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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για τους 
δασικούς χάρτες αποφάσισε διυπουργική 

επιτροπή υπό τον πρωθυπουργό
Οι δασικοί χάρτες ήταν το αντικείμενο διυπουργικής 
σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία 
του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, που πραγμα-
τοποίηθηκε το βράδυ της Παρασκευής. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ζητήματα που απασχόλησαν τη 
διυπουργική ήταν: H καθυστερημένη ενσωμάτωση 
στους αναρτημένους δασικούς χάρτες στοιχεί-
ων οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων από τους 
ΟΤΑ, καθώς και άλλων πράξεων της διοίκησης (πχ. 
εποικισμών, πράξεων χαρακτηρισμού) που προβλέ-
πονταν από τις διατάξεις του Ν. 3889/2010 όπως 
ισχύει. Η εξαίρεση από τις ευρείες αναδασωτέες 
περιοχές, περιοχών που νομίμως είχαν άλλη χρήση 
κατά την κήρυξη της αναδάσωσης από τα Δασαρ-
χεία (για παράδειγμα νόμιμη αγροτική χρήση που 
εμφανίζονται στους δασικούς χάρτες ως αναδα-
σωτέες ενώ υπήρχε λεκτική τους εξαίρεση από την 
απόφαση αναδάσωσης). Η συνέχιση της γεωργικής 
εκμετάλλευσης εκτάσεων που είναι ενταγμένες στο 
Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου 
(ΟΣΔΕ) και αλληλεπιδρούν με τους δασικούς χάρ-
τες με βάση τη νομικό πλαίσιο και τις συνταγματικές 
προβλέψεις. Η διυπουργική έδωσε κατευθύνσεις 
για την επίλυση των ανωτέρω θεμάτων με στόχο 
την  ολοκληρωμένη υλοποίηση του έργου της κύ-
ρωσης των δασικών χαρτών και την κατοχύρωση 
των δικαιωμάτων των πολιτών. Τις κατευθύνσεις 
αυτές θα επεξεργαστεί η ομάδα εργασίας, όπου 
συμμετέχουν όλοι οι εμπλεκόμενοι από την πλευρά 
της διοίκησης και λειτουργεί στο ΥΠΕΝ από την ημέ-
ρα έναρξης των αναρτήσεων και προετοιμάζει τις 
απαραίτητες ρυθμίσεις για την επίλυση των  θεμά-
των που προκύπτουν (εγκύκλιοι προς τις Υπηρεσίες 
και τους ΟΤΑ, Υπουργικές αποφάσεις και πιθανές 
νομοθετικές παρεμβάσεις). Σε συζήτηση με τους 
δημοσιογράφους, μετά το πέρας της σύσκεψης ο 
αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Γ. 
Τσιρώνης είπε: «Όλα καλά, κανείς δεν θα πρέπει 
να ανησυχεί. Ο νόμος είναι στη σωστή κατεύθυνση, 
ενώ θα γίνουν και νομοτεχνικές βελτιώσεις. Δεν θα 
επηρεασθούν καθόλου η αγροτική εκμετάλλευση 
και οι επιδοτήσεις». Στη σύσκεψη συμμετείχαν επί-
σης ο υπουργοί Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης και 
Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Αποστόλου, οι αναπλη-
ρωτές υπουργοί Περιβάλλοντος Σ. Φάμελλος και 
οι υφυπουργοί Οικονομικών Κ. Παπανάτσιου και 

Αγροτικής Ανάπτυξης Β. Κόκκαλης.

-«Η ανάρτηση των δασικών χαρτών και στη συνέ-
χεια οι χάρτες από τις παραλιακές ζώνες είναι προ-
ϋπόθεση της ολοκλήρωσης του κτηματολογίου που 
έχουμε αναλάβει ως δέσμευση» είπε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης 
μιλώντας σε ανοιχτή εκδήλωση την Παρασκευή στη 
Λαμία.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης ο  κ. Σταθάκη απέκλεισε να αναστα-
λεί η διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών 
λέγοντας ότι «είναι απόφασή μας να προχωρή-
σουμε. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω. 'Αλλωστε 
υπάρχει ένα ολόκληρο οπλοστάσιο από αεροφω-
τογραφίες του παρελθόντος όπου οι επιτροπές 
που έχουν συγκροτηθεί μπορούν να λύνουν τα 
οποιαδήποτε προβλήματα. Μιλάμε για εκείνα που 
μπορούν να λυθούν...". είπε ο υπουργός. Ο ίδιος 
σημείωσε παράλληλα ότι έχει ολοκληρωθεί η κωδι-
κοποίηση της Δασικής νομοθεσίας και μιλώντας για 
τα χωροταξικά τόνισε ότι το επόμενο διάστημα θα 
κατατεθεί το χωροταξικό για τον Τουρισμό που είχε 
ακυρωθεί και στη συνέχεια το χωροταξικό για τις 
λατομικές ζώνες ενώ τόνισε ότι έχουν ολοκληρωθεί 
τα χωροταξικά των Περιφερειών.

Παράλληλα την αναστολή της διαδικασίας ανάρτη-
σης της κύρωσης των Δασικών Χαρτών, την επα-
νεκκίνησή της με συγκεκριμένες προϋποθέσεις, 
αλλά και συμμετοχή των δήμων στην Επιτροπή 
Αξιολόγησης Αντιρρήσεων, ζητά η Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Ανάλογο αίτημα αναστο-
λής, όπως είναι γνωστό, έχει υποβάλλει και η Ένω-
ση Περιφερειών Ελλάδας. Το θέμα απασχόλησε 
την Παρασκευή τη συνεδρίαση της ΚΕΔΕ, όπου 
συζητήθηκαν τα προβλήματα που προκαλούνται 
από την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. Όπως το-
νίσθηκε, οι χάρτες δεν έχουν θεωρημένα από τις 
πολεοδομικές υπηρεσίες τα σχέδια πόλης και τα 
όρια των οικισμών, δεν υπάρχει θεώρηση των ορί-
ων των εποικιστικών εκτάσεων και δεν λαμβάνονται 
υπόψη οι αναδασμοί κά. Η ΚΕΔΕ ζητά να ληφθούν 
υπόψη και αυτά, καθώς και να εξασφαλιστεί η χρή-
ση απεικονίσεων, που αποτυπώνουν τη σημερινή 
κατάσταση, να παραταθεί για έξι μήνες το χρονικό 
διάστημα υποβολής αντιρρήσεων και να μειωθεί το 
παράβολο, το οποίο να έχει συμβολικό χαρακτήρα.

 Αναστολή της ανάρτη-
σης της κύρωσης των 
δασικών χαρτών ζητά η 
ΚΕΔΕ και η Ένωση Πε-
ριφερειών Ελλάδας έως 
ότου αντιμετωπιστούν 
τα προβλήματα.

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:

•  Νέες νομοθετικές παρεμβάσεις για τους δασικούς 
χάρτες αποφάσισε διυπουργική επιτροπή, υπό τον 
πρωθυπουργό. Τι γράφει ο Τύπος (σελ 1 και 7) 

•  Η Αντωνία Μοροπούλου, νέα Πρόεδρος της Κεντρι-
κής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, ο Αντώνιος Πρωτονοτάρι-
ος Α. Αντιπρόεδρος και ο Χρυσόστομος Δούκας Β΄ 
Αντιπρόεδρος (σελ 3) 

•  Οι άυλες επενδύσεις, η νεοφυής επιχειρηματι-
κότητα και η βιομηχανική πολιτική στο Υπουργικό 
Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας (σελ 3)

•  Νέα ΚΥΑ στο ''εξοικονομώ'' για εκταμιεύσεις δανεί-
ων και αξιοποίηση επιστροφών (σελ 3) 

•  Σύντομα οι ανακοινώσεις για ΔΕΣΦΑ - Τον Ιούνιο θα 
κριθούν τα ΝΟΜΕ δηλώνει ο υπουργός ΠΕΝ (σελ 4) 

•  ΑΠΕ και διασυνδέσεις στο επίκεντρο του δεκαετούς 
προγράμματος ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που έθεσε σε 
διαβούλευση ο ΑΔΜΗΕ (σελ 5) 

•  ΡΑΕ: Σολομώντεια λύση στις χρεώσεις των προμη-
θευτών ρεύματος (σελ 6)

•  Οι ανακοινώσεις του ΥΠΕΝ για τη ΛΑΡΚΟ, η σύ-
σκεψη για το φυσικό αέριο Στερεάς Ελλάδας και τα 
αιτήματα των φορέων της Φθιώτιδας (σελ 8 και 9) 

•  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του 
Κοινοβουλίου στην εμπορική συμφωνία με τον 
Καναδά (σελ 9) 

•  ΔΕΗ: Ισορροπεί τώρα μεταξύ επιβίωσης και χρεο-
κοπίας (σελ 10) 

•  Οι προβλέψεις της ΚΥΑ για τον Εθνικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (σελ 11) 

•  Για τα  σχέδια ανάπτυξης του αεροδρομίου "Μέγας 
Αλέξανδρος" μίλησε ο  νέος διευθύνων σύμβουλος 
της Fraport Greece (σελ 11) 

•  «Φτάνει πια με το κρατικοδίαιτο μοντέλο της 
ελληνικής οικονομίας» δηλώνει ο υφυπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (σελ 12)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ 13) 

•  Αποκόμματα τύπου (σελ 14-15) 

Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές 
ειδήσεις.



Ο Σύλλογος Διπλωματούχων Ναυπηγών Μη-
χανικών Ελλάδος διοργανώνει στις 22 Φε-
βρουαρίου 2017 και ώρα 18:00 στα γραφεία 
του Συλλόγου (Φίλωνος 28 και Ελ. Βενιζέ-
λου, 2ος όροφος, στον Πειραιά), εκδήλωση 
κοπής της πρωτοχρονιάτικης πίτας.
Στην ίδια εκδήλωση θα γίνει παρουσίαση 
από ναυπηγούς μηχανικούς και εξειδικευ-
μένα στελέχη της ναυτιλιακής και ναυ-
πηγικής βιομηχανίας, καθώς και ανοικτή 
συζήτηση, σχετικά με τις εξελίξεις για την 
επικείμενη εφαρμογή της Διεθνούς Σύμ-
βασης για τον Έλεγχο και Διαχείριση του 
Έρματος και των Ιζημάτων που προέρχονται 
από τα Πλοία (Δ.Σ. BWM 2004).

Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν 
στις 18:30 με χαιρετισμό του Προέδρου και 
θα συνεχιστούν με τις ομιλίες:
- Τρέχουσες εξελίξεις εν όψει εφαρμογής 
της Δ.Σ. BWM 2004
- Προκλήσεις και ευκαιρίες από την εφαρ-
μογή της Δ.Σ. BWM 2004 για την 
- Ελληνική ναυτιλιακή και ναυπηγική βιο-
μηχανία
Η εκδήλωση είναι ανοικτή στο κοινό. Δηλώ-
σεις συμμετοχής στο email: naval@tee.gr ή 
στο τηλέφωνο:  210-4127327 (καθημερινές, 
11:00 – 13:00).
Πληροφορίες: http://www.navalarchitects.gr
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 20-2-2017 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: Ευρωπαϊκών Χρηματοδοτικών 
Εργαλείων για την Καινοτομία, την Επιχειρηματικό-
τητα και το Περιβάλλον» 
ΠΑΙΑΝΙΑ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Χώροι για το παιδί ή 
Χώροι του παιδιού;» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Επιχειρήσεις και Ανταγωνισμός 
στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς» 
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 
Πράσινο Ταμείο-Greek LIFE 
Task Force

Τμήματα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών και Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπο-
ρικό Επιμελητήριο, Επιτροπή 
Ανταγωνισμού

4
Μαρτίου

2017

19-21
Μαΐου
2017

23
Φεβρουαρίου

2017

ΚΑΒΑΛΑ
➦  Ο Δήμος Καβάλας, σε συνεργασία με 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Αν. Μακεδονίας, 
το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Αν. Μακεδο-
νίας και το Δικηγορικό Σύλλογο Καβάλας, 
διοργανώνει σήμερα στις 18:00 μ.μ., ενη-
μερωτική εκδήλωση για την ανάρτηση των 
δασικών χαρτών και τη διαδικασία υποβο-
λής σχετικών αντιρρήσεων, στην αίθουσα 
εκδηλώσεων της Δημοτικής Βιβλιοθήκης 
Καβάλας (Κασσάνδρου 6, 4ος όροφος).

«Η Διάσωση των μνημείων Βιομηχανικής 
κληρονομιάς» είναι το θέμα του διεθνούς  
επιστημονικού συνεδρίου, που θα πραγ-
ματοποιηθεί το πρώτο  δεκαπενθήμερο του 
Μαρτίου στην Πτολεμαΐδα, με διοργανωτή 
τον Δήμο Εορδαίας και το Δίκτυο των Ενερ-
γειακών Δήμων. Εισηγητές θα είναι Γερμα-
νοί και Έλληνες Πανεπιστημιακοί, με μακρά 
θητεία σε παρόμοια θέματα. Παράλληλα, οι 
συμμετέχοντες στο συνέδριο θα έχουν την 
δυνατότητα να περιηγηθούν σε όλους τους 
χώρους όπου υπάρχουν ενεργειακά κτί-
ρια και να μορφώσουν ιδία άποψη για την 
πλούσια βιομηχανική κληρονομιά της πε-
ριοχής.

   Το 23ο φοιτητικό συνέδριο με τίτλο: “Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 2017” 

θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της Πάτρας, στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 2017, στο 

πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας του προπτυχιακού μαθήματος Ε’  Έτους 

Σπουδών “Ενισχύσεις και Επισκευές Κατασκευών από Οπλισμένο Σκυρόδεμα”, καθώς 

και του μεταπτυχιακού μαθήματος “Ανασχεδιασμός  Υφισταμένων Κατασκευών” που 

διδάσκονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Εκτός από τις φοιτητικές παρουσιάσεις θα υπάρξουν και ομιλίες από διακεκριμένους 

καθηγητές του Ε.Μ.Π., καθώς και άλλων Πανεπιστημίων.

Οι εργασίες του συνεδρίου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα  www.episkeves.civil.

upatras.gr στην οποία μπορεί οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν και άλλο υλικό 

σχετικό με τις επισκευές, καθώς και τις εργασίες παλαιότερων συνεδρίων. 

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη. 

Πληροφορίες: Ν. Καρέλα, πολ. μηχ.  (τηλ. 2610-996539, e-mail: nkarela@upatras.gr), 

καθ. Σ. Η. Δρίτσος (dritsos@upatras.gr).

“ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 2017”     
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Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη
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press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ Εκδήλωση των Ναυπηγών Μηχανικών
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Η Αντωνία Μοροπούλου, νέα Πρόεδρος της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
Ο ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΡΩΤΟΝΟΤΑΡΙΟΣ, Α΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ

Ο ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΔΟΥΚΑΣ, Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ

Οι άυλες επενδύσεις, η νεοφυής επιχειρηματικότητα  
και η βιομηχανική πολιτική στο Υπουργικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας, 

με τη συμμετοχή του Α. Χαρίτση 

Νέα ΚΥΑ στο ''εξοικονομώ'' για εκταμιεύσεις δανείων  
και αξιοποίηση επιστροφών

Ολοκληρώθηκαν χθες το απόγευμα οι εργασίες της πρώτης 
ειδικής συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Ελλάδας -όπως προέκυψε από τις εκλογές  της 
20ης  Νοεμβρίου 2016- με την εκλογή της Προέδρου Αντωνίας 
Μοροπούλου, καθώς και του Αντώνιου  Πρωτονοτάριου Α΄ Αντι-
προέδρου και του Χρυσόστομου Δούκα, Β΄ Αντιπροέδρου της 
Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ. Ειδικότερα: -ΕΚΛΟΓΗ ΠΡΟΕ-
ΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ:  Τα αποτελέσματα της 1ης ψηφο-
φορίας  για την εκλογή Προέδρου Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. ήταν τα 
εξής: Ψήφισαν:178. Έγκυρα: 165. Άκυρα: 0. Λευκά: 13. Έλαβαν: 
Γεώργιος Ηλιόπουλος: 63 ψήφους. Αντωνία Μοροπούλου:  96 
ψήφους. Λάμπρος Πυργιώτης: 6 ψήφους. Η εκλογή επιτεύχθηκε 
κατά την 2η ψηφοφορία, καθώς στην πρώτη ψηφοφορία κανείς 

από τους τρεις υποψήφιους δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλει-
οψηφία (100 +1). Κατά τη δεύτερη επαναληπτική ψηφοφορία 
ψήφισαν 169 μέλη της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ. Τα αποτελέσμα-
τα έχους ως εξής: Έγκυρα: 165. Άκυρα: 0. Λευκά: 4. Έλαβαν: 
Γεώργιος  Ηλιόπουλος:  65 ψήφους. Αντωνία Μοροπούλου:100 
ψήφους.Εκλέγεται η Αντωνία Μοροπούλου.
ΕΚΛΟΓΗ Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ: Για την 
εκλογή του Α΄ Αντιπροέδρου της Αντιπροσωπείας ψήφισαν 133 
μηχανικοί. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Έγκυρα:109. Άκυρα: 
4. Λευκά: 20. Ο Αντώνιος Πρωτονοτάριος έλαβε 109 ψήφους και 
εκλέγεται.
ΕΚΛΟΓΗ Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ: Για την 
εκλογή του B΄ Αντιπροέδρου της Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. ψή-

φισαν 165 μέλη. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: Έγκυρα: 111. 
Άκυρα:7. Λευκά: 47. Ο Χρυσόστομος Δούκας έλαβε 111 ψήφους 
και εκλέγεται.
ΕΚΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ:  Σε 
ό,τι αφορά την εκλογή Γενικού Γραμματέα Αντιπροσωπείας Τ.Ε.Ε. 
στην πρώτη ψηφοφορία ψήφισαν 163 μέλη της Αντιπροσωπείας 
ΤΕΕ. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας έχους ως εξής: Έγκυρα 
ψηφοδέλτια:155. Άκυρα: 0. Λευκά: 8. Έλαβαν: Δημήτριος Παπα-
γιαννίδης: 91 ψήφους. Γεωργία (Γιούλη) Τερζή: 64 ψήφους. Για 
την εκλογή του Γ.Γ. θα πραγματοποιηθεί 2η (επαναληπτική) ψη-
φοφορία, στην επόμενη ειδική συνεδρίαση των μελών της Αντι-
προσωπείας ΤΕΕ, οπότε και θα εκλεγούν και τα υπόλοιπα μέλη 
του προεδρείου της  Αντιπροσωπείας ΤΕΕ. 

