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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

-«Από τη νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, που θα 
φτάσει στο επίπεδο του 61% πλήττονται τα χαμηλά και τα 
μεσαία εισοδήματα» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώρ-
γος Στασινός,  επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι κατέρρευσε η 
κυβερνητική επιχειρηματολογία, που έλεγε ότι με τις αυξήσεις 
των εισφορών ουσιαστικά πληρώνουν οι έχοντες και κατέχο-
ντες. Μιλώντας στους δημοσιογράφους,  εκ μέρους όλων των 
εκπροσώπων των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέ-
ων, που παραβρέθηκαν στην συνάντηση, η οποία πραγματο-
ποιήθηκε χθες το μεσημέρι στο ΤΕΕ, για τον συντονισμό των 
κινητοποιήσεων κατά των νέων ρυθμίσεων για το ασφαλι-
στικό, ο πρόεδρος του ΤΕΕ έθεσε θέμα προσωπικών ευθυνών 
τόσο για τους εισηγητές των νέων ρυθμίσεων για το ασφαλι-
στικό, όσο και για όσους ψηφίσουν τα νέα μέτρα στη Βουλή. 
Ο Γ. Στασινός τόνισε χαρακτηριστικά: «επιτέλους πρέπει όλοι 
να πάρουν την ευθύνη και να τοποθετηθούν. Να τοποθε-
τηθούν όλοι οι έλληνες βουλευτές».  Παράλληλα  ο Βασίλης 

Αλεξανδρής, πρόεδρος του ΔΣΑ και πρόεδρος της Ολομέλει-
ας των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας, μιλώντας στους 
εκπρόσωπους των μέσων ενημέρωσης επίσης εκ μέρους των 
εκπροσώπων των επιστημονικών και επαγγελματικών φορέ-
ων της χθεσινής συνάντησης, αφού υπογράμμισε το  «πλήρες 
αδιέξοδο  του ασφαλιστικού, ζήτησε «πλήρη αναθεώρηση 
του ΕΦΚΑ», και «μια νέα συζήτηση για το ασφαλιστικό σύ-
στημα, που θα συμμετέχουν αυτοί που θίγονται και αυτοί που 
πλήττονται», τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι: «νικητές σε αυτό 
το σύστημα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνον αποτυχίες». 

Στη συνάντηση των εκπροσώπων των επιστημονικών και 
επαγγελματικών φορέων της χώρας, που πραγματοποιήθηκε 
χθες, στα κεντρικά γραφεία του ΤΕΕ υπογραμμίστηκε ότι  «οι 
νέες ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό επιβαρύνουν υπέρμετρα 
το σύνολο των ασφαλισμένων και οδηγούν σε κατάρρευση 
το ασφαλιστικό σύστημα». Ταυτόχρονα, οι φορείς καλούν σε 
μαζική συμμετοχή στη γενική απεργία της 17ης Μαΐου. Όπως 
σημειώνει το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε σχετικό ρεπορτάζ οι εκπρόσωποι 
των επιστημονικών φορέων της χώρας τόνισαν ότι «η κυβέρ-
νηση μέσα σε 4 μόλις μήνες λειτουργίας του ΕΦΚΑ, έρχεται 
και αυξάνει έως 61% τις εισφορές, επιβαρύνοντας αυτούς 
που υποτίθεται ότι θα ευνοούσε το νέο ασφαλιστικό, δηλαδή 
τα μικρά και μεσαία εισοδήματα». Όπως επεσήμαναν, «είναι 
απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιβάλλει ασφαλι-
στικές εισφορές στα έξοδα των επαγγελματιών, μέσω της μη 
αναγνώρισης των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμε-
νου έτους, δηλαδή σε εισόδημα που δεν υπάρχει». Δυστυχώς, 
πλέον, από το «κίνημα δεν πληρώνω» οδηγούμαστε στο 
«κίνημα δεν έχω να πληρώσω», αναφέρθηκε χαρακτηριστι-
κά. Όπως έγινε γνωστό, κατά τη συζήτηση αναδείχθηκε ότι 
«η κυβέρνηση και οι πολιτικοί που χειρίστηκαν το ασφαλι-
στικό, όπως ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, οι υπουργοί 
Γιώργος Κατρούγκαλος και Έφη Αχτσιόγλου, ο υφυπουρ-
γός Τάσος Πετρόπουλος έχουν προσωπική ευθύνη για την 
αφαίμαξη του συνόλου της ελληνικής οικονομίας μέσα από 
το ασφαλιστικό», ενώ όπως υπογραμμίστηκε, «προσωπική, 
ονομαστική, ευθύνη θα έχουν όσοι βουλευτές ψηφίσουν 
αυτά τα καταστροφικά μέτρα». Οι εκπρόσωποι των επιστημο-
νικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας καλούν όλους 
τους επιστήμονες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους 
αυτοαπασχολούμενους να συμμετέχουν δυναμικά στη γενική 
απεργία της Τετάρτης 17 Μαΐου 2017, κατά των νέων μέτρων 
της κυβέρνησης. «Να βρεθούμε όλοι μαζί στο δρόμο, είναι η 
τελευταία ευκαιρία», τόνισαν χαρακτηριστικά, ενώ όπως έγινε 
γνωστό, «θα γίνει κάθε απαραίτητη νομική ενέργεια, σε κάθε 
βαθμό της δικαιοσύνης, για την ακύρωση αυτών των παρά-
λογων και ανεφάρμοστων μέτρων». 

Αναλυτικά στη σελ 3 

Η ΚυβΕΡΝΗΣΗ ΑυξΑΝΕΙ ΕΩΣ 61% ΤΙΣ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣφΟΡΕΣ – 
ΟΛΟΙ ΣΤΟυΣ δΡΟΜΟυΣ ΣΤΙΣ 17 ΜΑΐΟυ – πΡΟΣΩπΙΚΗ ΕυΘυΝΗ ΟΣΩΝ 
χΕΙΡΙΣΤΗΚΑΝ ΚΑΙ ΟΣΩΝ ψΗφΙΣΟυΝ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ

ΤΕΥΧΟΣ 1300 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12 ΜΑΐΟυ 2017

δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3 
Επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς για το Ασφαλι-
στικό: η κυβέρνηση αυξάνει έως 61% τις ασφαλιστικές 
εισφορές – όλοι στους δρόμους στις 17 Μαΐου – προ-
σωπική ευθύνη όσων χειρίστηκαν και όσων ψηφίσουν 
τα νέα μέτρα
Σελ 4 
Το  ΕΜΠ γιορτάζει τα 180 χρόνια από την ίδρυσή του 
(1837-2017). Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων
Σελ 5 
Πράσινο φως από την Κομισιόν στην πώληση του 24% 
του ΑΔΜΗΕ στην κινέζικη  State Grid
Ενδιαφέρον υπό όρους των ΕΛΠΕ για τις αποθήκες της 
Jetoil
Σελ 6 
ΥΠΕΝ: Καμία αύξηση στα τιμολόγια ρεύματος- Το 2021 
η ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης-Πελοποννήσου
Θέματα διαχείρισης αποβλήτων στο επίκεντρο της συ-
νάντησης των Σ. Φάμελλου και H.-J. Fuchtel
Στην Αθήνα το Ευρω–μεσογειακό Συνέδριο Καινοτομί-
ας από τον Enterprise Greece
Σελ 7 
Attica Bank: Κάλυψη κεφαλαιακών αναγκών και διαχεί-
ριση καταγγελθέντων δανείων από ειδική εταιρεία
Σελ  8 
Άδεια λειτουργίας από την ΤτΕ  έλαβε η πλατφόρμα 
διαχείρισης εταιρικών μη-εξυπηρετούμενων δανείων 
Pillarstone
Σελ  9 
Ανακοίνωση ΣΑΤΕ για τις υπερβολικές εκπτώσεις και τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό στα Δημόσια Έργα 
Σελ 10
A. Άνσιπ: Ζήτημα δημοκρατίας η ανάπτυξη των νέων 
ψηφιακών τεχνολογιών
Σελ 11 
Μικρός αριθμός αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες
Το ΕΠΙΣΕΥ του ΕΜΠ  στο νέο ευρωπαϊκό ερευνητικό 
πρόγραμμα interACT 
Σελ 12 
Από την ΕΕ Εαρινές οικονομικές προβλέψεις 2017: στα-
θερή ανάπτυξη στον ορίζοντα
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ 14,15,16
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

Τονίστηκε στη χθεσινή συνάντηση στο ΤΕΕ, των εκπροσώπων επιστημονικών και 
επαγγελματικών φορέων για το Ασφαλιστικό

Β. Αλεξανδρής Πρόεδρος ΔΣΑ: σε πλήρες 
αδιέξοδο το ασφαλιστικό. Νικητές 
σε αυτό το σύστημα δεν υπάρχουν. 
Υπάρχουν μόνον αποτυχίες

Γ. Στασινός Πρόεδρος ΤΕΕ: κατέρρευσε 
η κυβερνητική επιχειρηματολογία, που 
έλεγε ότι με τις αυξήσεις των εισφορών 
ουσιαστικά πληρώνουν οι έχοντες και 
κατέχοντες



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
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προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

9 - 10 Ιουνίου 
2017

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

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

10 - 11 Ιουνίου 
2017

Εκδήλωση: Προσβασιμότητα  στο δημό-
σιο χώρο  
χΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ομάδα p_public, υπό την αιγίδα του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων

28 Ιουνίου – 1η 
Ιουλίου 2017

Συνέδριο για το Περιβάλλον και τους Φυ-
σικούς Πόρους 
ΑΘΗΝΑ

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Διε-
θνές Κέντρο Έρευνας για το Περιβάλλον 
και την Οικονομία

ΣυΜπΟΣΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟυ 
ΣΗΜΑΤΟΣ

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

press@central.tee.gr

ΗΜΕΡΙδΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚυΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ημερίδα με θέμα: «Κυκλική Οικονομία - Δημιουργώ-
ντας Αξία» διοργανώνουν στις 19 Μαΐου 2017 (στο 
Porto Palace, στη Θεσσαλονίκη) η Greenagenda.
gr και η εταιρεία SGT Symeon Tsomokos SA, με την 
υποστήριξη του Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής στην Ελλάδα και υπό την αιγίδα του Συνδέσμου 
Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). 
Η εκδήλωση πραγματοποιείται εν όψει της πράσινης 
εβδομάδας Green Week 2017, της μεγαλύτερης ετή-
σιας ευκαιρίας για διάλογο και συζήτηση της Ευρω-
παϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής, που διοργανώνε-
ται από 29 Μαΐου έως 2 Ιουνίου 2017.
Η ημερίδα -τονίζεται σε ανακοίνωση- θα εξετάσει 
τρόπους και την οργανωτική υποδομή, μέσω των 
οποίων οι επιχειρήσεις θα επιτύχουν βιώσιμη ανά-
πτυξη και ταυτόχρονα θα επιδείξουν περιβαλλο-
ντική υπευθυνότητα, ώστε να καταγράψουν θετικό 
οικονομικό αποτέλεσμα.  Η εκδήλωση είναι επίκαιρη 
πολύ περισσότερο στη Θεσσαλονίκη, όπου δραστη-

ριοποιούνται κατά κόρον διεθνοποιημένες και εξω-
στρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις, με ιδιαίτερη εμβέ-
λεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
  Στόχος της εκδήλωσης είναι να φέρει σε επαφή τις 
επιχειρήσεις της περιοχής με τεχνοκράτες και ακα-
δημαϊκούς, οι οποίοι ασχολούνται συστηματικά με 
τα θέματα της Κυκλικής Οικονομίας. Ακόμη, σκοπός 
είναι να αναδειχθούν πρακτικοί τρόποι με τους οποί-
ους οι επιχειρήσεις θα αντιμετωπίσουν με δημιουρ-
γικό τρόπο σύγχρονες προκλήσεις όπως η μετάβαση 
σε συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, η 
βιώσιμη διαχείριση πόρων, η ολοκληρωμένη δια-
χείριση αποβλήτων. Επίσης, στόχος είναι να ευαι-
σθητοποιηθεί η κοινωνία και οι επιχειρήσεις για πε-
ριβαλλοντικά θέματα, αλλά και να αναδειχθούν και 
να προβληθούν οι δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Θεματικές ενότητες:
-Κυκλική Οικονομία και Εξορύξεις- Διαχείριση Βι-
ομηχανικών Αποβλήτων (Circular Economy and 
Mining - Industrial Waste Management)
-Καλές Πρακτικές στην Κυκλική Οικονομία (Good 
Practices in Circular Economy)
-Ο δρόμος προς μία Βιώσιμη Ενεργειακή Πολιτική για 
μία Κοινωνία Μηδενικών
Αποβλήτων (Towards a Sustainable Energy Policy 
for a Zero Waste Society)
-Ενεργειακή Απόδοση σε Κτήρια Κατοικίας (Energy 
Efficiency in Residential Buildings)
Πληροφορίες: www.circulareconomy.gr

Στις 31 Μαΐου 2017 (στο αμφιθέατρο του Ιδρύματος Ευγενί-
δου, Λ. Συγγρού 387, Π. Φάληρο, στις 9.30 π.μ.) θα πραγμα-
τοποιηθεί το Συμπόσιο με θέμα: «Η Αξία και η Δυναμική του 
Ελληνικού Σήματος στην Ανάπτυξη της Οικονομίας», από το 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών και την Ελληνική Ακαδημία 
Μάρκετινγκ.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «σκοπός του είναι η ανά-
δειξη της αναπτυξιακής διάστασης της εθνικής προέλευσης 
ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας, η διάχυση του θεσμού του 
Σήματος Ελληνικού Προϊόντος και η προβολή της κλαδικότη-
τας στην ανάπτυξη.
Στο πλαίσιο του συμποσίου, κορυφαία επιχειρηματικά στε-
λέχη και πανεπιστημιακοί θα παρουσιάσουν και θα σχολιά-
σουν το θεσμικό πλαίσιο “Made in”, το θεσμό του Σήματος 
Ελληνικού Προϊόντος, καθώς και επιτυχημένες στρατηγικές 
Εξωστρέφειας, Καινοτομίας και Branding.
Το συμπόσιο τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης, ενώ υποστηρικτές είναι ο Πανελλήνιος 
Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΠΣΕ), ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βο-
ρείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), ο Ελληνικός Σύνδεσμος Βιομηχανιών 
Επώνυμων Προϊόντων (ΕΣΒΕΠ), η Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ 
ΜΑΣ,  το «Κίνημα  Πολιτών - Καταναλώνουμε ό,τι παράγου-
με» και η Συμμαχία για την Ελλάδα. 
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ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΙ ΑπΟφΑΣΙΣΤΗΚΕ ΣΤΗ χΘΕΣΙΝΗ ΣυΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΕΚπΡΟΣΩπΩΝ ΕπΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕπΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ φΟΡΕΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ ΓΙΑ 
ΤΟ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΟ 

Συνάντηση για το συντονισμό των επιστημονικών και 
επαγγελματικών φορέων κατά των νέων ρυθμίσεων για το 
ασφαλιστικό που επιβαρύνουν υπέρμετρα το σύνολο των 

ασφαλισμένων και οδηγούν σε κατάρρευση το ασφαλιστικό 
σύστημα, πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στα γραφεία 
του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας. Οι εκπρόσωποι των 
επιστημονικών φορέων της χώρας τόνισαν ότι η κυβέρνη-
ση μέσα σε 4 μόλις μήνες λειτουργίας του ΕΦΚΑ έρχεται και 
αυξάνει έως 61% τις εισφορές, επιβαρύνοντας αυτούς που 

υποτίθεται ότι θα ευνοούσε το νέο ασφαλιστικό, δηλαδή τα 
μικρά και μεσαία εισοδήματα. Σύμφωνα με όσα ανέφεραν οι 
εκπρόσωποι των επαγγελματικών φορέων της χώρας είναι 
απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιβάλλει ασφαλι-
στικές εισφορές στα έξοδα των επαγγελματιών, μέσω της μη 
αναγνώρισης των ασφαλιστικών εισφορών του προηγούμε-
νου έτους, δηλαδή σε εισόδημα που δεν υπάρχει! Δυστυχώς 
πλέον από το  «κίνημα δεν πληρώνω» οδηγούμαστε στο 
«κίνημα δεν έχω να πληρώσω», αναφέρθηκε χαρακτηριστι-
κά. Κατά τη συζήτηση αναδείχθηκε ότι η Κυβέρνηση και οι 
πολιτικοί που χειρίστηκαν το Ασφαλιστικό όπως ο Πρωθυ-
πουργός Αλέξης Τσίπρας, οι Υπουργοί Γιώργος Κατρούγκα-
λος και Έφη Αχτσιόγλου, ο Υφυπουργός Τάσος Πετρόπουλος 
έχουν προσωπική ευθύνη για την αφαίμαξη του συνόλου της 
ελληνικής οικονομίας μέσα από το ασφαλιστικό. Προσωπική, 
ονομαστική, ευθύνη θα έχουν όσοι βουλευτές ψηφίσουν 
αυτά τα καταστροφικά μέτρα. Οι εκπρόσωποι των επιστημο-
νικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας καλούν όλους 

τους επιστήμονες, τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους 
αυτοαπασχολούμενους να συμμετέχουν δυναμικά στη γενική 
απεργία της Τετάρτης 17 Μαΐου 2017, κατά των νέων μέτρων 
της κυβέρνησης. «Να βρεθούμε όλοι μαζί στο δρόμο, είναι η 
τελευταία ευκαιρία», τόνισαν χαρακτηριστικά. Η συμμετοχή 
στην κινητοποίηση της Τετάρτης 17/5 θα είναι η δυναμική 
απάντηση του συνόλου της κοινωνίας στα καταστροφικά μέ-
τρα. Αλλά οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς της χώ-
ρας θα δώσουν και ακόμη μία μάχη: θα γίνει κάθε απαραίτητη 
νομική ενέργεια, σε κάθε βαθμό της δικαιοσύνης, για την ακύ-
ρωση αυτών των παράλογων και ανεφάρμοστων μέτρων. 

ΑυξΑΝΟυΝ ΤΙΣ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣφΟΡΕΣ ΣΤΟ 61% ΚΑΙ πΛΗΤΤΟυΝ ΤΑ χΑΜΗΛΑ ΚΑΙ ΤΑ 
ΜΕΣΑΙΑ ΕΙΣΟδΗΜΑΤΑ,  υπΟΓΡΑΜΜΙΣΕ Ο πΡΟΕδΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ

-«Από τη νέα αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, που θα 
φτάσει στο επίπεδο του 61% πλήττονται τα χαμηλά και τα 
μεσαία εισοδήματα» υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώρ-
γος Στασινός σε δηλώσεις του προς τους δημοσιογράφους. 
Συγκεκριμένα εκ μέρους όλων των εκπροσώπων των επιστη-
μονικών και επαγγελματικών φορέων, που παραβρέθηκαν 
στην συνάντηση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΕ, για τον 
συντονισμό των κινητοποιήσεων κατά των νέων ρυθμίσεων 
για το ασφαλιστικό, ο Γιώργος Στασινός Πρόεδρος του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ)  και ο Βασίλης Αλεξανδρής  
Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (ΔΣΑ) και 
Πρόεδρος της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων της 
χώρας, προέβησαν σε δηλώσεις προς τους δημοσιογράφους. 
Αναλυτικά οι δηλώσεις τους έχουν ως εξής: 

-Γιώργος Στασινός πρόεδρος ΤΕΕ: «Η κυβέρνηση έλεγε 
ότι με τις αυξήσεις των εισφορών ουσιαστικά πληρώνουν οι 
έχοντες και κατέχοντες Αυτή την στιγμή με αύξηση των ει-
σφορών,  που θα φτάσει στο επίπεδο του 61% πλήττονται τα 
χαμηλά και τα μεσαία εισοδήματα. Επιτέλους πρέπει όλοι να 
πάρουν την ευθύνη και να τοποθετηθούν. Να τοποθετηθούν 
όλοι οι έλληνες βουλευτές».

