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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς κατεβαίνουν 
στους δρόμους και καλούν κάθε ελεύθερο επαγγελματία να 
υψώσει τη φωνή του ενάντια στα σχέδια της κυβέρνησης 
για τις νέες, καταστροφικές αυξήσεις στο ασφαλιστικό και τις 
ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο που 
ψηφίζεται αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή. Σε συνέχεια των 
αποφάσεων για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις της πανελλα-
δικής γενικής απεργίας της Τετάρτης 17 Μαΐου, οι μεγαλύτε-
ροι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς της χώρας θα 
συγκεντρωθούν την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, ημέρα συζήτη-
σης και ψήφισης του πολυνομοσχεδίου στην Ολομέλεια της 
Βουλής, στις 19:00 το απόγευμα, στην Πλατεία  Συντάγματος, 
προκειμένου να δείξουν έμπρακτα στους εκπροσώπους του 
λαού ότι ο λαός δεν συμφωνεί με τα μέτρα που ψηφίζονται. 
Όπως τονίστηκε στην τελευταία συνάντηση των επαγγελμα-
τικών και επιστημονικών φορέων της χώρας, η Κυβέρνηση 
και οι πολιτικοί που χειρίστηκαν το Ασφαλιστικό όπως ο 
Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, οι Υπουργοί Γιώργος Κα-

τρούγκαλος και Έφη Αχτσιόγλου, ο Υφυπουργός Τάσος Πε-
τρόπουλος 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. Ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, ενόψει των κινητοποιήσεων αυτής 
της εβδομάδας και της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου στη 
Βουλή, τόνισε: «Με τα μέτρα που έρχονται, αυξάνονται οι 
ασφαλιστικές εισφορές όλων των επαγγελματιών έως 61%. 
Μέσα σε 4 μόλις μήνες αποφασίζουν ότι δεν τους φτάνουν οι 
εισφορές που μας επέβαλλαν με τον ΕΦΚΑ και θέλουν να δη-
μεύσουν, ουσιαστικά το εισόδημά μας. Επιβαρύνονται πλέον 
υπέρμετρα οι πάντες, κυρίως τα μικρά και μεσαία εισοδήματα. 
Θέλουν να εξαφανίσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες και 
το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Δεν θα τους αφήσου-
με. Θα αγωνιστούμε και στους δρόμους και στα δικαστήρια».  
Αναλυτικά στη σελ 3.

Την αξιοποίηση των 4 δις ευρώ του Πράσινου ταμείου, ώστε 
αυτά τα κεφάλαια που λήγει η δέσμευση τους το 2018 να απο-
τελέσουν εγγύηση και να  χρησιμοποιηθούν νωρίτερα για την 
υλοποίηση των αναγκαίων έργων που θα δώσουν εργασία 
σε χιλιάδες ανέργους, πρότεινε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός, με συνέντευξη του, που παραχώρησε στην εφημε-
ρίδα «Ναυτεμπορική» και στην δημοσιογράφο Τέτη Ηγουμε-
νίδη. Ο Γ. Στασινός υπογράμμισε ότι «στο ΤΕΕ τον τελευταίο 
χρόνο κάνουμε διαρκώς εκδηλώσεις αναδεικνύοντας τους 
νέους τρόπους χρηματοδότησης των έργων» και προανήγ-
γειλε για την Τετάρτη 14 Ιουνίου εκδήλωση του ΤΕΕ, σχετικά 
με το  value engineering. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ σημείωσε ότι  
«πλέον δεν υπάρχουν χρήματα όπως τα προηγούμενα χρόνια 
από τις δημόσιες επενδύσεις ή το ΕΣΠΑ. Θα χρηματοδοτούνται 