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης θα συμμετάσχει τη Δευτέ-
ρα 20/02/2017, στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες, όπου 
θα συζητηθούν θέματα όπως οι άυλες επενδύσεις, η νεοφυής επιχειρηματικότητα και ο συντονι-
σμός των χωρών μελών σε θέματα βιομηχανικής πολιτικής. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του 
υπουργείου, ο κ. Χαρίτσης θα αναφερθεί στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης και του Υπουργείου 
Οικονομίας, τόσο στο θεσμικό, όσο και στο χρηματοδοτικό πεδίο που ωθούν την ελληνική οικονομία 
σε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, εξωστρεφές και ανταγωνιστικό. Με πυλώνες μία δυναμική και 
καινοτόμα μικρομεσαία επιχειρηματικότητα και το υψηλά μορφωμένο και καταρτισμένο ανθρώπινο 
δυναμικό της, η ελληνική οικονομία έχει όλες τις δυνατότητες να μετατραπεί σε μία σύγχρονη και 
ανταγωνιστική οικονομία, ικανή να σταθεί στο νέο, πιο απαιτητικό, διεθνές περιβάλλον.  «Προσερχό-
μαστε στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε ο κ. Χαρίτσης, «έχο-
ντας στη φαρέτρα μας ένα σύνολο παρεμβάσεων που αναμορφώνουν την ελληνική οικονομία και 
την στρέφουν σε ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο στηριγμένο στην έρευνα και την καινοτομία, ικανό 
να δημιουργήσει σταθερές και ποιοτικές θέσεις εργασίας για τους υψηλά μορφωμένους και καταρ-
τισμένους νέους της χώρας μας. Χαιρετίζουμε τη συζήτηση και τις πρωτοβουλίες για την ενίσχυση 
των άυλων επενδύσεων σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο και θέτουμε την αξιοποίηση του ανθρώ-

πινου δυναμικού στο επίκεντρο της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής στρατηγικής. Η ανάπτυξη, ωστόσο, 
συνδέεται άρρηκτα με τη δημοσιονομική πολιτική. Δεν μπορεί να επέλθει μέσα από τη λιτότητα και 
τις περιοριστικές πολιτικές, αλλά απαιτεί γενναίες επενδυτικές πρωτοβουλίες σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο και επεκτατική δημοσιονομική πολιτική». Ο Αναπληρωτής Υπουργός θα εστιάσει στις θεσμικές 
αλλαγές που υλοποίησε το Υπουργείο Οικονομίας, οι οποίες αίρουν τα εμπόδια στις αγορές προ-
ϊόντων και υπηρεσιών και απλοποιούν δραστικά τις διαδικασίες σύστασης και αδειοδότησης των 
επιχειρήσεων, διαμορφώνοντας ένα πολύ πιο ανοικτό και δυναμικό οικονομικό περιβάλλον. Αλλά 
και στα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που ανέπτυξε το Υπουργείο, τα οποία διοχετεύουν πολύτιμη 
ρευστότητα και επενδυτικά κεφάλαια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, χρηματοδοτούν την έρευνα 
και τη σύνδεση της με την παραγωγή, ενώ δίνουν ουσιαστική ώθηση στη νεοφυή επιχειρηματι-
κότητα. Στη συνέχεια ο κ. Χαρίτσης θα συμμετάσχει σε γεύμα εργασίας με θέμα την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, όπου θα παρουσιάσει όλες τις πρωτοβουλίες του 
Υπουργείου για την στήριξη και τον εκσυγχρονισμό της ελληνικής βιομηχανίας. Ειδική μνεία θα 
κάνει ο Αναπληρωτής Υπουργός στον νέο Αναπτυξιακό Νόμο ο οποίος δίνει έμφαση στους τομείς 
της μεταποίησης και της βιομηχανίας, και στη δημιουργία ολοκληρωμένων αλυσίδων αξίας, και τα 
μέχρι τώρα αποτελέσματά του είναι ιδιαίτερα θετικά.

Τροποποιήθηκε με νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Σταθάκη και του Αναπληρω-
τή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης κ. Χαρίτση, το πρόγραμμα 
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον». Συγκεκριμένα, όπως παρουσιάζει 
το B2Green.gr, στη νέα ΚΥΑ οι δύο Υπουργοί αποφάσισαν: 
Την τροποποίηση της με Α.Π. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινής 
Απόφασης των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας 
και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής 
Αλλαγής (ΦΕΚ Β 54/26.01.2011) με τίτλο «Προκήρυξη του Προ-
γράμματος «Εξοικονόμηση κατ' οίκον» που θα υλοποιηθεί 
στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει, ως κατωτέρω: Η περίπτωση α) της παραγράφου 1.2 

«Σύντομη περιγραφή - Διάρκεια Προγράμματος» του Οδηγού 
του Προγράμματος, αντικαθίστανται ως εξής: «α) καταληκτική 
ημερομηνία εκταμίευσης των δανείων από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. 
στους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς και 
από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 
στους λογαριασμούς των αναδόχων / προμηθευτών ορίζεται η 
31.01.2017.». Στην παράγραφο 1.3 «Συνολικός προϋπολογισμός 
Προγράμματος και περιφερειακή κατανομή» του Οδηγού του 
Προγράμματος, προστίθεται νέο εδάφιο μετά το ένατο ως εξής: 
«Μετά την ανωτέρω ημερομηνία και έως την εκκαθάριση και 
το κλείσιμο των λογαριασμών μεσεγγύησης, τα διαχειριστικά 
κόστη καλύπτονται από πόρους του Ταμείου «Εξοικονομώ κατ' 

Οίκον» που προέρχονται από επιστροφές δανείων ή/και λοιπούς 
εθνικούς πόρους». Το έβδομο εδάφιο μετά από τον υπέρτιτλο 
«Για τις αιτήσεις που θα υπαχθούν μετά την 01.01.2016» της 
παραγράφου 7.1 «Εκταμίευση προκαταβολής δανείου- Έναρξη 
Υλοποίησης Έργου – Έκδοση παραστατικών» τροποποιείται ως 
εξής: «Η εκταμίευση του συνόλου του δανείου πραγματοποιείται 
από τους συνεργαζόμενους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς 
το αργότερο έως 31.01.2017.» Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθμ. 
πρωτ. υπ' αριθμ. Φ.Β1/Ε2.1/244/6/5.1.2011 Κοινή Απόφαση των 
Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και 
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β 
54/26.01.2011), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
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 «Να μην προτρέχουν», συνιστά ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Στα-
θάκης, σε όσους προεξοφλούν αποτυχία των 
δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής 
παραγωγής της ΔΕΗ (ΝΟΜΕ) που αποσκοπούν 
στη διευκόλυνση της διείσδυσης ιδιωτών στη 
λιανική αγορά ρεύματος. Με συνέντευξή του 
στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο υπουργός τονίζει ότι η αξιο-
λόγηση του μηχανισμού θα γίνει τον Ιούνιο από 
τη ΡΑΕ και «στο μεταξύ, δεν υπάρχει στο τρα-
πέζι άλλη συζήτηση». Ο κ. Σταθάκης τονίζει ότι 
το θέμα του ΔΕΣΦΑ έχει κλείσει στη διαπραγ-
μάτευση, ενώ για τα ΝΟΜΕ παραμένουν ανοι-
χτά ορισμένα τεχνικά ζητήματα που εκτιμά ότι 
θα κλείσουν, ενώ επαναλαμβάνει τη θέση της 
κυβέρνησης υπέρ της μεταφοράς του 17% των 
μετοχών της ΔΕΗ από το ΤΑΙΠΕΔ στο Υπερτα-
μείο. Αναφερόμενος στις πρωτοβουλίες της δι-
οίκησης της επιχείρησης για άνοιγμα της αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω θυγατρικών 
στον τομέα της προμήθειας, που θα πουληθούν 
στον ανταγωνισμό, ο κ. Σταθάκης τονίζει ότι δεν 
έχει ολοκληρωθεί η ωρίμανση του σχεδιασμού 
αυτού, αλλά και ότι οι πρωτοβουλίες αυτές «κι-
νούνται στο πνεύμα της ταυτόσημης θέσης για 
τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ ως το 2020». 
Τέλος, παρουσιάζει την ενεργειακή στρατηγική 
για τα νησιά που δίνει έμφαση στις διασυν-
δέσεις και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας. Η συνέντευξη του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθά-
κη, στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων - Μα-
κεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και τον Κώστα 
Βουτσαδάκη έχει ως εξής:
-Έχει κλείσει η διαπραγμάτευση για τα ενερ-
γειακά ή υπάρχουν ακόμη ανοιχτά θέματα; 
Μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα ειδικότερα 
για τα ΝΟΜΕ και την απελευθέρωση της αγο-
ράς φυσικού αερίου; «Θέτετε δύο διαφορετικά 
ζητήματα στην ερώτηση σας, θα ξεκινήσω με 
το πρώτο. Όπως έχω πει κατ? επανάληψη, δύο 
είναι τα ενεργειακά θέματα που σχετίζονται με 
τη δεύτερη αξιολόγηση. Ο ΔΕΣΦΑ και τα ΝΟΜΕ. 
Έχουμε σχεδόν ολοκληρώσει την προετοιμασία 
για την ιδιωτικοποίηση του 66% του ΔΕΣΦΑ και 
πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να ανακοι-
νώσουμε τη μορφή της διαγωνιστικής διαδικα-
σίας. Συνεπώς, αυτό το θέμα έχει τελειώσει. Σε 
ό,τι αφορά τα ΝΟΜΕ, υπάρχει ακόμα απόσταση 
σε μερικά τεχνικά θέματα, εκτιμώ, όμως, ότι κι 
αυτό το θέμα θα κλείσει. Για το δεύτερο σκέλος 
της ερώτησης σας, τώρα, η απελευθέρωση της 
λιανικής αγοράς φυσικού αερίου ισχύει από 
1/1/2017 για τους βιομηχανικούς και μεγάλους 
εμπορικούς πελάτες και από 1/1/2018 θα επε-
κταθεί και στους οικιακούς καταναλωτές. Ήδη, 
έχει γίνει ο διαχωρισμός των Εταιριών Παροχής 

Αερίου και της ΔΕΠΑ σε Εταιρίες Διανομής και 
Προμήθειας. Τα οφέλη από την απελευθέρωση 
της αγοράς θα είναι η σημαντικότατη μείωση 
του ενεργειακού κόστους, η διευκόλυνση της 
περαιτέρω διείσδυσης της χρήσης φυσικού 
αερίου στο βιομηχανικό, οικιακό και εμπορικό 
τομέα, η μείωση του κόστους παραγωγής και 
ο περιορισμός της περιβαλλοντικής επιβάρυν-
σης. Από 1/1/2018, επίσης, αναμένεται να δρα-
στηριοποιηθούν καινούριες εταιρίες προμήθει-
ας, γεγονός που θα ενισχύσει τον ανταγωνισμό 
και θα εξασφαλίσει καλύτερες τιμές για τους 
οικιακούς καταναλωτές, μέσω της δυνατότητας 
επιλογής προμηθευτή».
-Είστε ικανοποιημένος από το επίπεδο του 
ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργει-
ας; Θεωρείτε ότι με τα ΝΟΜΕ μπορούν να επι-
τευχθούν καλύτερες τιμές για νοικοκυριά και 
επιχειρήσεις; «Η δραστηριοποίηση και ιδιωτών 
παραγωγών και προμηθευτών στην ηλεκτρική 
αγορά είναι εύλογο ότι ενθαρρύνει τον ανταγω-
νισμό. Προς αυτήν την κατεύθυνση λειτουργούν 
και οι δημοπρασίες ενέργειας μέσω ΝΟΜΕ. Η 
εικόνα που έχουμε από τις πρώτες δημοπρασί-
ες είναι ενθαρρυντική. Υπήρξε και μεγάλο ενδι-
αφέρον και συμμετοχή. Η υιοθέτηση, συνεπώς, 
των ΝΟΜΕ έχει αυτόν ακριβώς το σκοπό. Και 
οι ιδιώτες προμηθευτές να έχουν πρόσβαση 
σε ένα «καλάθι» διαφοροποιημένων καυσίμων, 
όπως η ΔΕΗ, ώστε να μπορούν να προσφέρουν 
ανταγωνιστικές τιμές στους καταναλωτές, είτε 
είναι επιχειρήσεις, είτε νοικοκυριά. Επιπλέον, 
με τα ΝΟΜΕ διευκολύνεται η επέκταση των 
ιδιωτών προμηθευτών στη λιανική αγορά και 
επιτυγχάνεται πιο ομαλή μετάβαση στον επιδι-
ωκόμενο στόχο της μείωσης του μεριδίου της 
ΔΕΗ στην αγορά». 
-Εκπρόσωποι εναλλακτικών προμηθευτών 
ισχυρίζονται ότι τα ΝΟΜΕ απέτυχαν και προτεί-
νουν επαναφορά του σχεδίου για τη μικρή ΔΕΗ. 
Από την άλλη πλευρά η ΔΕΗ θεωρεί ότι οι τιμές 
στις δημοπρασίες είναι κάτω του κόστους. Ποια 
είναι η θέση του υπουργείου; «Είναι πολύ νωρίς 
για να μιλήσουμε για αποτυχία των ΝΟΜΕ. Θα 
έλεγα να μην προτρέχουμε, γιατί αυτό μοιάζει 
με αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Άλλωστε, η 
αξιολόγηση του μηχανισμού θα γίνει τον Ιούνιο 
από τη ΡΑΕ. Ας περιμένουμε, λοιπόν, ως τότε. 
Στο μεταξύ, δεν υπάρχει στο τραπέζι άλλη συ-
ζήτηση».
-Η ΔΕΗ προτιμά το άνοιγμα της αγοράς με τη 
δημιουργία και πώληση θυγατρικών εταιριών 
στην προμήθεια. Η κυβέρνηση υποστηρίζει 
αυτόν τον σχεδιασμό; Μπορεί να προχωρήσει 
παράλληλα με τα ΝΟΜΕ; Σας ανησυχούν η κα-
τάσταση και οι προοπτικές της ΔΕΗ; «Παρακο-
λουθούμε τις σχετικές πρωτοβουλίες της ΔΕΗ. 

Η Διοίκηση της Επιχείρησης δεν έχει ολοκλη-
ρώσει ακόμη την ωρίμανση του σχεδιασμού 
αυτού. Θέλω να τονίσω ότι τόσο οι πρωτοβου-
λίες αυτές, όσο και οι δημοπρασίες μέσω των 
ΝΟΜΕ, κινούνται στο πνεύμα της ταυτόσημης 
θέσης για τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ ως 
το 2020.
-Έχει τεθεί από τους θεσμούς πρόταση για την 
πώληση του 17% των μετοχών της ΔΕΗ που 
έχουν μεταφερθεί στο ΤΑΙΠΕΔ; Πώς αντιμετω-
πίζει η κυβέρνηση αυτό το ενδεχόμενο ή την 
πιθανότητα πώλησης μονάδων ηλεκτροπαρα-
γωγής; «Πάγια θέση της κυβέρνησης είναι να 
μεταφερθεί στο Υπερταμείο το 17% της ΔΕΗ, 
που κατέχει σήμερα το ΤΑΙΠΕΔ. Το Υπερταμείο 
είναι ο καταλληλότερος φορέας που θα σχεδι-
άσει στρατηγικές κινήσεις για την αναβάθμιση 
και τον εκσυγχρονισμό της ΔΕΗ. Σε ό,τι έχει να 
κάνει με την πώληση μονάδων της Επιχείρησης, 
να υπενθυμίσω ότι αυτό αποτελούσε το σχέδιο 
της προηγούμενης κυβέρνησης, ως τρόπος 
απελευθέρωσης της ηλεκτρικής αγοράς. Αντί-
θετα, το «εργαλείο» που προέκρινε η δική μας 
κυβέρνηση είναι οι δημοπρασίες μέσω ΝΟΜΕ».
-Τι περιλαμβάνει η πρωτοβουλία για την ενερ-
γειακή τροφοδοσία των νησιών; Πότε θα εκδη-
λωθεί; «Επανασχεδιάζουμε την εθνική ενερ-
γειακή στρατηγική, στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
του Παρισιού, που έχουμε υιοθετήσει, καθώς 
και του Κοινοτικού κεκτημένου. Βασικοί πυ-
λώνες της στρατηγικής μας είναι, η περαιτέρω 
προώθηση των ΑΠΕ, σε συνδυασμό με την αλ-
λαγή του ενεργειακού μίγματος, η εξοικονό-
μηση ενέργειας, η ασφάλεια εφοδιασμού και 
η διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας. Ήδη, 
έχουμε πετύχει τον ενδιάμεσο στόχο για τις 
ΑΠΕ, ενόψει του 2020 και θα καλύψουμε πολύ 
νωρίτερα από το 2030 και το μερίδιο του 30%. 
Με αυτά τα δεδομένα, επιδιώκουμε να αλλάξει 
η τροφοδοσία των ελληνικών νησιών και από 
το ακριβό πετρέλαιο να περάσουν σε πιο καθα-
ρή ενέργεια, όπως είναι οι ΑΠΕ, αλλά, ταυτό-
χρονα, να ολοκληρωθεί και η διασύνδεση τους 
με το ηπειρωτικό Σύστημα. Θυμίζω ότι για την 
επίτευξη του τελευταίου στόχου ολοκληρώνε-
ται από το 2018 η διασύνδεση των Κυκλάδων, 
ενώ προωθείται και η διασύνδεση της Κρήτης. 
Ο σχεδιασμός αυτός είναι συμβατός με την 
πρωτοβουλία του Επιτρόπου Κανιέτε για τα 
Ενεργειακά Νησιά. Μάλιστα, προγραμματίζε-
ται φόρουμ, στην Κρήτη, το καλοκαίρι, όπου 
θα συζητηθεί συνολικά η ατζέντα που αφορά 
τα διαφορετικά ενεργειακά συστήματα, καθώς 
και άλλες πρωτοβουλίες συμπληρωματικές, 
καινοτόμες και απαραίτητες, που θα ενισχύουν 
την ανάπτυξη και την ενεργειακή ασφάλεια και 
αυτονομία της νησιωτικής χώρας μας».