-βασίλης Αλεξανδρής πρόεδρος δΣΑ:  «Το πολυδια-
φημισμένο οικοδόμημα του ΕΦΚΑ το οποίο αποτέλεσε για 
τη νέα ασφαλιστική πολιτική το κόσμημα, απεδείχθη ότι είναι 
μία καταστροφική πολιτική χωρίς διέξοδο και χωρίς λύσεις 
Το γεγονός ότι επιβαρύνονται με νέες ασφαλιστικές εισφορές, 
με δημευτικά χαρακτηριστικά, οι χαμηλόμισθοι, οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες, οι άνθρωποι που έχουν περιορισμένα εισοδή-
ματα και έχουν φτάσει και έχουν ξεπεράσει το όριο της φτώ-
χειας αποδεικνύει ότι τα όρια της απαισιοδοξίας έχουν κατά 
πολύ ξεπεραστεί και οδηγούμεθα σε πλήρες αδιέξοδο. Νο-
μίζω ότι χρειάζεται πλήρης αναθεώρηση του ΕΦΚΑ, μια νέα 
συζήτηση για το ασφαλιστικό σύστημα, που θα συμμετέχουν 
αυτοί που θίγονται και αυτοί που πλήττονται. Νικητές σε αυτό 
το σύστημα δεν υπάρχουν. Υπάρχουν μόνον αποτυχίες».
  
ΟΙ ΕπΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕπΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ φΟΡΕΙΣ 
πΟυ ΣυΜΜΕΤΕΙχΑΝ ΣΤΗ ΣυΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣφΑ-
ΛΙΣΤΙΚΟ  
Στην συνάντηση, για το συντονισμό των επιστημονικών και 
επαγγελματικών φορέων κατά των νέων ρυθμίσεων για το 
ασφαλιστικό, που επιβαρύνουν υπέρμετρα το σύνολο των 
ασφαλισμένων και οδηγούν σε κατάρρευση το ασφαλιστι-

κό σύστημα,  η πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι στα 
γραφεία του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας συμμετείχαν 
πρόεδροι και εκπρόσωποι των εξής επιστημονικών και επαγ-
γελματικών φορέων. Αναλυτικά εκπροσωπήθηκαν οι φορείς:
-Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
-Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
-Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
-Ολομέλεια Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, 
-Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 
-Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, 
-Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία, 
-Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, 
-Πανελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, 
-Πανελλήνιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, 
-Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, 
-Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, 
-Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών, 
-Δικαστικοί Επιμελητές Αττικής, 
-Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, 
-Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγ-
γελματιών.

Η κυβέρνηση αυξάνει έως 61% 
τις ασφαλιστικές εισφορές. 
Δυστυχώς πλέον από το  «κίνημα 
δεν πληρώνω» οδηγούμαστε στο 
«κίνημα δεν έχω να πληρώσω».

Προσωπική, ονομαστική, ευθύνη 
έχουν όσοι χειρίστηκαν και όσοι 
βουλευτές ψηφίσουν αυτά τα 
καταστροφικά μέτρα

Όλοι στους δρόμους στις 17 Μαΐου. Η συμμετοχή στην κινητοποίηση της ερχόμενης Τετάρτης θα είναι η δυναμική 
απάντηση του συνόλου της κοινωνίας στα καταστροφικά μέτρα

Σε πλήρες αδιέξοδο το πολυδιαφημισμένο οικοδόμημα του ΕΦΚΑ τόνισε ο πρόεδρος του ΔΣΑ Β. Αλεξανδρής 
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ΤΟ  ΕΜπ ΓΙΟΡΤΑζΕΙ ΤΑ 180 χΡΟΝΙΑ ΑπΟ ΤΗΝ ΙδΡυΣΗ ΤΟυ (1837-2017)
Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το μεγαλύτερο τεχνολογικό 
ίδρυμα της χώρας, με την ευκαιρία της 180ης επετείου από 
την ίδρυσή του, οργανώνει μια σειρά από εκδηλώσεις και 
δράσεις σε συνεργασία με τις Σχολές του Ιδρύματος με κύ-
ριο στόχο να αναδειχθούν η ιστορική-εθνική διαδρομή του 
Ε.Μ.Π., το αδιάλειπτο, από την ίδρυσή του μέχρι και σήμερα, 
εκπαιδευτικό, ερευνητικό και τεχνολογικό έργο και η διαχρο-
νική συμβολή του στην αντιμετώπιση των κοινωνικών και 
αναπτυξιακών αναγκών της χώρας.  Σε σχετικό δελτίο Τύπου 
σημειώνεται ότι οι εκδηλώσεις του Ε.Μ.Π. ξεκίνησαν την 6η 
Μαΐου στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, με 
μια εκδήλωση για τους μεταλλωρύχους του κόσμου, αφε-
νός σε ανάμνηση του γεγονότος ότι το Πολυτεχνείο ξεκίνησε 
ως σχολείο μαστόρων και αφετέρου σε ένδειξη σεβασμού 
προς όλους τους εργαζόμενους και ιδιαίτερα αυτούς που 
εργάζονται σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.  Τον Ιούνιο 
στο Μέτσοβο το Ε.Μ.Π. τιμά τη μνήμη και αναδεικνύει την 
προσφορά των μετσοβιτών ευεργετών του, ανακοινώνοντας 
παράλληλα τα νεότερα αποτελέσματα της διαρκούς ερευνη-
τικής προσπάθειας για την αναστήλωση ενός ηπειρώτικου 
συμβόλου, του Γεφυριού της Πλάκας. Τον Ιούλιο το Ε.Μ.Π., 
που ενθαρρύνει και προβάλλει τη νεανική δημιουργικότητα, 

ιδιαίτερα αυτή που χρησιμοποιεί τις προηγμένες ψηφιακές τε-
χνολογίες, διοργανώνει στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρ-
κο Λαυρίου, 48ωρο μαραθώνιο διαγωνισμό φαντασίας, δη-
μιουργικότητας και τεχνολογίας καλώντας νέες και νέους να 
συμμετέχουν στο σχεδιασμό video και board games , σε θέμα 
που θα «αποκαλυφθεί» στην έναρξη του διαγωνισμού.  Το Σε-
πτέμβριο, το Ε.Μ.Π. «ανοίγει τις πόρτες του» για ένα τριήμερο 
στους γονείς και μαθητές, αλλά και στο ευρύτερο κοινό, πα-
ρουσιάζοντας εντυπωσιακά επιτεύγματα της σύγχρονης επι-
στήμης από τους ίδιους τους δημιουργούς τους, σε ελεύθερες 
επισκέψεις και προγραμματισμένες περιηγήσεις. Οι επισκέπτες 
θα έχουν την ευκαιρία να δουν τον  «κόσμο του αύριο», όπως 
«γεννιέται» καθημερινά, σε ορισμένα από τα καλύτερα Εργα-
στήρια της Ελλάδας και του κόσμου και να γνωρίσει τη μεγά-
λη δύναμη του Πολυτεχνείου, τους νέους ερευνητές του.  Στο 
τέλος του χρόνου, οργανώνεται έκθεση ζωγραφικής με έργα 
μεγάλων Ελλήνων ζωγράφων που υπήρξαν καθηγητές της 
Αρχιτεκτονικής Σχολής, όπως ο Νίκος  Χατζηκυριάκος-Γκίκας 
και ο Νίκος Εγγονόπουλος, αναδεικνύοντας έτσι τη σημαντική 
συμβολή του Ε.Μ.Π. στην τέχνη, η οποία είναι άγνωστη στο 
ευρύτερο κοινό αφού έχει αναγνωρισθεί κυρίως η τεχνολο-
γική και εκπαιδευτική του διάσταση. Σταθμοί στην πορεία 

του εορτασμού των 180 ετών του Πολυτεχνείου είναι οι 
προγραμματιζόμενες εκδηλώσεις των Σχολών του, με τα Ερ-
γαστήρια και τους ανθρώπους τους, που αποτελούν το Ε.Μ.Π.  
Από τον Ιούλιο μέχρι το Δεκέμβριο, θα οργανωθούν Ημερί-
δες, Συνέδρια και επισκέψεις σε Εργαστήρια από τις Σχολές 
Πολιτικών, Μηχανολόγων, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών, Αρχιτεκτόνων, Χημικών, Αγρο-
νόμων-Τοπογράφων και Μεταλλειολόγων- Μεταλλουργών 
Μηχανικών, εκεί στη βάση του Ε.Μ.Π. όπου αναδεικνύεται το 
έργο, η πορεία και οι προκλήσεις του αύριο που αντιμετωπί-
ζουν οι Σχολές του. Παράλληλα, κατά τη διάρκεια του 2017, 
θα πραγματοποιούνται σημαντικές καλλιτεχνικές εκδηλώσεις.  
Οι εορταστικές εκδηλώσεις για τα 180 χρόνια από την ίδρυση 
του Ε.Μ.Π. θα ολοκληρωθούν με την Κεντρική Εκδήλωση 
στις 12 Δεκεμβρίου 2017, η οποία θα είναι αφιερωμένη στο 
καθήκον του Ε.Μ.Π. να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του 
21ου αιώνα και στην οποία θα επιβεβαιώσει ότι θα εξακολου-
θήσει να συνεισφέρει στην κοινωνική και παραγωγική ανόρ-
θωση της χώρας σε μια από τις πιο δύσκολες περιόδους της, 
παραμένοντας σταθερά εμπρός στις απαιτήσεις του αύριο για 
εκπαίδευση, έρευνα και κοινωνική προσφορά. 

πΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

6 Μαΐου
«Μεταλλωρύχοι του κόσμου- Ιχνηλατώντας την ταυτότητά τους μέσα από την τέχνη» 
στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. 

23 Ιουνίου
«Η συμβολή των μετσοβιτών ευεργετών  στην ίδρυση και την ανάπτυξή του Ε.Μ.Π.» 
στο ΜΕΚΔΕ, Μέτσοβο.

2 Ιουλίου Εορτασμός για τα 130 χρόνια της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

7-9 Ιουλίου
GameJam: Ένας διαγωνισμός φαντασίας, δημιουργικότητας και τεχνολογίας στο Τε-
χνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου.

28-30 Σεπτεμβρίου Παρουσίαση του ερευνητικού έργου στο Ε.Μ.Π. 

Οκτώβριος
Εορτασμός για τα 100 χρόνια της Σχολής Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών του 
Ε.Μ.Π.

Οκτώβριος Εορτασμός για τα 130 χρόνια της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

1-3Οκτωβρίου Εορτασμός για τα 100 χρόνια της Σχολής Χημικών Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

3-4 Νοεμβρίου Εορτασμός για τα 100 χρόνια της Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του Ε.Μ.Π.

Νοέμβριος
Εορτασμός για τα 100 χρόνια της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών του Ε.Μ.Π.

Δεκέμβριος
Έκθεση Ζωγραφικής και Γλυπτικής Καθηγητών και μελών ΔΕΠ  από τη δημιουργία της 
Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μέχρι σήμερα.

4 Δεκεμβρίου
Εορτασμός για τα 70 χρόνια της Σχολής Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών του 
Ε.Μ.Π.

12 Δεκεμβρίου Κεντρική Εκδήλωση  Εορτασμός για τα 180 χρόνια του Ε.Μ.Π.

Το ΕΜΠ «δεν ήταν ποτέ αποξενωμένο 
από την κοινωνική πραγματικότητα», 
δήλωσε ο Πρύτανης του Ιδρύματος, 
καθηγητής Ι. Γκόλιας
Το Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο «δεν ήταν ποτέ αποξενωμένο 
από την κοινωνική πραγματικότητα», δήλωσε ο Πρύτανης του 
ιδρύματος, καθηγητής Ι. Γκόλιας, στην πρώτη της σειράς των 
εκδηλώσεων, που έγινε στο Λαύριο, όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ακριβώς αυτό, αποδεικνύει η επιλογή να γίνει η πρώτη εκδή-
λωση στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου, με θέμα 
“Μεταλλωρύχοι του κόσμου : Ιχνηλατώντας την ταυτότητά 
τους μέσα από την τέχνη”. Η εκδήλωση συμπίπτει και με τη συ-
μπλήρωση 70 χρόνων από την ίδρυση της Σχολής Μηχανικών 
Μεταλλείων Μεταλλουργών. Το ΕΜΠ επέλεξε να αρχίσουν οι 
επετειακές εκδηλώσεις από το Λαύριο, για τους μεταλλωρύχους 
«αφενός σε ανάμνηση του γεγονότος ότι ξεκίνησε ως σχολείο 
μαστόρων και αφετέρου σε ένδειξη σεβασμού προς όλους τους 
εργαζόμενους, ιδιαίτερα αυτούς που εργάζονται σε εξαιρετικά 
δύσκολες συνθήκες. Κι επιλέγει, επίσης, το Λαύριο, πόλη με-
ταλλωρύχων, η οποία ταυτόχρονα συνέδεσε το όνομά της με 
τη βιομηχανική επανάσταση στη χώρα», δήλωσε ο πρύτανης 
του ιδρύματος, καθηγητής Ι. Γκόλιας. Ο κοσμήτορας της Σχολής 
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών, καθηγητής Δ.Καλια-
μπάκος αναφερόμενος στην ταυτότητα των μεταλλωρύχων σε 
όλο τον κόσμο, επισήμανε ότι «σε ακραίες συνθήκες γεννιέται 
ένα είδος ανθρώπων με σπάνια αντοχή, χαλύβδινη θέληση και, 
πάνω απ’ όλα, ισχυρής συλλογικότητας. Ιδιαίτερα σήμερα, ας 
διδαχθούμε από τον τρόπο των μεταλλωρύχων, ας σηκώσουμε 
κεφάλι κι ας πούμε: “Τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο”».



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την εξαγορά του 24% 
του ΑΔΜΗΕ από την κινεζική State Grid. Σχετική επίσημη 
ανακοίνωση έκανε σήμερα η Κομισιόν. Σε σχετικό δελτίο 
Τύπου που εξέδωσε το ΥΠΕΝ σημειώνει ότι σύμφωνα με 
την ανακοίνωση, η Κομισιόν κατέληξε ότι η προτεινόμε-
νη εξαγορά δεν εγείρει ζητήματα ανταγωνισμού, επειδή 
δεν υφίστανται οριζόντιες επικαλύψεις ή κάθετοι δεσμοί 
ανάμεσα στον ΑΔΜΗΕ και την State Grid, ή άλλες εταιρίες 
που ελέγχονται από την Κρατική Επιτροπή  Εποπτείας και 
Διαχείρισης Περιουσιακών Στοιχείων της Κίνας (central 
SASAC). Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν το τε-
λευταίο, απαραίτητο, βήμα για την ολοκλήρωση του πλή-

ρους ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ. 
Το Ελληνικό Δημόσιο διατηρεί το 51% του ΑΔΜΗΕ, υπό 
την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας.  Ο ΥΠΕΝ, Γιώργος Σταθάκης, εκφράζει την ικανοποίηση 
του για την εξέλιξη αυτή, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται 
για δικαίωση της κυβερνητικής πολιτικής σε σχέση με τη 
διατήρηση του δημόσιου χαρακτήρα των Δικτύων Ηλε-
κτρισμού. Το    energypress    υπενθυμίζει ότι το αίτημα 
για έγκριση της απόκτησης του ελέγχου του ΑΔΜΗΕ από 
την κινεζική State Grid International Development και το 
Ελληνικό Δημόσιο υποβλήθηκε από τις ελληνικές αρχές 
στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού στις 10 Απρι-

λίου.  Ανοίγει πλέον ο δρόμος για να ολοκληρωθούν και 
τα τελευταία βήματα μιας διαδικασίας, η τελική κατάληξη 
της οποίας θα αποτελέσει σημαντική τονωτική ένεση στα 
ταμεία της ΔΕΗ. Υπενθυμίζεται ότι η συμφωνία με τη State 
Grid για το 24% του ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 320 εκατ. ευρώ. 
Επίσης, όπως έχει ανακοινωθεί, σε 295,6 εκατ. ευρώ 
αποτιμήθηκε από την Deloitte το 25% των μετοχών του 
ΑΔΜΗΕ που θα μεταβιβαστεί στην εταιρεία του Δημοσίου 
ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ.  Πλέον, το επόμενο βήμα για την ολοκλήρω-
ση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού από τη ΔΕΗ αναμένεται 
στην προσεχή έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
ΔΕΗ, η οποία έχει προγραμματιστεί για τις 23 Μαΐου.

Δεν προσελκύει το ενδιαφέρον των μεγάλων ξένων πετρε-
λαϊκών ο αδειοδοτικός γύρος του Ισραήλ για νέες έρευνες 
υδρογονανθράκων, καθώς πηγές της αγοράς εκτιμούν ότι 
μόλις 3-5 εταιρείες θα λάβουν μέρος, παρόλο που προ-
σφέρονται 24 οικόπεδα. To energypress.gr  γράφει ότι  
όπως δήλωσαν στην εφημερίδα Globes, το ενδιαφέρον 
αναμένεται μικρό παρά τις μεγαλόστομες διακηρύξεις της 
κυβέρνησης και το γεγονός ότι η προθεσμία συμμετοχής 
παρατάθηκε από τον Απρίλιο στον Ιούλιο. Η κατάσταση 
στο Ισραήλ έρχεται σε αντίθεση με ότι συνέβη στην περί-
πτωση της Κύπρου, που ο πιο πρόσφατος αδειοδοτικός γύ-
ρος οδήγησε σε συμβόλαια με κολοσσούς του πετρελαίου, 
όπως οι Eni, ExxonMobil και Total, αλλά ακόμα και σε σύ-
γκριση με το Λίβανο, όπου 26 εταιρείες εξέφρασαν το ενδι-

αφέρον τους στα πλαίσια αντίστοιχου διαγωνισμού. Στην 
περίπτωση του Ισραήλ, η Globes τονίζει ότι μια από τις 
εταιρείες που αναμένεται να ενδιαφερθεί για νέες έρευνες 
είναι η δική μας Energean, η οποία ήδη έχει εξασφαλίσει 
τον έλεγχο των κοιτασμάτων Καρίς και Τανίν εντός της ισ-
ραηλινής ΑΟΖ. Επίσης, σχεδόν βέβαιη θεωρείται η συμμε-
τοχή και της Edison, θυγατρικής της γαλλικής EDF. Παρά το 
μικρό αριθμό ενδιαφερομένων, υπάρχει και η άλλη άποψη 
που λέει ότι το ζητούμενο είναι να γίνουν ανακαλύψεις και 
αυτές μπορούν να γίνουν ακόμα και από εταιρείες μικρο-
μεσαίου μεγέθους, όπως απέδειξε η προηγούμενη εμπειρία 
στην ευρύτερη περιοχή της Αν. Μεσογείου. Σε κάθε περί-
πτωση, οι εκτιμήσεις των Ισραηλινών κάνουν λόγο για 
πιθανά αποθέματα ύψους 2.200 δις. κ.μ. εντός της ΑΟΖ της 

χώρας, δηλαδή 70% παραπάνω από τα ήδη ανακαλυφθέ-
ντα. Πάντως, πηγές της εφημερίδας υποστήριξαν ότι παρά 
το υψηλό δυναμικό της χώρας σε γεωλογικούς όρους, 
υπάρχει ένας αριθμός από εμπόδια στις προσπάθειες της 
κυβέρνησης να προσελκύσει επενδύσεις. Ένα έχει να κάνει 
με τις χαμηλές τιμές του πετρελαίου που αναγκαστικά πε-
ριορίζουν τα διαθέσιμα κεφάλαια για εξερεύνηση. Επίσης, 
πολλές είναι οι ξένες εταιρείες που διστάζουν να δραστηρι-
οποιηθούν στο Ισραήλ είτε επειδή δεν θέλουν να προκαλέ-
σουν τριβές στις σχέσεις τους με τον αραβικό κόσμο, είτε 
επειδή ανησυχούν για την ασφάλεια στην περιοχή. Τέλος, 
υπάρχει και η ισραηλινή γραφειοκρατία που στο παρελθόν 
οδήγησε σε προβλήματα, αλλά και η δυσκολία εξαγωγών 
και το μικρό μέγεθος της εγχώριας αγοράς.

