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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

 
Ο νόμος για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, ενώ στην 
στρατηγική του στόχευση είναι σωστός, όπως τελικώς 
ψηφίστηκε την περασμένη εβδομάδα από την κυβέρ-
νηση στη Βουλή, με επιμέρους πολλές λανθασμένες 
και προβληματικές διατάξεις, στην πράξη  καθίσταται  
περιορισμένης εφαρμογής και αναποτελεσματικός. Και 
αυτό διότι οι προτάσεις των επιστημονικών και άλλων 
αρμοδίων φορέων αγνοήθηκαν για μία ακόμη φορά. 
Αυτή η διαπίστωση υπογραμμίστηκε από τον Γιώργο 
Στασινό, πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(ΤΕΕ), όπως επίσης και από τους Κωνσταντίνο Κόλλια, 
πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ)  
και Νικόλα Κανελλόπουλο  Γενικό Γραμματέα του Οργα-
νισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης 
Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), που πήραν μέρος το βράδυ της 
Τετάρτης στη θεματική συζήτηση για τον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό, στην εκπομπή  «Επί του Πιεστηρίου» στον 
τηλεοπτικό σταθμό «Kontra Channel», με τους δημοσιο-
γράφους Μάκη Κουρή και Σπύρο Γκουτζάνη.
 -«Θα επιμείνουμε και θα ενισχύσουμε τον θεσμό του 
εξωδικαστικού συμβιβασμού» τόνισε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ, σημειώνοντας ότι μπορεί να προσφέρει σημαντικά 
οφέλη στην οικονομία, την αγορά, έσοδα στα ασφα-
λιστικά ταμεία  και λύσεις για τις επιχειρήσεις και τους 
δοκιμαζόμενους ελευθέρους επαγγελματίες «αρκεί η 
κυβέρνηση να αφήσει τον θεσμό να λειτουργήσει κανο-
νικά», ενώ «είναι στο χέρι της να επιδείξει έστω και εκ 
των υστέρων πολιτική βούληση» και να προχωρήσει σε 
νομοθετικές βελτιώσεις, σύμφωνα με τις προτάσεις των 
αρμοδίων επιστημονικών και παραγωγικών φορέων.   
-«Ο θεσμός της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης πρέπει 

να προχωρήσει ολοκληρωμένα και γρήγορα, προκει-
μένου να επιλύσει πολλά ζητήματα που υπάρχουν», 
επεσήμανε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός. Ει-
δικότερα επισημάνθηκε ότι  δυστυχώς, στις προβλεπό-
μενες ρυθμίσεις δεν εντάχθηκαν οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες –αλλά μόνο οι επιχειρήσεις- παρότι κάτι τέτοιο 
ζητήθηκε επίμονα από όλους τους φορείς (μηχανικών, 
δικηγόρων, οικονομολόγων, γιατρών κλπ).  Επίσης, 
το γεγονός ότι πρέπει να επικυρωθεί η διαδικασία της 
εξωδικαστικής διαμεσολάβησης και η σχετική απόφα-
ση του διαχειριστή από το δικαστήριο –και μάλιστα με 

τη μορφή πολυμελούς σύνθεσης- είναι κάτι αρνητικό, 
καθώς είναι σαν να ακυρώνεται μια καλή ρύθμιση και 
μόνο από αυτή την προϋπόθεση. Κατά τη διάρκεια της 
εκπομπής τονίστηκε πως είναι «κόκκινα» τα 7 στα 10 
δάνεια των ελευθέρων επαγγελματιών. Σε ερώτηση με 
ποια λογική δεν εντάχθηκαν στη ρύθμιση της εξωδικα-
στικής διαμεσολάβησης οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ο κ. 
Στασινός υπογράμμισε πως ίσως δεν μπορούσαν να δια-
χειριστούν οι τράπεζες όλο αυτόν τον όγκο υποθέσεων, 
ή ίσως δεν υπήρχε οικονομικό ενδιαφέρον από πλευράς 
τραπεζών.  Ο πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε πως με τη διαδι-
κασία της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης πολλά προ-
βλήματα θα μπορούσαν να είχαν λυθεί. Και στην παρα-
τήρηση ότι δεν ελήφθησαν οι σχετικές τοποθετήσεις των 
φορέων κατά τη διάρκεια της ακρόασης στη Βουλή, ο κ. 
Γ. Στασινός δήλωσε πως κάτι τέτοιο δεν γίνεται πρώτη 
φορά… «Πάμε οι Πρόεδροι των φορέων στην Βουλή 
και απλά γίνεται η διαδικασία…». 
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δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3 
Αναποτελεσματικός ο νέος νόμος για τον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό, όπως ψηφίστηκε από την κυβέρνηση. Ο 
Γ. Στασινός κατήγγειλε τον αποκλεισμό των ελεύθερων 
επαγγελματιών από τις ρυθμίσεις του νέου νόμου. Τι 
ειπώθηκε για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό  στην εκπο-
μπή «Επί του Πιεστηρίου» 
Σελ 4 
ΣΕΠΟΧ: Πρόσκληση σε ανοικτή  σύσκεψη για την συμμε-
τοχική συμβολή στην Εθνική  Χωρική Στρατηγική για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη της χώρας στην κρίση  
Χρηματοδότηση τριών έργων ολοκληρωμένης διαχείρι-
σης απορριμμάτων στην Κρήτη 
Σελ 5 
Επιστολή Αν. ΥΠΕΝ στους Δήμους και στην ΚΕΔΕ,  για 
την επίσπευση αποστολής στοιχείων περιοχών κατοικίας 
στους δασικούς χάρτες
Χρηματοδότηση 1 δις ευρώ από το ΕΣΠΑ για τη σύνδεση 
έρευνας και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα
Σελ 6 
Ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ που θα διασφαλίσει την ενερ-
γειακή σταθερότητα της Κρήτης
Σελ 7 
Πρόσκληση για επενδύσεις στον κλάδο ενέργειας απηύ-
θυνε ο ΥΠΕΝ από το βήμα συνεδρίου
Τι συζήτησαν ΥΠΕΝ -ΓΕΝΟΠ για την πώληση των λιγνιτι-
κών μονάδων της ΔΕΗ 
Σελ 8 
Το σχέδιο του ΤΑΙΠΕΔ για τα 10 περιφερειακά λιμάνια
Σελ 9 
Ρεκόρ ενδιαφέροντος σημειώθηκε για τον 5ο κύκλο του 
προγράμματος νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότη-
τας egg
Σελ 10 
Άμεση μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης ζητά εκ 
νέου ο ΣΕΒ
Σελ 11 
Πέντε με έξι κανάλια υψηλής ευκρίνειας θα χωρά το 
φάσμα μετά το 2020, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΕΤΤ στη 
Βουλή 
Σελ 12 
Το «έξυπνο» τρυπάνι ομάδας Ελλήνων φοιτητών απέ-
σπασε το 2ο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό 
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ 14,15,16
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE: Ο Γ. Στασινός κατήγγειλε τον αποκλεισμό των ελεύθερων επαγγελματιών από τις ρυθμίσεις 

του νέου νόμου 

Θεματική συζήτηση για τον 
εξωδικαστικό συμβιβασμό  στην 
εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου», με τη 
συμμετοχή των προέδρων ΤΕΕ, ΟΕΕ 
και του γενικού γραμματέα ΟΠΕΜΕΔ 



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Ξεκινούν σήμερα -και ολοκληρώνονται στις 7 Μαΐου 
2017- οι εργασίες του 6ου περιβαλλοντικού συνεδρί-
ου Μακεδονίας, στο Συνεδριακό Κέντρο “Νικόλαος 
Γερμανός” της ΔΕΘ - HELEXPO στη Θεσσαλονίκη. Η 
επιστημονική εκδήλωση διοργανώνεται από την Ένω-
ση Ελλήνων Χημικών/ Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής 
και Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Α.Π.Θ., 
την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τον Σύνδεσμο 
Χημικών Βορ. Ελλάδας, την Πανελλήνια Ένωση Εκπαι-
δευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και το 
Ελληνικό Δίκτυο Πράσινης Χημείας.

Το Πολυτεχνείο Κρήτης και ο Δήμος Ρεθύμνης συνδι-
οργανώνουν σήμερα στην πόλη του Ρεθύμνου -στο 
πλαίσιο του διεθνούς έτους των Ηνωμένων Εθνών για 
την Αειφόρο Τουριστική Ανάπτυξη και της ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας CIVITAS Destinations- εκδήλωση με 
θέμα: «Βιώσιμη κινητικότητα και Τουριστική Ανάπτυξη».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολό-
γων - Ηλεκτρολόγων / Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνί-
ας, διοργανώνει -σε συνεργασία με την εταιρεία Wilo 
Hellas- επιστημονικό σεμινάριο με θέματα: «Παροχή 
Νερού», «Πυρόσβεση» και «Συστήματα Ανύψωσης 
Λυμάτων Εντός και Εκτός Κτιρίων». 
Το σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στις 11 Mαϊου 2017 
και ώρα 12:00 μ.μ., στο εκπαιδευτικό κέντρο της Wilo 
Hellas (Άνοιξη Αττικής) .

προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

18 - 20 Μαΐου 
2017

Συνέδριο: «Το τοπίο στη νέα εποχή της 
ενεργειακής μετάβασης: Προκλήσεις, 
επενδυτικές ευκαιρίες και τις τεχνολογικές 
καινοτομίες»
ΑΘΗΝΑ

Διεθνής Ένωση για την Οικονομία 
Ενέργειας

19 - 21 Μαΐου 
2017 

Διεθνές συνέδριο: «Χώροι για το παιδί ή 
Χώροι του παιδιού;»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΡΕΘυΜΝΟ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚδΟΣΗ   
ΤΟυ γΡΑφΕΙΟυ ΤυπΟυ ΤΕΕ
πΡΟΕδΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
υπΕυΘυΝΟΙ ΣυΝΤΑξΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟυΛΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕδΙΑΣΜΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

πΑΡΑΤΑΣΗ υπΟβΟΛΗΣ πΕΡΙΛΗψΕΩΝ 

«ΜΕΤΑΛΛΩΡυΧΟΙ ΤΟυ ΚΟΣΜΟυ»

H ημερομηνία υποβολής περιλήψεων για το 2o Ευρω-Μεσο-
γειακό Συνέδριο Smart Blue City -που θα πραγματοποιηθεί 
στο Ηράκλειο Κρήτης στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2017- πα-
ρατείνεται μέχρι τις 15 Μαΐου 2017.
Σημειώνεται ότι το συνέδριο οργανώνεται από:
- Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Σχολή Αγρονόμων Τοπο-
γράφων Μηχανικών, Τομέας Γεωγραφίας και Περιφερειακού 
Σχεδιασμού (http://www.survey.ntua.gr/en/departments/
geo.html).
- Την Ερευνητική Ομάδα URENIO (Urban and Regional 
Innovation Research), Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λονίκης, Πολυτεχνική Σχολή, Τμήμα Αρχιτεκτόνων (http://

www.urenio.org/profile/).
- Το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου, Σχολή Κοινωνικών Επι-
στημών, Τμήμα Γεωγραφίας (http://www.aegean.gr/
aegean2/).
- Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, KIOS Research and Innovation 
Center of Excellence (http://www.kios.ucy.ac.cy/).
- Το Δίκτυο SMART-MED (Smart Cities Mediterranean 
Cluster) για την προώθηση της ιδέας των έξυπνων πόλεων σε 
μικρές και μεσαίες πόλεις της Μεσογείου και νησιωτικές περιο-
χές (http://www.smartcitiesmed.com/).
Πληροφορίες: http://www.smartbluecity.com, 
stratige@central.ntua.gr 

Εκδήλωση με θέμα: “Μεταλλωρύχοι του κόσμου - Ιχνηλα-
τώντας την ταυτότητά τους μέσα από την τέχνη” πραγμα-
τοποιείται στις 6 Μαΐου, στις 7.30 μμ, στο Τεχνολογικό και 
Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Την εκδήλωση διοργανώνει η 
Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών ΕΜΠ, που 
γιορτάζει φέτος τα 70 χρόνια από την ίδρυσή της. 
«Το Λαύριο γεννήθηκε τον 19ο αιώνα ως τυπική μεταλλευ-
τική πόλη, τονίζεται σε ανακοίνωση. Οι σημερινοί του κάτοι-
κοι στην μεγάλη  τους  πλειοψηφία  έχουν  πατεράδες  και  
παππούδες  που έζησαν μια  ζωή  στα μεταλλεία  και  στη  
μεταλλουργία.
Πιστεύουμε  πως ιχνηλατώντας  την  ταυτότητα  των μεταλ-
λωρύχων όλου του  κόσμου  θα  ρίξουμε  περισσότερο  φως 
και σε  αυτούς  τους ανθρώπους.  Και  ίσως απρόσμενα,  μά-
θουμε  περισσότερα τόσο για  τα  σημερινά χαρακτηριστικά 
της τοπικής κοινωνίας, όσο και για την αύρα μιας ισχυρής 
παγκόσμιας παράδοσης που μπορεί να γεμίσει τα πανιά μας 
σε δύσκολους καιρούς».
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γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ:  Ο ΑπΟΚΛΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΕυΘΕΡΩΝ ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑπΟ ΤΟΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ 
ΕξΩδΙΚΑΣΤΙΚΟυ ΣυΜβΙβΑΣΜΟυ πΛΗγΜΑ γΙΑ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕπΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΚΛΑδΟ
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός κατά τις παρεμβάσεις τους 
στην εκπομπή «Επί του Πιεστηρίου» στον τηλεοπτικό σταθμό 
«Kontra Channel»,  ανέδειξε επίσης τα μεγάλα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος των μηχανικών στον επαγγελ-
ματικό και ασφαλιστικό τομέα, σε συνδυασμό, με την άρνηση 
της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει τη διόγκωση των προ-
βλημάτων  τους, με ρεαλιστικές και αποτελεσματικές λύσεις, 
σύμφωνα με τις προτάσεις του ΤΕΕ και των άλλων επιστημονι-
κών φορέων. Ειδικότερα ο πρόεδρος του ΤΕΕ, αναφερόμενος 
στον αποκλεισμό των ελευθέρων επαγγελματιών από τον 
μηχανισμό εξωδικαστικού συμβιβασμού είπε ότι αυτό έχει 
ιδιαίτερα αρνητικές επιπτώσεις στον τεχνικό επιστημονικό 
κλάδο. Ακόμη, κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής συζήτησης, 
τονίστηκε πως αρνητικό είναι το γεγονός πως δεν μπορούν 
να ενταχθούν  στη ρύθμιση οι επιχειρήσεις που τα τελευταία 
3 χρόνια δεν είχαν θετική χρήση, όπως επίσης δεν μπορούν 
να ενταχθούν στη ρύθμιση και οι επιχειρήσεις των οποίων το 
85% και πάνω του συνόλου των χρεών τους το χρωστούν 
μόνο προς έναν δικαιούχο. Με τις προϋποθέσεις αυτές λίγες 
επιχειρήσεις μπορούν να ενταχθούν στη διαδικασία της εξω-
δικαστικής διαμεσολάβησης, είπε ο κ. Στασινός. Σαν λογική 
είναι πολύ θετική, όμως αν μπαίνουν τόσα εμπόδια, είναι σαν 
να μην έγινε ποτέ ένα τέτοιο βήμα….
-«Δυστυχώς τα πράγματα είναι βίαια στον κλάδο μας» είπε 
χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΤΕΕ. Ο ίδιος εξήγησε ότι 

πάνω από 60.000 διπλωματούχοι μηχανικοί μέλη του ΤΕΕ, 
μελετητές και εργολήπτες με ατομικές επιχειρήσεις  είναι 
ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εξαιρούνται. Ωστόσο επι-
σήμανε ό ίδιος ότι οι διπλωματούχοι μηχανικοί τα τελευταία 
χρόνια μαστίζονται από την κρίση και δεν έχουν δουλειά. 
Αδυνατούν κατά συνέπεια να καλύψουν τις προβλεπόμενες 
υψηλές ασφαλιστικές εισφορές και σε ποσοστό 80% δεν έχουν 
ασφαλιστική ενημερότητα. «Τον Μάρτιο τριπλασιάστηκαν 
οι αιτήσεις διαγραφής μηχανικών από το ΤΕΕ και το ταμείο, 
καθώς οι μηχανικοί αυτοί δεν έχουν χρήματα να πληρώσουν 
τις εισφορές τους και δεν μπορούν να ασκήσουν το επάγγελμα 
τους» είπε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του ΤΕΕ υπογραμ-
μίζοντας ότι «αν κάθε χρόνο διαγράφονται 6000 έως 8000 
μηχανικοί καταλαβαίνεται που οδηγούμαστε. Σε 5 με 6 χρόνια 
δεν θα υπάρχει κανένας μηχανικός στη χώρα». Ο ίδιος είπε ότι 
οι υψηλές εισφορές οδηγούν σε μεγάλη απώλεια εσόδων στα 
ασφαλιστικά ταμεία αναφέροντας χαρακτηριστικά: «λιγότε-
ρες εισφορές, που θα μπορούσαν να πληρωθούν σημαίνουν 
περισσότερα έσοδα για τα ασφαλιστικά ταμεία, ότι αυτό δεν 
γίνεται κατανοητό από τους κυβερνητικούς αρμοδίους, δεν 
μπορούμε να το εξηγήσουμε». Ο πρόεδρος του ΟΕΕ κ. Κόλλιας 
υπογράμμισε σχετικά ότι από τον περασμένο Μάιο, που ψη-
φίστηκε ο νέος ασφαλιστικός νόμος έως πριν τρείς εβδομάδες 
έκλεισαν τα βιβλία τους 71.890 ελεύθεροι επαγγελματίες, υπο-
γραμμίζοντας ότι για κάθε 100.000 ελεύθερους επαγγελματίες 

που αποχωρούν από το ελεύθερο επάγγελμα η απώλεια για 
το δημόσιο μόνο από το τέλος επιτηδεύματος είναι 60 εκατ. 
ευρώ. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ περιγράφοντας τα δεδομένα της 
κρίσης, που πλήττουν τον τεχνικό επιστημονικό κλάδο υπο-
γράμμισε ακόμη ότι υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα και 
στον κατασκευαστικό κλάδο. Οι μεγάλες εργοληπτικές εταιρίες 
έχουν περιοριστεί στο ένα πέμπτο του τζίρου τους συγκριτικά 
με τα προηγούμενα χρόνια. Επομένως μπορούν να απασχο-
λήσουν αναλογικά πολύ λιγότερο ποσοστό προσωπικού και 
αντίστοιχα να απορροφήσουν ελεύθερους επαγγελματίες. 
-«Από 6 δις ευρώ ο τζίρος των εργοληπτικών εταιριών έχει 
περιοριστεί σε λιγότερο από 1 δις ευρώ. Δεν δημιουργούνται 
νέα έργα. Δεν έχουν προσαρμοστεί σε νέους τρόπους χρημα-
τοδότησης. Το ΕΣΠΑ δεν απορροφάται γρήγορα. Τα χρήματα 
που υπάρχουν καθυστερούν» είπε χαρακτηριστικά ο Γ. Στα-
σινός υπογραμμίζοντας ότι «το πρόβλημα στη χώρα είναι ότι 
οι περισσότεροι ενδιαφέρονται για την επικοινωνία και λίγοι 
για την δουλεία και την ουσία». Παράλληλα κληθείς να σχο-
λιάσει τα εγκαίνια των νέων αυτοκινητοδρόμων, ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ αφού επισήμανε ως θετικό το γεγονός της προώθη-
σης των έργων, είπε ότι οι δρόμοι δεν είναι όπως θα έπρεπε 
ολοκληρωμένοι στο σύνολο τους και καυτηρίασε την λογική 
των αλλεπάλληλων και υπό πίεση εγκαινίων για να κόψουν 
κορδέλες, ως «λάθη του παρελθόντος» και ότι «επαναλαμβά-
νονται οι λόγοι, που φτάσαμε εδώ που φτάσαμε». 