Σύντομα οι ανακοινώσεις για ΔΕΣΦΑ - Τον Ιούνιο θα κριθούν  
τα ΝΟΜΕ δηλώνει ο υπουργός ΠΕΝ 



ΑΠΕ και διασυνδέσεις στο επίκεντρο του δεκαετούς προγράμματος 
ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ που έθεσε σε διαβούλευση ο ΑΔΜΗΕ

Σε διαβούλευση έθεσε ο ΑΔΜΗΕ το Προκαταρκτικό Σχέδιο του 
Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2018-
2027. Ο διαχειριστής επικεντρώνεται στον αναβαθμισμένο ρόλο που 
παίζουν οι ΑΠΕ πλέον στο σύστημα, κάνει εκτιμήσεις για την εξέ-
λιξη της ζήτησης, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση και στη σημασία 
της διασύνδεσης των νησιών. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, 
που δημοσίευσε το energypress.gr οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
υποβάλλουν τις απόψεις τους μέχρι την Πέμπτη 16 Μαρτίου 2017. 
Ολόκληρο το σχέδιο και το σχετικό παράρτημα μπορείτε να τα βρεί-
τε στη διεύθυνση http://www.admie.gr/diaboyleyseis/diaboyleysi/
article/2676/  Όπως αναφέρεται στο σχέδιο, σημαντική προτεραι-
ότητα για τα επόμενα χρόνια αποτελεί η διασύνδεση νησιών του 
Αιγαίου με το Ηπειρωτικό Σύστημα. Με τις συνδέσεις αυτές αυξά-
νεται η αξιοπιστία τροφοδότησης, μειώνεται το κόστος παραγωγής 
ενέργειας, ενισχύεται το περιβάλλον και αξιοποιείται το υψηλό δυ-
ναμικό ΑΠΕ των μη διασυνδεδεμένων νησιών. Παράλληλα με την 
κατάργηση της «ηλεκτρικής απομόνωσης» του νησιωτικού χώρου 
του Αιγαίου, αυξάνεται το μέγεθος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
της χώρας. 

Στο πλαίσιο αυτό, είναι ήδη σε εξέλιξη η υλοποίηση της Α’ Φάσης 
του έργου διασύνδεσης των Κυκλάδων. Επιπλέον, ο ΑΔΜΗΕ προω-
θεί την υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης της Κρήτης, που εί-
ναι ιδιαίτερης σημασίας, τόσο λόγω των υψηλών φορτίων (ενέργεια 
και ισχύς) της νήσου, όσο και λόγω του πλούσιου δυναμικού ΑΠΕ 
που διαθέτει. Επίσης, ο ΑΔΜΗΕ αναφέρει ότι πέραν της ανάπτυξης 
νέων σταθμών παραγωγής (συμπεριλαμβανομένων και των σταθμών 
ΑΠΕ), κρίσιμος παράγων για το σχεδιασμό ανάπτυξης του Συστήμα-
τος είναι η προβλεπόμενη εξέλιξη των φορτίων κατά τη διάρκεια της 
περιόδου 2018 - 2027 και ειδικότερα η εξέλιξη των ακραίων τιμών 
τους (μεγίστων και ελαχίστων). Ο σχεδιασμός για τις ώρες μεγίστου 
του Συστήματος καθορίζει τις κυρίως ανάγκες νέων έργων Μετα-
φοράς, δηλαδή Γ.Μ. 400kV και 150kV, Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης 
(ΚΥΤ) και μέτρων χωρητικής αντιστάθμισης, λαμβάνοντας υπόψη τις 
λειτουργικές συνθήκες που καθορίζει ο ΚΔΣ.   

Ο διαχειριστής προσθέτει ότι τα τελευταία χρόνια (και ιδίως την τε-
λευταία τριετία) αρχίζει να γίνεται σημαντική για τη λειτουργία του 
Συστήματος η επίδραση της στοχαστικής παραγωγής των ΑΠΕ, κατά 
μεν τις ώρες ελαχίστου φορτίου κυρίως λόγω των αιολικών πάρκων, 
κατά δε τις μεσημβρινές ώρες μεγίστου φορτίου, ιδίως την εαρινή 
και θερινή περίοδο, και λόγω της αυξανόμενης διείσδυσης φωτο-
βολταϊκών.  Επίσης, τονίζεται ότι η εκτίμηση της φόρτισης των στοι-
χείων του Συστήματος υπόκειται σε πολλές αβεβαιότητες, οι οποίες 
πολλαπλασιάζονται με την αυξανόμενη διείσδυση των ΑΠΕ. "Είναι 
γεγονός, ότι η ύφεση της ελληνικής οικονομίας την τελευταία τρι-
ετία οδήγησε σε μείωση του φορτίου σε ενέργεια και αιχμή έναντι 
των προβλέψεων στις οποίες βασίσθηκαν οι προηγούμενες μελέτες 
ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ. Ακόμη και αν ληφθούν υπόψη οι εκτιμή-
σεις ανάκαμψης της οικονομίας, οδηγούμαστε σε προβλέψεις όσον 
αφορά στην εξέλιξη της ζήτησης, σε ενέργεια και αιχμή, σημαντικά 
χαμηλότερες από τις προβλέψεις που αναφέρονται σε προηγούμενα 
κείμενα ΜΑΣΜ και ΔΠΑ", παρατηρεί. Αναφορικά με την παραγωγή, 
για τον σχεδιασμό του Συστήματος κατά το δεκαετές πρόγραμμα, 
πλέον των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής που είναι σε εμπο-
ρική λειτουργία, έχουν ληφθεί υπόψη και οι εξής: Η νέα μονάδα 
παραγωγής συνδυασμένου κύκλου της ΔΕΗ Α.Ε. στη Μεγαλόπολη 
(σε δοκιμαστική λειτουργία από τον Ιανουάριο του 2015), ισχύος 811 

MW («Μεγαλόπολη V»). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη σχετική 
Σύμβαση Σύνδεσης, μέχρι τη θέση σε λειτουργία των έργων 400 kV 
στην Πελοπόννησο, μέρος μόνον της πιο πάνω ισχύος μπορεί εγγυ-
ημένα να απορροφηθεί από το Σύστημα:  Ο μελλοντικός λιγνιτικός 
σταθμός παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., ισχύος 660 MW, στην Πτολεμα-
ΐδα. Ο νέος υδροηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ Α.Ε. «ΥΗΣ Ιλαρίωνα» 
στον Αλιάκμονα, ισχύος 153 MW (σε δοκιμαστική λειτουργία από το 
Φεβρουάριο του 2014). 

 Σχετικά με τις ΑΠΕ, ο ΑΔΜΗΕ σχολιάζει ότι λόγω της αδειοδοτι-
κής διαδικασίας, διαμορφώνεται ένα εξαιρετικά ασαφές πλαίσιο, με 
τεράστιες αβεβαιότητες όσον αφορά τη χωρική και χρονική έντα-
ξη των νέων σταθμών ΑΠΕ, το οποίο δυσχεραίνει τον ορθολογικό 
σχεδιασμό των νέων συνδέσεων και τον ορθολογικό προγραμματι-
σμό της μελλοντικής ανάπτυξης του Συστήματος. Αναφορικά με την 
αποθήκευση ενέργειας, ο διαχειριστής σημειώνει ότι η κοινή δια-
πίστωση για τη χώρα μας, αλλά και διεθνώς, είναι ότι θα χρειαστεί 
η αύξηση και της δυνατότητας αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, 
κυρίως με χρήση αντλητικών υδροηλεκτρικών σταθμών, ώστε να 
αμβλύνονται οι επιπτώσεις τις τυχαίας παραγωγής από ΑΠΕ. 

"Το θέμα εκφεύγει του σχεδιασμού της ανάπτυξης του Συστήματος 
και αποτελεί αντικείμενο διερεύνησης και από άλλους αρμόδιους 
φορείς για τη χάραξη ενεργειακής πολιτικής. σε κάθε περίπτωση 
όμως επισημαίνεται η κρισιμότητα του θέματος", σχολιάζει ο δια-
χειριστής. Η πρόβλεψη ζήτησης ενέργειας αντιμετωπίζεται με τη 
χρήση σεναρίων  με βάση εύλογες υποθέσεις σχετικά με το τι θα 
μπορούσε να συμβεί στο μέλλον βασισμένες στην προηγούμενη και 
τρέχουσα εμπειρία, αλλά και υποθέσεις σχετικά με το πώς οι σχετι-
κές τάσεις μπορεί να εξελιχθούν.

-Διασυνδέσεις:  Με βάση τον αναθεωρημένο σχεδιασμό, η Α’ Φάση 
διασύνδεσης των Κυκλάδων, που προβλέπεται να ολοκληρωθεί φέ-
τος, περιλαμβάνει τη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο, καθώς και 
με τις νήσους Πάρο, Μύκονο και Τήνο. Μετά την ολοκλήρωσή της, οι 
μονάδες των ΑΣΠ θα τεθούν σε ψυχρή εφεδρεία και τα φορτία των 
νησιών θα τροφοδοτούνται πλέον από το ΕΣΜΗΕ. 

Η Β’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων εκτιμάται ότι ολοκληρώ-
νεται με μικρή χρονική ολίσθηση σε σχέση με την Α’ Φάση. Στόχος 
του ΑΔΜΗΕ είναι να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2018 ή το αργό-
τερο το 2019. Περιλαμβάνει τη Σύνδεση Πάρου - Νάξου και τη σύν-
δεση Νάξου - Μυκόνου. Η Γ’ Φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων 
περιλαμβάνει την ολοκλήρωση της διασύνδεσης με την πόντιση και 
του δεύτερου καλωδίου Λαυρίου – Σύρου. "

Η εξέλιξη των φορτίων των προς διασύνδεση νησιών φαίνεται να 
δικαιολογεί την αρχική πρόθεση του ΑΔΜΗΕ για ολοκλήρωση της 
Γ’ Φάσης μέχρι το 2022", αναφέρει σχετικά ο ΑΔΜΗΕ. Στην περί-
πτωση της Κρήτης, προβλέπονται δύο φάσεις, ως εξής:  Φάση Ι: 
Διασύνδεση ΕΡ 150kV, ονομαστικής ικανότητας 2x200MVA Κρήτη 
– Πελοπόννησος. Φάση ΙΙ: Διασύνδεση ΣΡ ονομαστικής ικανότητας 
2x350MW Κρήτη – Αττική. Επισημαίνεται ότι οι δύο φάσεις της δι-
ασύνδεσης σχεδιάζονται και αδειοδοτούνται παράλληλα. Οι διαδι-
κασίες αδειοδότησης των έργων της Φάσης Ι έχουν δρομολογηθεί. 
Αντίστοιχες διαδικασίες για την αδειοδότηση των έργων της Φάσης 
ΙΙ θα ξεκινήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα και θα προχωρούν 
παράλληλα με τη συνεχή επανεξέταση των επιμέρους τεχνικών ζη-
τημάτων και παρακολουθώντας τις τεχνολογικές και άλλες εξελίξεις 
στις διασυνδέσεις.
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 ΡΑΕ: Σολομώντεια λύση στις χρεώσεις των προμηθευτών ρεύματος

«Στηρίζουμε τους δήμους με ένα πλέγμα θεσμικών και χρηματοδοτικών 
παρεμβάσεων» ανακοίνωσε ο Αλ. Χαρίτσης στην ΚΕΔΕ

ΑΔΜΗΕ: Διαγωνισμός για τη γραμμή μεταφοράς 150kV Σχηματάρι – Λάρισα 

Ικανοποιημένοι οι παραγωγοί ΑΠΕ από την επιβολή μόνο ανώτατης τιμής στην 
απόφαση της ΡΑΕ, που καθορίζει το πλαίσιο για τη χρέωση προμηθευτή. Ανάμι-
κτα τα συναισθήματα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας γράφει ο Χρήστος 
Κολώνας  στο euro2day.gr και αναλυτικά αναφέρει ότι:  Τη χρυσή τομή ανάμεσα 
στους παραγωγούς ρεύματος από ΑΠΕ και τους προμηθευτές επιδίωξε να βρει η 
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με την απόφασή της για επιβολή αναδρομικά από 1ης 
Οκτωβρίου ανώτατης ωριαίας τιμής 15 ευρώ ανά Μεγαβατώρα στη λεγόμενη «χρέ-
ωση προμηθευτή». Από τη μία πλευρά, οι παραγωγοί ΑΠΕ θεωρούν σημαντικό το 
γεγονός πως δεν επιβλήθηκε τιμή-κατώφλι αλλά και πλαφόν μέσης μοναδιαίας 
χρέωσης καθώς αν υιοθετούνταν η σχετική πρόταση του ΛΑΓΗΕ, τότε η χρέωση 
θα είχε τα χαρακτηριστικά του «τέλους». Κάτι  που θα άνοιγε τον δρόμο για προ-
σφυγές στα δικαστήρια. Στα θετικά που προσθέτουν είναι και το γεγονός πως με 
την ανώτατη τιμή σε αυτά τα επίπεδα, το έλλειμμα του Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ 
θα μηδενιστεί στο τέλος του 2017. Φυσικά και οι παραγωγοί ΑΠΕ μιλούσαν για την 
ανάγκη εξορθολογισμού της χρέωσης, όπως, βέβαια, υπεραμύνονται αυτής. Ανά-
μικτα είναι τα συναισθήματα των προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας με αυτή την 
απόφαση. Αφενός, κρίνουν θετικό το γεγονός της αναδρομικής ισχύος του «πλα-
φόν» από την 1η Οκτωβρίου, αφού έτσι μειώνεται το κόστος που είχαν επωμιστεί, 
όταν η συγκεκριμένη χρέωση είχε εκτοξευτεί στις αρχές του Ιανουαρίου στα 45 
ευρώ ανά Μεγαβατώρα, ή τον Νοέμβριο στα 20 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Αφετέ-
ρου, και με βάση όσα είχαν διαμειφθεί στο διάστημα πριν τη χθεσινή απόφαση της 
ΡΑΕ, οι προμηθευτές επιθυμούσαν την υιοθέτηση της πρότασης του ΛΑΓΗΕ, ώστε 
να υπάρχει «οροφή», «κατώφλι», αλλά και καθορισμένη μέση μοναδιαία χρέωση, 
ώστε να μην είναι η αγορά ανοικτή σε μεταβολές. Μία σημαντική παράμετρος, επί-
σης, αυτή των εφεδρειών, παραμένει σε ισχύ, δηλαδή θα συνεχίσουν να υπάρχουν 

περιορισμοί, παρά την αντίθετη επισήμανση του ΛΑΓΗΕ πως με τον τρόπο αυτό 
επηρεάζεται το τελικό αποτέλεσμα. Η ΡΑΕ πάντως έχει ζητήσει από τον ΑΔΜΗΕ 
εισήγηση για το θέμα των εφεδρειών όχι μόνο σε σχέση με τον υπολογισμό της 
χρέωσης προμηθευτή αλλά συνολικά για τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμμα-
τισμό. Πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτή η μελέτη του Διαχειριστή θα είναι έτοιμη 
εντός διμήνου. Η Αρχή τον Ιούνιο θα αναθεωρήσει τη χρέωση προμηθευτή και 
πιθανόν η τιμή να είναι υψηλότερη. Η «χρέωση προμηθευτή» εφαρμόστηκε από 
τον Οκτώβριο σε εφαρμογή νομοθεσίας του περασμένου Αυγούστου, προκειμέ-
νου να εκπληρωθεί η μνημονιακή υποχρέωση για μηδενισμό του ελλείμματος του 
Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ έως το τέλος του 2017. Εντούτοις, η μεθοδολογία που 
επιλέχθηκε σε συνδυασμό και με τις έκτακτες ενεργειακές συνθήκες του Ιανου-
αρίου εκτόξευσε την τιμή της σε δυσθεώρητα ύψη. Το αποτέλεσμα ήταν η αγορά 
ηλεκτρισμού να επιβαρυνθεί με δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και ιδίως η ΔΕΗ, η 
οποία ως προμηθευτής με μερίδιο στο 90% κλήθηκε να πληρώσει το μεγαλύτερο 
κόστος. Ενδεικτικό της μεγάλης «ψαλίδας» που προκάλεσε η μεθοδολογία που 
εφαρμόστηκε για τη χρέωση προμηθευτή είναι, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΛΑ-
ΓΗΕ, πως τον Οκτώβριο η συνολική χρέωση ήταν 16,5 εκατ. ευρώ, τον Νοέμβριο 
42,2 εκατ. ευρώ και τον Δεκέμβριο 74,8 εκατ. ευρώ. Από τα ίδια τα στοιχεία του 
Λειτουργού, όταν η ΡΑΕ επέβαλε προς το τέλος του Ιανουαρίου το προσωρινό πλα-
φόν των 40 ευρώ ανά Μεγαβατώρα, όλοι οι προμηθευτές επιβαρύνθηκαν με 98,7 
εκατ. ευρώ. Αν δεν είχε τεθεί η ανώτατη τιμή, το κόστος θα εκτινασσόταν στα 185,8 
εκατ. ευρώ. Η ΔΕΗ, με επιστολή της, είχε γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ την απόφασή 
της να παύσει τις πληρωμές της χρέωσης, ενώ οι ανεξάρτητοι προμηθευτές Ήρων, 
Protergia, Elpedison και Watt & Volt είχαν προσφύγει στα δικαστήρια, πετυχαίνο-
ντας προσωρινά ασφαλιστικά μέτρα.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Αλέξης Χαρίτσης και ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 
Εσόδων και ΕΣΠΑ Παναγιώτης Κορκολής, ήταν καλε-
σμένοι την Παρασκευή στο Διοικητικό Συμβούλιο της 
Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Σύμφωνα 
με σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου ο κ. Χαρίτσης 
τόνισε πως το Υπουργείο Οικονομίας στηρίζει, με ένα 
πλέγμα θεσμικών και χρηματοδοτικών παρεμβάσεων, 
τους δήμους για την ανάπτυξη των υποδομών τους και 
τη βελτίωση των υπηρεσιών που προσφέρουν στους 
πολίτες.   Σε αυτό το πλαίσιο παρουσίασε μία σειρά 
από δράσεις που υλοποιεί το Υπουργείο μέσα από τις 
οποίες ενισχύονται άμεσα οι δήμοι. Αυτές αφορούν 
τόσο τα προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ, από τα κονδύλια 
των οποίων μεγάλο μέρος κατευθύνεται στις τοπικές 
κοινωνίες, το Εθνικό Σκέλος του Προγράμματος Δη-
μοσίων Επενδύσεων (με αυξημένο προϋπολογισμό για 

φέτος που φθάνει το 1 δισ. ευρώ), αλλά και το Ταμείο 
Υποδομών που με πόρους άλλο 1 δισ. ευρώ, θα χρη-
ματοδοτήσει σημαντικά έργα σε όλους τους δήμους 
της χώρας. «Σε συνεργασία με τους δήμους υλοποι-
ούμε και χρηματοδοτούμε ένα πλήθος από παρεμβά-
σεις και έργα», επισήμανε ο Αναπληρωτής Υπουργός, 
«έργα που επιλύουν χρόνια προβλήματα των τοπικών 
κοινωνιών αλλά και βελτιώνουν σημαντικά τις αναπτυ-
ξιακές τους προοπτικές. Παράλληλα ‘τρέχουμε’ μία 
σειρά από δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα, οι οποίες 
στηρίζουν τις πιο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες και 
αναβαθμίζουν το επίπεδο των κοινωνικών υπηρεσιών 
που προσφέρουν οι δήμοι. Είμαστε περήφανοι για τις 
93.000 θέσεις παιδικών σταθμών που εξασφαλίσαμε 
στην τρέχουσα σχολική χρονιά, μέσα από εθνικούς 
και κοινοτικούς πόρους». Στη συνέχεια ο κ. Χαρίτσης 
αναφέρθηκε στις θεσμικές παρεμβάσεις που πραγ-

ματοποίησε το Υπουργείο, οι οποίες στηρίζουν τους 
δήμους στο σχεδιασμό και την ωρίμανση έργων για 
τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, στην υλοποίηση και παρα-
κολούθηση τους, όπως  επίσης και στην εκπαίδευση 
χιλιάδων στελεχών των δήμων ώστε να μπορούν να 
ανταποκριθούν στις αυξημένες ανάγκες. «Δημιουργή-
σαμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα υποστήριξης», ση-
μείωσε ο κ. Χαρίτσης, «που ξεκινά από την καταγραφή 
των αιτημάτων των δήμων, προχωρά στον από κοινού 
σχεδιασμό και ωρίμανση των παρεμβάσεων και φτά-
νει μέχρι την υλοποίησή τους, με στόχο πάντα, την πιο 
γρήγορη και αποτελεσματική κάλυψη των αναγκών». 
Ο Αναπληρωτής Υπουργός έκλεισε την ομιλία του τονί-
ζοντας πως προσβλέπει στην εμβάθυνση της συνεργα-
σίας με την ΚΕΔΕ, για το σχεδιασμό και την πραγματο-
ποίηση κοινωνικών και αναπτυξιακών πρωτοβουλιών 
που θα αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των πολιτών.