Νέα διάσταση αποκτά η υπόθεση της διάσωσης της 
εταιρείας Jetoil, καθώς μετά τη ρωσικών συμφερόντων 
Centracore Energy, ενδιαφέρον για την εταιρεία ή για 
πάγιά της φέρεται έτοιμος να εκδηλώσει και ο όμιλος 
των ΕΛΠΕ. Σύμφωνα με το energypress.gr  tο ενδιαφέ-
ρον ενδέχεται να εκδηλωθεί αυτόνομα ή μαζί με άλλον 
παίκτη, ωστόσο τα πάντα θα κριθούν από τις εξελίξεις 
γύρω από την πρόταση διάσωσης της Jetoil που αυτή 
τη στιγμή διαπραγματεύονται τράπεζες, πιστωτές, μέ-
τοχοι και ο ενδιαφερόμενος επενδυτής. Η διαδικασία 
διάσωσης στη βάση της πρότασης της Centracore στη-
ρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 106 του πτωχευτικού 
κώδικα, με πρόβλεψη για μερική διαγραφή υποχρεώ-
σεων και εξόφληση των υπολοίπων μέσω του τιμήμα-

τος που θα καταβληθεί. Ωστόσο εναλλακτικά μπορεί 
να μεταφερθούν υποχρεώσεις στο νέο σχήμα. Κομβικό 
σημείο για τη διαδικασία είναι η αποδοχή της πρότασης 
από τους κύριους πιστωτές, δηλαδή τις τράπεζες. Εδώ 
οι πληροφορίες είναι αντικρουόμενες. Έτσι ενώ η μέχρι 
στιγμής εικόνα ήταν ότι δεν έχουν καταγραφεί αντιρ-
ρήσεις, τις τελευταίες ημέρες υπάρχει η φημολογία 
ότι κάποιες εκ των πιστωτριών τραπεζών δε θεωρούν 
επαρκείς τις εγγυήσεις που έχουν προσκομιστεί από την 
εταιρεία. Εφόσον οι πληροφορίες αυτές επιβεβαιωθούν 
και περάσει άπρακτη η ημερομηνία της αποκλειστικής 
διαπραγμάτευσης της πρότασης τότε ανοίγει ο δρό-
μος να κατατεθούν και άλλες προτάσεις. Μια τέτοια 
πρόταση θα μπορούσε υπό όρους να προέλθει από τα 

ΕΛΠΕ, που είναι ανέγγυος πιστωτής της Jet και παρα-
κολουθούν στενά τις εξελίξεις. Το ενδιαφέρον των ΕΛΠΕ 
πάντως φαίνεται ότι επικεντρώνεται στις αποθήκες της 
Θεσσαλονίκης και όχι στην εταιρεία συνολικά, οπότε θα 
πρέπει να ξεκαθαριστεί κάτω από ποιες προϋποθέσεις 
και με ποια διαδικασία μπορεί να προχωρήσει η πώλη-
ση επιμέρους asset της Jetoil. Να σημειωθεί τέλος ότι 
από πλευράς τραπεζών υποθήκες για τις εγκαταστάσεις 
της Θεσσαλονίκης έχουν εγγράψει οι τράπεζες Alpha, 
Eurobank και Πειραιώς για ομολογιακό ύψους 117 
εκατ. ευρώ, ενώ η ΕΤΕ έχει ενέχυρο για ανεξόφλητο 
δάνειο, μίσθωμα που καταβάλεται για την ενοικίαση 
μέρους των αποθηκών.

πΡΑΣΙΝΟ φΩΣ ΑπΟ ΤΗΝ ΚΟΜΙΣΙΟΝ ΣΤΗΝ πΩΛΗΣΗ ΤΟυ 24% ΤΟυ ΑδΜΗΕ ΣΤΗΝ 
ΚΙΝΕζΙΚΗ  State Grid

Η eNerGeaN ΘΑ δΙΕΚδΙΚΗΣΕΙ ΝΕΑ ΟΙΚΟπΕδΑ ΣΤΗΝ ΙΣΡΑΗΛΙΝΗ ΑΟζ

ΕΝδΙΑφΕΡΟΝ υπΟ ΟΡΟυΣ ΤΩΝ ΕΛπΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑπΟΘΗΚΕΣ ΤΗΣ Jetoil
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υπΕΝ: ΚΑΜΙΑ ΑυξΗΣΗ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΡΕυΜΑΤΟΣ- ΤΟ 2021 Η ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ 
δΙΑΣυΝδΕΣΗ ΚΡΗΤΗΣ-πΕΛΟπΟΝΝΗΣΟυ

ΘΕΜΑΤΑ δΙΑχΕΙΡΙΣΗΣ ΑπΟβΛΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕπΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣυΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ Σ. φΑΜΕΛΛΟυ 
ΚΑΙ H.-J. FucHtel

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΤΟ ΕυΡΩ–ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΣυΝΕδΡΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑπΟ ΤΟΝ eNterpriSe Greece

Η κυβέρνηση θα είναι ικανοποιημένη με μία περιγραφή 
των μέτρων ελάφρυνσης του χρέος στο Eurogroup αλλά 
και για το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους δήλωσε στον 
ΣΚΑΪ ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου όσον αφορά τις 
αλλαγές στη ΔΕΗ, ο κ. Σταθάκης δήλωσε σχετικά με τη 
ΔΕΗ τα εξής: Εμείς παραλάβαμε τη ΔΕΗ υπερδανεισμένη 
και αυτό είναι το πρώτο πρόβλημα. Τα περισσότερα και 
μεγαλύτερα δάνεια τα πήρε η ΔΕΗ πριν έρθουμε εμείς και 
αυτά  ξεπληρώνει τώρα. Πρόσφατα, πήρε δάνειο ύψους 
200 εκ. ευρώ για την αποπληρωμή παλιών δανείων. Το 
δεύτερο, είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα των πληρωμών. 
Εμείς λοιπόν καλούμαστε να διαχειριστούμε 2,5 δις ευρώ 
χρέη προς τη ΔΕΗ. Το τελευταίο διάστημα έχουν γίνει ρυθ-
μίσεις, για το 1,3 δις ευρώ περίπου, που είναι μια σημα-
ντική μείωση. Τρίτον, η ΔΕΗ εφαρμόζει μια τιμολογιακή 
πολιτική ώστε να καταφέρει να συγκεντρώσει κάποια ση-
μαντικά ποσά. Με τη συμφωνία πετύχαμε κάτι σημαντικό 
για τα ΥΚΩ, ώστε να μη γίνουν αυξήσεις στα τιμολόγια της 

ΔΕΗ. Η ΔΕΗ υποστηρίζει ότι το Δημόσιο της οφείλει, λόγω 
των ΥΚΩ, γύρω στα 700 εκ. ευρώ καταφέραμε αντί να 
της αποδοθεί αυτό το ποσό το 2019, αυτό να μεταφερθεί 
για το 2022. Αυτή η περίοδος των έξι χρόνων, μας δίνει 
τη δυνατότητα να εξομαλύνουμε αυτό το ποσό, ώστε να 
οδηγηθούμε σε μηδενικές αυξήσεις.
-Για τα υδροηλεκτρικά και τη συμφωνία στα 
ενεργειακά είπε: Η λέξη υδροηλεκτρικά έχει φύγει από 
τη συμφωνία. Βάση της συμφωνίας αποτελεί η απόφαση 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, να προχωρήσουμε στη 
δημιουργία πρόσβασης στο 40% του λιγνίτη και της λι-
γνιτικής παραγωγή της χώρας, όπου με αυτό τον τρόπο 
θα δημιουργηθεί χώρος για τους ιδιώτες. Είμαι σαφής ότι 
μιλάμε λοιπόν μόνο για λιγνίτη. Η ΔΕΗ θα προσαρμοστεί 
σε μία νέα Ευρωπαϊκή πραγματικότητα, καθώς αυτή 
δεν υπαγορεύεται από μνημονικούς στόχους, αλλά από 
Ευρωπαϊκούς στόχους για την αγορά ενέργειας.  Η μο-
νοπωλιακή θέση που είχαν όλες οι κρατικές επιχειρήσεις 
στο παρελθόν, αποδυναμώνεται. Αποτελεί δέσμευση μας, 

η ΔΕΗ να παραμείνει ο βασικός πυλώνας του ενεργειακού 
μας συστήματος και επιδιώκουμε να κρατήσει περίπου 
το 50% της παραγωγής ενέργειας όπως έχει σήμερα στη 
λιανική. Ο κ. Σταθάκης σημείωσε ότι η συμφωνία με τους 
θεσμούς δεν προβλέπει μέτρα για το 2018, ενώ υποστήρι-
ξε ότι τα αντίμετρα θα εφαρμοστούν με την επίτευξη πλεο-
νάσματος 3,5% του ΑΕΠ και όχι με 4,5% όπως καταγγέλ-
λει η Νέα Δημοκρατία. Ο κ. Σταθάκης είπε ότι η επίτευξη 
των υψηλών πρωτογενών πλεονασμάτων της τάξης του 
3,5% είναι βέβαια δύσκολη, προσθέτοντας όμως ότι έτσι 
ανεβαίνει η χώρα σε άλλη οικονομική κατηγορία και πέ-
φτουν τα επιτόκια δανεισμού. Εκτίμησε μάλιστα ότι μετά 
το Eurogroup της 22ας Μαΐου η απόδοση του δεκαετούς 
ομολόγου θα πέσει στο 4%, ενώ σήμερα βρίσκεται πάνω 
από το 5,6%. Υποστήριξε ακόμα ότι πλέον βρίσκεται στην 
ευχέρεια της Αθήνας το πότε θα γίνει η επόμενη έξοδος 
στις αγορές. Προσέθεσε πως θα είναι καλό η έξοδος να 
γίνει και για ψυχολογικούς λόγους, παρότι δεν την έχουμε 
ανάγκη.

Η συνεργασία στον κρίσιμο τομέα της διαχείρισης απο-
βλήτων αποτέλεσε το αντικείμενο της χθεσινής συνά-
ντησης στο ΥΠΕΝ του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, με τον Υφυπουργό 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης της Γερμανίας 
και εντεταλμένο για την Ελληνογερμανική Συνέλευση 
κ. Hans-Joachim Fuchtel. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο 
Τύπου του υπουργείου σ κοπός της συνάντησης ήταν η 
προώθηση της συνεργασίας μεταξύ εθνικών και τοπικών/
αυτοδιοικητικών αρχών και φορέων, στον τομέα της δια-
χείρισης αποβλήτων. Ειδικότερα, η ανταλλαγή εμπειρίας 

και η ενημέρωση για καλές πρακτικές διαχείρισης των 
αποβλήτων στη Γερμανία, ώστε να υποστηριχθούν στη 
χώρα μας δράσεις και ενέργειες προώθησης των αρ-
χών της κυκλικής οικονομίας, της ανακύκλωσης και της 
ενεργειακής αξιοποίησης των δευτερογενών καυσίμων. 
Συζητήθηκαν οι ευρωπαϊκοί στόχοι μείωσης παραγωγής 
αποβλήτων, επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και 
ανάκτησης, σε συνδυασμό με την εκτροπή από την ταφή 
σε ΧΥΤΑ. Επίσης, αναδείχθηκε και από τις δύο πλευρές ο 
ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και οι σύγχρονες τεχνι-
κές επεξεργασίας. Συμφωνήθηκαν δυνατότητες συνεργα-

σίας και η επεξεργασία πιλοτικών προγραμμάτων σε συ-
γκεκριμένους τομείς, όπως της διαχείρισης αποβλήτων σε 
νησιά, σε περιοχές με έντονο το προσφυγικό πρόβλημα, η 
υποστήριξη ανάλογων έργων και η εξασφάλιση κοινοτι-
κών πόρων για την χρηματοδότησή τους. Στην πολυμελή 
αντιπροσωπεία που συνόδευε τον Γερμανό αξιωματούχο 
συμμετείχαν δύο έπαρχοι, ο εμπορικός ακόλουθος της 
Γερμανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, επιστήμονες και επι-
χειρηματίες.

O Oργανισμός Enterprise Greece και το ΑΝΙΜΑ Investment 
Network συνδιοργανώνουν με την υποστήριξη του 
EU4Innovation συνέδριο καινοτομίας με θέμα «The Next 
Society» στην Αθήνα, 16 Μαΐου 2017 (Ξενοδοχείο Electra 
Palace, Nαυάρχου Νικοδήμου 18-20). Σε σχετικό δελτίο 
Τύπου σημειώνεται ότι το ANIMA είναι ένα σημαντικό Ευ-
ρω-μεσογειακό Δίκτυο που έχει ως στόχο την προβολή της 
Μεσογείου ως επενδυτικού προορισμού. Ο Οργανισμός 
Enterprise Greece έχει εκλεγεί στη θέση του Αντιπροέδρου 
από τις αρχές του 2016. Το ΕU4Innovation είναι η νέα πρω-
τοβουλία της ΕΕ σε θέματα προώθησης της καινοτομίας που 
χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και 
«Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας». Στόχος του συνεδρίου εί-

ναι η  κινητοποίηση επιχειρηματιών, η προβολή καινοτόμων 
πρακτικών και οικοσυστημάτων και η ανταλλαγή βέλτιστων 
πρακτικών σε θέματα κυρίως αειφόρου ανάπτυξης των χω-
ρών της Μεσογείου. Τριάντα (30) κλαδικοί θεσμικοί φορείς, 
από 11 χώρες, καθώς και εταιρίες και επιχειρηματίες, θα έχουν 
την ευκαιρία να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις σε 
θέματα καινοτομίας, να συζητήσουν για μέτρα ενίσχυσής της, 
να διερευνήσουν πιθανές συνεργασίες, να εμπνευστούν από 
δράσεις άλλων και να διευρύνουν το δίκτυό τους τόσο στον 
Μεσογειακό όσο και στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.  Την 
προηγούμενη μέρα του Συνεδρίου στις 15 Μαΐου 2017, ο Ορ-
γανισμός Enterprise Greece θα φιλοξενήσει στην Αθήνα την 
Γενική Συνέλευση του ANIMA, ενώ στις 17 Μαΐου θα διεξαχθεί 

κλειστή συνάντηση των μελών της Κοινοπραξίας, που συμμε-
τέχει στην πρωτοβουλία the next.society του προγράμματος 
EU4Innovation. Tο συνέδριο αποτελεί την επίσημη έναρξη της 
πρωτοβουλίας The next.society, η οποία υποστηρίζεται από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του προγράμματος 
EU4Innovation.  Ο Οργανισμός Enterprise Greece (Ελληνική 
Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.) είναι ο 
αρμόδιος εθνικός φορέας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την προσέλκυση επενδύσεων 
στην Ελλάδα και την προώθηση των εξαγωγών, με στόχο να 
προβάλλει τη χώρα ως ελκυστικό επενδυτικό προορισμό και 
να προωθεί τα ανταγωνιστικά εξαγωγικά προϊόντα και υπη-
ρεσίες της Ελλάδας.
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attica BaNk: ΚΑΛυψΗ ΚΕφΑΛΑΙΑΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΚΑΙ δΙΑχΕΙΡΙΣΗ 
ΚΑΤΑΓΓΕΛΘΕΝΤΩΝ δΑΝΕΙΩΝ ΑπΟ ΕΙδΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ «ΤΑ ΟΡυΚΤΑ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩπΟΣ», ΣΤΟ ΜΟυΣΕΙΟ ΓΟυΛΑΝδΡΗ φυΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Τη διαχείριση καταγγελθέντων δανείων ύψους 1,331 δισ. 
ευρώ αποφάσισε να αναθέσει σε ειδική ξένη εταιρεία η δι-
οίκηση της Attica Bank, προκειμένου να εξυγιάνει το χαρ-
τοφυλάκιό της και να μπορέσει να διαδραματίσει τον ρόλο 
που επιθυμεί στην αναπτυξιακή προσπάθεια της χώρας. Σε 
δημοσίευμα του ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνεται ότι το ποσό το οποίο 
πρόκειται να εξασφαλίσει ανέρχεται σε 70 εκατ.ευρώ, όσα 
δηλαδή προβλέπει και το δυσμενές σενάριο της τελευταίας 
ανακεφαλαιοποίησης της Τράπεζας. Τα δάνεια τα οποία πρό-
κειται να εκχωρηθούν είναι αμιγώς επιχειρηματικά -έχουν 
καταγγελθεί έως 31.03.2017- και όπως διευκρίνιζαν αρμόδιες 
πηγές δεν πρόκειται ούτε για στεγαστικά πρώτης κατοικίας, 
αλλά ούτε και για δάνεια που έχουν λάβει πολίτες οι οποίοι 
ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Πηγές της Τράπεζας, 
μιλώντας προς το ΑΠΕ-ΜΠΕ επεσήμαιναν πως «η κίνηση αυτή 
ήταν επιβεβλημένη για να καλυφθεί η κεφαλαιακή επάρκεια 
της Τράπεζας, με βάση το δυσμενές σενάριο. Κατά αυτόν τον 
τρόπο, εξυγιαίνεται οριστικά ο ισολογισμός της Attica Bank και 
βελτιώνονται οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ποιότητας 
ενεργητικού. Πρόκειται για λύση καινοτόμο για τα ελληνικά 
δεδομένα η οποία έχει την αποδοχή των αρμόδιων εποπτικών 
αρχών». Ειδικότερα, στη διαγωνιστική διαδικασία που έγινε 
έλαβαν μέρος επτά υποψήφιοι επενδυτές, τρείς εκ των οποίων 
πληρούσαν, κατ’ αρχήν, τις προϋποθέσεις υλοποίησης του 
σχεδίου της τράπεζας. Μετά από νομικό και οικονομικό έλεγχο 
που διενεργήθηκε, ένας εξ’ αυτών, η Aldridge EDC, Speciality 
Finance (AEDC), κατέθεσε στις 7 Απριλίου 2017 δεσμευτική 
προσφορά. Η AEDC εδρεύει στο Ηνωμένο Βασίλειο και διευθύ-
νεται από εγνωσμένου κύρους στελέχη στη διαχείριση μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων στην Ευρώπη, με πολυετή πείρα σε 
επενδύσεις και σύνθετες συναλλαγές στον ευρωπαϊκό χώρο. 
Αντικείμενό της είναι η επένδυση σε πλατφόρμες και στοιχεία 
ενεργητικού, εξυπηρετούμενων και μη εξυπηρετούμενων δα-
νείων, καλυμμένων ή ακάλυπτων, χρηματοοικονομικές πλατ-
φόρμες (με χαμηλό κόστος και υψηλή fin-tech τεχνολογία), 
που προσφέρουν πληρωμές και τραπεζικές λύσεις για εξειδι-
κευμένους καταναλωτές και εποποτευόμενα χρηματοπιστω-
τικά ιδρύματα. Η AEDC κατέχει σήμερα περίπου 48,81% του 

