
ΑΦΙΕΡΩΜΑ: ΟΙ «27» ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ
Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 60 χρόνια μετά την ιδρυτική Συνθήκη, υπέ-

γραψαν τη Διακήρυξη της Ρώμης, σε μια επετειακή τελετή που έγινε στο Καπιτώλιο 
της ιταλικής πρωτεύουσας. Σελ 9,10,11 και 12.
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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Το Δημόσιο υποχρεούται να  αποζημιώνει με τεράστια 
ποσά  χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν κατόρθωσαν 
επί σειρά ετών να αξιοποιήσουν τον τίτλο Μεταφοράς 
Συντελεστή Δόμησης (ΜΣΔ), τον οποίο τους έχει δώσει 
μεν η Πολιτεία  και τον έχουν  στα χέρια τους, αλλά λόγω 
των αποφάσεων της Ολομέλειας του Συμβουλίου της 
Επικρατείας που επί σειρά ετών κρίνουν αντισυνταγμα-
τικό το νομοθετικό πλαίσιο της ΜΣΔ, δεν μπορούν να  
αξιοποιήσουν τον τίτλο  ο οποίος παραμένει «νεκρός».  
Αντίθετα, το Δημόσιο, δεν υποχρεούται να καταβάλει 
στους  κατόχους «νεκρών» τίτλων ΜΣΔ  διαφυγόντα κέρ-
δη και αποζημίωση  για  αδικαιολόγητο  πλουτισμό του 
Δημοσίου. Αναλυτικά σύμφωνα με την «Ημερησία»  το 
Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο υποχρέωσε  το Δημό-
σιο  να καταβάλει   σε ιδιοκτήτη οικοπέδου το ποσό των 
447.418 ευρώ, που μαζί με τους νόμιμους τόκους έφτα-
σε στο 1.137.000 ευρώ,  καθώς ο τίτλος της ΜΣΔ που 
του είχε δοθεί παρέμενε γράμμα κενό επί 21 ολόκληρα 
χρόνια, λόγω της αντισυνταγματικότητας όλων των νό-
μων  για την ΜΣΔ. Μέσα στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως   
του Δήμου Ελευσίνας πολίτης είχε οικόπεδο   6.600 τ.μ.  
Όμως, με αποφάσεις τόσο της νομαρχίας Αττικής όσο 
και του ΥΠΕΧΩΔΕ το επίμαχο οικόπεδο, χαρακτηρίστηκε 
ως χώρος πρασίνου. Κάτι που αυτόματα σηματοδότησε  
την υποχρέωση    καταβολής αποζημίωσης στον ιδιοκτή-
τη του.  Ο ιδιοκτήτης στη συνέχεια ζήτησε, αντί για την 
καταβολή   αποζημίωσης, να λάβει τίτλο δικαιώματος 
ΜΣΔ. Πράγματι, αφού έγιναν οι αναγκαίες νομοθετικές 
ενέργειες, δηλαδή εκδόθηκε σχετική απόφαση του ΥΠΕ-
ΧΩΔΕ και καταρτίστηκε σε συμβολαιογράφο η σχετική 
πράξη συναίνεσης, εκδόθηκε  υπέρ του ιδιοκτήτη  τίτλος 
ΜΣΔ. Δεν πρόλαβε όμως ο ιδιοκτήτης να κρατήσει στα 
χέρια του τον τίτλο  ΜΣΔ, ήρθε η Ολομέλεια του ΣτΕ και   
έκρινε για ακόμη μια φορά αντισυνταγματικό το νομοθε-
τικό πλαίσιο της μεταφοράς συντελεστή δόμησης (νόμος 
2300/1995). Κατόπιν αυτού,  το ΥΠΕΧΩΔΕ εξέδωσε 

εγκύκλιο με την οποία  ανεστάλη γενικά η  εφαρμογή των 
διατάξεων για τη ΜΣΔ, όπως ανεστάλη  και  η «εκτέλεση 
των τίτλων ΜΣΔ οι οποίοι είχαν ήδη εκδοθεί, προκειμένου 
να συνταχθεί νέο θεσμικό πλαίσιο εναρμονισμένο προς 
τις συνταγματικές επιταγές, όπως αυτές καθορίστηκαν 
από την   απόφαση του ΣτΕ». Μετά από αυτή την  εξέλιξη,    
μηδενίστηκε η  αξία του τίτλου της ΜΣΔ, αφού   μετά την 
απόφαση του ΣτΕ,  ήταν άκυρος ως αντισυνταγματικός 
και   δεν μπορούσε πλέον να το χρησιμοποιήσει. Έτσι, 
προσέφυγε στην Δικαιοσύνη υποστηρίζοντας ότι υπέ-
στη  ζημιά η οποία ήταν ίση με την αξία του οικοπέδου 
του, που ανερχόταν στα 532.433 ευρώ, ενώ παράλληλα 
ο ιδιοκτήτης ζήτησε πρόσθετες αποζημιώσεις για τη μη 
αξιοποίηση και εκμετάλλευση του ακινήτου. Το Διοικη-
τικό Εφετείο Αθηνών αποφάνθηκε ότι πρέπει να λάβει 
αποζημίωση για «την αδυναμία του να πραγματοποιήσει 
τη ΜΣΔ στο ωφελούμενο ακίνητο, εξαιτίας του ότι ο τίτ-
λος για τη ΜΣΔ που χορηγήθηκε από τον   ΥΠΕΚΑ ήταν 
παράνομος, λόγω αντιθέσεως προς τις διατάξεις του Συ-
ντάγματος των διατάξεων του ν. 2300/1995, με βάση τις 
οποίες είχε εκδοθεί ο τίτλος αυτός». Το Εφετείο ακόμη 
αποφάνθηκε  ότι η αποζημίωση που δικαιούται να λάβει   
είναι ίση με την αντικειμενική αξία του ακινήτου του, δηλα-
δή 447.424 ευρώ. Όμως,  από τα Διοικητικά Δικαστήρια  
δεν έγινε δεκτή η αξίωση του   για   διαφυγόντα κέρδη 
(καταβολή 21 μισθωμάτων)   και για αποζημίωση  περί 
αδικαιολογήτου πλουτισμού του Δημοσίου. Με τη σειρά 
του το Ελληνικό Δημόσιο άσκησε αναίρεση στο ΣτΕ κατά 
της εφετειακής απόφασης. Το Β΄  Τμήμα   απέρριψε την 
αναίρεση  του Δημοσίου και επικύρωσε την εφετειακή 
απόφαση.  Οι σύμβουλοι Επικρατείας αποφάνθηκαν ότι   
ο τίτλος για τη ΜΣΔ «ήταν παράνομος, λόγω αντιθέσεως 
προς τις διατάξεις του Συντάγματος των διατάξεων του 
ν. 2300/1995, με βάση τις οποίες είχε εκδοθεί» και επο-
μένως «θεμελιώνεται αξίωση για αποζημίωση   λόγω της 
παρανομίας τίτλου ΜΣΔ».

Οι  κυβερνήσεις 
θεσμοθετούν 
συνεχώς αντι-
συνταγματικούς 
νόμους ΜΣΔ. 
Χιλιάδες πολίτες 
που έχουν τους 
τίτλους αυτούς, 
ως αντάλλαγμα 
για διατηρητέο ή 
ρυμοτομούμενο 
ακίνητό τους δεν 
μπορούν να χτί-
σουν και χάνουν 
τις περιουσίες 
τους.

Απόφαση του ΣτΕ υποχρεώνει το 
Δημόσιο να αποζημιώνει ιδιόκτητες 

ακινήτων για τη μη υλοποίηση   
μεταφοράς συντελεστή δόμησης

ΣΗΜΕΡΑ

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

•  Απόφαση του ΣτΕ υποχρεώνει το Δημόσιο να αποζημιώνει 
ιδιόκτητες ακινήτων για τη μη υλοποίηση  μεταφοράς 
συντελεστή δόμησης (σελ 1)  

•  Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 60 χρόνια μετά την 
ιδρυτική Συνθήκη, υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Ρώμης 
(Αφιέρωμα: σελ 1, 9,10,11 και 12)

•  Απόφαση της ΔΕ ΤΕΕ για συμπαράσταση σε διωκόμενους 
συναδέλφους (σελ 3) 

•  Ασφαλιστικό χαράτσι από 26,9% για κάθε παράλληλη απα-
σχόληση,  με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Κοινωνικής 
Ασφάλισης (σελ 3) 

•  Κομισιόν: Επενδύσεις άνω των 1,3 δις ευρώ σε 10 έργα 
στην Ελλάδα (σελ 4) 

•  Ολοκληρώθηκε η υποβολή δεσμευτικών προσφορών για 
την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ (σελ 5) 

•  6+1 γεωτρύπανα για 2,2 δισ. βαρέλια πετρελαίου στην 
Ελλάδα (σελ 5) 

•  Κατάινεν προς Ελλάδα: Αξιοποιήστε το ΕΣΠΑ για χρηματο-
δοτήσεις προς ΜμΕ (σελ 6) 

•  Μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις 
αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του 
δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου» του νέου ΕΣΠΑ (σελ 6)  

•  Παρά τη στασιμότητα της οικονομικής δραστηριότητας το 
2016, μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας με τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την Alpha Bank 
(σελ 6)

•  Τα Ευρωπαϊκά νησιά δείχνουν το δρόμο προς μία καινοτό-
μο και βιώσιμη Ευρώπη (σελ 7) 

•  Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,135 δισ. ευρώ παρουσία-
σε ο προϋπολογισμός το πρώτο δίμηνο του έτους (σελ 7) 

•  Μεγάλο διεθνές πείραμα τον Απρίλιο στην Κρήτη για τη 
μελέτη της σκόνης από τις αφρικανικές ερήμους (σελ 8) 

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ 13) 

•  Αποκόμματα τύπου (σελ 14-15) 

 

Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές ειδήσεις.
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Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

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



   Το ΤΕΕ ΒΑ Αιγαίου κι ο Δικηγορικός Σύλλογος 
Μυτιλήνης διοργανώνουν ενημερωτική εκδήλω-
ση – σεμινάριο με θέμα: «Αναρτήσεις δασικών 
χαρτών στη Λέσβο», στις 31 Μαρτίου 2017 και 
ώρα 10 π.μ., στο Αμφιθέατρο Αρχαιολογικού 
Μουσείου Μυτιλήνης.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας θα 
γίνουν οι ομιλίες:
-  «Ο ρόλος της ΕΚΧΑ Α.Ε. στην ανάρτηση 
δασικών χαρτών», Γρηγοροπούλου Λένα – Αγρ. 
Τοπογράφος Μηχανικός του τμήματος Τεκμηρί-
ωσης Περιβαλλοντικής Πληροφορίας της Δ/νσης 
Δασικών Χαρτών & Φυσικού Περιβάλλοντος της 
ΕΚΧΑ Α.Ε.
- «Ο ρόλος του Μηχανικού στα έργα του Εθνικού 
Κτηματολογίου και των Δασικών Χαρτών. Προ-
βλήματα και λύσεις», Καλογιαννάκης Μιχάλης – 
Πρόεδρος ΠΣΔΑΤΜ.
–  «Νομικά ζητήματα από την εφαρμογή των 
δασικών χαρτών – Νομολογιακή προσέγγιση στις 
δασικές διαφορές – Η κτήση εμπράγματων δικαι-
ωμάτων σε δάσος/δασική έκταση και το τεκμήριο 
έκτασης του δημοσίου», Παπαστερίου Δημήτριος 
– Καθηγητής Πανεπιστημίου, Γεωργιάδης Γεώργι-
ος -Αλέξανδρος – Δικηγόρος Θεσσαλονίκης.
Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 27-3-2017 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

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

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: «Ενεργειακοί Έλεγχοι και Ενερ-
γειακή Αποδοτικότητα Υφιστάμενων Κτιρίων» 
ΑΘΗΝΑ

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

Εμπορικό και Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο Αθηνών

Ελληνικό Παράρτημα της 
ASHRAE

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

29
Μαρτίου

2017

6
Απριλίου

2017

28-30
Απριλίου

2017

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
➦  Το 2ο συνέδριο με θέμα «Τουρισμός υψηλής 
προστιθέμενης αξίας» πραγματοποιείται σήμερα 
στο συνεδριακό κέντρο «Ι. Βελλίδης» στη Θεσ-
σαλονίκη από το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο, Ελληνο-Βρετανικό Εμπορικό Επι-
μελητήριο, Ελληνο-Γαλλικό Εμπορικό & Βιομηχα-
νικό Επιμελητήριο, Ελληνο-Γερμανικό Εμπορικό 
& Βιομηχανικό Επιμελητήριο και Ελληνο-Ιταλικό 
Εμπορικό Επιμελητήριο.

Εκδήλωση για τους  
δασικούς χάρτες
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"Swedish Week 2017"

Η αγορά ενέργειας στην  
Νοτιοανατολική Ευρώπη 

Εκδήλωση με τίτλο: "Swedish Week 2017", θα 
πραγματοποιηθεί στο ξενοδοχείο Holiday Inn της 
Θεσσαλονίκης στις 3 και 4 Απριλίου 2017 και στο 
ξενοδοχείο Zafolia της Αθήνας στις 5 και 6 Απρίλιου 
2017. 
Το event θα περιλαμβάνει κλειστές συνεντεύξεις, 
παρουσιάσεις και open space με τους Συμβούλους 
EURES και τους εργοδότες από την Σουηδία. 
Ανάμεσα στις ειδικότητες που αναζητούν εται-

ρείες της Σουηδίας είναι και αυτή των μηχανικών 
(Mechanical engineer).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογρα-
φικά στα email: mats.k.nilsson@arbetsformedlingen.
se και jerker.claesson@arbetsformedlingen.se και 
Πληροφορίες: http://www.oaed.gr/
documents/10195/1210163/Af_Greece_
Infoblad+Tech.pdf/7424322d-a4e7-4f8e-85bf-
97105c7870d5

 Το Ενεργειακό Βήμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
και το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος διορ-
γανώνουν συνέδριο με τίτλο «Η Αγορά Ενέργειας 
στην Νοτιοανατολική Ευρώπη - Δίκτυα & Μεταφο-
ρά / Διανομή & Προμήθεια Φυσικού Αερίου / CNG 
- Συμπιεσμένο Φυσικό Αέριο» στις 28 Μαρτίου και 
ώρα 14:00, στην αίθουσα του Διεθνούς Πανεπι-
στημίου της Ελλάδος.Την έναρξη του συνεδρίου 
αναμένεται να κηρύξει ο Αν. Υπουργός Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας κ. Σωκράτης Φάμμελος. 
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν με εισηγήσεις τους, 
φορείς και επιχειρήσεις της αγοράς ενέργειας και 
συγκεκριμένα του φυσικού αερίου. Οι φορείς και 
οι επιχειρήσεις θα παρουσιάσουν τις δραστηριότη-
τές τους σε θέματα δικτύων και μεταφορών, στην 
διανομή και την προμήθεια του φυσικού αερίου, 
αλλά και στις νέες τεχνολογίες όσον αφορά το 
CNG.
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Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ



Απόφαση της ΔΕ ΤΕΕ για συμπαράσταση σε διωκόμενους συναδέλφους

Στην τελική του μορφή βρίσκεται το σχέδιο νόμου για τις εισπρακτικές εταιρείες

Ασφαλιστικό χαράτσι από 26,9% για κάθε παράλληλη απασχόληση,  με νέα 
εγκύκλιο του υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης

Η Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, με αφορμή την επικείμενη 
ποινική δίκη στις 28-3-2017 κατά των συναδέλφων Χρήστου 
Σπίρτζη τ. Προέδρου του ΤΕΕ, Αντώνη Πρωτονοτάριου Α΄Α-
ντιπροέδρου της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, Σπυρίδωνα Κο-
ντομάρη πρώην Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, 
Αντώνη Μαούνη Προέδρου του τμήματος Αρχιτεκτόνων Αττι-
κής του ΣΑΔΑΣ-ΠΕΑ, Αθανασίου Μπούμη πρώην Μέλους της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, Ιωάννη Πάνου Μέλους της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, Θεοπίστης Πέρκα πρώην Μέ-
λους της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και Δημητρίου Πετρό-
πουλου πρώην Μέλους της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ και 
Γεν. Γραμματέα της ΠΟΕΜΔΥΔΑΣ, λόγω παρουσίας τους στα 
γραφεία του ΕΤΑΑ κατά τη διάρκεια συνεδριάσεων του ΔΣ του 
ΕΤΑΑ και των παρεμβάσεών τους για τις ασφαλιστικές εισφο-
ρές των μηχανικών – μετά από αποφάσεις της Διοικούσας Επι-
τροπής του ΤΕΕ και άλλων φορέων και συλλόγων μηχανικών 

– μαζί με πολλά Μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ και εκπρο-
σώπους συνδικαλιστικών παρατάξεων και επιστημονικών ενώ-
σεων Μηχανικών, θεωρεί ότι η παρουσία και οι παρεμβάσεις 
των συναδέλφων ήταν επιβεβλημένες και σκόπευαν αποκλει-
στικά και μόνο στην προβολή των θέσεων των Μηχανικών ανα-
φορικά με τον ασφαλιστικό νόμο (Ν.3986/11) και τις δυσβάστα-
χτες ασφαλιστικές εισφορές που καλούνταν να πληρώσουν οι 
μηχανικοί που τους οδηγούσαν εκτός επαγγέλματος καθώς 
και τη διεκδίκηση ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για τις δε-
κάδες χιλιάδες ανασφάλιστων συναδέλφων και την αποτροπή 
δήμευσης της περιουσίας τους μέσω του ΚΕΑΟ. Για το ίδιο το 
θέμα το ΤΕΕ είχε προσφύγει στο ΣτΕ. Οι καταγγελίες του τότε 
Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ κ. Αντ. Σελ-
λιανάκη που προκάλεσαν την ποινική δίωξη των συναδέλφων 
δεν υποστηρίζονται και δεν επιβεβαιώνονται από τα υπόλοιπα 
Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΤΑΑ, ενώ η στοχοποίη-

ση της διοίκησης του ΤΕΕ και της συνδικαλιστικής ηγεσίας των 
Ενώσεων των Μηχανικών αποσκοπούσε στην αποδυνάμωση 
των θέσεων και των παρεμβάσεων των Μηχανικών που αγω-
νίζονταν για την καθημερινή επιβίωσή τους και τη βελτίωση των 
δυσβάσταχτων ασφαλιστικών εισφορών. Η Διοικούσα Επιτρο-
πή του ΤΕΕ εκφράζει τη διαμαρτυρία της για την παραπομπή σε 
δίκη των οκτώ (8) συναδέλφων και ζητά από τους αρμόδιους να 
σταματήσουν οι διώξεις. Τέτοιες διώξεις, σήμερα μάλιστα που 
το ιδιαίτερα οξυμένο ασφαλιστικό παραμένει το υπ’ αριθμόν 1 
πρόβλημα για τη Χώρα, σε συνδυασμό με τη μεγάλη ανεργία 
στον κλάδο, δεν κάμπτουν, απεναντίας ενισχύουν το φρόνημα 
και την αγωνιστική διάθεση των Μηχανικών. Διευκρινίζεται ότι 
ανάλογη απόφαση έλαβε η Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ στη συνε-
δρίασή της που πραγματοποιήθηκε στις 21 και 22-3-2015. Η 
Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ καλεί τους μηχανικούς να συμπα-
ρασταθούν στους διωκόμενους συναδέλφους μηχανικούς.

