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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Σήμερα Γενική πανελλαδική 
απεργία ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ

Σε 24ωρη γενική πανελλαδική απερ-
γία προχωρούν σήμερα Πέμπτη η 
ΓΣΕΕ και η  ΑΔΕΔΥ. Στην κινητο-
ποίηση συμμετέχουν με στάσεις ερ-
γασίας και οι εργαζόμενοι στα μέσα 
μεταφοράς. Η κεντρική απεργιακή 
συγκέντρωση προγραμματίζεται για 
τις 11:00 στο Πεδίον του Άρεως 
ενώ το ΠΑΜΕ θα συγκεντρωθεί στις 
10:30 στην Ομόνοια. Συγκεντρώσεις 
θα γίνουν και στα κέντρα των ελλη-
νικών πόλεων της Περιφέρειας.  Η 
κινητοποίηση γίνεται με αφορμή 
τη συζήτηση του προϋπολογισμού 
2017, που άρχισε την Τρίτη, με τις ει-
σηγήσεις των ειδικών εισηγητών των 
κομμάτων και βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη στη Βουλή.

-«Ο κόσμος της μισθωτής εργασίας 
έχει μόνο μία επιλογή. Να συνεχίζει 
να αγωνίζεται για να μπει οριστικό 
τέλος στις μνημονιακές πολιτικές. Η 
μαζική και ενωτική συμμετοχή στην 
24ωρη Γενική Απεργία της Πέμπτης 
και το συλλαλητήριο στο Πεδίον του 
Άρεως θα είναι η ηχηρή απάντησή 
μας σε όλους εκείνους που με τις 
πολιτικές τους συνεχίζουν να κατα-
στρέφουν κοινωνία και οικονομία» 
τονίζει σε ανακοίνωσή της η ΓΣΕΕ.

-«Η απεργία της 8ης Δεκέμβρη πρέ-
πει να αποτελέσει βήμα στην ανα-
γκαία αγωνιστική πανεργατική κλιμά-
κωση ως απάντηση στη νέα αντιλαϊκή 
επίθεση της κυβέρνησης. Οι εργαζό-
μενοι στο Δημόσιο σε κοινό αγωνιστι-
κό βηματισμό με τους εργαζόμενους 
του Ιδιωτικού Τομέα, τους αγρότες, 
τους συνταξιούχους, τη νεολαία, 
τους άνεργους και τα πληττόμενα 
λαϊκά στρώματα δεν πρέπει να συμ-
βιβαστούν με την πολιτική των μνη-
μονίων, παλιών και νέων. Μπορούμε 
να ανατρέψουμε τη βάρβαρη και 

αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης, 
της ΕΕ και του ΔΝΤ» αναφέρει στην 
ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ. 

Πώς θα κινηθούν τα μέσα μεταφο-
ράς: Τα σωματεία των εργαζομένων 
στα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν 
ανακοινώσει πως θα συμμετάσχουν 
στην κινητοποίηση με στάσεις εργα-
σίας. Συγκεκριμένα: Τα λεωφορεία 
και τρόλεϊ θα κυκλοφορήσουν από 
τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Το 
Μετρό, ηλεκτρικός και τραμ θα εκτε-
λούν δρομολόγια από τις 10 το πρωί 
έως τις 4 το απόγευμα. Με προσω-
πικό ασφαλείας θα κινηθούν και τα 
λεωφορεία του ΟΑΣΘ. Η νυχτερινή 
λεωφορειακή γραμμή Νο 78Ν (ΚΤΕΛ 
- Αεροδρόμιο), θα λειτουργήσει κα-
νονικά όπως επίσης και τα ειδικά 
διασκευασμένα λεωφορεία για τη 
δωρεάν μετακίνηση των ΑμεΑ. Στην 
απεργία συμμετέχει και η Πανελλή-
νια Ναυτική Ομοσπονδία με τα πλοία 
να παραμένουν δεμένα στα λιμάνια 
τουλάχιστον έως τις 6 το πρωί της 
Παρασκευής. Η ΠΝΟ ξεκίνησε νέα 
48ωρη απεργία σήμερα το πρωί. 
Συμμετοχή στην κινητοποίηση ΓΣΕΕ 
και ΑΔΕΔΥ έχουν ανακοινώσει μέχρι 
στιγμής οι νοσοκομειακοί γιατροί και 
οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκο-
μεία, οι οποίοι θα συγκεντρωθούν 
στις 10:30 έξω από το υπουργείο 
Υγείας. Στην απεργία συμμετέχουν 
επίσης και οι λειτουργοί μέσης εκπαί-
δευσης και οι τραπεζοϋπάλληλοι  και 
πλήθος άλλοι κλάδοι του ιδιωτικού 
και δημόσιου τομέα. Οι εργαζόμε-
νοι στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης 
πραγματοποίησαν 24ωρη απεργία, 
μία ημέρα νωρίτερα, την Τετάρτη και 
η κινητοποίηση τους ολοκληρώθηκε 
σήμερα στις 6 το πρωί. 

Πως θα κινηθούν 
τα μέσα μεταφο-
ράς στην πρω-
τεύουσα.  Ποιοι 
κλάδοι απεργούν.

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:

•  Σήμερα Γενική πανελλαδική απεργία ΓΣΕΕ-
ΑΔΕΔΥ - πώς θα κινηθούν τα μέσα μαζικής 
μεταφοράς (σελ 1)

•  Τι προβλέπει το νέο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλή-
των που ενέκρινε επεισοδιακά το  Περιφερειακό 
Συμβούλιο Αττικής (σελ.3)

•  Ευρωπαϊκή συνεργασία για αποδέσμευση από το 
Ρωσικό φυσικό αέριο (σελ.4)

•  Export USA Forum 2016: Πρακτικές επιτυχημέ-
νης διείσδυσης ελληνικών επιχειρήσεων στην 
αμερικάνικη αγορά (σελ.5)

•  Συμφωνία για επέκταση και ενίσχυση του 
Επενδυτικού Σχεδίου Γιούνκερ για την Ευρώπη 
(σελ.6)

•  Επιδεινώθηκε το Νοέμβριο το επιχειρηματικό 
κλίμα στην Πληροφορική (σελ.6)

•  Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης: Η Επιτροπή 
εγκαινιάζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης 
(σελ.7)

•  Ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για 
το έργο «Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσί-
ας» (σελ.8)

•  Αναμένονται 18.000 άμεσες και έμμεσες νέες 
θέσεις εργασίας από την ιδιωτικοποίηση των 
αεροδρομίων (σελ.8)

•  Πρόγραμμα δέκα δράσεων για να αποκτήσουν οι 
Ευρωπαίοι καλύτερες ψηφιακές δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας (σελ.9)

•  Επιχειρηματικά νέα (σελ.9,10)

•  Στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση για τον 
προϋπολογισμό του 2017. Οι τοποθετήσεις των 
ειδικών εισηγητών των κομμάτων (σελ 11,12,13)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.14-15)

(λόγω απεργίας των δημοσιογράφων την Τετάρτη, 
δεν υπάρχουν πρωτοσέλιδα τύπου για την Πέμπτη 
8-12-2016)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις.



 Η Διεθνής Ένωση για την Οικονομία Ενέργειας 
διοργανώνει το 2ο συνέδριο HAEE -από τις 18 
ως τις 20 Μαΐου 2017, στην Αθήνα- με τίτλο: «Το 
τοπίο στη νέα εποχή της ενεργειακής μετάβασης: 
Προκλήσεις, επενδυτικές ευκαιρίες και τις τεχνο-
λογικές καινοτομίες».
Το συνέδριο –που θα διεξαχθεί στο Metropolitan 
Hotel Athens- στοχεύει στην ανταλλαγή ιδεών, 
ερευνητικών αποτελεσμάτων και εμπειριών μεταξύ 
εμπειρογνωμόνων και επαγγελματιών, που εργά-
ζονται σε όλους τους τομείς που σχετίζονται με την 
ενέργεια, το περιβάλλον και την οικονομία.
Θέματα που μεταξύ άλλων θα αναλυθούν:
- Πώς μπορούν οι χώρες να προετοιμαστούν για τη 
νέα εποχή της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης
- Προκλήσεις, επενδυτικές ευκαιρίες και τεχνολο-
γικές καινοτομίες στον τομέα της ενέργειας
- Ενέργεια για την Ευρώπη του 2050
 - Περιφερειακή γεωπολιτική αβεβαιότητα και 
προκλήσεις για την προμήθεια αερίου
- Εναλλακτικά καύσιμα (όπως CNG, υγροποιημένο 

φυσικό αέριο, υδρογόνο, κλπ)
- Βιομηχανικός τομέας: προκλήσεις για τη 
μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα
 - Νέες προοπτικές για αγορές ενέργειας
 - Διακύμανση των τιμών της ενέργειας και τις 
επιπτώσεις τους στις περιφερειακές πολιτικές
- Αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και διαχεί-
ριση του δικτύου
- Η τεχνολογική καινοτομία στην αποθήκευση 
ενέργειας
- Έξυπνες πόλεις και ο ρόλος τους στις αναδυό-
μενες τεχνολογίες ενέργειας και στη συμπεριφορά 
των καταναλωτών
 -  Ενεργειακή απόδοση στα κτήρια
 - Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το δυναμικό 
τους για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
 - Πράσινες μεταφορές
- Περιβαλλοντικοί νόμοι και τα εμπόδια για την 
εφαρμογή τους.
Πληροφορίες: haee2017.eventsadmin.com
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 8-12-2016 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Ευφυή Συστήματα Μεταφορών 
και εξελίξεις στην Ελλάδα» 
ΑΘΗΝΑ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ: Τα σύγχρονα χωρικά και οικιστικά 
διλήμματα 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 1o Συνέδριο κατά της διαφθοράς
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικός Οργανισμός 
Συστημάτων Ευφυών 
Μεταφορών

Σύλλογος Ελλήνων Πολε-
οδόμων και Χωροτακτών 
(ΣΕΠΟΧ)

Hellenic Anti-Corruption 
Organization

19-20
Δεκεμβρίου

2016

12
Δεκεμβρίου

2016

9
Δεκεμβρίου

2016

ΙΩΑΝΝΙΝΑ
➦  Η Ελληνική Εταιρεία Γεωγραφικών Συστη-
μάτων Πληροφοριών (HellasGIs) διοργανώνει 
-σήμερα και αύριο- το 9ο πανελλήνιο συνέδριό 
της στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (Αίθουσα 
Τελετών του Κτηρίου Διοίκησης, Πολυτεχνειούπο-
λη Ζωγράφου).

 «Το τοπίο στη νέα εποχή  
της ενεργειακής μετάβασης»

Τ
Α
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Τ
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Τ
Η
Τ
Α ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ

Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

• Το 2ο Συνέδριο Τεχνολογίας, διοργανώνει σήμερα 
η εφημερίδα Ναυτεμπορική (στο ξενοδοχείο Divani 
Caravel), με θέμα: «Internet of Things: Evolution 
in Action». Στόχος της εκδήλωσης, να προσδιο-
ρίσει τις προϋποθέσεις για την αποτελεσματική 
υλοποίηση εφαρμογών Internet of Things, καθώς, 
επίσης, να παρουσιάσει κάποιους από τους πολ-
λούς τρόπους με τους οποίους το ΙοΤ δημιουργεί 
προστιθέμενη αξία για τις επιχειρήσεις και τους 
καταναλωτές.
• Πανελλήνιο συνέδριο θα πραγματοποιήσουν στην 
πόλη της Λάρισας, από τις 16 ως τις 18 Δεκεμβρίου 
2016, οι φοιτητές των προγραμμάτων «Εrasmus». 
Διοργανωτής είναι το Erasmus Student Network 
(Δίκτυο Φοιτητών Erasmus), ο μεγαλύτερος ευρω-
παϊκός φοιτητικός εθελοντικός οργανισμός, που 
δραστηριοποιείται σε 39 χώρες της Ευρώπης και 
αριθμεί πάνω από 15.000 εθελοντές.
• Το Ινστιτούτο Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών διοργανώνει το 3ο πανελλήνιο συνέδριο 
με κεντρικό θέμα: «Ανθρωπιστικές Επιστήμες, 
Εκπαίδευση, Κοινωνία και Πολιτική Παιδεία», στην 
πόλη του Ηρακλείου από τις 5 ως τις 7 Μαΐου 2017. 
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, «η πολιτική παι-
δεία, σε συνθήκες δημοκρατίας, αποτελεί πυλώνα 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Το συνέ-
δριο ανάμεσα στα άλλα διερευνά και αναδεικνύει 
το ζήτημα της πολιτικής και πολιτειακής παιδείας 
στην Ελλάδα σε συγκριτική προοπτική». Πληροφο-
ρίες: iake.weebly.com

Συνέδρια
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Τι προβλέπει το νέο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων που ενέκρινε  
το  Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής

Επεισοδιακά ψηφίστηκε από το ΠΕ.ΣΥ. το νέο Περιφερειακό  
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής 

Στην τελική ευθεία περνά το νέο Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής, μετά την έγκριση του 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Το νέο Σχέδιο, σύμφωνα με τους εισηγητές του σημα-
τοδοτεί και εγγυάται και μια νέα δυναμική αφετηρία σύγχρονης διαχείρισης στα απορρίμματα, 
με βασικά χαρακτηριστικά την εξοικονόμηση πόρων σε οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη βάση, 
με αποκεντρωμένο και δημόσιο χαρακτήρα. Το ΑΠΕ μετέδωσε αναλυτικό ρεπορτάζ, σύμφωνα 
με το οποίο, αμέσως μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ, από τα υπουργεία Εσωτερικών και 
Περιβάλλοντος, όπου θα αποσταλεί η απόφαση του ΠΕΣΥ, θα ξεκινήσει η επόμενη κρίσιμη 
φάση, αυτή της εφαρμογής του Σχεδίου. «Αρχικά», όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η αντιπρό-
εδρος του ΕΣΔΝΑ, Αφροδίτη Μπιζά, «με τη διασφάλιση της χρηματοδότησής των έργων, για 
την ανάπτυξη και δημιουργία των δομών που έχουν προτείνει οι δήμοι και παράλληλα μέσα 
από την ενεργοποίηση τους, κυρίως επί των δράσεων της Διαλογής στην Πηγή, της ανακύ-
κλωσης, κ.α. Καθώς η έγκριση της χρηματοδότησης των απαιτούμενων έργων προϋπέθε-
τε την ολοκλήρωση της διαδικασίας "νομιμοποίησης" της 2ης αναθεώρησης του ΠΕΣΔΑ». 
Προσθέτει, δε, ότι από την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων 
(ΣΜΠΕ) έως σήμερα, τόσο η περιφερειάρχης Αττικής και πρόεδρος του ΕΣΔΝΑ, Ρένα Δούρου, 
όσο και στελέχη του Συνδέσμου σε συναντήσεις με τους αρμόδιους πολιτειακούς παράγο-
ντες, προώθησαν ρυθμίσεις και μέτρα για τη διευκόλυνση και επιτάχυνση των διαδικασιών 
υλοποίησης του ΠΕΣΔΑ. Στο πλαίσιο αυτό, υπεγράφη σχετική ΚΥΑ και άλλες επιμέρους διευ-
κρινιστικές αποφάσεις για την απλοποίηση της εγκατάστασης και λειτουργίας των δομών από 
τους δήμους (π.χ. να ορίζουν τις τιμές και να διαθέτουν στην αγορά τα προϊόντα ανάκτησης 
από την ανακύκλωση κ.α.), αλλά και επί του ρυθμιστικού σχεδίου, προκειμένου να δημιουρ-
γηθούν σε ορισμένες περιοχές, εγκαταστάσεις για τα «πράσινα σημεία» και άλλες υποδομές 
συγκέντρωσης τών προς επανάκτηση ανακυκλώσιμων υλικών. Υπενθυμίζεται ότι ήταν από 
τους πρώτους δήμους που εκπόνησε ολοκληρωμένο Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης 
Αστικών Στερεών Αποβλήτων τον Ιούνιο του 2015, ενώ τον περασμένο Οκτώβριο κατέθεσε 
πρόταση χρηματοδότησης του εν λόγω έργου στο νέο ΕΣΠΑ και αναμένει την αξιολόγηση. Η 
κ. Μπιζά χαρακτηρίζει «αναγκαιότητα» την άμεση ενεργοποίηση των δήμων για την εφαρμογή 
του νέου συστήματος «Καθαριότητας» στη βάση των προτάσεων που οι ίδιοι κατάρτισαν μέσω 
των Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων. «Οι δήμοι μπορούν άμεσα και χωρίς μεγά-
λο κόστος να ξεκινήσουν την υλοποίηση του νέου Σχεδίου, ορίζοντας μικρά «πράσινα σημεία» 
σε κοινόχρηστους χώρους για την συγκέντρωση στους κατανεμημένους κάδους των υλικών 
όπως το γιαλί, το χαρτί, το πλαστικό και τα βιοαπόβλητα». Για τα τελευταία, τα οποία αποτε-
λούν μία κρίσιμη μάζα, περίπου 40%, επί του συνολικού όγκου των σύμμικτων, επισημαίνει ότι 
«πλέον θα διαχωρίζονται στην πηγή και θα αξιοποιούνται». Για την διευκόλυνση των νοικο-
κυριών ο ΕΣΔΝΑ, θα διανείμει τους ειδικούς καφέ κάδους, ενώ αρκετοί έχουν τοποθετηθεί 
ήδη σε χώρους, μεγάλης κατανάλωσης ειδών εστίασης. Σημειώνει, δε, ότι με τα καθαρά πλέον 
βιοαπόβλητα και τον εκσυγχρονισμό του Εργοστάσιου Μηχανικής Ανακύκλωσης (ΕΜΑΚ) στη 
Φυλή, υπάρχει η δυνατότητα παραγωγής βελτιωμένου, καλής ποιότητας κομπόστ για χρήση 
(λίπανση) στη γεωργία. Επίσης, ο ΕΣΔΝΑ σε συνεργασία με τους δήμους -καταρχήν- εκεί-
νους που έχουν πολλά πράσινα (χόρτα- κλαδιά) απόβλητα, ξεκίνησε την επιμέρους αποκομιδή 
τους, με αποτέλεσμα «να μειώνονται σημαντικά τα σύμμικτα απορρίμματα τους, άρα και το 