συνόλου των μετοχών της ελβετικής εταιρείας DDM Holding 
AG. Η DDM Holding είναι ένας διεθνής εισηγμένος επενδυτής 
και διαχειριστής στοιχείων ενεργητικού (NPLs). Από το 2007 
έχει κτίσει μια πετυχημένη πλατφόρμα στην Ευρώπη, η οποία 
διαχειρίζεται σήμερα χαρτοφυλάκιο 2,3 εκατ. πελατών και 
απιτήσεων ονομαστικής αξίας 2 δις ευρώ. Η εκχώρηση των 
καταγγελθέντων δανείων της Attica Bank θα γίνει ως εξής:
-Μεταφορά από την τράπεζα του εν λόγω χαρτοφυλακίου σε 
εταιρεία ειδικού σκοπού, κατ’ εφαρμογή του Ν.3156/2003
- Η εταρεία ειδικού σκοπού θα εκδώσει τα παρακάτω δύο 
χρεόγραφα:
Α’ Ένα ομόλο σειράς Α ονομαστικής αξίας 525,2 εκατ.ευρώ.
Β’ Ένα ομόλογο σειράς Β’ ονομαστικής αξίας 806,4 εκατ. ευρώ.
Τα δύο ομόλογα προκύπτουν από την τιτλοποίηση του εν 
λόγω χαρτοφυλακίου δανείων, όπως αυτό διαμορφώθηκε, 
λόγω πάροδου του χρόνου, από 14.12.2016, σύμφωνα με τις 
προβλέψεις του Ν.3156/ 2003 και έχουν εκ του νόμου ενέχυρο 
τα εν λόγω δάνεια.
- Το ομόλογα σειρ΄λας Α’ ονομαστικής αξίας 525,2 εκατ. ευρώ 
έχει προτεραιότητα κατά την αποπληρωμή του και ακολουθεί 
το ομόλογο σειράς Β’ ονομαστικής αξίας 806,4 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, η Τράπεζα ίδρυσε Εταιρεία Διαχείρισης Απαιτή-
σεων από μη εξυπηρετούμενα δάνεια, σύμφωνα με τις προ-
βλέψεις του Ν4354/2015 με την επωνυμία «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ». Η 
εταιρεία ειδικού σκοπού που θα αποκτήσει τα καταγγελθέντα 
δάνεια ιδρύθηκε στο Λουξεμβούργο και θα συνάψει σύμβαση 
διαχείρισης απαιτήσεων επταετούς διάρκειας του συγκεκριμέ-
νου χαρτοφυλακίου. Ο επενδυτής θα αποκτήσει το 80% της 
εταιρείας «ΘΕΑ ΑΡΤΕΜΙΣ». Ακολούθως η Τράπεζα θα πωλήσει 
στον επενδυτή το ομόλογο ονομαστικής αξίας 806,4 εκατ. 
ευρώ (Junior Note) έναντι ποσού 70 εκατ. ευρώ, με τρόπο 
αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές, προκειμένου να καλύψει 
το ποσό της κεφαλαιοποίησης του δυσμενούς σεναρίου. 
Σημειώνεται ότι το σύνολο του Junior Note είναι καλυμμένο 
με προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου του μεταβιβαζόμενου 
χαρτοφυλακίου δανείων. Ως εκ τούτου η Τράπεζα, αναγνω-
ρίζοντας ισόποσο κέρδος, ανακεφαλαιοποιείται πλήρως και 
το ανωτέρω ποσό προσμετράται ως TIER 1 στα κεφάλαιά 

της. Παράλληλα η Τράπεζα διατηρεί το δικαίωμα είσπραξης 
οποιουδήποτε ποσού κατά προτεραιότητα από τη διαχείριση 
των δανείων μέσω του Senior Ομολόγου ονομαστικής αξί-
ας 525,2 εκ. Ευρώ. Συμπερασματικά, η Τράπεζα εισπράττει 
με τρόπο αποδεκτό από τις εποπτικές αρχές 70 εκ. Ευρώ και 
επιπρόσθετα διατηρεί την απαίτησή της επί των εισπράξεων 
του Senior Ομολόγου. Επιπρόσθετα μετά την ολοκλήρωση της 
συναλλαγής επιτυγχάνονται, πέραν της ανακεφαλαιοποίησης 
της Τράπεζας, τα εξής:
• Αύξηση του δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από 14,8% 
(31/12/2016) σε 17% κατ΄ εκτίμηση.
• Διασφάλιση των συμφερόντων των μετόχων με διατήρηση 
της υφιστάμενης μετοχικής σύνθεσης και αποφυγή dilution.
• Αποτελεσματική διαχείριση από θεσμική και οικονομική 
πλευρά των NPLs μέσω της AMC εταιρείας. Επίσης σημειώ-
νεται ότι το μεταφερόμενο χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει μόνο 
δάνεια, για τα οποία έχει ληφθεί έγκριση καταγγελίας μέχρι 
31/03/2017 από τα αρμόδια εγκριτικά κλιμάκια της Τράπεζας 
και για τα οποία έχουν ακολουθηθεί πλήρως οι διαδικασίες 
του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της Ελλάδος. Ανα-
φέρεται ιδιαίτερα ότι, στο προς μεταφορά χαρτοφυλάκιο δεν 
περιλαμβάνονται στεγαστικά δάνεια Α’ κατοικίας ή ευπαθών 
ομάδων.
• Ο στόχος είναι με βάση τα παραπάνω, η συμφωνία να πε-
ριέχει τους όρους και τις προϋποθέσεις ώστε με βάση τους 
λογιστικούς κανόνες αλλά και τους κανόνες εποπτείας, να επι-
τευχθεί η βελτίωση των δεικτών ποιότητας του ενεργητικού.
• Η Τράπεζα, τέλος, παραμένει μέτοχος με 20% στην εταιρεία 
διαχείρισης, χωρίς τοποθέτηση εκτελεστικού μέλους στο Διοι-
κητικό Συμβούλιο.
Συνεπώς η ATTICA BANK θα μπορεί εφεξής, πλήρως κεφαλαι-
οποιημένη, χωρίς να φέρει το βάρος του αντίστοιχου χαρτο-
φυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων της και με ιδιαίτερα 
αυξημένο δείκτη φερεγγυότητας, να αναπτύξει περαιτέρω 
και απρόσκοπτα όλες τις δραστηριότητές της, για την επιτυχή 
εκπλήρωση των σκοπών της επ΄ ωφελεία των Μετόχων της, 
των καταθετών της, των υπαλλήλων της, των πελατών της 
και του επενδυτικού κοινού γενικότερα.

Η  έκθεση με θέμα τα ορυκτά και πως αυτά συνδέονται 
και αποτελούν μέρος της καθημερινότητας μας, εγκαι-
νιάστηκε την  Τετάρτη 10 Μαΐου, στο Μουσείο Γουλαν-
δρή Φυσικής Ιστορίας. Ο Όμιλος ΕΛΠΕ, ανακοίνωσε με 
δελτίο Τύπου ότι στο πλαίσιο του προγράμματος Εται-
ρικής Κοινωνικής Ευθύνης, συνέβαλε στην υλοποίηση 
της έκθεσης και των διαδραστικών εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.  Κατά την διάρκεια των εγκαινίων 
οι επισκέπτες είχαν την ευκαιρία να δουν, δίπλα στα 

ακατέργαστα ορυκτά, τα αντικείμενα καθημερινής 
χρήσης, το ρόλο των ορυκτών στην τέχνη, αλλά και 
πληροφορίες για το γεωγραφικό εντοπισμό τους.  Ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον συγκέντρωσαν οι δύο διαδραστικοί 
σταθμοί, που αφορούν: 1.Το Πετρέλαιο, τη δημιουργία 
και εξόρυξη του, τη διύλιση, τα παραγόμενα προϊόντα 
και την σπουδαιότητα τους στη ζωή του ανθρώπου.  
2.Τα Ορυκτά στο Ανθρώπινο Σώμα και πως αυτά συ-
νεισφέρουν στην υγεία του ανθρώπινου οργανισμού, 

αλλά και συμβάλλουν στην ανάπτυξη των φυτών και 
των ζώων.   Η έκθεση «Τα Ορυκτά και ο Άνθρωπος» 
θα διαρκέσει ένα έτος και θα έχουν την ευκαιρία να 
την επισκεφτούν γονείς και μαθητές, ενώ παράλληλα 
θα υλοποιούνται σχετικές εκδηλώσεις στο χώρο του 
Μουσείου. 
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ΑδΕΙΑ ΛΕΙΤΟυΡΓΙΑΣ ΑπΟ ΤΗΝ ΤΤΕ  ΕΛΑβΕ Η πΛΑΤφΟΡΜΑ δΙΑχΕΙΡΙΣΗΣ 
ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΜΗ-ΕξυπΗΡΕΤΟυΜΕΝΩΝ δΑΝΕΙΩΝ pillarStoNe

 «ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΘΑ πΡΟχΩΡΗΣΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ» δΗΛΩΣΕ Ο υπΟυΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΗ βΟυΛΗ 

ΣΤΟ 23,2% δΙΑΜΟΡφΩΘΗΚΕ Η ΑΝΕΡΓΙΑ ΤΟΝ φΕβΡΟυΑΡΙΟ, ΣυΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ 

Η Pillarstone, η πανευρωπαϊκή πλατφόρμα για την υπο-
στήριξη των τραπεζών στην διαχείριση των μη-εξυπηρε-
τούμενων δανείων που συστάθηκε από την KKR Credit και 
τον John Davison , έλαβε χθες από την Τράπεζα της Ελλάδος 
άδεια για τη διαχείριση των μη-εξυπηρετούμενων δανείων 
εκ μέρους των τραπεζών. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι όπως 
ανακοινώθηκε, ως αποτέλεσμα της έγκρισης, η Pillarstone 
θα ξεκινήσει επαφές με μια σειρά ελληνικών επιχειρήσεων, 
στο πλαίσιο της συμφωνίας που υπέγραψαν τον Μάιο του 
2016 η KKR, η EBRD και η Pillarstone με τις τράπεζες Alpha 
Bank και Eurobank. Οι επενδυτές της πλατφόρμας θα διοχε-
τεύουν μακροπρόθεσμα κεφάλαια σε σημαντικές ελληνικές 
εταιρείες δανειολήπτες, και σε συνδυασμό με την επιχειρη-
σιακή τεχνογνωσία της Pillarstone,  θα σταθεροποιηθούν, 
θα ανακάμψουν και θα εισέλθουν σε τροχιά ανάπτυξης προς 
όφελος όλων των ενδιαφερομένων μερών. Η πλατφόρμα 
στοχεύει επίσης στην υποστήριξη των αναπτυσσόμενων και 
των μεσαίων, με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα, επιχειρήσε-
ων που διαθέτουν ισχυρό εξαγωγικό δυναμικό, καθώς και 
στη δημιουργία συμπράξεων που θα αναδείξουν εθνικούς 
πρωταθλητές. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (EBRD) θα μπορεί επιλεκτικά να συν-επενδύει σε 
συμπράξεις της KKR, της Pillarstone και των τραπεζών. Ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Δημήτριος Π. Μα-
ντζούνης αναφερόμενος στο πλαίσιο συμφωνίας δήλωσε ότι 
«η συνεργασία της Τραπέζης με την Eurobank και την EBRD, 

μέσω της ενάρξεως λειτουργίας της Pillarstone στην Ελλάδα, 
συνεισφέρει στην ουσιαστική ανάκαμψη της επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και συμβάλλει στην επιτυχή εφαρμογή του 
επιχειρησιακού σχεδιασμού της Τραπέζης για την ενεργό 
διαχείριση των μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων. Το εγχεί-
ρημα αυτό θα επιτρέψει στις βιώσιμες ελληνικές επιχειρήσεις 
να διαχειρισθούν αποτελεσματικά τις οικονομικές δυσκολίες 
που αντιμετωπίζουν και να αναπτυχθούν σε στέρεες βάσεις, 
συνεισφέροντας παράλληλα στην τόνωση της απασχολή-
σεως και της ελληνικής οικονομίας». Ο Φωκίων Καραβίας, 
Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, δήλωσε: «Η έγκριση 
που έλαβε η πλατφόρμα της Pillarstone θα μας επιτρέψει να 
κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς την υποστήριξη ελληνι-
κών βιώσιμων επιχειρήσεων που αντιμετωπίζουν οικονομι-
κές δυσκολίες προκειμένου να ανακάμψουν και να αναπτυ-
χθούν, διασφαλίζοντας έτσι θέσεις εργασίας και την τόνωση 
της εθνικής οικονομίας. Θα συνεργαστούμε εποικοδομητικά 
με την Pillarstone, την Alpha Bank και την EBRD με σκοπό να 
ξεκινήσουν οι διαδικασίες το συντομότερο  δυνατόν». Ο Noel 
Edisson, Διευθυντής των Ασφαλιστικών και Χρηματοοικο-
νομικών Υπηρεσιών της EBRD, δήλωσε: «Η πλατφόρμα της 
Pillastone θα παρέχει στις ελληνικές επιχειρήσεις που αντιμε-
τωπίζουν οικονομικές δυσκολίες χρηματοδοτήσεις την απα-
ραίτητη επιχειρησιακή τεχνογνωσία που θα τους επιτρέψει να 
ανακάμψουν, γεγονός που είναι εξαιρετικά κρίσιμο για την οι-
κονομική ανάπτυξη της χώρας». Ο Johannes Huth, Μέλος και 

Επικεφαλής της KKR EMEA, τόνισε πως «αποτελεί σημαντικό 
ορόσημο στην ανάπτυξη της Pillarstone στην Ελλάδα και θα 
αποτελέσει το εφαλτήριο για την άμεση συνεργασία της πλατ-
φόρμας με μία σειρά ελληνικών επιχειρήσεων. Πιστεύουμε 
πως η παροχή νέων κεφαλαίων και η επιχειρησιακή τεχνο-
γνωσία που θα δοθούν σε υπερχρεωμένες επιχειρήσεις, κα-
θώς και η αδιάλειπτη υποστήριξη στις τράπεζες στην διαχεί-
ριση των μη-εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του, θα παίξουν 
σημαντικό ρόλο στην ανάκαμψη της εθνικής οικονομίας.» Ο 
Διευθύνων Σύμβουλος της Pillarstone John Davison δήλωσε: 
«Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την Τράπεζα της Ελλάδος για 
την εποικοδομητική τους προσέγγιση καθ’ όλη τη διαδικασίας 
έγκρισης, και είμαστε έτοιμοι να συμβάλουμε στην ενίσχυση 
του Ελληνικού τραπεζικού κλάδου. Πιστεύουμε πως η λύση 
που παρέχει η Pillarstone μπορεί να έχει πραγματικά οφέλη 
για τις Ελληνικές επιχειρήσεις και τις εγχώριες τράπεζες. Μέσα 
από στενή συνεργασία με τις διοικήσεις, καθώς και με τις 
ομάδες των τραπεζών που είναι αρμόδιες για το θέμα ανα-
διαρθρώσεων δανείων, η ομάδα μας μπορεί να βοηθήσει τις 
Ελληνικές επιχειρήσεις να σταθεροποιηθούν, να ανακάμψουν 
και να αναπτυχθούν, δημιουργώντας παράλληλα αξία για 
τις τράπεζες και την Ελληνική οικονομία». Η Pillarstone είναι 
εταιρεία χαρτοφυλακίου συγκεκριμένων κεφαλαίων και λο-
γαριασμών που διαχειρίζεται και συμβουλεύει η KKR Credit.

Τη δέσμευση της κυβέρνησης να προχωρήσει γρήγορα το 
έργο στο παλιό αεροδρόμιο του Ελληνικού, επαναβεβαίωσε 
από την Ολομέλεια ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσα-
καλώτος, ο οποίος ωστόσο ενημέρωσε ότι δεν είναι δυνατό 
να υπάρξει αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την παράδοση 
στην επενδυτή. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι απαντώντας σε επί-
καιρη ερώτηση του βουλευτή της Δημοκρατικής Συμπαράτα-
ξης, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, σχετικώς με το θέμα, ο κ. 

Τσακαλώτος εξήγησε ότι δεν είναι εφικτό να υπάρξει ακριβής 
χρόνος παράδοσης, δεδομένου ότι υπάρχουν ζητήματα που 
δεν εμπίπτουν στον έλεγχο της κυβέρνησης. Επ’ αυτού, τόνισε 
ότι υπάρχουν οι Αρχές που εμπλέκονται στο έργο, οι οποίες 
αφενός είναι ανεξάρτητες να γνωμοδοτήσουν, αφετέρου 
έχουν τους χρόνους τους ως προς την έκδοση των αποφά-
σεών τους. Ο κ. Τσακαλώτος, τόνισε πάντως ότι συντόμως 
θα επιλυθούν τα θέματα με το Δασαρχείο και την Αρχαιο-

λογική Υπηρεσία και ενημέρωσε επίσης ότι δρομολογείται η 
στελέχωση του γραφείου του Ελληνικού για να καλυφθούν 
οι ανάγκες σε προσωπικό. «Έχουν περάσει εννέα μήνες από 
τότε που συζητήσαμε εδώ ότι ολοκληρώνονται οι διαδικασίες 
και όπως το πάτε δεν θα τελειώσουν ούτε σε ένα χρόνο, αφού 
ούτε Προεδρικό Διάταγμα εκδόθηκε», υποστήριξε από την 
πλευρά του ο ερωτών βουλευτής.