Ο ΑΔΜΗΕ προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους σε διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία 
και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφο-
ρά, μεταξύ των τεχνικά και οικονομικά αποδεκτών προσφορών, με βάση αποκλει-
στικά τη χαμηλότερη τιμή, για την ανάδειξη Αναδόχου στο Έργο : Γ.Μ.150kV Σχημα-

τάρι – Λάρισα (ΣΑ Νο 261 – Περιοχή Τιθορέας), συνολικού προϋπολογισμού 20.000 
ευρώ (το ποσό αυτό δεν περιλαμβάνει τον ΦΠΑ και αποτελεί ανώτατο όριο προσφο-
ράς).  Το energypress.gr γράφει ότιπαραλαβή και η αποσφράγιση των προσφορών 
θα γίνει στις 02-03-2017 και ώρα 10:00.
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Πληροφορίες και γεγονότα για τις κυβερνητικές 
αποφάσεις όσον αφορά τους δασικούς χάρτες κα-
ταγράφουν δημοσιεύματα του Σαββατοκύριακου, με 
αφορμή την διυπουργική σύσκεψη, που πραγματο-
ποιήθηκε το βράδυ της Παρασκευής στο Μέγαρο 
Μαξίμου. Χαρακτηριστικά:
- Στο «Βήμα της Κυριακής» η δημοσιογράφος Μάχη 
Τράτσα γράφει ότι: «Συγχωροχάρτι» σχεδιάζει να 
δώσει η κυβέρνηση σε όσους εκχέρσωσαν παρα-
νόμως δημόσιες δασικές εκτάσεις. Ο αναπληρωτής 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. 
Γιάννης Τσιρώνης, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει 
προτείνει στις πολιτικές ηγεσίες των συναρμόδι-
ων υπουργείων Περιβάλλοντος και Εσωτερικών να 
«σβηστούν» με ιώδες χρώμα από τους Δασικούς 
Χάρτες τα καταπατημένα δάση που έγιναν χωράφια, 
όπως γίνεται σήμερα και με τους αυθαίρετους οικι-
σμούς».
-«Τσεκούρι» στις επιδοτήσεις 200.000 αγροτών 
φέρνουν οι νέοι δασικοί χάρτες, καθώς σύμφωνα 
με πληροφορίες του «Ελεύθερου Τύπου», περίπου 
το 1 /3 της καλλιεργούμενης γης και των βοσκοτό-
πων που οι παραγωγοί δήλωναν στις αιτήσεις ΟΣΔΕ 
(Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης) για να λά-
βουν τις κοινοτικές ενισχύσεις χαρακτηρίζεται πλέ-
ον δασικές εκτάσεις. Μάλιστα, όχι μόνο κινδυνεύουν 
να χάσουν τις επιδοτήσεις, αλλά μπορεί να τους 
ζητηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιστρέ-
φουν αναδρομικά τα ποσά που έλαβαν στο παρελ-
θόν ως ποινή για τη χρήση των εν λόγω εκτάσεων. 
Επιπλέον, το κόστος για την υποβολή ενστάσεων από 
τους αγρότες είναι δυσβάστακτο, καθώς φέρεται να 
ανέρχεται στα 45 ευρώ το στρέμμα. Οι περιοχές, δε, 
που αντιμετωπίζουν το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι 
η Πελοπόννησος (κυρίως Μεσσηνία και Ηλεία), η 
Ήπειρος και η Χαλκιδική.
-Τη δυνατότητα σε αγρότες και κτηνοτρόφους να 
αγοράσουν καλλιεργήσιμη γη που εμφανίζεται 
στους χάρτες ως δασική ή αναδασωτέα εξετάζει 
η κυβέρνηση σύμφωνα με ρεπορτάζ της Μαρίας 
Λιλιοπούλου στο «Έθνος». Ειδικότερα στο ίδιο ρε-
πορτάζ σημειώνεται ότι  η κατάθεση νομοθετικής 
ρύθμισης, με την οποία θα μειώνεται το ποσό εξα-
γοράς της γης που καλλιεργείται, φαίνεται πως είναι 
ένα από τα μέτρα που εξετάζει η κυβέρνηση προκει-
μένου να αντιμετωπιστεί το μείζον ζήτημα που έχει 
προκύψει με τις αγροτικές γαίες που εμφανίζονται 
στους αναρτημένους δασικούς χάρτες ως δασικές ή 
αναδασωτέες, εγείροντας θέματα επιστροφής ή δια-
κοπής αγροτικών επιδοτήσεων. Ουσιαστικά πρόκει-
ται για τροποποίηση στον ισχύοντα νόμο που ορίζει 
ότι ο ενδιαφερόμενος μπορεί να εξαγοράσει τη γη 
που καλλιεργεί στο 1/3 της αντικειμενικής της αξί-
ας, ποσό που υπό τις παρούσες συνθήκες θεωρείται 
απαγορευτικό από πολλούς ενδιαφερομένους. 
-Πιο αναλυτικά στο σχετικό ρεπορτάζ στο «Βήμα της 

Κυριακής» σημειώνεται : Το προηγούμενο διάστημα, 
η ανάρτηση Δασικών Χαρτών σε 33 περιοχές της 
χώρας, οι οποίοι καλύπτουν μια έκταση 46,8 εκατομ-
μυρίων στρεμμάτων, προκάλεσε την οργή του αγρο-
τικού κόσμου και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων 
στο πολιτικό σκηνικό, με τις επερωτήσεις στη Βουλή 
να πέφτουν βροχή. Το χάος δημιουργήθηκε όταν 
αγρότες (νόμιμοι και καταπατητές) είδαν στους χάρ-
τες επιδοτούμενες γεωργικές εκτάσεις, τις οποίες 
εκμεταλλεύονταν εδώ και δεκαετίες, να αποτυπώνο-
νται ως δάση. Και καθώς οι Δασικοί Χάρτες, παράλ-
ληλα με την ανάρτηση, κοινοποιούνται και στον ελ-
ληνικό οργανισμό για τις πληρωμές των κοινοτικών 
ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ), είναι ορατός ο κίνδυνος 
να εξαιρεθούν δεκάδες χιλιάδες παραγωγοί από τις 
ενισχύσεις έως ότου τελεσιδικήσουν οι αντιρρήσεις 
τους. Επίσης, δεν αποκλείεται, στην περίπτωση που 
αποδειχθεί ότι επιδοτήθηκαν δασικές εκτάσεις ως 
γεωργικές, να ζητηθεί από την ΕΕ επιστροφή εκα-
τομμυρίων ευρώ. Έτσι, την ίδια στιγμή που οι αρ-
μόδιες υπηρεσίες τρέχουν και δεν φτάνουν, προκει-
μένου να ξεκαθαρίσουν το καθεστώς των «γκρίζων» 
αγροτικών εκτάσεων, ο κ. Τσιρώνης προτείνει στους 
υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλο-
ντος κ.κ. Βαγγέλη Αποστόλου και Γιώργο Σταθάκη, 
καθώς και στους αναπληρωτές υπουργούς Περι-
βάλλοντος και Εσωτερικών κ.κ Σωκράτη Φάμελλο 
και Χριστόφορο Βερναρδάκη, να γίνει χρήση του 
ίδιου εργαλείου που χρησιμοποιήθηκε και για την 
αποτύπωση στους Δασικούς Χάρτες των αυθαίρετων 
οικιστικών περιοχών, δηλαδή των περίφημων «οικι-
στικών πυκνώσεων». Οι «πυκνώσεις» εξαιρούνται 
από την ανάρτηση των χαρτών και αποτυπώνονται 
με ιώδες χρώμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. 
Τσιρώνης έριξε στο τραπέζι των συζητήσεων την 
πρόταση να γίνει μια τροπολογία βάσει της οποίας 
θα μπορούν να περιληφθούν στα ιώδη περιγράμμα-
τα των Δασικών Χαρτών, μαζί με τους αυθαίρετους 
οικισμούς, και όλες οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις 
που έχουν επιδοτηθεί από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, εκτός 
των δασικών βοσκήσιμων γαιών, οι οποίες, ούτως 
ή άλλως, παραχωρούνται πλέον ως δασικές στους 
κτηνοτρόφους. Ο αναπληρωτής υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης προτείνει τη χρήση τού νομικά και-
νοφανούς όρου των «γεωργικών πυκνώσεων», στη 
λογική των «οικιστικών πυκνώσεων», που ο ίδιος 
είχε εισαγάγει με τον νόμο 4389/16. Στόχος είναι να 
προχωρήσει η τελική κύρωση των Χαρτών, η οποία 
κολλά στις χιλιάδες αντιρρήσεις των αυθαιρετούχων 
και των καταπατητών. Ωστόσο, η συνταγματικότητά 
τους μένει να κριθεί από το Συμβούλιο της Επικρά-
τειας (ΣτΕ) καθώς το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλά-
δος (ΓΕΩΤΕΕ) και το VVWF Ελλάς έχουν καταθέσει 
ξεχωριστές αιτήσεις ακύρωσης κατά της απόφασης 
του υπουργείου για τα κριτήρια προσδιορισμού των 
«οικιστικών πυκνώσεων». Η πρόταση λοιπόν έχει ως 
εξής: αφού αποτυπωθούν τα ιώδη περιγράμματα με 

τις «γκρίζες» ζώνες, μια επιτροπή ή ένας ιδιώτης 
μελετητής θα εξετάσει τα εμπράγματα δικαιώματα 
των ιδιοκτητών ή των νομέων. Έπειτα θα αποφανθεί 
ποιο τμήμα του πολυγώνου είναι δασικό, ποιο είναι 
γεωργικό και ποιο πρέπει να ρυμοτομηθεί. Η εισή-
γηση θα αναρτηθεί στη διαβούλευση, θα κατατεθούν 
αντιρρήσεις, οι οποίες θα εξεταστούν, και το τελικό 
κείμενο που θα διαμορφωθεί θα προωθηθεί στο ΣτΕ 
ως Προεδρικό Διάταγμα. Η ανάρτηση των Δασικών 
Χαρτών ανέδειξε τις στρεβλώσεις της Διοίκησης, η 
οποία εδώ και χρόνια «αλληθωρίζει», αγνοώντας 
σοβαρό προβλήματα, που πλέον ήρθαν στο προ-
σκήνιο και αναζητούν άμεσα λύσεις. Το μεγαλύτερο 
πρόβλημα εστιάζεται στις αναδασωτέες εκτάσεις 
των πυρόπληκτων περιοχών, στις οποίες ενσωματώ-
θηκαν και γεωργικές εκμεταλλεύσεις οι οποίες δεν 
είχαν ποτέ δασικό χαρακτήρα. Η κήρυξή τους έγινε 
χωρίς να διαχωριστούν δάση και καλλιέργειες, διότι 
τα χρονικά περιθώρια που δίνει το Σύνταγμα είναι 
ιδιαιτέρως στενά (τρεις μήνες). Έτσι, η εξαίρεση των 
αγροτικών εκτάσεων από την αναδασωτέα πράξη 
γινόταν με «λεκτική διατύπωση», χωρίς δηλαδή να 
έχουν αποτυπωθεί τα όριά τους στα τοπογραφικά δι-
αγράμματα που συνοδεύουν τις σχετικές αποφάσεις 
αναδάσωσης. Το δεύτερο πρόβλημα που αναδείχθη-
κε με τους Δασικούς Χάρτες αφορά τις καταπατή-
σεις, εκχερσώσεις, χρησικτησίες και άλλες πράξεις, 
οι οποίες ουδέποτε αξιολογήθηκαν από την πολιτεία, 
καθώς και τη φυσική δάσωση παλαιών γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων, λόγω εγκατάλειψης. Το θέμα των 
δασωμένων αγρών είναι γνωστό στην πολιτεία από 
το 1975 (ίσως και παλιότερα), ωστόσο ποτέ δεν έγινε 
προσπάθεια επίλυσής του. Όσο για το θέμα των εκ-
χερσωμένων, ένα σημαντικό ποσοστό είναι νόμιμες, 
καθώς από το 1945 και μετά έγιναν πολλές παραχω-
ρήσεις δασικών εκτάσεων από την πολιτεία. Όμως, 
οι σημερινοί ιδιοκτήτες μπαίνουν στην ίδια μοίρα με 
όσους καταπάτησαν και παρανόμως εκχέρσωσαν 
δημόσια δασική γη.
Σοβαρό προβλήματα εμφανίστηκαν και στις εποικι-
στικές εκτάσεις (διανομή δημόσιας γης που μοιρά-
στηκε στο παρελθόν από την πολιτεία σε ακτήμονες), 
οι οποίες δεν έχουν αναγνωρισμένα όρια, όποτε 
αποτυπώθηκαν στον χάρτη ως δασικές. Πάντως, 
όπως αναφέρουν κύκλοι της δασικής υπηρεσίας, 
η πολιτική αντίληψη της νομιμοποίησης της πε-
ριβαλλοντικής παρανομίας για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος, όχι μόνο δεν έφερε αποτέλεσμα αλλά 
ευθύνεται και για τη χαώδη κατάσταση και την πα-
θογένεια της ελληνικής Διοίκησης που αναδείχθηκε 
με την πρόσφατη ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. Η 
προτεινόμενη λογική των «ιωδών εξαιρέσεων» κάθε 
μορφής (οικιστικών, αγροτικών και λοιπά) από τους 
Δασικούς Χάρτες, σύμφωνα με τους ίδιους κύκλους, 
«αποτελεί πολιτικό στρουθοκαμηλισμό που υπονο-
μεύει το έργο των χαρτών, το απαξιώνει και πετά τα 
χρήματα του Δημοσίου που ξοδεύτηκαν». 

Οι νέες νομοθετικές παρεμβάσεις, που ετοιμάζονται για τους  
δασικούς χάρτες, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα του Τύπου 



Καμία σκέψη για ιδιωτικοποίηση  της ΛΑΡΚΟ δηλώνει  ο ΥΠΕΝ
"Ορόσημο για την βιωσιμότητα της επιχείρησης" 
χαρακτήρισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης τη συμφωνία μετα-
ξύ της ΛΑΡΚΟ και της Δ.Ε.Η. για την μείωση της 
τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος. Ο κ. Σταθάκης 
κατά τη διάρκεια συνάντησης με τη διοίκηση της 
εταιρείας την Παρασκευή στη Λάρυμνα όπου είναι 
και το εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ ξεκαθάρισε ότι "η 
συγκεκριμένη συμφωνία έχει στρατηγική σημα-
σία για τη συνέχιση της λειτουργίας της ΛΑΡΚΟ 
αλλά και της Δ.Ε.Η." όπως είπε χαρακτηριστικά, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Προσδιόρισε ακόμη 
ότι η συγκεκριμένη συμφωνία θα αποτυπωθεί και 
στα οικονομικά στοιχεία και των δύο πλευρών και 
διευκρίνισε ωστόσο ότι η ΛΑΡΚΟ θα πρέπει να 
πληρώνει κάθε μήνα ένα ποσό 
ενώ τα παλιά χρέη έχουν ρυθ-
μιστεί για το μέλλον και όταν οι 
τιμές του νικελίου στην διεθνή 
αγορά αυξηθούν σοβαρά. Μά-
λιστα απηύθυνε έκκληση προς 
όλες τις πλευρές να συμβάλουν 
για να υλοποιηθεί η συγκεκρι-
μένη συμφωνία. Από την πλευ-
ρά της η διοίκηση της ΛΑΡΚΟ 
χαρακτήρισε σημαντική τη συ-
γκεκριμένη συμφωνία, ωστόσο 
προσδιόρισε ότι οι προσπάθειες 
της είναι στην κατεύθυνση μεί-
ωσης του κόστους παραγωγής. 
Τόνισαν μάλιστα ότι μέχρι τώρα 
έχει πέσει κάτω από τις 14.000 
δολ. τον τόνο και ότι "χρειάζε-
ται ακόμη μείωση του κόστους 
παραγωγής από το οποίο εξαρ-
τάται και η βιωσιμότητα της 
επιχείρησης" όπως είπαν. Η διοίκηση της ΛΑΡΚΟ 
επανέφερε το θέμα των κρατικών ενισχύσεων το 
οποίο έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζοντας 
πως δίδεται μια μεγάλη μάχη αυτή την περίοδο 
αλλά κανείς δεν ξέρει ποια θα είναι η εξέλιξη 
παρά το γεγονός όπως σημείωσαν τα στελέχη 
της ΛΑΡΚΟ "οι εξελίξεις είναι πολύ καλές". Ο κ. 
Σταθάκης προσδιόρισε ότι ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 
τον τομέα των κρατικών ενισχύσεων "τα δεδομένα 
είναι πάρα πολύ σκληρά στην Ευρωπαϊκή Ένωση" 
και ακόμη ότι "δεν υπάρχει καμία δυνατότητα δι-
απραγμάτευσης". Έδειξε όμως να αποδέχεται τις 
προτάσεις της διοίκησης της ΛΑΡΚΟ που σημει-
ώνει ότι "ήδη τα συγκεκριμένα δάνεια αποπληρώ-
νονται στις τράπεζες" εκφράζοντας την φιλοδοξία 
ότι το ευμενές σενάριο να είναι εκείνο το οποίο θα 
κυριαρχήσει το επόμενο διάστημα. Ωστόσο εκείνο 
που τέθηκε ως μείζον θέμα από την πλευρά της 
διοίκησης και προβλημάτισε τον ίδιο τον υπουργό 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας είναι το θέμα της 
παλιάς ΛΑΡΚΟ. "Υπάρχουν απαιτήσεις από την 
παλιά ΛΑΡΚΟ η οποία εδώ και 26 χρόνια βρίσκε-
ται σε εκκαθάριση τις όποιες απαιτήσεις της διεκ-

δικεί από περιουσιακά στοιχεία της υφιστάμενης 
εταιρείας. Κάθε φορά που η νέα ΛΑΡΚΟ πάει να 
το πάρει πάνω της δεσμεύονται περιουσιακά στοι-
χεία για οφειλές στην παλιά ΛΑΡΚΟ" είπαν χαρα-
κτηριστικά. Τόσο η διοίκηση της εταιρείας όσο και 
ο υπουργός σημείωσε ότι είναι ένα από τα θέματα 
τα οποία θα πρέπει σιγά-σιγά να ξεκαθαρίσουν 
"καθώς ένα καθαρό τοπίο θα βελτιώσει τους οικο-
νομικούς όρους της επιχείρησης και θα της δώσει 
δυνατότητα διεκδίκησης πόρων από το τραπεζικό 
σύστημα". Η διοίκηση της εταιρείας ζήτησε από το 
υπουργείο την αρωγή του στην εξέλιξη αυτών των 
κρίσιμων υποθέσεων, ενώ σημείωσε πως οι οικο-
νομικοί δείκτες βελτιώνονται για την επιχείρηση 
παρά το γεγονός ότι η τιμή του νικελίου διεθνώς 

παραμένει καθηλωμένη".
 