κόστος που καταβάλλουν στο Σύνδεσμο, ενώ το υλικό κονιορτοποιείται και επαναχρησιμο-
ποιείται ως νέο». Στο πλαίσιο αυτό, συμπληρώνει η κ. Μπιζά, εντάσσεται και το πρόγραμμα 
συλλογής έντυπου χαρτιού και ανακύκλωσης με το σύστημα Διαλογής στην Πηγή (ΔσΠ) που 
ξεκίνησε ο ΕΣΔΝΑ στα σχολεία των δήμων της ΠΑΤΤ. Με στόχο την ευαισθητοποίηση και 
την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, τοποθετούνται μεταλλικοί κάδοι (χρώματος πράσινου με 
κίτρινο καπάκι), στα προαύλια των σχολείων. Παράλληλα, αναφέρει, «προχωρούμε σε δράσεις 
που περιλαμβάνουν διανομή ενημερωτικού υλικού (φυλλάδια, αυτοκόλλητα) με το σύνθημα 
«'Ελα στον κύκλο μας». Γίνεται ενημέρωση για την ανακύκλωση χαρτιού, παρουσίαση του 
τρόπου αποκομιδής του κάδου από το ειδικό όχημα του ΕΔΣΝΑ και τοποθέτηση του ειδικά 
σχεδιασμένου κάδου ανακύκλωσης χαρτιού του «ΧΑΡΤΟΦΑΓΟΥ» εντός των σχολικών αιθου-
σών». Ήδη, έχουν πραγματοποιηθεί δράσεις σε σχολεία του Δήμου Αλίμου και της Αγίας Πα-
ρασκευής, ενώ κάδοι τοποθετήθηκαν στους Δήμους: Αλίμου, Αγ. Δημητρίου, Παλαιού Φαλή-
ρου, Ηρακλείου, Αγ. Παρασκευής, Βριλησσίων, Πεντέλης, Μάνδρας-Ειδυλλίας. Ειδικότερα, για 
την υλοποίηση της δράσης μίλησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης, Χρήστος Καπάταης, ο 
οποίος με πρωτοβουλία του την ξεκίνησε ήδη στα σχολεία των οκτώ δήμων του Νοτίου Τομέα, 
έχοντας τοποθετήσει 2.000 χάρτινους κάδους εντός των σχολικών κτιρίων. 
-Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ΠΕΣΔΑ: Συνοπτικά τα βασικά στοιχεία που εμπεριέ-
χονται στο νέο ΠΕΣΔΑ προσδιορίζοντας και τη φιλοσοφία του νέου συστήματος διαχείρισης 
αποβλήτων είναι:
   -Η κοινωνική συμμετοχή και συναίνεση, τόσο στο στάδιο σχεδιασμού, όσο και στην υλο-
ποίηση των δράσεων με ευθύνη και δράση από κάθε πολίτη, στην αρχή ότι η διαχείριση των 
απορριμμάτων απαιτεί «από πολλούς λίγα και όχι από λίγους πολλά». Το ερώτημα που θέτει ο 
νέος σχεδιασμός είναι «πώς θα διαχειριστούμε τα απορρίμματα» και όχι «πού θα τα μεταφέ-
ρουμε», ακριβώς όπως ορίζει ο νόμος και το ΕΣΔΑ, ο εθνικός σχεδιασμός.
   -Η υποχρέωση για τοπικό σχεδιασμό σε επίπεδο δήμων και ταυτόχρονα ο ορισμός ότι το 
52% των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) θα διαχειρίζονται με διαλογή στη πηγή σε τοπικό 
επίπεδο με ευθύνη των δήμων, εξασφαλίζοντας άμεσα την αποκέντρωση στη διαχείριση.
   -Η αμφισβήτηση έως και κατάργηση του όρου «Ολοκληρωμένη Εγκατάσταση Διάθεσης 
Απορριμμάτων» (ΟΕΔΑ). Οι μονάδες επεξεργασίας διαχωρίζονται από τους χώρους τελικής 
διάθεσης, ενώ το σύνολο των εγκαταστάσεων αποκεντρώνονται και εγκαθίστανται σε όλη την 
Αττική. Μπαίνουν οι βάσεις για να πάψει οριστικά να λειτουργεί η χωματερή της Φυλής - 
«μνημείο περιβαλλοντικού χάους, αρρώστιας και ανθρώπινου πόνου», σύμφωνα με την έκθε-
ση της επιτροπής αναφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
   -Η αξιοποίηση των εξοφλημένων λατομείων-μεταλλείων, (η Αττική διαθέτει 154), τόσο για 
χώρους εγκατάστασης πράσινων σημείων, μικτά επικίνδυνα απόβλητα (ΜΕΑ) και μονάδων 
βιοαποβλήτων, όσο και για χώρους τελικής διάθεσης.
    - Η υιοθέτηση μαζί με την αρχή της αποκέντρωσης και την αρχή της εγγύτητας για την 
εγκατάσταση μονάδων διαχείρισης (ιδίως ΜΕΑ και μονάδων επεξεργασίας βιοαποβλήτων), 
έτσι ώστε στην πράξη να απαιτούνται ελάχιστοι έως καθόλου σταθμοί μεταφόρτωσης (ΣΜΑ, 
βεβαίως όμως όχι κεντρικοί ΣΜΑ.

Η 2η αναθεώρηση του νέου Περιφερειακού Σχεδί-
ου Διαχείρισης Αποβλήτων Αττικής εγκρίθηκε κατά 
πλειοψηφία στη συνεδρίαση του περιφερειακού 
συμβουλίου, το βράδυ της Τρίτης. Το ΑΠΕ μετέδωσε 
ότι εκδηλώθηκαν  αντιδράσεις κατοίκων της Φυλής 
να ακυρωθεί η διαδικασία του περιφερειακού συμ-
βουλίου. Ειδικότερα, η διαδικασία της έγκρισης έγινε 
με συνοπτικές διαδικασίες, καθώς ομάδα κατοίκων 
της Φυλής εμπόδισε την εξέλιξη της διαδικασίας. 
Εφοδιασμένοι με πανό και μεγάφωνα, δεν επέ-

τρεπαν να μιλήσει κανένας, ενώ δεν αποδέχθηκαν 
και την πρόταση του προέδρου να τοποθετηθεί και 
να μιλήσει εκπρόσωπος τους από το βήμα. Κατό-
πιν τούτων, ακολούθησε πολύωρη διακοπή και εφ’ 
όσον δεν διαφαινόταν πρόθεση αποχώρησης τους, 
η περιφερειακή αρχή σε συνεννόηση με τις παρα-
τάξεις προχώρησαν στην ψήφιση της εισήγησης για 
τον ΠΕΣΔΑ, η οποία είχε αποσταλεί σε όλους τους 
περιφερειακούς συμβούλους από την περασμένη 
εβδομάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην συνεδρίαση 

παρευρίσκονταν αρκετοί δήμαρχοι και εκπρόσωποι 
δημοτικών κινήσεων με κοινή άποψη, την οποία 
εξάλλου συνόψισε ο δήμαρχος Αγίων Αναργύρων - 
Καματερού και πρόεδρος της Περιφερειακής Ένω-
σης Δήμων Αττικής Νίκος Σαράντης και κατά την 
πρόσφατη συνεδρίαση για την έγκριση της ΣΜΠΕ επί 
του ΠΕΣΔΑ. Τόνισε την ανάγκη ενεργοποίησης δή-
μων στη «μάχη της ενημέρωσης» για την ευαισθη-
τοποίηση των και πολιτών, ώστε να ενταχθούμε όλοι 
ενεργά στη νέα πραγματικότητα». 



Τα κράτη της ΕΕ βρίσκονται κοντά σε συμφωνία 
που θα τους προστατεύει από πιθανές δυσλει-
τουργίες στην προμήθεια φυσικού αερίου, καθώς 
συμφωνούν να κοινοποιήσουν λεπτομέρειες των 
συμβολαίων τους και να συνεργαστούν, δήλω-
σε η σλοβακική προεδρία, όπως καταγράφει τοπ 
ρεπορτάζ της εξειδικευμένης σε ευρωπαϊκά θέ-
ματα ιστοσελίδας euractiv.gr. Οι περικοπές στην 
προμήθεια αερίου από την Ρωσία το 2006 και το 
2009 κατέδειξαν την αδυναμία της ΕΕ, ιδιαίτε-
ρα της ανατολικής Ευρώπης, στο μονοπώλιο της 
Gazprom το η οποία προμηθεύει το ένα τρίτο των 
συνολικών αναγκών της. «Ξεκαθαρίσαμε σήμερα 
ότι αυτό το ενδεχόμενο (διακοπές στην προμήθεια 
αερίου) δεν θα πρέπει να επαναληφθεί», δήλωσε ο 

Σλοβάκος Υπουργός Οικονομικών Peter Žiga σε 
δημοσιογράφους μετά την συνάντηση των εκπρο-
σώπων από τα κράτη μέλη σε ενεργειακά θέματα. 
Παρά τις ενστάσεις της Γαλλίας και της Γερμανίας 
σχετικά με τη δημοσιοποίηση ευαίσθητων εμπο-
ρικών πληροφοριών, η συμφωνία της Δευτέρας 
ανοίγει το δρόμο για συνομιλίες με το ευρωκοι-
νοβούλιο στην αρχή της επόμενης χρονιάς- το τε-
λευταίο βήμα πριν την έναρξη της νομοθετικής δι-
αδικασίας στην ΕΕ. Οι Υπουργοί συμφώνησαν στην 
πρόταση της Επιτροπής για πρόσβαση σε πληρο-
φορίες- με την εξαίρεση της κοστολόγησης- για 
τα μακροπρόθεσμα συμβόλαια τα οποία αφορούν 
τουλάχιστον το 40% της ετήσια κατανάλωσης ή 
είναι «σημαντικά για την ασφάλεια του εφοδια-

σμού» στα κράτη μέλη. «Δεν είναι ακριβώς αυτό 
που προτείναμε… αλλά είμαι αρκετά ευχαριστη-
μένος», δήλωσε ο Επίτροπος Κλιματικής Αλλαγής 
και Ενέργειας Μιγκέλ Κανιέτε, αναφερόμενος στο 
προσχέδιο του κειμένου. Ως έσχατη λύση, τα κρά-
τη μέλη συμφώνησαν επίσης να επαναδρομολο-
γούν τις προμήθειες αερίου σε γειτονικές χώρες 
στην περίπτωση περικοπών όταν τεθούν σε ισχύ 
οι κανονισμοί για να αποζημιώνουν κατ’ αυτόν τον 
τρόπο τους προμηθευτές. Πηγές της ΕΕ είπαν ότι 
τα κράτη μέλη πλησιάζουν επίσης σε συμφωνία, 
πιθανόν αυτή την εβδομάδα, με το ευρωκοινο-
βούλιο σχετικά με το αίτημα των Βρυξελλών για 
έλεγχο των διμερών ενεργειακών συμφωνιών των 
κρατών της ΕΕ και χωρών όπως η Ρωσία.

Ενεργειακή σπατάλη και ενεργειακή φτώχεια. Δύο φαινομενικά αντίθετες έννοιες, οι 
οποίες όμως τελικά δεν είναι και τόσο αποκλίνουσες. Όπως αναφέρει ρεπορτάζ του 
oneecon.gr, η ενεργειακή σπατάλη είναι παρούσα περίπου στο 60% των κατοικιών στη 
χώρα μας, που δεν έχουν εκσυγχρονιστεί και στην πλειονότητά τους κατασκευάστη-
καν πριν από το 1980, με αποτέλεσμα τα περισσότερα να μη διαθέτουν θερμομόνωση 
και να είναι εξοπλισμένα με παλιές ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις, παρου-
σιάζοντας χαμηλή ενεργειακή απόδοση. Η ενεργειακή φτώχεια είναι ένα φαινόμενο 
των καιρών. Σύμφωνα με στοιχεία έρευνας της Greenpeace, περισσότερο από το 50% 
σε μονοκατοικίες και το 60% σε πολυκατοικίες χρησιμοποιεί θέρμανση για λιγότερο 
από 6 ώρες ημερησίως. Μόνο το 17% στις μονοκατοικίες θερμαίνει όλη την επιφάνεια 
της κατοικίας τους, ενώ στα διαμερίσματα το ποσοστό φτάνει το 50%. Σχεδόν ένας 
στους δυο χρήστες είναι δυσαρεστημένοι με τις επικρατούσες συνθήκες άνεσης στην 
κατοικία τους. Η ενεργειακή φτώχεια είναι μια ακόμη τραγική πραγματικότητα της 
γενικότερης οικονομικής κρίσης που βιώνει η χώρα. Η ίδια έρευνα της Greenpeace 
καταδεικνύει-αναλύοντας πραγματικές ενεργειακές καταναλώσεις πριν και μετά τις 
επεμβάσεις σε ελληνικές κατοικίες, με την εγκατάσταση κουφωμάτων με διπλά τζά-
μια- ότι η πραγματική κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση μειώθηκε 21% κατά μέσο 
όρο, ενώ με την αλλαγή λέβητα πετρελαίου σε φυσικού αερίου, η μείωση είναι περί-
που 17%. Ειδικότερα, η συσχέτιση των κοινωνικοοικονομικών χαρακτηριστικών των 
μελών των νοικοκυριών με την ενεργειακή τους κατανάλωση δείχνει ότι:

• Η μέση κατανάλωση θερμικής ενέργειας ανά άτομο σε μονομελή νοικοκυριά είναι 

κατά μέσο όρο 66% υψηλότερη από αυτήν σε νοικοκυριά με περισσότερα μέλη. Αντί-
στοιχα, η μέση κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά άτομο είναι κατά μέσο όρο 69% 
υψηλότερη στην περίπτωση των μονομελών νοικοκυριών.

• Η μέση κατανάλωση θερμικής ενέργειας στα νοικοκυριά τα οποία διαθέτουν του-
λάχιστον ένα μέλος άνω των 65 ετών είναι υψηλότερη κατά 8% σε σχέση με νοικοκυ-
ριά που δεν διαθέτουν ούτε ένα μέλος άνω των 65 ετών. Αντίθετα, τα νοικοκυριά με 
ένα μέλος άνω των 65 ετών εμφανίζουν χαμηλότερη μέση κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά 17% σε σχέση με τα νοικοκυριά χωρίς μέλη ηλικίας άνω των 65 ετών.

• Νοικοκυριά με μέλη που εργάζονται εμφανίζουν υψηλότερη μέση κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας κατά 32% και θερμικής ενέργειας κατά 15% σε σχέση με νοικο-
κυριά, τα οποία δεν διαθέτουν κανένα μέλος που εργάζεται.

• Νοικοκυριά με άνεργα μέλη εμφανίζουν υψηλότερη μέση κατανάλωση ηλεκτρικής 
ενέργειας κατά 16% και χαμηλότερη μέση κατανάλωση θερμικής ενέργειας κατά 10% 
σε σχέση με νοικοκυριά τα οποία δεν διαθέτουν κανένα άνεργο μέλος

• Στις ενοικιασμένες κατοικίες η κατανάλωση θερμικής ενέργειας ήταν χαμηλότερη 
κατά 52% συγκριτικά με τις ιδιόκτητες και κατά 47% συγκριτικά με τις παραχωρημένες 
δωρεάν.

• Επιπλέον, η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις ενοικιασμένες κατοικίες ήταν 
χαμηλότερη κατά 11% συγκριτικά με τις ιδιόκτητες και κατά 1% συγκριτικά με τις πα-
ραχωρημένες δωρεάν.

Το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στον κόσμο 
κατασκευάστηκε στο ινδικό κρατίδιο Ταμίλ Ναντού, 
παίρνοντας το ρεκόρ από μια εγκατάσταση στην Κα-
λιφόρνια, όπως αναφέρει ρεπορτάζ της ιστοσελίδας 
greenagenda.gr. Η εγκατάσταση επιφάνειας 2.500 
στρεμμάτων κατασκευάστηκε σε χρόνο ρεκόρ, μόλις 
οκτώ μηνών, παρά τους μουσώνες και τις πλημμύρες 
στην περιοχή, και έχει ισοδύναμο μέγεθος με σχεδόν 
60 Ταζ Μαχάλ, ενώ οι ηλιακοί συλλέκτες και μόνο έχουν 
ίση επιφάνεια με 476 γήπεδα ποδοσφαίρου. Το φω-
τοβολταϊκό πάρκο, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα της 
ασιατικής χώρας, είναι σε θέση να παράγει 648 μεγαβάτ 

καθαρής ηλεκτρικής ενέργειας και θα βοηθήσει την Ιν-
δία να εκπληρώσει το στόχο τροφοδότησης 60 εκατομ-
μυρίων σπιτιών με ηλιακή ενέργεια μέχρι το 2022. «Πριν 
από εμάς, η μεγαλύτερη μονάδα ηλιακής ενέργειας σε 
μια συγκεκριμένη τοποθεσία ήταν στην Καλιφόρνια των 
ΗΠΑ. Το έργο αυτό παράγει 550 μεγαβάτ και ολοκληρώ-
θηκε σε περίπου τρία χρόνια. Εμείς θέλαμε να δημιουρ-
γήσουμε ένα σταθμό ηλιακής ενέργειας 648 μεγαβάτ 
σε λιγότερο από ένα χρόνο», δήλωσε ο Βνέετ Τζαάιν, 
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας που κατασκεύασε 
την εγκατάσταση. Το τεράστιο φωτοβολταϊκό πάρκο χτί-
στηκε μέσα σε μόλις οκτώ μήνες από 8.500 εργάτες στο 

Καμουτί του Ταμίλ Ναντού. Η μονάδα αποτελείται από 
2.500.000 ηλιακά πάνελ, 27.000 τόνους δομικών υλικών 
και 6.000 χιλιόμετρα καλωδίων. Το συνολικό κόστος της 
εγκατάστασης έφτασε τα 679 εκατομμύρια δολάρια. Ο 
τεράστιος αριθμός ηλιακών συλλεκτών καθαρίζεται κα-
θημερινά από ένα ρομποτικό σύστημα, που τροφοδοτεί-
ται το ίδιο από ηλιακή ενέργεια. Το νέο φωτοβολταϊκό 
πάρκο θα βοηθήσει την ινδική κυβέρνηση στην επίτευ-
ξη των φιλόδοξων στόχων για τη μείωση των εκπομπών 
διοξειδίου του άνθρακα κατά 33%-35% ως το 2030, και 
την παραγωγή του 40% της ενέργειας της χώρας από μη 
ορυκτά καύσιμα.
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Ευρωπαϊκή συνεργασία για αποδέσμευση  
από το Ρωσικό φυσικό αέριο

Αυξάνεται η ενεργειακή φτώχεια στη χώρα μας

Στην Ινδία το μεγαλύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο στον κόσμο
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«Η Ελλάδα έχει καλό brand name στις ΗΠΑ και διαθέτει 
προϊόντα με τα οποία μπορεί να κατακτήσει ακόμα μεγα-
λύτερο κομμάτι στην απαιτητική αγορά των ΗΠΑ» τόνισε 
ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Ηλίας Ξανθάκος, σε εκδήλωση του ελλη-
νο-αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.  Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ, ο ίδιος συνέχισε: «Οι ελληνικές εξαγωγές 
προς τις ΗΠΑ σήμερα κατέχουν ένα μικρό ποσοστό του 
συνόλου, άρα υπάρχουν μεγάλα περιθώρια βελτίωσης» 
και συμπλήρωσε τα εξής: «Αναγνωρίζοντας τη σημασία 
των εξαγωγών, στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης έχουμε διαμορφώσει ένα σχέδιο δράσης για την 
ανάπτυξη των εξαγωγών, το οποίο ήδη υλοποιείται και 
περιλαμβάνει άμεσες παρεμβάσεις για: την ενίσχυση της 
πληροφόρησης και της γνώσης μέσω της δημιουργίας 
πληροφοριακού συστήματος και διαδικτυακής πύλης 
εξωστρέφειας, την ενδυνάμωση των δομών και λειτουρ-
γιών της οικονομικής διπλωματίας και τη διαμόρφωση 
ενός αποτελεσματικού συστήματος διοίκησης για την 
ανάπτυξη συνεργειών προώθησης της εξωστρέφειας». 
Το τμήμα Trade USA του ελληνο-αμερικανικού Εμπο-
ρικού Επιμελητηρίου, υπό την αιγίδα του υπουργείου 
Εξωτερικών και του Συνδέσμου Εισαγωγέων Βορείου 
Ελλάδος, διοργάνωσε στο ξενοδοχείο Μεγάλη Βρετανία, 
το πρώτο Export USA Forum 2016 για την ενημέρωση 
και οργάνωση των ελληνικών επιχειρήσεων με στόχο 
την επιτυχημένη διείσδυσή τους στην αμερικανική αγο-
ρά. Ο πρόεδρος του ελληνο-αμερικανικού Εμπορικού 
Επιμελητηρίου, Σίμος Αναστασόπουλος, δήλωσε: «Σή-
μερα μέσα από τις πολλαπλές συνεργασίες και τις ορ-
γανωμένες υπηρεσίες του, το επιμελητήριο αποτελεί την 
κύρια πύλη εισόδου των ελληνικών επιχειρήσεων στην 
αμερικανική αγορά». Για την υλοποίηση των στόχων αυ-
τών, διαθέτει την επιτροπή εξαγωγικού εμπορίου και ένα 
εσωτερικό οργανισμό παροχής ενημέρωσης και διευκό-
λυνσης των επιχειρήσεων (Trade USA)που επιθυμούν να 
ενημερωθούν για την αγορά των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα ο 
ίδιος δήλωσε: «Ο μηχανισμός αυτός θα μπορεί να διεξά-
γει συγκεκριμένες μελέτες για προϊόντα και τοπικές αγο-
ρές στις ΗΠΑ, καθώς και να προωθεί αποτελεσματικά τις 
ελληνικές εταιρίες μέσω στοχευμένων επιχειρηματικών 
αποστολών και συμμετοχών σε ειδικές εκθέσεις, αλλά 
και να παρέχει υψηλό επίπεδο εξατομικευμένων υπηρε-
σιών προς τους επίδοξους εξαγωγείς». 
-Τα Ελληνικά προϊόντα στην Αμερική: Η πρακτική προ-
σέγγιση του φόρουμ ξεκίνησε με τον Δημήτρη Καραβα-
σίλη, της DK Consultants, ο οποίος κατέστησε σαφές 
ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις, με έμφαση από το 2011, 
έχουν αυξήσει την εξαγωγική τους δραστηριότητα προς 
τις ΗΠΑ. Τόνισε ιδιαίτερα ότι τα ελληνικά προϊόντα που 
εξάγονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο σίδηρος/
ατσάλι, δομικά υλικά υλικά, κυρίως τσιμέντο, μεταλλικά 
εξαρτήματα, ηλεκτρικές συσκευές και εξαρτήματα, κα-
θώς και λαχανικά και φρούτα. Ανέδειξε τους ανερχόμε-
νους τομείς της αμερικανικής αγοράς, όπως τα δομικά 
υλικά, προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, φαρμακευτικά είδη, 

