
μέσω του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Ορίζοντας 2020»

ΕΡΓΟΣΕ: Ολοκληρώθηκε η διάνοιξη της σήραγγας Παναγοπούλας

Συμβόλαιο ύψους 2 εκατ. ευρώ υπέγραψε η Intracom Defense Electronics  
με την Krauss-Maffei Wegmann

Έχει αυξηθεί σημαντικά, τα τελευταία χρόνια, ο αριθμός 
των Ελλήνων που εργάζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο και 
έχουν αποκτήσει Αριθμό Κοινωνικής Ασφάλισης (National 
Insurance Number, NIN) σύμφωνα με τα στοιχεία του βρε-
τανικού υπουργείου Εργασίας και Συντάξεων και όπως αυτά 
μεταφέρονται σε ενημερωτικό έγγραφο του γραφείου Οικο-
νομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στο 
Λονδίνο. Σε σχετικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνεται ότι ο 
Αριθμός Κοινωνικής Ασφάλισης είναι απαραίτητος για την εί-
σοδο στην αγορά εργασίας του Ηνωμένου Βασιλείου και απο-
τελεί τον ασφαλέστερο δείκτη για τον αριθμό των Ελλήνων που 
μεταβαίνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για απασχόληση. Όπως 
αναφέρεται στο ενημερωτικό έγγραφο, οι Έλληνες βρίσκονται 
στη 16η θέση μεταξύ μη Βρετανών πολιτών, όσον αφορά την 

έκδοση ΝΙΝ για το 2015, ενώ ανέβηκαν στην 13η θέση για το 
εννεάμηνο 2016, σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία. 
Ειδικότερα, το διάστημα 2008 - εννεάμηνο 2016, ο αριθμός των 
Ελλήνων που απέκτησαν NIN ανήλθε στις 63.356 άτομα. Κατά 
τα έτη 2002-2010, ο ετήσιος αριθμός των Ελλήνων που απο-
κτούσαν ΝΙΝ ήταν περίπου 3.000 άτομα, ενώ πλέον ο αριθμός 
έχει τριπλασιαστεί, ανερχόμενος στα 10.000 άτομα περίπου 
κατ' έτος. Κατά το εννεάμηνο 2016 καταγράφεται αύξηση των 
εγγεγραμμένων κατά 28,98% έναντι του εννεαμήνου 2015. Από 
την εξέταση των στοιχείων των αντίστοιχων εξαμήνων από το 
2008 μέχρι σήμερα παρατηρείται μια σταθερή τάση μείωσης 
του αριθμού των εκδοθέντων ΝΙΝ το Β' τρίμηνο εκάστου έτους 
έναντι του Α' τριμήνου. Η συντριπτική πλειοψηφία των εγγε-
γραμμένων (περίπου 90% του συνόλου) ανήκει στην ευρύτερη 

ηλικιακή ομάδα 18-44 ετών, ενώ σημαντική άνοδο παρουσιά-
ζει και η ηλικιακή ομάδα 45-54 ετών. Κατά φύλο, οι εγγεγραμ-
μένοι το 2015 κατανέμονται κατά περίπου 45% σε γυναίκες και 
55% άνδρες. Όσον αφορά στις περιοχές όπου εγγράφονται, το 
Λονδίνο αντιστοιχεί στο 44% των συνολικών εγγραφών (στοι-
χεία 2015), ακολουθούμενο από την περιοχή της Νοτιοανατο-
λικής Αγγλίας (12%) και τη Σκωτία (8,5%). Πέραν των παραπάνω 
στοιχείων, όπως αναφέρεται, η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
του ΗΒ πραγματοποιεί εκτιμήσεις των εισερχόμενων μετανα-
στών βάσει εθελοντικής/δειγματοληπτικής καταγραφής τους 
στα σημεία εισόδου (International Passenger Survey). Βάσει 
αυτών, εκτιμάται ότι το διάστημα 2008 - 2014, ο αριθμός των 
Ελλήνων που μετανάστευσαν για να εργαστούν ανήλθε στις 
περίπου 36.000 άτομα.

Υπογράφηκε στις 14/02/2017 από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, η 
Υπουργική Απόφαση για τον προσδιορισμό συμπληρωματικών ειδικών όρων και περιορισμών δό-
μησης στο διατηρητέο κτιριακό συγκρότημα της Μπενακείου Βιβλιοθήκης, στη συμβολή των οδών 
Κολοκοτρώνη και Άνθιμου Γαζή, στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, η απο-
κατάσταση του συγκροτήματος της Μπενάκειου Βιβλιοθήκης είναι ένα έργο με πολύπλευρη σημασία, 

καθώς θα συμβάλλει στην διάσωση και ανάδειξη του εν λόγω μνημείου, στην προστασία και ανάδειξη 
σημαντικού αρχειακού υλικού, αλλά και στην αναβάθμιση της περιοχής με την ένταξη της Βιβλιοθή-
κης στη ζωή και τη λειτουργία του ιστορικού κέντρου της Αθήνας. Με την υπογραφή της απόφασης, 
ολοκληρώνεται ο κύκλος ελέγχων, επεξεργασίας και έγκρισης των μελετών από τις αρμόδιες υπηρε-
σίες των ΥΠΠΟΑ και ΥΠΕΝ ανοίγοντας το δρόμο για την αποκατάσταση και επανάχρηση των κτιρίων.

Η εξέλιξη ανακαίνισης του πρώην δημαρχείου Βουλιαγμένης, με υλικά από κατεδαφίσεις 
κτιρίων, θα αποτελέσει το αντικείμενο συνάντησης των εταίρων του έργου, που θα πραγμα-
τοποιηθεί τον Απρίλιο στην Πάντοβα, στην Ιταλία. Ο δήμος Βάρης, Βούλας, Βουλιαγμένης, 
αποτελεί τον πιλοτικό δημόσιο φορέα εφαρμογής του νεοσύστατου προκατασκευασμένου 
πάνελ, καθώς το πρώην δημαρχείο Βουλιαγμένης θα ανακαινιστεί με αυτό, εσωτερικά και 
εξωτερικά, προκειμένου να αξιολογηθεί ο βαθμός ενεργειακής αποδοτικότητάς του. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ βασικός στόχος του έργου είναι η επαναχρησιμοποίηση των αδρανών 
υλικών που προέρχονται από την κατεδάφιση παλιών κτιρίων (τούβλα, τζάμια, ξύλα κά) για την 

παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προκατασκευασμένων πάνελ και την τελική χρήση 
τους στη δημιουργία κτιρίων υψηλής ενεργειακής απόδοσης. Ο συνολικός προϋπολογισμός 
του έργου είναι 3.361.000 ευρώ, ενώ ο προϋπολογισμός του δήμου είναι 91.250 ευρώ και 
συγχρηματοδοτείται 100% από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» - Άξονας «Βιομη-
χανική Υπεροχή», μαζί με 9 εταίρους από 6 χώρες (Ισπανία, Ιταλία, Ελλάδα, Ρουμανία, Πολω-
νία και Σλοβενία). Το έργο είναι συνολικής διάρκειας 48 μηνών και ξεκίνησε τον περασμένο 
Οκτώβριο, ενώ στην προγραμματισμένη συνάντηση των εταίρων στην Πάντοβα, θα συζητηθεί 
η πορεία υλοποίησή του.

