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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Εξαιρείται η αγροτική γη  
από τις εκτάσεις που κηρύχθηκαν  

συλλήβδην αναδασωτέες
Νέα ερμηνευτική εγκύκλιος του αν. ΥΠΕΝ  για να προχωρήσουν  

οι δασικοί χάρτες 

Σε θετική πορεία το «Greek Golden Visa», για ξένους  
επενδυτές ακινήτων 

Την εξαίρεση των ανέκαθεν αγροτικών εκτάσε-
ων από τις περιοχές που κηρύχθηκαν αναδα-
σωτέες ζητεί από τις Διευθύνσεις Δασών όλης 
της χώρας το υπουργείο Περιβάλλοντος. Η ορι-
οθέτηση των περιοχών αυτών πρέπει να συντε-
λεστεί μέσα σε τρεις μήνες, ενώ οι αγρότες που 
καλλιεργούν τέτοιες εκτάσεις δεν χρειάζεται να 
καταθέσουν αντίρρηση στον δασικό χάρτη.  Ο 
δημοσιογράφος Γ. Λάλιος γράφει στην «Καθη-
μερινή» ότι σε συνέχεια της διυπουργικής που 
έγινε την προηγούμενη Παρασκευή, ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Περιβάλλοντος Σωκράτης 
Φάμελλος, με ερμηνευτική εγκύκλιο που εξέ-
δωσε κάλεσε τις δασικές υπηρεσίες να ξεκι-
νήσουν άμεσα τη διαδικασία οριοθέτησης και 
εξαίρεσης από τις αναδασωτέες περιοχές όσων 
αγροτικών συμπεριελήφθησαν κατά λάθος. 
Πρόκειται για ένα πρόβλημα ιδιαίτερα σημαντι-
κό σε νομούς όπως η Ηλεία και η Μεσσηνία, 
όπου μετά τις πυρκαγιές του 2007 κηρύχθηκαν 
(ελλείψει χρόνου) αναδασωτέες τεράστιες εκτά-
σεις, με μια λεκτική αναφορά περί εξαίρεσης 
όσων εκτάσεων ήταν ανέκαθεν γεωργικές. Το 
πρόβλημα είναι ότι δέκα χρόνια αργότερα οι 

δασικές υπηρεσίες δεν έχουν μεριμνήσει ώστε 
να οριοθετηθούν οι εκτάσεις αυτές και να γίνει 
άρση της αναδάσωσης, ώστε να μην υπάγονται 
στις προστατευτικές (για τις αναδασωτέες πε-
ριοχές) διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Να 
σημειωθεί ότι στους δασικούς χάρτες, στις περι-
οχές που έχουν καταγράφει ως αναδασωτέες, 
φαίνεται αν επρόκειτο για αγροτικές, δασικές, 
ή άλλες εκτάσεις που άλλαξαν χρήση. Όπως 
υπενθυμίζει στο έγγραφό του προς τις δασικές 
υπηρεσίες ο κ. Φάμελλος, για τις εκτάσεις που 
ήταν ανέκαθεν αγροτικές, ο πολίτης δεν υπο-
χρεούται να υποβάλει αντίρρηση. Η διαδικασία 
οριοθέτησης και εξαίρεσης των εκτάσεων που 
κακώς συμπεριελήφθησαν στις αναδασωτέες 
θα διαρκέσει περίπου 3 μήνες (μέχρι να λήξει 
και η προετοιμασία των αντιρρήσεων), λύνοντας 
ένα κομμάτι του θέματος που έχει δημιουργηθεί 
με τους αγρότες. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 
ΕΚΧΑ βρίσκεται σε συζητήσεις με τον ΟΠΕΚΕ-
ΠΕ, καθώς αναζητούνται λύσεις για να εξαιρε-
θούν και άλλες νομίμως εκχερσωμένες εκτά-
σεις. Τι δείχνουν τα στοιχεία της ΕΚΧΑ για τους 
δασικούς χάρτες στη σελ 3.  

 Για τις εκτάσεις 
που ήταν ανέκαθεν 
αγροτικές, ο πολίτης 
δεν υποχρεούται να 
υποβάλει αντίρρηση 
αναφέρει η εγκύκλιος 
του ΥΠΕΝ

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:

•  Εξαιρείται η αγροτική γη από τις εκτάσεις που κηρύ-
χθηκαν συλλήβδην αναδασωτέες, με ερμηνευτική 
εγκύκλιο του αν. ΥΠΕΝ  για να προχωρήσουν οι 
δασικοί χάρτες (σελ 1)  

•  Σε θετική πορεία το «Greek Golden Visa», για ξένους  
επενδυτές ακινήτων στην Ελλάδα (σελ 1)  

•  Οι αναρτήσεις των δασικών χαρτών δείχνουν 
εκτεταμένες εκχερσώσεις και σαρωτικές οικιστικές 
επεκτάσεις σε δασικές εκτάσεις, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΕΚΧΑ ΑΕ (σελ 3) 

•  Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε τακτικό μέλος της τον 
Μανόλη Κορρέ, ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ (σελ 3) 

•  Παραβάσεις ΔΕΗ με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις 
διαπιστώνει η ΡΑΕ (σελ 4) 

•  Αμετάβλητες παρέμειναν τον Ιανουάριο εφέτος οι 
τιμές των οικοδομικών υλικών, σύμφωνα με στοιχεία 
ΕΛΣΤΑΤ (σελ 4)

•  Τα χρονοδιαγράμματα του ΑΔΜΗΕ για τα έργα ηλε-
κτρικής διασύνδεσης της Κρήτης (σελ 5) 

•  Ελήφθη η τελική επενδυτική απόφαση  και προχωρά 
η ανάπτυξη του κοιτάσματος Λεβιάθαν στο Ισραήλ 
(σελ 5) 

•  Ο Όμιλος ΕΛΠΕ πέτυχε ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας 
το 2016 (σελ 6)

•  Διεθνείς επενδύσεις 100 εκατ. δολ τα επόμενα τρία 
χρόνια από την Citi  για επαγγελματική κατάρτιση και 
απασχόληση 500.000 νέων. Οφέλη και για νέους στην 
Ελλάδα (σελ 7) 

•  Σημαντικά θέματα ασφάλειας σε αυτοκίνητα με δυνα-
τότητα σύνδεσης στο Διαδίκτυο διαπιστώνει σχετική 
έρευνα (σελ 8) 

•  Σπίτια για αστέγους από MADWORKSHOP και φοιτη-
τές αρχιτεκτονικής (σελ 8) 

•  Φόρος τοξικότητας για τα πιο ρυπογόνα αυτοκίνητα 
επιβάλλεται στο Λονδίνο (σελ 8) 

•  Η ατμοσφαιρική ρύπανση προκαλεί 2,7 εκατομμύρια 
πρόωρους τοκετούς ετησίως (σελ 8) 

•  Προσεχώς (σελ. 2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ 9) 

•  Αποκόμματα τύπου (σελ 10-11) 

 Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές 
ειδήσεις.

Οι Κινέζοι αξιοποίησαν περισσότερο από όλους το πρόγραμμα 
«Greek Golden Visa», που προσφέρει άδειες διαμονής σε κατοί-
κους τρίτων χωρών και μέλη των οικογενειών τους, όταν αυτοί 
επενδύουν πάνω από 250.000 ευρώ σε ακίνητα και οποιαδήπο-
τε άλλη επενδυτική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Σύμφωνα με 
την «Ημερησία» στη συνάντηση που διοργανώθηκε χθες στο 
υπουργείο Οικονομίας, με στελέχη της αγοράς ακινήτων, που 
δραστηριοποιούνται ενεργά στην προώθηση του προγράμματος, 
αναφέρθηκε ότι μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2017 είχαν χορηγηθεί 
1.573 άδειες σε επενδυτές ακινήτων, με πρώτη χώρα προέλευ-
σης των αγοραστών την Κίνα με 664 άδειες, δεύτερη τη Ρωσία 
με 348, τρίτη την Αίγυπτο με 77, τέταρτο τον Λίβανο με 73 και 
πέμπτη την Ουκρανία με 67. Οι πρώτες χώρες σε άδειες διαμο-

νής, αν συμπεριληφθούν και οι άδειες που έχουν δοθεί στους 
συγγενείς των επενδυτών (συνολικά 3.809), είναι η Κίνα με 1.580 
άδειες, η Ρωσία με 787, το Ιράκ με 211, ο Λίβανος με 203 και η 
Αίγυπτος με 179. Σκοπός της συνάντησης, που διοργανώθηκε 
από τον οργανισμό Enterprise Greece με πρωτοβουλία του υφυ-
πουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιου Πιτσιόρλα, ήταν η 
ενημέρωση για την πορεία του προγράμματος και η συζήτηση για 
πιθανές ενέργειες με σκοπό την ενίσχυση της προώθησής του 
και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς του. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να ακολουθούν το σχετικό σύνδεσμο 
http://www.enterprisegreece.gov.gr/gr/h-ellada-shmera/h-zoh-
sthn-ellada/adeies-diamonhs.



   Tο Ινστιτούτο Ηλιακής Τεχνικής (ΙΗΤ) διοργανώνει 
το 11ο εθνικό Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές 
Ενέργειας, το οποίο και θα πραγματοποιηθεί στη 
Θεσσαλονίκη, στις 14 - 16 Μαρτίου 2018.
Θεματολογία:
- Ηλιακή, αιολική, υδραυλική, γεωθερμική, κυματι-
κή ενέργεια - Συστήματα 
και εφαρμογές.
- Βιομάζα και απορρίμματα ως πηγές ενέργειας.
- Βιοκλιματικός σχεδιασμός.
- Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας.
- Συστήματα αποθήκευσης ενέργειας.
- ΑΠΕ και περιβάλλον.
- Αφαλάτωση, κλιματισμός, παραγωγή Η_2 με 
χρήση ΑΠΕ.

- Γενικότερα θέματα που σχετίζονται με τις ΑΠΕ: 
Ενεργειακή κλιματολογία, ενεργειακή πολιτική, 
ενεργειακό δυναμικό, ενσωμάτωση ΑΠΕ σε ενερ-
γειακά συστήματα, εκπαίδευση.
Πληροφορίες: Τηλ.: 2310 996081, 2310 996084, 
e-mail: iht@eng.auth.gr, http://solarinstitute.gr/
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

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

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

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

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

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

Τμήματα Αρχιτεκτόνων 
Μηχανικών και Επιστημών 
Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

25-26
Μαΐου
2017

28
Ιουνίου

1
Ιουλίου

2017

19-21
Μαΐου
2017

   Ο Σύνδεσμος Ελληνίδων Επιστημόνων, με 
την υποστήριξη του Οργανισμού Πολιτι-
σμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου 
Αθηναίων, διοργανώνει ειδική τελετή για 
την απονομή του βραβείου ΥΠΑΤΙΑ 2017, 
την Κυριακή 5 Μαρτίου 2017 και ώρα 6.00 
μ.μ., στην αίθουσα Αντώνης Τρίτσης του 
Πνευματικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων 
(Ακαδημίας 50).
Το βραβείο θα απονεμηθεί στις: Prof. Dr 
Mona Haggag (University of Alexandria 
and Archaeological Society of Alexandria, 
Egypt), Dr Nadine Guilhou (University 
Montpellier III, Montpellier, France, Καθ. 
Δρ Δρ Αλίκη Μαραβέλια (Ελληνικό Ινστι-
τούτο Αιγυπτιολογίας, Ελλάδα).

