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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Η εφαρμογή της ενιαίας ψηφιακής αναγνώρισης (eID, 
που θα μπορούσε να αντικαταστήσει κωδικούς όπως 
ο ΑΜΚΑ, το ΑΦΜ, ο Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας), η 
καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής, η παροχή στο-
χευμένων και οριζόντιων φορολογικών κινήτρων για 
τη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών και η απλούστευση 
του ρυθμιστικού πλαισίου αδειοδότησης ευρυζωνι-
κών δικτύων σταθερής και κινητής, είναι ορισμένες 
από τις συνολικά 60 δράσεις,  που περιλαμβάνονται 
στη μελέτη του ΣΕΒ για την ψηφιακή οικονομία. Αυτά 
αναφέρονται σε ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ και αναλυτικά 
σημειώνεται ότι η μελέτη θα παρουσιαστεί σε συνέδριο 
που διοργανώνει ο Σύνδεσμος, Στο Μέγαρο Μουσικής 
Αθηνών, στις 11-12 Μαΐου 2017, με συμμετοχή του 
αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Άντρους 
Άνσιπ. Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν χθες ο 
πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας και ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονομίας του Συνδέσμου, 
Μ. Τσαμάζ, τονίστηκε ότι η Ελλάδα είναι ουραγός στον 
δείκτη ψηφιακής ανάπτυξης (26η μεταξύ των 28 χω-
ρών) και ότι χρειάζονται επιπλέον επενδύσεις ύψους 2 
δισ. ευρώ την επόμενη τετραετία, έως το 2021, πέραν 
των ήδη προγραμματισμένων, προκειμένου να κλείσει 
η ψαλίδα. Χαρακτηρίσθηκαν ως θετικές εξελίξεις η εκ-
πόνηση ψηφιακής στρατηγικής, η ίδρυση υπουργείου 
ψηφιακής πολιτικής και η ψήφιση του επενδυτικού 
νόμου που δίνει έμφαση στην καινοτομία. Στον αντί-

ποδα, αν δεν υλοποιηθούν οι δράσεις για την ενίσχυση 
της ψηφιακής οικονομίας αναμένεται περαιτέρω υπο-
βάθμιση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και 
των επιχειρήσεων αλλά και διαρροή εγκεφάλων (brain 
drain) προς το εξωτερικό. Οι 60 δράσεις που περιλαμ-
βάνονται στο σχέδιο δράσης δομούνται σε τέσσερις 
άξονες: Βασικές προϋποθέσεις, όπως δημιουργία και 
εφαρμογή ενός μοντέλου ψηφιακής διακυβέρνησης, 
ανάπτυξη εθνικών υποδομών επικοινωνιών, ενίσχυ-
ση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Ηλεκτρονική διακυ-
βέρνηση: Ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του κράτους 
προς πολίτες και επιχειρήσεις, επανεκπαίδευση των 
δημοσίων υπαλλήλων, απλούστευση των εσωτερικών 
διαδικασιών του δημόσιου τομέα. Δημιουργία Εθνι-
κών Κλαδικών Δράσεων σε τομείς ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος. Δημιουργία Ελληνικού Ψηφιακού 
Κόμβου με Διεθνή Παρουσία. Η υλοποίησή τους, όπως 
επισημάνθηκε, μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 4% και 
να δημιουργήσει 50.000 νέες θέσεις εργασίας. Ο πρόε-
δρος της Επιτροπής Βιομηχανίας και Μεταποίησης του 
ΣΕΒ, Μιχάλης Στασινόπουλος, επισήμανε ότι η συνεχής 
και σημαντική μείωση του κόστους εφαρμογής των 
νέων τεχνολογιών παρέχουν σε νέες και μικρές επι-
χειρήσεις ευκαιρίες, οι οποίες λίγα χρόνια πριν ήταν 
προνόμιο πολύ μεγαλύτερων οργανισμών. 
Αναλυτικά στη σελ 4

ΣΕΒ: ΕξΗΝΤΑ δΡΑΣΕΙΣ γΙΑ ΤΗ δΗΜΙΟυΡγΙΑ 50.000 
ΘΕΣΕΩΝ ΕΡγΑΣΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ 1298 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 10 ΜΑΪΟυ 2017

δΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1  και 4
ΣΕΒ: Εξήντα δράσεις για τη δημιουργία 50.000 θέσεων 
εργασίας.  Συνέδριο στις 11-12 Μαΐου 2017,  με θέμα: 
«Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας:  Ο δρόμος για την 
Ανάπτυξη».
Σελ 1 και 12 
Εκδήλωση  για τα 60 χρόνια των Συνθηκών της Ρώμης 
και τα 40 χρόνια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Σελ 3 
Ο  ΠΣΔΑΤΜ καταγγέλλει  νέο κρυφό χαράτσι στις  ασφαλι-
στικές εισφορές των Μηχανικών. 
Αντιδράσεις  γιατρών και φαρμακοποιών, από ΓΣΕΒΕΕ και  
ΕΣΕΕ  για την αλλαγή στον υπολογισμό των ασφαλιστικών 
εισφορών
Σελ 5 
Τέσσερις σημαντικές επενδυτικές αποφάσεις ανακοίνωσε 
το ΚΥΣΟΙΠ 
Σελ 6 
Πάνω από ένα δις ευρώ επενδύει η EBRD στην Ελλάδα 
ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Τράπεζας
Ο κινεζικός όμιλος Fosun International ενδιαφέρεται για 
τουριστικές επενδύσεις στην Ελλάδα 
Σελ  7 , 8, 9 
Τι προβλέπει το τελικό κείμενο της συμφωνίας κυβέρνη-
σης- θεσμών: Τα 11 + 1 ενεργειακά προαπαιτούμενα  . Τα 
νέα δημοσιονομικά μέτρα και οι ρυθμίσεις για  φορολογι-
κό, ασφαλιστικό. Τι προβλέπεται για εργασιακό, αποκρατι-
κοποιήσεις και δημόσιο 
Σελ 9 
Έργα 35,5 εκατ. ευρώ  στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Δυτικής 
Ελλάδας
Σελ 10 
Πρώτες ηλεκτρονικές δημοπρασίες από την Τράπεζα Πει-
ραιώς
Η ανακύκλωση συσκευασιών πέτυχε την υψηλότερη επί-
δοση από την αρχή της λειτουργίας της
Σελ 11 
«Η ολοκλήρωση και η κύρωση των δασικών χαρτών είναι 
ζήτημα πολιτικής βούλησης»  δήλωσε ο αν ΥΠΕΝ 
Σελ 12 
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δέχθηκε τον μεγαλύτερο 
αριθμό αναφορών από την ίδρυσή του
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:

ΕΚδΗΛΩΣΗ  γΙΑ ΤΑ 60 χΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣυΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ 
ΤΑ 40 χΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕυΡΩπΑΪΚΗΣ ΕπΙΤΡΟπΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ
«Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στην ομοσπονδιακή 
ενοποίηση» στη βάση της «αντιπροσωπευτικής δημοκρα-
τίας» και της «ενότητας των λαών», τόνισε ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, στη μεγάλη γιορτή 
για τα 40 χρόνια της παρουσίας της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και των 60 χρόνων 
από την υπογραφή των Συνθηκών της Ρώμης, που έγινε 
στην κατάμεστη αίθουσα της Λυρικής Σκηνής, στο Ίδρυμα 
Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος. Ο κ. Παυλόπουλος επέμεινε 
στην υπεράσπιση των αρχών της Ευρώπης που απορρέ-
ουν από «την αρχαία Ελλάδα, την αρχαία Ρώμη και τη χρι-

στιανική διδασκαλία», επιστέγασμα των οποίων είναι «η 
ειρήνη, ο ανθρωπισμός, η δημοκρατία και η δικαιοσύνη». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταξύ άλλων ο επικεφαλής Εκ-
πρόσωπος Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρί-
της Σχοινάς, υπογράμμισε ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τρία 
ιστορικά ελλείμματα: Την αντίληψη ότι η ΕΕ ισοδυναμεί 
με πόρους και όχι με αξίες, να πετύχουμε ένα ευρωπαϊκό 
κονσένσους των πολιτικών δυνάμεων και τρίτον να υψώ-
σουμε την ευρωπαϊκή σημαία ως φραγή στον λαϊκισμό 
και στον διχασμό. 
Αναλυτικά στη σελ 12



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

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων 
- Ηλεκτρολόγων / Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας, διοργα-
νώνει -σε συνεργασία με την εταιρεία Wilo Hellas- επιστη-
μονικό σεμινάριο με θέματα: «Παροχή Νερού», «Πυρόσβε-
ση» 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) .

Από τις 17 έως τις 19 Μαΐου 2017, στο Βόλο θα πραγματοποι-
ηθεί το 5ο διεθνές συνέδριο Εφαρμοσμένης Οικονομικής, με 
θέμα: “Θεσμοί και Ανάπτυξη”.  «Η πρόσφατη παγκόσμια κρί-
ση αλλά και η κρίση στην Ευρωζώνη έδειξαν ότι η οικονομική 
ανάπτυξη είναι ένας συνδυασμός κοινωνικών παραγόντων 
που υπερβαίνουν τις αυστηρά οικονομικές προϋποθέσεις 
και δυνατότητες κάθε χώρας, επισημαίνεται σε ανακοίνωση. 
Πρόσφατες μελέτες και έρευνες έχουν προβάλλει το ρόλο των 
επίσημων και ανεπίσημων θεσμών στην αποτελεσματική λει-
τουργία της οικονομίας μακροχρόνια». Το συνέδριο θα πραγ-
ματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του Τμήματος Οικονομικών 
Επιστημών (28ης Οκτωβρίου 78, Βόλος).

προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

9 - 10 Ιουνίου 
2017

Πανελλήνιο συνέδριο: «Κλιματική αλλα-
γή: Η Αυτοδιοίκηση και η Θεσσαλία μπρο-
στά  στην παγκόσμια πρόκληση»
ΚΑΡδΙΤΣΑ

Περιφερειακή Ένωση Δήμων Θεσσαλίας, 
σε συνεργασία με τα Τμήματα Κεντρικής 
- Δυτικής Θεσσαλίας και Μαγνησίας 
του ΤΕΕ

10 - 11 Ιουνίου 
2017

Εκδήλωση: Προσβασιμότητα  στο δημό-
σιο χώρο  
 χΑΝΙΑ

Ομάδα p_public, υπό την αιγίδα του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων
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Το 11ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής 
Μηχανικής, με τίτλο: «Χημική Μηχανική: Μοχλός 
καινοτομίας και ανάπτυξης», θα διεξαχθεί στην πόλη 
της Θεσσαλονίκης (Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου 
Μουσικής), από τις 25 έως τις 27 Μαΐου 2017. 
Διοργανωτές είναι οι φορείς: Τμήμα Χημικών Μηχα-
νικών ΑΠΘ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΠΠ, Σχολή 
Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ, ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ, ΙΤΕ / ΙΕΧ-
ΜΗ, ΠΣΧΜ.
«Ο θεσμός ξεκίνησε το 1997 και έκτοτε διοργανώνε-
ται ένα συνέδριο κάθε δύο έτη, κατά σειρά, από τα 
Τμήματα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου 
Πατρών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης και της Σχολής Χημικών Μηχανικών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, υπογραμμίζεται 
σε ανακοίνωση. Έως σήμερα έχουν πραγματοποιη-
θεί με επιτυχία δέκα συνέδρια, με περισσότερους από 
6000 συμμετέχοντες και περίπου 3000 εργασίες.
Το Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής 
Μηχανικής έχει καθιερωθεί, πρωτίστως, ως βήμα 
παρουσίασης υψηλού κύρους ερευνητικών εργασι-
ών, αλλά ταυτόχρονα, και ως αφορμή συνάντησης 
ερευνητών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό. 

Διευκολύνει την ανταλλαγή απόψεων, την επίτευξη 
νέων συνεργασιών μεταξύ ερευνητών με διαφορε-
τικά ή συμπληρωματικά γνωστικά αντικείμενα, αλλά 
και τη σύμπραξη ερευνητικών ή ακαδημαϊκών μονά-
δων με την Ελληνική χημική βιομηχανία. 
Επιπροσθέτως, το εν λόγω συνέδριο έχει αναχθεί 
σε μια σημαντική εκδήλωση, η οποία επιτρέπει την 
παροχή πολύτιμων εμπειριών σε προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές».
Πληροφορίες: info@11pesxm.gr . 
http://www.11pesxm.gr/

«Η ΣυΝΘΕΤΙΚΗ ΣΚΕψΗ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ»
Η Ελληνική Αρχιτεκτονική Εταιρεία- Ε.Α.Ε. συνεχίζει τη σειρά 
παρουσιάσεων με γενικό θέμα: « Η συνθετική σκέψη στην 
ελληνική αρχιτεκτονική». 
Η  7η εκδήλωση αφορά στους αρχιτεκτονικούς διαγωνι-
σμούς και θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων 
του Τ.Ε.Ε., Νίκης 4 (1ος όροφος) την Τρίτη 16 Μαΐου 2017, 
ώρα 19:00.
Θα μιλήσουν οι:
-Ρ. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΔΟΥ, Μ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ (SPARCH 
ARCHITECTS) με θέμα:
«ΥΒΡΙΔΙΚΑ ΤΟΠΙΑ»
-ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΙΚΑΠΕΠΠΑΣ, (A-G ARCHITECTS) με θέμα:
«ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΣΧΕΔΙΑ-
ΣΜΟ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΤΟΠΙΟΥ» 
-ΤΣΑΜΠΙΚΟΣ ΠΕΤΡΑΣ & ΓΕΩΡΓΙΟΣ Π. ΧΟΥΣΟΣ (PETRAS 
ARCHITECTURE) με θέμα:
«ΚΥΤΤΑΡΙΚΟ ΣΤΕΓΑΣΤΡΟ» διεθνής διαγωνισμός για τη νέα 
πόλη επιστημών στο Κάϊρο
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Ο πΣδΑΤΜ ΚΑΤΑγγΕΛΛΕΙ  ΝΕΟ ΚΡυφΟ χΑΡΑΤΣΙ ΣΤΙΣ  ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣφΟΡΕΣ 
ΤΩΝ ΜΗχΑΝΙΚΩΝ  
Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπο-
γράφων Μηχανικών (ΠΣΔΤΜ), εκφράζει την αντίδραση του 
στις νέες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών, που προβλέπει 
η συμφωνία κυβέρνησης-θεσμών, με δελτίο Τύπου, με τίτλο  
«Ασφαλιστικό: Πρωταπριλιά ή Πρωτομαγιά;;;» στο οποίο ση-
μειώνονται αναλυτικά τα παρακάτω:  Στην Ελλάδα δυστυχώς 
για να είσαι μηχανικός πρέπει να πληρώνεις τον μήνα τουλά-
χιστον 540 ευρώ στο Ελληνικό Κράτος. Στην κυβέρνηση φαί-
νεται ότι μπέρδεψαν την Πρωταπριλιά με την Πρωτομαγιά. 
Μόνο σαν αστείο μπορεί να εξηγηθεί το νέο κρυφό χάρατσι 
που έρχεται για κάθε μηχανικό με τον νέο μνημόνιο που φαί-
νεται να ψηφίζεται μέσα στον μήνα. Μετά την επιτυχημένη νέα 
διαπραγμάτευση η επιβάρυνση των ασφαλιστικών εισφορών 
θα σταματήσει να είναι 37,95% (για τους ελ. Επαγγελματίες) 

και 41….% (για τους μισθωτούς) επί των καθαρών κερ-
δών. Θα είναι πολύ μεγαλύτερη, μιας και από ότι φαίνεται οι 
ασφαλιστικές εισφορές δεν θα εκπίπτουν από το φορολογητέο 
εισόδημα. -Τι σημαίνει αυτό;
-Ένα παράδειγμα: Για έναν ελεύθερο επαγγελματία – μηχα-
νικό που πληρώνει τις ελάχιστες εισφορές, δηλαδή περίπου 
2.640 ευρώ τον χρόνο ή 220 ευρώ/μήνα και έχει εισόδημα 
586 ευρώ τον μήνα (καθαρό εισόδημα 7.032 ευρώ) η επιβά-
ρυνση είναι:
-Ασφαλιστικές εισφορές: + 1.000 ευρώ/ χρόνο ή + 83,50 
ευρώ/μήνα
-Φορολογικές εισφορές: + 586 ευρώ/ χρόνο ή + 50 ευρώ/
μήνα
-Συνολικά: +1.586 ευρώ/χρόνο ή + 133,50 ευρώ/μήνα

Συνολικά για όποιον πληρώνει τις ελάχιστες ασφαλιστικές ει-
σφορές η επιβάρυνση είναι:
-Συνολικές ασφαλιστικές εισφορές: 3.680 ευρώ/χρόνο ή 305 
ευρώ/μήνα
-Συνολικές φορολογικές εισφορές: 2.130 ευρώ/χρόνο ή 
177,50 ευρώ/μήνα
-Συνολικά: 5.810 ευρώ/χρόνο ή 482,50 ευρώ/μήνα
Δηλαδή επιβάρυνση 82,6%! Αν υπολογιστεί και το τέλος επι-
τηδεύματος 650 ευρώ η επιβάρυνση είναι 91,94%!!!!
Τελικά μάλλον η κυβέρνηση έχει βάλει στόχο όλοι οι μηχανικοί 
να μείνουν άνεργοι. Στην Ελλάδα δυστυχώς για να είσαι μηχα-
νικός πρέπει να πληρώνεις τον μήνα τουλάχιστον 540 ευρώ!
 Καλούμε: Κάθε συνάδελφο να συμμετάσχει σε κάθε κινητο-
ποίηση που θα λάβει χώρα. Όλους τους επιστημονικούς και 
επαγγελματικούς κλάδους σε κοινό μέτωπο αντίδρασης. Το 
ΤΕΕ ως ο επιστημονικός φορέας των μηχανικών να συντονίσει 
με τους υπόλοιπους φορείς επιστημόνων κοινή πορεία ενά-
ντια στους σχεδιασμούς τις κυβέρνησης να «εξορίσει» τους 
Έλληνες επιστήμονες. Αν δεν αντιδράσουμε και τώρα όσο πιο 
συντονισμένα, δυναμικά και αποτελεσματικά μπορούμε όλοι 
μας, την επόμενη φορά δεν θα ασκούμε το επάγγελμα.

ΑΝΤΙδΡΑΣΗ γΙΑΤΡΩΝ ΚΑΙ φΑΡΜΑΚΟπΟΙΩΝ γΙΑ  ΤΙΣ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣφΟΡΕΣ

H ΕΣΕΕ δΙΑΜΑΡΤυΡΕΤΑΙ γΙΑ ΤΗΝ ΑΛΛΑγΗ ΣΤΟΝ υπΟΛΟγΙΣΜΟ ΤΩΝ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣφΟΡΩΝ

ΣΚΛΗΡΗ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑπΟ γΣΕΒΕΕ γΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΤΡΟπΟ υπΟΛΟγΙΣΜΟυ ΤΩΝ ΕΙΣφΟΡΩΝ

Την έντονη αντίθεσή τους στη νέα ρύθμιση του υπουργείου 
Εργασίας, με την οποία «αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφο-
ρές, μέσα από αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού τους, καθώς 
δεν θα αφαιρούνται από τα ακαθάριστα έσοδα», εκφρά-
ζουν, με ανακοινώσεις τους, οι γιατροί και οι φαρμακοποιοί, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. O Πανελλήνιος Φαρμακευτικός 
Σύλλογος, (ΠΦΣ) χαρακτηρίζει τη ρύθμιση «απαράδεκτη και 
φορομπηχτική», με την οποία, όπως αναφέρει, «επιβάλλεται 

νέο χαράτσι στις εισφορές των ελεύθερων επαγγελματιών», 
ενώ ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ), κάνει λόγο για 
«εξαθλίωση των ελευθεροεπαγγελματιών γιατρών» και κα-
λεί τα μέλη του «να οργανώσουν την αντίδρασή τους, πάνω 
στα μέτρα που οδηγούν στον αφανισμό τους». Ειδικότερα, 
ο ΠΦΣ καλεί την υπουργό Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου, να 
αποσύρει τη συγκεκριμένη διάταξη «η οποία θα προκαλέσει 
την καταστροφή χιλιάδων φαρμακείων που αυτήν τη στιγμή 

στηρίζουν τη φαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών και τη 
Δημόσια Υγεία». Ο ΠΙΣ τονίζει ότι αυτή η επιβάρυνση, παρά 
την έκπτωση του 15% για το 2018, «οδηγεί με μαθηματική 
ακρίβεια στο κλείσιμο όσων μικρομεσαίων ιατρείων απέμει-
ναν, αυξάνει τη μετανάστευση, οδηγεί στη μαύρη εργασία 
και φοροδιαφυγή, προβλήματα για τα οποία καταβάλλουμε 
προσπάθειες να εξαλείψουμε».