Μία από τις μεγαλύτερες σήραγγες της χώρας, μήκους 
4,5 χιλιομέτρων ανά κλάδο, θα έχει ολοκληρωθεί πλήρως 
σε περίπου έξι μήνες. Χθες σύμφωνα με το euro2day.gr  
ολοκληρώθηκαν οι εργασίες διάνοιξης. Ολοκληρώθηκαν 
σήμερα οι εργασίες διάνοιξης της σήραγγας Παναγοπού-
λας, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Υποδομών Γιώργου 

Δέδε και του Διευθύνοντος Σύμβουλου της ΕΡΓΟΣΕ Θά-
νου Βούρδα. Η σήραγγα αποτελεί μέρος του έργου της 
κατασκευής της Νέας Σιδηροδρομικής Γραμμής Υψηλών 
Ταχυτήτων από τη Ροδοδάφνη έως τον Ψαθόπυργο, που 
εκτελεί η ΕΡΓΟΣΕ.   Η σήραγγα Παναγοπούλας, μήκους 
4,5 χιλιόμετρα ανά κλάδο, κατατάσσεται στις 5 μεγαλύ-

τερες σιδηροδρομικές σήραγγες της χώρας και αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί σε περίπου 6 μήνες καθώς έχει 
κατασκευασθεί άνω του 50% της τελικής επένδυσής της. 
Tο ευρύτερο έργο χρηματοδοτείται από τον μηχανισμό 
«Συνδέοντας την Ευρώπη» (Connecting Europe Facility-
CEF), 2014-2020

Συμβόλαιο ύψους 2 εκατ. ευρώ υπέγραψε η IDE (Intracom 
Defense Electronics) με την Krauss-Maffei Wegmann 
(KMW) για την προμήθεια συστημάτων ενδοεπικοινωνίας 
WiSPR, τα οποία θα εξοπλίσουν Τεθωρακισμένα Οχήματα 
Μάχης (ΤΟΜΑ) BOXER για τη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση, η παράδοση των συστημάτων WiSPR 

προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες. To ΒΟΧΕR είναι 
ένα νέας γενιάς, εξελιγμένο τεθωρακισμένο όχημα πολ-
λαπλού ρόλου (MRAV), το οποίο παρέχει αυξημένη προ-
στασία για το πλήρωμα, αρθρωτή δομή και κινητικότητα, 
υιοθετώντας τις τελευταίες τεχνολογίες για τις επιδόσεις 
του σε επιχειρησιακό επίπεδο. To WiSPR είναι ψηφιακό 

σύστημα ενδοεπικοινωνίας τελευταίας τεχνολογίας για 
στρατιωτικά οχήματα, γνωστό για τις επιδόσεις του στην 
μείωση του θορύβου, την ασφάλεια του πληρώματος και 
την ευέλικτη αρχιτεκτονική του, με δυνατότητα προσαρμο-
γής σε ποικίλες επιχειρησιακές απαιτήσεις του σύγχρονου 
ψηφιακού πεδίου μάχης.
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 Συνεργασία Περιφέρειας Κρήτης- ΕΛΚΕΘΕ, για την προστασία  
και ανάδειξη του θαλάσσιου περιβάλλοντος και των ακτών

Τη συνέχιση του έργου ανάπλασης οικισμών στο Αγαθονήσι  
αναλαμβάνει η Περιφέρεια Ν. Αιγαίου

Επέστρεψε -μετά από 45 μήνες - ο πληθωρισμός  
Στο 1,2% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Συνάντηση στο υπουργείο Οικονομίας για τα προβλήματα  
της νησιωτικής επιχειρηματικότητας 

Για τα αποτελέσματα της μελέτης που αφορά την διάβρωση των παρά-
κτιων περιοχών και ακτών του κόλπου των Χανίων, την ανάπτυξη πα-
ράκτιων αιολικών πάρκων και την ανάπτυξη καταδυτικών πάρκων και 
μουσείων, συζήτησαν ο νέος πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Θα-
λασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), καθηγητής του Πολυτεχνείου, Σπύρος 
Μαυράκος, και ο αντιπεριφερειάρχης Κρήτης, Νίκος Καλογερής. Το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταδίδει ότι στην συνάντηση, που έγινε στα γραφεία της 
Περιφέρειας, παρουσία του διευθυντή του «Θαλασσόκοσμου» -Ενυ-
δρείου Κρήτης, Μιχάλη Παπαδάκη, παρουσιάσθηκαν τα αποτελέσμα-
τα της πρόσφατης μελέτης για τη διάβρωση των παράκτιων περιοχών 

και ακτών του κόλπου των Χανίων, η οποία εκπονήθηκε από το ΕΛΚΕ-
ΘΕ και χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια. Όπως ανακοινώθηκε, 
η κύρια λύση που προτείνεται, προβλέπει ήπιες παρεμβάσεις, όπως 
τον εμπλουτισμό των παραλιών με άμμο που θα συγκεντρωθεί από 
τα γύρω λατομεία. Η παρέμβαση εκτιμάται ότι θα κοστίσει συνολικά, 
περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ. Ακόμη, συζητήθηκε η δυνατότητα 
ανάπτυξης παράκτιων αιολικών πάρκων στην Κρήτη, καθώς και οι 
τεχνικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει αυτό το σενάριο. Επίσης, εξε-
τάσθηκε η δυνατότητα χωροθέτησης καταδυτικών πάρκων, αλλά και 
ενάλιων καταδυτικών μουσείων στην Περιφέρεια Κρήτης, λόγω του 

αξιόλογου υποβρύχιου περιβάλλοντος, αλλά και των πολυάριθμων 
ενάλιων αρχαιοτήτων. Παράλληλα, συμφωνήθηκε να αναλάβουν δρά-
ση και οι δύο πλευρές, ώστε να ενισχυθεί διοικητικά και ως προς τις 
αρμοδιότητές της, η υπηρεσία Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων, που 
λειτουργεί στην Περιφέρεια, ώστε να επιτυγχάνεται η ταχύτερη διεκ-
περαίωση ελέγχων και εγκρίσεων στον παράκτιο χώρο του νησιού. 
Τέλος, όλες οι πλευρές, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τη μέχρι 
τώρα συνεργασία τους σε διάφορα προγράμματα και ερευνητικές ερ-
γασίες και τόνισαν ότι η συνεργασία θα ενισχυθεί και θα διευρυνθεί 
ακόμα περισσότερο στο μέλλον.

