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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Την εξαίρεση των μηχανικών από την υποχρεωτική 
χρήση POS στις συναλλαγές τους κατά την άσκηση 
του επαγγέλματός τους, ζητά ο πρόεδρος του Τεχνι-
κό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), Γιώργος Στασινός, 
με επιστολή του προς τον υπουργό Οικονομικών Ευ-
κλείδη Τσακαλώτο. Όπως υπογραμμίζεται, «η επιβολή 
πρόσθετου κόστους στις συναλλαγές των μηχανικών 
με τους εντολείς τους, το οποίο θα αναγκαστούν να 
μετακυλήσουν στους τελευταίους, έχει ως συνέπεια 
αδικαιολόγητη, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και 
δυσχέρανση της πρόσβασης σε μηχανικό για τους πο-
λίτες, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα και 
την ασφάλεια των έργων & των κατασκευών». Για το 
θέμα γράφει το ΑΠε-ΜΠΕ ότι αναλυτικά, μεταξύ άλ-
λων, σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην επιστολή, 
οι εισπράξεις των αμοιβών των μηχανικών γίνονται 
σχεδόν αποκλειστικά μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό 
επαγγελματικό λογαριασμό. Το ΤΕΕ διαθέτει, από το 
2007, πληροφοριακό σύστημα υποβολής και υπολογι-
σμού της νόμιμης αμοιβής το οποίο εκδίδει κωδικούς 
κατάθεσης των αμοιβών σε επαγγελματικό λογαρια-
σμό και έτσι δεν τίθεται θέμα απόκρυψης φορολογικής 
ύλης. Επιπλέον, το ύψος των αμοιβών των μηχανι-
κών, λόγω της φύσεως της παρεχόμενης εργασίας, η 
οποία δεν είναι στιγμιαία και απαιτεί χρόνο ολοκλή-
ρωσης, είναι σχετικά υψηλή ανά συναλλαγή (μέσος 
όρος 2016 περίπου 600 ευρώ) και δεν προσφέρεται 
για είσπραξη μέσω POS. Όπως υποστηρίζει το ΤΕΕ, με 
δεδομένο ότι οι αμοιβές υπολογίζονται και καταβάλ-
λονται σε επαγγελματικό λογαριασμό, η επιβολή POS 
δεν συμβάλλει στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, 

απλά θα επιβαρύνει τους μηχανικούς και τους πο-
λίτες. Προσθέτοντας, ότι ο λήπτης, των υπηρεσιών 
δεν είναι καταναλωτής και αντιστοίχως ο μηχανικός 
κατά την παροχή των υπηρεσιών δεν είναι «προμη-
θευτής». Επιπλέον, επισημαίνεται ότι η υποχρεωτική 
χρήση POS για την εκτέλεση συναλλαγής παραβιάζει 
το δικαίωμα της οικονομικής ελευθερίας μεταξύ των 
μερών (μηχανικός - εντολέας), καθώς προωθεί, ως μη 
όφειλε, τη χρήση ενός τραπεζικού προϊόντος σε βά-
ρος των άλλων, παρά το γεγονός ότι στη συντριπτική 
πλειονότητα των περιπτώσεων οι τράπεζες παρέχουν 
ευνοϊκότερη τιμολόγηση στους επαγγελματίες μηχα-
νικούς για τη χρήση επαγγελματικών λογαριασμών, 
με αποτέλεσμα τη μικρότερη επιβάρυνση τόσο του 
μηχανικού όσο και του εντολέα του, ενώ ταυτόχρονα 
παραβιάζεται υπέρτερο, προστατευόμενο από το νόμο 
και το Σύνταγμα, δικαίωμα. Σημειώνεται επίσης, ότι το 
εν λόγω πρόσθετο κόστος, λόγω της χρήσης POS, δεν 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως αυτοτελές μέγεθος, αλλά 
αθροιστικώς με όλες τις υπόλοιπες χρηματικές επιβα-
ρύνσεις, που έχουν επωμιστεί τα τελευταία χρόνια οι 
Έλληνες πολίτες. Τέλος, στην επιστολή του ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ υπογραμμίζει ότι η διαρκώς επιδεινούμενη οι-
κονομική και επαγγελματική κρίση έχει ως αποτέλεσμα 
το «πάγωμα» των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
του μηχανικού. Η υποχρεωτική επιβολή του κόστους 
αγοράς ή μίσθωσης τερματικού μηχανήματος POS σε 
μηχανικούς, που εκ των πραγμάτων δεν θα το χρησι-
μοποιήσουν, είναι προδήλως δυσανάλογη και αδικαι-
ολόγητα επαχθής. Αναλυτικά στη σελ 3
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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
Επιστολή Στασινού σε Τσακαλώτο: εξαίρεση των μηχανικών από 
την υποχρεωτική χρήση POS ζητά το ΤΕΕ 
Ασφαλιστικό: συνάντηση στο ΤΕΕ επιστημονικών και επαγγελματι-
κών φορέων για συντονισμό των κινητοποιήσεων 
Σελ 3 
Ενημερωτικό σημείωμα της Προέδρου της Α/ΤΕΕ για την συνεδρί-
αση της Αντιπροσωπείας στις 7 Μαΐου 2017
Σελ 4 
Συνέντευξη του προέδρου ΤΕΕ Γ. Στασινού στον «Αθήνα 9,84», για 
τις νέες αυξήσεις ασφαλιστικών εισφορών των μηχανικών, την 
ανάπτυξη και απασχόληση
Σελ 5 
Συνάντηση στο ΤΕΕ με τον Περιφερειακό Διευθυντή του Παγκόσμι-
ου Συμβούλιου Ενέργειας
Την προοπτική εξαγοράς λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ εξετάζουν 
τα ΕΛΠΕ
Σελ  6
Γ. Σταθάκης: Μεγάλη συναίνεση στο ΕΣΕΠ για την εθνική ενεργει-
ακή στρατηγική
Τα ΑΕΙ ο βασικότερος παραγωγός έρευνας στην Ελλάδα, σύμφω-
να με μελέτη του ΕΚΤ
Σελ 7 
Ενδιαφέρον μεγάλων επενδυτικών ομίλων για την ελληνική αγο-
ρά υδρογονανθράκων
Σελ 8 
Στις 18 Μαΐου 2017 ξεκινάει για 700 Ελληνικές μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης και 2ης 
Ευκαιρίας Επιχειρήσεων
Η  οικονομία θα μπορούσε να καρπωθεί 14 δισ. ευρώ από τη 
ναυπηγοεπισκευή και τον εφοδιασμό πλοίων δήλωσε πρόεδρος 
του ΕΒΕΠ
Σελ 9 
Φούχτελ: Ελληνικές τράπεζες και απορρίμματα ενδιαφέρουν τους 
Γερμανούς επενδυτές
Σελ  10
ΕΕ για την ψηφιακή Ενιαία Αγορά: Ανάγκη μεγαλύτερης προόδου 
ενόψει μελλοντικών προκλήσεων
Σελ 11  
Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα γίνουν μετρήσεις οργανικών 
ενώσεων του θείου, για τα αίτια της δυσοσμίας στη δυτική Θεσ-
σαλονίκη
Σελ 12 
«Βασίλειο» παράνομων χωματερών η Πελοπόννησος
Σελ 13 
Επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες σχεδιάζει η πλειοψηφία των τρα-
πεζών παγκοσμίως, σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ
Ο πρώτος αυτόνομος ρομποτικός επιθεωρητής γεφυρών
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ 15, 16,17
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΟ: ΣύΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΕ ΕπΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΚΩΝ φΟΡΕΩΝ γΙΑ ΣύΝΤΟΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟπΟΙΗΣΕΩΝ 
Συνάντηση για το συντονισμό των επιστημονικών και 
επαγγελματικών φορέων κατά των νέων ρυθμίσεων για 
το ασφαλιστικό που επιβαρύνουν υπέρμετρα το σύνο-
λο των ασφαλισμένων και οδηγούν σε κατάρρευση το 
ασφαλιστικό σύστημα, πραγματοποιείται σήμερα Πέμπτη 
11 Μαΐου 2017, στα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα στις 2 
το μεσημέρι. Η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των 

κινήσεων και κινητοποιήσεων του συνόλου σχεδόν των 
επιστημονικών, επαγγελματικών και συνδικαλιστικών 
φορέων ενόψει της ψήφισης από τη Βουλή των μέτρων 
που περιλαμβάνονται στο νέο Μνημόνιο και ενάντια στα 
νέα σχέδια της κυβέρνησης για το ασφαλιστικό.



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

Αρχίζουν σήμερα και ολοκληρώνονται στις 12 Μαΐου οι ερ-
γασίες του συνεδρίου, με θέμα: «Η Ψηφιακή Στρατηγική της 
Ελλάδας-Ο Δρόμος για την Ανάπτυξη», που διοργανώνει ο 
ΣΕΒ στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. 

Το 2ο συνέδριο με τίτλο: «Ελληνικές Πόλεις: Εφαλτήριο Οι-
κονομικής Ανάπτυξης και Αειφορίας για την Ελλάδα» θα 
πραγματοποιηθεί στις 23 και 24 Μαΐου 2017, στο ξενοδοχείο 
Novotel Athens.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, μέσα στο διήμερο θα δοθεί 
η ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να παρουσιάσουν, 
να ενημερωθούν και να μοιραστούν, εμπειρίες, τεχνογνωσία, 
απόψεις, προτάσεις αλλά και καλές πρακτικές για τις Ελληνικές 
«Έξυπνες Πόλεις».
Πληροφορίες: https://www.mitropolis.gr

προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

19 - 21 Μαΐου 
2017

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

Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

25 - 26 Μαΐου 
2017

1ο Διεθνές συνέδριο: «Balkans & Black 
Sea Cooperation Forum» 
ΣΕΡΡΕΣ

Geo Routes Cultural Institute
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Το 10ο διεθνές συνέδριο για τη Συντήρηση των 
Μνημείων της Μεσογείου (10th International 
Symposium on the Conservation of Monuments in 
the Mediterranean Basin) θα διεξαχθεί από τις 20 
έως τις 22 Σεπτεμβρίου 2017 στην Αθήνα, στους χώ-
ρους του κτηρίου Διοίκησης του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου (Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου), που 
διοργανώνεται από τον Τομέα Επιστήμης και Τεχνι-
κής των Υλικών της Σχολής Χημικών Μηχανικών του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΜΠ). Θέμα του 
Συνεδρίου είναι: “Φυσικοί και Ανθρωπογενείς Παρά-
γοντες Κινδύνου και Αειφόρος Συντήρηση”.
«Το συνέδριο –υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση- 
αποτελεί το 10ο μιας σειράς προηγούμενων επιτυ-
χημένων συνεδρίων (Μπάρι-1989, Γένοβα-1991, 
Βενετία-1994, Ρόδος-1997, Σεβίλλη-2000, Λισσα-
βόνα-2004, Ορλεάνη-2007, Πάτρα-2010 και Άγκυ-
ρα-2014). Η σειρά των διεθνών συνεδρίων για τη 
Συντήρηση των Μνημείων της Μεσογείου έχει κα-
θιερωθεί ως σημαντικός επιστημονικός θεσμός στον 
τομέα της συντήρησης των μνημείων και της πολιτι-
στικής κληρονομιάς». 
Θεματικές περιοχές:
• Τεχνολογίες για την αποκατάσταση της φθοράς και 
την αειφόρο συντήρηση
• Μεθοδολογίες για τον χαρακτηρισμό και την απο-

τίμηση της φθοράς
• Ιστορικά και δομικά χαρακτηριστικά των μνημείων
• Φυσικοί και ανθρωπογενείς παράγοντες κινδύνου
• Ψηφιακές τεχνικές για την πολιτιστική κληρονομιά
• Σχεδιασμός και διαχείριση της πολιτιστικής κληρο-
νομιάς
Η προθεσμία για την υποβολή εργασιών για το συνέ-
δριο λήγει στις 31 Μαϊου 2017.
Πληροφορίες: http://conference2017.monubasin.
com, conference2017@monubasin.com 
210 - 7724296, 32333214.

 «ΕξΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
ΕΝΕΡγΕΙΑΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ 
ΚΑΙ χΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΑ 
ΕΡγΑΛΕΙΑ»
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Ανατολικής Στερε-
άς και η Νομαρχιακή Επιτροπή Βοιωτίας διοργανώνουν στις 
17 Μαΐου 2017 και ώρα 11:00 στην αίθουσα του Επιμελητη-
ρίου Βοιωτίας, (Λ. Κουτσοπετάλου 1, Λιβαδειά) ημερίδα με 
θέμα: «Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και χρηματοδοτικά 
εργαλεία».  Η έναρξη των εργασιών θα γίνει από τον Πρόεδρο 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γεώργιο Στασινό και θα 
ακολουθήσουν χαιρετισμοί από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Ανα-
τολικής Στερεάς Αθανάσιο Λυκόπουλο και τον Πρόεδρο Ν.Ε. 
Βοιωτίας Αντώνιο Παναγώτα. 
Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν οι ομιλίες:
- «Το Ταμείο Εξοικονομώ κατ’ οίκον II και Χρηματοδοτικά 
Εργαλεία» (Γαλιάτσος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος Δ.Σ. και Διευ-
θύνων Σύμβουλος ΕΤΕΑΝ - Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικό-
τητας και Ανάπτυξης)
-  «Η Βιοκλιματική Αρχιτεκτονική ως Εργαλείο Εξοικονόμη-
σης Ενέργειας» (Στάïκου Ευαγγελία, Αρχιτέκτων Μηχανικός 
Ε.Μ.Π.) . Θα ακολουθήσουν ερωτήσεις και συζήτηση.
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ΕπΙΣΤΟΛΗ ΣΤΑΣΙΝΟύ ΣΕ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟ: ΕξΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΜΗχΑΝΙΚΩΝ ΑπΟ ΤΗΝ 
ύπΟχΡΕΩΤΙΚΗ χΡΗΣΗ POS ζΗΤΑ ΤΟ ΤΕΕ 
Την εξαίρεση των μηχανικών από την υποχρεωτική χρήση 
POS στις συναλλαγές τους κατά την άσκηση του επαγγέλματός 
τους ζητά ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός με επιστολή 
του προς τον Υπουργό Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο, 
που κοινοποιείται στον Αναπληρωτή Υπουργό Γιώργο Χου-
λιαράκη, στην Υφυπουργό Κατερίνα Παπανάτσιου και στην 
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.  Συγκεκριμένα, στη 
σχετική επιστολή Στασινού προς Τσακαλώτο μετά από ομό-
φωνη απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής, ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ παραθέτει τους λόγους για τους οποίους το ΥΠΟΙΚ οφείλει 
να προχωρήσει στην εξαίρεση των μηχανικών από την υπο-
χρεωτική χρήση POS και αποδομείται πλήρως η λογική της 
επιβολής αυτού του μέτρου. Αναλυτικά, σύμφωνα με όσα 
αναφέρονται στην επιστολή:
1.    Οι εισπράξεις των αμοιβών των μηχανικών γίνονται σχε-
δόν αποκλειστικά μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό επαγγελμα-
τικό λογαριασμό.
Το ΤΕΕ διαθέτει, από το 2007, πληροφοριακό σύστημα υπο-
βολής και υπολογισμού της νόμιμης αμοιβής το οποίο εκδίδει 
κωδικούς κατάθεσης των αμοιβών σε επαγγελματικό λογα-
ριασμό και έτσι δεν τίθεται θέμα απόκρυψης φορολογικής 
ύλης. Επιπλέον, το ύψος των αμοιβών των μηχανικών, λόγω 
της φύσεως της παρεχόμενης εργασίας, η οποία δεν είναι 
στιγμιαία και απαιτεί χρόνο ολοκλήρωσης, είναι σχετικά υψη-
λή ανά συναλλαγή (μέσος όρος 2016 περίπου 600€) και δεν 
προσφέρεται για είσπραξη μέσω POS.
Με δεδομένο ότι οι αμοιβές υπολογίζονται και καταβάλλονται 
σε επαγγελματικό λογαριασμό, η επιβολή POS δεν συμβάλλει 
στον περιορισμό της φοροδιαφυγής, απλά θα επιβαρύνει τους 
μηχανικούς και τους πολίτες .
2.    Το άρθρο 65 παρ. 1 του νόμου Ν. 4446/2016 προβλέπει 

ότι «1. Οι δικαιούχοι πληρωμής, στο πλαίσιο των συναλλα-
γών τους με καταναλωτές, υποχρεούνται, εντός ορισμένης 
προθεσμίας και ανάλογα με τον κύριο Κωδικό Αριθμό Δρα-
στηριότητάς τους (ΚΑΔ), να αποδέχονται μέσα πληρωμής 
με κάρτα για την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής». 
Επομένως,  το πεδίο εφαρμογής του νόμου περιορίζεται στις 
συναλλαγές με καταναλωτές. Δεν υπάρχει, δηλαδή, αμφιβο-
λία ότι εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του νόμου οι συ-
ναλλαγές οι οποίες εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική 
ή επαγγελματική δραστηριότητα του λήπτη της υπηρεσίας. 
Περαιτέρω, κατά την παροχή των υπηρεσιών ο μηχανικός  
έχει σχέση εντολής με τον εντολέα του, δεδομένου ότι πλη-
θώρα νομοθετικών διατάξεων επιβάλλουν υποχρεωτικά την 
ανάθεση έργου σε μηχανικό, για τη διασφάλιση του δημοσίου 
συμφέροντος. Ο λήπτης, δηλαδή, των υπηρεσιών  δεν είναι 
καταναλωτής και αντιστοίχως ο μηχανικός  κατά την παροχή 
των υπηρεσιών δεν είναι «προμηθευτής».
3.    Δεδομένου ότι ήδη προβλέπεται από τη νομοθεσία η 
υποχρεωτική πληρωμή των επαγγελματικών συναλλαγών 
άνω των 500 ευρώ (όριο μικρότερο του μέσου ύψους αμοι-
βής μηχανικού) μέσω τραπεζικών προϊόντων (κατάθεση σε 
λογαριασμό, ηλεκτρονική διατραπεζική μεταφορά, πληρωμή 
με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα κλπ), η ανωτέρω αναφορά 
για υποχρεωτική χρήση POS για την εκτέλεση συναλλαγής 
παραβιάζει το δικαίωμα της οικονομικής ελευθερίας μεταξύ 
των μερών (μηχανικός - εντολέας), καθώς προωθεί, ως μη 
όφειλε, τη χρήση ενός τραπεζικού προϊόντος σε βάρος των 
άλλων, παρά το γεγονός ότι στη συντριπτική πλειονότητα των 
περιπτώσεων οι τράπεζες παρέχουν ευνοϊκότερη τιμολόγηση 
στους επαγγελματίες μηχανικούς για τη χρήση επαγγελματι-
κών λογαριασμών, με αποτέλεσμα τη μικρότερη επιβάρυνση 

τόσο του μηχανικού όσο και του εντολέα του. Επομένως, 
τυχόν επιμονή του Υπουργείου σε ερμηνεία της διάταξης που 
θα υποχρεώνει τους μηχανικούς στη χρήση ενός μόνο τρα-
πεζικού προϊόντος, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις εφαρ-
μοζόμενες ήδη διατάξεις και προκαλεί αθέμιτη παρέμβαση 
των υπηρεσιών σας (λόγω ερμηνείας) - και όχι του ίδιου του 
νομοθέτη - στον ανταγωνισμό και παραβιάζει υπέρτερο, προ-
στατευόμενο από το νόμο και το Σύνταγμα, δικαίωμα.
4.    Η επιβολή πρόσθετου κόστους στις συναλλαγές των μη-
χανικών  με τους εντολείς τους,  το οποίο θα αναγκαστούν να 
μετακυλήσουν στους τελευταίους, έχει ως συνέπεια αδικαιο-
λόγητη, πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση και δυσχέρανση 
της πρόσβασης σε μηχανικό  για τους πολίτες, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται για την ποιότητα και την ασφάλεια των έργων & 
των κατασκευών. Σημειώνεται, ότι το εν λόγω πρόσθετο κό-
στος, λόγω της χρήσης POS, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως 
αυτοτελές μέγεθος, αλλά αθροιστικώς με όλες τις υπόλοιπες 
χρηματικές επιβαρύνσεις, που έχουν επωμιστεί  τα τελευταία 
χρόνια οι έλληνες πολίτες.
5.    Η διαρκώς επιδεινούμενη οικονομική και επαγγελματική 
κρίση έχει ως αποτέλεσμα το «πάγωμα» των επαγγελματικών 
δραστηριοτήτων  του μηχανικού.  Η υποχρεωτική επιβολή 
του κόστους αγοράς ή μίσθωσης τερματικού μηχανήματος 
POS σε μηχανικούς, που εκ των πραγμάτων δεν θα το χρησι-
μοποιήσουν, είναι προδήλως δυσανάλογη και αδικαιολόγητα 
επαχθής. Ο νομοθέτης μπορούσε και όφειλε να έχει εισαγάγει 
κριτήρια που σχετίζονται με την οικονομική και επαγγελματι-
κή δραστηριότητα και τον κύκλο εργασιών των επαγγελματι-
ών που θα υφίστανται το πλέον επαχθές μέτρο της υποχρεω-
τικής τοποθέτησης τερματικού μηχανήματος POS. 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΗΣ πΡΟΕΔΡΟύ ΤΗΣ Α/ΤΕΕ γΙΑ ΤΗΝ ΣύΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΤΙπΡΟΣΩπΕΙΑΣ ΣΤΙΣ 7 ΜΑΪΟύ 2017
Η Αντιπροσωπεία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος στις 7 
Μαΐου συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρία, με ιδιαίτερα μεγάλη 
παρουσία των μηχανικών και με τα εξής αποτελέσματα:
Συζήτησε και αποφάσισε για την χάραξη των γενικών κα-
τευθύνσεων για όλα τα όργανα του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδος. Η συζήτηση έγινε, έχοντας ως βάση την εισήγηση 
του προεδρείου και η απόφαση πάρθηκε κατόπιν συνθέσεως 
των εισηγήσεων και των απόψεων και τροπολογιών που 
κατατέθηκαν και θα αναρτηθεί στη ιστοσελίδα του ΤΕΕ εντός 
των ημερών.
Δημιουργήθηκε επιτροπή της Αντιπροσωπείας για την οργά-
νωση διαδραστικού χώρου στον ιστοχώρο, ούτως ώστε να 
υποστηρίξει και να εκσυγχρονίσει τις λειτουργίες της Αντιπρο-
σωπείας με αποτελεσματικότητα και δημοκρατία.
 Δρομολογήθηκε η αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου του 

Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, ώστε να ολοκληρωθεί με 
την συμβολή όλων, μέχρι τον Οκτώβριο.
Εγκρίθηκε η τροποποίηση του προϋπολογισμού του ΤΕΕ, 
κυρίως για την στήριξη της λειτουργίας του ΙΕΚΕΜ ΤΕΕ και με 
προτεραιότητα στη κάλυψη των υποχρεώσεων έναντι των 
εργαζομένων.
Η επόμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας προγραμματί-
στηκε εντός του Ιουνίου. Πιθανότατα 10 με 11/06/2017, ού-
τως ώστε να αντιμετωπιστούν τα επείγοντα θέματα:
-του ασφαλιστικού
-της παιδείας και των επαγγελματικών δικαιωμάτων των 
μηχανικών. 
Αξίζει να σημειωθεί ότι σχετική ενημέρωση έγινε στην συνε-
δρίαση της Αντιπροσωπείας από τον πρόεδρο του  Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος και της προέδρου της Αντιπροσω-

πείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος σχετικά με την 
συνεργασία του ΤΕΕ με τον υπουργό Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για την αναγνώριση των ενιαίων πενταε-
τών προγραμμάτων σπουδών των μηχανικών ως επιπέδου 
Master (Integrated Master)

Το προεδρείο της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
 Μοροπούλου Αντωνία 
Πρωτονοτάριος Αντώνιος
Δούκας Χρυσόστομος
Παπαγιαννίδης Δημήτριος
Γάγαλης Γεώργιος
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ΣύΝΕΝΤΕύξΗ ΤΟύ πΡΟΕΔΡΟύ ΤΕΕ γ. ΣΤΑΣΙΝΟύ ΣΤΟΝ «ΑΘΗΝΑ 9,84», γΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑύξΗΣΕΙΣ 
ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣφΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΗχΑΝΙΚΩΝ, ΤΗΝ ΑΝΑπΤύξΗ ΚΑΙ ΑπΑΣχΟΛΗΣΗ

-«Έχουμε φτάσει στο σημείο όλοι όσοι ήταν στο Κίνημα 
«Δεν πληρώνω»,  να μας λένε να πληρώσουμε όλοι οι 
υπόλοιποι …..» τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός,  σε συνέντευξη του στο ραδιοφωνικό σταθμό 
«Αθήνα 9,84»,  καταγγέλλοντας τις νέες αυξήσεις ασφα-
λιστικών εισφορών, που προβλέπει η συμφωνία κυβέρ-
νησης-θεσμών. Δίνοντας το μήνυμα ότι η κυβέρνηση 
ισοπεδώνει τους επιστημονικούς, παραγωγικούς κλά-
δους του ιδιωτικού τομέα ο πρόεδρος του ΤΕΕ είπε χα-
ρακτηριστικά ότι «η κυβέρνηση  δεν θέλει τους  ελεύθε-
ρους επαγγελματίες. Επομένως το καλύτερο που έχει να 
κάνει, εφόσον το έχει αποφασίσει, είναι να μας πει ότι δεν 
μας θέλει, θέλει να μας εξαφανίσει, να το ψηφίσει μέσα 
σε ένα άρθρο με ένα Νόμο και να δούμε και εμείς πως θα 
πορευθούμε στο υπόλοιπο της ζωής μας». Μιλώντας για 
τα θέματα της ανάπτυξης στην ίδια συνέντευξη ο Γ. Στα-
σινός  τόνισε ότι «αντί να τους έχουμε στο απυρόβλητο 
θα έπρεπε να μπουν στην κατηγορία WANTED αυτοί, 
που εμποδίζουν ανθρώπους να δουλέψουν»,  αναφε-
ρόμενος στα εμπόδια που τίθενται όταν κάθε φορά όταν 
γίνεται μια αποκρατικοποίηση, ιδιωτικοποίηση και στη 
συνέχεια τίθενται  πάρα πολλά εμπόδια στο να ξεκινήσει 
οποιοδήποτε έργο. Ως υπευθύνους για αυτές τις εμπλο-
κές ο πρόεδρος του ΤΕΕ έδειξε «κάποιους μεμονωμένους 
ανθρώπους, οι οποίοι είναι από τη μεριά της ελληνικής 
κυβέρνησης, που εμποδίζουν το να ξεκινήσουν αυτά τα 
έργα, δηλαδή εμποδίζουν ανθρώπους να δουλέψουν».  
Με τη χαρακτηριστική φράση «απλά δεν το βλέπουμε 
αυτό», απάντησε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός 
στη δημοσιογραφική ερώτηση,  εάν πράγματι   η χώρα 
βρίσκεται στον προθάλαμο της ανάπτυξης όπως δήλω-
σε ο Πρωθυπουργός και υπογράμμισε ότι :
 - “Αν βλέπαμε κινήσεις προς τη μεριά της ανάπτυξης 
πραγματικά και θα βοηθούσαμε με όλες μας τις δυνάμεις 
και θα χειροκροτούσαμε και θα το λέγαμε σε όλο τον 
κόσμο”.
 Ειδικότερα ο πρόεδρος του ΤΕΕ  επισήμανε στη συνέ-
ντευξη του στον «Αθήνα 9,84» 
-Για τις νέες εξοντωτικές αυξήσεις ασφαλιστικών εισφο-
ρών:  

“Πάνω από το 80% σήμερα των ελευθέρων επαγγελμα-
τιών Μηχανικών δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα. 
Επομένως ενώ έχουμε αυτή την κατάσταση η Κυβέρ-
νηση θεώρησε σωστό να αυξήσει κατά 60% αυτές τις 
εισφορές που το 80% δεν μπορεί να πληρώσει. Δεν έχω 
κάτι άλλο να πω». Και ο Γ. Στασινός συνέχισε τονίζο-
ντας: «Μα όταν  ο ελεύθερος επαγγελματίας μηχανικός 
δεν μπορεί τώρα να πληρώσει  σε ποσοστό 80%, όταν 
αυξηθούν κατά 60% αυτές οι εισφορές τότε ποιοι θα 
πληρώσουν;» Πρόσθεσε ότι  «είναι αστείο να ακούμε ότι 
θα κάνουμε εκπτώσεις στις αυξήσεις, για ένα χρόνο» και 
εξήγησε ότι:
-«Για αυτό τον ένα χρόνο η έκπτωση στις αυξήσεις θα 
οδηγήσει σε 27% περισσότερες, μεγαλύτερες εισφορές 
στον κλάδο μας. Στον κλάδο των Μηχανικών. Επομέ-
νως δεν είναι και τόσο μεγάλη η έκπτωση. Αλλά όλα 
αυτά έχουν ισχύ για ένα χρόνο. Την επόμενη χρονιά 
θα έχουμε κατά 60% μεγαλύτερες εισφορές. Δεν οδηγεί 
πουθενά όλο αυτό και επειδή εγώ το ζω με διαδοχικά 
Νομοσχέδια, όπως αυτό για τον εξωδικαστικό τρόπο 
ρύθμισης οφειλών, που πάλι δεν μπήκαν οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες, καταλαβαίνω ότι δεν θέλουν ελεύθε-
ρους επαγγελματίες. Δεν θέλει η Κυβέρνηση ελεύθερους 
επαγγελματίες. Επομένως το καλύτερο που έχει να κάνει, 
εφόσον το έχει αποφασίσει, είναι να μας πει ότι δεν μας 
θέλει, θέλει να μας εξαφανίσει, να το ψηφίσει μέσα σε 
ένα άρθρο με ένα Νόμο και να δούμε και εμείς πως θα 
πορευθούμε στο υπόλοιπο της ζωής μας». 
Οι ασφαλιστικές εισφορές είναι σε  ποσοστό  37,95% και 
θα πάμε στο 52,35% του εισοδήματος είπε ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ και στην δημοσιογραφική παρατήρηση ότι «ένα 
στα 2 ευρώ, τα οποία θα βγάζατε δεν θα πηγαίνουν στην 
τσέπη σας, θα πηγαίνουν στον ΕΦΚΑ για αμφίβολες πα-
ροχές» απάντησε χαρακτηριστικά:  «Ακριβώς έτσι είναι. 
Ξέρετε έχουμε φτάσει στο σημείο όλοι όσοι ήταν στο 
Κίνημα «Δεν πληρώνω»,  να μας λένε να πληρώσουμε 
όλοι οι υπόλοιποι …..»

-«Ανεξάρτητα από αυτό τον παραλογισμό-συνέχισε ο 
Γ. Στασινός,  πρέπει κάπως να μπούμε στην πραγματική 
ζωή και να δούμε πως αυτοί οι άνθρωποι θα επιβιώ-
σουν. Και να το πω και αλλιώς, είμαστε ένας κλάδος που 
υπάρχει χιλιάδες χρόνια, ίσως από τα πρώτα επαγγέλ-
ματα που υπάρχουν από τη στιγμή που υπάρχει αυτός 
ο κόσμος.  Είναι παράλογο στη χώρα που έχουμε τόσα 
επιτεύγματα στον κλάδο των Μηχανικών, δεν χρειάζεται 
να πω για την Ακρόπολη κλπ, να προσπαθούμε αυτό το 
επάγγελμα μετά βίας να το εξαφανίσουμε.  Βέβαια δεν 

είναι μόνο το δικό μας επάγγελμα, απλά σε αυτό ανα-
φέρομαι αυτή τη στιγμή για να δώσω ένα παράδειγμα. 
Πραγματικά είναι αδιανόητο, τη στιγμή που λένε ότι 
θέλουν και ανάπτυξη στη χώρα. Μα πως θα γίνει ανά-
πτυξη χωρίς Μηχανικούς; Επίσης το παράλογο είναι 
ότι αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός είναι Μηχανικός, 
πάρα πολλοί Υπουργοί σημαντικοί είναι Μηχανικοί».  
Και ο ίδιος κληθείς να εξηγήσει γιατί γίνεται αυτό πρό-
σθεσε : «Ή δεν είχαν αρχίσει το επάγγελμα ή δεν το κα-
ταλαβαίνουν ή δεν τους ενδιαφέρει να το καταλάβουν. 
Αλλά είναι πραγματικά κάτι παράλογο».

Για τα θέματα της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης των μηχανικών : 
Στο δημοσιογραφικό ερώτημα «πόσος καιρός προετοι-
μασία θα χρειαστεί μέχρι να δούμε τα πρώτα σημάδια, 
καταρχήν κατασκευών και κατά δεύτερον ανάπτυξης;», 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ απάντησε ότι «σίγουρα αν επιτα-
χύνει η οποιαδήποτε Κυβέρνηση θέλουμε σίγουρα μια 
περίοδο πάνω από ένα, ενάμιση χρόνο για να δούμε 
τα πρώτα σημάδια. Εφόσον έχουν ξεκινήσει και ήδη 
κάποιες μελέτες. Οι μελέτες πρέπει να προχωρήσουν, 
πρέπει να βγουν οι αδειοδοτήσεις, που καταλαβαίνετε 
ότι υποφέρουμε στην Ελλάδα όσο δεν γίνεται ηλε-
κτρονική αυτή η διαδικασία, υποφέρουμε πραγματικά 
από τον οποιονδήποτε θα έρθει μια μέρα και θα πει ότι 
αυτό είναι δασικό, το άλλο είναι αρχαιολογικός χώρος, 
το άλλο είναι προστατευόμενη περιοχή ή οτιδήποτε, τα 
οποία τα έχουμε συναντήσει πολλές φορές στην Ελλάδα, 
καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάσταση. Εμείς έχουμε κά-
νει συγκεκριμένες προτάσεις, ηλεκτρονική αδειοδότηση, 
έτσι ώστε να αποφευχθούν όλα αυτά τα φαινόμενα και 
καθυστερήσεων και γραφειοκρατίας». 
Μιλώντας για τις σχετικές προτάσεις του ΤΕΕ ο Γ. Στασι-
νός υπογράμμισε: «Κοιτάξτε, το λέω εδώ και πάνω από 
δύο χρόνια. Έχουμε έτοιμο ένα ηλεκτρονικό σύστημα 
για την έκδοση οικοδομικών αδειών, το οποίο απλά 
κάθεται και το μόνο που απαιτείται είναι μια Υπουργική 
απόφαση, δηλαδή 10 λεπτά από δύο ή τρεις Υπουργούς, 
μια υπογραφή λείπει και να πατήσει το ΤΕΕ το κουμπί για 
να λειτουργήσει. Όταν αυτό δεν γίνεται, καταλαβαίνετε 
ποια είναι η κατάσταση. Συνήθως βέβαια στις συναντή-
σεις μας λένε ότι θα προχωρήσουμε, αλλά δύο χρόνια 
σας λέω ότι μόνο υποσχέσεις υπάρχουν».
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Συνάντηση στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με τον Regional 
Manager για την Ευρώπη του World Council of Energy (WEC), 
Einari Kisel, πραγματοποίησε η Επιτροπή του ΤΕΕ, που εκ-
προσωπεί ως Εθνικό Μέλος τη Χώρα στο WEC. Όπως είναι 
γνωστό, το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ενέργειας έχει Μέλη από 
95 Χώρες ενώ η Επιτροπή αποτελείται από τους συν. Στασινό 
(Πρόεδρος της Επιτροπής), Μοροπούλου, Ανδρεδάκη, Ξιφα-
ρά, Δούκα και Ευθυμιάδη. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε 
με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Διεθνών Σχέσεων του ΤΕΕ. 

O Einar Kisel, ο οποίος έχει διατελέσει επί πολλά χρόνια και 
Γενικός  Γραμματέας του Υπουργείου Ενέργειας της Εσθονίας, 
ως Regional  Manager 36  Μελών Χωρών του Παγκόσμιου 
Συμβουλίου, παρουσίασε τις τελευταίες αναφορές του Παγκό-
σμιου Συμβουλίου Ενέργειας και η Επιτροπή συζήτησε μαζί 
του πώς  αυτές θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν και για την Ελ-
λάδα. Συμφωνήθηκε η  ενίσχυση της συνεργασία μεταξύ του 
Παγκόσμιου Συμβουλίου Ενέργειας και του ΤΕΕ μέσω κοινών 
στοχευμένων δράσεων για τον τομέα της Ενέργειας.

Το επόμενο βήμα για την ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού 
διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ αναμένεται στην 
προσεχή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Επι-
χείρησης, που έχει προγραμματισθεί για τις 23 Μαΐου γρά-
φει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Πρόκειται για τη μεταβίβαση του 25% 
των μετοχών του ΑΔΜΗΕ στην εταιρία του Δημοσίου ΔΕΣ 

ΑΔΜΗΕ, έναντι τιμήματος το οποίο καθορίστηκε από ανε-
ξάρτητο εκτιμητή σε 295,6 εκατ. ευρώ, ενώ έχει ήδη προ-
ηγηθεί η κατακύρωση του διαγωνισμού για την πώληση 
του 24 % των μετοχών του Διαχειριστή στην κινεζική εται-
ρία State Grid έναντι 320 εκατ. ευρώ και έχει ήδη εισφερθεί 
το υπόλοιπο 51 % στην εταιρία ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών. Οι 

μετοχές της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών θα μεταβιβαστούν στους 
υφιστάμενους μετόχους της ΔΕΗ κατά την αναλογία συμ-
μετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της τελευταίας και στη 
συνέχεια θα εισαχθούν στο Χρηματιστήριο. Στο τέλος της 
διαδικασίας το Δημόσιο θα ελέγχει, μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, 
το 51% του ΑΔΜΗΕ. 

Μέσα σε τρεις μήνες πρέπει να έχει κατατεθεί η πρόταση 
του συμβούλου που θα επιλέξει το ΤΑΙΠΕΔ για την αξιοποί-
ηση του 17% που κατέχει στη ΔΕΗ. Το Ταμείο προχώρησε 
χθες σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή του 
συμβούλου γράφει το euro2day.gr  και αναλυτικά σημειώ-

νει ότι προτάσεις για την αξιοποίηση του 17% που κατέχει 
στη ΔΕΗ  περιμένει η διοίκηση του Ταμείου Ιδιωτικοποι-
ήσεων (ΤΑΙΠΕΔ) από τον σύμβουλο που θα επιλέξει μέσα 
από τη διαδικασία που ξεκίνησε σήμερα με τη δημοσίευση 
πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο σύμβουλος έχει 

προθεσμία τριών μηνών ώστε να παραδώσει την πρότασή 
του. 

Τα ΕΛΠΕ εξετάζουν την προοπτική εξαγοράς λιγνιτικών μο-
νάδων ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, εφόσον κριθεί ότι το 
γενικό πλαίσιο της συναλλαγής είναι ελκυστικό. Παράλλη-
λα, η εταιρία βρίσκεται εν αναμονή των εξελίξεων για τον 
ΔΕΣΦΑ, αποκλείει το ενδεχόμενο πώλησης του μεριδίου 
στη ΔΕΠΑ και επενδύει στο δίκτυο της λιανικής, με σκοπό 
τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων και υπηρεσιών 
που διαθέτουν τα πρατήρια, αλλά και την εκμετάλλευση 
των ευκαιριών που δημιουργεί η άνοδος του τουρισμού. 
Ο Κ. Βουτσαδάκης γράφει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι στο περιθώριο 
της εκδήλωσης της ΒΡ για το λανσάρισμα νέων καυσίμων, 
που πραγματοποιήθηκε σήμερα, παρουσία του προέδρου 
του ομίλου ΕΛΠΕ, Ευστάθιου Τσοτσορού, ο διευθύνων 
σύμβουλος των ΕΛΠΕ, Γρηγόρης Στεργιούλης δήλωσε, 
απαντώντας σε ερώτηση του ΑΠΕ για τη συμφωνία που 
προβλέπει πώληση του 40 % περίπου των λιγνιτικών 
μονάδων της ΔΕΗ: «Αναμένουμε να διευκρινιστεί ποιες 
μονάδες θα τεθούν προς πώληση, ώστε να γνωρίζουμε 
ποια είναι η διάρκεια ζωής τους και οι επενδύσεις που θα 
απαιτηθούν, όπως επίσης να ξεκαθαριστεί το πλαίσιο της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με τις δημοπρασίες 
ΝΟΜΕ και την εφαρμογή του μοντέλου - στόχου (target 
model) της ΕΕ. Τα κοιτάζουμε όλα» ανέφερε χαρακτηρι-

στικά. Τα ΕΛΠΕ έχουν ήδη παρουσία, όπως είναι γνωστό, 
στην ηλεκτρική ενέργεια, τόσο την παραγωγή, όσο και 
στη λιανική μέσω της Elpedison. Για τον ΔΕΣΦΑ, όπως 
τονίστηκε, ισχύει η απόφαση της γενικής συνέλευσης των 
μετόχων που προβλέπει την πώληση του 35% των μετο-
χών της εταιρίας τις οποίες ελέγχουν τα ΕΛΠΕ. Η συμφωνία 
για τη δεύτερη αξιολόγηση προβλέπει την προκήρυξη νέου 
διαγωνισμού για την πώληση του 66 % των μετοχών του 
ΔΕΣΦΑ. Αντίθετα, δεν υπάρχει σκέψη για πώληση της συμ-
μετοχής στη ΔΕΠΑ, η οποία ωστόσο -όπως ανέφερε ο κ. 
Στεργιούλης- χρειάζεται να αποκτήσει μεγαλύτερη ευελιξία 
και να εκμεταλλευθεί ευκαιρίες για εξαγωγές, εισαγωγή 
φορτίων από την αγορά spot, κα, καθώς και να περιορίσει 
το βάρος που συνεπάγεται η ρήτρα take or pay στις υφι-
στάμενες συμβάσεις προμήθειας (η ρήτρα προβλέπει την 
υποχρεωτική πληρωμή για ελάχιστες ποσότητες αερίου 
έστω και αν αυτές δεν απορροφώνται από την αγορά). 
Αναφορικά εξάλλου με την εξέλιξη της εσωτερικής αγοράς, 
καταγράφεται συγκράτηση των πωλήσεων κατά το πρώτο 
τρίμηνο του έτους και ιδίως τον Μάρτιο.
-Τα νέα καύσιμα της ΒΡ με τεχνολογία Active: παρουσι-
άστηκαν χθες  σε ειδική εκδήλωση που διοργάνωσαν τα 
ΕΛΠΕ. Τονίστηκε ότι αποτελούν προϊόν έρευνας με στόχο 

την απομάκρυνση των καταλοίπων που συσσωρεύονται 
στον κινητήρα. Τα νέα καύσιμα υπόσχονται -όπως ανακοι-
νώθηκε- καλύτερη απόδοση του κινητήρα και μεγαλύτερη 
οικονομία: το ΒΡ Ultimate Diesel με τεχνολογία ACTIVE, 
μπορεί να προσφέρει μέχρι και 61 χλμ. περισσότερα ανά 
γέμισμα, ενώ η BP Ultimate Unleaded 100 μέχρι και 46 
χλμ. περισσότερα ανά γέμισμα, σε σύγκριση με τα κοινά 
καύσιμα. Τα καύσιμα με τεχνολογία Active διατίθενται ήδη 
στην Ισπανία, στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Ελβετία, την 
Αυστρία, την Πολωνία, την Ολλανδία, την Πορτογαλία, το 
Λουξεμβούργο, τη Γερμανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη 
Νότιο Αφρική, την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Ο γενι-
κός διευθυντής Εγχώριας & Διεθνούς Εμπορίας του Ομίλου 
ΕΛΠΕ, Ρομπέρτο Καραχάννας, διευκρίνισε ότι το αυξημέ-
νο κόστος παραγωγής των νέων καυσίμων θα απορρο-
φηθεί από την εταιρία, δηλαδή οι τιμές θα παραμείνουν 
στα σημερινά επίπεδα. Η ΒΡ προγραμματίζει σημαντικές 
επενδύσεις στο δίκτυο λιανικής με έμφαση τη δημιουργία 
νέων σημείων στις τουριστικές περιοχές, την αναβάθμιση 
της εταιρικής εικόνας και την προσφορά περισσότερων 
προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του δικτύου (πχ πρόχειρο 
φαγητό, καφές, σνακ, λιανικές πωλήσεις κα). 

ΣύΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΕ ΜΕ ΤΟΝ πΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕύΘύΝΤΗ ΤΟύ πΑγΚΟΣΜΙΟύ 
ΣύΜβΟύΛΙΟύ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ

ΔΕΗ: ΣΤΑ 295,6 ΕΚΑΤ. ΕύΡΩ Η ΑπΟΤΙΜΗΣΗ ΤΟύ 25% ΤΟύ ΑΔΜΗΕ

ΣύΜβΟύΛΟ γΙΑ ΤΟ 17% ΤΗΣ ΔΕΗ ψΑχΝΕΙ ΤΟ ΤΑΙπΕΔ

ΤΗΝ πΡΟΟπΤΙΚΗ ΕξΑγΟΡΑΣ ΛΙγΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ ΕξΕΤΑζΟύΝ ΤΑ ΕΛπΕ
Αποκλείουν την πώληση μεριδίου στην ΔΕΠΑ
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γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: ΜΕγΑΛΗ ΣύΝΑΙΝΕΣΗ ΣΤΟ ΕΣΕπ γΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗγΙΚΗ

ΤΑ ΑΕΙ ΕΙΝΑΙ Ο βΑΣΙΚΟΤΕΡΟΣ πΑΡΑγΩγΟΣ ΕΡΕύΝΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,  ΣύΜφΩΝΑ ΜΕ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟύ ΕΚΤ

Ως πολύ εποικοδομητική και με μεγάλη συναίνεση για την 
εθνική ενεργειακή στρατηγική χαρακτήρισε ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, τη συ-
ζήτηση για τα ενεργειακά που πραγματοποιηθηκε στη συ-
νεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής 
(ΕΣΕΠ), στο υπουργείο Εξωτερικών, υπό την προεδρία 
του υπουργού Εξωτερικών Ν. Κοτζιά. Το ΑΠΕ-ΜΠε μετα-
δίδει ότι μετά την ολοκλήρωση του ΕΣΕΠ, ο κ. Σταθάκης 
δήλωσε: «Έγινε μία εκτενής συζήτηση πάνω στην εθνική 
ενεργειακή πολιτική. Παρουσιάσαμε λεπτομερώς τους 
τέσσερις στόχους που είναι: Η προσαρμογή της ενεργει-
ακής παραγωγής ως προς το κλίμα και τις δεσμεύσεις για 
την κλιματική αλλαγή που έχει κάνει η χώρα, η ασφάλεια 
του ενεργειακού μας συστήματος με τη διαφοροποίηση 
των πηγών προμήθειας ενέργειας και τις διασυνδέσεις, 
η ανάπτυξη της εγχώριας παραγωγής ενέργειας και η 
μετατροπή της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο». «Υπήρξε 
μία πολύ εποικοδομητική συζήτηση από όλα τα κόμ-
ματα που συμμετείχαν. Και μπορώ να πω ότι είναι ένας 

κοινός τόπος, μπορεί να χαρακτηριστεί στην κυριολεξία 
εθνική στρατηγική, ακριβώς επειδή υπάρχει μία μεγά-
λη συναίνεση σε σχέση με τους τέσσερις αυτούς άξονες 
πολιτικής», πρόσθεσε. Ερωτηθείς σχετικά με το θέμα της 
ΑΟΖ, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας απάντησε 
ότι τα θέματα που είναι προς επίλυση αποτελούν σύνθε-
τα διπλωματικά θέματα, για τα οποία θα μεριμνήσει το 
υπουργείο Εξωτερικών. «Δεν φύγαμε σοφότεροι, δεν 
προέκυψε τίποτα το ιδιαίτερο», σχολίασε εξερχόμενος ο 
τομεάρχης Εξωτερικών της ΝΔ, Γιώργος Κουμουτσάκος, 
επισημαίνοντας: «Ουσιαστικά, συζητήσαμε ενεργειακά σε 
ένα εργαστηριακό περιβάλλον, λες και δεν έχει γεωπολι-
τική διάσταση το όλο θέμα». Επίσης, ο κ. Κουμουτσάκος 
παρατήρησε ότι «παρά το αίτημα των πολιτικών δυνά-
μεων, δεν συζητήθηκε καθόλου το θέμα Τουρκία», εξη-
γώντας ότι το κόμμα του είχε ζητήσει να εμπλουτιστεί η 
ημερήσια διάταξη με συζήτηση για την Τουρκία, η οποία 
δεν έγινε. «Μελλοντικά ο υπουργός είπε ότι θα κάνει ένα 
ΕΣΕΠ για την Τουρκία», υπογράμμισε. Από την πλευρά 

του, ο εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης σε 
θέματα Ενέργειας, Γιάννης Μανιάτης, σημείωσε: «Το μο-
ναδικό συμπέρασμα που έβγαλα από τη σύσκεψη είναι 
ότι η κυβέρνηση λέει ότι θέλει να ακολουθήσει την εθνική 
ενεργειακή στρατηγική που χαράξαμε την περίοδο 2010-
2014. Εύχομαι η επιλογή αυτή να είναι ειλικρινής και να 
μην ακυρωθεί στη συνέχεια». Στην τουρκική προκλητικό-
τητα θέλησε να αναφερθεί, εξερχόμενος της συνεδρίασης 
του ΕΣΕΠ, ο εκπρόσωπος της Ένωσης Κεντρώων, Γιάννης 
Σαρίδης. «Η καλύτερη απάντηση στην τουρκική προκλη-
τικότητα είναι η ενίσχυση του ρόλου της Ελλάδας και της 
Κύπρου ως χώρες ζωτικής σημασίας για την ενεργειακή 
ασφάλεια της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Η Ένωση Κε-
ντρώων, σε αυτό το πλαίσιοο, στηρίζει και θα στηρίξει το 
υπουργείο Εξωτερικών για την ενίσχυση της ειρήνης στη 
ΝΑ Μεσόγειο», τόνισε. Μετά την ολοκλήρωση του Συμ-
βουλίου ακολούθησε διευρυμένη σύσκεψη μελών του 
ΕΣΕΠ με πανεπιστημιακούς, με αντικείμενο την Τουρκία.

Τα πανεπιστήμια και τα άλλα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύ-
ματα (ΑΕΙ) αποτελούν τον βασικότερο παραγωγό έρευνας 
στην Ελλάδα, με ποσοστό που ξεπερνά το 35% του συνό-
λου της δραστηριότητας Έρευνας και Ανάπτυξης, μερίδιο 
από τα υψηλότερα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ γρά-
φει το ΑΠΕ-ΜΠΕ και σε αναλυτικό ρεπορτάζ σημειώνει ότι 
τα ελληνικά ΑΕΙ έχουν επίσης κεντρικό ρόλο στην εκπαί-
δευση και στην απόκτηση δεξιοτήτων του ανθρώπινου 
δυναμικού, όμως η συνεισφορά τους στην καινοτομία και 
την εθνική οικονομία είναι για την ώρα σχετικά πιο περι-
ορισμένη. Από την άλλη, το ελληνικό σύστημα ανώτατης 
εκπαίδευσης παρουσιάζει μεγάλο βαθμό εξάρτησης από 
το κράτος σε όρους χρηματοδότησης, αν και διακρίνε-
ται πλέον μια τάση για εξεύρεση πόρων και από άλλες 
πηγές, είτε μέσω συνεργασιών στο πλαίσιο ερευνητικών 
έργων, είτε από αξιοποίηση ίδιων πόρων, καθώς τα ΑΕΙ 
αναζητούν εναλλακτικές πηγές χρηματοδότησης, επανε-
ξετάζοντας τις στρατηγικές τους. Αυτά επισημαίνει η νέα 
έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) «Έρευ-
να, Εκπαίδευση, Καινοτομία: Οι διαστάσεις του Τριγώνου 
της Γνώσης στην Ελλάδα», όπου αναλύεται η συνεισφο-
ρά των εγχώριων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και των 
ερευνητικών κέντρων. Μεταξύ άλλων, η έκθεση αναφέρει 
ότι: - Παρά τη μείωση πολλών μακροοικονομικών δει-
κτών κατά τα τελευταία έτη, οι εθνικές δαπάνες για Έρευ-
να και Ανάπτυξη (Ε&Α) αυξήθηκαν με την αξιοποίηση και 
των κονδυλίων του ΕΣΠΑ, παρότι η Ελλάδα εξακολουθεί 
να κατατάσσεται χαμηλά μεταξύ των κρατών μελών της 
ΕΕ. - Με βάση τα πιο πρόσφατα στατιστικά στοιχεία Ε&Α 

(2015) ο δείκτης της έντασης δαπανών Ε&Α (ποσοστό 
των δαπανών Ε&Α ως προς το ΑΕΠ της χώρας) διαμορ-
φώνεται στο 0,96% του ΑΕΠ. - Ο αριθμός του ανθρώπινου 
δυναμικού που απασχολείται σε αυτές τις δραστηριότητες, 
υπερβαίνει τις 82.000, με τη μεγάλη πλειονότητα αυτών 
να απασχολείται στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευ-
σης. - Σημαντική ερευνητική δραστηριότητα έχουν τα 
ελληνικά πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τα ΤΕΙ, 
η οποία διεξάγεται κυρίως με δημόσια χρηματοδότηση 
(τακτική και κονδύλια ΕΣΠΑ), ενώ πρόσθετοι πόροι προ-
έρχονται από τα ανταγωνιστικά προγράμματα Ε&Α της ΕΕ. 
- Τα ερευνητικά αποτελέσματα που παράγονται στη χώρα 
μας, μπορούν να χαρακτηρισθούν ως υψηλού επιπέδου, 
όταν αξιολογηθούν με ακαδημαϊκούς όρους. - Η συμμετο-
χή Ελλήνων ερευνητών σε ανταγωνιστικά προγράμματα 
Ε&Α της ΕΕ, πχ από το Πρόγραμμα Πλαίσιο (2007-2013), 
είναι επίσης υψηλή, δεδομένου ότι η χώρα έχει λάβει κε-
φάλαια που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ και αντιστοιχούν 
στο 2,2% της συνολικής κοινοτικής χρηματοδότησης. - Το 
10,5% των εγχώριων επιχειρήσεων που καινοτομούν σε 
προϊόντα και διαδικασίες, έχουν συνάψει συνεργασία με 
κάποιο ελληνικό πανεπιστήμιο ή ερευνητικό ίδρυμα. - Ο 
αριθμός των Ελλήνων διδακτόρων από ελληνικά ιδρύ-
ματα αυξάνεται διαχρονικά από τα μέσα της δεκαετίας 
του 2000. Έτσι, η Ελλάδα τοποθετείται μεταξύ των πρώ-
των δέκα χωρών σε αριθμό κατόχων διδακτορικού, ανά 
1.000 άτομα πληθυσμού. Ωστόσο, η έκθεση τονίζει ότι τα 
αποτελέσματα των δεσμών και των συνεργασιών μεταξύ 
εκείνων των φορέων που παράγουν γνώση και εκείνων 

που την εφαρμόζουν ή την ενσωματώνουν σε προϊόντα 
και υπηρεσίες -δηλαδή μεταξύ της ερευνητικής/πανεπι-
στημιακής και της επιχειρηματικής κοινότητας- δεν είναι 
εμφανή στην εθνική οικονομία. Επισημαίνεται ότι «αν και 
αυτή η ασυνέχεια μεταξύ των ερευνητικών αποτελεσμά-
των υψηλού επιπέδου και της αδυναμίας εμπορικής εκ-
μετάλλευσής τους είναι ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο, το 
λεγόμενο “ευρωπαϊκό παράδοξο” στη χώρα μας φαίνεται 
να ισχύει σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό». H μελέτη αναφέ-
ρει ακόμη, ότι η συμβολή των ελληνικών επιχειρήσεων 
στις συνολικές εθνικές δαπάνες Ε&Α υστερεί σε σύγκριση 
με άλλες χώρες. Αυτό υποδηλώνει τη μη αποδοτική εκ-
μετάλλευση των ερευνητικών αποτελεσμάτων από την 
πραγματική οικονομία και την παραγωγή. Ενδεικτικά, το 
2014 οι δαπάνες των ελληνικών επιχειρήσεων κυμάνθη-
καν στο 0,28% του ΑΕΠ, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να 
είναι 1,3% του ΑΕΠ. Αυτή η αναλογία διατηρήθηκε, με 
μικρές μόνο διακυμάνσεις, καθ’ όλη την προηγούμενη 
δεκαετία. Η ίδια εικόνα για την καινοτομική υστέρηση των 
ελληνικών επιχειρήσεων αποτυπώνεται στα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας, που θεωρούνται ευρέως ένας σημαντικός 
δείκτης της έντασης γνώσης της παραγωγικής ικανότητας 
του ιδιωτικού τομέα. Οι ελληνικές επιχειρήσεις συμβάλ-
λουν ελάχιστα στις αιτήσεις για διπλώματα ευρεσιτεχνί-
ας στην ΕΕ (ποσοστό μόνο 0,1%). Συνολικά ως χώρα 
διεθνώς, η Ελλάδα κατατάσσεται μεταξύ των κρατών με 
μέτριες επιδόσεις καινοτομίας.
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ΕΝΔΙΑφΕΡΟΝ ΜΕγΑΛΩΝ ΕπΕΝΔύΤΙΚΩΝ ΟΜΙΛΩΝ γΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑγΟΡΑ 
ύΔΡΟγΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

πΡΩΤΟβΟύΛΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΚΡΙβΩΣΗ ΜΕΤΡΗΤΩΝ φύΣΙΚΟύ ΑΕΡΙΟύ ΑπΟ ΤΟ ΕΜπ 
ΜΕ ΤΗΝ ύπΟΣΤΗΡΙξΗ ΤΗΣ ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή 3 βασικοί λόγοι που το 
momentum για την ελληνική αγορά υδρογονανθρά-
κων είναι ιδανικό: πρώτον οι θετικές εξελίξεις και οι 
ανακαλύψεις των κοιτασμάτων στην περιοχή που 
έχουν αναδείξει σε περιοχή ενδιαφέροντος την Ανα-
τολική Μεσόγειο. Δεύτερον ότι η Ελλάδα σε αντίθεση 
με τις υπόλοιπες ... «εύφλεκτες» περιοχές είναι μια 
σταθερή χώρα χωρίς γεωπολιτικές ανησυχίες και προ-
βλήματα, η οποία εμφανίζει πολιτική σταθερότητα. 
Τρίτον η ευνοϊκή οικονομική συγκυρία και η πτώση 
του κόστους των ερευνών και εξορύξεων έχουν ανα-
θερμάνει τις επενδύσεις των εταιρειών. Σε ρεπορτάζ 
του energypress.gr σημειώνεται ότι στο πλαίσιο αυτό 
αρμόδιες πηγές αναφέρουν ότι σχεδόν το σύνολο των 
μεγάλων εταιρειών έχει δείξει με κάποιο τρόπο ενδια-
φέρον για την ελληνική αγορά. Πρόκειται για εταιρείες 
από το «πάνω ράφι», που αποτελούν τους μεγαλύτε-
ρους παίκτες του κλάδου. Κάποια στελέχη έχουν επι-
σκεφθεί την Ελλάδα και έχουν μπει στο data room της 

ΕΔΕΥ κοιτάζοντας στοιχεία και δεδομένα. Κάποιες άλ-
λες εταιρείες έχουν μιλήσει με τις ελληνικές αρχές ενώ 
καταφθάνουν συνεχώς προσκλήσεις για ραντεβού και 
συναντήσεις με εκπροσώπους πετρελαϊκών σε Ελλάδα 
και εξωτερικό. Ο στόχος των επαφών αυτών είναι σα-
φής: να αποφευχθούν οι χρονοβόρες διαδικασίες και 
να προκληθεί το άμεσο ενδιαφέρον εταιρειών που θα 
καταθέσουν εκδήλωση ενδιαφέροντος για συγκεκρι-
μένες περιοχές. Εφόσον κατατεθεί μια τέτοια πρόταση 
τότε μπορεί μέσα σε διάστημα 3 μηνών να προχωρήσει 
η δημοσίευση στην εφημερίδα της ΕΕ και να αποφευ-
χθούν χρονοβόρες διαδικασίες. Σε αυτήν την κατεύ-
θυνση πληροφορίες αναφέρουν ότι στο πρώτο πλάνο 
βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι περιοχές του Ιονίου και 
της Κρήτης, για τις οποίες φαίνεται να υπάρχει μεγαλύ-
τερη «ζήτηση». Μάλιστα, στις αμέσως επόμενες εβδο-
μάδες εκτιμάται ότι θα υπάρξουν εξελίξεις και από τη 
νορβηγική εταιρεία σεισμικών ερευνών PGS, η οποία 
αναμένεται να ανακοινώσει τη διαδικασία πύκνωσης 

και βελτίωσης των σεισμικών δεδομένων που έχει συλ-
λέξει. Σε ό,τι αφορά το ποιες εταιρείες έχουν επιδείξει 
κινητικότητα για την Ελληνική αγορά, η απάντηση που 
δίνεται από αρμόδια στελέχη είναι ότι πρακτικά όλες οι 
μεγάλες εταιρείες περιλαμβάνονται στη λίστα των εν 
δυνάμει ενδιαφερομένων. Είναι γνωστό ότι εταιρείες 
όπως η Total και η Exxonmobil έχουν αγοράσει τα σει-
σμικά δεδομένα. Επίσης είδαμε το τελευταίο διάστημα 
ότι η Repsol εμφανίστηκε στην ελληνική αγορά και ανέ-
λαβε το μεγαλύτερο μερίδιο από την παραχώρηση των 
Ιωαννίνων. Υπάρχουν και άλλες εταιρείες όπως η Eni, 
η Shell, η Statoil αλλά και περιφερειακοί παίκτες όπως 
η MOL και η INA που επίσης περιλαμβάνονται στους 
δραστήριους παίκτες στην περιοχή. Είναι σαφές λοιπόν 
ότι υπάρχει παράθυρο ευκαιρίας και ότι βρίσκονται σε 
εξέλιξη πρωτοβουλίες που μπορεί μέσα σε πολύ σύ-
ντομο χρονικό διάστημα να αποδώσουν εντυπωσιακά 
αποτελέσματα. Αρκεί να διατηρηθεί το γρήγορο τέμπο 
και να αξιοποιηθεί το θετικό momentum.