Την αντίθεσή της εξέφρασε η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπο-
ρίου και Επιχειρηματικότητας για την επικείμενη αλλαγή στον 
υπολογισμό των ασφαλιστικών εισφορών, που φέρεται ως 
προαπαιτούμενο στο κείμενο της συμφωνίας με τους εταί-
ρους και δανειστές της χώρας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 

Όπως σημειώνει η ΕΣΕΕ, η έμμεση αύξηση των ασφαλίστρων 
για τους ελευθέρους επαγγελματίες και επιτηδευματίες προέ-
κυψε αιφνιδιαστικά από την απαίτηση των δανειστών να μην 
αφαιρούνται ως δαπάνες από το εισόδημα οι ασφαλιστικές ει-
σφορές που καταβλήθηκαν το προηγούμενο έτος. Πρακτικά, 

αυτό, σημειώνει η ΕΣΕΕ, ανατρέπει τους μέχρι σήμερα υπολο-
γισμούς. αφού συγκριτικά με τις εισφορές του 2017 δημιουρ-
γούνται νέες επιβαρύνσεις της τάξεως του 18% και 37% για το 
2018 και 2019 αντίστοιχα. 

Οι θεσμοί πρωταγωνιστούν σε ένα ιδιότυπο πόλεμο απένα-
ντι στις εγχώριες μικρές επιχειρήσεις, τονίζει η ΓΣΕΒΕΕ. Μέσα 
από την εξόντωση των ΜμΕ επιδιώκουν την αναδιανομή του 
μεριδίου αγοράς σε συγκεκριμένες ομάδες συμφερόντων, 
υπογραμμίζει  το euro2day.gr και σε σχετικό ρεπορτάζ μεταξύ 
άλλων σημειώνει ότι: «Ελάχιστες ημέρες μετά την επίτευξη της 
τελικής συμφωνίας - η οποία είναι προφανώς αναγκαία, αλλά 
όχι ικανή συνθήκη για την έξοδο της χώρας από την κρίση 
- και πριν από την ψήφιση του νέου υφεσιακού πακέτου μέ-

τρων, ήδη έχουν αρχίσει να καταμετρώνται οι παραχωρήσεις 
που έχει κάνει και οι προτεραιότητες που έχει θέσει η ελληνική 
κυβέρνηση έναντι της εγχώριας παραγωγικής βάσης, αναφέ-
ρει η ΓΣΕΒΕΕ.  Μετά την εισαγωγή του μέτρου για την απελευ-
θέρωση της κυριακάτικης λειτουργίας των εμπορικών κατα-
στημάτων, ένα επαχθέστερο μέτρο έρχεται να συμπληρώσει 
το παζλ της στοχοθεσίας εγχώριων και αλλοδαπών συμφε-
ρόντων: η μικρή και η μεσαία επιχειρηματικότητα πλήττεται 
βάναυσα για άλλη μια φορά, μέσα από την αναπάντεχη ανα-

μόρφωση του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών. Η 
νέα ρύθμιση που ανακοινώθηκε επίσημα από κυβερνητικά 
στελέχη, που θέτει ως βάση υπολογισμού της ασφαλιστικής 
εισφοράς το μικτό και όχι το καθαρό εισόδημα του επαγγελμα-
τία, έρχεται να δώσει τη χαριστική βολή στην εθνική οικονο-
μία». Η ΓΣΕΒΕΕ «καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει αυτήν την 
ανορθολογική και επονείδιστη ρύθμιση - και επιφυλάσσεται 
για την άσκηση παντός νόμιμου δικαιώματος».
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ΣυΝΕδΡΙΟ ΣΕΒ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ψΗφΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗγΙΚΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΑΣ: Ο δΡΟΜΟΣ γΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑπΤυξΗ».

Με βασικό μήνυμα ότι ο «Ψηφιακός Μετασχηματισμός 
αποτελεί όρο επιβίωσης και ευκαιρία ανάπτυξης για τις 
σύγχρονες οικονομίες» και με τη συμμετοχή διακεκριμένων 
Ελλήνων και ξένων ομιλητών ο ΣΕΒ διοργανώνει Συνέδριο, 
με θέμα: «Η Ψηφιακή Στρατηγική της Ελλάδας-Ο Δρόμος 
για την Ανάπτυξη», στις 11&12 Μαΐου 2017, στο Μέγαρο 
Μουσικής Αθηνών. 
Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναλυτικά αναφέρεται ότι  κύριος 
στόχος του συνεδρίου είναι να προσδιοριστεί ο απαιτού-
μενος Οδικός Χάρτης και οι προϋποθέσεις, προκειμένου 
η χώρα μας να ανταποκριθεί στις ανάγκες της ψηφιακής 
εποχής και να πετύχει τη μετάβασή της σε μια ανταγωνι-
στική ψηφιακή οικονομία. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν 
τα αποτελέσματα ειδικής μελέτης που εκπόνησε η εταιρεία 
Accenture, σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, σχετικά με την ψηφι-
ακή ωριμότητα της Ελλάδας, την κατάταξή της στο διεθνές 
οικονομικό πεδίο και θα παρουσιαστεί δέσμη προτάσεων  
πολιτικής για το τι πρέπει να γίνει, τόσο άμεσα όσο και μα-
κροπρόθεσμα. 
Ειδικότερα, στο Συνέδριο και με τη μορφή πάνελ διαλόγου 
θα συζητηθούν και θα δοθούν απαντήσεις σε καίρια ερω-
τήματα, όπως: Μπορεί  η Ελλάδα να κάνειτώρα το ψηφιακό 
άλμα που απαιτείται; Πόσο προβλέπεται να αυξηθεί ο εθνι-
κός πλούτος και οι θέσεις εργασίας εάν εφαρμόσουμε ένα 
σύνολο καλών πρακτικών ψηφιακής πολιτικής στο κράτος 
και στην οικονομία; Πώς θα γίνει ο ψηφιακός μετασχη-
ματισμός στην ελληνική βιομηχανία και τις επιχειρήσεις;  
Ποιες είναι οι αναδυόμενες ευκαιρίες και προκλήσεις για 
τον χρηματοπιστωτικό τομέα και το ελληνικό fintech; Πώς 
μπορούμε να αλλάξουμε το κράτος με εργαλείο την ψηφι-
ακή διακυβέρνηση, ώστε να πετύχουμε διαφάνεια, αποτε-
λεσματικότητα και την ανταποδοτικότητα υπηρεσιών Ποιες 
ψηφιακές δεξιότητες απαιτούνται όχι μόνο στις επιχειρήσεις 
αλλά και σε όλη την αλυσίδα αξίας;
Με την ευκαιρία του Συνεδρίου, ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. 
Θεόδωρος Φέσσας δήλωσε: «Ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός αποτελεί όρο επιβίωσης και ευκαιρία ανάπτυξης για 

τις σύγχρονες οικονομίες. Οι χώρες με πλεονάσματα στην 
υιοθέτηση και εφαρμογή των ψηφιακών τεχνολογιών είναι 
οι πρωταγωνιστές του σήμερα και του αύριο.Στο πλαίσιο 
αυτό, η Ελλάδα οφείλει και μπορεί να αναλάβει σοβαρές 
πρωτοβουλίες, ώστε να αλλάξει τη θέση της μέσα στον Ευ-
ρωπαϊκό ψηφιακό χάρτη, όπου καταλαμβάνει μια από τις 
τελευταίες θέσεις στην ψηφιακή ωριμότητα. 
Ο ΣΕΒ προτείνει 60 δράσεις σε Υποδομές, Δεξιότητες, σε 11 
κλάδους της Οικονομίας και στο Κράτος, μια ολοκληρωμέ-
νη ψηφιακή στρατηγική που συμπληρώνει τη στρατηγική 
της κυβέρνησης.  Εάν υιοθετηθούν, μπορούν να αυξήσουν, 
μέχρι το 2021, τον εθνικό μας πλούτο επιπλέον κατά 4% 
(7,6 δις ευρώ περίπου), να δημιουργήσουμε άμεσα του-
λάχιστον 50.000 νέες, μόνιμες, καλές θέσεις απασχόλησης, 
και να βελτιώσουμε δραστικά την ελκυστικότητα του επι-
χειρηματικού περιβάλλοντος στη χώρα μας προσελκύοντας 
νέες επενδύσεις. Τώρα που, επιτέλους, φαίνεται να μπαίνει 
το νερό στ’ αυλάκι, ως προς τη σταθερότητα της ελληνικής 
οικονομίας, είναι καιρός μιλήσουμε για το αύριο και το πως 
δημιουργούμε ανάπτυξη στη χώρα.  Ο ΣΕΒ πράττει ακριβώς 
αυτό.» Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονομίας 
του ΣΕΒ και μέλος του ΔΣ κ. Μιχάλης Τσαμάζ επισήμανε: «Ο 
ψηφιακός μετασχηματισμός της χώρας, της κοινωνίας και 
της επιχειρηματικότητας είναι για τον ΣΕΒ εθνική προτεραι-
ότητα. Για να χαράξουμε την πορεία μας προς τα εμπρός, 
έπρεπε πρώτα να δούμε πού βρίσκεται η χώρα σήμερα 
και τι πρέπει να κάνουν όλες οι παραγωγικές δυνάμεις για 
να μην χάσουμε το τρένο της ψηφιακής εποχής. Αυτό κά-
ναμε με τη μελέτη που εκπονήσαμε. Είναι πλέον σαφές ότι 
η χώρα χρειάζεται ένα ψηφιακό άλμα. Μέσα στην επόμενη 
τετραετία χρειάζονται ρεαλιστικά βήματα και συγκεκριμένη 
στρατηγική για να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για 
αυτό το άλμα. Μόνο έτσι θα καταφέρουμε μέχρι το 2030 να 
είναι η Ελλάδα μεταξύ των ώριμων ψηφιακά χωρών».  Σε 
τοποθέτησή του στη σημερινή συνέντευξη Τύπου ο κ. Μιχά-
λης Στασινόπουλος, Πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας 
και Μεταποίησης και μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ επισήμανε: «Η 
χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας ήταν η κατεύθυνση που 
τις τελευταίες δεκαετίες ακολούθησε η βιομηχανία όσο της 
επέτρεπαν οι δυνατότητες της. Τα οφέλη της εφαρμογής της 
έγιναν γρήγορα ορατά με τη μορφή μεγαλύτερης παραγω-
γικότητας, καλύτερης ποιότητας, χαμηλότερου κόστους, 
μεγαλύτερης συνέπειας και άλλων σημαντικών παραμέ-
τρων ανταγωνιστικότητας.  Στις μέρες μας, μιλώντας για 
βιομηχανία 4.0, εννοούμε μια πραγματική επανάσταση 
εμβάθυνσης και συνδυασμού τεχνολογιών που δίνει πολύ 
σημαντικές νέες δυνατότητες στη παραγωγή, στην ανάπτυ-

ξη της καινοτομίας, και τελικά στην βιωσιμότητα της βιομη-
χανίας μας στη διεθνή αγορά. Επίσης μια πολύ σημαντική 
επίδραση που έχει η βιομηχανία 4.0 στην οικονομία είναι 
ο ‘εκδημοκρατισμός’ του παραγωγικού οικοσυστήματος 
λόγω της συνεχούς   σημαντικής μείωσης του κόστους 
εφαρμογής των νέων τεχνολογιών. Τώρα μικρότερες (αλλά 
και μεγαλύτερες) εταιρείες μπορούν να παράγουν και να 
εξυπηρετούν τους πελάτες τους με εργαλεία που λίγα χρόνια 
πριν ήταν προνόμιο πολύ μεγαλύτερων οργανισμών. 
Η στενή παρακολούθηση, από τις επιχειρήσεις και το κρά-
τος, του σύγχρονου μοντέλου παραγωγής με τη  χρήση των 
τελευταίων τεχνολογιών, και η προώθηση τους στη παιδεία 
και τη κοινωνία  μπορεί να συνδράμει πολύ σημαντικά 
στην ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της οικονομίας.» Πα-
ρουσιάζοντας τα βασικά σημεία της μελέτης ο κ. Κυριάκος 
Σαμπατακάκης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της 
Accenture Greece, δήλωσε: «Με βάση τη διεθνή εμπειρία 
της Accenture σε σύνθετα έργα ψηφιακού μετασχηματι-
σμού, η ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας ενός κράτους 
ή μιας επιχείρησης οδηγεί νομοτελειακά σε πολλαπλασια-
στικά οικονομικά και κοινωνικά οφέλη. 
Σε συνεργασία με τον ΣΕΒ, διαμορφώσαμε ένα εθνικό ψηφι-
ακό όραμα και μια συνολική ψηφιακή στρατηγική, η οποία 
στηρίζεται σε 4 αλληλένδετους πυλώνες. Η δέσμευση, ο 
βαθμός, η ταχύτητα και ο συντονισμός ανταπόκρισης όλων 
των εμπλεκομένων μερών προς την κατεύθυνση αυτή θα 
κρίνει τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. 
Η πρόκληση είναι σίγουρα μεγάλη, αλλά ταυτόχρονα απο-
τελεί την απαρχή ενός συναρπαστικού ταξιδιού με προοπτι-
κή και μέλλον.» 
Σημειώνεται ότι στο επίσημο δείπνο του Συνεδρίου που 
θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου, με τίτλο: «Η Ελλάδα 
στον Ευρωπαϊκό Ψηφιακό Χάρτη» ομιλητές θα είναι ο  κ. 
Andrus Ansip, Vice-President, European Commission, 
DigitalSingle και Marketκαι ο Πρόεδρος του ΣΕΒ κ. Θεόδω-
ρος Φέσσας. Στην έναρξη του Συνεδρίου στις 12Μαΐου,χαι-
ρετισμό θα απευθύνει ο κ.Μιχάλης Τσαμάζ, Πρόεδρος και 
Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΟΤΕ, μέλος του ΔΣ του 
ΣΕΒ και πρόεδρος της Επιτροπής Ψηφιακής Οικονομίας του 
Συνδέσμου και θα γίνει παρουσίαση της Μελέτης: Η Ψηφι-
ακή Στρατηγική της Ελλάδας: Ο Δρόμος για την Ανάπτυξη 
από τον κ. Κυριάκο Σαμπατακάκη, Πρόεδρος και Διευθύνο-
ντα Σύμβουλο της Accenture Greece

Πραγματοποιείται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στις 11-12 Μαΐου 2017
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Την προώθηση της επένδυσης της Artume A.E. στην Ακα-
δημία Πλάτωνος και  τρείς ακόμη σημαντικές επενδυτικές 
αποφάσεις πήρε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής 
Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.). Συγκεκριμένα στο επίσημο δελτίο 
Τύπου που εκδόθηκε αναφέρονται τα παρακάτω:  Η επι-
τάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας, η ενίσχυση της 
πραγματικής οικονομίας και η προσέλκυση επενδύσεων 
απασχόλησαν το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής 
Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.) που συνεδρίασε σήμερα, Τρίτη 9 
Μαΐου 2017, υπό τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης Γιάννη 
Δραγασάκη. Ειδικότερα :  
1. Το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. αποφάσισε τη συγκρότηση διυπουρ-
γικής ομάδας εργασίας με συμμετοχή των Υπουργείων 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομίας και Ανά-
πτυξης, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης και Οικονομικών η οποία θα παραδώσει 
ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης που θα στοχεύει : στην 
προσέλκυση εμπορικών πλοίων στην ελληνική σημαία και 
ναυτιλιακών δραστηριοτήτων,  στην αύξηση των ελληνι-
κών πληρωμάτων,  στην ανάπτυξη της ναυπηγοεπισκευ-
αστικής ζώνης και  στη μετατροπή του Πειραιά σε διεθνές 
ναυτιλιακό κέντρο.  
Ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής Παναγιώ-
της Κουρουμπλής ανέφερε στην εισήγηση του, η οποία 
εγκρίθηκε από το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π., ότι αποτελεί στρατηγική προ-
τεραιότητα της κυβέρνησης η ενίσχυση της ποντοπόρου 
ναυτιλίας και η στήριξη της ναυτικής εκπαίδευσης καθώς 
ο κλάδος μπορεί να αποτελέσει βασικό πυλώνα της προ-
σπάθειας για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.  
Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση επιδιώκει να διασφαλίσει 
ένα συνεκτικό και σταθερό πλαίσιο το οποίο θα διατηρή-
σει και θα αυξήσει την ναυτιλιακή και παρά-ναυτιλιακή 
δραστηριότητα στην Ελλάδα με θετική επίδραση στην 
απασχόληση, στα φορολογικά έσοδα και στο ναυτιλιακό 
συνάλλαγμα. Για το σκοπό αυτό το αρμόδιο υπουργείο 
συμβάλλει ουσιαστικά στην τεχνική και πολιτική διαβού-
λευση με την Επιτροπή Ανταγωνισμού της Ε.Ε προκειμένου 
να ξεκαθαρίσει το τοπίο σε σχέση με τις αιτιάσεις που εκ-
κρεμούν σε συνάρτηση με το εγχώριο καθεστώς υποστή-
ριξης της ναυτιλίας. Παράλληλα πρόθεση της κυβέρνησης 
είναι η ενίσχυση της Ναυτικής Εκπαίδευσης με στόχο την 
προσέλκυση νέων στα ναυτικά επαγγέλματα και την κάλυ-
ψη ενός σημαντικού μεριδίου της μελλοντικής παγκόσμιας 
ζήτησης από Έλληνες κυβερνήτες, μηχανικούς και τεχνι-
κούς. 
Στο πλαίσιο αυτό αρμόδια επιτροπή ήδη επεξεργάζεται 
δράσεις που αφορούν, μεταξύ άλλων, τη συνεχή αναμόρ-
φωση και αναβάθμιση των υφιστάμενων προγραμμάτων 
σπουδών, την προσθήκη νέων ειδικοτήτων και την ενσω-

μάτωση των νέων τεχνολογιών. 
2. Το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π ενέκρινε το πρόγραμμα δράσης για την 
προώθηση της κυκλικής οικονομίας έπειτα από σχετική 
εισήγηση του Αναπληρωτή Υπουργού Ενέργειας & Περι-
βάλλοντος Σωκράτη Φάμελλου. Επίσης αποφασίστηκε να 
κατατεθεί σύντομα στο ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π., προς έγκριση, αναλυτι-
κή εισήγηση που θα καθορίζει συγκεκριμένους ποσοτικούς 
στόχους προς επίτευξη, θα καταγράφει τα κατάλληλα ερ-
γαλεία πολιτικής για την ικανοποίηση των εν λόγω στόχων 
(π. χ «πράσινες» δημόσιες συμβάσεις, φορολογικά κίνητρα 
κλπ.) και θα περιγράφει το ρόλο που καλούνται να διαδρα-
ματίσουν όλοι οι αρμόδιοι Φορείς (Κράτος, αυτοδιοίκηση, 
επιχειρήσεις, κοινωνία των πολιτών κλπ).  
Η στροφή προς το μοντέλο της κυκλικής οικονομίας 
εντάσσεται στον συνολικότερο αναπτυξιακό σχεδιασμό 
της Κυβέρνησης καθώς μπορεί να τροφοδοτήσει ένα ποι-
οτικό άλμα στην οικονομία με τη δημιουργία νέων θέσε-
ων εργασίας και νέων επαγγελμάτων, την ενίσχυση της 
μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της κοινωνικής οι-
κονομίας που είναι ακόμα σε χαμηλό επίπεδο στην Ελλάδα 
και τη μείωση της εξάρτησης από εισαγωγές. Παράλληλα 
ανταποκρίνεται στην ανάγκη για αειφόρο ανάπτυξη καθώς 
στοχεύει στη συνεχή ένταξη των φυσικών πόρων στον 
οικονομικό κύκλο, χρησιμοποιώντας τα απόβλητα ή υπο-
προϊόντα μιας επιχείρησης σαν πρώτες ύλες σε μια άλλη.  
Για την επιτάχυνση των δράσεων της κυκλικής οικονομί-
ας και την υπέρβαση των εμπλοκών που παρατηρούνται 
λόγω του διατομεακού χαρακτήρα πολλών ενεργειών, 
αποφασίστηκε η συγκρότηση διυπουργικής ομάδας συ-
ντονισμού με τη συμμετοχή των Υπουργείων Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Παιδείας, Οικονομικών, Υποδομών και Μεταφορών, 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Τροφίμων.   
3. Στο ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. αποφασίστηκε το αρμόδιο υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης να υποβάλει, προς έγκριση, ει-
σήγηση η οποία θα θέτει συγκεκριμένους στόχους και θα 
περιγράφει τον τρόπο υλοποίησης της κεντρικής επιδίωξης 
για σύμπραξη της αγροδιατροφής και της μεταποιητικής 
βιομηχανίας με τον τουρισμό, στο πλαίσιο του Αναπτυξι-
ακού Σχεδίου για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονο-
μίας.  
Στο πλαίσιο αυτό επιβεβαιώθηκε ο σημαντικός ρόλος του 
«Φόρουμ Αγροδιατροφής-Βιομηχανίας-Τουρισμού» κα-
θώς λειτουργεί ως βασικό υποστηρικτικό εργαλείο για την 
επεξεργασία, τη διαμόρφωση και την υποβολή προτάσε-
ων και θέσεων προς την Πολιτεία, οι οποίες συνδέουν τον 
τουρισμό με τον πρωτογενή τομέα και τη μεταποίηση στον 
αγροδιατροφικό τομέα. 