ΤΟ ΤΕΕ, ΜΑζΙ ΜΕ ΤΟυΣ ΜΕγΑΛυΤΕΡΟυΣ  φΟΡΕΙΣ  ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ πΡΟΩΘΟυΝ ΣΤΑΘΕΡΑ ΚΑΙ 
ΑπΟφΑΣΙΣΤΙΚΑ  ΤΟ ΘΕΣΜΟ ΤΗΣ δΙΑΜΕΣΟΛΑβΗΣΗΣ 
Στην διάρκειας της τηλεοπτικής εκπομπής «Επί του Πιε-
στηρίου» στον τηλεοπτικό σταθμό “Kontra”  ο Γ. Στασινός 
πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ), 
ο Κων/νος Κόλλιας,  πρόεδρος του Οικονομικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας (ΟΕΕ)  και ο Νικόλας Κανελλόπουλος  
Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλ-
λακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ), 
αναφέρθηκαν αναλυτικά στην κοινή πρωτοβουλία, που 
έχουν αναλάβει τουλάχιστον 20 από τους μεγαλύτερους 
και σημαντικότερους επιστημονικούς, οικονομικούς και 
κοινωνικούς φορείς της χώρας, για πρώτη φορά όλοι 
μαζί, στον δυναμικά αναπτυσσόμενο Οργανισμό Προ-
ώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών 
(ΟΠΕΜΕΔ), για την εξάπλωση της διαμεσολάβησης και 
του μηχανισμού εξωδικαστικού συμβιβασμού. Με τη 
θεσμική σύμπραξη είκοσι κορυφαίων επιστημονικών, 
οικονομικών και κοινωνικών φορέων ιδρύθηκε ο  ΟΠΕ-
ΜΕΔ, υπό την τιμητική και εμβληματική προεδρία του 
πρώην πρωθυπουργού κ Παναγιώτη Πικραμένου, προέ-
δρου ΣτΕ ε.τ. τόνισε ο κ. Νικόλας Κανελλόπουλος  Γενικός 

Γραμματέας του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών 
Μεθόδων Επίλυσης Διαφορών (ΟΠΕΜΕΔ). Ο κ. Κανελλό-
πουλος σημείωσε ότι και στη χώρα μας αυτοί οι σύγχρονοι 
θεσμοί, διεθνώς δοκιμασμένοι, που οδηγούν σε επίλυση 
των διαφορών μακριά και έξω από τις δικαστικές αίθου-
σες, με διάλογο και συμμετοχή των ίδιων των μερών, 
αρχίζουν να γίνονται κτήμα της ιδιωτικής οικονομίας και 
της κοινωνίας των πολιτών». Ο ίδιος άσκησε κριτική στην 
στάση των κυβερνητικών αρμοδίων, κατά τη ψήφιση του 
πρόσφατου νόμου, επισημαίνοντας ότι ενώ υπάρχουν 
σε όλη τη χώρα 1800 πιστοποιημένοι διαμεσολαβητές, 
οι αρμόδιοι ζητούσαν αρχικώς 3000 διαμεσολαβητές για 
την άμεση διεκπεραίωση των εκκρεμών υποθέσεων και 
τελικώς θεσμοθέτησαν την δραστηριοποίηση 320 διαμε-
σολαβητών, πράγμα που σημαίνει μεγάλες καθυστερή-
σεις και προβληματική εφαρμογή του θεσμού. Η γρήγορη 
και ολοκληρωμένη εφαρμογή του εξωδικαστικού συμ-
βιβασμού θα είχε ευεργετικές επιδράσεις στην οικονομία 
είπε ο κ Κανελλόπουλος, συμπληρώνοντας μεταξύ άλλων 
χαρακτηριστικά ότι «οι τράπεζες θα μπορούσαν να έχουν 

περισσότερα έσοδα, ώστε να χρηματοδοτήσουν την αγο-
ρά».  Στην διάρκεια της εκπομπής επισημάνθηκε επίσης 
η καθυστέρηση απονομής της δικαιοσύνης στην χώρα 
μας, σημειώνοντας ότι είναι τεράστια και πολλές φορές 
οδηγεί πρακτικά σε αρνησιδικία, στην ασφάλεια δικαίου, 
λέγοντας ότι αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια 
για κάθε σοβαρό επενδυτή, έλληνα ή ξένο, που σκέφτεται 
να επενδύσει στη χώρα μας αλλά και για την προάσπιση 
του δικαιώματος της ιδιοκτησίας, ένα βασικό ανθρώπινο 
δικαίωμα που θίγεται με τις πολύχρονες αντιπαραθέσεις 
σε πολλές υποθέσεις.
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ΣΕπΟΧ: πΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ «ΑΝΟΙΚΤΗ  ΣυΣΚΕψΗ γΙΑ ΤΗΝ ΣυΜΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣυΜβΟΛΗ ΣΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ  ΧΩΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗγΙΚΗ γΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙφΟΡΟ ΑΝΑπΤυξΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ»  
Ο Σύλλογος Ελλήνων Πολεοδόμων και Χωροτακτών (ΣΕΠΟΧ)  
απευθύνει πρόσκληση συμμετοχής «σε Ανοικτή  Σύσκεψη για 
την Συμμετοχική   Συμβολή    στην ΕΘΝΙΚΗ  ΧΩΡΙΚΗ  ΣΤΡΑΤΗ-
ΓΙΚΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΕΙΦΟΡΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ  ΣΤΗΝ  ΚΡΙ-
ΣΗ» , στο Αμφιθέατρο   ΤΕΕ, Νίκης   4,  Αθήνα, στις 30  και 31 
Μαΐου 2017  και  ώρες  16.30- 20.30. Σε σχετική ανακοίνωση 
σημειώνεται αναλυτικά ότι «Ο σκοπός  της ανοικτής σύσκεψης 
είναι η συμμετοχική συμβολή στη διαμόρφωση της Εθνικής 
Χωρικής Στρατηγικής  σε προπαρασκευαστικό στάδιο, με 
στόχο την αειφόρο  ανάπτυξη της χώρας σε αυτή, την κρίσι-
μη εποχή  με την διατύπωση    σκέψεων, προβληματισμών, 
εκτιμήσεων και προτάσεων και την ανάπτυξη ουσιαστικού  
και  δημιουργικού  διαλόγου. Σύμφωνα με τον Νόμο «Χω-
ρικός σχεδιασμός - Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις» 
«Η Εθνική Χωρική Στρατηγική αποτελεί κείμενο αρχών και 
περιλαμβάνει: βασικές κατευθύνσεις χωρικής οργάνωσης, 
τους βασικούς άξονες, τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρό-
θεσμους στόχους χωρικής ανάπτυξης στο επίπεδο της Γενικής 
Κυβέρνησης και των επιμέρους φορέων της, καθώς και τα 
προτεινόμενα μέτρα και δράσεις για την υλοποίηση της επι-
διωκόμενης ανάπτυξης. Οι εισηγήσεις και οι συζητήσεις  της 
ανοικτής σύσκεψης θα συμβάλλουν  στην προσέγγιση τους  
σε ότι αφορά στα θέματα που αναφέρονται στον Νόμο και τα 
οποία  θα αποτελέσουν τις ενότητες της παρούσας ανοικτής 
σύσκεψης καθώς και σε όποια άλλα θέματα προταθούν. Η 
υιοθέτηση  κατά το δυνατό της συμμετοχικής προσέγγισης 
των  διαδικασιών λήψης αποφάσεων σε προπαρασκευαστι-

κό στάδιο και στο επίπεδο   της Εθνικής Χωρικής Στρατηγικής 
εκτιμούμε ότι  θα συμβάλλει θετικά  στην τελική διατύπωση 
της,  μέσα από την συλλογή ιδεών,  νέας γνώσης, ανταλλαγής 
απόψεων, την κατανόηση της αμοιβαίας αλληλεξάρτησης και  
αλληλεπίδρασης τους, συνεισφέροντας στην προοπτική της 
παραγωγικής και κοινωνικής ανασυγκρότησης της χώρας και 
πιθανά στην  διαμόρφωση νέων  αντιλήψεων και αξιών θέτο-
ντας τα  θεμέλια της συνεργασίας στην ελληνική κοινωνία». 
-ΔΗΛΩΣΕΙΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΜΕΧΡΙ  15 /5/2017. Στην ανακοί-
νωση του ΣΕΠΟΧ σημειώνεται ακόμη ότι:     -Παρακαλούμε 
δηλώστε μέχρι και την 10η/5 /2017 την συμμετοχή σας  στο 
email”  aurakuriop@gmail.com -Παρακαλούμε  αν επιθυ-
μείτε την συμμετοχή σας  με εισήγηση μέχρι 15΄ δηλώστε το 
γράφοντας “την ενότητα που θέλετε και τον τίτλο της εισή-
γηση σας και στείλτε τα μέχρι την 10η/5 /2017 στο email”  
aurakuriop@gmail.com  -Στο ίδιο email  αν θέλετε μπορείτε  
να στείλετε  μέχρι την 31η/6 /2017 την γραπτή σας  εισήγηση 
προκειμένου να αναρτηθεί μετά την  λήξη των εργασιών της 
Ανοικτής Σύσκεψης  στην  νέα μας ιστοσελίδα.
-ΑΡΧΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜA:  Σύμφωνα με την ανακοίνωση «οι 
δηλώσεις των  συμμετοχών σας μέχρι και την 15η Μαΐου θα 
συμπληρώσουν το παρόν αρχικό πρόγραμμα και το οποίο  θα 
ανακοινωθεί». ΘΕΜΑ: Συμμετοχική Συμβολή    στην     ΕΘΝΙΚΗ  
ΧΩΡΙΚΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΕΙΦΟΡΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ. Συμ-
μετοχική Συμβολή    στην     ΕΘΝΙΚΗ  ΧΩΡΙΚΗ  ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  
ΓΙΑ ΤΗΝ  ΑΕΙΦΟΡΟ  ΑΝΑΠΤΥΞΗ  μέσα από  την προσέγγιση 
των Βασικών  αξόνων  και των Στόχων,   χωρικής ανάπτυξης,  

των βασικών  κατευθύνσεων χωρικής οργάνωσης  και  των  
μέτρων και δράσεων, για τα  θέματα   που περιλαμβάνει και τα 
οποία  συνιστούν τις ενότητες της  Ανοικτής Σύσκεψης καθώς 
και για όποια άλλα σχετικά θέματα προταθούν». Ειδικότερα 
σημειώνεται: «Εγγραφή, Χαιρετισμοί, Εισαγωγικές  Εισηγή-
σεις.  1.ΕΝΟΤΗΤΑ.  ΘΕΜΑΤΑ: Βιώσιμη ανάπτυξη και δικτύωση 
του εθνικού χώρου, Διάρθρωση και δομή του αστικού και οι-
κιστικού δικτύου της χώρας, Διάρθρωση των παραγωγικών 
τομέων, -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ /  -Συζήτηση. 
2.ΕΝΟΤΗΤΑ . ΘΕΜΑΤΑ: Πολιτική γης και αξιοποίηση της δη-
μόσιας περιουσίας, Προστασία του πολιτιστικού και φυσικού 
τοπίου, Χωρική διάρθρωση των δικτύων και υπηρεσιών 
τεχνικής, κοινωνικής  και διοικητικής υποδομής εθνικού 
ενδιαφέροντος, καθώς και τη χωρική  κατανομή των υπο-
δομών γνώσης και καινοτομίας. -ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ 
ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ /   -Συζήτηση.  3.ΕΝΟΤΗΤΑ. ΘΕΜΑΤΑ: Βιώσιμη 
ανάπτυξη υποενοτήτων του εθνικού  χώρου με ιδιαίτερη    έμ-
φαση στο θαλάσσιο, νησιωτικό, ορεινό και παράκτιο χώρο.  
-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ / -Συζήτηση. Παρακα-
λούμε δηλώστε μέχρι και την 10η/5 /2017 την συμμετοχή 
σας  στο email”  aurakuriop@gmail.com Παρακαλούμε  αν 
επιθυμείτε την συμμετοχή σας  με εισήγηση μέχρι 15΄ δηλώ-
στε το γράφοντας “την ενότητα που θέλετε και τον τίτλο της 
εισήγηση σας και στείλτε τα μέχρι την 10η/5 /2017 στο email”  
aurakuriop@gmail.com Στο ίδιο email  μπορείτε να στείλετε  
μέχρι την 10η/6 /2017 την γραπτή σας  εισήγηση προκειμέ-
νου να αναρτηθεί  στην  νέα μας ιστοσελίδα».

ΧΡΗΜΑΤΟδΟΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ ΕΡγΩΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ δΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑπΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
Από το υπουργείο Οικονομίας και ανάπτυξης ανακοινώ-
θηκε ότι με την υπογραφή της Ειδικής Γραμματέως ΕΤΠΑ 
& ΤΣ κας Ευγενίας Φωτονιάτα εντάσσονται στο νέο ΕΣΠΑ 
η κατασκευή: «Μονάδας Κομποστοποίησης στον Δήμο 
Αρχανών-Αστερουσίων», «Μονάδας Μηχανικής Δια-
λογής Απορριμμάτων και Κομποστοποίησης στον ΧΥΤΑ 
του Δήμου Χερσονήσου» και «Μονάδας Επεξεργασίας 
Απορριμμάτων και ΧΥΤΥ Αμαρίου». Οι τρεις Μονάδες 
ενσωματώνουν σύγχρονες πρακτικές στη διαχείριση των 
αποβλήτων, δίνοντας έμφαση στην επεξεργασία και την 
επαναχρησιμοποίηση τους. Ταυτόχρονα, μέσα από τον 
εξορθολογισμό που πραγματοποίησαν οι υπηρεσίες του 
Υπουργείου Οικονομίας μειώθηκε σημαντικά το κόστος 
κατασκευής τους. Όπως δήλωσε ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Οικονομίας & Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης: «Με τα 
έργα αυτά αντιμετωπίζουμε οριστικά το πρόβλημα της 
διαχείρισης των απορριμμάτων στην Κρήτη. Οι τρεις νέες 
μονάδες εντάσσονται στον συνολικότερο εθνικό και περι-
φερειακό σχεδιασμό διαχείρισης αποβλήτων που στηρί-

ζεται στις αρχές της μείωσης, της επαναχρησιμοποίησης 
και της ανακύκλωσης και ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο 
μέρος μίας ριζικά διαφορετικής περιβαλλοντικής πολι-
τικής που έρχεται να προστατεύσει και να αναβαθμίσει 
το περιβαλλοντικό κεφάλαιο της χώρας. Προχωράμε 
αποφασιστικά στην χρηματοδότηση όλων εκείνων των 
αναγκαίων έργων και υποδομών στις τοπικές κοινωνίες, 
που διασφαλίζουν την περιβαλλοντική ισορροπία και 
προστατεύουν την υγεία και την ποιότητα ζωής των πο-
λιτών.» Στην ίδια κατεύθυνση ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος & Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος σημείω-
σε πως: «Η ένταξη των τριών νέων έργων επεξεργασίας 
απορριμμάτων της Κρήτης στο ΕΣΠΑ και η έναρξη των 
διαδικασιών κατασκευής αποτελούν ένα σημαντικό βήμα 
εφαρμογής του νέου Εθνικού Σχεδιασμού Διαχείρισης 
Στερεών Αποβλήτων και του ΠΕΣΔΑ της Κρήτης.  Η χώρα 
μας δεν μπορεί να καθυστερεί άλλο. Οφείλουμε εντός του 
2017 να φύγουμε από τον μονόδρομο της ταφής. Η χώρα 
μας προχωράει σε μια ριζοσπαστική αλλαγή της διαχείρι-

σης αποβλήτων με βάση τις αρχές της Κυκλικής Οικονο-
μίας και την ευρωπαϊκή στρατηγική. Η χωριστή συλλογή 
και επεξεργασία οργανικού κλάσματος των απορριμμά-
των αποτελεί άμεση προτεραιότητα για όλους τους ΟΤΑ. 
Η διαλογή στην πηγή, η ενίσχυση της ανακύκλωσης, η 
επαναχρησιμοποίηση απορριμμάτων και γενικά η Κυ-
κλική Οικονομία στην Ελλάδα μπορούν να αποτελέσουν 
στοιχεία του αναπτυξιακού μετασχηματισμού.  Παράλλη-
λα με το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία, την οικονομία και 
τις θέσεις εργασίας που θα δημιουργηθούν, η νέα στρα-
τηγική στη διαχείριση απορριμμάτων μπορεί να συμβάλει 
στη μείωση του  κόστους διαχείρισης και στην ανάκτηση 
ωφέλιμων υλικών. Καλούμε όλους τους Δήμους και τους 
Φορείς Διαχείρισης Απορριμμάτων, οι οποίοι έχουν και 
την αρμοδιότητα εφαρμογής της νέας πολιτικής διαχείρι-
σης απορριμμάτων, να προχωρήσουν με γρήγορα βήμα-
τα στις μεγάλες αλλαγές που απαιτούνται.»
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ΧΡΗΜΑΤΟδΟΤΗΣΗ 1 δΙΣ ΕυΡΩ ΑπΟ ΤΟ ΕΣπΑ γΙΑ ΤΗ ΣυΝδΕΣΗ ΕΡΕυΝΑΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕπΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ 
Παναγιώτης Κορκολής ήταν χθες  κεντρικός ομιλητής 
στην ημερίδα που διοργάνωσε στα Ιωάννινα το Υπουρ-
γείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το 
Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το ΤΕΙ Ηπείρου, με θέμα 
«Νεανική Επιχειρηματικότητα – ερευνητικές συνέργειες 
στη Μακροπεριφέρεια Ιονίου και Αδριατικής».  Σύμφω-
να με σχετικό δελτίο Τύπου ο  κ. Κορκολής ξεκίνησε την 
ομιλία του θέτοντας τη διπλή πρόκληση που αντιμετω-
πίζει το Υπουργείο Οικονομίας, δηλαδή την άμεση ανά-
γκη ενίσχυσης της χρηματοδότησης των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων και την αλλαγή του παραγωγικού υπο-
δείγματος της χώρας. Για το σκοπό αυτό, σημείωσε:  «Η 
στρατηγική μας στηρίζεται στη σύζευξη μίας δυναμικής 

και εξωστρεφούς μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας 
με το υψηλά μορφωμένο και καταρτισμένο ανθρώπι-
νο δυναμικό που διαθέτει η χώρα. Επενδύουμε στην 
έρευνα και την καινοτομία και στη σύνδεση τους με 
την παραγωγή και τις επιχειρήσεις ώστε να ωθηθεί η 
οικονομία σε προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστι-
θέμενης αξίας. Στην ίδια κατεύθυνση, ενισχύουμε τις 
συνεργασίες και τις συνέργειες των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων ώστε να αναπτύξουν ολοκληρωμένες αλυ-
σίδες αξίες και οικονομίες κλίμακας ικανές να σταθούν 
στο ανταγωνιστικό διεθνές πλαίσιο.» Παράλληλα, τα 
χρηματοδοτικά εργαλεία στρέφονται προς την κατεύ-
θυνση της συνεργατικότητας. Έτσι, η σύνδεση έρευνας 
και καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα χρηματοδο-

τείται από το ΕΣΠΑ με τη διάθεση περίπου 1 δις € για 
αυτό. Υπάρχει πλέον κατάλληλο περιβάλλον για την 
ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων που βασίζονται στην 
καινοτομία και μπορούν να απασχολήσουν το ανθρώ-
πινο δυναμικό με υψηλή εξειδίκευση.  Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν με εισηγήσεις εκπρόσωποι του Πανεπιστη-
μίου Ιωαννίνων, του ΤΕΙ Ηπείρου, τοπικών φορέων 
και Πανεπιστημίων της Ιταλίας και της Αλβανίας. Η 
ημερίδα εντάσσεται στις παράλληλες εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του 2ου Φόρουμ για 
τη Στρατηγική της Ε.Ε. για τη Μακροπεριφέρεια Αδρια-
τικής-Ιονίου (EUSAIR).  Το Φόρουμ θα λάβει χώρα στα 
Ιωάννινα στις 11-12 Μαΐου.