Τη συνέχιση του έργου της ανάπλασης των οικισμών Μικρού και Μεγάλου Χωριού Αγαθο-
νησίου, αναλαμβάνει η Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου. Για το σκοπό αυτό, ο περιφερειάρχης 
Νοτίου Αιγαίου, Γιώργος Χατζημάρκος και ο δήμαρχος Αγαθονησίου, Ευάγγελος Κόττορος 
υπέγραψαν νέα σύμβαση διαβαθμιδικής συνεργασίας, με την οποία ο δήμος εκχωρεί στην 

περιφέρεια την αρμοδιότητα συνέχισης υλοποίησης του έργου. Η πρώτη διαβαθμιδική σύμ-
βαση μεταξύ περιφέρειας και δήμου είχε υπογραφεί τον Ιούλιο του 2015. Ο προϋπολογισμός 
του έργου είναι 215.000 ευρώ και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πόρους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Με θετικό πρόσημο- άνοδο 1,2%- άρχισε το 2017 για τον πληθωρισμό, μετά από 45 μήνες συνεχούς 
μείωσης και μηδενική μεταβολή τον περασμένο Δεκέμβριο. Ώθηση στον πληθωρισμό έδωσε κυρίως 
η άνοδος των τιμών στα είδη διατροφής, στα αλκοολούχα ποτά, στη στέγαση, στις μεταφορές, στις 
επικοινωνίες και στην εστίαση. Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ και μεταδίδει το ΑΠΕ, ο γενικός δείκτης 
τιμών καταναλωτή αυξήθηκε 1,2% τον Ιανουάριο εφέτος από μηδενική μεταβολή τον Δεκέμβριο 2016 
και έναντι μείωσης 0,7%, που σημειώθηκε τον Ιανουάριο 2016. Η εξέλιξη αυτή προήλθε κυρίως από τις 
ακόλουθες μεταβολές:
1. Από τις αυξήσεις των δεικτών: Κατά 1,1% της ομάδας «Διατροφή και μη αλκοολούχα ποτά», λόγω 
αύξησης κυρίως των τιμών στα νωπά φρούτα, νωπά λαχανικά, ελαιόλαδο, πατάτες και στον καφέ. Μέ-
ρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση κυρίως των τιμών στο ψωμί και δημητριακά, 
κρέατα γενικά, νωπά ψάρια, γαλακτοκομικά και αυγά και στα αποξηραμένα φρούτα και στους ξηρούς 
καρπούς. Κατά 2,5% της ομάδας «Αλκοολούχα ποτά και καπνός», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών 
στα αλκοολούχα ποτά (μη σερβιριζόμενα) και στα τσιγάρα. Κατά 3,6% της ομάδας «Στέγαση», λόγω 
αύξησης κυρίως των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από 
τη μείωση κυρίως των τιμών στον ηλεκτρισμό. Κατά 4,6% της ομάδας «Μεταφορές», λόγω αύξησης 
κυρίως των τιμών στα καύσιμα αυτοκινήτου (βενζίνη), οδικές μεταφορές επιβατών και στα εισιτήρια 
μεταφοράς επιβατών με αεροπλάνο. Μέρος της αύξησης αυτής αντισταθμίστηκε από τη μείωση των τι-
μών στις τιμές αγοράς αυτοκινήτων και στις συνδυασμένες μεταφορές επιβατών. Κατά 2,1% της ομάδας 
«Επικοινωνίες», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στις τηλεφωνικές υπηρεσίες. Κατά 1,4% της ομάδας 

«Ξενοδοχεία- Καφέ- Εστιατόρια», λόγω αύξησης κυρίως των τιμών στα εστιατόρια- ζαχαροπλαστεία- 
καφενεία-κυλικεία. 2. Από τις μειώσεις των δεικτών:
*Κατά 3,1% της ομάδας «Ένδυση και Υπόδηση», λόγω μείωσης των τιμών στα είδη ένδυσης και υπόδη-
σης. Κατά 2,4% της ομάδας «Διαρκή αγαθά- Είδη νοικοκυριού και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως 
των τιμών στα υφαντουργικά προϊόντα οικιακής χρίσης, μεγάλες οικιακές συσκευές ηλεκτρικές ή μη, 
είδη άμεσης κατανάλωσης νοικοκυριού και στις οικιακές υπηρεσίες-υπηρεσίες οικιακής μέριμνας. 
Κατά 0,1% της ομάδας «Υγεία», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στις παραϊατρικές υπηρεσίες. Μέρος 
της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση των τιμών στα φαρμακευτικά προϊόντα. Κατά 1,4% 
της ομάδας «Αναψυχή- Πολιτιστικές δραστηριότατες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στον οπτικο-
ακουστικό εξοπλισμό-υπολογιστές. Μέρος της μείωσης αυτής αντισταθμίστηκε από την αύξηση των 
τιμών στην εισφορά ΕΡΤ- συνδρομητική τηλεόραση. Κατά 0,3% της ομάδας «Εκπαίδευση», λόγω μείω-
σης κυρίως των τιμών στα δίδακτρα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Κατά 1,5% της ομάδας «'Αλλα αγαθά 
και υπηρεσίες», λόγω μείωσης κυρίως των τιμών στα είδη ατομικής φροντίδας και στα ασφάλιστρα 
οχημάτων. Ο γενικός δείκτης τον Ιανουάριο 2017 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2016 παρουσίασε 
μείωση 0,8%, έναντι μείωσης 1,9, που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου 
έτους. Όσον αφορά στον εναρμονισμένο πληθωρισμό, αυτός σημείωσε τον Ιανουάριο αύξηση 1,5% από 
αύξηση 0,3% τον Δεκέμβριο 2016 και έναντι μείωσης 0,1% τον Ιανουάριο 2016. Στη σύγκριση Ιανουαρίου 
2017- Δεκεμβρίου 2016, ο εναρμονισμένος δείκτης παρουσίασε μείωση 0,5% έναντι μείωσης 1,7% που 
σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του προηγούμενου έτους.

Τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νησιωτική επιχειρηματικότη-
τα αποτέλεσαν αντικείμενο της συνάντησης που είχε ο υπουργός 
Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου με τους εκπροσώπους του 
Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕσε  συνά-
ντηση με τον υπουργό Δ. παπαδημητρίου, που πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Γ Ρούσσος, αναφέρ-
θηκε στις ιδιαιτερότητες του νομού Κυκλάδων και την υφιστάμενη 
κατάσταση για τις τοπικές επιχειρήσεις, δίνοντας έμφαση σε όλα 

εκείνα τα στοιχεία που καθιστούν το περιβάλλον δυσμενέστερο σε 
σχέση με άλλες περιοχές της χώρας. Στη συνέχεια συζητήθηκαν 
θέματα όπως το υπό κατάθεση νομοσχέδιο περί εξωδικαστικού 
συμβιβασμού για τις επιχειρήσεις, η φορολογία και η θέσπιση 
ακατάσχετου ορίου στους επιχειρηματικούς λογαριασμούς. Ο κ. 
Ρούσσος παρουσίασε τις θέσεις του επιμελητηρίου για την επι-
κείμενη αλλαγή της επιμελητηριακής νομοθεσίας και την ανάγκη 
εκσυγχρονισμού του επιμελητηριακού θεσμού. Επιπλέον, ανέλυσε 

συγκεκριμένες προτάσεις του επιμελητηρίου για την εξυπηρέτηση 
των επιχειρήσεων-μελών του και ο κ. Παπαδεράκης εξέφρασε 
τη διάθεση για περαιτέρω επεξεργασία των θεμάτων εν όψει και 
της σχετικής διαβούλευσης. Τέλος, τέθηκε εκ νέου το θέμα των 
επιπτώσεων της κατάργησης των μειωμένων συντελεστών Φ.Π.Α 
στη νησιωτικότητα, καθώς και η ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των 
ζητημάτων που προκύπτουν στις τοπικές οικονομίες και ιδιαίτερα 
στα νησιά.
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Υπέρ της μείωσης των εκπομπών ρύπων ψήφισε το Ευρωκοινοβούλιο -  
Η Ελλάδα εντάσσεται στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού

Η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών θα συμβάλει στην αύξηση των θέσεων εργασίας,  
σύμφωνα με έρευνα

Υιοθετήθηκε η τροπολογία για την ένταξη της Ελλάδος στο νέο Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Εκσυγχρονισμού

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπερψήφισε 
σήμερα την προτεινόμενη μείωση των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου μέσω της ενίσχυσης της ευρωπαϊκής 
αγοράς άνθρακα (σύστημα εμπορίας εκπομπών ρύπων της 
ΕΕ - ETS). Το  energypess.gr  μεταδίδει ότι συγκεκριμένα, 
η Ολομέλεια ενέκρινε με ψήφους 379 υπέρ, 263 κατά και 
57 αποχές τις προτάσεις της Επιτροπής Περιβάλλοντος, 
ενώ υιοθετήθηκαν και διάφορες τροπολογίες. Πλέον, θα 
ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις με τη μαλτέζικη προεδρία 
του Συμβουλίου, προκειμένου να οριστικοποιηθεί η προ-
τεινόμενη ευρωπαϊκής οδηγίας. Υπενθυμίζεται  ότι στις 15 
Ιουλίου 2015, η Κομισιόν δημοσίευσε την πρότασή της για 
την τέταρτη φάση του συστήματος εμπορίας ρύπων. Στόχος 
της πρότασης είναι η μείωση των συνολικών εκπομπών αε-
ρίων θερμοκηπίου της Ένωσης έως το 2030, τουλάχιστον 
κατά 40% κάτω από τα επίπεδα του 1990, η προώθηση της 
καινοτομίας και ο εκσυγχρονισμός της ευρωπαϊκής βιομη-
χανίας. Ακολούθησε η συζήτηση στις Επιτροπές Ενέργειας 
και Περιβάλλοντος, προτού οδηγηθούμε σήμερα στη συ-
ζήτηση στην Ολομέλεια. Η απόφαση της Ολομέλειας δεν 
κλείνει οριστικά το θέμα, αλλά διαμορφώνει το πλαίσιο των 
επικείμενων συζητήσεων με το Συμβούλιο.
-Τι αποφάσισε η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου: Η πλειοψηφία των ευρωβουλευτών στήριξε την 
πρόταση της Επιτροπής Περιβάλλοντος για μείωση του 
αριθμού των διαθέσιμων προς δημοπράτηση δικαιωμάτων 
εκπομπών κατά 2,2% ετησίως και πρότειναν το διπλασιασμό 

του ποσοστού εισαγωγής για το αποθεματικό για τη σταθε-
ρότητα της αγοράς, κάτι που θα οδηγήσει στην απορρόφη-
ση των περίσσιων δικαιωμάτων. Με τη χθεσινή απόφαση, 
η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τοποθετήθηκε 
υπέρ της αύξησης του λεγόμενου «συντελεστή γραμμικής 
μείωσης» (η ετήσια μείωση των δικαιωμάτων που θα δη-
μοπρατηθούν) κατά 2,2% από το 2021, σε αντίθεση με το 
1,74% που προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία. Ο γραμμικός 
συντελεστής «θα τελεί υπό επανεξέταση με στόχο να αυ-
ξηθεί στο 2,4% το νωρίτερο έως το 2024», υπογραμμίζεται 
στην απόφαση. Επίσης, η σημερινή απόφαση ενισχύει την 
ικανότητα του αποθεματικού να απορροφά την περίσσεια 
δικαιωμάτων στην αγορά. Όταν αυτό συμβεί το αποθεματι-
κό θα μπορεί να απορροφά έως και το 24% των πλεοναζό-
ντων δικαιωμάτων ετησίως για τα πρώτα τέσσερα χρόνια, 
δηλαδή το διπλάσιο της τρέχουσας ικανότητάς του. Ακόμα, 
εγκρίθηκε η αφαίρεση 800 εκατομμυρίων δικαιωμάτων 
εκπομπών από το αποθεματικό από την 1η Ιανουαρίου 2021.
-Σύσταση και χρηματοδότηση ταμείων: Δύο ταμεία θα συ-
σταθούν και θα χρηματοδοτηθούν από τη δημοπράτηση των 
δικαιωμάτων εκπομπών. Ένα Ταμείου Εκσυγχρονισμού, το 
οποίο θα έχει στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής απόδο-
σης και τον εκσυγχρονισμό των ενεργειακών συστημάτων 
ορισμένων κρατών μελών με κατά κεφαλήν ΑΕΠ χαμηλό-
τερο από τον μέσο όρο της ΕΕ, και ένα Ταμείο Καινοτομί-
ας που θα παρέχει οικονομική στήριξη στις ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα 