4. Το ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π. ενέκρινε την εισήγηση του Υπουργού 
Ενέργειας & Περιβάλλοντος Γιώργου Σταθάκη, για τρο-
ποποίηση των όρων δόμησης στα οικοδομικά τετράγωνα 
που βρίσκονται στην περιοχή γύρω από τον αρχαιολογικό 
χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος. 
Η νέα ρύθμιση λαμβάνει υπόψη:  - Τις δυσμενείς πολεο-
δομικές συνέπειες από τη μη ρύθμιση του ζητήματος τις 
οποίες έχει επισημάνει στις αποφάσεις του το Συμβούλιο 
της Επικρατείας, καθώς και την επισήμανση του ΣτΕ ότι η 
προτεινόμενη ρύθμιση πρέπει να προκύψει από την συ-
νεκτίμηση των πολεοδομικών αναγκών και της ανάγκης 
για την προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. - Τις 
προηγούμενες αποφάσεις του ΣτΕ επί των προτεινόμενων 
σχεδίων Π.Δ  - Τις εισηγήσεις και γνωμοδοτήσεις των 
υπηρεσιών του Υπουργείου Ενέργειας, του Υπουργείου 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, του Κεντρικού Συμβουλίου 
Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφισβητήσεων και του Κε-
ντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου.  Η τροποποίηση των 
όρων δόμησης συνδέεται με την ανάπλαση και αναζωογό-
νηση της ευρύτερης περιοχής του Αρχαιολογικού Άλσους 
της Ακαδημίας Πλάτωνος. Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να 
συνταχθεί Μνημόνιο Συνεργασίας, μεταξύ του Υπουργείου 
Ενέργειας και Περιβάλλοντος και της «Artume Ανώνυ-
μη Εταιρεία Ανάπτυξης ακινήτου και κινητής περιουσίας 
(Artume A.E.)». Στο Μνημόνιο Συνεργασίας θα αναφέρο-
νται:  α) οι πρωτοβουλίες και δράσεις του Υπουργείου για 
την αρμονική ένταξη του έργου Academy Gardens στον 
αστικό ιστό και για την άμεση δημιουργία και απόδοση 
στην κοινή χρήση ζώνης πρασίνου και δικτύου πεζοδρό-
μων, πέριξ του αρχαιολογικού χώρου της Ακαδημίας Πλά-
τωνος και  β) η δέσμευση της Artume Α.Ε. για συμβολή 
στην υλοποίηση των εν λόγω δράσεων και για ανάληψη 
πρωτοβουλιών για την αναζωογόνηση της ευρύτερης πε-
ριοχής και τη διασύνδεσή της με τον αρχαιολογικό χώρο 
επ’ωφελεία του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών.

ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΕπΕΝδυΤΙΚΕΣ ΑπΟφΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ ΚυΣΟΙπ 
Μνημόνιο Συνεργασίας  μεταξύ ΥΠΕΝ και της  Artume A.E. για επένδυση στην Ακαδημία Πλάτωνος

ΣυγΚΛΗΣΗ ΕΣΕπ, ΜΕ ΘΕΜΑ 
ΤΗΝ ΕΝΕΡγΕΙΑ
Με κύριο θέμα τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας συγκα-
λείται  σήμερα, το Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής 
(ΕΣΕΠ) υπό την προεδρία του υπουργού Εξωτερικών, Νίκου 
Κοτζιά και την συμμετοχή του υπουργού Ενέργειας και Περι-
βάλλοντος, Γιώργου Σταθάκη.
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πΑΝΩ ΑπΟ ΕΝΑ δΙΣ  ΕυΡΩ ΕπΕΝδυΕΙ Η EBRD ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο πΡΟΕδΡΟΣ 
ΤΗΣ ΤΡΑπΕζΑΣ

Ο ΚΙΝΕζΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ FosuN INtERNatIoNal ΕΝδΙΑφΕΡΕΤΑΙ γΙΑ ΤΟυΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕπΕΝδυΣΕΙΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ 

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
(EBRD) στη διάρκεια των τελευταίων 18 μηνών που έχει 
ξεκινήσει να δραστηριοποιείται στην Ελλάδα έχει πραγ-
ματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις που ξεπερνούν το 
ένα διw ευρώ με συνολικά 17 συναλλαγές», αναφέρει 
στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο πρόεδρος της Τράπεζας Sir Σούμα Τσα-
κραμπάρτι με αφορμή την ετήσια γενική συνέλευση της 
Τράπεζας που πραγματοποιείται στην Κύπρο. Ο πρόεδρος 
της EBRD μιλώντας για την δραστηριοποίηση της τράπε-
ζας στην Ελλάδα αναφέρεται ενδεικτικά στις επενδύσεις 
που πραγματοποίησε η EBRD στις ανακεφαλαιοποίησεις 
των συστημικών τραπεζών, στην πρόσφατη ανάδειξη 
του πλαισίου για επενδύσεις στην πράσινη ενέργεια, στην 
επένδυση σε έναν ανεξάρτητο παραγωγό ενέργειας και 
στο γεγονός ότι η EBRD αποτελεί μέρος της κοινοπραξίας 
που χρηματοδοτεί την εκσυγχρονισμό των 14 περιφε-
ρειακών αερολιμένων έργο που έχει αναληφθεί από τον 
ιδιωτικό τομέα με παραχώρηση. Είμαστε ένας θεσμός που 
δραστηριοποιείται με γνώμονα τη ζήτηση που υπάρχει και 
αυτός ο εντυπωσιακός κατάλογος δείχνει ότι υπάρχει ζή-
τηση που μας δημιουργεί αισιοδοξία ότι η Ελλάδα, τώρα 
που υπάρχει συμφωνία στο πλαίσιο της δεύτερης αξιο-

λόγησης, θα ξεκινήσει να προσελκύει περισσότερες ξένες 
επενδύσεις, αναφέρει στο ΑΠΕ/ΜΠΕ ο Sir Σούμα Τσακρα-
μπάρτι. Η στρατηγική της EBRD, καλύπτει τρεις βασικούς 
τομείς: την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, την στήριξη της 
ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας και την ανάπτυξη 
των τομέων ενέργειας και υποδομών. Εργαζόμαστε με ένα 
ευρύ αριθμό επιχειρήσεων από διαφορετικούς τομείς της 
ελληνικής οικονομίας. Είμαστε εμπορικοί στην προσέγ-
γισή μας, αλλά συνδυάζουμε τη χρηματοδότηση με τον 
στόχο του τρόπου μετασχηματισμού μιας επιχείρησης ή 
ενός τομέα, για παράδειγμα με την εισαγωγή της εταιρικής 
διακυβέρνησης ή με μια νέα προσέγγιση στην ενεργειακή 
απόδοση ή με πολλές άλλες σημαντικές πτυχές, αναφέρει 
ο πρόεδρος ο πρόεδρος της EBRD. Υπενθυμίζεται ότι τον 
Μάρτιο του 2016 εγκαινιάστηκαν τα Γραφεία της EBRD 
στην Αθήνα, εξέλιξη που ακολούθησε την υπογραφή 
συμφωνίας τον Μάιο του 2015 για τη δραστηριοποίηση 
της Τράπεζας στην Ελλάδα με ένα σημαντικό ετήσιο ποσό 
μέχρι το 2020. 
-γενική Συνέλευση και Συνέδριο: Στο πλαίσιο της 
γενικής συνέλευσης της EBRD στην Κύπρο διοργανώνε-
ται από την EBRD και Επιχειρηματικό Φόρουμ. Πρόκειται 

για την πρώτη φορά που η Κύπρος φιλοξενεί μια τόσο 
σημαντική διεθνούς χρηματοοικονομικού Οργανισμού 
διοργάνωση, με ευρεία συμμετοχή κορυφαίων αξιωμα-
τούχων και εκπροσώπων φορέων από όλο τον κόσμο. 
Κύριο θέμα του φετινού Επιχειρηματικού Φόρουμ της 
EBRD, είναι η «Στόχευση στην Πράσινη και Χωρίς Απο-
κλεισμούς Ανάπτυξη - Αντιμετωπίζοντας Περιφερειακές 
και Παγκόσμιες Προκλήσεις». Το Φόρουμ περιλαμβάνει 
συναφείς Ομάδες Συζήτησης, Παρουσιάσεις Επενδυτικών 
Ευκαιριών «Investment Outlook Sessions», συμπεριλαμ-
βανομένης της Κύπρου ως φιλοξενούσας χώρας και πλή-
θος συναντήσεων δικτύωσης και άλλων εκδηλώσεων με 
επίκεντρο τις χώρες όπου επικεντρώνεται το επενδυτικό 
ενδιαφέρον της Τράπεζας. Για την Κύπρο, ως φιλοξενούσα 
χώρα, έχει προγραμματιστεί να γίνει ειδική Παρουσίαση 
Επενδυτικών Ευκαιριών. Την Τετάρτη 10 Μαΐου διοργα-
νώνεται επίσης πάνελ για την Ελλάδα, με θέμα «Αναζω-
ογόνηση επενδύσεων, για μια διατηρήσιμη ανάπτυξη», 
σε μια καθοριστική συγκυρία για την ελληνική οικονομία. 
Η Eurobank Κύπρου είναι ο μεγάλος χορηγός της φετινής 
διοργάνωσης της EBRD στην Κύπρο.

Ο κινεζικός όμιλος Fosun International, που συμμετέ-
χει στο εγχείρημα μετατροπής της περιοχής του πρώην 
αεροδρομίου στο Ελληνικό σε ένα από τα μεγαλύτερα 
προγράμματα αξιοποίησης ακινήτων στην Ευρώπη, 
στρέφει τώρα την προσοχή του στον ελληνικό τουρι-
σμό, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg,  που με-
ταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η Fosun θέλει να χρησιμοποιήσει 
τη συμμετοχή της στον τουριστικό οργανισμό Thomas 
Cook Group για να αρχίσει να διαμορφώνει πακέτα δια-
κοπών ειδικά για την τεράστια κινεζική αγορά, δήλωσε 
ο ανώτατος αντιπρόεδρος της, Τζιμ Τζιανόνγκ Τσιαν, σε 
συνέντευξη που έδωσε στο πρακτορείο Bloomberg. «Η 
Ελλάδα είναι πολύ ασφαλές μέρος για επισκέπτες», δή-
λωσε ο Τσιαν, ο οποίος είναι επίσης Πρόεδρος του του-
ριστικού και εμπορικού ομίλου της Fosun. Υπάρχουν, 
επίσης, καλές ευκαιρίες για τουριστικές επενδύσεις στην 
Ελλάδα, πρόσθεσε. Η κυβέρνηση στο Πεκίνο προβλέπει 
ότι μεσοπρόθεσμα 1,5 εκατομμύρια Κινέζοι θα αρχίσουν 
να κάνουν διακοπές στην Ελλάδα. Σύμφωνα με τον Σύν-
δεσμο Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ), ο 
αριθμός των τουριστών στην Ελλάδα αυξήθηκε πέρυσι 
κατά 7,6% και έφθασε τα 28,1 εκατομμύρια. Σύμφωνα 

με το Πεκίνο, 150.000 Κινέζοι επισκέφθηκαν πέρυσι την 
Ελλάδα. Η Fosun βρίσκεται, επίσης, σε συζητήσεις για 
την αγορά ξενοδοχείων και θέρετρων ή για την κατα-
σκευή νέων στην Ελλάδα από την εταιρεία χαρτοφυλα-
κίου Club Med SAS, η οποία της ανήκει πλήρως. Μία αύ-
ξηση των Κινέζων τουριστών στην Ελλάδα θα οδηγούσε 
μελλοντικά στην άμεση αεροπορική διασύνδεση του 
Πεκίνου και της Σαγκάης με την Αθήνα, δήλωσε ο Τσιαν. 
Ο ίδιος σημείωσε ότι η κατάσταση στην Ελλάδα έχει αλ-
λάξει από την πρώτη επένδυση που έκανε η εταιρεία του 
στον όμιλο Folli Follie το 2011. «Η ελληνική οικονομία 
ανακάμπτει τώρα και μπορεί επίσης να προσφέρει πολύ 
καλές ευκαιρίες για ξένους επενδυτές», είπε, προσθέτο-
ντας: «Εξετάζουμε τα στοιχεία των λιανικών πωλήσεων 
και του τουριστικού τομέα» και βλέπουμε τη βελτίωση. 
Η Fosun, που έχει έδρα τη Σαγκάη και διαχειρίζεται ενερ-
γητικό ύψους 64,3 δισεκ. ευρώ σε παγκόσμιο επίπεδο, 
έχει επενδύσει πάνω από 200 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα 
μέσω της άμεσης επένδυσής της στη Folli Follie και 
έμμεσα, μέσω της Thomas Cook και της Club Med. «Αν 
μπορείς να βοηθήσεις την οικονομία να αναπτυχθεί, για 
παράδειγμα αν έχουμε το προϊόν των πακέτων για την 

Ελλάδα, τότε θα δημιουργήσουμε περισσότερες θέσεις 
εργασίας για εστιατόρια, για καταστήματα λιανικών πω-
λήσεων, για οδηγούς ταξί», είπε ο Τσιαν. Η Fosun είναι 
η μεγαλύτερη κινεζική ιδιωτική εταιρεία που επενδύει 
στην Ευρώπη, έχει στην ιδιοκτησία της τη γερμανική 
τράπεζα Hauck & Aufhaeuser Privatbankiers και την 
πορτογαλική ασφαλιστική εταιρεία Fidelidade Cia de 
Seguros. Ο Τσιαν δήλωσε ότι δεν αποκλείει μία επένδυ-
ση στον ελληνικό τραπεζικό τομέα, εάν υπάρξει κάποια 
ευκαιρία στο μέλλον, διαψεύδοντας πληροφορίες ότι ο 
όμιλος έχει ήδη υποβάλει προσφορά για να αγοράσει με-
τοχές ελληνικών τραπεζών. Η Fosun έχει ήδη υποβάλει 
προσφορά για την απόκτηση της Εθνικής Ασφαλιστικής 
και, σύμφωνα με τον Τσιαν, δεν βάζει χρηματικό πλα-
φόν στις επενδύσεις της, εφόσον οι ευκαιρίες αξίζουν. Η 
εταιρεία συμμετέχει, επίσης, σε μία κοινοπραξία υπό τη 
Lamda Development που θα μετατρέψει το Ελληνικό σε 
ένα πολυτελές παραθαλάσσιο θέρετρο. «Έχουμε μεγάλη 
εμπιστοσύνη για την επένδυση αυτή», δήλωσε ο Τσιαν.