Σε δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ   σημειώνεται ότι «συνεπής στη 
δέσμευσή του στο ΔΣ της ΚΕΔΕ (11/04/2017) για ένταξη 
σε ατέλεια των αντιρρήσεων επί των δασικών χαρτών 
που υποβάλλουν οι ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού, μετά και την 
πρόσφατη δημοσίευση σε ΦΕΚ της σχετικής ΚΥΑ (ΦΕΚ 
1491/Β/02.05.2017), ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, 
με νέα επιστολή που απέστειλε στους Δήμους, υπενθυμίζει 
την υποχρέωση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην έγκαιρη 
αποστολή των  στοιχείων που αφορούν στα όρια των οι-
κισμών και των οικιστικών πυκνώσεων. Δεδομένης της 
μέχρι σήμερα περιορισμένης ανταπόκρισης των Δήμων 
με αποτέλεσμα τη δημιουργία αμφισβητήσεων για περι-
οχές κατοικίας, τη συνακόλουθη ταλαιπωρία των πολι-
τών, αλλά και την υπονόμευση, μελλοντικά, των έργων 
των ΕΠΕΑ, ο Αν. ΥΠΕΝ, καλεί τους Δήμους, ειδικά αφού 
οι προτάσεις τους λήφθηκαν υπ’ όψη από την Πολιτεία, 
να δράσουν άμεσα, μέχρι και την τελική προθεσμία στις 
12/06/2017, έτσι ώστε να μην υπονομευτεί περαιτέρω 
το συμφέρον των πολιτών και να συνεχιστεί απρόσκοπτα 
η διαδικασία κύρωσης του περιεχομένου των δασικών 
χαρτών. Υπενθυμίζεται ότι τα Δημοτικά Συμβούλια είναι 
τα μόνα αρμόδια όργανα που μπορούν να λάβουν τις 
αποφάσεις προσδιορισμού των οικιστικών πυκνώσεων, με 
βάση τις προϋποθέσεις της σχετικής ΚΥΑ, και ως εκ τού-
του να υποστηρίξουν τα συμφέρονται και τις ανάγκες των 
πολιτών».
-Επιστολή: Επισυνάπτεται η επιστολή του Αν. ΥΠΕΝ Σ. 
Φάμελλου, η οποία έχει ως εξής: «Θέμα: Οριοθέτηση οι-
κισμών και οικιστικών πυκνώσεων στους αναρτημένους 
Δασικούς Χάρτες. Σχετ: α) άρθρο 23 Ν. 3889/2010, όπως  
αντικαταστάθηκε με  την παρ.ΙΑ του άρθρου 153 του Ν. 

4389/2016  (ΦΕΚ Α  94/27.5.2016), β) Υπουργική Απόφα-
ση ΠΕΝ 34844/11-7-2016 (ΦΕΚ ΑΑΠ´ 145), γ) επιστολή 
Αν. Υπ. ΠΕΝ προς ΚΕΔΕ 486/09.02.2017, δ) επιστολή Αν. 
Υπ. ΠΕΝ προς ΚΕΔΕ οικ/20.02.2017, ε) εγκύκλιος ΥΠΕΝ 
υπ’ αρίθμ. 151590/331/06-02-2017, στ) την παρ. 2γ του 
άρθρου 155 του ν. 4389/2016 που προστέθηκε με το άρ-
θρο 5 παρ. 5 του ν. 4467/2017. Με βάση το (α) σχετικό 
οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι υπεύθυνοι για 
την επισήμανση στους Δασικούς Χάρτες  των ορίων των 
οικισμών, όπως τα όρια αυτά έχουν εγκριθεί με πράξεις της 
Διοίκησης και των ορίων των οικισμών που έχουν οριοθε-
τηθεί με άλλες διατάξεις όπως αναλυτικά προσδιορίζονται 
στο σχετικό (α), καθώς και των οικιστικών πυκνώσεων, 
όπως αυτές ορίζονται στο (β) σχετικό. Η οριοθέτηση αυτή 
διασφαλίζει τα δικαιώματα των πολιτών καθώς τους απο-
τρέπει από την υποβολή ατελών, αλλά άσκοπων αντιρρή-
σεων, συμβάλλει στην αποσυμφόρηση των Επιτροπών 
Εξέτασης Αντιρρήσεων (ΕΠΕΑ), ενώ μεταθέτει τις περιοχές 
των οικιστικών πυκνώσεων για επίλυση των θεμάτων της 
δασικής νομοθεσίας στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουρ-
γείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για την περιβαλλοντική 
και πολεοδομική τους διαχείριση. Η ως τώρα ανταπόκριση 
των Δήμων, στην ανωτέρω υποχρέωσή τους, είναι περιο-
ρισμένη με αποτέλεσμα να δημιουργούνται αμφισβητήσεις 
για περιοχές κατοικίας και να ταλαιπωρούνται οι πολίτες, 
να κινδυνεύουν με απώλεια δικαιωμάτων σε περιοχές οι-
κιστικών πυκνώσεων και να υπονομεύεται μελλοντικά το 
έργο των ΕΠΕΑ. Για τα θέματα αυτά ενημερώσαμε εγγρά-
φως τον πρόεδρο της ΚΕΔΕ από τον Φεβρουάριο με τα (γ) 
και (δ) σχετικά και συμμετείχαμε και σε σχετική συνεδρί-
αση του ΔΣ της ΚΕΔΕ την Μεγάλη Τρίτη, 11 Απριλίου. Για 

να μην δημιουργηθούν προβλήματα στους πολίτες αλλά 
και στο εθνικής σημασίας έργο των δασικών χαρτών, το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας μερίμνησε από 
τον Φεβρουάριο με το (ε) σχετικό, καθώς και με το (στ) 
σχετικό του Απριλίου, ώστε να είναι δυνατή η οριοθέτηση 
των οικισμών και οικιστικών πυκνώσεων κατά τη διάρκεια 
της ανάρτησης των δασικών χαρτών έως την καταληκτι-
κή ημερομηνία υποβολής των αντιρρήσεων, η οποία για 
τις περιοχές όπου έχουν αναρτηθεί οι δασικοί χάρτες έχει 
οριστεί η 12η Ιουνίου, τρέχοντος έτους. Βάσει των ανωτέ-
ρω, σας ενημερώνουμε και εγγράφως για την υποχρέωσή 
σας να ανταποκριθείτε άμεσα στις παραπάνω προβλέψεις 
ώστε να διασφαλιστεί τόσο το συμφέρον των πολιτών στο 
Δήμο σας, όσο και η απρόσκοπτη συνέχιση της διαδικασίας 
κύρωσης του περιεχομένου των δασικών χαρτών. Επίσης, 
σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με τη δέσμευσή μας στο 
ΔΣ της ΚΕΔΕ, έχουμε ήδη προχωρήσει στη δημοσίευση σε 
ΦΕΚ της σχετικής ΚΥΑ, που εντάσσει σε ατέλεια τις αντιρ-
ρήσεις που υποβάλλουν στους αναρτημένους δασικούς 
χάρτες οι ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού».

ΕπΙΣΤΟΛΗ ΑΝ. υπΕΝ ΣΤΟυΣ δΗΜΟυΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΕδΕ,  γΙΑ ΤΗΝ ΕπΙΣπΕυΣΗ ΑπΟΣΤΟΛΗΣ 
ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ πΕΡΙΟΧΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΣΤΟυΣ δΑΣΙΚΟυΣ ΧΑΡΤΕΣ
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Ο ΣΧΕδΙΑΣΜΟΣ ΤΟυ ΑδΜΗΕ πΟυ ΘΑ δΙΑΣφΑΛΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 
ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ο σχεδιασμός του ΑΔΜΗΕ που θα διασφαλίσει την ενερ-
γειακή σταθερότητα της Κρήτης τέθηκε επί τάπητος στη  
χθεσινή σύσκεψη στη Περιφέρεια Κρήτης με την συμμετο-
χή του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη, του  Αντιπε-
ριφερειάρχη Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Ενέργειας Νί-
κου Καλογερή, του διευθύνοντα συμβούλου του ΑΔΜΗΕ 
Γιάννη Καμπούρη, του Διευθυντή Νέων Έργων Μεταφο-
ράς του ΑΔΜΗΕ Θανάση Γεωργόπουλου, του Δημάρχου 
Μαλεβιζίου Κώστα Μαμουλάκη, του δημοτικού συμβού-
λου Κώστα Τριγώνη, και στελεχών της Περιφέρειας Κρή-
της. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Περι-
φέρειας, που δημοσιεύει το  energypress.gr  στη διάρκεια 
της σύσκεψης παρουσιάστηκε και αναλύθηκε η ηλεκτρική 
διασύνδεση της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα μέσω 
των δύο υποβρυχίων καλωδίων, που θα συνδέουν Χανι-
ά-Πελοπόννησο και Κορακιά-Αττική, αντίστοιχα. Η ηλε-
κτρική διασύνδεση της Κρήτης, όπως προβλέπεται στα-
διακά να υλοποιηθεί βάσει του σχεδιασμού του ΑΔΜΗΕ, 
αναμένεται να εξασφαλίσει την ενεργειακή επάρκεια και 
ευστάθεια του νησιού και να αναβαθμίσει ποιοτικά το σύ-
στημα της Κρήτης, μειώνοντας ταυτόχρονα την περιβαλ-
λοντική επιβάρυνση του νησιού από τη συνεχή λειτουργία 
των υφιστάμενων μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ. Σχετικά 
με την πρόοδο υλοποίησης του μικρού καλωδίου, που θα 
διασφαλίσει στο άμεσο μέλλον την ενεργειακή σταθερό-
τητα, έχει σχεδόν ολοκληρωθεί η αδειοδοτική διαδικασία, 
έχει οριστικοποιηθεί ο τεχνικός σχεδιασμός του έργου, 
ενώ το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης είναι το τέλος του 
2019 αρχές 2020. Επίσης αναφέρθηκε ότι, η πορεία υλο-
ποίησης του μεγάλου καλωδίου, που θα λύσει οριστικά το 
θέμα της ενεργειακής ασφάλειας της Κρήτης, σύμφωνα με 
τις εκτιμήσεις των στελεχών του ΑΔΜΗΕ αναμένεται να 
ολοκληρωθεί το 2023, ενώ το προσεχές διάστημα προ-
γραμματίζεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες αδειοδότησής 
του. Ο στόχος, πρόσθεσαν, είναι ένα ολοκληρωμένο και 
ασφαλές ενεργειακό σύστημα, που θα συνδέει την Κρήτη 
με το ηπειρωτικό δίκτυο, μειώνοντας το κόστος παραγω-
γής ενέργειας και προωθώντας ταυτόχρονα τη σταδιακή 
απεξάρτηση από τις ρυπογόνες μονάδες παραγωγής.
-Ο Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας-περιβάλλο-
ντος-Χωροταξίας Κρήτης, Νίκος Καλογερής, 
δήλωσε σχετικά: «Από ότι μας διαβεβαίωσαν σήμερα 
οι υπεύθυνοι ειδικά για την μικρή διασύνδεση η οποία 
τελειώνει και η περιβαλλοντική αδειοδότηση της, έχει 
κάποια προβλήματα στη Πελοπόννησο αλλά από ότι 
μαθαίνουμε ξεπερνιούνται, υπάρχει χρηματοδότηση δι-
ασφαλισμένη επομένως δεν υπάρχει κανένας λόγος να 
μην προχωρήσει το έργο. Ως Περιφέρεια το θέλουμε και 
εκτιμούμε ότι από το 2019 και μετά θα ενισχύσει πάρα 

πολύ το σύστημα. Εμάς μας ενδιαφέρει η ασφάλεια του 
συστήματος της Κρήτης, είμαστε μια τουριστική περιοχή, 
όπως καταλαβαίνεται το Καλοκαίρι όπου η ζήτηση είναι 
μεγάλη, οι αιχμές πολύ υψηλές και οι διακυμάνσεις υψη-
λές, δεν μπορούμε να παίζουμε την ενεργειακή ασφάλεια 
του νησιού, ούτε να κατεβαίνουν οι διακόπτες ούτε να 
έχουμε μπλακ άουτ. Επομένως αυτό είναι πολύ σημαντι-
κό ότι προχωράει το έργο και είναι υλοποιήσιμο και μας 
διαβεβαίωσαν οι υπεύθυνοι  ότι προχωράει και η μεγά-
λη λεγόμενη διασύνδεση, από Κορακιά στο σταθμό των 
Μεγάρων (Αττική) η οποία θα λύσει σε μεγάλο βαθμό το 
πρόβλημα που έχουμε εδώ στη Κρήτη ειδικά με τις δυο με-
γάλες μονάδες που λειτουργούν δίπλα στα αστικά κέντρα. 
Πιστεύουμε ότι αν δεν κλείσουνε ή δεν καταργηθούν εντε-
λώς θα υπολειτουργούν και επομένως δεν θα δημιουρ-

γούν και περιβαλλοντικά προβλήματα στη γύρω περιοχή. 
Επομένως κατεβαίνει και το κόστος παραγωγής ρεύματος 
και σταματάει όλη αυτή η φιλοσοφία περί επιβάρυνσης 
όλων των πολιτών της Ελλάδας μέσω των ΥΚΩ. Είναι ένα 
έργο που θα στηρίξουμε όλοι».
-O  διευθύνων σύμβουλος του ΑδΜΗΕ, γιάννης 
Καμπούρης,  τόνισε: «Για το «μικρό» καλώδιο (Χανι-
ά-Πελοπόνησσος) έχουμε ήδη ολοκληρώσει το σχεδιασμο 
του έργου, είμαστε πολύ κοντά να πάρουμε τις περιβαλ-
λοντικές αδειοδοτήσεις που είναι ένα μεγάλο βήμα προς 
την υλοποίηση, έχουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό οριστικο-
ποιήσει το τεχνικό σχεδιασμό του έργου και το χρονοδιά-
γραμμα μας είναι προς το τέλος του 2019 αρχές 2020 να 
λειτουργεί το καλώδιο και η Κρήτη να συνδεθεί με την 
ηπειρωτική Ελλάδα το οποίο θα λύσει σε πολύ μεγάλο 
βαθμό τα προβλήματα, ενώ θα αναβαθμίσει και ποιοτικά 
το σύστημα της Κρήτης Το δεύτερο καλώδιο (Κορακιά-Ατ-
τική) έχει χρονικό ορίζοντα υλοποίησης περί το 2023, 
αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνουμε οτιδήποτε για να μπο-
ρέσουμε να το προεντάξουμε νωρίτερα. Αυτή τη στιγμή 
δουλεύουμε και για αυτό το έργο με πολύ μεγάλη ένταση, 
εντός των επόμενων ημερών θα κάνουμε τις διακηρύξεις 
για την περιβαλλοντική αδειοδότηση και όσον αφορά την 
Κορακιά και την Δαμάστα το έργο έχει σχεδιαστεί ώστε 

να έχει την ελάχιστη επιβάρυνση στην Κρήτη, θεωρούμε 
πάρα πολύ μικρή επιβάρυνση στο παραλιακό μέτωπο ως 
αμελητέα. Ουσιαστικά ένα καλώδιο θα βγεί κάπου θα γίνει 
ένας μικρός σταθμός μετατροπής που είναι απαραίτητος 
και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε με κάποια μικρής κλί-
μακας έργα στο παλιό υφιστάμενο σύστημα της Κρήτης. 
Όταν με το καλό γίνει και αυτό θα έχουμε δυο διασυνδέ-
σεις με την Κρήτη με μια αρκετά μεγάλη ικανότητα, οπωσ-
δήποτε δεν θα αφήσουμε την Κρήτη χωρίς παραγωγή 
στο μέλλον αλλά οι ώρες που θα λειτουργούν οι μονάδες 
στο νησί θα είναι ελάχιστες. Θα έχουμε πλέον ένα σύστη-
μα πολύ αξιόπιστο και χωρίς να επιβαρύνουμε καθόλου 
την Κρήτη όσον αφορά το περιβαλλοντικό. Ο σταθμός 
των Λινοπεραμάτων θα μένει σε «ψυχρή» λειτουργία, 
δηλαδή θα λειτουργεί ελάχιστα και μόνο σε πολύ έκτακτες 
περιπτώσεις που κανείς δεν μπορεί να αποκλείσει. Στην 
Κορακιά θα βγεί ένα καλώδιο και λίγο μετά την παραλία 
θα γίνει ένας μικρός σταθμός μετάβασης, θα μετατραπεί 
το υπόγειο καλώδιο σε εναέριο και από κει εναερίως θα 
καταλήξει στο σταθμό μεταρτοπής ο οποίος χωροθετείται 
στη Δαμάστα, σε μια περιοχή που απέχει 1.500 μέτρα από 
τον οικισμό της Δαμάστας. Εκεί θα έχουμε ένα κτίριο στο 
οποίο θα γίνεται η μετατροπή του συνεχούς ρεύματος σε 
εναλλασσόμενο έτσι ώστε να συνδεθεί με το υφιστάμενο 
σύστημα στη Κρήτη».
-Ο διευθυντής νέων έργων μεταφοράς στον 
ΑδΜΗΕ Θανάσης γεωργόπουλος, είπε: «Είναι η 
πρώτη φορά που εξετάζουμε συγκεκριμένο χώρο εντός 
της περιοχής της Κορακιάς, το λέω αυτό ως ΑΔΜΗΕ, δεν 
αναφέρομαι τι είχε συμβεί προηγουμένως με την ΔΕΗ. 
Άρα είναι η πρώτη φορά που εξετάζουμε το χώρο δεν 
έχουμε έλθει σε επαφή ακόμα με ιδιοκτήτες, θεωρώ ότι ο 
χώρος που έχει επιλεγεί σε πρώτη φάση είναι ιδιωτικός, θα 
προχωρήσουμε στα επόμενα βήματα τα οποία είναι να έλ-
θουμε σε επαφή με τους ιδιοκτήτες. Ο σταθμός μετάβασης, 
της υπόγειας εναέριας γραμμής απαιτεί περίπου 4 με 5 
στρέμματα. Επειδή όμως ο χώρος που βλέπουμε είναι με-
γαλύτερης έκτασης ενδεχομένως να γίνει κατάτμηση και 
να παρθεί ένα μεγαλύτερο τμήμα το οποίο να προσεγγίζει 
περίπου τα 15 με 20 στρέμματα. Στη Δαμάστα είναι περί-
που 150 με 160 στρέμματα, είναι δασικός χώρος τελείως 
άγονη γη η οποία και δεν είναι ορατή από τον οικισμό της 
Δαμάστας». Τέλος,  την ικανοποίηση του για τις εξελίξεις 
εξέφρασε ο Δήμαρχος Μαλεβιζίου, Κώστας Μαμουλάκης 
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πΡΟΣΚΛΗΣΗ γΙΑ ΕπΕΝδυΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑδΟ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ ΑπΗυΘυΝΕ Ο υπΕΝ 

ΤΙ ΣυζΗΤΗΣΑΝ υπΕΝ -γΕΝΟπ γΙΑ ΤΗΝ πΩΛΗΣΗ 
ΤΩΝ ΛΙγΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑδΩΝ ΤΗΣ δΕΗ 

Πρόσκληση για επενδύσεις στον τομέα της ενέργει-
ας απηύθυνε σήμερα ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης μιλώντας στο επιχειρη-
ματικό φόρουμ Ελλάδας - Ηνωμένων Αραβικών Εμιρά-
των που πραγματοποιείται στην Αθήνα. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σταθάκης αναφέρθηκε ειδικότερα στους 
τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, της βελτί-
ωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας, των υποδομών 
φυσικού αερίου και της έρευνας - εκμετάλλευσης υδρο-
γονανθράκων ενώ τόνισε ακόμη ότι η ολοκλήρωση της 
δεύτερης αξιολόγησης επιτρέπει στην Ελλάδα να γυρί-
σει σελίδα. «Η σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας 
επέστρεψε, τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για επενδύ-
σεις», τόνισε ο υπουργός. Ειδική αναφορά στην επέν-
δυση για την αξιοποίηση της έκτασης του πρώην αε-
ροδρομίου στο Ελληνικό έκανε ο υπουργός Επικρατείας 
των ΗΑΕ, Dr. Sultan Bin Ahmad Al Jaber. «Έχουμε ήδη 
πετύχει σημαντικά αποτελέσματα, όπως το Ελληνικό», 
ανέφερε και πρόσθεσε ότι «προσβλέπουμε στην εξέλιξη 