Στο 23,2% διαμορφώθηκε το ποσοστό της ανεργίας στη 
χώρα τον Φεβρουάριο εφέτος έναντι 23,9% τον Φεβρου-
άριο 2016 και οριακά χαμηλότερα από το 23,3% τον Ια-
νουάριο 2017. Οι άνεργοι ανήλθαν σε 1.104.604 άτομα και 
μειώθηκαν κατά 43.387 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 
2016 (μείωση 3,8%) και κατά 6.915 άτομα σε σχέση με τον 
Ιανουάριο 2017 (μείωση 0,6%). Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι 
σύμφωνα επίσης με τη μηνιαία έρευνα εργατικού δυναμικού 
της ΕΛΣΤΑΤ, το σύνολο των απασχολουμένων εκτιμάται ότι 
ανήλθε σε 3.656.783 άτομα και αυξήθηκε κατά 7.589 άτομα 
σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2016 (αύξηση 0,2%) και κατά 

7.032 άτομα σε σχέση με τον Ιανουάριο 2017 (αύξηση 0,2%). 
Οι οικονομικά μη ενεργοί (τα άτομα που δεν εργάζονται ούτε 
αναζητούν εργασία), ανήλθαν σε 3.263.180 άτομα και μει-
ώθηκαν κατά 804 άτομα σε σχέση με τον Φεβρουάριο 2016 
(αμελητέα μεταβολή) και κατά 2.953 άτομα σε σχέση με τον 
Ιανουάριο 2017 (μείωση 0,1%). Στις γυναίκες το ποσοστό 
της ανεργίας (27,5% τον Φεβρουάριο 2017 από 28,4% τον 
Φεβρουάριο 2016) παραμένει πολύ υψηλότερο από εκείνο 
στους άνδρες (19,7% από 20,3%). Ηλικιακά, το υψηλότερο 
ποσοστό καταγράφεται στις ομάδες 15- 24 ετών (47,9% τον 
Φεβρουάριο 2017 από 50,6% τον Φεβρουάριο 2016) και 25- 

34 ετών (30,4% από 30,5%). Ακολουθούν οι ηλικίες 35- 44 
ετών (20,3% από 20,6%), 55- 64 ετών (19,7% από 20,2%), 
45- 54 ετών (18,2% από 19,8%) και 65- 74 ετών (14,8% από 
11,2%). Σε επίπεδο αποκεντρωμένων διοικήσεων της χώρας, 
στις τρεις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ήπειρος- Δυτική Μακε-
δονία (27,6% τον Φεβρουάριο 2017 από 28,4% τον Φεβρου-
άριο 2016), η Θεσσαλία- Στερεά Ελλάδα (24% από 26,5%) 
και η Πελοπόννησος- Δυτική Ελλάδα- Ιόνιοι Νήσοι (23,8% 
από 23,1%). Ακολουθούν η Μακεδονία- Θράκη (23,3% από 
24,6%), η Αττική (22,8% από 23,3%), η Κρήτη (21,3% από 
25,6%) και το Αιγαίο (17,7% από 15,5%)
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΑΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ υπΕΡβΟΛΙΚΕΣ ΕΚπΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΘΕΜΙΤΟ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟ ΣΤΑ δΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ 
Νέα γενιά πτωχευμένων εργοληπτικών επιχειρήσεων δημι-
ουργεί η αδυναμία της Πολιτείας να περιορίσει τις προσφο-
ρές κάτω του κόστους στα δημόσια έργα και να αποτρέψει 
καταστάσεις αθέμιτου ανταγωνισμού που καταπατούν τις 
αρχές της προστασίας του ανταγωνισμού και της ισότη-
τας των διαγωνιζομένων στα έργα, υποστηρίζει ο ΣΑΤΕ σε 
ανακοίνωση του, στην οποία αναλυτικά αναφέρει τα πα-
ρακάτω:  Ο Σύνδεσμος με επιστολή του ζητά να δοθεί λύση 
στο μεγάλο πρόβλημα των προσφορών συνεχώς κάτω του 
κόστους, που οδηγούν την παραγωγή των δημοσίων έργων 
σε πλήρη απορρύθμιση.  Συγκεκριμένα στην επιστολή του 
ΣΑΤΕ τονίζεται ότι οι αναθέτουσες αρχές κάνουν αποδεκτές 
υπερβολικά χαμηλές προσφορές διαγωνιζομένων, χωρίς να 
προχωρούν στον έλεγχο της δυνατότητας υλοποίησής τους, 
παρά το γεγονός ότι η νομοθεσία το επιβάλλει.  Η κατάσταση 
που επικρατεί επί οκτώ και πλέον μήνες στις δημοπρασίες των 
έργων, χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο μειοδότριες προ-
σφορές να αναδεικνύονται από 15 έως και 20 ποσοστιαίες μο-
νάδες κάτω του κόστους, γεγονός που συνεπάγεται χρονοβό-

ρες διαδικασίες αποπεράτωσης και αμφιλεγόμενη ποιότητα 
κατασκευής των έργων, που είναι οι συνέπειες της ανάθεσης 
των έργων σε προσφορές κάτω του κόστους, φαινόμενο που 
τελικώς αποβαίνει εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και των 
χρηστών των έργων.  Ταυτόχρονα, αυτό το φαινόμενο θα 
οδηγήσει με μαθηματική ακρίβεια σε κατάρρευση των υγιών 
επιχειρήσεων, οι οποίες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν προ-
σφορές κάτω του κόστους και μοιραία είτε θα έχουν μηδενικό 
κύκλο εργασιών και απόλυση απασχολούμενου προσωπικού 
είτε θα αναγκαστούν να εμπλακούν σε μία διαδικασία ζημιο-
γόνων προσφορών που και πάλι θα τις οδηγήσει σε κλείσι-
μο.  Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι νέα γενιά πτωχευμένων 
εταιρειών καθώς και μη ποιοτικά και μη δυνάμενα να εξυ-
πηρετήσουν τους πολίτες δημόσια έργα.  Οι προβλέψεις του 
άρθρου 88 του Ν.4412/2016 με το οποίο θεσπίζεται ο έλεγ-
χος των αναθετουσών αρχών επί των ασυνήθιστα χαμηλών 
προσφορών και η προβλεφθείσα στο ίδιο άρθρο δυνατότητα 
έκδοσης εγκυκλίου του Υπουργείου Υποδομών προκειμένου 
να δίδονται κατευθύνσεις στις Αναθέτουσες Αρχές για τον 

αντικειμενικό και ενιαίο  τρόπο ανάδειξης των Ασυνήθιστα 
Χαμηλών Προσφορών συνιστά μία θετική και αναγκαία, 
κατά την άποψη του ΣΑΤΕ, πρόβλεψη του νομοθέτη αφού η 
παραχώρηση στις αναθέτουσες αρχές να αξιολογούν αυτές 
πότε μία προσφορά είναι ασυνήθιστα χαμηλή και εάν η υπο-
βληθείσα αιτιολόγηση δικαιολογεί επαρκώς την οικονομική 
προσφορά, αποτελεί «λευκή επιταγή» για αυθαιρεσίες και 
ανομίες κάθε μορφής.  Ωστόσο, όπως τονίζεται στην επιστο-
λή, μέχρι και σήμερα το Υπουργείο δεν έχει ενεργοποιήσει την 
σχετική πρόβλεψη του νόμου για έκδοση εγκυκλίου με αποτέ-
λεσμα οι αναθέτουσες αρχές να συνεχίζουν να αναδεικνύουν 
αναδόχους μειοδότριες εταιρείες με προσφορές που αντικει-
μενικά δεν μπορούν να υλοποιηθούν.  Για αυτό τον λόγο και 
προκειμένου να προστατευθούν τα μέλη του Συνδέσμου και 
ο εργοληπτικός κόσμος από καταστάσεις αθέμιτου ανταγω-
νισμού που συντηρεί η μη έκδοση της σχετικής εγκυκλίου ο 
Σύνδεσμος ζητά συνάντηση με τον Υπουργό. 

ΤΟΝ ΚΩδΩΝΑ ΤΟυ ΚΙΝδυΝΟυ ΣχΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΕπΙπΕδΑ ΤΗΣ ΑπΟΤΑΜΙΕυΣΗΣ ΚΡΟυΕΙ Ο ΣΕβ  

πΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ δΡΑΣΗΣ «ΕΡΕυΝΩ – δΗΜΙΟυΡΓΩ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» 

Στο χαμηλότερο επίπεδο της πρόσφατης οικονομικής 
ιστορίας μας βρίσκεται το μέσο ποσοστό αποταμίευ-
σης των νοικοκυριών γεγονός που, σε συνδυασμό 
συνδυασμό με την αύξηση που παρατηρείται στο 
μερίδιο της ιδιωτικής κατανάλωσης ως ποσοστού του 
ΑΕΠ, σημαίνει ότι ξοδεύουμε Euro10,6 δισ. παραπάνω 
από τα εισοδήματά μας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα 
στοιχεία προκύπτουν από το εβδομαδιαίο οικονομικό 
δελτίο του ΣΕΒ, ο οποίος εκφράζει τον προβληματισμό 
του ως προς τις προοπτικές βιώσιμης ανάπτυξης της 
οικονομίας «διότι χωρίς αποταμίευση δεν γίνονται 
επενδύσεις και χωρίς επενδύσεις δεν αυξάνει η πα-
ραγωγικότητα και τα εισοδήματα». «Τα νοικοκυριά, 
όχι μόνο έχουν σταματήσει πλέον να αποταμιεύουν, 
αλλά και λόγω της αυξημένης φορολογικής επιβά-
ρυνσης, και από φόρους και από εισφορές κοινωνι-
κής ασφάλισης, είτε φοροδιαφεύγουν περισσότερο, 

είτε χρησιμοποιούν συσσωρευμένες αποταμιεύσεις, 
ρευστοποιώντας ακίνητα ή αντλώντας ρευστά διαθέ-
σιμα από καταθέσεις που μετέφεραν στο εξωτερικό ή 
εν γένει εκτός εγχωρίου τραπεζικού συστήματος, σε 
σεντούκια, θυρίδες, κλπ. Βεβαίως, όλα τα παραπά-
νω συμβαίνουν στο μέσο νοικοκυριό. Η κατάσταση 
στα φτωχότερα νοικοκυριά πρέπει να είναι αρκετά 
πιο επώδυνη απ’ ό,τι αποτυπώνουν οι μέσοι όροι», 
αναφέρει ο Σύνδεσμος και προσθέτει: «Το φαινόμενο 
της φοροδιαφυγής, σε συγκυρία υψηλής φορολογι-
κής επιβάρυνσης, είναι πολύ δύσκολο να καταπολε-
μηθεί εάν οποιαδήποτε μέτρα δεν συνοδεύονται και 
από μειώσεις φορολογικών συντελεστών. Όσοι είναι 
ακόμη συνεπείς στις υποχρεώσεις τους, βλέποντας 
την φοροδιαφυγή να γιγαντώνεται γύρω τους, και 
την κοινωνική δικαιοσύνη να καταρρέει, αρχίζουν να 
αμφιβάλλουν για την ορθότητα των επιλογών τους». 

Συγκρίνοντας, τέλος, το έτος πριν την κρίση (2009) με 
το 2016 ο ΣΕΒ αναφέρει ότι το 2009, με συνολικά εισο-
δήματα Euro 221 δισ., (μισθοί, αμοιβές, ενοίκια Euro 
172 δισ., συντάξεις και κοινωνικές μεταβιβάσεις Euro 
48 δισ.), οι φόροι (Euro 13 δισ.) και οι εισφορές (Euro 
34 δισ.) αντιπροσωπεύουν το 5,9% και το 15,4% 
αντιστοίχως των συνολικών εισοδημάτων. Το 2016, 
με συνολικά εισοδήματα Euro 154 δισ. (μισθοί, αμοι-
βές, ενοίκια, Euro 115 δισ., συντάξεις και κοινωνικές 
μεταβιβάσεις Euro 38 δισ.), οι φόροι (Euro 11 δισ.) και 
οι εισφορές (Euro 28 δισ.) αντιπροσωπεύουν το 7,1% 
και 18,2% αντιστοίχως των συνολικών εισοδημάτων. 
Ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης επιβάρυνσης από φό-
ρους και εισφορές, ενώ τα συνολικά εισοδήματα μειώ-
θηκαν κατά -30,3%, το διαθέσιμο εισόδημα μειώθηκε 
κατά -34,6%.

Παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία της ενιαίας 
δράσης «Ερευνώ - Δημιουργώ - Καινοτομώ» έως την 
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00, σύμφωνα με 
την τελευταία τροποποίηση της απόφασης που αναρ-
τήθηκε σήμερα στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ 
(www.espa.gr). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι αιτήσεις 
χρηματοδότησης υποβάλλονται από τους δυνητικούς 
Δικαιούχους υποχρεωτικά μέσω του Πληροφορια-
κού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων 

(ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis κάνοντας χρήση του 
τυποποιημένου στο ΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης 
Χρηματοδότησης (περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 
VIII της παρούσας πρόσκλησης). Αιτήσεις χρηματο-
δότησης στις οποίες δεν έχουν συμπληρωθεί όλα τα 
υποχρεωτικά προς συμπλήρωση πεδία του ΠΣΚΕ, 
δεν γίνονται αποδεκτές από το σύστημα και δεν είναι 
δυνατόν να υποβληθούν. Επιτρέπεται η ακύρωση της 
ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης της πρότασης 

από τον δικαιούχο υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί 
αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας 
έως και δύο εργάσιμων ημερών πριν την καταληκτική 
ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων 
χρηματοδότησης, στην Δράση ήτοι έως και την Παρα-
σκευή 2 Ιουνίου 2017 και ώρα 16:00. Για τους επόμε-
νους κύκλους, η ημερομηνία έναρξης θα ανακοινωθεί 
με σχετική απόφαση.

Εντοπίζει μείωση διαθέσιμου εισοδήματος 34,6% από το 2009
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a. ΑΝΣΙπ: ζΗΤΗΜΑ δΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Η ΑΝΑπΤυξΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ψΗφΙΑΚΩΝ 
ΤΕχΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣυΝΑΝΤΗΣΗ  ΣΕπΕ ΜΕ ΤΟΝ ΑΝΤΙπΡΟΕδΡΟ ΤΗΣ Ε.Ε ΓΙΑ  ΤΗΝ ψΗφΙΑΚΗ 
ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑ ΩΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ πυΛΩΝΑ ΑΝΑπΤυξΗΣ ΤΗΣ χΩΡΑΣ

Ζήτημα δημοκρατίας χαρακτήρισαν ο υπουργός Ψηφι-
ακής Πολιτικής Νίκος Παππάς και ο Αντιπρόεδρος της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για Θέματα Ψηφιακής 
Ενιαίας Αγοράς, Andrus Ansip την ανάπτυξη και αξιο-
ποίηση των νέων τεχνολογιών, μιλώντας χθες ενώπιον 
της ειδικής διαρκούς επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσε-
ων και της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης για 
τις «Ψηφιακές Ευκαιρίες και την Ψηφιακή Ενιαία Αγορά 
για την Ευρώπη». Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ ΜΠΕ 
ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναφέρ-
θηκε στα σημαντικά βήματα που έγιναν τον τελευταίο 
χρόνο στην Ελλάδα στο πλαίσιο της ψηφιακής πολιτικής 
με συνέπεια η Ελλάδα να βελτιώσει σημαντικά τις επιδό-
σεις της στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας. «Σε αυτό 
το χαρτοφυλάκιο βλέπουμε τη μεγάλη δυνατότητα της 
χώρας για οριστικό πέρασμα στη δίκαιη και βιώσιμη 
ανάπτυξη», είπε ο Νίκος Παππάς αναφερόμενος στον 

κομβικό ρόλο που πρέπει να διαδραματίσουν οι ψηφι-
ακές τεχνολογίες και πρόσθεσε: « Για εμάς, σήμερα, η 
συζήτηση δεν αφορά έναν ακόμα τομέα της οικονομί-
ας. Συζητάμε για τον τομέα των τομέων. Για τον τομέα 
που αν αναπτυχθεί μπορεί να κάνει πιο παραγωγική και 
την πρωτογενή μας παραγωγή, πιο λειτουργική τη ζωή 
των ανθρώπων της πόλης, πιο εύκολη την πρόσβασή 
τους σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και πολύ πιο 
παραγωγή συνολικά τη ζωή μας». Ο υπουργός Ψηφι-
ακής Πολιτικής απευθυνόμενος στον Αντιπρόεδρο της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπογράμμισε ότι η Ελλάδα σε 
σχέση με το μέσο όρο της ΕΕ, βρίσκεται περίπου στο 
1/3 ως ποσοστό επιχειρήσεων οι οποίες αξιοποιούν τις 
νέες τεχνολογίες. «Γνωρίζουμε όλοι πλέον ότι αξιοποί-
ηση των νέων τεχνολογιών σημαίνει και προώθηση 
των προϊόντων τους, μέσω διαδικτύου και ηλεκτρονι-
κή τιμολόγηση και ικανότητα να πουλούν τα προϊόντα 

τους και να τα προωθούν διασυνοριακά. Με αυτό το 
δεδομένο θέλω να επισημάνω ότι είναι εξαιρετικές οι 
πρωτοβουλίες της επιτροπής για την υποστήριξη των 
κόμβων ψηφιακής καινοτομίας, διότι διευκολύνουν τα 
κράτη μέλη και τις περιφέρειες της Ευρώπης να αντλή-
σουν πόρους δυνάμεις και συνέργειες πάνω σε αυτά τα 
παραγωγικά πλεονεκτήματα», είπε ο υπουργός Επικρα-
τείας και συνέχισε: «Σε αυτό το χαρτοφυλάκιο βλέπουμε 
τη μεγάλη δυνατότητα της χώρας για οριστικό πέρασμα 
στη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη. Για εμάς, σήμερα η 
συζήτηση δεν αφορά έναν ακόμα τομέα της οικονομίας. 
Συζητάμε για τον τομέα των τομέων. Για τον τομέα που 
αν αναπτυχθεί μπορεί να κάνει πιο παραγωγική και την 
πρωτογενή μας παραγωγή, πιο λειτουργική τη ζωή των 
ανθρώπων της πόλης, πιο εύκολη την πρόσβασή τους 
σε υπηρεσίες υγείας, εκπαίδευσης και πολύ πιο παρα-
γωγή συνολικά τη ζωή μας».

Μετά από πρόσκληση του Αντιπρόεδρου της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, αρμόδιου για Θέματα Ενιαίας Ψηφιακής 
Αγοράς, κυρίου Andrus Ansip, συναντήθηκε το Προε-
δρείο του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και 
Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), την Πέμπτη 11 Μαΐου 
2017, στα Γραφεία της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής στην Αθήνα, προκειμένου να συζητήσουν τα 
κρίσιμα ζητήματα του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας και 
τους τρόπους με τους οποίους μπορούν να συμβάλλουν 
οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην 
ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Από την πλευρά του 
Συνδέσμου, στη συνάντηση συμμετείχαν ο Πρόεδρος ΔΣ, 
κύριος Τάσος Τζήκας, η Α’ Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, 
κυρία Γιώτα Παπαρίδου, o Γενικός Γραμματέας, κύριος 
Σάκης Κωτσής και ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕ, κύριος 
Γιάννης Σύρρος. Σε δελτίο Τύπου του ΣΕΠΕ σημειώνεται 
ότι στο πλαίσιο της συζήτησης με τον Αντιπρόεδρο της 
Ε.Ε., κύριο Ansip, ο ΣΕΠΕ ανέδειξε την ψηφιακή τεχνο-
λογία ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της χώρας, 
καθώς μπορεί να αναμορφώσει την ελληνική οικονομία 
και να αντιμετωπίσει σημαντικές κοινωνικές προκλήσεις, 
προωθώντας την καινοτομία, ενισχύοντας την ψηφιακή 
παιδεία, ενθαρρύνοντας τις επενδύσεις και τη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας. Τα παραπάνω μπορούν να 
επιτευχθούν μέσα από τους πέντε στρατηγικούς άξονες 
που προτείνει ο Σύνδεσμος, όπως την πλήρη αξιοποίηση 
της ψηφιακής τεχνολογίας στον ιδιωτικό τομέα, τη βελ-
τίωση της αποτελεσματικότητας της ελληνικής διοίκησης 
αξιοποιώντας τις ΤΠΕ, την υιοθέτηση της τεχνολογίας και 

της καινοτομίας από τους πολίτες και την ανάπτυξη μιας 
ισχυρής βιομηχανίας ψηφιακής τεχνολογίας. Ο κλάδος 
αποτελείται από 5.300 επιχειρήσεις και 260.000 εργαζό-
μενους, συμβάλλοντας στο ΑΕΠ της χώρας κατά 8%. Επι-
πρόσθετα, οι εκπρόσωποι του Συνδέσμου παρουσίασαν 
τη διεθνή δυναμική του κλάδου μέσα από τις “καλές πρα-
κτικές” ελληνικών επιχειρήσεων, οι οποίες διαπρέπουν 
και καινοτομούν διεθνώς. Επιβεβαίωση της δυναμικής 
του κλάδου, αποτελεί και η γέννηση και εξέλιξη πολλών 
νεοφυών επιχειρήσεων με νέες καινοτόμες λύσεις και 
προϊόντα στον κλάδο ψηφιακής τεχνολογίας. Η σύνδεση 
και συνεργασία τους με ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες 
διαθέτουν διεθνή εμπειρία, μπορεί να δημιουργήσει μία 
νέα ισχυρή στρατηγική βιομηχανία για τη χώρα, αξιοποι-
ώντας ταυτόχρονα το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυ-
ναμικό μας.  Σύμφωνα με το The Global Competitiveness 
Report 2016 - 2017 του World Economic Forum, στον 
Πυλώνα που αφορά στην “Καινοτομία”, η Ελλάδα κατα-
λαμβάνει τη 10η θέση παγκόσμια στην κατηγορία “Δια-
θεσιμότητα Επιστημόνων και Μηχανικών”. Αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι από το 2008, οι Έλληνες επιστήμονες, 
που έφυγαν στο εξωτερικό, αναζητώντας ευκαιρίες απα-
σχόλησης, έχουν παραγάγει περισσότερα από € 50 δις για 
τις χώρες στις οποίες πήγαν. Παράλληλα, ο Αντιπρόεδρος 
της Ε.Ε. ενημερώθηκε για σημαντικές πρωτοβουλίες και 
δράσεις που έχει αναλάβει ο ΣΕΠΕ, με:  Την υπογραφή 
του πρωτόκολλου συνεργασίας “Εθνική Συμμαχία για την 
Ψηφιακή Οικονομία” το 2014 με την ελληνική πολιτεία για 
τη διάχυση της ψηφιακής τεχνολογίας στην κοινωνία και 

