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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Τη μεταβίβαση της ΛΑΡΚΟ   
από το ΤΑΙΠΕΔ στο νέο Υπερταμείο  

δρομολογεί η κυβέρνηση
Τη μεταβίβαση της ΛΑΡΚΟ από το ΤΑΙΠΕΔ 
στο Υπερταμείο δρομολογεί η κυβέρνηση, 
σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσι-
εύονται σε ρεπορτάζ του Χ. Κολώνα στο 
euro2day.gr, όπου σημειώνεται ότι: «oι δη-
λώσεις του υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη την περασμέ-
νη Παρασκευή 17 του μηνός από τις εγκα-
ταστάσεις της πολύπαθης βιομηχανίας πα-
ραγωγής νικελίου στη ΛΑΡΚΟ αποτελούν 
επί της ουσίας προαναγγελία  αυτής της 
εξέλιξης». Σημειώνεται ότι ο κ. Σταθάκης, 
από τη Λάρυμνα, όπου βρίσκεται το με-
ταλλουργικό εργοστάσιό, τόνισε ότι «θέση 
της κυβέρνησης είναι η προστασία του δη-
μόσιου χαρακτήρα της ΛΑΡΚΟ, με ενιαία 
μορφή και ως εκ τούτου δεν υφίστανται σε-
νάρια ιδιωτικοποίησής της». Ταυτοχρόνως 
επισημαίνεται στο ίδιο ρεπορτάζ ότι παρά-
γοντες της αγοράς διαφωνούν με τη νέα 
κυβερνητική επιλογή σημειώνοντας ότι «η 
μόνη ελπίδα διάσωσης για τη ΛΑΡΚΟ είναι 
η ιδιωτικοποίηση».  Παράλληλα ο δημοσι-
ογράφος Χ. Φλουδόπουλος στο capital.gr  
σε ρεπορτάζ με τίτλο «η χαμένη υπόθεση 
της ΛΑΡΚΟ κοστίζει εκατομμύρια στο δη-
μόσιο» σημειώνει ότι «οι ημερήσιες ζημιές 
φτάνουν τις 300 χιλιάδες δολάρια ή αλλιώς 
7-8 εκατ. δολάρια το μήνα ή πάνω από 60 
εκατ. δολάρια ετησίως», καθώς επίσης ότι 
«η ΛΑΡΚΟ λειτουργεί με οφειλές προς τη 
ΔΕΗ πάνω από 250 εκατ. ευρώ, οι οποίες 
αυξάνονται 5 εκατ. κάθε μήνα». Ειδικότε-
ρα στο ρεπορτάζ του euro2day.gr αναφέ-
ρεται ότι η βιομηχανία, που είναι από τις 
πέντε μεγαλύτερες παραγωγούς σιδηρονι-
κελίου του κόσμου, αντιμετωπίζει τεράστια 
οικονομικά προβλήματα, σε βαθμό που 
απειλούν τη βιωσιμότητά της και ως εκ τού-
του, ακόμη και η πώλησή της, σύμφωνα 
με κυβερνητικές πηγές, δεν θα οδηγούσε 
στο επιθυμητό αποτέλεσμα. Βέβαια, παρά-
γοντες της αγοράς διατυπώνουν τελείως 
διαφορετική θέση, υποστηρίζοντας πως 
μόνο με αυτόν τον τρόπο υπάρχει η παρα-
μικρή ελπίδα διάσωσής της αλλά και η πε-

ραιτέρω ανάπτυξή της. Η ΛΑΡΚΟ εδώ και 
πολλά χρόνια εμφανίζει ζημίες στους ισο-
λογισμούς της, ενώ είναι χαρακτηριστικό 
πως το κόστος παραγωγής της ανέρχεται 
γύρω στις 14.000 δολάρια τον τόνο, όταν η 
τιμή διεθνώς του νικελίου είναι στις 10.900 
δολάρια ο τόνος. Τα  χρέη της προς τη 
ΔΕΗ υπολογίζονται περίπου στα 260 εκατ. 
ευρώ, με τον πρόεδρό της Μανώλη Πανα-
γιωτάκη να έχει δηλώσει πρόσφατα πως 
«ακόμη κι αν κόβαμε την ηλεκτροδότηση 
στη ΛΑΡΚΟ, δεν θα εισπράτταμε τίποτα». 
Για τον λόγο αυτό άλλωστε, η δημόσια 
επιχείρηση ηλεκτρισμού προχώρησε με 
απόφαση της γενικής συνέλευσης των με-
τόχων της σε πρόγραμμα διευθέτησης των 
ληξιπρόθεσμων οφειλών, επιδιώκοντας 
παράλληλα με τον τρόπο αυτό να μειώσει 
το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρί-
ας από τις 4.000 δολάρια στις 2.500 δολά-
ρια τον τόνο. Ανοικτή πληγή για τη ΛΑΡΚΟ 
παραμένει και η περιβόητη υπόθεση της 
Κομισιόν, η οποία διεκδικεί την ανάκτηση 
κρατικών ενισχύσεων που είχαν δοθεί πα-
λιότερα στη βιομηχανία, ύψους 136 εκατ. 
ευρώ. Κυβερνητικές πηγές δηλώνουν συ-
γκρατημένα αισιόδοξες ως προς την έκβα-
ση της υπόθεσης, που βρίσκεται στα ευρω-
παϊκά δικαστήρια. Πριν το  τέλος του 2016, 
οι εισηγήσεις που έφταναν στα συναρμό-
δια υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας 
για τη ΛΑΡΚΟ πρότειναν την ιδιωτικοποί-
ηση της βιομηχανίας, με κριτήριο όχι την 
αξία της αλλά το ύψος των επενδύσεων. 
Παράγοντες της αγοράς μετάλλου θέλουν 
τη ΛΑΡΚΟ να σώζεται μόνο με επενδύσεις 
άνω των 250 με 300 εκατ. ευρώ, πράγμα 
που η σημερινή μετοχική σύνθεση της 
βιομηχανίας να μην μπορεί να το πράξει. 
Η κυβέρνηση θεωρεί ωστόσο ότι με τη 
μεταβίβασή της στο Υπερταμείο υπάρχει η 
δυνατότητα της αξιοποίησης της βιομηχα-
νίας και της ανάπτυξής της. Να σημειωθεί 
ότι το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει ποσοστό 55,2% της 
εταιρείας, η Εθνική γύρω στο 33,4% και η 
ΔΕΗ 11,4%. 

Η κυβέρνηση παίρνει 
θέση υπέρ της προ-
στασίας του δημόσιου 
χαρακτήρα της ΛΑΡΚΟ, 
ενώ παράγοντες της 
αγοράς τονίζουν ότι μόνη 
ελπίδα διάσωσης είναι η 
ιδιωτικοποίηση. 

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:

•  Τη μεταβίβαση της ΛΑΡΚΟ  από το ΤΑΙΠΕΔ στο νέο 
Υπερταμείο δρομολογεί η κυβέρνηση (σελ 1) 

•  Επιταχύνεται η διαδικασία οριοθέτησης και προστα-
σίας των υδατορεμάτων, με ΚΥΑ του ΥΠΕΝ (σελ 3)

•  Κρίθηκαν επιλέξιμα 1.526 επενδυτικά σχέδια για 
χρηματοδότηση στη δράση «Νεοφυής Επιχειρημα-
τικότητα»  (σελ 4) 

•  Τον 5ο κύκλο του Προγράμματος Νεανικής Καινοτό-
μου Επιχειρηματικότητας «egg - enter•grow•go» 
ανακοίνωσε η Eurobank σε συνεργασία με το 
Corallia (σελ 4) 

•  Επενδύσεις 444 εκατ. ευρώ σε 18 ενεργειακά έργα 
αποφάσισε η Κομισιόν (σελ 5)

•  Η ΡΑΕ ενέκρινε το πρόγραμμα ανάπτυξης ΕΣΦΑ 
2016-2025 (σελ 5)  

•  Τεχνικές λεπτομέρειες μένουν για ΝΟΜΕ και 
ΔΕΣΦΑ  δήλωσε ο υπουργός ΠΕΝ (σελ 5) 

•  Ομάδα εργασίας στο ΥΠΕΝ για τη μεταφορά του 
Αρχείου Υδρογονανθράκων (σελ 5) 

•  Οι  Κινέζοι της CMEC εξετάζουν τα δεδομένα  για 
την δημιουργία της μονάδας Μελίτη ΙΙ στη Φλώρινα 
(σελ 6) 

•  Στο 89,5% το μερίδιο της ΔΕΗ τον Ιανουάριο (σελ 6) 

•  Νέος διαγωνισμός της Πειραιώς Real Estate για τα 
ακίνητα της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ)  
και άλλες επιχειρηματικές ειδήσεις (σελ 7) 

•  ΤτΕ: Έλλειμμα 933 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο στο 
ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (σελ 8) 

•  Στα 326,358 δισ. ευρώ  το  δημόσιο χρέος στο τέλος 
του 2016, ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ (σελ 9) 

•  Οι εκτιμήσεις του ΚΕΠΕ για την πορεία της ελληνι-
κής οικονομίας το 2017 (σελ 9) 

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα Τύπου (σελ 10)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ. 11-12 )

Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές 
ειδήσεις.



   Ημερίδα για τη Χωροταξία και τα logistics στη Δυτική 
Αττική ( Θριάσιο) διοργανώνεται στην Ελευσίνα την 
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2017. Η εκδήλωση διεξάγεται 
υπό την Αιγίδα της Περιφέρειας  Αττικής, της Ελληνικής 
Εταιρείας Logistics και του Συνδέσμου Επιχειρήσεων 
Διεθνούς Διαμεταφοράς και Επιχειρήσεων Logistics 
(ΣΥΝΔΔΕ&L) με την επιστημονική επιμέλεια και τον 
συντονισμό της REDEPLAN AE. Κατά τη διάρκεια των 
εργασιών θα αναλυθούν τα θέματα:
- «Στρατηγικός Σχεδιασμός για την Ανάπτυξη των 
Logistics στην Ελλάδα»
-  «Θέσεις και προτάσεις στρατηγικής για την ανταγωνι-
στικότητα και την ανάπτυξη της Εφοδιαστικής»
-  «Από την εμπειρική εφοδιαστική των αποθηκών στη 
σύγχρονη επιχειρηματικότητα των νέων τεχνολογιών 
με σεβασμό στο περιβάλλον και με ισχυρή θέση στο 
διεθνή ανταγωνισμό»
-  «Η μετάβαση από τη χωροταξική αναρχία στην οργα-
νωμένη δόμηση και την περιβαλλοντική συμμόρφωση  

συνιστά μήνυμα και απαίτηση των καιρών για τις επιτυ-
χημένες επιχειρήσεις σε ένα ευνομούμενο κράτος»
-  «Γενικές και ειδικές πολιτικές για τη χωροταξική 
αναδιάρθρωση, την περιβαλλοντική εξυγίανση και 
την επιχειρηματική αναζωογόνηση των περιοχών της 
Δυτικής Αττικής»
-  «Παρουσίαση επιχειρηματικού χάρτη επιχειρήσεων 
Εφοδιαστικής στη Δυτική Αττική. Νέες αναπτυξιακές 
κατευθύνσεις και αναδιατάξεις με βάση το Θριάσιο. 
Προβλήματα και λύσεις» 
-  «Το νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης της Εφο-
διαστικής και τα Επιχειρηματικά Πάρκα ως εργαλεία 
επιχειρηματικής ανάπτυξης των Logistics»
-  «Σύγχρονη και ανταγωνιστική επιχειρηματικότητα με 
αδειδοτημένες επιχειρήσεις Εφοδιαστικής σε νόμιμες 
υποδομές και εγκαταστάσεις σε οργανωμένες περιοχές 
της Δυτικής Αττικής».
Πληροφορίες: Τάνια Μπαλαμπάνη (τηλ: 210 2713795, 
e-mail marketing@logisticsleader.eu)
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 21-2-2017 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

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

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: για το Περιβάλλον και τους Φυσι-
κούς Πόρους
ΑΘΗΝΑ

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

CSR HELLAS, Συμβούλιο 
ΣΕΒ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Διεθνές Κέντρο 
Έρευνας για το Περιβάλλον 
και την Οικονομία

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπο-
ρικό Επιμελητήριο, Επιτροπή 
Ανταγωνισμού

2
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2017

23
Φεβρουαρίου

2017

ΠΑΤΡΑ
➦  Ξεκινούν σήμερα –και ολοκληρώνονται αύ-
ριο- οι εργασίες του 23ου φοιτητικού συνεδρίου 
με τίτλο: “Επισκευές και Ενισχύσεις Κατασκευών 
2017”, που  πραγματοποιείται στην πόλη της 
Πάτρας, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστη-
ριότητας του προπτυχιακού μαθήματος Ε’  Έτους 
Σπουδών “Ενισχύσεις και Επισκευές Κατασκευών 
από Οπλισμένο Σκυρόδεμα”, καθώς και του 
μεταπτυχιακού μαθήματος “Ανασχεδιασμός  Υφι-
σταμένων Κατασκευών”, τα οποία διδάσκονται στο 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών.

