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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΑνΑκοινώσεισ υφυπουργου οικονομιΑσ κΑι ΑνΑπτυξησ 
στ. πιτσιορλΑ στο Απε-μπε: 

Μέσα στο 2017 ξεκινά  
η υλοποίηση επενδυτικών  

προγραμμάτων άνω των 3 δις ευρώ

Ανακοίνωση σύγκλησης σε συνεδρίαση  
της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Μέσα στο 2017 θα αρχίσει η υλοποίηση 
επενδυτικών προγραμμάτων που υπερ-
βαίνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό 
θα δημιουργήσει ένα πολύ διαφορετικό 
κλίμα στην οικονομία και αυτό το κλίμα 
με τη σειρά του θα τροφοδοτήσει την 
τάση για νέες επενδύσεις, όπως υπο-
γραμμίζει σε συνέντευξή του στο Αθηνα-
ϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο 
υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 
Στέργιος Πιτσιόρλας. Όπως επισήμανε ο 
υφυπουργός, υπάρχει έντονο επενδυτικό 
ενδιαφέρον για τη χώρα μας ωστόσο συ-
μπλήρωσε ότι «για να αξιοποιηθεί αυτό το 
ενδιαφέρον θα πρέπει εμείς να αλλάξου-
με τον τρόπο που δουλεύουμε». Ο ίδιος 
συνέχισε ότι τους επόμενους μήνες θα 
προωθηθούν, και με πρωτοβουλία του 
υπουργείου Οικονομίας, σημαντικές πα-
ρεμβάσεις προς την κατεύθυνση διαμόρ-
φωσης νέας αναπτυξιακής στρατηγικής 
και διαφορετικού τύπου αντιμετώπισης 
των προβλημάτων που σχετίζονται με τις 
επενδύσεις και την ανάπτυξη και γνω-
στοποίησε ότι, προετοιμάζονται αλλαγές 
στην νομοθεσία για τις στρατηγικές επεν-
δύσεις και για τις συμπράξεις Δημοσίου 
και Ιδιωτικού Τομέα. Για το καθεστώς της 
«χρυσής βίζας» σημείωσε ότι «το τελευ-

ταίο διάστημα διαφαίνεται μια νέα τάση 
που, εάν αξιοποιηθεί, θα έχει θεαματικά 
αποτελέσματα για την οικονομία μας. 
Πρόκειται για το ενδιαφέρον απόκτησης 
κατοικίας στην Ελλάδα από πολίτες που 
προέρχονται από την ταραγμένη και 
ασταθή ευρύτερη γειτονιά μας και δεν 
μιλάω για τουριστική κατοικία». Σχετικά 
με το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων 
ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ την εκτίμησή του 
ότι θα υπάρξουν δεσμευτικές προσφορές 
για το Λιμάνι Θεσσαλονίκης εντός του 
Μαρτίου και για τη έναρξη των εργασιών 
στο Ελληνικό εκτιμά ότι είναι απολύτως 
εφικτό να εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγ-
μα και να ξεκινήσει η αδειοδότηση των 
έργων υποδομής, εντός του έτους. Ο 
υφυπουργός σημειώνει χαρακτηριστικά 
για την αξιοποίηση του βόρειου άξονα 
της χώρας: «Η αξιοποίηση των λιμανιών, 
των οδικών και σιδηροδρομικών δικτύ-
ων, αλλά και των ποταμών θα ανοίξει 
τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης. Το ίδιο 
τεράστιες δυνατότητες θα δημιουργήσει 
η αξιοποίηση των μεγάλων γεωθερμικών 
πεδίων που βρίσκονται στη Βόρεια Ελλά-
δα αλλά και πολύτιμων κοιτασμάτων ορυ-
κτού πλούτου». 

Αναλυτικά η συνέντευξη στη σελ. 6

στο ελληνικό, ο 
υφυπουργός οικο-
νομίας και Ανάπτυ-
ξης εκτιμά ότι είναι 
απολύτως εφικτό να 
εκδοθεί το προ-
εδρικό Διάταγμα 
και να ξεκινήσει η 
αδειοδότηση των 
έργων υποδομής, 
εντός του έτους.

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:

•   Πιτσιόρλας: Μέσα στο 2017 ξεκινά η υλοποίηση 
επενδυτικών προγραμμάτων άνω των 3 δις ευρώ 
(σελ.1,6)

•   Ανακοίνωση σύγκλησης σε συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας ΤΕΕ (σελ.1)

•   Την εθνική στρατηγική για τις δημόσιες συμ-
βάσεις και προμήθειες αποφάσισε το ΚΥΣΟΙΠ 
(σελ.3)

•   Το πρώτο τρίμηνο του 2017 η προκήρυξη του 
Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ (σελ.3)

•   Σε μηνιαία βάση η καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών από τους ελεύθερους επαγγελματίες, 
τους αυτοαπασχολούμενους και από τους έμμι-
σθους του ΕΤΑΑ (σελ.3)

•   Η εγκύκλιος για τα μπλοκάκια (σελ.9,10)

•   Πρόταση ΕΛΠΕ για ενεργειακή αυτονομία 32 
νησιών (σελ.4)

•   Κοινοπρακτικό δάνειο 300 εκατ. ευρώ με επιτό-
κιο 6%, έκλεισε ο ΑΔΜΗΕ (σελ.5)

•   Φάμελλος: στόχος ακόμα και να μηδενιστούν 
τα περιβαλλοντικά πρόστιμα της χώρας το 2017 
(σελ.7)

•   Ορίστηκε ο πρόεδρος και τα εκτελεστικά μέλη 
του ΔΣ της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και 
Περιουσίας (σελ.8)

•   Ρεκόρ αφίξεων τουριστών στην Ελλάδα το 2016 
(σελ.11)

•   Από σήμερα τα νέα δικαστικά τέλη, παράβολα 
και έξοδα (σελ.9)

•   Το σύστημα πρόγνωσης ηλιακών εκλάμψεων 
FLARECAST θα είναι επιχειρησιακά ενεργό στις 
αρχές του 2018 (σελ.12)

•   Ευκαιρίες ανάπτυξης δημιουργούν παγκοσμίως 
οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω κινητών 
τηλεφώνων (σελ.12)

•   Διοργάνωση πανελλήνιου πρωταθλήματος ποδο-
σφαίρου μηχανικών ΤΕΕ 2017 (σελ.2)

•   Προσεχώς (σελ.2)

•   Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.10)

•   Αποκόμματα τύπου (σελ.11-12)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και  
οικονομικές ειδήσεις. Ο Πρόεδρος της προηγούμενης σύνθεσης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Ιωάννης Δαμ. Κυριακόπουλος ανα-

κοινώνει ότι στις 18 και 19 Φεβρουαρίου του 2017 συγκαλείται η Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, που προ-
έκυψε από τις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου του 2016, σε πρώτη ειδική Συνεδρίαση για την εκλογή Οργάνων 
Διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.



 Το 1ο παγκόσμιο συνέδριο για την επιχειρηματική 
συνεργασία θα πραγματοποιηθεί 16 και 17 Φεβρου-
αρίου 2017 στην Ορεστιάδα. Επιχειρήσεις, Ακαδη-
μαϊκά Ιδρύματα, Εμπορικά Επιμελητήρια και τοπικοί 
Δημόσιοι Φορείς από την Ελλάδα, τη Ρουμανία και την 
Βουλγαρία θα έχουν την ευκαιρία να διερευνήσουν 
προοπτικές εμπορικών, βιομηχανικών και ερευνητι-
κών συνεργασιών για την ανάπτυξη του περιφερεια-
κού επιχειρηματικού πλαισίου.
 Η εκδήλωση αποτελεί πρωτοβουλία των Επιμελητη-
ρίων του Έβρου και της Καβάλας και τελεί υπό την 
αιγίδα της Περιφερειακή Ενότητας Έβρου και του Δή-
μου Ορεστιάδας. Η εγγραφή είναι ανοιχτή μέχρι τις 7 
Φεβρουαρίου 2017 (η φόρμα εγγραφής στο συνέδριο: 
https://icec2017.eventbrite.com).
«Σκοπός της εκδήλωσης –επισημαίνεται σε ανακοί-
νωση- είναι η δημιουργία γέφυρας επιχειρηματικής 
συνεργασίας μεταξύ γειτονικών εμπορικών και βιο-
μηχανικών οντοτήτων από τις συμμετέχουσες χώρες. 

Παράλληλα ενισχύεται η ανάπτυξη στέρεων επιχειρη-
ματικών σχέσεων και η ενθάρρυνση των ακαδημαϊκών 
εταίρων να υποστηρίξουν την επιχειρηματική έρευνα 
και την καινοτομία. 
Η εκδήλωση υποστηρίζεται από το Επιχειρηματικό 
Ευρωπαϊκό Δίκτυο (EEN), το Δίκτυο Πράξη (Εθνικό 
Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020) το Τμήμα 
Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημί-
ου Θράκης (DUTH)  και το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογίας (NCRT) μέσω του Ινστιτούτου Εφαρμο-
σμένων Βιοεπιστημών (INAB).
Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να 
αναζητήσουν εμπορική, βιομηχανική συνεργασία και 
συνέργειες μέσω προγραμματισμένων Β2Β συναντή-
σεων, να λάβουν μεμονωμένη συμβουλευτική από 
ειδήμονες, να παρευρεθούν σε στρογγυλά τραπέζια 
και να κατανοήσουν πως τα χρηματοδοτικά εργαλεία 
της Ε.Ε. μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξης της 
επιχείρησής τους».
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ: για την ευρωπαϊκή πρωτοβουλία 
«Shift2Rail Joint Undertaking»   
ΑΘηνΑ

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

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

Υπουργείο Υποδομών και 
Μεταφορών, Επιχείρηση S2R

CSR HELLAS, Συμβούλιο 
ΣΕΒ

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

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Διεθνές συνέδριο  
για την επιχειρηματική συνεργασία 

 Στις αρχές Ιουνίου 2017 στην Αθήνα, θα διεξαχθεί 
φέτος το φετινό final four του 4ου Πανελλήνιου 
Πρωταθλήματος Μηχανικών T.E.E. (Π.Π.Π.Τ.Ε.Ε.). 
Μετά τα τρία επιτυχημένα προηγούμενα final four 
του πανελλήνιου πρωταθλήματος Μηχανικών 
στην Λάρισα, τα Ιωάννινα και την Καλαμάτα ήρθε 
η σειρά της Αθήνας να αναλάβει την φετινή δι-
οργάνωση και να υποδεχθεί τους συμμετέχοντες 
μηχανικούς σε μια γιορτή του αθλητισμού.
Δικαίωμα συμμετοχής έχουν ομάδες μηχανικών 
που προέρχονται από όλα τα Περιφερειακά και 
Τοπικά Τμήματα. Σε περίπτωση δύο ή περισσότε-
ρων ομάδων από κάθε Περιφέρεια, πρόκειται είτε 
να διοργανωθεί προκριματική φάση για τον τελικό 
εκπρόσωπο του Περιφερειακού Τμήματος, είτε να 
στελεχωθεί «μικτή» ομάδα.
Κάθε ομάδα θα πρέπει να δηλώσει τον νόμιμο 
εκπρόσωπό της. Από τους εκπροσώπους των 
ομάδων θα συγκροτηθεί και η "Επιτροπή" διοργά-
νωσης του πρωταθλήματος, όπως ορίζει ο Κανο-
νισμός και θα οριστεί ο τρόπος και οι ημερομηνίες 
διεξαγωγής της προκριματικής και τελικής φάσης 
του πρωταθλήματος.
Δηλώσεις συμμετοχής των ομάδων θα γίνονται 
δεκτές μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2017.
Σημειώνεται ότι ο  συγκεκριμένος θεσμός 
ξεκίνησε με πρωτοβουλία ιδιωτών μηχανικών από 
διάφορα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ και από 
το κεντρικό της Αθήνας, με σκοπό την παρό-
τρυνση των συναδέλφων στη συμμετοχή τους σε 
ομαδικά αθλήματα μέσα από τα οποία θα δίνεται 
η δυνατότητα στους μηχανικούς να αθλούνται, να 
βελτιώσουν την υγεία τους αλλά και να έχουν μία 
διέξοδο στα προβλήματα της καθημερινότητας.
Για δηλώσεις συμμετοχής και σχετικές πληροφο-
ρίες: Στράτος Τσιαμτσιακίρης stratos@ergocad.eu 
, τηλ. 6937346346

Πανελλήνιο πρωτάθλημα 
ποδοσφαίρου Μηχανικών
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Έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του 
επόμενου μήνα από εκείνον που θα επι-
βληθούν, θα καταβάλλονται οι ασφαλιστι-
κές εισφορές από τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες, τους αυτοαπασχολούμενους και 
από τους έμμισθους του Ενιαίου Ταμείου 
Ανεξάρτητα Απασχολούμενουν (ΕΤΑΑ). 
Το ΑΠΕ δημοσίευσε ότι σύμφωνα με από-
φαση του υφυπουργού Κοινωνικών Ασφα-
λίσεων, Τάσου Πετρόπουλου, η καταβολή 
των ασφαλιστικών εισφορών γι' αυτούς 
τους ασφαλισμένους θα γίνεται σε μηνιαία 
βάση. Διευκρινίζεται ότι η μηνιαία καταβο-
λή ξεκινάει από την 1η Ιανουαρίου 2017 και 

μετά.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης 
ανακοίνωσε ότι παρατείνεται έως τις 30 
Ιανουαρίου 2017, η καταληκτική ημερομη-
νία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής επεν-
δυτικών σχεδίων στα δύο καθεστώτα του 
Αναπτυξιακού νόμου 4399/2016, «Γενική 
Εππιχειρηματικότητα» και «Νέες Ανεξάρ-
τητες ΜΜΕ».  Οι ηλεκτρονικοί φάκελοι 
τεκμηρίωσης μπορούν να υποβάλλονται 

μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2017.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η 
Τράπεζα Πληροφοριών (ΤΠ/ΤΕΕ) έχει 
μετεγκατασταθεί στα κεντρικά γραφεία 
του ΤΕΕ στη διεύθυνση Νίκης 4, Αθή-
να. Τα νέα τηλέφωνα του τμήματος της 
ΤΠ/ΤΕΕ είναι το 210.3291230 και fax. 
210.3291290. Τα παλιά τηλέφωνα θα λει-
τουργούν μέχρι τέλος Ιανουαρίου.

Σε μηνιαία βάση η  
καταβολή των ασφαλιστικών 
εισφορών από τους  
ελεύθερους επαγγελματίες, 
τους αυτοαπασχολούμενους 
και από τους έμμισθους  
του ΕΤΑΑ

Παράταση για  
τον Αναπτυξιακό Νόμο

Επικοινωνία με την  
Τράπεζα Πληροφοριών 
ΤΕΕ, στα κεντρικά  
γραφεία ΤΕΕ

Την εθνική στρατηγική για τις δημόσιες συμβάσεις και 
προμήθειες αποφάσισε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικο-
νομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ), το οποίο συνεδερίασε την 
Παρασκευή υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, Γιάννη 
Δραγασάκη. Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση 
της αντιπροεδρίας της κυβέρνησης, το ΚΥΣΟΙΠ ενέκρινε 
την εισήγηση του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Δημήτρη Παπαδημητρίου, για το Σχέδιο Δράσης 
2016-2020, το οποίο θα αναμορφώνει και θα εξυγιαίνει 
το σύστημα των δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών, 
προασπίζοντας το δημόσιο συμφέρον. Με αυτήν την 
πολιτική επιδιώκεται να υλοποιηθούν δύο στόχοι: Α) Η 
αντιμετώπιση νοσηρών φαινομένων και χρόνιων παθο-
γενειών (διαπλοκή, διαφθορά, περιορισμένη συμμετοχή 
προμηθευτών, γραφειοκρατία, χαμηλή ποιότητα των 
προμηθευόμενων ειδών), η οποία με τη σειρά της θα 
οδηγήσει και σε εξοικονόμηση δημόσιων οικονομικών 
πόρων. Β) Να καταστούν οι δημόσιες συμβάσεις και προ-
μήθειες ένα εργαλείο για την αναπτυξιακή πολιτική της 
χώρας και την ενίσχυση των παραγωγικών μικρομεσαίων 
ελληνικών επιχειρήσεων, στο πλαίσιο των κανόνων του 
ανταγωνισμού που ισχύουν σε επίπεδο ΕΕ. Στο Σχέδιο 
Δράσης, στο οποίο έχουν ενσωματωθεί οι συστάσεις του 
ΟΟΣΑ για τις δημόσιες συμβάσεις, παρουσιάζονται μία 
σειρά από ενέργειες, οι οποίες, μεταξύ άλλων, αφορούν: 
Στη συγκεντροποίηση και ομαδοποίηση της διαδικασίας 
των δημοσίων συμβάσεων και προμηθειών (από ένα 
σύνολο 4.500 περίπου δημόσιων φορέων που αναθέτουν 
και εκτελούν δημόσιες προμήθειες σήμερα).  Στην ανα-
μόρφωση, τόσο του νομοθετικού πλαισίου στον τομέα των 
δημοσίων συμβάσεων, όσο και του συστήματος έννομης 

προστασίας στις δημόσιες συμβάσεις. Στη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις κατά τη διαχείριση δημοσίων συμβάσε-
ων. Στην ενίσχυση της κοινωνικής οικονομίας και της 
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς μέσω της προώθησης 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων κοινωνικής αναφοράς. 
Στην ενίσχυση της αειφόρου και βιώσιμης οικονομικής 
ανάπτυξης μέσω των «πράσινων» δημόσιων συμβάσεων.  
Στην καλή διακυβέρνηση με τον εξορθολογισμό των 
διοικητικών δομών διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων. 
Στην καθοδήγηση, ενημέρωση και υποστήριξη δημόσιων 
και οικονομικών φορέων στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων μέσω της έκδοσης ηλεκτρονικού οδηγού 
δημοσίων συμβάσεων, κατευθυντήριων οδηγιών και 
πρότυπων τευχών δημοπράτησης. Στην προσβασιμότητα 
των Ατόμων με Αναπηρία στις δημόσιες συμβάσεις. Στην 
εποπτεία και αξιολόγηση του συστήματος δημοσίων 
συμβάσεων, των δημοσίων έργων και του τομέα υγείας. 
Σημειώνεται, ότι οι εν λόγω δράσεις θα παρακολου-
θούνται, αξιολογούνται και θα αναθεωρούνται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα και θα εμπλουτίζονται με τυχόν νέες, 
που θα κριθούν αποτελεσματικές. Προς αυτόν τον σκοπό, 
αποφασίστηκε η σύσταση οργάνου, που θα αναλάβει τον 
συντονιστικό και τον ελεγκτικό ρόλο της υλοποίησης, 
στο οποίο θα συμμετέχει ομάδα επιτελικών στελεχών 
όλων των συναρμόδιων υπουργείων. Τέλος, το ΚΥΣΟΙΠ 
αποφάσισε να ζητήσει από τις εθνικές κεντρικές αρχές 
προμηθειών (Επιτροπή Προμηθειών Υγείας, Υποδομών 
και Οικονομίας) τη σύνταξη εισηγήσεων, που θα περι-
γράφουν τον τρόπο επίτευξης των στόχων που θέτει το 
Σχέδιο Δράσης εντός συγκεκριμένου χρονικού πλαισίου.