Στην τελική του μορφή βρίσκεται το σχέδιο νόμου 
για τις εισπρακτικές εταιρείες που ρυθμίζει, εκ 
νέου, την αγορά. Σύμφωνα με το ΑΠΕ το υπουργείο 
Οικονομίας εκτιμά ότι η αναμόρφωση της νομοθε-
σίας είναι απαραίτητη καθώς, πολύ συχνά πλέον, 

οι τράπεζες, αλλά και κάθε άλλοι προμηθευτές 
(εταιρείες τηλεπικοινωνιών κλπ) συνεργάζονται με 
δικηγόρους και δικηγορικές εταιρείες που ανα-
λαμβάνουν να καλούν τους οφειλέτες για τα χρέη 
τους. Στις περιπτώσεις αυτές, παρ' όλο που οι δι-

κηγόροι και οι δικηγορικές εταιρείες λειτουργούν 
ουσιαστικά ως εταιρείες ενημέρωσης οφειλετών, 
δεν υπάγονται στο σχετικό νόμο κι επομένως δεν 
ισχύουν γι' αυτούς οι υποχρεώσεις και περιορισμοί 
της νομοθεσίας.

Ασφαλιστικές εισφορές τουλάχιστον 26,9% θα πρέπει να καταβάλλονται από 1/1/2017 
επί του εισοδήματος που προκύπτει από παράλληλη απασχόληση. Αυτό προκύπτει από 
την εγκύκλιο για την παράλληλη απασχόληση την οποία υπέγραψε την Παρασκευή κατ' 
εφαρμογή του νόμου Κατρούγκαλου, ο Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, κ. Ανα-
στάσιος Πετρόπουλος. Σύμφωνε με ρεπορτάζ του Δημήτρη Κατσαγάνη  στο capital.
gr με άλλα λόγια, εφεξής, για κάθε εισόδημα το οποίο προέρχεται από παράλληλη 
επαγγελματική δραστηριότητα θα επιβάλλονται -χωρίς καμία ασφαλιστική απαλλαγή-  
ασφαλιστικές εισφορές οι οποίες, σύμφωνα με το νόμο Κατρούγκαλου αλλά και τις 
έως τώρα εφαρμοστικές εγκυκλίους, θα ξεκινάνε από το 26,9% και θα φτάνουν ακόμα 
και το 46%. Για παράδειγμα εάν ένας μισθωτός του ιδιωτικού τομέα ασκεί παράλληλα 
μία δραστηριότητα ως ελεύθερος επαγγελματίας, (πχ μέτοχος σε μία εμπορική εται-
ρεία) θα πρέπει να καταβάλλει υποχρεωτικά ασφαλιστικές εισφορές όχι μόνο για τις 
αποδοχές του από τη μισθωτή εργασία αλλά και για το εισόδημα το οποίο απολαμβάνει 
ως μέτοχος της εν λόγω εταιρείας. Συγκεκριμένα, η εν λόγω υπουργική εγκύκλιος 
προβλέπει ότι οι ασφαλισμένοι, ανεξαρτήτως εάν υπήχθησαν στην κοινωνική ασφάλι-
ση πριν ή μετά την 1/1/1993 (παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι), εφόσον ασκούν πολ-
λαπλή επαγγελματική δραστηριότητα για την οποία είχαν υποχρέωση ασφάλισης σε 
περισσότερους του ενός από τους ενταχθέντες στον ΕΦΚΑ φορείς κύριας ασφάλισης 
ή το Δημόσιο, καταβάλλουν από 1/1/2017 τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές 
για την κύρια ασφάλισή τους, για κάθε επαγγελματική δραστηριότητα που ασκούν. Οι 
εισφορές αυτές ξεκινάνε από 26,9% για τους ελεύθερους επαγγελματίες με μία μόνη 
απασχόληση και φτάνουν ακόμα και το 46% (πχ για τους μισθωτούς μηχανικούς).

· Για τους ασφαλισμένους προερχόμενους από τον πρώην ΟΑΕΕ και το πρώην ΕΤΑΑ 
αντίστοιχα), προβλέπεται κατώτατο όριο μηνιαίου εισοδήματος ίσο με τον εκάστοτε 
προβλεπόμενο κατώτατο βασικό μισθό άγαμου μισθωτού άνω των 25 ετών (σήμερα 
το κατώτατο όριο διαμορφώνεται σε €586,08). Ως ανώτατο όριο καθορίζεται αυτό των 
εμμίσθων ασφαλισμένων (δηλαδή το ποσό των €5.860,80).

· Σε περίπτωση άσκησης περισσότερων της μίας επαγγελματικής δραστηριότητας, 
για τις οποίες θα προέκυπτε υποχρέωση ασφάλισης στον πρώην ΟΑΕΕ και το πρώην 
ΕΤΑΑ, ακόμη και εάν προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης λόγω ιδιότητας (υποχρέωση 
ασφάλισης στον ΕΦΚΑ λόγω εγγραφής στο ΤΕΕ χωρίς άσκηση επαγγελματικής δρα-
στηριότητας), μηνιαία βάση υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών αποτελεί το 
άθροισμα του καθαρού φορολογητέου αποτελέσματος από έκαστη δραστηριότητα.

Προβλέπεται ότι τα πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου Α.Ε. 
και λαμβάνουν αμοιβή, καταβάλλουν εισφορά ως μισθωτοί, η οποία υπολογίζεται επί 
της αμοιβής κατ' αποκοπή.

· Προβλέπεται ότι τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελμα-
τική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι 
μέτοχοι κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές ελεύθε-
ρου επαγγελματία, ως ασφαλισμένοι του πρώην ΟΑΕΕ.

· Πρόσωπα που ασκούν πολλαπλή επαγγελματική δραστηριότητα (μισθωτή εργασία 
και αυτοαπασχόληση), για τις οποίες όμως μέχρι 31/12/2016 προέκυπτε υποχρέω-
ση υπαγωγής σε έναν μόνο φορέα κύριας ασφάλισης, θα πρέπει από 1/1/2017 να 
καταβάλλουν :

α) εισφορά βάσει του άρθρου 38 του ν.4387/2016 για το εισόδημα που προέρχεται 
από την παροχή εξαρτημένης εργασίας (σ.σ. ως μισθωτοί). Δηλαδή θα πρέπει να κα-
ταβάλλουν μαζί με τους εργοδότες τους εισφορές τουλάχιστον 27,1% (επί των αποδο-
χών τους)  για κύρια σύνταξη και υγιεινομική περίθαλψη.

· β) εισφορά βάσει του άρθρου 39 του ν.4387/2016  (σ.σ. ως ελεύθεροι επαγγελματίες 
) για τυχόν υπάρχον εισόδημα που προέρχεται από την άσκηση ελευθέρου επαγγέλμα-
τος, για το οποίο εκδίδονται δελτία παροχής υπηρεσιών, τιμολόγια ή αποδείξεις επαγ-
γελματικής δαπάνης.  Δηλαδή, θα πρέπει να καταβάλλουν μόνοι τους εισφορά 26,9% 
(για κύρια σύνταξη –υγειονομική περίθαλψη)  επί του εισοδήματος που απέκτησα από 
την άσκηση ελεύθερου επαγγέλματος. 
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Κομισιόν: Επενδύσεις άνω των 1,3 δις ευρώ σε 10 έργα στην Ελλάδα
Κονδύλια από την πολιτική συνοχής, ύψους άνω των 1,3 δισ. ευρώ, θα επεν-
δυθούν σε δέκα έργα ευρυζωνικότητας, μεταφορών και περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αυτή η 
επενδυτική προσπάθεια ύψους 1,3 δισ. ευρώ θα επιτρέψει την ολοκλήρωση, 
εντός της τρέχουσας δημοσιονομικής περιόδου 2014–2020, των μεγάλων 
έργων που ξεκίνησαν κατά την περίοδο 2007–2013, με άμεσα οφέλη για τον 
ελληνικό λαό και για την πραγματική οικονομία της χώρας, αναφέρει η Κο-
μισιόν σε ανακοίνωση που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα. "Αυτά τα έργα 
υποδομής, που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ, προορίζονται να υποστη-
ρίξουν μια στρατηγική ανάπτυξης, υπό ελληνική ηγεσία, και αποτελούν απτή 
έκφραση της αλληλεγγύης της ΕΕ. Πάνω από 35 δισ. ευρώ από τα κονδύλια 
της ΕΕ επενδύονται στη χώρα κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2014–2020 
και συνιστούν μια ισχυρή βάση για την επιστροφή στη διαρκή ευημερία. Σε 
συνδυασμό με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, τον πυρήνα 
του επενδυτικού σχεδίου του προέδρου Juncker, μπορούν να αποτελέσουν 
επίσης πόλο έλξης περισσότερων ιδιωτικών επενδύσεων", δήλωσε η αρμό-
δια για την περιφερειακή πολιτική επίτροπος Corina Cretu.

-Σχεδόν 51 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη υποδομών ευρυζωνικότητας 
στη χώρα: Αυτό το επενδυτικό πακέτο αποσκοπεί στην ευρυζωνική κάλυ-
ψη αγροτικών και απομακρυσμένων περιοχών της Ελλάδας. Το έργο αυτό 
συμβαδίζει με τους στόχους της ψηφιακής ενιαίας αγοράς και θα βοηθήσει 
να επιτευχθεί ο στόχος της συνδεσιμότητας για ολόκληρη τη χώρα μέχρι 
το 2020. Με τον τρόπο αυτόν θα ενισχυθεί η καινοτομία και η επιχειρημα-
τικότητα, θα αναπτυχθεί η ηλεκτρονική διοίκηση και οι ηλεκτρονικές υπη-
ρεσίες και θα δοθεί στις αγροτικές κοινότητες η δυνατότητα να αναλάβουν 
κεντρικό ρόλο στη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας προς την έξυπνη και 
βιώσιμη ανάπτυξη.

-377 εκατ. ευρώ για δημόσια αστικά συστήματα μαζικής μεταφοράς στην 
Αθήνα και στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής: Το αθηναϊκό μετρό έχει 
λάβει εντατική χρηματοδοτική υποστήριξη από την ΕΕ. Πλέον θα έχουν 
επενδυθεί πάνω από 261 εκατ. ευρώ στην επέκταση της γραμμής 3 διαμέ-
σου των δυτικών προαστίων της Αθήνας και μέχρι τον Πειραιά, την τρίτη με-
γαλύτερη πόλη και τον πιο σημαντικό επιβατικό και εμπορευματικό λιμένα 
της Ελλάδας. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή έξι νέων σταθμών του 
μετρό και την προμήθεια 17 αμαξοστοιχιών και αναμένεται να έχει τεθεί σε 
λειτουργία μέχρι το 2020 για να εξυπηρετεί άλλους 174.000 ακόμα κατοί-
κους της Αθήνας. Πάνω από 58 εκατ. ευρώ επενδύονται στην επέκταση της 
γραμμής του τραμ από το κέντρο της πόλης μέχρι τον λιμένα. Το έργο αυτό 
περιλαμβάνει επίσης την κατασκευή 13 σταθμών του τραμ και την προμή-
θεια 25 βαγονιών και θα δώσει σε άλλους 11.000 ανθρώπους τη δυνατότη-
τα να χρησιμοποιούν το δίκτυο του τραμ ώστε να μειωθεί η κυκλοφοριακή 
συμφόρηση στην πόλη. Τέλος, πάνω από 18 εκατ . ευρώ επενδύονται στη 
σχεδίαση, την εγκατάσταση και τη λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστή-
ματος αυτόματης είσπραξης εισιτηρίων στην Αθήνα, που θα καλύπτει όλα τα 
δημόσια μέσα μεταφοράς στην ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή. Τα χάρτι-
να εισιτήρια θα αντικατασταθούν σταδιακά από ένα σύστημα ηλεκτρονικής 
επικύρωσης που θα διευκολύνει τους χρήστες στις διαδρομές τους και θα 
περιορίσει την εισιτηριοδιαφυγή.
-Πάνω από 730 εκατ. ευρώ στην επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης: 
Η ΕΕ παρέχει χρηματοδοτική υποστήριξη στην κατασκευή ενός σύγχρο-
νου αυτοοδηγούμενου συστήματος μετρό στην πόλη της Θεσσαλονίκης για 
την τόνωση της τοπικής οικονομίας. Πάνω από 407 εκατ. ευρώ θα έχουν 
επενδυθεί στην ολοκλήρωση της κύριας γραμμής μετρό της πόλης, συμπε-
ριλαμβανομένων των εργασιών ανακαίνισης σε σταθμούς του μετρό, της 
κατασκευής νέων σηράγγων και της προμήθειας 24 αμαξοστοιχιών. Αφού 
τεθεί σε λειτουργία, το 2020, η γραμμή του μετρό αναμένεται να εξυπη-

ρετεί 247.000 επιβάτες ημερησίως και να συμβάλει στη μείωση της οδι-
κής κυκλοφορίας και στη βελτίωση της ποιότητας του αέρα στην περιοχή 
της Θεσσαλονίκης. Επιπλέον, 323 εκατ. ευρώ περίπου θα δοθούν για την 
επέκταση του μετρό μέχρι την πόλη της Καλαμαριάς, νοτιοανατολικά της 
Θεσσαλονίκης. Με τον τρόπο αυτό θα βελτιωθεί η καθημερινή ζωή σε αυτή 
την αστική περιοχή, ιδίως για τους εργαζόμενους που μετακινούνται καθη-
μερινά μεταξύ Καλαμαριάς και Θεσσαλονίκης.

Σχεδόν 50 εκατ. ευρώ για τη βιώσιμη κινητικότητα στη χερσόνησο της 
Πελοποννήσου: Η σιδηροδρομική γραμμή Αθηνών–Πατρών συνδέει το λι-
μάνι της Πάτρας με το λιμάνι του Πειραιά και τον διεθνή αερολιμένα των 
Αθηνών. Αποτελεί έτσι έναν βασικό άξονα μεταφορών πάνω στον διάδρομο 
Ανατολής/ανατολικής Μεσογείου του βασικού διευρωπαϊκού δικτύου μετα-
φορών (ΔΕΔ-Μ). Αυτή η επένδυση ύψους 50 εκατ. ευρώ θα χρηματοδοτήσει 
εργασίες εκσυγχρονισμού στο τμήμα μεταξύ Διακοφτού και Ροδοδάφνης. 
Το έργο αυτό θα ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και θα 
αυξήσει την ποικιλία των διαθέσιμων μέσων μεταφοράς εμπορευμάτων και 
επιβατών μεταξύ των μεγάλων πόλεων και λιμένων της χώρας.

-38 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση της συλλογής και επεξεργασίας λυμάτων 
στην περιφέρεια της Αττικής: Με το ποσό αυτό χρηματοδοτείται η κατα-
σκευή ενός σύγχρονου αποχετευτικού δικτύου μήκους σχεδόν 100 χλμ. και 
μιας μονάδας επεξεργασίας λυμάτων στις πόλεις του Κορωπίου και της Παι-
ανίας, νοτιοανατολικά της Αθήνας, τα οποία καλύπτουν τα περιβαλλοντικά 
πρότυπα και τις απαιτήσεις που ισχύουν στην ΕΕ. Αυτό το αναβαθμισμένο 
σύστημα διαχείρισης λυμάτων θα εξυπηρετεί σχεδόν 95.000 ανθρώπους.