  Στο πλαίσιο του Προγράμματος Μεταπτυχιακών 
Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση 
με Χρήση Νέων Τεχνολογιών» θα πραγματοποι-
ηθεί η 2η επιστημονική  ημερίδα με τίτλο: «Νέα 
Μέσα, Νέα Μάθηση;» το Σάββατο 11 Μαρτίου 
2017 στη Ρόδο, με ώρα έναρξης 9.00 π.μ.
Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη. 
Πληροφορίες: http://www.pre.aegean.gr/pms-
ntedu/?p=1475

     Στις αρχές Ιουνίου 2017, στην Αθήνα, θα διεξαχθεί φέτος το φετινό final four του 4ου Πανελλήνιου Πρω-
ταθλήματος Μηχανικών T.E.E. (Π.Π.Π.Τ.Ε.Ε.). Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες μηχανικών που προέρ-
χονται από όλα τα Περιφερειακά και Τοπικά Τμήματα. Σε περίπτωση δύο ή περισσότερων ομάδων από κάθε 
Περιφέρεια, πρόκειται είτε να διοργανωθεί προκριματική φάση για τον τελικό εκπρόσωπο του Περιφερειακού 
Τμήματος, είτε να στελεχωθεί «μικτή» ομάδα. Κάθε ομάδα θα πρέπει να δηλώσει τον νόμιμο εκπρόσωπό της. 
Από τους εκπροσώπους των ομάδων θα συγκροτηθεί και η "Επιτροπή" διοργάνωσης του πρωταθλήματος, όπως 
ορίζει ο Κανονισμός και θα οριστεί ο τρόπος και οι ημερομηνίες διεξαγωγής της προκριματικής και τελικής 
φάσης του πρωταθλήματος. Σημειώνεται ότι ο  συγκεκριμένος θεσμός ξεκίνησε με πρωτοβουλία ιδιωτών μηχα-
νικών από διάφορα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ και από το κεντρικό της Αθήνας, με σκοπό την παρότρυνση 
των συναδέλφων στη συμμετοχή τους σε ομαδικά αθλήματα μέσα από τα οποία θα δίνεται η δυνατότητα στους 
μηχανικούς να αθλούνται, να βελτιώσουν την υγεία τους αλλά και να έχουν μία διέξοδο στα προβλήματα της 
καθημερινότητας. Πληροφορίες: Στράτος Τσιαμτσιακίρης (stratos@ergocad.eu , τηλ. 6937346346).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΠΟΔΟΣφΑΙΡΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Εκδήλωση για τη Χωροταξία και τα logistics  
στη Δυτική Αττική
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Επιταχύνεται η διαδικασία οριοθέτησης και προστασίας των υδατορεμάτων,  
με ΚΥΑ του ΥΠΕΝ

Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου για τα προβλήματα με την ανάρτηση  
των δασικών χαρτών 

Οργανώνονται σε ομάδα οι ομότιμοι διπλωματούχοι μηχανικοί  
μέλη του ΤΕΕ Μαγνησίας

Με πρωτοβουλία του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου εκδόθηκε, Κοινή Υπουργική 
Απόφαση (ΚΥΑ) με θέμα «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις 
θεμάτων για τα υδατορέματα − ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομο-
θεσίας και άλλες διατάξεις» γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο υπάρχον 
νόμος αντιμετωπίζει το βασικό θέμα της προστασίας και της ορι-
οθέτησης των υδατορεμάτων και προβλέπει την έκδοση Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) για τον καθορισμό των τεχνικών 
προδιαγραφών υδραυλικής μελέτης του Φακέλου Οριοθέτησης. 
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, ΚΥΑ αυτή αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για 
την επίσπευση των διαδικασιών οριοθέτησης ρέματος, οι οποίες 

μέχρι και σήμερα ήταν ασαφείς και χρονοβόρες. Σύμφωνα πάντα 
με το υπουργείο, νέα ΚΥΑ θέτοντας για πρώτη φορά κανόνες για 
τη σύνταξη του φακέλου οριοθέτησης αναμένεται να βοηθήσει: 
(α) τους μελετητές στη σύνταξη των σχετικών μελετών και (β) τις 
υπηρεσίες που ελέγχουν και εγκρίνουν τις μελέτες αυτές. Στόχος 
είναι η ολοκλήρωση των οριοθετήσεων με επιστημονική τεκμη-
ρίωση και σε συντομότερο χρόνο. Η οριοθέτηση των ρεμάτων 
στη χώρα μας κρίνεται από το ΥΠΕΝ ως βασικός παράγοντας 
για την προστασία τους και ταυτόχρονα πολυσύνθετο ζήτημα. 
Η πολυπλοκότητα επικεντρώνεται, κυρίως, στους παρακάτω 
λόγους: Στην υδρολογική μεταβλητότητα των υδατορεμάτων και 

την ελλιπή διαχείριση των υδάτων τους: πλημμυρικές παροχές το 
χειμώνα, μειωμένη η μηδενική ροή το καλοκαίρι. Στην έλλειψη 
ενιαίας καταγραφής της θέσης και των χαρακτηριστικών τους. 
Στη πληθώρα και ασάφεια διάσπαρτων σχετικών νομοθετικών 
διατάξεων, που πολλές φορές αλληλο-επικαλύπτονται. Στην πο-
λυδιάσπαση των αρμοδιοτήτων για τον έλεγχο και τη προστασία 
τους. Σημειώνεται ότι στη νέα ΚΥΑ που έχει εκδοθεί από τις 16 
Φεβρουαρίου 2017 υπάρχει μεταβατική πρόβλεψη για τους φα-
κέλους οριοθέτησης που έχουν κατατεθεί προς έγκριση πριν την 
έκδοσή της, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος ζητήσει να υπαχθεί στις 
διατάξεις της παρούσας.

Προβλήματα με την ανάρτηση των δασικών χαρτών επισημαίνει το Περιφερειακό Τμήμα 
ΤΕΕ Πελοποννήσου.  Με επιστολή της, που απευθύνεται προς τους υπουργούς Αγροτικής 
Ανάπτυξης και Τροφίμων Ε. Αποστόλου και ΠΕΝ Γ. Σταθάκη, η οποία κοινοποιείται στον 
πρόεδρο του ΤΕΕ Γ. Στασινό, η πρόεδρος του ΤΕΕ/Τμήμα Πελοποννήσου   Χ. Δ. Τσιώλη 
ειδικότερα επισημαίνει ότι : «Η ανάρτηση των δασικών χαρτών και η σχετική προβλεπόμενη 
διαδικασία, που ξεκίνησε στις 13 Ιανουαρίου 2017 από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και τις Δασικές Υπηρεσίες της χώρας, δημιουργεί τεράστια αναστάτωση και προ-
βλήματα στους πολίτες, πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις, μείωση της καλλιεργήσιμης 
αγροτικής-παραγωγικής γης, υπονόμευση κάθε προοπτικής ανάπτυξης του πρωτογενούς 
τομέα και νέο πλήγμα για την οικονομία.  Είναι σαφές ότι δεν αποτελεί μία νομοθετημένη 
διαρθρωτική αναπτυξιακή μεταρρύθμιση αλλά άλλον ένα φοροεισπρακτικό μηχανισμό της 
Κυβέρνησης. Από την πρώτη ήδη ανάρτηση δασικών χαρτών που αφορούν την Περιφέρεια 
Πελοποννήσου  οι βασικές διαπιστώσεις μας είναι οι εξής: Στους αναρτημένους χάρτες 
της περιοχής μας, που χρησιμοποιήθηκαν ως βάση χαρακτηρισμού οι αεροφωτογραφίες 
του 1945, παρατηρούνται λάθη, παραλείψεις, ανακρίβειες, τα στοιχεία είναι ελλειπή και μη 
επικαιροποιημένα, δεν έχουν ληφθεί υπόψη: παραχωρήσεις γης για αγροτική καλλιέργεια 
που έγιναν από το Υπουργείο Οικονομικών μετά το 1945, αλλαγές χρήσης γης, διανομές, 
αναδασμοί, αποχαρακτηρισμοί, όρια οικισμών, εκκρεμότητες ιδιοκτησιακών ζητημάτων 
κλπ. Χιλιάδες στρέμματα καλλιεργήσιμων εδαφών κυρίως με ελαιόδεντρα εμφανίζονται ως 
δασικές εκτάσεις. Τις εκτάσεις αυτές οι αγρότες τις καλλιεργούν εδώ και πολλές δεκαετί-
ες, τις δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτούνται για αυτές και τώρα υπάρχει ο κίνδυνος να 
χάσουν όχι μόνο τις επιδοτήσεις αλλά και την καλλιεργούμενη γη τους την οποία δηλώνουν 
στην Εφορία και φορολογούνται για το εισόδημα που προέρχεται από αυτή. Επίσης, πρό-
βλημα δημιουργείται στις περιοχές που κάηκαν στις πυρκαγιές του 2007, διότι κηρύχθηκαν 
συνολικά, χωρίς διαχωρισμό αγροτικών-δασικών εκτάσεων, αναδασωτέες με αποτέλεσμα 
να εμφανίζονται τώρα ως δασικές.  Οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, που διαφαίνεται ότι θα είναι 

πάρα πολλοί, εμπλέκονται σε μεγάλη ταλαιπωρία, καλούνται να υποβάλλουν τις ενστάσεις 
τους σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ή και κινδυνεύουν να μην κατορθώσουν να υποβάλ-
λουν ενστάσεις διότι δεν έχει γίνει σχεδόν καμία ενημέρωση, όπως θα έπρεπε, σε ένα τόσο 
σοβαρό έργο. Το διάστημα των 2 μηνών που έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αντιρρήσεις 
δεν επαρκεί, δεδομένου ότι θα υπάρξει συσσώρευση πολλών χρονοβόρων υποθέσεων για 
τις αρμόδιες Υπηρεσίες, τους Μηχανικούς και τους Δικηγόρους (σύνταξη τοπογραφικών 
διαγραμμάτων κατά ΕΓΣΑ ’87, συλλογή στοιχείων και δικαιολογητικών, σύνταξη ενστάσε-
ων) που καλούνται να υποστηρίξουν ένα τέτοιο έργο. Επιπρόσθετα, για την υποβολή των 
αντιρρήσεων καταβάλλεται ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου κλιμακώνεται ανάλογα με το 
εμβαδόν της έκτασης που αφορά η αντίρρηση και μπορεί να φτάσει και τα 3.600 €. Οι κλιμα-
κώσεις δε των ποσών γεννούν πολλά ερωτηματικά ως προς την αίσθηση δικαίου ενώ ταυτό-
χρονα δεν προβλέπεται η δυνατότητα επιστροφής των χρημάτων σε περίπτωση δικαίωσης 
του ενιστάμενου. Με λίγα λόγια χάνεται η έννοια του παραβόλου ή του ειδικού τέλους και 
στην ουσία έχομε να κάνομε με πρόστιμο ή με νέο «χαράτσι» επί της ακίνητης ιδιοκτησίας 
που τονίζομε ότι επιβάλλεται για καθαρά φοροεισπρακτικούς λόγους». Το ΤΕΕ Πελοποννή-
σου στην ίδια επιστολή τονίζει  ότι «η κατάρτιση ορθών δασικών χαρτών είναι αναγκαιότητα 
για το χωροταξικό σχεδιασμό ο οποίος αποτελεί τη βάση των αναπτυξιακών προοπτικών 
της χώρας, για την προάσπιση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς και για 
τη διαφύλαξη του δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος, και ζητά άμεσα:  Να ανασταλεί η 
διαδικασία ανάρτησης των δασικών χαρτών, προκειμένου να διορθωθούν συμπεριλαμβά-
νοντας όλες τις κυρωμένες διοικητικές πράξεις (πράξεις χαρακτηρισμού, παραχωρήσεις, 
τυχόν αποφάσεις Δικαστηρίων κλπ). Οι διορθωμένοι κατά το δυνατόν δασικοί χάρτες να 
αναρτηθούν και να δοθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα τουλάχιστον 6 μηνών ώστε οι πολί-
τες να υποβάλουν τις πιθανές αντιρρήσεις τους καταβάλλοντας ένα μικρό συμβολικό ποσό 
ως παράβολο. Στις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠ.Ε.Α.) να συμμετέχει ως μέλος της 
Επιτροπής και εκπρόσωπος του ΤΕΕ».