-Ενστάσεις από τους εργαζόμενους:  Απέρριψε 
οποιαδήποτε σκέψη για ιδιωτικοποίηση ο υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Σταθάκης 
στη συνάντηση που είχε με το σωματείο των ερ-
γαζομένων. Ο υπουργός απέρριψε το ενδεχόμενο 
διχοτόμησης ή τριχοτόμησης της εταιρείας που 
υπήρχε ως σενάριο στο παρελθόν και υπογράμ-
μισε ότι καταβάλλεται προσπάθεια νοικοκυρέ-
ματος της επιχείρησης από την ίδια τη διοίκηση 
τονίζοντας ένα προς ένα τα θέματα που έχουν 
τεθεί σε προτεραιότητα. Επανέλαβε και προς 
την πλευρά του σωματείου των εργαζομένων την 
προσπάθεια που γίνεται "να απαλλαγεί η ΛΑΡΚΟ 
από αγκάθια που έχουν σχέση με το παρελθόν" 
και μάλιστα προσπάθησε να διασκεδάσει τους 
φόβους των εργαζομένων οι οποίοι σημείωσαν 
κατά τη διάρκεια της συνάντησης ότι "όταν απαλ-
λαγεί ΛΑΡΚΟ από τέτοια βαρίδια όπως είναι το 
θέμα της παλιάς εταιρείας τότε ετοιμάζετε μια 
"νυφούλα" έτοιμη για ιδιωτικοποίηση" όπως είπε 
ο πρόεδρος του σωματείου Ανδρέας Κορέντζελος 

για να επαναλάβει ο κ. Σταθάκης πολλές φορές 
ότι "η κυβερνητική πολιτική θέλει τη ΛΑΡΚΟ στο 
δημόσιο, εκσυγχρονισμένη και παραγωγική". Οι 
εργαζόμενοι από την πλευρά τους θεώρησαν ότι 
η συμφωνία με τη Δ.Ε.Η. είναι ετεροβαρής κα-
θώς η ΛΑΡΚΟ θα πρέπει να πληρώνει περίπου 3 
εκ. ευρώ το μήνα και όπως μάλιστα σημείωσε ο 
πρόεδρος των εργαζομένων Ανδρέας Κορέντζε-
λος "υπάρχει περίπτωση σε κάποιους μήνες να 
μην υπάρχουν χρήματα να πληρωθούμε τους μι-
σθούς". Ο κ. Σταθάκης απαντώντας στους φόβους 
των εργαζομένων σημείωσε ότι "η συγκεκριμένη 
συμφωνία που έχει επιτευχθεί θα βελτιώσει το οι-
κονομικό προφίλ της ΛΑΡΚΟ και σιγά-σιγά θα την 
απαλλάξει από βαρίδια του παρελθόντος". Είναι 

χαρακτηριστικό ότι οι εργαζόμε-
νοι από την πλευρά τους εξέφρα-
σαν ενστάσεις για το business 
plan το οποίο προετοιμάζει η 
διοίκηση της επιχείρησης καθώς 
όπως είπαν "προβλέπονται μειώ-
σεις του μισθολογικού κόστους 
σε ετήσια βάση που φτάνουν τα 
16 εκατομμύρια ευρώ". Μάλιστα 
ο κ. Κορέντζελος σημείωσε με 
νόημα ότι κάτι τέτοιο δεν μπο-
ρεί να γίνει αφού άλλωστε εμείς 
πληρώσαμε και μάλιστα αρκετά" 
είπε ο πρόεδρος του σωματείου 
κ. Ανδρέας Κορέντζελος ανακοι-
νώνοντας έμμεσα και την στάση 
του σωματείου για τις επικεί-
μενες διαπραγματεύσεις για τη 
συλλογική σύμβαση. Ο κ. Σταθά-
κης κάλεσε όλες τις πλευρές "να 
ανταποκριθούν με υπευθυνότητα 

στη βιωσιμότητα της επιχείρησης" τονίζοντας ότι 
"το κρίσιμο σημείο είναι η συγκεκριμένη επιχεί-
ρηση να ανταποκριθεί στο ρόλο της". Τέλος, τόσο 
από σωματείο των εργαζομένων στη ΛΑΡΚΟ όσο 
και το σωματείο μετάλλου έθεσαν θέμα στον κ. 
υπουργό να πιέσει τη διοίκηση έτσι ώστε να εν-
σωματώσει στο μόνιμο δυναμικό της ΛΑΡΚΟ τους 
εργαζόμενους για 10 και 15 χρόνια σε εργολαβίες 
οι οποίες λειτουργούν μέσα στην επιχείρηση. Ο 
κ. Σταθάκης σημείωσε ότι "ήδη η διοίκηση έχει 
δώσει τέτοια δείγματα αφού έχει κινηθεί προς 
αυτή την κατεύθυνση έστω και με αργά βήματα". 
Επανέλαβε για μια ακόμη φορά την πολιτική βού-
ληση της κυβέρνησης να παραμείνει σε δημόσιο 
χαρακτήρα της ΛΑΡΚΟ και απέρριψε τις αιτιάσεις 
των εργαζομένων για οποιοδήποτε ενδεχόμενο 
ιδιωτικοποίησης. "
Η ΛΑΡΚΟ έχει μέλλον μπροστά της καθώς όπως 
μας λένε οι ειδικοί τα υπάρχοντα μεταλλεύματα 
επαρκούν για 25 ή 30 χρόνια ακόμη" σημείωσε 
χαρακτηριστικά ο Γιώργος Σταθάκης τονίζοντας 
συγχρόνως την ανάγκη για συναίνεση από όλες 
τις πλευρές. 
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Η συμφωνία ΔΕΗ-ΛΑΡΚΟ βάση για την εξεύρεση βιώσιμη λύσης, 
ανακοίνωσε το υπουργείο ΠΕΝ

Τι ζήτησαν δήμαρχοι και φορείς της Φθιώτιδας από τον ΥΠΕΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει τη στήριξη του Κοινοβουλίου  
στην εμπορική συμφωνία με τον Καναδά

Συνάντηση Σταθάκη-Μπακογιάννη για το φυσικό αέριο  
στη Στερεά Ελλάδα

Στο σχετικό δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ όσον αφορά το θέμα 
της ΛΑΡΚΟ σημειώνονται τα εξής: Ο Υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, πραγματοποί-
ησε επίσκεψη στο εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ, στη Λάρυμνα, 
στο πλαίσιο της περιοδείας του στην Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδος. Κατά τη συνάντηση που είχε με τη Διοίκηση 
της εταιρίας και τους εργαζομένους, ο Υπουργός τόνισε 
ότι θέση της κυβέρνησης είναι η προστασία του δημόσι-
ου χαρακτήρα της ΛΑΡΚΟ, με ενιαία μορφή και ως εκ 
τούτου δεν υφίστανται σενάρια ιδιωτικοποίησης της. Ο 
κ. Σταθάκης αναφέρθηκε στην πρόσφατη συμφωνία-
πλαίσιο που επιτεύχθηκε, ύστερα από πρωτοβουλία του 

ΥΠΕΝ, μεταξύ ΔΕΗ και ΛΑΡΚΟ, χαρακτηρίζοντας την 
«καθοριστικής σημασίας για την ευρωστία της εταιρί-
ας». Η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει τρεις άξονες: 1.Τη 
διασφάλιση της καλύτερης δυνατής τιμής για την προ-
μήθεια ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ στη ΛΑΡΚΟ. 
2. Τη διαμόρφωση πλαισίου αποπληρωμής των οφειλών 
της ΛΑΡΚΟ προς τη ΔΕΗ, που θα συναρτάται αποκλει-
στικά από πολύ υψηλές τιμές του νικελίου διεθνώς. 3. 
Τη γρήγορη ολοκλήρωση της Διαιτησίας, για την περίοδο 
Ιούλιος 2010-Δεκέμβριος 2013, με βάση τη συμφωνη-
θείσα, πρόσφατα, τιμή. Η συμφωνία αυτή, σε συνδυασμό 
με πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει το ΥΠΕΝ, για την 

επίλυση των ιδιοκτησιακών ζητημάτων της ΛΑΡΚΟ, θα 
δώσει, όπως υπογράμμισε ο Υπουργός, νέα πνοή στην 
εταιρία. Προς την κατεύθυνση αυτή θα συμβάλει και το 
στρατηγικό πλάνο ανάπτυξης, που εκπονεί σε αυτή τη 
φάση η Διοίκηση της ΛΑΡΚΟ. Επίσης, ο κ. Σταθάκης 
τάχθηκε υπέρ των σταθερών εργασιακών σχέσεων. 
Σε αυτό το πλαίσιο,  έγινε γνωστό από την πλευρά της 
Διοίκησης της ΛΑΡΚΟ ότι θα συνεχιστεί η σταδιακή εν-
σωμάτωση των εργολαβιών στο μόνιμο προσωπικό. «Η 
ΛΑΡΚΟ έχει μέλλον», κατέληξε ο Υπουργός. «Λύνοντας 
τα προβλήματα του παρελθόντος, θα αναβαθμισθεί η 
αξία της και θα καταστεί βιώσιμη».

Πολύωρη συνάντηση είχε στη Λαμία ο υπουργός με εκπρο-
σώπους φορέων και την τοπική διοίκηση. Οι εκπρόσωποι των 
φορέων, των επιμελητηρίων και των δήμων έθεσαν υπόψη του 
κ. Σταθάκη ζητήματα σχετικά με το φυσικό αέριο και τις διαδι-
κασίες για να φτάσει και να διανέμεται σε όλες τις πόλεις της 

Στερεάς Ελλάδας, τα επιμέρους περιβαλλοντικά θέματα και 
ιδίως τα σχετικά με τους δασικούς χάρτες, καθώς και θέματα 
διαχείρισης υδάτων, όπως και σχετικά με την περιβαλλοντική 
ισορροπία. Οι δήμαρχοι που έδωσαν το παρών στη συνάντηση 
έθεσαν επιμέρους ζητήματα γενικότερου ενδιαφέροντος, όπως 

είναι ο Σπερχειός, οι περιοχές Νατούρα, η λειτουργία των φο-
ρέων προστασίας, όπως επίσης και θέματα σχετικά με επενδύ-
σεις, οι οποίες εξαρτώνται από διάφορες ερμηνείες γύρω από 
περιβαλλοντικά θέματα. Ο κ. Σταθάκης ζήτησε περισσότερο να 
ενημερωθεί από τα επιμέρους θέματα πριν δώσει απαντήσεις.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ψήφισε την περασμένη εβδομάδα  υπέρ της Συνολικής Οικο-
νομικής και Εμπορικής Συμφωνίας (CETA) μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, ολοκληρώνοντας 
τη διαδικασία κύρωσης αυτής της συμφωνίας σε επίπεδο ΕΕ. Ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλοντ 
Γιούνκερ, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας στο Στρα-
σβούργο, δήλωσε: «Η σημερινή ψηφοφορία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αποτελεί σημαντι-
κό ορόσημο για τη δημοκρατική διαδικασία της επικύρωσης της συμφωνίας με τον Καναδά 
και επιτρέπει, επίσης, την προσωρινή έναρξη ισχύος της. Ως αποτέλεσμα, οι εταιρείες και 
οι πολίτες της ΕΕ θα αρχίσουν να δρέπουν τα οφέλη που προσφέρει η συμφωνία το συντο-
μότερο δυνατό. Η εν λόγω εμπορική συμφωνία αποτέλεσε αντικείμενο κοινοβουλευτικής 
εξέτασης σε βάθος, η οποία αντικατοπτρίζει το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών για την 
πολιτική εμπορίου. Οι εντατικές ανταλλαγές απόψεων για τη CETA, καθ’ όλη τη διάρκεια της 
διεργασίας, μαρτυρούν τη δημοκρατική φύση της λήψης αποφάσεων στην Ευρώπη. Η προο-
δευτική αυτή συμφωνία είναι μια ευκαιρία για να συνδιαμορφώσουμε την παγκοσμιοποίηση 
και να επηρεάσουμε τον καθορισμό κανόνων για το παγκόσμιο εμπόριο. Το καλύτερο πα-
ράδειγμα είναι οι εργασίες που έχουμε ήδη ξεκινήσει με τους Καναδούς φίλους μας για να 

καθορίσουμε πολυμερείς κανόνες που θα αφορούν επενδυτικά ζητήματα. Καλώ τώρα όλα 
τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν εμπεριστατωμένη και σε βάθος συζήτηση, σε εθνικό επίπεδο, 
με τα ενδιαφερόμενα μέρη στο πλαίσιο της εθνικής διαδικασίας κύρωσης της συμφωνίας». 
Η Επίτροπος αρμόδια για το εμπόριο κ. Σεσίλια Μάλμστρομ δήλωσε: «Η ψηφοφορία αυτή 
είναι η αρχή μιας νέας εποχής στις σχέσεις ΕΕ-Καναδά -μαζί στέλνουμε ένα ηχηρό μήνυμα 
σήμερα. Χτίζοντας γέφυρες και όχι τείχη, μπορούμε μαζί να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν οι κοινωνίες μας. Σ’ αυτούς τους αβέβαιους καιρούς, όπου ο προστα-
τευτισμός γνωρίζει άνοδο σε όλο τον κόσμο, η CETA υπογραμμίζει την ισχυρή δέσμευσή μας 
για βιώσιμο εμπόριο. Ο Καναδάς είναι στενός σύμμαχος της Ευρώπης. Μάς ενώνουν κοινές 
αξίες και ιδανικά όπως και η δέσμευσή μας για ανοικτές αγορές και δίκαιες κοινωνικές 
πολιτικές. Ο Καναδάς είναι σημαντικός οικονομικός εταίρος, με εμπορικές συναλλαγές που 
αγγίζουν ετησίως τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ.  Μόλις το καναδικό κοινοβούλιο κυρώσει τη 
συμφωνία αυτή, το επόμενο βήμα είναι να τεθεί προσωρινά σε εφαρμογή -κάτι που μπορεί 
να γίνει γρήγορα και αποτελεσματικά. Οι πολίτες και οι εταιρείες από τις δύο πλευρές του 
Ατλαντικού θα πρέπει να δρέψουν τα οφέλη πολύ σύντομα.»