Ένα σημαντικό κενό στη διακρίβωση μετρητών φυσι-
κού αερίου στην εγχώρια αγορά έρχεται να καλύψει η 
νέα μονάδα Διακρίβωσης Μετρητών Φυσικού Αερίου 
(ΜΟ.ΔΙ.ΜΕ.Φ.Α.) που εγκαινιάστηκε πρόσφατα στο 
Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, και συγκεκριμένα στο 
Εργαστήριο Θερμικών Στροβιλομηχανών του Τμήμα-
τος Μηχανολόγων Μηχανικών του Εθνικού Μετσό-
βιου Πολυτεχνείου, με την υποστήριξη της Εταιρείας 
Διανομής Αερίου Αττικής γράφει το energypress.gr . 
Μέσω της νέας αυτής μονάδας, παρέχονται στην Ελ-
λάδα πιστοποιημένες υπηρεσίες στη διακρίβωση των 
μετρητών φυσικού αερίου, διευκολύνοντας σημαντικά 
το έργο των εταιρειών διανομής αερίου στον έλεγχο 

και την πιστοποίηση μετρητών κάθε τύπου. Μόνο για 
το 2017, ο εκτιμώμενος αριθμός μετρητών προς δι-
ακρίβωση από το ΕΜΠ ανέρχεται σε περίπου 700, εκ 
των οποίων σημαντικός αριθμός προέρχεται από την 
ΕΔΑ Αττικής που έχει ήδη ξεκινήσει να λαμβάνει τις 
υπηρεσίες που παρέχει η εν λόγω Μονάδα. Η ΕΔΑ Αττι-
κής συμμετείχε στην υλοποίηση του έργου ενισχύοντας 
οικονομικά το όλο εγχείρημα και συμβάλλοντας με την 
πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία της στην ανάλυση 
των αναγκών και το σχεδιασμό του έργου που ολοκλη-
ρώθηκε μέσα σε διάστημα 2 ετών. Κατά τη διάρκεια 
της εκδήλωσης εγκαινίων, στην οποία παρευρέθηκαν 
εκπρόσωποι του επιστημονικού και πολιτικού κόσμου, 

ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ Αττικής,
κ. Χ. Μπαλάσκας υπογράμμισε ότι «Η δημιουργία της 
νέας αυτής μονάδας έχει διττό όφελος: από τη μία δίνει 
μια πραγματική ευκαιρία στις εταιρείες του κλάδου, 
όπως είναι η ΕΔΑ Αττικής, να λαμβάνουν υπηρεσίες για 
τις οποίες μέχρι σήμερα αναγκάζονταν να προσφύγουν 
στο εξωτερικό δαπανώντας σημαντικά ποσά, από την 
άλλη δημιουργεί τις προοπτικές για την προώθηση 
εφαρμοσμένης έρευνας που θα συμβάλλει στην δημι-
ουργία τεχνογνωσίας στη χώρα μας και τη δυνατότητα 
παροχής πρόσθετων εξειδικευμένων υπηρεσιών στον 
τομέα της διανομής αερίου».

O Γιώργος Κούβαρης και ο Γιώργος Δανιόλος είναι από 
την 1/4/2017 το νέο ηγετικό δίδυμο στη διοίκηση του 
ΗΡΩΝ, αναλαμβάνοντας τη θέση του Προέδρου του 
Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμ-
βούλου αντίστοιχα γράφει το energypress.gr.  «Σε μια 
περίοδο ταχύτατης ανάπτυξης και εξελίξεων στην αγο-
ρά της ενέργειας, επιδιώκουμε ο ΗΡΩΝ να συνεχίζει να 
έχει ηγετικό ρόλο στην αγορά, εξυπηρετώντας όλες τις 
ενεργειακές ανάγκες των πελατών του με τρόπο αποτε-
λεσματικό και οικονομικό» δήλωσε ο Γ. Κούβαρης. «Η 

ενεργειακή αγορά μετασχηματίζεται και φιλοδοξία μας 
είναι ο ΗΡΩΝ να οδηγήσει τις εξελίξεις στην Ελλάδα. 
Σύντομα, νέα προϊόντα, υπηρεσίες, αλλά και συνερ-
γασίες θα εκπλήξουν ευχάριστα τους πελάτες μας, οι 
οποίοι ήδη απολαμβάνουν τις καλύτερες προσφορές 
της αγοράς.» δήλωσε ο Γ. Δανιόλος. Ο Πρόεδρος του 
Δ.Σ. κ. Γιώργος Κούβαρης, Χημικός Μηχανικός, με 
30ετή εμπειρία στον τομέα της ενέργειας και της βι-
ομηχανίας των πετρελαιοειδών, προέρχεται από τον 
Όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Επιπλέον εκτελεί και χρέη Εμπορικού 

Διευθυντή του ΗΡΩΝ από την ίδρυση της εταιρείας. Ο 
Διευθύνων Σύμβουλος κ. Γιώργος Δανιόλος, Ηλεκτρο-
λόγος Μηχανικός, έχει διατελέσει διευθυντικό στέλεχος 
του Ομίλου VODAFONE, σε Ελλάδα, Ιταλία και Αλβανία, 
ενώ τα τελευταία 10 χρόνια είναι Διευθύνων Σύμβου-
λος στην εταιρεία ENGIE HELLAS.
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ΣΤΙΣ 18 ΜΑΪΟύ 2017 ξΕΚΙΝΑΕΙ γΙΑ 700 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟ 
ΕύΡΩπΑΪΚΟ ΔΙΚΤύΟ ΕγΚΑΙΡΗΣ πΡΟΕΙΔΟπΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 2ΗΣ ΕύΚΑΙΡΙΑΣ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΘΑ ΜπΟΡΟύΣΕ ΝΑ ΚΑΡπΩΘΕΙ 14 ΔΙΣ. ΕύΡΩ ΑπΟ ΤΗ ΝΑύπΗγΟΕπΙΣΚΕύΗ 
ΚΑΙ ΤΟΝ ΕφΟΔΙΑΣΜΟ πΛΟΙΩΝ ΔΗΛΩΣΕ πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟύ ΕβΕπ

«Κάθε χρόνο στην ΕΕ πτωχεύουν 200.000 επιχειρή-
σεις με απώλεια 1,7 εκατ. θέσεων εργασίας. Η Ελλά-
δα με ένα ιδιωτικό χρέος πάνω από 200 δισ. ευρώ 
και καθυστερημένα δάνεια ύψους 110 δισ. ευρώ , 
κατατάσσεται 23η μεταξύ των Κρατών - Μελών σχε-
τικά με την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών 
πτώχευσης με διάρκεια 3,5 χρόνια έναντι 2 ετών που 
είναι ο μέσος Ευρωπαϊκός όρος, εξαιτίας των θεσμι-
κών και διοικητικών ρυθμίσεων και των μεγάλων 
καθυστερήσεων στην λειτουργία της δικαιοσύνης. Η 
ανάκτηση των οφειλών των πιστωτών στην Ελλάδα, 
μετά από διαδικασίες πτώχευσης, ανέχεται σε 35,6% 
έναντι 65% στην ΕΕ εξαιτίας της ανυπαρξίας υποστη-
ρικτικών μηχανισμών για παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, διαμεσολάβησης καθώς και της στάσης 
των τραπεζών έναντι των μικρομεσαίων επιχειρήσε-
ων. Επίσης, απουσιάζουν τα μέτρα για την παροχή 
της 2ης ευκαιρίας στους έντιμα πτωχεύσαντες επιχει-
ρηματίες». Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτά επισημαί-
νονται από τη Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας και το Επαγγελματικό 
Επιμελητήριο Αθήνας με αφορμή την έναρξη - και 
στη χώρα μας - του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για 
την έγκαιρη προειδοποίηση και τη 2η ευκαιρία στις 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσκολία. Η επίσημη 
εναρκτήρια εκδήλωση της ΓΣΕΒΕΕ και του Επαγγελ-
ματικού Επιμελητηρίου που χειρίζονται, πιλοτικά, το 
πρόγραμμα στη χώρα μας θα γίνει στις 18 Μαΐου 2017 

στην Αίγλη Ζαππείου, όπου θα γίνει ενημέρωση από 
τα μέλη του Ευρωπαϊκού Δικτύου για το σχέδιο υλο-
ποίησης του έργου και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
για τους φιλόδοξους στόχους για την υποστήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, θα ανακοινω-
θούν οι δράσεις που θα υλοποιηθούν στην Ελλάδα 
και τους σχεδιασμούς της Ελληνικής πολιτείας. Μέσω 
του προγράμματος θα υποστηριχτούν στην Ελλάδα 
αρχικά 700 επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσκολία, 
θα δημιουργηθεί η απαραίτητη υποδομή στο Επαγ-
γελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και το ΙΜΕ /ΓΣΕΒΕΕ 
για την έγκαιρη διάγνωση, την αναδιάρθρωση και 
την παροχή της 2ης ευκαιρίας στους επιχειρηματίες 
και θα μεταφερθεί η εμπειρία σε όλα τα επιμελητήρια 
της χώρας και θα παρασχεθεί η αναγκαία τεχνογνωσία 
με την δημιουργία Ακαδημίας Εκπαίδευσης Έγκαιρης 
Προειδοποίησης για την εκπαίδευση εκπαιδευτών 
ενηλίκων, μέσω ενός πιστοποιημένου εκπαιδευτικού 
προγράμματος, που θα παρέχει τις απαραίτητες γνώ-
σεις για την υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων της χώρας που βρίσκονται σε δυσκολία.
-Το πρόγραμμα: Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα «Ευ-
ρωπαϊκό Δίκτυο Έγκαιρης Προειδοποίησης και 2ης 
Ευκαιρίας Επιχειρήσεων», το οποίο χρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία COSME και συμ-
μετέχουν δεκαπέντε φορείς (υπουργεία, Περιφέρειες, 
Επιμελητήρια, Κοινωνικοί Εταίροι και Μη Κερδοσκο-
πικοί φορείς), από 7 χώρες (Δανία, Γερμανία, Βέλ-

γιο, Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Πολωνία) στοχεύει 
να συμβάλει στο κλείσιμο αυτής της ψαλίδας με την 
παροχή εξειδικευμένης βοήθειας στις επιχειρήσεις να 
προβαίνουν εγκαίρως σε αναδιάρθρωση, ώστε να 
διασώζονται οι θέσεις εργασίας και να διατηρείται η 
αξία, και στην υποστήριξη των επιχειρηματιών που 
αποτυγχάνουν να στέκονται ξανά στα πόδια τους πιο 
γρήγορα και να κάνουν μια νέα προσπάθεια έχοντας 
τη σοφία της εμπειρίας.
-για την επιτυχία των στόχων αυτών: - Δη-
μιουργείται ένα Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την έγκαιρη 
προειδοποίηση και τη δεύτερη ευκαιρία για τις επι-
χειρήσεις και τους επιχειρηματίες που βρίσκονται σε 
κίνδυνο. - Εφαρμόζεται μια ολοκληρωμένη και καινο-
τόμος προσέγγιση για τον εντοπισμό ,την επικοινωνία 
και την προσέγγιση των επιχειρήσεων που βρίσκονται 
σε κίνδυνο, με τη χρήση βάσεων δεδομένων και δικτύ-
ων, για την αναδιάρθρωσής τους σε πρώιμο στάδιο. - 
Παρέχεται βοήθεια σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε 
κίνδυνο, με τη δημιουργία, εργαλείων διάγνωσης και 
αντιμετώπισης των πραγματικών προβλημάτων που 
δημιούργησαν τις δυσκολίες, Μητρώου Εθελοντών 
Μεντόρων για την παροχή συμβουλευτικών υπη-
ρεσιών σε θέματα επιχειρηματικότητας, διαχείρισης 
κρίσεων, ψυχοκοινωνικής στήριξης και ενθάρρυνσης 
των επιχειρηματιών καθώς και νομικών συμβουλών 
για την αντιμετώπιση δυσχερειών ή την πτώχευση και 
την δεύτερη ευκαιρία.

«Εάν αντιμετωπίζονταν άμεσα τα προβλήματα που υφίστα-
νται στη ναυπηγοεπισκευή και τον εφοδιασμό πλοίων, η ελ-
ληνική οικονομία θα μπορούσε να καρπωθεί 14 δισ. ευρώ». 
Αυτό δήλωσε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Πειραιά, Βασίλης Κορκίδης, μετά τη συνά-
ντηση που είχε χθες με τον διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, στο γραφείο της ΑΑΔΕ. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση 
του ΕΒΕΠ, κατατέθηκε πλήρες υπόμνημα με τα προβλήματα 
που αντιμετωπίζει ο κλάδος της ναυπηγοεπισκευής και του 
εφοδιασμού πλοίων και οι προτάσεις που έγιναν από το Επι-
μελητήριο είναι οι εξής: - Απαλλαγή από τον ΦΠΑ της κατα-
σκευής και της επισκευής-συντήρησης των πλοίων που εκτε-
λούν τοπικούς πλόες ή εξυπηρετούν συγκοινωνιακές ανάγκες 
ή απαλλαγή από τον ΦΠΑ της κατασκευής και της επισκευ-
ής-συντήρησης των πλοίων που εκτελούν πλόες περιαστικής 
συγκοινωνίας ή απαλλαγή από τον ΦΠΑ της κατασκευής και 
της επισκευής-συντήρησης των πλοίων, που εκτελούν πλόες 

έως 6 ν.μ.  - Όσον αφορά τη λειτουργία των επιχειρήσεων 
ναυπήγησης και επισκευής πλοίων, ως «Ελεύθερα Τελω-
νειακά Συγκροτήματα» (ΕΤΣ), θα πρέπει η διακίνηση των 
εμπορευμάτων από τον προμηθευτή να πραγματοποιείται δι-
αμέσου του «Ελεύθερου Τελωνειακού Συγκροτήματος» κατ’ 
εντολή της πλοιοκτήτριας εταιρείας. Ως εκ τούτου, θα πρέπει 
να καθοριστούν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων ναυπήγησης και επισκευής πλοίων ως ΕΤΣ 
με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ. Τέλος, το άρθρο 103, του 
νόμου 4446/ 2016, που τροποποιεί το άρθρο 39, του νόμου 
2960/ 2001, προβλέπει η κατασκευάστρια εταιρεία (ναυπη-
γείο) να εισάγει τις πρώτες ύλες και τις βοηθητικές ύλες από 
το εξωτερικό και να τις «φυλάει» σε ένα ΕΤΣ. Όμως, με αυτόν 
τον τρόπο τα ναυπηγεία θα εισάγουν από το εξωτερικό και 
δεν θα αγοράζουν από την εγχώρια αγορά. Μετά το τέλος της 
συνάντησης, ο κ. Κορκίδης, δήλωσε μεταξύ άλλων: «Μία επι-
βολή ΦΠΑ στα επιβατικά και εμπορικά πλοία, που ουσιαστικά 
διασφαλίζουν το δημόσιο αγαθό της επικοινωνίας και της 

ελεύθερης διακίνησης μεταξύ των πολιτών, θα έχει ως συ-
νέπεια τη μη ανανέωση του υφιστάμενου στόλου, καθώς το 
αυξημένο κόστος κατασκευής και επισκευής, αλλά και κίνη-
σης στα πλοία, που εκτελούν μικρά εσωτερικά δρομολόγια θα 
καταστήσει μη συμφέρουσα τη ναυπήγηση νέων πλοίων, το 
δε αυξημένο κόστος συντήρησης και κίνησής τους θα μετα-
κυλισθεί, αναπόφευκτα, στο επιβατικό κοινό. Κατ’ επέκταση, 
εάν αντιμετωπίζονταν άμεσα τα προβλήματα που υφίστανται 
στη ναυπηγοεπισκευή και τον εφοδιασμό πλοίων, η ελληνική 
οικονομία θα μπορούσε να καρπωθεί 14 δισ. Στόχος μας πα-
ραμένει η τόνωση του εξαγωγικού εμπορίου της χώρας και 
η αναζωογόνηση της ναυπηγοεπισκευαστικής δραστηριότη-
τας, προκειμένου να αυξηθεί η ανταγωνιστικότητα του λιμα-
νιού του Πειραιά με τα λιμάνια των εταίρων μας, ενώ αποτελεί 
πεποίθησή μας, ότι οι υπηρεσίες της ΑΑΔΕ θα κινηθούν προς 
αυτή την κατεύθυνση… ».
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φΟύχΤΕΛ: ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑπΕζΕΣ ΚΑΙ ΑπΟΡΡΙΜΜΑΤΑ ΕΝΔΙΑφΕΡΟύΝ ΤΟύΣ 
γΕΡΜΑΝΟύΣ ΕπΕΝΔύΤΕΣ
Το σοβαρό ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα εξέφρασε 
ο Γερμανός υφυπουργός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης και εντεταλμένος για την Ελληνογερμανική Συνέλευ-
ση, Χανς Χοακίμ Φούχτελ, στον γγ Στρατηγικών και Ιδιωτικών 
Επενδύσεων, Λόη Λαμπριανίδη, με τον οποίο συναντήθηκε 
χθες, στο πλαίσιο επίσημης επίσκεψης που πραγματοποιεί 
στη χώρα μας, συνοδεία διευρυμένου κλιμακίου Γερμανών 
επιχειρηματιών και πολιτικών προσώπων. Σύμφωνα με το 
σχετικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ ο  κ. Λαμπριανίδης ενημέ-
ρωσε τον κ. Φούχτελ σχετικά με τα κίνητρα για επενδύσεις 
που παρέχει ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος, η νομοθεσία περί 
Στρατηγικών Επενδύσεων και περί των κέντρων ενδοομι-
λικών συναλλαγών στο πλαίσιο της Γενικής Γραμματείας 
Στρατηγικών και Ιδιωτικών Επενδύσεων του υπουργείου Οι-

κονομίας και Ανάπτυξης. «Είχαμε τη χαρά να μας επισκεφθεί ο 
κ. Φούχτελ με εκπροσώπους του γερμανικού Κοινοβουλίου, 
κρατικών στελεχών, στελεχών της τοπικής αυτοδιοίκησης 
και ένα διευρυμένο κλιμάκιο Γερμανών επιχειρηματιών», 
δήλωσε ο κ. Λαμπριανίδης και συμπλήρωσε: «Όπως φάνηκε 
από τη συνάντηση, στη Γερμανία υπάρχει σοβαρό ενδια-
φέρον για επενδύσεις στην Ελλάδα. Είμαι αισιόδοξος ότι θα 
υπάρξουν άμεσα σημαντικές κινήσεις που θα φέρουν θετικά 
αποτελέσματα για την ελληνική οικονομία. Ενημερώσαμε το 
κ. Φούχτελ για τα παρεχόμενα επενδυτικά κίνητρα και γενι-
κότερα για τις πολλές επενδυτικές ευκαιρίες και δυνατότητες 
που παρέχει η χώρα μας». Ο Γερμανός υφυπουργός Οικο-
νομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης υπογράμμισε τον ρόλο 
της τοπικής αυτοδιοίκησης στις αναπτυξιακές προσπάθειες 

της χώρας. Επισήμανε ότι στην Ελληνογερμανική Συνέλευση 
συμμετέχουν πολλοί εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκη-
σης, οι οποίοι αφουγκράζονται από νωρίς το ενδιαφέρον των 
επενδυτών, με στόχο να το μετουσιώσουν σε συνεργασία 
και επένδυση. «Δραστηριοποιούμαστε αρκετό καιρό στην 
Ελλάδα, κυρίως στους τομείς του τουρισμού, της ενέργειας, 
της γεωργίας, και είμαστε πρόθυμοι να διερευνήσουμε πολλά 
ακόμη θέματα στα οποία διαθέτουμε τεχνογνωσία και εμπει-
ρία, όπως π.χ. στον τομέα των απορριμμάτων, καθώς και τον 
τραπεζικό τομέα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Φούχτελ. Τόνισε, 
δε, περαιτέρω τη σημασία της βελτίωσης της τεχνικής και 
επαγγελματικής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, για την προσέλ-
κυση ξένων επενδύσεων.

ΕΚΤ: ΣΕ ΙΣπΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΛΟβΑΚΙΑ Η ΜΕγΑΛύΤΕΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ 
ΑΝΕΡγΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ πΕΡΙΟΔΟ 2013-2016

ΑύξΗΣΗ 8,7% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Η βΙΟΜΗχΑΝΙΚΗ πΑΡΑγΩγΗ ΣΤΗ χΩΡΑ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ

ύπΕΡΚΑΛύψΗ 1,61 φΟΡΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟπΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ γΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ

Η Σλοβακία μαζί με την Ισπανία και την Ελλάδα είναι οι 
χώρες που σημείωσαν τη μεγαλύτερη μείωση στο πο-
σοστό ανεργίας των νέων ηλικίας 15-24 ετών από το 
2013 έως το 2016, σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊ-
κής Κεντρικής Τράπεζας (recent developments in youth 
unemployment) που έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της 
και δημοσίευσε χθες το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η μελέτη σημειώνει, 
ωστόσο, ότι «η ανεργία των νέων είναι ιδιαίτερα υψηλή 
στην Ελλάδα, την Ισπανία και την Ιταλία, μετά τις μεγάλες 
αυξήσεις που σημειώθηκαν στη διάρκεια της κρίσης». 
Στην Ελλάδα, το ποσοστό της ανεργίας των νέων φαίνε-
ται, με βάση διάγραμμα της μελέτης, να έχει μειωθεί πάνω 
από 10 μονάδες στην περίοδο 2013-2016 - τον Δεκέμβριο 

του 2016 διαμορφώθηκε στο 46,7% με βάση στοιχεία της 
Eurostat. Tο ποσοστό αυτό είναι διπλάσιο από το ποσοστό 
της συνολικής ανεργίας (23,5% τον Δεκέμβριο του 2016). 
Μεγαλύτερη μείωση του ποσοστού ανεργίας των νέων 
σημείωσαν μόνο η Σλοβακία και η Ισπανία από τις χώρες 
της Ευρωζώνης.
-Αύξηση προσλήψεων τον Απρίλιο: Περισσό-
τερες από 92.000 προσλήψεις στον ιδιωτικό τομέα, εκ 
των οποίων οι 50.000 (54,9%) πλήρους απασχόλησης 
έγιναν τον Απρίλιο, όπως ανέφερε σε συνέντευξή της σε 
πρωινή εκπομπή της ΕΡΤ η αναπληρώτρια υπουργός 
Εργασίας, αρμόδια για την καταπολέμηση της ανεργίας, 
Ράνια Αντωνοπούλου, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται 

για ρεκόρ προσλήψεων και συγκεκριμένα για τη μεγαλύ-
τερη αύξηση από το 2001. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τον 
Απρίλιο δημιουργήθηκαν 92.132 καθαρές θέσεις εργασί-
ας και το πρώτο τετράμηνο του έτους δημιουργήθηκαν 
125.770, όταν το 2014, όπως επισήμανε η αναπληρώτρια 
υπουργός, έγιναν 60.000 νέες προσλήψεις τον Απρίλιο και 
101.426 το πρώτο τετράμηνο του έτους. Η ίδια απέδωσε 
αυτά τα αποτελέσματα στις θετικές προβλέψεις για αύξη-
ση του τουρισμού το καλοκαίρι, αλλά και στη διεύρυνση 
της τουριστικής περιόδου, ενώ επισήμανε και τις θετικές 
επιπτώσεις από τους εντατικούς ελέγχους του Σώματος 
Επιθεωρητών Εργασίας (ΣΕΠΕ). 