   Εκδήλωση με θέμα: «Ευρωπαϊκή Χρημα-
τοδότηση για Καινοτομία & Επιχειρηματι-
κότητα" θα πραγματοποιηθεί από το Εθνικό 
Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) την Πέμπτη 2 
Μαρτίου 2017, (10.45 - 12.00) στην Αθήνα 
(ξενοδοχείο Divani Caravel). 
Στην εκδήλωση, η οποία διοργανώνεται 
σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία 
Βιομηχανίας (ΓΓΒ), θα παρουσιαστούν τα 
ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία για 
έρευνα,  καινοτομία και επιχειρηματικότη-
τα και οι σχετικές υπηρεσίες που παρέχει 
το ΕΚΤ προς την ελληνική ερευνητική και 
επιχειρηματική κοινότητα.
Η ΓΓΒ θα παρουσιάσει το Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα COSME για τις Μικρομεσαίες 
Επιχειρήσεις, καθώς και τη Χαρτογράφηση 
των επιχειρηματικών αναγκών των ελληνι-
κών start-up επιχειρήσεων.
Η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο 
του πολυσυνεδρίου Hellenic Innovation 
Forum 2017 (http://hif.ethosevents.eu), 
το οποίο διοργανώνεται στις 1-2 Μαρτί-
ου (Αθήνα, Divani Caravel), με στόχο την 
ανάδειξη & προώθηση της καινοτομίας και 
την ανάπτυξη συνεργασιών και συνεργιών 
μεταξύ των μερών του τριγώνου "Θεσμικοί 
Παράγοντες -Ακαδημαϊκή/Ερευνητική Κοι-
νότητα -Επιχειρηματικός Κόσμος".
Είσοδος Ελεύθερη. Απαραίτητη η προεγ-
γραφή: www.ekt.gr/el/event-registration 
Πληροφορίες: www.ekt.gr/el/news/20545

   Το πολυσυνέδριο Hellenic Innovation Forum (HIF-17) για την καινοτομία και τις εφαρμογές 
της διοργανώνεται στις 1 και 2 Μαρτίου 2017, στην Αθήνα, από την Ethos Media S.A. και τον Μη 
Κερδοσκοπικό Οργανισμό SciCo-Επιστήμη Επικοινωνία.
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, του ΥΠΠΕΘ - Τομέας 
Έρευνας και Καινοτομίας και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, ενώ υποστηρίζε-
ται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΕφΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ   
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Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Συνέδριο για τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας 
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Απονομή  
του βραβείου ΥΠΑΤΙΑ

Η Ευρωπαϊκή  
χρηματοδότηση  
για καινοτομία- 

επιχειρηματικότητα



Οι αναρτήσεις των δασικών χαρτών δείχνουν εκτεταμένες εκχερσώσεις  
και σαρωτικές οικιστικές επεκτάσεις σε δασικές εκτάσεις 

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΧΑ ΑΕ, που παρουσιάζει η «Καθημερινή»

Τάσεις ανάκαμψης καταγράφονται  στην αγορά επαγγελματικών ακινήτων

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε τακτικό μέλος της τον Μανόλη Κορρέ,  
ομότιμο καθηγητή του ΕΜΠ

Τεράστιες αναδασωτέες εκτάσεις και εκτεταμένες εκχερσώ-
σεις δείχνουν οι νέες αναρτήσεις δασικών χαρτών στην Αττική. 
Σε ορισμένες περιπτώσεις, τα αστικά κέντρα αποδεικνύεται ότι 
έχουν επεκταθεί παρανόμως μέσα σε άλλοτε δασικές εκτά-
σεις, διπλασιάζοντας την έκτασή τους Αυτά αναφέρονται σε 
ρεπορτάζ της «Καθημερινής», όπου αναλυτικά σημειώνεται 
ότι τον προηγούμενο μήνα, στην Ανατολική Αττική αναρτήθη-
καν οι δασικοί χάρτες για τις περιοχές Γραμματικού, Βαρνάβα 
και Καπανδριτίου, στη Δυτική Αττική για τις περιοχές Αγίας 
Βαρβάρας, Αιγάλεω, Αγίων Αναργύρων, Καματερού, Ασπρο-
πύργου, Ιλίου, Μάνδρας-Ειδυλλίας, Περιστεριού, Πετρούπο-
λης και Χαϊδαρίου και, όσον αφορά το νησιωτικό κομμάτι του 
Πειραιά, οι χάρτες Αίγινας, Αγκιστριού, Κυθήρων, Πόρου, Σπε-
τσών, Τροιζηνίας και Υδρας. Επίσης αναρτήθηκε και ο δασικός 
χάρτης του Γαλατσίου, που αφορά την περιοχή Άλσους Βέΐκου 
- Τουρκοβουνίων. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία της «Εθνικό 
Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση» (ΕΚΧΑ):
 • Στην Ανατολική Αττική ο δασικός χάρτης αφορά έκταση 

130.447 στρεμμάτων. Περισσότερο από το μισό του χάρτη 
(67.759 στρέμματα) είναι χαρακτηρισμένο αναδασωτέα έκτα-
ση. Οι περιοχές που είχαν άλλοτε δασικό χαρακτήρα και σήμε-
ρα είναι εκχερσωμένες είναι 2.762 στρέμματα. Οι «οικιστικές 
πυκνώσεις» (οικισμοί αυθαιρέτων) καλύπτουν 8.327 στρέμμα-
τα. Όπως προκύπτει από τον χάρτη, μεγάλες τέτοιες εκτάσεις 
περικλείουν τους οικισμούς Βαρνάβα και Γραμματικού, που 
προφανώς επεκτάθηκαν επί (κάποτε) δασικών εκτάσεων. Τέ-
λος, οι εκτάσεις που δασώθηκαν είναι 1.969 στρέμματα (1,5% 
του χάρτη).
• Στη Δυτική Αττική, ο δασικός χάρτης που αναρτήθηκε καλύπτει 
έκταση 307.857 στρεμμάτων. Το ένα τέταρτο του χάρτη (78.457 
στρέμματα) έχει χαρακτηριστεί αναδασωτέο. Οι εκχερσωμένες 
εκτάσεις είναι 5.641 στρέμματα (1,8% του χάρτη ή 10,3% των 
εμφανιζόμενων ως μη δασικών εκτάσεων σήμερα), ενώ οι δα-
σωμένες εκτάσεις μόλις 763 στρέμματα (0,25%). Οι «οικιστικές 
πυκνώσεις» καλύπτουν 6.375 στρέμματα.
• Για τα νησιά της Αττικής αναρτήθηκε δασικός χάρτης 772.721 

στρεμμάτων. Σημαντικό κομμάτι (12,9% ή 100.267 στρέμματα) 
καλύπτουν οι αναδασωτέες εκτάσεις.
Αντίθετα με την ηπειρωτική Αττική, στα νησιά οι εκτάσεις που 
δασώθηκαν είναι πολλαπλάσιες όσων εκχερσώθηκαν (65.222 
στρέμματα ή 8,4% έναντι 17.548 στρεμμάτων ή 2,2%). Ως «οικι-
στικές πυκνώσεις» εξαιρέθηκαν της ανάρτησης 3.190 στρέμ-
ματα ανάμεσα σε αυτά, μεγάλες εκτάσεις στην παραλιακή 
ζώνη ΝΑ του Γαλατά, στην Τροιζηνία.
Τέλος  την τεράστια καταστροφή που έχει υποστεί το φυσικό 
περιβάλλον της Χαλκιδικής αποδεικνύει η ανάρτηση του δα-
σικού χάρτη. Ο χάρτης καλύπτει 2,8 εκατομμύρια στρέμματα 
(σχεδόν το σύνολο της περιοχής), εκ των οποίων άλλοτε δασι-
κά και σήμερα εκχερσωμένα είναι 159.430 στρέμματα (5,3%). 
Ακόμη 131.743 στρέμματα (4,6%) είναι χαρακτηρισμένα αναδα-
σωτέα, ενώ οι αγροτικές εκτάσεις που εγκαταλείφθηκαν και 
δασώθηκαν είναι 83.963 στρέμματα (2,9% του χάρτη). Να ση-
μειωθεί ότι, μέχρι στιγμής, οι δήμοι της Χαλκιδικής δεν έχουν 
δηλώσει «οικιστικές πυκνώσεις».

Εκτιμάται ότι η μετά από παρατεταμένη πτωτική τάση, η 
αγορά επαγγελματικών ακινήτων θα βελτιωθεί από το 
2017 και μετά. Σε ρεπορτάζ του Red.gr  σημειώνεται ότι 
οι επενδυτές «κοιτούν» την Ελληνική αγορά, ελάχιστες 
πράξεις όμως πραγματοποιούνται και αναλυτικά αναφέ-
ρεται ότι: Με βάση την έρευνα της NAI Hellas, εταιρίας 
συμβούλων, εκτιμητών & διαχειριστών επαγγελματικών 
ακινήτων, στην αγορά γραφείων, οι αποδόσεις κυμαίνο-
νται από 8% έως 8,75% για Α’ κατηγορίας γραφεία, ενώ 
για Β’ κατηγορίας γραφεία φθάνουν το 9,75%. Όμως οι 
ζητούμενες αποδόσεις από τους επενδυτές είναι ακόμα 
υψηλότερες, ενδεικτικό του υψηλού αντιληπτού ρίσκου 
για την Ελληνική αγορά. Το 2016, τα μισθώματα για Α’ 
κατηγορίας γραφεία παρουσιάζουν οριακή αύξηση συ-

γκριτικά με το 2015 ως αποτέλεσμα της συνεχούς μεί-
ωσης της προσφοράς. Σύμφωνα με την NAI Hellas, η 
απουσία νέων έργων ανάπτυξης ή ανακαίνισης τέτοιων 
ακινήτων έχει οδηγήσει στη μείωση κενών χώρων του 
υπάρχοντος αποθέματος ποιοτικών γραφείων, τα οποία 
μισθώθηκαν με οριακά υψηλότερο μίσθωμα. Το ποσο-
στό κενών χώρων για Α’ κατηγορίας γραφειακούς χώ-
ρους στις βασικές περιοχές γραφείων της Αθήνας είναι 
αισθητά μικρότερο από αυτό για Β’ κατηγορίας γρα-
φειακούς χώρους και κυμαίνεται από 4,50% έως 7%. Τα 
μισθώματα για Α’ κατηγορίας γραφεία σε μεγάλους δρό-
μους του κέντρου της Αθήνας, όπως είναι η Πανεπιστη-
μίου και η Λ. Βασ. Σοφίας φθάνουν τα €18,00/τ.μ., ενώ 
στα Βόρεια προάστια που διαθέτουν και το μεγαλύτερο 

απόθεμα Α’ & Β’ κατηγορίας γραφειακών χώρων (44% 
του συνολικού αποθέματος) τα μισθώματα για Α’ κατη-
γορίας γραφεία φθάνουν τα €16,00/τ.μ. Ακολουθούν τα 
Νότια προάστια με τα μισθώματα για αυτή την κατηγο-
ρία γραφείων να φθάνουν τα €13,00/τ.μ. και τα Δυτικά 
προάστια και τον Πειραιά με τα μισθώματα να φθάνουν 
τα €12,00/τ.μ. Μείωση των ποσοστών πληρότητας και 
μισθωμάτων για μικρότερης κατηγορίας γραφειακούς 
χώρους. Το ποσοστό κενών χώρων για Β’ κατηγορίας 
γραφεία στις βασικές περιοχές της αγοράς γραφείων 
της Αθήνας κυμαίνεται από 7,50% έως 10,50%, αισθητά 
υψηλότερο από το αντίστοιχο ποσοστό για Α’ κατηγορίας 
γραφεία, ενώ τα μισθώματα παρουσιάζουν οριακή μεί-
ωση συγκριτικά με το 2015.