Με τον  περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κώστα Μπακογιάννη  συναντήθηκε την Παρασκευή 
κατά την επίσκεψη του στη Φθιώτιδα  ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Στα-
θάκης. Σύμφωνα με τοΑΠΕ-ΜΠΕ κατά την συνάντηση, ο κ. Μπακογιάννης ενημέρωσε τον 
υπουργό για την εξέλιξη των έργων της Περιφέρειας για το φυσικό αέριο, παρουσιάζοντας 
το χρονοδιάγραμμα, αλλά και τις πρωτοβουλίες που αναπτύχθηκαν για την ολοκλήρωση του. 
Επίσης, ο υπουργός ενημερώθηκε και για την τεράστια κινητοποίηση της Περιφέρειας, των 
φορέων και των πολιτών της Στερεάς Ελλάδας για την εξυγίανση του Ασωπού και την δη-
μιουργία επιχειρηματικού πάρκου στην περιοχή. Ο Περιφερειάρχης εξέφρασε την αντίθεση 
των κατοίκων της Στερεάς Ελλάδας που αποτυπώθηκε και σε ψήφισμα του Περιφερειακού 

Συμβουλίου για τον τρόπο κατάρτισης των δασικών χαρτών της χώρας. Μετά την συνάντηση 
ο κ. Μπακογιάννης δήλωσε: «Χαίρομαι γιατί ο υπουργός αναγνώρισε τις προσπάθειες και τον 
αγώνα που κάνουμε τόσο για το φυσικό αέριο όσο και για τον Ασωπό. Είναι δύο στοιχήματα 
που κερδίζει η Περιφέρεια και είμαστε περήφανοι γι αυτό. Από τη μία πλευρά, τα έργα για το 
φυσικό αέριο προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος και από την άλλη, ο σχεδιασμός και το 
όραμά μας για τον Ασωπό παίρνει σάρκα και οστά, με σταθερά βήματα. Όμως, έθεσα, και θα 
το κάνω όπου και όπως μπορώ, το θέμα των δασικών χαρτών. Πάμε να διορθώσουμε ένα λά-
θος με ένα ακόμη μεγαλύτερο λάθος. Μέχρι σήμερα δεν είχαμε καταφέρει να καταρτίσουμε 
δασικούς χάρτες και το κάνουμε με λάθος τρόπο. Θα το βρούμε μπροστά μας».
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ΔΕΗ: Ισορροπεί τώρα μεταξύ επιβίωσης και χρεοκοπίας
Στην πιο ευάλωτη φάση της ιστορίας της έχει εισέλθει 
η ΔΕΗ, που θυμίζει ολοένα και περισσότερο το ελληνι-
κό κράτος, σε μικρογραφία. Ο δημοσιογράφος Γιώργος 
Φυντικάκης γράφει αναλυτικά στα «Νέα» για το θέμα 
της ΔΕΗ ότι:  Χρωστά παντού και της χρωστούν οι πά-
ντες, έχει μπροστά της δύο ομόλογα 500 εκατ. ευρώ που 
λήγουν ώς τον Απρίλιο και αν δεν τα πληρώσει κινδυ-
νεύει με χρεοκοπία, όπως είπε πρόσφατα ο επικεφαλής 
της Μανώλης Παναγιωτάκης, ενώ η τρόικα της ζητά να 
πουλήσει μονάδες (ή και να πουληθεί), προκειμένου 
να επιβιώσει. Την ίδια στιγμή κουβαλά στην πλάτη της 
όλες τις παθογένειες του Δημοσίου, από την έλλειψη 
εκσυγχρονισμού μέχρι την αδυναμία απολύσεων ακόμη 
και για απλά πειθαρχικά παραπτώματα όπως κλοπή, και 
την κακώς εννοούμενη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία. 
Και ίσως η μοναδική της διαφορά με το ελληνικό κράτος 
να είναι ότι ενώ εκείνο μετακυλύει μονίμως τα βάρη του 
προϋπολογισμού στους φορολογουμένους υπερφορο-
λογώντας τους, η ΔΕΗ δεν μπορεί να κάνει το ίδιο αυ-
ξάνοντας όπως κάποτε τα τιμολόγια στο ρεύμα, καθώς οι 
πελάτες της θα έφευγαν μαζικά προς τους ανταγωνιστές 
της.
-Μονόδρομος ο εκσυγχρονισμός: Δίχως διάθεση για 
κινδυνολογία, ο μεγάλος ασθενής της ελληνικής οικονο-
μίας βαδίζει ανάμεσα στην επιβίωση και τη χρεοκοπία. 
Ως αποτέλεσμα, η είσοδος στη ΔΕΗ ενός στρατηγικού 
επενδυτή που θα πάρει και το μάνατζμεντ ψιθυρίζεται 
τελευταίως όλο και συχνότερα ως μονόδρομος για να 
εκσυγχρονιστεί η εταιρεία και να λειτουργήσει με πιο 
ευέλικτο τρόπο. Το συζητούν κατ' ιδίαν στελέχη του οι-
κονομικού επιτελείου υποστηρίζοντας ότι η παρουσία 
ενός μεγάλου ξένου παίκτη στην εταιρεία θα της προ-
σφέρει οξυγόνο και φρέσκα κεφάλαια, δίχως τα οποία 
η Επιχείρηση οδηγείται με μαθηματική ακρίβεια στην 
κατάρρευση. Το λένε όμως μεταξύ τους και στελέχη της 
ίδιας της ΔΕΗ, που μιλούν για την ανάγκη να φύγει η 
Επιχείρηση από την αγκαλιά του Δημοσίου, να πουληθεί 
το 17% και η υπόλοιπη να μπει στο υπερταμείο, μην τυχόν 
και «σουλουπωθεί», πετώντας τα βαρίδια, αφού δεν θα 
τη θεωρεί πια φέουδό του ο κάθε υπουργός Ενέργειας. 
Είναι είδηση να ακούει κανείς διευθυντές με μεγάλη 
εμπειρία στα εργοτάξια να ομολογούν ότι βλέπουν πως η 
ΔΕΗ κινδυνεύει να σκάσει στα χέρια τους, αφού ήδη δυ-
σκολεύεται να πληρώσει εργολάβους και προμηθευτές, 
και αύριο, ποιος ξέρει, ίσως και τους ίδιους.
«Κάθε μέρα που περνάει δίχως η κυβέρνηση να τολμά 
να πάρει γενναίες αποφάσεις, κοστίζει στη ΔΕΗ, και 
όσο δεν της επιτρέπεται να λειτουργήσει με ένα πιο 
ευέλικτο μάνατζμεντ, τόσο θα είναι δέσμια πολιτικών 
παρεμβάσεων, θα αδυνατεί να κόψει το ρεύμα στους 
μπαταξήδες ή να απολύσει προσωπικό» είναι το μήνυ-
μα που μεταφέρουν τα στελέχη αυτά. Μιλούν επίσης για 
την ανάγκη να απαλλαγεί η ΔΕΗ από τους αναχρονιστι-
κούς κανονισμούς προσωπικού, να πάψει να πληρώνει 
απαλλοτριώσεις για χωράφια γύρω από τα ορυχεία της 
Πτολεμαΐδας σε τιμές δεκαπλάσιες των αγοραίων, και να 
προσλάβει ικανά στελέχη από την ελεύθερη αγορά, και 
όχι από τα γύρω χωριά, όπως την υποχρεώνει σήμερα το 
ξεπερασμένο κριτήριο της εντοπιότητας. Τέτοιες φωνές 

θα ενισχύονται όσο η Επιχείρηση θα βρίσκεται στο μάτι 
του κυκλώνα, όπως συμβαίνει από την περασμένη Τρίτη, 
όταν μια στρατιά από 30 ελεγκτές της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής Ανταγωνισμού άρχισαν να ξεσκονίζουν τα αρχεία 
της, όπως και εκείνα του ΑΔΜΗΕ. Σκοπός τους, να βρουν 
αποδεικτικά στοιχεία χειραγώγησης των τιμών στην αγο-
ρά ενέργειας κατά την τελευταία εξαετία. Δίχως να έχει 
κανείς αποδείξεις ότι η απόβαση της DG Com συνδέεται 
άμεσα με τις πιέσεις της τρόικας για εκποίηση μονάδων, 
τα δύο γεγονότα δεν παύουν να αλληλεπιδρούν μεταξύ 

τους. Ούτως ή άλλως, η εμπειρία του παρελθόντος έχει 
δείξει ότι δεν πρόκειται για απλές συμπτώσεις. Την ίδια 
στιγμή που η Επιχείρηση ελέγχεται εξονυχιστικά για το 
αν χρησιμοποιεί τα λιγνιτικά και υδροηλεκτρικά της ερ-
γοστάσια για να κρατά χαμηλά τις τιμές χονδρικής και να 
εμποδίζει τη δράση των ανταγωνιστών της, οι δανειστές 
πιέζουν για άμεση πώληση του 40% των λιγνιτικών και 
υδροηλεκτρικών της μονάδων.
-Κίνδυνος να πουληθεί κοψοχρονιά: Οι πιέσεις των 
δανειστών δεν απαντούν όμως στο βασικότερο ερώτη-
μα: αν θα βρεθεί επενδυτής να βάλει βαθιά το χέρι στην 
τσέπη για να αγοράσει μονάδες της ΔΕΗ ή αν αυτές θα 
πουληθούν τελικά κοψοχρονιά. Πόσω μάλλον όταν στην 
πλειονότητά τους είναι παλαιές, ενώ τα ορυχεία χρή-
ζουν εκτεταμένου εκσυγχρονισμού και απασχολούν ένα 
προσωπικό με μέσο όρο ηλικίας τα 50 χρόνια, το οποίο 
έχει «πλαφονάρει» μισθολογικά στο ανώτατο όριο (4.750 
ευρώ μεικτά). Αρκεί να σκεφτεί κανείς ότι μόνο η ανανέ-
ωση του στόλου των φορτηγών, μαζί με τους εκσκαφείς 
και τους αποθέτες στο ορυχείο του Νότιου Πεδίου της 
ΔΕΗ στην Πτολεμαΐδα, απαιτεί γύρω στα 50 εκατ. ευρώ. 
Έπειτα, οι παλαιοί εργαζόμενοι με είκοσι και τριάντα 
χρόνια υπηρεσίας, όπως οι 200 που έχουν συμπληρώσει 
τα όρια συνταξιοδότησης και είναι προς αποχώρηση, κο-
στίζουν ετησίως στη ΔΕΗ γύρω στα 6.000 ευρώ έκαστος. 
Το κυριότερο ωστόσο είναι ότι ο αυριανός αγοραστής 
μονάδων ή στρατηγικός επενδυτής της ΔΕΗ θα πρέπει 
να έρθει αντιμέτωπος με το βαθύ Δημόσιο. Δηλαδή με 
την Αρχαιολογική Υπηρεσία, η οποία κάθε φορά που 
η ΔΕΗ ξεκινά νέες εκσκαφές στα ορυχεία, παρεμβαί-

νει για να προστατέψει τυχόν ευρήματα. Έχει φτάσει η 
Επιχείρηση να πληρώσει τα τελευταία χρόνια 100 εκατ. 
ευρώ στο υπουργείο Πολιτισμού προκειμένου να πάρει 
την έγκριση της Αρχαιολογικής Υπηρεσίας για έργα σε 
Κοζάνη και Φλώρινα. Αντιμέτωπος θα έρθει επίσης με 
έντονες συνδικαλιστικές αντιδράσεις όταν θα χρειαστεί 
να αλλάξει τον αναχρονιστικό κανονισμό προσωπικού, 
που αφενός προβλέπει ελαφρές ποινές για πειθαρχικά 
παραπτώματα (π.χ. 4 μήνες παύση εργασιών για κλοπή 
στο εργοτάξιο), αφετέρου αυτές εγκρίνονται από πει-

θαρχικά συμβούλια στα οποία συμμετέχουν εκπρόσω-
ποι των εργαζομένων. Έτερο εμπόδιο, το πλαίσιο για 
τις απαλλοτριώσεις, που έπειτα από τροπολογία των 
τοπικών βουλευτών, δεν υποχρεώνει το δικαστήριο 
να αιτιολογεί τη διαφορά ανάμεσα στην εμπορική τιμή 
και εκείνη που επιδικάζει για την απαλλοτρίωση. Ως εκ 
τούτου η ΔΕΗ καταβάλλει αποζημιώσεις 5.000 και 6.000 
ευρώ ανά στρέμμα, όταν οι αγοραίες τιμές δεν ξεπερ-
νούν τα 600 - 800 ευρώ. Τέτοιες αβαρίες θα βρει μπρο-
στά του ο αυριανός επενδυτής της ΔΕΗ εφόσον η τρόικα 
επιμείνει στις πιέσεις να βγουν στο σφυρί μονάδες της. 
Το σχέδιο είναι παλιό και περιλαμβάνει πώληση του 40% 
των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών εργοστασίων της 
Επιχείρησης τον Ιούλιο του 2018, εφόσον οι δανειστές 
αποφανθούν σε τέσσερις μήνες από σήμερα (τον Ιούνιο 
του 2017) ότι η πορεία μείωσης του μεριδίου της ΔΕΗ 
αποκλίνει από τους στόχους. Σύμφωνα με αυτούς, το πο-
σοστό της εταιρείας στην αγορά λιανικής πρέπει να έχει 
πέσει από 89,83% τον Δεκέμβριο του 2016, σε 75,24% τον 
Δεκέμβριο του 2017, δηλαδή να έχει μειωθεί κατά 15%. 
Πρόκειται όμως για επίδοση εξαιρετικά μαξιμαλιστική. 
Έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα θεωρείται εντε-
λώς απίθανο να έχει προλάβει η αγορά έως τον Ιούνιο 
να αποκτήσει μια τέτοια δυναμική που να προοιωνίζεται 
τόσο μεγάλη απώλεια μεριδίου για τη ΔΕΗ μέσα σε έναν 
χρόνο. Κάτι παραπάνω λοιπόν θα ξέρουν οι δανειστές 
που ζητούν να διατυπωθεί ρητά ότι θα πουληθούν αμέ-
σως εργοστάσια σε περίπτωση που δεν επιτευχθούν οι 
στόχοι μέσω των υποχρεωτικών δημοπρασιών πώλησης 
ρεύματος (ΝΟΜΕ).
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Την ανάγκη επιδίωξης μιας στενής συνεργασίας με την 
τοπική αυτοδιοίκηση για την επίτευξη κοινών στόχων, 
υπογράμμισε ο νέος διευθύνων σύμβουλος της Fraport 
Greece, Alexander Zinell, κατά την επίσκεψή του που 
πραγματοποίησε στην Καβάλα και στη διάρκεια της συ-
νάντησης που είχε με τον αντιπεριφερειάρχη Καβάλας, 
Θόδωρο Μαρκόπουλο, παρουσία και του εντεταλμένου 
συμβούλου για θέματα τουρισμού της Περιφέρειας 
Α.Μ.- Θ., Μιχάλη Αμοιρίδη.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο κ. Zinell παρουσίασε στον αντιπεριφερειάρχη το νέο 
αερολιμενάρχη του αεροδρομίου της Καβάλας "Μέγας 
Αλέξανδρος", Νίκο Δασκάλου και τόνισε ότι "μοιραζό-
μαστε όλοι τους ίδιους στόχους για αύξηση της επιβα-
τικής κίνησης και της ικανοποίησης των επιβατών και 
δημιουργία επιχειρηματικών ευκαιριών για την περιοχή. 
Πιστεύουμε πολύ στις προοπτικές ανάπτυξης του αερο-
δρομίου Καβάλας, καθώς και των άλλων αεροδρομίων. 
Συνεπώς, έχουμε συγκεκριμένα σχέδια για την αναβάθ-
μιση του κάθε αεροδρομίου". Ο διευθύνων σύμβουλος 
της Fraport Greece επισήμανε ακόμα στις δηλώσεις 
τους προς τους δημοσιογράφους ότι εκτός από την 
προκαταβολική επένδυση των 1,2 δισ. ευρώ για τα 14 
αεροδρόμια, θα επενδυθούν επιπλέον 330 εκατομμύρια 
ευρώ για την ανάπτυξή τους μέσα στα επόμενα τέσσε-

ρα χρόνια. Υπογράμμισε, επίσης, ότι η νέα εταιρεία θα 
αναλάβει τη διαχείριση του αεροδρομίου της Καβάλας 
όπως και των άλλων περιφερειακών αεροδρομίων της 
χώρας τον προσεχή Μάρτιο. Σε ό,τι αφορά τις θέσεις ερ-
γασίας ο Alexander Zinell διαβεβαίωσε ότι "ήδη έχουμε 
στελεχώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τις θέσεις στο αερο-
δρόμιο, ενώ θα γίνουν και άλλες προσλήψεις το επόμενο 
διάστημα. Παράλληλα, προχωράμε στη δημιουργία πυ-
ροσβεστικού κλιμακίου, το οποίο θα δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας, όπως επίσης θα υπάρξουν και νέες 
προοπτικές και συνεργασίες χρόνο με το χρόνο". Στο τέ-
λος της συνάντησης ο κ. Μαρκόπουλος δώρισε στον δι-
ευθύνοντα σύμβουλο της Fraport Greece μια γκραβού-
ρα των αρχαίων Φιλίππων που πλέον συγκαταλέγονται 
στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, 
με σκοπό, όπως είπε, "να αναδείξουμε συμβολικά ότι το 
αεροδρόμιο μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη της πε-
ριοχής ευρύτερα, λειτουργώντας ως πολλαπλασιαστής 
σε όλους τους τομείς". Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής 
του στην Καβάλα ο κ. Zinell, συναντήθηκε με τη δήμαρ-
χο της πόλης, Δήμητρα Τσανάκα και το δήμαρχο Νέστου, 
Βαγγέλη Τσομπανόπουλο, ενώ συναντήθηκε και με τους 
εργαζομένους της Fraport Greece που έχουν προσλη-
φθεί για τη λειτουργία του αεροδρομίου της Καβάλας.