ηλεκτρονικό εμπόριο και την ποικιλία διατροφικών τά-
σεων, λόγω της πολύ-πολιτισμικότητας. Στη συνέχεια 
πραγματοποίησε μία περίληψη των θεμάτων που θα 
αναλυθούν περαιτέρω μαζί με τους υπόλοιπους ομιλη-
τές, αναφορικά με τους κλάδους τροφίμων-ποτών και 
δομικών υλικών- κατασκευών. Συγκεκριμένα, στον κλά-
δο των δομικών υλικών ανέφερε πως η συνολική αξία 
της βιομηχανίας ανέρχεται 1.09 δισ. δολάρια για το 2016 
με ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 5.2%. Ταυτόχρονα, στη βιο-
μηχανία τροφίμων- ποτών, παρόλο που το μεγαλύτερο 
μερίδιο καταλαμβάνει ο τομέας του γρήγορου φαγητού, 
υπάρχει μια έντονα διαφαινόμενη τάση για ανεύρεση πιο 
υγιεινών λύσεων. Η αγορά των εστιατορίων fast casual 
κατά το διάστημα 1999-2014, επεκτάθηκε κατά 550%. Για 
το 2014, εκτιμάται ότι οι αμερικανοί καταναλωτές ξόδε-
ψαν περισσότερα από 21 δισ. δολάρια σε εστιατόρια fast 
casual. O μέσος Αμερικανός πολίτης δαπανά το 6,4% του 
εισοδήματός του, ήτοι 2.392 δολάρια για φαγητό εκτός 
σπιτιού. Οι συνήθεις επιλογές είναι αλυσίδες ανεξάρτη-
των εστιατορίων ή εστιατορίων πλήρους εξυπηρέτησης 
(Full Service Restaurants/FSRs), αλυσίδες εστιατο-
ρίων περιορισμένης εξυπηρέτησης (Limited Service 
Restaurants/LSRs), εστιατόρια γρήγορης εξυπηρέτησης 
(Quick service restaurants/QSRs) τα επονομαζόμενα 
και fast-food, καθώς και εστιατόρια fast-casual. Οι δι-
ατροφικές συνήθειες τείνουν στην κατανάλωση προ-
ϊόντων χωρίς γλουτένη, πλούσια σε ασβέστιο και άλλα 
παρόμοια προϊόντα. Οι ελληνικές εξαγωγές τροφίμων, 
αφορούν κυρίως, ελιές, ροδάκινα, ελαιόλαδο, τυριά, 
λαβράκι, κρασιά, κατεψυγμένα φρούτα και πιπεριές συ-
σκευασμένες/διατηρημένες.
-Διείσδυση στην Αμερικανική Αγορά Τροφίμων: Έπει-
τα, το πάνελ «Διείσδυση στην Αμερικανική Αγορά Τροφί-
μων» ανέλυσε ένα θεωρητικό case study μιας εταιρίας 
παραγωγής λουκάνικων σχετικά με ποια στρατηγική 
θα πρέπει να ακολουθήσει για να «ανοίξει» την αγορά. 
Αναλυτικότερα, η κ. Τρις Ποάνκα, μέλος ΔΣ της Specialty 
Food Association, ο Άρης Κεφαλογιάννης, διευθύνων 
σύμβουλος της GAEA Products και ο Δημήτρης Καφ-
χίτσας, πρόεδρος της PanGregorian Association, ανέ-
φεραν τη σημασία της διαφοροποίησης του προϊόντος 
όσο αφορά τον ανταγωνισμό. Η σωστή έρευνα αγοράς, 
συμπεριλαμβανομένου των τάσεών της, η εύρεση του 
αγοραστικού κοινού, η κατανόηση του νομοθετικού πε-
ριβάλλοντος και η χάραξη της σωστής στρατηγικής, είναι 
από τα βασικά στοιχεία της σωστής προετοιμασίας της 
επιχείρησης. Ακόμη, όπως είπαν, η σωστή οργάνωση και 
σχεδιασμός θα αποφέρει τον κατάλληλο συνεργάτη στις 
ΗΠΑ, όπου είναι το κλειδί της επιτυχίας. Ο αντιπρόεδρος 
REGISTAR Corp, Ντέϊβιντ Λενάρζ, ανέλυσε τους νέους 
κανονισμούς του US FDA και πως η Registrar Corp με τη 
συνεργασία της με το τμήμα TradeUSA του επιμελητηρί-
ου θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν και να καθοδηγούν 
τις επιχειρήσεις προσδίδοντας ένα μανδύα προστασίας. 
Ο πρόεδρος Jekmar Associates, Λούης Κάτσος, παρου-
σίασε τις προοπτικές της βιομηχανίας δομικών υλικών 

και κατασκευών της Νέας Υόρκης, ανέφερε πως ανε-
ξαρτήτως οικονομικής κρίσης, η αγορά της Νέας Υόρ-
κης είναι φερέγγυα και ανοιχτή σε νέες συνεργασίες. 
Οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τη συγκεκριμένη 
αγορά θα πρέπει να κατανοήσουν τη σοβαρότητα και τα 
ποιοτικά  πρότυπα για να είναι ανταγωνιστικοί. Η εταιρίες 
Prisma Glass και ΕΤΕΜ παρουσίασαν την εμπειρία τους 
από την αγορά, η οποία ξεκίνησε από την επιχειρηματι-
κή αποστολή που διοργάνωσε το TradeUSA το 2015, και 
κατέληξε σε επιτυχημένες συνεργασίες για τις εταιρίες. 
Όπως αναφέρθηκε, όλων των ειδών οι επιχειρήσεις θα 
ήταν σωστό να έχουν φερέγγυες συνεργασίες με εται-
ρίες όπως η Atradius Credit Insurance, Eurobank, GS1 
Association Ελλάδας και ΖΙΑ Insurance, καθώς έτσι 
θωρακίζονται και αποκτούν διαπραγματευτική δύναμη 
για το κλείσιμο εμπορικών συμφωνιών. Αυτό συμβαί-
νει διότι η σωστή προετοιμασία δεν αφορά μόνο την 
παραγωγή του προϊόντος, αλλά και το καθορισμό του 
τρόπου σωστής παράδοσής του στον Αμερικανό συνερ-
γάτη. Καλύπτοντας όλες τις πιθανές επιπλοκές ή όποιο 
άλλο ενδεχόμενο, προσδίδει ασφάλεια και ευκολύνει τις 
εμπορικές συναλλαγές.
Ανάγκη καλλιέργειας πνεύματος συνεργατισμού και 
συνεργειών μεταξύ των εταιρειών που θα θελήσουν 
να δραστηριοποιηθούν στην τεράστια αλλά και συνάμα 
πολύ ανταγωνιστική αγορά των ΗΠΑ, ήταν το κεντρι-
κό στοιχείο της συζήτησης στο πλαίσιο της ενότητας 
«Greek Branding». Η κ. Αλεξάνδρα Χαζάπη-Πίττα, 
διευθύνουσα σύμβουλος της Αττικής Μελισσοκομικής 
Εταιρείας Αλέξανδρος Πίττας ΑΕΒΕ, εξήγησε πώς τα 
προϊόντα της εταιρείας τους, που δραστηριοποιείται από 
τις αρχές της δεκαετίας του 1930 στην αγορά των ΗΠΑ 
και όχι μόνον, διατηρούν τη θέση τους στα ράφια. Ο διευ-
θύνων σύμβουλος της Enterprise Greece, Βελισσάριος 
Δότσης, τόνισε ότι οι προσπάθειες επικεντρώνονται στο 
να υπερκεραστούν τα προβλήματα που δημιουργούνται 
χωρίς συνεκτική στρατηγική και από την έλλειψη ενός 
ισχυρού ελληνικού brand name, παρότι υπάρχουν όλες 
οι προϋποθέσεις. Ο Απόστολος Ντιγκμπασσάνης του 
υπουργείου Εξωτερικών, μετέφερε τις εμπειρία του από 
την εξαετή υπηρεσία του ως εμπορικού εκπροσώπου 
στη Νέα Υόρκη και τόνισε ότι η κατανόηση ων αναγκών 
της αγοράς που θέλει μια επιχείρηση να δραστηριοποιη-
θεί, καθώς και η ανάπτυξη ενός προφίλ φερεγγυότητας, 
είναι βασικές παράμετροι που πρέπει να λαμβάνουμε 
πηγαίνοντας στις αγορές του εξωτερικού. Ο πρόεδρος 
του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος, Κυριάκος 
Λουφάκης, ανέδειξε τα πλεονεκτήματα της δημιουργίας 
clusters και σημείωσε ότι ο ρόλος των συνεργατικών 
σχημάτων ενισχύεται από την αύξηση της παγκοσμι-
οποίησης των αγορών και της τάσης της εισροής των 
πόρων σε πιο ελκυστικές περιοχές και ανέφερε ότι αυτά 
τα σχήματα έχουν ήδη αποτελέσει πετυχημένες λύσεις 
για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη της μικρομεσαίας 
επιχειρηματότητας και της εξωστρέφειας σε πολλές χώ-
ρες της ΕΕ.

Πρακτικές επιτυχημένης διείσδυσης ελληνικών επιχειρήσεων στην 
αμερικάνικη αγορά συζητήθηκαν στο πρώτο Export USA Forum 2016 
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Τα κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν στις 6 Δεκεμβρίου με την πρόταση της Επιτρο-
πής για παράταση, επέκταση και ενίσχυση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών 
Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τον πυρήνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη της Επι-
τροπής Γιούνκερ, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση της Κομισιόν. Οι Υπουργοί 
Οικονομικών της ΕΕ τάχθηκαν υπέρ της πρότασης της Επιτροπής για επέκταση του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), τόσο σε επίπεδο διάρκειας 
λειτουργίας όσο και σε επίπεδο χρηματοδοτικής ικανότητας («ΕΤΣΕ 2.0»). Η συμφω-
νία αυτή είναι καθοριστικής σημασίας δεδομένου ότι καταδεικνύει την προσήλωση 
όλων των ενδιαφερόμενων φορέων να συμβάλουν στη διαρκή επιτυχία του ΕΤΣΕ και 
του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη στο σύνολό του. Επίσης, το Συμβούλιο ενέ-
κρινε συμπεράσματα στα οποία συνιστάται ότι τα εμπόδια για επενδύσεις πρέπει να 
αντιμετωπίζονται ως μέρος του «τρίτου πυλώνα» του Επενδυτικού Σχεδίου, το οποίο 
επιδιώκει τη βελτίωση του γενικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Ο Αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επεν-
δύσεις και την ανταγωνιστικότητα, δήλωσε τα εξής: «Μόνο δύο έτη αφότου παρου-
σιάσαμε την ιδέα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, οι Υπουργοί 
Οικονομικών συμφώνησαν σε χρόνο ρεκόρ για την επέκταση και την ενίσχυσή του 
ώστε να επιτυγχάνονται ακόμη περισσότερες και καλύτερες επενδύσεις.»
Όπως μεταδίδουν τα πρακτορέια ειδήσεων euractiv.com και reuters.com, βασιζό-
μενο στην αρχική υποστήριξη των ηγετών της ΕΕ στην σύνοδο της Μπρατισλάβα, 
το Ecofin έφτασε σε μια πολιτική συμφωνία για την άντληση επιπλέον κεφαλαίων 
στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI), το πρόγραμμα της ΕΕ για 
τη χρηματοδότηση κυρίως ιδιωτικών επενδύσεων υψηλού ρίσκου. «Είμαι πεπεισμέ-
νος ότι ένα μεγαλύτερο και πιο αποτελεσματικό EFSI υποστηριζόμενο από μια υγιείς 
επενδυτικές αγορές είναι ο σωστός δρόμος», δήλωσε ο Σλοβάκος υπουργός Οικονο-
μικών Πίτερ Κατσίμιρ, του οποίου η χώρα βρίσκεται στην εκ περιτροπής προεδρία του 

Συμβουλίου. Αναφερόμενος στα θετικά αποτελέσματα του Σεπτεμβρίου, η Επιτροπή 
πρότεινε τον διπλασιασμό της χρηματοδοτικής ικανότητας και διάρκειας του Σχεδίου 
Γιούνκερ. Σύμφωνα με το επεκτεινόμενο σχέδιο, €26 δις από τον προϋπολογισμό 
της ΕΕ θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση υψηλού ρίσκου επενδύσεων στην 
ενέργεια, τις μεταφορές και την τηλεπικοινωνιακή υποδομή, σε μια προσπάθεια να 
προσελκυσθούν ιδιώτες επενδυτές και από το δημόσιο τομέα. Το αρχικό σχέδιο είχε 
ως όραμα την επένδυση €16 δις από τον προϋπολογισμό της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων θα συνεισφέρει €7.5 δις, πάνω από την τωρινή δέσμευσή της για 
5 δις ευρώ. Η συνδυασμένη χρηματοδότηση 33,5 δις ευρώ σε χρηματοδότηση και 
εγγυήσεις θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια για να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύ-
σεις 500 δις ευρώ, αντί των 315 που είχαν αρχικά σχεδιαστεί ως το 2018. Παράλληλα 
με τα κεφάλαια της ΕΕ, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιούνκερ παρότρυνε τα κράτη 
μέλη να συνεισφέρουν και από τους εθνικούς κορβανάδες τους ώστε να ενισχυθεί 
η δύναμη πυρός του Ταμείου με στόχο την προέλκυση τουλάχιστον €630 δις νέων 
επενδύσεων. Παρά ταύτα, οι υπουργοί οικονομικών της ΕΕ δεν ανακοίνωσαν νέες 
συνεισφορές στο πρόγραμμα. Η νέα πρόταση επίσης προσέθεσε επιπλέον τεχνικά 
στοιχεία έτσι ώστε να διασφαλιστεί ότι το EFSI υποστηρίζει σχέδια τα οποία σε άλλη 
περίπτωση θα είχαν αποτύχει να προσελκύσουν ιδιωτικές επενδύσεις. Ως μέρος της 
επισκόπησης, τα κράτη μέλη επίσης υποστήριξαν την ιδέα της πιο στοχευμένης γε-
ωγραφικής κάλυψης του επενδυτικού σχεδίου. Επιπρόσθετα, νέοι τομείς θα γίνουν 
πιθανοί αποδέκτες των εγγυήσεων του EFSI. Αυτοί είναι η γεωργία, η δασοκομία, η 
αλιεία, οι ιχθυοκαλλιέργειες και άλλα στοιχεία της βίο-οικονομίας, όπως επίσης και 
τομείς επιλέξιμοι από την ΕΤΕ σε λιγότερο ανεπτυγμένες και φθίνουσες περιοχές. 
Η Επιτροπή και τα επενδυτικά σχήματα σχεδιάζουν επίσης να υποστηρίξουν περισ-
σότερες πρωτοβουλίες σχετιζόμενες με την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, 
κατανέμοντας τουλάχιστον το 40% των κεφαλαίων του σχεδίου για αυτόν τον στόχο.

Σε πτωτική πορεία, σε σχέση με ένα μήνα νωρί-
τερα, βρέθηκε το Νοέμβριο ο δείκτης επιχειρη-
ματικών προσδοκιών στην ελληνική αγορά Πλη-
ροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού. Ο δείκτης 
κινήθηκε πτωτικά, φθάνοντας στις 78 μονάδες 
(από 90,3 τον Οκτώβριο), σε ανώτερα επίπεδα, 
πάντως, σε σχέση με τα αντίστοιχα περσινά (όταν 
είχε διαμορφωθεί στις 60,8 μονάδες). Σύμφωνα 
με το Μηνιαίο Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας του 
ΙΟΒΕ, οι εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατάσταση 
των επιχειρήσεων του κλάδου επιδεινώθηκαν το 
Νοέμβριο, με το σχετικό ισοζύγιο των +16 μονά-
δων να φθάνει τις +5. Στο μεταξύ, πτώση σημεί-
ωσαν και οι προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη 
πορεία της ζήτησης (στις +15 μονάδες από +32 
ο δείκτης).  Οι δε εκτιμήσεις για την τρέχουσα 
ζήτηση εξασθένησαν (και μειώθηκαν στις -3 
από +20 μονάδες ένα μήνα νωρίτερα, ενώ στις 
προβλέψεις για την απασχόληση του κλάδου 
καταγράφηκε, επίσης, υποχώρηση (+3 μονάδες 
το Νοέμβριο από +7 μονάδες τον Οκτώβριο). Ως 
προς τις προσδοκίες για τις τιμές, η αποπληθωρι-
στική τάση εντάθηκε ήπια (από -10 μονάδες στις 
-7 ο δείκτης). Τέλος, το 36% των επιχειρήσεων 
του κλάδου δήλωνε το Νοέμβριο απρόσκοπτη 
επιχειρηματική λειτουργία, με το 31% να επιση-

μαίνει την ανεπάρκεια ζήτησης, το 15% την ανε-
πάρκεια κεφαλαίων κίνησης και ένα 9% τους λοι-
πούς παράγοντες ως τα κυριότερα προσκόμματα. 
Συνολικά, ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδο-
κιών στις Υπηρεσίες, όπου ανήκει ο κλάδος της 
Πληροφορικής και Ανάπτυξης Λογισμικού, βελ-
τιώθηκε οριακά το Νοέμβριο σε σχέση με τον 
Οκτώβριο και διαμορφώθηκε στις 85,1 μονάδες 
(από 84,2 τον Οκτώβριο), σε υψηλότερη επίδοση 
από την αντίστοιχη περσινή (70,9 μονάδες). 