Η Ακαδημία Αθηνών εξέλεξε χθες τακτικό μέλος της, τον ομότιμο καθηγητή του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου, Μανόλη Κορρέ, στην προκηρυχθείσα έδρα «Ιστορία αρχαίας αρχιτεκτο-
νικής-Αναστήλωσις». Σε σχετικό ρεπορτάζ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνεται ότι ο Μανόλης Κορρές, 
γεννημένος το 1948, σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) από το οποίο πήρε 
πτυχίο αρχιτέκτονα το 1972. Από το 1975 έως το 1977 έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο Πολυ-
τεχνείο του Μονάχου, κοντά στον καθηγητή Gοttfried Gruben, έναν από τους πιο σημαντικούς 
μελετητές της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής. Το 1992 πήρε το διδακτορικό του από το ΕΜΠ, 
με την εργασία του «Συμβολή στην οικοδομική μελέτη των αρχαίων κιόνων». Το 1975 και από το 
1977 έως το 1979 εργάστηκε ως ημερομίσθιος μηχανικός στα Έργα Συντήρησης Μνημείων της 
Ακρόπολης (ΕΣΜΑ). Το 1979, ύστερα από διαγωνισμό πρόσληψης του τότε υπουργείου Πολιτι-
σμού, στον οποίο και πρώτευσε, κατέλαβε οργανική θέση στο υπουργείο. Το 1981 υπηρέτησε στη 
Διεύθυνση Αναστήλωσης Αρχαίων Μνημείων, αναλαμβάνοντας τη θέση του προϊσταμένου του 
Τμήματος Αναστηλώσεων. Το 1983 μετακινήθηκε στην Α΄ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιοτήτων και από τότε έως το 1999 ήταν προϊστάμενος του Έργου «Παρθενών». Το 1999 
εξελέγη αναπληρωτής καθηγητής και το 2006 πρωτοβάθμιος καθηγητής στο ΕΜΠ, από το οποίο 
συνταξιοδοτήθηκε το 2015. Το κυρίως διδακτικό έργο του κ. Κορρέ αρχίζει από το 1999. Ανά-
μεσα σε άλλα έχει συμβάλει στην ανάδειξη μνημείων σε πολλές περιοχές της χώρας. Σχετικά 
με την Αθήνα, ενδεικτικά αναφέρονται το Ερέχθειο, το ιερό του Διονύσου και το Διονυσιακό 
θέατρο, στις νότιες παρειές της Ακρόπολης, στο οποίο, κατά την περίοδο 1980-1983, ήταν και ο 
υπεύθυνος του όλου έργου. Με τον Παρθενώνα έχει συνδεθεί περισσότερο από οποιοδήποτε 
άλλο μνημείο. Από το 1983 και έως το 1999 ήταν ο υπεύθυνος των σχετικών εργασιών για την 
αναστήλωση και ανάδειξη του εμβληματικού αυτού μνημείου. Ο κ. Κορρές υπήρξε ή είναι, μέλος 
της Επιτροπής Συντήρησης Μνημείων της Ακρόπολης (EΣMA), της υποεπιτροπής Συντήρησης 
των Γλυπτών του Παρθενώνα, της Επιτροπής Συντήρησης Διονυσιακού Θεάτρου, της Επιτροπής 
Συντήρησης Ακρόπολης Λίνδου, της Επιτροπής Μαραθώνα κα. Από το 2006 έως σήμερα είναι 
τακτικό μέλος του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ).
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Παραβάσεις ΔΕΗ με τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις διαπιστώνει η ΡΑΕ

Αμετάβλητες παρέμειναν τον Ιανουάριο εφέτος οι τιμές των οικοδομικών 
υλικών, σύμφωνα με στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Παράταση της προθεσμίας υποχρεωτικής καταχώρισης στο Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Αποβλήτων ζήτησε η ΓΣΕΒΕΕ

Ενώπιον της ολομέλειας της ΡΑΕ βρέθηκε χθες 
η διοίκηση της ΔΕΗ, για τις οφειλές 600 εκατ. σε 
ΑΔΜΗΕ, ΔΕΔΔΗΕ και ΛΑΓΗΕ, παραβάσεις του 
κώδικα εντοπίζει η Αρχή, θηλιά για την επιχεί-
ρηση τα ληξιπρόθεσμα, γράφει ο Χ. Κολώνας στο 
euro2day.gr  και αναλυτικά σημειώνει ότι: Παρα-
βάσεις της ΔΕΗ σε ό,τι αφορά στην απόδοση των 
ποσών που εισπράττει μέσω των λογαριασμών 
ρεύματος από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις στις 
θυγατρικές της εταιρίες ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ 
αλλά και στον ΛΑΓΗΕ, διαπιστώνει η Ρυθμιστική 
Αρχή Ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες του 
Euro2day.gr, η ΡΑΕ, μετά από πολύμηνη έρευνα 
που ξεκίνησε για να ξετυλίξει το κουβάρι... των 
οφειλών της δημόσιας επιχείρησης έναντι των 
δύο Διαχειριστών, εντόπισε πρακτικές αντίθετες 
με τους Κώδικες, όπως διακριτική μεταχείριση 
στην απόδοση χρημάτων που εισπράττει για λο-
γαριασμό τους, παράνομους συμψηφισμούς αλλά 
και το κυριότερο, την καθυστέρηση πληρωμών της 
τάξης των 600 εκατ. ευρώ. Τα περισσότερα, γύρω 
στα 400 εκατ. ευρώ, οφείλονται στον ΑΔΜΗΕ. Η 
ΡΑΕ προχώρησε στο τελευταίο στάδιο αυτής της 
έρευνας, που είναι η ακρόαση των εμπλεκομένων 
στην υπόθεση, και χθες κλήθηκε για κατάθεση 
κλιμάκιο της διοίκησης της ΔΕΗ, με επικεφαλής 
τον πρόεδρό της Μανώλη Παναγιωτάκη. Ζητήθη-
καν εξηγήσεις επί στοιχείων που έχει συγκεντρώ-
σει η Αρχή, όπως για ποιο λόγο δεν αποδίδει τα 
εισπραττόμενα ποσά από το ΕΤΜΕΑΡ για την πλη-
ρωμή των παραγωγών ρεύματος από ΑΠΕ όπως 

και από χρεώσεις για το δίκτυο μεταφοράς και δι-
ανομής. Πηγές θέλουν τους διαχειριστές και τον 
Λειτουργό Αγοράς να έχουν κινηθεί με εξώδικα 
εναντίον της ΔΕΗ, κατόπιν αντίστοιχων νομικών 
μέτρων που δέχτηκαν και οι προαναφερόμενοι 
φορείς από επιχειρήσεις ΑΠΕ. Οι υπηρεσίες της 
ΡΑΕ, όπως αναφέρουν πηγές του Euro2day.gr, 
ήλθαν αντιμέτωπες σε όλη τη διάρκεια της έρευ-
νας με στοιχεία και κινήσεις μεταξύ της ΔΕΗ και 
των Διαχειριστών που συνιστούν παραβάσεις των 
σχετικών Κωδίκων του τρόπου λειτουργίας τους 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το ζητούμενο 
για τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 
δεν είναι μόνο η επιβολή προστίμων, αν τελικά 
τεκμηριωθούν οι παράνομες πρακτικές, αλλά και 
η εξεύρεση λύσης από τη στιγμή που υπάρχουν 
κενά στη νομοθεσία για τον τρόπο απόδοσης των 
εισπραττόμενων ρυθμιζόμενων χρεώσεων. Η 
Αρχή συνεχίζει την ερευνητική διαδικασία, ζη-
τώντας και νέα στοιχεία από τη ΔΕΗ μέχρι τις 15 
Μαρτίου, ενώ σε ακρόαση κάλεσε την 1η Μαρτίου 
τον ΔΕΔΔΗΕ και εντός του άλλου μήνα και τον 
ΑΔΜΗΕ. Πάντως, το πρόβλημα φαίνεται να ξεκινά 
από την έλλειψη ρευστότητας που αντιμετωπίζει 
η ΔΕΗ και τη χαμηλή εισπραξιμότητα. Στη χθε-
σινή ακρόαση εξετάστηκε και η πορεία των λη-
ξιπρόθεσμων οφειλών της επιχείρησης όπως και 
η συνολική της οικονομική κατάσταση. Όπως ση-
μειώνουν πηγές στο Euro2day.gr, o κ. Παναγιωτά-
κης περιέγραψε με μελανά χρώματα τη θέση της 
εταιρίας. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη των πελατών της 

ανέρχονται στα 2,2 δισ. ευρώ (μαζί με τους διακα-
νονισμούς), με αποτέλεσμα η εταιρία να ιεραρχεί 
τις πληρωμές των υποχρεώσεών της, με βάση τον 
βαθμό κινδύνου που αντιμετωπίζει ως προς την 
αξιοπιστία και τη βιωσιμότητά της. Είναι ενδεικτι-
κό ότι ο πρόεδρος της εταιρίας, περιγράφοντας τις 
δαπάνες της, φέρεται να σημείωσε ότι στην πρώ-
τη θέση ήταν η πληρωμή της δόσης που έπρεπε 
να κάνει για την κατασκευή της νέας λιγνιτικής 
μονάδας στην Πτολεμαΐδα, προκειμένου να μην 
ενεργοποιηθούν ρήτρες της σύμβασης. Επίσης, 
δεύτερη προτεραιότητα είναι η καταβολή δόσης 
100 εκατ. ευρώ έως το τέλος του μήνα για κοινο-
πρακτικό δάνειο που είχε συνάψει στο παρελθόν. 
Πληροφορίες στο σημείο αυτό θέλουν τη ΔΕΗ 
να πληρώνει κανονικά την υποχρέωσή της. Τρίτη 
προτεραιότητα είναι η καταβολή δεύτερης δανει-
ακής δόσης 200 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο. Εξάλλου, 
η εταιρία προσδοκά πολλά από την πορεία των 
νέων προγραμμάτων διακανονισμών ληξιπρό-
θεσμων οφειλών που έχει θέσει σε εφαρμογή. 
Αν και πηγές θέλουν τη ρύθμιση της «δεύτερης 
ευκαιρίας» να έχει φέρει μέτρια αποτελέσματα, 
διακανονίζοντας ποσά της τάξης των 100 εκατ. 
ευρώ. Η συγκεκριμένη ρύθμιση λήγει στις 28 Φε-
βρουαρίου. Η άσχημη οικονομική κατάσταση της 
ΔΕΗ, όπως περιέγραψε ο κ. Παναγιωτάκης στην 
ολομέλεια της ΡΑΕ, αποδίδεται και σε αποφάσεις 
της Αρχής. Τέτοιες είναι η χρέωση προμηθευτή 
για την κάλυψη του Ειδικού Λογαριασμού των 
ΑΠΕ και τα ΑΔΙ.

Αμετάβλητες παρέμειναν τον Ιανουάριο εφέτος οι τιμές των οικοδομικών υλικών, 
ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2016 είχε σημειωθεί μείωση 2,3%. Σύμφωνα με την 
ΕΛΣΤΑΤ, η συγκεκριμένη εξέλιξη στον γενικό δείκτη τιμών υλικών κατασκευής 
νέων κτιρίων κατοικιών οφείλεται, αφ' ενός στις ανατιμήσεις σε Πετρέλαιο κί-
νησης (28,6%), Σωλήνες χαλκού (9%), Σίδηρο οπλισμού (1,1%) και Κλειδαριές (1%). 
Στον αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε Παράθυρα ξύλινα (2,4%), Πλακίδια γενι-
κά- δαπέδου, τοίχου (2,4%), Πλαστικούς σωλήνες (2%), Μπανιέρες (1,5%), Έτοιμο 

σκυρόδεμα (1,3%), Ασβέστη (1,1%), Κιγκλιδώματα ανοξείδωτα (1,1%), Πόρτες εσω-
τερικές (1,1%), Κουφώματα αλουμινίου (1%), Κιγκλιδώματα σιδερένια (1%), Μαρ-
μαρόσκονη (0,8%), Πόρτες ασφαλείας (0,8%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (0,7%), 
Ντουλάπες ξύλινες (0,7%), Ηλεκτρική Ενέργεια (0,6%) και Τσιμέντο (0,5%). Ο γενι-
κός δείκτης τον Ιανουάριο 20176 σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2016 παρουσίασε 
αύξηση 0,2%, έναντι μείωσης 0,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντι-
στοίχων δεικτών το 2016 προς το 2015.