Οι συνταξιούχοι διπλωματούχοι μηχανικοί της Μα-
γνησίας, οργανώνονται και δημιουργούν  ομάδα με 
ποικίλους τομείς ενδιαφερόντων, αναφέρεται σε 
σχετικό δελτίο Τύπου, του ΤΕΕ Μαγνησίας, όπου 
μεταξύ άλλων αναφέρεται  ότι :  «Στη δημιουργία 
ομάδας με ποικίλους τομείς ενδιαφερόντων και 
δραστηριοτήτων, που θα εμπλουτίσει ευχάριστα 
την καθημερινότητα και θα προσφέρει αισιοδοξία 
στα μέλη της, πέρα από τα δύσκολα γενικά και 

προσωπικά προβλήματα που βιώνει ο καθένας, 
προχωρούν οι  Ομότιμοι διπλωματούχοι μηχανικοί 
μέλη του ΤΕΕ Μαγνησίας. Η  πρώτη συνάντηση, της 
ομάδας θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 2 Μαρτί-
ου στις 7.00 το απόγευμα στο ΤΕΕ, προκειμένου να 
πάρει σάρκα και οστά, με σκέψεις και προτάσεις, 
το εγχείρημα».  Η ανακοίνωση συνεχίζει αναφέρο-
ντας ότι «ευελπιστούμε στη θετική ανταπόκριση με 
τις απόψεις σας και τη μαζική συσπείρωση, καθώς 

πολλά γίνονται καλύτερα και οικονομικότερα όταν 
γίνονται από πολλούς. Η  επικοινωνία θα γίνεται με 
emails καθώς και με σελίδα στο Facebook, που θα 
δημιουργηθεί. Το ΤΕΕ και η πρόεδρος κ. Νάνσυ Κα-
πούλα συμφώνησαν να βοηθήσουν σε οργανωτικό 
επίπεδο» και η ανακοίνωση καταλήγει γράφοντας:  
«Ας αφήσουμε τον καναπέ και τα …πιεσόμετρα, 
διότι όπως λέει και ο Οδυσσέας Ελύτης: «Σήκω και 
ντύσου. Ζήσε. Δεύτερη ζωή δεν έχει». 
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Κρίθηκαν επιλέξιμα 1.526 επενδυτικά σχέδια για  
χρηματοδότηση στη δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» 

Τον 5ο κύκλο του Προγράμματος Νεανικής Επιχειρηματικότητας  
«egg - enter•grow•go» ανακοίνωσε η Eurobank σε συνεργασία με το Corallia

Από τις 5.626 αιτήσεις που υποβλήθηκαν για 
χρηματοδότηση στη δράση «Νεοφυής Επιχειρη-
ματικότητα» του ΕΣΠΑ, κρίθηκαν επιλέξιμα 1.526 
επενδυτικά σχέδια. Αυτό αναφέρει η Ελληνική 
Αναπτυξιακή Εταιρία - ΕΛΑΝΕΤ, (Ενδιάμεσος 
Φορέας Διαχείρισης Δράσεων του ΕΠΑνΕΚ για 
τις Περιφέρειες Αττικής, Βορείου και Νοτίου 
Αιγαίου) και σημειώνει ότι θα πρέπει, το αργό-
τερο, έως την Παρασκευή, 28 Απριλίου 2017, οι 
υποψήφιοι να υποβάλουν τον φάκελο με τα απαι-
τούμενα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα γράφει η 
«Ημερησία» ότι  η ΕΛΑΝΕΤ ενημερώνει ότι μετά 
τη διαδικασία ολοκλήρωσης της αξιολόγησης και 
βαθμολόγησης 5.626 αιτήσεων χρηματοδότησης 

επιχειρηματικών σχεδίων, με συνολικό αιτού-
μενο προϋπολογισμό 339.977.954,62 ευρώ, στη 
δράση «Νεοφυής Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 
2014-2020, καταρτίστηκε από το υπουργείο Οι-
κονομίας, ο προσωρινός κατάλογος δυνητικών 
δικαιούχων, με 1.526 επιλέξιμα επιχειρηματικά 
σχέδια, συνολικού επιχορηγούμενου προϋπολο-
γισμού (δημόσια δαπάνη) 86.086.885,35 ευρώ. Ο 
κατάλογος των επιλέξιμων επιχειρηματικών σχε-
δίων έχει καταρτιστεί κατά απόλυτη βαθμολογική 
σειρά, με βάση τη συνολική προς διάθεση συγ-
χρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη ανά ομάδα 
περιφερειών. Από το σύνολο των 5.626 αιτήσεων 
χρηματοδότησης, απορρίφθηκαν ως μη επιλέξι-

μα: 197 επιχειρηματικά σχέδια, με συνολικό αι-
τούμενο επιλέξιμο προϋπολογισμό 11.496.091,57 
ευρώ, τα οποία βρίσκονται στην προκριθείσα 
σειρά βαθμολογικής κατάταξης και κρίνονται μη 
επιλέξιμα λόγω μη πλήρωσης των τυπικών προ-
ϋποθέσεων συμμετοχής ή/και λόγω εντοπισμού 
αναφοράς στοιχείων σε οποιοδήποτε πεδίο του 
επιχειρηματικού σχεδίου.  3.903 επιχειρηματικά 
σχέδια, με συνολικό αιτούμενο επιλέξιμο προϋ-
πολογισμό 218.883.218,32 ευρώ, λόγω εξάντλη-
σης της συνολικής προς διάθεση συγχρηματοδο-
τούμενης δημόσιας δαπάνης, λόγω βαθμολογίας 
ή/και προϋπολογισμού κάτω του ορίου, ή/και για 
άλλο λόγο.

Σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε χθες ανακοινώθηκε η έναρξη του 
5ου κατά σειρά κύκλου του egg 12μηνης συνολικής διάρκειας. Σύμφωνα με σχετι-
κό δελτίο Τύπου, που μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο αυτό, νέοι και νέες 18-49 
ετών, που έχουν μια καινοτόμο επιχειρηματική ιδέα και επιθυμούν να τη μετατρέ-
ψουν σε επιτυχημένη επιχείρηση, έχουν την ευκαιρία να υποβάλουν την υποψη-
φιότητά τους για συμμετοχή στο πιο αναγνωρισμένο Πρόγραμμα επιχειρηματικής 
επιτάχυνσης στην Ελλάδα μέχρι τις 10 Απριλίου 2017, στις 15:00. Βασική καινοτομία 
του 5ου κύκλου του egg είναι η διεθνοποίησή του με την υποδοχή προτάσεων είτε 
από Έλληνες πολίτες ή πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες τρίτων χωρών 
έχοντες δικαίωμα διαμονής στην Ελλάδα και νόμιμης συμμετοχής στο Πρόγραμ-
μα καθ’ όλη τη διάρκειά του. Η θετική αλληλεπίδραση, οι νέες προσλαμβάνουσες 
παραστάσεις και η δυναμική όλων των στελεχών μίας νεοφυούς καινοτόμου επι-
χείρησης είναι οδηγός για την αλλαγή νοοτροπίας και την ανάγκη για εξωστρέ-
φεια που έχουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σήμερα. Οι ομάδες που θα επιλεγούν 
μέσα από τη διαγωνιστική διαδικασία θα έχουν στη διάθεσή τους, για 12 μήνες 
συνολικά, ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο επιχειρηματικής επώασης (incubation), επι-
τάχυνσης (acceleration) και συνεργασίας (co-working) που περιλαμβάνει μια ολο-
κληρωμένη σειρά από υποστηρικτικές δράσεις και εργαλεία. Στον 5ο κύκλο του 
egg μπορούν να υποβληθούν προτάσεις από όλους τους κλάδους της οικονομίας 
οι οποίες πληρούν τα απαιτούμενα χαρακτηριστικά επιχειρηματικής καινοτομίας, 
αριστείας και βιωσιμότητας. Ενθαρρύνονται ιδιαίτερα επιχειρηματικά σχέδια τα 
οποία συμβαδίζουν με τις τρέχουσες και αναδυόμενες επιχειρηματικές τάσεις της 
οικονομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο (π.χ. Χρηματοοικονομικές Τεχνολογίες 
και Εφαρμογές), κάνουν ευρεία χρήση καινοτομιών και νέων τεχνολογιών και δια-
κρίνονται από σημαντικής έκτασης εφαρμογή στην καθημερινή ζωή (π.χ. Τεχνολο-
γίες και Εφαρμογές Πληροφορικής και Επικοινωνιών - Βιοτεχνολογία - ΙοΤ), ή/και 
συμβάλλουν στην εξωστρέφεια και στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας (π.χ. 
Καινοτόμες Εφαρμογές Τουρισμού). O Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της 
Eurobank κ. Σταύρος Ιωάννου δήλωσε: «Η χώρα μας αντιμετωπίζει μια μακροχρό-
νια πλέον διαρροή των πιο ικανών και ταλαντούχων νέων μας στο εξωτερικό. Αυτό 
επιβεβαιώνεται από πολλές διεθνείς και εγχώριες μελέτες ως μία από τις πλέον 
αρνητικές συνέπειες της κρίσης, αλλά και ως βασικός παράγοντας μείωσης των 
ευκαιριών ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο κοντινό μέλλον. Η αναχαίτιση 
της φυγής ικανού ανθρώπινου δυναμικού στο εξωτερικό θα πρέπει να αποτελεί 
διαρκή και πρωταρχικό στόχο για όλους μας, τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδι-
ωτικό τομέα. Για τη Eurobank, η ανάδειξη και ενίσχυση της νεανικής επιχειρη-

ματικότητας είναι επιλογή, προτεραιότητα και κύριο μέλημα και εντάσσεται στην 
ευρύτερη στρατηγική της Τράπεζάς μας. Στόχος μας είναι, με ένα πλέγμα πρω-
τοβουλιών, βασικό μέρος του οποίου είναι το EGG, να ενθαρρύνουμε τους νέους 
ανθρώπους να συμμετάσχουν ενεργά, να αναπτύξουν τις ιδέες τους στην Ελλάδα 
και με την υλοποίηση των δικών τους σχεδίων να συμβάλλουν αποφασιστικά και 
ουσιαστικά στην ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας». Στην ομιλία του, ο Γενικός 
Διευθυντής & Group Chief Digital & Technology Officer της Eurobank κ. Σωτήρης 
Συρμακέζης, τόνισε μεταξύ άλλων «Για 5η συνεχή χρονιά το egg ανοίγει τις πύλες 
του και υποδέχεται τις καινοτόμες ιδέες ομάδων που έχουν ως στόχο να κάνουν 
τη διαφορά. Παράλληλα όμως φιλοδοξεί να μετουσιώσει μέσα από την «εκκόλα-
ψή» τους τις τρέχουσες και αναδυόμενες τάσεις της επιχειρηματικότητας και της 
οικονομίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, έτσι ώστε να συμβάλλει έμπρακτα τόσο 
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας όσο και στην εξωστρέφειά της. Φέτος 
εισάγουμε σημαντικές αλλαγές, από τη μια ανοιγόμαστε σε ομάδες εκτός Ελλάδας 
και από την άλλη, αναγνωρίζοντας την υπεραξία που δημιουργείται μέσα από την 
αλληλεπίδραση και τη συνεργασία, δίνουμε έμφαση στο χώρο του fintech καθώς 
φέρνουμε πιο κοντά στο egg το δεύτερο Eurobank Beyond Hackathon. Έχουμε 
ως στόχο να δώσουμε σε ανθρώπους διαφορετικής κουλτούρας τη δυνατότητα να 
έρθουν κοντά μας καθώς πιστεύουμε ακράδαντα ότι μέσα από την αλληλεπίδραση 
και τη συνεργασία ομάδων με διαφορετικές προσεγγίσεις, εμπειρίες και επίπεδο 
τεχνογνωσίας θα μπορέσουμε να πετύχουμε μια «πραγματική» καινοτομία με τη 
δημιουργία ενός ακόμα πιο ισχυρού και πολύπλευρου επιχειρηματικού οικοσυ-
στήματος το οποίο θα μπορέσει να ταξιδέψει την ελληνική επιχειρηματικότητα και 
τεχνογνωσία διεθνώς.»  Ο Γενικός Διευθυντής του Corallia, καθηγητής Βασίλειος 
Μακιός, τόνισε: «Σήμερα, με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνουμε τον 5ο βελτιωμένο 
κύκλο του egg και καλούμε όλους τους υποψήφιους με νέες και καινοτόμες ιδέες 
και με όρεξη να τις πραγματοποιήσουν, βάζοντας όλη την προσπάθεια, τη φαντασία 
και την αφοσίωση τους για να τις «εκκολάψουν», να καταθέσουν το επιχειρηματικό 
τους σχέδιο. To Corallia μέσα από τις δράσεις που υλοποιεί όλα αυτά τα χρόνια, 
από τα clusters και τα θεματικά InnoHubs μέχρι τις διεθνείς συνεργασίες και τα 
προγράμματα νεανικής επιχειρηματικότητας που υλοποιούνται στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, αποδεικνύει έμπρακτα ότι μόνο μέσα από συνεργασία επιτυγχά-
νεται η καινοτομία και η αριστεία. Το Πρόγραμμα egg, ο πιο αποτελεσματικός επι-
ταχυντής της χώρας, θα συνεχίσει να συμβάλλει στην αλλαγή της επιχειρηματικής 
κουλτούρας και στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με στόχο την ανάδειξη της 
χώρας.»
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Επενδύσεις 444 εκατ. ευρώ σε 18 ενεργειακά  
έργα αποφάσισε η Κομισιόν

Τεχνικές λεπτομέρειες μένουν για ΝΟΜΕ και ΔΕΣΦΑ   
δήλωσε ο υπουργός ΠΕΝ

Ομάδα εργασίας στο ΥΠΕΝ για τη μεταφορά του  
Αρχείου Υδρογονανθράκων

Η ΡΑΕ ενέκρινε το πρόγραμμα ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025 

Το ποσό των 444 εκατ. ευρώ θα επενδύσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε 18 έργα 
ενεργειακών υποδομών, μεταξύ των οποίων και ελληνικών και κυπριακών, σύμ-
φωνα με απόφαση των κρατών – μελών. Το energypress.gr  γράφει ότι  τα εν 
λόγω έργα προωθούνται στα πλαίσια του Connecting Europe Facility (CEF) και 
εκτιμάται ότι θα συντελέσουν στην επίτευξη των στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
με τη διασύνδεση των ευρωπαϊκών ενεργειακών δικτύων, την αύξηση της ασφά-
λειας του ενεργειακού εφοδιασμού και τη βιώσιμη ανάπτυξη μέσω της ενσωμά-
τωσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε ολόκληρη την ΕΕ. Ο Αντιπρόεδρος 
και αρμόδιος για την Ενεργειακή Ένωση, κ. Μάρος Σέφτσοβιτς δήλωσε σχετικά 
ότι «πρόκειται για σημαντικά έργα με έντονο διασυνοριακό αντίκτυπο. Αποτελούν 
απτό δείγμα του τι σημαίνει η Ενεργειακή Ένωση για την Ευρώπη και τον τρό-
πο με τον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει να ισχυροποιήσουμε 
τις χώρες μας συνεργαζόμενοι στενά όλοι μαζί». Τη συμφωνία χαιρέτισε και ο 

Επίτροπος αρμόδιος για τη δράση για το κλίμα και την ενέργεια κ. Μιγκέλ Αρίας 
Κανιέτε υπογραμμίζοντας ότι «χάρη σε αυτή την αναβάθμιση, οι προτάσεις της 
δέσμης μέτρων ‘‘Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους’’ είναι ακόμη πιο 
κοντά στην πραγματοποίησή τους. Η ΕΕ αποδεικνύει τη δέσμευσή της να προ-
σφέρει φθηνότερη, βιωσιμότερη και ασφαλέστερη ενέργεια στους ευρωπαίους 
καταναλωτές». Από τα 18 έργα που χρηματοδοτούνται, τα δέκα αφορούν το φυ-
σικό αέριο, τα επτά τον ηλεκτρισμό και το ένα τα έξυπνα δίκτυα. Όσον αφορά την 
Ελλάδα και την Κύπρο, 14,5 εκατ. ευρώ θα δαπανηθούν για τις τελικές μελέτες 
του EuroAsia Interconnector, που φιλοδοξεί να ενώσει την Αν. Μεσόγειο με την 
Ευρώπη στον ηλεκτρισμό. Παράλληλα, σχεδόν 1 εκατ. ευρώ θα λάβει η βουλγα-
ρική Bulgartransgaz για να πραγματοποιήσει μελέτη βιωσιμότητας του σχεδίου 
Balkan Gas Hub, ενώ 14 εκατ. ευρώ θα λάβει η Ιταλία για την προστασία των 
αρχαιοτήτων που ανακαλύφθηκαν στα πλαίσια των εργασιών του αγωγού TAP.

