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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοσμοσυρροή καταγράφεται στις Εφορίες, καθώς 
οι φορολογούμενοι σπεύδουν μαζικά να κλείσουν 
τα "μπλοκάκια" για να γλιτώσουν φόρους και ασφα-
λιστικές εισφορές. Από τον Μάιο του 2016 που 
εφαρμόστηκε ο νόμος Κατρούγκαλου μέχρι τις 
αρχές Φεβρουαρίου οι διακοπές εργασιών ατομι-
κών επιχειρήσεων ανέρχονται σε 56.988, αριθμός 

ο οποίος μέσα στο επόμενο δίμηνο αναμένεται 
να αγγίξει τις 100.000 σύμφωνα με δηλώσεις στο 
«Έθνος» του προέδρου του Οικονομικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος, Κ. Κόλλια. Η "επιδημία" διακο-
πής επαγγελματικής δραστηριότητας με ακύρωση 
των βιβλίων και των δελτίων παροχής υπηρεσιών 
προκαλεί σοβαρές δημοσιονομικές παρενέργειες. 
Μόνο από τη μη καταβολή του τέλους επιτηδεύμα-
τος των 650 ευρώ εκτιμάται ότι το Δημόσιο χάνει 
65 εκατ. ευρώ τον χρόνο, ενώ απώλειες της τάξης 
των 249 εκατ. ευρώ θα έχει το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης. Ειδικοί υπολογίζουν πως η "χασούρα" 
μόνο για το 2016 αγγίζει τα 43,8 εκατ. ευρώ, με 
το δεδομένο πως η κοινωνική ασφάλιση στερήθη-
κε κατά μέσον όρο 4 μήνες εισφορών από κάθε 
"μπλοκάκι" που έκλεισε μετά τον Μάιο (η μηνιαία 
εισφορά ήταν της τάξης των 243 ευρώ). Αξίζει να 
αναφερθεί πως για κάθε 10.000 "μπλοκάκια" που 
έκλειναν εντός της περσινής χρονιάς τα Ταμεία 
έχαναν 2,5 εκατομμύρια ευρώ τον μήνα... Οι εκτι-
μήσεις πως εντός του 2017 οι διακοπές δραστηρι-
ότητας θα αγγίξουν προσθετικά τις 100.000 οδη-
γούν τους ειδικούς στο συμπέρασμα πως μόνο για 
το 2017 οι απώλειες για τον ΕΦΚΑ εκτοξεύονται 
στα 205 εκατομμύρια ευρώ. Η μέση εισφορά πλέ-
ον είναι στα 190 ευρώ για εισόδημα της τάξης των 
700 ευρώ και η απώλεια απλώνεται για την πλειο-
νότητα σε 12μηνη βάση. Να σημειωθεί πως οι νέοι 
ασφαλισμένοι (μετά το 1993) που ήταν μισθωτοί και 
διατηρούσαν παράλληλα "μπλοκάκι" εξαιρούνταν 

από τις εισφορές. "Οι απώλειες από τις διακοπές 
δραστηριοτήτων φαίνεται ότι θα είναι μεγαλύτερες 
από τις προσδοκίες που υπήρχαν σχετικά με την 
αύξηση των εισφορών στους έχοντες μεγαλύτερα 
εισοδήματα", δηλώνει στο "Έθνος" ο πρώην υπουρ-
γός Εργασίας, Γιώργος Κουτρουμάνης. Από την 
επεξεργασία των στοιχείων που έχει κάνει το Οικο-
νομικό Επιμελητήριο προκύπτει ότι για έναν ελεύ-
θερο επαγγελματία με καθαρό εισόδημα 24.000 
ευρώ το 26,95% πάει στις ασφαλιστικές εισφορές 
(ήτοι 6.468 ευρώ), 3.857,04 ευρώ πάνε στο φόρο 
εισοδήματος, 650 ευρώ στο τέλος επιτηδεύματος 
και 121,68 ευρώ στην εισφορά αλληλεγγύης. Με-
γαλύτερες είναι οι επιβαρύνσεις για τα υψηλά εισο-
δήματα. Όσοι δηλώνουν ετήσιο εισόδημα 50.000 
ευρώ, τους μένουν καθαρά 15.347,83 ευρώ, αφού 
οι ετήσιες ασφαλιστικές εισφορές αγγίζουν τα 
13.475 ευρώ, ο φόρος εισοδήματος τα 9.713,59 
ευρώ, το ίδιο ποσό για την προκαταβολή φόρου 

για την επόμενη χρονιά, 1.099,99 ευρώ πάνε για 
την εισφορά αλληλεγγύης και 650 ευρώ για το τέ-
λος επιτηδεύματος. "Εάν κάποιος έχει τον χρόνο 
καθαρά έσοδα 50.000 ευρώ, δεν τον συμφέρει 
να τα αυξήσει στα 70.000, καθώς από τα επιπλέον 
20.000 ευρώ τελικά θα του μείνουν κάτι παραπά-
νω από 1.000 ευρώ", επισημαίνει ο πρόεδρος του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου. Την ίδια ώρα δραμα-
τική μείωση του τζίρου των επιχειρήσεων λόγω της 
κρίσης καταγράφουν τα στοιχεία του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος. Βάσει των φορολογικών 
δηλώσεων που υποβλήθηκαν το 2016, περί τις 
155.460 επιχειρήσεις είχαν τζίρο κάτω από 3 εκα-
τομμύρια ευρώ, 2.718 κινήθηκαν μεταξύ 3-5 εκατ. 
ευρώ, 1.554 εταιρείες είχαν κύκλο εργασιών από 
5-8 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των επιχειρήσεων 
που ο τζίρος τους διαμορφώθηκε από 8 εκατομμύ-
ρια ευρώ και πάνω ανήλθε σε 2.720. 

Τρύπα άνω των 300 εκατ. ευρώ ετησίως  
στο Δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία από  

το κίνημα «σφραγίζω τα βιβλία»
Σπεύδουν μαζικά να κλείσουν τα "μπλοκάκια" για να γλιτώσουν φόρους 

και ασφαλιστικές εισφορές

ΣΗΜΕΡΑ

Διαβάστε σήμερα στην καθημερινή  
ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
 (Newsletter) TEE:

•  Ανοίγει τρύπα άνω των 300 εκατ. ευρώ ετησίως στο Δημό-
σιο και τα ασφαλιστικά ταμεία από το κίνημα «σφραγίζω 
τα βιβλία» (σελ 1) 

•  Συμβάσεις Fraport Greece - Intrakat για έργα 357 εκατ. 
ευρώ στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια (σελ 3) 

•  Αύξηση κατά 0,3%, σημειώθηκε τον Φεβρουάριο εφέτος 
στις τιμές των οικοδομικών υλικών (σελ 3) 

•  Στις 3 Απριλίου η τετραμερής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ - 
Ιταλίας για τον EastMEd (σελ 3) 

•  Ψηφίστηκε η τροπολογία για τους δασικούς χάρτες (σελ 3) 

•  Εγκύκλιος αναπροσαρμογής της τιμής συντελεστή  του 
Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και 
Υπηρεσιών για το έτος 2016 (σελ 3)

•  Σημαντική αύξηση μεγεθών παρουσίασε κατά το 2016 ο 
Όμιλος ΤΙΤΑΝ  και  οι προοπτικές του κατασκευαστικού 
κλάδου για το 2017 (σελ 4 ) 

•  Κανονικά οι πληρωμές των δικαιούχων του Προγράμματος 
«Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013) (σελ 5) 

•  Δηλώσεις της επιστημονικά υπεύθυνης του έργου Αντ. 
Μοροπούλου,  για το Ιερό Κουβούκλιο και τον Πανάγιο 
Τάφο (σελ 5) 

•  Σε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο στις 28 Μαρτίου υπο-
γράφεται η Διακήρυξη των Έξυπνων Νησιών (σελ 5) 

•  Μεγάλη πτώση για ζήτηση καυσίμων το πρώτο δίμηνο 
(σελ 6) 

•  Ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε  μεταφορές και 
επικοινωνίες, έρευνα και ανάπτυξη ζητά ο ΣΕΒ (σελ 6) 

•  Εγκρίθηκε το σχέδιο συγχώνευσης του Ομίλου Μυτιλη-
ναίος (σελ 6) 

•  ΕΤΕπ: Η κοινωνική ένταξη πρέπει να γίνει μέρος της 
οικονομικής πολιτικής (σελ 7) 

•  Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις εκτιμούν ότι θα κλείσουν, 
σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ (σελ 7) 

•  Πτώση του δείκτη οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO 
General Index) το πρώτο τρίμηνο 2017 (σελ 8)

•  Το Open House Athens ανοίγει τις πόρτες σε σπίτια, 
γραφεία και ξενοδοχεία της Αθήνας (σελ 9) 

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ 10) 

•  Αποκόμματα τύπου (σελ 11-12) 

Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές ειδήσεις.
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Δραματική μείωση του τζίρου των  
επιχειρήσεων λόγω της κρίσης  

καταγράφουν τα στοιχεία του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος

Στη ΔΟΥ Ομονοίας γίνονται τουλάχιστον 
τέσσερις διαγραφές ημερησίως, κυρίως  

από δικηγόρους, μηχανικούς και  
δημοσιογράφους

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee



 Η 2η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη με θέμα: 
“Smart, Inclusive and Resilient Small and 
Medium-sized Cities and Island Communities in 
the Mediterranean: Exploring Current Research 
Paths and Experience-based Evidence” θα πραγ-
ματοποιηθεί στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2017, στο 
Ηράκλειο Κρήτης, από:
• Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή 
Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών, Τομέας 
Γεωγραφίας και Περιφερειακού Σχεδιασμού 
• Την Ερευνητική Ομάδα URENIO, Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων. 
• Το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών, Τμήμα Γεωγραφίας. 
• Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, KIOS Research and 
Innovation Center of Excellence. 
• Το Δίκτυο SMART-MED (Smart Cities 
Mediterranean Cluster).
Το συνέδριο τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου 
Ηρακλείου.
Προθεσμία υποβολής περιλήψεων: 15 Απριλίου 
2017
Πληροφορίες: Α. Στρατηγέα, Αν. Καθ. ΕΜΠ 
stratige@central.ntua.gr και στην ιστοσελίδα: 
http://www.smartbluecity.com
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Η Αγορά Ενέργειας στην Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη - Δίκτυα & Μεταφορά / Διανομή 
& Προμήθεια Φυσικού Αερίου / CNG - Συμπιεσμέ-
νο Φυσικό Αέριο» ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΜΕΡΙΔΑ: " Έρευνα και εκμετάλλευση υδρο-
γονανθράκων: Προοπτικές ανάπτυξης για την 
Ελληνική Οικονομία" 
ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 1ο Διεθνές συνέδριο: "Balkans & 
Black Sea Cooperation Forum" 
ΣΕΡΡΕΣ

Ενεργειακό Βήμα Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης, Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών

Geo Routes Cultural Institute

28
Μαρτίου

2017

29
Μαρτίου

2017

25-26
Μαΐου
2017

Ευρωμεσογειακή  
διάσκεψη για τις πόλεις 
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Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας  
στο δημοτικό οδοφωτισμό 

 Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότη-
σης των ΟΤΑ  για την ενεργειακή αναβάθμιση 
των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού, 
που εκπονήθηκε από το Ταμείο Παρακαταθη-
κών και Δανείων, σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, 
θα παρουσιαστεί την Πέμπτη 6 Απριλίου 2017 
(16:00 - 19:00, στην αίθουσα συναλλαγών του 
ισογείου της Κεντρικής Υπηρεσίας του Τ.Π.& 
Δανείων, Ακαδημίας 40, Αθήνα). 
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, στην οποία 
αναμένεται να απευθύνουν χαιρετισμό ο 
Υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης, ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. 
Σταθάκης και ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομίας, και Ανάπτυξης A. Xαρίτσης,   θα 
παρουσιασθούν οι μέθοδοι βελτίωσης της 
ενεργειακής αποδοτικότητας σε εγκαταστά-
σεις οδοφωτισμού των Ο.Τ.Α., καθώς και τα 
χρηματοδοτικά προγράμματα του Τ.Π.& Δα-
νείων προς τους Ο.Τ.Α. Α΄ & Β΄ βαθμού τόσο 
για το σκοπό αυτό όσο και για την εκτέλεση 
έργων υποδομής γενικότερα. Θα αναδει-
χθούν και θα συζητηθούν οι χρηματοδοτικές 
ευκαιρίες και τα οικονομικά οφέλη που 
προκύπτουν από την εφαρμογή πρακτικών 
ενεργειακής αποδοτικότητας στο φωτισμό 
στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
 Το πρόγραμμα εντάσσεται σε συγχρηματο-
δοτούμενο από το ΤΠΔ και την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων πρόγραμμα κι εκτός 
από τις εναλλακτικές χρηματοδοτικές λύσεις 
περιλαμβάνει σημαντική τεχνική βοήθεια 
για τους ΟΤΑ και ειδικότερα υποδείγματα 
μελετών, δωρεάν λογισμικό για την αξιολό-
γηση της επένδυσης, τις ελάχιστες τεχνικές 