και στα έργα καινοτομίας χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Οι 
ευρωβουλευτές προτείνουν επίσης τη σύσταση «Ταμείου 
Δίκαιης Μετάβασης» για τη στήριξη περιοχών με υψηλό 
μερίδιο εργαζομένων σε εξαρτώμενους από τον άνθρακα 
τομείς. Το ταμείο θα βοηθά στην προώθηση της απόκτη-
σης νέων δεξιοτήτων και στην ανακατανομή του εργατικού 
δυναμικού που επηρεάζεται από τη μετάβαση των θέσεων 
απασχόλησης σε μια οικονομία χαμηλών ανθρακούχων 
εκπομπών.
-Αεροπορία και ναυτιλία: Ο τομέας των αεροπορικών 
μεταφορών πρέπει να λάβει 10% λιγότερα δικαιώματα από 
το μέσο όρο της περιόδου 2014-2016, προκειμένου να ευ-
θυγραμμίσει τις προσπάθειές του με τους υπόλοιπους το-
μείς της οικονομίας, επισημαίνουν οι ευρωβουλευτές. Τα 
έσοδα από τη δημοπράτηση των δικαιωμάτων στον τομέα 
της αεροπορίας θα χρησιμοποιηθούν για την αντιμετώπιση 
της αλλαγής του κλίματος στην ΕΕ και σε τρίτες χώρες. Οι 
ευρωβουλευτές τονίζουν ότι, ελλείψει ενός συγκρίσιμου 
συστήματος που να λειτουργεί στο πλαίσιο του Διεθνούς 
Ναυτιλιακού Οργανισμού (ΔΝΟ), οι εκπομπές διοξειδίου 
του άνθρακα από τα πλοία που βρίσκονται εντός λιμένων, 
καταπλέουν σε λιμένες ή αποπλέουν από λιμένες θα πρέ-
πει να λαμβάνονται υπόψη. Προτείνουν τη δημιουργία ενός 
«Ταμείου Ναυτιλίας για το Κλίμα» με σκοπό τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης και τη στήριξη των επενδύσεων 
σε καινοτόμες τεχνολογίες με στόχο τη μείωση των εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα στον τομέα της ναυτιλίας.

Η ψηφιοποίηση και οι τεχνολογικές εξελίξεις αναμένεται 
να οδηγήσουν σε αύξηση των θέσεων εργασίας, αναφέρει 
το APE-MPE σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε από 
την εταιρεία Manpower Group σε αντιπροσωπευτικό δείγ-
μα 18.000 εργοδοτών σε 43 χώρες. Συγκεκριμένα, το 19% 
των εργοδοτών εκτιμά ότι οι θέσεις εργασίας θα αυξηθούν 
εξαιτίας των τεχνολογικών εξελίξεων, το 64% θα διατηρή-
σουν τις θέσεις εργασίας, ενώ το 12% πιστεύει ότι θα οδηγή-
σουν σε σημαντική μείωση του απασχολούμενου προσω-

πικού. Όπως προκύπτει από την έρευνα, έχει παρατηρηθεί 
σημαντική αύξηση στη ζήτηση Αναλυτών Δεδομένων και τη 
διαχείριση των Big Data, καθώς με την πάροδο του χρόνου 
η εξέλιξη των νέων τεχνολογιών θα απαιτεί εξειδικευμένες 
δεξιότητες τόσο για τους ανθρώπους όσο και για τις επιχει-
ρήσεις. Οι μελλοντικές εξελίξεις θα έχουν ως αποτέλεσμα 
να δημιουργηθούν περισσότερες αλλά και διαφορετικές 
θέσεις εργασίας, αναφέρεται στην έρευνα. Οι εργοδότες 
στις χώρες Ιταλία, Γουατεμάλα και Περού υποστηρίζουν 

ότι η επίδραση της αυτοματοποίησης θα συμβάλει σημα-
ντικά στον χώρο εργασίας, ενώ τουλάχιστον το ένα τέταρτο 
αυτών στην Ινδία, Βουλγαρία, Σλοβακία και Σλοβενία υπο-
στηρίζουν ότι θα υπάρξει μείωση στο ανθρώπινο δυναμικό. 
Η επιθυμία και η ικανότητα για νέες δεξιότητες, ώστε να 
παραμείνει κανείς σχετικός και επαγγελματικά ενεργός θα 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα στην εποχή των τεχνολογι-
κών εξελίξεων, υποστηρίζει ο διευθύνων σύμβουλος της 
Manpower Group, Τζόνας Πράιζινγκ.

Η Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενέκρινε την τροπολογία που κατατέθηκε με πρω-
τοβουλία του Νίκου Ανδρουλάκη και τη συνεργασία σχεδόν όλων των Ελλήνων Ευρωβουλευτών 
στην Έκθεση για την αναδιάρθρωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Ρύπων. Με την 
τροπολογία αυτή εντάσσεται η Ελλάδα στο νέο Ταμείο Εκσυγχρονισμού του Ηλεκτροπαραγωγι-
κού Τομέα που δημιουργείται για την περίοδο 2021 - 2030. Η προϋπόθεση για να συμμετάσχει 
μία χώρα στο εν λόγω ταμείο είναι το ΑΕΠ της να βρίσκεται κάτω από το 60% του Ευρωπαϊκού 
Μέσου Όρου το 2013. Η Ελλάδα τη χρονιά εκείνη βρισκόταν λίγο πάνω από το 60% ενώ το 2014 
έπεσε στο 59%, με αποτέλεσμα όμως να μην μπορεί να επωφεληθεί από την εξαίρεση αυτή. Για 
το λόγο αυτό η Τροπολογία που κατατέθηκε, προσθέτει ως χρονιά υπολογισμού τόσο το 2014 
όσο και το 2015. Σημειώνεται ότι ανάλογες τροπολογίες είχαν κατατεθεί από όταν η Οδηγία για 

το Ευρωπαϊκό Σύστημα Εμπορίας Ρύπων συζητιόταν στην Επιτροπή Περιβάλλοντος, χωρίς όμως 
να λάβουν την απαραίτητη πλειοψηφία. Για το λόγο αυτό κινήθηκαν διαδικασίες για την κατά-
θεση της Τροπολογίας στην Ολομέλεια και τη συγκέντρωση των απαραίτητων υπογραφών. Μετά 
από αρκετές συναντήσεις και συζητήσεις στο πλαίσιο της Σοσιαλιστικής Ομάδας, αποφασίστηκε 
τελικά η υπερψήφιση της τροπολογίας από τους Σοσιαλιστές Ευρωβουλευτές, συμβάλλοντας 
ουσιαστικά στην υιοθέτησή της. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στην ομιλία του ο κ. Ανδρου-
λάκης κατά τη διάρκεια της συζήτησης στην Ολομέλεια, ένα ταμείο το οποίο έχει ως στόχο την 
αλληλεγγύη, δεν μπορεί να αποκλείει χώρες που την έχουν ανάγκη. Την τροπολογία υπέγραφαν 
ακόμα Έλληνες Ευρωβουλευτές από την Σοσιαλιστική Ομάδα, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και 
την Ομάδα της Ενωμένης Αριστεράς.
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ “ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ” ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΩΝ 
ΚΑΙ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  ςελίδες 1-13 | 16/2/2017