-Ελληνική οικονομία: Συνολικά, το ΙΟΒΕ διαπι-
στώνει επιδείνωση του οικονομικού κλίματος 
στην Ελλάδα το Νοέμβριο, μετά από τρεις μήνες 
ανόδου. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκι-
ών για την ελληνική οικονομία περιορίστηκε το 
Νοέμβριο στις 92,4 μονάδες (από 93,8 μονάδες 
τον Οκτώβριο), σε επίδοση, πάντως, υψηλότερη 
έναντι της αντίστοιχης περυσινής (87,1 μονάδες). 
Η αλλαγή τάσης στο οικονομικό κλίμα προκύπτει 
ως αποτέλεσμα, κυρίως, της υποχώρησης της 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης και δευτερευόντως 
της επιδείνωσης των προσδοκιών στη Βιομηχα-
νία. Αντίθετα, στις Υπηρεσίες, στο Λιανικό εμπό-
ριο και στις Κατασκευές σημειώνεται βελτίωση 
των σχετικών εκτιμήσεων και προβλέψεων. 

-Ευρωπαϊκή εικόνα: Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μετά 

από ένα δίμηνο έντονης ανόδου, το οικονομικό 
κλίμα στην Ευρωζώνη παρέμεινε αμετάβλητο το 
Νοέμβριο στην ΕΕ και βελτιώθηκε οριακά στην 
Ευρωζώνη. Ο σχετικός δείκτης κινήθηκε στη μεν 
ΕΕ στις 106,5 (+0,1) μονάδες, στη δε Ευρωζώνη 
στις 107,3 (+0,4), πάνω από τα επίπεδα του μα-
κροχρόνιου μέσου όρου τους. Αναλυτικά, στην 
Ευρωζώνη, καταγράφηκε κάμψη του κλίματος 
στη Βιομηχανία (-0,5), βελτίωση στον τομέα 
των Κατασκευών (+1,5) και στο Λιανικό εμπόριο 
(+1,1) και σταθερότητα στις Υπηρεσίες (+0,0). Ως 
προς την καταναλωτική εμπιστοσύνη, σημειώθη-
κε άνοδος στο σχετικό δείκτη (+1,9). Σε επίπεδο 
χωρών, από τις πέντε μεγαλύτερες οικονομίες 
της Ευρωζώνης, το κλίμα βελτιώθηκε το Νοέμ-
βριο στην Ισπανία (+0,8) και στην Γαλλία (+1,5), 
επιδεινώθηκε στη Γερμανία (-0,7) και την Ιταλία 
(-0,8), ενώ στην Ολλανδία (+0,2) παρέμεινε, επί 
της ουσίας, αμετάβλητο. Σε τομεακό επίπεδο, 
οι προσδοκίες σε σχέση με την Ευρωζώνη δια-
φοροποιούνται στη Βιομηχανία, όπου το κλίμα 
βελτιώθηκε οριακά και στις Υπηρεσίες, όπου 
σημειώθηκε μικρή επιδείνωση. Επίσης, στην κα-
ταναλωτική εμπιστοσύνη, η άνοδος του σχετικού 
δείκτη ήταν λιγότερο έντονη σε σχέση με εκείνη 
της Ευρωζώνης.

Συμφωνία για επέκταση και ενίσχυση  
του Επενδυτικού Σχεδίου Γιούνκερ για την Ευρώπη

Επιδεινώθηκε το Νοέμβριο το επιχειρηματικό κλίμα στην Πληροφορική
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Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε χθες το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλλη-
λεγγύης, δύο μόλις μήνες αφότου το εξήγγειλε ο Πρόεδρος Γιούνκερ, 
ως πρώτο παραδοτέο των προτεραιοτήτων δράσης που ορίστηκαν 
στον οδικό χάρτη της Μπρατισλάβας. Από σήμερα, οι νέοι ηλικίας 18 
έως 30 ετών μπορούν να αδράξουν νέες ευκαιρίες ώστε να συμβά-
λουν αποφασιστικά στην κοινωνία, σε ολόκληρη την ΕΕ, και να απο-
κτήσουν ανεκτίμητης σημασίας πείρα και πολύτιμες δεξιότητες στην 
αρχή της σταδιοδρομίας τους. Η Επιτροπή παρουσιάζει επίσης σειρά 
μέτρων για την τόνωση της απασχόλησης των νέων, τη βελτίωση και 
τον εκσυγχρονισμό των συστημάτων εκπαίδευσης, την αύξηση των 
επενδύσεων σε δεξιότητες των νέων και τη βελτίωση των ευκαιριών 
για μάθηση και σπουδές στο εξωτερικό. Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ δήλωσε τα εξής: «Το Ευρω-
παϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα δημιουργήσει ευκαιρίες για τους νέους 
που επιθυμούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην κοινωνία και θα τους 
βοηθήσει να εκφράσουν την αλληλεγγύη τους, γιατί και η υφήλιος 
και η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζονται περισσότερη αλληλεγγύη. Τούτο 
ήταν πάντα για μένα η βαθύτερη ουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν 
μας ενώνουν οι Συνθήκες ή τα βιομηχανικά και οικονομικά συμφέ-
ροντα, αλλά οι αξίες μας. Και όσοι εργάζονται ως εθελοντές ζουν τις 
ευρωπαϊκές αξίες κάθε μέρα.» Οι σημερινές προτάσεις συγκεντρώ-
νουν, για πρώτη φορά σε επίπεδο ΕΕ, διάφορα είδη δράσης με έναν 
και μόνο στόχο: τη βελτίωση των ευκαιριών για τους νέους. 
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Στην Ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης 2016, ο Πρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Γιούνκερ ανακοίνωσε την πρόθεσή του να 
εντείνει τις προσπάθειες για τη στήριξη των νέων. Εξήγγειλε μάλιστα 
τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο μιας 
ευρύτερης πολιτικής ατζέντας με στόχο την ένταξη των νέων στην 
κοινωνία, λέγοντας: «Αρνούμαι να δεχθώ ότι η Ευρώπη είναι και θα 
παραμείνει μια ήπειρος ανεργίας για τους νέους. Αρνούμαι να δεχθώ 
ότι οι νέοι της χιλιετίας, η γενιά Υ, μπορεί να είναι η πρώτη γενιά των 
τελευταίων 70 ετών που θα είναι φτωχότερη από τους γονείς τους [...] 
Θα εξακολουθήσουμε να εφαρμόζουμε το πρόγραμμα των Εγγυήσε-
ων για τη νεολαία παντού στην Ευρώπη, βελτιώνοντας τις δεξιότητες 
των Ευρωπαίων και φθάνοντας έως τις περιοχές και τους νέους που 
έχουν μεγαλύτερη ανάγκη βοήθειας.» Κατά τη διάσκεψη κορυφής της 
Μπρατισλάβας, της 16ης Σεπτεμβρίου 2016, οι αρχηγοί κρατών και 
κυβερνήσεων των 27 κρατών μελών της ΕΕ επιβεβαίωσαν εξάλλου 
τη δέσμευσή τους για την καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και 
τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους νέους. Ο λεγόμενος 
«οδικός χάρτης της Μπρατισλάβας» ορίζει συγκεκριμένα παραδοτέα 
και προθεσμίες με σκοπό «τη δημιουργία ελπιδοφόρου οικονομικού 
μέλλοντος για όλους, τη διαφύλαξη του τρόπου ζωής μας και την πα-
ροχή καλύτερων ευκαιριών για τους νέους». Στα εν λόγω παραδοτέα 
συγκαταλέγεται η δέσμευση του Συμβουλίου «να λάβει αποφάσεις για 
τη στήριξη από την ΕΕ των κρατών μελών στην καταπολέμηση της 
ανεργίας των νέων και για βελτιωμένα προγράμματα της ΕΕ για τους 
νέους» πριν από το τέλος του έτους.
ΕΥΡΩΠΑϊΚΟ ΣΩΜΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Με το νέο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης, οι συμμετέχοντες θα έχουν 
την ευκαιρία να τοποθετούνται σε ένα έργο, είτε εθελοντικά, είτε ως 
μαθητεία, είτε ως πρακτική άσκηση, είτε ως θέση εργασίας για περίο-
δο μεταξύ 2 και 12 μηνών. Οι συμμετέχοντες θα μπορούν να συμμετέ-
χουν σε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, σε τομείς όπως η εκπαίδευση, 
η υγεία, η κοινωνική ένταξη, η συνδρομή στην παροχή τροφίμων, η 

κατασκευή καταλυμάτων, η υποδοχή, η στήριξη και η ενσωμάτωση 
μεταναστών και προσφύγων, η προστασία του περιβάλλοντος και η 
πρόληψη φυσικών καταστροφών. Οι νέοι που εγγράφονται στο Ευρω-
παϊκό Σώμα Αλληλεγγύης θα πρέπει να δηλώσουν ότι συμφωνούν με 
την αποστολή και τις αρχές του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, 
Κάθε συμμετέχουσα οργάνωση θα πρέπει να δηλώσει ότι συμφωνεί 
με τον Χάρτη του Ευρωπαϊκού Σώματος Αλληλεγγύης, ο οποίος ορίζει 
τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σε όλα τα στάδια της εμπειρίας 
αλληλεγγύης. Από σήμερα, οι νέοι ηλικίας 17 έως 30 ετών μπορούν 
να εγγράφονται στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης στη διεύθυνση 
http://europa.eu/solidarity-corps. Το κατώτατο όριο ηλικίας για τη 
συμμετοχή σε ένα έργο είναι τα 18. Στόχος είναι η συμμετοχή 100 
000 νέων στο Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης έως το τέλος του 2020.
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ
Η καταπολέμηση της ανεργίας των νέων συνιστά ύψιστη προτεραιό-
τητα για την ΕΕ. Η προώθηση της απασχόλησης αποτελεί θέμα κοινού 
προβληματισμού, σε όλα τα κράτη μέλη, η δε Επιτροπή υποστηρίζει 
τις προσπάθειές τους μέσω φάσματος πολιτικών και δράσεων. Προς 
τον σκοπό αυτό, δρομολογήθηκαν προ τριετίας οι Εγγυήσεις για τη 
νεολαία της ΕΕ και η Πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. 
Σήμερα οι άνεργοι νέοι στην ΕΕ είναι κατά 1,4 εκατομμύρια λιγότεροι 
από το 2013, ενώ 900 000 λιγότεροι νέοι είναι εκτός απασχόλησης, 
εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Αυτές οι τάσεις δείχνουν ότι οι Εγγυήσεις 
για τη νεολαία, συνοδευόμενες από την Πρωτοβουλία για την απασχό-
ληση των νέων, είχαν θετική συμβολή. Περίπου 9 εκατομμύρια νέοι 
αποδέχθηκαν κάποια προσφορά, που στις περισσότερες περιπτώσεις 
ήταν προσφορά εργασίας. Προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης και 
βιώσιμη εφαρμογή των Εγγυήσεων για τη νεολαία και η επέκτασή 
τους στις περιφέρειες που τις έχουν περισσότερο ανάγκη, η Επιτροπή 
πρότεινε πρόσφατα να προστεθούν επιπλέον 2 δισ. ευρώ, ώστε να 
συνεχιστεί η επέκταση των Εγγυήσεων για τη νεολαία σε ολόκληρη 
την Ευρώπη και να υποστηριχθούν 1 εκατ. επιπλέον νέοι έως το 2020.
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΜΑΘΗΤΕΙΑ
Θα πρέπει επίσης να ενισχυθεί η απασχολησιμότητα των νέων, τονίζει 
η Κομισιόν. Η μάθηση και οι σπουδές σε άλλη χώρα αποδείχθηκε ότι 
έχουν μεγάλη προστιθέμενη αξία για τους νέους και τους βοηθούν 
να αναπτύσσουν τις δεξιότητές τους, να βελτιώνουν τις δυνατότητες 
σταδιοδρομίας τους και να ενισχύουν την ευρωπαϊκή ιθαγένεια. Πε-
ρισσότεροι νέοι, από όλα τα στρώματα της κοινωνίας, θα πρέπει να 
αξιοποιούν τις εν λόγω δυνατότητες. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα 
δρομολογήσει το «ErasmusPro», μια νέα ειδική δραστηριότητα στο 
πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ για τη στήριξη μεγάλων περιό-
δων τοποθέτησης μαθητευομένων στο εξωτερικό. Επίσης, η Επιτροπή 
θα προτείνει Πλαίσιο Ποιότητας της Μαθητείας που θα ορίζει τις βα-
σικές αρχές για τον σχεδιασμό και την προσφορά θέσεων μαθητείας 
σε όλα τα επίπεδα. Το 2017 θα συσταθεί υπηρεσία υποστήριξης στη 
μαθητεία με γνώμονα τη ζήτηση, η οποία θα υποστηρίζει χώρες που 
θεσπίζουν ή μεταρρυθμίζουν συστήματα μαθητείας.
ΕξΑΣφΑΛΙΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥψΗΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
Στο πλαίσιο των χθεσινών μέτρων, η Επιτροπή παρουσιάζει σειρά 
δράσεων που θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να παρέχουν υψηλής 
ποιότητας εκπαίδευση σε όλους τους νέους, ώστε να αποκτήσουν τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να συμμετέχουν 
πλήρως στην κοινωνία και να ανταποκρίνονται στις νέες ευκαιρίες και 
προκλήσεις που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση και οι τεχνολογικές 
αλλαγές.

Επένδυση στη νεολαία της Ευρώπης: Η Επιτροπή  
εγκαινιάζει το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης
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Στο πλαίσιο της πράξης «Κωδικοποίηση της Δασι-
κής Νομοθεσίας», που συγχρηματοδοτείται από το 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μεταρρύθμιση Δημό-
σιου Τομέα 2014-2020», με δικαιούχο την Ειδική 
Υπηρεσία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υ.Π.ΕΝ., Τομέα 
Περιβάλλοντος» και Φορέα Λειτουργίας τη Γενι-
κή Διεύθυνση Ανάπτυξης, Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, διοργανώνονται από τον Ανά-
δοχο της Πράξης, Ένωση εταιρειών «NERCO – Ν. 
ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.»- «ΟΜΙΚΡΟΝ 
– Σύμβουλοι Περιβάλλοντος Α.Ε.» -«ΞΥΛΟΤΕΧΝΟ-

ΛΟΓΙΑ Α.Ε.», ημερίδες με θέμα: «Ενημέρωση και 
Ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων φορέων σχετικά 
με το έργο Κωδικοποίηση της Δασικής Νομοθεσί-
ας». Οι ημερίδες θα πραγματοποιηθούν σύμφωνα 
με το ακόλουθο πρόγραμμα:
• 09/12/2016 στην ΠΑΤΡΑ, Αίθουσα συνεδριάσεων 
πρώην ΕΛΚΕΠΑ (Ακτή Δυμαίων & Δημ. Υψηλάντου 
1), ώρα 10:00' π.μ.,
• 13/12/2016 στη ΛΑΡΙΣΑ, Αίθουσα συνεδριάσεων 
της ΔΕΥΑΛ (Τέρμα Τυχερού), ώρα 10:00' π.μ.,
• 16/12/2016 στη, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, Αίθουσα συνε-

δριάσεων ΤΕΕ, Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (Μεγ. 
Αλεξάνδρου 49), ώρα 09:30' π.μ. για τα Στελέχη των 
Δασικών Υπηρεσιών και 12:30' μ.μ για τους Λοιπούς 
Φορείς,
• 19/12/2016 στο ΗΡΑΚΛΕΙΟ, Αίθουσα συνεδριάσε-
ων ΤΕΕ/Τμήμα Ανατολικής Κρήτης (Πρεβελάκη & 
Γρεβενών), ώρα 10:00' π.μ.,
• 21/12/2016 στην ΑΘΗΝΑ.
Περισσότερες πληροφορίες για το θέμα μπορείτε 
να βρείτε στην ιστοσελίδα: kodikopoiisi-dasikis-
nomothesias.gr

Έργα πολιτισμού στους δήμους της Περιφερειακής 
Ενότητας Πειραιά χρηματοδοτεί από ίδιους πόρους με 
συνολικά 5 εκατομμύρια ευρώ η Περιφέρεια Αττικής. 
Σύμφωνα με τον προγραμματισμό ανακοινώθηκε ότι  
προβλέπονται: Η χρηματοδότηση με 2.200.000 ευρώ της 
«συντήρησης, αναστήλωσης, νέου κοίλου, διαδρομών, 
φωτισμού θεάτρου Ζέας και περιβάλλοντος χώρου» και 
η χρηματοδότηση με 1.500.000 ευρώ της «επισκευής, 
διαρρύθμισης και επαναλειτουργίας του κτιρίου του πα-
λαιού αρχαιολογικού μουσείου Πειραιά». Επιπλέον, υλο-
ποιούνται με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής: 
Η αποκάλυψη και ανάδειξη της οχύρωσης της αρχαίας 
πόλης του Πειραιά, προϋπολογισμού 250.000 ευρώ, η 

διαμόρφωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου 
της Ηετιώνιας Πύλης Πειραιά, προϋπολογισμού 700.000 
ευρώ, και η ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου της Δι-
αμέσου Πύλης στον Πειραιά, προϋπολογισμού 486.000 
ευρώ. Παράλληλα ανακοινώθηκαν παρεμβάσεις για την 
κατασκευή αποχετευτικού δικτύου σε οδούς του Δήμου 
Πειραιά. Συγκεκριμένα, Προγραμματική Σύμβαση για 
την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Αγωγών Επεί-
γουσας Φύσης Αποχέτευσης σε όλες τις Κοινότητες Δή-
μου Πειραιά», προϋπολογισμού 200.000 ευρώ με ΦΠΑ, 
υπέγραψαν η Περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, 
και ο Δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης. Αντικείμενο 
του έργου, το οποίο χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους 

της Περιφέρειας Αττικής, είναι η κατασκευή αγωγών 
αποχέτευσης ακαθάρτων του οριστικού δικτύου και η 
σύνδεση των παρόδιων ακινήτων. Με το έργο δε αυτό θα 
ολοκληρωθεί το δίκτυο ακαθάρτων του Δήμου Πειραιά, 
με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών 
και την προστασία του περιβάλλοντος, ειδικότερα της 
θαλάσσιας περιοχής του Μικρολίμανου. Οι παρεμβάσεις 
θα πραγματοποιηθούν στις οδούς Αλεξάνδρου από Σκρα 
έως Νέστορος, Πατρών από Υπαπαντής έως Καλοκαιρι-
νού και στις οδούς του Προσφυγικού Συνοικισμού στο 
Μικρολίμανο. Επισημαίνεται ότι το έργο θα δημοπρα-
τηθεί από τον Δήμο Πειραιά και θα εκτελεστεί από τη 
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του.