προδιαγραφές του έργου με πρότυπο τεύ-
χους δημοπράτησης, καθώς και τα βήμα-
τα υλοποίησης με τους ελέγχους που θα 
γίνονται ανά φάση. Απώτερος σκοπός είναι η 
εξοικονόμηση πόρων, η μείωση των δαπανών 
λειτουργίας και συντήρησης, καθώς και η 
βελτίωση της ποιότητας φωτισμού των ΟΤΑ.
Η ημερίδα απευθύνεται σε Δημάρχους, Περι-
φερειάρχες, Δημοτικούς και Περιφερειακούς 
Συμβούλους, συμβούλους ανάπτυξης των 
Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων, σε στελέχη 
της ΤΑ που ασχολούνται με θέματα ενέργει-
ας, περιβάλλοντος και τεχνικών έργων, εται-
ρείες που δραστηριοποιούνται σε συστήματα 
εξοικονόμησης ενέργειας στο φωτισμό κ.ά.
Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής, 
μέχρι τις 29 Μαρτίου 2017, στις:
Ιωάννα Σιαδήμα, τηλ: 210 6603229, e-mail: 
isiad@cres.gr
Δέσποινα Κανιού, τηλ: 213 2116503, e-mail: 
d.kaniou@tpd.gr
Η φόρμα συμμετοχής βρίσκεται αναρτημένη 
στην ηλεκτρονική διευθύνση: http://www.
cres.gr/kape/calendar/hmerides.htm
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Γιώργος Στασινός
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Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ



Συμβάσεις Fraport Greece - Intrakat για έργα 357 εκατ. ευρώ  
στα 14 περιφερειακά αεροδρόμια

Αύξηση κατά 0,3%, σημειώθηκε τον Φεβρουάριο στις τιμές  
των οικοδομικών υλικών

Ψηφίστηκε η τροπολογία για τους δασικούς χάρτες 

Στις 3 Απριλίου η τετραμερής Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ - Ιταλίας  
για τον EastMEd

Εγκύκλιος αναπροσαρμογής της τιμής συντελεστή  του Κανονισμού Προεκτιμώμενων 
Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το έτος 2016

Οι συμβάσεις μεταξύ Fraport Greece - Intrakat περιλαμ-
βάνουν την ανακαίνιση και αναβάθμιση των υφιστάμενων 
υποδομών των αεροδρομίων, καθώς και τη μελέτη και κα-
τασκευή επεκτάσεων. Αναλυτικά το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι 
δύο συμβάσεις συνολικού προϋπολογισμού 357 εκατ. ευρώ, 
πλέον ΦΠΑ, υπέγραψαν η Fraport Greece και η Intrakat για 
την υλοποίηση μελετών και κατασκευαστικών έργων στα 14 
περιφερειακά αεροδρόμια, των οποίων η Fraport Greece έχει 
αναλάβει τη λειτουργία, αναβάθμιση και συντήρηση για περί-
οδο 40 ετών. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πρώτη σύμ-
βαση αφορά στα 7 αεροδρόμια Κρήτης, Ηπειρωτικής Ελλά-
δας και Ιονίου (Θεσσαλονίκης, Καβάλας, Ζακύνθου, Χανίων, 
Κεφαλονιάς, Κέρκυρας και Ακτίου), ενώ η δεύτερη σύμβαση 
αφορά στα 7 αεροδρόμια Αιγαίου (Ρόδου, Κω, Μυκόνου, 
Σαντορίνης, Σάμου, Σκιάθου και Μυτιλήνης). Οι συμβάσεις 

μεταξύ Fraport Greece - Intrakat περιλαμβάνουν την ανακαί-
νιση και αναβάθμιση των υφιστάμενων υποδομών των αερο-
δρομίων, καθώς και τη μελέτη και κατασκευή επεκτάσεων. Ο 
Αλεξάντερ Τσίνελ, CEO Fraport Greece, δήλωσε σχετικά: «Η 
παραχώρηση των 14 αεροδρομίων – πύλες σε κάποιους από 
τους πιο δημοφιλείς προορισμούς - επιβεβαιώνει την ηγετική 
θέση της Fraport στον κλάδο διαχείρισης και λειτουργίας 
αεροδρομίων παγκοσμίως. Το έργο αυτό είναι εθνικής σημα-
σίας για την Ελλάδα καθώς η ανανέωση των αεροδρομίων 
θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την ήδη πολύ επιτυχημένη 
τουριστική βιομηχανία. Οι νέες υποδομές αλλά και η λειτουρ-
γική αρτιότητα των αεροδρομίων θα αποτελέσουν οδηγό για 
τις τοπικές κοινωνίες, συνεισφέροντας στην οικονομική τους 
ανάπτυξη μέσα από την αύξηση της επιβατικής κίνησης αλλά 
και τη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης. Επιλέξαμε 

τον Όμιλο Intrakat ως συνεργάτη για την υλοποίηση ενός τε-
ράστιου επενδυτικού προγράμματος μέχρι το 2021, με γνώ-
μονα τόσο τη βαθιά τους γνώση για την ελληνική αγορά αλλά 
και ικανότητα να εκτελέσουν ταυτοχρόνως κατασκευαστικά 
έργα σε 14 σημεία σε όλη τη χώρα». Ο κ. Πέτρος Σουρέτης, 
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Intrakat, με αφορμή την 
υπογραφή της σύμβασης δήλωσε: «Η Intrakat, αξιοποιώντας 
την πολυετή εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, διαθέτει όλα τα 
απαραίτητα εχέγγυα για την ποιοτική και εμπρόθεσμη εκτέ-
λεση των επικείμενων έργων στα 14 Αεροδρόμια, σύμφωνα 
με τις πλέον απαιτητικές προδιαγραφές της Fraport Greece. 
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για την Intrakat η συμμετοχή σε ένα 
τόσο σημαντικό έργο αναβάθμισης υποδομών για τη χώρα 
μας, που δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την ανάπτυξη του 
τουρισμού και την ενδυνάμωση της ελληνικής οικονομίας».

Αύξηση, έστω και οριακή κατά 0,3%, σημειώθηκε τον Φεβρουάριο εφέτος, μετά από πολλούς 
μήνες πτώσης, στις τιμές των οικοδομικών υλικών. Η άνοδος οφείλεται κυρίως στη μεγάλη 
ανατίμηση στο πετρέλαιο κίνησης. Ειδικότερα, ανατιμήσεις καταγράφηκαν σε: Πετρέλαιο 
κίνησης (31,9%), Σωλήνες χαλκού (10,1%), Σωλήνες σιδερένιους (5,4%), Σίδηρο οπλισμού 
(2,1%), Κλειδαριές (1,1%), Τσιμέντο (0,9%), Τούβλα (0,7%) και Αγωγούς χάλκινους (0,6%). 
Στον αντίποδα, οι τιμές μειώθηκαν σε: Παράθυρα ξύλινα (2,4%), Πλακίδια γενικά- δαπέδου, 
τοίχου (2,2%), Κιγκλιδώματα ανοξείδωτα (1,8%), Πλαστικούς σωλήνες (1,7%), Μαρμαρόσκο-
νη (1,5%), Μπανιέρες (1,5%), Έτοιμο σκυρόδεμα (1,1%), Πόρτες εσωτερικές (1,1%), Σωλήνες 

πλαστικούς, συνθετικούς, ινοτσιμέντου (1%), Ασβέστη (1%), Κουφώματα αλουμινίου (1%), 
Πόρτες ασφαλείας (0,8%), Πλαστικό, ακρυλικό, νερού (0,7%) και Ντουλάπες ξύλινες (0,7%). 
Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης τιμών υλικών κατασκευής νέων κτιρίων κατοι-
κιών παρουσίασε αύξηση 0,3% τον Φεβρουάριο 2017 σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2016, 
έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2016 προς 
το 2015. Ο ίδιος δείκτης, τον Φεβρουάριο 2017 σε σύγκριση με τον δείκτη του Ιανουαρίου 
2017, παρουσίασε αύξηση 0,1% έναντι μείωσης 0,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των 
αντίστοιχων δεικτών το 2016.

Υπερψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, η τροπολογία που είχε κατατεθεί από το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, σύμφωνα με την οποία παρατείνεται από τις 60 στις 105 μέρες το διάστημα υποβολής 
αντιρρήσεων στους αναρτημένους δασικούς χάρτες. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με νομοτεχνική βελτί-
ωση που προστέθηκε κατά την συζήτηση, η διάταξη καταλαμβάνει και τις εκκρεμείς κατά την 22/3/2017 
διαδικασίες, προκειμένου να μην υπάρξει πρόβλημα, μέχρι την δημοσίευση του νόμου σε ΦΕΚ, στους 
δασικούς χάρτες που αναρτήθηκαν στις 13 Ιανουαρίου και η προθεσμία υποβολής των αντιρρήσεων 

λήγει την 23-3-2017 (π.χ. Μεσσηνίας, Ηλείας). Η τροπολογία ήταν ενταγμένη στον νομοσχεδίου του 
υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, για την κύρωση μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος 
και Αζερμπαϊτζάν, στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών και της ενεργειακής αποδοτικότητας, το οποίο 
επίσης υπερψηφίστηκε στη Βουλή. Υπέρ της αρχής του νομοσχεδίου ψήφισαν όλα τα κόμματα, πλην 
του ΚΚΕ και της Χρυσής Αυγής που δήλωσαν ότι καταψηφίζουν. Υπέρ της τροπολογίας ψήφισαν τα 
κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, ΑΝΕΛ και Ένωση Κεντρώων,  ενώ καταψηφίστηκε από τα υπόλοιπα κόμματα.

Στις 3 Απριλίου στο Ισραήλ θα διεξαχθεί η επόμενη τετρα-
μερής συνάντηση Ελλάδας - Κύπρου – Ισραήλ – Ιταλίας,  
σε επίπεδο υπουργών Ενέργειας, όπως ανέφερε απαντώ-
ντας σε σχετική ερώτηση μετά την ομιλία του στο φόρουμ 
«Επενδύστε στην Κύπρο» στη Νέα Υόρκη ο υπουργός 

Ενέργειας της Κύπρουμ Γ. Λακκοτρύπης. Σύμφωνα με το 
energypress.gr  στη συνάντηση θα συζητηθεί το ζήτημα 
του αγωγού EastMed και πώς θα μπορούσαν οι χώρες να 
συντονιστούν καλύτερα για να τον προωθήσουν και εντός 
της ΕΕ. Όπως τόνισε ο κ. Λακκοτρύπης, "σίγουρα η μεγά-

λη σημασία αυτού του σχήματος πλέον είναι η παρουσία 
της Ιταλίας, που προσδίδει μια ιδιαίτερη διάσταση στην όλη 
προσπάθεια". Ο κ. Λακκοτρύπης υπογράμμισε ότι η διεξα-
γωγή της συνάντησης είναι ανεξάρτητη από τις εξελίξεις 
στο Κυπριακό.

Το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών εξέδωσε εγκύκλι-
ος αναπροσαρμογής της τιμής συντελεστή  του Κανονισμού 
Προεκτιμώμενων Αμοιβών Μελετών και Υπηρεσιών για το 
έτος 2016. Σε σχετική ανακοίνωση σημειώνεται μεταξύ άλ-
λων ότι  η τιμή αυτή «ορίζεται για κάθε έτος ως ο λόγος του 

επίσημου γενικού δείκτη καταναλωτή του Δεκεμβρίου του 
προηγούμενου έτους προς τον επίσημο δείκτη τιμών κατα-
ναλωτή του Δεκεμβρίου του έτους 2004». Σε συνέχεια των 
ανωτέρω και με βάση το άρθρο 14 του Π.Δ. 138/2009 (ΦΕΚ 
Α΄185) σε συνδυασμό με το άρθρο 59 του Ν.4278/2014 

(ΦΕΚ Α΄ 157), αναπροσαρμόζονται αυτόματα τα όρια ισχύος 
των μελετητικών πτυχίων ανά τάξη και κατηγορία για τη χρο-
νική περίοδο από 21/3/2016 - 20/3/2017.  Η εγκύκλιος αυτή 
έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.ggde.gr της Γ.Γ.Υ. του 
Υπουργείου YΠΥ.ΜΕ.ΔΙ.
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Σημαντική αύξηση μεγεθών παρουσίασε κατά το 2016 ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ

Οι προοπτικές του κατασκευαστικού κλάδου για το 2017, σύμφωνα  
με τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ   

Σημαντική βελτίωση παρουσίασε το 2016 η πο-
ρεία του Ομίλου ΤΙΤΑΝ ως αποτέλεσμα της συνε-
χιζόμενης ανάκαμψης της αγοράς των ΗΠΑ και 
της βελτίωσης των αποτελεσμάτων στην Αίγυπτο, 
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε σε 
1.509 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 8% σε 
σύγκριση με το 2015. Τα λειτουργικά κέρδη προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 
28,7% και ανήλθαν σε 278,6 εκατ. ευρώ. Τα κα-
θαρά κέρδη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και 
την πρόβλεψη για φόρους ανήλθαν σε 127,4 εκατ. 
ευρώ, σε σύγκριση με κέρδη 33,8 εκατ. ευρώ 
το 2015. Σημειώνεται ότι στα αποτελέσματα του 
2016 περιλαμβάνεται η αναγνώριση πρόσθετων 
φορολογικών απαιτήσεων από ζημίες παρελθου-
σών χρήσεων στις ΗΠΑ, γεγονός που αύξησε τα 
κέρδη κατά 89,6 εκατ. ευρώ. Το 4ο τρίμηνο του 
2016 διατηρήθηκε η δυναμική που παρουσία-
σε ο Όμιλος καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η 
οποία προήλθε κυρίως από τις δραστηριότητες 
στις ΗΠΑ και τα βελτιωμένα αποτελέσματα των 
δραστηριοτήτων στην Αίγυπτο. Ο κύκλος εργα-
σιών αυξήθηκε κατά 4,5% και ανήλθε σε 384,9 
εκατ. ευρώ, τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 43,6% 
φθάνοντας τα 73,6 εκατ. ευρώ. Τα καθαρά κέρ-
δη μετά τα δικαιώματα μειοψηφίας και την πρό-
βλεψη για φόρους ανήλθαν σε 5,5 εκατ. ευρώ, 