Προβλήματα σε πολλούς ναούς και μοναστήρια προκαλεί η ανάρτηση 
των δασικών χαρτών (Κτηματολόγιο), καθώς μεγάλες εκτάσεις 
αμφισβητούνται και για να γίνει η αποκατάσταση της νομιμότητας 
καλούνται να καταβάλουν σημαντικά ποσά. Τα τέλη υποβολής 
ενστάσεων θεωρούνται «απαγορευτικά», αφού τα έσοδά τους έχουν 
μειωθεί τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να κινδυνεύουν να 
χάσουν εκτάσεις.
Το θέμα έφτασε πρόσφατα και στη Μονή Πετράκη με τη Διαρκή Ιερά 
Σύνοδο (ΔΙΣ) να προσπαθεί να καταλήξει σε μια οικονομική συμφωνία 
με τα αρμόδια υπουργεία για το ειδικό τέλος άσκησης αντιρρήσεων 
κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.
«Δεν υπάρχει ξεκάθαρη εικόνα», αναφέρει στον Ελεύθερο Τύπο ο 
μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος. Οπως εξηγεί, «το κόστος 
για την υποβολή ενστάσεων είναι πολύ υψηλό και πράγματι υπάρχει 
ο κίνδυνος να χαθούν εκτάσεις. Φανταστείτε, για έναν ναό -που 
πληρώνει ΕΝΦΙΑ κ.λπ.- και έχει χιλιάδες στρέμματα να πρέπει να 
πληρώσει το ποσό που προβλέπεται προκειμένου να καταθέσει την 
ένσταση».
Στα προβλήματα που προκύπτουν από την ανάρτηση των δασικών 
χαρτών είχε αναφερθεί πριν από λίγες ημέρες και ο Αρχιεπίσκοπος 
Ιερώνυμος, λέγοντας ότι στη χειρότερη περίπτωση η Εκκλησία ή θα 
πρέπει να αρνηθεί την ιδιοκτησία ή να προχωρήσει στην ένσταση, 
καταβάλλοντας 40 ευρώ ανά στρέμμα.
Ο Αρχιεπίσκοπος στάθηκε ιδιαίτερα στην εκκλησιαστική περιουσία, 
τονίζοντας πως «είναι στο όνειρο και τη φαντασία. Είναι δεσμευμένη», 
ενώ όσον αφορά στο νόμο για τα δάση, έφερε το παράδειγμα 
μοναστηριών στη Βοιωτία, λέγοντας ότι οι υπηρεσίες διαχώρισαν 
εκκλησιαστικές από εθνικές γαίες.
Την ίδια στιγμή, σε κάποιες Μητροπόλεις, όπως στην Καλαβρύτων 
και Αιγιαλείας, ήδη λαμβάνουν τα μέτρα τους για τις δυσκολίες που 
παρουσιάζονται. Κατά τη διάρκεια ιερατικής σύναξης στη Μητρόπολη 
Καλαβρύτων, ιερείς ενημερώθηκαν λεπτομερώς από τον τοπογράφο 
μηχανικό Αντώνη Καπαρό. Ο ίδιος ανέδειξε τα προβλήματα από 
την ανάρτηση των δασικών χαρτών και ζήτησε από τους ιερείς 
να κινηθούν γρήγορα, ώστε να καταθέσουν τις αντιρρήσεις τους, 
όπου βέβαια παρουσιάζονται ως δασικές κάποιες εκμεταλλεύσιμες 
εκτάσεις.
«Το πρώτο βήμα είναι να συγκεντρώσετε τους τίτλους ιδιοκτησίας. 
Ακολούθως, εντοπίζετε την ιδιοκτησία σας μέσω του google και 
της ειδικής εφαρμογής. Σε περίπτωση που διαπιστώσετε ότι ένα 
μέρος ή όλη η ιδιοκτησία χαρακτηρίζεται ως "πράσινη", θα πρέπει να 
ξεκινήσετε τη διαδικασία υποβολής φακέλου αντίρρησης, η οποία θα 
διαρκέσει δύο μήνες, μέχρι δηλαδή τις 10 Απριλίου, με την πρόβλεψη 
των 20 επιπλέον ημερών για τους μόνιμα κατοικούντες στο εξωτερικό. 
Η όλη διαδικασία δεν είναι τόσο δύσκολη, ωστόσο, όσοι δεν είστε 
εξοικειωμένοι με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, καλό θα είναι να 
απευθύνεστε σε μηχανικούς», εξήγησε.
Ο ίδιος πρόσθεσε πως υπάρχει οικονομικό θέμα αλλά κυρίως τεχνικό, 
κάνοντας λόγο για έναν παράλογα μικρό χρόνο που προβλέπεται για 
τις αντιρρήσεις (ενστάσεις) που έχει ως αποτέλεσμα, αν δεν γίνουν 
άμεσα ενέργειες, να κινδυνεύουν να χαθούν πολλές περιουσίες, 