του έργου, που θα ισχυροποιήσει την οικονομία και θα 
δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας». Σημειώνεται ότι 
στο πλαίσιο του φόρουμ υπεγράφησαν μνημόνια συ-
νεργασίας των δυο χωρών στον τομέα της ενέργειας. 
Στην ίδια εκδήλωση, ο γενικός γραμματέας Διεθνών 
Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Εξωτερικών, 
Γιώργος Τσίπρας, τόνισε μεταξύ άλλων ότι οι συμφωνί-
ες για την αξιοποίηση της έκτασης του Ελληνικού όπως 
και η πώληση του Αστέρα αποδεικνύουν ότι «μπορού-
με να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις και να λύσουμε 
προβλήματα». Ο γ.γ. του ΥΠΕΞ κ. Τσίπρας, σημείωσε ότι 
η κυβέρνηση λαμβάνει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για 
τη δημιουργία ευνοϊκού επενδυτικού περιβάλλοντος 
και καλωσορίζει τις επενδύσεις από τα ΗΑΕ στην Ελλά-
δα. Τόνισε ακόμη ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια 
για την ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο χωρών 
ειδικά σε τομείς όπως το Real Estate, ο τουρισμός, η 
ναυτιλία, οι μεταφορές, η γεωργία, η βιομηχανία τρο-
φίμων, οι κατασκευές, τα χρηματοοικονομικά καθώς 

και οι κλάδοι της υγείας και των φαρμάκων. Ανέφερε 
τέλος ότι η χώρα μας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στη 
συμμετοχή της στην έκθεση Dubai World Expo 2020, 
την υποψηφιότητα του οποίου άλλωστε είχε στηρίξει. Ο 
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Κων/
νος Μίχαλος έκανε λόγο για σημαντικό βήμα στην εν-
δυνάμωση των οικονομικών σχέσεων των δυο χωρών 
και αναφέρθηκε στις ευκαιρίες που αναδεικνύονται 
ιδίως στον τομέα των κατασκευών ενόψει της διεθνούς 
έκθεσης του 2020 στο Ντουμπάϊ, αλλά και στους τομείς 
της ενέργειας, των τροφίμων και της Πληροφορικής. 
Υπογράμμισε επίσης τις μεταρρυθμίσεις στις αγορές 
εργασίας, προϊόντων και υπηρεσιών που υλοποιούνται 
σε εφαρμογή του μνημονίου. Ο Αντιπρόεδρος της Hill 
International, Εμμ. Σιγάλας στάθηκε στις χρονοβόρες 
διαδικασίες των ιδιωτικοποιήσεων αναφέροντας με-
ταξύ άλλων ως παράδειγμα το Ελληνικό και πρότεινε 
μεταξύ άλλων την επίλυση ζητημάτων όπως οι χρήσεις 
γης πριν την προκήρυξη διαγωνισμών.

Και οι υπό κατασκευή ή αδειοδοτημένες μονάδες βρί-
σκονται στο κάδρο της συζήτησης για την πώληση 
του περίπου 40% του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ. 
Το έκανε σαφές σύμφωνα με πληροφορίες ο υπουργός 
Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης κατά την συνάντηση που 
είχε την Τετάρτη με τον πρόεδρο της ΓΕΝΟΠ Γιώργο 
Αδαμίδη, υπονοώντας αφενός την Πτολεμαίδα V, και 
αφετέρου την Μελίτη ΙΙ. Ο Γ. Φυντικάκης γράφει ανα-
λυτικά στο  energypress.gr  ότι την συνάντηση απα-
σχόλησε η επόμενη ημέρα της συμφωνίας για την ΔΕΗ, 
και ειδικότερα το τεχνικό και περίπλοκο σκέλος της 
αξιολόγησης κάθε μονάδας της και πεδίου που αυτή 
διαχειρίζεται, προκειμένου να βγει το πρoς πώληση 
40% του λιγνιτικού της δυναμικού. Και αυτό καθώς 
η εξίσωση που καλείται να επιλύσει ως τον προσεχή 
Ιούλιο ο σύμβουλος που θα προσληφθεί άμεσα από την 
ΔΕΗ, προκειμένου να σχεδιάσει την επόμενη ημέρα της 
επιχείρησης, και να υποδείξει ποιές μονάδες θα πουλη-
θούν και με ποιόν τρόπο, απαρτίζεται από τουλάχιστον 
τρεις δύσκολες μεταβλητές: Την παραγόμενη ενέργεια 
και απόδοση της κάθε μονάδας, τον χρόνο ζωής της, 
και φυσικά την θερμογόνο δύναμη καθενός από τα πε-
δία που η ΔΕΗ εκμεταλλεύεται. Άλλο αποτέλεσμα βγάζει 
για παράδειγμα μια μελέτη που λαμβάνει υπόψη μόνο 
την εγκατεστημένη ισχύ των μονάδων, και άλλο αν συ-
νυπολογίσει απόδοση, διάρκεια ζωής, και θερμογόνο 
δύναμη του παραγόμενου λιγνίτη. Διαφορετικής δυνα-

μικής θα είναι μια έκθεση που θα στηρίζεται στα ονομα-
στικά μεγαβάτ, διαφορετική αν εστιάσει στην ποσότητα 
ενέργειας που εμπεριέχει ένας τόνος λιγνίτη αναλόγως 
το πεδίο, και εντελώς διαφορετική αν λάβει υπόψη και 
τις αποσύρσεις.  Σήμερα για παράδειγμα η λιγνιτική 
εγκατεστημένη ισχύς της ΔΕΗ αθροίζει περίπου 4.280 
μεγαβάτ (1.550 Αγ.Δημήτριος, 1.200 Καρδιά, 600 Αμύ-
νταιο, 330 Μελίτη, 600 Μεγαλόπολη). Σε τρία χρόνια 

από σήμερα βγαίνουν εκτός λειτουργίας 1.800 μεγαβάτ 
(Καρδιά-Αμύνταιο). Αρα, η εγκατεστημένη λιγνιτική 
ισχύς της ΔΕΗ περιορίζεται στα 2.480 μεγαβάτ. Άραγε 
απ’ αυτά θα αφαιρεθεί το περίπου 40% ; Τότε η ΔΕΗ θα 
πρέπει να πουλήσει 992 μεγαβάτ, ισχύς που καλύπτεται 
εξ ολοκλήρου αν η επιχείρηση παραχωρήσει τις Μελί-
τη Ι & ΙΙ (330 & 450 μεγαβατ), μαζί με τα ορυχεία που 
τις εξυπηρετούν, δηλαδή Κλειδί, Αχλάδα (ιδιωτικό), 

και Βεύη, της οποίας ωστόσο τμήμα έχει κατακυρωθεί 
από το 2014 στην Ελλάκτωρ. Η παρουσία ιδιωτών στα 
ορυχεία δυσκολεύει το ενδεχόμενο πώλησης των μονά-
δων της Μελίτη. Έπειτα είναι ο παράγοντας θερμογόνος 
δύναμη. Αλλη δυναμική έχει το ορυχείο της Βεύης, και 
άλλη τα πεδία της Μαυροπηγής, το Νότιο και η Πο-
ντοκώμη, χώρια που τα τρία τελευταία προμηθεύουν 
όχι μία αλλά και τις πέντε μονάδες του Αγ.Δημητρίου, 
καθώς και την υπό κατασκευή Πτολεμαίδα V. Ειδικά 
για την τελευταία, συνολικού προυπολογισμού 1,5  δισ 
ευρώ, η ΔΕΗ έχει μέχρι σήμερα καταβάλει γύρω στα 
500 εκατ. ευρώ. Το market test του φθινοπώρου είναι 
εξαιρετικά πιθανό να αποτύχει, εφόσον οι ενδιαφερό-
μενοι επενδυτές απαιτήσουν και υδροηλεκτρικά για 
να γίνει το μείγμα ελκυστικό, όπως έχει ήδη διαμυνή-
σει προ μηνός στον κ. Σταθάκη η εταιρεία Elpedison. 
Εφόσον ωστόσο στον ταμιευτήρα της πώλησης μπουν 
και τα νερά, θα οδηγηθούμε σε καινούργια μελέτη, 
εν συνεχεία σε ένα ακόμη market test, η έναρξη των 
διαγωνισμών θα λάβει χώρα όχι τον Ιούνιο του 2018 
αλλά προς τα τέλη του έτους, παραμονές δηλαδή μια 
προεκλογικής χρονιάς, που σημαίνει ότι ο κλήρος μπο-
ρεί να πέσει στην επόμενη κυβέρνηση, κάτι που δεν θα 
στεναχωρούσε καθόλου την παρούσα.
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ΤΟ ΣΧΕδΙΟ ΤΟυ ΤΑΙπΕδ γΙΑ ΤΑ 10 πΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΑ ΛΙΜΑΝΙΑ
Την πώληση του Λιμένα Αλεξανδρούπολης αλλά και 
την παραχώρηση δραστηριοτήτων στα άλλα μεγά-
λα περιφερειακά λιμάνια προωθεί το Ταμείο Ιδιω-
τικοποιήσεων. Τι προκύπτει από τις προτάσεις της 
Αθήνας προς τους δανειστές. Ο Φ. Κόλλιας γράφει 
στο eyro2day.gr  αναλυτικά ότι με την πώληση του 
πλειοψηφικού πακέτου του Οργανισμού Λιμένα Αλε-
ξανδρούπολης (Ο.Λ.Α.) φαίνεται πως κλείνει ο κύκλος 
πωλήσεων εταιρειών διαχείρισης λιμανιών και αρχίζει 
ένας νέος, που προβλέπει αξιοποίηση των άλλων λιμέ-
νων μέσω συμβάσεων παραχώρησης συγκεκριμένων 
δραστηριοτήτων ή και του συνόλου. Μετά τη συμ-
φωνία με τους δανειστές για την παραμονή των δέκα 
μεγαλύτερων περιφερειακών λιμανιών στο Ταμείο Ιδι-
ωτικοποιήσεων (ΤΑΙΠΕΔ), φαίνεται πως υπάρχει και 
συμφωνία για να τελειώσουν και οι πωλήσεις με την 
Αλεξανδρούπολη. Για το λιμάνι της τελευταίας φαίνε-
ται πως υπάρχει ενδιαφέρον, ενώ προωθείται παράλ-
ληλα από την ΕΡΓΟΣΕ και σχέδιο για συνδυασμένη πα-
ραχώρηση, που εκτός από το λιμάνι θα περιλαμβάνει 
και τον σιδηροδρομικό άξονα μέχρι τα ελληνοβουλ-
γαρικά σύνορα, καθώς και τις οδικές προσβάσεις. Για 

τα άλλα εννέα λιμάνια που λειτουργούν με τη μορφή 
της Ανώνυμης Εταιρείας, οι θεσμοί δέχονται εισηγή-
σεις σύμφωνα με τις οποίες είναι προτιμότερη η πα-
ραχώρηση δραστηριοτήτων. Εκτός από την Αλεξαν-
δρούπολη, το δεύτερο πιο ελκυστικό λιμάνι θεωρείται 
αυτό της Ηγουμενίτσας στο οποίο καταλήγει η Εγνατία 
Οδός, με την κυβέρνηση να καλοβλέπει την πρόταση 
για παραχώρηση του συνόλου των δραστηριοτήτων 
σε ιδιώτη μέσω μακροχρόνιας σύμβασης. Ακόμα και 
εάν δεν προχωρήσει η παραχώρηση του συνόλου των 
δραστηριοτήτων στην Ηγουμενίτσα, εξετάζεται η πα-
ραχώρηση μόνο του λιμένα κρουαζιέρας, ενώ το ίδιο 
σχέδιο προωθείται για τα λιμάνια Κέρκυρας, Καβάλας 
και Λαυρίου. Ειδικά για το Λαύριο, η αλλαγή του σχε-
δίου ανάπτυξης του λιμανιού ώστε να μετατραπεί σε 
λιμένα κρουαζιέρας θεωρείται απαραίτητη για την 
προώθηση και του έργου επέκτασης του προαστι-
ακού στο τμήμα Κορωπί-Λαύριο. Για τα λιμάνια του 
Βόλου και της Ηγουμενίτσας (αν δεν προχωρήσει το 
σχέδιο συνολικής παραχώρησης) φαίνεται πως υπάρ-
χει κάποιο ενδιαφέρον για τις δραστηριότητες RO-RO 
(μεταφοράς φορτηγών κ.λπ.) και ξηρού φορτίου. Στα 

λιμάνια της Κέρκυρας, της Ηγουμενίτσας, του Λαυρί-
ου και της Καβάλας, εξετάζεται επίσης η παραχώρη-
ση δραστηριότητας που συνδέεται με τα τουριστικά 
σκάφη, δηλαδή της μαρίνας.Για τα άλλα λιμάνια της 
Αττικής (Ελευσίνα, Ραφήνα, Λαύριο) υπάρχει η ελπί-
δα πως η συνεχής ανάπτυξη του Πειραιά, με αύξηση 
της διακίνησης εμπορευματοκιβωτίων, αυτοκινήτων 
κ.λπ., θα οδηγήσει σε πλήρη κάλυψη του ΟΛΠ , με 
αποτέλεσμα αναγκαστικά να στραφούν δραστηριότη-
τες προς Λαύριο και Ελευσίνα, αλλά και προς τη Ραφή-
να. Το χρονοδιάγραμμα το οποίο εξετάζεται συνδέεται 
με την ελκυστικότητα του κάθε λιμανιού, με βάση και 
τις πρώτες επαφές των συμβούλων. Έτσι, στην πρώ-
τη θέση βρίσκεται το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, 
ακολουθεί αυτό της Ηγουμενίτσας και τρίτο βρίσκεται 
το Ηράκλειο. Ακολουθεί το λιμάνι της Ελευσίνας και 
στην πέμπτη θέση βρίσκεται το Λαύριο. Σημειώνεται 
πως τα κέρδη των δέκα περιφερειακών λιμανιών που 
λειτουργούν με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας 
αυξήθηκαν κατά 20% το 2015 και 40% το 2014, ενώ 
στο εννεάμηνο του 2016 καταγράφουν και πάλι θετικό 
πρόσημο σε επίπεδο λειτουργικής κερδοφορίας.

Η πΡΟΟδΟΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕυΗ ΤΟυ ΑγΩγΟυ ΤΑΡ πΑΡΟυΣΙΑΣΤΗΚΕ ΣΕ 
ΕΚπΡΟΣΩπΟυΣ πΡΕΣβΕΙΩΝ

ΣΤΗΝ ΤΕΛΕυΤΑΙΑ δΗΜΟπΡΑΣΙΑ NOME ΚΑΘΕ ΧΡΟΝΟυ ΘΑ ΜπΑΙΝΟυΝ ΟΙ 
ΕπΙπΛΕΟΝ πΟΣΟΤΗΤΕΣ

Την πρόοδο στην κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ πα-
ρουσίασε η διοίκηση της εταιρίας και ο πρέσβης του 
Αζερμπαϊτζάν, Rahman Mustafayev, σε ενημερωτική 
συνάντηση, στην οποία μετείχαν εκπρόσωποι από 
50 και πλέον πρεσβείες, καθώς και του υπουργείου 
Εξωτερικών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρέσβης του 
Αζερμπαϊτζάν και πρύτανης του Διπλωματικού Σώμα-
τος στην Αθήνα τόνισε ότι ο ΤΑΡ αποτελεί τμήμα μίας 

τεράστιας ενεργειακής επένδυσης για τον Νότιο Διάδρο-
μο Φυσικού Αερίου και ότι η υλοποίηση του ΤΑΡ είναι 
κομβικής σημασίας σε πολιτικό, γεωπολιτικό και επιχει-
ρηματικό επίπεδο. Ο διευθύνων σύμβουλος του έργου, 
Ian Bradshaw, σημείωσε ότι ο αγωγός ξασφαλίζει έναν 
από τους βασικούς στόχους της Ευρώπης, δηλαδή την 
ενεργειακή ασφάλεια και διαφοροποίηση. Επίσης, ανέ-
πτυξε την πρόοδο του ΤΑΡ στις τρεις φιλοξενούσες χώ-

ρες. Ο διευθυντής Τεχνικού Σχεδιασμού, John Haynes, 
παρουσίασε αναλυτικά τη διαδικασία κατασκευής του 
αγωγού, δίνοντας έμφαση στην ασφάλεια ως απόλυτη 
προτεραιότητα του έργου, ενώ ο διευθυντής του ΤΑΡ 
για την Ελλάδα, Rikard Scoufias, εστίασε στον τρόπο με 
τον οποίο υλοποιείται ο ΤΑΡ στη χώρα μας, καθώς και 
στο πρόγραμμα κοινωνικών και περιβαλλοντικών επεν-
δύσεων που σχεδίασε και εφαρμόζει.