-92 εκατ. ευρώ για τη βελτίωση των οδικών συνδέσεων στη Βόρεια Ελλά-
δα: Πάνω από 64 εκατομμύρια ευρώ επενδύονται στην αναβάθμιση της δυ-
τικής περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης και των παράπλευρων οδών, 
για καλύτερη και ταχύτερη οδική σύνδεση της πόλης με τα μεγάλα οδικά δί-
κτυα – την Εγνατία οδό, τον αυτοκινητόδρομο Πειραιά–Αθηνών–Θεσσαλο-
νίκης–Ευζώνων (ΠΑΘΕ) και τον διάδρομο Ανατολής/ανατολικής Μεσογείου 
του ΔΕΔ-Μ. Τα έργα αυτά θα μειώσουν την κυκλοφοριακή συμφόρηση και 
έτσι οι κάτοικοι, ιδίως το ένα εκατομμύριο άνθρωποι που ζουν στις δυτι-
κές συνοικίες της πόλης (Αμπελόκηποι–Μενεμένη, Κορδελιό–Εύοσμος και 
Παύλου Μελά), θα ωφεληθούν από τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
και της ηχορρύπανσης. Επιπλέον, σχεδόν 28 εκατομμύρια ευρώ επενδύο-
νται στην ολοκλήρωση και την αναβάθμιση του αυτοκινητόδρομου Α29 (που 
αποτελεί επίσης μέρος του διαδρόμου Ανατολής/ανατολικής Μεσογείου), 
στο τμήμα μεταξύ Κορομηλιάς και Κρυσταλλοπηγής, στην περιφέρεια Δυ-
τικής Μακεδονίας. Τα έργα αυτά θα μειώσουν στο μισό τον χρόνο ταξιδιού 
μεταξύ των δύο πόλεων και θα βελτιώσουν σημαντικά την οδική ασφάλεια.

-Ιστορικό: Τον Ιούλιο του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το πρό-
γραμμα για την απασχόληση και την ανάπτυξη στην Ελλάδα, που αποσκοπεί 
στην πλήρη αξιοποίηση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών 
ταμείων από τη χώρα. Κατά τη δημοσιονομική περίοδο 2014–2020 η Ελλάδα 
θα λάβει από την ΕΕ κεφάλαια ύψους 35 δισ. ευρώ, στα οποία συμπερι-
λαμβάνονται 20 δισ. ευρώ από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά 
ταμεία και 15 δισ. ευρώ από τα γεωργικά ταμεία. Η Ελλάδα έχει ωφεληθεί 
από μια εξαιρετικά εμπροσθοβαρή κατανομή των πόρων από τα προγράμ-
ματα της πολιτικής συνοχής, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην επιλογή 
και την υλοποίηση έργων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης και της 
δεύτερης φάσης πολλών μεγάλων έργων.
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Ολοκληρώθηκε η υποβολή δεσμευτικών προσφορών  
για την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΘ

6+1 γεωτρύπανα για 2,2 δισ. βαρέλια πετρελαίου στην Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των δεσμευτικών 
οικονομικών προσφορών για την απόκτηση του 
67% του μετοχικού κεφαλαίου της Οργανισμός 
Λιμένος Θεσσαλονίκης Α.Ε. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γρά-
φει ότι σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ ακολουθεί άμεσα 
η έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης των προ-
σφορών και τα βήματα που προβλέπονται στους 
όρους του διαγωνισμού. Σε επικοινωνία του ΑΠΕ 
με τον πρόεδρο της ΟΛΘ Α.Ε., Κωνσταντίνο Μέλ-
λιο, αυτός επισήμανε ότι το ΤΑΙΠΕΔ «είναι ικα-
νοποιημένο από τις προσφορές», χωρίς ωστόσο 
να επεκταθεί σε λεπτομέρειες για τον αριθμό 

των προσφορών που κατατέθηκαν (ο οποίος 
δεν διευκρινίζεται ούτε στην ανακοίνωση του 
ΤΑΙΠΕΔ).\ Υπενθυμίζεται ότι ενεργό ενδιαφέρον 
για το 67% του ΟΛΘ διατηρούσαν τα εξής τέσ-
σερα εταιρείες και σχήματα: Η κοινοπραξία του 
γερμανικού fund DIEP, του γαλλικού ομίλου CMA 
CGM (θεωρείται η τρίτη μεγαλύτερη παγκοσμίως 
ναυτιλιακή εταιρεία στη μεταφορά containers) 
και του μεγαλομετόχου του ΠΑΟΚ, επιχειρημα-
τία Ιβάν Σαββίδη. Η ιαπωνική Mitsui OSK Lines 
του ομίλου Mitsui & Co Ltd, ενός από τους μεγα-
λύτερους επιχειρηματικούς ομίλους του κόσμου, 

με πολυσχιδή δραστηριότητα και παρουσία σε 
66 χώρες. Η P & O Steam Navigation Company 
του ομίλου της Dubai Ports World, o οποίος είχε 
συμμετάσχει και στον προηγούμενο διαγωνισμό 
για το λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εν έτει 2008, 
έχοντας τότε καταθέσει την τρίτη μεγαλύτερη 
προσφορά Η ICTSI, με έδρα τις Φιλιππίνες, η 
οποία κατατάσσεται μεταξύ των πέντε μεγαλύτε-
ρων διαχειριστών container terminal παγκοσμί-
ως, με παρουσία σε 28 λιμάνια ανά την υφήλιο 
και ενισχυμένη δραστηριότητα στις αγορές της 
Ασίας-Ειρηνικού.

Έπειτα από περίπου 5 χρόνια εξαγγελιών, διαγωνισμών, καθυστερήσεων και παλινω-
διών, η αγορά των υδρογονανθράκων ξαναμπαίνει δυναμικά στο προσκήνιο, καθώς 
υπάρχουν συγκεκριμένα επενδυτικά πλάνα που βρίσκονται σε εξέλιξη και φιλοδο-
ξούν να φέρουν στο φως αξιόλογα κοιτάσματα εντός του ελλαδικού χώρου. Στα σχέ-
δια αυτά εμπλέκονται ελληνικές και διεθνείς εταιρείες, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται 
συζητήσεις για την είσοδο και νέων επενδυτών. Μάλιστα, έπειτα από ένα διετές πά-
γωμα της αγοράς, το 2015 και το 2016, φαίνεται ότι οι μεγάλοι διεθνείς παίκτες δίνουν 
μια δεύτερη ευκαιρία στη χώρα μας. Με βάση τα όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί, από 
το 2018 και για την επόμενη 5ετία αναμένεται να πραγματοποιηθούν γεωτρήσεις σε 
6 τουλάχιστον θαλάσσιες και χερσαίες περιοχές, με τα εκτιμώμενα αποθέματα να 
ξεπερνούν –με βάση τα στατιστικά μοντέλα αλλά και τις ενδείξεις από τις σεισμικές 
καταγραφές– τα 2,2 δισ. βαρέλια. Εκτός από τις έξι δρομολογημένες γεωτρήσεις, 
ήδη προετοιμασίες γίνονται και για τα επόμενα βήματα, που θα περιλαμβάνουν πε-
ριοχές με εξαιρετική προοπτική, όπως το Λιβυκό Πέλαγος στα νοτιοδυτικά της Κρή-
της ή την Κυπαρισσία. Το πιο ενδιαφέρον στοιχείο, πάντως, είναι ότι, σύμφωνα με 
πληροφορίες, οι ενεργοί παίκτες της εγχώριας αγοράς βρίσκονται σε ανοιχτό δίαυλο 
επικοινωνίας και διαπραγματεύονται νέες συνεργασίες με σοβαρές διεθνείς εται-
ρείες που αναμένουν να σταθεροποιηθεί ο βηματισμός της ελληνικής αγοράς. Ποιες 
είναι, όμως, οι περιοχές όπου θα φτάσουν πρώτα τα γεωτρύπανα για έρευνες; Ο Χ. 
Φλουδόπουλος, γράφει στο capital.gr αναλυτικά τα παρακάτω: 
-Πρίνος: Η πρώτη νέα εξέδρα γεώτρησης στην Ελλάδα έπειτα από 40 χρόνια θα εγκα-
τασταθεί στο μοναδικό ενεργό κοίτασμα της χώρας, στον Πρίνο, από την εταιρεία 
Energean. Πρόκειται για την εξέδρα Lamda, που θα αξιοποιηθεί για την ανάπτυξη 
του κοιτάσματος Ε. Ήδη η εταιρεία χρησιμοποιεί στην περιοχή το ένα από τα εννέα 
ενεργά γεωτρύπανα στην περιοχή της Μεσογείου. Μέχρι στιγμής το επενδυτικό πρό-
γραμμα έχει συντελέσει στην αύξηση της παραγωγής, η οποία το 2016 ξεπέρασε το 1 
εκατ. βαρέλια. Το πρόγραμμα ανάπτυξης της εταιρείας περιλαμβάνει 15 γεωτρήσεις, 
εκ των οποίων οι 4 έχουν δοθεί στην παραγωγή, με ημερήσια παραγωγή περίπου 
5.000 βαρελιών. Στόχος της Energean είναι να φτάσει σε ημερήσια παραγωγή 10.000 
βαρελιών στα τέλη του 2018. Μέχρι στιγμής έχουν επενδυθεί 350 εκατ. δολάρια και 
τα εκτιμώμενα αποθέματα φτάνουν τα 40 εκατ. βαρέλια.
-Πατραϊκός: Μέχρι το καλοκαίρι αναμένεται να έχουν εντοπιστεί οι πρώτοι δύο έως 
τρεις ερευνητικοί στόχοι στην παραχώρηση των Ελληνικών Πετρελαίων σε μια θα-
λάσσια έκταση 1.900 τετραγωνικών χιλιομέτρων στη θαλάσσια περιοχή του Πατραϊ-
κού Κόλπου. Αμέσως μετά ο προγραμματισμός περιλαμβάνει την προετοιμασία της 
υποδομής και τις υπογραφές των περίπου 40 συμβάσεων με τους εργολάβους. Η 
προετοιμασία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2017 και αρχές του 2018 
προβλέπεται η έλευση του γεωτρύπανου που θα ξεκινήσει άμεσα τις εργασίες. Ο 
πρωτεύων γεωλογικός στόχος έχει εντοπιστεί και, εφόσον περιέχει πετρέλαιο, θα 
αναφέρεται σε κοίτασμα τουλάχιστον 100 εκατ. απολήψιμων βαρελιών, σύμφωνα με 

τις μέχρι στιγμής αναλύσεις που έχουν γίνει από τα ΕΛΠΕ και τους τεχνικούς τους -
Κατάκολο: Εντός του 2018 αναμένεται από την Energean η γεώτρηση στο Κατάκολο, 
όπου εκτιμάται ότι υπάρχουν 35-40 εκατομμύρια βαρέλια, εκ των οποίων απολήψιμα 
είναι τα 10 εκατ. περίπου. Η εταιρεία εκπονεί σχέδιο εκμετάλλευσης του διαπιστω-
μένου κοιτάσματος, ενώ παράλληλα συνεχίζει την ερευνητική δραστηριότητα και σε 
άλλες περιοχές της παραχώρησης. Οι εργασίες στο Κατάκολο θεωρούνται κομβικής 
σημασίας, καθώς μπορούν να δώσουν ένα σαφές στίγμα για την ευρύτερη περιοχή 
της Δ. Ελλάδας και του Ιονίου.
-Ιωάννινα - Δ. Ελλάδα: Για το 2019-2020 τοποθετούνται χρονικά οι πρώτες ερευ-
νητικές γεωτρήσεις στη χερσαία παραχώρηση των Ιωαννίνων από την Energean. Η 
εταιρεία προετοιμάζει με εντατικούς ρυθμούς τις γεωφυσικές-σεισμικές έρευνες, η 
έναρξη των οποίων πιθανότατα να γίνει μετά το Πάσχα. Οι νέες έρευνες θα γίνουν με 
τη χρήση νέας προηγμένης τεχνολογίας και αναμένεται να χαραχτούν συνολικά 400 
χιλιόμετρα σεισμικών γραμμών, με στόχο να προσδιοριστεί στόχος για την πρώτη 
ερευνητική γεώτρηση, περίπου δύο χρόνια μετά. Ταυτόχρονα, η εταιρεία αναμένεται 
να προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό της ακόμα μία περιοχή στο μπλοκ της Αιτωλοακαρ-
νανίας, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις για την εκχώρηση ποσοστού (farm out) από τις 
δύο άδειες. Προϋπόθεση να υπογραφούν οι συμβάσεις με το Δημόσιο.
-Κέρκυρα: Πρόκειται για μια από τις πιο ελπιδοφόρες περιοχές, όπου, παρά το με-
γάλο βάθος, υπάρχει αναλογικότητα με την ιταλική ζώνη και οι επιστήμονες θεω-
ρούν ότι οι έρευνες θα οδηγήσουν σε ανακαλύψεις. Η αισιοδοξία αυτή ενθαρρύνεται 
και από το γεγονός ότι μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες πετρελαίου στον κόσμο, 
η γαλλική Total, έδειξε ενδιαφέρον για την περιοχή και έχει τεθεί επικεφαλής της 
κοινοπραξίας που έχει κερδίσει τον διαγωνισμό για την παραχώρηση ενός θαλάσσιου 
οικοπέδου στα ανοιχτά της Κέρκυρας. Η μονογραφή της σύμβασης παραχώρησης 
του Οικοπέδου 2 ανοίγει τον δρόμο ώστε να προχωρήσουν τα επόμενα βήματα για 
τις έρευνες στην πολλά υποσχόμενη περιοχή, από την κοινοπραξία στην οποία επί-
σης μετέχουν τα Ελληνικά Πετρέλαια και η ιταλική Edison. Η σύμβαση αναμένεται 
να περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο και να επικυρωθεί από τη Βουλή, ενώ θα 
ακολουθήσει η πραγματοποίηση νέων πυκνότερων σεισμικών καταγραφών, που θα 
εντοπίσουν τους γεωτρητικούς στόχους. Εφόσον δεν υπάρξουν απρόοπτα, τότε θεω-
ρείται εφικτή η πραγματοποιήση της πρώτης γεώτρησης σε περίπου τρία χρόνια από 
σήμερα, το 2020. Οι προκαταρκτικές εκτιμήσεις, με βάση τις υπάρχουσες σεισμικές 
καταγραφές, μιλούν για πιθανό κοίτασμα της τάξης των 2 δισ. βαρελιών.
-Δ. Ελλάδα – Κυπαρισσιακός: Αντίστοιχα, εξελίξεις αναμένονται και για τρεις άλλες 
περιοχές που έχουν παραχωρηθεί στα ΕΛΠΕ: το Οικόπεδο 10 στον Κυπαρισσιακό 
Κόλπο, καθώς και τις περιοχές Άρτα-Πρέβεζα και βορειοδυτική Πελοπόννησος. Για 
το Οικόπεδο 10 αναμένεται η έγκριση και υπογραφή της σύμβασης, ενώ για τις άλλες 
περιοχές αναμένεται η ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 
Συνέδριο.
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Τον προβληματισμό του για την καθυστέρηση σύστασης πλατφόρμας στην Ελλάδα η 
οποία θα χρηματοδοτεί μικρομεσαίες επιχειρήσεις εξέφρασε ο Γίρκι Κατάινεν. Όπως 
δήλωσε στη EurActiv, ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και Επίτροπος αρ-
μόδιος για θέματα Απασχόλησης, Ανάπτυξης, Επενδύσεων και Ανταγωνιστικότητας 
πρόκειται για μία πρόταση την οποία έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πριν κάποιους μή-
νες στην ελληνική κυβέρνηση, καθώς οι τράπεζες λόγω των κεφαλαιακών ελέγχων 
δεν μπορούν να αυξήσουν τη χρηματοδότηση προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 
«Η ιδέα είναι να χρησιμοποιηθεί μέρος των ελληνικών διαρθρωτικών κονδυλίων μαζί 
με κονδύλια του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI) και ιδιωτικά 
κεφάλαια προκειμένου να δημιουργηθεί  μια κεφαλαιακή βάση για την πλατφόρμα. 
Πάνω σε αυτή τη βάση, θα στηριχτεί το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 
για την παροχή μακροπρόθεσμων δανείων τα οποία θα προωθούνται μέσω της πλατ-
φόρμας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ελλάδα.» Ο Επίτροπος είπε ότι μόνο ένα 
μικρό κομμάτι των διαρθρωτικών κονδυλίων θα χρησιμοποιηθεί για την πλατφόρμα 
ενώ τόνισε τη χρησιμότητα του συγκεκριμένου τρόπου αξιοποίησης  των κονδυλίων 
καθώς, όπως δήλωσε, «αν χρησιμοποιηθούν σαν κεφάλαιο και όχι ως άμεση επι-
χορήγηση θα αυξηθεί σημαντικά ο αντίκτυπος προσελκύοντας περαιτέρω ιδιωτικά 

κεφάλαια από επιχειρήσεις ή φυσικά πρόσωπα στην Ελλάδα». Ερωτηθείς από τη 
EurActiv για την τρέχουσα κατάσταση της πλατφόρμας, ο κ. Κατάινεν απάντησε ότι 
δεν έχει υπάρξει κάποια εξέλιξη από πλευράς της ελληνικής κυβέρνησης εδώ και 
πολύ καιρό, παρότι κατά την τελευταία συζήτηση ο Υφυπουργός Δημοσίων Έργων 
και ΕΣΠΑ κ. Αλέξης Χαρίτσης είχε εκδηλώσει ενδιαφέρον για την πρόταση. «Έχου-
με επικοινωνήσει με τις ελληνικές αρχές αρκετές φορές για το εν λόγω θέμα. Τους 
εξηγήσαμε πώς θα λειτουργεί και προσωπικά, θέλω πολύ να βοηθήσω τις ελληνικές 
αρχές να στήσουν την πλατφόρμα καθώς υπάρχει μεγάλη ανάγκη για χρηματοδότηση 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ελληνι-
κής οικονομίας.» Τη Δευτέρα ο κ. Κατάινεν παρευρέθηκε στη συνεδρίαση της Επι-
τροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, προκειμένου να 
ανταλλάξει απόψεις με τους ευρωβουλευτές για τον προτεινόμενο συνδυασμό  των 
διαρθρωτικών ταμείων με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Μεγάλη 
μερίδα των ευρωβουλευτών της αρμόδιας επιτροπής αντιτίθεται έντονα στη συγκε-
κριμένη πρόταση, φοβούμενη κυρίως ότι με την παρούσα μορφή της πρότασης δεν 
διασφαλίζεται ότι θα επιστρέφονται τα χρήματα στη χώρα από το διαρθρωτικό ταμείο 
της οποίας αντλήθηκαν.

Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για το πρόγραμμα «Παρεμ-
βάσεις αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του 
δημόσιου τουριστικού κεφαλαίου» του τομεακού Προγράμματος 
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» του 
νέου ΕΣΠΑ. Το υπουργείο με δελτίο Τύπου ανακοίνωσε ότι με τη 
δράση αυτή το Υπουργείο Οικονομίας στοχεύει στον εκσυγχρονισμό 
του κτιριακού αποθέματος με σημαντική αρχιτεκτονική και πολιτιστι-
κή αξία, στην ενίσχυση και ανάδειξη επιστημονικών, πολιτιστικών και 
περιβαλλοντικών πάρκων αλλά και στην αποκατάσταση και αναβάθ-
μιση περιβαλλοντικά τραυματισμένων τοπίων και κοινωνικών υπο-

δομών σε περιοχές με σημαντικό πολιτιστικό, κοινωνικό ή περιβαλ-
λοντικό ενδιαφέρον. Λόγω του ιδιαίτερα αυξημένου ενδιαφέροντος 
και των ποιοτικών προτάσεων που κατατέθηκαν, ο προϋπολογισμός 
της δράσης υπερδιπλασιάστηκε στα 68 εκατ. ευρώ. Από το πρόγραμ-
μα θα υλοποιηθούν συνολικά 55 έργα σε όλη τη χώρα. Όπως δήλωσε 
ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρί-
τσης: «Η μεγάλη ανταπόκριση που συνάντησε το πρόγραμμα δεί-
χνει τις σημαντικές ανάγκες αλλά και τις μεγάλες δυνατότητες που 
υπάρχουν στον τομέα της ανάδειξης και αξιοποίησης του δημόσιου 
τουριστικού αποθέματος των δήμων και των εκπαιδευτικών ιδρυμά-

των. Στηρίζουμε ουσιαστικά τους δήμους και τα ιδρύματα ώστε να 
αποκαταστήσουν και να εκσυγχρονίσουν τα εμβληματικά κτίρια και 
υποδομές τους, να μπορέσουν να τις αξιοποιήσουν τουριστικά και 
οικονομικά, αυξάνοντας τις πηγές των εσόδων τους και κυρίως να 
διαφυλάξουν την πολιτιστική και περιβαλλοντική τους αξία, προς 
όφελος όλων των πολιτών. Με το πρόγραμμα αυτό αλλά και ένα 
πλήθος παρεμβάσεων που ήδη τρέχουν ή θα ξεκινήσουν το αμέσως 
επόμενο διάστημα, στεκόμαστε στο πλευρό των δήμων, παρέχοντας 
τους αναγκαίους πόρους και υποστήριξη για το σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των αναπτυξιακών τους πρωτοβουλιών».

Με εξώδικο απαντά στο εξώδικο και τις επαπειλούμενες μηνύ-
σεις των ΣΠΕΦ και ΠΣΑΦ η ΔΕΗ, απορρίπτοντας τις αιτιάσεις των 
δυο Συνδέσμων. Το energypress.gr  γράφει ότι απαντώντας επί 
της ουσίας των ισχυρισμών των δυο Συνδέσμων, η ΔΕΗ υπο-

γραμμίζει ότι το 2016 απέδωσε μεγαλύτερα ποσά για ΕΤΜΕΑΡ 
από εκείνα που εισέπραξε από τους πελάτες της, καταβάλλοντας 
και ίδια κεφάλαια. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ επισημαίνει ότι το 2016 
κατέβαλε προς τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ πάνω από 1,54 δισ. 

ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 97% των υποχρεώσεών της.  Η 
ΔΕΗ και ο πρόεδρός της Μ. Παναγιωτάκης καλούν τον ΣΠΕΦ και 
τον ΠΣΑΦ να ανακαλέσουν άμεσα τις ψευδείς και συκοφαντικές, 
όπως τις χαρακτηρίζει, κατηγορίες 

«Παρά τη στασιμότητα της οικονομικής δραστηριότητας το 2016, το ποσοστό ανεργίας συνέχισε 
την καθοδική του πορεία με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Σωρευτικά στην περίοδο από 
το 2013 (δηλαδή από το υψηλότερο σημείο που έφθασε σε μέσα επίπεδα έτους η ανεργία στη 
χώρα μας) έως το 2016, σημειώθηκε αύξηση της απασχόλησης κατά 160,4 χιλιάδες άτομα», ανα-
φέρεται στο εβδομαδιαίο οικονομικό δελτίο της Alpha Bank. Οι αναλυτές της τράπεζας σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ επισημαίνουν ότι από την ανάλυση των στοιχείων ανά φύλο, ηλικία, είδος απα-
σχόλησης, θέση στο επάγγελμα, κλάδο οικονομικής δραστηριότητας και επίπεδο εκπαίδευσης, 
προκύπτει ότι η αύξηση της απασχόλησης το 2016 αντανακλά κυρίως την αύξηση των μισθωτών 
έναντι των ελεύθερων επαγγελματιών, την συγκριτικά μεγαλύτερη αύξηση των απασχολουμένων 
στην ηλικιακή ομάδα 45-64 καθώς και την αύξηση της μερικής απασχόλησης με ταχύτερο ρυθμό 
από την πλήρη απασχόληση. Επίσης αντανακλά τη θετική συμβολή των κλάδων του τουρισμού 

και της βιομηχανίας, καθώς και την αύξηση των θέσεων εργασίας στη δημόσια διοίκηση το 2015 
και 2016 για πρώτη φορά από το 2007. Συγκρίνοντας την καθοδική και την ανοδική φάση της 
απασχόλησης στην περίοδο της κρίσης, δηλαδή από το 2009 έως σήμερα, οι αναλυτές της Alpha 
Bank παρατηρούν ότι την χρονική περίοδο 2009-2012 παρατηρήθηκε μείωση του αριθμού των 
απασχολουμένων κατά 861 χιλ. θέσεις συνολικά, ενώ την περίοδο 2013-2016 αυξήθηκε η απα-
σχόληση κατά μόλις 160 χιλ. Οι μεγαλύτερες απώλειες στην απασχόληση την περίοδο 2009-2012 
παρατηρήθηκαν στους άντρες, ενώ την περίοδο 2013-2016 οι γυναίκες ανέκτησαν τις περισσότε-
ρες θέσεις εργασίας (96 χιλ. γυναίκες έναντι 64 χιλ. άντρες). Ανά ηλικιακή ομάδα, η μεγαλύτερη 
πτώση της απασχόλησης σημειώθηκε στην ηλικιακή ομάδα 30-44 (και στα δύο φύλα), ενώ την 
περίοδο ανοδικής φάσης της απασχόλησης, το μεγαλύτερο ποσοστό αποτελούσαν άτομα ηλικίας 
45-64 και κυρίως γυναίκες.
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Κατάινεν προς Ελλάδα: Αξιοποιήστε το ΕΣΠΑ  
για χρηματοδοτήσεις προς ΜμΕ

Μεγάλο ενδιαφέρον για το πρόγραμμα «Παρεμβάσεις αναβάθμισης 
και εκσυγχρονισμού για την αξιοποίηση του δημόσιου τουριστικού 

κεφαλαίου» του νέου ΕΣΠΑ

Εξώδικα μεταξύ ΔΕΗ - ΣΠΕΦ και ΠΣΑΦ

Παρά τη στασιμότητα της οικονομικής δραστηριότητας το 2016  
μειώθηκε το ποσοστό ανεργίας σύμφωνα με την Alpha Bank



Τα Ευρωπαϊκά νησιά δείχνουν το δρόμο προς μία καινοτόμο και βιώσιμη Ευρώπη

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,135 δισ. ευρώ παρουσίασε  
ο προϋπολογισμός το πρώτο δίμηνο του έτους

Στις 28 Μαρτίου, τα Ευρωπαϊκά νησιά διοργανώνουν 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την εκδήλωση «Έξυ-
πνα Νησιά: Χάραξη Νέων Δρόμων για τα Νησιά της 
Ευρώπης», στη διάρκεια της οποίας εκπρόσωποι 
Ευρωπαϊκών νησιωτικών Τοπικών και Περιφερει-
ακών Αρχών θα υπογράψουν τη Διακήρυξη των 
Έξυπνων Νησιών, θεμέλιο λίθο της Πρωτοβουλίας 
«Έξυπνα Νησιά». Όπως αναφέρει το EurActiv, 12 
Ευρωβουλευτές που εκπροσωπούν Κράτη-Μέλη 
με νησιά, φιλοξενούν την εκδήλωση με επικεφαλής 
την Ευρωβουλευτή Εύα Καϊλή. Ο Γενικός Διευθυ-
ντής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για θέματα Ενέρ-
γειας, Dominique Ristori, θα απευθύνει χαιρετισμό. 
Συντονιστής της Πρωτοβουλίας «Έξυπνα Νησιά», 

την οποία υποστηρίζουν πάνω από 200 Ευρωπαϊκές 
Τοπικές και Περιφερειακές Αρχές, είναι το Δίκτυο 
Αειφόρων Νήσων – ΔΑΦΝΗ. Ο ελληνικός φορέας 
με μέλη 40 νησιωτικούς Δήμους, την Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Ιονίων Νήσων και τις Περιφέρειες 
Βορείου Αιγαίου, Ιονίων Νήσων και Νοτίου Αιγαίου 
πρωτοστατεί στην πανευρωπαϊκή αυτή προσπάθεια 
να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι πόροι για την υλο-
ποίηση καινοτόμων έργων που θα συμβάλλουν στη 
βιώσιμη τοπική ανάπτυξη των νησιών και θα απο-
τελέσουν χρήσιμη εμπειρία και παράδειγμα για την 
υπόλοιπη Ευρώπη. Μάλιστα, η Πρωτοβουλία συ-
νάδει με τις πρόσφατες ενέργειες του υπουργείου 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής σε εθνικό και 

Ευρωπαϊκό επίπεδο υπέρ της ενίσχυσης και συνο-
χής των νησιών. Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των νησιών, η Πρωτοβουλία «Έξυ-
πνα Νησιά» αναδεικνύει τις δυνατότητες υλοποίη-
σης έργων στους τομείς της ενέργειας, των μετα-
φορών και της ήπιας κινητικότητας, της διαχείρισης 
απορριμμάτων και υδατικών πόρων, αξιοποιώντας 
τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας. Με 
όχημα την καινοτομία, τα έργα αυτά θα προσφέρουν 
λύσεις σε καίρια προβλήματα των νησιών. Με την 
εκδήλωση στις 28 Μαρτίου τα νησιά θα βρεθούν στο 
προσκήνιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής σκηνής ενώ-
νοντας τις δυνάμεις τους για τη διεκδίκηση βιώσι-
μης τοπικής ανάπτυξης και ευημερίας.

Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,135 δισ. ευρώ παρουσίασε ο προϋπολογισμός 
το πρώτο δίμηνο του έτους έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 2,853 δισ. ευρώ 
το αντίστοιχο δίμηνο πέρυσι και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 964 εκατ. 
ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του 
κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για την περίοδο 
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2017, διάστημα στο οποίο παρουσιάζεται πλεόνα-
σμα στη γενική κυβέρνηση ύψους 434 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,135 
δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 
2017 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού) για 
έλλειμμα 806 εκατ. ευρώ. Αναλυτικά σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λο-
γιστηρίου του Κράτους: Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπο-
λογισμού ανήλθε σε 8,343 δις ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 209 εκατ. 
ευρώ ή 2,6% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017. Τα καθαρά έσοδα 
του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,985 δις ευρώ, αυξημένα κατά 414 
εκατ. ευρώ ή 5,5% έναντι του στόχου. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Φε-
βρουαρίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε στις εξής κύριες 
κατηγορίες εσόδων: α) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 21 εκατ. 
ευρώ ή 256,5%, β) Φόρος Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 31 εκατ. ευρώ 
ή 15,4%, γ) Φόροι στην περιουσία κατά 75 εκατ. ευρώ ή 22,1%, δ) Άμεσοι Φόροι 
ΠΟΕ κατά 154 εκατ. ευρώ ή 40,4%, ε) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 15 εκατ. ευρώ ή 
6,8%, στ) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 23 εκατ. ευρώ ή 7,6%, ζ) Τέλη κυκλοφορίας 
οχημάτων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 52,8%, η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 137 εκατ. 
ευρώ ή 69,4%, θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 421 εκατ. ευρώ ή 47,8%, ι) 
Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 33 εκατ. ευρώ. Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο 
ήταν τα έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες: α) Φόρος Εισοδήματος Φυσι-
κών Προσώπων κατά 130 εκατ. ευρώ ή 10,9%, β) ΦΠΑ καπνού κατά 13 εκατ. 
ευρώ ή 14,8%, γ) ΦΠΑ λοιπών κατά 144 εκατ. ευρώ ή 6,2%, δ) ΕΦΚ ενεργειακών 
προϊόντων κατά 14 εκατ. ευρώ ή 2,0%, ε) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 118 
εκατ. ευρώ ή 26,5%, στ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 12 εκατ. ευρώ ή 21,9%, 
ζ) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 15 εκατ. ευρώ ή 10,8%, Οι επιστροφές εσόδων 
(εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθε-
σμων οφειλών) ανήλθαν σε 645 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 100 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (545 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του Προϋπολογισμού 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 358 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 205 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τον Φεβρουάριο 2017 το σύνολο των καθαρών 
εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 4,179 δις ευρώ αυξημένο 
κατά 36 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτι-
κού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 3,938 δις ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναί-

ου στόχου κατά 82 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε 
μέρισμα από την Τράπεζα της Ελλάδος που ανήλθε σε 734 εκατ. ευρώ, αυξη-
μένο κατά 334 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο. Η αύξηση των εσόδων Φε-
βρουαρίου 2017 οφείλεται κυρίως στις κατηγορίες: α) του φόρου εισοδήματος 
ειδικών κατηγοριών κατά 35 εκατ. ευρώ, β) των φόρων στην περιουσία κατά 70 
εκατ. ευρώ, γ) των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 34 εκατ. ευρώ, δ) των έμμεσων 
φόρων Π.Ο.Ε. κατά 31 εκατ. ευρώ, ε) των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 
352 εκατ. ευρώ. Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν κυρίως τα έσοδα: 
α) στο φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 123 εκατ. ευρώ, β) στο ΦΠΑ 
καπνού κατά 32 εκατ. ευρώ, γ) στο ΦΠΑ λοιπών κατά 56 εκατ. ευρώ, δ) στους 
λοιπούς ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 151 εκατ. ευρώ, ε) στους λοιπούς φόρους 
κατανάλωσης κατά 12 εκατ. ευρώ. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των 
επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) για την 
περίοδο Φεβρουαρίου 2017 ανήλθαν σε 331 εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση 
κατά 83 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (248 εκατ. ευρώ). Τα έσοδα του 
Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) για την περίοδο Φεβρουαρί-
ου 2017 ανήλθαν σε 241 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 46 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο του Ιανου-
αρίου - Φεβρουαρίου 2017 ανήλθαν στα 7,909 δις ευρώ και παρουσιάζονται 
μειωμένες κατά 1,031 δις ευρώ έναντι του στόχου (8,940 δις ευρώ).Ειδικότερα, 
οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 7,735 δις ευρώ και εί-
ναι μειωμένες κατά 836 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του 
στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 163 εκατ. 
ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 115 εκατ. ευρώ, οι επιδοτή-
σεις γεωργίας κατά 228 εκατ. ευρώ (κυρίως για την κάλυψη ελλείμματος του 
ΕΛΕΓΕΠ), οι αποδοχές και συντάξεις κατά 74 εκατ. ευρώ και οι αποδόσεις στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 286 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπο-
λογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2016 κατά 393 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 12 εκατ. ευρώ για το 
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 
174 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 196 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικά για 
τον μήνα Φεβρουάριο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 
4,583 δις ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 894 εκατ. ευρώ έναντι του 
μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 
4,436 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 817 εκατ. ευρώ έναντι 
του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 148 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 77 εκατ. ευρώ έναντι του 
μηνιαίου στόχου.
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 Μεγάλο διεθνές πείραμα τον Απρίλιο στην Κρήτη για τη μελέτη  
της σκόνης από τις αφρικανικές ερήμους 

Δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ του επικεφαλής ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών
Είναι γνωστό ότι η σκόνη από τις ερήμους μπο-
ρεί να ταξιδέψει σε μεγάλες αποστάσεις, όπως 
πολύ καλά γνωρίζει η Ελλάδα που κατά καιρούς 
σκεπάζεται από τη σκόνη της Σαχάρας. Οι επι-
στήμονες, όμως, δεν έχουν ακόμη κατανοήσει 
πλήρως τους μηχανισμούς που επηρεάζουν τα 
«ταξίδια» της σκόνης. Αυτούς ακριβώς τους μη-
χανισμούς θα επιχειρήσουν να φωτίσουν καλύ-
τερα μέσα από ένα σημαντικό διεθνές πείραμα, 
το οποίο θα ξεκινήσει στην Κρήτη στις 5 Απρι-
λίου και θα διαρκέσει περίπου ένα μήνα. Υπερ-
σύγχρονα επίγεια όργανα, καθώς και ενάερια 
μέσα (drones και ένα αεροπλάνο της Γερμανι-
κής Διαστημικής Υπηρεσίας) θα χρησιμοποιη-
θούν για τις μετρήσεις. Το πείραμα, με την ονο-
μασία Pre-TECT, διοργανώνεται από το Εθνικό 
Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ) και αποτελεί μια 
διεθνούς εμβέλειας ερευνητική εκστρατεία για 
την μελέτη της ερημικής σκόνης. Ο προηγμένος 
επιστημονικός εξοπλισμός που θα χρησιμοποι-
ηθεί στο πείραμα, θα συγκεντρωθεί στο ατμο-
σφαιρικό παρατηρητήριο της Φινοκαλιάς στο 
νομό Λασιθίου, το οποίο λειτουργεί συνεχώς τα 
τελευταία 20 χρόνια από το Πανεπιστήμιο της 
Κρήτης. Επιστημονικός υπεύθυνος του πειρά-
ματος Pre-TECT είναι ο ερευνητής του Ινστιτού-
του Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών 
Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του 
ΕΑΑ Βασίλης Αμοιρίδης, ο οποίος μίλησε στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ για το πείραμα. Στο Pre-TECT (http://
pre-tect.space.noa.gr/) συμμετέχει ένας μεγά-
λος αριθμός Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων και 
ερευνητικών οργανισμών (περίπου 25), μεταξύ 
των οποίων το γερμανικό Ινστιτούτο Τροπο-
σφαιρικής Έρευνας της Λειψίας (TROPOS), το 
Εθνικό Συμβούλιο Ερευνών της Ιταλίας (ΙΜΑΑ/
CNR), το Ινστιτούτο της Κύπρου (CyI), το ρου-
μανικό Ινστιτούτο Οπτοηλεκτρονικής (INOE), το 
Φινλανδικό Μετεωρολογικό Ινστιτούτο, το γαλ-
λικό Πανεπιστήμιο της Λιλ, τo ελβετικό Φυσικό 
Μετεωρολογικό Παρατηρητήριο του Νταβός 
(PMOD-WRC), η Σχολή Γεωεπιστημών και Επι-
στημών της Ατμόσφαιρας του Τεχνολογικού Πα-
νεπιστημίου της Τζόρτζια (Georgia Tech-ΗΠΑ) 
και η βρετανική Μετεωρολογική Υπηρεσία (UK 
Met Office). Παράλληλα με τις κυρίως ερευ-
νητικές δράσεις του Pre-TECT, θα διεξαχθούν 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες υπό τη μορφή 
Θερινού Σχολείου, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος επιμόρφωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας 
Η2020-TWINNING ECARS. Αναμένεται η άφιξη 
περισσοτέρων από 50 καθηγητών, ερευνητών 
και φοιτητών από διάφορες χώρες. Στο πλαίσιο 
του Pre-TECT, θα χρησιμοποιηθούν ερευνητι-
κές υποδομές αιχμής για την τηλεπισκόπηση 

της ατμόσφαιρας. Συγκεκριμένα, προβλέπεται 
η συνεχής λειτουργία του προηγμένου συστή-
ματος lidar PollyXT του ΕΑΑ για την τηλεπισκό-
πηση των αιωρούμενων σωματιδίων. Επιπλέον, 
θα λειτουργήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
το υπερσύγχρονο ραντάρ Doppler Cloud Radar 
MIRA-35 για την τηλεπισκόπηση των νεφών, 
καθώς και καινοτόμες διατάξεις για τη μέτρη-
ση του ‘προφίλ' των πεδίων του ανέμου (HALO 
wind lidar). Ακόμη, θα λειτουργούν παράλληλα 
φωτόμετρα/πυρανόμετρα υψηλής διακριτικής 
ικανότητας (CIMEL, PSR, CMP), καθώς και ο 
προηγμένος σταθμός επιφανειακών επιτόπιων 
μετρήσεων του Πανεπιστημίου Κρήτης. Την 
ατμοσφαιρική εικόνα κατά τη διάρκεια του Pre-
TECT θα συμπληρώσουν οι εναέριες μετρήσεις 
υπερσύγχρονων μη επανδρωμένων σκαφών 
(drones), καθώς και ενός αεροπλάνου τύπου 
Falcon της Γερμανικής Διαστημικής Υπηρε-
σίας (DLR). Το πείραμα χρηματοδοτείται από 
το Αστεροσκοπείο Αθηνών και από μέρος της 
δωρεάς του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος προς 
το ΕΑΑ. Την προσπάθεια υποστηρίζει επίσης η 
ναυτιλιακή εταιρεία ΑΝΕΚ Lines, που χορηγεί 
τα έξοδα μεταφοράς του εξοπλισμού και της 
επιστημονικής ομάδας του Αστεροσκοπείου. 
Ακόμη, η συμμετοχή των 25 φορέων και οι πτή-
σεις της DLR υποστηρίζονται οικονομικά από 
τις ευρωπαϊκές υποδομές ACTRIS και EUFAR.

-Κυνηγώντας τα αιωρούμενα σωματίδια: Όπως 
δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακεδονικό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων ο υπεύθυνος του πειράμα-
τος Β. Αμοιρίδης, «η πειραματική εκστρατεία 
Pre-TECT αφορά στη μελέτη των άγνωστων 
μηχανισμών που επηρεάζουν τη μεταφορά της 
ερημικής σκόνης από τις ερήμους σε απομα-
κρυσμένες περιοχές. Επιπλέον, το πείραμα θα 
επικεντρώσει στις φυσικο-χημικές ιδιότητες 
της σκόνης, όπως και στους ρυθμούς απόθεσής 
της στο έδαφος. Τα δεδομένα που θα συλλε-
χθούν, θα χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση 
των επιπτώσεων της μεταφερόμενης ερημικής 
σκόνης στο ηλιακό δυναμικό, στο σχηματισμό 
νεφών και στην κλιματική αλλαγή». Οι επιδη-
μιολογικές έρευνες της τελευταίας δεκαετίας 
έχουν τεκμηριώσει ότι τα αιωρούμενα σωμα-
τίδια είναι υπεύθυνα για αυξημένη αναπνευ-
στική και καρδιαγγειακή νοσηρότητα, αλλά 
και για τη συρρίκνωση του προσδόκιμου επι-
βίωσης, καθώς και για την πρόκληση πολλών 
πρόωρων θανάτων. Επίσης, υπάρχουν επιπτώ-
σεις της σκόνης στο κλίμα και στο περιβάλλον 
μιας περιοχής. Για παράδειγμα, όπως αναφέρει 
ο κ.Αμοιρίδης, «η απόθεση της σκόνης στους 
ωκεανούς και στο έδαφος έχει επίπτωση στην 

αλιεία και στη γεωργία αντίστοιχα. Η βελτίωση 
της γνώσης μας σχετικά με το ρόλο της σκόνης 
στο σχηματισμό των νεφών και της βροχής θα 
έχει μεγάλη επίπτωση επίσης στην προγνωστι-
κή μετεωρολογία». Πρόσφατες μελέτες έχουν 
δείξει ότι η ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής 
Μεσογείου και ιδιαίτερα ο Ελλαδικός χώρος 
αποτελεί σταυροδρόμι διαφορετικών αερίων 
μαζών, με σοβαρές συνέπειες στη δημόσια 
υγεία, στα οικοσυστήματα και στο επίπεδο των 
συντελούμενων κλιματικών αλλαγών. Σύμφω-
να με τον κ.Αμοιρίδη, «η Ελλάδα δέχεται την 
ισχυρή επίδραση από τις εκτεταμένες έρημους 
της Βόρειας Αφρικής, όπως η Σαχάρα και το 
Σαχέλ, από τις οποίες μεταφέρονται τεράστιες 
ποσότητες σκόνης με αυξημένη συχνότητα την 
άνοιξη. Το γεγονός αυτό οξύνει τα ήδη επιβα-
ρυμένα επίπεδα αιωρούμενων σωματιδίων 
από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, κυρί-
ως στις αστικές περιοχές. Επιπλέον, μια σειρά 
επιστημονικών εργασιών καταδεικνύουν ότι 
τους καλοκαιρινούς κυρίως μήνες παρατηρεί-
ται ιδιαίτερη αύξηση των επιπέδων του όζοντος, 
αύξηση που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην 
μεταφορά του ρύπου αλλά και προδρόμων αυ-
τού ενώσεων από την Κεντρική-Δυτική και την 
Ανατολική Ευρώπη». Πρόσφατα το Ευρωπαϊκό 
Ίδρυμα Ερευνών (ERC) επέλεξε να χρηματο-
δοτήσει τον κ.Αμοιρίδη με δύο εκατομμύρια 
ευρώ, χορηγώντας του μια σημαντική «επιχο-
ρήγηση εδραίωσης» (Consolidating Grant) για 
να υλοποιήσει ένα πενταετές ερευνητικό πρό-
γραμμα με την ονομασία D-TECT («Does dust 
triboelectrification affect our climate?»). Το 
Pre-TECT αποτελεί ουσιαστικά ένα πρόγραμμα 
προετοιμασίας του προγράμματος ERC D-TECT. 
Το τελευταίο, που αναμένεται να ξεκινήσει φέ-
τος το Σεπτέμβριο, φιλοδοξεί να ανακαλύψει 
τους άγνωστους μηχανισμούς που ευθύνονται 
για τη μεταφορά της ερημικής σκόνης σε με-
γαλύτερες από τις αναμενόμενες αποστάσεις. 
Όπως λέει ο κ. Αμοιρίδης, «είναι εντυπωσιακό 
το γεγονός ότι συνάδελφοι ερευνητές στην Αμε-
ρική έχουν καταγράψει σωματίδια Σαχαριανής 
σκόνης στα νησιά Μπαρμπέιντος, των οποίων 
το μέγεθος δεν δικαιολογείται με τις γνώσεις 
κλασσικής δυναμικής. Στο D-TECT θα προσπα-
θήσουμε να ανακαλύψουμε τους μηχανισμούς 
που προωθούν τη σκόνη σε μεγαλύτερες από 
τις αναμενόμενες αποστάσεις από τις πηγές. 
Η βασική υπόθεση εργασίας μας αφορά στην 
ύπαρξη ενός ατμοσφαιρικού ηλεκτρικού πεδίου 
στις υπερυψωμένες στρωματώσεις της σκόνης, 
που προέρχεται από την κρούση των σωματιδί-
ων διαφορετικών μεγεθών μεταξύ τους».
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Οι 27 υπέγραψαν τη Διακήρυξη της Ρώμης
Οι "27" ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 60 χρόνια 
μετά την ιδρυτική διακήρυξη της ενωμένης Ευρώ-
πης, υπέγραψαν τη «Διακήρυξη της Ρώμης», σε μια 
επετειακή τελετή που έγινε στο Καπιτώλιο της ιτα-
λικής πρωτεύουσας. Η υπογραφή της «Διακήρυξης 
της Ρώμης» έγινε στην ίδια αίθουσα του Καπιτωλίου, 
όπου στις 25 Μαρτίου του 1957, υπεγράφη η ιστορι-
κή ιδρυτική διακήρυξη.

Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλοντ 
Γιούνκερ, υπέγραψε τη «Διακήρυξη της Ρώμης», με 
την πρωτότυπη πένα, την «ίδια πένα», όπως είπε, 
που χρησιμοποίησε ο εκπρόσωπος του Λουξεμ-
βούργου πριν από 60 χρόνια. «Υπάρχουν υπογραφές 
που διαρκούν», δήλωσε ο κ. Γιούνκερ.

Μεταξύ άλλων στη διακήρυξη οι "27" σημειώνουν 
πως "θα  καταστήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση 
ισχυρότερη και πιο ανθεκτική,  μέσα από ακόμα 
μεγαλύτερη ενότητα και αλληλεγγύη μεταξύ μας και 
μέσα από την τήρηση κοινών κανόνων. Η ενότητα 
είναι αναγκαιότητα, αλλά και ελεύθερη επιλογή μας. 
Το κάθε κράτος μόνο του, θα είχε περιθωριοποιηθεί 
από την παγκόσμια δυναμική. Μόνο αν είμαστε ενω-
μένοι μπορούμε να επηρεάσουμε τη δυναμική αυτή 
και να προστατεύσουμε τα κοινά μας συμφέροντα 
και αξίες. Θα προχωρούμε ενωμένοι, με διαφορε-
τικούς ρυθμούς και ένταση όπου χρειάζεται, αλλά 
πάντα προς την ίδια κατεύθυνση, όπως έχουμε κάνει 
και στο παρελθόν, τηρώντας τις Συνθήκες και  διατη-

ρώντας πάντα ανοιχτή την πόρτα σε εκείνους που θα 
θελήσουν να συμμετάσχουν αργότερα" και επιση-
μαίνουν: «Η Ένωσή μας είναι ενιαία και αδιαίρετη».

Στα επόμενα δέκα χρόνια επιθυμούμε μια Ένωση 
ασφαλή, ευημερούσα, ανταγωνιστική, βιώσιμη και 
κοινωνικά υπεύθυνη και με τη βούληση και την ικα-
νότητα να διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στον πλανή-
τη και να διαμορφώνει την παγκοσμιοποίηση. Επι-
θυμούμε μια Ένωση όπου οι πολίτες της θα έχουν 
νέες ευκαιρίες για πολιτιστική και κοινωνική ανά-
πτυξη και οικονομική μεγέθυνση. Επιθυμούμε μια 
Ένωση που θα παραμένει ανοικτή στις ευρωπαϊκές 
χώρες που σέβονται τις αξίες μας και δεσμεύονται 
να τις προαγάγουν. Σε αυτή την εποχή αλλαγών και 
έχοντας επίγνωση των ανησυχιών των πολιτών μας, 
δεσμευόμαστε ως προς το θεματολόγιο της Ρώμης 
και δηλώνουμε ότι θα καταβάλουμε προσπάθειες 
για να υλοποιήσουμε:

1.Μια ασφαλή και προστατευμένη Ευρώπη: μια 
Ένωση όπου όλοι οι πολίτες θα αισθάνονται ασφα-
λείς και θα μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα, 
όπου τα εξωτερικά μας σύνορα θα είναι ασφαλή, 
εφαρμόζοντας μια αποτελεσματική, υπεύθυνη και 

βιώσιμη μεταναστευτική πολιτική που θα σέβεται 
τα διεθνή πρότυπα· μια Ευρώπη αποφασισμένη να 
καταπολεμήσει την τρομοκρατία και το οργανωμένο 
έγκλημα.

2.Μια ευημερούσα και βιώσιμη Ευρώπη: μια Ένωση 
που θα δημιουργεί ανάπτυξη και θέσεις απασχό-
λησης· μια Ένωση στην οποία μια ισχυρή, διασυν-
δεδεμένη και εξελισσόμενη ενιαία αγορά που θα  
ενσωματώνει τις τεχνολογικές μετ εξελίξεις, και ένα 
σταθερό και ισχυρότερο ενιαίο νόμισμα θα διανοί-
γουν οδούς ανάπτυξης, συνοχής, ανταγωνιστικό-
τητας, καινοτομίας και συναλλαγών, κατά κύριο δε  
λόγο για τις μικρές και   μεσαίες επιχειρήσεις· μια  
Ένωση που θα προωθεί τη διαρκή και βιώσιμη ανά-
πτυξη μέσα από επενδύσεις, διαρθρωτικές μεταρ-
ρυθμίσεις και  θα εργάζεται για την ολοκλήρωση της 
Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης· μια Ένωση 
όπου οι οικονομίες θα συγκλίνουν· μια Ένωση όπου 
ο ενεργειακός εφοδιασμός θα διασφαλίζεται και θα 
είναι οικονομικά προσιτός και το περιβάλλον καθα-
ρό και ασφαλές.

3. Μια κοινωνική Ευρώπη: μια Ένωση που θα εδρά-
ζεται στη βιώσιμη μεγέθυνση, θα προωθεί την οικο-
νομική και κοινωνική πρόοδο αλλά και τη συνοχή 
και τη σύγκλιση, ενώ θα προστατεύει παράλληλα 
την ακεραιότητα της εσωτερικής αγοράς· μια Ένω-
ση που θα λαμβάνει υπόψη της την ποικιλομορφία 
των εθνικών συστημάτων και τον βασικό ρόλο που 
διαδραματίζουν οι κοινωνικοί εταίροι· μια Ένωση 
που θα προάγει την ισότητα μεταξύ γυναικών και 
ανδρών καθώς και τα δικαιώματα και τις ίσες ευκαι-
ρίες για όλους· μια Ένωση που θα μάχεται την ανερ-
γία, τις διακρίσεις, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη 
φτώχεια· μια Ένωση όπου οι νέοι θα λαμβάνουν την 
καλύτερη δυνατή εκπαίδευση και κατάρτιση και θα 
μπορούν να σπουδάζουν και να αναζητούν εργασία 
σε όλη την ήπειρο· μια Ένωση που θα διατηρεί την 

πολιτιστική μας κληρονομιά και θα προωθεί την πο-
λιτιστική πολυμορφία.