"Τεχνικά ζητήματα", που θα κλείσουν μόλις επιτευχθεί πολιτική συμφωνία, 
χαρακτηρίζει τα ανοικτά ενεργειακά ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι 
των διαπραγματεύσεων με τους θεσμούς ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλ-
λοντος Γιώργος Σταθάκης, σε συνέντευξή του στα «Νέα». «Η διαπραγμάτευση 
σχετικά με τα ενεργειακά θέματα αφορά δύο θέματα: τις δημοπρασίες ενέρ-
γειας, μέσω των οποίων προχωρά ο περιορισμός του μεριδίου της ΔΕΗ στην 
αγορά, και την πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ μετά τη μη επίτευξη συμφωνίας 
με τους Αζέρους. Πρόκειται κυρίως για τεχνικά ζητήματα-για τις λεπτομέρει-
ες που θα προσδιοριστούν μόλις υπάρξει πολιτική συμφωνία», είπε ο υπουρ-
γός. Ως προς τα ΝΟΜΕ, οι θεσμοί πιέζουν για τον σωρευτικό υπολογισμό της 
δημοπρατούμενης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, δηλαδή σε κάθε χρονιά 
να προστίθενται και οι ποσότητες της προηγούμενης χρονιάς. Με βάση αυτή 
τη λογική, ζητούν φέτος να διατεθεί, πέραν του προγραμματισμένου 12% της 

κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του 2016, και το 8% που δημοπρατήθη-
κε πέρυσι, δηλαδή συνολικά 20%. Το ΥΠΕΝ, αλλά και η ΔΕΗ, διαφωνούν με 
μια τέτοια προοπτική, χωρίς μέχρι τώρα να έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο.  Ερω-
τηθείς για το 17% της ΔΕΗ, καθώς και το θέμα του ΑΔΜΗΕ, ο κ. Σταθάκης 
σημείωσε απλώς ότι τα ζητήματα που συζητιούνται με τους θεσμούς είναι οι 
δημοπρασίες ΝΟΜΕ και η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ. Πληροφορίες θέλους 
τους θεσμούς να πιέζουν προκειμένου να προχωρήσουν άμεσα οι διαδικα-
σίες (πρόσληψη συμβούλου κτλ.) για την πώληση του 17% που βρίσκεται υπό 
την κυριότητα του ΤΑΙΠΕΔ, με την κυβέρνηση να επιδιώκει τη μεταφορά του 
στο Υπερταμείο. Βασικό επιχείρημα που επικαλείται η κυβέρνηση για να στη-
ρίξει τη διαφωνία της με την άμεση πώληση, είναι το γεγονός ότι σήμερα 
η κεφαλαιοποίηση της ΔΕΗ είναι σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα, με το 17% 
αποτιμάται χρηματιστηριακά περί τα 100 εκατ. ευρώ.

Το ΥΠΕΝ προχώρησε στη συγκρότηση Ομάδας Εργασίας για τη μεταφορά του Αρ-
χείου Υδρογονανθράκων υπό τον Γ.Γ., Μιχάλη Βερροιόπουλο. Όπως αναφέρεται στη 
σχετική απόφαση, που δημοσίευσε το   energypress.gr  η Ομάδα Εργασίας έχει ως 
αντικείμενο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων μμεταφοράς του Αρχείου Υδρογοναν-
θράκων, από τις εγκαταστάσεις της ΕΛΠΕ ΑΕ (πρώην ΔΕΠ-ΕΚΥ ΑΕ) στο Μαρούσι 
και στην ΒΙΠΕ Καβάλας, στις εγκαταστάσεις του ΙΓΜΕ στην περιοχή Θρακομακεδό-
νων μετά από σχετική συνεννόηση και την παρακολούθηση της υλοποίησης αυτής. 
Ειδικότερα, η  Ομάδα Εργασίας: α) θα προβεί σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ και τα 
ΕΛΠΕ και θα καταγράψει τις υπάρχουσες και τις απαιτούμενες υποδομές και χώ-
ρους για την ασφαλή και βέλτιστη φύλαξη του Αρχείου Υδρογονανθράκων το οποίο 
θα πρέπει να πληροί και τις προϋποθέσεις επισκεψιμότητας και λήψης δειγμάτων, 

με διατύπωση επί μέρους εναλλακτικών προτάσεων, β) θα προβεί σε εκτίμηση ανα-
γκαίου προϋπολογισμού για τις εργασίες κατάλληλης διαμόρφωσης των χώρων 
όπου θα μεταφερθεί το αρχείο στο κτίριο του ΙΓΜΕ, καθώς και ασφαλούς μεταφο-
ράς και αποθήκευσης του Αρχείου Υδρογονανθράκων, για κάθε εναλλακτική πρό-
ταση, γ) θα διερευνήσει και προτείνει πηγές για την απαιτούμενη χρηματοδότηση 
των σχετικών εργασιών του σημείου (β), καθώς και δ) θα επιβλέψει τις εργασίες 
κατάλληλης διαμόρφωσης των χώρων του ΙΓΜΕ και ασφαλούς μεταφοράς και 
αποθήκευσης του Αρχείου Υδρογονανθράκων σε αυτές. Η   Ομάδα  Εργασίας θα 
πρέπει: α) να παραδώσει το πόρισμά της επί των σημείων (α) έως και (γ) 1 εντός 
είκοσι (20) εργασίμων ημερών από την υπογραφή της παρούσας, καθώς και β) να 
ολοκληρώσει τις εργασίες του σημείου (δ) της παραγράφου 1 εντός τριών (3) μηνών. 

Η ΡΑΕ αποφάσισε χθες την έγκριση Προγράμ-
ματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025. Η απόφαση 
με αριθμό 64/2017 για την  έγκριση του Προ-
γράμματος Ανάπτυξης ΕΣΦΑ 2016-2025 δημοσι-

εύεται στην επίσημη ιστοσελίδα της ΡΑΕ, όπου 
παρουσιάζεται αναλυτικά το νέο πρόγραμμα 
έργων. Μεταξύ των πιο σημαντικών έργων στο 
πρόγραμμα, συγκαταλέγεται η 2η αναβάθμιση 

του τερματικού σταθμού LNG της Ρεβυθούσας. 
Όπως αναφέρεται στο κείμενο, το έργο ύψους 
147 εκατ. ευρώ, προβλέπεται να ολοκληρωθεί 
ως τις 17 Δεκεμβρίου.
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Οι  Κινέζοι της CMEC εξετάζουν τα δεδομένα  για την δημιουργία  
της μονάδας Μελίτη ΙΙ στη Φλώρινα

Στο 89,5% το μερίδιο της ΔΕΗ τον Ιανουάριο

Άσκηση ετοιμότητας αντισεισμικού συναγερμού από τη ΔΕΗ

Τρία ερωτήματα, οι απαντήσεις στα οποία θα κρίνουν και την υλοποίηση 
της επένδυσης στην Μελίτη Φλώρινας απασχολούν τους Κινέζους της 
CMEC όσον αφορά το αν θα γίνει ή όχι η μονάδα Μελίτη ΙΙ γράφει ο 
δημοσιογράφος Γιώργος Φιντικάκης στο energypress.gr . Ο ίδιος ανα-
λυτικά σημειώνει ότι τα ερωτήματα αυτά αφορούν το πόσες ώρες θα 
λειτουργεί η "Μελίτη ΙΙ" σε ετήσια βάση, σε τι τιμή θα αμείβεται η μο-
νάδα, και από που θα βρεθούν οι απαιτούμενες ποσότητες νερού που 
θα καταναλώνει. Σε αυτά τα ζητήματα εστίασε στην πρόσφατη επίσκεψή 
του στα ορυχεία και τις εγκαταστάσεις της "Μελίτη Ι" στη Φλώρινα, το 
τεχνικό κλιμάκιο της CMEC, όπου και αποτύπωσε με όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερες λεπτομέρειες τις υπάρχουσες υποδομές, και την κατάσταση 
των ορυχείων που θα αναλάβουν την τροφοδοσία της "Μελίτη ΙΙ”. Τα 
παραπάνω, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες και το υλικό το οποίο έχει 
προσκομίσει στο πρόσφατο παρελθόν η ΔΕΗ, θα αποτελέσουν το υλικό 
για την σύνταξη μιας έκθεσης συμπερασμάτων από τους τεχνικούς της 
CMEC, προκειμένου και να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις. Δείγμα πά-
ντως της κινητικότητας γύρω από το έργο, είναι και το γεγονός ότι πριν 
από περίπου μια εβδομάδα, επισκέφτηκε την μονάδα "Μελίτη Ι”, και 
συναντήθηκε με τον κ. Παναγιωτάκη, ο οποίος επίσης βρίσκονταν στην 
περιοχή, ο Κινέζος πρέσβης στην Αθήνα Ζου Ξιαολί. Επίσκεψη στην 
οποία δεν δόθηκε ιδιαίτερη δημοσιότητα. Τα παραπάνω δείχνουν ότι η 
λιγνιτική μονάδα "Μελίτη ΙΙ" είναι στρατηγικής σημασίας για τους Κινέ-
ζους τηςCMEC, ο ισχυρός άνδρας της οποίας Ζανγκ Τσαν είχε βρεθεί 
τον περασμένο Οκτώβριο στην Αθήνα οπότε και υπέγραψε το σύμφωνο 
συνεργασίας με την ΔΕΗ. Τα ερωτήματα ωστόσο που θέτουν οι Κινέζοι 
(ώρες λειτουργίας μονάδας, τιμή στην οποία θα αμείβεται, κλπ), εξαρ-
τώνται από τον ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας και τις αλλαγές που 
θα φέρει το Target Model στην χονδρεμπορική αγορά, και όχι από την 

ΔΕΗ. Δεδομένου ότι καλώς εχόντων των πραγμάτων, η "Μελίτη ΙΙ" δεν 
πρόκειται να έχει ολοκληρωθεί πριν από 4-5 χρόνια, δηλαδή το 2021-
2022, η λειτουργία της, επομένως και η αμοιβή της, θα διέπεται από 
τους νέους κανόνες λειτουργίας του Target Model. Στις αλλαγές που 
θα επιφέρει ως προς το τιμολογιακό σκέλος, (και όχι μόνο), το Target 
Model όταν και θα τεθεί σε λειτουργία από το 2018 και μετά, εστίασε 
και το κλιμάκιο των ανθρώπων της CMEC, υπό τον διευθυντή ανάπτυξης 
επιχειρήσεων, Ουάνγκ Τσινγουέι, κατά την πρόσφατη επίσκεψή τους 
στη Φλώρινα.  Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι Κινέζοι επέμεναν να 
μάθουν αν η μονάδα θα μπορεί να κάνει απευθείας διμερή συμβόλαια 
με τους μεγάλους καταναλωτές, καθώς και για τις αλλαγές που προ-
βλέπει το νέο καθεστώς συγκριτικά με το υφιστάμενο ανώτατο πλαφόν 
των 300 ευρώ/ MWh, που ισχύει στην προημερήσια αγορά, προκειμένου 
να προφυλάσσονται οι συμμετέχοντες από ακραίες διακυμάνσεις. Όλα 
τα παραπάνω, μαζί με τις διαθέσιμες και εκμεταλλεύσιμες ποσότητες 
λιγνίτη στα πέριξ της Μελίτη ορυχεία, καθώς και στη σχέση εξόρυξης 
που σήμερα είναι 5 προς 1, (δηλαδή για να εξορυχθεί 1 τόνος λιγνίτη 
εξορύσσονται 5 κυβικά μέτρα άγονων υλικών), θα καθορίσουν τις τελι-
κές αποφάσεις της CMEC.  Το επόμενο πάντως διάστημα αναμένεται να 
πυκνώσουν οι επαφές της CMEC τόσο με την ΔΕΗ, όσο  και με στελέχη 
του Ακτωρα όπως και της ΤΕΡΝΑ, που ελέγχουν το λιγνιτορυχείο της 
Βεύης, και το οποίο θεωρείται απαραίτητο για την τροφοδοσία της νέας 
μονάδας. Τα άλλα τρία ορυχεία που συζητώνται να ενταχθούν στο σχή-
μα, είναι της Αχλάδας (ιδιοκτησία Παυλίδη), καθώς επίσης του Αμυνταί-
ου και του Κλειδιού (ιδιοκτησίας ΔΕΗ).  Ο σχεδιασμός για την "Μελίτη 
ΙΙ" προβλέπει την κατασκευή μονάδας ισχύος 450MW, προυπολογισμού 
750 εκατ ευρώ, με υψηλό βαθμό απόδοσης 41,5% και λιγνίτη με μεγάλη 
θερμογόνο δύναμη.