την ανάπτυξη των ευκαιριών, που προσφέρει η βιομηχα-
νία Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών για τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ανάπτυξη της 
Ψηφιακής Οικονομίας.  Την υλοποίηση στη χώρα μας της 
διεθνούς καμπάνιας eSkills for Jobs από το 2010 για την 
ενημέρωση και εκπαίδευση νέων και επαγγελματιών σε 
ψηφιακές δεξιότητες για την καταπολέμηση της ανεργίας 
και στην ανάπτυξη της οικονομίας. Την υλοποίηση εθνι-
κών προγραμμάτων για την εκπαίδευση, κατάρτιση και 
πιστοποίηση χιλιάδων ανέργων σε ψηφιακές δεξιότητες, 
οι οποίες είναι “αντίδοτο” στην οικονομική κρίση, δίνο-
ντας διέξοδο σε χιλιάδες άνεργους αλλά και επαγγελματίες 
του κλάδου. Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
κύριος Ansip, ξεκινώντας τις επαφές του στην Ελλάδα εκ-
φράζοντας την ταύτιση των απόψεων των δύο πλευρών 
για τη στρατηγική τοποθέτηση του κλάδου ψηφιακής τε-
χνολογίας στο επίκεντρο της ελληνικής οικονομίας, σημεί-
ωσε: “Η δημιουργία μιας ψηφιακής ενιαίας αγοράς κρίνε-
ται απαραίτητη, ώστε να καταστήσει την Ευρώπη ηγέτιδα 
δύναμη και να βελτιώσει αποτελεσματικά την ποιότητα 
ζωής των πολιτών. Η Ελλάδα πρέπει να αξιοποιήσει το 
υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει, τα 
“καλά παραδείγματα” δράσεων που έχει υλοποιήσει, κα-
θώς και τις βέλτιστες και δοκιμασμένες πρακτικές άλλων 
ευρωπαϊκών χωρών, ώστε να προχωρήσει στον ψηφι-
ακό μετασχηματισμό, που έχει ανάγκη τόσο η ελληνική 
οικονομία όσο και η κοινωνία”. 
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ΜΙΚΡΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟυΣ δΑΣΙΚΟυΣ χΑΡΤΕΣ

ΤΟ ΕπΙΣΕυ ΤΟυ ΕΜπ  ΣΤΟ ΝΕΟ ΕυΡΩπΑΐΚΟ ΕΡΕυΝΗΤΙΚΟ πΡΟΓΡΑΜΜΑ iNteract 

Η Πάτρα, το Καλό Νερό Μεσσηνίας και η Εδεσσα ανα-
δεικνύονται «πρωταθλητές» στις αντιρρήσεις για τους 
δασικούς χάρτες. Ακολουθούν οι Γαργαλιάνοι Μεσση-
νίας, ο Πολύγυρος στη Χαλκιδική και η Ερέτρια στην 
Εύβοια, όπου κατατέθηκε μεγάλος αριθμός αντιρρή-
σεων. Σε επίπεδο νομού, οι περισσότερες αντιρρήσεις 
–τόσο σε πλήθος όσο και στην έκταση που αντιστοι-
χούν– βρίσκονται στη Μεσσηνία και την Ηλεία. Δη-
μοσίευμα του Γ. Λάλιου στην «Καθημερινή» αναφέρει 
ότι ένας μήνας απέμεινε μέχρι να λήξει η προθεσμία 
υποβολής αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες που 
έχουν αναρτηθεί σε όλη τη χώρα, ωστόσο ο ρυθμός 
υποβολής αιτήσεων είναι ακόμα ασθενικός. Σύμφω-
να με στοιχεία της Διεύθυνσης Δασικών Χαρτών της 
εταιρείας Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση 
(ΕΚΧΑ), το σύνολο των αντιρρήσεων στους δασικούς 
χάρτες που έχουν αναρτηθεί είναι μόλις 9.914 και 

αντιστοιχούν σε 20.185 στρέμματα. Αν δούμε τα στοι-
χεία σε επίπεδο περιφερειακής ενότητας (νομού), τότε 
η περιοχή με τις περισσότερες αντιρρήσεις, τόσο σε 
αριθμό όσο και σε έκταση, είναι η Μεσσηνία με 2.176 
αντιρρήσεις για τον «χαρακτήρα» 5.868 στρεμμάτων. 
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Ηλεία, με 1.692 αντιρ-
ρήσεις για 3.763 στρέμματα, και η Αχαΐα, με 1.378 
αντιρρήσεις για 3.495 στρέμματα. Ψηλά βρίσκεται και 
η Εύβοια, με 1.263 αντιρρήσεις για 3.495 στρέμματα. 
Αν ρίξουμε μια πιο κοντινή ματιά, σε επίπεδο (προ-κα-
ποδιστριακών) δήμων, οι περισσότερες αντιρρήσεις 
μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί για τον δασικό χάρτη 
του Δήμου Πάτρας (156). Ακολουθεί το Καλό Νερό 
Μεσσηνίας και η Εδεσσα με 144 αντιρρήσεις, οι Γαρ-
γαλιάνοι με 111, ο Πολύγυρος με 100, η Ερέτρια με 99, 
ο Ερινέος Αχαΐας με 89, η Λαμία με 73, οι Πετριές με 72 
και τα Φιλιατρά Μεσσηνίας με 64.

-Αττική: Στην Αττική, έχουν υποβληθεί 57 αντιρρήσεις 
στον δασικό χάρτη του Γραμματικού, 52 στη Μάνδρα, 
49 στον Βαρνάβα, 48 στον Ασπρόπυργο και 47 στο 
Καπανδρίτι. Όσον αφορά την έκταση στην οποία οι 
αντιρρήσεις σε μια περιοχή συνολικά αντιστοιχούν: 
οι περισσότερες βρίσκονται στο Αλιβέρι και στον Aγιο 
Ιωάννη της Εύβοιας (478 και 445 στρέμματα αντί-
στοιχα). Ακολουθούν το Καλό Νερό Μεσσηνίας, η 
Μέλισσα Ηλείας, οι Κάρυστος Εύβοιας, ο Πολύγυρος 
Χαλκιδικής, το Ηράκλειο Κρήτης και τέσσερις περιοχές 
της Μεσσηνίας: Γαργαλιάνοι, Δασοχώρι, Βασιλίτσι 
και Φιλιατρά. Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι, παρά 
τις επανειλημμένες παραινέσεις του υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος και τον θόρυβο που έχει δημιουργηθεί 
γύρω από τους δασικούς χάρτες, η συμμετοχή των 
δήμων στη διαδικασία παραμένει σε μέτρια επίπεδα. 
Οι δήμοι (οι πολεοδομίες) οφείλουν να καθορίσουν 
επάνω στον χάρτη τα όρια των οικισμών (νόμιμα ή 
μη) και τους οικισμούς αυθαιρέτων. Ομως μόνο 49 
από τους 120 (καλλικρατικούς) δήμους στους οποί-
ους γίνεται ανάρτηση χάρτη έχουν συμπληρώσει όλα 
τα απαραίτητα στοιχεία (80 από τους 325 σε επίπεδο 
χώρας, ήτοι 24,6%). Το θέμα σχολίασε χθες ο αναπλ. 
υπουργός Σ. Φάμελλος: «Εως τις 12 Ιουνίου οι δήμοι 
θα πρέπει να ανταποκριθούν στην υποχρέωσή τους να 
αποστείλουν τα στοιχεία των οικισμών και των οικι-
στικών πυκνώσεων στην ΕΚΧΑ. Ειδάλλως, ο πολίτης 
θα πρέπει να εμπλακεί σε μια διαδικασία αντιρρήσεων 
και να καταβάλει και τέλος αντιρρήσεων, ενώ δεν θα 
έπρεπε, και θα δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο φορτίο 
στις επιτροπές εξέτασης των αντιρρήσεων», ανέφερε.

Σε ένα ακόμη ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα για την 
ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής συμμετέχει το Ερευνητικό 
Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και 
Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) του ΕΜΠ. Πρόκειται για το νέο τριετές 
πρόγραμμα interACT, που θα αναπτύξει μοντέλα, αλγορίθ-
μους και συστήματα για την αβίαστη επικοινωνία μεταξύ των 
αυτόνομων οχημάτων και των άλλων χρηστών της οδού.  
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στόχος είναι να διευκολυνθεί η 
ομαλή κυκλοφορία και συνύπαρξη των οχημάτων αυτών με 
τους άλλους χρήστες των οδών, έτσι ώστε να διευκολυνθεί η 
καθολική αποδοχή των αυτόνομων οχημάτων από το ευρύ 
κοινό, αλλά και να διασφαλισθεί η οδική ασφάλεια. Το έργο, 
προϋπολογισμού 3,88 εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα «Horizon 2020» της ΕΕ, υλοποιείται από οκτώ 
εταίρους από τέσσερις χώρες (Γερμανία, Ελλάδα, Ιταλία, 
Βρετανία), με συντονιστή το γερμανικό ερευνητικό κέντρο 

Deutsches Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR). Μεταξύ 
των εταίρων είναι γνωστά «ονόματα», όπως η γερμανική 
αυτοκινητοβιομηχανία BMW και η ιταλική Fiat, η γερμανική 
εταιρεία Bosch, καθώς επίσης το Τεχνικό Πανεπιστήμιο του 
Μονάχου και το Πανεπιστήμιο του Λιντς. Τα οχήματα χωρίς 
οδηγό, αναμένεται να κυκλοφορούν σύντομα και για το λόγο 
αυτό θα πρέπει να αλληλεπιδρούν με ασφάλεια και αποτε-
λεσματικότητα με τους άλλους χρήστες του οδικού δικτύου. 
Προς το παρόν, τα αυτόνομα οχήματα δεν έχουν τη δυνατό-
τητα να επικοινωνούν τις προθέσεις τους με τους υπόλοιπους 
χρήστες. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δυσχεραίνεται η ροή 
της κυκλοφορίας, αφού αυτή η επικοινωνία είναι απαραίτητη 
για όλους τους χρήστες της οδού, έτσι ώστε να προγραμμα-
τίσουν με αποτελεσματικότητα και ασφάλεια τις επόμενες 
κινήσεις τους. Για παράδειγμα, ο πεζός συνήθως επιδιώκει 
οπτική επαφή με τον οδηγό πριν διασχίσει το δρόμο. Σε πε-

ρίπτωση, όμως, αυτόνομου οχήματος δεν θα υπάρχει αυτή η 
δυνατότητα, οπότε πρέπει το αυτόνομο όχημα να ειδοποιήσει 
τον πεζό με κάποιο ξεκάθαρο τρόπο ότι θα φρενάρει έγκαιρα. 
Στόχος του interACT είναι να αντιμετωπίσει τις παραπάνω 
προκλήσεις και να βοηθήσει στην ασφαλή ενσωμάτωση των 
αυτόνομων οχημάτων στον κυκλοφοριακό ιστό. Τα συστή-
ματα που θα αναπτυχθούν από το πρόγραμμα, θα δοκιμα-
στούν σε προσομοιωτές οδήγησης και σε δύο πρωτότυπα 
αυτόνομα οχήματα για την αξιολόγηση της ασφάλειας, της 
αξιοπιστίας και της ευχρηστίας τους. Το ΕΠΙΣΕΥ θα συμβάλει 
στην ανάπτυξη των μοντέλων αλληλεπιδράσεων με βάση 
παρατηρήσεις πεδίου τέτοιων αλληλεπιδράσεων και θα είναι 
υπεύθυνο για την ανάπτυξη της κεντρικής μονάδας επικοι-
νωνίας και συνεργασίας του συστήματος. Θα είναι ακόμη 
υπεύθυνο για τις δράσεις διάχυσης και προβολής του έργου 
στο ευρύ κοινό.
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ΑπΟ ΤΗΝ ΕΕ ΕΑΡΙΝΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ πΡΟβΛΕψΕΙΣ 2017: ΣΤΑΘΕΡΗ ΑΝΑπΤυξΗ ΣΤΟΝ ΟΡΙζΟΝΤΑ
Η ευρωπαϊκή οικονομία διανύει το πέμπτο έτος της ανά-
καμψής της, κάτι που αρχίζει να γίνεται αισθητό σε όλα τα 
κράτη μέλη της ΕΕ. Η ανάκαμψη αναμένεται να συνεχιστεί 
με σταθερό ρυθμό το τρέχον και το επόμενο έτος.  Σε σχετική 
ανακοίνωση της ΕΕ σημειώνεται ότι ό σον αφορά την Ελλά-
δα, η έκθεση σημειώνει ότι: «Μετά από υποχώρηση κατά το 
τέταρτο τρίμηνο του 2016, η ανάκαμψη αναμένεται να επα-
νέλθει φέτος, μολονότι διαφαίνεται ότι θα παραμείνει μάλλον 
συγκρατημένη λόγω των καθυστερήσεων στο κλείσιμο της 
δεύτερης αξιολόγησης του προγράμματος του ΕΜΣ. Η βελτί-
ωση του καταναλωτικού και του επενδυτικού κλίματος ανα-
μένεται να αποτελέσει τον βασικό κινητήριο μοχλό ανάπτυξης 
βραχυπρόθεσμα. Τα δημόσια οικονομικά παρουσίασαν πολύ 
πιο θετική πορεία από τον στόχο του 2016 ενώ εξακολουθεί 
να υπάρχει θετική προοπτική». Στις εαρινές προβλέψεις που 
δημοσιεύτηκαν την Πέμπτη 11 Μαϊου, η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή αναμένει ότι το ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ θα αυξηθεί 
κατά 1,7% το 2017 και 1,8% το 2018 (1,6% και 1,8% στις 
χειμερινές προβλέψεις). Η αύξηση του ΑΕΠ στην ΕΕ συνολικά 
αναμένεται να παραμείνει σταθερή σε ποσοστό 1,9% και για 
τα δύο έτη (1,8% για τα δύο έτη στις χειμερινές προβλέψεις). 
Ο κ. βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής 
αρμόδιος για το Ευρώ και τον Κοινωνικό Διάλογο, καθώς και 
για τη Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα, τις Χρηματοπιστω-
τικές Υπηρεσίες και την Ένωση Κεφαλαιαγορών, δήλωσε 
τα εξής: «Οι σημερινές οικονομικές προβλέψεις δείχνουν ότι 
η ΕΕ ανακτά τον δυναμισμό της και η ανεργία συνεχίζει την 
πτωτική της πορεία. Ωστόσο, η εικόνα διαφέρει πολύ από το 
ένα κράτος μέλος στο άλλο και οι καλύτερες επιδόσεις παρατη-
ρούνται στις οικονομίες που έθεσαν σε εφαρμογή πιο φιλόδο-
ξες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Για να αποκαταστήσουμε 
την ισορροπία, χρειαζόμαστε αποφασιστικές μεταρρυθμίσεις 
σε όλη την Ευρώπη, από το άνοιγμα των αγορών προϊόντων 
και υπηρεσιών μέχρι τον εκσυγχρονισμό της αγοράς εργασίας 
και των συστημάτων υγείας. Σε μια εποχή δημογραφικών και 
τεχνολογικών αλλαγών, οι οικονομίες μας πρέπει και αυτές 
να εξελίσσονται, προσφέροντας περισσότερες ευκαιρίες και 
καλύτερο βιοτικό επίπεδο για τους λαούς μας.» Ο κ. πιερ 

Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιονομικών 
Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, δήλωσε σχετικά: «Η 
Ευρώπη διανύει το πέμπτο συνεχόμενο έτος ανάπτυξης, χάρη 
στη στήριξη που παρέχουν οι διευκολυντικές νομισματικές 
πολιτικές, η εδραίωση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων 
και των καταναλωτών και η βελτίωση του παγκόσμιου εμπο-
ρίου. Είναι επίσης ενθαρρυντικό ότι αρχίζει να υποχωρεί η με-
γάλη αβεβαιότητα που είχε χαρακτηρίσει τους δώδεκα τελευ-
ταίους μήνες. Όμως η ανάκαμψη της ζώνης του ευρώ όσον 
αφορά τις θέσεις εργασίας και τις επενδύσεις παραμένει άνιση. 
Η αντιμετώπιση των αιτίων αυτών των αποκλίσεων αποτελεί 
τη σημαντικότερη πρόκληση που πρέπει να αντιμετωπίσουμε 
τους μήνες και τα έτη που ακολουθούν.»
-Αναμένεται επιτάχυνση της παγκόσμιας ανάπτυ-
ξης: Η παγκόσμια οικονομία επιταχύνθηκε στα τέλη του 
περασμένου και στις αρχές του τρέχοντος έτους χάρη στην 
ταυτόχρονη ανάπτυξη που σημειώθηκε σε πολλές προηγ-
μένες και αναδυόμενες οικονομίες. Η παγκόσμια ανάπτυξη 
(εκτός της ΕΕ) αναμένεται να ανέλθει σε 3,7% το τρέχον έτος 
και 3,9% το 2018 έναντι 3,2% το 2016 (αμετάβλητο ποσοστό 
σε σχέση με τις χειμερινές προβλέψεις), καθώς η οικονομία της 
Κίνας διατηρεί την ανθεκτικότητά της βραχυπρόθεσμα και η 
ανάκαμψη των τιμών των βασικών προϊόντων συμβάλλει 
στην ενίσχυση άλλων αναδυόμενων οικονομιών. Οι προο-
πτικές της οικονομίας των ΗΠΑ είναι σε μεγάλο βαθμό αμε-
τάβλητες σε σύγκριση με τον χειμώνα. Συνολικά, οι καθαρές 
εξαγωγές αναμένεται να είναι ουδέτερες για την αύξηση του 
ΑΕΠ στη ζώνη του ευρώ το 2017 και το 2018.
-προσωρινή άνοδος του ονομαστικού πληθω-
ρισμού: Ο πληθωρισμός αυξήθηκε σημαντικά κατά τους 
τελευταίους μήνες, κυρίως λόγω των αυξήσεων της τιμής 
του πετρελαίου. Ωστόσο, ο δομικός πληθωρισμός, που δεν 
περιλαμβάνει τις ασταθείς τιμές της ενέργειας και των μη με-
ταποιημένων τροφίμων, παρέμεινε σχετικά σταθερός και ση-
μαντικά χαμηλότερος από τη μέση μακροπρόθεσμη τιμή του. 
Ο πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ αναμένεται να αυξηθεί 
από 0,2% το 2016 σε 1,6% το 2017, πριν επανέλθει σε 1,3% 
το 2018 με την εξασθένιση των αποτελεσμάτων της ανόδου 
των τιμών πετρελαίου.
-Η ιδιωτική κατανάλωση επιβραδύνεται λόγω του 
πληθωρισμού ενώ οι επενδύσεις παραμένουν στα-
θερές: Η ιδιωτική κατανάλωση, ο κύριος μοχλός ανάπτυξης 
κατά τα τελευταία έτη, αυξήθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό της 
τελευταίας δεκαετίας το 2016, αλλά αναμένεται να μετριαστεί 
το τρέχον έτος καθώς ο πληθωρισμός διαβρώνει εν μέρει την 
αύξηση της αγοραστικής δύναμης των νοικοκυριών. Καθώς 
ο πληθωρισμός προβλέπεται ότι θα υποχωρήσει το επόμενο 
έτος, η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί και πάλι 
ελαφρώς. Οι επενδύσεις αναμένεται να σημειώσουν σχετικά 
σταθερή αύξηση, αλλά εξακολουθούν να αναχαιτίζονται από 
τις μέτριες προοπτικές ανάπτυξης και την ανάγκη συνέχισης 