έργα υποδομών με χαμηλότοκα δάνεια από φορείς, όπως η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μόνο εφόσον μπορούν 
να είναι βιώσιμα. Υπάρχουν βέβαια και άλλα χρηματοδοτικά 
εργαλεία με ανάλογη φιλοσοφία, όπως το πακέτο Γιούνκερ. 
Απαραίτητη όμως προϋπόθεση θα είναι η ύπαρξη ώριμων 
μελετών, μεταξύ άλλων βιωσιμότητας». Ο ίδιος όσον αφορά 
τις δυνατότητες χρηματοδότησης είπε ότι «λύσεις υπάρχουν, 
αρκεί να ανοίξει ο δρόμος για την πραγματοποίηση επενδύσε-
ων». Πρότεινε επίσης να δοθούν φορολογικά κίνητρα για νέες 
επενδύσεις και δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ προτείνει τη 
δημιουργία Ειδικών Αναπτυξιακών Ζωνών, επισημαίνοντας: 
«Όσοι εμποδίζουν την πραγματοποίηση επενδύσεων δεν 
στρέφονται κατά των επιχειρηματιών αλλά κατά των ανέρ-
γων». Αναλυτικά στη σελ 4.
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ΕπΕΝδύΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜπΡΟΣΘΟΒΑΡΗ ΧΡΗΣΗ 4 δΙΣ ΕύΡΩ ΤΟύ 
πΡΑΣΙΝΟύ ΤΑΜΕΙΟύ
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δΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3 
Οι επιστήμονες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έξω από τη 
Βουλή την Πέμπτη το απόγευμα – Όλοι στους δρόμους
Γ. Στασινός: Μειώστε τώρα τους φόρους και τις εισφορές 
- Το «κίνημα δεν έχω να πληρώσω» θα είναι στη Πλατεία 
Συντάγματος, την ώρα της ψήφισης των καταστροφικών 
μέτρων
Σελ 1 και 5
Επενδύσεις με εμπροσθοβαρή χρήση 4 δις ευρώ του Πρά-
σινου Ταμείου. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός μίλησε για 
τη χρηματοδότηση των έργων στη «Ναυτεμπορική»
Σελ 6 
Στρατηγική συνεργασία σε μεταφορές, ενέργεια και τηλε-
πικοινωνίες με την Κίνα ανακοίνωσε ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης
Σελ 7
Οκτώ νέες δραστηριότητες  με συνεργασίες και συμπράξεις 
προωθεί η ΔΕΗ. Τι προβλέπει το business plan  για να κα-
λυφθεί η απώλεια του 50%
Επενδύσεις ΑΠΕ στην Τουρκία εξετάζει η ΔΕΗ Ανανεώσιμες
Σελ 8
Η Exxon έρχεται στην Ελλάδα για συμφωνία με ΕΛΠΕ και 
Total στους υδρογονάνθρακες
Υποτροφίες Erasmus Mundus για πάνω από 1.300 μετα-
πτυχιακούς φοιτητές το 2017
Σελ 9
Η γενική συνέλευση της Attica Bank ενέκρινε τη συμφωνία 
με την AEDC για τη διαχείριση δανείων 1,3 δις ευρώ
Σελ 10 
Θετικές εξελίξεις στην ελληνική οικονομία διαπιστώνει ο 
ΣΕΒ
Σελ 11
Αύξηση  βιομηχανικών επενδύσεων 18,8% φέτος περιμέ-
νει το ΙΟΒΕ
Σελ 12 
Το αποτύπωμα της κρίσης στον χώρο και στην λειτουργία 
της Αττικής, σε συνέδριο αρχιτεκτόνων
Σελ 13 
Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας από τις 
18 έως τις 21 Μαΐου 
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: Στασινός: Μειώστε τώρα τους φόρους και τις εισφορές - Το «κίνημα δεν έχω να πληρώσω» 

θα είναι στη Πλατεία Συντάγματος, την ώρα της ψήφισης των καταστροφικών μέτρων

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός μίλησε για τη χρηματοδότηση των έργων στη 
«Ναυτεμπορική»

To Newsletter TEE, λόγω της αυριανής απεργίας, 
θα κυκλοφορήσει ξανά την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 
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προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

25 - 26 Μαΐου 
2017

2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληροφορια-
κών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης 
στη Γεωργία και στο Περιβάλλον
ΑΘΗΝΑ

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

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

ΑΘΗΝΑ

δΙΑΛΕξΗ ΤΟύ ΕΛΙΝΤΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚδΟΣΗ   
ΤΟύ γΡΑΦΕΙΟύ ΤύπΟύ ΤΕΕ
πΡΟΕδΡΟΣ ΤΟύ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ύπΕύΘύΝΟΙ ΣύΝΤΑξΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟύΛΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕδΙΑΣΜΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

ΤΕΧΝΟΛΟγΙΚΗ ΕπΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑπΟΣΤΟΛΗ Ε.Ε., 
ΣΤΗΝ ΑΡγΕΝΤΙΝΗ 

ΗΜΕΡΙδΑ ΤΟύ Α.π.Θ.

Το χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. ELAN Network 
Program, σε συνεργασία με το δίκτυο European Enterprise 
Network (EEN), θα διοργανώσει στις 27 και 28 Ιουνίου 2017 
τεχνολογική επιχειρηματική αποστολή στο Μπουένος Άιρες. 
Η αποστολή απευθύνεται σε επιχειρηματικούς φορείς, επι-
χειρηματίες, ακαδημαϊκούς, ερευνητές και κυβερνητικούς 
αξιωματούχους.
Συνδιοργανωτές της συνάντησης από της αργεντινής πλευ-
ράς είναι η Ομοσπονδία Μεσαίων Επιχειρήσεων Αργεντινής 
(Confederation Argentina de la Mediana Empresa, CAME), 
το Εθνικό Ινστιτούτο Βιομηχανικής Τεχνολογίας (Instituto 
Nacional de Technologia Industrial, INTI), το Υπουργείο 
Επιστήμης, Τεχνολογίας και Παραγωγικής Καινοτομίας 
και η Ένωση Μεταλλουργικών Επιχειρήσεων Αργεντινής 
(ADIMRA).
Τομείς ενδιαφέροντος:
- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