 Αύξηση κατά 8,7% σημείωσε η βιομηχανική παρα-
γωγή στη χώρα τον Μάρτιο εφέτος, ενώ η παραγωγή 
των μεταποιητικών βιομηχανιών κατέγραψε άνοδο 
8,6%. Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιο-
μηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 8,7% τον 
Μάρτιο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του Μαρτίου 2016, έναντι μείωσης 3,6% που σημει-
ώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2016 με το 
2015. Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις εξής μεταβολές 

των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: Από 
την αύξηση: -Κατά 34,3% του δείκτη παραγωγής ορυ-
χείων- λατομείων. -Κατά 8,6% του δείκτη παραγωγής 
μεταποιητικών βιομηχανιών. Στην άνοδο αυτή συνέ-
βαλε η αύξηση στην παραγωγή παραγώγων πετρε-
λαίου και άνθρακα (24,7%), βασικών φαρμακευτικών 
προϊόντων και σκευασμάτων (17,9%), βασικών με-
τάλλων (25,9%), κατασκευής μεταλλικών προϊόντων 
(18,8%), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών 

και οπτικών προϊόντων (16,5%), μηχανοκίνητων 
οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούφμε-
νων (117,7%) και άλλων μεταποιητικών δραστηριο-
τήτων (15,4%). -Κατά 4,8% του δείκτη παραγωγής 
ηλεκτρισμού. -Κατά 0,4% του δείκτη παροχής Νερού. 
Ο μέσος δείκτης του α’ τριμήνου σημείωσε άνοδο 
8,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2016, 
ενώ ο εποχικά διορθωμένος δείκτης σημείωσε μείωση 
2% τον Μάρτιο σε σύγκριση με τον Φεβρουάριο 2017.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το ποσό των 1,138 δισ. 
ευρώ άντλησε σήμερα το ελληνικό δημόσιο κατά τη 
δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρ-
κειας με επιτόκιο 2,70%, αμετάβλητο συγκριτικά με 
την προηγούμενη δημοπρασία εντόκων γραμματίων 
αντίστοιχης διάρκειας, όπως ανακοίνωσε το υπουρ-

γείο Οικονομικών. Το ύψος των προσφορών ανήλθε 
σε 1,407 δισ. ευρώ και υπερκάλυψε κατά 1,61 φορές 
το αρχικώς δημοπρατούμενο ποσό, επίδοση πολύ 
υψηλότερη από τις προηγούμενες δημοπρασίες όπου 
η υπερακάλυψη ανέρχονταν σε 1,30 φορές. Η θετική 
αυτή εξέλιξη αποτυπώνει τη μεγάλη βελτίωση του κλί-

ματος στην αγορά των ομολόγων του ελληνικού δη-
μοσιου μετά την επίτευξη της συμφωνίας κυβέρνησης 
και δανειστών για τη δεύτερη αξιολόγηση η οποία έχει 
ήδη οδηγήσει σε σημαντική μείωση των αποδόσεων 
των ομολόγων
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ΕΕ γΙΑ ΤΗΝ ψΗφΙΑΚΗ ΕΝΙΑΙΑ ΑγΟΡΑ: ΑΝΑγΚΗ ΜΕγΑΛύΤΕΡΗΣ πΡΟΟΔΟύ 
ΕΝΟψΕΙ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ πΡΟΚΛΗΣΕΩΝ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έχοντας φθάσει στα μέσα της 
θητείας της, δημοσίευσε χθες την ενδιάμεση επανεξέτα-
ση της στρατηγικής της για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. 
Σε σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρεται ότι καταγράφει την 
έως τώρα πρόοδο, καλεί τους συννομοθέτες να προχω-
ρήσουν χωρίς καθυστέρηση στην έγκριση όλων των 
προτάσεων που έχουν ήδη υποβληθεί και παρουσιάζει 
περαιτέρω δράσεις οι οποίες αφορούν τις διαδικτυακές 
πλατφόρμες, την οικονομία δεδομένων και την ασφά-
λεια στον κυβερνοχώρο. Από τον Μάιο του 2015, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε 35 νομοθετικές προ-
τάσεις και πρωτοβουλίες πολιτικής, όπως είχε εξαγγείλει 
στη στρατηγική της για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά. Η 
προσοχή επικεντρώνεται τώρα στη επίτευξη πολιτικών 
συμφωνιών με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμ-
βούλιο για όλες τις προτάσεις, προπάντων όσον αφορά 
τους επικαιροποιημένους κανόνες για τις τηλεπικοι-
νωνίες της ΕΕ, οι οποίοι θα τονώσουν τις επενδύσεις 
σε δίκτυα υψηλής ταχύτητας και υψηλής ποιότητας 
—απαραίτητα για την πλήρη ανάπτυξη της ψηφιακής 
οικονομίας και κοινωνίας. Στη χθεσινή ανακοίνωση 
στο πλαίσιο της ενδιάμεσης επανεξέτασης, η Επιτροπή 
επισήμανε τους τρεις βασικούς τομείς όπου απαιτείται 
περαιτέρω δράση της ΕΕ: 1) ανάπτυξη της ευρωπαϊκής 
οικονομίας δεδομένων για την πλήρη αξιοποίηση του 
δυναμικού της, 2) προστασία των πλεονεκτημάτων της 
Ευρώπης με την αντιμετώπιση των προκλήσεων για την 
ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και 3) προώθηση των δι-
αδικτυακών πλατφορμών ως υπεύθυνων φορέων ενός 
δίκαιου διαδικτυακού οικοσυστήματος. Ο αντιπρόεδρος 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Άντρους Άνσιπ, αρμόδιος 
για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, που θα βρίσκεται σή-
μερα 11/5 στην Αθήνα δήλωσε σχετικά:  «Η Επιτροπή 
έχει τηρήσει την υπόσχεσή της και υπέβαλε όλες τις βα-
σικές πρωτοβουλίες για την οικοδόμηση της Ψηφιακής 
Ενιαίας Αγοράς. Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και 
τα κράτη μέλη πρέπει να εγκρίνουν τις προτάσεις αυτές 
το ταχύτερο δυνατόν, δίνοντας το έναυσμα για τη δημι-
ουργία νέων θέσεων εργασίας και για την τόνωση της 
επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας σε ολόκληρη 

την Ευρώπη. Έχοντας διανύσει δύο χρόνια από την εκ-
πόνησή της, προτείνουμε τώρα να επικαιροποιήσουμε 
τη στρατηγική μας ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες 
προκλήσεις και στις νέες τεχνολογίες. Χρειαζόμαστε 
ασφαλείς υποδομές στον κυβερνοχώρο της ΕΕ, από 
άκρου εις άκρον, έτσι ώστε όλοι και παντού να επωφε-
λούνται με ασφάλεια από συνδέσεις υψηλής ταχύτητας. 
Έχουμε ήδη καταλήξει σε συμφωνία για τη θέσπιση αυ-
στηρών ενωσιακών κανόνων σχετικά με την προστασία 
των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα• τώρα πρέπει 
να διασφαλίσουμε την ελεύθερη ροή των δεδομένων μη 
προσωπικού χαρακτήρα ώστε να μπορούμε να έχουμε 
συνδεδεμένα αυτοκίνητα και ηλεκτρονικές υπηρεσίες 
υγείας. Χρειαζόμαστε πληροφορική υψηλών επιδόσεων 
καθώς και εργατικό δυναμικό με ψηφιακές δεξιότητες 
για τη βέλτιστη αξιοποίηση της οικονομίας δεδομένων. 
Όλοι αυτοί οι τομείς είναι ουσιώδεις για το ψηφιακό μέλ-
λον της Ευρώπης.» Σύμφωνα με νέα μελέτη του Ευρω-
βαρομέτρου, που επίσης δημοσιεύτηκε σήμερα, τα δύο 
τρίτα των Ευρωπαίων θεωρούν ότι η χρήση των πλέον 
πρόσφατων ψηφιακών τεχνολογιών έχει θετικό αντί-
κτυπο στην κοινωνία, στην οικονομία και στη ζωή τους, 
ενώ η πλειονότητα των ερωτηθέντων αναμένει από την 
ΕΕ, τα κράτη μέλη και τις επιχειρήσεις να αναλάβουν 
δράση για την αντιμετώπιση των ζητημάτων τα οποία 
ανακύπτουν από την ψηφιοποίηση (όπως οι επιπτώσεις 
στις θέσεις εργασίας και η ανάγκη βελτίωσης των ψηφι-
ακών δεξιοτήτων).
-Η σημερινή επανεξέταση δείχνει την πορεία 
που πρέπει να ακολουθήσουμε σε τρεις βασι-
κούς τομείς: 1. Σχετικά με την οικονομία δεδομένων, 
η Επιτροπή ετοιμάζει νομοθετική πρωτοβουλία σχε-
τικά με τη διασυνοριακή ελεύθερη ροή δεδομένων μη 
προσωπικού χαρακτήρα (φθινόπωρο 2017), καθώς 
και πρωτοβουλία σχετικά με την προσβασιμότητα και 
επαναχρησιμοποίηση των δημόσιων δεδομένων και 
των δεδομένων που χρηματοδοτούνται από δημόσι-
ους πόρους (άνοιξη του 2018). Επιπλέον, η Επιτροπή 
θα συνεχίσει τις εργασίες της σχετικά με το ζήτημα της 
ευθύνης, καθώς και σχετικά με άλλα νεοεμφανιζόμενα 
ζητήματα που αφορούν τα δεδομένα. 2. Στον τομέα της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, έως τα τέλη Σεπτεμ-
βρίου 2017 η Επιτροπή θα επανεξετάσει τη σχετική 
ενωσιακή στρατηγική και την εντολή του Οργανισμού 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Ασφάλεια Δικτύων και 
Πληροφοριών (ENISA), ώστε να ευθυγραμμιστούν με 
το νέο θεσμικό πλαίσιο σε επίπεδο ΕΕ για την ασφάλεια 
στον κυβερνοχώρο. Η Επιτροπή θα προτείνει επίσης 
πρόσθετα μέτρα σχετικά με τα πρότυπα ασφάλειας στον 

κυβερνοχώρο, την πιστοποίηση και την επισήμανση 
για να καταστήσει τα συνδεδεμένα αντικείμενα περισ-
σότερο ασφαλή στον κυβερνοχώρο. 3. Στον τομέα των 
διαδικτυακών πλατφορμών, έως το τέλος του 2017 η 
Επιτροπή θα προετοιμάσει πρωτοβουλία προκειμένου 
να αντιμετωπιστούν οι καταχρηστικές συμβατικές ρή-
τρες και εμπορικές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί στις 
σχέσεις πλατφορμών με επιχειρήσεις και έχει επίσης λά-
βει πρόσφατα αποφάσεις για την επιβολή των κανόνων 
ανταγωνισμού σχετικά με το θέμα αυτό. Η Επιτροπή έχει 
αναπτύξει διαλόγους με αρκετές διαδικτυακές πλατφόρ-
μες εντός της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς (π.χ. το φόρουμ 
της ΕΕ για το Διαδίκτυο, τον κώδικα δεοντολογίας σχε-
τικά με την παράνομη ρητορική μίσους στο Διαδίκτυο 
και το μνημόνιο συνεννόησης για την πώληση προϊό-
ντων παραποίησης/απομίμησης μέσω του Διαδικτύου) 
και σχεδιάζει τον καλύτερο συντονισμό τους. Ένας από 
τους στόχους είναι να επιτύχει πρόοδο όσον αφορά τις 
διαδικαστικές πτυχές και αρχές για την απόσυρση πα-
ράνομου περιεχομένου —αναγγελία και δράση— με 
βάση τη διαφάνεια και την προστασία των θεμελιωδών 
δικαιωμάτων. Επιπλέον, η Επιτροπή λαμβάνει υπόψη 
την ανάγκη για περαιτέρω επενδύσεις σε ψηφιακές υπο-
δομές και τεχνολογίες σε τομείς στους οποίους οι ανα-
γκαίες επενδύσεις υπερβαίνουν κατά πολύ το δυναμικό 
των μεμονωμένων κρατών μελών, ιδίως στον τομέα της 
πληροφορικής υψηλών επιδόσεων.
-Ιστορικό:  Η Ψηφιακή Ενιαία Αγορά αποτελεί κορυ-
φαία προτεραιότητα της Επιτροπής Γιούνκερ. Μια πλή-
ρως λειτουργική Ψηφιακή Ενιαία Αγορά θα μπορούσε 
να συνεισφέρει στην οικονομία μας περίπου 415 δισ. 
ευρώ ετησίως και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιά-
δες νέες θέσεις εργασίας. Δύο χρόνια αφότου ξεκίνησε, 
η ΕΕ κατόρθωσε να επιτύχει ταχύτατα σημαντικές συμ-
φωνίες σχετικά με την κατάργηση των τελών περιαγω-
γής από τις 15 Ιουνίου για όλους τους ταξιδιώτες στην 
ΕΕ, σχετικά με τη δυνατότητα μεταφοράς περιεχομένου 
που στις αρχές του 2018 θα επιτρέπει στους Ευρωπαί-
ους να ταξιδεύουν μαζί με τις ταινίες, τη μουσική, τα 
βιντεοπαιχνίδια ή ηλεκτρονικά βιβλία στα οποία είναι 
συνδρομητές στη χώρα τους ή σχετικά με την αποδέ-
σμευση της ζώνης των 700 MHz για την ανάπτυξη της 
τεχνολογίας 5G και για τις νέες επιγραμμικές υπηρεσίες. 
Όσον αφορά τις υπόλοιπες προτάσεις, η τελική μορφή 
είναι τώρα υπό διαπραγμάτευση στο Ευρωπαϊκό Κοινο-
βούλιο και στο Συμβούλιο.

 Ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά, σήμερα  στην Αθήνα
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γΙΑ πΡΩΤΗ φΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ γΙΝΟύΝ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΟΡγΑΝΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ 
ΤΟύ ΘΕΙΟύ, γΙΑ ΝΑ βΡΕΘΟύΝ ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΔύΣΟΣΜΙΑΣ ΣΤΗ ΔύΤΙΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΟ ΜΕγΑΛύΤΕΡΟ ΤΜΗΜΑ Η ΚΑΤΑΣΚΕύΗ ΤΟύ ΟΔΙΚΟύ ΚΟΜβΟύ “Κ16” ΣΤΙΣ ΑΡχΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟύ

ΣύΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΕΤΤ ΣΤΟύΣ πΑΡΟχΟύΣ ΝΑ χΡΗΣΙΜΟπΟΙΟύΝ ΤΙΣ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ύπΗΡΕΣΙΩΝ

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα θα γίνουν, το επόμενο 
χρονικό διάστημα, μετρήσεις οργανικών ενώσεων του 
θείου προκειμένου να προσδιοριστούν τα αίτια της 
δυσοσμίας στη δυτική Θεσσαλονίκη. Όπως γράφει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου θα παρα-
δοθεί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ) το μηχάνημα που προμηθεύονται τα ΕΛΠΕ για 
τη διενέργεια των εν λόγω μετρήσεων, ενώ αμέσως θα 
τεθεί σε δοκιμαστική λειτουργία. Μετά από ένα μήνα 
θα ξεκινήσει η λήψη δειγμάτων και από τις πρώτες 
μετρήσεις θα προκύψουν κάποια αποτελέσματα. Τα 
παραπάνω ανέφερε σήμερα η καθηγήτρια Χημείας 
του ΑΠΘ, Κωνσταντίνη Σαμαρά, κατά τη συνεδρίαση 
της Μητροπολιτικής Επιτροπής Θεσσαλονίκης, που 
ενέκρινε τη σύναψη προγραμματικής σύμβασης, με-
ταξύ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του 
ΑΠΘ, για το έργο «προσδιορισμός μερκαπτανών στην 
ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης 2016-2017». 
«Θα εφαρμοστούν τα διεθνώς αποδεκτά πρωτόκολ-
λα. Στην Ελλάδα θα γίνουν για πρώτη φορά τέτοιες 
μετρήσεις. Στο εξωτερικό γίνονται τέτοιες μετρήσεις 
σε μέρη που συνορεύουν με βιομηχανικές περιοχές, 

ή με άλλες ανθρωπογενείς δραστηριότητες που έχουν 
αντίστοιχα προβλήματα», είπε η κ. Σαμαρά και διευ-
κρίνισε ότι μαζί με τις μετρήσεις οργανικών ενώσεων 
του θείου, «θα προσδιοριστεί και ένα πλήθος άλλων 
πτητικών οργανικών ενώσεων που θα μας δώσει μια 
πλήρη εικόνα του τι αέριοι ρύποι υπάρχουν στην πε-
ριοχή και ποιες είναι οι διακυμάνσεις τους». Εξάλλου, 
κατά τη σημερινή συνεδρίαση, ο χημικός μηχανικός 
της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της περιφέρειας, 
Ηρακλής Λάτσιος, γνωστοποίησε ότι υπήρξε από την 
πλευρά του υπουργείου Περιβάλλοντος προφορική 
δέσμευση για την έγκριση, από το Πράσινο Ταμείο, 
της αντικατάστασης των μηχανημάτων του σταθμού 
μέτρησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Κορδελιό, με 
νέα σύγχρονα όργανα μέτρησης.  Άλλωστε, η αντι-
περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης, Βούλα Πατουλίδου, 
απαντώντας σε σχετική ερώτηση του δημάρχου Δέλ-
τα, Μίμη Φωτόπουλου, διευκρίνισε ότι η έρευνα για 
τη δυσοσμία δεν θα γίνεται μόνο στο Δήμο Κορδελιού 
- Ευόσμου, αλλά λήψεις δειγμάτων αέρα θα γίνονται 
σε όλη τη δυτική Θεσσαλονίκη. Από την πλευρά των 
παρατάξεων της αντιπολίτευσης, η Δέσποινα Χαραλα-

μπίδου, από την «Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα», 
ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι η όλη διαχείριση του ζη-
τήματος δημιουργεί ερωτηματικά, η περιφέρεια δεν 
προγραμμάτισε έγκαιρα την αγορά ή την προμήθεια 
του ανάλογου εξοπλισμού, υπάρχουν ευθύνες του αρ-
μόδιου υπουργείου δεδομένου ότι οι απαρχαιωμένοι 
σταθμοί μέτρησης είναι στη δική του ευθύνη ενώ δεν 
υπάρχει δικαιολογία για την αποδοχή χορηγιών από 
επιχειρήσεις για ζητήματα που έχουν σχέση με την 
προστασία του περιβάλλοντος. Η Χρυσούλα Παλια-
δέλη, από την παράταξη «Συμμετέχω», χαρακτήρισε 
σημαντική την πρωτοβουλία που λαμβάνεται μέσω 
του ΑΠΘ στο πλαίσιο ενός ερευνητικού προγράμματος 
για τον προσδιορισμό των αιτίων της δυσοσμίας ενώ 
ο Θεόδωρος Ιγνατιάδης, από τη «Λαϊκή Συσπείρωση», 
είπε ότι η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού στο 
πρόγραμμα θα έπρεπε να έχει γίνει αποκλειστικά με 
δημόσιους πόρους. Σημαντικό χαρακτήρισε το έργο η 
Νιόβη Παυλίδου, από τους «Πολίτες Μπροστά», ενώ 
ζήτησε την ενημέρωση της επιτροπής όταν προκύ-
πτουν σημαντικά αποτελέσματα.