Την εθνική στρατηγική για τις δημόσιες  
συμβάσεις και προμήθειες αποφάσισε το ΚΥΣΟΙΠ

Μέσα στο πρώτο τρίμηνο του έτους, αναμένεται να γίνει 
η προκήρυξη του νέου προγράμματος "Εξοικονομώ κατ’ 
οίκον", μέσω του οποίου θα διατεθούν κοντά στα 300 
εκατ. ευρώ από το ΕΣΠΑ ενώ εκτιμάται να κινητοποιηθούν 
συνολικά, με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, περισσότερα 
από 400 εκατ. ευρώ. Σε σχετικό δημοσίευμα  (Αλ. Γκίτση, 
capital.gr) αναφέρεται ότι σύμφωνα με τους υπολογισμούς 
που έχουν γίνει, εκτιμάται ότι μέσω του προγράμματος 
θα ωφεληθούν κοντά στις 40.000 κατοικίες, το μέγιστο 
ποσοστό επιχορήγησης αναμένεται να αγγίξει το 70%, ο 
μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία τις 
25.000 ευρώ, ενώ η διαδικασία της αίτησης θα γίνεται 
μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Τα βασικά στοιχεία του 
προγράμματος "Εξοικονομώ κατ’ οίκον",  σύμφωνα με το 
ρεπορτάζ, έχουν ως εξής: Το οικογενειακό και ατομικό 
εισόδημα παραμένει το βασικό κριτήριο για την κατάταξη 
σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιδότησης. Ωστόσο στο 
νέο πρόγραμμα, θα προστεθεί και η παράμετρος των 
προστατευόμενων μελών. Δηλαδή όσο περισσότερα είναι 
τα προστατευόμενα μέλη τόσο μεγαλύτερο θα είναι το 

ποσοστό επιχορήγησης, το οποίο μπορεί να φθάσει στο 
70%. Ο μέγιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά κατοικία 
είναι οι 25.000 ευρώ. Η δανειοδότηση από τράπεζες δεν 
θα είναι υποχρεωτική. Δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι θα μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν ίδια κεφάλαια σε συνδυασμό 
με την επιχορήγηση προκειμένου να συμπληρώσουν τον 
προϋπολογισμό των επιλέξιμων δαπανών. Θα υπάρχει 
δυνατότητα για πρόσληψη ενεργειακού συμβούλου για 
την προετοιμασία της αίτησης. Η εξοικονόμηση ενέργειας 
και η διασφάλιση της υλοποίησης των επεμβάσεων θα πι-
στοποιείται από ενεργειακή επιθεώρηση πριν και μετά τις 
παρεμβάσεις. Θα υπάρχει δυνατότητα για μόνο μία αίτηση 
ανά ενδιαφερόμενο, με εξαίρεση την περίπτωση αίτησης 
από το σύνολο των ιδιοκτητών πολυκατοικίας. Ο συνδυ-
ασμός επιχορήγησης και επιστρεπτέας ενίσχυσης κατά 
μέσο όρο κυμαίνεται στο 50:50. Θα γίνει επικαιροποίηση 
των τρεχουσών τιμών για τα είδη που επιχορηγούνται (για 
το κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις). 
Επίσης τα επιλέξιμα προϊόντα καθώς και οι αντίστοιχες 
τιμές αυτών θα επικαιροποιηθούν.

Το πρώτο τρίμηνο του 2017 η προκήρυξη  
του Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ



Πρόταση ΕΛΠΕ για ενεργειακή αυτονομία 32 νησιών

Απόφαση της ΡΑΕ για τη λιανική αγορά ρεύματος

Πρόταση στη ΔΕΗ φέρονται να έχουν κάνει τα ΕΛΠΕ για την κατάρτιση ενός 
φιλόδοξου σχεδίου μετατροπής σε ενεργειακά αυτόνομα των περισσότερων από 
τα 32 μη διασυνδεμένα νησιά.  Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δημοσίευσε το  
energypress.gr, η ιδέα είναι να μεταφέρουν τα ΕΛΠΕ το ντίζελ που χρειάζονται 
στα εν λόγω νησιά οι σταθμοί παραγωγής της ΔΕΗ, και σε αντάλλαγμα ο όμιλος 
να αναλάβει την κατασκευή στα νησιά μονάδων ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά κ.ο.κ.) και 
άλλων συστημάτων φιλικών προς το περιβάλλον. Στο θέμα της μετατροπής των 
μη διασυνδεδεμένων νησιών σε ενεργειακά αυτόνομα αναφέρθηκε κατά την 
επίσκεψη του στην Αθήνα  και ο Επίτροπος για το Κλίμα Μ.Αρίας Κανιέτε κατά την 
κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με τον Γ.Σταθάκη. Όπως διευκρίνισε ο 
κ. Κανιέτε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί την πρωτοβουλία «Ενεργειακά Νησιά», 
η οποία και θα δρομολογηθεί επί Προεδρίας της Μάλτας, με το πρώτο φόρουμ να 
πραγματοποιείται πριν από το καλοκαίρι στην Κρήτη. Συμπληρωματικά ο κ. Σταθά-
κης ανέφερε ότι το υπ. Ενέργειας θα αναλάβει πρωτοβουλία, σε συνεργασία με την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για την κατάρτιση ενός φιλόδοξου σχεδίου που θα αφορά 
στα ελληνικά νησιά, ώστε να υιοθετηθεί ένα νέο ενεργειακό μοντέλο, με την ολο-
κλήρωση των διασυνδετήριων αγωγών και την εγκατάσταση αυτόνομων συστημά-
των φιλικών προς το περιβάλλον.  Τέτοια σχέδια έχουν δει πολλά στο παρελθόν το 
φως της δημοσιότητας. Επί υπουργίας Τίνας Μπιρμπίλη, το βάρος της ενεργειακής 
αυτονομίας στα νησιά είχε δοθεί στις Κυκλάδες, προκειμένου μόλις διασυνδεθούν 
με την ηπειρωτική χώρα, να κλείσουν οι πετρελαϊκοί σταθμοί, και να ξεκινήσουν 

επενδύσεις σε φωτοβολταικά και άλλα συστήματα ΑΠΕ. Επίσης, παρόμοιες κινή-
σεις είχαν γίνει στον Αι Στράτη και τους Λειψούς. Η Τήλος αποτελεί παράδειγμα 
τέτοιου έργου που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη πλέον. Όπως είχε ανακοινωθεί πριν 
από μερικά χρόνια στην Τήλο πρόκειται να εφαρμοστεί ένα πρωτοπόρο υβριδικό 
σύστημα παραγωγής και αποθήκευσης ενέργειας προερχόμενης αποκλειστικά 
από Ανανεώσιμες Πηγές. Σύμφωνα με το αρχικό πλάνο θα εγκατασταθεί στο νησί 
υβριδικός σταθμός παραγωγής ενέργειας, ένα μεσαίου μεγέθους φωτοβολταϊκό 
πάρκο και μια μικρή ανεμογεννήτρια, σε συνδυασμό με συσσωρευτές (μπαταρίες) 
οι οποίοι και θα εξομαλύνουν τις διαφορές ανάμεσα στη μεταβλητή παραγωγή 
από τις ΑΠΕ και την πραγματική ζήτηση σε ηλεκτρική ενέργεια των κατοίκων. Το 
έργο βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και φιλοδοξεί να αποτελέσει πιλότο για παρόμοια 
σχήματα καθώς και να παράξει κατευθυντήριες που θα βασίζονται σε απτά αποτε-
λέσματα λειτουργίας, πράγμα που έχει επιβεβαιωθεί από το ιδιαίτερο και συνεχές 
ενδιαφέρον της ΕΕ για την επιτυχή υλοποίηση του. Παλαιότερα είχε τρέξει επίσης 
το έργο «Έξυπνα Δίκτυα» με στόχο την πλήρη ενσωμάτωση συστημάτων «ευφυούς 
μέτρησης σε πέντε νησιά του Αιγαίου:  τη Λέσβο, τη Λήμνο, τη Σαντορίνη, την 
Κύθνο και τη Μήλο, υπό  το συντονισμό του Δικτύου ΔΑΦΝΗ. Το πρόβλημα με όλες 
τις παραπάνω προσπάθειες είναι ότι είτε δεν εντάχθηκαν ποτέ σε ένα συνολικό-
τερο στρατηγικό σχεδιασμό με συνέχεια, είτε λειτούργησαν μεμονωμένα χάριν 
εντυπωσιασμού και στην πορεία εγκαταλείφθηκαν, με αποτέλεσμα, παρά τις καλές 
προθέσεις, να έχουν μέχρι σήμερα γίνει ελάχιστα βήματα.

Στο πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στην λιανική 
αγορά ρεύματος, όπου η "χρέωση προμηθευτή" έχει 
φτάσει σε πολύ υψηλά επίπεδα από την αρχή του χρόνου, 
με αποτέλεσμα οι προμηθευτές να γράφουν μεγάλες 
ζημιές αλλά και να μην μπορούν να προγραμματίσουν 
την εμπορική τους πολιτική, παρενέβη την Παρασκευή 
με απόφασή της η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, κατά τη 
συνεδρίαση της Ολομέλειάς της, σύμφωνα με δημοσί-
ευμα  του energypress  Συγκεκριμένα αποφάσισε να 
βάλει ωριαίο όριο στην "χρέωση προμηθευτή" στα 40 €/
MWh, για την περίοδο 02.01.2017 έως 05.03.2017. Μέχρι 
το τέλος Φεβρουαρίου η ΡΑΕ θα επανεξετάσει τη «Μεθο-
δολογία υπολογισμού του εσόδου του Υπολογαριασμού 
Αγοράς του Ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» και η 
οριστική διευθέτηση των εκκαθαρίσεων για την δίμηνη 
αυτή περίοδο θα ολοκληρωθεί μετά την επανεξέταση της 
Μεθοδολογίας. Με την παρέμβαση της ΡΑΕ στην πράξη 
διαμορφώνεται μια εκτιμώμενη "χρέωση προμηθευτή" 
περίπου 14 ευρώ ανά Μεγαβατώρα κατά ανώτατο όριο 
για τον Ιανουάριο που είναι ο πιό δύσκολος μήνας 
από πλευράς συνθηκών. Υπενθυμίζεται ότι τη δεύτερη 
εβδομάδα του Ιανουαρίου η "χρέωση προμηθευτή" 
έφτασε στα 42 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Ειδικότερα, όπως 
αναφέρει στην απόφασή της η ΡΑΕ: Η Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας, κατά τη συνεδρίαση της Ολομέλειάς της την 
20η Ιανουαρίου 2017. Σε άσκηση των αρμοδιοτήτων της 
για παρακολούθηση και εποπτεία της αγοράς ενέργειας 
(άρθρα 22-23 ν. 4001/2011, όπως ισχύει), καθώς και για 
τη λήψη κάθε πρόσφορου μέσου (άρθρο 35 ν. 4001/2011) 
που τείνει στην προσωρινή διευθέτηση της εύρυθμης 
λειτουργίας της αγοράς, ώστε να μη διαταραχθεί κατά 
τρόπο δυσανάλογο και αδικαιολόγητα επαχθή η ρευστό-
τητα αυτής και των Συμμετεχόντων σε αυτή. Στη βάση 

των αποτελεσμάτων που έχουν έως τώρα εξαχθεί από 
την παρακολούθηση της πρακτικής εφαρμογής της «Με-
θοδολογίας υπολογισμού του εσόδου του Υπολογαρια-
σμού Αγοράς του Ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ», 
όπως ρητώς προβλέφθηκε στην Απόφαση ΡΑΕ 334/2016 
(ΦΕΚ Β’ 3169/03.10.2016) «Τροποποίηση του κώδικα 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου 
του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του εδαφίου (ββ) της παραγράφου 
3.α του άρθρου 143 του ν. 4001/2011, όπως ισχύει, για 
τη θέσπιση Μεθοδολογίας υπολογισμού του εσόδου 
του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού λογαριασμού 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ»  Κατόπιν συνεκτίμησης της σκοπιμό-
τητας επανεξέτασης του πλαισίου της μεθοδολογίας. Σε 
συνέχεια της διαπίστωσης ότι το ύψος της «Πρόσθετης 
Χρέωσης Εκπροσώπων Φορτίου Ειδικού Λογαριασμού 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ (ΠΧΕΦΕΛ)» διαμορφώνεται κατά το 
πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου 2017 σε ιδιαίτερα 
υψηλά επίπεδα, ένεκα ιδίως των αυξημένων απαιτήσεων 
Φορτίου Συστήματος. Θεωρώντας ότι η υποχρέωση των 
Εκπροσώπων Φορτίου προς καταβολή του συνόλου 
της προκύπτουσας χρέωσης «ΠΧΕΦΕΛ» ενδέχεται να 
επαπειλήσει τη λειτουργία τους και να διαταράξει την 
ισορροπία στην αγορά της προμήθειας. Σταθμίζοντας τις 
ως άνω συνέπειες με το δημόσιο συμφέρον σε εύρυθμη 
και ανταγωνιστική αγορά. Εκτιμώντας ότι οι τρέχου-
σες και συγκυριακές υπέρμετρες χρεώσεις ΠΧΕΦΕΛ 
υπερακοντίζουν το στόχο του νομοθέτη (βλ. άρθρο 143 
ν. 4001/2011, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 ν. 
4414/2016 και το άρθρο 80 ν. 4427/2016), ήτοι την ανάλη-
ψη από τους Εκπροσώπους Φορτίου μέρους του κόστους 
στήριξης των ΑΠΕ, «στη βάση αναλογικών χρεώσεων 
που λαμβάνουν υπόψη και οφέλη από τη διείσδυση των 

ΑΠΕ στην εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργει-
ας». Προκρίνοντας, υπό το πρίσμα των ανωτέρω, τη δια-
σφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας της αγοράς χωρίς να 
διαταραχθεί το ισοζύγιο εισροών – εκροών του Ειδικού 
Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Αποφάσισε:1. Την άμεση 
επανεξέταση, και σε κάθε περίπτωση έως την 28η.2.2017, 
του πλαισίου της «Μεθοδολογίας υπολογισμού του εσό-
δου του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού Λογαρια-
σμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ». 2.  Τον προσωρινό προσδιορισμό 
μέγιστης τιμής 40 €/MWh στην διαφορά, σε ωριαία βάση, 
VSMPxRES,t - DASMPt , και συνεπώς την προσωρινή 
αναστολή της υποχρέωσης των Εκπροσώπων Φορτίου 
προς καταβολή της «Ωριαίας Προσαύξησης Χρέωσης 
Εκπροσώπων Φορτίου του Ειδικού Λογαριασμού» προ-
κειμένου για το μέρος αυτής που αντιστοιχεί σε διαφορά, 
σε ωριαία βάση, VSMPxRES,t - DASMPt   υπερβάλλου-
σα  της τιμής των 40 €/MWh. 3. Οι παρούσες έκτακτες 
ρυθμίσεις αφορούν τις εκκαθαρίσεις των χρεώσεων 
«ΠΧΕΦΕΛ» περιόδου 02.01.2017 - 05.03.2017. Σχετικώς 
σημειώνεται ότι δεν θίγεται η ισχύουσα, κατά τις διατά-
ξεις της Απόφασης ΡΑΕ 334/2016, διαδικασία έκδοσης 
Ενημερωτικών Σημειωμάτων και διενέργειας εκκαθα-
ρίσεων (εβδομαδιαίων και μηνιαίων) από τον Λειτουργό 
της Αγοράς. Τυχόν καταβληθέν από τους Εκπροσώπους 
Φορτίου ποσό που υπερβαίνει τα ανωτέρω οριζόμενα 
δύναται να συμψηφιστεί από τον υπόχρεο Συμμετέχοντα 
με έτερη, εξ ιδίας αιτίας οφειλή, γεννηθείσα εντός της ως 
άνω περιόδου. Η οριστική διευθέτηση των εκκαθαρίσεων 
για την περίοδο 02.01.2017 - 05.03.2017 θα ολοκληρωθεί 
μετά την επανεξέταση της «Μεθοδολογίας υπολογισμού 
του εσόδου του Υπολογαριασμού Αγοράς του Ειδικού 
Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ» και την έκδοση σχετικής 
απόφασης της ΡΑΕ.
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Κοινοπρακτικό δάνειο 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 6%, έκλεισε ο ΑΔΜΗΕ

Ξανά σε λειτουργία η διασύνδεση με Ιταλία

Υπεγράφη μνημόνιο κατανόησης μεταξύ ΕΡΓΟΣΕ και Διεθνούς Τμήματος 
Ρωσικών Σιδηροδρόμων