4.Μια ισχυρότερη Ευρώπη στην παγκόσμια σκηνή: 
μια Ένωση που θα διευρύνει τις υφιστάμενες εται-
ρικές σχέσεις, θα οικοδομεί νέες και θα προάγει τη 
σταθερότητα και την ευημερία στην άμεση γειτονία 
της ανατολικά και νότια, αλλά και στη Μέση Ανατο-
λή, στην  Αφρική και παγκοσμίως· μια Ένωση έτοιμη 
να αναλάβει περισσότερες ευθύνες και να συνδρά-
μει για τη δημιουργία μιας περισσότερο ανταγωνι-
στικής και ολοκληρωμένης αμυντικής βιομηχανίας· 
μια Ένωση που θα δεσμεύεται να ενισχύει την κοινή 
της ασφάλεια και άμυνα, και σε συνεργασία και συ-
μπληρωματικά με τον Οργανισμό Βορειοατλαντικού 
Συμφώνου λαμβάνοντας υπόψη τις εθνικές συνθή-
κες και  τις  νομικές δεσμεύσεις· μια Ένωση που θα 
συμμετέχει ενεργά στα Ηνωμένα Έθνη και θα προ-
στατεύει ένα πολυμερές σύστημα που θα βασίζεται 
σε κανόνες, θα είναι υπερήφανη για τις αξίες της 
και θα προστατεύει τους πολίτες της, θα προωθεί το 
ελεύθερο και δίκαιο εμπόριο καθώς και μια θετική 
παγκόσμια πολιτική για το κλίμα".

 

Νωρίτερα, τους ηγέτες υποδέχθηκαν ο Ιταλός πρω-
θυπουργός, Πάολο Τζεντιλόνι, ο Μαλτέζος πρωθυ-
πουργός, Τζόζεφ Μουσκάτ και ο πρόεδρος του Ευ-
ρωπαϊκού Συμβουλίου, Ντόναλντ Τουσκ.

Οι εκδηλώσεις της Συνόδου στην ιταλική πρωτεύ-
ουσα ολοκληρώθηκαν με το επίσημο γεύμα που 
παρέθεσε στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσε-
ων ο Πρόεδρος της Ιταλικής Δημοκρατίας, Σέρτζιο 
Ματαρέλα, στο Προεδρικό Μέγαρο.
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Η  διακήρυξη αναφέρεται σε μια ασφαλή και προ-
στατευόμενη Ευρώπη, ευημερούσα και βιώσιμη, 

που θα έχει τη βάση της την κοινωνία

Οι 27 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 60 χρόνια 
μετά την ιδρυτική Συνθήκη, υπέγραψαν τη Διακή-

ρυξη της Ρώμης, σε μια επετειακή τελετή που έγινε 
στο Καπιτώλιο της ιταλικής πρωτεύουσας.

(συνέχεια στην 10η σελίδα)



Οι "27" υπέγραψαν την Διακήρυξη της Ρώμης 

-Σαφές μήνυμα ότι η Ε.Ε. είτε θα παραμείνει 
ενωμένη είτε δεν θα υπάρχει έστειλε ο πρόεδρος 
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ, 
ενώ κάλεσε του ηγέτες των κρατών - μελών να 
αποδείξουν ότι είναι οι «ηγέτες της Ευρώπης». 
Όπως είπε στον χαιρετισμό του κατά τη Σύνοδο 
στη Ρώμη για τα 60 χρόνια της Ε.Ε. δεν αρκεί να 
επικαλούμαστε την ενότητα, είναι σημαντικότερο 
να σεβόμαστε τους κοινούς κανόνες καθώς, όπως 
είπε, «αυτό είναι το πραγματικό θεμέλιο». «Η Ένω-
ση μετά τη Ρώμη πρέπει να είναι, περισσότερο 
από πριν, μια Ένωση ίδιων αρχών, μια Ένωση με 
εξωτερική κυριαρχία, μια Ένωση πολιτικής ενότη-
τας», τόνισε ενώπιον των 27 αρχηγών κρατών και 
κυβερνήσεων, την ώρα που η Βρετανία ετοιμάζεται 
να αποχωρήσει από την ευρωπαϊκή οικογένεια. 
«Περισσότερα από τα μισά χρόνια της ζωής μου 
έζησα πίσω από το σιδηρούν παραπέτασμα και 
απαγορευόταν ακόμα και να ονειρευτείς αυτές τις 
αξίες», υπογράμμισε. «Διαμαρτυρήθηκε» κατά της 
Ευρώπης των «πολλών ταχυτήτων», τονίζοντας πα-
ράλληλα τη σημασία του σεβασμού των κοινών κα-
νόνων, όπως η ελεύθερη μετακίνηση, η ελευθερία 
του λόγου και του κράτους δικαίου. «Αποδείξτε ότι 
είστε οι ηγέτες της Ε.Ε. και μπορείτε να συνεχίσετε 
την κληρονομιά που μας δόθηκε πριν 60 χρόνια» 
σημείωσε κλείνοντας ο κ. Τουσκ.

-«Πρέπει να είμαστε περήφανοι για την Ευ-
ρώπη», δήλωσε ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, Ζαν Κλοντ Γιούνκερ, μιλώντας πριν 
την έναρξη της τελετής για την υπογραφή της Δι-
ακήρυξης της Ρώμης. Ο κ. Γιούνκερ αναφέρθηκε 
εκτενώς στα μεγάλα επιτεύγματα της Ευρώπης, τα 
οποία όμως συχνά οι ίδιοι οι Ευρωπαίοι τα «ξε-
χνούν» αλλά στην Αφρική και την Ασία υπάρχει 

«αυξανόμενη αποδοχή». «Πετύχαμε διαρκή ειρή-
νη, καταφέραμε να κάνουμε πραγματικότητα το 
ενιαίο νόμισμα, κάτι που κανένας δεν θεωρούσε 
πιθανό και τη μεγαλύτερη ενιαία αγορά», υπο-
γράμμισε. «Μόνο αν μείνουμε ενωμένοι θα μπορέ-
σουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να 
παραδώσουμε στις μέλλουσες γενιές μια Ευρώπη 
πιο ευημερούσα, πιο κοινωνική και πιο ασφαλή», 
τόνισε ο Λουξεμβούργιος πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, προσθέτοντας ότι «σήμερα ανανε-
ώνουμε τους όρκους μας και επαναβεβαιώνουμε 
τη δέσμευσή μας σε μια αδιαίρετη Ευρώπη».

-«Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει την επανεκκί-
νηση» ανέφερε ο Ιταλός πρωθυπουργός, Πάολο 
Τζεντιλόνι, κατά την παρέμβασή του στην πανηγυ-
ρική Σύνοδο για τα εξήντα χρόνια από την υπογρα-
φή των ευρωπαϊκών συνθηκών, στο Καπιτώλιο της 
Αιώνιας Πόλης.
«Η Ένωση, λοιπόν, επιλέγει την επανεκκίνηση, 
μέσα σε έναν ορίζοντα δέκα ετών, με στόχο να 
ξαναδώσουμε το αίσθημα εμπιστοσύνης στους 
πολίτες», πρόσθεσε ο Ιταλός πρωθυπουργός. Ως 
προτεραιότητες, παράλληλα, αναφέρθηκε στην κα-
ταπολέμηση της φτώχειας, στην κοινή μεταναστευ-
τική πολιτική και σε κοινές πολιτικές άμυνας και 
ασφάλειας. «Πρέπει να βρούμε το θάρρος για να 
προχωρήσουμε σε ενισχυμένες συνεργασίες, εφό-
σον είναι αναγκαίες», είπε επίσης ο κ. Τζεντιλόνι, 
τονίζοντας ότι η Γηραιά Ήπειρος πρέπει να βασι-
σθεί και να υπογραμμίσει τις κοινές της αξίες. Με 
αναφορά στην υπογραφή της σημερινής Διακήρυ-
ξης, τέλος, ο Ιταλός κεντροαριστερός πρωθυπουρ-
γός δήλωσε πως «όλοι έκαναν μια υποχώρηση, στο 
όνομα του κοινού συμφέροντος, για να μπορέσει η 
Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει μια νέα αρχή». 

-Μήνυμα ότι η αλληλεγγύη δεν είναι α λα καρτ, 
«όλοι μας τη χρειαζόμαστε και θα τη χρειαστούμε» 
έστειλε ο πρωθυπουργός της Μάλτας, που ασκεί 
την Προεδρία της Ε.Ε., Τζόζεφ Μούσκατ. «Δυστυ-
χώς υπάρχουν περιπτώσεις που δεν μάθαμε από 
το παρελθόν. Η λύση δεν είναι να μείνουμε χωρίς 
πρωτοβουλίες, απαιτείται εμπιστοσύνη και κατα-
νόηση ότι η Ευρώπη έχει αλλάξει» σημείωσε στην 
ομιλία του για τα 60 χρόνια της Ε.Ε. Τόνισε ότι η 
απραγία δεν είναι λύση και υπογράμμισε ότι η Ε.Ε. 
φέρνει αποτελέσματα όταν ενεργούμε από κοινού. 
«Ο σκεπτικισμός μπορεί να έγκειται στην υποβάθ-
μιση του κοινωνικού κράτους. Πρέπει να δώσουμε 
στους πολίτες την προστασία που χρειάζεται. Χωρίς 
όμως την έννοια του προστατευτισμού» τόνισε και 
ζήτησε να κυριαρχήσει η αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Αλ. Τσίπρας: Στο επίκεντρο το κοινωνικό κεκτη-
μένο της Ευρώπης
«Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αυτή η Ευρώπη, δεν 
είναι η Ευρώπη που ονειρευόμαστε, δεν είναι η 
Ευρώπη που θέλουμε. Δεν υπάρχει όμως επίσης 
αμφιβολία ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος απ' το 
να παλέψουμε εντός για να την αλλάξουμε», υπο-
γράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας μετά την ολοκλήρωση 
της επετειακής Συνόδου της Ρώμης. Ο Έλληνας 
πρωθυπουργός επισήμανε ότι έθεσε στο επίκεντρο 
της συζήτησης «το κρίσιμο ερώτημα αν το κοινω-
νικό κεκτημένο ισχύει και αν αυτό το κοινωνικό 
κεκτημένο είναι προσβάσιμο από όλες τις χώρες 
της ΕΕ». «Προφανώς», σχολίασε, «η απάντηση 
που πήρα είναι καταφατική, μένει όμως να δούμε 
αν η πράξη από τα λόγια θα συνεχίσει να απέχει». 
«Κι αυτό θα το δούμε άμεσα», σημείωσε. Τόνισε, 
επίσης, ότι «σε κάθε περίπτωση, η καταφατική 
απάντηση των επικεφαλής των θεσμικών οργάνων 
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Οι "27" υπέγραψαν την Διακήρυξη της Ρώμης 
της Ευρώπης μας ενθαρρύνει να προχωρήσουμε 
σε μια μάχη που αφορά τόσο τους εργαζόμενους 
και τον λαό της Ελλάδας εν γένει, όσο όμως και 
τους εργαζόμενους και όλους τους λαούς της Ευ-
ρώπης». 'Άσκησε, δε, κριτική στα συνδικάτα που, 
όπως είπε, «στη χώρα μας δυστυχώς είναι στην 
οπισθοφυλακή και όχι στην πρώτη γραμμή, όπως 
συμβαίνει σε άλλες χώρες της Ευρώπης». Ο Αλέ-
ξης Τσίπρας τόνισε ότι «παρόλα αυτά εμείς δίνουμε 
έναν αγώνα και θα συνεχίσουμε να τον δίνουμε για 
να προστατεύσουμε τις ιδρυτικές αξίες της Ευρώ-
πης, το κοινωνικό κεκτημένο και να ανακτήσουμε 
την αξιοπιστία, της πολιτικής, του συνδικαλισμού, 
των θεσμικών οργάνων της ΕΕ». Είπε, επίσης, ότι ο 
μεγαλύτερος εχθρός της Ευρώπης είναι η νεοφιλε-
λεύθερη κατεύθυνση που έχει πάρει τα τελευταία 
χρόνια η Ένωση. Χαρακτήρισε θετικό το γεγονός 
ότι υπάρχει στη Διακήρυξη σαφής αναφορά στην 
ανάγκη ενίσχυσης του κοινωνικού χαρακτήρα 
της Ευρώπης και τόνισε ότι «αυτές οι αναφορές 
έλειπαν τα τελευταία χρόνια από κείμενα με μια 
αμιγώς τεχνοκρατική γλώσσα. Όμως, οφείλουμε 
να συνεχίσουμε αυτή τη μάχη». Ερωτηθείς, δε, 
εάν τον προβληματίζει ακόμα, εάν είναι σκεπτικός 
απέναντι στη Διακήρυξη, είπε ότι φυσικά τον προ-
βληματίζει και πως σκεφτόταν αν θα υπογράψει ή 
όχι. «Αλλά πρώτα απ' όλα πιστεύω ότι καταφέραμε 
να βάλουμε μια πολύ σημαντική αναφορά για την 
αναγκαιότητας μιας κοινωνικής Ευρώπης», τόνισε 
και υπογράμμισε, δεύτερος, πως «πρόκειται για 
μια διαρκή μάχη και θα συνεχίσουμε να αγωνιζό-
μαστε». Με αφορμή την επέτειο της εθνικής μας 
ανεξαρτησίας ο πρωθυπουργός είπε: «Γιορτάζουμε 
την Ελληνική Επανάσταση, μια ελληνική επανάστα-
ση που έχει συνδεθεί διαχρονικά με τους αγώνες 
στο κέντρο της Ευρώπης, για ανεξαρτησία, ελευθε-
ρία, κοινωνική δικαιοσύνη. Και αυτός ο αγώνας, σε 
άλλες συνθήκες σήμερα, ο αγώνας για εθνική κυ-
ριαρχία και ανεξαρτησία είναι κυρίαρχος και είναι 
κυρίαρχος και μέσα στο πλαίσιο της ΕΕ».

Παυλόπουλος: Δεν νοείται Ελλάδα εκτός Ευρώ-
πης και Ευρώπη χωρίς Ελλάδα
Η Ελλάδα και οι Έλληνες είναι διαχρονικά προ-
σανατολισμένοι με συνέπεια προς το Ευρωπαϊκό 
Όραμα, ανέφερε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, 
προσθέτοντας ότι « ιερό χρέος να σφυρηλατήσου-
με ένα αρραγές μέτωπο συναπόφασης και συνευ-
θύνης για την υπεράσπιση της Πατρίδας και του 
εθνικού συμφέροντος». Πιο συγκεκριμένα:
-  «Εορτάζουμε την Εθνεγερσία του 1821, που 
οδήγησε στην «Ανάσταση» του Γένους μας και στη 
δημιουργία του νεώτερου Ελληνικού Κράτους. Το 
απαράμιλλο παράδειγμα των προγόνων μας Αγω-
νιστών του 1821 πρέπει να μας εμπνέει και να 
μας καθοδηγεί στο διηνεκές. Εμείς, οι Έλληνες 
απανταχού της Γης, έχουμε ιερό χρέος να σφυ-
ρηλατήσουμε ένα αρραγές μέτωπο συναπόφασης 

και συνευθύνης για την υπεράσπιση της Πατρίδας 
και του εθνικού συμφέροντος», τόνισε ο Πρόε-
δρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, 
σε δηλώσεις του που έκανε στην Αθήνα, μετά το 
πέρας της παρέλασης για την επέτειο της εθνε-
γερσίας της 25ης Μαρτίου. Ο κ. Παυλόπουλος με 
αφορμή την  Σύνοδο Κορυφής της Ρώμης για τα 60 
χρόνια από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
υπογράμμισε ότι: «έχουμε το δικαίωμα να υπενθυ-
μίζουμε στους Εταίρους μας ότι οι Πρόγονοί μας, 
λίγο πριν την έναρξη της Εθνεγερσίας, απηύθυναν 
έκκληση υπέρ της Ελευθερίας των Ελλήνων προς 
τους Λαούς της Ευρώπης. Αυτό και μόνον αρκεί 
για να καταδείξει πόσο η Ελλάδα και οι Έλληνες 
είναι διαχρονικώς προσανατολισμένοι με συνέπεια 
προς το Ευρωπαϊκό Όραμα». «Η Ελλάδα», τόνισε, 
«έχει αποφασίσει να ανήκει οριστικά και αμετά-
κλητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον σκληρό 
πυρήνα της, την Ευρωζώνη. Η Ελλάδα δεν νοείται 
εκτός Ευρώπης αλλά και η Ευρώπη δεν μπορεί να 
είναι αυτό για το οποίο ιδρύθηκε χωρίς την Ελλά-
δα στους κόλπους της» και κατέληξε λέγοντας ότι: 
«Έτσι πορευόμαστε –με την συντριπτική πλειοψη-
φία των δημοκρατικών πολιτικών δυνάμεων ενω-
μένη προς την κατεύθυνση αυτή- τον ευρωπαϊκό 
μας δρόμο, χωρίς αμφιβολία ή σκεπτικισμό, πρω-
τοστατώντας και στον κοινό αγώνα για να ξαναβρεί 
η Ευρωπαϊκή Ένωση τις ιδρυτικές της ρίζες, πάνω 
στις οποίες μπορεί και πρέπει να εξελιχθεί κατά 
τον προορισμό της».