της απομόχλευσης σε ορισμένους τομείς. Ορισμένοι παρά-
γοντες συνηγορούν υπέρ της σταδιακής ανάκαμψης, όπως 
η άνοδος του συντελεστή χρησιμοποίησης της παραγωγικής 
ικανότητας, η εταιρική κερδοφορία και οι ελκυστικοί όροι 
χρηματοδότησης, μεταξύ άλλων μέσω του Επενδυτικού Σχε-
δίου για την Ευρώπη.
-Η ανεργία εξακολουθεί να μειώνεται: Η ανεργία 
εξακολουθεί να παρουσιάζει πτωτική τάση, αλλά παραμένει 
υψηλή σε πολλές χώρες. Στη ζώνη του ευρώ, αναμένεται να 
μειωθεί στο 9,4% το 2017 και στο 8,9% το 2018, που είναι 
και το χαμηλότερο επίπεδο που παρατηρήθηκε από την αρχή 
του 2009. Αυτό επιτεύχθηκε χάρη στην αύξηση της εγχώριας 
ζήτησης, τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και άλλες κρατικές 
πολιτικές σε ορισμένες χώρες που ενθαρρύνουν δυναμικά τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Η τάση στην ΕΕ συνολικά 
αναμένεται να είναι παρόμοια και η ανεργία προβλέπεται να 
μειωθεί στο 8,0% το 2017 και στο 7,7% το 2018, το χαμηλό-
τερο επίπεδο που σημειώθηκε από τα τέλη του 2008.
-Η κατάσταση των δημόσιων οικονομικών βελτιώ-
νεται:  Τόσο ο δείκτης του ελλείμματος της γενικής κυβέρνη-
σης προς το ΑΕΠ και όσο και ο δείκτης ακαθάριστου χρέους 
προς το ΑΕΠ αναμένεται να μειωθούν το 2017 και το 2018, 
στη ζώνη του ευρώ αλλά και στην ΕΕ. Οι χαμηλότερες πληρω-
μές τόκων και η συγκράτηση των μισθών στον δημόσιο τομέα 
θα επιτρέψουν τη συνέχιση του περιορισμού των ελλειμμά-
των, αν και με βραδύτερο ρυθμό από ό,τι τα τελευταία έτη. 
Στη ζώνη του ευρώ, ο δείκτης δημόσιου ελλείμματος προς 
το ΑΕΠ προβλέπεται να μειωθεί από 1,5% του ΑΕΠ το 2016 
σε 1,4% το 2017 και σε 1,3% το 2018, ενώ στην ΕΕ ο δείκτης 
αναμένεται να μειωθεί από 1,7% το 2016 σε 1,6% το 2017 και 
σε 1,5% το 2018. Ο δείκτης χρέους προς το ΑΕΠ στη ζώνη του 
ευρώ προβλέπεται να μειωθεί από 91,3% του ΑΕΠ το 2016 σε 
90,3% το 2017 και σε 89,0% το 2018, ενώ στην ΕΕ συνολικά 
αναμένεται να μειωθεί από 85,1% το 2016 σε 84,8% το 2017 
και σε 83,6% το 2018.
-Εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι δυσμενέ-
στερων εξελίξεων σε σχέση με τις προβλέψεις αλλά 
είναι πιο ισορροπημένοι:  Η αβεβαιότητα ως προς τις 
οικονομικές προοπτικές, εξακολουθεί να είναι μεγάλη. Γενι-
κά, εξακολουθούν να υπάρχουν κίνδυνοι δυσμενέστερων 
εξελίξεων σε σχέση με τις προβλέψεις αλλά εμφανίζονται πιο 
ισορροπημένοι απ’ ό, τι τον χειμώνα. Οι εξωτερικοί κίνδυνοι 
συνδέονται, για παράδειγμα, με τη μελλοντική οικονομική και 
εμπορική πολιτική των ΗΠΑ και τις ευρύτερες γεωπολιτικές 
εντάσεις. Η προσαρμογή της οικονομίας της Κίνας, η ευρω-
στία του τραπεζικού τομέα στην Ευρώπη και οι προσεχείς δια-
πραγματεύσεις με το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με την έξοδο 
της χώρας από την ΕΕ, θεωρούνται επίσης ως κίνδυνοι που 
ενδέχεται να οδηγήσουν σε δυσμενέστερες εξελίξεις σε σχέση 
με τις προβλέψεις.

Προβλέψεις για την Ελλάδα 2015 2016 2017 2018

Αύξηση του ΑΕΠ (% σε 
ετήσια βάση)

-0,2 0,0 2,1 2,5

Πληθωρισμός (% σε ετήσια 
βάση)

-1,1 0,0 1,2 1,1

Ανεργία (%) 24,9 23,6 22,8 21,6

Ισοζύγιο κρατικού προϋπο-
λογισμού (% το0υ ΑΕΠ)

-5,9 0,7 -1,2 0,6

Ακαθάριστο δημόσιο χρέος  
(% του ΑΕΠ

177,4 179,0 178,8 174,6

Ισοζύγιο τρεχουσών συναλ-
λαγών (% του ΑΕΠ)

0,0 -0,5 -0,5 -0,3

Πηγή Ε.Ε.
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Περισσότεροι από 5,5 εκατ. ιδιοκτήτες, οι οποίοι πλη-
ρώνουν ΕΝΦΙΑ έως και 750 ευρώ για την ακίνητη πε-
ριουσία που κατέχουν, αναμένεται να είναι οι πρώτοι 
«ευνοημένοι» των αντίμετρων, που προβλέπουν μεί-
ωση του φόρου κατά περίπου 180 εκατ. ευρώ.
Οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών δουλεύουν 
πυρετωδώς όλα τα πιθανά «σενάρια» που μπορούν να 
εφαρμοστούν ώστε να ελαφρυνθεί το επώδυνο πακέτο 
μέτρων που έρχεται στη Βουλή με περικοπές σε συ-
ντάξεις αλλά και στο αφορολόγητο και η ψήφιση του 
οποίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για ένα θετικό 
αποτέλεσμα στο Eurogroup της 22ας Μαΐου.
Στο πλαίσιο μάλιστα αυτό, κορυφαίο στέλεχος του 
υπουργείου, που μίλησε στη «Ν», ανέφερε ότι εξετά-
ζεται κατά πόσο είναι δυνατόν να αυξηθεί το ανωτέρω 
όριο, με στόχο να προσεγγίσει και τα 1.000 ευρώ φό-
ρου, ώστε να διευρυνθεί και ο κύκλος των ιδιοκτητών 
που θα ελαφρυνθούν.
Αξίζει ωστόσο να σημειωθεί ότι, με βάση τα επίσημα 
στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών, το 2016:
- 7.369.412 ιδιοκτήτες ακινήτων πλήρωσαν συνολικά 
ΕΝΦΙΑ 2,712 δισ. ευρώ, 
- από το ανωτέρω σύνολο, οι 5.573.390 ιδιοκτήτες 
κατέβαλαν ΕΝΦΙΑ έως και 750 ευρώ, ενώ 
- έως 1.000 ευρώ ΕΝΦΙΑ πλήρωσαν 5.880.924 ιδιο-
κτήτες.
Θα πρέπει να υπογραμμιστεί ότι τη μείωση του ΕΝΦΙΑ 
για τους μικροϊδιοκτήτες είχε προαναγγείλει, με τη συ-
νέντευξή της στη «Ν», η υφυπουργός Οικονομικών Κ. 
Παπανάτσιου, η οποία είχε υπογραμμίσει ότι «η μείω-
ση του ΕΝΦΙΑ θα εστιάσει σε αυτούς που έχουν μικρή 
περιουσία».
Αυτός άλλωστε είναι και ο στόχος του νέου φόρου που 
σχεδιάζεται να αντικαταστήσει τον ΕΝΦΙΑ, καθώς θα 
είναι προοδευτικός και θα φορολογεί με υψηλότερο 
συντελεστή τις μεγαλύτερες περιουσίες.
Επισημαίνεται ότι το νέο σύστημα υπολογίζεται να εί-
ναι έτοιμο για εφαρμογή από την 1η Ιανουάριου 2018, 
λόγω και της μετάθεσης του χρόνου ευθυγράμμισης 
των αντικειμενικών αξιών με τις τιμές της αγοράς, από 
τον Ιούνιο 2017 στον Δεκέμβριο 2017, και με βάση 
αυτό θα επιδιωχθεί να εκδοθούν από τον Μάρτιο 
του 2018 τα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ του επόμενου 
έτους.
Βέβαια τόσο ο φετινός όσο και ο ΕΝΦΙΑ του 2018 θα 
έχουν τον ίδιο εισπρακτικό στόχο, ύψους 2,65 δισ. 
ευρώ, ενώ εάν δεν καταστεί δυνατή η είσπραξη του εν 
λόγω ποσού το 2018 λόγω των νέων τιμών, που θα 
είναι αρκετά μειωμένες σε σχέση με τις αντικειμενικές 
που ισχύουν σήμερα, θα πρέπει να μπει «μαχαίρι» στις 

«ΤΡΕχΕΙ» Ο ΣχΕδΙΑΣΜΟΣ ΤΟυ ΝΕΟυ ΕΝφΙΑ

ΑυξΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ «ΚΟΚΚΙΝΑ» δΑΝΕΙΑ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-17-20                                                 12/05/2017

Η ΝΑυΤΕΜπΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔA 1-5                                                            12/05/2017

απαλλαγές που εφαρμόζονται και φέτος.
Με βάση το νέο σχέδιο, όπως έχει ήδη αποκαλύψει 
η «Ν», οι τιμές ζώνης που λαμβάνονται υπ’ όψιν για 
τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακι-
νήτων θα ευθυγραμμιστούν με τις τιμές της αγοράς με 
τεχνική βοήθεια και για τον λόγο αυτό θα πρέπει μέχρι 
το τέλος Μαΐου 2017 να έχει συσταθεί ειδική ομάδα 
εργασίας για την αποτίμηση και την αναπροσαρμογή 
των φορολογητέων τιμών των ακινήτων.
Η συγκεκριμένη ομάδα θα πρέπει να συνεργαστεί με 
μια ομάδα διευθυντικών στελεχών υψηλού επιπέδου, 
στην οποία θα συμμετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδος 
και η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με στόχο να βελτι-
ωθεί η ικανότητα της μονάδας αποτίμησης ακινήτων 
με την πρόσληψη έμπειρου εκτιμητή και αν χρειαστεί 
να ζητηθεί τεχνική βοήθεια μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 
2017. Εφόσον τηρηθεί το ανωτέρω πλαίσιο, θα πρέ-
πει έως το τέλος Ιουλίου 2017 να έχουν συγκεντρωθεί 
όλα τα απαιτούμενα δεδομένα και να έχει προσδιορι-
στεί η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των αξιών 
και η μεθοδολογία αποτίμησης που σχετίζονται με τις 
διαφορετικές κατηγορίες των ακινήτων.
Στη συνέχεια με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα που 
έχει τεθεί από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου 
Οικονομικών, όπως το έχει ήδη παρουσιάσει η «Ν», 
θα πρέπει: 
- Στο τέλος Σεπτεμβρίου 2017 να έχει συγκροτηθεί ει-
δική-τεχνική ομάδα για την αναπροσαρμογή των φο-
ρολογητέων αξιών της ακίνητης περιουσίας, αλλά και 
να έχει αναπτυχθεί μια μόνιμη πλατφόρμα πληροφό-
ρησης για την αναπροσαρμογή των φορολογητέων 
αξιών των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.
- Στο τέλος Νοεμβρίου 2017 να έχει εξασφαλιστεί 
ο πλήρης προσδιορισμός της ακίνητης ιδιοκτησίας 
μέσω του υφιστάμενου κτηματολογίου και μέσω δια-
σταυρωτικού ελέγχου όλων των ιδιοκτησιακών συμ-
φερόντων με όλες τις μεμονωμένες ιδιοκτησίες.
- Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 να έχει θεσπιστεί η νο-
μοθεσία για την ευθυγράμμιση των φορολογητέων 
αξιών των ακινήτων με τις τιμές αγοράς.
Υπό την προϋπόθεση ότι όλα θα τηρηθούν κατά γράμ-
μα, θα πρέπει έως το τέλος Μαρτίου να έχουν εκδοθεί 
τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ του έτους 
2018 με βάση τις νέες φορολογητέες τιμές.

Με αυξημένες διαγραφές θα προσπαθήσουν οι τράπε-
ζες να παραμείνουν σε τροχιά επίτευξης των στόχων 
μείωσης των προβληματικών δανείων, καθώς η επι-
δείνωση των οικονομικών συνθηκών κατά το πρώτο 
τρίμηνο οδήγησε σε αναζωπύρωση νέων μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων.

(Συνέχεια στη σελίδα 15)

Παράλληλα, δεδομένη θεωρείται η απώλεια του «μα-
ξιλαριού» που είχε σχηματιστεί από την καλύτερη επί-
δοση κατά το τέταρτο τρίμηνο του 2016: οι τράπεζες 
κατάφεραν να μειώσουν τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγ-
ματα (NPEs) κατά 1 δισ. περισσότερο, στα 104,8 δισ. 
ευρώ, έναντι στόχου 105,8 δισ. ευρώ, και κατά 400 
εκατ. ευρώ τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (NPLs), στα 
75,9 δισ., έναντι στόχου 76,3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με 
τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει στον SSM, στο τέ-
λος Μαρτίου τα ΝΡΕς θα πρέπει να είναι στα 105,2 δισ. 
ευρώ, δηλαδή υπάρχει το περιθώριο, λόγω της καλής 
επίδοσης του 2016, και να αυξήσουν τα υπόλοιπα και 
να παραμείνουν εντός στόχου. Ο στόχος για τα ΝΡLς 
ωστόσο, 74,7 δισ. ευρώ, είναι δύσκολο να επιτευχθεί, 
καθώς εδώ το «μαξιλάρι» είναι πολύ μικρότερο, ενώ 
στο ξεκίνημα του 2017 τα μη εξυπηρετούμενα έχουν 
αυξηθεί σημαντικά. Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, 
από τις αρχές του έτους έχουν δημιουργηθεί νέα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια περίπου 2 δισ. ευρώ, ανατρέ-
ποντας τη θετική τάση που είχε σχηματιστεί κατά το 
δεύτερο εξάμηνο του 2016.
Η αβεβαιότητα που προκάλεσαν οι καθυστερήσεις και 
οι ανακολουθίες στο θέμα της αξιολόγησης οδήγησαν 
σε μεγάλη αύξηση των καθυστερήσεων τον Ιανουά-
ριο, περαιτέρω (αλλά ηπιότερη) αύξηση τον Φεβρου-
άριο, βελτίωση τον Μάρτιο και εκ νέου επιδείνωση τον 
Απρίλιο. Υπενθυμίζεται ότι τα ΝΡLς αφορούν δάνεια σε 
καθυστέρηση άνω των 90 ημερών, ενώ τα ΝΡΕς περι-
λαμβάνουν τα ΝΡLs καθώς και δάνεια που εμφάνισαν 
προβλήματα αποπληρωμής και έχουν ρυθμιστεί.
Οι τράπεζες, προκειμένου να πιάσουν ή να παραμεί-
νουν κοντά στους στόχους, θα προχωρήσουν σε με-
γαλύτερες διαγραφές από αυτές που προγραμμάτιζαν, 
τακτική όμως που είναι προσωρινή και δεν συνιστά 
ουσιαστική επίτευξη των στόχων.
Ο λόγος είναι ότι τα επιχειρησιακά σχέδια των τραπε-
ζών περιλαμβάνουν δέσμη δράσεων: το 36% της μεί-
ωσης θα προέλθει από διαγραφές, ωστόσο το υπόλοι-
πο 64% θα προέλθει από εισπράξεις, ρευστοποιήσεις 
περιουσιακών στοιχείων και πωλήσεις «κόκκινων» 
δανείων σε τρίτους. Τα σχέδια των τραπεζών περι-
γράφουν με ακρίβεια το ύψος της μείωσης από κάθε 
παράγοντα, και για να πετύχουν, θα πρέπει να έχουν 
επιτυχία σε όλα τα παραπάνω μέτωπα. Τα κεφάλαια 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για διαγραφές 
είναι συγκεκριμένα και αυτό σημαίνει ότι αν κάνουν 
περισσότερες διαγραφές τώρα, θα πρέπει να κάνουν 
λιγότερες στο μέλλον.
Με τις αυξημένες διαγραφές του πρώτου τριμήνου 
οι τράπεζες απλώς αγοράζουν χρόνο, ελπίζοντας ότι 
κατά το υπόλοιπο της χρονιάς η κατάσταση θα εξομα-
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ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ πυΚΝΩΣΕΙΣ: ΤΡΕξΕ 
ΜΟΝΟΣ ΟΤΑΝ Ο δΗΜΟΣ ΑΡΓΕΙ 

ΕΛΕυΘΕΡΟΣ ΤυπΟΣ
ΣΕΛΙΔΑ 19                                                               12/05/2017

Με το ενδιαφέρον των δήμων να παραμένει σε χαμηλά 
επίπεδα και ας απομένει μόλις ένας μήνας για να κατα-
θέσουν τα όρια των οικιστικών πυκνώσεων, συνεχίζεται 
ο «βραχνάς» των δασικών χαρτών. Από τη μια πλευρά, 
λοιπόν, έχουμε το μπαλάκι των ευθυνών να παίζει στα 
γήπεδα του ΥΠΕΝ και της ΚΕΔΕ και από την άλλη εκα-
τομμύρια πολίτες να παραμένουν ανενημέρωτοι θεατές 
για το τι πρόκειται να συμβεί αν εκπνεύσει η προθεσμία 
της 12ης Ιουνίου και οι ΟΤΑ τελικά δεν έχουν καταθέσει 
τις αντιρρήσεις τους.
Από τους 120 καλλικρατικούς δήμους όπου έχουν αναρ-
τηθεί δασικοί χάρτες μόνο οι 57 έχουν ανταποκριθεί στο 
κάλεσμα του υπουργείου Περιβάλλοντος, καταθέτοντας 
τις οικιστικές πυκνώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Δι-
εύθυνσης Δασικών Χαρτών του Εθνικού Κτηματολογίου 
και Χαρτογράφησης (ΕΚΧΑ), το σύνολο των αντιρρήσε-
ων είναι μόνο 9.914 και αντιστοιχούν σε 20.185 στρέμ-
ματα. Οι υπόλοιποι ΟΤΑ, είτε από έλλειψη προσωπικού 
είτε για άλλους λόγους, δεν έχουν προχωρήσει ακόμα. 
Βέβαια, αυτό που προκαλεί εξίσου μεγάλη εντύπωση 
είναι το γεγονός πως ακόμη η ΚΕΔΕ δεν έχει πάρει στα 
χέρια της τα επίσημα στοιχεία από το Κτηματολόγιο, 
αγνοώντας μέχρι και σήμερα, 30 ημέρες πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία, την πορεία των αντιρρήσεων.
Σύμφωνα με έρευνα που έκανε ο Ελεύθερος Τύπος 
ρωτώντας ειδικούς (δασολόγους, μηχανικούς, τοπο-
γράφους, συμβολαιογράφους) τι πρέπει να κάνουν 
οι πολίτες για να είναι ασφαλείς στην περίπτωση που 
ο δήμος τους δεν καταθέσει εντός χρονικών πλαισίων 
τις οικιστικές πυκνώσεις, η απάντηση ήταν κοινή. Να 
απευθυνθούν με το κατάλληλο έγγραφο στην Υπηρεσία 
Δόμησης της Πολεοδομίας πριν από τις 12 Ιουνίου και 