κυρίως ορεινών περιοχών.
Το ύψος των τελών 
Το κύμα αντιδράσεων που πυροδότησε σε αρκετές περιοχές 
η ανάρτηση των δασικών χαρτών ανάγκασε το υπουργείο 
Περιβάλλοντος στη μείωση των τελών υποβολής αντιρρήσεων έως 
και κατά 60%. Τα τέλη ξεκινούν πλέον από τα 10 ευρώ για εκτάσεις 
έως 100 τ.μ. και αυξάνονται κλιμακωτά έως και στα 3.300 ευρώ για 
εκτάσεις άνω των 300 στρεμμάτων.
Πάντως, για τον Αρχιεπίσκοπο το μεγάλο στοίχημα ήταν, είναι 
και θα είναι η αποδέσμευση τπς εκκλησιαστικής περιουσίας και 
π αξιοποίησή της προς όφελος του ελληνικού λαού. Για αυτό 
και εμμένει στη συνεργασία με καλή πίστη μεταξύ Εκκλησίας 
και Πολιτείας. Πρόσφατα, μάλιστα, απηύθυνε σχετικό κάλεσμα 
ξεκαθαρίζοντας πως «δεν ερχόμαστε να διεκδικήσουμε περιουσία, 
αλλά να έρθουμε σε συνεννόηση για το πού βρισκόμαστε».
Το τοπίο εκτιμάται ότι θα ξεκαθαρίσει με την ολοκλήρωση του 
εθνικού Κτηματολογίου. Ομως, για την ώρα κανείς δεν γνωρίζει ποια 
ακριβώς είναι η προς αξιοποίηση περιουσία, καθώς πολλά οικόπεδα, 
(όπως στη Βουλιαγμένη) είναι δεσμευμένα ή καταπατημένα. Οπως 
καταπατημένες είναι δασικές εκτάσεις και βοσκότοποι.
Η Εκκλησία εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης περίπου 1.400 ακινήτων 
σε όλη τη χώρα, με το 41 % αυτών να είναι οικόπεδα, 34% κτίρια ή 
διαμερίσματα και 25% αγροτεμάχια. Συνολικά, η Εκκλησία φέρεται να 
κατέχει περίπου 1.300.000 στρέμματα, εκ των οποίων 732.000 είναι 
βοσκότοποι, 367.000 δασικές εκτάσεις και 189.000 γεωργικές. Από 
αυτά, περίπου 400.000 στρέμματα είναι διακατεχόμενα. 
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 Σε 5.000 ευρώ περίπου ανέρχεται το κόστος κάθε μιας από τις 800 
πύλες που έχουν τοποθετηθεί στις εισόδους των σταθμών για την 
ακύρωση του ηλεκτρονικού εισιτηρίου, ενώ το κόστος καθενός από τα 
6.500 ακυρωτικά μηχανήματα, που τοποθετούνται τα λεωφορεία των 
ΟΣΥ (Οδικές Συγκοινωνίες), ανέρχεται στα 1.000 ευρώ. Τα φαινόμενα 
βανδαλισμών με στόχο την απαξίωση του έργου είναι πλέον 
καθημερινά και ένας πρόχειρος υπολογισμός ανεβάζει το κόστος 
τους μέχρι σήμερα σε αρκετές χιλιάδες ευρώ.
Προχθές λίγο μετά τα μεσάνυχτα άγνωστοι εισέβαλαν στον σταθμό 
του ηλεκτρικού σιδηροδρόμου στο Νέο Φάληρο και έσπασαν οκτώ 
ακυρωτικά μηχανήματα, λίγες μόλις ημέρες αφού επιδιορθώθηκαν τα 
κατεστραμμένα, από προηγούμενη επίθεση, μηχανήματα.
Δύο εβδομάδες νωρίτερα λεωφορεία των ΟΣΥ είχαν δεχθεί 
επίθεση από ομάδες αγνώστων, οι οποίοι αφού βγήκαν από την 
Πανεπιστημιούπολη του Ζωγράφου εισήλθαν στα οχήματα και 
αφαίρεσαν 21 ακυρωτικά μηχανήματα.
Τα περιστατικά είναι πλέον συστηματικά και ο νέος, υπερσύγχρονος 
εξοπλισμός, που θα εξυπηρετήσει το ηλεκτρονικό εισιτήριο, έχει 
ήδη επιδιορθωθεί πολλάκις, πριν ακόμη τεθεί σε πλήρη λειτουργία. 
Οι συστηματικοί βανδαλισμοί δημιουργούν προβληματισμό για την 
επομένη της λειτουργίας του έργου, που τοποθετείται, σύμφωνα 
με τις επίσημες ανακοινώσεις, τον Απρίλιο. Αυτό γιατί η ανάδοχος 
κοινοπραξία ευθύνεται έως του ποσού των 65.000 ευρώ ετησίως για 
την αποκατάσταση παρόμοιων ζημιών-ποσό που είναι ασφαλισμένο 
σε ασφαλιστική εταιρεία του εξωτερικού- ενώ το επιπλέον κόστος 
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πρέπει να αποζημιώνει η αναθέτουσα αρχή, δηλαδή ο ΟΑΣΑ 
(Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών).
Προς το παρόν, πάντως, υπουργείο Υποδομών και ΟΑΣΑ αδρανούν, 
διαμηνύοντας ότι βρίσκονται σε συνεχή συνεννόηση με την ΕΛ.ΑΣ., 
χωρίς ωστόσο να φαίνεται κάτι να κινείται. Η συνολική επένδυση 
υλοποιείται με τη μέθοδο των ΣΔΙΤ από την κοινοπραξία «ΤΕΡΝΑ 
Ενεργειακή ΑΒΕΤΕ - LG CNSCO LT» και πόρους από το ΕΣΠΑ, 
ανέρχεται σε 70 εκατ. ευρώ, που επιμερίζεται κατά 28 εκατ. ευρώ σε 
δημόσιους πόρους και κατά 42 εκατ. ευρώ σε ιδιωτικά κεφάλαια.

ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΤΟΡΠΙΛΗ: ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑΣΗ ΤΟ ΒΕΡΟΛΙΝΟ ΓΙΑ ΤΗ 
ΔΙΑΣΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ!

www.imerisia.gr

«Ο κυβερνητικός συνασπισμός αλλάζει στάση αναφορικά με τη 
διάσωση της Ελλάδας» είναι ο τίτλος άρθρου στο πρωτοσέλιδο 
της Süddeutsche Zeitung του Μονάχου, όπου φιλοξενούνται 
αποκλειστικές δηλώσεις του επικεφαλής της ΚΟ του Ευρωπαϊκού 
Λαϊκού Κόμματος στην Ευρωβουλή και αντιπροέδρου τoυ CSU, 
Μάνφρεντ Βέμπερ.
«Στους κόλπους της γερμανικής κυβέρνησης αυξάνεται εμφανώς 
η διάθεση για μια σημαντική αλλαγή πορείας αναφορικά με την 
πολιτική διάσωσης της Ελλάδας» σημειώνει η SZ επικαλούμενη τον 
Μάνφρεντ Βέμπερ, ο οποίος προτείνει ότι τόσο η Ευρώπη όσο και η 
Γερμανία θα πρέπει να σταματήσουν να επιμένουν στη συμμετοχή του 
ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα. «Από τη στιγμή που το ΔΝΤ εμμένει 
στο ενδεχόμενο κουρέματος, τότε θα πρέπει να το αφήσουμε να 
αποχωρήσει», αναφέρει ο Μ. Βέμπερ.
- Βέμπερ: Δεν μπορεί να είσαι υπέρ του ΔΝΤ και κατά του κουρέματος
 Όπως σημειώνει  η SZ η άποψη αυτή διά στόματος Βέμπερ, ο οποίος 
χαίρει της εμπιστοσύνης τόσο της καγκελαρίου Μέρκελ (CDU) όσο και 
του αρχηγού του CSU Χορστ Ζέεχοφερ «θα πρέπει να εκληφθεί ως 
ένα «σημαντικό μήνυμα. Κι αυτό επειδή ο ευρωπαίος πολιτικός, που 
είναι παράλληλα και αντιπρόεδρος του CSU, απομακρύνεται από την 
μέχρι πρότινος γερμανική θέση, ότι το ΔΝΤ θα πρέπει απαραίτητα να 
μετέχει στο τρέχον, τρίτο δανειακό πρόγραμμα.»  Αυτή τη θέση όμως 
πάντα εξέφραζαν τόσο η ‘Αγκελα Μέρκελ όσο και ο υπ. Οικονομικών 
Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, παρατηρηθεί η εφημερίδα. Σύμφωνα με τον 
Μ. Βέμπερ η συμμετοχή του ΔΝΤ «υπό τις μέχρι σήμερα συνθήκες 
ήταν πολύ χρήσιμη λόγω της τεχνογνωσίας του πάνω στην εξυγίανση 
υπερχρεωμένων χωρών. Αλλά τώρα οι όροι έχουν αλλάξει. Το ΔΝΤ 
επιμένει να θέτει ως όρο για τη συμμετοχή του ένα κούρεμα του 
ελληνικού χρέους». Ωστόσο ο Βέμπερ θεωρεί ότι «κάτι τέτοιο θα ήταν 
εξαιρετικά άδικο για άλλες ευρωπαϊκές χώρες, οι οποίες υλοποίησαν 
τους όρους των δικών τους προγραμμάτων διάσωσης χωρίς 
ελάφρυνση χρέους», εννοώντας την Ισπανία, την Ιρλανδία, την Κύπρο 
και την Πορτογαλία.
Η γερμανική εφημερίδα σχολιάζει τα λεγόμενα Βέμπερ σαν μια 
«διαφαινόμενη αλλαγή στάσης εντός της κοινοβουλευτικής ομάδας 
CDU/CSU». Σε αυτό συνηγορούν επίσης και οι δηλώσεις του έτερου 
αντιπροέδρου τoυ CSU Ραλφ Μπρίκνχαους στην ίδια εφημερίδα. «Για 
μας είναι ουσιώδες η Ελλάδα να εκπληρώσει τις υποσχέσεις της και 
να εφαρμόσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις» αναφέρει ο βαυαρός 
πολιτικός. Άλλωστε το 2015 οι γερμανοί βουλευτές επικύρωσαν το 
τρίτο δανειακό πακέτο προς την Ελλάδα με τον όρο της συμμετοχής 