έναντι ζημιών 2,4 εκατ. ευρώ το 4ο τρίμηνο του 
2015. Τα αποτελέσματα του Ομίλου για το 2016, 
τα οποία ενσωματώνουν τα έκτακτα φορολογικά 
αποτελέσματα από τις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με 
τις θετικές προοπτικές για το 2017, επιτρέπουν 
στο Διοικητικό Συμβούλιο να προτείνει στην τα-
κτική γενική συνέλευση των μετόχων, που έχει 
προγραμματιστεί για την 12.5.2017, τη διανομή 
μερίσματος 0,10 ευρώ ανά μετοχή καθώς και 
την επιστροφή κεφαλαίου 1,00 ανά μετοχή. Σύμ-
φωνα με το άρθρο 16 παράγραφος 8 του νόμου 
2190/1920, τα τελικά ποσά που θα διανεμηθούν 
ανά μετοχή θα προσαυξηθούν κατά το ποσό 
που αντιστοιχεί στις ίδιες μετοχές που κατέχει 
η εταιρεία. Η αμερικανική αγορά αποτέλεσε και 
το 2016 κύριο μοχλό ανάπτυξης του Ομίλου. Οι 
θετικοί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας, η μεί-
ωση της ανεργίας σε πολύ χαμηλά επίπεδα και η 
βελτίωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης και 
του οικονομικού κλίματος, ώθησαν τη ζήτηση 
και οδήγησαν σε υψηλότερα επίπεδα λειτουρ-
γίας των εργοστασίων τσιμέντου, καθώς και των 
καθετοποιημένων δραστηριοτήτων του ομίλου. Η 
αύξηση των πωλήσεων σε συνδυασμό με επεν-
δύσεις άνω των 200 εκατ. ευρώ που υλοποίησε 
ο Όμιλος την τελευταία τριετία στις ΗΠΑ, έχουν 
οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση των αποτελε-
σμάτων. Συνολικά, το 2016 ο κύκλος εργασιών 
στις ΗΠΑ παρουσίασε αύξηση 16,9% και ανήλθε 

σε 794,4 εκατ. ευρώ ενώ τα λειτουργικά κέρδη 
αυξήθηκαν κατά 44% και ανήλθαν σε 145,2 εκατ. 
ευρώ. Το 2016 ο Τομέας ΗΠΑ αντιπροσώπευσε 
το 53% των πωλήσεων του Ομίλου και το 52% της 
λειτουργικής κερδοφορίας του.

Στην Ελλάδα ο κατασκευαστικός κλάδος παρέ-
μεινε κοντά στα ιστορικά χαμηλά επίπεδα πεντη-
κονταετίας, με τη ζήτηση να προέρχεται κυρίως 
από δημόσια έργα. Η κατανάλωση τσιμέντου 
ήταν αντίστοιχη του 2015, έτους κατά το οποίο 
εφαρμόστηκαν περιορισμοί στην κίνηση κεφα-
λαίων και η οικοδομή οδηγήθηκε σε αδράνεια 
για μήνες. 

Ο όγκος των εγχώριων πωλήσεων αντιπροσώ-
πευσε περίπου το 6% των συνολικών πωλήσεων 
τσιμέντου του Ομίλου. Προκειμένου να αντισταθ-
μιστεί έστω και μερικώς η ισχνή εγχώρια ζήτη-
ση, ο Όμιλος συνέχισε να εξάγει το μεγαλύτερο 
μέρος της παραγωγής των ελληνικών εργοστα-
σίων, επωφελούμενος των χαμηλών θαλάσσιων 
ναύλων και του ενισχυμένου δολαρίου, αντι-
μετωπίζοντας όμως όλο και πιο έντονο διεθνή 
ανταγωνισμό. Συνολικά, ο κύκλος εργασιών του 
τομέα Ελλάδας και Δυτικής Ευρώπης το 2016 
ανήλθε σε 261,3 εκατ. ευρώ και ήταν χαμηλότε-
ρος κατά 2,8% σε σύγκριση με το 2015. Τα λει-
τουργικά κέρδη ανήλθαν σε 36,4 εκατ. ευρώ από 
44,8 εκατ. ευρώ το 2015, παρουσιάζοντας μείω-
ση 18,9% έναντι του προηγούμενου έτους

Οι προοπτικές του Ομίλου για το 2017 διαγράφονται θετικές, παρά τις ση-
μαντικές αβεβαιότητες και προκλήσεις που διαγράφονται διεθνώς. Στην πα-
ρούσα συγκυρία, η αγορά των ΗΠΑ παραμένει η ισχυρότερη πηγή ανάπτυ-
ξης και κερδοφορίας του Τιτάνα. Ειδικότερα στην ανάλυση των οικονομικών 
αποτελεσμάτων του Ομίλου ΤΙΤΑΝ  σημειώνεται ότι  η ανάκαμψη του κλάδου 
κατασκευών στις ΗΠΑ εκτιμάται ότι θα συνεχιστεί, καθώς οι μεσοπρόθε-
σμες τάσεις εμφανίζονται θετικές. Η Ένωση Τσιμεντοβιομηχανιών (PCA) 
των ΗΠΑ εκτιμά ότι η ζήτηση τσιμέντου θα αυξηθεί κατά 3,6% κατά μέσο 
όρο το 2017 και υψηλότερα στις ανατολικές πολιτείες όπου δραστηριοποι-
είται ο Όμιλος, αναμένοντας αύξηση και από τις τρεις κύριες πηγές ζήτη-
σης, οικιστικά ακίνητα, ακίνητα εμπορικού χαρακτήρα και δημόσια έργα. Η 
άνοδος της ζήτησης σε συνδυασμό με τα οφέλη από το πρόγραμμα επενδύ-
σεων που έχει πρόσφατα υλοποιήσει ο Όμιλος, ισχυροποιούν τη θέση του 
Τιτάνα στην αγορά και επιτρέπουν αισιόδοξες εκτιμήσεις για τις επιδόσεις 
των δραστηριοτήτων. Στην Ελλάδα εκτιμάται ότι η ζήτηση θα κυμανθεί σε 
επίπεδα αντίστοιχα ή κάπως χαμηλότερα του 2016. Τα σχεδιαζόμενα έργα 
υποδομών δε φαίνονται ικανά να αναπληρώσουν μέσα στο 2017 το κενό που 
αφήνει η ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξόνων. Όσον αφορά στην ιδιω-
τική οικοδομή, η οποία παραδοσιακά αποτελούσε την κύρια πηγή ζήτησης, 
οι προσδοκίες είναι πολύ χαμηλές. Κατά συνέπεια, η παραγωγή τσιμέντου 
στην Ελλάδα και το 2017 αναμένεται να συνεχιστεί να διοχετεύεται κατά 
το μεγαλύτερο μέρος σε εξαγωγικούς προορισμούς, παρά την εντεινόμε-
νη ανισορροπία προσφοράς/ζήτησης. Η κατασκευαστική δραστηριότητα 
στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης όπου έχει παρουσία ο Όμιλος 

εκτιμάται ότι γενικά θα κινηθεί σε επίπεδα ανάλογα του 2016. Η ευρύτερη 
περιοχή εξακολουθεί να επηρεάζεται από πολιτική αστάθεια και οικονομική 
δυσπραγία. Αν και η κατασκευαστική δραστηριότητα έχει σημειώσει άνοδο 
σε ορισμένες χώρες της περιοχής, γενικότερα στερείται δυναμικής. Η υιο-
θέτηση από την Αίγυπτο ενός εκτενούς προγράμματος εξυγίανσης και με-
ταρρυθμίσεων, παράλληλα με την υποτίμηση του νομίσματος κατά πάνω από 
50%, δημιουργεί βραχυχρόνια ανισορροπίες και δυσκολίες. Ωστόσο, θέτει 
τις βάσεις για διατηρήσιμη μακροχρόνια ανάπτυξη. Παρά τις αβεβαιότητες 
και τις άμεσες προκλήσεις, η ζήτηση δομικών υλικών το πιθανότερο είναι 
να επιδείξει ανθεκτικότητα , λόγω των αναγκών του συνεχούς αυξανόμενου 
πληθυσμού, τις τάσεις αστικοποίησης, καθώς και την πραγματοποίηση με-
γαλόπνοων δημόσιων έργων. Ο Όμιλος ΤΙΤΑΝ έχοντας ολοκληρώσει τα έργα 
για τη λειτουργία των γραμμών παραγωγής με στερεά καύσιμα εξασφάλισε 
ενεργειακή επάρκεια, βελτιώνοντας τα κοστολόγια παραγωγής και τις επι-
δόσεις των εργοστασίων του. Με στόχο τον περαιτέρω περιορισμό του κό-
στους και τη μείωση του περιβαλλοντικού του αποτυπώματος, προχωρά σε 
επενδύσεις και για τη χρήση εναλλακτικών καυσίμων. Στην Τουρκία, έπειτα 
από χρόνια συνεχούς οικονομικής ανάπτυξης και παράλληλης ανόδου του 
κλάδου κατασκευών, εκτιμάται ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα 
σε συνδυασμό με το υφιστάμενο υπερβάλλον παραγωγικό δυναμικό, θα 
επηρεάσουν αρνητικά τον κλάδο της τσιμεντοβιομηχανίας. Στη Βραζιλία, η 
πολιτική και οικονομική κρίση είναι ακόμη αισθητή. Μετά από μείωση πάνω 
από 10% το 2016, εκτιμάται ότι η ζήτηση τσιμέντου θα αρχίσει να σταθερο-
ποιείται εντός του 2017.
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Κανονικά οι πληρωμές των δικαιούχων του Προγράμματος  
«Ψηφιακή Σύγκλιση» (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Δηλώσεις της επιστημονικά υπεύθυνης του έργου Αντ. Μοροπούλου,   
για το Ιερό Κουβούκλιο και τον Πανάγιο Τάφο

Σε εκδήλωση στο Ευρωκοινοβούλιο στις 28 Μαρτίου υπογράφεται  
η Διακήρυξη των Έξυπνων Νησιών

Το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης ανακοίνωσε με 
δελτίο Τύπου,  πως θα καταβάλει στο ακέραιο την κρατι-
κή χρηματοδότηση για τα έργα που είχαν ενταχθεί στο 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ψηφιακή Σύγκλιση» της προ-
ηγούμενης προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 2007-2013), 
και πληρούν τις προϋποθέσεις νομιμότητας. Όπως δήλω-
σε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ 
Παναγιώτης Κορκολής: «Οι προκάτοχοί μας άφησαν το 
Πρόγραμμα ‘Ψηφιακή Σύγκλιση’ σε τραγική κατάσταση. Η 

απορρόφηση των πόρων ήταν σε πολύ χαμηλά επίπεδα, 
κάτω του 60%, ενώ σε ορισμένες δράσεις υπήρξαν εκτετα-
μένα κρούσματα απάτης που κινητοποίησαν τόσο τους εσω-
τερικούς μηχανισμούς ελέγχου του Υπουργείου, όσο και τον 
οικονομικό εισαγγελέα αλλά και το ευρωπαϊκό γραφείο για 
την καταπολέμηση της απάτης (OLΑF), με αποτέλεσμα η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή να παγώσει όλες τις κρατικές ενισχύ-
σεις στην ‘Ψηφιακή Σύγκλιση’. Εμείς ωστόσο, εξυγιάναμε 
το πρόγραμμα και αυξήσαμε δραματικά την απορρόφηση 

των πόρων, η οποία πλέον αγγίζει το 110%, ενώ ολοκληρώ-
νουμε και τη διαδικασία ελέγχου. Οι επενδυτές λοιπόν που 
δεν έχουν καμία εμπλοκή σε αυτή την υπόθεση και υλοποί-
ησαν κανονικά την επένδυση τους, σύμφωνα με τις προϋ-
ποθέσεις που ορίζει ο νόμος, θα πληρωθούν στο ακέραιο. 
Αυτό άλλωστε έχουμε δηλώσει εδώ και αρκετό καιρό στον 
Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών 
και έχει αποτυπωθεί σε σχετικές οδηγίες και εγκυκλίους 
της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων.