Παράταση της προθεσμίας υποχρεωτικής ηλεκτρονικής εγγραφής και καταχώρι-
σης στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) ζήτησε η ΓΣΕΒΕΕ με επιστολή 
της προς τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην επιστολή της η ΓΣΕΒΕΕ αναφέρει: Σύμφωνα με το ΦΕΚ 
1Β/04.01.2017 μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2017 ολοκληρώνεται υποχρεωτικά η 
ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ) 
για όποιες δραστηριότητες επιχειρήσεων είναι υπόχρεες σύμφωνα με το νομοθε-
τικό πλαίσιο. Επιπλέον, για τις ίδιες επιχειρήσεις είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική 

υποβολή της έκθεσης αποβλήτων για τα έτη 2015 και 2016 μέχρι την 31η Μαΐου 
2017. Η νέα αυτή διαδικασία έχει προκαλέσει ανησυχία στους επιχειρηματίες κα-
θώς δεν είχαν υπόψη τους την σχετική νομοθεσία. Ως εκ τούτου θα παρακαλούσα-
με να δοθεί εύλογη παράταση στην καταληκτική ημερομηνία ένταξης στο εν λόγω 
μητρώο προκειμένου οι επιχειρηματίες όλων των κλάδων να αποσαφηνίσουν εάν 
εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής ή όχι. Παράλληλα, ζητάει από το υπουργείο να 
αποσαφηνίσει με διευκρινιστική εγκύκλιο ποιες επιχειρήσεις είναι υπόχρεες σε 
αυτή τη διαδικασία υποβολής.
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Τα χρονοδιαγράμματα του ΑΔΜΗΕ για τα έργα ηλεκτρικής  
διασύνδεσης της Κρήτης 

Ελήφθη η τελική επενδυτική απόφαση  και προχωρά  
η ανάπτυξη του κοιτάσματος Λεβιάθαν στο Ισραήλ

Παρέμβαση της ΕΝΠΕ για την αρμοδιότητα των ΤΟΕΒ

Ο ΣΕΒ μετρά το «σφυγμό του επιχειρείν»

Το 2020 και το 2024 αντίστοιχα αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία η πρώτη και η δεύ-
τερη διασύνδεση της Κρήτης, με βάση το σχεδιασμό του ΑΔΜΗΕ, όπως αυτός αποτυπώ-
νεται στο νέο δεκαετές πρόγραμμα, που υπέβαλε ως πρόταση στη ΡΑΕ την περασμένη 
εβδομάδα. Το energypress.gr  γράφει ότι ο ΑΔΜΗΕ τονίζει στο σχετικό πρόγραμμα ότι 
οι δύο φάσεις της διασύνδεσης σχεδιάζονται και αδειοδοτούνται παράλληλα. Η πρώτη 
διασύνδεση σχεδιάζεται να υλοποιηθεί με δύο κυκλώματα ΕΡ 150kV. Ως σημείο σύνδεσης 
στην Πελοπόννησο έχει καταρχήν επιλεγεί η ευρύτερη περιοχή του ακρωτηρίου Μαλέα, 
ενώ στην Κρήτη θα ενώνεται με τον Υ/Σ Χανιά. Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, μέσα 
στο πρώτο εξάμηνο του 2017 αναμένεται να ολοκληρωθεί η μελέτη βυθού και η έγκριση 
των περιβαλλοντικών όρων του έργου, ενώ το 2018 θα γίνουν οι απαλλοτριώσεις. Σχετι-
κά με το διαγωνισμό για την κατασκευή του έργου, η δημοπρασία προβλέπεται να γίνει 
τον Οκτώβριο του 2017 και η υπογραφή της σύμβασης το Μάιο του 2018. Ως εκ τούτου, 
η ολοκλήρωση της κατασκευής αναμένεται να γίνει μέσα στο α’ εξάμηνο του 2020, αν 

και ο διαχειριστής σημειώνει ότι αυτό είναι ένα ενδεικτικό πρόγραμμα. Όσον αφορά τη 
δεύτερη διασύνδεση με την Αττική, ο ΑΔΜΗΕ επιλέγει την τεχνολογία των Voltage Source 
Converters (VSC), καθώς θεωρεί ότι επιτρέπει τη σύνδεση ενός ασθενούς Συστήματος 
(όπως αυτό της Κρήτης) ακόμη και με μικρή τοπική παραγωγή, καθώς και την ταχεία 
μεταβολή της ροής ισχύος και αντιστροφή φοράς χωρίς διακοπή. Η ικανότητα μεταφοράς 
έχει καθοριστεί μέχρι στιγμής στα 700 μεγαβάτ, αλλά ο ΑΔΜΗΕ σημειώνει ότι ενδέχε-
ται να αναβαθμιστεί μελλοντικά με ταβάνι τα 1.000 μεγαβάτ, αναλόγως της πορείας των 
εγκαταστάσεων ΑΠΕ στην Κρήτη. Ως σημείο σύνδεσης στην Κρήτη έχει επιλεγεί η περιο-
χή Λινοπεραμάτων. Το ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα για το δεύτερο καλώδιο αναφέρει ότι 
φέτος και το 2018 αναμένεται να ολοκληρωθούν οι περιβαλλοντικές μελέτες, όπως και η 
μελέτη βυθού, ενώ η έγκριση περιβαλλοντικών όρων προσδιορίζεται για τα τέλη του 2018. 
Ο διαγωνισμός για την κατασκευή της διασύνδεσης αναμένεται να ξεκινήσει στις αρχές 
του 2020, ώστε να ολοκληρωθεί το έργο στο β’ εξάμηνο του 2024.

Οι εταίροι του κοιτάσματος Λεβιάθαν στο Ισραήλ, 
όπως μεταδίδει το energypress.gr  ανακοίνωσαν 
χθες  ότι προχώρησαν στην τελική επενδυτική από-
φαση για την πρώτη φάση ανάπτυξής του, η οποία 
μεταφράζεται σε 3,75 δις. δολάρια επενδύσεων. 
Σημειώνεται ότι το Λεβιάθαν ανακαλύφθηκε το 2010 
στην ισραηλινή ΑΟΖ και αποτελεί τη δεύτερη μεγαλύ-
τερη ανακάλυψη στην Ανατολική Μεσόγειο μετά το 
αιγυπτιακό Ζορ. Μέχρι στιγμής έχει επενδυθεί ένα 
δις. δολάρια στην ανάπτυξή του και αναμένεται να 
δαπανηθούν άλλα 3,75 δις. δολάρια σύμφωνα με το 
σχέδιο των Noble Energy, Delek Drilling και Avner 

Oil and Gas. Το χρονοδιάγραμμα του έργου προβλέ-
πει ολοκλήρωση μέσα σε λιγότερα από τρία χρόνια, 
ενώ το πρώτο αέριο θα φτάσει στην εγχώρια αγορά 
εντός του 2019. Η λήψη της τελικής επενδυτικής 
απόφασης για το Λεβιάθαν έρχεται μετά την ολο-
κλήρωση σειράς συμφωνιών για πώληση αερίου σε 
πελάτες της περιοχής, αλλά και για χρηματοδότηση. 
Όπως είναι φυσικό, η απόφαση ανοίγει το δρόμο για 
αύξηση της παραγωγής του Ισραήλ, ενώ παράλληλα 
θέτει ένα πιο επείγον αίτημα για εξεύρεση λύσης για 
την εξαγωγή του αερίου προς άλλες αγορές. Όπως 
δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας του Ισραήλ, Γιουβάλ 

Στάινιτς, "η τελική απόφαση από τη Noble και τους 
εταίρους της βάζει τέλος στις αιτιάσεις όσων αντιστά-
θηκαν στη συμφωνία για το φυσικό αέριο. Αν συνε-
χίσουμε υπεύθυνα και αποφασιστικά, θα επιτύχουμε 
στην ανακάλυψη περισσότερων κοιτασμάτων ώστε να 
γίνει το Ισραήλ σημαντικός παίκτης στην ενεργειακή 
αγορά για τους γείτονές μας στη Μέση Ανατολή και 
την Ευρώπη". Από την πλευρά του, ο επικεφαλής 
της Noble για το Ισραήλ, Μπίνι Ζόμερ, τόνισε ότι "η 
ανάπτυξη του Λεβιάθαν είναι ένα ακόμη βήμα προς 
την ενεργειακή ασφάλεια του Ισραήλ ... και θα φέρει 
καλύτερες σχέσεις με τους γείτονες στην περιοχή".

Να αποσύρει το άρθρο 47 του σχετικού νομοσχεδίου 
του υπουργείου Εσωτερικών που προβλέπει ότι η επο-
πτεία των Τοπικών Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων 
(ΤΟΕΒ), μεταφέρεται από τους Δήμους στις Περιφέ-
ρειες, κάλεσε για άλλη μια φορά την κυβέρνηση, ο 
πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), 
Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Κώστας Αγοραστός. 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Αγοραστός επανέλαβε 
το ομόφωνο αυτό αίτημα της ΕΝΠΕ, με αφορμή την 
έναρξη της συζήτησης στη Βουλή του νομοσχεδίου 
του υπουργείου Εσωτερικών που έχει τίτλο: «Συ-
μπληρωματικά Μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού 
(ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141/2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών 
κομμάτων και ιδρυμάτων, μέτρα επιτάχυνσης του κυ-

βερνητικού έργου αρμοδιότητας υπουργείου Εσωτε-
ρικών και άλλες διατάξεις». Σε δήλωσή του, ο κ. Αγο-
ραστός τόνισε ότι «οι αγρότες - αρδευτές μπορούν και 
πρέπει μέσω των εκλεγμένων αντιπροσώπων τους να 
έχουν την αρμοδιότητα της διαχείρισης των Τοπικών 
Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων. Δεν χρειάζονται 
κηδεμόνες για να ποτίζουν τη γη τους». 

Το Παρατηρητήριο Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος του ΣΕΒ, με τη συνδρομή της MRB, 
ξεκίνησε την ετήσια έρευνα γνώμης, με τίτλο: «Ο σφυγμός του επιχειρείν», για την αξι-
ολόγηση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος από τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιού-
νται στην Ελλάδα. Στόχος της έρευνας είναι η καταγραφή των εμποδίων στο επιχειρείν, η 
αποτύπωση της αποτελεσματικότητας των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων στο επιχειρηματικό 
περιβάλλον και η αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που λαμβάνουν οι επιχειρήσεις 
από τη δημόσια διοίκηση.  Δηλαδή, η αξιολόγηση, με μετρήσιμο τρόπο, της άποψης των 
επιχειρήσεων για τις βασικές παραμέτρους που καθορίζουν το βαθμό ελκυστικότητας του 
ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μετά από μια παρατεταμένη περίοδο διαρκών 
νομοθετικών αλλαγών και μεταρρυθμιστικών προσπαθειών.  Επιδίωξη είναι η ετήσια έρευ-

να του ΣΕΒ να καθιερωθεί ως ένα αξιόπιστο και επιδραστικό εργαλείο ανάδειξης όχι μόνο 
των προβλημάτων της επιχειρηματικότητας, αλλά και των λύσεων που έχει ανάγκη η αγορά.  
Για παραπάνω λόγους  ο ΣΕΒ προσκαλεί όλες τις επιχειρήσεις, μέλη αλλά και μη μέλη 
του, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και επιμένουν να παράγουν αξία στη χώρα, να  
επισκεφτούν το σύνδεσμο http://bit.ly/2m1XUiA  για να συμμετάσχουν στην έρευνα και να 
ενώσουν τη φωνή τους ώστε να διεκδικήσουν ένα καλύτερο επιχειρηματικό περιβάλλον και 
περισσότερο ανταποδοτικές δημόσιες υπηρεσίες. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τη συμμε-
τοχή στην έρευνα θα παραμείνει ενεργή έως και τις 12 Απριλίου 2017. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας αναμένεται να παρουσιαστούν στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ. Για περισ-
σότερες πληροφορίες τηλ: 211 5006 130, e-mail: aoikonomidou@sev.org.gr
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 Ο Όμιλος ΕΛΠΕ πέτυχε ιστορικό ρεκόρ κερδοφορίας το 2016
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ ανακοίνωσε τα οικονομικά 
αποτελέσματα για το 2016, σύμφωνα με ΔΠΧΠ. Το 2016 για 
δεύτερη συνεχή χρονιά, μετά τις ζημιογόνες χρήσεις 2013 και 
2014 ο Όμιλος επέτυχε ιδιαίτερα υψηλή κερδοφορία παρά την 
υποχώρηση κατά 25% των διεθνών περιθωρίων διύλισης, ση-
μειώνοντας την υψηλότερη επίδοση δημοσιευμένων αποτελε-
σμάτων στην ιστορία του, με τα κέρδη EBITDA να ανέρχονται 
σε €836 εκατ. και τα καθαρά κέρδη σε €329 εκατ. έναντι καθα-
ρών κερδών €45 εκατ. το 2015 και ζημιών €369 εκατ. το 2014. 