Ολοκληρώνεται, στο μεγαλύτερο μέρος του, στις αρχές κα-
λοκαιριού, το έργο κατασκευής του οδικού κόμβου «Κ16» 
Θεσσαλονίκης, που εξυπηρετεί τη διασύνδεση του βασικού 
οδικού δικτύου Κεντρικής Μακεδονίας με την ΠΑΘΕ, την περι-
φερειακή οδό και το πολεοδομικό συγκρότημα. Αναμένεται η 
προκήρυξη για την κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος, στις 
αερογέφυρες της οδού Πόντου (συνδέσεις με Λαχαναγορά 
και ΚΤΕΛ) και τα συνοδά έργα, από την Περιφέρεια Κεντρι-
κής Μακεδονίας. Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα παραπάνω 
ανέφερε ο γενικός διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμμα-
τισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος 
Γιάντσης, στη συνεδρίαση της Μητροπολιτικής Επιτροπής 

Θεσσαλονίκης, στην οποία συζητήθηκε το θέμα της δημιουρ-
γίας του κόμβου «Κ16» ύστερα από αίτημα και εισήγηση των 
περιφερειακών συμβούλων της αντιπολίτευσης Δέσποινας 
Χαραλαμπίδου, Νιόβης Παυλίδου, Παντελή Καζαντζίδη, Βα-
σίλη Γάκη και Χρυσούλας Παλιαδέλη. Υπενθυμίζεται, ότι πριν 
περίπου ένα μήνα παραδόθηκαν στην κυκλοφορία τμήματα 
του «Κ16» που συνδέουν το Καλοχώρι με τη Θεσσαλονίκη και 
την περιφερειακή οδό με την πόλη, όπως και η παράπλευρη 
οδός, που δίνει διέξοδο για τα οχήματα που κινούνται από 
Καλοχώρι προς Θεσσαλονίκη. Όπως, άλλωστε, είχε γίνει τότε 
γνωστό, θα απομείνει ένα μικρό μέρος του παράπλευρου οδι-
κού δικτύου προς υλοποίηση.  Ο πρόεδρος της ΕΥΑΘ Γιάννης 

Κρεστενίτης, δήλωσε ότι η ΕΥΑΘ επιθυμεί να ολοκληρωθεί 
όσο γίνεται νωρίτερα η διαδικασία του κόμβου «Κ16» γιατί 
η κατασκευή του οδήγησε στην καταστροφή μέρους του συ-
στήματος αποχέτευσης των χαμηλών περιοχών της Θεσσα-
λονίκης. Παράλληλα, επισήμανε, ότι η μη ολοκλήρωση του 
συστήματος αυτού προκαλεί την περιβαλλοντική επιβάρυν-
ση της δυτικής Θεσσαλονίκης και ειδικά του Δενδροποτάμου. 
Την ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων για τη διευκόλυνση 
των επιχειρήσεων της περιοχής υπογράμμισαν ο εκπρόσω-
πος της συντονιστικής επιτροπής των επιχειρήσεων της πε-
ριοχής Καλοχωρίου Δημήτρης Δημητριάδης και ο δήμαρχος 
Δέλτα, Μίμης Φωτόπουλος.

Οι αναγραφόμενες τιμές στις τηλεπικοινωνίες πρέπει να είναι 
οι τελικές τιμές των υπηρεσιών και να συμπεριλαμβάνουν το 
αντίστοιχο κατά περίπτωση τέλος συνδρομητών σταθερής 
τηλεφωνίας, συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας, καρτοκι-
νητής τηλεφωνίας και τέλος στη συνδρομητική τηλεόραση, 
καθώς και τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Σύμφωνα 
με σχετικό δελτίο Τύπου τα παραπάνω ορίζει σύσταση που 
εξέδωσε η ΕΕΤΤ (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυ-
δρομείων) προς τις εταιρίες παροχής δικτύων και υπηρεσιών 
ηλεκτρονικών επικοινωνιών σχετικά με τις αναγραφόμενες 
τιμές των υπηρεσιών τους στους τιμοκαταλόγους, τα ενημε-
ρωτικά έντυπα, τα διαφημιστικά φυλλάδια, τις διαφημιστικές 

καταχωρήσεις, τις ιστοσελίδες και τα έντυπα των προσφορών 
τους προς τους καταναλωτές. Οι εταιρίες παροχής δικτύων 
και υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών έχουν προθε-
σμία ενός μηνός από την κοινοποίηση της σύστασης έτσι 
ώστε να προσαρμόσουν σύμφωνα με αυτή τις αναγραφόμε-
νες – προσφερόμενες τιμές των υπηρεσιών τους. Η σύσταση 
ορίζει επίσης ότι κατά την υποβολή προσφορών προς τους 
συνδρομητές με οποιονδήποτε τρόπο (π.χ. μέσω τηλεφώ-
νου, έντυπα, ηλεκτρονικά κλπ), οι προσφερόμενες τιμές πρέ-
πει να είναι οι τελικές τιμές πώλησης και να περιλαμβάνουν 
εκτός από τον ΦΠΑ και το αντίστοιχο κατά περίπτωση τέλος 
συνδρομητών σταθερής τηλεφωνίας, συνδρομητών κινητής 

τηλεφωνίας, καρτοκινητής τηλεφωνίας και το τέλος στη συν-
δρομητική τηλεόραση. Σύμφωνα με την ΕΕΤΤ η ενσωμάτωση 
όλων των τελών στις αναγραφόμενες – προσφερόμενες τι-
μές, ώστε αυτές να αντιπροσωπεύουν την τελική λιανική τιμή 
πώλησης, θα αυξήσει το επίπεδο διαφάνειας στην αγορά και 
θα διευκολύνει τους συνδρομητές να κατανοούν καλύτερα το 
κόστος των υπηρεσιών που λαμβάνουν και να συγκρίνουν 
ευχερέστερα τις τιμές των προσφερόμενων υπηρεσιών κατά 
τη διαδικασία επιλογής μεταξύ διαφορετικών παρόχων ή/και 
υπηρεσιών.
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«βΑΣΙΛΕΙΟ» πΑΡΑΝΟΜΩΝ χΩΜΑΤΕΡΩΝ Η πΕΛΟπΟΝΝΗΣΟΣ

ΝΕΕΣ πΡΟΟπΤΙΚΕΣ ΑύξΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕπΕΝΔύΣΕΩΝ ΤΗΣ EBRD ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ

ΕΩΣ ΤΙΣ 19 ΜΑΪΟύ Η ψΗφΟφΟΡΙΑ ΣΤΗ βΟύΛΗ γΙΑ ΤΑ ΝΕΑ  ΜΕΤΡΑ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΝΙΚΟΣ βΟύΤΣΗΣ

Στην Πελοπόννησο βρίσκονται οι 35 από τις 92 χωματερές 
για τις οποίες η Ελλάδα έχει πληρώσει πρόστιμα 40 εκατ., 
ενώ έρχεται και νέα «καμπάνα». Το μπάχαλο με τις μονάδες 
διαχείρισης απορριμμάτων, το «αντάρτικο» των δημάρχων 
και η στάση της κυβέρνησης γράφει ο Φώτης Κόλλιας  στο 
euro2day.gr και αναλυτικά σημειώνει ότι την ίδια στιγμή 
που καθυστερούν ή αγνοείται η τύχη των έργων διαχείρισης 
απορριμμάτων με συμπράξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα 
(ΣΔΙΤ), η Ελλάδα έχει πληρώσει περί τα 40 εκατ. ευρώ πρό-
στιμο στην Ε.Ε. για τη λειτουργία παράνομων χωματερών. 
Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
(δείτε τον πίνακα στη δεξιά στήλη), αν και έχουν μεσολαβήσει 
περισσότερα από δέκα χρόνια από την τελευταία φορά που η 
Ελλάδα δεσμεύτηκε πως θα κλείσει τις παράνομες χωματερές 
και θα αποκαταστήσει τους χώρους, στις αρχές του 2017 
λειτουργούσαν ή δεν είχαν αποκατασταθεί συνολικά 92. 
Πρωταθλητής στις παράνομες χωματερές είναι η περιφέρεια 
Πελοποννήσου, με 35 χώρους από τους 92. Πρόκειται για 
την περιφέρεια όπου οι δήμαρχοι αντιδρούν εδώ και χρόνια 
στην υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή μονάδων 
διαχείρισης απορριμμάτων με ΣΔΙΤ. Μάλιστα, ενώ η κυβέρ-
νηση είχε δεσμευτεί πως η σύμβαση θα υπογραφεί μέσα στον 
Απρίλιο, τελικά υπήρξε νέα καθυστέρηση, ενώ ο προσωρινός 
ανάδοχος (ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή) έχει επιλεγεί από τον Αύγουστο 
του 2014, δηλαδή προ τριετίας! Το ενδιαφέρον της υπόθεσης 
είναι πως εσχάτως οι δήμαρχοι που αντιδρούν εξασφάλισαν 
και τη στήριξη τοπικών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, οι 
οποίοι «βγήκαν στο κλαρί» επειδή η κα Εύη Τατούλη, κόρη 
του περιφερειάρχη Πέτρου Τατούλη, θέλει να πολιτευτεί με 
τη ΝΔ. Η Ελλάδα δεν πληρώνει πρόστιμο μόνο για τις ενερ-
γές παράνομες χωματερές, έξι από τις οποίες βρίσκονται στην 
Πελοπόννησο (επισήμως, γιατί ανεπισήμως είναι άγνωστος ο 
αριθμός), αλλά και για το γεγονός πως δεν έχουν αποκατα-
σταθεί οι χώροι σε όσες έκλεισαν. Γιατί δεν έχουν αποκατα-

σταθεί; Επειδή ενίοτε οι τοπικοί παράγοντες εξακολουθούν 
να αδειάζουν σκουπίδια σε δήθεν κλειστούς χώρους, οπότε 
είναι αδύνατο να προχωρήσει η αποκατάσταση. Οι κάτοικοι 
της Πελοποννήσου και άλλων περιοχών της χώρας βλέπουν 
πολλά ρέματα να έχουν σκεπαστεί από σκουπίδια, την ίδια 
στιγμή που οι δημοτικές αρχές σφυρίζουν αδιάφορα. Ακόμα 
και σήμερα υπάρχουν περιοχές, όπως δηλώνουν στελέχη 
που ασχολούνται με τη διαχείριση απορριμμάτων, για τις 
οποίες δεν γνωρίζουμε πού πάνε τα σκουπίδια! Το Euro2day.
gr απευθύνθηκε, χωρίς να λάβει απάντηση, στο αρμόδιο 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) τόσο για να 
εξακριβώσει για πόσες χωματερές θα πληρώσουμε το επό-
μενο πρόστιμο, στα τέλη Ιουνίου, αλλά και για το αν έχει η 
κυβέρνηση την πρόθεση να επιβαρύνουν τα πρόστιμα τους 
τοπικούς δήμους, όπως προβλέπει και ο σχετικός νόμος. Η 
συγκεκριμένη ρύθμιση μέχρι σήμερα δεν έχει εφαρμοστεί, με 
αποτέλεσμα την αδιαφορία/ανικανότητα τοπικών αρχόντων 
ανά την Ελλάδα να την πληρώνουν όλοι οι φορολογούμενοι. 
Έτσι και οι δήμαρχοι δεν χρειάζεται να λογοδοτούν στους πο-
λίτες, αν και σε ορισμένες περιπτώσεις (όπως πρόσφατα στη 
Ζάκυνθο, όπου τα σκουπίδια πλημμύρισαν το νησί) υπήρξαν 
έκτροπα. Η Ελλάδα θα πληρώσει και αυτό το εξάμηνο νέο πρό-
στιμο στην Ε.Ε. για τις παράνομες χωματερές, γιατί εκτός από 
την αδιαφορία ορισμένων δημοτικών αρχόντων, αρνητικό 
ρόλο παίζει και η επαμφοτερίζουσα στάση της κυβέρνησης. 
Τους πρώτους μήνες πέρασε ακόμα και νομοθετικές ρυθμίσεις 
ώστε να μπλοκάρει τα ΣΔΙΤ στα απορρίμματα, ρίχνοντας νερό 
στον μύλο τοπικών παραγόντων και μικροσυμφερόντων, 
ακόμα και αν σε ορισμένες περιπτώσεις είχε δίκιο. Έτσι χά-
θηκαν περίπου τρία χρόνια για τα έργα διαχείρισης απορριμ-
μάτων, ενώ ακόμα και σήμερα υπάρχουν διαγωνισμοί που 
έχουν «παγώσει», με άγνωστη ημερομηνία ολοκλήρωσης. Το 
ενδιαφέρον είναι πως το δεύτερο ΣΔΙΤ για κατασκευή μονάδας 
διαχείρισης απορριμμάτων (μετά τη Δυτική Μακεδονία, όπου 

η μονάδα βρίσκεται στο τελικό στάδιο) θα είναι η περιφέρεια 
Ηπείρου, η οποία δεν έχει ούτε μία χωματερή στον κατάλο-
γο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με τα πρόστιμα. Στον σχετικό 
διαγωνισμό επικράτησε τελικά η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, η οποία 
και αναμένεται να υπογράψει σύντομα τη σύμβαση. Πολύ 
κοντά στην ολοκλήρωση βρίσκεται και ο διαγωνισμός για τη 
μονάδα διαχείρισης των Σερρών, για την οποία έχει επιλεγεί 
προσωρινός ανάδοχος η κοινοπραξία Archirodon - Intrakat 
- Envitec και πρόσφατα έλαβε το πράσινο φως από το Ελεγκτι-
κό Συνέδριο. Και στην Ηλεία, όπου το πρόβλημα διαχείρισης 
απορριμμάτων είναι εντονότατο (με καταγγελίες για διάθεση 
σε ρεματιές κ.λπ.), υπάρχει προσωρινός ανάδοχος (J&P ΑΒΑΞ 
- Μεσόγειος), χωρίς να είναι γνωστή η ημερομηνία υπογρα-
φής της σύμβασης. Οι καθυστερήσεις συνδέονται και με την 
ένταξη των έργων στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Αντίθετα, σε περιο-
χές στις οποίες βασιλεύουν οι παράνομες χωματερές (ή οι μη 
αποκατεστημένες χωματερές) όπως στην Κέρκυρα, όπως δεί-
χνουν τα στοιχεία της Κομισιόν, οι τοπικοί παράγοντες σταμά-
τησαν τους διαγωνισμούς για ΣΔΙΤ. Το ίδιο συνέβη και με τον 
αντίστοιχο διαγωνισμό στην Αχαΐα και αλλού. Οι δημοτικοί 
άρχοντες στις συγκεκριμένες περιοχές αποφάσισαν να προω-
θήσουν ένα μοντέλο διαχείρισης χωρίς τη συμμετοχή ιδιωτών 
στις μονάδες επεξεργασίας, όπως και στην Αττική. Τα στοιχεία 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δείχνουν πως, μετά την Πελο-
πόννησο, το μεγαλύτερο πρόβλημα το αντιμετωπίζουν τα 
τουριστικά νησιά του Αιγαίου. Η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, 
πάντως, προωθεί σχέδιο για την κατασκευή τεσσάρων μονά-
δων επεξεργασίας στα νησιά με τον μεγαλύτερο πληθυσμό και 
συγκεκριμένα σε Ρόδο, Κω, Σύρο και Νάξο. Για να κατασκευ-
αστούν, όμως, οι μονάδες, πρέπει τα έργα να ενταχθούν στο 
ΕΣΠΑ, να προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί, να αντιμετωπιστούν 
οι τοπικές αντιδράσεις κ.ο.κ. Μέχρι τότε θα πληρώνουμε όλοι 
μαζί τα πρόστιμα στην Ε.Ε

Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδη-
μητρίου, συμμετείχε ως Διοικητής για την Ελλάδα, στην Ετή-
σια Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EBRD) που φιλοξενήθηκε στην Κύπρο από τις 9 
έως τις 11 Μαΐου.  Σε σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου 
μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι από τον Νοέμβριο του 2015 
η EBRD έχει υπογράψει τη χρηματοδότηση έργων στην Ελ-
λάδα  ύψους 1,15 δισ. ευρώ από τα οποία έχουν ήδη εκταμι-

ευθεί τα 850 εκατ. ευρώ για 19 προγράμματα του ιδιωτικού 
τομέα. Μάλιστα, υπολογίζεται ότι σε έναν χρόνο από τώρα, 
η Τράπεζα θα έχει επενδύσει στη χώρα μας σωρευτικά, 2 
δισ. ευρώ.  Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Υπουργός συνα-
ντήθηκε με τον Πρόεδρο της EBRD, Σούμα Τσακραμπάρτι, 
από τον οποίο ενημερώθηκε για την εξέλιξη και τις προοπτι-
κές αύξησης των επενδύσεων της EBRD στη Ελλάδα. Κοινή 
ήταν η εκτίμηση ότι η επαναφορά της ελληνικής οικονομίας 

στην κανονικότητα θα έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική 
αύξηση των ιδιωτικών επενδύσεων. Ο Υπουργός Οικονομί-
ας κάλεσε την EBRD να εντείνει περαιτέρω τις δραστηριότη-
τες στην Ελλάδα αξιοποιώντας τη ζήτηση για μακροχρόνια 
κεφάλαια στην πραγματική οικονομία και υπογράμμισε ότι 
η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί την EBRD στρατηγικό εταί-
ρο στις προσπάθειες που καταβάλει για την ανάκαμψη των 
επενδύσεων. 

Έως τις 19 Μαΐου και με τη διαδικασία του επείγοντος ανα-
μένεται να πραγματοποιηθεί η ψηφοφορία στη Βουλή των 
Ελλήνων για τα μέτρα της διετίας 2019-2020, στο πλαίσιο 
της δεύτερης αξιολόγησης του ελληνικού προγράμματος. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό δήλωσε,  χθες, από τις 

Βρυξέλλες, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Νίκος 
Βούτσης, ο οποίος βρέθηκε στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα 
με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης «Δρόμοι επιβίωσης» 
στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που αφορά το προσφυγικό 
δράμα.
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ΕπΕΝΔύΣΕΙΣ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕχΝΟΛΟγΙΕΣ ΣχΕΔΙΑζΕΙ Η πΛΕΙΟψΗφΙΑ ΤΩΝ ΤΡΑπΕζΩΝ 
πΑγΚΟΣΜΙΩΣ, ΣύΜφΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕύΝΑ ΤΗΣ Εύ

Ο πΡΩΤΟΣ ΑύΤΟΝΟΜΟΣ ΡΟΜπΟΤΙΚΟΣ ΕπΙΘΕΩΡΗΤΗΣ γΕφύΡΩΝ

ΤΟ ΕύΡΩπΑΪΚΟ EuROPEaN XFEL, πΑΡΗγΑγΕ ΤΟ πΡΩΤΟ φΩΣ ΤΟύ

Επενδύσεις στις νέες τεχνολογίες σχεδιάζει η πλειοψηφία των 
τραπεζών (60%), σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα της Ernst 
& Young, «Global Banking Outlook 2017». Παράλληλα, πο-
σοστό 11% των τραπεζικών στελεχών αναμένει σημαντική 
βελτίωση των οικονομικών του αποτελεσμάτων κατά τους 
επόμενους 12 μήνες. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με 
την EY, η διαχείριση των κινδύνων φήμης και η συμμόρ-
φωση με το ρυθμιστικό πλαίσιο και τα πρότυπα αναφοράς, 
αποτελούν τις δύο βασικές προτεραιότητες των τραπεζών, 
αναδεικνύοντας τη συνεχιζόμενη ανάγκη για εξισορρόπηση 
της διαχείρισης απειλών και της υποστήριξης της μακροπρό-
θεσμης ανάπτυξης. Η έρευνα μεταξύ σχεδόν 300 τραπεζικών 
στελεχών από την Ευρώπη, την Αμερική, την Αφρική και την 
περιοχή Ασίας-Ειρηνικού, συμπεριλαμβανομένης και της 
Ελλάδος, εντοπίζει δύο αναπτυξιακές προτεραιότητες για τον 
κλάδο: την προσέλκυση και διατήρηση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού και τις επενδύσεις σε πελατοκεντρικές τεχνολογίες. Η 
έρευνα της EY ενθαρρύνει τις τράπεζες να προχωρήσουν σε 
λιγότερες δράσεις, να εξορθολογήσουν τα λειτουργικά τους 

μοντέλα, καθώς και να συνεργαστούν με επιχειρήσεις Fintech, 
blockchain και άλλους φορείς που μετασχηματίζουν δραστικά 
την αγορά, για να εξασφαλίσουν καλύτερες υπηρεσίες, και να 
επιδιώξουν να μειώσουν τα κόστη τους διαχειριζόμενοι, πα-
ράλληλα, απειλές που αντιμετωπίζουν, για να προστατεύσουν 
τον οργανισμό τους. Σύμφωνα με την έρευνα, οι τράπεζες θα 
πρέπει να επικεντρωθούν στη βελτίωση πέντε συγκεκριμένων 
τομέων της εσωτερικής τους λειτουργίας: 1. Αναμόρφωση: 
Ο τραπεζικός κλάδος θα συγκεντρωθεί γύρω από τέσσερα 
βασικά επιχειρηματικά μοντέλα: τοπικά καταστήματα, παγκό-
σμια καταστήματα, περιφερειακούς πρωταθλητές και διεθνείς 
υπερ-τράπεζες. Οι τράπεζες θα πρέπει να επιλέξουν πώς θα 
τοποθετηθούν και, στη συνέχεια, να αναδιαρθρώσουν τις 
λειτουργίες τους ανάλογα. 2. Έλεγχος: Οι τράπεζες πρέπει να 
ενισχύσουν την προσέγγιση των τριών γραμμών άμυνας 
ως προς τη διαχείριση κινδύνου, βελτιώνοντας την αποτε-
λεσματικότητά τους, εστιάζοντας το ενδιαφέρον τους στη 
διαχείριση των πωλήσεων και δημιουργώντας απλούστερες 
αλυσίδες αξίας. 3. Προστασία: Οι τράπεζες οφείλουν να ελα-

χιστοποιήσουν τις εσωτερικές και εξωτερικές απειλές, αποδει-
κνύοντας ότι διαθέτουν έτοιμα συστήματα για την πρόληψη 
του ξεπλύματος χρήματος και του οικονομικού εγκλήματος. 
Παράλληλα, θα πρέπει να προετοιμαστούν για τις κυβερ-
νο-επιθέσεις, αλλά και για μελλοντικές διακοπές λειτουργίας. 
4. Βελτιστοποίηση: Ο δείκτης λειτουργικών δαπανών προς το 
ενεργητικό των τραπεζών έχει διαφοροποιηθεί ελάχιστα τα 
τελευταία πέντε χρόνια. Για να σημειώσουν κάποια πρόοδο, οι 
τράπεζες πρέπει να στραφούν προς μια μακρόπνοη προσέγ-
γιση, να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες και να επιτύχουν την 
«αποτελεσματικότητα της επόμενης γενιάς» όσον αφορά στη 
διαχείριση δαπανών. 5. Ανάπτυξη: Καθώς οι πελάτες εμφανί-
ζονται πιο πρόθυμοι να χρησιμοποιήσουν χρηματοπιστωτικά 
προϊόντα που προσφέρονται από μη παραδοσιακούς παίκτες, 
οι τράπεζες θα χρειαστεί να επενδύσουν στο ανθρώπινο δυ-
ναμικό και την τεχνολογία, για να υποστηρίξουν την καινοτο-
μία και να υπερασπιστούν το μερίδιο αγοράς τους, εξασφαλί-
ζοντας την ανταγωνιστικότητά τους.