Με νέα τιμή εκκίνησης, προσαρμοσμένη (κατά πάσα πιθα-
νότητα προς τα κάτω), αλλά για τις ίδιες ποσότητες δηλαδή 
για 145 MWh/h θα πραγματοποιηθεί σε τρείς μήνες η τρίτη 
δημοπρασία του έτους. Το energypress.gr  γράφει αναλυτι-
κά ότι αντίθετα, σύμφωνα με όσα συμφωνήθηκαν με τους 
δανειστές, η τέταρτη δημοπρασία που θα πραγματοποιηθεί 
το Δεκέμβριο, όχι μόνον θα έχει την καινούργια τιμή εκκί-
νησης, αλλά θα έχει και αυξημένες ποσότητες. Θα προστεθεί 
δηλαδή των 4% που περιλαμβάνει το αναθεωρημένο μνη-
μόνιο, δηλαδή περίπου 200 MWh/h. Ούτως ή άλλως για 
το Δεκέμβριο η ΡΑΕ είχε ορίσει αυξημένες – σε σχέση με τις 
άλλες τρείς δημοπρασίες του έτους – ποσότητες, δηλαδή 245 
MWh/h. Με την προσθήκη των 200 MWh/h, οι συνολικές 
δημοπρατούμενες ποσότητες το Δεκέμβριο θα φτάσουν τα 

445 MWh/h. Το νούμερο αυτό είναι κοντά σε εκείνο της πρώ-
της δημοπρασίας, τον Οκτώβριο του 2016,   όταν «βγήκαν» 
460MW/h και οι τιμές διαμορφώθηκαν κοντά στην τιμή εκκί-
νησης (37,37 ευρώ/MWh) φτάνοντας κατά μέγιστο στα 37,5 
ευρώ/MWh. Πρακτικά, το τέλος της περιόδου φυσικής παρά-
δοσης των ποσοτήτων που βγήκαν τον Οκτώβριο του 2016, 
θα συμπέσει με την δημοπράτηση ίσων περίπου ποσοτήτων, 
δίνοντας μια συνέχεια στη διαδικασία. Και για τα επόμενα 
έτη όμως, σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, οι 
επιπλέον ποσότητες που συμφωνήθηκαν με τους δανειστές, 
θα δημοπρατούνται μαζεμένες τον Δεκέμβριο κάθε χρόνου. 
Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία με τους δανειστές προβλέπει 
δημοπράτηση 16% για το 2017 (αντί για 12% που ίσχυε μέ-
χρι τώρα), 19% για το 2018 (αντί για 13% που ίσχυε μέχρι 

τώρα) και 22% για το 2019 (αντί για 13% που ίσχυε μέχρι 
τώρα). Ωστόσο, συμπεριλήφθηκε όρος στη συμφωνία, ότι 
μετά την εφαρμογή των μέτρων για το λιγνίτη, δηλαδή μετά 
την πώλήση μονάδων, οι ποσότητες των δημοπρατούμενων 
ποσοτήτων θα μπορούν να μειωθούν. Ας σημειωθεί ότι η 
τρίτη και η τέταρτη δημοπρασία του έτους θα πραγματοποι-
ηθούν με νέα τιμή εκκίνησης που θα διαμορφωθεί με βάση 
τον επανυπολογισμό που θα κάνει η ΡΑΕ τον Ιούνιο και, με 
βάση τα τωρινά δεδομένα, θα είναι χαμηλότερη από το τω-
ρινό 37,37 ευρώ/MWh. Εκτιμήσεις κάνουν λόγο για μείωση 
ακόμη και κατά 5 ευρώ - το τελικό μέγεθος θα εξαρτηθεί όμως 
από την εξέλιξη του μεταβλητού κόστους της ΔΕΗ το οποίο θα 
εξετάσει η ΡΑΕ.
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ΡΕΚΟΡ ΕΝδΙΑφΕΡΟΝΤΟΣ ΣΗΜΕΙΩΘΗΚΕ γΙΑ ΤΟΝ 5Ο ΚυΚΛΟ ΤΟυ 
πΡΟγΡΑΜΜΑΤΟΣ ΝΕΑΝΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟυ ΕπΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Egg
Ρεκόρ ενδιαφέροντος σημειώθηκε για τον 5ο κύκλο 
του προγράμματος νεανικής καινοτόμου επιχειρη-
ματικότητας egg - enter•grow•go που σχεδίασε και 
υλοποιεί η Eurobank με το Corallia, από το 2013 και 
ήδη έχει ξεκινήσει η διαδικασία αξιολόγησης των προ-
τάσεων, από την οποία θα αναδειχθούν, τον Ιούνιο, 
οι 30 ομάδες που θα φιλοξενηθούν και θα υποστηρι-
χθούν για 12 μήνες από το πρόγραμμα, με στόχο να 
μετατρέψουν την ιδέα τους σε επιχείρηση. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ φέτος σημειώθηκε ρεκόρ ενδιαφέροντος 
για το πρόγραμμα, με σχεδόν 2.500 εγγραφές στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων. Οι προ-
τάσεις που υποβλήθηκαν καλύπτουν καίριους κλάδους 
της οικονομίας, όπως ο Τουρισμός, οι Χρηματοοικονο-
μικές Υπηρεσίες (FinTech), το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, 
οι Tεχνολογίες & Eφαρμογές Πληροφορικής - Internet 
of Things (IoT), η Βιοτεχνολογία, η Πολιτιστική Bιομη-
χανία, οι Yπηρεσίες Υγείας, οι Κατασκευές κ.α. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι οι κλάδοι που συγκέντρωσαν το μεγαλύ-
τερο ενδιαφέρον βάσει του αριθμού συμμετοχών, ήταν 
οι κλάδοι του Τουρισμού-Πολιτισμού και του FinTech, 
που μαζί με τον ευρύτερο κλάδο των ΤΠΕ, αναδεικνύ-
ονται σε κορυφαίες επιλογές των ενδιαφερομένων του 
5ο κύκλου. Στην αύξηση των συμμετεχόντων όσο και 
στον ανταγωνισμό μεταξύ των ενδιαφερομένων, εκτι-
μάται ότι συνέβαλαν οι αλλαγές που έχουν υιοθετηθεί 

στα κριτήρια του 5ου κύκλου. Η επέκταση του ηλικια-
κού ορίου συμμετοχής στα 49 έτη, διεύρυνε τον αριθ-
μό των ενδιαφερομένων και πλέον περίπου το 15% επί 
του συνόλου των συμμετεχόντων στις επιχειρηματικές 
ομάδες έχει ηλικία 41-49 ετών. Παράλληλα, η δυνα-
τότητα που δόθηκε, για πρώτη φορά, σε πολίτες που 
διαμένουν σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, να υποβάλλουν 
επιχειρηματικό σχέδιο στον 5ο κύκλο του egg, είχε 
σαν αποτέλεσμα να υπάρξουν αιτήσεις με κατανεμη-
μένες, πιο δυναμικές και πιο εξωστρεφείς ομάδες, με 
συμμετέχοντες από το Βέλγιο, το Ηνωμένο Βασίλειο, 
κα. Το 33% των ατόμων που κατέθεσε έγκυρο επι-
χειρηματικό σχέδιο έχει ως αντικείμενο σπουδών τις 
επιστήμες μηχανικού, το 32% τις επιστήμες οικονομίας 
& διοίκησης, το 17% τις θετικές επιστήμες, το 15% τις 
ανθρωπιστικές, νομικές & κοινωνικές επιστήμες και 
περίπου το 3% τις επιστήμες υγείας. Ο αναπληρωτής 
διευθύνων σύμβουλος της Eurobank, Σταύρος Ιωάν-
νου, επισήμανε ότι στρατηγική της Eurobank και του 
προγράμματος egg είναι η στήριξη των νέων για να 
μείνουν στον τόπο τους και να συνεισφέρουν στη δη-
μιουργία ενός νέου οικονομικού μοντέλου για τις επό-
μενες γενιές. «Η Eurobank πρωτοστατεί σε αυτήν την 
εθνική προσπάθεια και είμαστε πολύ ικανοποιημένοι 
που το egg αποτελεί ήδη παράδειγμα προς μίμηση από 
εγχώριες, αλλά και διεθνείς πρωτοβουλίες και οργανι-

σμούς. Πρόθεση και στόχος μας είναι να συνεχίσουμε 
να δημιουργούμε ευκαιρίες και προοπτικές μέσα από 
δράσεις και συνέργειες που προάγουν την υγιή επιχει-
ρηματικότητα, δημιουργούν αξία και προσφέρουν βι-
ώσιμη δυναμική ανάπτυξης». Είναι ενδεικτικό ότι από 
τις περίπου 100 ομάδες που φιλοξενήθηκαν στους τέσ-
σερεις προηγούμενους κύκλους του egg, οι 60 έχουν 
ήδη νομική μορφή και απασχολούν πάνω από 200 
άτομα, είπε ακόμα ο κ. Ιωάννου. Και πρόσθεσε: «Είμα-
στε πολύ υπερήφανοι που βοηθήσαμε στη δημιουργία 
βιώσιμων επιχειρηματικών σχημάτων με εξαιρετικά 
αποτελέσματα, δεδομένου ότι το 50% των εταιρειών 
αυτών, όχι μόνο είναι λειτουργικές, αλλά έχουν πραγ-
ματοποιήσει τζίρο άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ». Ο 
καθηγητής Βασίλειος Μακιός, γενικός διευθυντής του 
Corallia, τόνισε μεταξύ άλλων, ότι το Corallia, τόσο 
μέσω του egg όσο και άλλων προγραμμάτων για την 
προώθηση της καινοτόμου επιχειρηματικότητας που 
υλοποιεί, αλλά και των οικοσυστημάτων καινοτομίας 
(clusters) που αναπτύσσει, έχει αναδείξει και υποστη-
ρίξει με συνέπεια καινοτόμες προσπάθειες, με στόχο να 
διαμορφώσει μια κρίσιμη μάζα «θετικής ενέργειας» για 
την επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Το πρόγραμμα 
egg έχει επωάσει μέχρι σήμερα σχεδόν 100 ιδέες σε 
πραγματικές επιχειρήσεις.
 

ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΟΣ ΤΟυ ΧΡΟΝΟυ Η ΑΝΤΑγΩΝΙΣΤΙΚΗ δΙΑδΙΚΑΣΙΑ γΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕυΗ ΤΟυ 
βΟΑΚ, δΗΛΩΣΕ Ο πΕΡΙφΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
«Μέχρι τέλος του χρόνου, θα υπάρχει ανταγωνιστική 
διαδικασία για την ρεαλιστική πρόταση της Περιφέ-
ρειας για την κατασκευή του ΒΟΑΚ, με ρήτρα διαθε-
σιμότητας, χωρίς διόδια και χρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων» ανέφερε χθες ο 
περιφερειάρχης Σταύρος Αρναουτάκης, σε δηλώσεις 
του για τις συναντήσεις του με τον πρωθυπουργό, τα 
μέλη της κυβέρνησης και τους γενικούς γραμματείς 
υπουργείων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.  Όπως είπε, 
συζήτησε με τον πρωθυπουργό τις προτεραιότητες 
της Περιφέρειας, που είναι ο ΒΟΑΚ, το αεροδρόμιο 
Καστελίου, η αναβάθμιση του αεροδρομίου «Ν. Κα-
ζαντζάκης», η ασφάλεια του οδικού δικτύου κα. «Συ-
ζητήσαμε με τον πρωθυπουργό τα δυο έργα ΒΟΑΚ και 
το αεροδρόμιο Καστελίου, που για το επόμενο δίμηνο 
θα υπάρχει προσωρινός ανάδοχος με την τιμή που 
έχει δώσει η εταιρεία. Άρα, είναι δυο πολύ σημαντικά 
έργα, τα οποία είναι αναπτυξιακά για το νησί μας και 

μπορούμε να προσελκύουμε τουρίστες υψηλού επιπέ-
δου, αλλά πάνω από όλα για τους πολίτες της Κρήτης, 
να έχουμε ένα ασφαλές δίκτυο». Αναφερόμενος στις 
διαδοχικές συναντήσεις με τους γενικούς γραμμα-
τείς Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Στρατηγικού 
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) Παναγιώτη Κορκολή και 
Υποδομών, Γιώργο Δέδε, καθώς και την ειδική γραμ-
ματέα Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΑ, 
Ευγενία Φωτονιάτα, είπε ότι συζήτησαν για τον ΒΟΑΚ 
και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα προς το τέλος του 
χρόνου θα υπάρχει ανταγωνιστική διαδικασία για την 
πρόταση που έχει καταθέσει η Περιφέρεια Κρήτης, με 
ρήτρα διαθεσιμότητας και χρηματοδότηση από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και μάλιστα εκπρό-
σωπός της, αναμένεται σύντομα στο νησί. Επίσης, ο 
κ. Αρναουτάκης ανέφερε, ότι θεωρείται εγκεκριμένη 
χρηματοδότηση και έχουν προχωρήσει για την διακή-
ρυξη της μελέτης του στρατηγικού σχεδιασμού των 4 

εκατ. ευρώ, που αφορά τον στρατηγικό σχεδιασμό του 
Βόρειου Οδικού Άξονα, «αλλά μέχρι να φτάσουμε εκεί, 
έχουμε διασφαλίσει τα 20 εκατ. για την οδική ασφά-
λεια στον ΒΟΑΚ και θεωρώ ότι τα έργα μπορούν να 
δημοπρατηθούν μέχρι το καλοκαίρι και να έχουμε ένα 
ασφαλέστερο δίκτυο». Ακόμη, όπως τόνισε, μέσα στο 
επόμενο δίμηνο θα βγουν οι διαγωνισμοί για 450 ση-
μεία στο επαρχιακό δίκτυο του νησιού, που αφορά στη 
μελέτη της ΕΓΝΑΤΙΑΣ και τέλος ευχαρίστησε για άλλη 
μια φορά τον υπουργό, Αλέξη Χαρίτση, «γιατί πάντα 
η πόρτα του υπουργείου είναι ανοικτή και εξασφαλί-
ζουμε τις χρηματοδοτήσεις» ενώ σημείωσε: «Θεωρώ 
ότι τα έργα που θα βγουν για την οδική ασφάλεια θα 
ξεπεράσουν τα 100 εκατ. ευρώ».
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ΑΜΕΣΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ φΟΡΟΛΟγΙΚΗΣ ΕπΙβΑΡυΝΣΗΣ ζΗΤΑ ΕΚ ΝΕΟυ Ο ΣΕβ
Η δεύτερη αξιολόγηση ολοκληρώνεται σε κλίμα 
αφενός θετικών προσδοκιών για την ομαλοποίηση 
των συνθηκών χρηματοδότησης της οικονομίας και 
αφετέρου αρνητικών εκτιμήσεων για την μετάθεση 
των μέτρων άμβλυνσης της υπερφορολόγησης της 
οικονομίας για το 2020, επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδο-
μαδιαίο οικονομικό δελτίο, με το οποίο επανέρχεται 
στην ανάγκη για άμεση μείωση της φορολογικής 
επιβάρυνσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Σύνδεσμος 
υποστηρίζει ότι ενώ προβλέπεται με βεβαιότητα μεί-
ωση του αφορολόγητου το 2020 και άρα αύξηση της 
φορολογίας για ευρύτερες ομάδες του πληθυσμού, η 
μείωση των φορολογικών συντελεστών και το μέγεθός 
τους παραπέμπεται στις καλένδες, «με ελάχιστη ή μη-
δενική πιθανότητα υλοποίησης». Σύμφωνα με τον ΣΕΒ, 
η αβεβαιότητα του μεγέθους και της ίδιας της μείωσης 

των φορολογικών συντελεστών, είναι μη φιλική προς 
την ανάπτυξη, και καθηλώνει την οικονομική δραστη-
ριότητα αντί να παρακινεί την ιδιωτική οικονομία να 
κάνει επενδύσεις. Ο Σύνδεσμος υπογραμμίζει ακόμη 
ότι τα μεγάλα διαρθρωτικά ζητήματα της χώρας ου-
σιαστικά στον 8ο μνημονιακό χρόνο ακόμα χρονίζουν 
ή υποφέρουν από ημιτελή υλοποίηση. «Ζητήματα από 
τις εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ, την αγορά ενέργειας, τις 
αγορές δικτύων, την αδειοδότηση, την περιβαλλοντο-
λογική αδειοδότηση, χωροταξικά ζητήματα έως τις 
κρατικές προμήθειες και το εταιρικό δίκαιο, που είναι 
αντικείμενο «μεταρρυθμίσεων» από την αρχή των 
μνημονίων ακόμα σήμερα διαμορφώνουν τη λίστα 
δράσεων στο κείμενο του μνημονίου. Την ίδια ώρα, 
υπάρχουν ζητήματα που έχουν αφαιρεθεί γιατί οι δα-
νειστές θεωρούν ότι έχουν λυθεί, ενώ η αγορά γνωρίζει 

ότι αυτό δεν ισχύει, όπως στις οδικές εμπορευματικές 
μεταφορές όπου και τα μέτρα που έχουν νομοθετηθεί 
δεν εξασφάλισαν ουσιαστικές συνθήκες ανταγωνισμού 
και ο κλάδος έχει καταρρεύσει», αναφέρει χαρακτηρι-
στικά. Ο ΣΕΒ χαρακτηρίζει τέλος κυνική την πρόβλεψη 
του μνημονίου σύμφωνα με την οποία η μείωση των 
αντικειμενικών αξιών του ΕΝΦΙΑ να συνοδευτεί από 
αύξηση των συντελεστών. «Οι δημοσιονομικές επιδό-
σεις, αναφέρει, θα πρέπει να βασίζονται στο σχεδιασμό 
των φορολογικών συντελεστών και των εισφορών με 
βάση το τι είναι εύλογο να ζητάει το κράτος από όσους 
δραστηριοποιούνται και παραμένουν στη χώρα, και 
όχι με υπολογισμούς του τύπου «τόσα χρειαζόμαστε, 
αυτό τον συντελεστή θα βάλουμε και αν δεν πιάσουμε 
το στόχο θα τον αυξήσουμε».

ΕυΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΤΙΚΕΣ πΡΟΟπΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ δΙΑπΙΣΤΩΝΕΙ ΤΟ  ΙΟβΕ

ΣυΝΕδΡΙΑΣΕ γΙΑ πΡΩΤΗ φΟΡΑ Η ΕΚΕδδ  ΤΟυ ΑΝΑπΤυξΙΑΚΟυ ΣυΜβΟυΛΙΟυ γΙΑ ΤΗΝ 
ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗγΙΚΗ

Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές της οικονομίας μπορούν 
να θεωρηθούν θετικές, ανέφερε ο γενικός διευθυντής 
του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών 
(ΙΟΒΕ), Νίκος Βέττας μιλώντας σε συνέδριο της Ελληνικής 
Εταιρίας; Διοικήσεως Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Αυτό θα γί-
νει είπε ο κ. Βέττας στο βαθμό που, πρώτον, η εκκίνηση 
γίνεται από πολύ χαμηλή βάση (η οικονομία παραμένει 
στάσιμη από το 2014), δεύτερον, ότι οι ηλεκτρονικές πλη-
ρωμές οδηγούν σε καταγραφή υψηλότερου ποσοστού της 
οικονομίας, τρίτον, μειώνεται η αβεβαιότητα σε σχέση με 
την εκτέλεση του προγράμματος και τέταρτον βελτιώνε-
ται το κλίμα στο ευρωπαϊκό περιβάλλον. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ σχετικά με τις μεσοπρόθεσμες προοπτικές, ο 

κ.Βέττας εκτίμησε ότι υπάρχουν ασφαλώς ευκαιρίες, με 
βάση τη σημερινή σταθεροποίηση, όμως και σημαντικοί 
λόγοι για απουσία κάθε ίχνους εφησυχασμού. Αναφερό-
μενος στις κύριες προκλήσεις εστίασε, μεταξύ άλλων, στη 
στροφή του παραγωγικού υποδείγματος, αλλά και στις 
τεχνολογικές εξελίξεις που θα επιφέρουν πίεση σε δυο από 
τους κύριους τομείς, οι οποίοι στήριξαν την απασχόληση 
στο παρελθόν και διεκδικούν σημαντικό μέρος της προσο-
χής του τραπεζικού συστήματος: τις κατασκευές, όπου η 
έμφαση μετατίθεται από την κατασκευή νέων κατοικιών 
για Έλληνες και το λιανικό εμπόριο, όπου οι ψηφιακές τε-
χνολογίες δημιουργούν ευκαιρίες αλλά και πολύ μεγάλες 
προκλήσεις. Επίσης αναφέρθηκε στη στροφή σε εξωστρε-

φή και καινοτόμα επιχειρηματικότητα που προϋποθέτει 
επίσης μια νέα σχέση με τον δημόσιο τομέα και το κράτος. 
Αυτό σχετίζεται και με έναν νέο σχεδιασμό του φορολο-
γικού και ασφαλιστικού συστήματος. Όλα τα παραπάνω 
δεν αποτελούν πολυτέλεια αλλά ουσιώδεις προϋποθέσεις 
για την ουσιαστική έξοδο στις αγορές, όσο και για τη με-
σοπρόθεσμη ανάπτυξη. Αν παρερμηνευθεί η επίτευξη του 
πλεονάσματος για την τρέχουσα χρονιά ως λήξη της κρί-
σης στην ελληνική οικονομία θα είναι βαρύ λάθος και όχι 
το πρώτο ανάλογο που θα γίνεται -με κοινή ευθύνη στο 
εσωτερικό και το εξωτερικό της χώρας- κατά τη διάρκεια 
της εφαρμογής των προγραμμάτων προσαρμογής, εκτί-
μησε ο γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ.