Την παγκόσμια διάσταση του έργου αποκατάστασης του Παναγίου Τάφου υπογράμμισε 
η επιστημονικά υπεύθυνη της αποκατάστασης του Ιερού Κουβουκλίου του Παναγίου 
Τάφου, καθηγήτρια του ΕΘνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Αντωνία Μοροπούλου, μι-
λώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων 
«Πρακτορείο 104,9 FM». «Είναι μια μεγάλη υπόθεση για όλο τον κόσμο» ανέφερε η κ. 
Μοροπούλου, εξηγώντας πως το γεγονός ότι στη χθεσινή παράδοση του έργου στην Ιε-
ρουσαλήμ, ήταν παρόντες άνθρωποι από όλες τις ηπείρους την έκαναν να αισθανεί ότι 
«εκείνη την ώρα παραδίδαμε σε όλη την ανθρωπότητα το Ιερό Κουβούκλιο και τον Πα-
νάγιο Τάφο». «Η πρωτοβουλία του Θεόφιλου του Γ' είχε την υποστήριξη και των τριών 
θρησκευτικών κοινοτήτων, των Κουστωδών του Παναγίου Τάφου και το Εθνικό Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο είχε την τιμή μετά την πρόσκλησή του να αναλάβει τη μελέτη και όλη την 
επιστασία του έργου και γι αυτό είμαστε πολύ περήφανοι που η Ελλάδα πρωτοστάτησε, 
αλλά όχι μόνη της, πραγματικά σε διάλογο και ενότητα με το τάγμα των Φραγκιστανών, 
με το Πατριαρχείο των Αρμενίων που μαζί τους το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο ελάμβα-
νε όλες τις στρατηγικές αποφάσεις για το έργο» σημείωσε και πρόσθεσε: «Η παρουσία 
του πρωθυπουργού σήμαινε ακριβώς αυτή τη μεγάλη αναγνώριση, ότι η Ελλάδα είχε την 
ευθύνη του έργου, αλλά και το Πολυτεχνείο». Την ίδια ώρα όμως, σύμφωνα με την κ. 

Μοροπούλου, «ήταν όλος ο κόσμος παρών, διαδικτυακά, μιντιακά, απ’ όλες τις ηπείρους 
παρακολούθησαν το γεγονός», γεγονός που την έκανε να αισθανεί «ότι εκείνη την ώρα 
παραδίδουμε, όχι μόνο στις τρεις θρησκευτικές κοινότητες στην Ιερουσαλήμ, όχι μόνο 
στη χριστιανική ενότητα που υπογράμμιζε η παρουσία του Παναγιοτάτου του Οικουμενι-
κού Πατριάρχου, του εκπροσώπου του Πάπα και του εκπροσώπου της Καθολικής, όπως 
λέγεται, με την έννοια της συνολικής, εκκλησίας των Αρμενίων, αλλά παραδίδαμε σε όλη 
την ανθρωπότητα το Ιερό Κουβούκλιο και τον Πανάγιο Τάφο». Σε ό,τι αφορά τις δυσκολίες 
του όλου εγχειρήματος, η κ. Μοροπούλου αναφέρθηκε στις πολύ σοβαρές παραμορφώ-
σεις του Ιερού Κουβουκλίου και σημείωσε: «Είχαμε να αντιμετωπίσουμε μία τεράστια 
πρόκληση, τόσο να επαναφέρουμε το Ιερό Κουβούκλιο στην καθετότητα και σε συνθήκες 
δομικής ακεραιτότητας αίροντας τις παραμορφώσεις, όσο και να συντηρήσουμε και να 
διατηρήσουμε τις αξίες του και πάνω απ’ όλα το αρχέτυπο υλικό, τον Ιερό Βράχο». Αναφε-
ρόμενη στα συναισθήματα που της προκάλεσε η απομάκρυνση της ταφικής πλάκας από 
τον τάφο του Ιησού, η κ. Μοροπούλου μίλησε για «πολύ μεγάλο δέος» απέναντι σε ένα 
μνημείο μοναδικό που αναπέμπει ένα »μήνυμα πανανθρώπινο, μήνυμα ελπίδας, αισιοδο-
ξίας, Ανάστασης, το οποίο υπερβαίνει τις συγκυρίες, τις συνθήκες και μπορεί να ανυψώ-
σει τον άνθρωπο να κάνει πράγματα· αυτά που φαίνονται αδύνατα να τα κάνει δυνατά».

Στις 28 Μαρτίου τα Ευρωπαϊκά νησιά διοργανώνουν στο 
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εκδήλωση «Έξυπνα Νησιά: 
Χάραξη Νέων Δρόμων για τα Νησιά της Ευρώπης», στη 
διάρκεια της οποίας εκπρόσωποι Ευρωπαϊκών νησιωτι-
κών Τοπικών και Περιφερειακών Αρχών θα υπογράψουν 
τη Διακήρυξη των Έξυπνων Νησιών, θεμέλιο λίθο της 
Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά».Δώδεκα ευρωβουλευ-
τές που εκπροσωπούν Κράτη-Μέλη με νησιά φιλοξενούν 
την εκδήλωση, με επικεφαλής την Ευρωβουλευτή Εύα 
Καϊλή. Ο Γενικός Διευθυντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
για θέματα Ενέργειας Dominique Ristori θα απευθύνει 
χαιρετισμό. Ειδικότερα σύμφωνα με το energypress.gr 
συντονιστής της Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά», την 
οποία υποστηρίζουν πάνω από 200 Ευρωπαϊκές Τοπικές 
και Περιφερειακές Αρχές, είναι το Δίκτυο Αειφόρων Νή-
σων – ΔΑΦΝΗ. Ο ελληνικός φορέας με μέλη 40 νησιω-
τικούς Δήμους, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ιονίων 
Νήσων και τις Περιφέρειες Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νή-
σων και Νοτίου Αιγαίου πρωτοστατεί στην πανευρωπαϊκή 

αυτή προσπάθεια να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι 
για την υλοποίηση καινοτόμων έργων που θα συμβάλ-
λουν στη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη των νησιών και θα 
αποτελέσουν χρήσιμη εμπειρία και παράδειγμα για την 
υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα η Πρωτοβουλία συνάδει με 
τις πρόσφατες ενέργειες του Υπουργείου Ναυτιλίας και 
Νησιωτικής Πολιτικής σε εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο 
υπέρ της ενίσχυσης και συνοχής των νησιών. Λαμβάνο-
ντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των νησιών, η 
Πρωτοβουλία «Έξυπνα Νησιά» αναδεικνύει τις δυνατό-
τητες υλοποίησης έργων στους τομείς της ενέργειας, των 
μεταφορών και της ήπιας κινητικότητας, της διαχείρισης 
απορριμμάτων και υδατικών πόρων, αξιοποιώντας τεχνο-
λογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Με όχημα την και-
νοτομία, τα έργα αυτά θα προσφέρουν λύσεις σε καίρια 
προβλήματα των νησιών. Αξίζει τέλος να σημειωθεί ότι 
η εκδήλωση λαμβάνει χωρά σε μια στιγμή σημαντικών 
εξελίξεων γύρω από τα νησιά. Πρώτον, η Προεδρία της 
Μάλτας έχει θέσει προτεραιότητες που συμπίπτουν με 

αυτές της Πρωτοβουλίας, όπως εμβάθυνση της ενιαίας 
αγοράς για τις ενεργειακές και ψηφιακές υπηρεσίες, πε-
ρισσότερη κοινωνική συνοχή και ενίσχυση της Γαλάζιας 
Οικονομίας. Δεύτερον, σε συνέχεια του πακέτου μέτρων 
«Καθαρή Ενέργεια για Όλους τους Ευρωπαίους» η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή επεξεργάζεται αυτή την περίοδο ένα 
πρόγραμμα χρηματοδότησης καινοτόμων έργων μείωσης 
του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στα Ευ-
ρωπαϊκά νησιά. Τρίτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, φορείς 
του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου, καθώς και της 
αγοράς υποστηρίζουν τη χρηματοδότηση καινοτόμων έρ-
γων στα νησιά, όπως μαρτυρά αριθμός Ευρωπαϊκών προ-
γραμμάτων που υλοποιούνται και σε Ελληνικά νησιά (Τή-
λος, Κύθνος). Με την εκδήλωση στις 28 Μαρτίου τα νησιά 
θα βρεθούν στο προσκήνιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής 
σκηνής ενώνοντας τις δυνάμεις τους για τη διεκδίκηση 
βιώσιμης τοπικής ανάπτυξης και ευημερίας. Για περισ-
σότερες πληροφορίες www.smartislandsinitiative.eu/gr
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Τις προβλέψεις για ύφεση 1,7% κατά το πρώτο τρίμηνο του 2017 αντανακλούν απο-
λύτως τα στοιχεία για τη ζήτηση των καυσίμων κίνησης τους δύο πρώτες μήνες 
του έτους. Η Χ. Λιάγγου γράφει στην «καθημερινή» ότι σύμφωνα με τα ανεπίσημα 
στοιχεία της αγοράς, το δίμηνο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου η ζήτηση υποχώρησε σε 
ποσοστό 4% σε σχέση με το αντίστοιχο δίμηνο του 2016 και οι όγκοι διαμορφώθηκαν 
σε 340.960 μετρικούς τόνους (Μ.Τ.) έναντι 326.170 Μ.Τ. Ακόμη μεγαλύτερη υποχώ-
ρηση, της τάξης του 6%, σημείωσε το ίδιο διάστημα το ντίζελ κίνησης, με τους όγκους 
πωλήσεων να συρρικνώνονται σε 333.765 Μ.Τ. από 314.812 Μ.Τ. το πρώτο δίμηνο του 
2016. Την «παρτίδα» για εταιρείες και πρατήρια έσωσε το πετρέλαιο θέρμανσης, η 
ζήτηση του οποίου αυξήθηκε κατά 24%, αφού η παρατεταμένη παγωνιά σε όλη τη 
χώρα υποχρέωσε τα νοικοκυριά να ξαναθερμάνουν τους καυστήρες. Ετσι, εντός του 
πρώτου διμήνου του 2017 καταναλώθηκαν 497.251 Μ.Τ. πετρελαίου θέρμανσης έναντι 
401.933 Μ.Τ. το αντίστοιχο δίμηνο του 2016. H κατακόρυφη αύξηση του πετρελαίου 
θέρμανσης οδήγησε σε θετικό πρόσημο τη συνολική ζήτηση των καυσίμων, η οποία 
εμφανίζεται αυξημένη σε ποσοστό 5,7% με συνολικές πωλήσεις (λευκών προϊόντων) 
1.138.233 Μ.Τ. έναντι 1.076.658 Μ.Τ. το πρώτο δίμηνο του έτους. Κύκλοι της αγοράς 
εκφράζουν έντονη ανησυχία για την αρνητική εξέλιξη της ζήτησης στα δύο βασικά 

προϊόντα κίνησης (βενζίνες και ντίζελ), την οποία συνδέουν με τη γενικότερη κατά-
σταση της οικονομίας και την αβεβαιότητα ως προς την πορεία της αξιολόγησης και 
το μέλλον της χώρας. Εκτιμούν ωστόσο ότι ένα μέρος της υποχώρησης οφείλεται 
στην ενίσχυση του λαθρεμπορίου μετά την αύξηση της φορολογίας από τις αρχές του 
έτους. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν την παντελή έλλειψη ελέγχων από τα 
συνεργεία των εποπτευόμενων υπουργείων, αλλά και τις εκκρεμότητες στην εφαρμο-
γή του νόμου για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου. Η αίσθηση που επικρατεί στην 
αγορά είναι ότι εντός του πρώτου διμήνου του έτους το λαθρεμπόριο έχει αυξηθεί, με 
κύρια πηγή το πετρέλαιο ναυτιλίας και νέο πεδίο το υγραέριο. Ποσότητες πετρελαίου 
ναυτιλίας που προορίζονται για ανεφοδιασμό πλοίων καταλήγουν λαθρεμπορικά στη 
στεριά (ύστερα από αποχρωματισμό), σε πρατήρια, βιοτεχνίες, ξενοδοχεία κ.α. Αντί-
στοιχα, καύσιμα που προορίζονται για εξαγωγές (αφορολόγητα) απουσία ελέγχων 
κατευθύνονται παράνομα στην εσωτερική αγορά. Νέα πηγή λαθρεμπορίου αποτελεί 
το υγραέριο κίνησης, λόγω της σημαντικής απόκλισης ΕΦΚ (60 ευρώ/Μ.Τ.) από το 
υγραέριο βιομηχανικής χρήσης (430 ευρώ/Μ.Τ.), ενώ προεξοφλείται από την αγορά 
και η έξαρση του λαθρεμπορίου στο πετρέλαιο θέρμανσης τον επόμενο μήνα, οπότε 
λήγει η σεζόν διακίνησής του.