Για τα  σχέδια ανάπτυξης του αεροδρομίου  
"Μέγας Αλέξανδρος" μίλησε ο  νέος διευθύνων 

σύμβουλος της Fraport Greece

Η δημοσίευση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 
Β 4326/2016) για την έγκριση του Εθνικού Σχεδίου Δια-
χείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων (ΕΣΔΕΑ), αποτελεί την 
τρίτη μεγάλη θεσμική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, στον 
τομέα των αποβλήτων,  μετά την θέσπιση του Εθνικού 
Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) – Προγράμμα-
τος Πρόληψης Δημιουργίας Αποβλήτων και των Περιφε-
ρειακών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ). Σε 
συνέχεια ανακοινώσεων, που έκανε ο αν. υπουργός ΠΕΝ 
Σ. Φάμελλος στους δημοσιογράφους για την πολιτική του 
υπουργείου όσον αφορά τα επικίνδυνα απόβλητα εκδό-
θηκε από το υπουργείο ανακοίνωση που αναφέρεται στις 
προβλέψεις της ΚΥΑ για τον Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης 
Επικινδύνων Αποβλήτων, στην οποία αναλυτικά σημειώ-
νεται ότι:  Η ολοκλήρωση του ΕΣΔΕΑ έχει ως πρώτη άμε-
ση συνέπεια για την Ελλάδα την αποτροπή της χρηματικής 
κύρωσης των 3.000 ευρώ/ημέρα, που επιβλήθηκε από το 
Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στη χώρα μας, πριν προλάβει να 
εφαρμοσθεί. Το ΕΣΔΕΑ ακολουθεί τις αρχές και τις κα-
τευθύνσεις της Οδηγίας - Πλαίσιο για τα απόβλητα. Πα-
ράλληλα, καθορίζει τις κατευθύνσεις και τις προοπτικές 
διαχείρισης, έως το 2020, σύμφωνα με τις τάσεις που δι-
αγράφονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σήμερα αναδει-
κνύονται με τη Στρατηγική «Ευρώπη 2020», την πρόταση 
για το 7ο Πρόγραμμα Δράσης για το Περιβάλλον και τον 
Οδικό Χάρτη για την αποδοτικότητα των πόρων. Η εθνική 
πολιτική για τα απόβλητα αποτελεί, γενικότερα, τμήμα της 
εθνικής μας πολιτικής για την αειφόρο και βιώσιμη ανά-
πτυξη της χώρας, η οποία αποσκοπεί στην διασφάλιση 
της προστασίας του περιβάλλοντος, της ανθρώπινης υγεί-
ας και της ευημερίας των πολιτών. Αποβλέπει επίσης στον 
κοινωνικό, οικολογικό μετασχηματισμό του παραγωγικού 
μοντέλου στη μετάβαση προς μια οικονομία των κοινωνι-
κών αναγκών, που χρησιμοποιεί αποδοτικά τους πόρους, 
είναι φιλική στο περιβάλλον και στοχεύει στην αντιμετώ-
πιση των αποβλήτων ως πόρου, στο πλαίσιο μιας Κυκλι-
κής Οικονομίας. Απώτερος σκοπός είναι η ολοκληρωμέ-
νη και ορθολογική διαχείριση των αποβλήτων, ως πόρων 
και με τέτοιο τρόπο, ώστε να μειώνονται οι επιπτώσεις στο 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, καθώς και η θετική 
συνεισφορά στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.  
Ιδιαίτερη σημασία για την επίτευξη αυτού του σκοπού 
έχει η πλήρης εφαρμογή της πυραμίδας ιεράρχησης των 
τρόπων διαχείρισης, με προτεραιότητα στην πρόληψη πα-
ραγωγής, ως βέλτιστη επιλογή, ακολουθούμενη από την 
προετοιμασία για επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση, 
την ανάκτηση ενέργειας και τέλος, την ασφαλή διάθεση, 
ως τελευταία επιλογή διαχείρισης. Με βάση το παραπάνω 
πλαίσιο αναφοράς, οι άξονες της πολιτικής που καλείται 
να υπηρετήσει το ΕΣΔΕΑ είναι οι εξής: Προστασίας του 
περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, αυτάρκεια 
της χώρας σε δίκτυα και υποδομές συλλογής, ανάκτησης 
και διάθεσης των αποβλήτων, ολοκληρωμένη καταγραφή 
παραγωγής και ενίσχυση ελέγχων σε όλο το πλέγμα δι-
αχείρισης.  Προώθηση της αποδοτικής χρήσης των πό-
ρων, της επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης. 
Εφαρμογή της διευρυμένης ευθύνης του παραγωγού στη 
διαχείριση αποβλήτων, υποστήριξη του σχεδιασμού και 

της παραγωγής αγαθών, τα οποία λαμβάνουν υπόψη όλο 
τον κύκλο ζωής τους. Ευαισθητοποίηση και ενθάρρυνση 
της ενεργού συμμετοχής των πολιτών και της εκτενούς 
διαβούλευσης.  Εξορθολογισμός κόστους υπηρεσιών 
διαχείρισης αποβλήτων και προώθηση οικονομικά βιώ-
σιμων και περιβαλλοντικά αποδεκτών επενδύσεων στον 
τομέα των αποβλήτων, καθώς και της υποστήριξης πε-
ριβαλλοντικά φιλικών και καινοτόμων τεχνολογιών και 
των υφιστάμενων υποδομών που εφαρμόζουν Βέλτιστες 
Διαθέσιμες Τεχνικές.
-Οι στρατηγικές για την εφαρμογή της εθνικής πολιτι-
κής διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων είναι οι εξής: 
Εναρμόνιση με τον εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό, τα 
περιφερειακά χωροταξικά σχέδια και τα ΠΕΣΔΑ. Ανά-
πτυξη κατάλληλου δικτύου υποδομών ανάκτησης και 
διάθεσης. Ανάπτυξη κεντρικού μηχανισμού καταγραφής 
και επεξεργασίας δεδομένων παραγωγής και διαχείρισης 
αποβλήτων. Αποκατάσταση περιβαλλοντικής ζημιάς των 
ρυπασμένων περιοχών διάθεσης αποβλήτων. Αποτρο-
πή της εξαγωγής αποβλήτων, καθώς αυτό συνεπάγεται 
σημαντική απώλεια δυνητικών πόρων και ταυτόχρονα 
ευκαιριών ανακύκλωσης και ανάκτησης στη χώρα. Εξά-
λειψη παράνομης διακίνησης αποβλήτων. Ενίσχυση ελέγ-
χων - επιθεωρήσεων και μηχανισμών επιβολής για τη 
διασφάλιση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία. Ριζική 
αναθεώρηση της λειτουργίας των Συστημάτων Εναλλα-

κτικής Διαχείρισης (ΣΕΔ) και επανασχεδιασμός τους, στο 
πεδίο εφαρμογής των οποίων εντάσσονται επικίνδυνα 
απόβλητα. Προτεραιότητα στην ανάκτηση υλικών,  σε σχέ-
ση με την ανάκτηση μέσω της παραγωγής δευτερογενών 
καυσίμων.   Συμπληρωματική χρήση μεθόδων ανάκτησης 
ενέργειας, με την προϋπόθεση ότι δεν αλλοιώνουν τους 
στόχους ανάκτησης υλικών. Περιορισμός της διάθεσης σε 
χώρους υγειονομικής ταφής στα μη ανακτήσιμα απόβλη-
τα. Υποστήριξη περιβαλλοντικών και καινοτόμων τεχνο-
λογιών. Παροχή κινήτρων για την υλοποίηση οικονομικά 
και περιβαλλοντικά βιώσιμων επενδύσεων στον τομέα 
των επικίνδυνων αποβλήτων.  Ενίσχυση των υφιστάμε-
νων υποδομών για την ορθή διαχείριση των επικίνδυνων 
αποβλήτων τους, ώστε να δύνανται να λειτουργούν εξα-
ντλώντας τη δυναμικότητά τους.   Βελτίωση των όρων ερ-
γασίας και εξάλειψη επικίνδυνων και ανθυγιεινών συνθη-
κών στον τομέα της διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων. 
Ανάπτυξη αποτελεσματικού μηχανισμού συστηματικής 
ενημέρωσης, υποστήριξης και κατάρτισης των εμπλε-
κόμενων στην παραγωγή και διαχείριση επικίνδυνων 
αποβλήτων. Βελτίωση πρόσβασης στην πληροφορία των 
εμπλεκόμενων φορέων μέσω της ηλεκτρονικής διακυ-
βέρνησης.  Ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ των τοπικών 
κοινωνιών και των εμπλεκόμενων φορέων στη διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων, με στόχο την επίτευξη κοινωνι-
κών συναινέσεων και κοινωνικού ελέγχου.

Οι προβλέψεις της ΚΥΑ για τον Εθνικό Σχέδιο  
Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων
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 «Το μοντέλο της κρατικοδίαιτης οικονομίας 
ανήκει στο παρελθόν». Αυτό τονίζει ο Στέργιος 
Πιτσιόρλας, ο οποίος εμφανίζεται αισιόδοξος 
για την πορεία της οικονομίας, αλλά και για την 
αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου που θα γίνει 
τα επόμενα χρόνια. Υποστηρίζει ότι η αξιολόγη-
ση θα κλείσει άμεσα και ότι οι εκλογές θα γίνουν 
στο τέλος της τετραετίας, όταν θα κριθεί και η 
κυβέρνηση. Τέλος για τους «δραχμολάγνους» 
λέει με νόημα: «Δεν έχει κανείς το δικαίωμα 
να βάλει σε κίνδυνο την πορεία εξόδου από την 
κρίση και να ακυρώσει όλες αυτές τις θυσίες». 
Αναλυτικά η συνέντευξη του κ Πιτσιόρλα στην 
«Ημερησία» και στον δημοσιογράφο Θανάση 
Παπαδή έχει ως εξής: 
• H αβεβαιότητα για τις εξελίξεις στην οικονομία 
«παγώνει» την αγορά. Για ακόμη μια φορά η δια-
πραγμάτευση με τους δανειστές έχει μετατραπεί 
σε σίριαλ. Τι πιστεύετε ότι πήγε λάθος και πώς 
εκτιμάται ότι πρέπει να κλείσει η αξιολόγηση; 
Επιδίωξη της κυβέρνησης είναι η αξιολόγηση 
να κλείσει άμεσα. Η καθυστέρηση οφείλεται 
κατά κύριο λόγο στις διαφωνίες μεταξύ των δα-
νειστών μας και είναι κάτι που αποτελεί έναν 
αστάθμητο παράγοντα. Όμως, η Ελλάδα έχει 
ισχυρά επιχειρήματα που δύσκολα μπορούν να 
αγνοηθούν. Οι επιδόσεις της ελληνικής οικονο-
μίας είναι πολύ πάνω από τους στόχους και τις 
προβλέψεις και κυρίως η συνολική προσαρμογή 
που έχει επιτευχθεί είναι πάρα πολύ σημαντική. 
Θεωρώ λοιπόν ότι αυτή τη φορά η θέση μας στη 
διαπραγμάτευση είναι ισχυρή και αυτό επιτρέπει 
την εκτίμηση ότι η αξιολόγηση θα ολοκληρωθεί 
έγκαιρα.
• Τον τελευταίο καιρό έχει «φουντώσει» ξανά 
η συζήτηση γύρω από την επιστροφή σε εθνικό 
νόμισμα. Αν και η κυβέρνηση έχει δηλώσει ξε-
κάθαρα ότι είναι υπέρ της ευρωπαϊκής πορείας 
της χώρας, όλα τα σενάρια που διακινούνται δεν 
κάνουν μεγάλο κακό; Καθετί που δημιουργεί 
σύγχυση ως προς τους στόχους μας και τροφο-
δοτεί την αβεβαιότητα κάνει κακό. Ο ελληνικός 
λαός έχει υποβληθεί σε τεράστιες θυσίες προ-
κειμένου να φτάσουμε στο σημείο που είμαστε 
σήμερα. Δηλαδή ένα βήμα πριν από την έξοδο 
από την κρίση. Δεν έχει κανείς το δικαίωμα να 
βάλει σε κίνδυνο την πορεία εξόδου από την 
κρίση και να ακυρώσει όλες αυτές τις θυσίες.
• Πιστεύετε ότι η χώρα πρέπει να πάει σε εκλο-
γές σε περίπτωση που παραμείνουν στο τρα-
πέζι οι παράλογες απαιτήσεις των δανειστών; 
Όσα είπα πριν ισχύουν στο ακέραιο και για τη 
συζήτηση περί εκλογών. Η κυβέρνηση Τσίπρα 
έχει πάρει από τον ελληνικό λαό την εντολή να 
βγάλει τη χώρα από την κρίση και από αυτή την 
ευθύνη δεν θα δραπετεύσει. Θα πάρει το βάρος 
των αποφάσεων και θα αλλάξει την πορεία της 

χώρας. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε 
στο σημείο καμπής. Το 2017 θα είναι η αφετηρία 
για αυτή την διαφορετική πορεία της χώρας και 
όταν έρθει η ώρα των εκλογών, στο τέλος της τε-
τραετίας, ο ελληνικός λαός θα μπορεί να κρίνει 
στη βάση μιας νέας και πολύ ελπιδοφόρας εικό-
νας. Και στο σημείο αυτό θέλω να κάνω και μια 
αναφορά στο αίτημα της ΝΔ για εκλογές. Στο αί-
τημα αυτό βλέπω μια μεγάλη αντίφαση. Την ίδια 
ώρα που η ΝΔ κάνει κριτική στην κυβέρνηση ότι 
αργεί να κλείσει την αξιολόγηση δεν μπορεί να 
ζητάει εκλογές. Την ίδια ώρα που αναγνωρίζει 
ότι η αβεβαιότητα δημιουργεί αρνητικό κλίμα 
για την οικονομία δεν μπορεί να τροφοδοτεί την 
αβεβαιότητα ζητώντας εκλογές. Αυτή τη στιγμή, 
στόχος της χώρας είναι να κλείσει με τον καλύ-
τερο τρόπο η αξιολόγηση και να γυρίσουμε σε-
λίδα. Σε αυτό θα πρέπει να βοηθήσουν όλοι. Δεν 
θα είναι επιτυχία της κυβέρνησης. Θα είναι νίκη 
του ελληνικού λαού.
• Φύγατε από το ΤΑΙΠΕΔ έχοντας αφήσει σημα-
ντικό έργο. Ωστόσο, το τελευταίο διάστημα, το 
Ταμείο δείχνει να έχει χάσει τον βηματισμό του 
και ακόμη και project που έχουν ολοκληρωθεί 
καθυστερούν αδικαιολόγητα στα διαδικαστικά. 
Γιατί αυτή η εικόνα; Όλα τα projects είναι σε 
εξέλιξη και το 2017 θα είναι η χρονιά έναρξης 
υλοποίησής τους. Αυτό είναι το κύριο που πρέ-
πει να αναδείξουμε ώστε να εξελιχθεί θετικά η 
εικόνα της χώρας. Μέσα στο 2017, θα ξεκινήσει 
η υλοποίηση μεγάλων επενδυτικών προγραμμά-
των στο λιμάνι του Πειραιά, στα 14 αεροδρόμια, 
στους σιδηροδρόμους, στον τουρισμό (Αστέρας, 
Κασσιόπη κ.λπ.). Η υλοποίηση αυτών των προ-
γραμμάτων αλλάζει την εικόνα της χώρας και 
θα προσελκύσει και νέες επενδύσεις. Με το να 
αναδεικνύουμε σε μείζον θέμα τις μικροκαθυ-
στερήσεις ή δευτερευούσης σημασίας προβλή-
ματα και μικροεμπλοκές νομίζω ότι αδικούμε 
τους εαυτούς μας και κυρίως τη χώρα.
• Πότε θα ξεκινήσει τη λειτουργία του το νέο 
Υπέρ-Ταμείο; Το ΤΑΙΠΕΔ θα συνεχίσει να λει-
τουργεί αυτόνομα ή θα είναι κάτι σαν «παρακλά-
δι» του νέου Ταμείου; Η Διοίκηση του Ταμείου 
έχει εγκατασταθεί κι επομένως θα αρχίσει η λει-
τουργία του σύντομα με όσα προβλέπει ο ιδρυ-
τικός του νόμος.
• Από τη θέση σας ως υπουργός της κυβέρνη-
σης, ποια είναι η άποψή σας για τις ιδιωτικοποι-
ήσεις; Για παράδειγμα πρέπει να προχωρήσει η 
πώληση του 17% της ΔΕΗ; Η θέση μου παραμένει 
η ίδια. Το μοντέλο της κρατικοδίαιτης οικονομί-
ας ανήκει στο παρελθόν και αποτελεί την πηγή 
της κακοδαιμονίας μας. Το κράτος έχει να δι-
αδραματίσει έναν πολύ σημαντικό στρατηγικό, 
ρυθμιστικό και αναδιανεμητικό ρόλο. Πάνω από 
όλα, όμως, έχει τον ρόλο να δημιουργήσει το 

πλαίσιο που θα επιτρέπει σε όλες τις δυνάμεις 
της κοινωνίας να εξαντλήσουν τις δημιουργικές 
και παραγωγικές τους ικανότητες. Η αξιοποίηση 
του προγράμματος των ιδιωτικοποιήσεων που 
έχει συμπεριληφθεί στο μεσοπρόθεσμο πρό-
γραμμα πιστεύω ότι θα συμβάλει στη διαμόρφω-
ση του νέου παραγωγικού μοντέλου της χώρας. 
Και αυτό θα αρχίσει να γίνεται ορατό από τη θε-
τική επίδραση που θα έχουν στην πορεία της ελ-
ληνικής οικονομίας το λιμάνι του Πειραιά, τα 14 
αεροδρόμια, η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα μεγάλα τουριστικά 
έργα, το Ελληνικό.
• Ποιες είναι οι κυριότερες νομοθετικές πα-
ρεμβάσεις που σχεδιάζει το υπουργείο για την 
επιτάχυνση των επενδύσεων, δεδομένου ότι η 
γραφειοκρατία θεωρείται από τους βασικούς 
ανασταλτικούς παράγοντες; Έχουν γίνει ήδη 
πάρα πολλά τα δύο χρόνια. Ιδιαίτερα θέλω να 
σταθώ στη φιλοσοφία που διέπει τον νέο ανα-
πτυξιακό νόμο και την απλοποίηση των διαδικα-
σιών αδειοδότησης. Το επόμενο διάστημα σχε-
διάζουμε σημαντικές παρεμβάσεις σε ό,τι έχει 
να κάνει με τις στρατηγικές επενδύσεις, τα ΣΔΙΤ, 
όπως επίσης και στη διαμόρφωση και τον συ-
ντονισμό των νέων χρηματοδοτικών εργαλείων. 
Πάνω από όλα, όμως, σημασία έχει η νέα πνοή 
που πρέπει να δώσουμε στις επενδύσεις, στα 
αναπτυξιακά προγράμματα, στις εξαγωγές και 
κυρίως στην παραγωγική διαδικασία και την εν-
σωμάτωση των νέων τεχνολογιών σε αυτή.
• Βρίσκεστε σε ένα υπουργείο, που σε μεγά-
λο βαθμό, θα περάσει το επόμενο το στοίχημα 
που λέγεται «ανάπτυξη». Πόσο αισιόδοξος είστε 
ότι το στοίχημα αυτό μπορεί να κερδηθεί και 
σε ποιους άξονες θα κινηθεί; Είμαι αισιόδοξος 
γιατί είμαι ρεαλιστής. Όσο κι αν ακούγεται πα-
ράδοξο, εγώ θα πω ότι η κρίση δημιουργεί τις 
δυνάμεις για την υπέρβασή της. Στην Ελλάδα 
κατά τα χρόνια της κρίσης διαμορφώθηκαν τα 
σπέρματα μιας νέας αντίληψης και έχουν κά-
νει την εμφάνισή τους δημιουργικές δυνάμεις 
που εκφράζουν σε πολλούς τομείς της οικονο-
μίας αυτή τη νέα αντίληψη. Η κυβέρνηση στη 
νέα φάση στην οποία μπαίνουμε πρέπει να εκ-
φράσει και θα εκφράσει αυτές τις δυνάμεις και 
αυτές τις αντιλήψεις και θα πετύχει την αλλαγή 
του παραγωγικού μοντέλου της χώρας. Έτσι θα 
αξιοποιήσουμε και το τεράστιο επενδυτικό εν-
διαφέρον που αυτή τη στιγμή καταγράφεται με 
πολλούς τρόπους. Οι μεταφορές, η ενέργεια, οι 
τηλεπικοινωνίες και ευρύτερα οι νέες τεχνολο-
γίες, ο τουρισμός, η αγροτοδιατροφή, ο ορυκτός 
πλούτος είναι τομείς που όλοι θέλουν να επεν-
δύσουν λόγω της στρατηγικής θέσης της χώρας 
μας, λόγω των καιρικών συνθηκών, λόγων του 
υψηλού ανθρώπινου δυναμικού, λόγω της ποιό-
τητας ζωής και του πολιτισμού μας.