Αναμένονται 18.000 άμεσες και έμμεσες προσλήψεις πολλών ειδικοτήτων 
έως τις αρχές του καλοκαιριού, ώστε να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη εικοσι-
τετράωρη λειτουργία των αερολιμένων. Το ζητούμενο για τους τουριστικούς 
φορείς είναι η προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών από περισσότερες 
περιοχές της χώρας και η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου. Ένα μεγά-
λο στοίχημα των παραγόντων του χώρου είναι η αύξηση της ποιότητας και 
της κατά κεφαλήν δαπάνης, ώστε να μην γίνει η Ελλάδα μια χώρα μαζικού 
τουρισμού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα του οικονομικού Τύπου, σημαντικές 
προοπτικές ανάπτυξης και προσέλκυσης πολλαπλάσιας επιβατικής κίνησης 
διανοίγονται για τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια που περνάνε στη Fraport 
Greece, η οποία θα καταβάλει συνολική αμοιβή ύψους 1,234 δισ. ευρώ υλο-
ποιώντας μια από τις μεγαλύτερες παραχωρήσεις στην Ελλάδα. Σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα, το κοινό σχήμα του ομίλου Κοπελούζου και της Fraport 
θα αναλάβει τη διαχείριση των 14 περιφερειακών αερολιμένων στις αρχές 
της νέας χρονιάς υλοποιώντας, σε πρώτη φάση, μεγάλης έκτασης έργα 
ανακαινίσεων και επεκτάσεων. Ήδη η Fraport Greece, η θυγατρική στην 
Ελλάδα που συνέστησε ο γερμανικός όμιλος Fraport, που κοινοπρακτικά με 
την εταιρεία του ομίλου Κοπελούζου Slentel θα αναλάβει την εκμετάλλευση 
για 40 χρόνια των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, έχει πραγματοποιήσει το 
ένα τρίτο των προσλήψεων. Ο συνολικός αριθμός των έμμεσων και άμεσων 
προσλήψεων τοποθετείται σε 18.000 άτομα και αναμένεται να ολοκληρωθεί 
σταδιακά στις αρχές του καλοκαιριού. Οι προσλήψεις αφορούν κάθε είδους 

προσωπικό και εξειδίκευση, από διευθυντικό έως διοικητικό και τεχνικό 
όλων των επιπέδων, για να εξασφαλιστεί η δυνατότητα απρόσκοπτης λει-
τουργίας των αεροδρομίων σε εικοσιτετράωρη βάση. Τα περιφερειακά αε-
ροδρόμια της Ελλάδας περιλαμβάνουν τρεις πύλες στην κύρια χώρα (Θεσ-
σαλονίκη, Άκτιον, Καβάλα) και 11 αεροδρόμια στα νησιά (Χανιά, Κέρκυρα, 
Κεφαλλονιά, Κως, Μύκονος, Μυτιλήνη, Ρόδος, Σάμος, Σαντορίνη, Σκιάθος 
και Ζάκυνθος). Τα 14 αυτά αεροδρόμια υποδέχτηκαν συνολικά περισσό-
τερους από 23 εκατ. επιβάτες μέσα στο 2015 (ετήσια αύξηση 6%). Το 73% 
αυτών των επιβατών αποτελούν διεθνείς ταξιδιώτες. Στη διάρκεια της τεσ-
σαρακονταετούς περιόδου παραχώρησης η Fraport Greece θα είναι υπεύ-
θυνη για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη των 14 ελληνικών 
περιφερειακών αεροδρομίων. Σύμφωνα με τη σύμβαση η Fraport Greece 
θα επενδύσει περίπου 330 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των αεροδρομίων τα 
πρώτα χρόνια μέχρι το 2020. Τα επόμενα χρόνια θα πραγματοποιηθούν επι-
πλέον επενδύσεις για συντήρηση και επισκευή, καθώς και για αύξηση της 
χωρητικότητας, με βάση την εξέλιξη της επιβατικής κίνησης. Το πρώτο κύμα 
των έργων εκσυγχρονισμού, ύψους 330 εκατ. ευρώ μέχρι το 2020 (οι επεν-
δύσεις στη διάρκεια της παραχώρησης θα ξεπεράσουν το 1 δισ.), αναμένεται 
να ξεκινήσει εντός του πρώτου τριμήνου του 2017. Το ζητούμενο για τους 
φορείς του τουρισμού είναι η προσέλκυση επισκεπτών και τουριστών από 
περισσότερες περιοχές της χώρας, όπως και η επιμήκυνση της τουριστικής 
περιόδου, καθώς και στη θερινή τουριστική περίοδο.

Ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το έργο «Κωδικοποίηση  
της Δασικής Νομοθεσίας»

Πολιτιστικά και αποχετευτικά  έργα στον Πειραιά

Αναμένονται 18.000 άμεσες και έμμεσες νέες θέσεις εργασίας  
από την ιδιωτικοποίηση των αεροδρομίων
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Σήμερα, περισσότερο από το ένα τρίτο του εργατικού δυνα-
μικού και περίπου το 45% των Ευρωπαίων πολιτών, διαθέτει 
μόνο τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες. Την ίδια στιγμή, το 
40% των εργοδοτών στην Ευρώπη δηλώνει ότι δεν μπορεί 
να βρει άτομα με τις κατάλληλες δεξιότητες, ενώ, έως το 
2020, οι κενές θέσεις εργασίας στον τομέα των Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) ενδέχεται να φθά-
σουν τις 750.000. Αυτό το χάσμα μεταξύ υφιστάμενων ψη-
φιακών δεξιοτήτων και των digital skills που ζητά η αγορά, 
επιχειρεί να καλύψει η Ευρώπη σε μια προσπάθεια να απο-
κτήσει σαφές ψηφιακό πλεονέκτημα στη νέα οικονομία της 
λεγόμενης 4ης βιομηχανικής επανάστασης. Σε αυτήν τη λο-
γική, χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο DIGITALEUROPE 
παρουσίασαν την πρωτοβουλία “Digital Skills and Jobs 
Coalition” (Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και 
θέσεις εργασίας), που έχει ως στόχο να βελτιώσει την ποι-
ότητα των δεξιοτήτων και τη συνάφειά τους με την αγορά 
εργασίας. Πρόκειται για μια “συμμαχία” επιχειρήσεων, 
κοινωνικών εταίρων, ΜΚΟ, φορέων παροχής εκπαίδευσης, 
οργανισμών, μεταξύ των οποίων και ο Σύνδεσμος Επιχει-
ρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) 
ως εθνικός εταίρος για την Ελλάδα. Τα 35 και πλέον μέλη 
του Συνασπισμού δεσμεύονται να καταβάλουν προσπάθειες 
για την αντιμετώπιση των ελλείψεων δεξιοτήτων σε όλα τα 
επίπεδα, από τις εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ υψηλού 
επιπέδου μέχρι τις δεξιότητες που χρειάζονται όλοι οι Ευ-
ρωπαίοι πολίτες για να ζουν, να εργάζονται και να συμμετέ-
χουν σε μια ψηφιακή οικονομία και μια ψηφιακη κοινωνία.  
Ο “Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις ερ-
γασίας” βασίζεται στις εργασίες του Μεγάλου Συνασπισμού 
για την Ψηφιακή Απασχόληση, της εκστρατείας eSkills for 
Jobs και του προγράμματος “Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
2020”. Από το 2013 μέχρι σήμερα, έχει συμβάλει στην κα-
τάρτιση άνω των 2 εκατ. ατόμων σε ψηφιακές δεξιότητες, 
μέσω 80 και πλέον οργανισμών υποστήριξης και έχει οδη-
γήσει στη δημιουργία 13 εθνικών συνασπισμών ψηφιακών 
δεξιοτήτων στα κράτη - μέλη. Τρεις νέοι εθνικοί συνασπι-
σμοί πρόκειται να δρομολογηθούν στην Τσεχική Δημοκρα-
τία, την Εσθονία και τη Σλοβενία, ενώ άλλοι τέσσερις βρί-
σκονται υπό σύσταση. Στόχος είναι η δημιουργία εθνικών 
συνασπισμών σε όλα τα κράτη - μέλη έως το 2020. Έως το 
2020, ο Συνασπισμός θα συμβάλει στην κατάρτιση 1 εκατ. 
ανέργων νέων για την κάλυψη κενών θέσεων στον ψηφι-
ακό τομέα μέσω πρακτικών ασκήσεων, προγραμμάτων μα-
θητείας και προγραμμάτων κατάρτισης σύντομης διάρκειας. 
Επίσης, θα στηρίξει την αναβάθμιση των δεξιοτήτων και την 
επανεκπαίδευση του εργατικού δυναμικού ιδίως μικρών 
και μεσαίων επιχειρήσεων, που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες 
δυσκολίες στην προσέλκυση και διατήρηση ψηφιακών δε-
ξιοτήτων. Θα συμβάλει, εξάλλου, στον εκσυγχρονισμό της 
εκπαίδευσης και της κατάρτισης, ώστε να παρέχεται, σε 
όλους τους σπουδαστές και τους εκπαιδευτικούς, η δυνα-
τότητα χρησιμοποίησης ψηφιακών εργαλείων. 
-Νέο θεματολόγιο δεξιοτήτων: Ο “Συνασπισμός για τις 
ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας” είναι μία από τις 
δέκα δράσεις του νέου Θεματολογίου Δεξιοτήτων, που πρό-
τεινε χθες η Ευρώπη. Για να αντιμετωπιστούν οι προκλή-

σεις σχετικά με τις δεξιότητες, η Επιτροπή εισηγείται δέκα 
δράσεις, οι οποίες θα εφαρμοστούν τα επόμενα δύο χρόνια, 
ορισμένες εκ των οποίων θα ξεκινήσουν άμεσα:
- Θέσπιση μιας εγγύησης δεξιοτήτων, ώστε να βοηθηθούν 
οι ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση να αποκτήσουν ένα ελά-
χιστο επίπεδο δεξιοτήτων ανάγνωσης, γραφής, αριθμητικής 
και ψηφιακών γνώσεων.
- Επανεξέταση του ευρωπαϊκού πλαισίου επαγγελματικών 
προσόντων, ώστε να αξιοποιούνται περισσότερο όλες οι δια-
θέσιμες δεξιότητες στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας.
- “Σχέδιο στρατηγικής για την τομεακή συνεργασία”, το 
οποίο θα βελτιώσει την πληροφόρηση σχετικά με τις δεξιό-
τητες και θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις σε συγκεκριμένους 
τομείς.
Αργότερα εφέτος και το 2017, θα ξεκινήσουν οι δράσεις:
- “Εργαλειοθήκη προφίλ δεξιοτήτων για υπηκόους τρίτων 
χωρών”, που θα υποστηρίξει τον ταχύτερο εντοπισμό και 
αξιολόγηση των δεξιοτήτων και των επαγγελματικών προ-
σόντων ατόμων που έχουν υποβάλει αίτηση για άσυλο, προ-
σφύγων και άλλων μεταναστών.
- Αναθεώρηση του πλαισίου του Europass, που θα προ-
σφέρει στους χρήστες εργαλεία για να παρουσιάζουν τις 
δεξιότητές τους και να λαμβάνουν σε πραγματικό χρόνο 
πληροφορίες για ανάγκες σε δεξιότητες.
- Προώθηση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτι-

σης, ώστε να αποτελεί την επιλογή πρώτης γραμμής. Αυτό 
θα γίνει με τη βελτίωση των παρεχόμενων ευκαιριών στους 
εκπαιδευόμενους, προκειμένου να αποκτούν εργασιακές 
εμπειρίες βασισμένες στη μάθηση.
- Επανεξέταση της σύστασης σχετικά με τις βασικές ικανό-
τητες, ώστε να μπορέσουν περισσότερα άτομα να αποκτή-
σουν τη βασική δέσμη δεξιοτήτων, απαραίτητων για να ερ-
γαστούν και να ζήσουν στον 21ο αιώνα, με ιδιαίτερη έμφαση 
στην προώθηση των επιχειρηματικών και καινοτομικών 
τρόπων σκέψης και δεξιοτήτων.
- Πρωτοβουλία για την παρακολούθηση της σταδιοδρομίας 
των πτυχιούχων, ώστε να βελτιωθούν οι πληροφορίες σχε-
τικά με την πρόοδο των πτυχιούχων στην αγορά εργασίας.
- Πρόταση περαιτέρω ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών 
σχετικά με τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης 
της “διαρροής εγκεφάλων”. 
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινω-
νιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), ως εθνικός εταίρος για την Ελλάδα, 
συμμετέχει στη συνδιαμόρφωση της πρωτοβουλίας “Συνα-
σπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας”. 
Στην Ελλάδα, το πρωτόκολλο για την “Εθνική Συμμαχία για 
τις Ψηφιακές  Δεξιότητες και την Απασχόληση” υπογρά-
φηκε μεταξύ της Ελληνικής κυβέρνησης, της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και του ΣΕΠΕ το Μάιο του 2014 στην Αθήνα στη 
διάρκεια του e-Skills for Jobs Grand Event.

Πρόγραμμα δέκα δράσεων για να αποκτήσουν οι Ευρωπαίοι 
καλύτερες ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας

Στη νέα πρωτοβουλία «Συνασπισμός για τις ψηφια-
κές δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας» 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετέχει ενεργά η 
HePIS (Ελληνικό Δίκτυο Επαγγελματιών Πληροφο-
ρικής) ως ένας από τους πλέον δυναμικούς φορείς 
προώθησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών στην Ελλάδα.
Ο «Συνασπισμός για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις 
ψηφιακές θέσεις εργασίας» είναι μία από τις δέκα 
βασικές πρωτοβουλίες που πρότεινε η Επιτροπή στο 
πλαίσιο του νέου θεματολογίου δεξιοτήτων για την 
Ευρώπη, το οποίο παρουσιάστηκε τον περασμένο 
Ιούνιο. Σήμερα, πολλοί εταίροι, μεταξύ των οποίων 
οι European Digital SME Alliance, CEPIS, SAP, ECDL 
και Google, δεσμεύονται να μειώσουν περαιτέρω το 
χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στο πλαίσιο του Συνα-
σπισμού για τις ψηφιακές δεξιότητες και τις ψηφι-
ακές θέσεις εργασίας. Από το 2013 μέχρι σήμερα, 
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, ο μεγά-
λος συνασπισμός έχει συμβάλει στην κατάρτιση άνω 
των δύο εκατομμυρίων ατόμων σε ψηφιακές δεξιό-
τητες, μέσω 80 και πλέον οργανισμών υποστήριξης.
Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η HePIS δεσμεύεται 

να καταβάλει προσπάθειες για την αντιμετώπιση 
της έλλειψης δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα, από 
τις εξειδικευμένες δεξιότητες ΤΠΕ υψηλού επι-
πέδου μέχρι τις δεξιότητες που χρειάζονται όλοι 
οι Έλληνες πολίτες, για να ζουν, να εργάζονται και 
να συμμετέχουν σε μία ψηφιακή οικονομία και μία 
ψηφιακή κοινωνία. Μεταξύ των δεσμεύσεων της 
HePIS αποτελεί και η συμμετοχή της στη Συμμαχία 
για τη Ψηφιακή Απασχόληση (Alliance for Digital 
Employability) και την υλοποίηση  που 1ου Coding 
Bootcamp με εγγυημένη απασχόληση, το οποίο 
διοργανώνεται με πρωτοβουλία του προέδρου του 
Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Επαγγελματικών Ενώσε-
ων (CEPIS) Βύρωνα Νικολαΐδη και πραγματοποιείται 
από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Βασικός 
στόχος της πρωτοβουλίας αποτελεί η επανειδίκευ-
ση (re-skilling) νέων στον προγραμματισμό, μέσω 
ταχύρρυθμου εκπαιδευτικού προγράμματος, η πι-
στοποίηση και η τοποθέτησή τους σε εταιρείες που 
υποστηρίζουν το πρόγραμμα. Παράλληλα, μέσα στο 
2017, θα υλοποιηθούν δράσεις για την εκπαίδευση 
και τοποθέτηση νέων σε θέσεις εργασίας με χρημα-
τοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος.

Συμμετοχή της HePIS στο Συνασπισμό για τις ψηφιακές 
δεξιότητες και τις ψηφιακές θέσεις εργασίας
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Την πρωτοβουλία «Digital Skills and Jobs 
Coalition», μία συνεργασία πολλών φορέων και 
οργανισμών, με σκοπό την ενίσχυση της επάρ-
κειας γνώσεων στον τομέα της επιστήμης των 
υπολογιστών (CS) και της σύνταξης κώδικα προ-
γραμματισμού σε όλα τα επίπεδα της ροής προ-
σωπικού στην Ευρώπη, παρουσίασαν η Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή και ο οργανισμός DIGITALEUROPE. 
Σε συνδυασμό με αυτήν την πρωτοβουλία, η 
Oracle ανακοίνωσε μία τριετή επένδυση συνο-
λικού ύψους 1,4 δισ. δολαρίων σε άμεση και σε 
είδος υποστήριξη για την εκπαίδευση στην επι-

στήμη των υπολογιστών σε όλες τις χώρες-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), που εντάσσεται 
στο πλαίσιο της ευρύτερης ετήσιας επένδυσης 
της Oracle, που ανέρχεται στα 3,3 δισεκατομ-
μύρια δολάρια και αποσκοπεί στην επιτάχυνση 
της ψηφιακής μόρφωσης, παγκοσμίως. Σχεδόν 
1.000 εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ε.Ε. συνεργά-
ζονται αυτήν τη στιγμή με το Oracle Academy, το 
κορυφαίο, φιλανθρωπικού χαρακτήρα πρόγραμ-
μα της Oracle για τον τομέα της εκπαίδευσης. 
Το πρόγραμμα φέρνει σχεδόν 3,1 εκατομμύρια 
σπουδαστές σε 110 χώρες, πιο κοντά στην εκ-
παίδευση της επιστήμης των υπολογιστών. Στο 
πλαίσιο της δέσμευσης που ανακοινώθηκε σή-
μερα, το Oracle Academy σκοπεύει να επιμορ-
φώσει 1.000 επιπλέον εκπαιδευτικούς στην Ε.Ε. 
σε αντικείμενα της επιστήμης υπολογιστών, της 
Java και των βάσεων δεδομένων, καθώς και να 
προσεγγίσει σπουδαστές μέσα από 1.000 επι-
πλέον εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ε.Ε. μέσα 
στα επόμενα τρία χρόνια. Επιπλέον, όπως επιση-
μαίνεται σε σχετική ανακοίνωση, «μέσα στα τρία 

επόμενα χρόνια, το Oracle Academy θα αναπτύ-
ξει πρωτοβουλίες και προγράμματα, όπως τα 
ακόλουθα:
* Πρόσκληση σε εθνικούς οργανισμούς από 
τις χώρες-μέλη της Ε.Ε. για συνεργασία με το 
Oracle Academy όσον αφορά στην επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών και σπουδαστών στην επιστήμη 
των υπολογιστών.
* Νέο εκπαιδευτικό υλικό για τις αναδυόμενες 
τεχνολογίες στην ανώτατη εκπαίδευση.
* Προσαρμογή ολόκληρου του εκπαιδευτικού 
προγράμματος του Oracle Academy, στο ευ-
ρωπαϊκό πλαίσιο επαγγελματικών προσόντων 
(EQF).
Η δέσμευση που ανακοινώθηκε σήμερα, αποτε-
λεί προέκταση μίας προσπάθειας της Oracle από 
το 2013, με την οποία ενισχύθηκαν και επιμορ-
φώθηκαν 1.246 εκπαιδευτικοί στην ΕΕ, ώστε να 
διδάξουν αντικείμενα της επιστήμης των υπολο-
γιστών - ενώ εντάχθηκαν επιπλέον 203 εκπαι-
δευτικά ιδρύματα της ΕΕ στο Oracle Academy».