Να εκλείψουν οι αγκυλώσεις του παρελθόντος που κρατού-
σαν τον ιδιωτικό τομέα μακριά από λειτουργίες του κράτους 
που είναι φιλικές προς την ανάπτυξη (εκπαίδευση, υγεία, 
μεταφορές και επικοινωνίες, έρευνα και ανάπτυξη), προτεί-
νει ο ΣΕΒ, υποστηρίζοντας ότι με τον τρόπο αυτό θα παρέ-
χονται ποιοτικά δημόσια αγαθά, με την αποτελεσματικότητα 
που κατά τεκμήριο χαρακτηρίζει την ιδιωτική πρωτοβουλία. 
Σύμφωνα με την «Ημερησία» στην ανάλυση του Συνδέσμου 
στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, οι δαπάνες 
της γενικής κυβέρνησης στην Ελλάδα ανέρχονταν το 2015 
σε 55,4% του ΑΕΠ (έναντι 54,1% στην ΕΕ-28), ενώ με βάση το 
κατά κεφαλή εισόδημα, που υποδηλώνει την ικανότητα της 
κοινωνίας να χρηματοδοτεί, μέσω της φορολογίας, τις δημό-

σιες δαπάνες, δεν θα έπρεπε να υπερβαίνουν το 44% του ΑΕΠ. 
«Μόνο η Δανία και η Φινλανδία έχουν μεγαλύτερες δημόσιες 
δαπάνες, αν και πολύ πιο αποτελεσματικές από την Ελλάδα» 
αναφέρει ο ΣΕΒ. «Την ίδια στιγμή, οι δαπάνες που είναι φι-
λικές προς την ανάπτυξη και μπορούν να αναλαμβάνονται 
και από τον ιδιωτικό τομέα, διαμορφώνονται στην Ελλάδα σε 
12% του ΑΕΠ (έναντι 15% στην ΕΕ-28), με την εκπαίδευση να 
υπολείπεται 1 ποσοστιαία μονάδα και την υγεία 2,6 π.μ και τις 
δαπάνες για μεταφορές και επικοινωνίες και έρευνα και ανά-
πτυξη, να υπερβαίνουν 1,1 πμ και 0,1 πμ του ΑΕΠ, αντιστοίχως, 
τον μέσο όρο στην ΕΕ-28. Το να διατηρούμε υψηλές τις δημό-
σιες δαπάνες (και υψηλή την φορολογία) και να περιμένουμε 
την αναβάθμιση των υπηρεσιών είναι αδιέξοδη πολιτική, ανα-

φέρει ο ΣΕΒ και προσθέτει: «Η μείωση των δημοσίων δαπα-
νών, με προτεραιότητα στους τομείς όπου υπάρχει σπατάλη, 
δηλαδή χρήση πόρων για δαπάνες χαμηλής αποδοτικότητας 
και σκοπιμότητας σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο, μπο-
ρεί να αντισταθμισθεί από την δραστηριοποίηση του ιδιωτικού 
τομέα, με καλύτερους όρους εξυπηρέτησης των πολιτών και, 
κυρίως, με ανταποδοτικότητα. Η μείωση της υπερφορολόγη-
σης, ως αποτέλεσμα της μείωσης των δημοσίων δαπανών, θα 
μπορούσε να δημιουργήσει εισοδήματα, με τα οποία οι πολί-
τες θα ζητήσουν υπηρεσίες καλύτερης ποιότητας από ιδιώτες 
παρόχους. Επιβάλλεται, λοιπόν, να επιτραπεί, πχ στα δημόσια 
σχολεία και νοσοκομεία, να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις 
τους ιδιώτες παρόχους»

Αυξημένη επιβατική κίνηση κατά 2% αλλά και μείωση κερ-
δών μετά από φόρους -53%, στα 32,2 εκατ. ευρώ, σημεί-
ωσε η αεροπορική εταιρεία AEGEAN κατά τη χρήση 2016. 
Σύμφωνα με ανακοίνωσή της, κατά το 2016 τα ενοποιημένα 
έσοδα της ξεπέρασαν το ένα δισ.ευρώ και ανήλθαν σε €1.020 
εκ., παρουσιάζοντας αύξηση 4% σε σχέση με το 2015. H επι-
βατική κίνηση αυξήθηκε κατά 7% και έφτασε τους 12,5 εκ. 

επιβάτες, με την ανάπτυξη να προέρχεται κυρίως από την 
αγορά εξωτερικού. Το λειτουργικό αποτέλεσμα προ χρη-
ματοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και μισθώσεων 
διαμορφώθηκε στα €206,9 εκ., ενώ τα λειτουργικά κέρδη 
EBITDA σε €76,8 εκ. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους 
διαμορφώθηκαν σε €32,2 εκ. από €68,4 εκ. το 2015, κυ-
ρίως λόγω της υστέρησης που παρουσιάστηκε στο πρώτο 

εξάμηνο του έτους. Τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και 
λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις διαμορφώθηκαν σε 
€253,2εκ. από €236,8εκ. στις 31.12.2015. Η κίνηση στο δί-
κτυο εξωτερικού αυξήθηκε κατά 12% σε σύγκριση με το 2015, 
φτάνοντας τους 6,7 εκ. επιβάτες, ενώ αντίστοιχα στο δίκτυο 
εσωτερικού η αύξηση της επιβατικής κίνησης ανήλθε σε 2% 
με 5,7 εκ. επιβάτες.

Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης με απορρόφηση των εταιρειών ΜΕΤΚΑ, Αλουμίνιον 
της Ελλάδος, Protergia και Protergia Thermo από τη Μυτιληναίος ενέκριναν τα διοικη-
τικά συμβούλια των εταιρειών στις χθεσινές τους συνεδριάσεις τους. Σύμφωνα με σχε-
τική ανακοίνωση, που δημοσίευσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ η σχέση ανταλλαγής που προτείνεται να 
εγκριθεί από τις γενικές συνελεύσεις των μετόχων της Μυτιληναίος και της ΜΕΤΚΑ είναι η 
ακόλουθη: Για κάθε μια υφιστάμενη κοινή, ονομαστική μετά ψήφου μετοχή ονομαστικής 
αξίας 0,32 ευρώ έκαστη της ΜΕΤΚΑ, ο κύριος αυτής θα λάβει μια κοινή, ονομαστική μετά 
ψήφου μετοχή, ονομαστικής αξίας 0,97 ευρώ επί του μετοχικού κεφαλαίου της Μυτιλη-
ναίος, όπως αυτό θα διαμορφωθεί συνεπεία της συγχώνευσης. Η προτεινόμενη σχέση 

ανταλλαγής έχει επιβεβαιωθεί από τα πιστωτικά ιδρύματα Nomura International plc και 
Barclays Bank Plc, η τελευταία ενεργώντας δια της Επενδυτικής της Τράπεζας. Από την 
έκθεση της Nomura International plc προκύπτει ότι το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυ-
μαίνεται από 0,8467 μέχρι 1,1314. Από την έκθεση της Barclays Bank Plc προκύπτει ότι το 
εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται από 0,94 μέχρι 1,12. Αντιστοίχως, το δίκαιο και 
εύλογο της σχέσης ανταλλαγής επιβεβαιώθηκε με την από 23/3/2017 έκθεσή τους προς τα 
Διοικητικά Συμβούλια των ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ και ΜΕΤΚΑ από τους ορκωτούς ελεγκτές λογι-
στές. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση της PKF το εύρος της σχέσης ανταλλαγής κυμαίνεται 
από 0,91 μέχρι 1,10.
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Μεγάλη πτώση για ζήτηση καυσίμων το πρώτο δίμηνο

Ενίσχυση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε  μεταφορές  
και επικοινωνίες, έρευνα και ανάπτυξη ζητά ο ΣΕΒ

Αυξημένη επιβατική κίνηση και μείωση κερδών  για την AEGEAN

Εγκρίθηκε το σχέδιο συγχώνευσης του Ομίλου Μυτιληναίος



ΕΤΕπ: Η κοινωνική ένταξη πρέπει να γίνει μέρος της οικονομικής πολιτικής

Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις εκτιμούν ότι θα κλείσουν,  
σύμφωνα με έρευνα της ΓΣΕΒΕΕ 

Σε μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από 
τις αυξανόμενες ανισοτήτες σε όλη την 
Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσε-
ων και το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ 
(WEF) έκρουσαν από κοινού τον κώδωνα 
του κινδύνου, ζητώντας η κοινωνική ένταξη 
να γίνει ένα ζωτικό μέρος της οικονομικής 
πολιτικής της ΕΕ, σύμφωνα με δημοσίευμα 
της ιστοσελίδας EurActiv.com . «Η ένταξη 
δεν μπορεί πλέον να αντιμετωπίζεται ως 
δεύτερη σκέψη. Δεν είναι μια πολυτέλεια. 
Είναι ένας καταλύτης για την ανάπτυξη», 
δήλωσε αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ Andrew 
McDowell σε δημοσιογράφους την Τρίτη 
(21 Μαρτίου), παρουσιάζοντας την έκθε-
ση η οποία εκπονήθηκε από κοινού από 
την ΕΤΕπ και το WEF, με τη συμβολή του 
Bruegel, μιας δεξαμενής σκέψης με έδρα 
τις Βρυξέλλες. «Αυτό που διαπιστώνουμε 
στην πράξη στην τράπεζα της ΕΕ, είναι ότι 
υπάρχει μια win-win ευκαιρία στην οποία 
μπορούμε να προωθήσουμε τόσο την έντα-
ξη όσο και την ανταγωνιστικότητα, την ίδια 
στιγμή», πρόσθεσε, τονίζοντας ότι υπάρ-
χουν τρόποι για να ενισχυθεί η οικονομική 

ανάκαμψη, η οποία παραμένει υποτονική.
Τα πολύ υψηλά επίπεδα ανεργίας σε πολλές 
ευρωπαϊκές χώρες εξακολουθούν να υφί-
στανται και αποτελούν απειλή για τη μακρο-
πρόθεσμη ανάπτυξη, ιδιαίτερα, ενώ οι νέοι 
εξακολουθούν να αγωνίζονται για να βρουν 
δουλειά με το ποσοστό ανεργίας τους σχε-
δόν στο 20% κατά μέσο όρο για την ΕΕ των 
28. Οι πραγματικοί μισθοί εξακολουθούν να 
βρίσκονται κάτω από τα επίπεδα προ της 
κρίσης για πολλούς εργαζόμενους της ΕΕ. 
Η Ευρώπη σε σύγκριση με άλλες παγκό-
σμιες οικονομικές περιοχές, δεν επενδύει 
αρκετά. Εδώ και χρόνια έχει βοηθηθεί από 
τη μαζική νομισματική τόνωση που παρέχε-
ται από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, 
αλλά αυτό δεν είναι βιώσιμο για το μέλλον. 
Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις δεν έχουν 
επιλύσει τα σοβαρά κενά όσον αφορά τις 
ψηφιακές τεχνολογίες, την εκπαίδευση, τις 
έξυπνες υποδομές και την καινοτομία για 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, εξ ου 
και η επείγουσα ανάγκη για την αλλαγή του 
τρόπου λειτουργίας και τη δημιουργία ενός 
διανεμητικού μηχανισμού ο οποίος θα αντι-

μετωπίσει το έλλειμμα των οικονομικών ευ-
καιριών. Η Ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς 
ήταν κυρίαρχο θέμα στο φετινό Παγκόσμιο 
Οικονομικό Φόρουμ (17 με 20 Ιανουαρίου). 
Η τελευταία έκθεση του WEF, τόνισε αυξα-
νόμενη ανισότητα ως τον κορυφαίο παγκό-
σμιο κίνδυνο για το 2017 και σημείωσε το 
ρόλο της τεχνολογίας σε αυτό το χάσμα. Η 
ΕΤΕπ και το WEF επιμένουν  στις συστά-
σεις τους για την επιτάχυνση της εμπορι-
κής εκμετάλλευσης των νέων τεχνολογιών 
μέσω συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, και στις επενδύσεις σε υποδομές για 
τις έξυπνες μεταφορές και αξιοποιώντας 
μη παραδοσιακές πηγές χρηματοδότησης 
για τις μικρές επιχειρήσεις, όπως δίνοντάς 
τους καλύτερη πρόσβαση σε επιχειρημα-
τικά κεφάλαια. «Πρόκειται για την επανε-
ξέταση του οικονομικού μας μοντέλου και 
την απομάκρυνση από την αντιμετώπιση 
της ανάπτυξης και της κοινωνικής ένταξης 
ως δύο ξεχωριστές διαδικασίες,» δήλωσε 
ο Richard Samans, μέλος του διοικητικού 
συμβουλίου του Παγκόσμιου Οικονομικού 
Φόρουμ.

Τέσσερις στις δέκα επιχειρήσεις (ποσοστό 40,3%) θεωρούν αρκετά 
και πολύ πιθανό ότι θα κλείσουν. Το ποσοστό αυτό είναι ιδιαίτερα 
υψηλό για τους αυτοαπασχολούμενους, γεγονός που εκτιμάται ότι 
θα οδηγήσει στην αδήλωτη εργασία μεγάλο ποσοστό αυτών των επι-
χειρήσεων, σύμφωνα με έρευνα της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγ-
γελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος που παρουσιάστηκε χθες. 
Γράφει το ΑΠε-ΜΠε ότι σύμφωνα με τα στοιχεία, το πρώτο εξάμη-
νο του 2017 θα διακόψουν τη λειτουργία τους 18.700 επιχειρήσεις. 
Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται ότι τα «λουκέτα» θα συγκεντρωθούν 
σε επιχειρήσεις της Αττικής και στον κλάδο της μεταποίησης, ενώ 
τα πιθανά λουκέτα επιχειρήσεων, που βρίσκονται στο «κόκκινο» 
συνεπάγονται υψηλό κίνδυνο απώλειας 34.000 θέσεων συνολικής 
απασχόλησης (εργοδότες, αυτοαπασχολούμενοι, μισθωτοί). Την ίδια 
στιγμή οι επτά στις δέκα επιχειρήσεις μιλούν για επιδείνωση της 
ρευστότητας και έλλειψη κεφαλαίων από την αγορά που οδηγεί σε 
ασφυξία τις επιχειρήσεις, ενώ προκύπτει αύξηση των οφειλετών 
κατά 10% όχι μόνο προς το Δημόσιο αλλά και προς τους προμηθευτές 
τους. Πάνω από 4 στις 5 μικρομεσαίες επιχειρήσεις δηλώνουν ότι 
βρίσκονται εκτεθειμένες σε πιστωτικούς κινδύνους, παρουσιάζουν 
κάμψη της οικονομικής δραστηριότητας και λειτουργούν με ορίζο-
ντα συρρίκνωσης και όχι επέκτασης. Ο οικονομικός δυϊσμός που 
διατρέχει το φάσμα της πραγματικής οικονομίας εμφανίζει έντο-
νες ανταγωνιστικές πιέσεις ακόμη και μεταξύ των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, ενώ φαίνεται να εδραιώνονται οι ευέλικτες μορφές 
εργασίας και οι άτυπες μορφές απασχόλησης και επαγγελματικής 
δραστηριότητας.
Σε ό,τι αφορά την απασχόληση, οι προοπτικές για το α' εξάμηνο 

του 2017 ως προς το λόγο προσλήψεων-απολύσεων δείχνουν ότι σε 
δύο επιχειρήσεις που κάνουν προσλήψεις (8,1% των επιχειρήσεων) 
αντιστοιχούν τρεις επιχειρήσεις που προχωρούν σε απολύσεις. Για 
το επόμενο εξάμηνο, σύμφωνα με την έρευνα, αναμένονται 2.000 
επιπλέον απώλειες θέσεων μισθωτής απασχόλησης, χωρίς να λαμ-
βάνονται υπόψη οι απώλειες από τα λουκέτα. Αλλά ακόμα και από 
αυτές τις επιχειρήσεις που θα προχωρήσουν σε προσλήψεις και αύ-
ξηση του προσωπικού κατά το α΄εξάμηνο του 2017 το 40% περίπου 
θα προχωρήσει σε προσλήψεις είτε με το καθεστώς της μερικής 
απασχόλησης είτε με το καθεστώς του εξωτερικού συνεργάτη. Γε-
νικά οι προσδοκίες σχετικά με την πορεία των επιχειρήσεων για το 
α' εξάμηνο του 2017 παραμένουν αρνητικές, αφού το 58,8% των επι-
χειρήσεων αναμένει επιδείνωση ενώ μόλις το 11% των επιχειρήσεων 
αναμένει βελτίωση.