«Φτάνει πια με το κρατικοδίαιτο μοντέλο της ελληνικής οικονομίας»  
δηλώνει ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΑΠΟΦΑΣΗ  Η ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4-5 | 20/2/2017

Συμφωνία επί της αρχής σε σχέση με τις βασικές παραμέτρους 
της δεύτερης αξιολόγησης, που θα επιτρέψει την επιστροφή 
στην Αθήνα των επικεφαλής των θεσμών και θα καθησυχάσει 
τις αγορές, είναι το ζητούμενο της σημερινής συνεδρίασης των 
υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης, στις Βρυξέλλες.
Οι εντατικές διαβουλεύσεις των τελευταίων ημερών, οι οποίες 
αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το απόγευμα που ξεκινάει 
η συνεδρίαση του Eurogroup, αυξάνουν τις πιθανότητες για 
συμφωνία, ωστόσο μέχρι χθες το βράδυ κανένας δεν ήταν σε 
θέση στις Βρυξέλλες να εγγυηθεί για το αποτέλεσμα.
Αξιωματούχοι της Ευρωζώνης, όπως ο πρόεδρος της Ομάδας 
Εργασίας του Eurogroup Τόμας Βίζερ, λένε τις τελευταίες μέρες 
το αυτονόητο για τους δανειστές, ότι δηλαδή για να «ξεκλειδώσει» 
η δεύτερη αξιολόγηση θα πρέπει η κυβέρνηση να δεσμευτεί στην 
υιοθέτηση από τώρα προληπτικών δημοσιονομικών μέτρων που 
θα διασφαλίζουν την επίτευξη πλεονασμάτων 3,5% του ΑΕΠ μετά 
το 2018.
Από την άλλη, όμως, η κυβέρνηση θέλει να μετριάσει τις 
υποχωρήσεις σε σχέση με τα μέτρα που ζητούνται, αλλά να 
εξασφαλίσει και ανταλλάγματα.
Κι αυτό ώστε να εμφανίσει στους βουλευτές της ένα συνολικό 
«πακέτο», το οποίο θα μπορούσε να εξασφαλίσει την απαραίτητη 
πλειοψηφία στη Βουλή.
Φαίνεται ότι η κυβέρνηση στις συζητήσεις που έγιναν μέχρι 
τώρα έχει αποδεχθεί ως αρχή τη νομοθέτηση προληπτικών 
δημοσιονομικών μέτρων. Αυτό που συζητάει με τους εταίρους 
είναι το ύψος και η διάρκεια.
Σχετικά με το ύψος, πηγή της Ευρωζώνης στις Βρυξέλλες 
ανέφερε την Παρασκευή ότι το συνολικό ποσό θα μπορούσε 
να είναι χαμηλότερο του 2% του ΑΕΠ ή 3,6 δισ. ευρώ και πως 
το ΔΝΤ που ζητούσε κάτι τέτοιο θα προχωρήσει μέσα στις 
επόμενες εβδομάδες σε αναθεώρηση της στάσης του. Επιπλέον, 
στο τραπέζι βρίσκεται επίσης η πρόταση των θεσμών τα μέτρα 
να νομοθετηθούν σε δύο δόσεις, η πρώτη τώρα και η δεύτερη 
το 2019, εάν κριθεί αναγκαίο, ωστόσο και της δεύτερης δόσης 
τα μέτρα θα πρέπει να μπουν από τώρα σε έναν ενισχυμένο, σε 
σχέση με τον σημερινό, δημοσιονομικό κόφτη.
Αναφορικά με τη διάρκεια που η Ελλάδα θα πρέπει να 
επιτυγχάνει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ, το Βερολίνο 
ζητάει 10 χρόνια, ο Γερούν Ντέισελμπλουμ προτείνει 5 και η 
κυβέρνηση ζητάει να γίνουν 3 χρόνια.
Σε σχέση με τα ανταλλάγματα, είναι προφανές ότι οι Ολλανδοί 
και οι Γερμανοί, λόγω των εκλογών στις χώρες τους, δεν θέλουν 
από τώρα λεπτομερή εξειδίκευση των μεσοπρόθεσμων μέτρων 
ελάφρυνσης του χρέους, που ζητάει το ΔΝΤ, η ΕΚΤ και φυσικά η 
κυβέρνηση.
Το περισσότερο που θα μπορούσαν να δεχθούν τώρα, στο πλαίσιο 
μιας συνολικής συμφωνίας, είναι να δώσουν μια ισχυρή πολιτική 
διαβεβαίωση πως τα μέτρα θα ληφθούν το 2018 στη βάση των 
αποφάσεων του Eurogroup του Μαΐου και του Δεκεμβρίου 2016.
Τα μεσοπρόθεσμα τα χρειάζεται το ΔΝΤ στο πλαίσιο της 
διασφάλισης της βιωσιμότητας του χρέους και ειδικότερα όταν 

έρθει η στιγμή να αποφασίσει τη συμμετοχή του στο πρόγραμμα, 
ενώ τα χρειάζεται και η ΕΚΤ προκειμένου να εντάξει την Ελλάδα 
στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.
Με την ΕΚΤ τα πράγματα είναι πιο εύκολα, δεδομένου ότι με τη 
λήψη των βραχυπρόθεσμων μέτρων για το χρέος που αποφάσισε 
ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας τον Ιανουάριο, 
διασφαλίζεται η βιωσιμότητα του χρέους για τα επόμενα χρόνια.
Εκεί μπορεί να πατήσει η ΕΚΤ αποφασίζοντας την ένταξη στο 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης, αρκεί να έχει τη διαβεβαίωση 
των χωρών της Ευρωζώνης ότι θα ληφθούν τα μεσοπρόθεσμα 
μέτρα του χρόνου και αν χρειαστεί και μακροπρόθεσμα μέτρα 
ελάφρυνσης.
Η κυβέρνηση ζητάει να πάρει και ρητή δέσμευση από τους 
δανειστές ότι σε περίπτωση υπεραπόδοσης σε σχέση με τα 
πλεονάσματα, το επιπλέον ποσό θα διατεθεί για ενίσχυση 
ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού και σε μέτρα αναπτυξιακά 
(καταπολέμηση ανεργίας, μείωση άμεσης και έμμεσης 
φορολογίας).
Αυτό που τονίζουν στις Βρυξέλλες είναι ότι ναι μεν η Ελλάδα δεν 
έχει μπροστά μέχρι τις αρχές του καλοκαιριού μεγάλες δανειακές 
ανάγκες, ωστόσο θα πρέπει να ολοκληρωθεί το συντομότερο η 
αξιολόγηση, ώστε να σταλεί μήνυμα στις αγορές που άρχισαν να 
ανησυχούν, καθώς και για να σταματήσουν δημοσιεύματα περί 
επανάληψης του σεναρίου του καλοκαιριού 2015.
Ανώτερος αξιωματούχος της Ευρωζώνης, μιλώντας την 
περασμένη Πέμπτη στους δημοσιογράφους, προέτρεψε την 
κυβέρνηση να επιταχύνει τη διαδικασία, γιατί, όπως είπε, με την 
καθυστέρηση η τελική συμφωνία θα γίνει χειρότερη.
Η προειδοποίηση αυτή έχει να κάνει και με την εκλογική περίοδο 
στην Ευρωζώνη, που ξεκινάει στις 15 Μαρτίου με την Ολλανδία, 
ακολουθούν τέσσερις γύροι στη Γαλλία, δύο προεδρικών και 
δύο βουλευτικών εκλογών, ενώ υπάρχει και μία πολύ σημαντική 
εκλογική αναμέτρηση τον Μάιο στο κρατίδιο της Ρηνανίας 
Βεστφαλίας, το οποίο θεωρείται δείκτης των ομοσπονδιακών στη 
Γερμανία στις 24 Σεπτεμβρίου. Με τις εκλογές αυτές σε εξέλιξη, 
η θέση των παραπάνω χωρών, κυρίως της Ολλανδίας και της 
Γερμανίας, σκληρότερη θα μπορούσε να γίνει, αλλά «εκπτώσεις» 
σε καμία περίπτωση δεν αναμένεται να κάνουν από τον επόμενο 
μήνα και μετά. Για αυτό η συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο πρέπει 
να κλείσει έγκαιρα.
Θεωρητικά εάν αποφασιστεί σήμερα η επιστροφή των επικεφαλής 
στην Αθήνα η αξιολόγηση θα μπορούσε να συμφωνηθεί τόσο σε 
τεχνικό επίπεδο (θεσμοί-κυβέρνηση) όσο και πολιτικό επίπεδο, 
στη συνεδρίαση του Eurogroup, της 20ής Μαρτίου. Αλλά ακόμη 
κι αν η τελική απόφαση ληφθεί στο Eurogroup της 7 Απριλίου, 
πάλι προλαβαίνει η Ελλάδα να μπει στο πρόγραμμα ποσοτικής 
χαλάρωσης, αφού η ΕΚΤ θα συνεδριάσει στις 27 Απριλίου.
Με άλλα λόγια, το ζητούμενο είναι να «ξεμπλοκάρει» σήμερα η 
διαδικασία και να επιστρέψουν οι θεσμοί τις επόμενες μέρες στην 
Αθήνα, στη συνέχεια τα πράγματα απλουστεύονται.
Σε κάθε περίπτωση, η συμφωνία θα συνοδεύεται από 
προαπαιτούμενες δράσεις που θα πρέπει να υλοποιήσει η 
κυβέρνηση, ώστε να πάρει και τη δόση, η οποία συνολικά 
εκτιμάται ότι θα ανέρχεται περίπου σε 10 δισ. ευρώ και θα 
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περιλαμβάνει και πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών του 
Δημοσίου.

ΚΡΑΧ ΣΤΑ ΤΑΜΕΙΑ - 770 ΧΙΛ. ΠΟΛΙΤΕΣ ΧΡΩΣΤΟΥΝ ΕΩΣ 5.000 
ΕΥΡΩ!

www.imerisia.gr

Περισσότεροι από 1 εκατ. αποκαλύπτεται ότι είναι οι οφειλέτες 
και πάνω από 25 δισ. ευρώ τα βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη 
προς τα ασφαλιστικά ταμεία μετά την εκκίνηση της διαδικασίας 
«μεταφοράς» στο Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών 
(ΚΕΑΟ) των μικρο-οφειλετών -με οφειλές έως 5.000 ευρώ- 
οι οποίοι φτάνουν τους 770.000 (!) σύμφωνα με έγκυρες 
πληροφορίες της «Ημερησίας». Τα αρχεία με τα ονοματεπώνυμα 
και τα χρέη των μικρο-οφειλετών που «κρατούσαν» στα... 
συρτάρια έως τα τέλη του 2016 και άρχισαν να στέλνουν στο 
ΚΕΑΟ τα πρώην Ταμεία (ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ) σε εφαρμογή 
του νόμου Κατρούγκαλου και πρόσφατης (24 Ιανουαρίου 2017) 
εφαρμοστικής απόφασης του υφυπουργού Τ. Πετρόπουλου, 
αιφνιδίασαν τα στελέχη της κοινωνικής ασφάλισης και του ΕΦΚΑ 
λόγω του αριθμού και του όγκου των οφειλών:
• Το ΙΚΑ έδωσε λίστα συνολικά 250.000 μικρο- οφειλετών με 
χρέη 4 δισ. ευρώ
• Ο ΟΑΕΕ άρχισε να μεταφέρει τα μητρώα 250.000 ελεύθερων 
επαγγελματιών που χρωστούν έως 5.000 ευρώ ενώ «κρατά», για 
να στείλει, και δεύτερη λίστα οφειλετών με χρέη από 15.000 ευρώ 
- 40.000 ευρώ ο καθένας.
• Ο ΟΓΑ μεταφέρει 180.000 με χρέη κάτω των 5.000 ευρώ ο 
καθένας και
• Το ΕΤΑΑ δίνει λίστα 90.000 μικρο-οφειλετών με συνολικό χρέος 
περί τα 130 εκατ. ευρώ.
Με βάση τα πρώτα αυτά στοιχεία, οι οφειλέτες «αγγίζουν» τους 
1.085.000. Και αναμένεται να αυξηθούν περαιτέρω τόσο από 
τη «δεξαμενή» των οφειλετών με «παλαιά» χρέη του ΟΑΕΕ 
(άνω των 5.000 ευρώ) όσο και από τα «φρέσκα» χρέη που όλοι 
προεξοφλούν ότι θα δημιουργηθούν φέτος λόγω της μετάβασης 
από το προηγούμενο σύστημα στο νέο - προβληματικό και ελλιπή, 
όπως αποδεικνύεται - τρόπο υπολογισμού των εισφορών αφού:
• Πολλές κατηγορίες ασφαλισμένων (επιστήμονες και αγρότες) 
δεν έχουν καταβάλει τις εισφορές του 2016.
• Ο ΕΦΚΑ αδυνατεί να βεβαιώσει τις εισφορές για επικουρική 
ασφάλιση και εφάπαξ στους ελεύθερους επαγγελματίες.
• Διατηρείται η σύγχυση για τα «μπλοκάκια» και οι περισσότεροι 
αυτοαπασχολούμενοι θα επιλέξουν να καταβάλουν μερικώς τις 
εισφορές του πρώτου 6μήνου (υπολογισμός με τα εισοδήματα του 
‘15) αναμένοντας τους συμψηφισμούς των εισφορών στο δεύτερο 
εξάμηνο (με βάση τα καθαρά φορολογητέα εισοδήματα του ‘16, 
όπως ο νόμος ορίζει).
- Οι μεταφορές
Η μεταφορά των μικρο-οφειλετών στο ΚΕΑΟ, σύμφωνα με τις 
αποφάσεις, αφορά όλες τις ληξιπρόθεσμες οφειλές, ανεξαρτήτως 
ύψους και εισπραξιμότητας, οι οποίες δεν βρίσκονται σε 
καθεστώς «ενεργούς» ρύθμισης.
Έως τα τέλη του 2016 «εκτός ΚΕΑΟ» παρέμεναν, ακόμη, οφειλές 
πέραν των έξι μηνών από την ημέρα λήξης της εμπρόθεσμης 

καταβολής, οφειλές που ήταν «υπό δικαστική αναστολή», οφειλές 
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και χρέη οφειλετών που 
βρίσκονται σε καθεστώς πτώχευσης ή σε «εκκαθάριση».
Έως τις 31/12/2016 στο ΚΕΑΟ είχαν μεταφερθεί χρέη 17,538 δισ. 
ευρώ συνολικά 314.917 οφειλετών. Το 41% είχε οφειλή πάνω από 
5.000 ευρώ και έως 15.000 ευρώ ο καθένας και το 65% (203.504 
οφειλέτες) έως 30.000 ευρώ ο καθένας.
- Διαχωρισμός οφειλών
Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει δώσει εντολή να μην γίνει καμία 
κατάσχεση σε μικρο-οφειλέτες. «Πρόκειται για μια ξεκάθαρη 
πολιτική απόφαση», λένε τα στελέχη του υπουργείου. Ωστόσο, 
οι υπηρεσίες υποχρεούνται να ελέγξουν τις οφειλές και να 
εντοπίσουν ποιες μπορούν να εισπραχθούν και ποιες όχι. Και 
αυτό καθώς έχει διαπιστωθεί ότι, λόγω της παρατεινόμενης 
κρίσης ρευστότητας, πολλοί είναι εκείνοι που χάνουν μια ρύθμιση 
για 100 ή 200 ευρώ! Σύμφωνα με σχετική Εκθεση του ΚΕΑΟ το 
68% των περιπτώσεων απώλειας της ρύθμισης των 100 δόσεων 
έγινε για μηνιαία δόση ύψους 50-300 ευρώ.
Ο διαχωρισμός των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε «εισπράξιμες» 
και «ανεπίδεκτες είσπραξης» γίνεται με προκαθορισμένα 
αντικειμενικά κριτήρια. Οφειλές με χαμηλό, ίσως και μηδενικό 
βαθμό εισπραξιμότητας, όπως αυτές που αφορούν επιχειρήσεις 
με διακοπή δραστηριότητας προ πολλών ετών (π.χ. επιχειρήσεις 
που έχουν πτωχεύσει, που βρίσκονται σε αδράνεια, που 
έχουν ληφθεί σε βάρος τους αναγκαστικά μέτρα είσπραξης 
χωρίς αποτέλεσμα, από οφειλέτες που έχουν αποβιώσει κ.λπ.) 
διαχωρίζονται και χωρίς να διαγράφονται δεν επιδιώκεται άμεσα 
η είσπραξή τους.
- Προσκλητήρια
Στον οφειλέτη που εντάσσεται στο ΚΕΑΟ αποστέλλεται η 
«πρόσκληση για τακτοποίηση οφειλών». Στον οφειλέτη που 
δεν ανταποκρίνεται στην πρόσκληση για τακτοποίηση οφειλών 
(εξόφληση ή διακανονισμό) αποστέλλεται η «Ατομική Ειδοποίηση 
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών» με την οποία ενημερώνεται ότι αν 
δεν ανταποκριθεί σε 20 ημέρες θα ξεκινήσει η διαδικασία της 
αναγκαστικής είσπραξης. Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΑΟ 
μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου 2016 έχουν αποσταλεί συνολικά 
309.518 Ατομικές Ειδοποιήσεις σε οφειλέτες ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, ΟΑΕΕ, 
ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.
Κατασχετήρια στέλνονται κατόπιν ελέγχων και με βάση κριτήρια 
όπως το ύψος της οφειλής (ανάλογα με το ύψος της οφειλής 
επιλέγεται και το κατάλληλο είδος μέτρου), τη συμπεριφορά 
του οφειλέτη (π.χ. η καταβολή των τρεχουσών εισφορών και 
η παράλληλη καταβολή ανελλιπώς κάθε μήνα εύλογου ποσού 
«έναντι» της οφειλής ενισχύουν το προφίλ της αξιοπιστίας 
του), την παλαιότητα της οφειλής και αν η άρνηση πληρωμής 
είναι αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης ή συστηματικής 
αφερεγγυότητας.
- Οι εισπράξεις του ΚΕΑΟ
Οι συνολικές εισπράξεις του ΚΕΑΟ το 2016 έφτασαν 820.159.471 
ευρώ ξεπερνώντας το στόχο που είχε τεθεί για 750 εκατ. 
ευρώ. Συνολικά το ΚΕΑΟ έχει εισπράξει, από την έναρξη της 
λειτουργίας του, 1,811 δισ. ευρώ.
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