Τα συγκρίσιμα αποτελέσματα, μετά την αφαίρεση των κερδών 
αποτίμησης αποθεμάτων ύψους €102 εκατ., λόγω της ανάκαμ-
ψης των διεθνών τιμών αργού πετρελαίου, διατηρήθηκαν για 
δεύτερη χρονιά στα ιστορικά υψηλότερα επίπεδα για τον Όμι-
λο, με Συγκρίσιμα Κέρδη EBITDA €731 εκατ. και Συγκρίσιμα 
Καθαρά Κέρδη €265 εκατ. έναντι ζημιών €117 εκατ. το 2013 
και οριακών κερδών €2 εκατ. το 2014. Ειδικότερα σύμφωνα 
με την επίσημη ανακοίνωση  τα διυλιστήρια του Ομίλου το 
2016 σημείωσαν αύξηση της παραγωγής κατά 16% που ανήλθε 
σε 14,8 εκατ. Μ.Τ., την υψηλότερη επίδοση στην ιστορία του 
Ομίλου αξιοποιώντας πλήρως την υψηλή διαθεσιμότητα των 
μονάδων και τις επιλογές τροφοδοσίας, καταγράφοντας υπε-
ραπόδοση σε σχέση με τα ενδεικτικά περιθώρια. Επίσης, νέο 
ιστορικό υψηλό σημείωσαν οι εξαγωγές που ανήλθαν σε 8,6 
εκατ. τόνους, που αντιπροσωπεύει το 56% των πωλήσεων. Θε-
τικές επιδόσεις επίσης κατέγραψαν όλες οι δραστηριότητες 
του Ομίλου, με τα Πετροχημικά να αυξάνουν τη συνεισφορά 
τους στα €100 εκατ., επίσης με αυξημένη παραγωγή. Τα Συ-
γκρίσιμα EBITDA της Εμπορίας ανήλθαν σε €100 εκατ., με 
τις περισσότερες θυγατρικές μας να επιτυγχάνουν αύξηση 
μεριδίων αγοράς στις αγορές που δραστηριοποιούνται. Κατά 
τη διάρκεια του 2016 ο Όμιλος για δεύτερη συνεχή χρονιά επέ-
τυχε ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές (Συγκρίσιμα Κέρδη 
EBITDA μείον επενδυτικές δαπάνες) €605 εκατ. αυξημένες 
έναντι του 2015 (€593 εκατ.) και ιδιαίτερα αυξημένες έναντι 

των ασθενικών ταμειακών ροών του 2014 (€281 εκατ.) και του 
2013 (€66 εκατ.), συνεχίζοντας την πορεία βελτίωσης του Ισο-
λογισμού του Ομίλου. Οι ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές 
και η ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στην χρηματοπιστωτική 
αγορά, μετά και την επιτυχή αναδιαπραγμάτευση και βελτίωση 
των χρηματοοικονομικών δεικτών των διάφορων δανείων και 
ομολόγων (debt covenants), έδωσαν τη δυνατότητα για μεί-
ωση του συνολικού δανεισμού κατά €389 εκατ. ευρώ, ώστε 
να ανέλθει την 31-12-2016 στο ποσό των €2.842 εκατ., με 
προφανείς τις θετικές συνέπειες για τον Όμιλο τόσο στη χρη-
ματοπιστωτική όσο και στην ευρύτερη αγορά, όπως άλλωστε 
επιβεβαίωσε η επιτυχής έκδοση νέου ομολόγου, πενταετούς 
διάρκειας, ύψους €375 εκατ. με τοκομερίδιο 4,875%. Επιπλέ-
ον, η αυξημένη χρηματοοικονομική ρευστότητα, σε συνδυα-
σμό με τις συμφωνίες για απ’ ευθείας προμήθεια με τις κρα-
τικές εταιρείες πετρελαίου Ρωσίας, Σαουδικής Αραβίας, Ιράν, 
Ιράκ και Αιγύπτου, επέτρεψαν την αξιοποίηση ευκαιριών που 
παρουσιάστηκαν στη δομή τιμολόγησης αργών πετρελαίων 
στη Μεσόγειο, με σημαντικά οικονομικά οφέλη για τον Όμιλο, 
βελτιώνοντας παράλληλα και τη διαχείριση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας και της ασφάλειας εφοδιασμού. Η αυξημένη κερδο-
φορία και η εξυγίανση της χρηματοοικονομικής δομής οδήγη-
σαν τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας σε αύξηση κατά €352 εκατ. 
τα οποία ανέρχονται στο ποσό των €2.142 εκατ. Ο καθαρός δα-
νεισμός το 2016 ανήλθε σε €1.759 εκατ., ο δείκτης μόχλευσης 
στο 45% και τα συνολικά απασχολούμενα κεφάλαια σε €3.903 
εκατ., αποτυπώνοντας μια ισχυροποιημένη χρηματοοικονομι-
κή θέση. Αύξηση όγκων και μεριδίων στην ελληνική αγορά 
παρά την οριακή μείωση της εγχώριας κατανάλωσης Το 2016 
η συνολική εγχώρια κατανάλωση (δασμολογημένη και αδα-
σμολόγητη) σημείωσε οριακή μείωση κατά 0,26% (μείωση της 
δασμολογημένης κατά 0,81% έναντι αύξησης της αδασμολό-
γητης κατά 0,91%) και ανήλθε σε 10.424 χιλ. Μ.Τ. έναντι 10.451 
χιλ. Μ.Τ. το 2015. Αντίστοιχα, η Εμπορία του Ομίλου αύξησε τις 
συνολικές πωλήσεις κατά 7,8%, οι οποίες ανήλθαν σε 3.538 
χιλ. Μ.Τ., όπως επίσης αυξήθηκε και το μερίδιο αγοράς σε όλα 
τα προϊόντα, αύξηση που κυμάνθηκε μεταξύ 0,3% και 8,1% ανά 
προϊόν, με αποτέλεσμα συνολική αύξηση κατά 2,4%. Πρόοδος 
υπήρξε και στην ανάπτυξη του δικτύου ιδιολειτουργούμενων 
πρατηρίων όπου τα πρατήρια με το σήμα EKO και BP με τη θε-
τική εικόνα στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών και προϊόντων, 
διεισδύουν έντονα στην αγορά. 
-Σημαντικά γεγονότα: Στο πλαίσιο σχετικού διεθνούς διαγω-
νισμού, η ΕΛΠΕ ανακηρύχθηκε από το ΥΠΕΝ ως Επιλεγείς 
Αιτών για την παραχώρηση δικαιωμάτων έρευνας και εκμε-
τάλλευσης υδρογονανθράκων στο Block 10 που βρίσκεται στην 
περιοχή του Κυπαρισσιακού κόλπου. Αναφορικά με τη συμ-
φωνία πώλησης του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ 
στην εταιρεία SOCAR, δεν κατέληξε σε οριστική συναλλαγή. Ο 
Όμιλος, σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, θα καθορίσει τα επόμενά 
του βήματα. Επιπλέον, στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού που 
διενεργήθηκε από τη ΡΑΕ το Δεκέμβριο 2016, για κατασκευή 
φωτοβολταϊκών έργων συνολικής ισχύος 40 MW, ο Όμιλος 
υπέβαλε επιτυχείς προσφορές και για τα 3 έργα με τα οποία 
συμμετείχε, συνολικής ισχύος 8,6 MW. Η ανάπτυξή τους θα 
προχωρήσει στους επόμενους μήνες. 
-Διανομή Μερίσματος: Λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα θετικά απο-
τελέσματα του 2016 και τη βελτιωμένη χρηματοοικονομική κα-
τάσταση του Ομίλου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ αποφάσισε να προτείνει στη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων τη διανομή μερίσματος ύψους €0,20/μετοχή. 
-Αποτελέσματα Δ’ Τριμήνου – κύριες εξελίξεις:  Η απόφαση 
του ΟΠΕΚ για μείωση της παραγωγής και εξαγωγών αργού 
οδήγησε στην ανάκαμψη των διεθνών τιμών αργού, με την 
τιμή του Brent να κυμαίνεται κατά μέσο όρο στα $51/bbl, την 
υψηλότερη από το Γ’ Τρίμηνο του 2015. Τα αυξημένα προγράμ-
ματα συντήρησης διυλιστηρίων στο Δ’ Τρίμηνο επηρέασαν τα 
ισοζύγια προσφοράς-ζήτησης προϊόντων, με αποτέλεσμα την 
ανάκαμψη περιθωρίων των βασικών προϊόντων σε σχέση με 
το προηγούμενο τρίμηνο, ενισχύοντας τα ενδεικτικά περιθώ-
ρια διύλισης Μεσογείου. Έτσι τα περιθώρια τύπου FCC δια-
μορφώθηκαν στα $5,4/bbl, έναντι $4,7/bbl πέρυσι, και τα πε-
ριθώρια Hydrocracking στα $5,5/bbl, έναντι $6,6/bbl πέρυσι. 
Για το σύνολο του έτους τα δυο βασικά ενδεικτικά περιθώρια 
κυμάνθηκαν στα $5,0/bbl, μειωμένα κατά $1,5/bbl (-25%) σε 
σχέση με το 2015.

-ΔΙΥΛΙΣΗ, ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ & ΠΩΛΗΣΕΙΣ: Το Δ’ Τρίμ., τα Συγκρί-
σιμα Κέρδη EBITDA του κλάδου Διύλισης, Εφοδιασμού και 
Πωλήσεων ανήλθαν στα €169 εκατ. Η παραγωγή των διυλιστη-
ρίων του Ομίλου ανήλθε στα 3,7 εκατ. τόνους, επηρεασμένη 
από τη μειωμένη λειτουργία του Διυλιστηρίου Θεσσαλονίκης 
λόγω συντήρησης, με το ποσοστό παραγωγής λευκών προϊό-
ντων να ανέρχεται στο 84%m. Οι εξαγωγές ανήλθαν στα 2 εκατ. 
τόνους, ελαφρώς μειωμένες σε σχέση με πέρυσι, στο 53% των 
συνολικών πωλήσεων ύψους 3,8 εκατ. τόνων.
-ΠΕΤΡΟΧΗΜΙΚΑ: Παρά τη μείωση των διεθνών περιθωρίων 
πολυπροπυλενίου, ο κλάδος Πετροχημικών διατήρησε την 
κερδοφορία του σε υψηλά επίπεδα, με τα κέρδη EBITDA στα 
€25 εκατ. καθώς οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8% στις 64 χιλ. 
τόνους. 
-ΕΜΠΟΡΙΑ: Το Συγκρίσιμο EBITDA της Εμπορίας ανήλθε σε 
€20 εκατ. έναντι €17 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά 17% σε 
σχέση με πέρυσι.  Η αύξηση μεριδίων αγοράς στην Εγχώρια 
Εμπορία ήταν ο κύριος λόγος βελτίωσης της κερδοφορίας με 
το Συγκρίσιμο EBITDA στα €9 εκατ.. Η Διεθνής Εμπορία επη-
ρεάστηκε από τη μείωση περιθωρίων στην αγορά της Βουλγα-
ρίας και της Σερβίας, με το Συγκρίσιμο EBITDA να διαμορφώ-
νεται στα €11 εκατ..
-ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ: Η συνεισφορά της ΔΕΠΑ και των θυγατρικών 
της εταιρειών στα ενοποιημένα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου 
ανήλθε στα €15 εκατ., λόγω σημαντικής αύξησης ζήτησης 
από παραγωγούς ηλεκτρικής ενέργειας από Φ.Α. και καιρικών 
συνθηκών Τα EBITDA της Elpedison διαμορφώθηκαν στα €11 
εκατ. στο Δ’ Τρίμηνο. 
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Την επέκταση της πρωτοβουλίας Pathways to 
Progress σε παγκόσμιο επίπεδο ανακοίνωσε η 
τράπεζα Citi. Ειδικότερα, μέσω του Citi Foundation 
( Ίδρυμα Citi) θα επενδύσει 100 εκατομμύρια δο-
λάρια τα επόμενα τρία χρόνια προκειμένου να δι-
ευκολύνει 500.000 νέους ηλικίας 16-24 ετών στην 
επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση. Πρό-
κειται για τη μεγαλύτερη φιλανθρωπική δέσμευση 
στην ιστορία του Citi Foundation. Αναλυτικά σε δη-
μοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνεται ότι η πρω-
τοβουλία Pathways to Progress ξεκίνησε το 2014 
με μία προσφορά 50 εκατομμυρίων δολαρίων, που 
υποστήριξε περισσότερους από 100.000 νέους σε 
δέκα πόλεις των ΗΠΑ να προετοιμαστούν κατάλλη-
λα για το ξεκίνημα της επαγγελματικής τους καριέ-
ρας μέσω δυνατότητας για την πρώτη τους εργασία, 
πρακτική εξάσκηση, εκπαίδευση σε θέματα ηγεσίας 
και επιχειρηματικότητας. Στη νέα φάση αυτής της 
πρωτοβουλίας θα συμμετέχουν 10.000 εργαζόμενοι 
της Citi, οι οποίοι εθελοντικά θα συνεισφέρουν το 
χρόνο τους και την εμπειρία τους και θα αναλά-
βουν ως μέντορες, σύμβουλοι και εκπαιδευτές να 
στηρίξουν τις προσπάθειες των νέων ανθρώπων 
για επαγγελματική αποκατάσταση και εξέλιξη. Η 
πρωτοβουλία Pathways to Progress έχει ως στόχο 
να βοηθήσει στη μείωση της ανεργίας των νέων σε 
μεγάλες πόλεις ανά τον κόσμο και να βελτιώσει την 
ποιότητα του εργατικού δυναμικού. Σε παγκόσμιο 
επίπεδο, το ποσοστό της ανεργίας των νέων είναι 
τρεις φορές υψηλότερο από αυτό της ανεργίας ενη-
λίκων, αντικατοπτρίζοντας από τη μία πλευρά ένα 
κενό στις δεξιότητες και στη δικτύωση των νέων, 
ενώ από την άλλη, εμφανίζεται ως απαραίτητη προ-
ϋπόθεση από πολλούς εργοδότες ή ακόμη για τη 
δημιουργία της δικής τους βιώσιμης επιχείρησης. 
«Δεν έχουν όλοι οι νέοι τις ίδιες ευκαιρίες και η Citi 
θέλει να συνδράμει ώστε αυτό να αλλάξει», δήλωσε 
ο Chief Executive Officer της Citi Michael Corbat, 
προσθέτοντας ότι «οι μέντορες, η πρακτική άσκη-
ση και η έκθεση σε ποικίλες ευκαιρίες σταδιοδρο-
μίας βοηθούν τους νέους στα πρώτα τους βήματα 
και παρέχουν τα θεμέλια που χρειάζονται για μία 
επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία». «Αυτά 
φροντίζει να προσφέρει η πρωτοβουλία Pathways 
to Progress σε όσους πιθανώς δεν έχουν άλλο 
τρόπο πρόσβασης. Οι νέοι λένε συνεχώς ότι επι-
θυμούν να ακολουθήσουν μία καριέρα που θα τους 
επιτρέψει να συνεισφέρουν σε σημαντικά κοινωνι-
κά θέματα και προσωπικά πιστεύω ακράδαντα ότι 
συνδυάζοντας αυτή τη φιλοδοξία με τις δεξιότητες 
που προσφέρονται μέσω του Pathways to Progress 
θα ωφεληθεί το σύνολο της κοινωνίας όταν αυτοί οι 
νέοι ενταχθούν στο εργατικό δυναμικό» πρόσθεσε. 
Ο διευθύνων σύμβουλος, Citi Ελλάδος Αιμίλιος Κυ-
ριάκου σε δηλώσεις του αναφέρει ότι «Η ανεργία 