Ερευνητές στις ΗΠΑ δημιούργησαν το πρώτο πλήρως αυ-
τόνομο ρομπότ επιθεώρησης γεφυρών, για τυχόν επικίν-
δυνες βλάβες. Το τετράτροχο ρομπότ πηγαίνει μόνο του πέ-
ρα-δώθε πάνω στη γέφυρα στην άκρη του δρόμου, χωρίς 
να ενοχλεί τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει 
ότι κατά καιρούς έχουν καταρρεύσει γέφυρες, δυστυχώς με 
θύματα και ανθρώπους, παρόλο που είχε προηγηθεί επιθε-
ώρηση από μηχανικούς. Το νέο ρομπότ αποσκοπεί στο να 
βοηθήσει, ώστε να αποφεύγονται τέτοιες τραγωδίες, κάνο-
ντας πιο συχνούς, πιο ακριβείς και πιο φθηνούς τους περιο-
δικούς ελέγχους. Κάποτε, ο έλεγχος μιας γέφυρας απαιτούσε 
το τρύπημα στο οδόστρωμα της γέφυρας για να ελεγχθεί η 
κατάσταση του τσιμέντου και του χάλυβα από κάτω. Από 
τη δεκαετία του 1980, χάρη στις νέες τεχνολογίες (ραντάρ 
κ.α.), η επιθεώρηση έχει γίνει πιο απλή, αλλά και πάλι εί-

ναι μια ακριβή, χρονοβόρα και ευάλωτη στο ανθρώπινο 
λάθος διαδικασία, που επιπλέον συχνά απαιτεί το κλείσιμο 
της γέφυρας για ένα χρονικό διάστημα. Με δεδομένο ότι 
σε όλο τον κόσμο χιλιάδες γέφυρες χρειάζονται ελέγχους, 
που έχουν καθυστερήσει να γίνουν, τα ρομπότ μπορούν να 
αποτελέσουν μια χρήσιμη εναλλακτική λύση. Οι μηχανικοί 
του Πανεπιστημίου της Νεβάδα, με επικεφαλής τον Σπένσερ 
Γκιμπ, σύμφωνα με το «New Scientist», δημιούργησαν 
ένα τέτοιο ρομπότ με την ονομασία, Seekur, που κινείται 
με μπαταρία. Διαθέτει ραντάρ που «βλέπει» κάτω από την 
επιφάνεια της γέφυρας, καθώς και αισθητήρες ικανούς να 
«πιάσουν» τυχόν διαβρώσεις του χάλυβα ή του τσιμέντου 
στο εσωτερικό της γέφυρας. Οι επιφανειακές ρωγμές γίνο-
νται αντιληπτές από την κάμερα του ρομπότ. Ένας αλγόριθ-
μος μηχανικής μάθησης μετατρέπει σε πραγματικό χρόνο 

τα στοιχεία που συλλέγει το ρομπότ, σε ένα έγχρωμο χάρτη 
που δείχνει τυχόν σημεία κινδύνου. Τα ευρήματα στέλνο-
νται σε ανθρώπους μηχανικούς για περαιτέρω αξιολόγηση. 
Οι έως τώρα δοκιμές του ρομπότ σε τέσσερις γέφυρες των 
ΗΠΑ έδειξαν ότι είναι πιο γρήγορο και πιο ακριβές από τους 
ανθρώπους επιθεωρητές, καθώς είναι σε θέση να επεξεργα-
σθεί τα στοιχεία μέσα σε λίγα λεπτά αντί για ώρες που θα 
ήθελε ένας άνθρωπος - και με πολύ χαμηλότερο κόστος 
(ιδίως όταν μια γέφυρα δεν πρέπει να αποκλεισθεί). Όμως 
οι ρομποτικοί επιθεωρητές θα πρέπει να ανταγωνισθούν 
άλλες τεχνολογίες, όπως την ενσωμάτωση ηλεκτρονικών 
αισθητήρων μέσα στις γέφυρες ή τον εναέριο έλεγχο μέσω 
μη επανδρωμένων σκαφών (drones). Για την επιστημονική 
προδημοσίευση: https://arxiv.org/abs/1704.04663

Στην περιοχή του Αμβούργου της Γερμανίας βρίσκονται οι εγκα-
ταστάσεις του European XFEL, του μεγαλύτερου λέιζερ ακτίνων-Χ 
στον κόσμο, το οποίο, όπως ανακοινώθηκε, μόλις «γέννησε» το 
πρώτο φως του. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το λέιζερ έχει μήκος 
3,4 χιλιομέτρων και το μεγαλύτερο μέρος του (2,1 χλμ.) βρίσκεται 
σε υπόγειο τούνελ. Ουσιαστικά πρόκειται για τον πιο ισχυρό και πιο 
εξελιγμένο γραμμικό επιταχυντή παγκοσμίως. Το φως του είναι 
ένα δισεκατομμύριο φορές πιο έντονο από το φως που παράγουν 
οι παραδοσιακές πηγές φωτός (επιταχυντές-σύγχροτρα). Το φως 
ακτίνων-Χ έχει μήκος κύματος 0,8 νανομέτρων (δισεκατομμυριο-
στών του μέτρου), που είναι περίπου 600 φορές πιο βραχύ από 
το μήκος κύματος του ορατου φωτός. Το πρώτο δοκιμαστικό 
φως παρήχθη στο European XFEL από λέιζερ με συχνότητα μόνο 

ένα παλμό ανά δευτερόλεπτο, που θα αυξηθούν στους 27.000 
παλμούς ανά δευτερόλεπτο, όταν το λέιζερ λειτουργήσει κανο-
νικά φέτος το Σεπτέμβριο. Η πρώτη εκπομπή δέσμης λέιζερ ήταν 
το τελικό τεστ πριν το επίσημο άνοιγμα του European XFEL, στο 
οποίο -όπως και στο CERN- αρκετές χώρες έχουν συνεισφέρει την 
τεχνογνωσία τους και εξοπλισμό. Το νέο πανίσχυρο λέιζερ ακτί-
νων-Χ θα επιτρέψει στους επιστήμονες να δουν πιο λεπτομερείς 
από κάθε άλλη φορά εικόνες της μοριακής δομής νέων υλικών και 
φαρμάκων, καθώς και διαφόρων χημικών και βιοχημικών αντι-
δράσεων. Χάρη στο νέο λέιζερ, θα καταστεί εφικτή η δημιουργία 
εικόνων και φιλμ του νανόκοσμου με ανάλυση σε επίπεδο ατόμων 
της ύλης. Κεντρικό ρόλο στη δημιουργία του European XFEL έχει 
το γερμανικό κέντρο DESY (Deutsches Elektronen-Synchrotron), 

που είναι και ο μεγαλύτερος μέτοχος του λέιζερ. Το European XFEL 
είναι το μεγαλύτερο και ισχυρότερο από τα πέντε παρόμοια λέιζερ 
ακτίνων-Χ που υπάρχουν στον κόσμο. Η ζήτηση εκ μέρους δια-
φόρων ερευνητών είναι μεγάλη για να διεξάγουν μελέτες και πει-
ράματα σε τέτοιες εγκαταστάσεις. Όταν το European XFEL λειτουρ-
γήσει επίσημα το φθινόπωρο, οι εξωτερικοί χρήστες, δηλαδή οι 
ενδιαφερόμενοι επιστήμονες διαφόρων ερευνητικών πεδίων (και 
από την Ελλάδα), θα μπορούν να υποβάλουν πλέον τα αιτήματά 
τους για να πραγματοποιήσουν βιολογικά, χημικά και φυσικά πει-
ράματα στα πρώτα δύο από τα συνολικά έξι επιστημονικά όργανα 
που θα λειτουργήσουν τελικά.
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Ανοικτό παραμένει στο κείμενο του μνημονίου το έτος 
μέχρι το οποίο η Ελλάδα θα υποχρεωθεί να παράγει 
πρωτογενή πλεονάσματα της τάξεως του 3,5%.
Και αυτό διότι η χρονιά απεγκλωβισμού από τη συγκε-
κριμένη υποχρέωση θα αποφασιστεί στο Eurogroup 
της 22ας Μαΐου μαζί με το θέμα της διευθέτησης του 
χρέους. Βέβαιο θεωρείται ότι το πρωτογενές πλεόνα-
σμα θα πρέπει να κλείνει κάθε χρόνο στο 3,5% από το 
2018 μέχρι και το 2021, καθ’ όλη δηλαδή την περίοδο 
που θα διαρκεί το νέο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα δη-
μοσιονομικής προσαρμογής. Ωστόσο, δεν αποκλείεται, 
στο πλαίσιο της αναζήτησης συμβιβαστικής λύσης 
μεταξύ των ευρωπαϊκών θεσμών και του ΔΝΤ για την 
υπόθεση του χρέους, να ζητηθεί από την Ελλάδα να 
δημιουργήσει πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ 
έως και το 2022, παρατείνοντας έτσι την περίοδο λιτό-
τητας. Το μεσοπρόθεσμο που θα κατατεθεί στη Βουλή 
προκειμένου να εκπληρωθεί το σχετικό «προαπαιτού-
μενο» αναμένεται ότι θα προβλέπει πρωτογενές πλεό-
νασμα της τάξεως του 2,2% για το 2017 και 3,5% για 
την περίοδο από το 2018 μέχρι και το 2021.
Ο μνημονιακός στόχος δεν αλλάζει. Δηλαδή, για το 
2017 ο στόχος παραμένει στο 1,75% και αν η χρονιά 
κλείσει με πλεόνασμα 2,2% που προβλέπει η ελληνική 
κυβέρνηση, τότε η διαφορά θα καταγραφεί ως υπερα-
πόδοση.
Η «Ν» απηύθυνε σε αρμόδια κοινοτική πηγή που πρω-
ταγωνιστεί στις διαπραγματεύσεις ερώτημα σχετικά με 
το αν η Ελλάδα διατηρεί το δικαίωμα να προχωρήσει 
σε διανομή αυτού του υπερβάλλοντος πλεονάσματος, 
όπως συνέβη και το 2016 (σε περίπτωση φυσικά που 
επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις). Απάντησε ότι το δι-
καίωμα εξακολουθεί να υπάρχει. Ωστόσο, προσέθεσε 
ότι οριστική εικόνα για τη δημοσιονομική επίδοση της 
Ελλάδας κατά τη διάρκεια του 2017 θα υπάρχει τον 
Απρίλιο του 2018, όταν θα ανακοινωθούν τα οριστικά 
στοιχεία από τη Eurostat και την ΕΛΣΤΑΤ. Και επειδή ο 
Απρίλιος του 2018 θα είναι πολύ κοντά στην περίοδο 
των τελικών διαπραγματεύσεων με το ΔΝΤ και τους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς για το τι μέλλει γενέσθαι στη 
διετία 2019-2020, η ίδια κοινοτική πηγή υποστηρίζει 
ότι θα είναι προτιμότερο τότε «να δούμε τη μεγάλη 
εικόνα». Τι σημαίνει αυτό στην πράξη; Εμμέσως πλην 
σαφώς, οι ευρωπαϊκοί θεσμοί στέλνουν από τώρα μή-
νυμα στην Αθήνα να μην επαναληφθεί η ιστορία του 
2016 με το έκτακτο μέρισμα στους συνταξιούχους, κάτι 
το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να καθυστερήσουν οι δι-
απραγματεύσεις και να υποχρεωθεί ο Έλληνας ΥΠΟΚ 
να στείλει γραπτή δήλωση - δέσμευση ότι δεν θα επα-
ναληφθούν αντίστοιχες ενέργειες στο μέλλον χωρίς να 
έχει προηγηθεί συμφωνία με τους θεσμούς.

ψΗφΙΣΗ ΣΤΟ πΑΡΑ πΕΝΤΕ

«ΚΑΤΑΡγΟύΝ» ΤΗΝ ΕπΙΣΤΡΟφΗ 
φΟΡΟύ! 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                         11/05/2017

Η ΝΑύΤΕΜπΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔA 1                                                              11/05/2017

Τα ενδεχόμενα σενάρια για το καλοκαίρι του 2018
Πρακτικά, οι καθοριστικές διαπραγματεύσεις για τη 
διετία 2019-2020 θα γίνουν στο δεύτερο εξάμηνο του 
2018, καθώς τότε θα ενεργοποιηθεί ο «μηχανισμός» 
πρόβλεψης του πρωτογενούς πλεονάσματος για τη δι-
ετία 2019-2020. Το πάνω χέρι σε αυτή τη διαδικασία 
αναμένεται να έχει το ΔΝΤ (εφόσον βεβαίως κλειδώσει 
η συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα), το οποίο 
εξακολουθεί να τηρεί απαισιόδοξη στάση για την 
πορεία του πρωτογενούς πλεονάσματος. Όπως προ-
κύπτει και από το περιεχόμενο της προκαταρκτικής 
συμφωνίας με τους θεσμούς, τα ενδεχόμενα που θα 
υπάρξουν το καλοκαίρι του 2018 είναι τα εξής: 
1. Να εκτιμηθεί ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 
2018 δεν θα ξεπεράσει το 1,5%. Σε αυτή την περί-
πτωση το 2019 θα ενεργοποιηθεί και το πακέτο με τις 
μειώσεις στις κύριες και επικουρικές συντάξεις και το 
φορολογικό πακέτο με τη μείωση της έκπτωσης φό-
ρου στα 1.250 ευρώ. Όλα τα θετικά μέτρα θα παρα-
μείνουν στα χαρτιά.
2. Να εκτιμηθεί ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 
2018 θα φτάσει στο 2,5%. Σε αυτή την περίπτωση 
θα κοπούν οι συντάξεις και δεν θα ενεργοποιηθεί το 
«καλό πακέτο» του 2019που περιλαμβάνει την αύ-
ξηση των κοινωνικών επιδομάτων, όπως το επίδομα 
τέκνων, το επίδομα στέγασης, τη μείωση της συμμε-
τοχής στα φάρμακα κ.λπ.
3. Να εκτιμηθεί ότι το πρωτογενές πλεόνασμα του 
2019 φτάνει στο 3,5% και χωρίς την περικοπή των 
συντάξεων. Σε αυτή την περίπτωση, η μείωση των 
συντάξεων θα προχωρήσει ούτως ή άλλως, αλλά θα 
ενεργοποιηθεί ταυτόχρονα και το θετικό πακέτο μέ-
τρων του 2019.
Το πρόβλημα που θα κληθεί να λύσει η ελληνική πλευ-
ρά είναι η αμφισβήτηση από την πλευρά των θεσμών 
της «βιωσιμότητας» των πλεονασμάτων. Και στη συ-
ζήτηση για το πλεόνασμα του 2016, οι θεσμοί και ειδι-
κά το ΔΝΤ παραδέχτηκαν τελικώς το +4,2%, ωστόσο 
απέδωσαν την υπεραπόδοση σε μέτρα με εφάπαξ 
χαρακτήρα. Αυτός ήταν και ο βασικός λόγος για τον 
οποίο το πακέτο μέτρων του 2018 συμπεριελήφθη 
τελικώς στη συμφωνία και μάλιστα «ενισχυμένο» με 
μέτρα όπως η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών 
για τους επιτηδευματίες.
• Διαδικασίες «εξπρές» για εργασιακές διαφορές
Την καθιέρωση διαδικασιών «εξπρές», οι οποίες θα 
συντομεύουν την επίλυση διαφορών μεταξύ εργο-
δοτών και εργαζομένων στις περιπτώσεις που οι 
εργοδότες δεν καταβάλλουν μισθούς επικαλούμενοι 
απεργιακές κινητοποιήσεις, δρομολογεί το υπουρ-
γείου Εργασίας με σχετική ρύθμιση που θα περιέχεται 
στο νομοσχέδιο για τα εργασιακά το οποίο θα έρθει 
τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Σύμφωνα με πηγές 
του υπουργείου Εργασίας, θα εξακολουθήσει ρητά να 
απαγορεύεται η ανταπεργία, όπως προβλέπεται στον 

νόμο 1264/82.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν: «Αυτό που προβλέπεται 
στο νομοσχέδιο, το οποίο θα κατατεθεί τις επόμενες 
μέρες στη Βουλή, είναι η επίσπευση της εκδίκασης 
των διαφορών εργαζομένων και εργοδοτών, όταν 
οι εργοδότες επικαλούμενοι απεργία στην επιχείρηση 
δεν καταβάλλουν μισθούς σε εργαζόμενους που δεν 
απήργησαν. Σε αυτές τις περιπτώσεις ήδη οι εργαζό-
μενοι προσφεύγουν στη Δικαιοσύνη για τη διεκδίκηση 
των δεδουλευμένων αποδοχών τους. Η καθιέρωση 
μιας σύντομης δικαστικής διαδικασίας για την επίλυ-
ση της σχετικής διαφοράς θα αποβεί σε όφελος των 
εργαζομένων, όσο και αν κάποιοι επιχειρούν να δη-
μιουργήσουν αρνητικές εντυπώσεις». Σε σχέση με την 
αποκατάσταση του θεσμού των συλλογικών διαπραγ-
ματεύσεων, το νομοσχέδιο θα προβλέπει την άρση 
της αναστολής των δύο βασικών αρχών, δηλαδή της 
αρχής της ευνοϊκότερης ρύθμισης και της αρχής της 
επεκτασιμότητας των κλαδικών συλλογικών συμβά-
σεων εργασίας με τη λήξη του προγράμματος δημοσι-
ονομικής προσαρμογής. Επομένως, όπως αναφέρουν 
κύκλοι του υπουργείου Εργασίας, «από τον Σεπτέμ-
βριο του 2018 οι δύο βασικές αρχές επανέρχονται σε 
ισχύ. Αυτό δεν ήταν ούτε δεδομένο ούτε αυτονόητο, 
καθώς από το 2011 οι δύο αρχές βρίσκονται σε επ’ 
αόριστον αναστολή και δεν θα επανίσχυαν χωρίς νο-
μοθετική παρέμβαση».