Στην αναχρηματοδότηση όλων των υφιστάμενων δανείων του, πλην εκεί-
νων της Ευρωπαικής Τράπεζας Επενδύσεων, ετοιμάζεται να προχωρήσει 
ο ΑΔΜΗΕ, με εκδότες τις τέσσερις συστημικές τράπεζες που ενέκριναν 
προ ημερών την απόσχισή του. Σε ρεπορτάζ του Γιώργου Φυντικάκη στο  
energypress.gr  αναλυτικά σημειώνεται ότι στον απόηχο της θορυβώδους 
απόσχισης του 51% από τη ΔΕΗ, ο διαχειριστής του συστήματος ηλεκτρι-
σμού της χώρας, πρόκειται σύντομα να φέρει στο διοικητικό του συμβού-
λιο την λήψη κοινοπρακτικού δανείου ύψους γύρω στα 300 εκατ. ευρώ, και 
με επιτόκιο 6%.  Σύμφωνα με μια ερμηνεία, αν και εφόσον οι τράπεζες δεν 
έπαιρναν την Τρίτη εγγυήσεις για την δυνατότητα της ΔΕΗ να καλύψει το 
δικό της κοινοπρακτικό δάνειο, δεν είναι σίγουρο τι θα συνέβαινε και με 
το δάνειο του ΑΔΜΗΕ, το οποίο ο τελευταίος διαπραγματευόταν εδώ και 
καιρό. Η συλλογιστική αυτή λέει ότι οι εγγυήσεις που παρασχέθηκαν στις 
τράπεζες, κατόπιν των οποίων εγκρίθηκε και η απόσχιση του διαχειριστή 
από τη ΔΕΗ, ξεκλείδωσαν και τον δανεισμό του ΑΔΜΗΕ για τον οποίο 
φαίνεται να έχει ήδη επιτευχθεί συμφωνία. Το επιτόκιο που πέτυχε ο 
ΑΔΜΗΕ από το δανειοδοτικό σχήμα (ηγείται η Εθνική Τράπεζα) κυμαίνεται 
στο 6%, δηλαδή είναι υψηλότερο απ’ όσο έχουν πετύχει τελευταίως άλλες 
ελληνικές εταιρείες.  Αν και ο ΑΔΜΗΕ κλείνει ένα θέμα που διαπραγ-
ματευόταν καιρό τώρα με τις τράπεζες, εντούτοις κύκλοι της αγοράς 
σχολιάζοντας τις επιτοκιακές αυτές επιδόσεις επισημαίνουν ότι πρόκειται 
για ένα ακριβό "ελληνικό" επιτόκιο, εξέλιξη απολύτως αναμενόμενη αφού, 
όπως και η ΔΕΗ, έτσι και ο ΑΔΜΗΕ, αξιολογούνται με τους ίδιους ακριβώς 
όρους με το Δημόσιο. Επιβαρύνονται άρα με το country risk που υπάρχει 
πάνω από τις ελληνικές κρατικές εταιρείες δίχως εξωστρεφή δραστηριότη-

τα. Υπό αυτή την έννοια, θα ήταν μεγάλη επιτυχία για την ΔΕΗ που επίσης 
βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με τις συστημικές τράπεζες για ένα δάνειο 
200 εκατ. ευρώ, να πετύχει επιτόκιο καλύτερο του 6%. Το πρόβλημα για 
εταιρείες σαν κι αυτές είναι ότι επηρεάζονται στο 100% από τα σκαμπανε-
βάσματα της ελληνικής οικονομίας. Όσο η διαπραγμάτευση θα παρα-
μένει παγωμένη, τόσο θα εξανεμίζονται οι ελπίδες για προσέγγιση στο 
Eurogroup της 26ης Ιανουαρίου, και τόσο το ελληνικό δεκαετές ομόλογο 
θα παραμένει σταθερά καρφωμένο πάνω από το 7%. Μάλιστα χθες έκανε 
απότομη κούρσα στα 7,21% (+2,30%), και ενώ είχε προηγηθεί η συνέντευξη 
Σόιμπλε στο Bloomberg ότι χωρίς ΔΝΤ δεν υπάρχει πρόγραμμα, και πως 
η Αθήνα πρέπει να εκπληρώσει τη συμφωνία με τους δανειστές. Αυτή 
ακριβώς η κλιμάκωση του ελληνικού ρίσκου που αρχίζει ξανά να δείχνει 
η αγορά των ομολόγων, αντανακλάται κατά 100% σε κρατικές εταιρείες σαν 
τη ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ, οι τύχες των οποίων είναι άρρηκτα δεμένες με την 
εγχώρια αγορά.  Για να καταλάβει κανείς την διαφορά, όταν προ ολίγων 
μηνών τα ΕΛΠΕ είχαν βγει στις αγορές για αντλήσουν κεφάλαια 375 εκατ 
ευρώ, πέτυχαν επιτόκιο 4,87%, και ενώ οι προσφορές ανήλθαν στα 700 
εκατ. ευρώ. Και αυτό καθώς συγκριτικά με την ΔΕΗ και τον ΑΔΜΗΕ, επι-
χειρήσεις σαν τα ΕΛΠΕ, εξαρτώνται πολύ λιγότερο από τις περιπέτειες της 
ελληνικής οικονομίας, και το ρίσκο χώρας, καθώς εξάγουν πλέον το 60% 
των πετρελαϊκών προϊόντων που διυλίζουν. Το ίδιο θα συνέβαινε στο βαθ-
μό που η ΔΕΗ και ο ΑΔΜΗΕ είχαν καταφέρει να αποκτήσουν παρουσία στο 
εξωτερικό, είτε μέσω θυγατρικών, είτε μέσω συνεργασιών, και σημαντικό 
μέρος από τα έσοδά τους δεν προέρχονταν αμιγώς από δραστηριότητες 
εντός της Ελλάδας.

Τίθεται ξανά σε λειτουργία η ηλεκτρική διασύνδεση 
της χώρας με την Ιταλία, αφού πλέον έχει αποκατα-
σταθεί η βλάβη εξαιτίας της οποίας είχε τεθεί εκτός 
από τον Οκτώβριο και δόθηκε το τελικό ΟΚ από τα 
τεχνικά κλιμάκια του ΑΔΜΗΕ που διενεργούσαν τους 
τελευταίους ελέγχους τις προηγούμενες ημέρες, 
έγραψε το energypress. Όπως ανακοινώθηκε από 

τον ΑΔΜΗΕ και την TERNA, από 00:00 την Κυριακή 
22 Ιανουαρίου αποκαθίσταται πλήρως η ικανότητα 
μεταφοράς φορτίου ισχύος έως και 500 MW από 
Ιταλία προς Ελλάδα, ενώ στην αντίθετη κατεύθυνση 
η ισχύς περιορίζεται στα 200 MW. Σύμφωνα με τον 
JAO η δυνατότητα εξαγωγών από Ελλάδα προς Ιταλία 
είναι περιορισμένη για λόγους που σχετίζονται με την 

ασφάλεια του ελληνικού δικτύου. Η πρώτη δημοπρα-
σία έλαβε χώρα το Σάββατο 21 Ιανουαρίου και αφορά 
παραγγελίες με ημερομηνία παράδοσης 22/1. Οι 
δημοπρασίες για το υπόλοιπο του Ιανουαρίου, καθώς 
και για το Φεβρουάριο θα διεξάγονται σε ημερήσια 
βάση, σύμφωνα με ενημέρωση από τον ΑΔΜΗΕ και 
την TERNA που αναφέρει ο JAO.

Μνημόνιο κατανόησης μεταξύ της ΕΡΓΟΣΕ και του Διεθνούς Τμήματος 
των Ρωσικών Σιδηροδρόμων (RZDI), το οποίο αποσκοπεί στην ανάληψη 
από κοινού έργων, τόσο σε Ελλάδα και Ρωσία, όσο και σε τρίτες χώρες 
όπου ήδη δραστηριοποιούνται ή μπορούν να δραστηριοποιηθούν οι δύο 
εταιρείες, υπεγράφη στη Μόσχα, παρουσία του υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών, Χρήστου Σπίρτζη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ, ο Έλληνας υπουργός 
πραγματοποίησε επίσκεψη εργασίας στη Μόσχα, μετά από πρόσκληση 
του Ρώσου ομολόγου του, Μαξίμ Σοκόλοφ και σε συνέχεια της συνά-
ντησης που είχαν στην Αθήνα, στις αρχές του περασμένου Νοεμβρίου. 
Ο υπουργός, ο οποίος συνοδευόταν από τον διευθύνοντα σύμβουλο 
της ΕΡΓΟΣΕ, Αθανάσιο Βούρδα, είχε κατ' ιδίαν συναντήσεις με τον κ. 
Σοκόλοφ, καθώς και με τον αντιπρόεδρο των Ρωσικών Σιδηροδρόμων 
Αλεξάντερ Μισάριν. Επίσης, πραγματοποιήθηκε συνάντηση των δύο αντι-
προσωπειών, κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε επισκόπηση των διμερών 
σχέσεων στον τομέα των μεταφορών. Οι δύο υπουργοί διαπίστωσαν την 
ομαλή πορεία των σχέσεων στις οδικές, σιδηροδρομικές και αεροπορι-

κές μεταφορές, ενώ δόθηκε έμφαση στον σιδηροδρομικό τομέα υπό το 
πρίσμα της προοπτικής ενδιαφέροντος επενδύσεων. Συμφώνησαν ότι η 
στενή και συστηματική συνεργασία των δύο πλευρών σε όλα τα επίπεδα 
αποδίδει καρπούς προς αμοιβαίο όφελος. Το μνημόνιο κατανόησης μετα-
ξύ της ΕΡΓΟΣΕ και του Διεθνούς Τμήματος των Ρωσικών Σιδηροδρόμων 
αποσκοπεί στην ανάληψη δράσεων για την ανάπτυξη και διεύρυνση των 
σχέσεων και της οικονομικής συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών, 
συγκεκριμένα στους τομείς διαχείρισης έργων, κατασκευής σιδηροδρο-
μικών υποδομών, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και παροχής 
υπηρεσιών εμπορευματικών κέντρων, τόσο σε διμερές, όσο και σε 
διεθνές επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο κ. Σπίρτζης είχε την 
ευκαιρία να ξεναγηθεί στο Κέντρο Λειτουργίας, Υποδομών και Συντήρη-
σης, καθώς και στο Κέντρο Επιστημονικών και Τεχνικών Πληροφοριών 
των Ρωσικών Σιδηροδρόμων, όπου ενημερώθηκε για τις καινοτόμες τε-
χνολογίες της Ρωσίας στον τομέα. Τέλος, επισκέφθηκε και επιβιβάσθηκε 
σε συρμούς υψηλών ταχυτήτων και του μετρό της Μόσχας.
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Η συνέντευξη του υφυπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
 Στ. Πιτσιόρλα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η συνέντευξη του υφυπουργού Οικονομίας Στέρ-
γιου Πιτσιόρλα στην Εύη Παπαδοσηφάκη και το 
Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, 
αναλυτικά, έχεις ως εξής:

Ερ. Κατά τη διετή θητεία σας στο ΤΑΙΠΕΔ διαπι-
στώσατε ότι υπήρξε επενδυτικό ενδιαφέρον για 
τη χώρα μας, παρά τα όποια προβλήματα, όπως 
έχετε επισημάνει. Ως στέλεχος της πολιτικής ηγε-
σίας του υπουργείου Οικονομίας, ως υφυπουργός, 
ποιες προτεραιότητες έχετε θέσει για να αξιοποιη-
θούν οι δυνατότητες της χώρας;

Απ. Επενδυτικό ενδιαφέρον υπάρχει έντονο και 
η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης θα το 
ενισχύσει ακόμα περισσότερο. Για να αξιοποιηθεί 
όμως αυτό το ενδιαφέρον θα πρέπει εμείς να αλ-
λάξουμε τον τρόπο που δουλεύουμε. Δηλαδή:

- Να διαθέτουμε ως χώρα συγκροτημένη στρατη-
γική ανάπτυξης και να ξέρουμε σε ποιους τομείς 
μπορούμε να στηρίξουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη.

- Να κατανοήσουμε σε βάθος τη λογική της ολιστι-
κής προσέγγισης της ανάπτυξης και των συνεργει-
ών σε αναπτυξιακά προγράμματα.

- Να επεξεργαστούμε ουσιαστικά κίνητρα για τις 
επιχειρήσεις που αξιοποιούν και αναδεικνύουν τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας.

- Να αφαιρέσουμε όλα τα γραφειοκρατικά εμπό-
δια που κοινό τους παρονομαστή έχουν την πο-
λυνομία και την απουσία συντονισμού των επί 
μέρους πολιτικών.

Ερ. Έχετε επισημάνει σε δηλώσεις σας ότι «η με-
γαλύτερη διαρθρωτική αλλαγή που πρέπει να γίνει 
στη χώρα μας είναι η αλλαγή κουλτούρας και αυτό 
μας αφορά όλους». Αυτό είναι κάτι που απαιτεί 
χρόνο. Νομίζετε ότι γίνονται βήματα προς αυτή την 
κατεύθυνση; Ποιες πρωτοβουλίες αναλαμβάνει το 
υπουργείο Οικονομίας προς αυτή την κατεύθυνση;

Απ. Όλα αυτά που προανέφερα αποτελούν στοι-
χεία μιας νέας αντίληψης την οποία πρέπει να 
καλλιεργήσουμε. Αφετηρία όλων των κινήσεων 
μας πρέπει, κατά τη γνώμη μου, να είναι η συνει-
δητοποίηση μιας μεγάλης αλήθειας. Αυτό που μας 
οδήγησε στην κρίση είναι η χρεοκοπία ενός ολό-
κληρου μοντέλου ανάπτυξης, ενός ολόκληρου μο-
ντέλου διαχείρισης των οικονομικών, κοινωνικών 
και πολιτικών προβλημάτων της χώρας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ θα δικαιωθεί μονάχα εάν καταφέρει να 
δημιουργήσει τις βάσεις ενός νέου μοντέλου βιώ-
σιμης και δίκαιης ανάπτυξης. Και αυτό χρειάζεται 
πολιτική τόλμη και συγκρότηση ενός μπλοκ κοι-
νωνικών και πολιτικών δυνάμεων που πιστεύουν 
στην ανάγκη και την προοπτική αυτού του νέου 
μοντέλου.

Τους επόμενους μήνες πιστεύω ότι θα ξεδιπλω-

θούν, και με πρωτοβουλία του υπουργείου Οικονο-
μίας, σημαντικές παρεμβάσεις προς την κατεύθυν-
ση διαμόρφωσης νέας αναπτυξιακής στρατηγικής 
και διαφορετικού τύπου αντιμετώπισης των προ-
βλημάτων που σχετίζονται με τις επενδύσεις και 
την ανάπτυξη.

Ερ. Στο πλαίσιο της περαιτέρω ανάπτυξης του real 
estate θα γίνουν αλλαγές στο καθεστώς της άδειας 
παραμονής; Τα στοιχεία για το 2016 τι δείχνουν; 
Υπήρξε αύξηση του ενδιαφέροντος για αγορά κα-
τοικίας στην Ελλάδα;
Απ. Το θέμα που θίγετε για την «χρυσή βίζα» 
αποτελεί ένα καλό παράδειγμα. Η Ελλάδα στηρί-
ζει πολλά στην τουριστική ανάπτυξη και ήδη στον 
τομέα αυτό γίνονται μεγάλες επενδύσεις και εκδη-
λώνεται τεράστιο ενδιαφέρον και για νέες. Το τε-
λευταίο διάστημα όμως διαφαίνεται μια νέα τάση 
που εάν αξιοποιηθεί θα έχει θεαματικά αποτελέ-
σματα για την οικονομία μας.
Πρόκειται για το ενδιαφέρον απόκτησης κατοικίας 
στην Ελλάδα από πολίτες που προέρχονται από την 
ταραγμένη και ασταθή ευρύτερη γειτονιά μας και 
δεν μιλάω για τουριστική κατοικία. Η αξιοποίηση 
αυτής της δυνατότητας σημαίνει ότι πρέπει να πά-
ρουμε κρίσιμες αποφάσεις σε πολλά επίπεδα και 
με υψηλό βαθμό συνεργασίας διαφόρων υπουρ-
γείων και είμαι σίγουρος ότι θα τις λάβουμε.

Ερ. Ετοιμάζετε αλλαγές και στη νομοθεσία για τις 
μεγάλες επενδύσεις. Σε ποια σημεία εστιάζετε;
Απ. Βρισκόμαστε σε φάση προετοιμασίας αλλαγών 
στην νομοθεσία περί των Στρατηγικών Επενδύσε-
ων και περί των ΣΔΙΤ, δηλαδή των συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα. Έχουμε πια μια 
σημαντική εμπειρία και μπορούμε να βελτιώσου-
με αυτό το νομικό καθεστώς και στους δύο τομείς. 
Δεν θα ήθελα αυτή την στιγμή να δώσω λεπτομέ-
ρειες όμως θα είμαστε έτοιμοι πάρα πολύ σύντομα.

Ερ. Περιμένετε ότι θα υπάρξουν δεσμευτικές 
προσφορές για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης τον 
Μάρτιο; Ποιες κινήσεις γίνονται προς αυτή την 
κατεύθυνση ώστε η όσο το δυνατόν ταχύτερη 
ολοκλήρωση της διαδικασίας να αναδείξει πολύ 
γρήγορα τα πλεονεκτήματα της γεωστρατηγικής 
θέσης του λιμανιού; Γενικότερα τι χρονοδιαγράμ-
ματα σχεδιάζετε για να αναδειχθούν τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα των λιμανιών αλλά και του βόρειου 
άξονα της χώρας;
Απ. Για το Λιμάνι Θεσσαλονίκης από όσο γνωρί-
ζω θα έχουμε δεσμευτικές προσφορές εντός του 
Μαρτίου. Πρόκειται για μια στρατηγικής σημασίας 
εξέλιξη. Και έχετε δίκιο που μιλάτε γενικότερα για 
τον βόρειο άξονα της χώρας. Η Βόρεια Ελλάδα 
αποτελεί το σημείο επαφής μας με τη Βαλκανική 

και με τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 
Ευρώπης. 

Η αξιοποίηση των λιμανιών, των οδικών και σιδη-
ροδρομικών δικτύων, αλλά και των ποταμών θα 
ανοίξει τεράστιες προοπτικές ανάπτυξης. Το ίδιο 
τεράστιες δυνατότητες θα δημιουργήσει η αξιο-
ποίηση των μεγάλων γεωθερμικών πεδίων που 
βρίσκονται στη Βόρεια Ελλάδα αλλά και πολύτιμων 
κοιτασμάτων ορυκτού πλούτου.