των νέων είναι δυστυχώς ένα παγκόσμιο φαινόμενο 
με αυξητικές τάσεις που έχει αρνητικό αντίκτυπο 
όχι μόνο στα ίδια τα άτομα και τις οικογένειές τους 
αλλά σε ολόκληρη την κοινωνία. Θεωρούμε λοιπόν, 
καθήκον μας στη Citi να στηρίζουμε τους νέους 
με τις κατάλληλες γνώσεις και δεξιότητες και να 
διευκολύνουμε την πορεία τους προς την ανάπτυ-
ξη και την πρόοδο. Η επέκταση της πρωτοβουλίας 
Pathways to Progress του Ιδρύματος Citi σε πα-
γκόσμιο επίπεδο και η δέσμευση για στήριξη των 
νέων μάς δίνει τη δυνατότητα να είμαστε συνεπείς 
στις επιδιώξεις μας. Στην Ελλάδα, αυτό επιτυγχά-
νεται μέσα από τις συνεργασίες μας με το Junior 
Achievement και την PRAKSIS, με προγράμματα 
που προάγουν την επιχειρηματικότητα, την ευελιξία, 
την ομαδικότητα, την καινοτόμο σκέψη και συνδρά-
μουν στην προσωπική αλλά και κοινωνική ευημε-
ρία» δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Citi Ελλάδος, 
κ. Αιμίλιος Κυριάκου. Παγκόσμια έρευνα για τη 
νεολαία: Οικονομικές προοπτικές και προσδοκίες: 
Σε συνδυασμό με τη νέα πρωτοβουλία Pathways to 
Progress, το Citi Foundation έδωσε στη δημοσιό-
τητα τα αποτελέσματα μία έρευνας σε νέους. Από 
την έρευνα, που πραγματοποιήθηκε από την Ipsos, 
προκύπτει ότι παρά τις πολιτικές, οικονομικές και 
κοινωνικές ανακατατάξεις, οι νέοι σε όλο τον κόσμο 
είναι αισιόδοξοι για τις προοπτικές που αφορούν 

στη σταδιοδρομία τους, αλλά υπάρχουν δυσκολίες 
λόγω περιορισμένων δεξιοτήτων και των ευκαιριών. 
Τα βασικά ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν:

- Παρά την αβεβαιότητα και τη συνεχή αλλαγή που 
υπάρχει σε όλο τον κόσμο, το 70% των νέων δηλώ-
νουν αισιόδοξοι για τις προοπτικές της σταδιοδρο-
μίας τους. Η αισιοδοξία είναι ακόμη υψηλότερη σε 
πόλεις των αναπτυσσόμενων αγορών και παραμένει 
ως γεγονός ότι σε όλο τον κόσμο 71 εκατομμύρια 
νέοι αναζητούν εργασία.

- Τις περισσότερες φορές, υπάρχει μια αναντιστοι-
χία στην εργασία που θα ήθελαν να έχουν και σε 
αυτή που κάνουν. Σε παγκόσμιο επίπεδο, το 55% 
των νέων σήμερα εργάζονται σε ένα επαγγελματικό 
χώρο που δεν επιθυμούσαν να εργαστούν.

- Το 78% των νέων πιστεύουν ότι η πρακτική άσκηση 
και η μαθητεία έχει βαρύτητα στην επιτυχία, ωστόσο 
το 60% δηλώνει ότι δεν υπάρχουν αρκετές ευκαιρίες 
τέτοιου είδους.

- Τρεις στους τέσσερις νέους είναι πρόθυμοι να ερ-
γάζονται υπερωρίες και να λαμβάνουν ρίσκα για να 
επιτύχουν τις επαγγελματικές τους φιλοδοξίες.

- Οι νέοι έχουν το επιχειρηματικό πνεύμα αλλά δεν 
ξεκινούν επιχειρήσεις. Σχεδόν το 70% των νέων που 
συμμετείχαν στην έρευνα φιλοδοξούν να γίνουν 
επιχειρηματίες αλλά μόνο το 6% το έχουν επιτύχει.

Διεθνείς επενδύσεις 100 εκατ. δολ τα επόμενα τρία χρόνια από την 
Citi  για επαγγελματική κατάρτιση και απασχόληση 500.000 νέων

Οφέλη και για νέους στην Ελλάδα

Πάνω από 100 εργοδότες έσπευσαν -σε μόλις 30 
λεπτά της ώρας- να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τα 
δύο νέα προγράμματα του ΟΑΕΔ που άνοιξαν χθες, 
τα οποία αφορούν την πρόσληψη 15.000 ανέργων, 
ηλικίας άνω των 50 ετών, σε θέσεις πλήρους απα-
σχόλησης. Η σχετική πύλη του ΟΑΕΔ άνοιξε στις 10 
το πρωί και μέσα στο πρώτο μισάωρο σημειώθηκε 
καταιγισμός αιτήσεων, από δεκάδες -όπως προα-
ναφέρθηκε- επιχειρήσεις, "οι οποίες μπορούν να 
αιτούνται και περισσότερες από μια θέσεις εργα-
σίας", όπως τόνισε ο γενικός διευθυντής εργατικού 
δυναμικού του ΟΑΕΔ, Δημήτρης Μπουγιακλής, μι-
λώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
"Πρακτορείο 104,9 FM".  Ο ίδιος υπογράμμισε ότι 
"το πρόγραμμα δίνει έμφαση και περισσότερα κί-
νητρα για την πρόσληψη μακροχρόνια ανέργων, 
άνω των 50 ετών, διότι αυτή η κατηγορία είναι μια 
ευπαθής κατηγορία που έχει απομακρυνθεί από την 
αγορά εργασίας" και εξήγησε ότι τις αιτήσεις υπο-
βάλουν οι εργοδότες των επιχειρήσεων στην ιστο-

σελίδα του ΟΑΕΔ Ο γενικός διευθυντής εργατικού 
δυναμικού του ΟΑΕΔ, είπε ότι: "η επιδότηση αφορά 
σε μισθολογικό και ασφαλιστικό κόστος 50%, με 
οροφή τα 500 ευρώ" και ότι οι επιχειρήσεις που θα 
ενταχθούν στο πρόγραμμα, θα πρέπει να μην έχουν 
κάνει απολύσεις το τελευταίο τρίμηνο ή δωδεκάμη-
νο, ανάλογα με το προσωπικό που απασχολούν. Ο 
ίδιος διευκρίνισε ότι ο προϋπολογισμός του πρώτου 
προγράμματος, για τις 5.000 θέσεις απασχόλησης 
ανέργων, ανέρχεται σε 25 εκατ. και εκείνος του 
δεύτερου, για τις 10.000, σε 50 εκατ. ευρώ. Κατά 
τον κ. Μπουγιακλή, τα προβλεπόμενα κίνητρα είναι 
γενναία, προκειμένου να μετριάσουν τον δισταγμό 
και να άρουν το στερεότυπο του εργοδότη για τους 
εργαζόμενους άνω των 50 ετών. "Ο εργαζόμενος 
άνω των 50 ετών το 2017 είναι ο τριαντάχρονος 
του 1980, ο οποίος κουβαλάει μια εμπειρία χρόνων 
και σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα μπορεί να 
τη μετατρέψει σε αποδοτικότητα της επιχείρησης" 
σημείωσε.

Μεγάλο το ενδιαφέρον επιχειρήσεων για τα νέα 
προγράμματα πρόσληψης ανέργων του ΟΑΕΔ



Σημαντικά θέματα ασφάλειας σε αυτοκίνητα με δυνατότητα  
σύνδεσης στο Διαδίκτυο διαπιστώνει σχετική έρευνα 

Σπίτια για αστέγους από MADWORKSHOP  
και φοιτητές αρχιτεκτονικής

Φόρος τοξικότητας για τα πιο ρυπογόνα  
αυτοκίνητα επιβάλλεται στο Λονδίνο

Ανησυχίες σχετικά με την ασφάλεια των αυ-
τοκινήτων που έχουν δυνατότητα σύνδεσης 
στο Διαδίκτυο εγείρονται, αφού είναι δυνατή 
η παραβίαση του συστήματός τους από χά-
κερς. Σύμφωνα με έρευνα που διεξήγαγαν 
ερευνητές της εταιρείας Kaspersky Labs και 
παρουσιάζει το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι εφαρμογές που 
χρησιμοποιούνται σε τέτοιου είδους οχήματα 
αδυνατούν να αντιμετωπίσουν πιθανές επιθέ-
σεις από κακόβουλο λογισμικό. Οι ερευνητές 
εξέτασαν την ασφάλεια εφαρμογών απομα-
κρυσμένου ελέγχου σε διάφορες μάρκες αυ-
τοκινήτων με στόχο να διερευνήσουν εάν οι 
λειτουργίες των συνδεδεμένων αυτοκινήτων 
είναι ασφαλείς απέναντι σε ψηφιακές επιθέ-
σεις. Όπως αναφέρει η εταιρεία, τα τελευταία 
χρόνια ολοένα και περισσότερα αυτοκίνητα εν-
σωματώνουν τη δυνατότητα σύνδεσης στο Δια-
δίκτυο, κάτι που σημαίνει ότι η συνδεσιμότητα 
δεν περιορίζεται πλέον μόνο στα συστήματα 

ενημέρωσης και ψυχαγωγίας, αλλά επεκτείνε-
ται και σε άλλα σημαντικά συστήματα όπως οι 
κλειδαριές θυρών και το σύστημα ανάφλεξης. 
Με τη βοήθεια των εφαρμογών απομακρυσμέ-
νου ελέγχου είναι πλέον δυνατή η λήψη των 
συντεταγμένων της θέσης του αυτοκινήτου, 
το άνοιγμα των θυρών καθώς και η εκκίνηση 
του κινητήρα. Σύμφωνα με την Kaspersky, οι 
ερευνητές της εξέτασαν 7 εφαρμογές αυτού 
του είδους, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από 
τις μεγαλύτερες κατασκευάστριες εταιρείες 
αυτοκινήτων και τις οποίες, βάσει στατιστικών 
στοιχείων του Google Play, οι χρήστες έχουν 
κατεβάσει δεκάδες χιλιάδες φορές. Στο πόρι-
σμα της έρευνας αναφέρεται ότι καθεμία από 
τις συγκεκριμένες εφαρμογές αντιμετώπιζε 
διάφορα ζητήματα ασφάλειας. Ανάμεσα στα 
θέματα ασφάλειας που ανακαλύφθηκαν ήταν 
η απουσία άμυνας απέναντι σε εφαρμογές 
που περιέχουν κακόβουλο λογισμικό, έλλειψη 

στον έλεγχο ακεραιότητας κώδικα, η απουσία 
τεχνικών ανίχνευσης «rooting» και έλλειψη 
προστασίας έναντι των τεχνικών επικάλυψης 
εφαρμογών. Μία ακόμα αδυναμία εντοπίστη-
κε στην αποθήκευση των στοιχείων σύνδε-
σης και των κωδικών πρόσβασης σε μορφή 
απλού κειμένου. Χρησιμοποιώντας αυτό το 
τρωτό σημείο, ένας χάκερ έχει τη δυνατότητα 
να κλέψει εύκολα τα δεδομένα των χρηστών 
και να αποκτήσει τον έλεγχο του αυτοκινήτου. 
Για τους παραπάνω λόγους, οι ερευνητές της 
Kaspersky συμβουλεύουν τους χρήστες συν-
δεδεμένων αυτοκινήτων να απενεργοποιούν 
τη δυνατότητα εγκατάστασης εφαρμογών από 
πηγές εκτός των επίσημων app stores, να 
πραγματοποιούν αναβαθμίσεις στην τελευταία 
έκδοση του λειτουργικού συστήματος της συ-
σκευής και να τοποθετούν μια δοκιμασμένη 
λύση ασφάλειας για την προστασία από ψηφι-
ακές επιθέσεις.