Σε αντίστοιχα επίπεδα με τα τέλη του 2016 πα-
ρέμεινε τον Ιανουάριο του 2017 το μερίδιο της 
ΔΕΗ στη λιανική αγορά ηλεκτρισμού, σύμφω-
να με το μηνιαίο δελτίο του ΛΑΓΗΕ, που δη-
μοσιεύθηκε χθες  γράφει το energypress. Πιο 
αναλυτικά, το μερίδιο της ΔΕΗ διαμορφώθηκε 
στο 89,59% έναντι 89,83% τον Δεκέμβριο του 

2016, παραμένοντας κοντά στα επίπεδα του 
90%. Η εικόνα μεταξύ των ιδιωτών προμηθευ-
τών τον Ιανουάριο του 2017 σε σύγκριση με τον 
Δεκέμβριο του 2016 διαμορφώθηκε ως εξής: 
Η ELPEDISON έφτασε το 2,78%, έναντι 2,42% 
τον περασμένο μήνα. Η PROTERGIA ανήλθε 
σε 2,44% έναντι 2,69%. Η ΗΡΩΝ αυξήθηκε σε 

2,49% έναντι 2,35%. Η GREEN ήταν 0,36% ένα-
ντι 0,35%. Η ENERGY TRADING 0,70% έναντι 
0,66%. Η VOLTERA 0,48% έναντι 0,52%. Η Watt 
& Volt παραμένει αμετάβλητο στο 0,76%. Αμε-
τάβλητο παρέμεινε το μερίδιο των ΕΛΤΑ στο 
0,04%, ενώ ο ΟΤΕ αύξησε το μερίδιο του σε 
0,18% από 0,17%.

Με επιτυχία στέφθηκε η προγραμματισμένη άσκηση ετοιμότητας 
αντισεισμικού συναγερμού «Αίσιος οιωνός» από τη Γενική Διεύθυν-
ση Ανθρωπίνων Πόρων (ΓΔ/ΑΝΠ) της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλε-
κτρισμού (ΔΕΗ), σύμφωνα με τη σχετική αξιολόγηση, όπως σημειώ-
νεται σε σχετικό δελτίο Τύπου. 
Συγκεκριμένα, σε συνέχεια εκπόνησης σχετικού σχεδίου άσκησης 
εικονικής σεισμικής δόνησης και πολύωρων εκπαιδεύσεων και ενη-
μερώσεων των ομάδων που συμμετείχαν στο συντονισμό, 627 ερ-
γαζόμενοι από τα Κτίρια Κεντρικών Εγκαταστάσεων της ΔΕΗ στις 
οδούς Χαλκοκονδύλη (22, 24, 26, 28, 30, 32), Πατησίων (25, 27) 
και Καποδιστρίου 27 εκκένωσαν με επιτυχία τους χώρους εργασίας 
τους, σε πραγματικές συνθήκες, στο βέλτιστο χρόνο των 10 λεπτών 
και ακολουθώντας τις οδηγίες μετέβησαν στο ορισμένο σημείο στην 

οδό Τοσίτσα, όπου έγινε η καταμέτρηση του προσωπικού και ολο-
κληρώθηκε η άσκηση. 
Το έργο, το οποίο αξίζει να σημειωθεί ότι λαμβάνει χώρα για πρώτη 
φορά στα κεντρικά γραφεία της ΔΕΗ, στο πλαίσιο των προβλεπόμε-
νων υποχρεώσεων της από το Νόμο 3850/2010, πραγματοποιήθηκε 
παρουσία αξιολογητών και παρατηρητών από τη Διεύθυνση Υγείας 
και Ασφάλειας στην Εργασία (ΔΥΑΕ) της Επιχείρησης, τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, το Πυροσβεστικό Σώμα και τον 
Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας. Όπως αναφέ-
ρει η εταιρία, η θετική αξιολόγηση της άσκησης ετοιμότητας της ΔΕΗ 
επιβεβαιώνει τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό της καθώς και το υψηλό 
αίσθημα ευθύνης τόσο των συντονιστών όσο και του ανθρώπινου δυ-
ναμικού που συμμετείχε. 
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Νέος διαγωνισμός της Πειραιώς Real Estate για τα ακίνητα 
της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχαρης (ΕΒΖ)

Δημιουργία θεσμικού πλαισίου ανάπτυξης παραγωγής οπτικοακουστικών έργων 

Ζημιές 7,8 εκατ. ευρώ το 2016 για ΑΕΓΕΚ

Στρατηγικός στην Grivalia Hospitality η Eurolife

Σύμπραξη Intrasoft International και Planet για παροχή  
συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θεσμικά όργανα και φορείς της ΕΕ

Στις 3 Μαρτίου εκπνέει η προθεσμία κατάθεσης προσφορών στον νέο διαγωνισμό 
που προκήρυξε η Πειραιώς Real Estate για τα ακίνητα της Ελληνικής Βιομηχανίας 
Ζάχαρης (ΕΒΖ). Ο Φώτης Κόλλιας  γράφει στο euro2day.gr ότι από τη νέα προκήρυξη 
προκύπτει πως τελικά έμεινε στα αζήτητα στον πρώτο διαγωνισμό και το ημιτελές πο-
λυώροφο κτίριο της Θεσσαλονίκης, για το οποίο είχε αρχικά εκδηλωθεί ενδιαφέρον 
από τοπικό επιχειρηματία. Πρόκειται για το κτίριο το οποίο σε κάποιο στάδιο της προ-
σπάθειας διάσωσης της ΕΒΖ είχε επιχειρηθεί να πωληθεί στην Παρευξείνια Τράπεζα. 
Το ενδιαφέρον της υπόθεσης είναι πως το ίδιο κτίριο βγήκε στον πρώτο πλειστηριασμό 
με τιμή εκκίνησης τα 2.9 εκατ. ευρώ και στο νέο πλειστηριασμό αναφέρονται ως ελά-
χιστη τιμή τα 4 εκατομμύρια ευρώ. Στον πρώτο διαγωνισμό πωλήθηκαν τελικά μόνο 
οι δύο όροφοι, επίσης στη Θεσσαλονίκη, που σήμερα στεγάζουν τα κεντρικά γραφεία 
της ΕΒΖ. Στην αγορά θεωρούν πως δύσκολα θα διατεθούν οι δύο βιομηχανικοί χώροι 
που ξαναβγαίνουν σε πλειστηριασμό, όπως και οι εγκαταστάσεις γραφείων της Σίνδου  
Θεσσαλονικής. Συγκεκριμένα είναι προ  πώληση: Εργοστάσιο παραγωγής ζάχαρης 
από ζαχαρότευτλα (εκτός λειτουργίας), με εμβαδόν γηπέδου 318.772 τετραγωνικά 
μέτρα (μ2) και συνολική επιφάνεια κτισμάτων 27.021,15 μ2, από τα οποία 12.113,58 μ2 

είναι κατασκευές των μονάδων παραγωγής και 14.907,57 μ2 κτίρια διοίκησης - εξυπη-
ρέτησης του προσωπικού και αποθήκευσης, στην περιοχή Συκουρίου Λάρισας. Ελά-
χιστη Τιμή Πώλησης 8.000.000 €. Εργοστάσιο παραγωγής ζάχαρης από ζαχαρότευτλα 
(εκτός λειτουργίας), με εμβαδό γηπέδου 691.431 μ2 και συνολική επιφάνεια κτισμάτων 
51.203 μ2, από τα οποία 44.056 μ2 είναι κατασκευές των παραγωγικών μονάδων του 
εργοστασίου και 7.147 μ2 κτίρια διοίκησης-εξυπηρέτησης του προσωπικού και απο-
θήκευσης, στην περιοχή Πετροχωρίου Ξάνθης. Ελάχιστη Τιμή Πώλησης 7.800.000€. 
Εγκαταστάσεις  γραφείων - εργαστηρίων στη Σίνδο Θεσσαλονίκης με εμβαδόν γηπέ-
δου 83.520 μ2 και κτίρια συνολικής επιφανείας 1702.76 μ2. Ελάχιστη Τιμή Πώλησης 
3.000.000€. Ημιτελές κτίριο οκτώ (8) υπέργειων  ορόφων και δύο (2) υπόγειων επί της 
οδού Κουντουριώτου, συνολικής επιφάνειας χώρων κύριας χρήσης 4846,54μ2, χώ-
ρων βοηθητικών χρήσεων εμβαδού 564,70 μ2 στο Α' υπόγειο και χώρου στάθμευσης 
αυτοκινήτων συνολικού εμβαδού 1131.75 μ2 στο Β' υπόγειο, σε οικόπεδο 1.010 μ2 στην 
περιοχή του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Ελάχιστη Τιμή Πώλησης 4.000.000€. Δια-
μέρισμα εμβαδού 123,55 τ.μ. με ημιϋπαίθριο χώρο εμβαδού 4,74 τ.μ. στον 3ο όροφο 
οικοδομής επί της οδού Σκουφά, Κολωνάκι, Αθήνα. Ελάχιστη Τιμή Πώλησης 260.000€

Αναρτήθηκε στη Διαύγεια η νομοθετική πρωτοβουλία 
του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών 
και Ενημέρωσης με τίτλο: «Δημιουργία θεσμικού πλαι-
σίου για τη σύσταση καθεστώτος Ενίσχυσης Ιδιωτικών 
Επενδύσεων για την ανάπτυξη της παραγωγής οπτικοα-

κουστικών έργων στην Ελλάδα» (http://www.opengov.gr/
digitalandbrief/?p=718) .Το σχέδιο νόμου ενσωματώνει 
στον βασικό επενδυτικό νόμο Ν.4399/2016, ένα εξειδικευ-
μένο επενδυτικό κίνητρο για την ανάπτυξη του οπτικοακου-
στικού τομέα. Στόχος της νέας νομοθεσίας είναι η ενίσχυση 

της οπτικοακουστικής παραγωγής και η προσέλκυση ξένων 
άμεσων επενδύσεων. Αντίστοιχη νομοθεσία εφαρμόζεται 
σε με επιτυχία στα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ και σε 
πολλές χώρες του υπόλοιπου κόσμου. Η διαβούλευση θα 
ολοκληρωθεί την Πέμπτη 2 Μαρτίου 2017

Η εταιρία εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 143 
εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με τις δημοσιευθείσες ετήσιες 
ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της ΑΕΓΕΚ, τα 
αποτελέσματα του ομίλου μετά από φόρους και δικαι-
ώματα μειοψηφίας την 31.12.2015 ανέρχονταν σε ζημίες 

ποσού € -7,8 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαια σε € -143 
εκατ. ευρώ. Όπως ανακοίνωσε η εταιρία, σύμφωνα με 
τις δημοσιευθείσες ενοποιημένες οικονομικές κατα-
στάσεις α' εξαμήνου 2016 της ΑΕΓΕΚ, τα αποτελέσματα 
του ομίλου μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψη-

φίας την 30.06.2016 ανέρχονταν σε ζημίες ποσού € 1 
εκατ. ευρώ, ενώ τα ίδια κεφάλαια σε € - 147,75 εκατ. 
ευρώ.  Σημειώνεται ότι η μετοχή διαπραγματεύεται στην 
κατηγορία επιτήρησης με βάση απόφαση του ΧΑ στις 26 
Ιουνίου του 2008.