Ερ. Για το Ελληνικό εκτιμάτε ότι είναι εφικτό να 
ξεκινήσουν τα έργα μέσα στον χρόνο;

Απ. Είναι απολύτως εφικτό να εκδοθεί το Προε-
δρικό Διάταγμα και ακόμα να ξεκινήσει η αδειο-
δότηση των έργων υποδομής. Μιλάμε ουσιαστικά 
για την έναρξη υλοποίησης του έργου.

Ερ. Ποιες άλλες αποκρατικοποιήσεις έχουν προ-
τεραιότητα;

Απ. Το πρόγραμμα του ΤΑΙΠΕΔ από όσο γνωρίζω 
δεν έχει αλλάξει, επομένως υλοποιείται κανονικά.

Ερ. Στο πλαίσιο της μείωσης της γραφειοκρατίας, 
της διευκόλυνσης της επιχειρηματικότητας και 
φυσικά για τη διευκόλυνση της χρηματοδότησης 
ιδιαίτερα των μικρομεσαίων, ποιοι είναι οι στόχοι 
που έχετε θέσει;

Απ. Έχουν ήδη ψηφιστεί σημαντικά νομοθετήματα 
προς την κατεύθυνση της απλοποίησης των δια-
δικασιών. Επίσης έχουν γίνει σημαντικά βήματα, 
τόσο για την αξιοποίηση των κοινοτικών πόρων, 
όσο και για τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών 
εργαλείων που στόχο έχουν την ενίσχυση κυρίως 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα ήθελα δε στο 
σημείο αυτό να τονίσω την απόφαση μας να αξιο-
ποιηθεί σε μεγάλη κλίμακα το εργαλείο των ΣΔΙΤ 
και να εξασφαλίσουμε έτσι την ροή σημαντικών 
ιδιωτικών κεφαλαίων στην οικονομία.

Ερ. Οι επιχειρήσεις αξιοποιούν τον αναπτυξιακό 
νόμο; Ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες;

Απ. Το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο. Χαρακτη-
ριστικά να σας πω ότι μέχρι σήμερα έχουν υπο-
βληθεί πάνω από 1.300 αιτήματα για τα 4 από τα 8 
προγράμματα. Αυτό από μόνο του δείχνει ότι κάτι 
σημαντικό αρχίζει να κινείται στην οικονομία.

Κλείνοντας θέλω να τονίσω ότι μέσα στο 2017 θα 
αρχίσει η υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων 
που υπερβαίνουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό 
θα δημιουργήσει ένα πολύ διαφορετικό κλίμα στην 
οικονομία και αυτό το κλίμα με τη σειρά του θα 
τροφοδοτήσει την τάση για νέες επενδύσεις. Νο-
μίζω ότι βρισκόμαστε στην αφετηρία μιας αναπτυ-
ξιακής πορείας που μπορεί να προσλάβει διαστά-
σεις οι οποίες σήμερα φαίνονται αδιανόητες.
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Ο Σωκράτης Φάμελλος, σε συνέντευξη που πα-
ραχώρησε στην Εφημερίδα των Συντακτών, στη 
δημοσιογράφο Χαρά Τζαναβάρα, με την ιδιό-
τητά του ως Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας απάντησε σε ερωτήματα 
τα οποία αφορούν σε στα μείζονα θέματα του 
χαρτοφυλακίου του. Ως προς τα περιβαλλοντι-
κά πρόστιμα που πληρώνει εδώ και χρόνια η 
χώρα μας αναφέρει πως «η κατάσταση είναι 
πάρα πολύ δύσκολη, γιατί η Ελλάδα πληρώνει 
μεγάλα πρόστιμα για την έλλειψη υποδομών. 
Τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που πληρώνου-
με, εάν τα είχαμε επενδύσει πριν από χρόνια 
τώρα θα είχαμε και τα έργα και την ανάπτυξη 
που φέρνουν και τις θέσεις εργασίας. Νομίζω 
ότι αυτή η κατάσταση αποδεικνύει τη μονο-
μέρεια των προηγούμενων κυβερνήσεων που 
δεν επένδυσαν στο μέλλον, αλλά μόνον στην 
εξυπηρέτηση συγκεκριμένων συμφερόντων». 
«Σε κάθε περίπτωση εμείς έχουμε βάλει ένα 
πλάνο: το 2017 να γίνει το έτος που θα μειω-
θούν, ακόμα και να μηδενιστούν, τα πρόστι-
μα. Ετοιμάζουμε μια παρέμβαση που θα είναι 
ωφέλιμη και στα δημοσιονομικά της χώρας και 
θέλουμε να επιστρέψουν αυτοί οι πόροι στο 
περιβάλλον από μια άλλη σκοπιά. Θέλουμε να 
δημιουργήσουμε υποδομές, θέσεις εργασίας 
και ταυτότητα περιβάλλοντος. Είμαστε υπο-
χρεωμένοι να κάνουμε μια τέτοια παρέμβαση. 
Σε ορισμένους τομείς έχει ήδη γίνει σπουδαίο 
έργο. Η δημοσίευση του σχεδιασμού για τα επι-
κίνδυνα απόβλητα φέρνει τον μηδενισμό του 
προστίμου. ‘Εχει υπογραφεί η απόφαση και 
βρισκόμαστε σε καλό δρόμο για τα υπόλοιπα». 
Και βέβαια, «η επικαιροποίηση των ΠΕΣΔΑ που 
έγινε στο τέλος της περασμένης χρονιάς και 
η ενεργοποίηση κονδυλίων του ΕΣΠΑ θα μας 
δώσει μέσα στο 2017 τη δυνατότητα να έχου-
με σημαντικότατες υποδομές». Στον τομέα της 
ανακύκλωσης «εξετάζεται από το υπουργείο 
ένα νομοσχέδιο που θα υλοποιεί την υποχρέω-
ση που έχουμε ως χώρα να υπερδιπλασιάσου-
με την ανακύκλωση. Είμαστε αποφασισμένοι 
να υπάρχει μια νέα σελίδα ανακύκλωσης στη 
χώρα μας που δεν θα εξαντλείται στη νομοθέ-
τηση, αλλά θα φέρνει αλλαγή συμπεριφοράς 
και λειτουργίας της αγοράς και της αυτοδιοί-
κησης. Η πολιτεία θα το υποστηρίξει με κίνη-
τρα και αντικίνητρα. Η σημερινή κατάσταση 
στη διαχείριση των απορριμάτων δεν μπορεί να 
συνεχιστεί. Δεν αντιστοιχεί στην πολιτική μας 
άποψη και επιπλέον θα φέρει νέα πρόστιμα». 
Συμπληρώνει δε ότι κεντρική επιλογή του νο-
μοσχεδίου είναι «η ενίσχυση της ανακύκλωσης 
από τους παραγωγούς και τους πολίτες, αλλά 

και την αυτοδιοίκηση που έχει τον βασικό ρόλο. 
Υπάρχουν όμως και άλλες πολύ σημαντικές 
στοχεύσεις, όπως η αξιοποίηση όλων των πό-
ρων που καταβάλλουν οι πολίτες για την ανακύ-
κλωση συσκευών και σήμερα διαφεύγουν. Είτε 
δεν αποδίδονται στα συστήματα, είτε λιμνάζουν. 
Η ανακύκλωση δεν είναι χώρος επιχειρηματι-
κού κέρδους και δεν πρέπει να αξιοποιούνται 
τα συστήματα για τέτοιες δραστηριότητες. Προ-
φανώς θα υπάρχει εισόδημα για πολλούς επαγ-
γελματίες, όχι όμως για τα συστήματα ανακύ-
κλωσης που είναι μη κερδοσκοπικά». Επίσης, 
«χρειάζεται να ενισχυθεί ο ελεγκτικός μηχα-
νισμός και υποστηρικτικός χαρακτήρας του 
Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης, γι' αυτό 
προβλέπουμε την ενίσχυση των υπηρεσιών του, 
ανοιχτή πρόσβαση στα δεδομένα για τους πο-
λίτες και τους παραγωγούς, ενώ θα υπάρχουν 
δομές για τεχνική βοήθεια προς την αυτοδι-
οίκηση. Θα μπορέσουμε να περάσουμε σε μια 
«ενήλικη» φάση της ανακύκλωσης». Με βάση 
τις υποδομές που πρέπει να αποκτήσουν όλες 
οι περιφέρειες για την επεξεργασία των στε-
ρεών αποβλήτων και την εφαρμογή του τέλους 
ταφής, «ο πολίτης έχει να ωφεληθεί απευθείας 
μέσα από τα δημοτικά τέλη. Οσο αναπτύσσεται 
η ανακύκλωση και η μείωση των σκουπιδιών 
θα υπάρχουν οφέλη για τον δήμο, τον επαγγελ-
ματία και τον πολίτη. ‘Ηρθε επιτέλους η ώρα οι 
δήμοι να εφαρμόσουν τους κανονισμούς κα-
θαριότητας, που ψηφίζονταν από τα δημοτικά 
συμβούλια και έμεναν στα χαρτιά».  «Πιστεύω 
ότι η υγιής επιχειρηματικότητα, οι επαγγελμα-
τίες που θέλουν να προκόψουν τα μαγαζιά τους 
θα πιέσουν για να μπουν κανόνες και οι άδειες 
να βγαίνουν με βάση τους νόμους», επισημαί-
νει ο Αν. ΥΠΕΝ, «να υπάρχει διαλογή στην πηγή, 
υποδομές κοντά στα μαγαζιά για το μπουκάλι, 
πλαστικό ή γυάλινο. Το 2017 πρέπει να κλείσει 
με ολοκληρωμένο σχέδιο για το οργανικό από-
βλητο, που θα συγκεντρώνεται χωριστά στην 
πηγή, θα συλλέγεται και θα χρησιμοποιείται για 
την παραγωγή λιπάσματος σε όλη την Ελλάδα». 
Με δεδομένη την υποχρέωση της χώρας που 
απορρέει από τη σχετική  Κοινοτική Οδηγία 
«πρέπει να εφαρμόσουμε πολιτική μας για τη 
διακοπή της πλαστικής σακούλας. Σκεπτόμαστε 
την επιβολή κάποιου αντικινήτρου για να στρα-
φούμε είτε στη σακούλα πολλών χρήσεων που 
θα κατασκευάζεται από υλικά τα οποία δεν θα 
επιβαρύνουν το περιβάλλον, είτε σε νέες πρα-
κτικές συσκευασίας των υλικών».  Ως προς το 
ζήτημα των  απαιτούμενων πόρων για την άσκη-
ση περιβαλλοντικής πολιτικής ο Αν ΥΠΕΝ απα-
ντά πως υπάρχουν προβλέψεις της τάξης των 

δύο δισ. ευρώ για τις δύο μεγάλες κατηγορίες, 
τα στερεά απόβλητα και για τα αστικά λύματα, 
αλλά «γνωρίζουμε ότι θα χρειαστούν περισσό-
τεροι πόροι, ένα μέρος θα εξασφαλιστεί από 
το τέλος ανακύκλωσης που ήδη πληρώνουν 
οι πολίτες». Συνεπώς, «θα χρειαστούμε και τη 
μόχλευση ιδιωτικών επενδύσεων στην επεξερ-
γασία των υλικών που θα συγκεντρώνονται από 
τα συστήματα ανακύκλωσης. Γι’ αυτό θα υπάρ-
ξουν προγράμματα στήριξης της επιχειρηματι-
κότητας σε αυτούς τους τομείς και με αυτόν τον 
τρόπο να περάσουμε στην κυκλική οικονομία. 
Θα αντλούνται πόροι που θα χρησιμοποιού-
νται στην παραγωγή νέων υλικών και θέσεων 
εργασίας. Έχουμε επαρκείς πόρους για να ξε-
κινήσουμε και πρέπει να δημιουργήσουμε και 
νέες πηγές χρηματοδότησης δράσεων. Έχουμε 
αυτή τη δυνατότητα γιατί το περιβάλλον είναι 
ταυτότητα της χώρας μας αλλά και αναπτυξια-
κός πόρος». Ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, 
τονίζει ότι η πρόσφατη ανάρτηση των δασικών 
χαρτών ανά την Επικράτεια «είναι μια από τις 
πολλές θετικές ειδήσεις, που ανοίγουν την 
πόρτα στη χώρα μας για την «επόμενη ημέρα». 
Το Κτηματολόγιο προχωρά, όπως και οι δασικοί 
χάρτες που καλύπτουν το 1/3 της χώρας ενώ 
αυτές τις ημέρες ολοκληρώθηκε η κωδικο-
ποίηση της δασικής νομοθεσίας, που θα φέρει 
ταχεία επίλυση των προβλημάτων, ορθολογική 
διαχείριση του δάσους και προστασία της δη-
μόσιας περιουσίας». «Στόχος είναι να έχουμε 
ένα κωδικοποιημένο και αποτυπωμένο σε ψη-
φιακή μορφή χάρτη για το περιβάλλον ώστε να 
υπάρχουν ξεκάθαροι κανόνες και ο καθένας να 
γνωρίζει τι επιτρέπεται και τι απαγορεύεται σε 
κάθε περιοχή. Το περιβάλλον δεν είναι χώρος 
σύγκρουσης αλλά σύνθεσης της κοινωνίας και 
της οικονομίας. Έχουμε όλοι την ίδια ευθύνη 
για να το προστατεύσουμε και να το αξιοποιή-
σουμε», υπογραμμίζει.  
Τέλος, υπογραμμίζει ότι «το νερό είναι και πα-
ραμένει κοινωνικό αγαθό σε δημόσιο έλεγχο. 
Αυτή είναι η πολιτική μας τοποθέτηση που δεν 
έχει αλλάξει και η άποψη της κοινωνίας περι-
λαμβάνεται μάλιστα στην πρόταση που έχει κα-
ταθέσει ο πρωθυπουργός για τη συνταγματική 
αναθεώρηση.
 Δεν πιστεύουμε ότι η δημιουργία ενός ιδιωτι-
κού μονοπωλίου θα μπορέσει να λύσει τα διοι-
κητικά και τα άλλα προβλήματα βιωσιμότητας 
που μπορεί να αντιμετωπίζουν κάποιοι φορείς 
διαχείρισης του νερού. Η μετατροπή ενός δη-
μόσιου μονοπωλίου σε ιδιωτικό αποτελεί αδιέ-
ξοδη πολιτική, ακόμη και με μια καθαρά λογι-
στική, οικονομίστικη διάσταση». 

«Στόχος μας το 2017, ακόμα και να μηδενιστούν,  
τα περιβαλλοντικά πρόστιμα που πληρώνει εδώ και χρόνια η 

χώρα» δήλωσε ο  αν. ΥΠΕΝ, Σ. Φάμελλος



N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

N E W S L E T T E R

ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8

Σε δημόσια διαβούλευση ανάρτησε το υπουργείο Δικαιοσύνης, το νομοσχέδιο με το οποίο κυρώνεται 
η σύμβαση του συμβουλίου της Ευρώπης για «τη νομιμοποίηση, ανίχνευση, κατάσχεση και δήμευση 
εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας» που υπογρά-
φηκε στη Βαρσοβία στις 16 Μαΐου 2005. Η επικύρωση της σύμβασης της Βαρσοβίας, αποσκοπεί στην 
αποτελεσματικότερη διασυνοριακή συνεργασία μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο 
να κατάσχουν και να δημεύουν έσοδα από εγκληματικές δραστηριότητες κ.ά. Σύμφωνα με την εν λόγω 
σύμβαση, τα συμβαλλόμενα κράτη πρέπει να νομοθετήσουν έτσι, ώστε να είναι εφικτή η ανίχνευση και η 
άμεση κατάσχεση και δήμευση των παράνομων προϊόντων εγκλήματος ή περιουσιακών στοιχείων, όταν η 
αξία τους είναι ισοδύναμη με αυτά. Παράλληλα, θα πρέπει να νομοθετηθούν τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε 
οι δικαστικές και οι άλλες αρμόδιες αρχές, να διατάσσουν την παράδοση των κατασχεμένων τραπεζικών, 
οικονομικών και εμπορικών αντικειμένων – και να συγκροτηθεί ένα σύστημα αποτροπής νομιμοποίησης 
βρώμικου χρήματος. Ακόμη, με το νομοσχέδιο επέρχονται τροποποιήσεις σε άρθρα του Ποινικού Κώδι-
κα, όπως και σε διαφόρους νόμους.

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο 
περί δήμευσης περιουσιακών στοιχείων 

από εγκληματικές δραστηριότητες

Τον πρόεδρο και τα εκτελεστικά μέλη του διοικητικού συμ-
βουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας 
(υπερταμείο αποκρατικοποιήσεων), όρισε το εποπτικό συμβού-
λιο του Ταμείου. Όπως ανακοινώθηκε, πρόεδρος του διοικητικού 
συμβουλίου ορίστηκε ο Γιώργος Διαμαντόπουλος, διευθύνουσα 
σύμβουλος (CEO) και μέλος του διοικητικού συμβουλίου η Ου-
ρανία Αικατερινάρη, και διευθύνων επιχειρησιακών λειτουργιών 
(COO) και μέλος του διοικητικού συμβουλίου ο Στέφανος Γιου-
ρέλης. Η θητεία τους θα είναι τετραετής, ενώ η πλήρης σύνθεση 
του διοικητικού συμβουλίου θα ανακοινωθεί εντός της επόμενης 
εβδομάδας. Τα βιογραφικά των πρώτων μελών του διοικητικού 
συμβουλίου, είναι τα εξής:
1. Γεώργιος Διαμαντόπουλος. Γεννήθηκε το 1951. Σπούδασε στο 
Deree και είναι κάτοχος ΜΒΑ από το University of Massachusetts 
Amherst. Έχει εμπειρία σε σημαντικές θέσεις πολυεθνικών με 
τετραετή θητεία ως Δ/νων Σύμβουλος της Jacob Suchard Ελλά-
δος, καθώς και άλλα 17 έτη ως Δ/νων Σύμβουλος της Kraft Foods 
Ελλάδος. Έχει διατελέσει μέλος του ΣΕΒΤ, CAOBISCO, ΕΑΣΕ, 
ΕΕΔΕ και ΣΔΕ.
2. Ουρανία Αικατερινάρη. Γεννήθηκε το 1971. Σπούδασε στο Αρι-
στοτέλειο Πανεπιστήμιο στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Η/Υ. Είναι κάτοχος ΜΒΑ από το City University 
στη Μεγάλη Βρετανία. Έχει εργαστεί στην επιχειρηματική και 
επενδυτική τραπεζική σε Ελλάδα και εξωτερικό σε μεγάλους ορ-
γανισμούς όπως η BNP Paribas, Eurobank και Deutsche Bank. 
Έχει διατελέσει Αναπληρώτρια Δ/νουσα Σύμβουλος στη ΔΕΗ την 
περίοδο 2010-2015. Επίσης, τα τελευταία δύο χρόνια ήταν Partner 
στην Ernst & Young (ΕΥ).
3. Στέφανος Γιουρέλης. Γεννήθηκε το 1964. Σπούδασε στο Εθνικό 
Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων - Με-
ταλλουργών. Εργάστηκε για 19 χρόνια στην Hewlett Packard, εκ 
των οποίων 4 χρόνια ως Γενικός Διευθυντής Ελλάδος και 4 χρό-
νια ως Δ/νων Σύμβουλος Αφρικής και Ελλάδος με έδρα το Dubai.