του ΔΝΤ. Ωστόσο επ' αυτού το άρθρο κλείνει με μια επισήμανση Μ. 
Βέμπερ ότι «δεν μπορεί κάποιος συγχρόνως να είναι υπέρ του ΔΝΤ 
και κατά ενός κουρέματος του χρέους».
Σε σχόλιο της με τίτλο «Επικίνδυνο πόκερ» η Tagesspiegel σχολιάζει 
την επανεμφάνιση της ρητορικής Σόιμπλε περί Grexit. «Είναι μερικές 
εικόνες που δύσκολα μπορεί κανείς να ξεχάσει: κλειστές τράπεζες, 
ουρές μπροστά από ΑΤΜ, συνταξιούχοι διαδηλωτές. Το καλοκαίρι του 
2015 η Ελλάδα παραλίγο να αποχωρήσει από την ευρωζώνη.» Τότε 
το ενδεχόμενο Grexit ή αλλιώς Graccident ακουγόταν σαν το όνειρο 
κάποιων πολιτικών στην Ελλάδα, και όχι σαν μια γενική τάση στην 
Ευρώπη. «Για την πιθανότητα κάποιοι αιθεροβάμονες πολιτικοί να 
επιτρέψουν ένα Grexit, σήμερα δε γίνεται ούτε λόγος. Ενάμιση χρόνο 
μετά την κορύφωση της ελληνικής κρίσης η κατάσταση έχει αλλάξει 
αποφασιστικά: μετά το Brexit και την εκλογή του νέου αμερικανού 
προέδρου, ο οποίος έχει βάλει στο μάτι την διάσπαση της Ευρώπης, 
πραγματικά, κανένας υπεύθυνος πολιτικός στην Ευρώπη δεν επιθυμεί 
να διακινδυνεύσει μια επανεμφάνιση του ελληνικού δράματος».
Για το λόγο αυτό προκαλεί τόσο μεγάλη εντύπωση όταν σήμερα 
πολιτικοί όπως ο Β. Σόιμπλε «μιλούν εκ νέου για πιθανή αποχώρηση 
της Ελλάδας από το ευρώ. Ένα είναι σίγουρο: όπως και το καλοκαίρι 
του 2015, έτσι και τώρα υπάρχει μεγάλη δόση τακτικισμών στο 
παιχνίδι». Σύμφωνα με τον σχολιογράφο ο Σόιμπλε έχει δίκιο όταν 
λέει ότι η Ελλάδα χρειάζεται μεταρρυθμίσεις, αλλά όταν κάνει λόγο 
ξανά για Grexit είναι σαν να επαληθεύει τις «προφητείες» εκείνων 
που έχουν προβλέψει επανειλημμένα το ενδεχόμενο αυτό. Τέλος 
σύμφωνα με το σχόλιο εάν σε αυτή την  «παρτίδα πόκερ» μπει και ο 
έλληνας πρωθυπουργός για εσωπολιτικούς λόγους τότε ο κίνδυνος 
θα είναι ο εξής: «εάν δεν υπάρξει συμφωνία, η Ελλάδα δεν θα 
λάβει νέα δάνεια. (…) Aλλά η ΕΕ δεν θα μπορέσει να πληρώσει μια 
ελληνική χρεοκοπία. Πολύ περισσότερο σήμερα από ό,τι το 2015».
- Περί χρέους και ελληνικής ανάπτυξης
Η Die Zeit από την πλευρά της δημοσιεύσει εκτενές άρθρο 
αναφορικά με το ζήτημα του ελληνικού χρέους εστιάζοντας όμως 
στην ελληνική πλευρά και τη σκοπιά του πρωθυπουργού Αλ. Τσίπρα. 
«Κατεστραμμένη λόγω χρεών;» είναι ο τίτλος του άρθρου για την 
Ελλάδα, το οποίο σημειώνει ότι:  «Ο Έλληνας πρωθυπουργός θεωρεί 
ότι οι υποχρεώσεις που καλείται να εκπληρώσει η χώρα είναι 
υπεύθυνες για την ισχνή ανάπτυξή της. Αλλά αυτό το επιχείρημα δεν 
αρκεί». Για τον Αλ. Τσίπρα το υψηλό χρέος είναι η αιτία για την κακή 
οικονομική κατάσταση της χώρας και γι αυτό ζητά ελαφρύνσεις, 
γράφει η Zeit. «Αλλά οφείλεται τελικά μόνο στα χρέη, το ότι η ελληνική 
οικονομία αναπτύχθηκε πέρυσι μόνο κατά 3% και η ανεργία παραμένει 
υψηλή γύρω στο 20%;» διερωτάται η εφημερίδα για να καταλήξει ότι 
το ζήτημα του χρέους και η σχέση του με τις προοπτικές ανάπτυξης 
είναι τελικά ένα αμφιλεγόμενο κεφάλαιο, για το οποίο ούτε καν η 
ίδια η οικονομική επιστήμη μπορεί να δώσει σαφείς απαντήσεις. «Το 
πρόβλημα του ελληνικού χρέους δεν μπορεί να απαντηθεί οριστικά και 
για το λόγο αυτό πρόκειται τελικά για ένα πολιτικό θέμα», σημειώνει 
η γερμανική εφημερίδα. Τέλος, αναφορικά με το ελληνικό ζήτημα 
αλλά και τη νέα συζήτηση περί Grexit, o Ζίγκμαρ Γκάμπριελ από 
τη νέα θέση του στο υπ. Εξωτερικών, αναφέρει σε συνέντευξή του 
στην αυριανή Frankfurter Allgemeine Zeitung: «Η διαρκής διαμάχη 
αναφορικά με το ενδεχόμενο εξόδου της Αθήνας από την ευρωζώνη 
είναι το τελευταίο πράγμα που χρειαζόμαστε τώρα».
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