«Μετά τη συμφωνία με τους θεσμούς, μια συμφωνία δύσκο-
λη, είναι η πρώτη φορά μετά. από επτά χρόνια κρίσης που μι-
λάμε με ουσιαστικούς και ρεαλιστικούς όρους για την Ελληνι-
κή οικονομία και για τη διαμόρφωση μόδας νέας στρατηγικής 
ανάπτυξης». Αυτό υπογράμμισε ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, στη χθεσινή, πρώτη συνεδρί-
αση της Επιτροπής Κοινωνικών Εταίρων και Δημόσιας Διοί-
κησης (ΕΚΕΔΔ) του Αναπτυξιακού Συμβουλίου, με θέμα την 
Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική 2017-2021. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η επιτροπή αποτελείται από εκπροσώπους των κοι-
νωνικών εταίρων των τοπικών και περιφερειακών Αρχών της 
χώρας και της δημόσιας διοίκησης, σε επίπεδο γενικών γραμ-
ματέων υπουργείων και, μεταξύ άλλων, παρέχει γνώμη προς 
την Επιστημονική Επιτροπή, για επίκαιρα ζητήματα αναπτυ-

ξιακής πολιτικής, αξιολογεί την εφαρμοζόμενη αναπτυξιακή 
πολιτική και υποβάλλει προτάσεις σχετικά με τη βελτίωση του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού. Όπως σημείωσε ο κ. Χαρίτσης, η 
αντιμετώπιση χρόνιων παθογενειών αποτελεί κεντρική στό-
χευση για τη δουλειά που πρέπει να γίνει το επόμενο διάστημα 
η οποία, πρόσθεσε ο ίδιος, αφορά στο σύνολο της κοινωνίας 
και όχι ένα υπουργείο ή μία κυβέρνηση. Επιδίωξη είναι η 
ανάπτυξη να κινείται στον αντίποδα της εσωτερικής υποτί-
μησης και απαξίωσης της εργασίας που είχε ως επακόλουθο 
τη μαζική φυγή των νέων επιστημόνων στο εξωτερικό, να 
δημιουργεί ποιοτικά και ανταγωνιστικά εξαγώγιμα προϊόντα 
και υπηρεσίες, να προσελκύει επενδύσεις αλλά όλα αυτά με 
δεδομένο ότι θα δημιουργεί ποιοτικές και σταθερές θέσεις 
εργασίας. Ο αναπληρωτής υπουργός ανέφερε ότι σχεδιάζεται 

ένα νέο πλαίσιο για τις άμεσες ξένες επενδύσεις οι οποίες δεν 
θα αποτελούν τροχοπέδη για άλλες αναπτυξιακές δραστηριό-
τητες και θα στηρίζουν την εργασία. «Δεν θα γίνονται δηλαδή 
με όρους κερδοσκοπικής φούσκας» όπως είπε.  Ο κ. Χαρίτσης 
ανακοίνωσε  ότι το επόμενο διάστημα αναμένεται νέα νομο-
θετική παρέμβαση για την εποπτεία της αγοράς και ενίσχυση 
ελεγκτικών μηχανισμών. Ο γενικός γραμματέας Στρατηγικών 
Ιδιωτικών Επενδύσεων Λόης Λαμπριανίδης υπογράμμισε ότι 
επιβάλλεται η αλλαγή του αναπτυξιακού υποδείγματος της 
χώρας που θα δώσει λύσεις στο αδιέξοδο της ανεργίας και τη 
φυγή του επιστημονικού προσωπικού. Με μείωση των υπερ-
βολικών ανισοτήτων κοινωνικών και περιφερειακών.
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πΕΝΤΕ ΜΕ ΕξΙ ΚΑΝΑΛΙΑ υψΗΛΗΣ ΕυΚΡΙΝΕΙΑΣ ΘΑ ΧΩΡΑ ΤΟ φΑΣΜΑ ΜΕΤΑ ΤΟ 
2020, δΗΛΩΣΕ Ο πΡΟΕδΡΟΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΤΗ βΟυΛΗ 

Το θέμα του αριθμού των τηλεοπτικών αδειών πανελ-
λήνιας εμβέλειας που μπορεί να προκηρυχθούν, κυ-
ριάρχησε κατά τη χθεσινή συνεδρίαση της Επιτροπής 
Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, κατά τη συζήτηση 
επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων του 2015 της Εθνικής 
Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ), 
με τη συμμετοχή του προέδρου της ΕΕΤΤ Δημήτρη 
Τσαμάκης και του αντιπρόεδρο Νίκου Παπαουλάκη. 
Σύμφωνα με αναλυτικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. 
Τσαμάκης υποστήριξε ότι με βάση την παρούσα τεχνο-
λογία, μετά το 2020 όταν και θα παραχωρηθεί μέρος 
του ψηφιακού φάσματος στην κινητή τηλεφωνία για 
το 5G, χωράνε 5 με 6 κανάλια υψηλής ευκρίνειας. Σύμ-
φωνα με τον κ. Τσαμάκη, το υπάρχον φάσμα επέτρεπε 
8-10 κανάλια, αλλά μετά το 2020, θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη η υποχρεωτική μείωση του φάσματος, λόγω 
του μερίσματος 2, το οποίο θα φύγει από την ψηφιακή 
εκπομπή, θα πάει στους κινητούς, θα το δημοπρατή-
σουν σε περίπου 3 χρόνια. Το θέμα των τηλεοπτικών 
αδειών έθεσαν στην Επιτροπή Θεσμών της Βουλής, ο 
πρώην πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Ευάγγελος Βενιζέλος κα-
θώς και οι βουλευτές, της ΝΔ Γιάννης Τραγάκης, και 
της Ένωσης Κεντρώων Μάριος Γεωργιάδης, κατά την 
συζήτηση επί της έκθεσης πεπραγμένων του 2015 της 
Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεί-
ων. Τόσο ο κ. Τσαμάκης όσο και ο κ. Παπαουλάκης 
έκαναν λόγο για εξαιρετικές σχέσεις που υπάρχουν 
μεταξύ ΕΕΤΤ και υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, δι-
ευκρίνισαν ότι δεν έχει καμία ευθύνη η αρμοδιότητα 
για τον αριθμό των τηλεοπτικών αδειών η ανεξάρτητη 
αρχή και τόνισαν ότι για την διαγωνιστική διαδικασία 
η απόφαση του ΣτΕ είναι ξεκάθαρη, «αρμόδιο είναι το 
ΕΣΡ». «Το θέμα του αριθμού των τηλεοπτικών αδειών 

δεν είναι ευθύνη μας ούτε και μας πέφτει λόγος», δή-
λωσε ο κ. Τσαμάκης, ενώ απαντώντας στον κ. Βενιζέλο 
για το αν έχει η ΕΕΤΤ επαφή με το ΕΣΡ για την διαδικα-
σία αδειοδότησης των τηλεοπτικών σταθμών ανέφερε 
χαρακτηριστικά: «Η απόφαση του ΣτΕ για το ποιος 
θα κάνει τη διαγνωστική διαδικασία είναι σαφής. Το 
ΕΣΡ είναι αρμόδιο. Το ΕΣΡ μας απηύθυνε ερωτήματα 
τεχνικής φύσεως όπως για το πόσοι σταθμοί χωράνε 
στο φάσμα, και στείλαμε πλήρης απαντήσεις με ουδε-
τερότητα. Εμείς κάναμε αναγωγή ανά πολυπλέκτη, και 
εκεί σταματάμε. Δεν έχουμε ευθύνη, ούτε μας πέφτει 
λόγος για το πόσες άδειες θα αποκτηθούν. Σε δύο επι-
στολές μας απαντήθηκαν όλα τα ερωτήματα που έθεσε 
το ΕΣΡ. Τι θα γίνει μετά με το «μέρισμα 2», είναι πολι-
τική απόφαση. Η απομείωση του φάσματος σημαίνει 
και περιορισμό χωρητικότητας». Όπως εξηγήθηκε, η 
Ελλάδα μαζί με τις χώρες της ΕΕ είναι υποχρεωμένες 
να προχωρήσουν σε μείωση του διαθέσιμου φάσματος 
για εκπομπή προγράμματος -το λεγόμενο «μέρισμα 2», 
ώστε ένα μέρος του να δοθεί στην κινητή τηλεφωνία 
για νέες τεχνολογίες Η διαδικασία αυτή είναι σε εξέ-
λιξη και ολοκληρώνεται στο τελευταίο τρίμηνο του 
2017. Ο κ. Τσαμάκης υπογράμμισε ότι η ευθύνη για 
το «ψηφιακό μέρισμα 2» δεν ανήκει στην ΕΕΤΤ αλλά 
στο υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, που μαζί με την 
ομάδα επιστημόνων που έχει συγκροτήσει, και δύο 
από τα έξι στελέχη της προέρχονται από την ΕΕΤΤ, θα 
ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις. Σε ερώτηση του 
κυρίου Τραγάκη, «αν επιμένει στην ίδια άποψη που 
είχε εκφράσει παλαιότερα για την δυνατότητα χορήγη-
σης 10 τηλεοπτικών αδειών πανελλήνιας συχνότητας», 
αλλά και του κ. Γεωργιάδη, που τον κάλεσε «να δώσει 
σαφή απάντηση για το πόσα κανάλια χωράει το φά-
σμα και αν ενστερνίζεται την άποψη του υπουργείου 
Ψηφιακής Πολιτικών, για τη δυνατότητα μόνο τεσσά-
ρων τηλεοπτικών καναλιών», ο κ. Τσαμάκης απάντησε 
λέγοντας χαρακτηριστικά: «Όταν έγινε η συζήτηση για 
τις άδειες δεν ήμουν υποχρεωμένος να ξέρω για το 
μέρισμα. Όταν κουβέντιασα με επιστήμονες κατάλαβα 
ότι υπάρχει περιορισμός στο εύρος των συχνοτήτων 

λόγω του δεύτερου μερίσματος. Θα πρέπει να ολοκλη-
ρωθεί η διαβούλευση για το μέρισμα, να δούμε τι θα 
πάρουμε, και το ΕΣΡ θα αποφασίσει για την χωρητι-
κότητα. Το τι τεχνολογία θα επιλέξουμε, αν επιλέξουμε 
την υπάρχουσα ή άλλη, το υπουργείο είναι αρμόδιο. 
Είναι πολιτικό και όχι τεχνικό το θέμα να μείνουμε με 
την ίδια τεχνολογία ή να την αλλάξουμε. Τότε είχα 
πει ότι πάμε για 6-7 διαύλους με ασφάλεια και μπορεί 
να κάνει προκήρυξη με πέντε διαύλους. Με αυτά τα 
σημερινά δεδομένα και με κάποια σχετική ασφάλεια 
μπορούμε να πάμε για 6 συχνότητες και με επισφάλεια 
μπορούμε να πετύχουμε και 8, αλλά αυτό θα το ξέρου-
με το 2018. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε 
τίποτα, να δώσουμε εμείς νούμερα. Αν το πω είναι σαν 
να κάνω πολιτική. Συμβουλές δίνουμε εμείς, τα ξέρει 
ο υπουργός όπως και το ΕΣΡ. Εμείς είπαμε ποια είναι 
η τεχνική δυνατότητα και με τι τεχνολογία από εκεί 
και πέρα είναι θέμα πολιτικών αποφάσεων αν πάμε σε 
άλλη τεχνολογία με μεγάλη επιβάρυνση». Ωστόσο, ο κ. 
Παπαουλάκης υποστήριξε ότι με την αξιοποίηση και 
εφαρμογή της νέας τεχνολογίας δίνεται η δυνατότητα 
να αυξηθούν από 9 μέχρι και 18. Ο αντιπρόεδρος της 
ΕΕΤΤ είπε ότι εάν η Ελλάδα διαπραγματευτεί μπορεί να 
μεγαλώσει το φάσμα της, διεκδικώντας περισσότερους 
πολυπλέκτες, καθώς και ότι με μια απλή και εύκολη 
αλλαγή της τεχνολογίας χωρίς επιβάρυνση για τους 
πολίτες, όπως για παράδειγμα με ένα υβρίδιο σημε-
ρινής τεχνολογίας «Τ» και της αναβαθμισμένης «Τ2», 
η δυνατότητα ανεβαίνει στην ταυτόχρονη μετάδοση 
12 επιπλέον σταθμών. Ο κ. Παπαουλάκης διευκρίνισε 
αργότερα στους δημοσιογράφους ότι η Ελλάδα έχει 8 
πολυπλέκτες και ότι με την ισχύουσα τεχνολογία, την 
«τεχνολογία Τ», χωράνε 3 κανάλια standard definition 
και 3 κανάλια high definition ταυτόχρονα. Με βάση 
αυτό, όπως είπε, ακόμη και με τη σημερινή τεχνολογία 
και υπολογίζοντας μόνο 5 πολυπλέκτες, χωράνε του-
λάχιστον 9 τηλεοπτικοί σταθμοί πέραν των κρατικών 
καναλιών.

EurOstat: ΜΕΙΩΘΗΚΑΝ ΚΑΤΑ 3,3% πΕΡυΣΙ ΟΙ ΕΚπΟΜπΕΣ CO2 ΤΗΣ ΕΛΛΑδΑΣ
Μειώθηκαν κατά 0,4% πέρυσι οι εκπομπές CO2 στην 
Ευρώπη, σύμφωνα με την Eurostat. Οι εντονότερες 
μειώσεις παρατηρήθηκαν στη Μάλτα και τη Βουλ-
γαρία, ενώ οι μεγαλύτερες αυξήσεις στη Φινλανδία 

και την Κύπρο. Πιο αναλυτικά, αύξηση σημείωσαν οι 
ρύποι σε Φινλανδία (8,5%), Κύπρο (7%), Σλοβενία 
(5,8%) και Δανία (5,7%), ενώ κινήθηκαν πτωτικά σε 
επτά κράτη-μέλη όπως η Μάλτα (-18,2%), Βουλγαρία 

(-7%), Πορτογαλία (-5,7%) και Βρετανία (-4,8%). Τέ-
λος, στην Ελλάδα παρατηρήθηκε πτώση 3,3% στους 
ρύπους, ενώ η χώρα μας ευθυνόταν πέρυσι για το 
2,2% των συνολικών ρύπων της Ε.Ε.
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ΤΟ “ΕξυπΝΟ” ΤΡυπΑΝΙ ΟΜΑδΑΣ ΕΛΛΗΝΩΝ φΟΙΤΗΤΩΝ ΑπΕΣπΑΣΕ ΤΟ 2Ο 
βΡΑβΕΙΟ ΣΕ δΙΕΘΝΗ δΙΑγΩΝΙΣΜΟ 

Ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι ένα «έξυπνο» τρυ-
πάνι, που καταγράφει τις κινήσεις του και παρακολου-
θεί τη «συμπεριφορά» του κατά τη χρήση, παρέχοντας 
πολύτιμες πληροφορίες στους κατασκευαστές του για 
τον σχεδιασμό επόμενων βελτιωμένων εκδόσεων, δη-
μιούργησε πενταμελής ομάδα Ελλήνων φοιτητών. Τρεις 
φοιτητές οικονομικών επιστημών, του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας (Γιώργος Φόρογλου, Γιώργος Χάτσιος, 
Κωνσταντίνος Μουταφίδης) και δύο φοιτητές του Τμή-
ματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ (Λευτέρης 
Αδαλάκης, Γιώργος Κυριαζίδης) ένωσαν τις δυνάμεις 
τους, για να υλοποιήσουν μία ιδέα, η οποία τελικά τους 
εξασφάλισε τη δεύτερη θέση σε διεθνή διαγωνισμό 
πολυεθνικής εταιρείας προϊόντων για επαγγελματίες 
στον οικοδομικό και κατασκευαστικό χώρο, που διεξή-
χθη στην Κουάλα Λουμπούρ της Μαλαισίας. Η ομάδα 
«HoT», συμμετείχε στον διαγωνισμό «The 2017 Hilti 
Internet of Things Competition», με θέμα την αξιοποί-
ηση της τεχνολογίας Internet of things (IoT) και στόχο 
τη βελτίωση της ψηφιακής εμπειρίας των πελατών της 
εταιρείας. Η πρόταση που κατέθεσε η ομάδα αφορούσε 
ένα τρυπάνι κατεδαφίσεων που μπορεί να αναγνωρίζει 
τι υλικά τρυπάει, με πολλαπλά οφέλη για την εταιρία και 
τον χρήστη του εργαλείου. Στο τρυπάνι προστέθηκαν 
τέσσερις αισθητήρες, οι οποίοι συλλέγουν δεδομένα 
κατά τη χρήση και στη συνέχεια τα μεταβιβάζουν στο 
τμήμα μάρκετινγκ της εταιρείας. Ο Γιώργος Φόρογλου, 
αρχηγός της ομάδας και υπεύθυνος για την ανάλυση 
των δεδομένων, απόφοιτος πλέον του τμήματος Λο-
γιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας, ήταν εκείνος που ξεκίνησε την προσπάθεια 
για τη δημιουργία της ομάδας. «Η ομάδα ξεκίνησε μέσα 
στο 2016, σαν ερευνητική ομάδα πάνω στο IoT, από 
εμένα και τους δύο συναδέλφους μου στο Πανεπιστή-
μιο Μακεδονίας. Θέλοντας να προχωρήσουμε σε κάτι 
πιο πρακτικό εντοπίσαμε τον διαγωνισμό. Έψαξα μέσα 
από κοινότητες φοιτητών για άτομα στους Ηλεκτρολό-

γους Μηχανικούς της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ. 
Αφού φτιάξαμε την ομάδα ξεκίνησε ο σχεδιασμός του 
προϊόντος με παράλληλη δουλειά, συντονισμό και ανά-
λυση δεδομένων κάθε τομέα. Καταθέσαμε τα σχέδια και 
αφού μας ειδοποίησαν ότι περάσαμε στην τελική φάση 
του διαγωνισμού, στις 8 καλύτερες ομάδες, πήγαμε στη 
Μαλαισία για να παρουσιάσουμε αυτό που σχεδιάσαμε, 
να εξηγήσουμε πώς «κουμπώνει» το πρότζεκτ στην εται-
ρεία και πιο είναι το πλεονέκτημα για τον πελάτη. Μετά 
τον διαγωνισμό τρία από τα πέντε μέλη της ομάδας 
κλήθηκαν να δώσουν συνεντεύξεις και για δουλειά, ενώ 
ένας από τους μηχανικούς προσελήφθη στο ερευνητικό 
κέντρο της εταιρείας στη Γερμανία», δήλωσε στο ΑΠΕ - 
ΜΠΕ ο κ.Φόρογλου. «Η εταιρεία εκτίμησε αφενός ότι κα-
ταφέραμε να υλοποιήσουμε κάτι πραγματικό, μία καλή 
ιδέα την πραγματοποιήσαμε και αφετέρου ότι η σύσταση 
της ομάδας μας είχε μία ολιστική προσέγγιση. Ήταν κάτι 
τελείως καινούριο σε επίπεδο ενώσεως δύο πανεπιστη-
μίων και πιστεύω ότι δείχνει ότι ο ένας χρειάζεται τον άλ-
λον για να γίνει μία ιδέα πράξη», εξήγησε. «Πήραμε ένα 
κρουστικό τρυπάνι της εταιρείας και εφαρμόσαμε τους 
αισθητήρες, οι οποίοι μετρούν στοιχεία όπως η πίεση, οι 
στροφές του τρυπανιού και παρέχουν στην κατασκευ-
άστρια εταιρεία δεδομένα, η επεξεργασία των οποίων 
μπορεί να είναι κρίσιμη για την ανάπτυξη νέων προϊό-
ντων και τον σχεδιασμό πιο στοχευμένων προωθητικών 
ενεργειών. Μία μετατροπή κόστους 40 δολαρίων, σε ένα 
τρυπάνι που πωλείται 1000 ευρώ, δημιούργησε ένα ερ-
γαλείο με προστιθέμενη αξία για την εταιρεία», ανέφερε 
στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Κωνσταντίνος Μουταφίδης, υπεύθυνος 
της ομάδας για το μάρκετινγκ, φοιτητής στο 3ο έτος του 
τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων. Η 
ομάδα «Hot» θα επιδιώξει την κατοχύρωση της ευρεσι-
τεχνίας της, με στήριξη και από τις πρυτανικές Αρχές του 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας, την οποία μετέφερε στους 
φοιτητές κατά την απονομή τιμητικών επαίνων ο Αν. 
Πρύτανη, καθηγητής Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος.