Ορίστηκε ο πρόεδρος και τα 
εκτελεστικά μέλη του ΔΣ  
της Ελληνικής Εταιρείας  

Συμμετοχών και Περιουσίας 

Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει το υψηλότερο μερίδιο (% ΑΕΠ) ιδιωτικής κατανάλωσης και πα-
ράλληλα το χαμηλότερο μερίδιο συνολικής επένδυσης, σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες μέλη 
της ΕΕ των 28, όπως αναφέρεται στο τελευταίο τεύχος από την εβδομαδιαία ανάλυση της Eurobank 
«7 Ημέρες Οικονομία». Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, ένα εκ των βασικών αποτε-
λεσμάτων της πρωτόγνωρης, για ανεπτυγμένη οικονομία της αγοράς, ελληνικής μεγάλης ύφεσης 
(the Greek Great Depression) ήταν η σημαντική αλλαγή της σύνθεσης του ΑΕΠ. Το μερίδιο (% ΑΕΠ) 
της ιδιωτικής κατανάλωσης ενισχύθηκε κατά +5,1 ποσοστιαίες μονάδες (ΠΜ), ήτοι από 64,8% το 
2007 στο 69,9% το 2015, της δημόσιας κατανάλωσης μειώθηκε οριακά κατά -0,4 ΠΜ (από 20,5% 
στο 20,1%), του ακαθαρίστου σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου συρρικνώθηκε κατά -14,5 ΠΜ (από 
26,0% στο 11,5%), των εξαγωγών αυξήθηκε κατά +9,4 ΠΜ (από 22,5% στο 31,9%) και των εισαγω-
γών μειώθηκε κατά -3,2 ΠΜ (από 35,0% στο 31,8%). Σημειώνεται, ότι η αύξηση του μεριδίου της 
ιδιωτικής κατανάλωσης οφείλεται στη διαδικασία εξομάλυνσης της κατανάλωσης μέσω μείωσης 
του πλούτου των νοικοκυριών (π.χ. κατοικιών, μετοχών, ομολόγων, καταθέσεων κ.ά.). Επιπρόσθε-
τα, η ενίσχυση του μεριδίου των εξαγωγών ερμηνεύεται από το γεγονός ότι η εξωτερική ζήτηση 
για αγαθά και υπηρεσίες ενισχύθηκε σε σχέση με την αντίστοιχη εγχώρια. Οι προαναφερθείσες 
μεταβολές, τουλάχιστον όσον αφορά τα μερίδια της ιδιωτικής κατανάλωσης και των επενδύσεων, 

είναι παρόμοιες με τις αντίστοιχες που βίωσε η οικονομία των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της περιόδου 
1929-1933. Στο εν λόγω χρονικό διάστημα η συνεισφορά της ιδιωτικής κατανάλωσης αυξήθηκε 
κατά +10,0 ΠΜ (από 62,0% το 1929 στο 72,0% το 1933) και της επένδυσης μειώθηκε κατά -16,0 
ΠΜ (από 25,0% στο 9,0%). Στα χρόνια του πρώτου σταδίου ανάκαμψης της οικονομίας των ΗΠΑ, 
ήτοι 1933-1939 (με εξαίρεση το έτος 1937), το μερίδιο της ιδιωτικής κατανάλωσης επέστρεψε στα 
προ κρίσης επίπεδα, ενώ της επένδυσης αυξήθηκε στο 16,0%. Σύμφωνα με τα στοιχεία του έτους 
2015, η ελληνική οικονομία παρουσιάζει το υψηλότερο μερίδιο ιδιωτικής κατανάλωσης και το χα-
μηλότερο επένδυσης ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ των 28. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μέγεθος, η 
απόκλιση ανάμεσα στην ελληνική οικονομία και την ΕΕ των 28 είναι στις +13,6 ΠΜ (69,9% vs 56,3% 
ή 54,9% σε όρους Ευρωζώνης) ενώ σε ό,τι αφορά το δεύτερο, διαμορφώνεται στις -8,0 ΠΜ (11,5% 
vs 19,5% ή 19,7% σε όρους Ευρωζώνης). Η ταυτότητα του ΑΕΠ αποτελεί τον θεμελιώδη περιορισμό 
στη χρήση πόρων μίας οικονομίας. Συνεπώς, η αύξηση του μεριδίου των επενδύσεων, αναγκαία 
συνθήκη για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε βιώσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέ-
θυνσης, προϋποθέτει την ανάκαμψη του μεριδίου της ιδιωτικής αποταμίευσης, την ύπαρξη όχι 
υπερβολικών πλεονασμάτων στον κυβερνητικό προϋπολογισμό και, ίσως για κάποιο χρονικό διά-
στημα, τη δημιουργία ελεγχόμενου ελλείμματος στο εμπορικό ισοζύγιο.

Η ελληνική οικονομία παρουσιάζει το υψηλότερο μερίδιο (% ΑΕΠ)  
ιδιωτικής κατανάλωσης και το χαμηλότερο επένδυσης στην ΕΕ των 28

H δημιουργία συνθηκών εξόδου στις αγορές 
για τη μερική και στη συνέχεια στα μέσα του 
2018 την ολική αναχρηματοδότηση του χρέ-
ους μας, πρέπει να είναι η βασική εθνική επι-
λογή αυτή τη στιγμή, που θα υπηρετούν όλες 
οι ενέργειές μας. Αυτό επισημαίνει σε απο-
κλειστική συνέντευξή του στο Αθηναϊκό/Μα-
κεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, καθηγητής 
Χαράλαμπος Γκότσης. Ο κ. Γκότσης τονίζει, 
επίσης, ότι οι σημαντικότερες προϋποθέσεις 
για την προσέλκυση επενδύσεων, είναι η 
ύπαρξη σταθερού πολιτικού και κοινωνικού 
περιβάλλοντος, οι καλές υποδομές της χώ-
ρας, η καλή και γρήγορη διεκπεραίωση των 

υποθέσεων από την κρατική μηχανή, καθώς 
και η εύρυθμη λειτουργία του τραπεζικού 
συστήματος. Προσθέτει δε, ότι υπάρχουν ήδη 
και δημιουργούνται νέα εναλλακτικά χρημα-
τοδοτικά εργαλεία που βοηθούν τις επιχειρή-
σεις, αποτελώντας την απάντηση στον ακριβό 
και συχνά δυσεύρετο τραπεζικό δανεισμό.  
Αναφορικά με την πορεία του Χρηματιστηρίου 
Αθηνών, ο κ. Γκότσης δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
πως το γεγονός ότι έχει υποστεί μια σημαντική 
φθορά τα τελευταία χρόνια ως προς τον τζί-
ρο και την κεφαλαιοποίηση, γεννά εύλογες 
προσδοκίες για μια δυναμική ανάκαμψη, σε 
περίπτωση που οι θετικές εκτιμήσεις για την 
πορεία της οικονομίας επαληθευτούν.

Βασική επιλογή, η δημιουργία συνθηκών 
εξόδου στις αγορές δήλωσε ο πρόεδρος της 

Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς



Η εγκύκλιος για τα μπλοκάκια
Την εφαρμοστική εγκύκλιο για τους ελεύθερους επαγ-
γελματίες που αμείβονται με δελτίο παροχής υπηρε-
σιών και των οποίων το εισόδημα προέρχεται από την 
απασχόληση σε ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και 
νομικά), υπέγραψε ο υφυπουργός Κοινωνικών Ασφαλί-
σεων, Τάσος Πετρόπουλος. Αναλυτικά σε ρεπορτάζ του 
ΑΠΕ σημειώνεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο, προ-
κειμένου να διασφαλιστεί, τόσο η εμπρόθεσμη καταβο-
λή των εισφορών, όσο και η ενημέρωση των υπόχρεων 
καταβολής, ο ασφαλισμένος που αιτείται την υπαγωγή 
του στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39 οφείλει να 
αναγράφει στο δελτίο παροχής υπηρεσιών που εκδίδει 
στον αντισυμβαλλόμενό του ότι υπάγεται στην εν λόγω 
ρύθμιση. Αντίστοιχα, και μέχρι το τέλος εκάστου ημερο-
λογιακού μήνα, ο εν λόγω αντισυμβαλλόμενος υποχρε-
ούται να υποβάλει για τον ασφαλισμένο που υπάγεται 
στην ανωτέρω ρύθμιση Αναλυτική Περιοδική Δήλωση 
(ΑΠΔ), προβαίνοντας σε κατανομή της συμφωνηθείσας 
αμοιβής ανά μήνα, με βάση τη διάρκεια της σύμβασης. 
Με την υποβολή της ΑΠΔ, ενεργοποιείται αυτομάτως η 
καταβολή ασφαλιστικών εισφορών.

Στην περίπτωση που ο αντισυμβαλλόμενος δεν υποβά-
λει ΑΠΔ, προκειμένου ο παρέχων σε αυτόν υπηρεσίες 
ασφαλισμένος να υπαχθεί στην οικεία ρύθμιση, ο εν 
λόγω ασφαλισμένος οφείλει να υποβάλει στον Ενιαίο 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) υπεύθυνη δή-
λωση περί πλήρωσης των νόμιμων προϋποθέσεων, 
δηλώνοντας ταυτόχρονα το ΑΦΜ του/των αντισυμβαλ-
λομένου/ων του και προσκομίζοντας τυχόν άλλα δικαι-
ολογητικά που αποδεικνύουν το περιεχόμενο της υπεύ-
θυνης δήλωσής του. Στη συνέχεια, ενημερώνεται/ονται 
ο/οι αντισυμβαλλόμενος/οι αυτού περί της υποχρέωσης 
υποβολής ΑΠΔ και καταβολής των ασφαλιστικών ει-
σφορών για το χρονικό διάστημα από την υποβολή της 
δήλωσης και εντεύθεν. Εφόσον ο αντισυμβαλλόμενος 
αμφισβητεί το περιεχόμενο της δήλωσης του ασφαλι-
σμένου, υποβάλλει αντιρρήσεις ενώπιον των αρμοδίων 
οργάνων του ΕΦΚΑ, ενώ, μέχρι την επίλυση της σχετι-
κής διαφοράς από αυτά τα όργανα, για τον ασφαλισμένο 
υπολογίζονται εισφορές, σύμφωνα με το άρθρο 39, ως 
μη μισθωτός.

Παράλληλα, στην εγκύκλιο ορίζεται ανώτατη και κατώ-
τατη βάση υπολογισμού εισφορών. Στην ίδια εγκύκλιο 
αναφέρεται ότι το ανώτατο όριο αποδοχών για τον υπο-
λογισμό των ανάλογων ασφαλιστικών εισφορών είναι 
για περιπτώσεις ασφαλισμένων με ετήσια διάρκεια 
σύμβασης το ποσό των 70.320 ευρώ. Για συμβάσεις 
με διάρκεια μικρότερη του ενός έτους, οι εισφορές θα 
υπολογίζονται αναλογικά ανά μήνα, ανάλογα με τη συμ-
φωνημένη αμοιβή, με ανώτατο όριο τα 5.860,80 ευρώ.

Αναλυτικότερα, η εγκύκλιος ορίζει τα εξής:

Πρόσωπα που εντάσσονται στη ρύθμιση

Για τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυτοαπασχο-
λούμενους, που υπάγονται ή θα υπάγονταν, κατά την 
έναρξη ισχύος του νόμου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ 
και του ΕΤΑΑ, σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις 
αυτών, όπως ίσχυαν πριν την ένταξή τους στον ΕΦΚΑ, 
το συνολικό ποσό εισφοράς κύριας σύνταξης, ο τρόπος 

υπολογισμού, καθώς και ο υπόχρεος καταβολής της ει-
σφοράς, προσδιορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 
38 του συγκεκριμένου νόμου, εφόσον το εισόδημά τους 
προέρχεται από την απασχόλησή τους σε ένα ή και δύο 
πρόσωπα (φυσικά και νομικά).

Ποσοστά εισφορών

Ειδικότερα, εφόσον το εισόδημα προέρχεται από την 
άσκηση διαρκούς -και όχι ευκαιριακής- επαγγελματι-
κής δραστηριότητας και μόνο από την απασχόληση σε 
ένα ή και δύο πρόσωπα (φυσικά και νομικά), προκύπτει 
ουσιαστικά αποκλειστικότητα ως προς το/τα πρόσωπο/α 
που αποδέχεται/ονται τις σχετικές υπηρεσίες.

Επομένως, επί του εισοδήματος αυτού υπολογίζονται 
εισφορές, ύψους 20%, για τον κλάδο κύριας σύνταξης, 
κατανεμημένο κατά 6,67% σε βάρος του ασφαλισμέ-
νου και κατά 13,33% σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου. 
Αντίστοιχα, κατανέμονται οι εισφορές υγειονομικής πε-
ρίθαλψης, καθώς και οι εισφορές επικουρικής ασφά-
λισης και εφάπαξ, σε όσες κατηγορίες ασφαλισμένων 
υφίσταται υποχρεωτική υπαγωγή στην ασφάλιση των 
κλάδων αυτών, (δηλαδή επικουρικής ασφάλισης και 
εφάπαξ), λόγω της ιδιότητάς τους ως ελεύθεροι επαγ-
γελματίες ή αυτοαπασχολούμενοι, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία και, σε κάθε πε-
ρίπτωση, οι εισπραττόμενες εισφορές καταβάλλονται 
στους αρμόδιους κατά περίπτωση φορείς στους οποί-
ους και έχει υπαχθεί ο ασφαλισμένος.

Ανώτατη–κατώτατη βάση υπολογισμού εισφορών

Το ανώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών για τις περι-
πτώσεις που υπάγονται στην οικεία ρύθμιση ελέγχεται 
σε συνάρτηση με τη διάρκεια της σύμβασης μεταξύ των 
μερών.

Συγκεκριμένα, για όσους έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση 
της παρ. 9 του άρθρου 39 με ετήσια διάρκεια σύμβα-
σης ισχύει το ετήσιο ανώτατο όριο των 70.320 ευρώ, 
συνεπώς οι οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές υπο-
λογίζονται στο συνολικό ποσό του δελτίου παροχής 
υπηρεσιών (ΔΠΥ), ακόμα και αν αυτό υπερβαίνει ανά 
μήνα το ποσό των 5.860,8 ευρώ, υπό την προϋπόθεση 
ότι σε κάθε περίπτωση δεν γίνεται υπέρβαση του ανω-
τάτου ετησίου ορίου.

Σε περιπτώσεις συμβάσεων με διάρκεια μικρότερη 
του έτους, καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές 
που αντιστοιχούν στην κατανομή της συμφωνημένης 
αμοιβής ανά μήνα, ενώ και το ανώτατο όριο λαμβάνεται 
υπόψη σε μηνιαία βάση (5.860,80 ευρώ). Στην περίπτω-
ση κατά την οποία το ποσό του/των ΔΠΥ που εκδίδεται/
ονται, μηνιαίως, από ασφαλισμένο που υπάγεται στη 
ρύθμιση της παρ.9 του άρθρου 39, υπολείπεται της 
ελάχιστης βάσης υπολογισμού εισφορών, ο εν λόγω 
ασφαλισμένος υποχρεούται να καταβάλει τις εισφορές 
που υπολείπονται του ελάχιστου ποσού κατά το χρόνο 
της ετήσιας εκκαθάρισης της ασφαλιστικής υποχρέω-
σης, οπότε και θα οριστικοποιούνται οι αναλογούσες σε 
αυτόν ασφαλιστικές εισφορές.

Εκκαθάριση και συμψηφισμός εισφορών

Οι ασφαλισμένοι οι οποίοι αρχικά υπήχθησαν στις 

διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 39, πληρούντες τις 
νόμιμες προϋποθέσεις, αλλά, στη συνέχεια, τις απώλε-
σαν, (επειδή, για παράδειγμα, παρείχαν υπηρεσίες σε 
περισσότερους αντισυμβαλλομένους είτε επειδή δεν 
είχαν κανέναν αντισυμβαλλόμενο), για το διάστημα που 
ακολουθεί την έκπτωση από τις ρυθμίσεις της ανωτέρω 
παραγράφου, καταβάλλουν εισφορές ως μη μισθωτοί.