Δέσμευση της Oracle για νέες επενδύσεις  
στις ψηφιακές δεξιότητες των ευρωπαίων

Η Apple και η Deloitte ανακοίνωσαν τη στρατη-
γική συνεργασία τους, προκειμένου να βοηθή-
σουν τις εταιρείες να μετασχηματίσουν εύκολα 
και γρήγορα τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, 
μεγιστοποιώντας τη δύναμη, την ευκολία στη 
χρήση και την ασφάλεια που φέρνει η πλατφόρ-
μα iOS στο χώρο εργασίας, μέσω των iPhone 
και iPad. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, ως μέρος της κοινής προσπάθειας, 
η Deloitte δημιουργεί μία πρώτη στο είδος της 
ομάδα για την Apple με πάνω από 5.000 στρα-
τηγικούς συμβούλους, οι οποίοι εστιάζουν απο-
κλειστικά στο να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να 
αλλάξουν τον τρόπο που εργάζονται κατά μή-
κος ολόκληρης της εταιρείας, από τα τμήματα 
που έρχονται σε επαφή με τον πελάτη, όπως το 
λιανικό εμπόριο και τις προσλήψεις, μέχρι τα 
τμήματα έρευνας και ανάπτυξης, διαχείρισης 
αποθεμάτων και συστημάτων υποστηρικτικών 
υπηρεσιών. Επιπλέον, η Apple και η Deloitte 
θα συνεργαστούν και στην ανάπτυξη μίας νέας 
υπηρεσίας του τμήματος παροχής συμβουλευ-
τικών υπηρεσιών της Deloitte, η οποία θα ονο-
μάζεται EnterpriseNext και είναι σχεδιασμένη, 
για να βοηθά τους πελάτες να επωφελούνται 
στο έπακρο από τις δυνατότητες των hardware, 
software και των υπηρεσιών στον εργασιακό 
χώρο του οικοσυστήματος iOS. Η νέα υπηρεσία 

θα βοηθήσει τους πελάτες να ανακαλύψουν τις 
δυνατότητες υψηλών αποδόσεων στους κλά-
δους τους και γρήγορα να αναπτύξουν προσαρ-
μοσμένες λύσεις, μέσω της ταχείας κατασκευ-
ής πρωτοτύπων. Η υπηρεσία EnterpriseNext 
του τμήματος συμβουλευτικών υπηρεσιών της 
Deloitte θα παρέχει στις επιχειρήσεις τεχνο-
γνωσία που θα καλύπτει περισσότερους από 20 
κλάδους και θα προσφέρει στους πελάτες:

- EnterpriseNext Value Maps για iOS, ώστε να 
τους βοηθήσουν να ανακαλύψουν τις δυνατότη-
τες υψηλών αποδόσεων για τα iPhone και iPad 
στους κλάδους τους, να ευθυγραμμίσουν τις λύ-
σεις των κινητών τους και να ιεραρχήσουν τους 
ψηφιακούς τους πόρους.

- EnterpriseNext Εργαστήρια για iOS, για να 
πάρουν γρήγορα ιδέες από πρωτότυπα, προ-
κειμένου να δημιουργήσουν εξατομικευμένες 
λύσεις iOS.

- Αρχιτέκτονες, σχεδιαστές και μηχανικοί iOS, 
οι οποίοι στεγάζονται μέσα στα Deloitte Digital 
Studios σε όλο τον κόσμο, βοηθούν στη δημι-
ουργία εφαρμογών που μπορούν να υιοθετη-
θούν εύκολα, να είναι υψηλής ποιότητας να 
ενσωματώνονται άψογα στις υπάρχουσες επι-
χειρηματικές πλατφόρμες, συμπεριλαμβανομέ-
νων των ERP, CRM, analytics και HR.

Η Apple και η Deloitte ενώνουν τις δυνάμεις τους

Η κινεζική εταιρεία ZTE συμφώνησε να 
εξαγοράσει το 48,04% της τουρκικής 
εταιρείας παροχής ολοκληρωμένων συ-
στημάτων Netas έναντι 358 εκατ. τουρκι-
κών λιρών (101,3 εκατ. δολαρίων), ανακοί-
νωσε σήμερα η Netas στην ιστοσελίδα 
της. Η συναλλαγή πρέπει να εγκριθεί 
από την τουρκική Αρχή Ανταγωνισμού. 
Η γιγαντιαία τηλεπικοινωνιακή εταιρεία 
ΖΤΕ θα γίνει ο μεγαλύτερος μέτοχος της 
Netas μετά την ολοκλήρωση της συναλ-
λαγής. «Η συναλλαγή θα εφοδιάσει τη 
Netas με πρόσθετες τεχνολογίες για να 
προσφέρει περισσότερες υπηρεσίες και 
λύσεις στους πελάτες της και να επεκτεί-
νει το γεωγραφικό βεληνεκές της», ανα-
φέρει ανακοίνωση της τουρκικής εταιρεί-
ας, προσθέτοντας: «Η συναλλαγή αυτή 
ενισχύει την εύρωστη επιχειρηματική 
διάρθρωση της εταιρείας και θα επιταχύ-
νουμε την εστίασή της στην έρευνα και 
ανάπτυξη, την καινοτομία και την καλύ-
τερη μορφή τεχνολογικής τεχνογνωσίας 
της επόμενης γενιάς». «Με τον νέο μέτο-
χο μας, θα συνεχίσουμε να αναπτυσσό-
μαστε και η Netas θα είναι παγκόσμιος 
τεχνολογικός παίκτης», δήλωσε ο Μου-
ντά Αλτάι, διευθύνων σύμβουλος της 
Netas. Η τουρκική εταιρεία προσφέρει 
εκτεταμένες και στοχευμένες λύσεις, 
που κυμαίνονται από την παροχή τεχνο-
λογικών συμβουλών έως τη βοήθεια μετά 
τις πωλήσεις για τηλεπικοινωνιακούς δια-
χειριστές, δημόσιες και ιδιωτικές επιχει-

ρήσεις στην Τουρκία και τον κόσμο.

Η κινεζική τηλεπικοινωνια-
κή εταιρεία ZTE αποκτά το 
48% της τουρκικής Netas
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Οι προοπτικές της οικονομίας για τη νέα χρο-
νιά, όπως επίσης τα αποτελέσματα της  δια-
πραγμάτευσης και η απόφαση του Eurogroup 
βρέθηκαν στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης 
ανάμεσα στα κόμματα κατά τη συζήτηση του 
προϋπολογισμού 2017 που είναι σε πλήρη 
εξέλιξη στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι συ-
νεδριάσεις της Ολομέλειας από την Τετάρτη 
έχουν οριστεί νύχτα-μέρα, ώστε να τοποθε-
τηθούν το δυνατόν περισσότεροι ομιλητές. 
Πρώτοι το λόγο πήραν οι ειδικοί εισηγητές 
των κομμάτων. Παραθέτουμε βασικά σημεία 
των τοποθετήσεων τους, σύμφωνα με τη ροή 
ενημέρωσης του ΑΠΕ, που δίνουν τον τόνο 
και το περίγραμμα της συζήτησης που γίνεται 
στη Βουλή. Πιο συγκεκριμένα: 

 «Ρεαλιστικό, αναπτυξιακό 
και πλεονασματικό» χαρα-
κτήρισε τον προϋπολογισμό 
2017, ο γενικός εισηγητής 
του ΣΥΡΙΖΑ Χρήστος Μπγι-
άλας
-«Ρεαλιστικός», «αναπτυξιακός» και «πλεο-
νασματικός» είναι οι όροι που χρησιμοποί-
ησε ο γενικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Χρή-
στος Μπγιάλας ανοίγοντας στην Ολομέλεια 
τη συζήτηση του νέου προϋπολογισμού. «Ο 
προϋπολογισμός του 2017, παγιώνει τη δη-
μοσιονομική ισορροπία και σταθερότητα, 
αποκαθιστά την εμπιστοσύνη στις αγορές και 
δίνει το μήνυμα ότι οι προϋπολογισμοί της 
χώρας μας δεν είναι πλέον ούτε πλασματι-
κοί, ούτε ελλειμματικοί. Ο προϋπολογισμός 
του 2017 είναι ρεαλιστικός, αναπτυξιακός και 
πλεονασματικός», ανέφερε ο κ. Μπγιάλας και 
υπογράμμισε ότι αυτή η εμπιστοσύνη αποδει-
κνύεται πλέον και με απολογιστικά στοιχεία 
από την εκτέλεση του προϋπολογισμού του 
2015, αλλά και ειδικά του προϋπολογισμού 
του 2016, όπου έγινε σημαντική υπέρβαση 
των στόχων, σε αντίθεση προς όλες τις δυ-
σοίωνες και καταστροφικές προβλέψεις που 
γίνονταν από την αντιπολίτευση, καθ' όλη 
τη διάρκεια του έτους. Ο γενικός εισηγητής 
του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρθηκε και στην απόφαση 
του Eurogroup για τα βραχυπρόθεσμα μέτρα 
ρύθμισης του χρέους, μια απόφαση που χα-
ρακτήρισε σημαντική για την αποκατάσταση 
της αξιοπιστίας της ελληνικής οικονομίας. Ο 
κ. Μπγιάλας υπογράμμισε μάλιστα ότι όλες οι 
πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να λάβουν θέση 
απέναντι στις χθεσινές αποφάσεις. «Στόχος 
μας είναι μετά την ολοκλήρωση της β αξιολό-

γησης να βγούμε στις αγορές, να μπούμε στο 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης ώστε να 
βγούμε από την επιτροπεία», είπε και τόνισε 
ότι ο προϋπολογισμός του 2017 θα είναι ένας 
προϋπολογισμός ανάκαμψης, όπως και του 
2016 που αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για την 
ελληνική οικονομία, καθώς σηματοδότησε 
την επιστροφή στην ανάπτυξη. Αναφέρθηκε 
επίσης στους στόχους του προϋπολογισμού, 
τη διατήρηση της δημοσιονομικής ισορρο-
πίας, ώστε να ολοκληρωθεί η ανάκτηση της 
αξιοπιστίας της χώρας και να καταστεί δυνατή 
η έξοδος από το Πρόγραμμα Δημοσιονομικής 
Προσαρμογής το συντομότερο δυνατόν, στο 
δίκαιο επιμερισμό του κόστους προσαρμογής 
και την κοινωνικά δίκαιη κατανομή του οφέ-
λους της ήδη δρομολογημένης ανάκαμψης 
και την ανάπτυξη, ώστε να μειωθεί η ανεργία. 
«Ο προϋπολογισμός αυτός έχει και κοινωνικό 
πρόσωπο: Πρώτον, θεσμοθετεί και χρηματο-
δοτεί το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης για 
όλη τη χώρα με 760 εκατ. ευρώ για 250 χι-
λιάδες νοικοκυριά. Δεύτερον, δίνει, επιπλέον, 
ενίσχυση του Κοινωνικού Προϋπολογισμού 
για Υγεία, Παιδεία και Πρόνοια με 300 εκατ. 
ευρώ και τρίτον, προστατεύει την πρώτη κα-
τοικία για τα οικονομικά ευάλωτα νοικοκυριά 
με 100 εκατ. ευρώ», επισήμανε ο γενικός ει-
σηγητής του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ίδιος αναφερόμενος 
στο φορολογικό σκέλος, υπογράμμισε ότι η 
κυβέρνηση είναι υποχρεωμένη να πετύχει 
τους δημοσιονομικούς στόχους στους οποί-
ους έχει δεσμευτεί, αλλά επειδή αναγνωρίζει 
τη μεγάλη φορολογική επιβάρυνση έχει λάβει 
μέτρα μακροοικονομικής αντιστάθμισης: την 
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών 
της τάξης 2% του Α.Ε.Π. μέσα στο 2016 και 
άλλου 2% του ΑΕΠ μέσα στο Ιούνιο του 2017, 
την ενίσχυση του κοινωνικού προϋπολογι-
σμού και τη διεύρυνση φορολογικής βάσης 
με τη νομοθέτηση ηλεκτρονικών συναλλαγών. 
«Η διεύρυνση της φορολογικής βάσης είναι 
ο μόνος τρόπος για να μπορέσουμε έτσι να 
μειώσουμε τους φορολογικούς συντελεστές», 
είπε ο κ. Μπγιάλας. Απευθυνόμενος στη ΝΔ 
την κάλεσε να εγκαταλείψει τα αφηγήματα 
του success story γιατί έχουν καταρριφθεί 
στην πράξη με το ιστορικό της αποτυχίας της. 
«Η δική σας αριθμητική είναι μόνο η πρό-
σθεση των δεινών του ελληνικού λαού. Δεν 
είναι η αφαίρεση των δεινών αυτών που εί-
ναι η δική μας πολιτική», είπε και τόνισε ότι 
«αυτό που φοβάται η ΝΔ είναι η επιτυχία της 
κυβέρνησης και του προγράμματος και η έξο-
δος της χώρας από την επιτροπεία και γι΄αυτό 

έχει επενδύσει στην κινδυνολογία». «Το σχέ-
διο της αριστερής παρένθεσης έγινε ένα σχέ-
διο δεξιάς τελείας», είπε επίσης ο κ. Μπγι-
άλας που κατηγόρησε τη ΝΔ ότι δραπέτευσε 
από την εξουσία διότι το πρόγραμμα της είχε 
αποτύχει, όπως είχε αποτύχει και να πιάσει 
τους στόχους του πρωτογενούς πλεονάσμα-
τος. Κατήγγειλε επίσης ότι το πρόγραμμα της 
ΝΔ οδηγεί σε απολύσεις, σε δημοσιονομικό 
εκτροχιασμό και σε 4ο Μνημόνιο. «Θα ακού-
σουμε πολλά τις πέντε αυτές ημέρες. Όμως η 
κυβέρνηση προχωρά για να βγάλει τη χώρα 
από το βούρκο που εσείς τη ρίξατε. Το 2019 
θα κριθούμε οπότε αποτοξινωθείτε από την 
επιθυμία της εξουσίας και στηρίξετε την πο-
ρεία προς τα εμπρός», είπε ο γενικός εισηγη-
τής του ΣΥΡΙΖΑ.
-Τη θέση ότι και η ίδια η Νέα Δημοκρατία δεν 
πίστευε στο «success story» του 2014 δια-
τύπωσε ο ειδικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Δη-
μήτρης Μάρδας. «Το 2015 επιστρέψαμε 16,1 
δισεκατομμύρια σε ΔΝΤ, Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και σε διεθνείς πιστωτές. Αυτό 
το ποσό πώς θα καλυπτόταν από τη Νέα Δη-
μοκρατία; Θα έβγαινε στις αγορές με 4,5% και 
5% επιτόκιο;», αναρωτήθηκε και πρόσθεσε ότι 
τα 16,1 δις δύσκολα απαντώνται χωρίς μνημό-
νιο. Αναφερόμενος στην κριτική που δέχεται 
η κυβέρνηση ότι διώχνει επενδύσεις, ο γενι-
κός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ ανέφερε: «Εμείς 
για πρώτη φορά συγκεντρώσαμε ως κυβέρ-
νηση τις δεκατέσσερις μεγάλες επενδύσεις οι 
οποίες χρόνιζαν και δεν περπατούσαν σε αυ-
τήν τη χώρα. Αυτές τις επενδύσεις προσπα-
θούμε να τις απεμπλέξουμε, περίπτωση-πε-
ρίπτωση». Κατηγόρησε επίσης τη ΝΔ ότι δεν 
εξέδωσε τις αποφάσεις για την εφαρμογή του 
νόμου για το λαθρεμπόριο καυσίμων.
-Ο ειδικός εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Ιωάννης 
Γκιόλας είπε ότι η απόφαση του Eurogroup 
συνιστά μια τεράστια επιτυχία της κυβέρ-
νησης και ένα αποφασιστικό βήμα για την 
έξοδο της οικονομίας από την κρίση. Η στά-
ση της κυβέρνησης παρέμεινε αταλάντευτη 
διατηρώντας τις διατυπωμένες θέσεις της 
στα εργασιακά και απέναντι στις παράλογες 
απαιτήσεις για τα πρωτογενή πλεονάσματα 
και για πρόσθετα μέτρα μετά το τέλος του 
προγράμματος. Είπε επίσης ότι ο προϋπολο-
γισμός προσπαθεί να διατηρήσει τη δημοσιο-
νομική ισορροπία, να στηρίξει την οικονομική 
δραστηριότητα, να αυξήσει το επίπεδο των 
δημόσιων επενδύσεων όπου η οικονομία δεν 
μπορεί, να αναδιανείμει τους διαθέσιμους 
πόρους για την κοινωνική συνοχή.

Στην Ολομέλεια της Βουλής η συζήτηση  
για τον προϋπολογισμό του 2017
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«Οι πολίτες φορτώνονται με φόρους, η φορο-
διαφυγή συνεχίζεται, οι επενδύσεις δεν έρχο-
νται» τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης της ΝΔ
«Και θα ζήσετε εσείς καλά και ο λαός χειρότερα…», είναι η φράση με 
την οποία άνοιξε την ομιλία του στον Προϋπολογισμό, ο γενικός εισηγη-
τής της ΝΔ Κώστας Χατζηδάκης, σχολιάζοντας τα όσα ανέφερε ο συνά-
δελφος του, του ΣΥΡΙΖΑ, λίγο νωρίτερα. «Κοιτάξτε γύρω σας, δείτε τις 
δημοσκοπήσεις που λένε ότι το 97% των πολιτών δηλώνουν ότι η ζωή 
τους χειροτέρευσε. Δεν υπάρχει αμφιβολία σε κανέναν πολίτη, ότι τα 
πράγματα έχουν γίνει αρκετά χειρότερα σε σχέση με το τέλος του 2014», 
είπε ο γενικός εισηγητής της ΝΔ. «Το 2014 που οι ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ αποφά-
σισαν να ρίξουν την προηγούμενη τρισκατάρατη κυβέρνηση, η χώρα είχε 
ένα λειτουργικό τραπεζικό σύστημα. Σήμερα έχει ένα καθεστώς capital 
controls, τα οποία επιβλήθηκαν μετά την ηρωική διαπραγμάτευση και 
το δημοψήφισμά και προβλέπεται να παραμείνουν και το 2017», είπε ο 
κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε ότι το 2014 οι καταθέσεις στις ελληνικές 
τράπεζες ήταν 173 δισ. ευρώ. Σήμερα είναι μόνο 133 δισ. ευρώ. Το 2014 
η χώρα είχε βγει δοκιμαστικά στις αγορές, με 5ετές ομόλογο με επιτόκιο 
4,95%. Σήμερα, αν θεωρητικά δανειζόμασταν από τις αγορές θα δανει-
ζόμασταν με επιτόκιο μεγαλύτερο από του Βιετνάμ! Το 2014 η χώρα είχε 
ανάπτυξη 0,8% και οι προβλέψεις της Κομισιόν έκαναν λόγο για ανά-
πτυξη 2,9% το 2015 και 3,7% το 2016. Αντ' αυτού είχαμε ύφεση -0,2% το 
2015 και -0,3% το 2016. «Σήμερα τι επιδιώκετε; Να ξαναγυρίσει η χώρα 
σε ρυθμούς ανάπτυξης, δηλαδή εκεί που ήταν το 2014, και να βγει με 
τις πατερίτσες της ποσοτικής χαλάρωσης - και μακάρι να το καταφέρετε 
- δοκιμαστικά στις αγορές, δηλαδή εκεί που ήταν το 2014!» συμπέρανε 
ο κ. Χατζηδάκης, για να συμπληρώσει στη συνέχεια: «Ξέρετε τι συμπε-
ραίνω; Ότι εσείς, τελικά, είστε οι πιο φανατικοί οπαδοί του κ. Σαμαρά 
και του κ. Βενιζέλου! Διότι επιδιώκετε να μας γυρίσετε εκεί που μας 
είχαν πάει πριν 3 χρόνια!», είπε ο κ. Χατζηδάκης. Ο κ. Χατζηδάκης ανα-
φέρθηκε και στην απόφαση του Eurogroup για το χρέος, σημειώνοντας 
πως ουσιαστικά όσα χρωστούσαμε θα συνεχίσουμε να χρωστάμε - και 
πρόκειται απλώς για μια ρύθμιση εξυπηρέτησης του χρέους έως το 2060 
και με την κυβέρνηση να αποδέχεται την διατήρηση πλεονάσματος 3,5 
μεσοπρόθεσμα. « Τώρα έχουμε νέους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς σε 
σχέση με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος. Δεν τα παραγνωρίζω, 
φυσικά. Πρέπει, ωστόσο, να μην κοροϊδεύουμε τους Έλληνες πολίτες. 
Τα μέτρα αυτά δεν οδηγούν, σε καμία περίπτωση, σε ονομαστική μείωση 
του χρέους. Όσα οφείλαμε, αυτά θα εξακολουθήσουμε να οφείλουμε. 
Πρόκειται, απλώς, για μια παρέμβαση που οδηγεί σε τροποποίηση επί 
τα βελτίω του σεναρίου του ΔΝΤ για την εξυπηρέτηση του χρέους μέ-
χρι το 2060.Και σε αντιστάθμισμα για αυτό, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε 
τη Δευτέρα στο Eurogroup να διατηρήσει τον στόχο για το πρωτογενές 
πλεόνασμα, όχι στο 2% όπως έλεγε, αλλά στο 3,5% του ΑΕΠ, και μάλι-
στα μεσοπρόθεσμα! Τι σημαίνει αυτό; Σχεδόν 3 δισ. παραπάνω μέτρα 
κάθε χρόνο. Μέτρα που δεν ήταν στον ορίζοντα 2 χρόνια πριν. Μέτρα για 
τα οποία, μάλιστα, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να υπάρξει ένας μόνιμος 
κόφτης που να τα εξασφαλίσει!», είπε ο κ. Χατζηδάκης και πρόσθεσε: 
«Κοντολογίς, μικρής κλίμακας παρέμβαση για το χρέος με βαριά μέτρα 
για κάθε νοικοκυριό. Κι ακόμα χειρότερα, κυβερνητικοί πανηγυρισμοί 
ενώ παρατείνονται τα μνημόνια, η επιτροπεία και ο διεθνής οικονομικός 
έλεγχος» σημείωσε. «Επιδιώκατε ελάφρυνση του χρέους χωρίς μνημό-
νιο και πήρατε μνημόνιο χωρίς ουσιαστική ελάφρυνση του χρέους!».
Ο γενικός εισηγητής της ΝΔ επέκρινε την κυβέρνηση για το κόστος της 
κυβερνητικής διαπραγμάτευσης και αναφέρθηκε στις εκτιμήσεις του δι-
οικητή της ΤτΕ για τις απώλειες από την διαπραγμάτευση αυτή, αλλά και 
του επικεφαλής του ESM: «Το κόστος των χειρισμών της κυβέρνησης 