Η Grivalia Properties ΑΕΕΑΠ ανακοινώνει ότι ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος αύ-
ξησης του μετοχικού κεφαλαίου του ξενοδοχειακού της βραχίονα με την επωνυμία 
«Grivalia Hospitality S.A.», με την παράλληλη είσοδο στρατηγικού επενδυτή. Συγκε-
κριμένα το μετοχικό κεφάλαιο της Grivalia Hospitality αυξήθηκε κατά 58 εκατ. ευρώ, 
εκ των οποίων 28 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν από την Grivalia και 30 εκατ. ευρώ από 
τη Eurolife ERB ΑΕΑΖ. Μετά την ολοκλήρωση της αύξησης, το πλήρως καταβεβλη-

μένο μετοχικό κεφάλαιο της Grivalia Hospitality ανέρχεται σε 60 εκατ. ευρώ, με ισό-
ποση συμμετοχή της Grivalia και της Eurolife. Σύμφωνα με την εταιρία, το ποσό της 
αύξησης θα χρησιμοποιηθεί για την απρόσκοπτη χρηματοδότηση του επενδυτικού 
προγράμματος της Grivalia Hospitality σε υψηλής ποιότητας τουριστικά ακίνητα, ενώ 
ήδη υφίσταται αυξημένο ενδιαφέρον για τη συμμετοχή και άλλων επενδυτών στο με-
τοχικό κεφάλαιο της μοναδικής επενδυτικής/αναπτυξιακής αυτής πλατφόρμας

Τις δυνάμεις τους ενώνουν η Intrasoft International και η Planet SA και δημιουρ-
γούν από κοινού την VALEU Consulting, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, που 
δημοσιεύσει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόκειται για μία ευρωπαϊκή σύμπραξη που φιλοδοξεί 
να παράσχει στα θεσμικά όργανα και σε φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμβου-
λευτικές υπηρεσίες, υψηλής προστιθέμενης αξίας. Η νέα εταιρεία, που επισήμως 
συστάθηκε τον Ιανουάριο του 2017 στις Βρυξέλλες, στοχεύει στην κεφαλαιοποίηση 

της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας της Intrasoft στα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αλλά 
και στην αξιοποίηση του διευρυμένου φάσματος συμβουλευτικών υπηρεσιών και 
μελετών της Planet. Με εξειδίκευση στην εκπόνηση μελετών στρατηγικής, δια-
μόρφωσης πολιτικών και εκτίμησης επιπτώσεων, αλλά και στην υποστήριξη και 
αξιολόγηση υλοποίησης σχετικών έργων, η Valeu απευθύνεται σε όλους τους το-
μείς της αγοράς, διευρύνοντας συνεχώς τις προσφερόμενες υπηρεσίες της.
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ΤτΕ: Έλλειμμα 933 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο στο ισοζύγιο  
τρεχουσών συναλλαγών

Έλλειμμα 933 εκατ. ευρώ παρουσίασε το 
Δεκέμβριο του 2016 το ισοζύγιο τρεχουσών 
συναλλαγών, κατά 150 εκατ. ευρώ μεγαλύ-
τερο από εκείνο του Δεκεμβρίου του 2015. 
Ειδικότερα, οι συνολικές εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών αυξήθηκαν ταχύτερα (10,0%) 
από τις αντίστοιχες εισαγωγές (2,9%) και το 
συνολικό ισοζύγιο αγαθών και υπηρεσιών 
βελτιώθηκε. Αντίθετα, τα ισοζύγια πρω-
τογενών και δευτερογενών εισοδημάτων 
επιδεινώθηκαν. Το έλλειμμα του ισοζυγίου 
αγαθών παρουσίασε μικρή αύξηση σε σχέση 
με εκείνο του Δεκεμβρίου του 2015, καθώς 
η βελτίωση των ισοζυγίων καυσίμων και 
πλοίων αντισταθμίστηκε από την αύξηση του 
ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς 
καύσιμα και πλοία. Η τελευταία οφείλεται 
στο γεγονός ότι, ενώ η αξία των εξαγωγών 
αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία παρέμει-
νε σχεδόν στάσιμη, σημειώθηκε αύξηση 
της αξίας των αντίστοιχων εισαγωγών κατά 
4,0%. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσι-
ών παρουσίασε άνοδο κατά 235 εκατ. ευρώ 
σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2015, κυρίως 
λόγω της ανόδου των καθαρών εισπράξεων 
από λοιπές υπηρεσίες, κυρίως χρηματο-
οικονομικές και λοιπές επιχειρηματικές. 
Οι καθαρές εισπράξεις από ταξιδιωτικές 
και μεταφορικές υπηρεσίες αυξήθηκαν σε 
μικρότερο βαθμό. Το Δεκέμβριο, η εισερ-
χόμενη κίνηση μη κατοίκων ταξιδιωτών 
αυξήθηκε κατά 15,6%, αλλά οι σχετικές ει-
σπράξεις αυξήθηκαν μόνο κατά 4,7%. Το Δε-
κέμβριο του 2016, το ισοζύγιο πρωτογενών 
εισοδημάτων παρουσίασε πλεόνασμα 133 
εκατ. ευρώ, κατά 214 εκατ. ευρώ μικρότερο 
από εκείνο του ίδιου μήνα του 2015. Η εξέ-
λιξη αυτή οφείλεται σχεδόν εξ ολοκλήρου 
στην πτώση των καθαρών εισπράξεων στην 
κατηγορία των λοιπών πρωτογενών εισο-
δημάτων, τα οποία περιλαμβάνουν φόρους 
και επιδοτήσεις επί των προϊόντων και της 
παραγωγής. Το ισοζύγιο δευτερογενών ει-
σοδημάτων παρουσίασε έλλειμμα 97 εκατ. 
ευρώ, έναντι πλεονάσματος 39 εκατ. ευρώ 
το Δεκέμβριο του 2015, λόγω της αύξησης 
των καθαρών πληρωμών του τομέα της γε-
νικής κυβέρνησης. Το 2016, το ισοζύγιο τρε-
χουσών συναλλαγών παρουσίασε έλλειμμα 
1,1 δισεκ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 206 
εκατ. ευρώ το 2015. Η εξέλιξη αυτή οφεί-
λεται κυρίως στη μείωση του πλεονάσματος 
του ισοζυγίου υπηρεσιών, η οποία δεν αντι-
σταθμίστηκε από τον περιορισμό του ελλείμ-
ματος του ισοζυγίου αγαθών, με αποτέλεσμα 
την επιδείνωση του ισοζυγίου αγαθών και 
υπηρεσιών. Συνολικά, η αξία των εξαγωγών 

αγαθών και υπηρεσιών περιορίστηκε κατά 
6,1%, ενώ η αξία των εισαγωγών μειώθηκε 
κατά 4,2%. Επίσης, επιδεινώθηκαν και τα 
ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών 
εισοδημάτων. Το ισοζύγιο αγαθών, το 2016, 
παρουσίασε βελτίωση κατά 649 εκατ. ευρώ, 
η οποία οφείλεται στον περιορισμό του ελ-
λείμματος του ισοζυγίου καυσίμων (κατά 1,4 
δισεκ. ευρώ) και στον περιορισμό των κα-
θαρών πληρωμών για αγορές πλοίων (κατά 
290 εκατ. ευρώ) σε σύγκριση με το 2015. 
Αντίθετα, το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών 
χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθηκε, κυρίως 
λόγω της αύξησης της αξίας των εισαγωγών, 
η οποία ήταν μεγαλύτερη από την άνοδο της 
αξίας των εξαγωγών. Σημειώνεται ότι, σε 
σταθερές τιμές, οι συνολικές εξαγωγές αγα-
θών παρουσίασαν άνοδο κατά 6,0%, η οποία 
αντανακλά κυρίως την άνοδο του όγκου των 
εξαγωγών καυσίμων, ενώ και οι εξαγωγές 
αγαθών χωρίς καύσιμα και πλοία αυξήθη-
καν κατά 3,9%. Το πλεόνασμα του ισοζυγίου 
υπηρεσιών παρουσίασε πτώση κατά 1,6 δι-
σεκ. ευρώ σε σύγκριση με το 2015, κυρίως 
λόγω της σημαντικής μείωσης των καθαρών 
εισπράξεων από μεταφορές (κατά 1,2 δισεκ. 
ευρώ), η οποία οφείλεται σε μεγάλο βαθμό 
στους περιορισμούς στην κίνηση κεφαλαί-
ων. Επιπλέον, μειώθηκαν και οι καθαρές 
εισπράξεις από ταξιδιωτικές υπηρεσίες 
(κατά 878 εκατ. ευρώ). Οι συνολικές αφίξεις 
μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 
5,1%, ενώ οι αντίστοιχες εισπράξεις περιο-
ρίστηκαν κατά 6,4%. Οι εξελίξεις αυτές αντι-
σταθμίστηκαν εν μέρει από τη βελτίωση του 
ισοζυγίου λοιπών υπηρεσιών, του οποίου το 
πλεόνασμα υπερδιπλασιάστηκε. Το ισοζύ-
γιο πρωτογενών εισοδημάτων παρουσίασε 
πλεόνασμα ύψους 750 εκατ. ευρώ το 2016, 
κατά 276 εκατ. ευρώ μικρότερο από εκείνο 
του 2015. Η επιδείνωση αυτή οφείλεται στην 
αύξηση των καθαρών πληρωμών για τόκους, 
μερίσματα και κέρδη και στην πτώση των 
καθαρών εισπράξεων στην κατηγορία των 
λοιπών πρωτογενών εισοδημάτων. Τέλος, 
το έλλειμμα του ισοζυγίου δευτερογενών 
εισοδημάτων αυξήθηκε κατά 71 εκατ. ευρώ, 
λόγω της ανόδου των καθαρών πληρωμών 
του τομέα της γενικής κυβέρνησης, η οποία 
αντισταθμίστηκε μερικώς από την άνοδο 
των καθαρών εισπράξεων των λοιπών τομέ-
ων. Το Δεκέμβριο του 2016, στην κατηγορία 
των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των 
κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν 
άνοδο κατά 135 εκατ. ευρώ χωρίς αξιοση-
μείωτες συναλλαγές. Οι υποχρεώσεις των 
κατοίκων έναντι του εξωτερικού, που αντι-

στοιχούν σε άμεσες επενδύσεις μη κατοί-
κων στην Ελλάδα, αυξήθηκαν κατά 312 εκατ. 
ευρώ. Οι κυριότερες συναλλαγές αφορούν: 
α) την πληρωμή από την TAP AG (Ελβετία) 
σε εγχώριο προμηθευτή για λογαριασμό 
της TAP AG (Ελλάδα) και β) τη συμμετοχή 
της D-Marine Investments Holding BV (Ολ-
λανδία) – άμεσος επενδυτής – στο μετοχι-
κό κεφάλαιο της ελληνικής εταιρίας Home 
Holdings SA για την εξαγορά της Ιονική Ξε-
νοδοχειακαί Επιχειρήσεις ΑΕ, ιδιοκτήτριας 
του ξενοδοχείου Hilton Athens. Το 2016, 
οι απαιτήσεις των κατοίκων από άμεσες 
επενδύσεις στο εξωτερικό μειώθηκαν κατά 
622 εκατ. ευρώ, ενώ οι αντίστοιχες υπο-
χρεώσεις, οι οποίες αντιπροσωπεύουν άμε-
σες επενδύσεις μη κατοίκων στην Ελλάδα, 
παρουσίασαν άνοδο κατά 2,8 δισεκ. ευρώ, 
έναντι ανόδου 1,0 δισεκ. ευρώ το 2015. Στην 
κατηγορία των επενδύσεων χαρτοφυλακί-
ου, η άνοδος των απαιτήσεων των κατοίκων 
έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως 
στην άνοδο κατά 9,8 δισεκ. ευρώ των τοπο-
θετήσεων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια 
έκδοσης μη κατοίκων, η οποία αντισταθ-
μίστηκε εν μέρει από τη μείωση κατά 2,7 
δισεκ. ευρώ των τοποθετήσεων κατοίκων 
σε μετοχές επιχειρήσεων του εξωτερικού. 
Η μείωση των υποχρεώσεων των κατοίκων 
έναντι του εξωτερικού οφείλεται κυρίως στη 
μείωση των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε 
ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνι-
κού Δημοσίου. Στην κατηγορία των λοιπών 
επενδύσεων, η μείωση των απαιτήσεων των 
κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά 
σε μεγάλο βαθμό τη μείωση κατά 9,7 δισεκ. 
ευρώ των τοποθετήσεων των εγχώριων πι-
στωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυ-
τών σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό 
και τη μείωση λόγω της στατιστικής προ-
σαρμογής που συνδέεται με τη διακράτηση 
τραπεζογραμματίων (κατά 5,7 δισεκ. ευρώ). 
Στην πλευρά των υποχρεώσεων καταγράφη-
κε μείωση, η οποία οφείλεται κυρίως στη 
μείωση κατά 9,1 δισεκ. ευρώ των καταθέσε-
ων και repos μη κατοίκων στην Ελλάδα (συ-
μπεριλαμβάνεται ο λογαριασμός TARGET) 
και στο αποτέλεσμα της στατιστικής προ-
σαρμογής (μείωση κατά 6,3 δισεκ. ευρώ). Οι 
κινήσεις αυτές αντισταθμίστηκαν εν μέρει 
από την αύξηση των δανειακών υποχρεώσε-
ων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα προς 
μη κατοίκους (ύψους 6,8 δισεκ. ευρώ). Στο 
τέλος Δεκεμβρίου 2016 τα συναλλαγματικά 
διαθέσιμα της χώρας διαμορφώθηκαν σε 
6,5 δισεκ. ευρώ, έναντι 5,5 δισεκ. ευρώ το 
Δεκέμβριο του 2015.
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Στα 326,358 δισ. ευρώ  το  δημόσιο χρέος στο τέλος του 2016,  
ανακοίνωσε ο ΟΔΔΗΧ

Οι εκτιμήσεις του ΚΕΠΕ για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2017

Στα 326,358 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε το ύψος 
του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης στο τέλος 
του 2016 έναντι 323,709 δισ. ευρώ στο τέλος 
Σεπτεμβρίου του προηγούμενου έτους.  Επί-
σης στις 31.12.2016 τα ταμειακά διαθέσιμα του 
ελληνικού δημοσίου ανέρχονταν στα 2,791 δισ. 
ευρώ έναντι 3,004 δισ. ευρώ στο τέλος του τρί-
του τριμήνου όπως προκύπτει από το δελτίο για 
την πορεία του δημοσίου χρέους που έδωσε 
στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Διαχείρισης 
Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ)και δημοσίευσε το 

ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία, από το σύ-
νολο του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης τα 
254,750 δισ. ευρώ αφορούν δάνεια του ελλη-
νικού δημοσίου εκ των οποίων τα 227,660 δισ. 
ευρώ δάνεια που έχουν ληφθεί από τον Μηχα-
νισμό Στήριξης.
 Τα υπόλοιπα 71,607 δισ. ευρώ είναι ομόλο-
γα και άλλοι βραχυπρόθεσμοι τίτλοι που έχει 
εκδώσει στο ελληνικό δημόσιο στις αγορές. 
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι η 
μέση σταθμική υπολειπόμενη φυσική διάρ-

κεια του χρέους της Κεντρικής Διοίκησης την 
31.12.2016 ήταν 16,6 έτη. Επίσης σε ότι αφο-
ρά τον νέο δανεισμό του ελληνικού δημοσίου 
κατά τη διάρκεια του 2016 προκύπτουν τα εξής 
συμπεράσματα:  Το 40,3% αφορούν δάνεια του 
Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στήριξης, το 58,3% 
έντοκα γραμμάτια και το 1,4% δάνεια της Ευ-
ρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Το 40,9% του 
νέου δανεισμού έχει διάρκεια από 15 έως 40 
έτη ενώ το 59,1% έχει διάρκεια μεγαλύτερη του 
ενός έτους.