-»Εφευρέτης και πανεπιστήμιο θα κατοχυρώ-
νουν τις πατέντες»:  «Ένα πρόβλημα στα Πανεπι-
στήμια είναι ότι δεν υπάρχει κάποια βοήθεια σε όσους 
φοιτητές - ερευνητές, ή μέλη ΔΕΠ, πιστεύουν ότι μπο-
ρούν να κατοχυρώσουν κάποια ιδέα ως πατέντα, αλλά 
δεν γνωρίζουν το πλαίσιο, δεν έχουν την τεχνογνωσίαν 
ή τον χρόνο και έτσι ιδέες που θα μπορούσαν να προχω-
ρήσουν μένουν στα συρτάρια», δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ 
ο κ. Παπαδόπουλος, γνωστοποιώντας ότι το ΠΑΜΑΚ 
μελετά ήδη τη δυνατότητα δημιουργίας εξειδικευμένου 
Γραφείου, με αντικείμενο την κατοχύρωση των ευρε-
σιτεχνιών.  «Η δημιουργία μίας τέτοιας υπηρεσίας θα 
βοηθά όχι μόνο όσους έχουν μία καλή ιδέα, αλλά θα 
έχει και οικονομικά οφέλη για το Πανεπιστήμιο, σε μία 
περίοδο που η αυτοχρηματοδότηση είναι αναγκαία. Ο 
εφευρέτης μαζί με το Πανεπιστήμιο θα είναι συνδικαιού-
χοι όσον αφορά την κατοχύρωση πατέντας. Η συμφωνία 
πανεπιστημίου - εφευρέτη θα αφορά τα ποσοστά συνεκ-
μετάλλευσης και από εκεί και πέρα επόμενο βήμα είναι 
πώς θα περάσει η ιδέα στην παραγωγή και στις επιχειρή-
σεις, πώς θα διαχυθεί η ευρεσιτεχνία», ανέφερε ο αντι-
πρύτανης. Ο καθηγητής επισήμανε ότι η έρευνα στην 
Ελλάδα είναι προχωρημένη, όμως στις αξιολογήσεις 
των πανεπιστημίων και στους δείκτες που αναφέρονται 
οι πατέντες και οι ευρεσιτεχνίες «μας κερδίζουν κατά 
κράτος». Όπως εξήγησε, μία υπηρεσία όπως αυτή που 
σχεδιάζεται στο ΠΑΜΑΚ «θα βοηθά την πανεπιστημιακή 
κοινότητα στη διασύνδεση με την αγορά εργασίας και 
τις επιχειρήσεις, αλλά τελικά θα βελτιώσει και τη θέση 
των Πανεπιστημίων», ενώ «και οι φοιτητές, ειδικά στο 
ξεκίνημα της καριέρας τους, είναι πολύ σημαντικό ότι θα 
ξέρουν πως αυτό για το οποίο εργάστηκαν, μπορεί να 
έχει προεκτάσεις και να μη μείνει απλά σε έναν έπαινο ή 
μία μικρή οικονομική επιβράβευση σε κάποιον διαγω-
νισμό».

Υπηρεσία κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών θα δημιουργήσει το ΠΑΜΑΚ

πΡΩΤΟβΟυΛΙΑ ΤΟυ δΗΜΟυ ΧΑΝΙΩΝ  γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑδΕΙξΗ ΟΧυΡΩΝ ΤΗΣ πΟΛΗΣ
Ολοκληρωμένη πρόταση για την ανάδειξη και αξιοποίηση 
του οχυρωματικού συμπλέγματος Ιτζεδίν-Κούλε-νησίδα 
Σούδας, με στόχο τη δημιουργία μίας πολιτιστικής δια-
δρομής, επεξεργάζεται η δημοτική Αρχή Χανίων γράφει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Αυτό έγινε γνωστό κατά την υπογραφή, 
στο δημαρχείο, της σύμβασης του έργου που αφορά 
την άρση της επικινδυνότητας μέρους του φρουρίου, το 
οποίο βρίσκεται πάνω στη νησίδα Σούδας. Αντικείμενο 

του έργου είναι η συντήρηση και η επισκευή για την άρση 
της επικινδυνότητας τμήματος φρουρίου στη νησίδα, 
ειδικότερα στα τμήματα εκατέρωθεν της πύλης εισόδου, 
την αποκατάσταση τμήματος των λίθων δόμησης και του 
συνδετικού κονιάματος του δυτικού τοίχου. Σε δήλωσή 
του, ο δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβουκας, επισημαίνει 
ότι στόχος της δημοτικής Αρχής είναι να καταστεί και πάλι 
επισκέψιμη, μετά από χρόνια, η νησίδα της Σούδας, με τη 

διασφάλιση της πρόσβασης των επισκεπτών στο Ενετικό 
Φρούριο. «Το ζήτημα εστιάζεται σε μία πύλη, κάτω από 
την οποία διέρχονται οι επισκέπτες και η οποία αντιμετω-
πίζει πρόβλημα ετοιμορροπίας. Είμαστε αισιόδοξοι ότι με 
την ολοκλήρωση των εργασιών θα γίνει ξανά προσβάσι-
μη η νησίδα», τονίζει ο κ. Βάμβουκας.
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Χρέη και κατασχέσεις «πνίγουν» την πραγματική οικονο-
μία και τους φορολογούμενους, που αδυνατούν πλέον να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς τις εφορίες, 
λόγω της επί σειρά ετών εφαρμογής των μνημονιακών 
μέτρων λιτότητας.
Τον Μάρτιο οι φορολογούμενοι άφησαν απλήρωτους φό-
ρους και πρόστιμα ύψους 658 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα 
τα χρέη από τις αρχές του τρέχοντος έτους να ανέρχονται σε 
3,277 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές οφειλές προς το Δημόσιο 
να διαμορφωθούν σε 94,3 δισ. ευρώ.
Είναι μάλιστα αξιοσημείωτο ότι την ίδια ώρα στο πρώτο 
τρίμηνο του 2017 οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων, κυρίως 
προς τις επιχειρήσεις, ξεπερνούν το 1,9 δισ. ευρώ - μάλιστα 
το 1,1 δισ. ευρώ αντιστοιχεί σε αιτήσεις που δεν έχουν πάρει 
καν σειρά για εκκαθάριση.
Από την άλλη πλευρά, τον Μάρτιο έγιναν επιπλέον 16.406 
κατασχέσεις σε καταθέσεις, μισθούς, συντάξεις και λοιπά 
εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του Δη-
μοσίου, φυσικών και νομικών προσώπων, ενώ συνολικά 
στο πρώτο τρίμηνο οι ΔΟΥ, τα Ελεγκτικά Κέντρα και η Επι-
χειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, στην προσπάθειά τους να 
εισπράξουν μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών, επέβαλαν 
αναγκαστικά μέτρα σε 50.389 φορολογούμενους.
Ενδεικτικό εξάλλου του αδιεξόδου που επικρατεί στην αγο-
ρά, με βάση και τα επίσημα στοιχεία που έδωσε χθες στη 
δημοσιότητα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, απο-
τελεί το γεγονός ότι συνολικά μέχρι σήμερα: ´ 3.974.364 
φορολογούμενοι εμφανίζονται με χρέη προς Δημόσιο ´ 
σε 1.623.306 από τους εν λόγω οφειλέτες μπορούν να επι-
βληθούν αναγκαστικά μέτρα είσπραξης και ´ σε 889.455 
έχουν ήδη επιβληθεί τα συγκεκριμένα μέτρα.
Θα πρέπει πάντως να αναφερθεί, όπως προκύπτει από τα 
ίδια στοιχεία της ΑΑΔΕ, ότι για μια ακόμη φορά τον Μάρτιο 
τηρήθηκε η «παράδοση», καθώς καταγράφηκαν οι λιγότε-
ρες ληξιπρόθεσμες οφειλές, αφού οι απλήρωτοι φόροι και 
πρόστιμα ήταν 658 εκατ. ευρώ.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι κάθε Μάρτιο τα ληξιπρόθεσμα 
χρέη παρουσιάζουν τη μικρότερη αύξηση, σε σχέση με 
τους υπόλοιπους μήνες του έτους, καθώς δεν υπάρχουν 
σημαντικές υποχρεώσεις για τους φορολογούμενους.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τον Μάρτιο του 2016 οι φόροι 
που έμειναν απλήρωτοι είχαν διαμορφωθεί στα 881 εκατ. 
ευρώ, τον ίδιο μήνα του 2015 σε 331,4 εκατ. ευρώ, τον 
ίδιο μήνα του 2014 ήταν 488,9 εκατ. ευρώ και τον Μάρτιο 
του 2013 είχαν φθάσει τα 185,13 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο 
εισπράξεων, από τα παλαιό χρέη, που ξεπερνούν τα 91 δισ. 
ευρώ, έχουν μπει στα κρατικά ταμεία 879 εκατ. ευρώ και με 
δεδομένο ότι έως το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχουν 
εισπραχθεί περίπου 250 εκατ. ευρώ περισσότερα από το 
2016, δηλαδή 2,7 δισ. ευρώ έναντι 2,475 δισ. ευρώ πέρυσι, 
η ένταση των αναγκαστικών μέτρων θα αυξηθεί.

δΙπΛΗ ΘΗΛΙΑ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 

πΡΩΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΜΕΤΑ Η δΟΣΗ ΚΑΙ 
βΛΕπΟυΜΕ γΙΑ ΧΡΕΟΣ

Η ΝΑυΤΕΜπΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                    05/05/2017

ΕΛΕυΘΕΡΟΣ ΤυπΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-6-7                                                     05/05/2017

Για τον λόγο αυτό εξάλλου και το ποσοστό εισπράξεων επί 
των νέων χρεών θα πρέπει να ενταθεί τους επόμενους μήνες, 
αφού από το 11,3% που βρίσκεται σήμερα θα πρέπει τον Δε-
κέμβριο να έχει υπερδιπλασιαστεί φτάνοντας στο 24%.
Σε κάθε περίπτωση, βέβαια, υπενθυμίζεται ότι το μεγαλύτερο 
μέρος των ληξιπρόθεσμων χρεών, περίπου τα 70 δισ. ευρώ, 
θεωρείται μη εισπράξιμο, αφού πρόκειται για οφειλές δημο-
τικών επιχειρήσεων, δημοσίων οργανισμών, πτωχευμένων 
επιχειρήσεων, ποσά που βεβαιώθηκαν σε πλασματικούς 
ΑΦΜ, καθώς επίσης και υπέρογκα πρόστιμα του παλαιού 
Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και άλλων νομοθετικών ρυθ-
μίσεων που είναι αδύνατο να εξοφληθούν.
Οι υπόχρεοι φυσικά που έχουν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν 
τις οφειλές τους δεν έχουν πολλές επιλογές, παρά μόνο τη μο-
ναδική πάγια ρύθμιση μέσω της οποίας μπορούν να εξοφλή-
σουν τα χρέη τους σε 12 δόσεις και σε εξαιρετικές περιπτώσεις 
σε 24.
•  Στα 22,4 δισ. ευρώ εκτινάχθηκαν οι οφειλές στο ΚΕΑΟ 
Στα 22.492.806.684 ευρώ (τρέχον υπόλοιπο) εκτινάχθηκε το 
σύνολο των οφειλών προς το ΚΕΑΟ, καθώς μέσα στο πρώ-
το τρίμηνο του 2017 εντάχθηκε σε αυτό ένας μεγάλος όγκος 
οφειλών ύψους 4.681.730.997 ευρώ, που αφορά 335.925 
οφειλέτες.
Επισημαίνεται ότι στο τέλος του 2016 το τρέχον υπόλοιπο των 
οφειλών είχε διαμορφωθεί στα 17.538.829.417 ευρώ, ενώ 
από 1.1.2017 διαβιβάστηκαν με Υπουργική Απόφαση στο 
Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών αφενός οι μη ρυθ-
μισμένες οφειλές κάτω των 5.000 ευρώ και αφετέρου οι μη 
ρυθμισμένες οφειλές άνω των 5.000 ευρώ που δεν πληρού-
σαν τα παλαιότερα κριτήρια για διαβίβαση των θεωρητικά 
εισπράξιμων οφειλών στο ΚΕΑΟ. Ενδεικτικό της οικονομικής 
δυσχέρειας στην οποία βρίσκονται δεκάδες χιλιάδες οφειλέτες 
του ΚΕΑΟ, είναι το γεγονός ότι πολλοί απ’ αυτούς χάνουν τη 
ρύθμιση των 100 δόσεων, επειδή αδυνατούν να πληρώσουν 
ακόμη και μηνιαία δόση των 50 ευρώ.
Από την αρχή λειτουργίας του ΚΕΑΟ μέχρι 31/3/2017 εντά-
χθηκαν συνολικά 468.762 οφειλέτες του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (93% 
των οφειλετών του τ. ΙΚΑ-ΕΤΑΜ), 136.678 οφειλέτες του τ. 
ΟΑΕΕ, 57.066 οφειλέτες του τ. ΟΓΑ και 2.989 οφειλέτες του τ. 
ΕΤΑΑ.
Σύμφωνα με την 1η τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπρα-
ξης Ασφαλιστικών Οφειλών, οι συνολικές εισπράξεις του 
εντός του 2017 (Ιανουάριος - Μάρτιος 2017) ανέρχονται σε 
212.598.610 ευρώ, ενώ από την έναρξη της λειτουργίας του 
έχουν εισπραχθεί 2.024.088.917 ευρώ.
Από τα στοιχεία της έκθεσης σχετικά με τις απώλειες ρυθμίσε-
ων του Ν. 4321/2015 προκύπτει ότι στο 68% των περιπτώσε-
ων απώλειας, το ποσό της μηνιαίας δόσης ήταν ύψους 50300 
ευρώ. Από τους 41.736 οφειλέτες του ΚΕΑΟ που απώλεσαν 
τη ρύθμιση του Ν. 4321/2015, οι 6.171 έχουν υπαχθεί στην 
πάγια ρύθμιση.
Σε εφαρμογή της νέας Υπουργικής Απόφασης για τη διαβίβα-
ση των οφειλών, μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017 εντάχθη-
καν στο ΚΕΑΟ 335.925 οφειλέτες με συνολικές οφειλές ύψους 
4.681.730.997 ευρώ. Με την εφαρμογή των νέων κριτηρίων 

Πρώτα θα ψηφίσετε τα προαπαιτούμενα και στη συνέχεια θα 
προχωρήσει η εκταμίευση της δόσης των 7 δις. ευρώ, ξεκα-
θάρισαν χθες στις Βρυξέλλες οι Ευρωπαίοι τεχνοκράτες του 
Euroworking Group, οι οποίοι ενέκριναν χθες την προκαταρ-
κτική συμφωνία της Αθήνας.
To EWG, μετά την αποτίμηση της δεύτερης αξιολόγησης του 
ελληνικού προγράμματος που έκανε, καλωσόρισε τη συμ-
φωνία μεταξύ ελληνικών αρχών και θεσμών σε ένα πακέτο 

(Συνέχεια στη σελίδα 15)

διαβίβασης οφειλών, στο τέλος Ιανουάριου εντάχθηκαν 
313.108 οφειλέτες από το τ. ΙΚΑ ΕΤΑΜ.
Οι επιχειρησιακές διαδικασίες για την ένταξη των οφειλετών 
και από τους λοιπούς τ. ΦΚΑ είναι σε εξέλιξη και η ένταξη 
αναμένεται να ολοκληρωθεί στο αμέσως επόμενο χρονικό 
διάστημα.
Εντός του πρώτου τριμήνου 2017, λόγω και της ένταξης ενός 
μεγάλου όγκου οφειλετών στο ΚΕΑΟ, το τρέχον υπόλοιπο 
των οφειλών που διαχειρίζεται το ΚΕΑΟ αυξήθηκε κατά 
4.953.977.267 ευρώ σε σχέση με το τέλος Δεκεμβρίου 2016.
Από αυτά, τα 2.404.536.584 ευρώ είναι αύξηση στις κύριες 
οφειλές και τα 2.549.440.683 ευρώ αύξηση στα πρόσθετα 
τέλη.
Από την έναρξη λειτουργίας του ΚΕΑΟ μέχρι το τέλος Δεκεμ-
βρίου 2016 έχουν αποσταλεί συνολικά 579.431 ατομικές 
ειδοποιήσεις σε οφειλέτες.
Ειδικά εντός του πρώτου τριμήνου του 2017 εστάλησαν 
269.913 ατομικές ειδοποιήσεις.
Για τις οφειλές ύψους 22.492.806.684 ευρώ, το 17,35% 
(ποσό 3.902.576.068 ευρώ) του συνολικού χρέους δημιουρ-
γήθηκε από οφειλέτες που ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές 
για πρώτη φορά από το 2010 και μετά, ενώ το 82,65% (ποσό 
18.590.230.616 ευρώ) δημιουργήθηκε από οφειλέτες που 
ξεκίνησαν να δημιουργούν οφειλές για πρώτη φορά το 2009 
ή παλαιότερα. Από την ποιοτική ανάλυση των οφειλών ανά 
κλίμακα οφειλής προκύπτει ότι: 
1. Υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλότε-
ρες κλίμακες οφειλών, με 410.238 οφειλέτες (66% των οφει-
λετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας.
2. Σε ποσοστό 80% οι οφειλέτες (493.577 άτομα) έχουν οφει-
λή έως 30.000 ευρώ ο καθένας.
3. Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 64.433 
οφειλέτες που έχουν οφειλή από 50.000 - 100.000 ευρώ (πε-
ρίπου 20% του τρέχοντος υπολοίπου).
4. Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγα-
λο-οφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκατ. ευρώ (1.594 οφειλέ-
τες συγκεντρώνουν το 28% του υπόλοιπου οφειλών).
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πολιτικής που θα αποτελέσει τη βάση για την ολοκλήρωση 
(της αξιολόγησης).
«Μόλις εφαρμοστούν τα προαπαιτούμενα από την Ελλάδα, 
το Eurogroup θα μπορέσει να εγκρίνει το πακέτο πολιτικής 
και τους όρους για την επόμενη εκταμίευση και να διευθε-
τήσει τη βιωσιμότητα του ελληνικού χρέους στο άμεσο μέλ-
λον, στη βάση της συμφωνίας του Μαΐου 2016», τονίζεται 
στη σχετική ανακοίνωση.
Απόφαση-πακέτο 
Όπως ανέφερε κοινοτική πηγή, το κλίμα στη συνεδρίαση 
ήταν καλό, ενώ η χθεσινή εξέλιξη ήταν απολύτως απαραί-
τητη, ώστε να επισπευσθεί η διαδικασία και να προετοιμα-
στεί μια συνολική απόφαση για την Ελλάδα, στην κρίσιμη 
συνεδρίαση του Eurogroup, της 22ας Μαΐου.
Η εκτίμηση που επικρατεί στις Βρυξέλλες, μετά και τη χθεσι-
νή συνεδρίαση, είναι ότι στις 22 Μαΐου θα υπάρξει συνολι-
κή απόφαση που θα περιλαμβάνει την πολιτική επικύρωση 
της δεύτερης αξιολόγησης, την εκταμίευση της επόμενης 
δόσης και μια συμφωνία για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για 
τη διασφάλισης της βιωσιμότητας του χρέους, ώστε να 
συμμετάσχει και το ΔΝΤ στο πρόγραμμα.
Τα νομικά κείμενα της συμφωνίας θα υποβληθούν τώρα 
για έγκριση σε ορισμένα κοινοβούλια χωρών της ευρωζώ-
νης, διαδικασία απαραίτητη προκειμένου να εκταμιευθεί η 
δόση.
Από την πλευρά της η κυβέρνηση θα πρέπει πριν από τη 
συνεδρίαση του Eurogroup να έχει νομοθετήσει όλα τα 
μέτρα.
Χρέος 
Χθες δεν έγινε συζήτηση για το χρέος, αλλά μόνο για την 
αξιολόγηση, το χρέος παραπέμπεται απευθείας σε πολιτικό 
επίπεδο, δηλαδή στους υπουργούς της ευρωζώνης.
Στις Βρυξέλλες υποστηρίζουν, κι αυτό προκύπτει και από 
τη χθεσινή ανακοίνωση του EWG, πως η συμφωνία για 
το χρέος θα κινηθεί στη βάση του οδικού χάρτη που είχε 
εγκριθεί τον Μάιο του 2016, ο οποίος προβλέπει την εφαρ-
μογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυνσης μετά τη 
λήξη του προγράμματος, το καλοκαίρι του 2018. Ωστόσο, 
το Eurogroup της 22ας Μαΐου θα διευκρινίζει, χωρίς να πο-
σοτικοποιεί σε αυτή τη φάση, τα μεσοπρόθεσμα μέτρα με 
τρόπο που να μπορούν να «διαβάζονται» από το ΔΝΤ, ώστε 
να συμμετάσχει στο πρόγραμμα.
Η λήψη συνολικής απόφασης, στο Eurogroup της 22ας Μα-
ΐου, θα διευκολύνει και την ένταξη της Ελλάδας στο πρό-
γραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της ΕΚΤ, ενώ η απόφαση θα 
μπορούσε να ληφθεί μέχρι τον Ιούλιο.
Φρένο...
Στο μεταξύ, δημοσίευμα της «Deutsche Welle» φιλοξε-
νούσε δηλώσεις του εκπροσώπου του Κλάους Ρέγκλινγκ, 
κ. Βόλφγκανγκ Πρόισλ, ο οποίος διέψευδε δημοσίευμα της 
«FAZ» σύμφωνα με το οποίο μετά τη συνολική συμφωνία 
προχωρά και η ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
«Κάτι τέτοιο είναι λάθος. Πολύ περισσότερο, αυτό που λέ-
γεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο ΕΜΣ από κοινού με 

(Συνέχεια από σελίδα 14)

Την αναπομπή προς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνη-
μείων (ΚΣΝΜ) της επανεξέτασης τριών κτηρίων του Ελληνικού 
ως προς τον χαρακτηρισμό τους ή μη ως μνημείων ανακάλεσε 
η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού Λυδία Κονιόρδου.
Όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση του ΥΠΠΟ, η ανάκληση έγι-
νε ύστερα από ενδελεχή έλεγχο του σχετικού φακέλου κατά τον 
οποίο διαπιστώθηκε πως δεν υπάρχουν νέα στοιχεία τα οποία 
δεν συνεκτιμήθηκαν στην αρχική εξέταση ώστε να αιτιολογείται 
η αναπομπή του θέματος.
Με προγενέστερη απόφασή της, η υπουργός Πολιτισμού ζήτη-
σε την αναπομπή προς το Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνη-
μείων (ΚΣΝΜ) της επανεξέτασης τριών κτηρίων του Ελληνικού 
ως προς τον χαρακτηρισμό τους ή μη ως μνημείων.
Μετά την αναδίπλωση της ΥΠΠΟ, μειώνονται τα εμπόδια για 
την επένδυση, ενώ μένει να ξεκαθαρίσει το ζήτημα με το χαρα-
κτηρισμό της έκτασης ως δασικής.
Τα διατηρητέα
Υπενθυμίζεται ότι μετά από γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ και 
Υπουργική Απόφαση του περασμένου Δεκεμβρίου (ΥΠΠΟΑ 
ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/418724/38577/5515/14-12-2016), είχε 
αποφασιστεί ο μη χαρακτηρισμός ως μνημείων των συγκεκρι-
μένων κτηρίων. Η απόφαση ήταν σαφής για το κέλυφος του 
αρχικού κτηρίου του Δυτικού Αεροσταθμού, για τον παλαιό 
Πύργο Ελέγχου του Αεροσταθμού καθώς και για τον αρχικό πυ-
ρήνα του συγκροτήματος του πρώην Αμερικανικού Κολλεγίου 
Αθηνών.
Η γνωμοδότηση ήταν ομόφωνη ως προς το κτήριο του Δυτι-
κού Αεροσταθμού καθώς κρίθηκε πως «έχει υποστεί σοβαρές 
αλλοιώσεις, και η αυθεντικότητά του έχει απολεσθεί λόγω των 
πολλών επεμβάσεων που έχει δεχτεί». Ως προς τα άλλα δύο 
κτήρια κρίθηκε πως δεν διαθέτουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
που επιβάλλει ο νόμος 3028/2002, άρθρο 6, παρ 1γ, για τον χα-
ρακτηρισμό ως μνημείων, κτηρίων νεώτερων των 100 ετών.

την Κομισιόν, την ΕΚΤ και το ΔΝΤ είναι το εξής: Αυτή η προ-
καταρκτική συμφωνία θα συμπληρωθεί εντός των επόμενων 
εβδομάδων με πρόσθετες συζητήσεις για την κατάστρωση 
μιας αξιόπιστης στρατηγικής, προκειμένου τα χρέη της Ελλά-
δας να καταστούν βιώσιμα», τόνισε ο κ. Πρόιζλ για να συνεχί-
σει: «Το εάν και σε ποιο βαθμό όλο αυτό οδηγήσει στο τέλος σε 
ελαφρύνσεις, δεν είναι κάτι που βλέπουμε στον ορίζοντα. Στις 
22 Μαΐου αναμένεται να πάρουν θέση οι υπ. Οικονομικών της 
ευρωζώνης. Συνεπώς, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 
μέτρα ελάφρυνσης του χρέους μπορούν να συνομολογηθούν 
μόνο όταν η Ελλάδα θα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία το συμ-
φωνηθέν με τον ΕΜΣ μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα το 2018 
και μόνο εάν τότε σχετικές ελαφρύνσεις κριθούν αναγκαίες. 
Από αυτές αποκλείονται κατά βάση οι ονομαστικές ελαφρύν-
σεις (“κούρεμα χρέους”)».
Το περίγραμμα της λύσης 
Το περίγραμμα της λύση που αναμένεται να προτείνει το 
Βερολίνο μέχρι και τη Σύνοδο G7 στο Μπάρι περιγράφει 
σε δημοσίευμά της και η γερμανική οικονομική εφημερίδα 
«Handelsblatt», η οποία επικαλείται πηγές με γνώση του 
θέματος. Στο δημοσίευμα αναφέρεται ότι τα μέτρα στα οποία 
είναι διατεθειμένο να δεσμευτεί το Βερολίνο αφορούν την αξι-
οποίηση του υπολοίπου των 19,5 δισ. ευρώ από το υπόλοιπο 
του δανείου των 25 δισ. ευρώ που συμφωνήθηκε το 2015 
με τον ESM για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών αλλά 
και τη χρήση των κερδών των κεντρικών τραπεζών από τα 
ελληνικά ομόλογα (ANFA SNP’s) που παρακρατούνται από το 
2013 και φτάνουν τα 17 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με το δημοσίευμα, βασικό στοιχείο της πρότασης 
είναι μια ανταλλαγή χρέους, με τον ESM να αγοράζει δάνεια 
ύψους 12 δισ. του Μετά τη λήξη του ΔΝΤ προς την Ελλάδα, 
τα οποία λήγουν το 2019 ή και αργότερα, χρησιμοποιώντας 
αναξιοποίητα κεφάλαια από το ελληνικό πρόγραμμα. Ο ESM 
θα προσφέρει χαμηλότερα επιτόκια και μεγαλύτερες περιό-
δους αποπληρωμής, βοηθώντας σημαντικά την Αθήνα, κατά 
τη γερμανική εφημερίδα.
Σύμφωνα με πληροφορίες της «Handelsblatt», η γερμανική 
κυβέρνηση δεν ανατίθεται καταρχήν στην ιδέα της ανταλ-
λαγής χρεών, με το Βερολίνο να βλέπει την πρόταση ως μία 
από τις πολλές επιλογές που υπάρχουν. Πάντως, όπως ση-
μειώνεται στο δημοσίευμα, η απόφαση για τη διαχείριση του 
ελληνικού χρέους δεν πρόκειται να ληφθεί πριν από τη λήξη 
του τρέχοντος προγράμματος, στα μέσα του επόμενου έτους.
Για την ώρα, το Βερολίνο επιθυμεί να επικεντρωθεί στο τρέ-
χον πακέτο διάσωσης και στα μέτρα που πρέπει να εφαρμόσει 
η Ελλάδα, ανέφεραν κυβερνητικές πηγές τις οποίες επικαλείται 
η γερμανική εφημερίδα.
Σύμφωνα πάντα με τη «Handelsblatt», οι διεθνείς πιστωτές 
της Ελλάδας εξετάζουν και άλλα μέτρα.
Μια επιλογή είναι η επιμήκυνση των ωριμάνσεων των ελλη-
νικών χρεών κατά 10 με 15 χρόνια. Η ΕΚΤ και οι εθνικές κε-
ντρικές τράπεζες, μέσω των κρατών-μελών της ευρωζώνης, 
θα μπορούσαν επίσης να επιστρέφουν στην Ελλάδα τα κέρδη 
που έβγαλαν από τα ελληνικά ομόλογα. 

Σε όλους μας  έχει τύχει σε κάποια καλοκαιρινή βουτιά να 
βρούμε μπερδεμένη στα βράχια μια πετονιά. Αυτό που δεν 
γνωρίζουμε είναι ότι η πετονιά θα βρίσκεται εκεί –ή γενικά 
στο οικοσύστημα– για ακόμα... 600 χρόνια, μέχρις ότου απο-
συνθεθεί. Αντίστοιχα, ένα μπουκάλι χρειάζεται 500 χρόνια για 
να διαλυθεί, ένας αναπτήρας 100, μια πλαστική σακούλα 55, 
ένα αποτσίγαρο έως 5 χρόνια.

(Συνέχεια στη σελίδα 16)
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(Συνέχεια από σελίδα 15)

Επτά κατηγορίες συνταξιούχων από το Δημόσιο, το 
ΟΑΕΕ και το ΙΚΑ θα είναι οι μεγάλοι χαμένοι των πε-
ρικοπών στις συντάξεις από το 2019, αφού οι μειώσεις 
για αυτούς ξεκινούν από το 9,7% και φτάνουν την 
οροφή του πλαφόν του 18%. 
Μειώσεις από 4% έως 16% θα υποστούν, επίσης, 
τέσσερις ευάλωτες κατηγορίες χαμηλοσυνταξιούχων, 
όπως είναι οι συνταξιούχοι χηρείας, αναπηρίας, οι μη-
τέρες με ανήλικα παιδιά και όσοι παίρνουν κατώτατες 
συντάξεις. Αν και στις δύο κατηγορίες προσμετρηθούν 
και οι περικοπές των επικουρικών, τότε οι μειώσεις 
αυξάνονται δραματικά και φθάνουν έως και το 36%.

Δίπλα σε αυτούς θα μετρήσουν μεγάλες απώλειες και 
οι μητέρες ανηλίκων που συνταξιοδοτήθηκαν με λίγα 
χρόνια ασφάλισης, αλλά και εκείνες που αποχώρησαν 
με μειωμένη σύνταξη σε μικρή ηλικία. Πρόκειται κυρί-
ως για όσες αποχώρησαν με 15 έως 20 χρόνια ασφάλι-
σης και έπαιρναν συντάξεις των 700 ευρώ. 
Μειώσεις θα δουν και όσοι βρίσκονται στα κατώτερα 
όρια, καθώς ένας χαμηλοσυνταξιούχος με σύνταξη μό-
λις 486 ευρώ έχει προσωπική διαφορά 45 ευρώ, κάτι 
που σημαίνει ότι από το 2019 θα παίρνει σύνταξη 440 
ευρώ. Επίσης, τα άτομα με αναπηρία επηρεάζονται από 
τη μείωση της εθνικής σύνταξης και έχουν σημαντικές 
απώλειες, ενώ κινδυνεύουν και τα επιδόματα αναπηρί-
ας που υπολογίζονται ως ποσοστό της σύνταξης.

Τα ενδιαφέροντα στοιχεία φέρνει στο φως η Greenpeace, στο 
πλαίσιο εκστρατείας για τον περιορισμό των πλαστικών που 
καταλήγουν στις θάλασσές μας. Η οργάνωση προχωρεί στη 
συγκέντρωση υπογραφών ώστε ο αναπλ. υπουργός Περι-
βάλλοντος να τηρήσει μια δυναμική στάση κατά την επικεί-
μενη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού σχεδίου δράσης για την 
κυκλική οικονομία. Και παράλληλα ενημερώνει τους πολίτες 
για τις συνέπειες στο οικοσύστημα και στην υγεία μας από την 
απόρριψη πλαστικών στη θάλασσα.
«Τα πλαστικά αντικείμενα μιας χρήσης, αν και χρησιμοποι-
ούνται για ελάχιστα λεπτά, παραμένουν στο περιβάλλον επί 
δεκαετίες, ακόμη και εκατοντάδες ή και χιλιάδες χρόνια. Ο 
τρόπος με τον οποίον αξιοποιούμε αυτόν τον πολύτιμο πόρο 
αποτελεί μια τεράστια πληγή τόσο για την οικονομία μας, όσο 
και για το φυσικό μας περιβάλλον. Απαιτείται μια ριζική ανα-
θεώρηση των καταναλωτικών μας συνηθειών, αλλά και των 
πολιτικών αποφάσεων που χρειάζονται για τη δημιουργία 
μιας οικονομίας όπου η αξία των προϊόντων και των υλικών 
θα διατηρείται εντός της οικονομίας για όσο το δυνατόν πε-
ρισσότερο», αναφέρει ο Αλκης Καφετζής, υπεύθυνος της εκ-
στρατείας για το θαλάσσιο περιβάλλον στο ελληνικό γραφείο 
της Greenpeace.
Σύμφωνα με την οργάνωση, στη Μεσόγειο επιπλέουν 1.455 
τόνοι πλαστικού, ενώ πλαστικά σκουπίδια έχουν εντοπιστεί σε 
όλα τα μήκη και τα πλάτη του βυθού της, από την επιφάνεια 
της θάλασσας μέχρι τα μεγαλύτερα βάθη της και σε όλο το 
μήκος της ακτογραμμής της. Στην Ελλάδα από τους 180.000 
έως 300.000 τόνους πλαστικής συσκευασίας που παράγο-
νται ετησίως (το σύνολο της ετήσιας ζήτησης σε πλαστικό 
υπολογίζεται κοντά στους 500.000 τόνους), μόλις ένα μικρό 
ποσοστό από αυτήν την ποσότητα ανακυκλώνεται εξαιτίας 
της ανεπάρκειας του συστήματος διαχείρισης απορριμμάτων 
και της απουσίας ενός θεσμικού πλαισίου που αποθαρρύνει 
την παραγωγή και ζήτηση πλαστικού μίας χρήσης.

Με δύο ταχύτητες κινούνται οι αμοιβές στον δημόσιο 
και τον ιδιωτικό τομέα ενώ η ανισότητα αυτή διευ-
ρύνθηκε την τελευταία διετία. Σήμερα κατά μέσον 
όρο οι μισθοί στο Δημόσιο ξεπερνούν κατά 15% τους 
μισθούς στον ιδιωτικό τομέα.
Τα νέα στοιχεία του ΙΝΕ-ΓΣΕΕ δείχνουν ότι οι μισοί 
υπάλληλοι του ιδιωτικού τομέα έχουν αμοιβές που 
δεν ξεπερνούν τα 800 ευρώ και την ίδια στιγμή στο 
Δημόσιο οι εργαζόμενοι έχουν τουλάχιστον κατά 
50% αμοιβές άνω των 1.000 ευρώ. 
Μάλιστα μόλις το 11% των εργαζομένων στο Δημό-
σιο έχει αμοιβές κάτω από τα 800 ευρώ, ενώ την ίδια 
ώρα μόλις το 17% των υπαλλήλων και εργαζομένων 
στον ιδιωτικό τομέα έχουν μισθό πάνω από τα 1.000 
ευρώ. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι οι μισθοί στον 
ιδιωτικό τομέα έπεσαν πιο γρήγορα και με μεγαλύτε-
ρο ρυθμό σε σχέση με τον δημόσιο.
Τα επίσημα στατιστικά φανερώνουν ότι τη διετία της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ το ωριαίο κόστος εργασίας στο 
Δημόσιο αυξάνεται με αριθμητική πρόοδο (από το 
1,7% το 2014 -2015 στο 3,4% το 2015 -2016). Ενώ 
την ίδια περίοδο το ωριαίο κόστος εργασίας στον 
επιχειρηματικό τομέα της οικονομίας έπεφτε κατά 
2,3% το 2014 -2015 και 3,3% το 2015-2016.
Σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, η μι-
σθολογική δαπάνη στη γενική κυβέρνηση αυξήθηκε 
το 2016 κατά 0,7% σε σχέση με το 2015 ενώ εκτός 
των άλλων στο διάστημα Σεπτεμβρίου - Δεκεμβρί-
ου 2016 οι δημόσιοι υπάλληλοι αυξήθηκαν κατά 
17.880. 
Την ίδια περίοδο πάνω από 101.000 θέσεις απασχό-
λησης χάθηκαν στον ιδιωτικό τομέα σύμφωνα με τα 
στοιχεία του πληροφοριακού συστήματος ροών μι-

σθωτής απασχόλησης Εργάνη.
Παράλληλα, τα νέα στοιχεία της Eurostat δείχνουν 
ότι το ωριαίο κόστος εργασίας στον μη επιχειρη-
ματικό τομέα της ελληνικής οικονομίας (ο οποίος 
ειδικά στην Ελλάδα κυριαρχείται από τις υπηρεσίες 
του Δημοσίου) αυξήθηκε κατά 3,4% στο δ’ τρίμηνο 
του 2016, την ίδια περίοδο που το ωριαίο κόστος 
εργασίας στον επιχειρηματικό τομέα μειώθηκε κατά 
3,3%, αλλά και το ΑΕΠ της χώρας συρρικνώθηκε 
κατά 1,1%. 
Η αύξηση αυτή στο ωριαίο κόστος εργασίας στον 
δημόσιο τομέα το δ’ τρίμηνο του 2016 σε σχέση με 
το αντίστοιχο τρίμηνο του 2015 (σ.σ. 3,4%) είναι 
διπλάσια σε σχέση με εκείνη που σημειώθηκε στο δ’ 
τρίμηνο του 2015 ως προς το αντίστοιχο του 2014.
Η εντυπωσιακή αύξηση του ωριαίου κόστους εργα-
σίας στον ευρύτερο δημόσιο και μη κερδοσκοπικό 
τομέα της ελληνικής οικονομίας στο δ’ τρίμηνο του 
2016 δεν οφείλεται τόσο στην αύξηση των βασικών 
μισθών των εργαζομένων, αλλά στην αύξηση του μη 
μισθολογικού κόστους, δηλαδή των ασφαλιστικών 
εισφορών και των διαφόρων επιδομάτων. 
Συγκεκριμένα, στο δ’ τρίμηνο το ωριαίο μισθολογικό 
κόστος στον μη επιχειρηματικό τομέα μειώθηκε ελα-
φρώς κατά 0,7%, ενώ το ωριαίο μη μισθολογικό κό-
στος (εισφορές, επιδόματα) αυξήθηκε κατά 13,4%, 
οδηγώντας σε αύξηση του συνολικού ωριαίου εργα-
σιακού κόστους (μισθολογικό και μη μισθολογικό) 
κατά 3,4%. 
Αντίθετα, την ίδια περίοδο τόσο το μισθολογικό όσο 
και το μη μισθολογικό κόστος στον επιχειρηματικό 
τομέα καταποντίστηκαν κατά 2,9% και 5,9% αντί-
στοιχα.
Την τραγική πραγματικότητα της αγοράς εργασίας 
(ιδιωτικός τομέας) φέρνει στην επιφάνεια το Ινστι-
τούτο Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργα-
τών Ελλάδας (ΙΝΕ-ΓΣΕΕ), σύμφωνα με την ετήσια 
οικονομική έκθεση του 2017. 
Η μείωση των μισθών σε επίπεδα κάτω των 800 
ευρώ μεικτά για περισσότερους από τους μίσους 
εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα, η εντυπωσιακή 
αύξηση των επιχειρησιακών συμβάσεων έναντι των 
κλαδικών, η απόλυτη κυριαρχία των συμβάσεων με-
ρικής απασχόλησης έναντι της πλήρους και η σημα-
ντική αύξηση του ποσοστού φτώχειας από το 27,7% 
το 2010 στο 35,7% το 2015 αποτελούν πλέον την 
πραγματικότητα της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα.