Άρθρο του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας κ. 
Κυριάκου Μητσοτάκη για την Ευρώπη στην εφη-
μερίδα "Καθημερινή της Κυριακής
«Ισχυρή Ευρωζώνη σημαίνει ανάπτυξη, νέες θέ-
σεις εργασίας και μια πιο δίκαιη κοινωνικά Ευρώ-
πη», τονίζει ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, κ. 
Κυριάκος Μητσοτάκης, σε άρθρο του που δημοσι-
εύτηκε στην «Καθημερινή της Κυριακής» (26 Μαρ-
τίου 2017) , με αφορμή τη συμπλήρωση 60 ετών 
από τη Συνθήκη της Ρώμης.
«Χρειαζόμαστε “περισσότερη” Ευρώπη και για την 
αντιμετώπιση του προσφυγικού – μεταναστατευ-
τικού», υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης και ανα-
φέρει: «Η σημερινή πραγματικότητα  δείχνει ότι 
η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων είναι ήδη εδώ. 
Αυτό δεν πρέπει να μας τρομάζει. Ας μην ξεχνάμε 
ότι η χώρα μας ήταν ανέκαθεν στην πρώτη γραμμή. 
Μπήκαμε στην Ε.Ο.Κ. πριν την Ισπανία και την Πορ-
τογαλία. Μπήκαμε στην Ευρωζώνη. Μπήκαμε στη 
Ζώνη Σένγκεν. Η Ελλάδα ανήκε, ανήκει και θα ανή-
κει πάντα στον σκληρό πυρήνα της Ένωσης. Ήταν, 
δηλαδή, είναι και θα μείνει στην πρώτη ταχύτητα. 
Αυτή είναι η θέση μας και θα την υπηρετήσουμε με 
τρόπο αδιαπραγμάτευτο».
«Γι’ αυτό», συνεχίζει ο Πρόεδρος της Νέας Δημο-
κρατίας, «η χώρα χρειάζεται μια επανεκκίνηση. 
Μια μεγάλη πολιτική αλλαγή είναι αναγκαία όσο 

ποτέ για να είμαστε στην πρώτη γραμμή της νέας 
Ευρώπης. Αλλά για να εξασφαλισθεί αυτό πρέπει 
η χώρα να ανακτήσει την αξιοπιστία της. Και να 
υλοποιήσει ένα τολμηρό πρόγραμμα αλλαγών και 
μεταρρυθμίσεων για να αποκτήσει μια ανταγωνι-
στική οικονομία και μια αποτελεσματική Δημόσια 
Διοίκηση». 
Ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει ότι: «Σε τρεις, κυ-
ριολεκτικά ζωτικούς για τα ελληνικά συμφέροντα 
τομείς, οικονομία, προσφυγικό, εξωτερική πολι-
τική και ασφάλεια, η λύση βρίσκεται μόνον στον 
ευρωπαϊκό δρόμο. Στην όλο και μεγαλύτερη συμ-
μετοχή και όχι στην περιθωριοποίηση μας από την 
Ευρώπη».
«Η Ελλάδα», γράφει ο Αρχηγός της Αξιωματι-
κής Αντιπολίτευσης, «έχει περισσότερο από ποτέ 
ανάγκη την Ευρώπη και την, έστω και ανεπαρκή, 
αλληλεγγύη των εταίρων της. Μόνο μέσα και μαζί 
με την Ευρώπη, η Ελλάδα μπορεί να αντιμετωπί-
σει την οικονομική ανέχεια, το προσφυγικό – με-
ταναστευτικό  πρόβλημα, τις εξωτερικές απειλές 
και προκλήσεις. Οι βασικοί λόγοι που ώθησαν τον 
Κωνσταντίνο Καραμανλή να κατευθύνει την Ελλά-
δα στην καρδιά της Ευρώπης,  διατηρούν σήμερα 
την επικαιρότητά τους αναλλοίωτη. Ασφάλεια, ευ-
ημερία και Δημοκρατία μπορούν να υπηρετηθούν 
μόνο εντός της Ευρώπης. Εντός της Ευρωζώνης. 
Εντός του ευρωπαϊκού πυρήνα».
Εξηγώντας τη θέση του, ότι «χρειαζόμαστε “πε-
ρισσότερη” Ευρώπη», ο κ. Μητσοτάκης επισημαί-
νει: «Μετά την κρίση, όχι εύκολα, έγιναν βήματα 
ενίσχυσης της Ευρωζώνης. Χρειάζονται όμως 
και άλλα. Όπως η ολοκλήρωση της Τραπεζικής 
Ένωσης και ένα ευρωπαϊκό σύστημα ασφάλισης 
καταθέσεων. Αργότερα πρέπει να αποφασίσουμε 
τη μετατροπή του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Στα-
θερότητας, σε Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, 
ώστε η Ευρωζώνη να απαλλαγεί από το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο. Επίσης, πρέπει να εξετάσου-
με την πρόταση για Ευρωπαϊκό Υπουργείο Οικονο-
μικών και ενιαίο προϋπολογισμό, ώστε να μπορεί 
η Ευρωζώνη να αντιμετωπίζει υφεσιακές κρίσεις 
που πλήττουν με τρόπο ασύμμετρο μεμονωμένα 
κράτη».
«Η ανεπαρκής ευρωπαϊκή απάντηση επιβεβαίωσε 
ότι και στο προσφυγικό - μεταναστευτικό, ο μόνος 
δρόμος είναι ο ευρωπαϊκός δρόμος. Απόδειξη ότι, 
επιτέλους, προχωρήσαμε στη συγκρότηση της 
Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής και Συνοριοφυλακής. 
Ένα ιστορικό βήμα για το οποίο η Ελλάδα πάντο-
τε συνηγορούσε ήδη από το 2007. Ήταν άλλωστε 
πρόταση της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. 
Ο ρόλος της πρέπει να ενισχυθεί», συμπληρώνει ο 
κ. Μητσοτάκης.
«Θα επαναφέρουμε τη χώρα στη φυσική ευρω-
παϊκή της κοίτη, στο μεγάλο ποτάμι της Ιστορίας 
που την οδηγεί στο μέλλον που της ανήκει. Γιατί 
μπορούμε. Και γιατί το μέλλον δεν περιμένει», κα-
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Οι "27" υπέγραψαν την Διακήρυξη της Ρώμης
ταλήγει στο άρθρο του ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης.

 

Η Ευρώπη ή θα γίνει κοινωνική ή δεν θα υπάρ-
χει», δηλώνει ο αναπλ. υπουργός Εξωτερικών Γ. 
Κατρούγκαλος, στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
Ως κείμενο που μπορεί να αναπτύξει μια δυναμι-
κή υπέρ της κοινωνικής Ευρώπης χαρακτήρισε 
τη νέα Διακήρυξη της Ρώμης που επισφράγισε 
την επετειακή Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ για τα 60ά 
«γενέθλιά» της, ο αναπληρωτής υπουργός Εξω-
τερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος.  Σε συνέντευξή 
του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ από την ιταλική πρωτεύουσα, 
λίγες ώρες μετά την ολοκλήρωση της Συνόδου 
Κορυφής στη Ρώμη, όπου συνόδευε τον πρωθυ-
πουργό, ο κ. Κατρούγκαλος τόνισε πως πρέπει να 
δούμε την επέτειο και την κρίση της ΕΕ σαν μια 
ευκαιρία για να υπερβούμε τους λόγους που την 
απονομιμοποιούν και να επενδύσουμε σε μια νέα 
Ευρώπη η οποία θα ξαναβρεί τις κοινωνικές της 
ρίζες, τις αρχές της αλληλεγγύης και των κοινω-
νικών δικαιωμάτων και θα πάψει να απογοητεύει 
τους λαούς της. «Η Ευρώπη ή θα γίνει κοινωνική 
ή δεν θα υπάρχει» διαμήνυσε. Επίσης, εξέφρασε 
την αισιοδοξία του για την αίσια έκβαση της β' αξι-
ολόγησης, διακρίνοντας ταυτόχρονα την ανάπτυξη 
μιας θετικής δυναμικής για έναν έντιμο συμβιβα-
σμό, ο οποίος δεν θα αποκλείει την Ελλάδα από το 
ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο. Σε αυτό το πλαίσιο, 
επισήμανε πως στη Ρώμη οι πρόεδροι της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και του 
Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ και ο 
Ιταλός πρωθυπουργός ΠάουλοΤζεντιλόνι επιβε-
βαίωσαν την ένταξη της Ελλάδας στο ευρωπαϊκό 
κοινωνικό κεκτημένο και εξέφρασε την πεποίθηση 
πως αυτό δημιουργεί και την αναγκαία δυναμική 
ούτως ώστε να επικρατήσουν οι ελληνικές θέσεις 
ως προς το μείζον θέμα των συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων στη β' αξιολόγηση.  Αποκρυσταλλώνο-
ντας περαιτέρω την εκτίμησή του, τόνισε πως με 
τις σημερινές δηλώσεις οι Ευρωπαίοι δίνουν ένα 
σήμα στο ΔΝΤ, ότι δεν μπορεί ούτε η Ελλάδα ούτε 
η Ευρώπη να είναι όμηροι του, και ότι οποιαδήποτε 
λύση θα προκύψει για το ελληνικό θέμα, θα πρέπει 
να είναι λύση ευρωπαϊκή, εντός των ευρωπαϊκών 
θεσμών και του ευρωπαϊκού κοινωνικού κεκτημέ-
νου. Καταλόγισε, μάλιστα, την ευθύνη για την μέχρι 
σήμερα καθυστέρηση στην ολοκλήρωση της αξι-
ολόγησης, στην «αντιφατική και αντιπαραγωγική 
στάση του ΔΝΤ», χαρακτηρίζοντας το σημαιοφό-
ρο ακραία νεοφιλελεύθερων και αντιευρωπαϊκών 
θέσεων. Με κατηγορηματικό τρόπο τάχθηκε κατά 
της «πυρηνικής» ΕΕ των «πολλών ταχυτήτων» και 
υπέρ της ΕΕ των «πολλών επιλογών», με έμφαση 
στην κοινωνική φυσιογνωμία. Αποσαφηνίζοντας τη 
θέση του για μια περαιτέρω εμβάθυνση της κοινω-
νικής διάστασης της ΕΕ χωρίς αποκλεισμούς, υπο-
γράμμισε την ανάγκη αναζήτησης τρόπων ώστε να 
ξεπεραστεί το βέτο μιας σειράς κρατών-μελών που 

θεωρούν ότι η ελεύθερη, αρρύθμιστη αγορά είναι 
η μοναδική λύση στα προβλήματα της Ευρώπης. 
Ερωτηθείς για τα πέντε σενάρια που παρουσίασε 
ο πρόεδρος Γιούνκερ για το μέλλον της Ευρώπης, 
έκλινε υπέρ της περαιτέρω εμβάθυνσης της ΕΕ. 
Αναγνώρισε ωστόσο πως στην παρούσα φάση να 
ελπίζει κανείς ότι όλες οι χώρες θα συμφωνήσουν 
για κάτι τέτοιο, είναι ένα σενάριο μη ρεαλιστικό, 
λόγω της συστηματικής και όχι ευκαιριακής αντί-
θεσης μιας ομάδας χωρών, αν και μειοψηφικής, 
στην προσπάθεια να γίνει η Ευρώπη πιο κοινωνική. 
Εξάλλου, αναφέρθηκε και στις πρόσφατες δηλώ-
σεις του προέδρου του Γιουρογκρούπ Γερούν Ντά-
ισελμπλουμ για τον ευρωπαϊκό νότο, σημειώνοντας 
πως το χειρότερο είναι η μη ανασκευή τους και το 
γεγονός ότι δεν ζήτησε συγγνώμη. Τέλος, διατύπω-
σε την ελπίδα ότι οι ακροδεξιές, αντιδραστικές δυ-
νάμεις θα παραμείνουν μειοψηφικές, θεωρώντας 
μεγαλύτερο κίνδυνο από την άνοδο των δυνάμεων 
αυτών, την ενσωμάτωση τμήματος της ατζέντας 
τους στον λόγο των παραδοσιακών συντηρητικών, 
δεξιών δυνάμεων. Υπό το πρίσμα αυτό, υπογράμ-
μισε την ανάγκη ενίσχυσης της Αριστεράς σ' όλες 
τις εκφάνσεις στην Ευρώπη και προσδιόρισε ως 
μεγάλο δίλημμα την υπέρβαση από τα Δεξιά ή από 
τα Αριστερά.

Συνέντευξη του πρώην προέδρου Ζισκάρ Ντ΄Ε-
στέν,  για το μέλλον της Ευρωπαϊκής ¨Ένωσης 
 «Φορολογική ισότητα στις χώρες της ευρωζώνης 
και αμοιβαιότητα στο χρέος» είναι για τον πρώην 
πρόεδρο της Γαλλίας, Ζισκάρ ντ' Εστέν, η μοναδική 
λύση, για να μην καταλήξει η Ευρώπη «έρμαιο» της 
θέλησης των άλλων μεγάλων συνόλων.
 Με αφορμή τη συνάντηση των 27 στη Ρώμη, όπου 
επαναβεβαίωσαν τη θέλησή τους να συνεχίσουν 
την ευρωπαϊκή ανοικοδόμηση, με συνέντευξή 
του στην Εφημερίδα της Κυριακής (Journal du 
Dimanche - JDD) ο Βαλερί Ζισκάρ ντ'Εστέν υπο-
γράμμισε τον πρωταρχικό ρόλο που έχει να παίξει 
η ευρωζώνη για το μέλλον της Ένωσης.
 Κάνοντας μια σύντομη ιστορική αναδρομή, ανα-
φέρθηκε στην ίδρυση της ΕΕ από τις 6 χώρες, τη 
Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, το Λουξεμβούργο, 
το Βέλγιο και την Ολλανδία. « Σήμερα στην Ευρώ-
πη» πρόσθεσε, «έχουμε δύο διαφορετικές πραγ-
ματικότητες: την Ευρώπη των 19 της ευρωζώνης 
και την Ευρώπη των 28, που προέκυψε από τη 
μεγάλη διεύρυνση μετά τη διάλυση της Σοβιετικής 
Ένωσης. Η διεύρυνση όμως δεν ήταν καλά προε-
τοιμασμένη και έτσι προέκυψε μια Ένωση ανίκανη 
να πάρει αποφάσεις, όπως είδαμε για τη μετανα-
στευτική κρίση.
Εάν η Ευρώπη των 28 δεν μεταρρυθμισθεί δεν έχει 
μέλλον, και θα το δούμε κατά τις ερχόμενες ευρω-
εκλογές» υπογράμμισε. Για τον πρώην πρόεδρο, 
«είναι η ευρωζώνη που φέρει στο εξής τη φλόγα 
του ευρωπαϊκού σχεδίου. Με εξαίρεση το ευρώ, ο 

απολογισμός των τελευταίων 5 ετών είναι άθλιος» 
τονίζει. Σε ό,τι αφορά στη Γαλλία αναφέρει το πόσο 
έχασε τη δύναμή της στην Ευρώπη, αφού δεν ασκεί 
πλέον καμία προεδρία. «Πάει πολύς καιρός, από 
τότε που η χώρα μας είχε την προεδρία του ΕΚ με 
τη Σιμόν Βέιγ, της Κομισιόν με τον εξαιρετικό Ζακ 
Ντελόρ και της ΕΚΤ με τον Ζαν Κλοντ Τρισέ.

Σήμερα, απολύτως τίποτα, μόνο πολυλογία».

Σχετικά με την Ευρώπη πολλών ταχυτήτων, που 
συζητείται από πολλούς, ο Βαλερί Ζισκαρ ντ'Εσταίν 
εκτιμά ότι έχουμε ήδη να κάνουμε με μια Ευρώ-
πη πολλών ταχυτήτων: με τη ζώνη Σέγκεν και την 
ευρωζώνη. Υπογραμμίζει ότι είναι στην ευρωζώνη 
που βρίσκεται το πνεύμα των ιδρυτών της Ευρώ-
πης, και για να της ξαναδοθεί μια δυναμική «οι 
ηγέτες μπορούν να προτείνουν σε ορισμένους να 
προχωρήσουν για μια καλύτερη διάρθρωση, ώστε 
να γίνει η ευρωζώνη πιο αποτελεσματική και πιο 
δημοκρατική. Τα άλλα ευρωπαϊκά κράτη που δεν 
είναι στην ευρωζώνη, δεν θα έχουν λόγους να ενα-
ντιωθούν», υποστήριξε.

Στο ερώτημα σχετικά με μια μεγαλύτερη ολοκλή-
ρωση στον οικονομικό και χρηματοπιστωτικό το-
μέα της ευρωζώνης, ο κ. Ντ' Εστέν εξήγησε:

«Στο σύγχρονο κόσμο των μεγάλων συνόλων (ενο-
τήτων) στον οποίο έχουμε πλέον περάσει, εάν η 
Ευρώπη δεν συνεχίσει την ολοκλήρωσή της, θα 
είναι καταδικασμένη να παραμείνει μια μεγάλη 
αγορά χωρίς πολιτική ταυτότητα, έρμαιο της ιδιο-
τροπίας των άλλων. Ο Ντόναλντ Τράμπ μας έχει ήδη 
προειδοποιήσει. Ας οργανωθούμε για να γίνουμε 
μια πραγματική παγκόσμια οικονομική δύναμη, 
ικανή να αντιπαραταχθεί με την Κίνα, τις ΗΠΑ, ή 
άλλες μεγάλες δυνάμεις.

Και αυτό δεν μπορεί να υλοποιηθεί παρά μόνο 
με τον εξορθολογισμό της ευρωζώνης που ση-
μαίνει: ίδια φορολογία για όλους και κοινό χρέος 
(αμοιβαιότητα). Αυτή η φορολογική ισότητα, θα 
δημιουργήσει το αίσθημα της ελευθερίας στην 
επιχειρηματικότητα, τη διάθεση δημιουργίας και 
παραγωγής.