Σαφείς ενδείξεις βελτίωσης των συνθηκών στην ελληνική οικονομία, δι-
ακρίνει το Κέντρο Προγραμματισμού και Οικονομικών Ερευνών, στο τε-
λευταίο τεύχος του τετραμηνιαίου περιοδικού του "Οικονομικές Εξελίξεις" 
που δημοσιοποιήθηκε χθες , όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ και προβλέπει 
ενδυνάμωση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας στο πρώτο εξάμηνο 
του 2017. Ωστόσο, όπως αναφέρεται, «εάν η ελληνική οικονομία θέλει να 
εισέλθει σε οδό βιώσιμης ανάπτυξης και όχι, όπως στο παρελθόν, ανά-
πτυξης-φούσκας, θα πρέπει να προαγάγει σειρά παραμέτρων, όπως την 
ποιότητα των θεσμών (το χρονοβόρο σύστημα δικαιοσύνης είναι ουσιαστι-
κό μέρος αυτής), την εμπιστοσύνη μεταξύ κράτους και πολιτών (αυτό δεν 
γίνεται όσο το κράτος εφαρμόζει δύο μέτρα και δύο σταθμά στις οικονο-
μικές σχέσεις του με τους πολίτες, π.χ. γνωρίζουμε ότι τα χρέη του κρά-
τους προς τον πολίτη παραγράφονται εντός τριετίας ενώ του πολίτη προς 
το κράτος όχι πριν την παρέλευση 20ετίας), την απλοποίηση του φορολο-
γικού νόμου, τη σταθερότητα και συνέπεια της πολιτικής, τη βελτίωση των 
υποδομών, την καλύτερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις επιχειρή-
σεις, τη βελτίωση της αποδοτικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και 
της συνδέσεως της τριτοβάθμιας παιδείας με την αγορά, τη μείωση της 
γραφειοκρατίας ώστε να αυξηθεί η αποδοτικότητα και η παραγωγικότητα 
του κρατικού μηχανισμού, και πολλά άλλα μέτρα τα οποία αναδεικνύονται 
από τους δείκτες και υποδείκτες που καταρτίζει το Παγκόσμιο Οικονομι-
κό Φόρουμ, η Παγκόσμια Τράπεζα και ο ΟΟΣΑ. Ακόμη, όπως σημειώνει 
το ΚΕΠΕ, στη θετική προοπτική βελτίωσης των συνθηκών στην ελληνική 
οικονομία θα συμβάλλει μία ευνοϊκή εξέλιξη στα μεγέθη των επενδύσεων, 
ενώ προοδευτική βελτίωση προσδοκάται σε βραχυχρόνιο ορίζοντα και από 
την πλευρά της ιδιωτικής κατανάλωσης, παρά τις αρνητικές πιέσεις που 
θα εξακολουθήσουν να ασκούνται στα εισοδήματα ορισμένων κατηγορι-
ών νοικοκυριών λόγω της εφαρμογής μέτρων που προβλέπονται από το 
Πρόγραμμα Στήριξης. Παράλληλα, ομαλή αναμένεται να είναι τα προσεχή 
τρίμηνα η πορεία των συνιστωσών του εξωτερικού τομέα, με τις εισαγωγές 
αγαθών να τείνουν σε ανάκαμψη και τις εξαγωγές να ευνοούνται από τη 
βελτίωση του εγχώριου περιβάλλοντος». Ωστόσο, η εκτιμώμενη πορεία του 
πραγματικού ΑΕΠ, στο τέλος του 2016 αλλά και κατά το πρώτο εξάμηνο του 
2017, όπως υπογραμμίζεται σε άρθρο στο ίδιο τεύχος του ΚΕΠΕ, δύναται 
να εξελιχθεί με περισσότερο ή λιγότερο ευνοϊκό τρόπο, σε εξάρτηση από 
μια πληθώρα κρίσιμων και αποφασιστικών παραγόντων. Οι παράγοντες 
αυτοί σχετίζονται, από τη μία πλευρά, με την ολοκλήρωση της τρέχουσας 
αξιολόγησης της ελληνικής οικονομίας, τη διευθέτηση του ζητήματος του 
ελληνικού χρέους και την ένταξη της ελληνικής οικονομίας στο πρόγραμ-
μα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Από την 
άλλη πλευρά, συνδέονται με τις επιπτώσεις του ισχύοντος οικονομικού 
προγράμματος της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των επιβαρύνσεων και 

περιορισμών που αυτό υπαγορεύει για το διαθέσιμο εισόδημα των εγχώ-
ριων νοικοκυριών και την επιχειρηματική δραστηριότητα. Σε ανάλυση, στο 
ίδιο τεύχος του ΚΕΠΕ για το διεθνές μακροοικονομικό περιβάλλον, σε ότι 
αφορά στη χώρα μας σημειώνεται ότι: «ξεκινώντας από το 2016, αναμένεται 
τελικά η ύφεση είτε να περιοριστεί αισθητά (-0,05%) είτε να καταγραφεί και 
μια ελαφρά ανάπτυξη σε μέσο επίπεδο, της τάξης του 0,1% περίπου. Από 
την άλλη πλευρά, για το 2017 αναμένεται ανάπτυξη, η οποία όμως παρου-
σιάζει σημαντική απόκλιση από Οργανισμό σε Οργανισμό (από 1,3% έως 
2,8%). Η ανάπτυξη αυτή θα βασιστεί στην ενεργό ζήτηση αλλά επίσης και 
στη επενδυτική δραστηριότητα η οποία, με τη σειρά της, θα συμβάλλει στα-
διακά στην αύξηση των καθαρών εξαγωγών στο ΑΕΠ. Μια τέτοια εξέλιξη, 
εάν συνεχιστεί και το 2018, θα βοηθήσει σημαντικά και στην περαιτέρω χα-
λάρωση των capital controls. Σε ό,τι αφορά το παραγωγικό κενό της χώρας, 
για το 2017 δεν υπάρχουν συγκλίνουσες απόψεις. Μάλιστα θα μπορούσαμε 
να αναφέρουμε ότι αυτές ποικίλλουν αισθητά (από -3,5% έως και -11,9% 
περίπου). Επίσης, η αγορά εργασίας (ανεργία) δείχνει κάποια σημάδια βελ-
τίωσης. Συγκεκριμένα, η ανεργία το 2017 αναμένεται να μειωθεί περαιτέρω 
στο 23,1% από 23,5% ένα χρόνο πριν. Επίσης ο αποπληθωρισμός δείχνει να 
τερματίζεται (με προβλέψεις από 0,0% έως 1,1% για το 2017), κυρίως λόγω 
της αύξησης των έμμεσων φόρων (π.χ. ΦΠΑ). Αρνητική αβεβαιότητα στην 
όλη μακροοικονομική εξέλιξη δημιουργεί το ζήτημα της δεύτερης αξιολό-
γησης, καθώς επίσης και τα θέματα που συνδέονται με τους πρόσφυγες και 
το μεταναστευτικό. Σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά θέματα, η μείωση των 
δαπανών για τόκους, από μέρος της Γενικής Κυβέρνησης, θα έχει μάλλον 
ως συνέπεια να παρουσιάσει η χώρα δημοσιονομικό έλλειμμα της τάξης 
του 2,7% του ΑΕΠ περίπου για το 2016. Για το 2017 (και το 2018) αναμένεται 
πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα της τάξης του 1,75% (και 3,5%, αντί-
στοιχα) του ΑΕΠ. Τέλος, μια ουσιαστική αύξηση του ΑΕΠ, από το 2017 και 
μετά, σε συνδυασμό με τη μείωση των δαπανών για τόκους, αναμένεται να 
έχει θετικές επιπτώσεις και στον λόγο χρέους/ΑΕΠ αλλά και στην οικονο-
μία γενικότερα». Τέλος, από τα στοιχεία που εξετάζει το ΚΕΠΕ και αφορούν 
τις δαπάνες γενικότερα, αλλά και ειδικότερα τις λειτουργικές δαπάνες του 
δημοσίου, είναι σαφές ότι η περαιτέρω μείωσή τους, αν δεν είναι ιδιαίτερα 
στοχευμένη, θα οδηγήσει σε δυσλειτουργία των φορέων. «Η επισκόπηση 
δαπανών που ξεκίνησε από επιλεγμένα υπουργεία το 2016, Οικονομικών, 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Πολιτισμού και Αθλητισμού, και αναμένεται 
να επεκταθεί σε όλη τη Γενική Κυβέρνηση μέσα στο 2017, μπορεί να αποτε-
λέσει εργαλείο αν δεν γίνει με μοναδικό γνώμονα τη μείωση των δαπανών 
κατά ένα ποσοστό, αλλά τη βέλτιστη ανακατανομή της δαπάνης με βάση τα 
κριτήρια της οικονομικής αποτελεσματικότητας και της κοινωνικής δικαιο-
σύνης, και, με απώτερο σκοπό, τη συνδρομή στη βελτίωση της αναπτυξια-
κής προοπτικής μεσοπρόθεσμα» όπως σημειώνεται.
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΣΤΟΝ ΠΡΟΚΡΟΥΣΤΗ ΤΟΥ ΔΝΤ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ |  Σελίδες 3 | 21/2/2017

Οι θεσμοί επιστρέφουν στην Αθήνα, αλλά το κλείσιμο της 
δεύτερης αξιολόγησης και κυρίως το τίμημα που θα κληθεί να 
πληρώσει η ελληνική κοινωνία παραμένουν ακόμη ανοιχτό.
Η ελληνική κυβέρνηση υποχώρησε στο θέμα της προληπτικής 
νομοθέτησης μέτρων για μετά το 2018, προκειμένου να 
ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις του ΔΝΤ και πλέον τόσο η 
μείωση του αφορολόγητου όσο και επιπλέον παρεμβάσεις στο 
συνταξιοδοτικό βρίσκονται προ των πυλών, με θολά ακόμη τα 
«αντίδωρα» που κυνηγά η ελληνική πλευρά.
Τα παραπάνω είναι εν ολίγοις τα όσα συμφωνήθηκαν στο 
χθεσινό κρίσιμο Eurogroup, από το οποίο ο «λευκός καπνός» 
που βγήκε αφορούσε μόνο την επιστροφή του κουαρτέτου, 
κάτι που ωστόσο δίνει ελπίδες για κλείσιμο της αξιολόγησης 
πριν η χώρα περιέλθει σε οικονομική ασφυξία.
Οι ημέρες που ακολουθούν θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες, με 
τα βλέμματα όλων να στρέφονται στη συνάντηση που θα έχει 
αύριο στο Βερολίνο η διευθύντρια του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ 
με τη γερμανίδα καγκελάριο Άγκελα Μέρκελ και τον πρόεδρο 
της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιουνκέρ, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θεωρείται βέβαιο ότι θα συζητηθεί και το ελληνικό ζήτημα. 
Η αρχική συμφωνία που φαίνεται να επιτεύχθηκε χθες στο 
Eurogroup δείχνει ότι το ΔΝΤ, παρά τις κατά καιρούς λάθος 
εκτιμήσεις του, αφήνοντας να αιωρείται η αποχώρησή του 
από ελληνικό πρόγραμμα, επέβαλε τελικά τις απόψεις του 
για τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται από την Ελλάδα. Η 
ελληνική κυβέρνηση υποχρεώθηκε σε ακόμη μια «στρατηγική 
αναδίπλωση» και μένει πλέον να φανεί αν θα υπάρξουν 
και μέτρα που να κάνουν το μείγμα των προαπαιτούμενων 
μεταρρυθμίσεων πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά ανεκτό.
«ΒΑΘΙΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ» 
Ο επικεφαλής του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ, που 
όλες τις προηγούμενες ημέρες είχε εμπλακεί ενεργά στην 
προσπάθεια να υπάρξει γεφύρωση των διαφορών ανάμεσα 
στους ευρωπαϊκούς θεσμούς, το ΔΝΤ και την Αθήνα, χθες 
επιβεβαίωσε ότι οι θεσμοί επιστρέφουν πολύ σύντομα στην 
Αθήνα. Υποστήριξε ότι για την Ελλάδα θα υπάρξει αλλαγή στο 
μείγμα της πολιτικής, σημειώνοντας «ότι θα μετακινηθούμε 
από τη λιτότητα στις βαθιές μεταρρυθμίσεις». «Εάν αυτές οι 
μεταρρυθμίσεις έχουν δημοσιονομικό αποτέλεσμα, μπορεί να 
υπάρξει χώρος για μέτρα που θα ενισχύουν την ανάπτυξη« 
συνέχισε, για να προσθέσει ότι «τότε η κυβέρνηση μπορεί να 
παρουσιάσει τις προτάσεις της για το πώς θα χρησιμοποιήσει 
το χώρο αυτό». Ο κ. Ντάισελμπλουμ επιβεβαίωσε ότι η 
Αθήνα δέχτηκε να συζητήσει περαιτέρω μεταρρυθμίσεις 
σε φορολογικό, συνταξιοδοτικό και εργασιακά, «όπως έχει 
ζητήσει και το ΔΝΤ», ενώ εξήγησε ότι δεν συζητήθηκε το 
ύψος των μέτρων σε νούμερα, διότι «αυτό θα καθοριστεί 
στις συνομιλίες στην Αθήνα». Ερωτηθείς για το θέμα της 
παραμονής του Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμμα, απάντησε 
«αυτός είναι ο στόχος μου» και μάλιστα εκτίμησε ότι θα τον 
πετύχει, ενώ σχετικά με τα χρονοδιαγράμματα επισήμανε εκ 