Ωστόσο, μεγαλύτερο βαθμό αισιοδοξίας παρουσιάζουν οι σχετικά 
νεότερες σε ηλικία επιχειρήσεις καθώς και οι σχετικά μεγαλύτε-
ρες σε μέγεθος ως προς την απασχόληση. Όμως, τη δυσκολία της 
κατάστασης δείχνει το γεγονός ότι μόλις το 3,6% των επιχειρήσεων 
σκοπεύει να προχωρήσει σε νέες επενδύσεις ενώ μόλις το 6,4% έχει 
υπαχθεί σε κάποιο πρόγραμμα χρηματοδότησης επενδύσεων (π.χ. 
ΕΣΠΑ).

Όπως υπογράμμισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ Γιώργος Καββαθάς 
«πρέπει να υπάρχει ένα εθνικό σχέδιο για τη χώρα ανεξαρτήτως 
ποιος διοικεί ενώ οι πολιτικοί πρέπει να μάθουν τη λέξη “εντέλλε-
σθε” δηλαδή να αποφασίζουν και να δίνουν εντολές στους υπαλλή-
λους».
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Πτώση του δείκτη οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO 
General Index) το πρώτο τρίμηνο 2017

Στις 124 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός 
δείκτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-
CEO General Index) το 1ο τρίμηνο του 2017, 
όπως καταγράφηκε από την 3μηνιαία έρευ-
να που διεξάγεται σε δείγμα 2.722 Διευ-
θυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών 
των μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων 
από την Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επι-
χειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την 
ICAP Group. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η 
έρευνα πραγματοποιήθηκε την περίοδο 
02/03/2017 έως 19/03/2017. Ο γενικός δεί-
κτης οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-
CEO General Index) το πρώτο τρίμηνο του 
2017 σημείωσε κάμψη 6 μονάδων σε σχέση 
με το προηγούμενο 3μηνο. Η επιδείνωση 
του δείκτη αποτυπώνει την αρνητική εικό-
να που έχουν διαμορφώσει οι CEOs για την 
οικονομική κατάσταση της χώρας, λόγω της 
καθυστέρησης στην επίτευξη συμφωνίας με 
τους δανειστές, που οδηγεί σε αβεβαιότη-
τα για την υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων 
που έχουν συμφωνηθεί και παρατείνει την 
χρονική περίοδο εξόδου από την στασιμό-
τητα και επιστροφής σε θετικούς ρυθμούς 
ανάπτυξης. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων 
ανά τάξη μεγέθους δείχνει πτώση του δεί-
κτη σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων. 
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατά-
στασης (ΕΑΣΕ-CEO Current status Index) 
σημείωσε πτώση και διαμορφώθηκε στις 
116 μονάδες έναντι 124 το προηγούμενο 
τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO 
Expectation Index) παρουσίασε και αυτός 
μείωση στις 132 μονάδες έναντι 136 μονά-
δων του προηγούμενου τριμήνου. Σε σχε-
τικές δηλώσεις του ο πρόεδρος της ΕΑΣΕ 
& πρόεδρος και διευθύνων συμβούλου 
Ομίλου ICAP, Νικήτας Κωνσταντέλλου ανέ-
φερε: «Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στο 
1ο τρίμηνο του 2017 μετά από τρία συνεχό-
μενα τρίμηνα ανοδικής πορείας σημείωσε 
πτώση και διαμορφώθηκε στις 124 μονάδες 
έναντι 130 του προηγούμενου τριμήνου. Η 
δυσμενής εξέλιξη του δείκτη εκφράζει την 
ανησυχία των CEOs για την παρατεταμένη 
περίοδο που διαρκεί η διαδικασία αξιολό-
γησης του προγράμματος προσαρμογής και 
την καθυστέρηση στην τελική συμφωνία με 
τους δανειστές, που επηρεάζει τις αποφά-
σεις τους σχετικά με τον μεσομακροπρόθε-
σμο προγραμματισμό και επιδρά αρνητικά 
τόσο στον επιχειρηματικό τομέα όσο και στο 
σύνολο της οικονομίας. 
Ωστόσο εννιά στους δέκα CEOs προβλέπουν 
ότι παρόλο που θα υπάρχουν επώδυνες κα-
θυστερήσεις θα επιτευχθεί τελικά συμφω-

νία. Τέλος, είναι χαρακτηριστικό ότι μόλις 
το 5% των CEOs, θεωρούν ότι ο νέος τρόπος 
υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών 
θα είναι αποτελεσματικός!». Αναλυτικότε-
ρα, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κα-
τάστασης της χώρας σημείωσε πτώση και 
διαμορφώθηκε στις 128 μονάδες έναντι 147 
το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των 
CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η τρέ-
χουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, 
μειώθηκε σε 5% έναντι 10% του προηγούμε-
νου τρίμηνου, ενώ παράλληλα το ποσοστό 
αυτών που δηλώνουν ότι επιδεινώθηκε αυ-
ξήθηκε σε 69% έναντι 54% το προηγούμενο 
τρίμηνο. Ο δείκτης οικονομικής κατάστασης 
της χώρας ένα έτος μετά παρέμεινε στά-
σιμος στις 143 μονάδες. Το 15% των CEOs 
εκτιμά ότι η οικονομική κατάσταση της χώ-
ρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο έτος. Ο 
δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατά-
στασης του κλάδου στον οποίο δραστηρι-
οποιούνται οι επιχειρήσεις μειώθηκε στις 
134 μονάδες έναντι 143 το προηγούμενο 
τρίμηνο. 

Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η 
τρέχουσα κατάσταση του κλάδου τους είναι 
χειρότερη σε σχέση με 1 έτος πριν αυξή-
θηκε σε 47%, έναντι 37% το προηγούμενο 
τρίμηνο. Ο δείκτης προσδοκιών για την οι-
κονομική κατάσταση του κλάδου δραστηρι-
οποίησης σημείωσε μικρή κάμψη στις 140 
μονάδες έναντι 141 το προηγούμενο τρίμη-
νο. Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι 
σε ένα χρόνο οι κλάδοι που δραστηριοποι-
ούνται θα είναι σε καλύτερη οικονομική κα-
τάσταση σε σχέση με την τωρινή μειώθηκε 
σε 18%, έναντι 20% το προηγούμενο τρίμηνο. 
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστα-
σης των εταιρειών παρουσίασε πτώση στις 
100 μονάδες έναντι 114 μονάδων το προη-
γούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που 
δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατά-
σταση των εταιρειών τους είναι καλύτερη σε 
σχέση με ένα έτος πριν, μειώθηκε σε 37% 
έναντι 44% το προηγούμενο τρίμηνο. 

Ο δείκτης προσδοκιών των CEOs για την 
οικονομική κατάσταση της εταιρείας τους 
το επόμενο έτος σημείωσε κάθοδο στις 122 
μονάδες έναντι 133 το προηγούμενο τρίμη-
νο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί 
βελτίωση μειώθηκε αισθητά σε 36% έναντι 
48% το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ πιο αι-
σιόδοξοι εμφανίζονται οι CEOs των πολύ 
μεγάλων επιχειρήσεων με ποσοστό 47%. Ο 
δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύ-
σεις παγίου κεφαλαίου παρουσίασε μείωση 

στις 109 μονάδες έναντι 114 το προηγού-
μενο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που 
δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δα-
πάνη των επιχειρήσεων που διοικούν είναι 
υψηλότερη σε σχέση με το προηγούμενο 
έτος διαμορφώθηκε σε 25%, ποσοστό που 
αυξάνεται σε 33% για τους CEOs των πολύ 
μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυ-
τικών προσδοκιών ακολούθησε και αυτός 
πτωτική πορεία και διαμορφώθηκε στις 116 
μονάδες έναντι 125 το προηγούμενο τρίμη-
νο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν 
ότι οι επενδυτική δαπάνη στις επιχειρήσεις 
που διοικούν θα είναι υψηλότερη κατά τον 
επόμενο χρόνο, μειώθηκε σε 21% έναντι 30% 
το προηγούμενο τρίμηνο. Ο δείκτης τρέχου-
σας απασχόλησης αντίθετα με τους προη-
γούμενους δείκτες σημείωσε άνοδο στις 
110 μονάδες έναντι 104 το προηγούμενο 
τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώ-
νουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων στις 
επιχειρήσεις που διοικούν είναι αυξημένος 
σε σύγκριση με ένα έτος πριν, ανήλθε σε 
40%, ενώ για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις 
το ποσοστό αυξάνεται σε 56%. 

Ο δείκτης προσδοκιών απασχόλησης πα-
ρέμεινε στάσιμος στις 139 μονάδες. Το 35% 
των CEOs δηλώνουν ότι η απασχόληση στις 
εταιρείες που διοικούν θα είναι αυξημένη 1 
έτος μετά, ποσοστό που αυξάνεται σε 53% 
για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρή-
σεων. Εκτός των βασικών ερωτήσεων που 
υποβάλλονται κάθε τρίμηνο στους CEOs, 
ζητήθηκε επιπλέον να εκφράσουν την άπο-
ψη τους για την εξέλιξη της τρέχουσας αξι-
ολόγησης του συμφωνηθέντος προγράμμα-
τος από τους δανειστές. 

Το 90% των CEOs συμφωνεί ότι η αξιολό-
γηση θα καθυστερήσει αλλά τελικά θα επι-
τευχθεί συμφωνία. Το 9% των CEOs πιστεύει 
ότι θα επιτευχθεί συμφωνία εντός Μαρτίου, 
ενώ μόνο το 1% θεωρεί ότι θα προκληθεί 
ρήξη με τους δανειστές με απρόβλεπτες 
συνέπειες. Οι CEOs ερωτήθηκαν επιπλέον 
για τον αν ο νέος τρόπος υπολογισμού και 
καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών θα 
αντιμετωπίσει τα ελλείμματα των ασφαλι-
στικών ταμείων. Το 41% των CEOs δηλώνουν 
ότι θα αποτύχει τον σκοπό του, ενώ το 54% 
θεωρεί ότι θα χρειαστεί και νέα ρύθμιση σε 
σύντομο χρονικό διάστημα. Από το σύνολο 
των CEOs μόνο το 5% υποστηρίζει ότι ο νέος 
τρόπος υπολογισμού των ασφαλιστικών 
εισφορών θα είναι αποτελεσματικός στην 
αντιμετώπιση των ελλειμμάτων των ασφα-
λιστικών ταμείων.
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Το Open House Athens ανοίγει τις πόρτες σε σπίτια,  
γραφεία και ξενοδοχεία της Αθήνας

Ο δήμος Αθηναίων συντονίζεται το Σάββατο με την Ώρα της Γης  
και σβήνει τα φώτα σε Λυκαβηττό και δημοτικά κτίρια

Ο μεγάλος αριθμός μη ενημερωμένων εφαρμογών μπορεί να θέτει 
σε κίνδυνο τις φορητές συσκευές, σύμφωνα με έρευνα

Ανοίγει η κεντρική δημοτική βιβλιοθήκη Θεσσαλονίκης,  
που παρέμεινε κλειστή επί ενάμιση χρόνο λόγω εργασιών