Προβλέπεται δεκαπλασιασμός των Κινέζων τουριστών που θα επισκεφθούν την χώρα μας
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ΤΑ 11 + 1 πΡΟΑπΑΙΤΟυΜΕΝΑ  γΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ 

Δώδεκα είναι συνολικά τα ενεργειακά προαπαιτούμενα 
του μνημονίου, ένα ωστόσο μόνο απαιτεί νομοθετική 
ρύθμιση, αυτό για τις αλλαγές στο σύστημα παρακουλή-
θησης του μηχανισμού των ΝΟΜΕ, και την αύξηση των 
δημοπρατούμενων ποσοτήτων, που θα διαμορφωθούν 
σε 16% για το 2017, 19% για το 2018 και 22% για το 
2019. V Συγκεκριμένα τα ενεργειακά προαπαιτούμενα, 
σύμφωνα με ρεπορτάζ του energypress.gr είναι τα εξής: 
Πρέπει να προταθούν επισήμως δομικά μέτρα τα οποία 
θα εφαρμοστούν άνευ προϋποθέσεων για τη συμμόρ-
φωση με τις πρόσφατες αποφάσεις των Ευρωπαϊκών 
Δικαστηρίων σχετικά με τις αποφάσεις C(2008) 824 και 
C(2009) 6244 της Κομισιόν για το λιγνίτη 6244. Το ΚΥ-
ΣΟΙΠ θα εγκρίνει τις αρχές βάσει των οποίων θα εφαρμο-
στούν τα δομικά μέτρα σχετικά με την παραγωγή ισχύος 
από τις λιγνιτικές μονάδες (οι λεπτομέρειες περιέχονται 

στο μνημόνιο).  
Δημοπρασίες ΝΟΜΕ. Οι αρχές θα ολοκληρώσουν την 
πώληση και θα ξεκινήσουν την παράδοση του 8% της 
συνολικής ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας που διατέ-
θηκε στο διασυνδεδεμένο σύστημα το 2015. 
Δημοπρασίες ΝΟΜΕ. Η ΡΑΕ θα αποφασίσει, σύμφωνα με 
τις προβλέψεις της απόφασης του ΚΥΣΟΙΠ για τα ΝΟΜΕ 
(i) τις πρόσθετες ποσότητες που θα δημοπρατηθούν, οι 
οποίες θα πρέπει να ισούνται με τον ετήσιο στόχο για 
τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στη λιανική αγορά, 
π.χ. 12% για το 2017 επί τη συνολική ποσότητα στο 
διασυνδεδεμένο σύστημα το 2016 (ii) τον αριθμό των 
δημοπρασιών που χρειάζεται ακόμα να γίνουν το 2017 
προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος και (iii) τις ποσό-
τητες ανά δημοπρασία.  Δημοπρασίες ΝΟΜΕ. Ο νόμος 
4389/2016 θα τροποποιηθεί ως προς την τιμή (reserve 
price) των δημοπρασιών (prior action) ώστε τον Ιούνιο 
κάθε έτους, ξεκινώντας από τον Ιούνιο του 2017, οι αρ-
χές θα αναθεωρούν την τιμή (reserve price) βάσει των 

προτάσεων της ΡΑΕ, ώστε να ενσωματώνονται (i) οι 
τιμές CO2 όπως προσδιορίζεται στο ν. 4389/2016, όπως 
τροποποιήθηκε από το ν. 4393/2016, και (ii) επικαιρο-
ποιημένα στοιχεία για το κόστος παραγωγής της ΔΕΗ, 
σύμφωνα με τη μεθοδολογία από την οποία προέκυψε 
η αρχική τιμή (reserve price). 6. Δημοπρασίες ΝΟΜΕ: Το 
σχέδιο δράσης του ΚΥΣΟΙΠ και η νομοθεσία σχετικά με 
τα ΝΟΜΕ θα τροποποιηθούν ώστε: --Να τροποποιηθεί 
ο μηχανισμός παρακολούθησης έτσι ώστε οι προσαρ-
μοσμένες ποσότητες να ισχύουν στο S + 1 σε περίπτω-
ση απόκλισης από τον στόχο που προσδιορίστηκε στο 
εξάμηνο S. Η πρώτη διαδικασία παρακολούθησης θα 
ολοκληρωθεί έτσι τον Ιούλιο του 2017. -- Να εισαχθεί 
το rollover (επαναδημοπράτηση) του μισού από το 8% 
που πωλήθηκε το 2016 (δηλ. 4% του συνολικού όγκου 
ηλεκτρικής ενέργειας στο 2015 στο διασυνδεδεμένο σύ-
στημα), με φυσικές παραδόσεις που αρχίζουν τον Δεκέμ-
βριο του 2017, διασφαλίζοντας τη συνέχεια μεταξύ των 
περιόδων παράδοσης, αποφεύγοντας τις διακοπές. 
Για το 2018 και το 2019, 6% και 9% των ποσοτήτων 
που πωλούνται αντιστοίχως το 2017 και το 2018 θα 
μεταφερθούν, με φυσικές παραδόσεις που αρχίζουν τον 
Δεκέμβριο κάθε αντίστοιχου έτους. Βάσει των ανωτέρω, 
οι συνολικές κατ’ έτος ποσότητες NOME για τα έτη 2017, 
2018 και 2019 θα είναι αντίστοιχα 16%, 19% και 22%, 
εκτός εάν προσαρμοσθούν έγκαιρα από τον προαναφερ-
θέντα μηχανισμό προσαρμογής στο S + 1. -- Να εισα-
γάγει παράλληλα στην εξαμηνιαία εκτίμηση αντικτύπου 
τον Ιανουάριο του 2018 και σε κάθε επόμενη εκτίμηση 
των επιπτώσεων σε μεσοπρόθεσμη βάση μια κοινή αξιο-
λόγηση από τις αρχές και τα θεσμικά όργανα, λαμβάνο-
ντας υπόψη την εισαγωγή της μελλοντικής αγοράς του 
μοντέλου-στόχου (target-model) και, όταν εφαρμοστεί 
πλήρως, τα διαρθρωτικά μέτρα για το λιγνίτη, θα αξιο-
λογήσει (i) πιθανή προσαρμογή του μηχανισμού NOME, 
συμπεριλαμβανομένης της μεταβολής των ποσοτήτων, 
λαμβάνοντας υπόψη τα εφαρμοζόμενα διαρθρωτικά 
μέτρα και (ii) την ενδεχόμενη ανάγκη λήψης πρόσθετων 
διαρθρωτικών μέτρων σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά 
του χαρτοφυλακίου παραγωγής της ΔΕΗ --Ο ΛΑΓΗΕ θα 
παρέχει πλήρη και έγκαιρη πληροφόρηση για τα απο-
τελέσματα των δημοπρασιών, τους συμμετέχοντες, τις 
παραδόσεις και τις επαναπωλήσεις στη δευτερογενή 
αγορά, καθώς και τα μερίδια αγοράς ανά συμμετέχοντα, 
σε μηναία βάση. 
Οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ. Οι αρχές και η ΔΕΗ θα 
συμφωνήσουν με τα θεσμικά όργανα ένα λεπτομερές 
σχέδιο δράσης, συμπεριλαμβανομένου ενός συγκεκρι-
μένου χρονοδιαγράμματος για την εφαρμογή του, για 

την αντιμετώπιση του ζητήματος των ανείσπρακτων 
οφειλών της ΔΕΗ. Αυτό το σχέδιο δράσης θα βασίζεται 
στις βέλτιστες πρακτικές όσον αφορά τη συλλογή κα-
θυστερημένων οφειλών και τη μη σώρευσή τους και 
θα περιλαμβάνει τουλάχιστον (i) ένα χρονοδιάγραμμα 
για την εκκαθάριση όλων των καθυστερούμενων οφει-
λών του δημόσιου τομέα έως το τέλος του 2017, (ii) 
ένα λεπτομερές σχέδιο για τον τρόπο αντιμετώπισης 
του ζητήματος (Iii) διαδικασία αναγνώρισης και προ-
σφυγής κατά όσων στρατηγικά αθετούν τις πληρωμές, 
σύμφωνα με τον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής 
της Ελληνικής Ηλεκτρικής Ενέργειας που εκδόθηκε από 
τη ΡΑΕ και την προστασία των ευάλωτων καταναλωτών, 
όπως ορίζεται από το νόμο, iv) σαφές χρονοδιάγραμμα 
για την ανάπτυξη έξυπνων και ενδεχομένως προπληρω-
μένων μετρητών και (v) ανασκόπηση της συχνότητας 
έκδοσης λογαριασμών. Οικονομική κατάσταση της ΔΕΗ. 
Οι αρχές και οι θεσμοί θα συμφωνήσουν σε ένα οδικό 
χάρτη για την εκκαθάριση του συσσωρευμένου ελλείμ-
ματος ΥΚΩ προς τη ΔΕΗ. ΑΔΜΗΕ. Η ΔΕΗ και ο στρατη-
γικός επενδυτής θα υπογράψουν τη συμφωνία (Share 
Purchase Agreement) για των πώληση του 24% του 
ΑΔΜΗΕ. Η συμφωνία μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών 
(Shareholders’ Agreement) θα υπογραφεί πριν την ολο-
κλήρωση της διαδικασίας. Μηχανισμός ισχύος. 
Οι αρχές θα προωθήσουν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή τη 
νέα μελέτη επάρκειας του ΑΔΜΗΕ. Λογαριασμός ΑΠΕ. Οι 
αρχές θα εφαρμόσουν την αναθεωρημένη νομοθεσία 
σχετικά με το λογαριασμό ΑΠΕ, με εφαρμογή του μη-
χανισμού προσαρμογής για το Δεκέμβριο του 2016 με 
τις προσαρμογές που ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου 
2017, όπως καθορίζεται στη νομοθεσία που εγκρίθηκε 
τον Οκτώβριο του 2016.  Target model. Οι αρχές θα 
παράσχουν έναν οδικό χάρτη για την έκδοση των απα-
ραίτητων κανονιστικών αποφάσεων, την προσέγγιση 
που ακολουθείται στην εκπόνηση των απαιτούμενων 
τεχνικών κωδίκων και τα βήματα για τη δημιουργία των 
τεχνικών εργαλείων (π.χ. συστήματα πληροφορικής) για 
την εφαρμογή της αγοράς επόμενης ημέρας, της ενδο-
ημερήσιας αγοράς, της αγοράς εξισορρόπησης έως την 
1η Ιανουαρίου 2018. Βιομηχανίες δικτύου: Ενέργεια. 
Μεταρρύθμιση της αγοράς φυσικού αερίου. Θα πραγμα-
τοποιηθεί η πρώτη δημοπρασία στο πλαίσιο του αναθε-
ωρημένου προγράμματος απελευθέρωσης της αγοράς 
φυσικού αερίου, όπως εγκρίθηκε με απόφαση της HCC. Η 
ποσότητα που θα δημοπρατηθεί για το 2017 θα ανέλθει 
στο 16% της ετήσιας ποσότητας που προμηθεύει η ΔΕΠΑ 
στους πελάτες της. 

Τι προβλέπει το τελικό κείμενο της συμφωνίας κυβέρνησης- θεσμών
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πΛΕΟΝΑΣΜΑΤΑ 3,5% γΙΑ ΤΕΣΣΕΡΑ χΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΕΑ δΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 

Το τελικό κείμενο της συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και 
θεσμών προβλέπει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% για 
τέσσερα χρόνια. Τι αναφέρει το κείμενο για μέτρα – 
αντίμετρα και τις αλλαγές σε εργασιακό, φορολογία 
κλπ παρουσιάζει σε αναλυτικό ρεπορτάζ το news247.
gr  Πιο συγκεκριμένα  συμφωνία για  μέτρα - αντίμε-
τρα για την τριετία 2018 - 2020 που κλείνει τη δεύτερη 
αξιολόγηση και ανοίγει το δρόμο για την συνολική 
συμφωνία περιλαμβάνει το κείμενο των θεσμών που 
έχει σταλεί στα Εθνικά κοινοβούλια. Με την επίσημη 
παραδοχή της Κομισιόν ότι η Ελλάδα πέτυχε πρωτο-
γενές πλεόνασμα 4,2% του ΑΕΠ το 2016 και 0,5% για 
το 2015 (έναντι αρχικής πρόβλεψης 0,3% του ΑΕΠ) 
και την προαναγγελία της διατήρησης του στόχου για 
3,5% μέχρι και το τέλος του Μεσοπρόθεσμου, δηλαδή 
το 2021, έχει σταλεί το κείμενο της προκαταρκτικής 
συμφωνίας της Αθήνας στο Γερμανικό κοινοβούλιο. 
Το κείμενο που εστάλη από το EwG της περασμένης 
Πέμπτης με στόχο να  επιταχυνθούν οι διαδικασίες για 
την εκταμίευση της δόσης των 7 δισ. ευρώ, εκτός από 
τα κενά που υπήρχαν στο προσχέδιο του για τις επι-
δόσεις της Ελλάδας, προβλέπει πρόσθετα μέτρα ύψους 
(0,3% του ΑΕΠ) 530 εκατ. ευρώ για το 2018. 
-Τα νέα μέτρα θα αφορούν: Την κατάργηση της έκ-
πτωσης κατά 10% επί του φόρου στις ιατρικές δαπάνες 
με στόχο την εξοικονόμηση φορολογικών δαπανών 
121 εκατ. ευρώ. Την μείωση κατά 50% του κονδυλίου 
που διατίθεται κάθε χρόνο για την καταβολή επιδόμα-
τος θέρμανσης με στόχο την εξοικονόμηση 58 εκατ. 
ευρώ. Την κατάργηση όλων των άλλων επιδομάτων 
για τους δικαιούχους του Κοινωνικού Επιδόματος 
αλληλεγγύης. Πιο συγκεκριμένα θα καταργηθούν το 
επίδομα απροστάτευτων τέκνων (3 εκατ. ευρώ) τα 
επιδόματα ανεργίας για τους νεοεισερχόμενους στην 
αγορά εργασίας (5 εκατ. ευρώ) και τα επιδόματα φτώ-
χειας και φυσικών καταστροφών (4 εκ ευρώ). Η συνο-
λική εξοικονόμηση θα φτάσει τα 12 εκατ. ευρώ. Την 
αυστηρή εφαρμογή των θεσμών του rebate για την 
δαπάνη φαρμάκου και του claw back για τα ιδιωτικά 
θεραπευτήρια και διαγωνιστικά κέντρα με στόχο την 
εξοικονόμηση δαπανών 188 εκατ. ευρώ. Την κατάρ-
γηση της έκπτωσης φόρου κατά 1,5% που ισχύει για 
την εκκαθάριση των φορολογικών δηλώσεων μισθω-
τών και συνταξιούχων με στόχο την εξοικονόμηση 68 
εκ ευρώ. Στο κείμενο αναφέρεται, ότι στο χέρι του ΔΝΤ 
θα βρίσκεται -καθώς φαίνεται- η απόφαση για την 
ενεργοποίηση των μέτρων και των αντίμετρων που 
συμφωνήθηκαν την Τρίτη, με βάση την τριμηνιαία 
αξιολόγηση, στην οποία η Ελλάδα θα πρέπει να εμ-

φανίζει μόνιμη υπεραπόδοση στους δημοσιονομικούς 
της στόχους. Η λύση που δόθηκε, για το ποιος απο-
φασίζει για τα μέτρα και τα αντίμετρα μετά το 2018, 
φαίνεται ότι βρέθηκε στο ΔΝΤ, το οποίο θα εξετάζει 
σε τριμηνιαία βάση τις επιδόσεις της οικονομίας και 
θα αποφαίνεται, αν η επίτευξη του δημοσιονομικού 
στόχου θα επιτυγχάνεται. Σε ό,τι αφορά το 2018 και 
με δεδομένο, ότι θα η χώρα θα βρίσκεται σε πρό-
γραμμα με το ESM, θα υπάρχει συναπόφαση για την 
ενεργοποίηση των αντιμέτρων. Το θέμα δεν τελειώνει 
εκεί. Μετά την λήξη του Ευρωπαϊκού προγράμματος, 
το ΔΝΤ θα συνεχίζει την εποπτεία σε τριμηνιαία βάση 
της ελληνικής οικονομίας, με δεδομένο ότι τα μέτρα 
μετά το τέλος του προγράμματος επιβλήθηκαν από 
το Ταμείο. Μάλιστα, θα έχει την εξουσία αν το 2019 
ή το 2020 η Ελλάδα αποκλίνει από τους στόχους της, 
να ζητήσει την διακοπή μέρους ή και του συνόλου 
των μέτρων που εφαρμόζονται. Οι τελικές αποφάσεις 
αλλά και οι λεπτομέρειες για το χρόνο και την μορφή 
της εποπτείας από το ΔΝΤ αναμένεται να ληφθούν το 
φθινόπωρο, στο πλαίσιο της τρίτης και τελευταίας 
αξιολόγησης του προγράμματος, αλλά μάλλον δεν 
θα αλλάξουν και πολύ το βασικό σενάριο, αφού η 
ίδια πρόβλεψη θα υπάρχει και στο μνημόνιο που θα 
υπογράψει η Ελλάδα με το Ταμείο μέσα στο καλοκαίρι. 

Στα κείμενα της Κομισιόν περιγράφονται και τα μέτρα 
της περιόδου, τόσο τα διαρθρωτικά όσο και τα δη-
μοσιονομικά, από το υπόλοιπο του 2017 μέχρι και το 
τέλος του 2020. Από τα πιο γνωστά μέτρα είναι αυτά 
της διετίας 2019 -2020, δηλαδή μετά την χρονική λήξη 
του τρίτου προγράμματος, τα οποία χωρίζονται σε πε-
ριοριστικά, τα οποία θα εφαρμοστούν έτσι κι αλλιώς 
και αντισταθμιστικά, τα οποία θα εφαρμοστούν, αν 
επιτευχθούν οι περιοριστικοί στόχοι του προγράμμα-
τος. Το πρώτο μέτρο είναι η μείωση των συντάξεων το 
2019, με στόχο την εξοικονόμηση δαπανών κατά 1,9 
δις ευρώ. Το θέμα συνεχίζει να αποτελεί αγκάθι στις 
διαπραγματεύσεις με τους δανειστές, καθώς η ελληνι-
κή πρόταση να μπει πλαφόν στις μειώσεις των κύριων 
συντάξεων στο 22% και να εξεταστούν οι μειώσεις και 
σε επικουρικές συντάξεις, δεν συγκεντρώνει την συμ-

φωνία των δανειστών. Επίσης, δεν έχει ακόμη ολο-
κληρωθεί ο υπολογισμός της προσωπικής διαφοράς 
των συντάξεων, η οποία σύμφωνα με τα νέα μνημόνια 
θα πρέπει να μηδενιστεί. Ως εκ τούτου, άγνωστο πα-
ραμένει, από ποιο ύψος σύνταξης και πάνω θα γίνουν 
περικοπές και πόσο μεγάλες θα είναι οι μειώσεις. Το 
δεύτερο μέτρο θα είναι η μείωση του αφορολόγη-
του ορίου για μισθωτούς και συνταξιούχους από το 
2020 κατά περίπου 3000 ευρώ, δηλαδή της μείωσης 
της έκπτωσης φόρου κατά 650 ευρώ, χωρίς όμως να 
έχουν καθοριστεί τα ακριβή όρια της μείωσης από τα 
8636 ευρώ που είναι σήμερα για άγαμους μισθωτούς 
και συνταξιούχους και τα 9500 ευρώ για μισθωτούς 
με τρία ή περισσότερα παιδιά. Πάντως στελέχη του 
οικονομικού επιτελείου που συμμετέχουν στην δια-
πραγμάτευση επέμεναν, ότι το θέμα θα έχει κλείσει. 
Προβλέπεται επίσης, ότι αν το καλοκαίρι του 2018 
διαπιστωθεί, ότι η Ελλάδα δεν θα πετύχει το στόχο για 
πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ για το 2019, 
τότε και  η περικοπή του αφορολόγητου θα υλοποιηθεί 
με την περικοπή των συντάξεων το 2019 και η Ελλάδα 
θα χάσει το δικαίωμα, να εφαρμόσει αντίμετρα. Στα 
μέτρα διασφάλισης του βιωσιμότητας του ασφαλι-
στικού περιλαμβάνεται και η κατάργηση από το τέλος 
του 2017 της έκπτωσης φόρους για τις ασφαλιστικές 
εισφορές. Εκτός από τα νέα δημοσιονομικά μέτρα της 
τριετίας 2018 -2020 υπάρχει μια σειρά μέτρων κυρίως 
διαρθρωτικού χαρακτήρα, τα οποία περιλαμβάνονται 
στο πακέτο της αξιολόγησης και αφορούν: Την πώλη-
ση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων εκτός 
φαρμακείων. Ένα μέτρο που έχει νομοθετηθεί μεν από 
το 2014, αλλά δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί. Το άνοιγμα 
των καταστημάτων όλες τις Κυριακές του χρόνου. Στις 
διαπραγματεύσεις με τους δανειστές έχει γίνει πρότα-
ση από ελληνικής πλευράς το μέτρο να αφορά μόνο 
την τουριστική περίοδο, η οποία θα επανεξεταστεί ως 
προς την περίοδό της (να υπολογίζεται δηλαδή στους 
πέντε μήνες αντί τους τέσσερις μήνες) και να ισχύσει 
μόνο για τις τουριστικές περιοχές, μεταξύ των οποίων 
και οι παραλιακές περιοχές της Αττικής.  Την μείωση 
του αριθμού των συμβασιούχων του δημοσίου κατά 
1028 άτομα, άμεση ενεργοποίηση της συνεχούς κινη-
τικότητας στο δημόσιο της αξιολόγησης, ενώ ορίζεται 
ότι για να εφαρμοστεί η χαλάρωση του κανόνα των 
προσλήψεων από το 5 προς 1, θα πρέπει να τηρούνται 
οι δημοσιονομικοί στόχοι. Το θέμα είναι ένα από τα 
προβλήματα των διαπραγματεύσεων, που βρίσκονται 
σε εξέλιξη.