Έτσι, εάν στη διάρκεια του ημερολογιακού έτους πα-
ρασχεθεί υπηρεσία και σε τρίτο αντισυμβαλλόμενο, ο 
ασφαλισμένος οφείλει να γνωστοποιήσει τούτο στον 
ΕΦΚΑ, με σχετική αίτηση-δήλωση, ώστε να επέλθει η 
σχετική μεταβολή στο μητρώο και να ενημερωθεί/ούν 
ο/οι αντισυμβαλλόμενος/οι, προκειμένου να απαλλαγεί/
ούν από την ανωτέρω υποχρέωση. Όπως και για κάθε 
άλλη κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών και αυτο-
απασχολουμένων, στο τέλος εκάστου έτους, θα πραγ-
ματοποιείται εκκαθάριση και συμψηφισμός μεταξύ των 
καταβληθεισών κατά τους ανωτέρω μήνες εισφορών 
και των οφειλόμενων εισφορών, με βάση το πραγματικό 
εισόδημα που προκύπτει από την άσκηση της επαγγελ-
ματικής δραστηριότητας, (όπως αυτό προκύπτει από το 
πιο πρόσφατο εκκαθαρισμένο φορολογικό έτος).

Τελικές διευκρινίσεις επί προσώπων που υπάγονται ή 
μη στη ρύθμιση και επί της έννοιας του αντισυμβαλλό-
μενου

Επισημαίνεται ότι για τους δικηγόρους με έμμισθη 
εντολή, ανεξαρτήτως του χρόνου υπαγωγής στην κοι-
νωνική ασφάλιση, για το εισόδημα που προέρχεται από 
τη διαρκή σχέση παροχής υπηρεσιών, εφαρμόζεται η 
περ. στ’ της παρ. 3 του άρθρου 38 (εγκύκλιος Υπουργεί-
ου, ΑΔΑ:7Χ78465Θ1Ω-1Λ3).

Στην κοινοποιούμενη διάταξη δεν υπάγονται οι εταίροι 
και συνεργάτες δικηγορικών εταιρειών, οι οποίοι κα-
ταβάλλουν εισφορές με βάση το άρθρο 39 (ως μη μι-
σθωτοί). Επίσης, η κοινοποιούμενη διάταξη δεν εφαρ-
μόζεται σε περίπτωση ασφαλισμένων που προσφέρουν 
υπηρεσίες υπό καθεστώς εξαρτημένης εργασίας και οι 
οποίοι υπάγονται ευθέως στις διατάξεις του άρθρου 38 
ως μισθωτοί. Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται και οι 
ασφαλισμένοι που προσφέρουν τις ίδιες υπηρεσίες σε 
έναν εργοδότη, λαμβάνοντας μέρος των αποδοχών τους 
ως μισθωτοί και μέρος αυτών, μέσω ΔΠΥ, οπότε για το 
σύνολο των αποδοχών θα καταβάλλονται εισφορές με 
βάση το άρθρο 38.

Στις περιπτώσεις ασφαλισμένων που απασχολούνται σε 
έναν εργοδότη ως μισθωτοί και προσφέρουν υπηρεσί-
ες σε άλλο αντισυμβαλλόμενο, μέσω ΔΠΥ, εφαρμόζο-
νται οι διατάξεις του άρθρου 36 του ν. 4387/2016 περί 
πολλαπλής δραστηριότητας και όχι αυτή της παρ. 9 του 
άρθρου 39.

Τέλος, ως αντισυμβαλλόμενος, υπό την έννοια του 
παρόντος, λογίζονται και ένα ή περισσότερα νομικά 
πρόσωπα τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με κοινή 
επιχειρηματική δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τη νο-
μική μορφή άσκησης αυτής. Η κοινή επιχειρηματική 
δραστηριότητα συνίσταται στον κοινό οικονομικό σκο-
πό που επιδιώκεται από τον αντισυμβαλλόμενο, μέσω 
των κάθε είδους νομικής μορφής δραστηριοτήτων και 
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Μέρισμα 1,8 δισ. ευρώ από την Τράπεζα της Ελλάδος στο Δημόσιο

Η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πιο ευέλικτο  
δημοσιονομικό πλαίσιο δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας 

συνιστά απόρροια των κατά περίπτωση πραγματικών 
στοιχείων. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι τέτοια τεκμήρια 
προκύπτουν, όταν διαφορετικές επιχειρήσεις ανήκουν 
στο ίδιο πρόσωπο, λειτουργούν στον ίδιο χώρο, με τον 
ίδιο μηχανολογικό εξοπλισμό, απασχολούν από κοινού 
το ίδιο προσωπικό είτε τα στοιχεία αυτά συντρέχουν 
σωρευτικά είτε όχι.
Παραδείγματα
α. Μηχανικός παρέχει υπηρεσίες σε μία τεχνική εται-
ρεία και σε μία τράπεζα για διάστημα 10 μηνών. Γι' 
αυτές τις δύο δραστηριότητες, εκδίδει δελτίο παροχής 
υπηρεσιών, 20.000 ευρώ και 10.000 ευρώ, αντιστοί-
χως. Από τη διάρκεια και τη φύση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών προκύπτει ότι αυτές δεν είναι ευκαιριακής 
μορφής, αλλά, αντιθέτως, απαιτούν διαρκή απασχόλη-
ση. Ως εκ τούτου, ο ως άνω ασφαλισμένος υπάγεται στη 
διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39.
Συνεπώς, για κάθε μία από τις ως άνω δραστηριότητες 
υπολογίζονται εισφορές, ως εξής:
Για την πρώτη, το ποσό της συμφωνηθείσας αμοιβής 
επιμερίζεται στους μήνες που διαρκεί η σύμβαση, επο-
μένως σε κάθε μήνα αντιστοιχεί αμοιβή ύψους 2.000 
ευρώ. Επ’ αυτής υπολογίζονται εισφορές ύψους 20% 
για τον κλάδο κύριας σύνταξης, κατανεμημένο κατά 
6,67% σε βάρος του ασφαλισμένου και κατά 13,33% σε 
βάρος του αντισυμβαλλόμενου (τεχνικής εταιρείας). Για 
τη δεύτερη, το αντίστοιχο ποσό της μηνιαίας αμοιβής 
ανέρχεται σε 1.000 ευρώ, στο οποίο και θα υπολογι-

στούν εισφορές κατά όμοιο τρόπο. Είναι ευνόητο ότι 
κατά τον ίδιο τρόπο επιμερίζονται οι εισφορές για τον 
κλάδο περίθαλψης, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ 
παροχής.
β. Γιατρός παρέχει υπηρεσίες σε ιδιωτική κλινική, με 
σύμβαση ετήσιας διάρκειας και αμοιβή ύψους 80.000 
ευρώ, για την οποία εκδίδει τρία ΔΠΥ. Η εν λόγω κλινική 
αποτελεί το μόνο αντισυμβαλλόμενο του συγκεκριμέ-
νου ασφαλισμένου-ιατρού, επομένως αυτός υπάγεται 
στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 39. Ανεξαρτήτως του 
αριθμού των ΔΠΥ στις οποίες επιμερίζεται η συμφω-
νηθείσα αμοιβή, καταβάλλονται εισφορές με βάση το 
ανώτατο ετήσιο όριο των 70.320 ευρώ, με δεδομένο ότι 
η οικεία σύμβαση είναι ετήσιας διάρκειας. Αν η ως άνω 
σύμβαση ήταν διάρκειας 10 μηνών, τότε η συμφωνηθεί-
σα αμοιβή θα αντιστοιχούσε σε 8.000 ευρώ/μήνα, συ-
νεπώς οι εισφορές θα υπολογίζονται επί της ανώτατης 
μηνιαίας βάσης υπολογισμού των 5.860,8 ευρώ. Στην 
τελευταία περίπτωση και με δεδομένο ότι δεν πληροί 
πλέον τις προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 39, ο εν 
λόγω ασφαλισμένος θα καταβάλει κανονικά εισφορές 
με βάση το άρθρο 39 (ως μη μισθωτός) για τους υπόλοι-
πους δύο μήνες του έτους.
γ. Γιατρός παρέχει υπηρεσίες σε ιδιωτική κλινική, με 
σύμβαση διάρκειας 10 μηνών για την οποία εκδίδει 
ΔΠΥ αξίας 5.000 ευρώ. Με δεδομένο ότι πληρούνται οι 
προϋποθέσεις της παρ. 9 του άρθρου 39, το ποσό της 
συμφωνηθείσας αμοιβής επιμερίζεται στους μήνες που 
διαρκεί η σύμβαση, επομένως σε κάθε μήνα αντιστοι-

χεί αμοιβή ύψους 500 ευρώ. Επ’ αυτής υπολογίζονται 
εισφορές αντιστοίχως κατανεμημένες σε βάρος του 
ασφαλισμένου και σε βάρος του αντισυμβαλλόμενου. 
Επιπροσθέτως, για το ποσό που υπολείπεται της ελά-
χιστης μηνιαίας βάσης υπολογισμού των αυτοαπασχο-
λουμένων (586,08-500=86,08 ευρώ), ο ασφαλισμένος 
καταβάλλει εισφορές με βάση το άρθρο 39 (ως μη μι-
σθωτός).
δ. Λογιστής εργάζεται ως μισθωτός σε εταιρεία και πα-
ρέχει παράλληλα υπηρεσίες σε άλλη εταιρεία με ΔΠΥ. 
Ο εν λόγω ασφαλισμένος δεν υπάγεται στη διάταξη της 
παρ. 9 του άρθρου 39, αλλά σε αυτή του άρθρου 36 περί 
πολλαπλής δραστηριότητας.
Επομένως, για τις αποδοχές του από τη μισθωτή εργα-
σία υπολογίζονται εισφορές με βάση το άρθρο 38, για 
το δε εισόδημά του από την ελεύθερη άσκηση επαγγέλ-
ματος (ΔΠΥ) καταβάλλει εισφορές με βάση το άρθρο 39 
(ως μη μισθωτός).
ε . Ο ίδιος ως άνω ασφαλισμένος που εργάζεται ως μι-
σθωτός σε εταιρεία, λαμβάνει και επιπλέον αποδοχές 
από την ίδια εταιρεία με ΔΠΥ. Στην περίπτωση αυτή, 
ομοίως δεν υπάγεται στη διάταξη της παρ. 9 του άρθρου 
39, αλλά για το σύνολο του εισοδήματος από τη συγκε-
κριμένη δραστηριότητα υπάγεται στις διατάξεις του άρ-
θρου 38. Συνεπώς, επί του εισοδήματος αυτού υπολο-
γίζονται εισφορές μισθωτού και, επομένως, η εταιρεία 
καταβάλει τις εισφορές εργοδότη που αντιστοιχούν στο 
σύνολο του εισοδήματος (αποδοχές από μισθωτή εργα-
σία και εισόδημα από ΔΠΥ)

Με 1,8 δισ. ευρώ θα ενισχύσει φέτος τα δημόσια έσοδα η Τράπεζα της Ελλάδος. 
Όπως ανακοίνωσε η ΤτΕ κα;ι δημοσίευσε το ΑΠΕ, από το μέρισμα που θα διαθέσει 
στους μετόχους για τη χρήση του 2016 θα διαθέσει υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου 
το ποσό των 1,079 δισ. ευρώ. Τα κέρδη για το 2016 ήταν μειωμένα και ανήλθαν σε 
1,09 δισ. ευρώ έναντι 1,162 δισ. ευρώ το 2015. Τα καθαρά έσοδα της χρήσης 2016 
ανήλθαν σε 1,728 δισ ευρώ, ενώ τα έξοδα, συμπεριλαμβανομένων των προβλέψεων, 
σε 636,2 εκατ. ευρώ. Τα συνολικά καθαρά έσοδα από την άσκηση της ενιαίας νομι-
σματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος, τις πράξεις παροχής έκτακτης ενίσχυσης 
σε ρευστότητα, τους τόκους των χαρτοφυλακίων, τις προμήθειες και τα λοιπά έσοδα 
από τις εργασίες εσωτερικού και εξωτερικού διαμορφώθηκαν σε 1,728 δισ. ευρώ, 
έναντι 1, 897 δισ. ευρώ στη χρήση 2015, σημειώνοντας μείωση κατά 8,9%. Η μετα-
βολή αυτή οφείλεται κυρίως στη μειωμένη χρήση από τα πιστωτικά ιδρύματα του 

μηχανισμού έκτακτης ενίσχυσης σε ρευστότητα της Τράπεζας της Ελλάδος. Συγκε-
κριμένα ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών μέσω του ELA υποχώρησε στο τέλος 
του 2016 στα 43,66 δισ. ευρώ από 68,9 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος του 2015. Ενώ 
ο απευθείας δανεισμός των τραπεζών από την ΕΚΤ διαμορφώθηκε στα 22,96 δισ. 
ευρώ από 38,59 δισ. ευρώ, αντιστοίχως. Συνολικά η εξάρτηση των τραπεζών από 
τη ρευστότητα του ευρωσυστήματος υποχώρησε στα 66,7 δισ. ευρώ από 107,6 δισ. 
ευρώ στο τέλος του 2015. Όσον αφορά στα έξοδα της χρήσης πλην προβλέψεων 
(δαπάνες προσωπικού και συνταξιοδοτικών παροχών, αποσβέσεις και λοιπά έξοδα) 
αυξήθηκαν κατά 5,5 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν σε 331,7 εκατ. ευρώ, έναντι 
326,2 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Στην αύξηση των εξόδων συνέβαλαν 
κυρίως οι δαπάνες για τον έλεγχο του χρηματοπιστωτικού συστήματος, οι οποίες 
αυξήθηκαν κατά 2,6 εκατ. ευρώ.

«Η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει ένα πιο ευέλικτο δημοσιονο-
μικό πλαίσιο για να βοηθήσει τον ιδιωτικό τομέα, να προσελκύσει επεν-
δύσεις και να αυξήσει τις εξαγωγές». Αυτό είπε ο υπουργός Οικονομίας 
Δημήτρης Παπαδημητρίου κατά τη διάρκεια απογευματινής εκδήλωσης 
για την κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του ΕΤΕΑΝ (Εθνικό Ταμείο Επι-
χειρηματικότητας και Ανάπτυξης). «Περιμένουμε το ΕΤΕΑΝ να παίξει πιο 
σημαντικό ρόλο από αυτόν που έχει παίξει μέχρι σήμερα» ανέφερε επί-
σης ο κ. Παπαδημητρίου και πρόσθεσε ότι «υπάρχουν νέα χρηματοδοτικά 
εργαλεία που θα προσελκύσουν επενδύσεις και θα βοηθήσουν τις εξα-

γωγές». Από την πλευρά του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του 
ΕΤΕΑΝ, Κώστας Γαλιάτσος, σημείωσε πως το ΕΤΕΑΝ επιστρέφει στην εγ-
γυοδοτική δραστηριότητα μετά από επτά χρόνια, και πως θα αναπτυχθούν 
νέα χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως ότι στους πρώτους μήνες του έτους θα 
ξεκινήσει η λειτουργία του νέου Ταμείου Επιχειρηματικότητας.  Επίσης ο 
ίδιος σημείωσε πως το ΕΤΕΑΝ θα προχωρήσει μέσω του Ταμείου Εξοικο-
νομώ ΙΙ, με συνδυασμό επιδοτήσεων και χρηματοδοτήσεων, ενώ από την 
εκπνοή του 2016 το ΕΤΕΑΝ έχει αποκτήσει το σύνολο των μετοχών του 
ΤΑΝΕΟ (Ταμείο Νέας Οικονομίας. 
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Σύμφωνα με το νόμο 4446/2016, από σήμερα 
αναπροσαρμόζονται τα τέλη, τα παράβολα κα-
θώς και τα δικαστικά έξοδα που επιβάλλονται 
στην πολιτική, διοικητική και ποινική Δικαιο-
σύνη. Παράλληλα, εντάσσονται προοδευτικά 
τα τέλη, τα παράβολα και τα δικαστικά έξοδα 
στην εφαρμογή του ηλεκτρονικού παραβόλου 
της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών. Ει-
δικότερα, από σήμερα θα υπάρχει παράβολο 
αναβολής («αναβολόσημο») από 20 έως 50 
ευρώ όταν οι δικηγόροι ζητούν την αναβολή 
εκδίκασης των υποθέσεως τους, ανάλογα με το 
βαθμό του δικαστηρίου (εκτός των περιπτώσε-
ων αποχής των δικηγόρων), ενώ παράλληλα αυ-
ξάνεται το μεγαρόσημο. Επίσης, το παράβολο 
για την κατάθεση μήνυσης μειώνεται από τα 100 
στα 50 και στα 70 ευρώ κατά περίπτωση, όπως 

επίσης και σε άλλες περιπτώσεις μειώνονται 
τα παράβολα.