Τέλος στις επιστροφές φόρου εισοδήματος βάζει η Ανε-
ξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), δημιουρ-
γώντας ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή με την οποία θα 
συμψηφίζονται αυτόματα οι επιστροφές φόρου με παλιές 
οφειλές, αλλά και με μελλοντικές φορολογικές ή άλλες 
υποχρεώσεις! Η διαδικασία συμψηφισμών θα γίνεται 
μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας «παρακολούθησης 
και διαχείρισης οφειλών» που αναμένεται να ανατεθεί σε 
ιδιωτική εταιρία με δημόσιο διαγωνισμό.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου για την αυτοματοποί-
ηση των διαδικασιών εφαρμογής αναγκαστικών μέτρων 
είσπραξης, κατασχέσεις και πλειστηριασμοί θα «τρέχουν» 
με πλήρως αυτοματοποιημένες διαδικασίες, η φορολογι-
κή διοίκηση θα έχει την πλήρη εικόνα οφειλών 8.000.000 
φορολογουμένων, συμψηφισμοί θα γίνονται άμεσα, ενώ 
θα υπάρχει και η δυνατότητα εκτίμησης του κινδύνου 
οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης. Η ΑΑΔΕ μέσω του νέου 
πληροφοριακού συστήματος θα πραγματοποιεί κάθε χρό-

(Συνέχεια στη σελίδα 16)
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ΡύΘΜΙΣΗ - ΑΝΑΣΑ γΙΑ ΟφΕΙΛΕΣ ΕΩΣ 
20.000 €

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ 
ΣΕΛΙΔΑ 1-22-25                                                 11/05/2017

Κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του κάθε οφειλέτη με 
ληξιπρόθεσμα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την 
εφορία θα είναι η ρύθμιση οφειλών που ετοιμάζουν τα 
συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας και 
θα τεθεί σε εφαρμογή μέσα στο καλοκαίρι - το αργότερο 
τον Αύγουστο. Ασφαλείς πληροφορίες των «Ειδήσεων» 
αναφέρουν ότι η ρύθμιση, που θα αφορά ελεύθερους 
επαγγελματίες και φυσικά πρόσωπα με εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, θα προσφέρει «κούρε-
μα» των προσαυξήσεων και των προστίμων από 20% 
έως 80%, τη δυνατότητα εφάπαξ εξόφλησης για μικρά 
χρέη και κλιμακωτές δόσεις ανάλογα με το ύψος της 
οφειλής και την περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη. 
Σε ό,τι αφορά το ποσοστό του «κουρέματος» των προ-
σαυξήσεων και των προστίμων, ακόμη και στην εφάπαξ 
εξόφληση δεν προβλέπεται ολική διαγραφή (δηλαδή 
στο 100%).
Η ρύθμιση θα επιτρέψει να πάρουν ανάσα χιλιάδες ελεύ-
θεροι επαγγελματίες που δεν έχουν πτωχευτική ικανό-
τητα και έχουν χρέη από 3.000 έως 20.000 ευρώ, καθώς 
θα μπορούν μέσω διμερών συμφωνιών με τον Ενιαίο 
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και τις ΔΟΥ να ρυθμίζουν 
τις οφειλές τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο Κέντρο 
Ασφαλιστικών Εισφορών το 80% των οφειλετών (ήτοι 
493.577 οφειλέτες) έχουν οφειλή έως 30.000 ευρώ ο 
καθένας, ενώ σε 300.000 με 320.000 εκτιμώνται εκείνοι 

νο αυτόματους συμψηφισμούς επιστροφών φόρου εισο-
δήματος με όσες μηνιαίες δόσεις οφειλών ΕΝΦΙΑ πρέπει να 
καταβληθούν και δεν έχουν λήξει, ενώ παράλληλα, αν δεν 
υπάρχουν οφειλές ΕΝΦΙΑ, θα συμψηφίζει τις επιστροφές 
φόρου που εκκρεμούν από προηγούμενο έτος με φόρους 
του τρέχοντος έτους, τους οποίους οφείλουν οι δικαιούχοι 
των επιστροφών.
Δηλαδή, οι επιστροφές φόρου εισοδήματος μπορεί να μην 
καταβάλλονται εντός του έτους, προκειμένου να συμψη-
φιστούν με υποχρεώσεις των δικαιούχων που θα προκύ-
ψουν το επόμενο έτος. Επιπλέον, οι επιστροφές φόρου που 
οφείλονται από το Δημόσιο σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
θα μπορούν να συμψηφίζονται αυτόματα με οφειλές τους 
προς άλλους φορείς του Δημοσίου, όπως ο ΕΦΚΑ. Στην 
επιτάχυνση των διαδικασιών επιβολής αναγκαστικών 
μέτρων είσπραξης (βλέπε κατασχέσεις) θα συμβάλει η 
εφαρμογή διαχείρισης και παρακολούθησης οφειλέτη 
και οφειλών, η οποία θα λειτουργεί στο πλαίσιο του νέου 
συστήματος.
Εικόνα οφειλέτη 
Η εφαρμογή αυτή θα δημιουργεί μια ολοκληρωμένη και 
σύγχρονη (με βάση δεδομένα σε πραγματικό χρόνο) ει-
κόνα οφειλέτη - οφειλών και λοιπών συνδεδεμένων στοι-
χείων, ώστε να είναι δυνατή η περαιτέρω αντιμετώπισή 
τους από το σύστημα. Στο πλαίσιο της παρακολούθησης 
οφειλέτη - οφειλών, η εφαρμογή δύναται να παρουσιάζει 
στοιχεία πιστοληπτικής ικανότητας φορολογουμένου και 
πιθανής διασύνδεσης με το σύστημα ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ, ώστε η 
ικανότητα αυτή να συνεκτιμηθεί στη διαδικασία διαμόρ-
φωσης τάσης για ανεπίδεκτες προς είσπραξη οφειλές.
Η εφαρμογή θα υποστηρίζει τους ελεγκτές της ΑΑΔΕ στην 
πρόσβαση, διαχείριση, επεξεργασία και απεικόνιση οφει-
λών και οφειλετών, και των σχέσεων αστών, ανεξαρτήτως 
της νομικής βάσης της οφειλής (εγγύηση, συνυποχρέωση 
κ.λη). Μεταξύ άλλων, η εφαρμογή θα υποστηρίζει έναν 
μηχανισμό σύνδεσης αρχείων με οποιαδήποτε υπόθεση 
οφειλής και διαχείρισης (π.χ. ιδιωτικά συμφωνητικά, fax, 
πιστοποιητικά κ.λη.), ώστε να επιτυγχάνεται η δημιουργία 
ενός εικονικού ηλεκτρονικού φακέλου υπόθεσης οφειλής, 
όπου θα βρίσκονται συνημμένα όλα τα σχετικά έγγραφα 
(σε πρωτογενή μορφή ή ως αποτέλεσμα ηλεκτρονικής 
σάρωσης).
• Θα φτάνει και το 28% το «χαράτσι» στις εισφορές των 
ελ. επαγγελματιών! 
Τη χαριστική βολή δίνει η κυβέρνηση σε 1.400.000 μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες με το 
νέο «χαράτσι» που επιβάλλει στις ασφαλιστικές εισφορές 
τους, το οποίο φτάνει έως το 27,95%.
Μάλιστα, με τις νέες εισφορές, που θα υπολογίζονται επί 
των ακαθάριστων εισοδημάτων της προηγούμενης χρο-
νιάς, οι επαγγελματίες καλούνται να αποδώσουν στο κρά-
τος (από εισφορές και φόρους) ποσοστό από 46,1% έως 
64,5% των καθαρών κερδών τους! Η επιβάρυνση είναι 
δυσανάλογη των κερδών, καθώς όποιος εμφανίζει κέρ-
δη της τάξης των 5.000 ευρώ θα πληρώσει σε ΕΦΚΑ και 

που έχουν οφειλή έως 20.000 ευρώ και θα μπορούν να 
κάνουν χρήση της ρύθμισης.
Τα κριτήρια που θα καθορίζουν το ύψος των δόσεων και 
το ποσοστό «κουρέματος» των προσαυξήσεων θα είναι, 
σύμφωνα με πληροφορίες, τα εξής: 
- Το ύψος της οφειλής.
- Η οικονομική δυνατότητα που έχει ο οφειλέτης από την 
επαγγελματική του δραστηριότητα.
- Η περιουσιακή κατάσταση του οφειλέτη.
- Η ανάπτυξη της εταιρείας, που θα μετριέται με βάση τις 
πωλήσεις τα τελευταία τρία χρόνια, και η κερδοφορία, 
που θα μετριέται ως αναλογία του EBITDA (κέρδη προ 
τόκων, φόρων και αποσβέσεων).
- Ο κύκλος εργασιών ή το κεφάλαιο και η αναλογία μό-
χλευσης.
Οι βασικοί άξονες
Τα βασικά σημεία της ρύθμισης (η οποία αυτή την πε-
ρίοδο αποτελεί αντικείμενο συνεχών συσκέψεων και θα 
εξειδικευθεί με υπουργική απόφαση που επεξεργάζονται 
τα συναρμόδια υπουργεία) είναι τα ακόλουθα: 
1. Δημιουργείται ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υπο-
βολή από τον ενδιαφερόμενο της αίτησης ένταξης στη 
ρύθμιση. Το πλέον πιθανό είναι η πλατφόρμα να ανοίξει 
την ίδια χρονική περίοδο που θα «τρέξει» η ρύθμιση για 
τον εξωδικαστικό, δηλαδή στις αρχές Αυγούστου. Εάν 
δεν συνδεθούν οι ρυθμίσεις, μπορεί η λειτουργία της να 
ξεκινήσει και εντός Ιουλίου.
2. Δεν θα υπάρχει αναλυτικό πλάνο οφειλής, αλλά θα 
προβλέπεται -μετά τη «διμερή συμφωνία»- η υποβολή 
των απαραίτητων δικαιολογητικών που θα περιγράφει 
η υπουργική απόφαση.
3.  Θα ακολουθείται μια αυτοματοποιημένη διαδικασία 
και βάσει των αντικειμενικών κριτηρίων που θα ζητού-
νται, ο οφειλέτης θα εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο 
μοντέλο ρύθμισης. Από αυτό το μοντέλο θα προκύπτει 
το ποσό των δόσεων που θα καλείται να καταβάλλει, 
καθώς και η διαγραφή ποσοστού προσαυξήσεων και 
προστίμων.
4. Η ρύθμιση θα προβλέπει εφάπαξ εξόφληση της οφει-
λής, αλλά και κλιμακωτές δόσεις, που θα κυμαίνονται 
από 12 έως και 120.
5. Τη δυνατότητα χρήσης των 120 δόσεων δεν θα την 
έχουν όλοι, θα εφαρμόζεται μόνο σε εκείνες τις περι-
πτώσεις που από το αυτοματοποιημένο σύστημα θα 
φαίνεται ότι πληρούν τα κριτήρια για να ενταχθούν. 
Εκτιμήσεις από παράγοντες της αγοράς αναφέρουν ότι 
θα είναι περιορισμένος ο αριθμός εκείνων που θα έχουν 
την ευκαιρία να ρυθμίσουν οφειλή αυτού του ύψους 
μέσα σε διάστημα δεκαετίας.

Εφορία το 64,5% αυτών, ενώ, αντίθετα, κάποιος με κέρδη 
ύψους 150.000 ευρώ τον χρόνο θα αποδώσει στο κράτος 
μικρότερο ποσοστό, δηλαδή το 53,8% των κερδών του.
Κυβέρνηση και δανειστές συμφώνησαν σε νέο τρόπο υπο-
λογισμού των εισφορών, που θα αφανίσει τη μικρομεσαία 
τάξη, ωθώντας όλο και περισσότερους να κλείσουν τις 
επιχειρήσεις τους για να γλιτώσουν τη λαίλαπα των νέων 
εισφορών.
Το παράδοξο του νέου συστήματος είναι ότι ο νέος τρόπος 
υπολογισμού των εισφορών δεν επιβαρύνει καθόλου τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχολουμένους 
με κέρδη άνω των 85.000 ευρώ, λόγω του ότι υπερβαίνουν 
ήδη το ανώτατο όριο. Όμως, επιφέρει παραλογές επιβα-
ρύνσεις στην πλειονότητα των περιπτώσεων που αφορούν 
ασφαλισμένους με μεσαία, αλλά και χαμηλά εισοδήματα.
Συγκεκριμένα, από το 2019 και μετά, οι αυξήσεις εισφορών 
σε σύγκριση με τον ισχύοντα τρόπο υπολογισμού κυμαίνο-
νται από 4,66% έως 27,95%, ενώ στις περισσότερες περι-
πτώσεις η αύξηση είναι άνω του 25%. Οι επιβαρύνσεις για 
το 2018 -έτος στο οποίο θα ισχύσει η μεταβατική περίοδος 
της έκπτωσης 15% στη βάση υπολογισμού των εισφορών- 
είναι λίγο μικρότερες, καθώς κυμαίνονται από 4,88% έως 
13,94%.

(Συνέχεια στη σελίδα 17)
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ΑΝΤΙΣύΝΤΑγΜΑΤΙΚΗ Η πΑΡΑΤΑΣΗ 
ΣύΜβΑΣΕΩΝ ΟΤΑ

www.kathimerini.gr

Αναβλήθηκε για τις 21 Ιουνίου στο Συμβούλιο της Επι-
κράτειας η εκδίκαση της προσφυγής 28 μανιάτικων και 
εθνικών συλλόγων κατά της εγκατάστασης ανεμογεν-
νητριών στη Μάνη (περιοχή NATURA, σημαντική για τη 
μετανάστευση των πουλιών). Στο μεταξύ, με απόφαση 
της γενικής διευθύντριας του Σώματος Επιθεωρητών Πε-
ριβάλλοντος Γ. Κοτίνη διακόπηκαν οι εργασίες κατασκευ-
ής αιολικών πάρκων, με την αιτιολογία ότι απαγορεύονται 
ρητώς, από την ισχύουσα νομοθεσία, κατά την περίοδο 
Μαρτίου - Ιουνίου. Παράλληλα, υποβλήθηκαν μηνύσεις 
στην Εισαγγελία Γυθείου για παραβίαση των περιορισμών 
που θέτει η εγκεκριμένη από το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας μελέτη.
Όπως τονίζουν οι μηνύσαντες, είναι δεδομένο ότι η εγκα-
τάσταση των πρώτων 42 ανεμογεννητριών βιομηχανικού 
τύπου στην κορυφογραμμή του Σαγγιά θα υποβαθμίσει 
τη Μάνη σε βιομηχανική περιοχή, επιφέροντας μη ανα-
στρέψιμες συνέπειες στη φυσική και πολιτισμική κληρο-
νομιά του τόπου μας.
Η διάνοιξη δρόμων και τα εκτεταμένα έργα εκβραχισμών 
με τη χρήση ερπυστριοφόρων, μηχανικών σφυριών και 
δυναμίτη σε περιοχή αναπαραγωγής των πουλιών προ-
καλεί ανεπανόρθωτη βλάβη σε ένα παρθένο μέχρι τώρα 
και προστατευόμενο από διεθνείς συνθήκες οικοσύστημα.

ΑΝΑΣΤΕΛΛΕΤΑΙ Η ΕγΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΑΝΕΜΟγΕΝΝΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗ ΜΑΝΗ
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Αντισυνταγματικές κρίθηκαν ομόφωνα από την Ολομέλεια 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου οι παρατάσεις στις συμβάσεις των 
συμβασιούχων για τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκη-

ΡΑγΔΑΙΕΣ ΕξΕΛΙξΕΙΣ: πΑΡΕΜβΑΣΗ 
ΤΗΣ ΟύΑΣΙγΚΤΟΝ γΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
χΡΕΟΣ

www.imerisia.gr

Η οικονομική κρίση που έχει διαλύσει την Ελλάδα, 
θα συζητηθεί στο πλαίσιο της Συνόδου των επτά πιο 
πλουσίων χωρών του κόσμου (G7) και στη συζήτηση 
θα λάβει μέρος και ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Πο-
λιτειών, που θα είναι ο υπουργός Οικονομικών, Στίβεν 
Μινούτσιν. Η συνάντηση των G7 θα πραγματοποιηθεί 
στις 11 με 13 Μαίου στο Μπάρι της Ιταλίας.
Την αποκάλυψη έκανε υψηλόβαθμος αξιωματούχος 
του αμερικανικού υπουργείου των Οικονομικών, ο 
οποίος ενημέρωσε τους δημοσιογράφους για τις θέ-
σεις των ΗΠΑ επί των θεμάτων που θα συζητηθούν 
στη Σύνοδο.
Στην κλειστή αυτή ενημέρωση, ο αξιωματούχος είπε 
ότι υπάρχει ακόμη δουλειά που πρέπει να γίνει για να 
επανέλθει η χώρα μας στον δρόμο της βιώσιμης ανά-
πτυξης.
Σημείωσε ότι η αμερικανική κυβέρνηση αναμένει την 
τελική συμφωνία της Ελλάδας με τους Θεσμούς, πριν 
κάνει γνωστές τις δικές της θέσεις, οι οποίες αναμένεται 
να διευκρινιστούν και να ανακοινωθούν σύντομα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η αμερικανική 
κυβέρνηση πιστεύει ότι πρέπει να υπάρξει λύση στο 
πρόβλημα τού ελληνικού χρέους, οπότε στο θέμα αυτό 
είναι υποστηρικτική στις θέσεις του Διεθνούς Νομισμα-

6. Στις 12 δόσεις η διαγραφή των προσαυξήσεων θα 
ανέρχεται στο 80%, ενώ στις 120 δόσεις θα περιορί-
ζεται στο 20% επί του ποσού των προσαυξήσεων ή 
των τόκων εκπρόθεσμης καταβολής που έχουν δια-
μορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτη-
σης για υπαγωγή στη ρύθμιση.
7. Υπάρχει το ενδεχόμενο ο οφειλέτης να μην ενταχθεί 
σε καμία ρύθμιση και η αίτησή του να απορριφθεί. 
θα συμβεί σε περίπτωση που δεν θα συγκεντρώνει τα 
κριτήρια.
8. Με την ένταξη στη ρύθμιση θα χορηγείται ασφαλι-
στική ενημερότητα στους οφειλέτες, θα αναστέλλεται 
η λήψη αναγκαστικών μέτρων, καθώς και η συνέχιση 
της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί απαιτή-
σεων, κινητών και ακινήτων, εναντίον τους. Επίσης, 
θα αναστέλλεται κάθε ποινική δίωξη και θα αναβάλ-
λεται η εκτέλεση ποινής που επιβλήθηκε για τις συ-
γκεκριμένες οφειλές.
9. Γιατροί, δικηγόροι, συμβολαιογράφοι, αρχιτέκτο-
νες, μηχανικοί, λογιστές, δημοσιογράφοι και καλ-
λιτέχνες, μεταξύ άλλων, θα μπορούν να ρυθμίσουν 
τις οφειλές τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά 
ταμεία με αυτόν τον τρόπο, εφόσον έχουν εισόδημα 
από επιχειρηματική δραστηριότητα.

σης, με το σκεπτικό ότι το Σύνταγμα απαγορεύει ρητά τόσο τις 
παρατάσεις των εν λόγω συμβάσεων, όσο και τις μονιμοποιή-
σεις των επί συμβάσει υπαλλήλων.
Η απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου, η οποία αποκλείει 
ουσιαστικά τη δυνατότητα παρατάσεων στις συμβάσεις των 
συμβασιούχων των ΟΤΑ –υπολογίζονται σε περίπου 15 χι-
λιάδες– που είχαν προβλεφθεί σε πρόσφατους νόμους (επί 
υπουργίας Γιώργου Κατρούγκαλου), παράγει συνέπειες για 
τους χιλιάδες συμβασιούχους των ΟΤΑ, καθώς απαγορεύει 
και την πληρωμή τους για όσο χρόνο κρίνεται ότι οι συμβάσεις 
τους παρατάθηκαν παράνομα.
Δηλαδή, η Ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποφάσισε 
ότι δεν μπορούν καν να πληρωθούν όσοι συμβασιούχοι πα-
ρείχαν έργο με παράταση, έστω για έναν χρόνο, των συμβά-
σεών τους, κατά παράβαση του Συντάγματος, ενώ εμποδίζει 
τόσο την παράταση των συμβάσεών τους όσο και τη μονιμο-
ποίησή τους.
Η κυβέρνηση με συνεχείς παρεμβάσεις προσπαθεί να υπερβεί 
τον σκόπελο των συμβασιούχων στους δήμους και να επιβά-
λει την ανανέωση των συμβάσεών τους. Πρόκειται για χιλιά-
δες συμβασιούχους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί με οκτάμηνες 
συμβάσεις το 2015. Οταν έληξαν οι συμβάσεις δόθηκε παρά-
ταση, με κυβερνητική παρέμβαση, μέχρι τα τέλη του 2016. 
Στη συνέχεια η κυβέρνηση προχώρησε με νομοθετική ρύθμι-
ση σε νέα παράταση μέχρι τα τέλη του 2017, παρά τις αντιδρά-
σεις πολλών δημοτικών αρχών. Ηδη τα προβλήματα, όμως, 
είχαν εμφανιστεί και με επιμέρους συγκεκριμένες αποφάσεις 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έκρινε ως αντισυνταγματικές 
τις ρυθμίσεις, καθώς μετά την ολοκλήρωση διετίας δεν μπο-
ρούσε να υπάρξει ανανέωση εργασίας συμβασιούχου.
Η κυβέρνηση έφτασε στο σημείο να περάσει τροπολογία σε 
άσχετο νόμο, η οποία καθόριζε πως «οι συμβάσεις παρατεί-
νονται αυτοδικαίως μέχρι και τις 31.12.2017, κατά παρέκ-
κλιση κάθε άλλης διάταξης»! Οταν μάλιστα εμφανίστηκαν 
αντιδράσεις από δημοτικές αρχές, ο υπουργός Εσωτερικών 
Πάνος Σκουρλέτης έστειλε εγκύκλιο προς τις αποκεντρωμέ-
νες διοικήσεις της χώρας, με την οποία υπογράμμιζε πως η 
παράταση των εν λόγω συμβάσεων των εργαζομένων στην 
καθαριότητα είναι υποχρεωτική. «Επειδή στην υπηρεσία μας 
έχουν περιέλθει ερωτήματα προφορικά και γραπτά σχετικά με 
την άρνηση εφαρμογής του άρθρου 16 του ν. 4429/2016, εκ 
μέρους των ΟΤΑ, που προβαίνουν είτε επιλεκτικά σε μερική 
παράταση των οικείων συμβάσεων είτε στη λήψη απόφασης 
περί μη παράτασης των συμβάσεων του συνόλου του απα-
σχολουμένου στην καθαριότητα προσωπικού που έχει τις 
νόμιμες προϋποθέσεις, παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για 
τυχόν απαραίτητες ενέργειες στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων 
σας», αναφερόταν χαρακτηριστικά.

τικού Ταμείου.
Είναι σημαντικό ότι ο αξιωματούχος γνώριζε το ελλη-
νικό ζήτημα. Μας είπε ότι αυτό που έχει παρατηρήσει 
μέχρι σήμερα είναι η πρόοδος στον «τομέα των πολι-
τικών, αλλά αυτό -όπως τόνισε- δεν αποτελεί ολοκλη-
ρωμένη συμφωνία».
Σύμφωνα με πληροφορίες από πηγές εκτός ΔΝΤ, «δεν 
έχει κλείσει για μετά το 2018 το θέμα των πλεονασμά-
των». Μας υπογράμμισαν ότι «ό,τι ακούγεται αφορά 
και εκφράζει επιθυμίες και απόψεις των υπολοίπων 
δανειστών».
Οι πηγές εκτός Ταμείου μας είπαν ότι «αυτή τη στιγμή 
η διαπραγμάτευση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, χωρίς 
κανείς να γνωρίζει που θα καταλήξει». Δεν έχει συμ-
φωνηθεί ακόμα τίποτα, τόνισαν οι πηγές.