βαραίνει τη χώρα και σήμερα. Είναι ενδεικτικό ότι ο διοικητής της Τρά-
πεζας της Ελλάδας είχε μιλήσει για κόστος 86 δισ. ευρώ από τη διαπραγ-
μάτευση Τσίπρα-Βαρουφάκη. Ο κ. Ρέγκλινγκ του ESM είχε μιλήσει για 
100 δισ.», είπε και πρόσθεσε ότι το κόστος που επέφερε αυτή η διαπραγ-
μάτευση για κάθε νοικοκυριό φθάνει τα 10.200 ευρώ. Και δεν είναι μόνο 
η ζημία μέχρι εδώ. Η απόφαση του Eurogroup, μιλάει για πρωτογενές 
πλεόνασμα και ενεργoποίηση του κόφτη σε μεσοπρόθεσμη βάση», είπε 
ο κ. Χατζηδάκης και επέμεινε ότι μονιμοποιείται η παρουσία της τρόι-
κας στην Ελλάδα και έρχεται το νέο μνημόνιο. Ταυτόχρονα επισήμανε 
ότι όλες οι προβλέψεις του Προϋπολογισμού είναι συνδεδεμένες με την 
πραγματοποίηση μεταρρυθμίσεων, αλλά είναι γνωστό ότι η κυβέρνηση 
έχει αλλεργία στις μεταρρυθμίσεις.  «Συνδέετε την πρόβλεψή σας για 
ανάπτυξη 2,7% με την πρόβλεψη για αύξηση της ιδιωτικής κατανάλωσης 
και των επενδύσεων. Λέτε ότι θα αυξηθεί κατά 1,8% η ιδιωτική κατανάλω-
ση, τη στιγμή που φορτώνετε με τόσα φορολογικά βάρη τους πολίτες!», 
είπε ο κ. Χατζηδάκης και υπογράμμισε ότι οι φόροι που θα επιβαρύνουν 
τους πολίτες είναι ουσιαστικά ένας καινούργιος ΕΝΦΙΑ:  «Τι διαπιστώ-
νουμε στη δομή του προϋπολογισμού; Φόρους! Τους αγαπημένους σας 
φόρους! Συγκεκριμένα, νέους φόρους ύψους 2,5 δισ. ευρώ για το 2017. 
Ένας νέος ΕΝΦΙΑ δηλαδή! Ο ΕΝΦΙΑ που κατά τον κ. Τσίπρα, δεν διορ-
θώνεται, καταργείται, τελικά, όμως διπλασιάζεται!», είπε ο κ. Χατζηδά-
κης. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι αυξάνονται οι φόροι τη στιγμή που 
το ληξιπρόθεσμο υπόλοιπο οφειλών προς το Δημόσιο αυξήθηκε από τα 
75,2 δισ. ευρώ το 2014 στα 91,5 δισ. ευρώ τον Αύγουστο του 2016, ενώ 
οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία από 15,3 το 2014 
έφτασαν τα 16,6 δισ. τον Ιούνιο του 2016. Σχολιάζοντας το επιχείρημα 
της κυβέρνησης ότι ο Προϋπολογισμός έχει κοινωνικό πρόσημο, είπε: 
«Φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει όταν επιβάλλει φόρους, ισχυριζόμενος 
ότι συμβάλλουν στην κοινωνική δικαιοσύνη! Πείτε μας λοιπόν: Οι βιομή-
χανοι και οι εφοπλιστές θα πληρώσουν 437 εκατ. ευρώ λόγω αύξησης 
του ΦΠΑ; 422 εκατ. λόγω αύξησης της φορολογίας στα ενεργειακά προϊ-
όντα; 89 εκατ. λόγω τελών στη συνδρομητική τηλεόραση και στην κινητή 
τηλεφωνία; 62 εκατ. λόγω αύξησης του φόρου στον ζύθο; 62 εκατ. λόγω 
φόρου στον καφέ; 142 εκατ. λόγω φόρων στα τσιγάρα;». Είπε επίσης, ότι 
την ίδια ώρα που οι πολίτες φορτώνονται με φόρους, η φοροδιαφυγή 
συνεχίζεται, οι επενδύσεις δεν έρχονται, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του 
Δημοσίου αυξάνονται, μπαίνουν λουκέτα στις επιχειρήσεις και οι «διαρ-
θρωτικές αλλαγές» της κυβέρνησης, «μας πάνε πίσω αντί να μας πάνε 
μπροστά».

-Ο ειδικός εισηγητής της ΝΔ Απόστολος Βεσυρόπουλος αναφερόμενος 
στην απόφαση του Eurogroup, είπε ότι ο κ. Τσίπρας πανηγυρίζει αλλά 
«όση αλήθεια είχε το αφήγημα ότι θα βαράμε τα νταούλια και θα παί-
ζουν οι αγορές, άλλη τόση έχει και το σημερινό αφήγημα το οποίο είναι 
ότι μειώθηκε το χρέος χάρη στην σκληρή διαπραγμάτευση που έκανε η 
σημερινή κυβέρνηση».

«Όποτε η κυβέρνησή σας έχει κάνει σκληρή διαπραγμάτευση, όπως την 
εννοείτε εσείς, το αποτέλεσμα είναι νέα μέτρα και νέο σκληρό μνημό-
νιο», επέμεινε ο ειδικός εισηγητής της ΝΔ και πρόσθεσε πως η κυβερ-
νητική πλειοψηφία πρέπει να προετοιμαστεί για την ώρα της αλήθειας 
που είναι όταν θα ψηφίσουν το μεσοπρόθεσμο, τα νέα μέτρα και το νέο 
μνημόνιο διαρκείας. «Τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος δεν έχουν 
άμεσο και ορατό όφελος», είπε ο κ. Βεσυρόπουλος και πρόσθεσε ότι 
έρχονται νέα μέτρα από τον κόφτη διαρκείας και με πλεονάσματα 3,5% 
μετά το 2018, που μόνο με αίμα μπορεί να προκύψουν. Ανέφερε ακόμη 
ότι η χώρα χρειάζεται εκλογές, πολιτική αλλαγή και νέο πρωθυπουργό.
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Περικοπές σε συντάξεις και 
κοινωνικά επιδόματα και νέους 
φόρους επισήμανε ο Γιάννης 
Κουτσούκος της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης
«Αυτοί που θα έσκιζαν τα μνημόνια, υπογράφουν τώρα 
με κλειστά τα μάτια», δήλωσε ο γενικός εισηγητής της 
Δημοκρατικής Συμπαράταξης Γιάννης Κουτσούκος, ση-
μειώνοντας ότι συζητάμε έναν προϋπολογισμό, με επώ-
δυνα μέτρα, περικοπές, φόρους σε βάρος όλων των κοι-
νωνικών ομάδων, ενώ θα μπορούσαμε να έχουμε γυρίσει 
σελίδα εδώ και καιρό. «Ο δεύτερος Προϋπολογισμός της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ, όπως και ο πρώτος (του 
2016), ενσωματώνει το κόστος που σώρευσε σε βάρος 
του λαού η κυβερνητική πολιτική. Το 3ο αχρείαστο και 
επαχθέστερο μνημόνιο, ως αποτέλεσμα μιας διαπραγ-
ματευτικής τακτικής που έφερε τη χώρα στο χείλος του 
γκρεμού, έγινε με όρους υποταγής και είχε ως αποτέ-
λεσμα νέα δυσβάσταχτα μέτρα δημοσιονομικής προ-
σαρμογής», είπε ο γενικός εισηγητής της Δημοκρατικής 
Συμπαράταξης. Υπογράμμισε ότι η φοροκεντρική πολιτι-
κή, έχει εξαντλήσει τους πολίτες, κάτι που αποδεικνύεται 
από την αύξηση των ληξιπρόθεσμων χρεών και πρόσθε-
σε ότι το φάντασμα του «κόφτη» πλανάται πάνω από την 
κυβέρνηση και την αναγκάζει σε μεθοδεύσεις λογιστικού 
χαρακτήρα και τακτοποιήσεις, για να αποφύγει την εφαρ-
μογή του, σε βάρος όμως της πραγματικής οικονομίας, 
που στενάζει από έλλειψη ρευστότητας. Ο Γιάννης Κου-
τσούκος, κατήγγειλε ότι η υπέρβαση του στόχου για το 
πρωτογενές αποτέλεσμα το 2016, σύμφωνα με τις προ-
βλέψεις του Προϋπολογισμού, κατά 1,032 δισ. ή 0,59% του 
ΑΕΠ είναι αποτέλεσμα επαχθών μέτρων δημοσιονομικής 
προσαρμογής, δεν έχει καμία σχέση, ούτε με ανάπτυξη, 
ούτε με πάταξη της φοροδιαφυγής, ούτε με νοικοκύρεμα, 
αλλά οφείλεται καθαρά στα μέσα δημοσιονομικής προ-
σαρμογής, που έπληξαν όλες τις κοινωνικές ομάδες με 
πρόσθετους έμμεσους και άμεσους φόρους, αυξήσεις 
εισφορών, περικοπές συντάξεων. Ο γενικός εισηγητής 
της Δημοκρατικής Συμπαράταξης κατήγγειλε επίσης ότι 
προβλέπονται περικοπές δαπανών που αφορούν σε συ-
ντάξεις και κοινωνικά επιδόματα.

«Τσακίζονται εργατικά δικαιώματα 
για να έρθει η «ανάπτυξη» και η 
«ανταγωνιστικότητα», κατήγγειλε ο 
Νίκος Καραθανασόπουλος του ΚΚΕ
«Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ - ΑΝΕΛ με την πολιτική της, νο-
μιμοποίησε τα προηγούμενα μνημόνια και μέτρα και 
πάτησε σε αυτά με το τρίτο μνημόνιο, συνεχίζοντας με 
την περικοπή μισθών και συντάξεων, με αύξηση των 
φόρων», ανέφερε ο γενικός εισηγητής του ΚΚΕ Νίκος 
Καραθανασόπουλος και κατήγγειλε ότι η σημερινή κυ-
βέρνηση «ήρθε να κάνει και την βρώμικη δουλειά. Το 
έγκλημα που δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν οι προ-
ηγούμενοι, ήρθε να το κάνει η σημερινή κυβέρνηση με 
τους αντιασφαλιστικούς νόμους και τις ιδιωτικοποιή-

σεις». Ο γενικός εισηγητής του ΚΚΕ είπε ότι τσακίζονται 
εργατικά δικαιώματα για να έρθει η «ανάπτυξη» και η 
«ανταγωνιστικότητα», που επιδιώκουν οι καπιταλιστικοί 
όμιλοι με ανατροπές στο ασφαλιστικό, με την κατάργηση, 
με φθηνά εργατικά χέρια για την αύξηση της παραγωγής. 
Ο Νίκος Καραθανασόπουλος κατηγόρησε την κυβέρνη-
ση ότι προσπαθεί να κρύψει ότι η λιτότητα θα συνεχιστεί 
πολλά χρόνια ακόμη και στο μεταξύ μια σειρά κλάδων 
θα εξαφανιστούν με την εφαρμογή ενός οικονομικού 
μοντέλου, που θα καταστρέψει παραγωγικές δυνάμεις. 
Αναρωτήθηκε επίσης, ποιός μπορεί να πιστέψει ότι θα 
έχουμε συνεχή και αδιατάραχτη ανάπτυξη 3,5% επί μια 
δεκαετία, την ίδια ώρα μάλιστα, που χαμηλοί ρυθμοί 
ανάπτυξης μαστίζουν όλα τα καπιταλιστικά κράτη. Ο ίδιος 
αναφερόμενος στην απόφαση του Eurogroup, είπε ότι η 
«ελάφρυνση του χρέους» θα πρέπει να συνοδεύεται από 
μέτρα που θα εξυπηρετούν το κεφάλαιο, ενώ τα σπασμέ-
να θα τα πληρώνει το λαός, που θα συνεχίσει να ματώνει 
διαχρονικά, για τη στήριξη της επιχειρηματικής δραστη-
ριότητας. Ο γενικός εισηγητής του ΚΚΕ, είπε ακόμη ότι ο 
προϋπολογισμός είναι αντιλαϊκός με αύξηση φορολογι-
κών εσόδων, που θα προκύψει από την φορολογία των 
φυσικών προσώπων και τους έμμεσους φόρους την ίδια 
ώρα που τα φορολογικά έσοδα από τους επιχειρηματι-
κούς ομίλους θα είναι ποσοστιαία, πολύ κάτω από το πο-
σοστό φόρων που θα επιβαρύνει τα λαϊκά εισοδήματα. Το 
«αιματοβαμμένο πλεόνασμα» θα προκύψει όπως είπε, θα 
από μειώσεις κοινωνικών δαπανών και από τις αλλαγές 
στην κοινωνική ασφάλιση. 

«Το 97% των παρεμβάσεων αφορά 
σε αυξήσεις φόρων και μόλις το 3% 
σε περικοπές δαπανών» είπε ο  
Γ. Αμυράς από το Ποτάμι
Ο γενικός εισηγητής του Ποταμιού Γιώργος Αμυράς 
αναφερόμενος στην απόφαση του Eurogroup, είπε ότι 
η κυβέρνηση δεσμεύθηκε χθες για την διατήρηση του 
στόχου του πρωτογενούς πλεονάσματος σε μεσοπρόθε-
σμη βάση, που μπορεί να είναι από 3 έως 10 έτη και ο 
δημοσιονομικός κόφτης παρατείνεται και μετά το 2018 
και ουσιαστικά μονιμοποιείται. Ο ίδιος είπε ακόμη ότι η 
κυβέρνηση χειροτέρευσε τα οικονομικά μεγέθη για να 
τα βελτιώσει από το 2040 και μετά και κατηγόρησε την 
κυβέρνηση ότι αντί να τρέξει τις μεταρρυθμίσεις, τις 
εγκαταλείπει και αντί να δει πως θα δημιουργήσει νέες 
θέσεις εργασίας, προστατεύει το κομματικό κράτος. 
«Διαβάζοντας τον Προϋπολογισμό βλέπουμε ότι το 97% 
των παρεμβάσεων αφορά σε αυξήσεις φόρων και μόλις 
το 3% σε περικοπές δαπανών. Το κράτος -ή για να ακριβο-
λογούμε το κομματικό κράτος- συνεχίζει να αυξάνει σαν 
να μην υπάρχει κρίση, σαν να μην εξαρτιόμαστε πλήρως 
από τις δόσεις των δανειστών», είπε ο Γιώργος Αμυράς 
και αμφισβήτησε την επίτευξη των στόχων λέγοντας: «Η 
ιδιωτική κατανάλωση, λέτε, θα αυξηθεί κατά 1,8%, ενώ το 
διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών θα μειωθεί. Πώς συμ-
βιβάζονται αυτά τα δύο; Οι εξαγωγές, λέτε και προϋπολο-
γίζετε, ότι θα εκτιναχθούν κατά 5,3%, όταν οι φόροι των 
επιχειρήσεων είναι αυξημένοι, ενώ για τις επενδύσεις, 

λέτε, ότι θα σπάσουν κάθε ρεκόρ με άνοδο 9,1%, όταν τα 
"capital controls" ζουν και βασιλεύουν».

«Ο Προϋπολογισμός είναι ο σημα-
ντικότερος της δεκαετίας» δήλωσε 
ο Δ. Καμμένος των ΑΝΕΛ
«Αυτός ο Προϋπολογισμός είναι ο σημαντικότερος της 
τελευταίας δεκαετίας. Οι λόγοι είναι ευνόητοι. Δεν τον 
υπερψηφίζουμε επειδή συγκυβερνούμε, αλλά γιατί πρέ-
πει να πετύχει», είπε ο γενικός εισηγητής των Ανεξάρ-
τητων Ελλήνων Δημήτρης Καμμένος και πρόσθεσε πως 
«αν δεν πετύχει ο Προϋπολογισμός, έχουμε καταστραφεί 
όλοι» και «όποιος και να έρθει να κυβερνήσει το 2018, 
το 2019, όπως και να τον λένε, με αποτυχία στον προϋ-
πολογισμό του 2017 σε αυτά που γράψαμε με πόνο και 
αίμα, στα δημοσιονομικά και τους φόρους, πρέπει να έχει 
πετύχει ο προϋπολογισμός». Ο γενικός εισηγητής των 
Ανεξάρτητων Ελλήνων αναφέρθηκε σε όσα κληροδότησε 
η προηγούμενη κυβέρνηση στην σημερινή, ανάμεσα στα 
οποία 998.000 νέους άνεργους, 80 δισ. κόκκινα δάνεια, 
διαλυμένες τράπεζες, ΤΧΣ και δύο επίσημες χρεοκοπίες. 
«Εμείς δεν υπάρχει περίπτωση να καταθέσουμε στεφάνι 
στο PSI που θέλουνε αυτοί. Σάβανο ήταν το PSI και το 
φόρτωσαν όλο στον ελληνικό λαό. Κατέστρεψαν την Ελ-
λάδα, χρεοκόπησε δύο φορές, δεν μπορούσε να βγει στις 
αγορές», είπε ο Δημήτρης Καμμένος για όσους ασκούν 
κριτική στην απόφαση του Eurogroup.