να υποβάλουν την αντίρρησή τους. Ετσι, συνιστάται οι 
ιδιοκτήτες να αναλάβουν δράση, προκειμένου να μην 
μπλεχτούν σε μια χρονοβόρα διαδικασία αγνώστου 
αποτελέσματος. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ιδιοκτή-
τες ενδέχεται να μείνουν στον «αέρα», αφού κανείς ου-
σιαστικά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη. Ακόμη και ο αν. 
υπουργός το ίδιο ακριβώς είχε προτρέψει τους πολίτες 
να κάνουν, καθώς, όπως είχε πει, «έτσι θα λυθεί οποιο-
δήποτε θέμα ανησυχίας».
Σύμφωνα με όσα δήλωσαν ανώτατες πηγές του υπουρ-
γείου στον «Ε.Τ.», δεν θα δοθεί άλλη παράταση πέραν 
της 12ης Ιουνίου. Αξίζει να υπενθυμίσουμε πως το 
υπουργείο Περιβάλλοντος έχει δηλώσει πως το κόστος 
των αντιρρήσεων για τις ιδιοκτησίες που ανήκουν στις 
οικιστικές πυκνώσεις θα επιστραφεί. Ωστόσο, πρέπει 
να τονίσουμε πως ακόμη και αν όλα τα παραπάνω γί-
νουν, εκκρεμεί η απόφαση του ΣτΕ που θα κρίνει αν ο 
νόμος για τις οικιστικές πυκνώσεις είναι συνταγματικός. 
Το ΥΠΕΝ, πάντως, αποσαφηνίζει ότι οι δασικοί χάρτες 
αποτυπώνουν την κατάσταση των χρήσεων, δεν τρο-
ποποιούν την ιδιοκτησία και ούτε αποτελούν δήλωση 
ιδιοκτησίας. Υποδεικνύουν, δηλαδή, εάν μία περιοχή 
υπόκειται στις δεσμευτικές προϋποθέσεις τπς δασικής 
νομοθεσίας ή όχι, ώστε να είναι ευδιάκριτες οι οικιστι-
κές και αναπτυξιακές λειτουργίες. Με άλλα λόγια, ακόμα 
και να κατατεθεί η αντίρρηση, ακόμα και να εντάσσεται 
στις οικιστικές πυκνώσεις μια ιδιοκτησία, αν η επιτροπή 
αντιρρήσεων δεν δώσει το πράσινο φως, τίποτα δεν εί-
ναι εξασφαλισμένο.
Για έλλειψη προσωπικού στην πλειονότητα των δήμων 
αλλά και για την προχειρότητα τπς κυβέρνησης να νο-
μοθετήσει χωρίς πρώτα να έχει διασφαλίσει τα βασικά 
μίλησε στον «Ε.Τ.» ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πα-
τούλης.
«Υπάρχουν δήμοι οι οποίοι τα έχουν στείλει γιατί είχαν 
τις δυνατότητες και άλλοι δήμοι που έχουν “αφυδατω-
θεί” εντελώς. Ο κ. Φάμελλος ας πάρει τηλέφωνο τον 
κ. Σκουρλέτη, να κανονίσει να γίνουν οι απαραίτητες 
προσλήψεις. Υπάρχουν δήμοι που έχουν δύο υπαλλή-
λους αρμόδιους για τα συγκεκριμένα θέματα και άλλοι 
που δεν έχουν κανέναν. Τι να δώσουν;» τονίζει με έμ-
φαση ο κ. Πατούλης, ενώ συμπληρώνει πως «η ευθύνη 
είναι στον κ. Φάμελλο που θέλει να νομοθετήσει. Με τι 
θα νομοθετήσει; Διότι ο κ. Φάμελλος και η κυβέρνηση 
τη μια διαχειρίζονται τι υπαλλήλους και τι οικονομικά 
χρειαζόμαστε και από την άλλη ζητάνε να κάνουνε εμείς 
πράγματα που δεν έχουν κάνει οι ίδιοι!».
Με τη σειρά του ο κ. Φάμελλος επεσήμανε για ακόμη μια 
φορά την αναγκαιότητα συμμόρφωσης των δήμων, κα-
θώς, όπως είπε, σε διαφορετική περίπτωση, η κατοικία 
εκτός σχεδίου δεν μπορεί να προστατευθεί. «Μόνο τα 
Δημοτικά Συμβούλια είναι αρμόδια γι’ αυτό και μόνο οι 
δήμοι γνωρίζουν αυτά τα στοιχεία. Πρόκειται για από-
λυτη ευθύνη των δήμων. Ειδάλλως, ο πολίτης θα πρέπει 

λυνθεί πλήρως, οι ρυθμοί θα επιταχυνθούν και εντέλει 
θα πετύχουν και τους στόχους εισπράξεων, ρευστοποι-
ήσεων κ.α.
Στην κατεύθυνση αυτή μπορεί να συμβάλει αποφασιστι-
κά η ενεργοποίηση των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. 
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές, εάν δεν αλλάξει ουσια-
στικά η εικόνα στο υπόλοιπο του χρόνου με μείωση των 
νέων «κόκκινων» δανείων και κυρίως αύξηση εσόδων 
από εισπράξεις - ρευστοποιήσεις, τότε οι στόχοι του 
2017 δεν θα επιτευχθούν, γεγονός που μπορεί να βάλει 
τις τράπεζες σε νέες περιπέτειες ενόψει του stress test 
που θα διενεργήσει η ΕΚΤ το 2018. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι εντός του 2017 θα πρέπει να μειώσουν τα ΝΡLs κατά 
10 δισ. σε 65,9 δισ. από 75,9 δισ. (Δεκέμβριο 2016), ενώ 
το σύνολο των κεφαλαίων που θα χρησιμοποιηθούν 
για διαγραφές την περίοδο 2016 - 2019 είναι 13,9 δισ. 
ευρώ.

(Συνέχεια στη σελίδα 16)

ΑυξΗΣΕΙΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 61% ΜΕ ΤΟ 
ΝΕΟ ΤΡΟπΟ υπΟΛΟΓΙΣΜΟυ ΤΩΝ 
ΕΙΣφΟΡΩΝ

ΜΑΚΕδΟΝΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ 18                                                               12/05/2017

Αυξήσεις έως 61% στις εισφορές μέσα σε μόλις τέσσερις 
μήνες λειτουργίας του ΕΦΚΑ διαπιστώνουν επιστήμονες 
και επαγγελματίες, που κατέρχονται σε κινητοποιήσεις 
στις 18 Μαΐου.
Σύμφωνα με όσα ανέφεραν εκπρόσωποί τους, είναι 
απαράδεκτο το γεγονός ότι η κυβέρνηση επιβάλλει 
ασφαλιστικές εισφορές στα έξοδα των επαγγελματιών, 
μέσω της μη αναγνώρισης των ασφαλιστικών εισφορών 
του προηγούμενου έτους, δηλαδή σε εισόδημα που δεν 
υπάρχει.
«Η κυβέρνηση έλεγε ότι με τις αυξήσεις των εισφορών 
ουσιαστικά πληρώνουν οι έχοντες και κατέχοντες. Αυ-
τήν τη στιγμή με αύξηση των εισφορών, που θα φτάσει 
στο επίπεδο του 61% πλήττονται τα χαμηλά και τα με-
σαία εισοδήματα» τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός, καλώντας τους βουλευτές «να πάρουν την 
ευθύνη και να τοποθετηθούν».
«Το γεγονός ότι επιβαρύνονται με νέες ασφαλιστικές ει-
σφορές, με δημευτικά χαρακτηριστικά, οι χαμηλόμισθοι, 
οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι άνθρωποι που έχουν πε-
ριορισμένα εισοδήματα και έχουν φτάσει και έχουν ξε-
περάσει το όριο της φτώχειας αποδεικνύει ότι τα όρια 
της απαισιοδοξίας έχουν κατά πολύ ξεπεραστεί και οδη-
γούμεθα σε πλήρες αδιέξοδο» σχολίασε από την πλευρά 
του ο πρόεδρος του δικηγορικού συλλόγου Αθηνών και 
της ολομέλειας των δικηγορικών συλλόγων της χώρας, 
Βασίλης Αλεξανδρής, που υποστήριξε ότι χρειάζεται 
πλήρης αναθεώρηση του ΕΦΚΑ.
Οι εκπρόσωποι των επιστημονικών και επαγγελματικών 
φορέων της χώρας καλούν όλους τους επιστήμονες, 
τους ελεύθερους επαγγελματίες και τους αυτοαπασχο-
λούμενους να συμμετέχουν δυναμικά στη γενική απερ-
γία της Πέμπτης 18 Μαΐου, κατά των νέων μέτρων της 
κυβέρνησης. «Να βρεθούμε όλοι μαζί στο δρόμο, είναι 
η τελευταία ευκαιρία», τόνισαν χαρακτηριστικά. Πα-
ράλληλα, θα γίνει κάθε απαραίτητη νομική ενέργεια, σε 
κάθε βαθμό της Δικαιοσύνης, για την ακύρωση αυτών 
των παράλογων και ανεφάρμοστων μέτρων.
Πηγές του υπουργείου Εργασίας επισημαίνουν σχετικά, 
ότι με τις αλλαγές του ν. 4387/2016 που συμφωνήθηκαν 
στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης δεν υπάρχει κα-
μία αλλαγή για το 2017, ενώ για το 2018 «το μόνο που 

να εμπλακεί σε μία διαδικασία αντιρρήσεων και να κα-
ταβάλει και τέλος αντιρρήσεων, ενώ δεν θα έπρεπε». 
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Μέσα σε κλίμα έντονου προβληματισμού από τους 
βουλευτές της πλειοψηφίας κατατίθεται στη Βουλή 
το πολυνομοσχέδιο με τα μέτρα και τα αντίμετρα 
της συμφωνίας, ενώ πολιτικά καυτό προβλέπεται 
το διάστημα έως την ημέρα της ψήφισής του, την 
Πέμπτη 18 Μαΐου.

ΜΕΤΡΑ-φΩΤΙΑ ΣΤΟ 
πΟΛυΝΟΜΟΣχΕδΙΟ πΟυ 
ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΗ βΟυΛΗ

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΕΙδΗΣΕΙΣ                                    
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                         12-5-2017

ΤΑ πΕΝΤΕ ΤΡΙΚ ΤΗΣ 
φΟΡΟδΙΑφυΓΗΣ

www.capital.gr

Πέντε τρόπους έχουν καταγράψει στο υπουργείο 
Οικονομικών αναφορικά με την πιο συνηθισμένη 
και απλή φοροδιαφυγή στην αγορά, αυτή της μη 
έκδοσης αποδείξεων. Σε μια εποχή που η αγορά προ-
σπαθεί να προσαρμοστεί στο σοκ της κατακόρυφης 
αύξησης των ασφαλιστικών εισφορών, αλλά και 
όλων των φόρων, η μη έκδοση απόδειξης γίνεται 
από πολλούς ο καθημερινός τρόπος απόκρυψης των 
πραγματικών εσόδων τους.
Για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα η κυβέρνησης 
έχει ποντάρει πολλά στην επέκταση των συσκευών 
ηλεκτρονικής χρέωσης, τα γνωστά POS,  σε όλο το 
φάσμα της λιανικής πώλησης προϊόντων και παρο-
χής υπηρεσιών. Μάλιστα περίπου 80 επαγγέλματα θα 
πρέπει υποχρεωτικά να έχουν εγκαταστήσει συσκευή 
POS το αργότερο έως το τέλος Ιουλίου.
Ωστόσο, ακόμη και η εγκατάσταση POS και η κα-
ταγραφή των συναλλαγών μέσω του τραπεζικού 
συστήματος δεν σημαίνει κατ’ ανάγκη ότι εκδίδεται 
και η απόδειξη. Ειδικότερα, οι αρμόδιοι ελεγκτές του 
υπουργείου Οικονομικών έχουν εντοπίσει τα εξής:
- μη έκδοση απόδειξης ακόμη και σε περιπτώσεις 
που ο πελάτης πληρώνει με πλαστικό χρήμα. Αυτό 
συναντάται κυρίως στον κλάδο της εστίασης και 
της ένδυσης καθώς οι επαγγελματίες θεωρούν ότι 
δεν υπάρχει ακόμη αξιόπιστος μηχανισμός διασταύ-

ρωσης των εισπράξεων με πλαστικό χρήμα και των 
αποδείξεων που εκδίδονται από την ταμειακή μηχα-
νή. Ουσιαστικά ο μόνος τρόπος που υπάρχει σήμερα 
είναι φυσικά ελέγχων των σχετικών κινήσεων από 
ελεγκτές του ΥΠΟΙΚ με επίσκεψη στην επαγγελματική 
εγκατάσταση
- χρησιμοποίηση POS το οποίο είναι συνδεδεμένο με 
τραπεζικό λογαριασμό του εξωτερικού. Όσοι ακο-
λουθούν αυτήν την πρακτική ουσιαστικά διαθέτουν 
ένα «ελληνικό» και ένα «ξένο» POS και για τις εισπρά-
ξεις που κάνουν μέσω του δεύτερου δεν εκδίδουν 
αποδείξεις αφού δεν υπάρχει τρόπος να ληφθούν τα 
στοιχεία των χρεώσεων από την ελληνική φορολογι-
κή διοίκηση. Να σημειωθεί ότι ακόμη και η κατοχή 
και χρήση ξένου POS είναι παράνομη λόγω της νομο-
θεσίας για τους κεφαλαιακούς ελέγχους
- η χρήση ειδικού λογισμικού - φάντασμα το οποίο 
στο τέλος της ημέρας επιτρέπει στον επαγγελματία 
να προχωρήσει στη μερική ή και ολική διαγραφή 
αποδείξεων που έχουν εκδοθεί. Με αυτόν τον τρόπο 
ουσιαστικά επιλέγει το ποσό των εσόδων που θα εμ-
φανίσει στην εφορία βάζοντας στην τσέπη τον ΦΠΑ 
που έχει εισπράξει από τις πωλήσεις
- έκδοση αποδείξεων από ταμειακές μηχανές οι οποί-
ες δεν έχουν δηλωθεί στο υπουργείο Οικονομικών. 
Πρόκειται για φαινόμενο το οποίο έχει καταπολεμη-
θεί σημαντικά αλλά εξακολουθεί να υπάρχει. Ουσια-
στικά ο πελάτης μένει με την εντύπωση ότι έχει εκ-
δοθεί κανονικά απόδειξη αλλά αυτή δεν έχει κανένα 
φορολογικό αντίκρισμα διότι έχει εκδοθεί από ταμει-
ακή μηχανή που δεν υφίσταται για το ΥΠΟΙΚ
- το κλείσιμο των βιβλίων και η συνέχιση της εργασί-
ας αποκλειστικά με εισπράξεις σε μετρητά. Πρόκειται 
για πρακτική που κάνει θραύση τα τελευταία χρόνια 
και στην οποία καταφεύγουν κυρίως όσοι παρέχουν 
υπηρεσίες κατ’ οίκον όπως για παράδειγμα ηλεκτρο-
λόγοι, υδραυλικοί, κομμώτριες κ.α. Ουσιαστικά πρό-
κειται για επαγγελματίες που εργάζονται στην γκρίζα 
οικονομία προκειμένου να αποφύγουν την πληρωμή 
εισφορών και φόρων.

διαφοροποιείται είναι ο τρόπος καθορισμού της βάσης 
για τον υπολογισμό τους». Ωστόσο, η αλλαγή αυτή 
οδηγεί σε μεγαλύτερο εισόδημα επί του οποίου υπο-
λογίζονται οι εισφορές και άρα σε αυξημένες εισφορές.
Σύμφωνα με τα τώρα ισχύοντα η βάση υπολογισμού 
των ασφαλιστικών εισφορών είναι το καθαρό φορο-
λογητέο εισόδημα του προηγούμενου έτους. Δηλα-
δή: έσοδα μείον έξοδα, μείον ασφαλιστικές εισφορές 
προηγούμενου χρόνου. Η αλλαγή που συμφωνήθηκε 
προβλέπει ότι από τη βάση υπολογισμού των ασφα-
λιστικών εισφορών δεν θα αφαιρούνται οι ασφαλι-
στικές εισφορές του προηγούμενου έτους, κάτι που 
όπως αναφέρουν πηγές του υπουργείου Εργασίας 
αποτελούν εναρμόνιση με ό,τι ισχύει στις υπόλοιπες 
ευρωπαϊκές χώρες. Μόνο για το 2018 θα εφαρμοστεί 
ουσιαστική έκπτωση 15% στη βάση υπολογισμού των 
εισφορών.
Σύμφωνα πάντως με τις ίδιες πηγές «και από το 2019 
και μετά, το 70% των ασφαλισμένων αυτοαπασχολού-
μενων και αγροτών δεν επιβαρύνεται ούτε ένα ευρώ. 
Τρεις στους τέσσερις ασφαλισμένους, δηλαδή, δεν επι-
βαρύνονται καθόλου».

«Προχωρούμε στην ψήφιση των μέτρων ώστε κα-
νένας να μην μπορεί να μας κατηγορήσει ότι εμείς 
δεν κάναμε ό,τι μπορούσαμε», είπε ο Ευκλείδης 
Τσακαλώτος, προσθέτοντας ότι «η συζήτηση για το 
χρέος είναι ανοιχτή και αποτελεί το μεγάλο στοίχη-
μα για τη χώρα». Ο υπουργός Οικονομικών, επίσης, 
ανακοίνωσε τη μείωση του ΦΠΑ από το 24% στο 
13% στα αγροτικά εφόδια, όπως τα λιπάσματα, οι 
σπόροι, τα φυτά κ.λπ., διευκρινίζοντας ότι η ρύθμι-
ση αυτή θα ισχύσει από την 1η Ιουλίου.
Παράλληλα, υποσχέθηκε ότι από το 2020, αν πια-
στούν οι στόχοι και ενεργοποιηθούν τα αντίμετρα 
για τη μείωση του φόρου εισοδήματος, το αφορο-
λόγητο μπορεί να ανέλθει στα 6.250 ευρώ.
Ωστόσο, το αφορολόγητο, όπως προβλέπεται και 
στο πολυνομοσχέδιο, μειώνεται στα 5.686 ευρώ.
Η πλειοψηφία των βουλευτών εμφανίζεται ιδιαί-
τερα ανήσυχη, όπως προκύπτει από τις επίμονες 
ερωτήσεις του Νίκου Φίλη και άλλων συναδέλφων 
του προς τον Ευκλ. Τσακαλώτο για το αν θα εφαρ-
μοστούν τα αντίμετρα, ενώ και ο «προεδρικός» 
Κώστας Μπάρκας τόνισε ότι τα συγκεκριμένα μέτρα 
που λαμβάνονται θίγουν τα κατώτερα κοινωνικά 
στρώματα, τα οποία η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ είχε ως 
στόχο να υπερασπίσει.
Στην παρούσα, ωστόσο, φάση, η εκτίμηση στην 
ηγεσία του κόμματος είναι ότι οι βουλευτές του ΣΥ-
ΡΙΖΑ αλλά και αυτοί των ΑΝΕΛ θα υπερψηφίσουν 
τελικά τη συμφωνία, ενώ το «μασάζ» προς τα μέλη 
της Κοινοβουλευτικής Ομάδας θα συνεχιστεί και τις 
επόμενες ημέρες.
Το πολυνομοσχέδιο θα κατατεθεί στη Βουλή απόψε 
ή το πολύ αύριο το πρωί και -εκτός πολύ μεγάλου 
απροόπτου- με τη διαδικασία του επείγοντος θα 
πάει προς συζήτηση στις αρμόδιες Επιτροπές της 
Βουλής την προσεχή Δευτέρα και Τρίτη, ενώ η συ-
ζήτηση στην Ολομέλεια θα πραγματοποιηθεί την 
Τετάρτη και την Πέμπτη.
Το βράδυ της Πέμπτης θα διεξαχθεί η ψηφοφορία, 
που αποτελεί εκ των πραγμάτων ψήφο εμπιστοσύ-
νης προς την κυβέρνηση, ενώ θα προηγηθούν οι 
ομιλίες των πολιτικών αρχηγών και του πρωθυ-
πουργού, που αναμένονται να είναι σε ιδιαίτερα 
οξείς τόνους.