Μια βόλτα στην ιστορία της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής έχει οργα-
νώσει η ομάδα του Open House Athens για το Σαββατοκύριακο 1 
και 2 Απριλίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 8 το βράδυ.Σε σχετικό 
δελτίο Τύπου αναλυτικά σημειώνεται ότι  το Open House μετρά 
ήδη 4 χρόνια στην Αθήνα. Πρόκειται για έναν από τους σημα-
ντικότερους διεθνείς θεσμούς για την ανάδειξη και προώθηση 
της αρχιτεκτονικής. Η ιδέα ξεκίνησε από το Λονδίνο το 1992 και 
μέχρι σήμερα έχει διαδοθεί σε περισσότερες από 35 πόλεις ανά 
την υφήλιο. Η δράση Open House προσκαλεί το ευρύ κοινό να 
εξερευνήσει και να κατανοήσει την αξία της αρχιτεκτονικής και 
του δομημένου περιβάλλοντος.  Κάθε χρόνο, για ένα διήμερο, 
δημόσια και ιδιωτικά κτίρια με αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον ανοί-
γουν τις πύλες τους στο κοινό δωρεάν, και η πόλη μετατρέπεται 
σε ένα ανοιχτό μουσείο, με εκθέματα τα ίδια της τα κτίρια και 
την αρχιτεκτονική τους. Στο φετινό ανανεωμένο πρόγραμμα του 
OPEN HOUSE Athens οι συμμετέχοντες θα εχουν την ευκαιρία 
να ξεναγηθούν σε πάνω από 100 ΚΤΙΡΙΑ  και χώρους από τους 
450 ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ μας!! Μεταξύ άλλων το πρόγραμμα του OPEN 

HOUSE Athens έχει διευρυνθεί με ένα σύνολο παράλληλων δρά-
σεων με στόχο να απευθυνθεί σε ακόμα ευρύτερο κοινό. Από 
την Τετάρτη 29 Μαρτίου στο βιβλιοπωλείο IANOS,Σταδίου 24 θα 
βρίσκεται και το ενημερωτικό περίπτερο της εκδήλωσης (Open 
Box). Από την Παρασκευή 31 Μαρτίου θα ξεκινήσει το Made in 
Athens powered by jamjar.gr το οποίο περιλαμβάνει ξεναγήσεις 
σε χώρους όπου δραστηριοποιούνται άνθρωποι τη δημιουργικής 
και παραγωγικής κοινότητα της Αθήνας. Επίσης, την Παρα-
σκευή 31 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί το Open School το οποίο 
απευθύνεται σε ομάδες ειδικού ενδιαφέροντος, όπως τμήματα 
μαθητών και σπουδαστών και περιλαμβάνει οργανωμένες ξενα-
γήσεις σε συγκεκριμένα κτίρια καθώς και junior αρχιτεκτονικά 
workshops για παιδιά Δημοτικού. Φέτος για πρώτη χρονιά, σε 
συνεργασία με την Αμερικάνικη και τη Νορβηγική Πρεσβεία, 
δυο σημαντικά κτίρια Πρεσβειών ανοίγουν τις πόρτες τους σε 
επίτιμους προσκεκλημένους του OPEN HOUSE Athens 2017, 
οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά την 
ιδιαίτερη αρχιτεκτονική τους (Open Embassy). Η Σχολή Βακαλό 

Art & Design στο πλαίσιο του ΟΗΑ 2017 διεξάγει τον διαγωνισμό 
Open your portfolio με βραβείο μια υποτροφία Μεταπτυχιακών 
Σπουδών. Καθ’ όλη την διάρκεια του σαββατοκύριακου οι επι-
σκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν την αρχιτεκτο-
νική της πόλης μέσω οργανωμένων ποδηλατικών ξεναγήσεων 
(Open Bike), να συμμετάσχουν στον διαγωνισμο φωτογραφίας 
στο instagram Open Photo και τέλος να γιορτάσουν την λήξη των 
μαραθώνιων ξεναγήσεων στο Time to Close Party. Με το πέρας 
τη εκδήλωσης το κοινό φέτος θα έχει την ευκαιρία να ψηφίσει 
στην ιστοσελίδα του OPEN HOUSE Athens το αγαπημένο του 
κτίριο για το ΟΗΑ 2017 (Papastratos Open Vote). Περισσότερες 
πληροφορίες για το πρόγραμμα, τις παράλληλες δράσεις και τους 
διαγωνισμούς του ΟΗΑ 2017 θα βρείτε στο openhouseathens.gr  
Μέγας χορηγός της εκδήλωσης ε¬ίναι η εταιρεία κουφωμάτων 
SIAS¬. Περισσότερες πληροφορίες: Ρενάτα Δούμα,  υπεύθυνη 
επικοινωνίας ΟΗΑ . Τ: 6937213824 Μ: info@openhouseathens.
gr | www.openhouseathens.gr Facebook: Open House Athens 
| Twitter: @openhouseathens | Instagram: openhouseathens

Το ερχόμενο Σάββατο 25  Μαρτίου ο δήμος Αθηναίων συντονίζεται με την «Ώρα 
της Γής». Από τις 20.30 έως τις 21.30 θα συσκοτισθεί ο Λόφος του Λυκαβηττού 
και θα σβήσουν τα φώτα στο Δημαρχιακό Μέγαρο (Αθηνάς 63), τη γενική γραμ-
ματεία του δήμου Αθηναίων (Λιοσίων 22), καθώς και στο κτίριο που στεγάζεται η 

διεύθυνση Τεχνικών Έργων (Αθηνάς 16, πλατεία Καραμάνου).  Ο δήμος Αθηναίων 
καλεί τους κατοίκους της Αθήνας να συμμετάσχουν στη συμβολική πρωτοβουλία 
και να σβήσουν τα φώτα στα σπίτια τους, για μια ώρα από τις 20.30, στέλνοντας το 
δικό τους μήνυμα για την προστασία του πλανήτη από την υπερθέρμανση.  

Εκτεθειμένους σε κινδύνους ασφαλείας αφήνει τους κατόχους φορητών συσκευών η ψηφι-
ακή «ακαταστασία», σύμφωνα με έρευνα της Kaspersky Labs, που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Συγκεκριμένα, οι πληθώρα των εφαρμογών που χρησιμοποιούν πλέον οι χρήστες, είτε στα 
κινητά τους τηλέφωνα είτε στα tablets ή laptops, δημιουργούν συνθήκες επικινδυνότητας 
αφού η πλειονότητα αυτών παραμελούν να πραγματοποιούν αναβαθμίσεις στις τελευταί-
ες ενημερωμένες εκδόσεις. Από τα στοιχεία της έρευνας προκύπτει ότι ο μέσος αριθμός 
εφαρμογών που κατεβάζει ένας χρήστες είναι συνήθως 12 ανά μήνα, ενώ διαγράφουν 10 με 
αποτέλεσμα να προστίθενται στις συσκευές τους 2 εφαρμογές μηνιαίως. Για τον λόγο αυτόν 
η αποτελεσματική τους διαχείριση είναι μείζονος σημασίας προκειμένου να αποφεύγεται η 
«ακαταστασία». Ωστόσο, από την έρευνα αποκαλύπτεται ότι μόνο οι μισοί (55%) των χρηστών 
αναβαθμίζουν με συνέπεια τις εφαρμογές τους. Η τακτική ενημέρωση των εφαρμογών ση-

μαίνει ότι ο χρήστης είναι προστατευμένος από επιθέσεις κακόβουλου λογισμικού, το οποίο 
εκμεταλλεύεται τυχόν ευάλωτα σημεία με σκοπό να παραβιάσει το σύστημα της συσκευ-
ής. Σύμφωνα με την έρευνα, μόλις το 28% των ερωτηθέντων πραγματοποιεί αναβαθμίσεις 
στις εφαρμογές -κι εφόσον είναι αναγκασμένοι να το κάνουν- ενώ το 10% δεν κάνει ποτέ 
ενημέρωση. Όπως προειδοποιεί η Kaspersky Lab, οι χρήστες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι 
μεγάλος αριθμός εφαρμογών μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο τα ευαίσθητα δεδομένα που είναι 
αποθηκευμένα στη συσκευή, όπως επαφές, μηνύματα και τοποθεσία. Επιπλέον, πολλές από 
τις εφαρμογές ξεκινούν στο παρασκήνιο χωρίς ο χρήστης να χρειάζεται να αλληλεπιδράσει 
καθόλου μαζί τους. Τέλος, από τα ευρήματα της έρευνας διαπιστώνεται ότι οι χρήστες δεν 
προσαρμόζουν συχνά τις ρυθμίσεις των εφαρμογών, αφού μόνο το 40% των ερωτηθέντων 
δήλωσε ότι προχωρά σε μια τέτοια κίνηση.

 Σε είκοσι μέρες και αφού ολοκληρωθεί ο καθαρισμός των 
χιλιάδων βιβλίων αναμένεται να ανοίξει και πάλι για το κοι-
νό η κεντρική δημοτική βιβλιοθήκη, που βρίσκεται επί της 
οδού Εθνικής Αμύνης 27 στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ  το κτήριο της δημοτικής βιβλιοθήκης, το οποίο 
κατασκευάστηκε το 1997 και αναπτύσσεται σε οκτώ ορόφους, 
παρέμεινε κλειστό για το αναγνωστικό κοινό επί σχεδόν ενά-

μισι χρόνο, από τον Νοέμβριο του 2015, οπότε και ξεκίνησαν 
οι τεχνικές εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του. Πε-
ρίπου 18 μήνες μετά, οι βιοκλιματικές εργασίες ολοκληρώθη-
καν, το κτήριο παραδόθηκε και αυτό το διάστημα βρίσκεται σε 
εξέλιξη ο καθαρισμός των χώρων της δημοτικής βιβλιοθήκης. 
Συνεργείο καθαρισμού θα απολυμάνει όλους τους ορόφους 
και θα καθαρίσει τα χιλιάδες βιβλία, καθώς από τα έργα που 

έγιναν συσσωρεύτηκε μεγάλος όγκος σκόνης. "Σε 15 εργά-
σιμες μέρες το συνεργείο θα καθαρίσει τον χώρο. Σύμφωνα 
με τον διαγωνισμό, ο καθαρισμός θα ολοκληρωθεί στις 11 
Απριλίου και στη συνέχεια το κτήριο θα αποδοθεί στο κοινό" 
δήλωσε στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η 
αντιδήμαρχος Πολιτισμού και Τεχνών του δήμου Θεσσαλονί-
κης, Ελλη Χρυσίδου.
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΜΕΤΑΜΕΣΟΝΥΧΤΙΟ ΘΡΙΛΕΡ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4 | 24/3/2017

Σήμερα αναμένεται να ξεκαθαρίσει το θέμα της άμεσης 
επιστροφής ή όχι των επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα 
για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.
Η κυβερνητική ομάδα και οι εκπρόσωποι των θεσμών 
συνέχισαν χθες για τέταρτη συνεχόμενη μέρα τις 
διαπραγματεύσεις, οι οποίες έγιναν σε καλό κλίμα, ωστόσο 
υπήρξαν ελάχιστες διαρροές, που αφορούσαν περισσότερο τη 
διαδικασία παρά την ουσία. Η διαπραγμάτευση συνεχιζόταν 
μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα.
Σύμφωνα με κοινοτική πηγή, η χθεσινή συνάντηση ήταν 
αναβαθμισμένη από την πλευρά των θεσμών, δεδομένου ότι 
συμμετείχε και ο διευθυντής Ευρώπης του ΔΝΤ Πολ Τόμσεν, 
ενώ τελικά δεν έλαβε μέρος το εκτελεστικό μέλος της ΕΚΤ 
Μπενουά Κερέ.
Το γεγονός ότι έλαβε μέρος ο κ. Τόμσεν ερμηνεύτηκε ως 
θετική εξέλιξη γιατί, όπως ανέφερε η ίδια πηγή, δείχνει 
μια κινητικότητα. Τις προηγούμενες μέρες στη βελγική 
πρωτεύουσα υπογράμμιζαν ότι εάν φανεί προοπτικές 
συμφωνίες, τότε η παρουσία των θεσμών ή ορισμένων εξ 
αυτών θα αναβαθμιστεί.
Όντως αυτή η κινητικότητα επιβεβαιωνόταν χθες το 
απόγευμα, ωστόσο κανένας δεν μπορούσε να προεξοφλήσει 
την τελική κατάληξη των συζητήσεων και το «διά ταύτα» 
αυτών των συναντήσεων, το οποίο θα γνωρίζουμε, κατά πάσα 
πιθανότητα, σήμερα.
Πάντως, το μέγιστο που θα μπορούσε να βγει απ’ αυτές τις 
συναντήσεις είναι η επιστροφή των επικεφαλής των θεσμών 
στην Αθήνα μέσα στην επόμενη βδομάδα, ώστε να υπάρξει ο 
χρόνος για ολοκλήρωση της αξιολόγησης σε τεχνικό επίπεδο 
μέχρι το Eurogroup, της 7ης Απριλίου στη Μάλτα.
Στις Βρυξέλλες ανέφεραν χθες το βράδυ ότι οι επικεφαλής 
θα επιστρέφουν μόνο εφόσον οι συζητήσεις των τελευταίων 
ημερών δημιουργήσουν τη βεβαιότητα ότι στην Αθήνα θα 
επιτευχθεί συμφωνία μέσα σε λίγες μέρες, διαφορετικά δεν 
επιστρέφουν και δεν θα υπάρχει καμία δυνατότητα επίτευξης 
συμφωνίας στις 7 Απριλίου.
Είναι προφανές ότι η πρόοδος περνάει μέσα από τη 
σημαντική προσέγγιση των θέσεων στα δύο μεγάλα 
«αγκάθια» της διαπραγμάτευσης, τα δημοσιονομικά μέτρα 
και τις αλλαγές στα εργασιακά, ενώ η έλευση στις Βρυξέλλες 
και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργου 
Σταθάκη δείχνει ότι οι θεσμοί έχουν σηκώσει ψηλά στις 
διαπραγματεύσεις και το θέμα της αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ: ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ 
ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

www.imerisia.gr

Στα μέσα Μαϊου θα ξεκινήσει η διαδικασία για τον 
εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, όπως ανέφερε 
στον πρόεδρο του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθήνας, 

Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, ο διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής.
Περί τα 200 εκατομμύρια ευρώ έχει χάσει σε έσοδα το 
ελληνικό Δημόσιο από το ένα εκατομμύριο και πλέον 
ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους, ενώ 
για την ασφαλιστική αγορά η απώλεια υπολογίζεται στο 1 δισ. 
ευρώ.
Σε δηλώσεις του μετά από την συνάντηση με τον διοικητή, 
ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου ζήτησε να δοθεί τέλος, 
το συντομότερο, στο φαινόμενο των ανεντόπιστων 
ανασφάλιστων οχημάτων.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, κατά τη διάρκεια της συνάντησης 
τονίστηκε ότι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί για τον 
εντοπισμό των ανασφάλιστων τοποθετείται στα μέσα Μαΐου 
και όπως εξήγησε ο διοικητής, εξετάζονται τα στοιχεία της 
τελευταίας τριετίας, ώστε να εντοπιστούν οι περιπτώσεις που 
δεν έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας και παράλληλα ποιοι 
από αυτούς δεν έχουν ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Τα ευρήματα 
θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο, ώστε να ενημερωθούν πρώτα 
αυτοί που έχουν εντοπιστεί και να προβούν σε ανάλογες 
ενέργειες πιστοποίησης του ευρήματος ή διαφωνίας και 
εν συνεχεία, αφού προκύψουν αποτελέσματα, θα γίνει το 
δεύτερο βήμα που είναι η ειδοποίηση, η επιβολή προστίμων 
και η υποχρέωση αυτών των περιπτώσεων να ασφαλιστούν.
Όπως επεσήμανε ο κ. Χατζηθεοδοσίου, αυτά τα οχήματα 
εμπλέκονται σε ατυχήματα και προκαλούν αλυσιδωτές 
βλάβες, όχι μόνο στην οικονομία που χάνει έσοδα, αλλά 
και σε πολίτες, σε εταιρείες, σε θεσμικούς φορείς και 
όλους όσοι καλούνται εκ της ευθύνης και της θέσης τους 
να λειτουργήσουν έχοντας «απέναντί τους» μία περίπτωση 
«ανασφάλιστου».
Επίσης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου σημείωσε πως 
είναι κοινωνική αδικία κάποιοι να πληρώνουν για να 
είναι ασφαλισμένοι και νομοταγείς και κάποιοι άλλοι να 
κυκλοφορούν παράνομα με την ανοχή των μηχανισμών του 
κράτους και την αδυναμία του να εφαρμόσει την νομοθεσία.

EΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΙΤΑΛΟΙ: ΑΝΕΡΓΟΙ Η ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟΙ, 
ΑΠΟΧΩΡΟΥΝ ΑΡΓΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΤΡΙΚΗ ΕΣΤΙΑ

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ |  Σελίδα 24 | 24/3/2017

Την αυτονομία τους στα... 40 θα αποκτούν Έλληνες και Ιταλοί 
στα επόμενα χρόνια, αφού η δύσκολη οικονομική συγκυρία 
κάνει την εγκατάλειψη του πατρικού σπιτιού σχεδόν αδύνατη! 
Η χώρα μας έχει μια δυσάρεστη πρωτοπορία στην έρευνα 
που διεξήγαγε το ιταλικό Ινστιτούτο Visentini για την ηλικία 
στην οποία ανεξαρτητοποιούνται οι νέοι στην Ευρώπη, καθώς 
δείχνει πως οι Ελληνες και οι Ιταλοί (που ακολουθούν) 
φεύγουν τελευταίοι από το πατρικό τους, αφού πια αρχίζουν 
να γκριζάρουν τα μαλλιά τους! 
Αυτή η τάση θα επιτείνεται και μέχρι το 2030 οι νέοι του 
ευρωπαϊκού Νότου θα αφήνουν τους γονείς τους αφού και οι 
ίδιοι γίνουν μεσήλικες.
Η έρευνα δείχνει πως οι νέοι που γεννήθηκαν στις αρχές του 
1990 αδυνατούν να σπουδάσουν έγκαιρα, να βρουν δουλειά 
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και να συντηρήσουν ένα σπιτικό. Οι ειδικοί υπολογίζουν πως 
δεδομένων των συνθηκών θα είναι έτοιμοι το 2030 -σε ηλικία 
περίπου 40 ετών- να φύγουν από το γονεϊκό περιβάλλον και 
να πάρουν τη ζωή στα χέρια τους! Την έρευνα δημοσιεύει η 
ιταλική «Repubblica», που τονίζει ότι οι μόνοι που ξεπερνούν 
τους Ιταλούς στο θέμα της παραμονής στο πατρικό μέχρι τη 
μέση ηλικία είναι οι Ελληνες. Οι επιστήμονες επισημαίνουν 
πως το πρόβλημα του αργού δύσκολου αποχωρισμού και για 
τις δύο χώρες έχει βαθιές οικονομικές και κοινωνικές ρίζες.
Η «γενιά των μιλένιαλ» ή «χαμένη γενιά», όπως λέγεται, 
βρέθηκε αντιμέτωπη τα τελευταία χρόνια με τις συνέπειες 
της οικονομικής κρίσης, γεγονός που ανέδειξε τις αδυναμίες 
της Ευρώπης των μεγάλων χασμάτων.
Η έρευνα επισημαίνει πάντως πως το χάσμα δεν αφορά 
μόνο πλούσιους και φτωχούς, αφού πιο βαθύ είναι το 
χάσμα μεταξύ γενεών. Πρόκειται για μία «μάχη» μεταξύ των 
«millennials» που είναι άνεργοι ή υποαπασχολούνται και 
των «baby boomers», οι οποίοι γεννήθηκαν τα διάστημα 
1946-1960, ωφελήθηκαν και ακόμη απολαμβάνουν τους 
καρπούς της παλαιότερης οικονομικής ανάπτυξης, τπς 
κάποτε ευημερούσας κοινωνικής ασφάλειας και των 
παχυλών συντάξεών τους. Σύμφωνα με τους ερευνητές 
του Ινστιτούτου, πρόκειται για μια εξαιρετικά ανησυχητική 
διαπίστωση, αφού το χάσμα αυτό τελικά θα οδηγήσει στον 
κοινωνικό αποκλεισμό των νέων από την κοινωνία και στη 
δραματική μείωση των ευκαιριών, όχι τόσο σε ατομικό 
επίπεδο όσο σε συλλογικό (π.χ. ανεφοδιασμός ταμείων). 
Η κρίση άλλωστε έφερε στο προσκήνιο τα δεινά των 
νέων: εξαναγκασμένοι στην ανεργία, υποαπασχολούμενοι, 
κακοπληρωμένοι, απογοητευμένοι.
Αναμφισβήτητα, η επιστημονική κοινότητα και τα μέσα 
μαζικής ενημέρωσης τους θεωρούν αντικείμενο προς μελέτη.
Φόρος στους μεγαλύτερους 
Μάλιστα οι ερευνητές προτείνουν μερικές λύσεις, με 
στόχο να κλείσει η ψαλίδα μεταξύ των γενεών. Οπως 
αναφέρουν, θα πρέπει να γίνει ουσιαστικός διάλογος μεταξύ 
του θεσμικού και ακαδημαϊκού κόσμου σε εθνικό και 
περιφερειακό επίπεδο και να ληφθούν αποφάσεις ώστε να 
υπάρξει ενθάρρυνση της συγκεκριμένης γενιάς. Επιπλέον, 
η καινοτομία στην εκπαίδευση και η εργαστηριακή μελέτη 
για την απόκτηση τεχνικών δεξιοτήτων θα λειτουργήσουν 
ευεργετικά στην αναζήτηση εργασίας για τους «μιλένιαλ». 
Μία ακόμη παράμετρος, ίσως και η πιο σημαντική 
μακροπρόθεσμα, είναι το να αυξηθεί το ενδιαφέρον για 
το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Οι ίδιοι προτείνουν 
και πιο σκληροπυρηνικά μέτρα, όπως η επιβολή «φόρου 
κοινωνικής αλληλεγγύης» σε βάρος της παλαιότερης γενιάς 
που απολαμβάνει γενναιόδωρες συντάξεις, επισημαίνοντας 
πως δεν πρόκειται για ηθικό καθήκον, αλλά για κοινωνικό και 
οικονομικό. Αλλωστε, όπως επισημαίνουν, στην Ιταλία οι νέοι 
χωρίς εργασία ή σπουδές επιβαρύνουν την οικονομία κατά 
32 δισεκατομμύρια ευρώ.
•	ΟΟΣΑ:	Αργεί	και	το	«στεφάνι»,	40	εκατ.	νέοι	άεργοι	
Τα στοιχεία του ιταλικού ινστιτούτου επιβεβαιώνει η 
τελευταία έκθεση του ΟΟΣΑ «Η κοινωνία με μια ματιά», 

πέρυσι τον Νοέμβριο.
Σύμφωνα με αυτή, η Ιταλία είναι πρωτοπόρος στους νέους 
(ηλικίας 15-29) που μένουν στο πατρικό τους, με ποσοστό 
80,6%, ακολουθεί η Σλοβενία με 76,4% και πολύ κοντά 
βρίσκεται η χώρα μας, με ποσοστό 76,3%.
Οπως επισημαίνεται, η παγκόσμια οικονομική κρίση έπληξε 
περισσότερο τους νέους, αφού το 2015 το 15% των νέων, 
περίπου 40 εκατομμύρια άνθρωποι -στα 35 κράτη-μέλη του 
ΟΟΣΑ-, δεν εργαζόταν, δεν φοιτούσε ή εκπαιδευόταν κόπου. 
Αλλωστε, η «συγκατοίκηση» με τους γονείς έχει πολλά 
οφέλη, όπως η μη καταβολή ενοικίου ή η αγορά τροφίμων. 
Όπως ήταν αναμενόμενο, το γεγονός ότι καθυστερούν να 
αποχωριστούν το σπιτικό τους σημαίνει αυτόματα ότι αργούν 
να παντρευτούν. Ενδεικτικό είναι ότι στις αρχές του 1990 οι 
άνδρες παντρεύονταν σε ηλικία 27 ετών και οι γυναίκες στα 
25, ενώ το 2014 οι ηλικίες αυτές έφτασαν να είναι 34 για τους 
άνδρες και 31 για τις γυναίκες.
Τα ευρήματα συνάδουν και με την έρευνα του Centre Pew, 
που καταλήγει ότι για πρώτη χρονιά (2016) από το 1940 οι 
ενήλικοι νέοι στις ΗΠΑ ζουν για περισσότερο με τους γονείς 
τους, αναδεικνύοντας μάλιστα πως οι άντρες είναι πιο πιθανό 
να μείνουν στο πατρικό τους (54,4%) σε σχέση με τις γυναίκες 
(41,7%).

ΑΓΡΙΕΥΕΙ Η ΜΑΧΗ ΤΩΝ ΑΡΙΣΤΟΥΧΩΝ 
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Μάχη για μία θέση στα περιζήτητα και υψηλόβαθμα τμήματα 
των πανεπιστημίων θα δώσουν στις φετινές Πανελλαδικές 
χιλιάδες αριστούχοι, οι οποίοι, λίγο προτού μπουν στην 
τελική ευθεία της προετοιμασίας για τις εξετάσεις, είδαν να 
μειώνονται οι θέσεις των εισακτέων στις πρωτοκλασάτες 
σχολές.
Η εξέλιξη αυτή θα αυξήσει ακόμη περισσότερο τον 
ανταγωνισμό σε τμήματα τα οποία έτσι κι αλλιώς απαιτούν 
πολύ υψηλές βαθμολογίες, όπως Πολυτεχνικά, Ιατρικής, 
Νομικής, Βιολογίας κ.ά.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους φετινούς υποψηφίους 
παρουσιάζουν τα ποσοστά επιτυχίας στις top σχολές, έτσι 
όπως διαμορφώνονται μετά τον νέο «χάρτη» με τον αριθμό 
των εισακτέων στα ΑΕΙ που ανακοίνωσε το υπουργείο 
Παιδείας. Είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι για τις 20 
πανεπιστημιακές σχολές υψηλής ζήτησης που παρουσιάζει 
σήμερα το «Εθνος» ο συνολικός αριθμός των θέσεων για 
το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος ανέρχεται σε 3.325, ενώ ο 
αριθμός των υποψηφίων που αναμένεται να τις δηλώσουν 
στην κορυφή του μηχανογραφικού θα αγγίζει τους 21.000. Ως 
εκ τούτου, από τους 21.000 υποψηφίους που θα στοχεύσουν 
σε αυτές τις σχολές πρώτης προτίμησης θα καταφέρει να 
εισαχθεί μόλις το 15,36% και οι υπόλοιποι θα αρκεστούν 
σε υποδεέστερα τμήματα που εδρεύουν στην ίδια πόλη ή 
σε αντίστοιχα τμήματα της Περιφέρειας, τα οποία θα έχουν 
χαμηλότερες βάσεις εισαγωγής.
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