Είναι πια όλο και λιγότερο ζητούμενο το ποιος πρέπει να είναι ο ρόλος του αρ-
χιτέκτονα, σήμερα, στη λύση του προβλήματος της στέγασης των αστέγων γρά-
φει σχετικό ρεπορτάζ στο ΑΠE-ΜΠΕ και συνεχίζει: Τρανή απόδειξη, η συνερ-
γασία που ξεκίνησε, το περασμένο φθινόπωρο, μεταξύ του Martin Architecture 
and Design Workshop και του University of Southern Califonia School of 
Architecture. Σε μια περιοχή με σχεδόν 47.000 αστέγους - στην κομητεία του 
Λος Άντζελες, δηλαδή -, από τη σύμπραξη αυτή των MADWORKSHOP και USC 
γεννήθηκε το «The Homeless Studio». «Ως σχεδιαστές, έχουμε τη δύναμη να 
κάνουμε τη διαφορά» δήλωσε στο Designboom η Sofia Borges, διευθύντρια 
του MADWORKSHOP. «Και οι φοιτητές συνειδητοποίησαν ότι, κατά τη διάρκεια 
του εξαμήνου, το να είναι σε θέση να σχεδιάσουν και να υλοποιήσουν σε πραγ-
ματική κλίμακα και να έχουν ανθρώπους να ζουν μέσα στις κατασκευές τους 

είχε μεγάλη επίδραση πάνω τους» πρόσθεσε. Οι φοιτητές κλήθηκαν, αρχικά, 
να σχεδιάσουν πτυσσόμενες μονάδες και αρκετά ευέλικτες ώστε να μπορούν 
να προσαρμοστούν σε μεγάλη γκάμα τοποθεσιών. Τα υλικά όφειλαν να είναι 
αυτά που, λογικά, μπορεί να βρει κάποιος που ζει στον δρόμο: ένα καρότσι 
σουπερμάρκετ, ένα μικρό ξύλινο κουτί.
   Στη συνέχεια, στο πλαίσιο εργαστηρίου μιας εβδομάδας που επέβλεψε ο 
καλλιτέχνης Gregory Kloehn, οι φοιτητές έψαξαν στην πόλη για να βρουν υλι-
κά που θα μπορούσαν να δώσουν τρεις μικροσκοπικές «κατοικίες». Τέλος, οι 
11 φοιτητές συνεργάστηκαν για να κατασκευάσουν ένα «καταφύγιο» 30 κλινών 
για τις ανάγκες ενός πραγματικού πελάτη, της Valley Rescue Mission. Το πρό-
τζεκτ, στο οποίο δόθηκε το όνομα «Homes for Hope», έχει την υποστήριξη 
των τοπικών αρχών και βρίσκεται στο στάδιο αναζήτησης οικονομικών πόρων.  

Οι οδηγοί των πιο ρυπογόνων αυτοκινήτων στο Λονδίνο θα πρέπει να κα-
ταβάλλουν ένα τέλος δέκα λιρών για την είσοδό τους στο κεντρικό Λονδίνο 
από τον Οκτώβριο του 2017, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Λονδί-
νου, Σαντίκ Καν, μία μόλις ημέρα αφότου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε 
τελική προειδοποίηση στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αντιμετώπιση των 
υπερβολικών επιπέδων ρύπανσης. Ο φόρος ρύπανσης θα επηρεάσει τους 
οδηγούς οχημάτων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές εκπομπών ρύπων 
κατηγορίας Euro 4, που περιλαμβάνει ουσιαστικά τα περισσότερα οχήματα 
που κατασκευάστηκαν πριν από το 2006. «Είναι συγκλονιστικό ότι ζούμε σε 
μια πόλη όπου ο αέρας είναι τόσο τοξικός, ώστε πολλά από τα παιδιά μας 
μεγαλώνουν με προβλήματα στους πνεύμονες», δήλωσε ο Καν. Εξάλλου, η 
δήμαρχος του Παρισιού Αν Ινταλγκό τον περασμένο μήνα απαγόρευσε όλα 
τα αυτοκίνητα ντίζελ που κατασκευάστηκαν πριν από το Δεκέμβριο του 

2001 από τους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας. Έως και 10.000 οχή-
ματα κάθε ημέρα της εβδομάδας αναμένεται να πληρώνουν το λεγόμενο 
τέλος τοξικότητας στο κέντρο του Λονδίνου, από τις 23 Οκτωβρίου 2017. 
Το τέλος θα ισχύει κατά τις ίδιες ώρες με τα τέλη κυκλοφοριακής συμφό-
ρησης που βρίσκονται ήδη σε ισχύ. Αυτό σημαίνει ότι ένας οδηγός τέτοιου 
οχήματος θα πρέπει να πληρώσει συνολικά 21,50 λίρες για την οδήγηση 
στο κεντρικό Λονδίνο από τις 07:00 μέχρι τις 18:00, τις καθημερινές. Η 
ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται με 9.000 πρόωρους θανάτους ετησίως 
στο Λονδίνο. Μάλιστα, σε ένα σταθμό μέτρησης στην αγγλική πρωτεύου-
σα τα ετήσια επιτρεπόμενα επίπεδα διοξειδίου του αζώτου ξεπεράστηκαν 
μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες του 2017. Οι ρύποι προέρχονται κυρίως 
από την κυκλοφορία οχημάτων, ιδιαίτερα των ντίζελ, και προκαλούν προ-
βλήματα υγείας, όπως άσθμα, καρδιαγγειακές και πνευμονικές παθήσεων

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

9

Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΝΕΟ ΜΠΑΧΑΛΟ ΜΕ ΤΑ ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ ΤΟΥ ΕΦΚΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδες 1-20-21 | 24/2/2017

Λάθη και στον υπολογισμό των εισφορών διαπιστώνουν οι 
ασφαλισμένοι που παίρνουν τα ραβασάκια του ΕΦΚΑ, καθώς 
άλλα τους χρεώνουν τη μια φορά και άλλα την επόμενη! 
Παρότι απομένουν 6 μέρες μέχρι να λήξει η προθεσμία 
πληρωμής των εισφορών Ιανουαρίου, χιλιάδες ασφαλισμένοι 
και κυρίως νέοι επιστήμονες διαπιστώνουν ότι οι εισφορές 
τους ανεβοκατεβαίνουν και βρίσκονται σε σύγχυση γιατί δεν 
ξέρουν τελικά ποιο από τα ειδοποιητήρια που έχουν αναρτηθεί 
και τους αφορούν είναι το σωστό και ποιο όχι.
Τα λάθος ειδοποιητήρια αφορούν στις εισφορές των 
αυτοαπασχολουμένων και κυρίως όσων έκλεισαν την πρώτη 
τους πενταετία στο τέλος του 2016, όπως αποκαλύπτεται σε 
ένα από τα ραβασάκια με λάθος εισφορές που αποκαλύπτει 
σήμερα ο Ελεύθερος Τύπος. Οι αρμόδιες υπηρεσίες, όπως 
φαίνεται στα δύο ειδοποιητήρια με τις διαφορετικές εισφορές 
που έλαβε ασφαλισμένος του ΕΤΑΑ, έκαναν λάθος στα 
ποσοστά των απαλλαγών που δικαιούται και ανάρτησαν 
ειδοποιητήρια με άλλες εισφορές από αυτές που ορίζει ο 
νόμος 4387 και οι εγκύκλιοι που εκδόθηκαν.
- Το πρώτο μπιλιετάκι 
Στις 14/2/2017 ο ασφαλισμένος παίρνει το πρώτο ραβασάκι 
με εισφορά σύνταξης 17% και εισφορά ασθένειας 6,95% 
υπολογισμένες στο καθαρό εισόδημα του 2015 που ήταν 9.120 
ευρώ. Σύμφωνα με το νόμο, εισφορά σύνταξης 17% ισχύει 
για τα τρία τελευταία χρόνια της 5ετούς δραστηριότητας των 
ασφαλισμένων. Ενώ προβλέπεται για όλους (άνω και κάτω 
5ετίας) ότι το εισόδημα από τις 7.032 ως τις 13.000 ευρώ 
(περίπου 6.000 ευρώ) επιβαρύνεται μόνο με το 50% της 
εκάστοτε εισφοράς σύνταξης και ασθένειας. Για κάθε 1.000 
ευρώ εισοδήματος πάνω από τις 13.000 ευρώ, η έκπτωση 
μειώνεται κατά 1 %.
Για παράδειγμα, σε εισόδημα 17.000 ευρώ παρέχεται έκπτωση 
50% στις εισφορές που αντιστοιχούν στο ποσό των 6.000 ευρώ 
(από τις 7.032 ως τις 13.000), 49% στις εισφορές για τα επόμενα 
1.000 ευρώ (από τις 13.000 ως τις 14.000 ευρώ), 48% για τα 
άλλα 1.000 ευρώ (από τις 14.000 ως τις 15.000), 47% για τα 
επόμενα 1.000 ευρώ (15.000-16.000) και 46% για τις εισφορές 
που αναλογούν στα επόμενα 1.000 ευρώ εισοδήματος, δηλαδή 
από τις 16.000 ως τις 17.000 ευρώ. Με το πρώτο ειδοποιητήριο 
η χρέωση των εισφορών σύνταξης έγινε με 17% και η έκπτωση 
των εισφορών υπολογίστηκε στα 41 ευρώ.
Επειδή ο ασφαλισμένος είχε και δικηγορική αμοιβή, κατά το 
πρώτο δίμηνο, επιβλήθηκε και επί της αμοιβής αυτής εισφορά 
20%, η οποία αφαιρείται από το συνολικό κατά μήνα ποσό που 
καλείται να πληρώσει.
Με τους υπολογισμούς της πρώτης ειδοποίησης που 
αναρτήθηκε στις 14/2/21017, ο ασφαλισμένος καλείται να 
πληρώσει 36,93 ευρώ εισφορά Ιανουαρίου και 151 ευρώ 
εισφορά Φεβρουαρίου. Λίγες μέρες μετά όμως, στις 17/2/2017, 
ο ΕΦΚΑ ανέβασε άλλο ειδοποιητήριο με διαφορετικά ποσοστά 
εισφορών και διαφορετικά ποσά! Στις 17/2 ο ασφαλισμένος 
αντιλαμβάνεται ότι έχει να πληρώσει εισφορά Ιανουάριου 78 

ευρώ και εισφορά Φεβρουαρίου 191,38 ευρώ. Ταυτόχρονα 
διαπιστώνει ότι η εισφορά σύνταξης είναι 20% (αντί 17% που 
έλεγε το πρώτο ειδοποιητήριο) και επίσης διαπιστώνει ότι 
η έκπτωση εισφορών είναι 23 και όχι 41 ευρώ που έλεγε το 
ραβασάκι του ΕΦΚΑ μόλις τρεις μέρες πριν! Πουθενά δεν 
αναφέρεται στο νέο ραβασάκι αν πρέπει να ληφθεί υπόψη 
ή όχι το πρώτο ειδοποιητήριο, όπως και δεν υπάρχει καμία 
εξήγηση για τις λάθος εισφορές και τους λάθος υπολογισμούς! 
Η εξήγηση προφανώς είναι ότι οι υπηρεσίες θεώρησαν 
εσφαλμένα ότι πρόκειται για ασφαλισμένο κάτω της 5ετίας 
και υπολόγισαν την αρχική εισφορά σύνταξης με 17%. Οταν 
όμως διαπίστωσαν ότι δεν ανήκει στους κάτω αλλά στους άνω 
5ετίας ασφαλισμένους, τότε ξαναϋπολόγισαν τις εισφορές και 
καθόρισαν τις χρεώσεις με ποσοστό 20%. Παρά ταύτα, πάλι 
λάθος είναι υπολογισμένες οι εισφορές γιατί δεν έχουν βγει 
σωστά οι εκπτώσεις. Για παράδειγμα, ο εν λόγω ασφαλισμένος 
δικαιούται έκπτωσης 50% στην εισφορά που αναλογεί στο 
εισόδημα των 3.881 ευρώ από τις 9.119 ως τις 13.000 ευρώ. 
Η έκπτωση που θα έπρεπε να είχε είναι 32 ευρώ από την 
εισφορά σύνταξης και 11 ευρώ από την εισφορά ασθένειας, 
δηλαδή 43 ευρώ συνολική μείωση εισφοράς. Βλέπουμε όμως 
ότι στο -υποτίθεται- διορθωμένο ειδοποιητήριο της 17ης/2/17 
η έκπτωση εισφορών είναι 23,4 ευρώ αντί 43 που βγαίνει με 
τους υπολογισμούς.

ΧΑΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΙΓΜΑ ΜΕΤΡΩΝ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4-5 | 24/2/2017

Το δικαίωμα να αποφασίσει η ίδια το πώς θα εξοικονομηθεί 
το απαιτούμενο ποσό από την περικοπή των συντάξεων θα 
επιδιώξει να διατηρήσει η κυβέρνηση κατά τη διαπραγμάτευση 
με τους θεσμούς.
Κάποιοι μπορεί να χάσουν βεβαίως, αλλά κάποιοι θα 
κερδίσουν, παραδέχθηκε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης 
Τσακαλώτος, αναφερόμενος από το βήμα της Βουλής στα 
επερχόμενα μέτρα.
Η θέση με την οποία αναμένεται να «κατέβει» η ελληνική 
πλευρά στο τραπέζι των διαβουλεύσεων αποτυπώθηκε από 
την πρώτη ημέρα στο «non paper» του Μεγάρου Μαξίμου: 
η μείωση της συνταξιοδοτικής δαπάνης να μετατεθεί για 
το (μετεκλογικό σε κάθε περίπτωση) 2020 και να «σπάσει» 
σε πολλές ετήσιες δόσεις ώστε να μην υπάρξουν απότομες 
μεταβολές εισοδήματος. 
Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, η ελληνική πλευρά 
θα επιδιώξει να μην «αυτοπεριοριστεί» στη δέσμευση 
για κατάργηση της «προσωπικής διαφοράς», αλλά να 
επιλέξει η ίδια από ποιους συνταξιούχους θα αντλήσει τους 
απαιτούμενους πόρους.
Ο λόγος είναι κυρίως πολιτικός: Η κατάργηση της προσωπικής 
διαφοράς πλήττει και χαμηλοσυνταξιούχους, τους οποίους η 
κυβέρνηση θέλει να αφήσει στο «απυρόβλητο». Το πιθανότερο 
ενδεχόμενο και αυτή τη φορά είναι ότι η όποια περικοπή 
συντάξεων θα αφορά και πάλι όσους εξακολουθούν να 
αμείβονται με περισσότερα από 800 έως 1.000 ευρώ τον μήνα.
Η διαπραγμάτευση με τους δανειστές για το περιεχόμενο της 
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ασφαλιστικής μεταρρύθμισης αναμένεται να είναι σκληρή 
καθώς υπάρχουν εκ διαμέτρου αντίθετες θέσεις και όσον 
αφορά τον χρόνο υλοποίησης των μέτρων και όσον αφορά το 
ποιοι θα πρέπει να σηκώσουν το βάρος της μεταρρύθμισης. 
Στις τάξεις των δανειστών υπάρχει η εκτίμηση ότι η 
ασφαλιστική μεταρρύθμιση θα πρέπει να υλοποιηθεί, αν όχι 
μέσα στο 2018, από τις αρχές του 2019. Έτσι, μόνο δεδομένο 
δεν θα πρέπει να θεωρείται ότι θα περάσει η άποψη της 
ελληνικής πλευράς για σταδιακή υλοποίηση μετά το 2020, 
καθώς ειδικά το ΔΝΤ αναμένεται ότι θα επιμείνει μέχρι 
τέλους στην περικοπή της συνταξιοδοτικής δαπάνης ώστε 
να απελευθερωθούν πόροι για την ενίσχυση του κοινωνικού 
κράτους.
Χάσμα φαίνεται να υπάρχει και όσον αφορά το πώς θα γίνει 
η περικοπή της συνταξιοδοτικής δαπάνης. 
Η ελληνική πλευρά έχει δείξει μέχρι τώρα ότι η βασική της 
μέριμνα είναι να προστατεύσει το εισόδημα των πολλών 
χαμηλοσυνταξιούχων οι οποίοι αμείβονται με 700 - 800 
ευρώ τον μήνα, κάτι που επιβεβαιώθηκε για μια ακόμη φορά 
τον Δεκέμβριο με τη διάθεση του έκτακτου επιδόματος 
των 620 ευρώ. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη κοινωνική 
ομάδα θα πληγεί ούτως ή άλλως από την περικοπή του 
αφορολόγητου, η ελληνική πλευρά προτιμά να μετατοπίσει 
το βάρος στους «λίγους» που εξακολουθούν να εισπράττουν 
τις υψηλότερες συντάξεις, παρά να θίξει περισσότερο τους 
πολλούς.
Η πλευρά των δανειστών αναμένεται να διατυπώσει 
αντιρρήσεις και ως προς αυτό το σκέλος για σειρά 
«τεχνοκρατικών» λόγων: 
1. Η μείωση εισοδήματος στις υψηλότερες συντάξεις έχει 
και σοβαρό δημοσιονομικό αντίκτυπο καθώς χάνονται 
έσοδα από τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. 
Αντίθετα, οι χαμηλοσυνταξιούχοι δεν επιβαρύνονται με φόρο 
εισοδήματος (τουλάχιστον αυτό συνέβαινε μέχρι τώρα) λόγω 
του αφορολόγητου.
2. Η περικοπή μόνο των υψηλότερων συντάξεων 
εξαφανίζει κάθε έννοια ανταποδοτικότητας στο σύστημα 
υπολογισμού των συντάξεων. Ένα σύστημα το οποίο έχει 
ήδη γίνει αντίστροφα προοδευτικό μετά την ψήφιση του 
νόμου Κατρούγκαλου, καθώς με την «εθνική σύνταξη» οι 
συντελεστές αναπλήρωσης είναι πολύ υψηλότεροι για τους 
έχοντες τις χαμηλότερες αποδοχές παρά γι’ αυτούς που 
εμφανίζονται με τα υψηλότερα εισοδήματα κατά τη διάρκεια 
του εργασιακού τους βίου (και κατά συνέπεια έχουν 
πληρώσει και τις υψηλότερες εισφορές).
«Συλλογική ευθύνη» 
Τη «συλλογική ευθύνη» της κυβέρνησης για το περιεχόμενο 
της συμφωνίας με τους δανειστές και των επερχόμενων 
μέτρων υπογράμμισε με νόημα χθες στη Βουλή ο Ευκλείδης 
Τσακαλώτος στις πρώτες του δημόσιες δηλώσεις μετά το 
Eurogroup. Ταυτόχρονα αναγνώρισε ότι «άλλοι θα χάσουν 
και άλλοι θα κερδίσουν» από τα νέα μέτρα, κρατώντας 
όμως κλειστά τα χαρτιά του τόσο ως προς το ύψος των 
παρεμβάσεων όσο και σχετικά με τον χρονικό ορίζοντα 
καθορισμού των πρωτογενών πλεονασμάτων.

ΠΑΝΑΚΡΙΒΗ Η ΑΠΟΧΗ ΣΤΑ ΜΜΜ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ |  Σελίδες 1-6 | 24/2/2017

Σημαντική απώλεια εσόδων -έως 152.738 ευρώ 
ημερησίως- και παραβατική συμπεριφορά των επιβατών 
(εισιτηριοδιαφυγή) πριν και μετά τις στάσεις εργασίας 
αποτελούν τις σημαντικότερες συνέπειες των κινητοποιήσεων 
των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες. Η χθεσινή 
ημέρα βρήκε την πρωτεύουσα σε συνθήκες χάους, καθώς δεν 
κυκλοφόρησαν καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας το μετρό, 
ο ηλεκτρικός σιδηρόδρομος και το τραμ στο πλαίσιο σειράς 
κινητοποιήσεων των εργαζομένων στα μέσα σταθερής τροχιάς. 
Ετσι, τα Ι.Χ. βρέθηκαν αντιμέτωπα με συνθήκες ασφυξίας, 
που εντάθηκαν λόγω των πορειών που έλαβαν χώρα χθες στο 
κέντρο της Αθήνας.
Τι σημαίνει όμως για τις συγκοινωνιακές εταιρείες κάθε 
ημέρα και κάθε ώρα που μένουν ακινητοποιημένοι οι συρμοί 
των ΣΤΑΣΥ (Σταθερές Συγκοινωνίες); Σύμφωνα με τα στοιχεία 
της έκθεσης πεπραγμένων του 2015 για τις ΣΤΑΣΥ (μετρό, 
ηλεκτρικός και τραμ), μία ημέρα απεργίας κοστίζει στην 
εταιρεία 152.738 ευρώ από πωλήσεις εισιτηρίων που δεν 
πραγματοποιούνται.
Σε αυτά βέβαια πρέπει να προστεθούν και περίπου 70.000 
ευρώ, που αποτελούν την ημερήσια μισθολογική δαπάνη που 
καταβάλλει η εταιρεία στις περιπτώσεις που οι εργαζόμενοι 
πληρώνονται παρά την αποχή από τα καθήκοντά τους.
Υπολογίζοντας κατά προσέγγιση ότι κάθε ημέρα εκτελούνται 
δρομολόγια κατά τη διάρκεια 20 ωρών, η μία ώρα στάσης 
εργασίας κοστίζει στην εταιρεία 7.636 ευρώ.
Η 3ωρη στάση εργασίας της περασμένης εβδομάδας κόστισε 
22.908 ευρώ.
Εκτός από το γεγονός ότι δεν παρέχεται εξυπηρέτηση 
από τα μέσα σταθερής τροχιάς σε 725.000 επιβάτες που 
εξυπηρετούνται κατά μέσον όρο από το μετρό, τον ηλεκτρικό 
και το τραμ, η απώλεια εσόδων για τις ΣΤΑΣΥ δεν είναι 
διόλου ευκαταφρόνητη. Αθροίζοντας τις τρεις ημέρες που θα 
παραμείνουν ακινητοποιημένα τα μέσα σταθερής τροχιάς και 
την τρίωρη στάση εργασίας της περασμένης Παρασκευής, η 
απώλεια από τα ταμεία των ΣΤΑΣΥ ανέρχεται σε 481.122 ευρώ.
Οι συγκοινωνιολόγοι εξηγούν ότι η απώλεια εσόδων κατά τη 
διάρκεια των κινητοποιήσεων δεν αφορά μόνο τα χρήματα 
που χάνονται από τη μη πώληση εισιτηρίων και το κόστος 
λειτουργίας του μέσου που δεν καλύπτεται.
Εχει παρατηρηθεί ότι τις ώρες πριν και μετά τις στάσεις 
εργασίας η συμπεριφορά των επιβατών τείνει να είναι 
πιο παραβατική απ’ ό,τι τις υπόλοιπες ημέρες είτε λόγω 
εκνευρισμού, τον οποίο προκαλεί η ταλαιπωρία είτε λόγω της 
πεποίθησης που επικρατεί ότι μετά τις στάσεις εργασίας ο 
ελεγκτικός μηχανισμός είναι πιο ελαστικός.
Οι κινητοποιήσεις των εργαζομένων των ΣΤΑΣΥ συνεχίζονται 
και την επόμενη Τετάρτη και Παρασκευή 1 και 3 Μαρτίου.
- Κλειστοί σταθμοί 
Στο μεταξύ κλειστοί θα παραμείνουν αύριο και μεθαύριο οι 
σταθμοί του μετρό «Ηλιούπολη» και «Αγ. Παρασκευή» για την 
εγκατάσταση του εξοπλισμού του ηλεκτρονικού εισιτηρίου. 
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