Τι προβλέπει το τελικό κείμενο της συμφωνίας κυβέρνησης- θεσμών
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ΟΙ ΝΕΕΣ ΡυΘΜΙΣΕΙΣ γΙΑ ΕΡγΑΣΙΑΚΟ, ΑπΟΚΡΑΤΙΚΟπΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ δΗΜΟΣΙΟ

(Συνέχεια από τη σελ 8)
-Τα αντίμετρα:  Μαζί με τα περιοριστικά μέτρα έχει 
συμφωνηθεί κατ αρχήν και ένα πακέτο μέτρων 2% 
του ΑΕΠ (1% το ΑΕΠ για το 2019 και 1% το 2020), 
τα οποία θα εφαρμοστούν μόνο αν επιτυγχάνονται σε 
μόνιμη βάση οι δημοσιονομική στόχοι. Τα κείμενα των 
δανειστών αναφέρουν τον όρο «μόνιμη υπεραπόδο-
ση» των μέτρων και εξηγούν, ότι για να εφαρμοστούν 
τα αντίμετρα θα πρέπει να επιτυγχάνεται πρωτογενές 
πλεόνασμα 3,7% του ΑΕΠ αντί του στόχου του μνημο-
νίου για 3,5% του ΑΕΠ. Για το 2019 θα εφαρμοστούν 
πρώτα τα φορολογικά μέτρα που περιλαμβάνουν: Τη 
μείωση του πρώτου φορολογικού συντελεστή από το 
22% στο 20%. Τη μείωση του συντελεστή στις επιχει-
ρήσεις από το 29% στο 26%. Τη σταδιακή μείωση του 
συντελεστή για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης. Τον 
«επανασχεδιασμό» του ΕΝΦΙΑ με στόχο την μείωση 
τω εσόδων από τον βασικό φόρο ακινήτων, όχι περισ-
σότερο από 0,1% του ΑΕΠ. Στα κοινωνικά μέτρα που 
θα εφαρμοστούν το 2020 περιλαμβάνονται: Η αύξηση 
των στεγαστικών επιδομάτων σε συνδυασμό και με 
την καταβολή του ΚΕΑ. Η επιδότηση παρακολούθησης 
νηπιαγωγείων και βρεφονηπιακών σταθμών. Η αύξη-
ση του επιδόματος τέκνων. Η μείωση της συμμετοχής 
των ασφαλισμένων στα φάρμακα.  Υψηλής απόδοσης 

δημόσιες επενδύσεις όπως: 1. Επενδύσεις για την αύ-
ξηση της ενεργειακής απόδοσης της γεωργίας. 2 Ενερ-
γητικές πολιτικές για την αγορά εργασίας
Μάλιστα από ελληνικής πλευράς έχει γίνει η πρόταση 
για αύξηση κατά 350 -450 εκ ευρώ από το 2019 των 
κονδυλίων, που διατίθεται μέσω του ΠΔΕ, για να προ-
ωθηθούν επενδύσεις.
-Εργασιακό: Σε ό,τι αφορά τις αλλαγές στο εργασι-
ακό τα κείμενα προβλέπουν την απαγόρευση της επε-
κτασιμότητας μέχρι και το 2018 και την άμεση άρση 
του υπουργικού βέτο για τις ομαδικές απολύσεις. Η 
επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και 
της μετενέργειας θα γίνει από το 2018, σε συνδυα-
σμό όμως με αλλαγές, όπως ένα αξιόπιστο διοικητικό 
σύστημα, που θα εξασφαλίζει την αντιπροσώπευση 
όλων των κοινωνικών εταίρων για τις κλαδικές συμ-
βάσεις. Στις ομαδικές απολύσεις μεταφέρει το βάρος 
της έγκρισης από το υπουργείο εργασίας στο ανώτατο 
συμβούλιο εργασίας και θέτει ως ανώτατο όριο δια-
βούλευσης τους τρείς μήνες. Αν σε αυτό το διάστημα 
δεν έχει ληφθεί κοινά αποδεκτή απόφαση, τότε οι 
ομαδικές απολύσεις θα προχωρούν κανονικά. Τέλος 
προβλέπεται αύξηση του κατώτατου ορίου των εργα-
ζομένων σε επίπεδο πρωτοβάθμιου σωματείου, που 
θα πρέπει να συναινούν για την προκήρυξη απεργίας 

στο  50%, ενώ προαναγγέλλει και την χαλάρωση της 
προστασίας των συνδικαλιστών.
-Αποκρατικοποιήσεις – υπερταμείο:  Στο θέμα 
των αποκρατικοποιήσεων οι θεσμοί ζήτησαν την άμε-
ση απεμπλοκή του διαγωνισμού για την παραχώρηση 
της διαχείρισης της Εγνατίας Οδού, που έχει κολλήσει 
στο θέμα των νέων σταθμών διοδίων, ενώ προχωρά 
και η αξιοποίηση της συμμετοχής του 55%, που κα-
τέχει το δημόσιο στο διεθνή αερολιμένα Αθηνών. Στο 
θέμα του υπερταμείου αποκρατικοποιήσεων οι δα-
νειστές ζητούν την επιτάχυνση των διαδικασιών για 
την δημιουργία εσωτερικού κανονισμού λειτουργίας, 
ώστε ο νέος οργανισμός να καταστεί λειτουργικός και 
να προχωρήσει στην αξιοποίηση κινητής και ακίνητης 
δημόσιας περιουσίας. Προαναγγέλλει ακόμη διαγωνι-
σμούς για πώληση της ΔΕΠΑ, του  ΔΕΣΦΑ, του  17% 
της ΔΕΗ και των ΕΛΠΕ. Παραδέχεται επίσης, την πα-
ραμονή των υπολοίπων περιφερειακών αεροδρομίων 
στην Εταιρία Δημοσίων Συμμετοχών (ΕΔΗΣ), αλλά 
τονίζει ότι τα 10 περιφερειακά  λιμάνια θα περάσουν 
στην περιουσία του ΤΑΙΠΕΔ.
-δημόσιο: Στο δημόσιο προβλέπεται η θεσμοθέτη-
ση της συνεχούς κινητικότητας της αξιολόγησης ενώ 
ανοίγει και το θέμα της αναθεώρησης των ειδικών 
μισθολογίων. 

ΕΡγΑ 35,5 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ  ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΟδΙΚΟ δΙΚΤυΟ δυΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑδΑΣ

ΣΤΑ 90 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟυ ΕΙδΙΚΟυ ΛΟγΑΡΙΑΣΜΟυ ΑπΕ ΤΟ φΕΒΡΟυΑΡΙΟ

Τη χρηματοδότηση των αναγκαίων έργων για τη συ-
ντήρηση και την αποκατάσταση του Εθνικού Οδικού 
Δικτύου Δυτικής Ελλάδας με 35,5 εκατ. ευρώ από το 
εθνικό σκέλος τους Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων, ανακοινώνει το Υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, με σχετικό δελτίο Τύπου.  Πιο συγκεκρι-
μένα, με τους πόρους αυτούς θα χρηματοδοτηθούν 
έργα για τη συντήρηση – αποκατάσταση και άρση της 
επικινδυνότητας στα παρακάτω τμήματα του Εθνικού 
Οδικού Δικτύου: Αντίρριο – Μεσολόγγι – Αγρίνιο – 
Αμφιλοχία – Μενίδι. Αμφιλοχία – Βόνιτσα – Λευκάδα 
& στα οδικά τμήματα: «Βόνιτσα – Άκτιο & Άγιος Νικό-

λαος – Άκτιο». Αγρίνιο Καρπενήσι & Αγρίνιο – Θέρμο. 
Πάτρα – Τρίπολη. Πάτρα – Πύργος. Πύργος – Αρχαία 
Ολυμπία – όρια Νομού. Κόμβοι εισόδου – εξόδου Πά-
τρας, Πύργου, & Αγρινίου. O Αναπληρωτής Υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης υπο-
γράφοντας την χρηματοδότηση των έργων δήλωσε 
πως: «Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των μεγάλων 
Εθνικών Οδών που αναβαθμίζουν τις μεταφορές σε 
όλη τη χώρα, κάνουμε τώρα πράξη τη δέσμευση που 
αναλάβαμε με τον Πρωθυπουργό κατά την πρόσφα-
τη επίσκεψη μας στην Πάτρα και εξασφαλίζουμε τους 
απαραίτητους εθνικούς πόρους για τη συντήρηση 

και αποκατάσταση του οδικού δικτύου στη Δυτική 
Ελλάδα, που εγγυάται την ασφάλεια των πολιτών και 
διευκολύνει τις μετακινήσεις τους. Οι σύγχρονοι και 
ασφαλείς δρόμοι είναι προϋπόθεση για την ανάπτυξη 
της οικονομίας. Πιστοί στις δεσμεύσεις μας προς τους 
πολίτες, αυξήσαμε για μία ακόμη φορά το Πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων και προχωράμε με σχεδιασμό 
και μεθοδικότητα, στη χρηματοδότηση και υλοποίηση 
όλων των αναγκαίων παρεμβάσεων που στηρίζουν 
την ανάπτυξη και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στις 
τοπικές κοινωνίες».

Στα 90,14 εκατ. ευρώ περιορίστηκε το σωρευτικό έλ-
λειμμα του ειδικού λογαριασμού ΑΠΕ το Φεβρουάριο, 
από 143,71 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο, σύμφωνα με 
τα στοιχεία που δημοσίευσε ο ΛΑΓΗΕ στο τελευταίο 
δελτίο του. Όπως γράφει το  energypress.gr   το απο-
τέλεσμα ήταν καλύτερο των εκτιμήσεων του λειτουρ-

γού, που έκαναν λόγο για 92,41 εκατ. ευρώ έλλειμμα. 
Όπως αναφέρεται, το σύνολο των εισροών έφτασε τα 
174,33 εκατ. ευρώ με μειωμένα έσοδα από τα δικαι-
ώματα εκπομπών και αυξημένα η σταθερά τα υπό-
λοιπα επιμέρους έσοδα. Οι εκροές ανήλθαν σε 120,77 
εκατ. ευρώ, κοντά στο ύψος των εκτιμήσεων. Τέλος, η 

πρόβλεψη του ΛΑΓΗΕ για το μήνα Μάρτιο κάνει λόγο 
για νέα πτώση του ελλείμματος στα επίπεδα των 61,5 
εκατ. ευρώ, ενώ ο ειδικός λογαριασμός αναμένεται να 
αποκτήσει θετικό πρόσημο το φετινό Νοέμβριο.

Τι προβλέπει το τελικό κείμενο της συμφωνίας κυβέρνησης- θεσμών
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πΡΩΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ δΗΜΟπΡΑΣΙΕΣ ΑπΟ ΤΗΝ ΤΡΑπΕζΑ πΕΙΡΑΙΩΣ
Σε λειτουργία έθεσε η τράπεζα την πλατφόρμα 
properties4sale.gr για ηλεκτρονικές δημοπρασίες ακι-
νήτων. Στις 27 και 28 Ιουνίου στο «σφυρί» 58 ιδιόκτη-
τα ακίνητα ανά την Ελλάδα γράφει το euro2day.gr  και 
σε αναλυτικό ρεπορτάζ σημειώνει ότι στη δημιουργία 
μιας πρωτοποριακής διαδικασίας ηλεκτρονικών δη-
μοπρασιών για την πώληση ιδιόκτητων ακινήτων της 
προχώρησε η Τράπεζα Πειραιώς. Στο properties4sale.
gr, τον νέο διαδικτυακό της ιστότοπο, η Τράπεζα θα 
παρουσιάζει ιδιόκτητα ακίνητα, κατοικίες και επαγ-
γελματικά, και σε συγκεκριμένες ημερομηνίες θα 
διενεργεί ανοιχτές και διαφανείς online δημοπρα-
σίες, παράλληλα με τη δυνατότητα άμεσης αγοράς. 
Ταυτόχρονα υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης 
της αγοράς του/των ακινήτων από την Τράπεζα με 
ευνοϊκούς όρους. Όπως αναφέρει η τράπεζα, οι ηλε-
κτρονικές δημοπρασίες ακινήτων αποτελούν μια και-
νοτόμο και ιδιαίτερα επιτυχημένη διεθνώς διαδικασία 
για την πώληση ακινήτων, η οποία έχει αποδειχθεί 
πως συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της κινητι-
κότητας στην αγορά ακινήτων, στον εξορθολογισμό 
και στη σταθεροποίηση των τιμών, στη διαφάνεια 
και την απεμπλοκή από γραφειοκρατικές διαδικασίες. 
Επίσης, ενθαρρύνει την προσέλκυση επενδυτών από 
το εσωτερικό και το εξωτερικό. Αξίζει να σημειωθεί 

ότι στις ΗΠΑ, μόνο μέσω online δημοπρασιών έχουν 
πωληθεί 200.000 ακίνητα ύψους 34 δις. δολαρίων, 
προσελκύοντας αγοραστές από 100 χώρες. Για την 
Τράπεζα, η διαδικασία αυτή μπορεί να απελευθερώνει 
ρευστότητα που θα διοχετεύεται στη χρηματοδότηση 
της οικονομίας ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την αξιο-
ποίηση των ακινήτων που έχει στην ιδιοκτησία της και 
τα οποία παραμένοντας αναξιοποίητα, σταδιακά απα-
ξιώνονται. Επιπλέον, η δυνατότητα χρηματοδότησης 
της αγοράς του ακινήτου υποστηρίζει την επιτυχία της 
διαδικασίας και ενισχύει την κινητικότητα στην αγορά. 
Μέσω του properties4sale.gr της Τράπεζας Πειραιώς, 
οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές και επενδυτές θα έχουν 
πρόσβαση σε πλήρες πληροφοριακό υλικό σχετικά με 
τα ιδιόκτητα ακίνητα που προωθούνται προς πώληση 
και θα μπορούν να αναζητήσουν εύκολα κατοικίες και 
επαγγελματικούς χώρους με βάση τις επιλογές και τις 
προτιμήσεις τους. Στην πρώτη δημοπρασία που θα 
διεξαχθεί στις 27 και 28 Ιουνίου 2017, η Τράπεζα θα 
διαθέσει 58 ιδιόκτητα ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Η 
δημοπρασία είναι ανοικτή προς όλους και η διαδι-
κασία απλή για τους ενδιαφερόμενους: • Αναζήτηση 
στο site properties4sale.gr ακινήτων που ταιριάζουν 
στις ανάγκες τους με πρόσβαση στο πληροφοριακό 
υλικό που παρέχεται (φωτογραφίες, κάτοψη, βεβαίω-

ση μηχανικού, άδεια οικοδομής κ.α.). • Εγγραφή στο 
properties4sale.gr για περαιτέρω πληροφόρηση σχε-
τικά με τις «ανοικτές ημέρες» επίσκεψης του ακινήτου, 
την επικοινωνία με την ομάδα διαχείρισης του site 
και τη συμμετοχή στη δημοπρασία. • Αγορά ακινήτου 
στην τιμή «Άμεσης Αγοράς» που αναγράφεται στο site 
ή συμμετοχή στη δημοπρασία στις 27 και 28 Ιουνίου 
2017. • Η online δημοπρασία θα πραγματοποιείται 
στη σελίδα του κάθε ακινήτου στο properties4sale.
gr. Σημειώνεται ότι:  - Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει 
να αιτηθούν τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία.  - 
Η πρώτη προσφορά στη δημοπρασία θα πρέπει να 
ξεπερνά την «Τιμή εκκίνησης» και στη συνέχεια οι 
ενδιαφερόμενοι αγοραστές θα μπορούν να παρακο-
λουθούν ζωντανά την εξέλιξη των προσφορών και 
να υποβάλλουν τις δικές τους αντι-προσφορές έως 
τη λήξη της δημοπρασίας. - Η λήξη της δημοπρασίας 
ενδέχεται να παραταθεί για τα ακίνητα για τα οποία 
θα ληφθούν προσφορές τα τελευταία λεπτά, ώστε να 
δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να 
ανταποκριθούν. Το properties4sale.gr είναι ανοικτό 
σε συνεργασία με μεσιτικά γραφεία, όπως περιγράφε-
ται στο site.

Η ΑΝΑΚυΚΛΩΣΗ ΣυΣΚΕυΑΣΙΩΝ πΕΤυχΕ ΤΗΝ υψΗΛΟΤΕΡΗ ΕπΙδΟΣΗ ΑπΟ ΤΗΝ 
ΑΡχΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟυΡγΙΑΣ ΤΗΣ

ΤΙ δΕΙχΝΕΙ ΤΟ ΙΣΟζυγΙΟ πΡΟΣΛΗψΕΩΝ-ΑπΟχΩΡΗΣΕΩΝ ΤΟυ ΣυΣΤΗΜΑΤΟΣ «ΕΡγΑΝΗ» 

Περί τους 547 χιλιάδες τόνους υλικών οδηγήθηκαν προς 
ανακύκλωση το 2016, καθώς σημειώθηκε αύξηση 13% σε 
σχέση με το 2015 στην ανακύκλωση υλικών συσκευασίας. 
«Η Ανακύκλωση Συσκευασιών στους μπλε κάδους πέτυχε 
την υψηλότερη επίδοση από την αρχή της λειτουργίας της», 
σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλω-
σης (ΕΕΑΑ), κατά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για 
το 2016, όπως προέκυψαν από τη λειτουργία των προγραμ-
μάτων ανακύκλωσης υλικών συσκευασίας που οργανώνει 
με τη συνεργασία με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 
(ΚΕΔΕ) και τους Δήμους της χώρας.  Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι 
όπως έγινε γνωστό, στο τέλος του 2016, οι μπλε κάδοι που 
ήταν τοποθετημένοι στις γειτονιές των Δήμων έφτασαν τους 

157.000, ενώ παράλληλα τα οχήματα που η ΕΕΑΑ έχει παρα-
χωρήσει στους ΟΤΑ για την αποκομιδή των ανακυκλώσιμων 
υλικών ήταν συνολικά 493. Επίσης, με το 91% των ΟΤΑ να 
έχουν συνάψει συνεργασία με την ΕΕΑΑ, τα έργα Ανακύκλω-
σης Συσκευασιών εξυπηρετούν πλέον σχεδόν το 94% του 
πληθυσμού της χώρας. Ακόμα πιο εντατική ήταν και η ανά-
πτυξη των έργων του Μπλε Κώδωνα, ένα χωριστό ρεύμα 
ανακύκλωσης για τη γυάλινη συσκευασία που καλύπτει τις 
ανάγκες των σημείων και των περιοχών με επαγγελματικές 
δραστηριότητας όπου καταναλώνεται μεγάλη ποσότητα 
προϊόντων σε γυάλινη συσκευασία (π.χ. εστιατόρια, μπαρ, 
καφέ κτλ). Με σχεδόν 7.200 μπλε κώδωνες να έχουν τοποθε-
τηθεί συνολικά σε ιδιωτικό και σε δημόσιο χώρο με τη συνερ-

γασία 213 ΟΤΑ για την εξυπηρέτηση 16.024 επιχειρήσεων, τα 
αποτελέσματα της ανακύκλωσης των γυάλινων συσκευασι-
ών από τους μπλε κώδωνες σημείωσαν σημαντική αύξηση 
43% σε σχέση με το 2015. Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης 
Ανακύκλωσης όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκο-
πική λειτουργία και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέρο-
ντος. Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις 
που, είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική 
αγορά, είτε κατασκευάζουν συσκευασίες και σήμερα αριθμεί 
σχεδόν 1.900 συμβεβλημένους. Στο μετοχικό κεφάλαιο της 
ΕΕΑΑ συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 
(ΚΕΔΕ) κατά 35%.