Εφ' όσον έχουμε το ίδιο νόμισμα και τους ίδιους 
φόρους στο Βερολίνο, στη Μαδρίτη, στη Ρώμη και 
αλλού στην ευρωζώνη, εφ' όσον η φορολογική 
ισότητα υλοποιηθεί, κάνεις δεν θα θελήσει να οπι-
σθοχωρήσει (...)

Η Ευρώπη δεν μπορεί να προχωρήσει παρά βα-
σιζόμενη σε πολιτικές υποδομές που ξεπερνούν 
τους παλαιομοδίτικους ανταγωνισμούς των κομμά-
των. Μια ισχυρή Ευρώπη είναι ο μόνος τρόπος για 
να αντισταθούμε στους οικονομικούς γίγαντες που 
κυριαρχούν τον κόσμο», υπογραμμίζει ο Βαλερί 
Ζισκάρ Ντ' Εστέν.

Σημείωση: Η παρουσίαση γίνεται με πληροφορίες από 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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Η ΚΛΕΨΥΔΡΑ ΑΔΕΙΑΖΕΙ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 27/3/2017

Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης σε τεχνικό 
επίπεδο μέχρι το Eurogroup (7 Απριλίου) προϋποθέτει την 
επιστροφή των επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα μέσα στα 
επόμενα λίγα 24ωρα, διαφορετικά όλα πάνε παραπέρα με τις 
αρνητικές συνέπειες που αυτό συνεπάγεται για την ελληνική 
οικονομία.
Την επισήμανση αυτή κάνουν στις Βρυξέλλες, 
χαρακτηρίζοντας «καμπανάκι» την προτροπή του προέδρου 
Ζαν Κλοντ Γιούνκερ στην απαντητική επιστολή προς τον 
πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα για επίτευξη συμφωνίας στο 
προσεχές Eurogroup.
Όπως τονίζουν, αυτό είναι και το σημαντικότερο μήνυμα 
της επιστολής και όχι οι απαντήσεις για την ουσία των 
εργασιακών, όπου ο πρόεδρος της Κομισιόν, με το ταλέντο 
που διακρίνει τους πολιτικούς της Μπενελούξ (Βέλγιο, 
Ολλανδία, Λουξεμβούργο) στην εποικοδομητική ασάφεια, 
στην ουσία αφήνει τον καθένα να βγάζει τα δικά του 
συμπεράσματα και να είναι ικανοποιημένος.
«Νομίζω ότι όλοι οι φορείς θα πρέπει να εργαστούν με 
υπευθυνότητα για την επίτευξη συμφωνίας σε τεχνικό 
επίπεδο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Το επόμενο ραντεβού 
θα πρέπει να είναι στο Eurogroup της 7ης Απριλίου» 
σημειώνει ο κ. Γιούνκερ και προσθέτει στην απάντησή του 
στον πρωθυπουργό: «Ιδανικά, θα πρέπει να είμαστε σε θέση 
να παρουσιάσουμε μια συμφωνία σε τεχνικό επίπεδο μέχρι 
τότε και εμείς θα συνεχίσουμε να σας υποστηρίζουμε για τον 
σκοπό αυτό. Καλώ όλους να συνεχίσουν το έργο τους σε αυτό 
το πνεύμα».
Είναι ο πρώτος ανώτατος αξιωματούχος της Ε.Ε. που 
αναφέρεται σε ημερομηνία για το κλείσιμο της δεύτερης 
αξιολόγησης, έστω κι αν δεν τη θέτει με επιτακτικό τρόπο.
Μέχρι τώρα ούτε ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν 
Ντέισελμπλουμ ούτε ο επίτροπος Πιερ Μοσκοβισί 
αναφέρθηκαν σε ημερομηνία-«ορόσημο» κι αυτό γιατί 
υπάρχει η άκρως αρνητική εμπειρία του πρώτου εξαμήνου 
του 2015, όπου τα ορόσημα άλλαζαν κάθε μήνα προκαλώντας 
αβεβαιότητα στις αγορές και τους επενδυτές.
Ο κ. Γιούνκερ το έκανε γιατί, σύμφωνα με κοινοτική πηγή, τα 
μηνύματα που παίρνει για τις επιπτώσεις της καθυστέρησης 
στην οικονομία είναι ιδιαίτερα ανησυχητικά, άλλωστε τα 
πρόσφατα στοιχεία της Eurostat για την πορεία του ΑΕΠ και 
της απασχόλησης το τέταρτο τρίμηνο του 2016 δεν αφήνουν 
περιθώρια παρερμηνείας.
Ο πρόεδρος της Κομισιόν θεωρεί ότι η κατάσταση βρίσκεται 
σε οριακό σημείο και η αξιολόγηση πρέπει να κλείσει άμεσα, 
ενώ αποφεύγει να αποδώσει ευθύνες για την καθυστέρηση 
καλώντας και τις δύο πλευρές, κυβέρνηση και θεσμούς, να 
εργαστούν με υπευθυνότητα.
Στη βελγική πρωτεύουσα θεωρούν ότι τα χρονικά περιθώρια 
είναι πλέον πολύ στενά, ωστόσο επειδή οι δύο πλευρές 
γνωρίζουν η μία τη θέση της άλλης, είναι η εφικτή η 
προσέγγιση μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, αν υπάρξει η 

βούληση.
Στις τετραήμερες διαπραγματεύσεις της κυβερνητικής 
ομάδας (Τσακαλώτος, Αχτσιόγλου, Σταθάκης, Χουλιαράκης) 
με τους επικεφαλής των θεσμών, αλλά και αξιωματούχους 
της Ευρωζώνης και το ΔΝΤ, μπορεί να μην επιτεύχθηκε 
συμφωνία, ωστόσο φαίνεται ότι σημειώθηκε σημαντική 
πρόοδος στο δημοσιονομικό, δηλαδή στα μέτρα για τη 
διασφάλιση ετήσιων πρωτογενών πλεονασμάτων 3,5% του 
ΑΕΠ μετά το 2018. Αντίθετα, τα εργασιακά και η αγορά 
ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται ότι είναι τα δύο «αγκάθια» 
που απομένουν.
Ειδικότερα, όπως ανέφερε κοινοτική πηγή με γνώση 
της πορείας της διαπραγμάτευσης, στις εν λόγω 
διαπραγματεύσεις ξεκαθάρισαν εκκρεμότητες κυρίως σε 
ό,τι αφορά το σκέλος των δημοσιονομικών μέτρων, που 
αφορά τη μείωση των δαπανών στις συντάξεις, δεδομένου 
ότι για τη μείωση του αφορολόγητου υπάρχει προσέγγιση 
εδώ και αρκετές μέρες. Λεπτομέρειες δεν έχουν διαρρεύσει, 
αλλά στις Βρυξέλλες υπογραμμίζουν ότι το δημοσιονομικό 
θα κλείσει χωρίς μεγάλες δυσκολίες όταν επιστρέψουν οι 
θεσμοί στην Αθήνα.
Για τα εργασιακά, στις Βρυξέλλες δεν σημειώθηκε 
πρόοδος, ωστόσο μεσολάβησαν η Ρώμη και οι επαφές του 
πρωθυπουργού, η αναφορά του προέδρου του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου Ντόναλντ Τουσκ περί «βέλτιστων πρακτικών» 
στον κοινωνικό τομέα στην Ελλάδα και η απάντηση του κ. 
Γιούνκερ, τα επόμενα 24ωρα θα φανεί εάν όλα αυτά θα 
«ξεμπλοκάρουν» την κατάσταση.
Εδώ το πρόβλημα δεν το έχουν οι Ευρωπαίοι, αλλά 
το ΔΝΤ που αντιδρά στην επαναφορά των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων.
•	Δεν	βλέπουν	«φως»	με	ΔΕΗ
 Μεγάλες δυσκολίες καταγράφονται τις τελευταίες μέρες 
στο θέμα του ανοίγματος της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
που οι Ευρωπαίοι το έχουν αναγάγει σε ένα από τα μείζονα 
ζητήματα της διαπραγμάτευσης. Θεωρούν ότι τα μέτρα για 
τον περιορισμό της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ στην αγορά, 
που εφαρμόστηκαν τους προηγούμενους μήνες από την 
προηγούμενη πολιτική ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, δεν άνοιξαν την αγορά. Οι πιέσεις κινούνται 
προς την κατεύθυνση της πώλησης εργοστασίων της ΔΕΗ και 
μάλιστα τις τελευταίες βδομάδες η απαίτηση αυτή έχει γίνει 
επιτακτική και με δεδομένη την απροθυμία της κυβέρνησης 
να «σπάσει» περαιτέρω την εταιρεία ίσως αποδειχθεί και το 
πιο δύσκολο θέμα για τη συνέχεια της διαπραγμάτευσης.

ΔΡΕΠΑΝΙ ΓΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ-ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ |  Σελίδες 1-3 | 27/3/2017

 Ψυχρολουσία σε περίπου 6.000.000 ιδιοκτήτες ακινήτων 
φέρνει ο Ενιαίος Φόρος ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) 
του 2017! Θα είναι το ίδιο τσουχτερός με πέρυσι, καθώς 
οι ελαφρύνσεις που υποτίθεται ότι διαπραγματεύεται η 
κυβέρνηση με τους δανειστές πάνε περίπατο.
Επίσης το νέο χαράτσι που έρχεται το φθινόπωρο θα 

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
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υπολογιστεί επί των ίδιων πλασματικών αντικειμενικών 
τιμών, καθώς το οικονομικό επιτελείο ακόμα δεν έχει 
καταφέρει να τις εξισώσει με τις εμπορικές αξίες, όπως 
έχει δεσμευτεί στο Μνημόνιο! Περισσότερα θα πληρώσουν 
όσοι έχουν και αγροτεμάχια, που από φέτος θα πιάνονται 
στη δαγκάνα του συμπληρωματικού φόρου ακινήτων! 
Τα σενάρια που διακινούταν από την κυβέρνηση για 
ελαφρύνσεις στο χαράτσι πάγωσαν από τους δανειστές, 
και έτσι ούτε μείωση του φόρου θα υπάρξει ούτε επέκταση 
του αριθμού των δόσεων ούτε ευκολίες... πληρωμής! Η 
επιβολή του φόρου επί των σημερινών αντικειμενικών 
αξιών των ακινήτων κι όχι επί των πραγματικών τιμών της 
κτηματαγοράς, όπως υποσχόταν η κυβέρνηση, οφείλεται 
στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών 
δεν έχουν ακόμη καταφέρει να καταρτίσουν το νέο σύστημα 
προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των ακινήτων, με 
το οποίο θα αντικατασταθεί το ισχύον σήμερα σύστημα των 
αντικειμενικών αξιών.
Κι όπως όλα δείχνουν, το νέο αυτό σύστημα δεν θα είναι 
έτοιμο ούτε ως το τέλος του έτους.
Παράλληλα καθυστερεί και η υποχρεωτική προσαρμογή 
των αντικειμενικών τιμών σε τέσσερις περιοχές (Ψυχικό, 
Φιλοθέη, Νέος Βουτζάς και Δελφοί), την οποία διέταξε ως τα 
τέλη του 2016 το Συμβούλιο της Επικράτειας, με αναδρομική 
ισχύ μάλιστα από τον Ιούνιο του 2016, έπειτα από προσφυγές 
φορολογουμένων.
Με βάση τα μέχρι στιγμής δεδομένα ο ΕΝΦΙΑ του 2017 θα 
αρχίσει να πληρώνεται τον Σεπτέμβριο, ενώ εκτός απροόπτου 
η εξόφλησή του θα γίνεται και πάλι σε πέντε μηνιαίες δόσεις, 
με την τελευταία από αυτές να καταβάλλεται τον Ιανουάριο 
του 2018.
Ελαφρύνσεις το 2019 
Το σχέδιο της κυβέρνησης για αντικατάσταση του ΕΝΦΙΑ με 
έναν δικαιότερο φόρο ακινήτων, που θα αποδίδει μάλιστα 
και έσοδα λιγότερα περίπου κατά 30% σε σχέση με τη 
σημερινή του βεβαίωση (περίπου 3,5 δισ. ευρώ), μετατίθεται 
για το 2019. Η μείωση του ΕΝΦΙΑ, που «παζαρεύει» η 
κυβέρνηση με τους δανειστές, περιλαμβάνεται στα λεγάμενα 
αντισταθμιστικά μέτρα, τα οποία θα εφαρμοστούν μόνο 
εφόσον επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα μεγαλύτερο του 
3,5°/ο του ΑΕΠ το 2018.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση δεν θέλει η μείωση 
του φόρου να είναι οριζόντια αλλά να είναι στοχευμένη 
προκειμένου να ελαφρύνει όσους έχουν μικρή και πολύ 
μικρή ακίνητη περιουσία.
Επίσης θέλει την πλήρη απαλλαγή από τον φόρο για όσους 
σήμερα έχουν έκπτωση 50% (ετήσιο εισόδημα έως 9.000 σε 
συνδυασμό με χαμηλή ακίνητη περιουσία).
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 «Κάνω έκκληση στη νοημοσύνη της Ευρώπης», διαμηνύει -  
«Mόλις σηκωθήκαμε. Μη μας κάνετε να σκοντάψουμε πάλι».

«Η Ελλάδα φέρει ήδη ένα βαρύ φορτίο. Φιλοξενούμε 
60.000 πρόσφυγες. Αναλογικά με τον πληθυσμό είναι 
μέγεθος συγκρίσιμο με αυτό της Γερμανίας. Θα ήταν λάθος 
να επιβαρυνθεί η Ελλάδα κι άλλο με την επιστροφή στην 
εφαρμογή των κανόνων του Δουβλίνου. Μόλις καταφέραμε 
να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση στο θέμα της στέγασης 
των προσφύγων στην ηπειρωτική χώρα και βρισκόμαστε στη 
διαδικασία επίλυσης των προβλημάτων στα νησιά. Η πίεση 
από την Τουρκία στο προσφυγικό δεν μειώνεται επίσης», είπε 
ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, Γιάννης Μουζάλας, 
σε συνέντευξή του στο Spiegel.
Στο ερώτημα του γερμανικού περιοδικού αν αποκλείει 
κατηγορηματικά την επιστροφή της εφαρμογής των κανόνων 
του Δουβλίνου (σ.σ. όπερ θα σήμαινε επαναπροώθηση όλων 
των προσφύγων των οποίων απορρίπτεται η αίτηση ασύλου 
από άλλη χώρα μέλος της Ε.Ε. στην πρώτη ευρωπαϊκή 
χώρα που έφτασαν, δηλαδή ουσιαστικά μόνο στην Ελλάδα 
και την Ιταλία, κάτι το οποίο υποστηρίζει και ο Γερμανός 
υπουργός Εσωτερικών Τόμας Ντε Μεζιέρ) απάντησε: «ναι, 
δεν είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε τους κανόνες του 
Δουβλίνου. Θέλω να κατανοήσουν οι Γερμανοί ότι δεν έχει 
να κάνει με πολιτικούς ή ιδεολογικούς λόγους ή ότι δεν 
εκτιμούμε δεόντως τη βοήθεια της Γερμανίας. Απλώς, η 
Ελλάδα δεν έχει τη δυνατότητα να αντεπεξέλθει στην άφιξη 
άλλων προσφύγων. Mόλις σηκωθήκαμε. Μη μας κάνετε να 
σκοντάψουμε πάλι».
Στο ερώτημα εάν η Ελλάδα δεν προτίθεται να δεχτεί ούτε 
έναν πρόσφυγα, ο οποίος θα σταλεί πίσω, ο κ. Μουζάλας 
απάντησε: «Μπορούμε να δεχτούμε το πολύ μία μικρή 
ομάδα, ως σύμβολο ότι δεν απορρίπτουμε τους κανόνες του 
Δουβλίνου εξ ολοκλήρου. Αυτήν τη στιγμή έχουμε εξαντλήσει 
τις δυνατότητές μας. Από τους συμφωνηθέντες 32.000 
πρόσφυγες, μόλις οι 10.000 έχουν κατανεμηθεί σε άλλες 
χώρες μέλη. Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: Δεν μπορούμε 
να φιλοξενήσουμε ούτε έναν πρόσφυγα παραπάνω. Κάνω 
έκκληση στη νοημοσύνη της Ευρώπης».
Για τη συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης -Τουρκίας είπε ότι 
«είναι σύνθετη και παραμένουν τα γκρίζα σημεία, αλλά η 
συμφωνία είναι μία επιτυχία, διότι οι ροές των προσφύγων 
περιορίστηκαν πάρα πολύ και μάλιστα χωρίς φράχτες. Μετά 
τη συμφωνία έρχονται μόνο 60 πρόσφυγες τη μέρα».
Ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής θεωρεί, επίσης, 
«φυσικό να υπάρχουν καθυστερήσεις ως προς την 
επαναπροώθηση Σύρων προσφύγων στην Τουρκία» και 
τούτο διότι προσπαθεί να τηρεί το διεθνές δίκαιο «σε κάθε 
μεμονωμένη περίπτωση».
Τέλος, πρόσθεσε ότι προκειμένου να αποφευχθούν άλλα 
προβλήματα στους καταυλισμούς των προσφύγων στα νησιά, 
διότι ακόμα και με εκατό περισσότερους πρόσφυγες την 
ημέρα η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί, όπως στην Μόρια, 
«ζητήσαμε από την Ε.Ε. την άδεια να ανακουφίσουμε τα 
νησιά και να μεταφέρουμε περισσότερους πρόσφυγες στην 
ηπειρωτική χώρα σε κλειστές εγκαταστάσεις στην Αθήνα. Δεν 
έχουμε όμως πάρει ακόμα καμιά απάντηση».
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