Από σήμερα τα νέα  
δικαστικά τέλη,  
παράβολα και έξοδα

Τα 27,5 εκατομμύρια ξεπέρασαν οι αφίξεις 
τουριστών που επισκέφτηκαν για διακοπές την 
Ελλάδα το 2016, σύμφωνα με σχετικό ρεπορ-
τάζ της ιστοσελίδας ered.gr. Το νούμερο αυτό 
είναι μεγαλύτερο και από τις εκτιμήσεις της 
μελέτης της MacKinsey, που είχε παρουσιάσει 
ο Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχει-
ρήσεων το 2013 στο 12ο Συνέδριο, όταν γινό-
ταν λόγος για διεθνείς αφίξεις από 22 εως 24 
εκατομμύρια το 2020. Ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ 
Ανδρέας Ανδρεάδης υπογράμμισε, ότι ο σύν-
δεσμος έπεσε μέσα την προηγούμενη χρονιά 
στις εκτιμήσεις του για την εξέλιξη των αφίξε-
ων το 2016, αφού όπως είπε: "πέσαμε μέσα σε 
ό,τι αφορά το επιπλέον 1,5 εκατομμύριο περισ-
σότερους τουρίστες σε σχέση με το 2015 και 
έτσι οι διεθνείς αφίξεις, αεροπορικές, οδικές 
και επισκέπτες κρουαζιέρας έφτασαν τα 27,5 
εκατομμύρια τουρίστες το 2016. Την ίδια στιγ-
μή ο κ. Ανδρεάδης εξήγησε, ότι το νούμερο 
των 30 και πλέον εκατομμυρίων αφίξεων, που 
γίνεται με την πρόσθεση των στοιχείων από τις 
αεροπορικές, οδικές και αφίξεις κρουαζιέρας, 
που δόθηκαν στη δημοσιότητα, δεν είναι εν-
δεικτικό των πραγματικών αφίξεων, υπογραμ-
μίζοντας ότι "2,5 εκατομμύρια οδικές αφίξεις 
αφορά Βούλγαρους, Σκοπιανούς και Αλβανούς 
που πηγαινοέρχονται για εργασία στην Ελλά-
δα". Ο κ. Ανδρεάδης εξέφρασε την αισιοδοξία 
του για τη νέα τουριστική χρονιά, καθώς τα 
πρώτα μηνύματα από τις κρατήσεις είναι ιδιαί-
τερα θετικά, καθώς σε όλες σχεδόν τις αγορές 

δεξαμενές για τον ελληνικό τουρισμό παρατη-
ρούνται μονοψήφια και διψήφια ποσοστά ανό-
δου. Αυτές οι κρατήσεις υπογράμμισε ότι είναι 
πολύ σημαντικές για τον ελληνικό τουρισμό, 
καθώς γίνονται σε μια περίοδο που οι τιμές 
που προσφέρονται είναι χωρίς εκπτώσεις και 
προϊδεάζουν θετικά για αύξηση των εσόδων 
το 2017 σε σχέση με το 2016. Την ίδια στιγμή 
ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ συνιστά προσοχή στις 
υπερβολές για κρατήσεις πάνω από 40% στη 
γερμανική αγορά, καθώς όπως είπε, πρόκειται 
για μικρό δείγμα. 
Ο Κ. Ανδρεάδης παράλληλα ζητά από το οι-
κονομικό επιτελείο να επενεξετάσει το ζήτη-
μα του τέλους διανυκτέρευσης για το 2018, 
υπογραμμίζοντας ότι τα 75 εκατομμύρια που 
έχουν εγγραφεί, μπορούν να προκύψουν με 
την επιβολή του τέλους διανυκτέρευσης το 
δίμηνο της υψηλής τουριστικής ζήτησης Ιου-
λίου-Αυγούστου. Όπως εξήγησε θα είναι άδι-
κη η επιβολή καθ'ολη τη διάρκεια του έτους 
πλήττωντας και περιοχές χαμηλής τουριστικής 
ζήτησης. Τονίζεται τέλος ότι ο νέος στόχος του 
ΣΕΤΕ μέχρι το 2021, όπως αυτός οριοθετήθηκε 
σε μελέτη της PwC, που παρουσιάστηκε από 
το βήμα του 15ου Συνεδρίου του Συνδέσμου 
Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), 
οι αφίξεις εκτιμάται ότι θα ανέλθουν στα 34,8 
εκατομμύρια και τα έσοδα θα ξεπεράσουν τα 
20 δισ. ευρώ. 
Με βάση τα προσωρινά στοιχεία από τις δι-
εθνείς αεροπορικές και οδικές αφίξεις στη 
χώρα το 2016, που δημοσιοποίησε το Ινστι-
τούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστι-
κών Επιχειρήσεων οι αεροπορικές αφίξεις 
κινήθηκαν με άνοδο 9%. Το 2017 σε απόλυτα 
νούμερα οι αφίξεις ανήλθαν στα 16,87 εκατ. 
Ευρώ έναντι 15,47 το 2015. Την ίδια στιγμή οι 
οδικές αφίξεις, όπως αναφέρουν τα προσωρι-
νά στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν, πάτησαν 

Ρεκόρ αφίξεων τουριστών στην Ελλάδα το 2016

Την αύξηση του διεθνούς ενδιαφέροντος για την 
αγορά εξοχικών κατοικιών στην Ελλάδα αναφέρει 
σε αναλυτικό της ρεπορτάζ η γερμανική εφημερίδα 
Frankfurter Allgemeine Zeitung, που αναπαράγει η 
ιστοσελίδα ered.gr. Όπως αναφέρει η εφημερίδα, οι 
αγοραστές δεν είναι, όπως θα περίμενε κανείς, μόνο 
Βορειοευρωπαίοι, αλλά προέρχονται κατά 15% από τις 
ΗΠΑ και κατά 10% από την Κίνα. Το κινεζικό ενδιαφέ-
ρον σχετίζεται με τις ποικίλες επενδύσεις στην Ελλά-
δα, το δε αμερικανικό έχει και φορολογικά κίνητρα. 
Πάντως, τόσο Αμερικανοί όσο και Κινέζοι προσελ-
κύονται και από την άδεια απεριόριστης παραμονής 
που παρέχει η ελληνική κυβέρνηση σε όσους πολίτες 

χωρών εκτός ΕΕ επενδύουν στην Ελλάδα πάνω από 
250.000 ευρώ. Η γερμανική εφημερίδα αναφέρει 
ότι οι περισσότερες αγορές εξοχικών από ξένους 
γίνονται στη Μύκονο, την Πάτμο και τη Σαντορίνη. Οι 
τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα έπεσαν κατά 40 με 
50% μεταξύ του 2011 και του 2015, αλλά από πέρυσι 
άρχισαν πάλι να ανεβαίνουν και σε κάθε περίπτωση 
είναι κατά ένα τρίτο χαμηλότερες από ότι πριν από τη 
διεθνή κρίση του 2008. Οι Ευρωπαίοι που αγοράζουν 
σπίτια στην Ελλάδα πιστεύουν ότι η χώρα θα παρα-
μείνει μέλος της ΕΕ και της ευρωζώνης, το πολιτικό 
μέλλον αντίθετα είναι για τους μη Ευρωπαίους μάλ-
λον αδιάφορο.

Αυξημένο διεθνές ενδιαφέρον για εξοχικές  
κατοικίες στην Ελλάδα

γκάζι το τελευταίο τρίμηνο και διαμορφώ-
θηκαν στα 12,047 εκατομμύρια, γεγονός που 
σημαίνει αύξηση 0,6% σε σχέση με τα 11,97 
εκατ. του 2015. Υπενθυμίζεται ότι το 2016 κα-
ταγράφεται και ρεκόρ επιβατικής κίνησης στα 
αεροδρόμια της χώρας, καθώς οι επιβάτες 
που διακινήθηκαν το δωδεκάμηνο του 2016 
άγγιξαν τα 53,6 εκατομμύρια καταγράφοντας 
αύξηση 9,9% σε σχέση με το 2015. Από τα στα-
τιστικά στοιχεία της ΥΠΑ για την κίνηση των 
αεροδρομίων προκύπτει πως ο συνολικός 
αριθμός των διακινηθέντων επιβατών το δω-
δεκάμηνο του 2016 έφθασε τους 53.637.249 
παρουσιάζοντας αύξηση 9,9% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2015 κατά το οποίο 
είχαν διακινηθεί 48.811.600 επιβάτες. Σε ό,τι 
αφορά τον αριθμό των πτήσεων στα ελληνικά 
αεροδρόμια ανήλθε στις 461.161 (από τις οποί-
ες 189.710 εσωτερικού και 271.451 εξωτερι-
κού) παρουσιάζοντας αύξηση 3,8% (+1,2% στις 
πτήσεις εσωτερικού και + 5,7% στις πτήσεις 
εξωτερικού), σε σχέση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2015 οπότε είχαν πραγματοποιηθεί 
444.249 πτήσεις. 
Πάντως, όπως επισημαίνουν στελέχη της 
ΥΠΑ, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία της 
χρονιάς που μας πέρασε, το αεροδρόμιο που 
είχε το μεγαλύτερο ποσοστό αύξησης διακί-
νησης επιβατών για το δωδεκάμηνο του 2016, 
δηλαδή στην κατηγορία των αεροδρομίων με 
επιβατική κίνηση άνω των 4 εκατ., είναι το αε-
ροδρόμιο του Ηρακλείου με άνοδο 13,3%. Στην 
μεσαία κατηγορία , δηλαδή αεροδρόμια που 
διακινούν από 1 έως 4 εκατ. επιβάτες ετησίως, 
την πρωτιά πήρε το αεροδρόμιο της Κέρκυρας, 
με ποσοστό αύξησης 14,4%, ενώ στην αμέσως 
επόμενη κατηγορία, δηλαδή αεροδρόμια που 
διακινούν έως 1 εκατ. επιβάτες τον χρόνο, την 
μεγαλύτερη ετήσια αύξηση επιβατών είχε το 
αεροδρόμιο της Πάρου με ποσοστό 72,2%



Το σύστημα πρόγνωσης ηλιακών εκλάμψεων FLARECAST θα είναι  
επιχειρησιακά ενεργό στις αρχές του 2018

Ευκαιρίες ανάπτυξης δημιουργούν παγκοσμίως οι χρηματοπιστωτικές  
υπηρεσίες μέσω κινητών τηλεφώνων

Το ευρωπαϊκό έργο FLARECAST, που αφορά ένα 
μελλοντικό σύστημα πρόγνωσης των ηλιακών 
εκλάμψεων, εισήλθε στο τρίτο και τελικό έτος υλο-
ποίησής του και αναμένεται να είναι επιχειρησιακά 
ενεργό στις αρχές του 2018. Αυτό ανακοίνωσε το 
Κέντρο Ερευνών Αστρονομίας και Εφηρμοσμένων 
Μαθηματικών (KEAEM) της Ακαδημίας Αθηνών, οι 
ερευνητές του οποίου, με υπεύθυνο τον δρα Μανώ-
λη Γεωργούλη, συντονίζουν το σχετικό πρόγραμμα. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ , το FLARECAST υλοποιείται 
από επιστήμονες εννέα ερευνητικών φορέων σε έξι 
ευρωπαϊκές χώρες. Χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου 
από το Πρόγραμμα - Πλαίσιο «Ορίζων 2020» της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, με συνολικό προϋπολογισμό 
2,4 εκατ. ευρώ. Οι εκλάμψεις του Ήλιου επιδρούν 
δυσμενώς - ακόμη και καταστροφικά σε κάποιες 
περιπτώσεις - στις διαστημικές υποδομές, στα συ-
στήματα πλοήγησης (GPS, Galileo) και σε ραντάρ 

στην επιφάνεια της Γης. Το FLARECAST επιχει-
ρεί να γεφυρώσει το κενό επικοινωνίας ανάμεσα 
στους επιστήμονες και στους τελικούς χρήστες 
του συστήματος πρόγνωσης ηλιακών εκλάμψεων. 
Η ηλιακή δραστηριότητα ταλαντεύεται ανάμεσα σε 
φάσεις ηρεμίας και εκρηκτικότητας, μέσω ηλιακών 
κύκλων που διαρκούν περίπου 11 χρόνια. Προς το 
παρόν η δραστηριότητα βρίσκεται στο ελάχιστο 
και το επόμενο μέγιστο αναμένεται να κορυφωθεί 
μέσα στα επόμενα πέντε έως έξι χρόνια. «Η ερώ-
τηση δεν αφορά στο αν, αλλά στο πότε θα συμβεί 
η επόμενη γιγαντιαία ηλιακή έκλαμψη. Και κανείς 
δεν ξέρει πόσο μεγάλη θα είναι η επίδρασή της», 
τονίζει ο γενικός συντονιστής του FLARECAST δρ 
Μανώλης Γεωργούλης του KEAEM. Καθώς ο τεχνι-
κός πολιτισμός εξαρτάται πλέον όλο και περισσότε-
ρο από τις διαστημικές υποδομές και τεχνολογίες, 
γίνεται ολοένα πιο ευάλωτος στους κινδύνους του 

διαστημικού καιρού. Προκύπτει έτσι σαφής ανά-
γκη για την πρόγνωσή του και για τη συστηματική 
καταγραφή των επιπτώσεών του στη Γη. Κάποιες 
κυβερνήσεις έχουν ήδη προσθέσει τον διαστημικό 
καιρό στον κατάλογο με τις πιθανές αιτίες φυσικών 
καταστροφών. Παρόλα αυτά, δεν έχουν γίνει ακόμη 
σοβαρές προπαρασκευαστικές ενέργειες. Επιστή-
μονες από την Ελλάδα, την Ιρλανδία, την Ιταλία, τη 
Γαλλία, την Ελβετία και τη Μεγάλη Βρετανία, από 
κοινού με εκπροσώπους διαχειριστών δορυφόρων, 
αεροπορικών εταιρειών και πιλότων, κυβερνητι-
κών οργανώσεων και υπηρεσιών προστασίας και 
άμυνας, συναντήθηκαν στις 12 και 13 Ιανουαρίου 
φέτος στις εγκαταστάσεις της Βρετανικής Μετεω-
ρολογικής Υπηρεσίας (Met Office) στο Έξετερ, όπου 
συνεργάσθηκαν για την υλοποίηση του συστήματος 
FLARECAST, ώστε να προβλεφθεί έγκαιρα η επό-
μενη μεγάλη ηλιακή καταιγίδα.

Τεράστιες προοπτικές αύξησης της πρόσβασης σε χρηματοπιστωτικές υπη-
ρεσίες προσφέρει η δυνατότητα διεξαγωγής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών 
μέσω κινητών τηλεφώνων καθώς και παροχή άνεσης και ευκολίας χρήσης 
για τους χρήστες, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες αγορές, σύμφωνα με πρόσφατη 
έκθεση της EY με τίτλο: «Decoding mobile financial services – Innovation and 
collaboration to drive growth». Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έκ-
θεσης, οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μέσω κινητών τηλεφώνων μπορούν 
να βοηθήσουν τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εξυπηρετήσουν μία τερά-
στια αγορά, στην οποία διαφορετικά ενδεχομένως να μην είχαν πρόσβαση, 
λόγω του υψηλού κόστους των υποδομών που απαιτεί η φυσική παρουσία. 
Την ίδια στιγμή, λειτουργούν ως επιπρόσθετη πηγή εσόδων για τους παρό-
χους τηλεπικοινωνιών, ενισχύοντας τις διασταυρούμενες πωλήσεις του κλά-
δου. Καθώς ο αριθμός των εφαρμογών χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών που 
αναπτύσσονται για κινητά τηλέφωνα αυξάνεται, τα αποτελέσματα γίνονται εμ-
φανή στις διάφορες κατηγορίες των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κινητής 
τηλεφωνίας. Σύμφωνα με την έκθεση, οι πληρωμές μέσω κινητών τηλεφώνων 
είναι η κατηγορία που έχει καταγράψει το υψηλότερο ποσοστό χρήσης μέχρι 
σήμερα. Ωστόσο, και άλλες κατηγορίες υπηρεσιών έχουν επίσης αρχίσει να 
αναπτύσσονται. Οι πιστωτικές υπηρεσίες μέσω κινητών τηλεφώνων είδαν μία 
σημαντική αύξηση τα τελευταία χρόνια και, σύμφωνα με την έκθεση, πολλές 
από αυτές τις νέες υπηρεσίες που παρουσιάστηκαν βασίζονται σε στρατηγι-
κές συμμαχίες μεταξύ χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και τηλεπικοινωνιακών 
παρόχων. Σύμφωνα με την έκθεση της EY, έδαφος κερδίζει η χρηματοδότηση 
μικρών ποσών (microfinance) μέσω κινητών τηλεφώνων, καθώς, τόσο τα χρη-
ματοπιστωτικά ιδρύματα, όσο και οι μη χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, μπαί-
νουν στη μάχη της παροχής πιστωτικών υπηρεσιών μικρής κλίμακας, ανοίγο-
ντας διαύλους επιχειρηματικότητας για τους νεοεισερχόμενους στην αγορά, 
όπως μέσω της συμμετοχικής χρηματοδότησης (crowdfunding). Οι υπηρεσίες 
αυτές τους επιτρέπουν να απευθυνθούν στη βάση της εισοδηματικής πυρα-
μίδας, αυξάνοντας την πελατειακή τους βάση. Παράλληλα, η ανάπτυξη νέων 
ασφαλιστικών υπηρεσιών που προσφέρονται μέσω κινητών τηλεφώνων δη-
μιουργεί σημαντικές ευκαιρίες διακλαδικής συνεργασίας. Η πλειοψηφία των 
υφιστάμενων υπηρεσιών διατίθενται στην αγορά από εταιρείες τηλεπικοινω-

νιών, σε συνεργασία με ασφαλιστικές εταιρείες. Σε παγκόσμιο επίπεδο, με-
ταξύ των ανθρώπων που δεν έχουν ακόμα πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα, περίπου 620 εκατομμύρια ζουν σε χώρες οι οποίες έχουν θεσπίσει 
ρυθμιστικά πλαίσια ή ενθαρρύνουν μη τραπεζικούς οργανισμούς να συμμετά-
σχουν στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Οι περισσότερες από 
αυτές τις χώρες παρουσιάζουν ένα σημαντικό χάσμα μεταξύ του ποσοστού 
διείσδυσης της κινητής τηλεφωνίας και της πρόσβασης στο χρηματοπιστωτικό 
σύστημα. Σύμφωνα με την ανάλυση της δυνητικής αυτής αγοράς από την ΕΥ, 
περίπου 70% του πληθυσμού χωρίς πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
μπορεί να εξυπηρετηθεί από χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέσω κινητών 
τηλεφώνων στο εγγύς μέλλον. Ενώ η καινοτομία στο χώρο των χρηματοπι-
στωτικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας έχει οδηγήσει σε μεγαλύτερη δι-
ευκόλυνση για τους χρήστες και αυξανόμενη αποδοχή και χρήση των νέων 
ψηφιακών υπηρεσιών, έχει αναδείξει, παράλληλα, νέους κινδύνους στα θέ-
ματα ασφάλειας και ιδιωτικότητας. Όπως υπογραμμίζεται στην έκθεση, πρό-
σφατα παραδείγματα κυβερνο-επιθέσεων (cyber attacks) αντικατοπτρίζουν 
την έκταση της ζημιάς που μπορούν να υποστούν οι επιχειρήσεις, τόσο σε 
άμεση οικονομική ζημία, όσο και σε αρνητικές επιπτώσεις στη φήμη τους και 
σε πτώση της τιμής της μετοχής τους. 
Οι επιχειρήσεις διατρέχουν τον κίνδυνο όχι μόνο να χάσουν την πελατειακή 
τους βάση, αλλά και να τους επιβληθούν πρόστιμα από τις ρυθμιστικές αρ-
χές για μη συμμόρφωση με την προστασία των προσωπικών δεδομένων των 
πελατών. Όπως επισημαίνεται σε έκθεση της EY, σε ένα περιβάλλον όπου οι 
προτιμήσεις και οι ανάγκες των καταναλωτών συνεχώς μεταβάλλονται, είναι 
σαφές ότι οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι σε θέση να διατηρούν μία ισορ-
ροπία μεταξύ της διευκόλυνσης του χρήστη και των ζητημάτων ασφάλειας 
των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας. Ως εκ τούτου, μέτρα 
ασφαλείας, όπως το tokenization και η ταυτοποίηση με χρήση βιομετρικών 
στοιχείων, ενδέχεται να έχουν ισχυρό αντίκτυπο στον τομέα των ψηφιακών 
πληρωμών. Ισχυρές διαδικασίες ελέγχου και εξακρίβωσης στοιχείων του πε-
λάτη, καταπολέμησης του ξεπλύματος χρήματος και πιστοποίησης των συναλ-
λαγών, θα εξακολουθήσουν να αποτελούν βασικό ζητούμενο για την αντιμε-
τώπιση των απειλών του κυβερνοχώρου. 
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΑΝΑΤΡΟΠΕΣ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  σελίδες 1-4-5 | 23/1/2017