Την υψηλότερη μηνιαία επίδοση από το 2001 έως σήμερα 
κατέγραψε τον Απρίλιο του 2017 το Πληροφοριακό Σύστημα 
«Εργάνη». Το ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων ήταν 
θετικό κατά 92.132 θέσεις εργασίας, σύμφωνα με τις ροές 
μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα γράφει σε σχετι-
κό ρεπορτάζ το  euro2day.gr Παράλληλα, το Πληροφοριακό 
Σύστημα «Εργάνη» κατέγραψε τον Απρίλιο του 2017 αύξηση 
και επικράτηση του ποσοστού των προσλήψεων με πλήρη 

απασχόληση, οι οποίες αποτέλεσαν το 54,91% του συνόλου, 
και μείωση του ποσοστού των προσλήψεων με μερική ή εκ 
περιτροπής απασχόληση, που αποτέλεσαν το 45,09% των 
προσλήψεων. Σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής 
απασχόλησης του Απριλίου 2017, οι αναγγελίες πρόσληψης 
ανήλθαν σε 224.181, ενώ οι αποχωρήσεις σε 132.049. Από 
τις 132.049 συνολικά αποχωρήσεις, οι 68.670 προήλθαν από 
οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 63.379 από καταγγελίες συμ-

βάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου 
χρόνου. Επίδοση-ρεκόρ αποτελεί και το θετικό ισοζύγιο κατά 
125.770 θέσεις εργασίας για το διάστημα Ιανουάριος-Απρίλι-
ος 2017, καθώς συνιστά την υψηλότερη καταγραφή πρώτου 
τετραμήνου από το 2001 έως σήμερα, όπως σημειώνει το 
υπουργείο Εργασίας.
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“Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ Η ΚυΡΩΣΗ ΤΩΝ δΑΣΙΚΩΝ χΑΡΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ζΗΤΗΜΑ 
πΟΛΙΤΙΚΗΣ ΒΟυΛΗΣΗΣ”  δΗΛΩΣΕ Ο ΑΝ υπΕΝ 

«Οι δασικοί χάρτες είναι το πρώτο λιθαράκι στη συ-
νολική δομή του αναπτυξιακού σχεδιασμού της χώ-
ρας», δήλωσε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, ως 
καλεσμένος της χθεσινής εκπομπής της ΕΡΤ1 «10 στην 
Ενημέρωση», όπως αναφέρεται σε δελτίο Τύπου του 
υπουργείου. Επανέλαβε δε, ότι «οι δασικοί χάρτες 
αποτυπώνουν την κατάσταση των χρήσεων, δεν τρο-
ποποιούν την ιδιοκτησία και δεν αποτελούν δήλωση 
ιδιοκτησίας. Υποδεικνύουν εάν μία περιοχή υπόκειται 
στις δεσμευτικές προϋποθέσεις της δασικής νομοθε-
σίας ή όχι, ώστε να είναι ευδιάκριτες οι οικιστικές και 
αναπτυξιακές λειτουργίες».  Επίσης, ο Αν. ΥΠΕΝ δι-
ευκρίνισε τη διαδικασία της ανάρτησης των δασικών 
χαρτών λέγοντας ότι τόσο η υφιστάμενη νομοθεσία, 
όσο και το Σύνταγμα επιτάσσουν την χρησιμοποίηση 
της παλαιότερης διαθέσιμης πληροφορίας που διαθέ-
τει η Ελληνική Πολιτεία, άρα τις αεροφωτογραφίες του 
1945, προκειμένου να γίνει η σύγκριση με την τελευ-
ταία διαθέσιμη, που είναι αυτή του Κτηματολογίου του 
2007.  Έτσι, η οργάνωση των χρήσεων και η αποτύ-
πωσή τους διεξάγεται στο ψηφιακό και απολύτως σύγ-
χρονο υπόβαθρο του 2007 που έχει στην κατοχή του 
το Κτηματολόγιο και όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες της 
χώρας μας, ώστε να εντοπιστούν οι αλλαγές που έχουν 
συντελεστεί και να τακτοποιηθούν.  «Πρέπει να υπάρ-
ξει κανονικότητα και ισονομία στις χρήσεις», τόνισε ο 
Σωκράτης Φάμελλος και ανέφερε ότι τα παραχωρητή-
ρια των Δασαρχείων, οι εποικισμοί και οι αναδασμοί 
αποτελούν νόμιμα εργαλεία, τα οποία εντάσσονται στις 
κατηγορίες των ατελών αντιρρήσεων, ενώ στην περί-
πτωση των πρόδηλων λαθών επιστρέφεται το κατα-
βληθέν τέλος. «Θέλουμε να προφυλάξουμε τον πολίτη 
από πιθανά λάθη της Πολιτείας γι’ αυτό του παρέχουμε 
τη δυνατότητα σε αυτές τις περιπτώσεις να υποβάλλει 
την αίτησή του χωρίς κόστος», συμπλήρωσε και ανα-
φέρθηκε στο γεγονός ότι παρά την υποστήριξη όλων 
των επιστημονικών φορέων της χώρας στο εγχείρημα 
των δασικών χαρτών, τα ΔΣ της ΚΕΔΕ και της ΕΝΠΕ 
υπήρξαν αντίθετα.   «Αυτό μας ανάγκασε να ζητήσου-
με τη συμμετοχή μας στη συνεδρίαση του ΔΣ της ΚΕΔΕ, 
τον Απρίλιο, όπου τελικά οι Δήμαρχοι κατανόησαν ότι 

επιβάλλεται η απρόσκοπτη συνέχιση και ολοκλήρωση 
του έργου.  Διότι, δεν μπορούμε σε κάτι τόσο αναγκαίο 
να θέτουμε ζήτημα αναστολής ή καθυστέρησης, την 
ίδια στιγμή που οι Δήμοι ήταν υποχρεωμένοι από τα 
τέλη του 2016 να αποστείλουν τα περιγράμματα των 
οικιστικών πυκνώσεων, τα οποία υπάρχουν σε ΦΕΚ 
εδώ και δεκαετίες. Είτε ένας Δήμος έχει αποστείλει  τα 
στοιχεία είτε όχι, οι πολίτες μπορούν με το κατάλληλο 
έγγραφο από την Υπηρεσία Δόμησης της Πολεοδομίας 
να υποβάλουν την αντίρρησή τους και να λυθεί οποιο-
δήποτε θέμα ανησυχίας».  «Ίσως κάποιοι υπέθεσαν ότι 
δεν θα προχωρήσει αυτή η τομή στην Ελλάδα», είπε 
χαρακτηριστικά ο Αν. ΥΠΕΝ, όμως «ως Υπουργείο  
συμφωνήσαμε ότι όσες νομοθετικές παρεμβάσεις και 
χρόνος και αν χρειαστούν, εμείς θα προχωρήσουμε. 
Η ολοκλήρωση και η κύρωση των δασικών χαρτών 
είναι ζήτημα πολιτικής βούλησης. ΄Εως τις 12 Ιουνίου 
οι Δήμοι θα πρέπει να ανταποκριθούν στην υποχρέ-
ωσή τους να αποστείλουν τα στοιχεία των οικισμών 
και των οικιστικών πυκνώσεων στο Κτηματολόγιο. 
Σε αντίθετη περίπτωση, η κατοικία εκτός σχεδίου δεν 
μπορεί να προστατευθεί. Μόνο τα Δημοτικά Συμβού-
λια είναι αρμόδια γι’ αυτό και μόνο οι Δήμοι γνωρί-
ζουν αυτά τα στοιχεία. Πρόκειται για απόλυτη ευθύνη 
των Δήμων. Ειδάλλως, ο πολίτης θα πρέπει να εμπλα-
κεί σε μία διαδικασία αντιρρήσεων και να καταβάλει 
και τέλος αντιρρήσεων, ενώ δεν θα έπρεπε, και θα 
δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο φορτίο στις Επιτροπές 
Εξέτασης των Αντιρρήσεων. 
Ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, ανέφερε επίσης 
ότι τα αυθαίρετα κτίσματα δεν κινδυνεύουν από τους 
δασικούς χάρτες, κινδυνεύουν έτσι κι αλλιώς από τον 
τρόπο που κατασκευάστηκαν, ενώ για τους οικοδομι-
κούς συνεταιρισμούς είπε ότι ο δασικός χαρακτήρας 
μιας έκτασης είναι περιοριστικός. Σε αντίθεση με την 
γεωργική χρήση η οποία μπορεί να είναι περιβαλλο-
ντικά και θεσμικά ισοδύναμη και πρέπει να τακτοποιη-
θεί. Διότι, ένα μεγάλο ζήτημα που προκύπτει από τους 
δασικούς χάρτες είναι ότι αποκαλύπτονται εκχερσώ-
σεις και καλλιέργειες σε περιοχές που επιδοτούνται,  
περιοχές που το 1945 ήταν κάτω από τη δασική νο-
μοθεσία.  Εδώ λοιπόν τίθεται ένα ζήτημα επιστροφής 
των χρημάτων των επιδοτήσεων και αναστολής της 
γεωργικής καλλιέργειας. Ωστόσο, με τον πρόσφατο 
νόμο του Απριλίου για τους δασικούς χάρτες «δίνεται 
η δυνατότητα στους γεωργούς με έκπτωση που ξε-
περνά το 80%, σε 100 δόσεις και με ελάχιστη μηνιαία 
καταβολή τα 30 ευρώ να νομιμοποιήσουν τη χρήση. 
Το μόνο που χρειάζεται είναι η βεβαίωση της επιδότη-
σης από  τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Με αυτό τον τρόπο οι αγρότες 

νομιμοποιούν την αγροτική χρήση, χωρίς τη διαδι-
κασία των αντιρρήσεων. Οι αγρότες λοιπόν που στην 
περιοχή τους έχουν αναρτηθεί δασικοί χάρτες θα πρέ-
πει έως τις 12 Ιουνίου να προσέλθουν στα Δασαρχεία 
και να αιτηθούν την νομιμοποίηση αλλαγής χρήσης». 
Ως προς το κόστος της αλλαγής χρήσης ένας αγρότης 
θα έπρεπε να καταβάλει με το προηγούμενο καθεστώς 
4.000 ευρώ εφάπαξ, για έκταση 5 στρεμμάτων. Με τις 
νέες ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ ο ίδιος αγρότης θα πληρώσει  
600 ευρώ, σε 100 δόσεις, με ελάχιστη τιμή δόσης το 
30 ευρώ μηνιαίως, ποσό που μπορεί να υποστηρίξει 
το αγροτικό εισόδημα. Έτσι, «ανοίγει ο δρόμος ώστε 
οι αγρότες να τακτοποιήσουν τις εκτάσεις τους, να 
επιδοτούνται νόμιμα και να αναγνωριστούν ως γεωρ-
γικά εκμεταλλεύσιμες οι εκτάσεις τους στους δασικούς 
χάρτες». Αν και η συγκεκριμένη διαδικασία νομιμοποί-
ησης προβλεπόταν ήδη από το προηγούμενο νομικό 
καθεστώς, εντούτοις η μεγάλη γραφειοκρατία και το 
υψηλός κόστος την καθιστούσαν έως σήμερα ανενερ-
γή. Αποδεικνύεται λοιπόν ότι «οι δασικοί χάρτες δεν 
δημιουργούν εμπόδια στην γεωργία, αρκεί η γεωργία 
να γίνεται νόμιμα και οργανωμένα, διότι αποτελεί 
μαζί με την εργασία κρίσιμο στοιχείο της Ελληνικής 
οικονομίας και κοινωνίας. Και βέβαια θα πρέπει να 
καταστεί σαφές ότι οποιαδήποτε τροποποίηση χρήσης 
πέραν της γεωργικής σημαίνει αυτομάτως παύση της 
έγκρισης επέμβασης, η οποία επιστρέφει άμεσα στην 
ευθύνη του Δημοσίου». 
Τέλος, ο Αν. ΥΠΕΝ αναφέρθηκε στην διάταξη του πρό-
σφατου νόμου για τους δασικούς χάρτες, σύμφωνα με 
την οποία προσλαμβάνονται συμβασιούχοι της δα-
σικής επιστήμης σε όλη την Ελλάδα, προκειμένου να 
στελεχώσουν τα Δασαρχεία και τα Σημεία Στήριξης, με 
στόχο αφενός την βοήθεια προς τον πολίτη και αφε-
τέρου την διασφάλιση της αποτελεσματικότητας του 
έργου της ανάρτησης και στη συνέχεια κύρωσης των 
δασικών χαρτών. 
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γΙΟΡΤΗ γΙΑ ΤΑ 60 χΡΟΝΙΑ ΤΩΝ ΣυΝΘΗΚΩΝ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΤΑ 40 χΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΕυΡΩπΑΪΚΗΣ 
ΕπΙΤΡΟπΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ

Ο ΣυΝΗγΟΡΟΣ ΤΟυ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ δΕχΘΗΚΕ ΤΟΝ ΜΕγΑΛυΤΕΡΟ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑφΟΡΩΝ ΑπΟ ΤΗΝ ΙδΡυΣΗ ΤΟυ

(Συνέχεια από τη σελ 1)
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος, 
στην εκδήλωση για τα 40 χρόνια της παρουσίας της Αντι-
προσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και 
των 60 χρόνων από την υπογραφή των Συνθηκών της 
Ρώμης, που έγινε στην κατάμεστη αίθουσα της Λυρικής 
Σκηνής, στο Ίδρυμα Πολιτισμού Σταύρος Νιάρχος, σε μια 
αναφορά από το βιβλίο του Γερμανού Προέδρου Ζίγκμαρ 
Γκάμπριελ, είπε «αν θέλουν να έχουν φωνή οι λαοί, αυτή 
θα είναι μόνον ευρωπαϊκή και κανείς δεν μπορεί να τη μο-
νοπωλήσει». Προειδοποίησε επίσης για τον κίνδυνο απο-
δυνάμωσης της δημοκρατικής οργάνωσης του Κράτους 
στην Δύση, ειδικά λόγω των επιθέσεων της παγκοσμιοποι-
ημένης οικονομίας και τόνισε ότι ο προορισμός της Ευρώ-
πης είναι η διαμόρφωση μιας ομοσπονδιακής Ευρώπης, 
η οποία λειτουργεί υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις 
της Αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας.  Η Ελλάδα, είπε 
κλείνοντας, δίνει τον δικό της αγώνα με ένα συνεπές ευ-
ρωπαϊκό «παρών». Με αιχμηρή ματιά, αναφέρθηκε στο 
παρελθόν και στο παρόν της ΕΕ, ο αναπληρωτής υπουρ-
γός Εξωτερικών Γ. Κατρούγκαλος, ο οποίος μίλησε για τη 
δυνατότητα αποφυγής του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία, 
αν υπήρχε ευρωπαϊκή φωνή και καταφέρθηκε έντονα 
κατά των πολιτικών λιτότητας, όπως εκδηλώνονται από 
τα όργανα της ΕΕ και από τα ισχυρά κράτη-μέλη. Η Ευ-
ρώπη για να ξαναβρεί την ψυχή της, είπε, πρέπει να αντι-
στρέψει αυτές τις πολιτικές που θέτουν σε κίνδυνο ακόμη 

και τις κοινωνικές πολιτικές των κρατών μελών, όπως της 
Ελλάδας. Δεν μπορούμε να έχουμε ανεξέλεγκτα όργανα, 
ούτε η αλληλεγγύη να είναι κενό γράμμα, είπε χαρακτη-
ριστικά. Πρέπει ν’ αλλάξουμε την Ευρώπη για μας και τα 
παιδιά μας, είπε καταλήγοντας. Ο επίτροπος Μετανάστευ-
σης Δ. Αβραμόπουλος, δεν έκρυψε την ανησυχία του για 
την άνοδο του εθνικισμού και του λαϊκισμού και έκανε 
ιδιαίτερη αναφορά στα όσα συμβαίνουν στην ευρύτερη 
γειτονιά των Βαλκανίων, όπου, όπως είπε, «η έξαρση αυ-
τών των φαινομένων, σε αντίθεση με την προσδοκία των 
λαών αυτών να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή οικογένεια, 
οδηγούν σε επαναβαλκανοποίηση», με ιστορικούς και 
όχι μόνο με γεωγραφικούς όρους της ευαίσθητης αυτής 
γωνιάς της ευρωπαϊκής ηπείρου. Απευθυνόμενος προς 
τις πολιτικές ηγεσίες της περιοχής σημείωσε ότι «οφείλουν 
να αναλογισθούν τις μεγάλες ευθύνες που έχουν απέναντι 
στους λαούς τους». Μίλησε για νίκη της δημοκρατίας στη 
Γαλλία, αλλά και για την ανάγκη μεταρρυθμίσεων στην 
Ευρώπη, για πιο πολλή διαφάνεια και λογοδοσία, με βασι-
κή προτεραιότητα τη συνοχή. Ο επικεφαλής Εκπρόσωπος 
Τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μαργαρίτης Σχοινάς, 
υπογράμμισε ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τρία ιστορικά 
ελλείμματα: Την αντίληψη ότι η ΕΕ ισοδυναμεί με πόρους 
και όχι με αξίες, να πετύχουμε ένα ευρωπαϊκό κονσένσους 
των πολιτικών δυνάμεων και τρίτον να υψώσουμε την 
ευρωπαϊκή σημαία ως φραγή στον λαϊκισμό και στον δι-
χασμό. Με συγκίνηση και σε προσωπικό τόνο, έκλεισε το 

πρώτο μέρος της εκδήλωσης, ο επικεφαλής της Αντιπρο-
σωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, Πάνος 
Καρβούνης, που είχε αναλάβει το αξίωμά του το 2010 και 
αποχωρεί εφέτος. Είναι ο μακροβιότερος που έμεινε σ’ 
αυτό το πόστο και έζησε όλη τη διαδρομή της οικονομικής 
κρίσης. «Επτά χρόνια συνδυάζω την ιδιότητα του Ευρω-
παίου αξιωματούχου και του Έλληνα πατριώτη και ποτέ 
η Κομισιόν δεν με έφερε αντιμέτωπο με τον πατριωτισμό 
μου» τόνισε χειροκροτούμενος. Μιλώντας για την Ελλάδα 
της κρίσης, είπε ότι ποτέ μια χώρα δεν κλήθηκε να κάνει 
τόσα πολλά σε τόσο μικρό διάστημα. Ο θαυμασμός μου 
για τον λαό και τις θυσίες του είναι απερίγραπτος, αλλά δεν 
μας αξίζει να ζούμε έτσι, πρόσθεσε. «Πρέπει επιτέλους να 
μπούμε σε θετική τροχιά, το αξίζουμε». Σε μια αναφορά, 
στη δύσκολη περίοδο του Ιουλίου του 2015, ο κ. Καρβού-
νης έκανε ιδιαίτερη μνεία στις προσπάθειες του προέδρου 
της Κομισιόν Ζαν Κλοντ Γιούνκερ και του Έλληνα Προέ-
δρου, Π. Παυλόπουλου, για να κρατηθεί η Ελλάδα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Έκλεισε την ομιλία του με ένα στίχο 
του Σεφέρη, δίκην ευχής και προτροπής: «Λίγο ακόμη να 
σηκωθούμε λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότερα, λίγο ψηλότε-
ρα…». Στη διάρκεια της εκδήλωσης, προβλήθηκαν βί-
ντεο με αρχειακό υλικό, μαρτυρίες Ελλήνων επιτρόπων & 
πρώην επικεφαλής, υπήρχε θεματική έκθεση φωτογραφί-
ας στο φουαγιέ της Λυρικής και διανεμήθηκε το επετειακό 
λεύκωμα «1976-2016 - 40 χρόνια - Η Αντιπροσωπεία της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα».