νέου ότι «δεν υπάρχει ανάγκη εκταμίευσης τους επόμενους 
μήνες, τουλάχιστον μέχρι το καλοκαίρι. Αν η αποστολή των 
θεσμών είναι επιτυχής, θα μπορούμε να το συζητήσουμε στο 
Eurogroup του Μαρτίου, αν όχι τότε, αργότερα». Σημείωσε 
επίσης ότι υπάρχει «πολλή δουλειά ακόμη» να γίνει και πως οι 
θεσμοί θα επιστρέψουν στο Eurogroup, ώστε στη συνέχεια «να 
υπάρξει η τελική πολιτική συζήτηση για τα τελικά στάδια του 
προγράμματος». Σχετικά με το μεσοπρόθεσμο στόχο του 3,5% 
σημείωσε ότι «αυτό δεν είναι θέμα των θεσμών, είναι πολιτική 
συμφωνία και θα πρέπει να αποφασίσουν οι υπουργοί: στις 
συζητήσεις μας θα υπάρξει απόφαση και για το θέμα του 
μεσοπρόθεσμου στόχου για πλεονάσματα 3,5% και αυτό 
θέλουμε να είναι πιο ρεαλιστικό», ενώ για τα επιπλέον μέτρα 
για το χρέος επανέλαβε ότι αυτά θα συζητηθούν μετά τη λήξη 
του προγράμματος.
ΜΙΚΡΟ «ΚΑΛΑΘΙ» ΚΡΑΤΑ ΤΟ ΔΝΤ 
Ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα εμφανίστηκε ο Πιέρ 
Μοσκοβισί, δηλώνοντας ότι «η Κομισιόν θα δουλέψει με 
όλες τις πλευρές για να οριστικοποιηθεί η συμφωνία το 
συντομότερο δυνατό» και πως σταθερή θέση της Επιτροπής 
είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει «μια ισορροπημένη συμφωνία».
Τόνισε, επίσης, ότι η Κομισιόν είναι έτοιμη να στηρίξει την 
Ελλάδα «να βρει τις καλύτερες λύσεις για την εφαρμογή 
ενός προγράμματος για την απασχόληση». Ο επικεφαλής του 
Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, Κλάους Ρέγκλινγκ 
από την πλευρά του επανέλαβε ότι «η Ελλάδα, η μόνη χώρα 
που βρίσκεται σε πρόγραμμα, είναι ειδική περίπτωση» και 
τόνισε ότι είναι σημαντικό να υπάρξει σύντομα μία συμφωνία 
επιβεβαιώνοντας ότι η χώρα μας αποπλήρωσε πρόσφατα 
2 δισ. ευρώ στο Ταμείο. «Αυτό είναι θετικό γιατί δείχνει ότι 
οι συμφωνίες τηρούνται, μειώνεται το χρέος της Ελλάδας, 
ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται η ικανότητα δανεισμού του 
ESM», σχολίασε. Από την πλευρά του το ΔΝΤ με μία λιτή 
ανακοίνωση χαιρέτισε «την πρόοδο των ελληνικών αρχών, για 
να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των θεσμών σε βασικούς 
τομείς», προσθέτοντας ότι «σε αυτήν τη βάση έχουμε 
συμφωνήσει να στείλουμε πίσω -στη Αθήνα- την αποστολή 
μας. Θα χρειαστεί περαιτέρω πρόοδος για να γεφυρωθούν 
οι διαφορές σε άλλα σημαντικά ζητήματα, και είναι πολύ 
νωρίς για εικασίες σχετικά με την προοπτική για την επίτευξη 
συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο κατά τη διάρκεια αυτής της 
αποστολής».

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΤΑ 878 ΕΚΑΤ. ΤΟ 2016 

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-17-19 | 21/2/2017

Μειώθηκαν κατά 878 εκατ. ευρώ τα τουριστικά έσοδα της 
χώρας πέρυσι σε σχέση με το 2015, σύμφωνα με στοιχεία που 
δημοσιοποίησε, χθες, η Τράπεζα της Ελλάδος. Τα στοιχεία 
έρχονται να επιβεβαιώσουν τις εκτιμήσεις εκπροσώπων των 
τουριστικών φορέων της χώρας που έκαναν λόγο για το 2016 
ως μια από τις χειρότερες χρονιές των τελευταίων ετών σε 
επίπεδο ποσοστών υστέρησης των εσόδων. Ενδεικτικό είναι το 
στοιχείο ότι τα άμεσα έσοδα από τον τουρισμό πέρυσι έπεσαν 
σε χαμηλότερα επίπεδα ακόμη και από τα έσοδα που είχαν 
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εισρεύσει από τον τομέα στην ελληνική οικονομία το 2014.
'Ενδεικτικό είναι το στοιχείο ότι τα άμεσα έσοδα από τον 
τουρισμό πέρυσι έπεσαν σε χαμηλότερα επίπεδα ακόμη 
και από τα έσοδα που είχαν εισρεύσει από τον τομέα στην 
ελληνική οικονομία το 2014.
- Αύξηση αφίξεων 
Αναλυτικά, τα τουριστικά έσοδα διαμορφώθηκαν πέρυσι σε 
13,2 δισ. ευρώ έναντι 14,1 δισ. ευρώ το 2015 και 13,4 δισ. 
ευρώ το 2014. Σε αντίθεση με τα έσοδα που μειώθηκαν, 
ο αριθμός των διεθνών αφίξεων επισκεπτών το 2016 
παρουσίασε αύξηση κατά 5,1%. Η Ελλάδα για πρώτη φορά 
έπειτα από πολλά χρόνια υπερέβη το 2016 τον αριθμό των 
διεθνών αφίξεων της Τουρκίας. Ομως η γειτονική χώρα 
κατάφερε να διατηρήσει σε υψηλότερα επίπεδα τα τουριστικό 
της έσοδα σε σχέση με την Ελλάδα. Η Τουρκία λόγω των 
διαδοχικών τρομοκρατικών επιθέσεων και της αναστάτωσης 
που δημιούργησε το αποτυχημένο πραξικόπημα έχασε 
πέρυσι 10,9 εκατ. διεθνείς αφίξεις και 8,9 δισ. ευρώ έσοδα 
από τις δαπάνες των ξένων τουριστών.
Βάσει των επίσημων στοιχείων από το υπουργείο Πολιτισμού 
και Τουρισμού και την κεντρική τράπεζα της γειτονικής 
χώρας, το 2016 επισκέφθηκαν την Τουρκία 25,35 εκατ. ξένοι 
τουρίστες οι οποίοι δαπάνησαν 15 δισ. ευρώ.
Να σημειωθεί ότι το υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού 
της Τουρκίας δεν υπολογίζει στον συνολικό αριθμό των 
αφίξεων ξένων τουριστών τους Τούρκους που έχουν 
μεταναστεύσει στο εξωτερικό κυρίως για επαγγελματικούς 
λόγους και επισκέπτονται σε ετήσια βάση τη χώρα. Από την 
άλλη, η Στατιστική Υπηρεσία της Τουρκίας ανέφερε μεν ότι 
οι διεθνείς αφίξεις από το εξωτερικό το 2016 ξεπέρασαν τα 
31 εκατ., διευκρίνισε δε, ότι μεταξύ αυτών υπολογίστηκε 
και ένα ποσοστό περίπου 20% Τούρκων που διαμένουν στο 
εξωτερικό το οποίο αφαιρείται αυτομάτως από το υπουργείο 
όταν ανακοινώνει το ίδιο τα στοιχεία.
Στο μεταξύ, η Ισπανία που αποτελεί την τουριστική 
«ναυαρχίδα» της Μεσογείου, κατάφερε πέρυσι να αυξήσει 
τα μερίδιό της, διεθνώς, τόσο σε επίπεδο αφίξεων όσο και 
σε επίπεδο τουριστικών εσόδων. Ήταν τέτοια η δυναμική του 
ισπανικού τουρισμού, που σε πολλές περιοχές στην αιχμή της 
σεζόν το ξενοδοχειακό δυναμικό εξάντλησε τις δυνατότητες 
φιλοξενίας. Η Ισπανία αξιοποίησε στο έπακρο τις δυσκολίες 
που αντιμετώπισε η Τουρκία ως προορισμός, παίρνοντας 
ένα σημαντικό μερίδιο εκ των απωλειών της και κυρίως 
υψηλότερου εισοδηματικού επιπέδου τουρίστες.
Αντίθετα, το μερίδιο που πήρε η Ελλάδα ήταν προς το τέλος 
της σεζόν και αφορούσε χαμηλότερου εισοδηματικού 
επιπέδου επισκέπτες. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ισπανικού 
ινστιτούτου για τον τουρισμό ΙΕΤ, τα τουριστικά έσοδα της 
Ισπανίας αυξήθηκαν πέρυσι κατά 6,4 δισ. ευρώ, φθάνοντας 
στον αριθμό ρεκόρ των 77,6 δισ. ευρώ.
- Ρεκόρ για Κύπρο 
Εντυπωσιακή πορεία διέγραψε και ο κυπριακός τουρισμός. 
Σε μία από τις καλύτερες χρονιές όλων των εποχών, η 
Κύπρος για το διάστημα Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2016 
αύξησε τα τουριστικό της έσοδα κατά 256 εκατ. ευρώ σε 

σχέση με την ίδια περίοδο του 2015, φθάνοντας στα 2,3 δισ. 
ευρώ.

24 ΩΡΕΣ ΑΚΙΝΗΤΟΙ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ
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Την πιθανότητα οι Σταθερές Συγκοινωνίες να ακολουθήσουν 
τα χνάρια της ΤΡΑΙΝΟΣΕ φοβάται το σωματείο της εταιρίας, με 
αποτέλεσμα να ξεκινήσει κινητοποιήσεις για να αποτρέψει τη 
νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 5 του νόμου 3920/2011, με 
την οποία θα εκχωρείται στον ΟΑΣΑ η εμπορική εκμετάλλευση 
σταθμών και χώρων της ΣΤΑ.ΣΥ.
Οι εργαζόμενοι στο μετρό, τον ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και 
το τραμ ανακοίνωσαν την πρώτη προγραμματισμένη 24ωρη 
απεργία για την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου.
Όπως εξήγησε στον Ελεύθερο Τύπο ο πρόεδρος του 
Σωματείου Εργαζομένων Λειτουργίας Μετρό Αθηνών (ΣΕΛΜΑ), 
Σπύρος Ρεβύθης, «αν συμβεί η νομοθετική ρύθμιση με την 
οποία θα εκχωρείται στον ΟΑΣΑ η εμπορική εκμετάλλευση 
σταθμών και χώρων της ΣΤΑ.ΣΥ. θα μεταφερθούν τα 
οικονομικά της εταιρίας και όλο αυτό θα οδηγήσει στη διάλυσή 
της» επεξηγώντας πως «το πολυνομοσχέδιο για το Υπερταμείο 
λέει ότι οι εταιρίες που φαίνονται ελλειμματικές αυτομάτως 
διαλύονται ή πωλούνται, άρα αν εμάς μας έχουν πάρει όλα τα 
οικονομικά μεγέθη -δηλαδή το ζεστό μετρητό που προέρχεται 
από την εμπορική εκμετάλλευση, σημαίνει ότι με το που θα 
περάσουμε σαν αυτόνομη εταιρία στο Υπερταμείο θα πάμε για 
διάλυση κατευθείαν».
Ένα τέτοιο σενάριο, βέβαια, δεν θα άφηνε αλάβωτο και το 
επιβατικό κοινό. Αν τελικά προχωρήσει η ρύθμιση, η εταιρία 
δεν θα μπορεί να ανταπεξέλθει στα λειτουργικά της έξοδα 
(ανταλλακτικά, αναλώσιμα, ρεύματα κ.λπ.) και θα δημιουργηθεί 
αυτόματα τεράστιο πρόβλημα ακόμα και για τη βιωσιμότητα 
της.
- Καταγγελίες 
Δύο μήνες νωρίτερα, πάντως, που είχε τεθεί ξανά το ζήτημα 
εκχώρησης της ΣΤΑΣΥ στον ΟΑΣΑ, ο υπουργός Μεταφορών 
και Υποδομών, Χρήστος Σπίρτζης, είχε δεσμευτεί πως δεν 
θα προχωρήσει η τροπολογία και η εταιρία θα παρέμενε 
αυτόνομη. 
Σύμφωνα με τον κ. Ρεβύθη, τα νούμερα που είχαν δοθεί από 
το υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών αναφορικά με τα 
οικονομικά στοιχεία της ΣΤΑ.ΣΥ., είναι εντελώς πλασματικά, 
καθώς τα τελευταία περίπου δύο χρόνια, το Δημόσιο έχει κάνει 
στάση πληρωμών προς την εταιρία.
Πιο συγκεκριμένα, η ΣΤΑ.ΣΥ. πληρώνει όλες τις υποχρεώσεις 
της (ασφαλιστικές εισφορές, ρεύμα, ΦΠΑ) ενώ το Δημόσιο 
δεν έχει πληρώσει καμία σύμβαση. Ούτε τις συμβάσεις για το 
κοινωνικό έργο αλλά και ούτε έχει πληρώσει την άνοδο του 
11 % ΦΠΑ στην τιμή του εισιτηρίου, με αποτέλεσμα το ποσό 
των 20 εκατ. ευρώ να απορροφηθεί από την εταιρία, ενώ το 
συνολικό χρέος να ξεπερνάει τα 100 εκατ. ευρώ.
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