Ακυρώνονται σοβαρές επενδυτι-
κές ενέργειες επισήμανε ο Μ. Γε-
ωργιάδης της Ένωσης Κεντρώων
Ο γενικός εισηγητής της Ένωσης Κεντρώων, Μάριος 
Γεωργιάδης, για την χθεσινή απόφαση του Eurogroup, 
αναφερόμενος στον Προϋπολογισμό του 2017, επικαλέ-
στηκε την έκθεση του κοινοβουλευτικού γραφείου του 
Προϋπολογισμού, για να σημειώσει στη συνέχεια, ότι οι 
προβλέψεις του είναι αυθαίρετες. Χαρακτήρισε ανεδαφι-
κή την πρόβλεψη για την αύξηση του ΑΕΠ, δεδομένου 
ότι και το 2016 και το 2017 θα είναι χρονιές ύφεσης. 
Αντίστοιχες εκτιμήσεις διατύπωσε και για τις αποκρατι-
κοποιήσεις, σημειώνοντας ότι η κυβέρνηση έπεσε έξω το 
2016 στις προβλέψεις της και η πραγματικότητα λέει πως 
ακυρώνονται σοβαρές επενδυτικές ενέργειες. Στο σημείο 
αυτό επικαλέστηκε την περίπτωση του Ελληνικού, για την 
οποία επένδυση αναβάλλεται συνεχώς η ημερομηνία κύ-
ρωσης της σύμβασης παραχώρησης, και είναι άγνωστο 
πότε θα ολοκληρωθεί το σχέδιο ολοκληρωμένης ανάπτυ-
ξης. Ο κ. Γεωργιάδης επικαλέστηκε και την περίπτωση 
της πώλησης της ΔΕΣΦΑ στη SOCAR, κάνοντας λόγο για 
«φιάσκο» και λέγοντας ότι «αυτή η τρύπα αποτελεί τρανή 
απόδειξη ότι ο Προϋπολογισμός είναι πλασματικός».  Ο 
Μάριος Γεωργιάδης αναφέρθηκε στην περίπτωση του 
Εμίρη του Κατάρ, μίλησε για ακύρωση των υδατοδρομί-
ων, μίλησε για αδυναμίες απορρόφησης κονδυλίων μέσω 
ΕΣΠΑ και την «τεράστια αποβιομηχάνιση», τα λουκέτα 
επιχειρήσεων λόγω της υπερφορολόγησης και της έλλει-
ψης ρευστότητας.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
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Αυξημένοι έως 36,3% θα είναι οι φόροι που θα κληθούν να 
πληρώσουν το 2017 πάνω από 2 εκατ. φορολογούμενοι για τα 
εισοδήματα από ακίνητα τα οποία απέκτησαν το 2016.
Αιτία για την εξέλιξη αυτή θα είναι η εφαρμογή της νέας 
φορολογικής κλίμακας για τα εισοδήματα από ακίνητα, στην 
οποία οι συντελεστές φόρου έχουν αυξηθεί από τα επίπεδα του 
11%-33% στα επίπεδα του 15%-45%. Σύμφωνα, ειδικότερα, με την 
παράγραφο 7 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 που τέθηκε σε ισχύ 
για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2016, οι συντελεστές 
φόρου για τα ενοίκια και τα λοιπά εισοδήματα από ακίνητα 
αυξάνονται:
από 11% σε 15% για το τμήμα ετησίου εισοδήματος από 1 μέχρι 
12.000 ευρώ,
από 33% σε 35% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 
12.001 έως τα 35.000 ευρώ,
από 33% σε 45% για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος από τα 
35.001 και άνω.
Όπως αναφέρει το fpress, επιπλέον, σύμφωνα με την παράγραφο 
8 του άρθρου 112 του ν. 4387/2016 τα εισοδήματα του φορολογικού 
έτους 2016 και των επομένων φορολογικών ετών, τα οποία 
υπερβαίνουν ετησίως τα 12.000 ευρώ, θα επιβαρύνονται με νέα 
κλίμακα ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης, στην οποία θα ισχύουν 
συντελεστές κλιμακούμενοι από 2,2% έως και 10%.
Με την ισχύουσα μέχρι και για τα εισοδήματα του 2015 κλίμακα, η 
ειδική εισφορά αλληλεγγύης επιβαλλόταν στο συνολικό ατομικό 
ετήσιο εισόδημα κάθε φορολογούμενου -πραγματικό ή τεκμαρτό 
προερχόμενο από όλες τις πηγές- εφόσον αυτό υπερέβαινε τις 
12.000 ευρώ, με ένα συντελεστή που διαμορφωνόταν ως εξής:
 0,7% για ετήσια εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ
 1,4% για ετήσια εισοδήματα από 20.001 έως 30.000 ευρώ
 2% για ετήσια εισοδήματα από 30.001 έως 50.000 ευρώ
  4% για ετήσια εισοδήματα από 50.001 έως 100.000 ευρώ
  6% για ετήσια εισοδήματα από 100.001 έως 500.000 ευρώ.

ΜΙΑ ΣΥΜφΩΝΙΑ, ΠΟΛΛΕΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΕΣ...

www.naftemporiki.gr

Αναπάντητα έμειναν μετά το Eurogroup της Δευτέρας πολλά 
ερωτήματα που συνδέονται άμεσα με το οικονομικό μέλλον 
της Ελλάδας. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης 
κατέστησαν σαφές ότι θα ζητήσουν από την Ελλάδα να συντάξει 
προϋπολογισμούς με πρωτογενή πλεονάσματα της τάξεως του 
3,5% και μετά το 2018.
Δεν αποσαφηνίστηκε, όμως, αν θα ζητηθεί από την Ελλάδα να 
αναλάβει εδώ και τώρα δεσμεύσεις που εκτείνονται χρονικά πέραν 
της 3ης δανειακής σύμβασης. Ασαφές παρέμεινε το περιεχόμενο 
των μεσοπρόθεσμων μέτρων για τη διευθέτηση του ελληνικού 
χρέους, ενώ στον «αέρα» βρίσκεται και η ενδεχόμενη συμμετοχή 
του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου στο 3ο ελληνικό πρόγραμμα.
Δεν απαντήθηκε το ερώτημα αν το πακέτο με τα βραχυπρόθεσμα 
μέτρα καθιστά βιώσιμο το ελληνικό χρέος, ενώ παραμένει 

απροσδιόριστο το αν με την ολοκλήρωση της β’ αξιολόγησης και 
την ενεργοποίηση των βραχυπρόθεσμων μέτρων η Ευρωπαϊκή 
Κεντρική Τράπεζα θα εντάξει τα ελληνικά ομόλογα στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης.
Μετά το προχθεσινό Eurogroup, η Ελλάδα δεν απέκτησε τον 
ξεκάθαρο «οδικό χάρτη» που επιθυμούσε προκειμένου και οι 
υποψήφιοι επενδυτές να έχουν πλήρη εικόνα για το τι θα γίνει στη 
χώρα τα επόμενα χρόνια. Το μόνο δεδομένο είναι ότι η ελληνική 
κυβέρνηση θα υποχρεωθεί να υλοποιήσει τα προαπαιτούμενα 
του μνημονίου προκειμένου να συνεχιστούν οι εκταμιεύσεις των 
δόσεων που έχουν προγραμματιστεί.
Έτσι, το επόμενο βήμα θα είναι η επαναφορά στην Αθήνα των 
επικεφαλής του κουαρτέτου με στόχο να κλείσει η β’ αξιολόγηση. 
Οι διαφορές που υπάρχουν σε εργασιακό, δημοσιονομικό, αλλά 
και σε θέματα που αφορούν την απελευθέρωση των κλειστών 
επαγγελμάτων καταγράφηκαν και στην επίσημη δήλωση των 
υπουργών Οικονομικών της Ευρωζώνης. Μάλιστα, πλέον 
θεωρείται πολύ δύσκολο να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις 
για την επίτευξη συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο (stuff level 
agreement) μέχρι το τέλος του χρόνου και πιθανότατα θα 
φτάσουμε στο 2017 για να κλείσει και η β’ αξιολόγηση, με την 
οποία θα αποδεσμευτούν περί τα 6 δισ. ευρώ.
Τμήμα της β’ αξιολόγησης είναι και η κατάθεση του 
μεσοπρόθεσμου σχεδίου μέσω του οποίου ανακύπτει το φλέγον 
θέμα των πρωτογενών πλεονασμάτων του 2019 και του 2020. Από 
τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι επιμένουν στο να διατηρηθεί ο στόχος 
του πρωτογενούς πλεονάσματος στο 3,5%, το ΔΝΤ απαιτεί τη λήψη 
πρόσθετων μέτρων για να κλείσει το δημοσιονομικό κενό που 
εντοπίζει για τα δύο συγκεκριμένα έτη.
Αν ληφθεί υπ’ όψιν πως το Ταμείο δεν βλέπει ότι η Ελλάδα μπορεί 
να επιτύχει πλεονάσματα μεγαλύτερα από 1,5%, τότε μένει να 
φανεί πώς θα γεφυρωθεί ένα χάσμα που φτάνει στα 4,2 δισ. ευρώ. 
Η ελληνική κυβέρνηση κατέστησε σαφές ότι δεν θα νομοθετήσει 
μέτρα για το 2019 και για το 2020.
Οι Γερμανοί και οι Ολλανδοί θεωρούν επιβεβλημένη την παρουσία 
του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα, αλλά το ΔΝΤ θέλει «τα νούμερα 
να βγαίνουν» προκειμένου να μπει στο ελληνικό πρόγραμμα. Είναι 
προφανές ότι απαιτείται συμβιβαστική λύση, η οποία προς το 
παρόν δεν φαίνεται στον ορίζοντα.
Με βάση τα σενάρια που κυκλοφορούν, θα παραμείνει ο στόχος 
του 3,5% και μετά το 2018 για συγκεκριμένο αριθμό ετών, ο οποίος 
θα προσδιοριστεί (υπάρχουν χώρες που θέλουν να ισχύσουν για 
3 χρόνια μετά το 2018 και άλλες χώρες -μεταξύ των οποίων η 
Γερμανία- που θέλουν να διατηρηθούν για 10 χρόνια), αλλά αντί 
για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων μέτρων θα αναζητηθεί μια 
δέσμευση από την ελληνική πλευρά, όπως ο δημοσιονομικός 
κόφτης.
- Ο ρόλος του ΔΝΤ
Το ΔΝΤ θα μπορούσε να δεχτεί στόχο για πρωτογενές πλεόνασμα 
της τάξεως του 3,5% και μετά το 2018, αλλά θα προτιμούσε ο 
πήχης να κατέβει χαμηλότερα, προς το 1,5%, έλεγε αξιωματούχος 
του ΔΝΤ μετά το τέλος του Eurogroup, εκτιμώντας επίσης ότι 
οι Ευρωπαίοι θα πρέπει να κάνουν σημαντικότερα βήματα στην 
κατεύθυνση της διευθέτησης του ελληνικού χρέους. Ένα από 
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αυτά θα πρέπει να είναι -κατά το ΔΝΤ- ο προσδιορισμός των 
μεσοπρόθεσμων μέτρων για το χρέος.
Ενώ όμως η ρητορική του ΔΝΤ δείχνει υπέρ της Ελλάδας 
(προσδιορισμός μεσοπρόθεσμων μέτρων και μείωση στόχων 
πρωτογενών πλεονασμάτων), στο εσωτερικό του Eurogroup το 
ΔΝΤ τήρησε διαφορετική στάση, τουλάχιστον όπως προέκυψε από 
τις δηλώσεις του Γερούν Ντέισελμπλουμ.
\Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Eurogroup, το ΔΝΤ 
έδειξε «κατανόηση» στην απόφαση των Ευρωπαίων να μην 
προσδιορίσουν από τώρα τα μεσοπρόθεσμα μέτρα, ενώ δήλωσε 
ότι το Ταμείο δεν έχει πρόβλημα σχετικά με το χρονικό διάστημα 
για το οποίο θα διατηρηθεί το πλεόνασμα του 3,5% «αρκεί 
να βγαίνουν οι αριθμοί» (δηλαδή να υπάρχουν μέτρα που να 
υποστηρίζουν την επίτευξη του στόχου).
Πάντως, το ΔΝΤ δεν έχει δικαιολογήσει για ποιο λόγο εκτιμά ότι 
το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδας μπορεί να φτάσει στο 3,5% 
το 2018 με πρόσθετα μέτρα της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ, αλλά 
το 2019 (που υποτίθεται ότι θα είναι έτος ανάπτυξης) θα πέσει στο 
1,5% αν δεν ληφθούν επιπλέον μέτρα.
- Ανησυχία στην κυβέρνηση μετά τους πρώιμους πανηγυρισμούς
Μετά τους πανηγυρικούς τόνους το βράδυ της Δευτέρας για την 
απόφαση του Eurogroup, η κυβέρνηση δείχνει να ανησυχεί για 
τη στάση του ΔΝΤ και του υπουργού Οικονομικών της Γερμανίας, 
καθώς διαπιστώνει ότι «επιμένουν στη συνέχιση της ακραίας 
πολιτικής λιτότητας». Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης 
Τζανακόπουλος επανέλαβε χθες ότι «η απόφαση του Eurogroup 
σε σχέση με τα βραχυπρόθεσμα μέτρα για το χρέος αποτελεί 
μια σημαντική επιτυχία, αλλά και ένα αποφασιστικό βήμα για 
τη σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας και την πλήρη 
αποκατάσταση της εμπιστοσύνης».
Σημείωσε την απόφαση για μετατροπή των κυμαινόμενων 
επιτοκίων σε σταθερά, ύψους 1,5%, ενώ υποστήριξε ότι η 
κυβέρνηση απέκρουσε υπερβολικές απαιτήσεις για πρωτογενή 
πλεονάσματα ύψους 3,5% για δέκα χρόνια.
Παράλληλα όμως ο κ. Τζανακόπουλος διατύπωσε την έκπληξη-
απορία της κυβέρνησης για τη στάση ενίων εκ των δανειστών μας, 
οι οποίοι αν και εμφανίζονται δημοσίως να διαφωνούν με το ύψος 
των πλεονασμάτων, στη διάρκεια του Eurogroup «βρίσκονταν σε 
απόλυτη ευθυγράμμιση σε ό,τι αφορά τη λιτότητα».
Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημείωσε πως «τα πρωτογενή 
πλεονάσματα είναι το άλλο όνομα της λιτότητας» και έψεξε τη 
στάση του στελέχους του ΔΝΤ Πολ Τόμσεν, ο οποίος «αντί να 
πιέσει για τη μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων, φάνηκε να 
αποδέχεται τις ακραίες θέσεις για δεκαετή συνέχιση του στόχου 
για 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα και να πιέζει την ελληνική 
κυβέρνηση για τη λήψη νέων μέτρων. Το ΔΝΤ δεν μπορεί να πιέζει 
την ελληνική κυβέρνηση για νέα μέτρα και όχι τους Ευρωπαίους 
εταίρους για μείωση των πλεονασμάτων».
Επέμεινε ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα πρέπει να μειωθούν, 
ώστε «να αποκτήσουμε δημοσιονομικό χώρο τόσο για την 
τόνωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, όσο και για την 
ελάφρυνση των πλέον αδύναμων συμπολιτών μας» και υποστήριξε 
ότι «δεν έχει συμφωνηθεί τίποτα μέχρι να συμφωνηθούν όλα».
Ο ίδιος διαμήνυσε, «κατηγορηματικά», ότι:
* Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο οφείλει να κατανοήσει ότι δεν 

πρόκειται να αποδεχτούμε σε καμία περίπτωση την απαίτηση για 
μέτρα μετά τη λήξη του προγράμματος.
* Εμμένουμε σταθερά στη θέση μας ότι η Ελλάδα δεν μπορεί 
να αποτελεί την εξαίρεση στην ευρωπαϊκή κανονικότητα σε ό,τι 
αφορά τις εργασιακές σχέσεις.
* Πρέπει η συζήτηση για τα μεσομακροπρόθεσμα μέτρα για το 
χρέος να συνεχιστεί, με στόχο την περαιτέρω ελάφρυνση του 
χρέους, που θα συμπαρασύρει προς τα κάτω και τα πρωτογενή 
πλεονάσματα, μετά τη λήξη του προγράμματος.
Ο κ. Τζανακόπουλος σημείωσε ότι η κυβέρνηση «αναμένει 
από τις δυνάμεις που έχουν βαρύνοντα ρόλο για το μέλλον της 
Ευρώπης, αλλά και μεγάλες ευθύνες για τα σημερινά αδιέξοδα 
και τη γενικευμένη αβεβαιότητα, ειδικά από τον υπουργό 
Οικονομικών της Γερμανίας, αλλά και από το ΔΝΤ, να παίξουν έναν 
εποικοδομητικό ρόλο στην προσπάθεια που όλοι καταβάλλουμε».
Επισήμανε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει την προσπάθεια για 
μια συνολική συμφωνία ει δυνατόν έως το τέλος του έτους και 
προανήγγειλε πρωτοβουλίες που θα αναλάβει ο πρωθυπουργός 
για να ολοκληρωθεί η αξιολόγηση χωρίς νέα μέτρα και με 
αποκατάσταση του εργασιακού μοντέλου.
Ο κ. Τζανακόπουλος κάλεσε στο εσωτερικό της χώρας να 
κατανοήσουν όλοι την κρισιμότητα των στιγμών και κατηγόρησε 
την αξιωματική αντιπολίτευση ότι έχει επιλέξει μια μίζερη στάση, 
γιατί «είναι σταθερά προσηλωμένη στη στρατηγική του 4ου 
μνημονίου».
- Τα επικείμενα μέτρα
Η εμμονή των Ευρωπαίων εταίρων σε πλεονάσματα ύψους 3,5% 
του ΑΕΠ τροφοδοτεί την απαίτηση του ΔΝΤ για νέα μέτρα, που 
σημαίνει πως στο στόχαστρο μπαίνουν:
1. Όλες οι φοροαπαλλαγές (π.χ. ιατρικές δαπάνες) που έχουν 
απομείνει, κόστους 3,5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 388,7 εκατ. 
ευρώ αφορούν νοικοκυριά και τα 700 εκατ. ευρώ επιχειρήσεις.
2. Το αφορολόγητο όριο και η περαιτέρω μείωσή του, από τις 
8.636 ευρώ στις 5.000 ευρώ, με στόχο την εξοικονόμηση περίπου 
2 δισ. ευρώ. Το μέτρο αυτό κρίνεται αναγκαίο από το ΔΝΤ για τη 
διεύρυνση της φορολογικής βάσης, αφού σύμφωνα με τα επίσημα 
στοιχεία πάνω από το 50% των φορολογουμένων δηλώνουν 
μικρότερα εισοδήματα. Στην περίπτωση υλοποίησης της πρότασης, 
οι επιβαρύνσεις για όσους δηλώνουν εισοδήματα πάνω από το 
συγκεκριμένο ποσό και έως 12.000 ευρώ θα κυμαίνονται από 20 
έως και 800 ευρώ σε ετήσια βάση.
3. Περικοπή ή ακόμη και κατάργηση του ειδικού τρόπου 
φορολόγησης των ναυτικών, που κοστίζει 91,2 εκατ. ευρώ για 
27.318 ναυτικούς. Σήμερα ισχύουν δύο συντελεστές, 15% για 
το εισόδημα των αξιωματικών και 10% για αυτό του κατώτερου 
πληρώματος.
4. Περαιτέρω περικοπή του επιδόματος θέρμανσης από τα 
105 εκατ. ευρώ που αναμένεται να διατεθούν φέτος στους 
δικαιούχους.
5. Κατάργηση της μειωμένης μηνιαίας παρακράτησης φόρου για 
2,9 εκατ. μισθωτούς, που κοστίζει 67,9 εκατ. ευρώ.
6. Μείωση ή ακόμη και κατάργηση της προσωπικής διαφοράς για 
τον υπολογισμό των συντάξεων, που σημαίνει νέες περικοπές από 
20% έως και 35.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ