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή δέχθηκε πέρυσι τον μεγα-
λύτερο αριθμό αναφορών από την ίδρυσή του και υπερ-
διπλάσιο αριθμό αναφορών από την έναρξη της οικονομι-
κής κρίσης. Παρ’ όλα αυτά, πέτυχε ποσοστό επίλυσης που 
ξεπερνά το 82,53%, μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, 
χωρίς κανένα κόστος για τα εμπλεκόμενα μέρη. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό ανέφερε χθες ο Συνήγορος του Κατα-
ναλωτή, Λευτέρης Ζαγορίτης, παραδίδοντας στον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας, Προκόπη Παυλόπουλο, την Ετήσια Έκ-
θεση της Ανεξάρτητης Αρχής για τα πεπραγμένα του 2016. 
Στη συνάντηση παρέστησαν η αναπληρώτρια Συνήγορος 
και Διευθύντρια του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή 
Ελλάδας, Αθηνά Κοντογιάννη και η βοηθός Συνήγορος, 
Βασιλική Μπώλου. Μετά τη συνάντηση ο κ. Ζαγορίτης δή-
λωσε: «Παραδώσαμε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. 
Προκόπη Παυλόπουλο, την Έκθεση της Ανεξάρτητης Αρχής 
για το 2016 και τον ενημερώσαμε για το έργο μας. Επιση-

μάναμε ότι η Αρχή δέχθηκε πέρυσι τον μεγαλύτερο αριθμό 
αναφορών από την ίδρυσή της και υπερδιπλάσιο αριθμό 
αναφορών από την έναρξη της οικονομικής κρίσης. Παρ’ 
όλα αυτά πέτυχε ποσοστό επίλυσης που ξεπερνά το 82,53%, 
μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα, χωρίς κανένα κόστος 
για τα εμπλεκόμενα μέρη. Όπως ανέφερα στον κ. Πρόεδρο, 
το 2016 ήταν χρονιά που σηματοδότησε νέους δρόμους στη 
διαμεσολάβηση: Τέθηκε σε ισχύ ο Κώδικας Καταναλωτικής 
Δεοντολογίας, η παρακολούθηση της τήρησης του οποίου 
ανατέθηκε στον Συνήγορο του Καταναλωτή και, παράλ-
ληλα, άρχισε η εφαρμογή της ηλεκτρονικής επίλυσης κα-
ταναλωτικών διαφορών, εγχώριων και διασυνοριακών, 
μέσω της ευρωπαϊκής πλατφόρμας Ηλεκτρονικής Επίλυσης 
Διαφορών. Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής, ο Συνήγορος 
του Καταναλωτή πέτυχε την επίλυση όλων των υποθέσεων 
που του διαβιβάσθηκαν, στη συντριπτική πλειοψηφία τους 
υπέρ των καταναλωτών, με μέσο χρόνο ολοκλήρωσής της 

τις 48 ημέρες». «Σήμερα είναι η Ημέρα της Ευρώπης. Με 
αυτήν την ευκαιρία, θα ήθελα να επισημάνω τη συμβολή 
του ευρωπαϊκού δικαίου στη διαμόρφωση ενός ελάχιστου 
ενιαίου επιπέδου προστασίας των καταναλωτών, μέσα 
από μία δέσμη Οδηγιών και Κανονισμών που εκδόθηκαν 
τις τελευταίες δεκαετίες. Η νομοθετική αυτή προστασία, 
όμως, γίνεται πραγματικότητα μέσα από τη λειτουργία 
αποτελεσματικών φορέων εξωδικαστικής επίλυσης των 
καταναλωτικών διαφορών, όπως είναι η Ανεξάρτητη Αρχή 
Συνήγορος του Καταναλωτή. Η διασφάλιση της πρόσβασης 
του καταναλωτή στα αναγκαία προϊόντα και τις υπηρεσίες 
συνιστά, άλλωστε, ειδικότερη έκφανση του συνταγματικώς 
κατοχυρωμένου δικαιώματος του πολίτη-καταναλωτή για 
οικονομική ελευθερία και ελεύθερη ανάπτυξη της προσω-
πικότητάς του, ιδιαίτερα στις συνθήκες παρατεταμένης οι-
κονομικής κρίσης που βιώνουμε», πρόσθεσε ο κ. Ζαγορίτης.



 

EAMC  
General Meeting  2nd 

Under the auspices of 

Sponsor 

Co-organized 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  
ΡΕΘΥΜΝΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ 



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

14

Δέκα σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα 
καλείται να ολοκληρώσει η κυβέρνηση εντός του τρέχοντος 
έτους, σύμφωνα με το νέο επικαιροποιημένο μνημόνιο.
Μεταξύ άλλων, προβλέπεται μείωση των προστίμων για συ-
νεργάσιμους φορολογούμενους, η γενικότερη αναθεώρηση 
των ποινών της εφορίας, καθώς και η ενίσχυση της αποτελε-
σματικότητας των αναγκαστικών μέτρων για τη διασφάλιση 
των συμφερόντων του Δημοσίου και φυσικά η επανεξέταση 
της σκοπιμότητας των φοροαπαλλαγών που έχουν απομείνει. 
Συγκεκριμένα, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει έως τον Σεπτέμ-
βριο του 2017 να προχωρήσουν στις ακόλουθες δράσεις: 
1. Αναθεώρηση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας ώστε τα πρόστιμα που επιβάλλονται στο πλαίσιο 
του φορολογικού ελέγχου να μειώνονται σε συνάρτηση με 
τον βαθμό συνεργασίας του φορολογούμενου.
2. Προσαρμογή του ύψους των προστίμων που προέβλεπε η 
νομοθεσία, η οποία ίσχυε πριν από τον ΚΦΔ, στα επίπεδα των 
προστίμων του ΚΦΔ.
3. Ολοκλήρωση της εκτίμησης για το ύψος στο οποίο πρέπει 
να αυξηθεί το κατώτατο όριο ακαθάριστων εσόδων για την 
υπαγωγή στο καθεστώς ΦΠΑ. Σήμερα το όριο αυτό ανέρχεται 
στις 10.000 ευρώ.
4. Επανεξέταση του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων για 
τη διασφάλιση της εφαρμογής αποτελεσματικών αναγκαστι-
κών μέτρων είσπραξης οφειλών από φόρους. Στις διαδικασίες 
της επιβολής μέτρων είσπραξης του συγκεκριμένου κώδικα 
θα ενταχθούν και οι ασφαλιστικές εισφορές. Μέχρι τον Νο-
έμβριο του 2017 ο σχετικός νόμος θα πρέπει να έχει αναθε-
ωρηθεί.
Μέχρι τέλος του 2017 
Επιπλέον, οι ελληνικές αρχές θα πρέπει μέχρι τον Δεκέμβριο 
του 2017 να ολοκληρώσουν τις ακόλουθες δράσεις: 
5. Επανεξέταση όλων των φορολογικών κινήτρων των επι-
χειρήσεων και ενσωμάτωση των φορολογικών απαλλαγών, 
με ταυτόχρονη κατάργηση εκείνων που θεωρούνται αναπο-
τελεσματικές ή άδικες.
6. Επανεξέταση του φορολογικού πλαισίου για τα οχήματα 
συλλογικών επενδύσεων και τους συμμετέχοντές τους σύμ-
φωνα με τις βέλτιστες πρακτικές στην Ε.Ε.
7. Κωδικοποίηση και απλούστευση της νομοθεσίας για τον 
ΦΠΑ, ώστε να ευθυγραμμιστεί με τον Κώδικα Φορολογικής 
Διαδικασίας και να εξαλειφθούν τα κενά, συμπεριλαμβανο-
μένων εκείνων που εντοπίστηκαν κατά την επανεξέταση της 
νομοθεσίας σχετικά με την απένταξη και την επανένταξη στο 
καθεστώς ΦΠΑ.
8. Τεχνική επανεξέταση των διατάξεων για τη φορολογία ει-
σοδήματος νομικών προσώπων, μετά την τριετή εφαρμογή 
τους, εντοπίζοντας τα προβλήματα και τα κενά και προτεί-
νοντας τροποποιήσεις με στόχο τη διευκρίνιση και βελτίωση 

ΜΕΙΩΣΗ υπΟ ΟΡΟυΣ ΤΩΝ φΟΡΟ - 
πΡΟΣΤΙΜΩΝ 

CaPItal CoNtRols: ΑυξΑΝΕΤΑΙ ΤΟ 
ΟΡΙΟ ΑΝΑΛΗψΕΩΝ, ΑΛΛΑγΕΣ ΣΤΟυΣ 
ΛΟγΑΡΙΑΣΜΟυΣ

www.imerisia.gr 

Ανοίγει ξανά η κουβέντα για χαλάρωση των capital 
controls μετά την υπογραφή της συμφωνίας με τους δα-
νειστές και με την προϋπόθεση να μην υπάρχουν διαρρο-
ές καταθέσεων. Αλλωστε, στο προσχέδιο του νέου μνημο-
νίου που δημοσιεύτηκε αναφέρεται και η χαλάρωση που 
πρέπει να γίνει μετά από τη σύνταξη ενός οδικού χάρτη 
για το λόγο αυτό.
Ο οδικός χάρτης που σχεδιάζεται προβλέπει σημαντική 
χαλάρωση των περιορισμών με την ολοκλήρωση της αξι-
ολόγησης από τους δανειστές.
Ενα από τα μέτρα που προβλέπονται είναι η αύξηση του 
μηνιαίου ορίου αναλήψεων που θα φτάσει σύμφωνα με 
πληροφορίες από τα 840 ευρώ που είναι σήμερα σε βάθος 
δύο εβδομάδων στα 2.000 ευρώ το μήνα.
Ουσιαστικά πρόκειται για αύξηση του ορίου αναλήψεων 
από τα 420 ευρώ που είναι σήμερα ανά εβδομάδα στα 
500 ευρώ.
Ωστόσο ακόμη δεν έχει δοθεί πλήρες χρονοδιάγραμμα ως 
προς την αλλαγή αυτή. Μάλιστα εκτός από το κλείσιμο 
της αξιολόγησης τίθεται, κυρίως από τους εποπτεύοντες 
μηχανισμούς των τραπεζών και το ζήτημα της εκροής 
καταθέσεων. 
Σύμφωνα με την εφημερίδα “Ειδήσεις” εκτός απ’ την αύ-
ξηση του μηνιαίου ορίου αναλήψεων στα 2.000 ευρώ 
εξετάζεται το άνοιγμα νέων λογαριασμών όψεως ή κατα-
θετικών με την προσθήκη δικαιούχων, αλλά και η ενεργο-
ποίηση αδρανών λογαριασμών.
Εξετάζεται παράλληλα η αύξηση του ποσοστού ανάληψης 
μετρητών που επιστρέφουν στις τράπεζες από το 30% 
που είναι σήμερα στο 60%, αλλά και να αυξηθεί το ποσό 
μεταφοράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τα 1.000 
ευρώ που είναι σήμερα στα 2.000 ευρώ για κάθε πελάτη 
ανά μήνα.
Μεταξύ των υπόλοιπων αλλαγών που θα συζητηθούν 
περιλαμβάνεται:
Να επιτραπεί να ανοίγονται νέοι λογαριασμοί όψεως ή 
καταθετικοί και να προστίθενται συνδικαιούχοι στους 

ήδη υφιστάμενους ακόμα και εάν δημιουργείται νέος 
κωδικός πελάτη (Customer ID) από την τράπεζα, και β) 
να ενεργοποιούνται αδρανείς, κατά την έννοια του Ν. 
4151/2013 (Α΄ 103), λογαριασμοί. 
 Να επιτραπεί η ανάληψη μετρητών έως ποσοστού του 
60% συνολικά (από 30% σήμερα) από χρηματικά ποσά 
τα οποία, μετά την έναρξη ισχύος της σχετικής τροπο-
ποίησης, θα πιστώνονται με μεταφορά πίστωσης από 
τράπεζα που λειτουργεί στο εξωτερικό, σε τραπεζικούς 
λογαριασμούς των δικαιούχων νομικών και φυσικών 
προσώπων. 
Να συμπεριληφθούν ρητώς στις ισχύουσες διατάξεις 
του στοιχείου στ) της παρ. 11 του άρθρου πρώτου της 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, και τα μεταφερό-
μενα από την αλλοδαπή χρηματικά ποσά που πιστώνο-
νται σε λογαριασμούς που τηρούνται σε τράπεζα που 
λειτουργεί στην Ελλάδα και συνιστούν αποτέλεσμα 
εκκαθάρισης συναλλαγών καρτών πληρωμών (χρεω-
στικών, πιστωτικών και προπληρωμένων) που έχουν 
εκδοθεί από φορέα παροχής υπηρεσιών πληρωμών 
του εξωτερικού (κάρτες πληρωμών εξωτερικού). 
Να επιτραπεί η αποδοχή και εκτέλεση εντολών μεταφο-
ράς κεφαλαίων προς το εξωτερικό από τράπεζες έως 
του ποσού των δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ ανά κωδικό 
πελάτη (Customer ID) και ανά ημερολογιακό μήνα με 
ταυτόχρονo διπλασιασμό του υφιστάμενου μηνιαίου 
ορίου εγκρίσεων (στα 106 εκατ. ευρώ έναντι 53 εκατ. 
ευρώ σήμερα). 
Να επιτραπεί η μεταφορά θεματοφυλακής στο εξωτερι-
κό για υφιστάμενους πελάτες. 
Να διεκπεραιώνονται απευθείας από το δίκτυο των 
καταστημάτων των τραπεζών συναλλαγές νομικών 
προσώπων ή επιτηδευματιών προς το εξωτερικό στο 
πλαίσιο των επιχειρηματικών τους δραστηριοτήτων, 
που δεν υπερβαίνουν τις τριάντα χιλιάδες (30.000) 
ευρώ η καθεμία, ανά πελάτη, ανά ημέρα, χωρίς την 
υποχρέωση προσκόμισης σε κατάστημα τράπεζας των 
σχετικών τιμολογίων και λοιπών παραστατικών και δι-
καιολογητικών. 
Να τροποποιηθεί το σημείο iv. του στοιχείου β) της πα-
ραγράφου 2 του άρθρου 6 της υπ’ αριθμ. 6/27.7.2016 
απόφασης της Επιτροπής Έγκρισης Τραπεζικών Συ-
ναλλαγών, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 
9/22.9.2016 απόφαση της Επιτροπής Έγκρισης Τραπε-
ζικών Συναλλαγών ως ακολούθως: «iv. το ποσό της αι-
τούμενης μεταφοράς κεφαλαίων στο εξωτερικό, συνα-
θροιζόμενο με το ποσό που ήδη έχει εγκριθεί εντός του 
μήνα από το σύνολο του τραπεζικού συστήματος της 
χώρας δεν υπερβαίνει σωρευτικά για τον ίδιο μήνα το 
180% της μέγιστης μηνιαίας αξίας των εισαγωγών/εν-
δοκοινοτικών αποκτήσεων της περιόδου 01/01/2015-
31/12/2016».

Η ΝΑυΤΕΜπΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-10                                                       10/05/2017

της εφαρμογής της και την εξάλειψη των αντικρουόμενων 
διατάξεων.
9. Επανεξέταση της προνομιακής φορολογικής μεταχείρι-
σης της ναυτιλιακής βιομηχανίας υπό το πρίσμα των υπο-
δείξεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έως τον Ιανουάριο του 
2018.
10. Ευθυγράμμιση των αντικειμενικών τιμών, οι οποίες 
λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των φορολο-
γητέων αξιών των ακινήτων, με τις εμπορικές τιμές της 
κτηματαγοράς.
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ΑγΩΝΑΣ δΡΟΜΟυ γΙΑ πΩΛΗΤΗΡΙΑ 
ΣΤΙΣ δΕΚΟ

ΕΡχΟΝΤΑΙ ΑυΤΟΜΑΤΕΣ ΚΑΤΑΣχΕΣΕΙΣ 
γΙΑ ΟφΕΙΛΕΣ ΣΤΟ δΗΜΟΣΙΟ!

ΑΝΤΙΣυΝΤΑγΜΑΤΙΚΕΣ ΟΙ πΕΡΙΚΟπΕΣ 
ΣΕ ΣυΝΤΑξΕΙΣ ΜΕΤΑ ΤΟ 2019

ΤΑ ΝΕΑ
ΣΕΛΙΔΑ 1-8-9                                                           10/05/2017

δΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ 4-5                                                          10/05/2017

www.kathimerini.gr

Πωλητήρια σε κρατικές συμμετοχές και κομβικές δημό-
σιες επιχειρήσεις προβλέπει η συμφωνία κυβέρνησης και 
δανειστών, η οποία δεν κλειδώνει μόνο το μαχαίρι στις 
συντάξεις και στο αφορολόγητο αλλά στρώνει το χαλί και 
για τη δρομολόγηση εκτεταμένων ιδιωτικοποιήσεων.
Από την πώληση του 17% της ΔΕΗ, κατά της οποίας ανέ-
μιζε κάποτε παντιέρα ο πρώην υπουργός Ενέργειας Πά-
νος Σκουρλέτης, μέχρι την πώληση των ΕΥΔΑΠ (11%), 
ΕΥΑΘ (23%), ΟΤΕ (5%), ΔΕΠΑ (65%), ΕΛΠΕ (35%) και 
αερολιμένα Ελευθέριος Βενιζέλος (30%), όλα πρόκειται 
να πάρουν τον δρόμο τους όπως προκύπτει από το κείμε-
νο του νέου επικαιροποιημένου Μνημονίου. «Και τώρα 
τρέχουμε» για τις ιδιωτικοποιήσεις φαίνεται να προστάζει 
το επικαιροποιημένο Μνημόνιο, φράση που χρησιμοποί-
ησε άλλωστε ο Πρωθυπουργός χθες από το υπουργείο 
Παιδείας, υπονοώντας την ανάγκη για ανεβάσει ρυθμούς 
η κυβέρνηση για την υλοποίηση της πολιτικές, βασικός 
άξονας της οποίας είναι και οι ιδιωτικοποιήσεις.
Η κυβέρνηση αφού έβαλε ψαλίδι στο αφορολόγητο και 
μαχαίρι στις συντάξεις δεν πρόκειται να κολλήσει στις 
αποκρατικοποιήσεις, εκτιμά χαρακτηριστικά αρμόδιος 
υπουργός, εξηγώντας ότι η διαδικασία επιλογής συμ-
βούλων για όλες τις προαναφερόμενες εταιρείες δεν θα 
συνοδευτεί από τη γνωστή τακτική των καθυστερήσεων, 
παρά θα έχει συνέχεια. Το Μνημόνιο προβλέπει έσοδα 
2,3 δισ. ευρώ από αποκρατικοποιήσεις το 2018, που θα 
προέλθουν μόνο αν κάποιοι από αυτούς τους διαγωνι-
σμούς Ισχυρές δεσμεύσεις για άμεσες αποκρατικοποιή-
σεις φέρνει η προκαταρκτική συμφωνία των δανειστών 
με τον Ευκλείδη Τσακαλώτο προκηρυχθούν φέτος προ-
κειμένου να έχουν ολοκληρωθεί του χρόνου.
Η λίστα με τα προαπαιτούμενα (15) για τις αποκρατι-
κοποιήσεις που περιλαμβάνει το Μνημόνιο είναι σαφής 
όσον αφορά τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η κυβέρ-
νηση. Το πολύ μέσα στις επόμενες δώδεκα ημέρες που 
απομένουν έως το Eurogroup στις 22 Μαΐου το Κυβερ-
νητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής καλείται να 
εγκρίνει τον κατάλογο με το επικαιροποιημένο πρόγραμ-
μα συνολικά 19 αποκρατικοποιήσεων του ΤΑΙΠΕΔ (Asset 
Development Plan), ανάμεσα στις οποίες και οι καινούρ-
γιες, αυτές που κάποτε πολλοί υπουργοί προσπαθούσαν 
να ξηλώσουν.
Επιπλέον η θητεία του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο κάποτε ξόρκιζε 
η κυβέρνηση και ήθελε να καταργήσει πόση θυσία χαρα-
κτηρίζοντάς το μνημονιακό, παρατείνεται σύμφωνα με 
το Μνημόνιο κατά τρία χρόνια και αντί για τον ερχόμενο 
Ιούνιο, (ο ιδρυτικός του νόμος προέβλεπε λειτουργία από 
το 2011 έως το 2017), θα λήξει τον Ιούνιο του 2020. Στο 