Τον κίνδυνο οι αλλαγές στον υπολογισμό των ασφαλιστικών 
εισφορών, αλλά και η εκτίναξη του κόστους ασφάλισης σε 
πολύ υψηλά επίπεδα, τόσο για τους μισθωτούς όσο και για 
τους συνταξιούχους, να προκαλέσουν κύμα αλλαγών στις 
εργασιακές σχέσεις επισημαίνουν στελέχη της αγοράς.
Στο ήδη εξελισσόμενο φαινόμενο της μετατροπής συμβάσεων 
αορίστου χρόνου από πλήρους σε μερικής απασχόλησης 
έρχεται να προστεθεί τώρα άλλη μια «κερκόπορτα»: η 
απασχόληση εργαζομένων με «μπλοκάκι», καθώς μετά 
τη σύνδεση των ασφαλιστικών εισφορών με το δηλωθέν 
εισόδημα δημιουργείται μια «φθηνότερη» μορφή 
απασχόλησης για τους εργοδότες.
- Εναλλακτικές μορφές 
Οι εναλλακτικές μορφές απασχόλησης που ακολουθούν 
ολοένα και περισσότεροι εργοδότες δημιουργούν ήδη 
πολλά προβλήματα στο υπουργείο Εργασίας, το οποίο 
διαπιστώνει ότι, παρά τη μείωση της ανεργίας, δεν υπάρχει 
η αναμενόμενη αύξηση στα έσοδα από ασφαλιστικές 
εισφορές. Επίσης, οι εναλλακτικές μορφές συχνά κινούνται 
στα όρια της νομιμότητας ή και έξω από αυτά, καθώς πολλές 
φορές η μερική απασχόληση στα χαρτιά υποκρύπτει πλήρη 
απασχόληση στην πράξη, ενώ η αμοιβή με «μπλοκάκι» 
κρύβει μια σχέση εξαρτημένης εργασίας.
Όσο, όμως, παραμένει ισχυρό το οικονομικό κίνητρο για τον 
εργοδότη και δυσβάστακτο το συνολικό κόστος απασχόλησης, 
τόσο θα πολλαπλασιάζονται τα φαινόμενα παραβατικών 
πρακτικών και τόσο μεγαλύτερο βάρος θα πέφτει στις πλάτες 
του ελεγκτικού μηχανισμού του υπουργείου Εργασίας.
Η απασχόληση με «μπλοκάκια» είναι διαδεδομένη 
πρακτική εδώ και χρόνια στην ελληνική αγορά εργασίας. Η 
διαφορά, όμως, μετά την 1/1/2017 είναι ότι γίνεται αρκετά 
«φθηνότερη», κυρίως για την απασχόληση εργαζομένων με 
αμοιβές της τάξεως των 500 έως 700 ευρώ που είναι και το 
σύνηθες φαινόμενο στην αγορά.
Μέχρι και το τέλος του 2016 οι εργαζόμενοι με «μπλοκάκι» 
ασφαλίζονταν στον ΟΑΕΕ και έπρεπε να πληρώνουν 
κατ’ ελάχιστον 250 ευρώ τον μήνα στον ΟΑΕΕ, ενώ στην 
τρίτη ή στην τέταρτη ασφαλιστική κλάση -στην οποία και 
κατατάσσονταν οι περισσότεροι- οι μηνιαίες κρατήσεις 
ξεπερνούσαν τα 300 ευρώ τον μήνα.
Με το νέο καθεστώς οι ασφαλιστικές εισφορές αφενός 
επιμερίζονται μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, αφετέρου 
μειώνονται, καθώς για κάποιον ο οποίος θα θέλει να 
αμείβεται με 600 ευρώ μηνιαίως το κόστος περιορίζεται στα 
161,7 ευρώ αντί για 250 με 300 ευρώ που ήταν μέχρι τώρα με 
βάση τις εισφορές του ΟΑΕΕ.
Οι εβδομάδες που ακολουθούν θεωρούνται εξαιρετικά 
κρίσιμες, καθώς θα φανεί με ποιον τρόπο θα αντιδράσει η 
αγορά στις νέες πολιτικές της κυβέρνησης.
Τα λογιστήρια των επιχειρήσεων ήδη τρέχουν «σενάρια» 
προκειμένου να καταλήξουν στο αν θα εξακολουθήσουν 
να απασχολούν εργαζόμενους με «μπλοκάκι», στο αν θα 

τροποποιήσουν υφιστάμενες συμβάσεις συνεργατών, αλλά και 
στο πώς θα περιορίσουν το συνολικό εργοδοτικό κόστος. Τα 
νέα δεδομένα στην αγορά διαμορφώνονται ως εξής: 
- Απασχόληση με «μπλοκάκι» 
Με βάση την εγκύκλιο που εξέδωσε την προηγούμενη 
Παρασκευή το υπουργείο Εργασίας, ο εργαζόμενος με 
«μπλοκάκι» θα πρέπει να αναγράφει από εδώ και στο εξής 
στο δελτίο παροχής υπηρεσιών που θα εκδίδει ότι αξιώνει 
από τον εργοδότη να πληρώνει ένα μέρος των ασφαλιστικών 
εισφορών του. Αυτό θα μπορεί να το κάνει μόνο αν δεν έχει 
περισσότερους από δύο εργοδότες στους οποίους εκδίδει 
δελτίο παροχής υπηρεσιών και επίσης να μην έχει την 
ιδιότητα του μισθωτού. Στην περίπτωση εργαζόμενου με 
«μπλοκάκι» και έναν ή δύο εργοδότες, θα συμβαίνουν τα 
εξής: 
- Ο εργοδότης θα συμπεριλαμβάνει το όνομα του συνεργάτη 
στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση.
- Κάθε μήνα θα παρακρατείται ασφαλιστική εισφορά από 
τον εργοδότη, η οποία θα αντιστοιχεί στο 26,95% της μικτής 
αμοιβής μόνο για κύρια ασφάλιση και περίθαλψη. Η εισφορά 
αυτή θα επιμερίζεται και ο εργοδότης θα πληρώνει τα δύο 
τρίτα (17,96%), με τον εργαζόμενο να καταβάλλει το υπόλοιπο 
ένα τρίτο (8,983%).
- Εκτός από τις ασφαλιστικές εισφορές, από τη μικτή αμοιβή 
θα παρακρατείται και ο φόρος του 20%.
Για μικτή αμοιβή 1.000 ευρώ, ο εργοδότης θα πληρώνει 1.179 
ευρώ (14.148 ευρώ) και ο εργαζόμενος θα παίρνει στα χέρια 
του 710,7 ευρώ (8.528 ευρώ).
Επειδή ο συγκεκριμένος συνεργάτης θα αντιμετωπίζεται 
φορολογικά ως μισθωτός, θα δικαιούται και της έκπτωσης 
φόρου. Έτσι, με την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης, 
ο φόρος που θα του αναλογεί θα είναι 502 ευρώ και ο φόρος 
που θα έχει παρακρατηθεί θα είναι 2.400 ευρώ. Έτσι, ο 
συνεργάτης θα δικαιούται και επιστροφή φόρου 1.900 ευρώ. 
Άρα, οι συνολικές καθαρές αποδοχές θα ανέρχονται στα 
10.428 ευρώ τον χρόνο. Για να εισπράττει ένας εργαζόμενος 
10.428 ευρώ τον χρόνο καθαρά ως μισθωτός, θα πρέπει ο 
εργοδότης να επιβαρύνεται με 16.240 ευρώ. Και αυτό διότι: 
2.079 ευρώ είναι οι ασφαλιστικές εισφορές του εργαζόμενου 
που παρακρατούνται. 501 ευρώ είναι ο φόρος εισοδήματος. 
3.232 ευρώ είναι οι εργοδοτικές εισφορές.
Άρα, η μισθωτή απασχόληση κοστίζει στον εργοδότη περίπου 
2.000 ευρώ περισσότερα σε σχέση με την απασχόληση με 
«μπλοκάκι». Και αυτό διότι στη μία περίπτωση (του μισθωτού) 
οι ασφαλιστικές εισφορές (εργοδότη και εργαζόμενου) 
υπολογίζονται με 41%, ενώ στη δεύτερη περίπτωση με 
26,95%. Φυσικά, ο «μισθωτός» έχει περισσότερα δικαιώματα: 
δώρο Χριστουγέννων, Πάσχα και επίδομα αδείας, κρατήσεις 
για επικούρηση, επίδομα ανεργίας και δικαίωμα στην 
αποζημίωση σε περίπτωση απόλυσης. Το θέμα είναι ποια 
θα είναι η διαπραγματευτική δυνατότητα ενός ανέργου αν 
του προταθεί να δουλέψει με «μπλοκάκι» ή ποια θα είναι η 
απάντηση που θα μπορεί να δώσει ένας εργαζόμενος αν του 
τεθεί επιτακτικά το δίλημμα «μπλοκάκι ή απόλυση».

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
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ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ TO ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ, ΠΡΟΣ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ Ο 
ΦΠΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  σελίδες 1-5-7 | 23/1/2017

Η τελική θέση του ΔΝΤ θα καθορίσει το πότε η Ελλάδα θα 
υποχρεωθεί να ψηφίσει μείωση αφορολόγητου συντάξεων 
και αύξηση ΦΠΑ. Τα μέτρα αυτά και μαζί το μακροχρόνιο 
κόφτη θα τα παρουσιάσει στο Eurogroup της Πέμπτης ο 
υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος.
Μέσα στην εβδομάδα η Γερμανία διά στόματος του υπουργού 
Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε έκανε το «πείραμα» 
να αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός προγράμματος της 
Ελλάδας χωρίς το ΔΝΤ. Το αποτέλεσμα δεν ήταν καθόλου 
καλό, αφού η ιδέα βρήκε εντελώς αρνητικούς όχι μόνο τους 
βουλευτές που είναι αντίθετοι με το ελληνικό πρόγραμμα, 
αλλά και αυτούς που ήταν υπέρ της συνέχισής του.
- Αλλαγή... ρότας 
Την επόμενη μέρα ο κ. Σόιμπλε άλλαξε τη ρητορική του 
και ξεκαθάρισε ότι χωρίς το ΔΝΤ η Ελλάδα δεν έχει 
πρόγραμμα. Ωστόσο, το ιδανικό για τη μεγαλύτερη οικονομία 
της ευρωζώνης δεν είναι η ένταξη του Ταμείου άμεσα στο 
ελληνικό πρόγραμμα.
Τούτο διότι η συμμετοχή του Ταμείου θα πρέπει, εκτός από 
τα άμεσα μέτρα για την Ελλάδα, να περάσει και από μια 
συμφωνία για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους σε 
μεσοπρόθεσμο και μακροχρόνιο ορίζοντα, κάτι που επίσης 
δεν μπορεί να δεχθεί η Γερμανία.
Το ιδανικό θα ήταν το Ταμείο να συνεχίσει να δηλώνει 
πρόθυμο να μπει στο πρόγραμμα παραμένοντας όμως ως 
τεχνικός σύμβουλος μέχρι και τις γερμανικές εκλογές. Τότε 
θα μπορούσε να ξεκινήσει μια συζήτηση για την ελάφρυνση 
του χρέους και με μια σαφή περιγραφή των μέτρων σε 
όλες τις περιόδους να είχαμε την ένταξη του Ταμείου στο 
πρόγραμμα.
Και αυτή η λύση όμως δεν θεωρείται ιδανική από το Ταμείο, 
καθώς θα έμπαινε σε ένα πρόγραμμα λίγο πριν από το τέλος 
του προγράμματος με τον ESM και μόνο για να ικανοποιηθούν 
κάποιες ευρωπαϊκές χώρες.
Το βέβαιο είναι ότι το Ταμείο δεν μπορεί να ενταχθεί στο 
πρόγραμμα με λύσεις τύπου «κόφτη» και με μέτρα που 
θεωρεί απαραίτητα και «διαρθρωτικά» να ανακοινώνονται 
ως προληπτικά με την προοπτική να υλοποιηθούν μόνο αν 
υπάρξουν δημοσιονομικές αποκλίσεις. Αν το Ταμείο δεχθεί 
να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί ο εκλογικός κύκλος 
στην ευρωζώνη, τότε η ψήφιση των μέτρων θα πρέπει να 
αναμένεται προς το τέλος του χρόνου με εφαρμογή όχι για το 
2019, αλλά από το 2018.
Αν πάντως το ΔΝΤ επιμείνει στη γραμμή του «όλα ή τίποτα», 
εμμένοντας ότι θα πρέπει η συμφωνία να γίνει τώρα, η 
δεύτερη αξιολόγηση είναι απίθανο να κλείσει αν πρώτα η 
Ελλάδα δεν νομοθετήσει από τώρα μείωση αφορολογήτου και 
«προσωπικής διαφοράς» στις συντάξεις.
Από την άλλη πλευρά, το υπουργείο Οικονομικών 
προσέρχεται στη διαπραγμάτευση που θα ξεκινήσει από το 
Eurogroup της Πέμπτης με πρώτο ζητούμενο να ξεμπλοκάρει 

τη δεύτερη αξιολόγηση και να επιστρέφουν οι θεσμοί στο 
τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Σε συνέντευξή του ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης 
Τσακαλώτος έθεσε ως νέο χρονικό ορόσημο για την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης το Eurogroup της 20ής 
Φεβρουάριου. Η δε γραμμή άμυνας είναι ότι «κάνουμε αυτό 
που μας ζητήσατε».
Ο υπουργός έχει έτοιμη πλέον μια πρόταση με την οποία 
δίνει παράταση στη διάρκεια του «κόφτη» και επισυνάπτει ως 
προληπτικά μέτρα τη μείωση του αφορολογήτου, την αύξηση 
του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ από το 13% στο 14% και ως 
ύστατη λύση σε ενδεχόμενη μεγάλη δημοσιονομική απόκλιση 
την περικοπή των συντάξεων. Με τον τρόπο αυτό καλύπτει τις 
απαιτήσεις της κοινής θέσης των υπουργών Οικονομικών της 
ευρωζώνης στο Eurogroup της 5ης Δεκεμβρίου.
Στην πρόταση Τσακαλώτου υπάρχει και επιμερισμός του 3,5% 
πρωτογενούς πλεονάσματος σε 1 % του ΑΕΠ για ανάπτυξη και 
αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και 2,5% για 
τις ανάγκες του χρέους.
Περιλαμβάνεται, επίσης, ως όρος ότι τα μέτρα με τα οποία θα 
καλύπτεται η δημοσιονομική απόκλιση δεν θα νομοθετηθούν 
από τώρα.
- Σε άλλη γραμμή 
Επειδή η πρόταση συντάχθηκε για άλλη μια φορά σε «πολύ 
κλειστό οικογενειακό κύκλο», πολλά κυβερνητικά στελέχη 
εμφανίζονταν με τελείως διαφορετική θέση για το θέμα του 
αφορολογήτου. «Δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο και αυτό 
είναι δέσμευση», είπε μιλώντας στο ΑΝΤΙ η υφυπουργός 
Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου.
Την ίδια ώρα, ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης 
Παπαδημητρίου από εκδήλωση στα Τρίκαλα στην οποία 
συμμετείχε είχε άλλη άποψη: «Το αφορολόγητο και άλλα 
διαπραγματεύονται», είπε για να προσθέσει: «Οπως ξέρετε, 
προσπαθούμε να κρατήσουμε αυτό που υπάρχει τώρα. Αν θα 
μπορούσαμε να το κρατήσουμε, αυτό δεν το ξέρω».
Το βέβαιο είναι ότι η πρόταση του ΥΠΟΙΚ δεν θα κλείσει, 
αλλά θα ανοίξει έναν κύκλο διαλόγου όπου ο μόνος φανερός 
σύμμαχος της Ελλάδας είναι ο Γάλλος επίτροπος αρμόδιος 
για τα οικονομικά θέματα Πιέρ Μοσκοβισί. Σε δηλώσεις 
του και αναφερόμενος στην Ελλάδα τόνισε ότι θα πρέπει να 
πιέζουμε την Ελλάδα για να εφαρμόσει τις δεσμεύσεις της 
και να μη ζητάμε συνεχώς νέα πράγματα.
Παρ’ όλα αυτά όμως, τις αποφάσεις για την εκταμίευση 
των δόσεων τις παίρνουν οι υπουργοί Οικονομικών της 
ευρωζώνης. 
Σε αυτό το πεδίο οι μόνες καταγεγραμμένες δηλώσεις είναι 
αυτή του Σόιμπλε αλλά και των Ολλανδών αξιωματούχων, ότι 
χωρίς το ΔΝΤ δεν μπορούν να εγκρίνουν από τα Κοινοβούλιά 
τους τη συνέχιση του ελληνικού προγράμματος. Τέλος, 
σήμερα θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του ESM προκειμένου να 
αποφασίσει την ενεργοποίηση των βραχυπροθέσμων μέτρων 
για την ελάφρυνση του χρέους που είχαν παγώσει πριν 
από τις εορτές με αιτία τις παροχές του πρωθυπουργού σε 
συνταξιούχους και ΦΠΑ. 
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