Ελληνικό, η κυβέρνηση καλείται να επιλύσει άμεσα τα 
δασικά και αρχαιολογικά ζητήματα και έως το Δεκέμβριο 
να έχει κλείσει κάθε άλλη οικονομική εκκρεμότητα, στον 
ΔΕΣΦΑ να ξεκινήσει άμεσα τον διαγωνισμό πώλησης του 
66% και να τον έχει ολοκληρώσει το αργότερο έως τον 
Νοέμβριο, ενώ μέχρι τις 22 Μαΐου οφείλει να έχει επιλύσει 
κάθε εκκρεμότητα με το Υπερταμείο.
Δηλαδή, να έχει μεταβιβάσει σε αυτό την τρίτη λίστα 
ΔΕΚΟ, να έχει οριστικοποιήσει τον νέο κανονισμό εσω-
τερικής λειτουργίας του που θα ρυθμίζει τις σχέσεις των 
κρατικών επιχειρήσεων με το Υπερταμείο αλλά και με 
την εκάστοτε κυβέρνηση, καθώς και να έχει καθορίσει 
το χαρτοφυλάκιο των 70.000 ακινήτων που θα μεταβι-
βαστούν σε αυτό. Μάλιστα οι δανειστές προκειμένου να 
περιορίσουν την τάση της κυβέρνησης να εξαιρεί δημό-
σια ακίνητα και να τα αποδίδει στους τοπικούς φορείς, με 
πιο χαρακτηριστική περίπτωση το παραλιακό μέτωπο 
της Δραπετσώνας που εξαιρέθηκε από την παραχώρηση 
του ΟΛΗ), απαιτούν να συσταθεί κοινή ομάδα εργασίας 
που θα αναλάβει να εξετάσει όλα τα αρχεία της Γενικής 
Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του υπουργείου Οικο-
νομικών. Η ομάδα αυτό θα καθορίσει και τα ακίνητα που 
τυχόν θα εξαιρεθούν από το Υπερταμείο.
Τα καυτά μέτωπα 
Τα μέτωπα που πολιτικά καίνε λέγονται ΔΕΗ (17%), 
ΕΥΔΑΠ (11%) και ΕΥΑΘ (23%) και το πρόταγμα που θα 
προβληθεί, όταν εκκινήσουν οι διαδικασίες για αυτές τις 
ΔΕΚΟ, είναι ότι ακόμη και να πουληθούν μειοψηφικά πο-
σοστά τους, αυτές δεν χάνουν τον δημόσιο χαρακτήρα 
τους. Ετσι, το νέο κυβερνητικό αφήγημα για τις ιδιωτικο-
ποιήσεις θα είναι ότι ακόμη και αν πουληθεί το 11% της 
ΕΥΔΑΠ, το Δημόσιο θα συνεχίσει να ελέγχει το 50,3%, το 
οποίο και θα μεταφερθεί στο Υπερταμείο. Αν εκποιηθεί το 
23% της ΕΥΑΘ, το Δημόσιο θα παραμείνει με 51% που 
επίσης θα εισαχθεί στο Ταμείο, ενώ το ίδιο ισχύει και με 
το 17% της ΔΕΗ. Το Δημόσιο θα παραμείνει με το 34%, 
διατηρώντας την καταστατική μειοψηφία.
Σίγουρα θα πυροδοτηθούν αντιδράσεις το επόμενο δι-
άστημα όταν αρχίσει σιγά σιγά να ξεδιπλώνεται το νέο 
Μνημόνιο για τις ΔΕΚΟ που θα ενταχθούν στο Ταμείο 
όπως και για τους πάνω από 40.000 εργαζομένους τους. 
Το Μνημόνιο φιλοδοξεί να ξηλώσει τον πελατειακό τρόπο 
με τον οποίο ανέκαθεν αντιμετωπίζονταν και προβλέπει 
σύγκρουση με συμφέροντα και νοοτροπίες από τις παλιές 
«καλές» ημέρες της ευμάρειας.
Ενδειξη της δυσκολίας να κοπεί ο ομφάλιος λώρος με το 
κράτος είναι ότι η τρίτη και τελευταία φουρνιά δημόσιων 
επιχειρήσεων που προορίζεται να μεταφερθεί στο Υπερ-
ταμείο ακόμη διχάζει. Πρόκειται για τις υποψήφιες ΓΑΙΑ-
ΟΣΕ, Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα, ΛΑΡΚΟ, Οργανισμός 
Κεντρικών Αγορών και Αλιείας (ΟΚΛΛ), αερολιμένας 
Ελευθέριος Βενιζέλος (25%) και Helexpo-ΔΕΘ και ΔΕΣΦΑ 
(34%). (Συνέχεια στη σελίδα 16)

Η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου - ενός από τα ανώ-
τατα δικαστήρια της χώρας – γνωμοδότησε, σύμφωνα με 
πληροφορίες, υπέρ της αντισυνταγματικότητας για τις πε-
ρικοπές των κύριων και επικουρικών συντάξεων από το 
2019 που συμφωνήθηκαν ανάμεσα στην κυβέρνηση και 
τους θεσμούς.
Η Ολομέλεια, η οποία εκλήθη κατά το Σύνταγμα και το 
νόμο να γνωμοδοτήσει επί των μελλοντικών περικοπών 
απεφάνθη ότι οι εν λόγω περικοπές είναι αντίθετες με το 
πρόσθετο πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των 
Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.
Παράλληλα, το ανώτατο δικαστήριο απεφάνθη ότι εκλή-
θη να γνωμοδοτήσει επί ενός νομοσχεδίου δημοσιονομι-
κού ενδιαφέροντος για περικοπές μετά από δύο χρόνια 
χωρίς αναλογιστική μελέτη, όπως προβλέπει η νομοθεσία 
και η νομολογία των ελληνικών δικαστηρίων.
Η απόφαση- γνωμοδότηση της Ολομελείας του Ελεγκτι-
κού Συνεδρίου εκτιμάται ότι θα αποτελέσει σκόπελο τον 
οποίο θα πρέπει η κυβέρνηση να ξεπεράσει καθώς δεν 
είναι ανεκτό από τη συνταγματική μας τάξη να ψηφιστούν 
μέτρα τα οποία εκ των προτέρων έχουν κριθεί αντίθετα 
με το σύνταγμα.

Την πλήρη αυτοματοποίηση της διαδικασίας επιβολής κατασχέ-
σεων σε εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία οφειλετών του 
Δημοσίου, την εφαρμογή ενός νέου συστήματος εξόφλησης 
φορολογικών οφειλών σε μηνιαία αντί σε ετήσια βάση, τη δη-
μιουργία ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, την απλοποίηση των 
διαδικασιών βεβαίωσης και είσπραξης του ΦΠΑ, τον πλήρη 
διαχωρισμό των ελεγκτικών υπηρεσιών που τίθενται υπό την 
εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων από τις φοροελεγκτικές 
υπηρεσίες που υπάγονται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων και πλήθος άλλων νομοθετικών ρυθμίσεων και παρεμ-
βάσεων για τη βελτίωση της φορολογικής συμμόρφωσης, την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου και τη 
βελτίωση των διαδικασιών είσπραξης των δημόσιων εσόδων 
περιλαμβάνει η συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές.
Αναλυτικά, οι δεσμεύσεις που ανέλαβε η ελληνική πλευρά για 
την αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος και τη βελτί-
ωση της αποτελεσματικότητάς του είναι οι εξής: 
• Οι Αρχές θα προμηθευτούν λογισμικό που θα επιτρέπει την 
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ΑΘΗΝΑΪΚΟ- ΜΑΚΕδΟΝΙΚΟ 
πΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙδΗΣΕΩΝ

(Συνέχεια από σελίδα 15)

Τις σημαντικές καινοτομίες που αφορούν σε όλες τις βαθμίδες 
της Εκπαίδευσης προανήγγειλε χθες ο πρωθυπουργός Αλέ-
ξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της πρωινής επίσκεψής του στο 
υπουργείο Παιδείας, τονίζοντας ότι η Παιδεία πρέπει να είναι το 
επόμενο διάστημα μια πολύ σημαντική προτεραιότητα για την 
κυβέρνηση αλλά και τον τόπο. Τον πρωθυπουργό υποδέχτηκε 
ο υπουργός Κώστας Γαβρόγλου, ο οποίος και του παρουσίασε 
το τριετές σχέδιο για την Παιδεία, το οποίο περιλαμβάνει πολλές 
αλλαγές, ενώ στοχεύει και στην ανακούφιση των ανθρώπων 
με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες. Χθες διά στόματος 
πρωθυπουργού ανακοινώθηκαν η κατάργηση των Πανελλαδι-
κών Εξετάσεων, η ριζική αναμόρφωση του λυκείου, η 14χρονη 
υποχρεωτική εκπαίδευση, η αύξηση της χρηματοδότησης για 
την Παιδεία (επιπλέον 65 εκατομμύρια ευρώ από το 2018 και 
μετά), μόνιμοι διορισμοί 20.000 εκπαιδευτικών, δωρεάν σίτιση 
για 300.000 μαθητές δημοτικού, αλλαγές στα ΑΕΙ και μετατρο-
πή των δύο κεντρικών ΤΕΙ της Αττικής (Πειραιά και Αθήνας) σε 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. «Τώρα τρέχουμε» είπε ο πρω-
θυπουργός προκειμένου να προχωρήσει άμεσα το σχέδιο της 
κυβέρνησης για την Παιδεία, ενώ αναφέρθηκε αναλυτικά στις 
αλλαγές που έχουν ήδη δρομολογηθεί. Στο πλαίσιο του τριετούς 

πλάνου μεταρρυθμίσεων Διορίζονται 20.000 μόνιμοι εκπαιδευ-
τικοί. Δωρεάν σίτιση για 300.000 μαθητές δημοτικού. Αλλαγές 
στα ΑΕΙ. Μετατροπή σε ΑΕΙ των δύο ΤΕΙ της Αττικής για την Εκ-
παίδευση η κυβέρνηση θα προχωρήσει άμεσα στην υλοποίηση 
σειράς μεταρρυθμίσεων. Βασικός πυλώνας είναι η 14χρονη 
υποχρεωτική εκπαίδευση και η υλοποίηση αυτού του στόχου 
εντός της επόμενης τριετίας. Οπως είπε ο πρωθυπουργός, «από 
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο επεκτείνουμε το Ολοήμερο Δημοτικό 
Σχολείο σε όλα τα σχολεία της χώρας. Εντάσσονται ακόμη 830 
σχολικές μονάδες με πάνω από 10.000 μαθητές σε κάθε γωνιά 
της χώρας μας. Στο πιο ορεινό χωριό, στο πιο απομακρυσμένο 
νησί θα υπάρχει ο θεσμός του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου.
Μειώνουμε σταδιακά τον αριθμό των μαθητών ανά τμήμα στα 
νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία. Στόχος σε δύο χρόνια από 
τώρα οι μαθητές να μην υπερβαίνουν σε κάθε τμήμα τους 22. 
Δημιουργούμε επίσης από τον Σεπτέμβριο του ΄17 ένα δίκτυο 
συστήματος σχολικών βιβλιοθηκών, στο οποίο σε πρώτη φάση 
θα ενταχθούν και θα διασυνδεθούν πάνω από 1.000 δημοτικά 
σχολεία σε όλη τη χώρα, με αντίστοιχο αριθμό βιβλιοθηκών».
Αναφερόμενος στο λύκειο ο κ. Τσίπρας τόνισε ότι εδώ και δεκα-
ετίες έχει απαξιωθεί, στην πραγματικότητα είναι προθάλαμος, 
εξεταστικό κέντρο και η ουσιαστική διαδικασία πολλές φορές 
έχει μεταφερθεί στις αίθουσες ιδιωτικών φροντιστηρίων.
Πρωτοβουλίες 
Ο πρωθυπουργός έκανε ειδική αναφορά και σε δύο σημαντι-
κές πρωτοβουλίες που αφορούν στην κοινωνική πολιτική. Η 
μία έχει να κάνει με την ενίσχυση των Ολοήμερων Δημοτικών 
Σχολείων μέσα από τα προγράμματα σίτισης από τα «Σχολικά 
γεύματα» για μαθητές του δημοτικού.
Σκοπός είναι στην επόμενη τριετία γύρω στους 300.000 μαθητές 
δημοτικού να έχουν δωρεάν σχολικά γεύματα στα ολοήμερα 
σχολεία, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να τρώνε στο σχολείο 
και κυρίως να τρώνε ποιοτικό φαγητό στο σχολείο.
Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά στα προσφυγόπουλα, αφού 
από τον Σεπτέμβριο θα έχουμε συνολικά 600 τάξεις υποδοχής 
προσφύγων σε δημοτικά σχολεία όλης της χώρας.
Αναφερόμενος σε ένα θέμα που «καίει» την ελληνική κοινωνία 
αυτό της εισαγωγής στα ΑΕΙ, ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι 
«σχεδιάζουμε τη ριζική αναβάθμιση των δύο τελευταίων τά-
ξεων του λυκείου, κάτι που θα οδηγήσει στην κατάργηση των 
εισαγωγικών εξετάσεων, τουλάχιστον έτσι όπως τις γνωρίσαμε 
μέχρι σήμερα, μια διαδικασία η οποία δεν υπάρχει αμφιβολία 
ότι είναι αδιάβλητη, ίσως ό,τι πιο αδιάβλητο έχει γίνει σε αυτήν 
τη χώρα, αλλά δεν υπάρχει όμως και αμφιβολία ότι είναι απάν-
θρωπη, εξοντωτική, την έχουμε ζήσει οι περισσότεροι.
Σχεδιάζουμε λοιπόν την αναβάθμιση των δύο τελευταίων τά-
ξεων, που σημαίνει λιγότερα μαθήματα με περισσότερες ώρες. 
Που σημαίνει έμφαση στη σχολική ζωή, που σημαίνει ότι το 
εθνικό απολυτήριο θα είναι αυτό το οποίο θα ορίζει την κατανο-
μή των εισακτέων στις σχολές της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης». 
Για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αναφέρθηκε στις εξής αλλαγές: 
Αναγνωρίζονται τα πενταετή προγράμματα σπουδών ως πτυ-
χία με ενσωματωμένο μεταπτυχιακό (μάστερ). Ετσι ικανό-ποιεί-
ται ένα χρόνιο αίτημα που αφορά τους πτυχιούχους των ΑΕΙ με 

περαιτέρω αυτοματοποίηση της είσπραξης οφειλών, συμπερι-
λαμβάνοντας κυρίως την πλήρως αυτοματοποιημένη διαδικα-
σία κατάσχεσης.
• Επανεξέταση και τροποποίηση των κανόνων του καθεστώτος 
παραγραφής για την είσπραξη, προκειμένου να θεσπιστούν αυ-
στηρότερες απαιτήσεις για την αποφυγή διαδοχικών διακοπών 
και επεκτάσεων πέραν του εύλογα αναγκαίου.
• Εως τον Ιούλιο του 2017 θα συνταχθεί μελέτη σχετικά με τη 
δυνατότητα καθιέρωσης ενός συστήματος τακτικής μηνιαίας 
πληρωμής με αυτοματοποιημένα ηλεκτρονικά μέσα για τους 
φόρους που καταβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα.
• Δέσμευση να μην εισαχθούν νέα σχήματα ρυθμίσεων τμημα-
τικής καταβολής οφειλών σε δόσεις ή άλλα προγράμματα αμνη-
στίας ή διακανονισμού ούτε να παραταθούν οι υφιστάμενες 
ρυθμίσεις και να ληφθούν άμεσα αναγκαστικά μέτρα όσον αφο-
ρά τους οφειλέτες που αποτυγχάνουν να πληρώσουν εγκαίρως 
τις δόσεις τους ή τις τρέχουσες υποχρεώσεις τους.
• Θέσπιση νομοθετικών διατάξεων για την εναρμόνιση των 
αρμοδιοτήτων του οικονομικού εισαγγελέα με την ανεξαρτησία 
της ΑΑΔΕ.
• Θέσπιση διατάξεων που θα επιτρέπουν στους εισαγγελείς να 
αποστέλλουν πληροφορίες στη φορολογική διοίκηση χωρίς να 
τη δεσμεύουν για τη διενέργεια ελέγχων.
• Θέσπιση διατάξεων που θα αποκλείουν τη φορολογική διοί-
κηση και το προσωπικό από την παραλαβή και την εφαρμογή 
μέτρων ελέγχου και έρευνας που έχουν διαταχθεί από τους 
εισαγγελείς.

ΡΙζΙΚΕΣ ΑΛΛΑγΕΣ ΣΤΗΝ πΑΙδΕΙΑ
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πενταετή φοίτηση (Πολυτεχνεία).
Μέσα από διαδικασία αξιολόγησης τα ΤΕΙ Πειραιά και Αθήνας 
θα δημιουργήσουν ένα νέο Πανεπιστήμιο, το Πανεπιστήμιο 
Δυτικής Αττικής. Στο πλαίσιο αυτού του Πανεπιστημίου, που 
θα έχει τμήματα 4ετούς φοίτησης τα οποία θα προκόψουν από 
τη συγχώνευση των αντίστοιχων τμημάτων που είναι στα δύο 
Ιδρύματα, θα δημιουργηθούν και θα ιδρυθούν και νέες διετείς 
δομές, οι οποίες θα παρέχουν διπλώματα ευρωπαϊκών επαγ-
γελματικών προσόντων για αποφοίτους των Επαγγελματικών 
Λυκείων. 

«Υπάρχει σημαντική κινητικότητα για την απελευθέρωση 
της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης από δεσμεύσεις που την 
κρατούν ανενεργή. Επιχειρείται η κατάργηση των γραφειο-
κρατικών και λοιπών προβλημάτων που κρατούσαν τα ελλη-
νόκτητα πλοία μακριά από την ελληνική σημαία. Στόχος είναι 
ο Πειραιάς να γίνει έδρα όλο και περισσότερων ναυτιλιακών 
και παραναυτιλιακών δραστηριοτήτων». Αυτό διευκρινίζει με 
σημερινή του ανακοίνωση ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιω-
τικής Πολιτικής Παναγιώτης Κουρουμπλής, μετά τη σημερινή 
συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής 
Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.), υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης 
Γιάννη Δραγασάκη, που αποφάσισε τη συγκρότηση διυ-
πουργικής ομάδας εργασίας, που θα παραδώσει ένα ολο-
κληρωμένο σχέδιο δράσης και θα στοχεύει στην προσέλκυση 
εμπορικών πλοίων στην ελληνική σημαία ,στην αύξηση των 
ελληνικών πληρωμάτων, στην ανάπτυξη της ναυπηγοεπι-
σκευαστικής ζώνης και στη μετατροπή του Πειραιά σε διεθνές 
ναυτιλιακό κέντρο. Στην ομάδα εργασία θα συμμετέχουν τα 
υπουργεία Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοι-
νωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών. Ο Π. Κουρουμπλής 
τονίζει επίσης ότι στα μέσα του μήνα έχει προγραμματιστεί 
συνάντηση με την Επίτροπο Ανταγωνισμού, για να στηριχτεί 
η Ελληνική Ναυτιλία, η Ποντοπόρος Ναυτιλία, στο ύψιστο δυ-
νατό πολιτικό επίπεδο, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε ότι αφορά 
την ναυτική εκπαίδευση προσθέτει ότι προκηρύσσονται 280 
θέσεις ωρομίσθιων καθηγητών, που θα στελεχώσουν από το 
επόμενο ακαδημαϊκό έτος 2017 2018 τις Σχολές. Συμπλήρω-
σε επίσης ότι από το υπουργείο Παιδεία προγραμματίζονται 
πολιτικές επαγγελματικού προσανατολισμού, αλλά και εκ-
στρατεία για την παρότρυνση νέων ανθρώπων στο ναυτικό 
επάγγελμα, σε μια περίοδο που τα πλοία εξασφαλίζουν καλύ-
τερους όρους διαβίωσης, σε σχέση με το παρελθόν.