-Τεχνογνωσία δημιουργίας «έξυπνων εργοστασίων» 
(Industry 4.0: Αυτοματισμοί, Εφαρμογή κυβερνοτεχνολο-
γίας/ cyber technology στην παραγωγή, cloud computing)
- Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ICT).
Η συμμετοχή δεν συνεπάγεται κανένα κόστος, όμως, υπάρ-
χει περιορισμός ως προς τον αριθμό των συμμετεχόντων. 
Η δήλωση συμμετοχής (registration) για την αποστολή 
και τις κατ’ ιδίαν συναντήσεις (matchmaking) υποβάλ-
λεται απευθείας μέσω της ιστοσελίδας: http://www.
elannetwork.org/content/2017-argentina-event
Για πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπο-
ρούν να απευθύνονται τόσο στον συντονιστή του ELAN 
Network στην Αργεντινή Gerardo Renzetti (argentina@
elannetwork.org), όσο και στο Γραφείο Οικονομικών 
& Εμπορικών Υποθέσεων Μπουένος Άιρες (ecocom-
buenosaires@mfa.gr -buenosaires@mfa.gr).

Ημερίδα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 ετών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δι-
οίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων:΄Εμπειρίες», 
Προκλήσεις και Προοπτικές λειτουργίας του Προγράμ-
ματος, διοργανώνει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ) στις 26 Μαΐου 2017.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του 
Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), επί της οδού Μ. Αλε-
ξάνδρου 49 (12:00 έως 19:00), στη Θεσσαλονίκη.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών της ημερίδας θα πα-
ρουσιασθεί σύντομος απολογισμός των πεπραγμένων 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τη 
συμμετοχή των βασικών παραγόντων του Προγράμ-
ματος και επίσης θα παρουσιασθούν τα αποτελέσματα 
έρευνας, που πραγματοποιήθηκε στους αποφοιτήσα-
ντες από το Πρόγραμμα, σχετικά με την συμβολή των 
μεταπτυχιακών τους σπουδών στην απασχόλησή τους 
και στην επαγγελματική τους σταδιοδρομία.
Η ημερίδα θα περιλαμβάνει ακόμη παρουσιάσεις 
εκπροσώπων φορέων από την Πράξη και την Παρα-
γωγή, οι οποίοι θα αναφερθούν στους τομείς δρα-
στηριοποίησής τους στον τεχνικό κλάδο, καθώς και 
επιστημόνων που θα αναλύσουν την υπάρχουσα 
κατάσταση και θα αναφερθούν στις προοπτικές του 
κλάδου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Δηλώσεις συμμετοχής: http://cmp.civil.auth.gr

Συνέδριο καινοτομίας με θέμα «The Next Society» διεξά-
γεται σήμερα στην Αθήνα (ξενοδοχείο Electra Palace). Την 
εκδήλωση διοργανώνουν ο Oργανισμός Enterprise Greece 
και το ΑΝΙΜΑ Investment Network, με την υποστήριξη του 
EU4Innovation.

Στο  πλαίσιο του  προγράμματος  διαλέξεων  του  Ελληνικού  
Ινστιτούτου Ναυτικής Τεχνολογίας, o Αντώνης Καλούδης, 
Εκτελεστικό Μέλος Δ.Σ. της Ένωσης Εφοπλιστών Κρουα-
ζιεροπλοίων & Φορέων Ναυτιλίας, θα αναπτύξει το θέμα: 
«Κρουαζιέρα», με αναφορά: 
• σε σύντομο ιστορικό,
• στη σημασία του κλάδου,
• στην ασφάλεια (safety & security) – στην προστασία του 
περιβάλλοντος και στην πολιτική υιοθέτησης νέων μέτρων,
• στην ανάγκη λήψης μέτρων για τον επαναπατρισμό των 
κρουαζιεροπλοίων, καθώς και την προσέλκυσή των σε Ελ-
ληνικούς λιμένες,

• Στον διεθνή ανταγωνισμό
H διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2017 και ώρα 
18:00 στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου 
Ναυτικής Τεχνολογίας (Σκουζέ 14, Πειραιάς).
Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.
Δηλώσεις συμμετοχής στο e-mail: elint@otenet.gr ή στο  τη-
λέφωνο  210 -4186062,  (10:00 –15:00) έως  την Παρασκευή 
26 Μαΐου 2017.  
Πληροφορίες: www.elint.org.gr    
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ΟΙ ΕπΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕύΘΕΡΟΙ ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕξΩ ΑπΟ ΤΗ ΒΟύΛΗ ΤΗΝ 
πΕΜπΤΗ ΤΟ ΑπΟγΕύΜΑ – ΟΛΟΙ ΣΤΟύΣ δΡΟΜΟύΣ

Οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς κατεβαίνουν 
στους δρόμους και καλούν κάθε ελεύθερο επαγγελματία 
να υψώσει τη φωνή του ενάντια στα σχέδια της κυβέρνη-
σης για τις νέες, καταστροφικές αυξήσεις στο ασφαλιστικό 
και τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέ-
διο που ψηφίζεται αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή. Αυτό 
τονίζεται σε κοινή ανακοίνωση των επιστημονικών και 
επαγγελματικών φορέων, που έχουν αποφασίσει κοινές 
αντιδράσεις και κινητοποιήσεις. Στην  ίδια ανακοίνωση 
σημειώνεται ότι σε συνέχεια των αποφάσεων για συμμετο-
χή στις κινητοποιήσεις της πανελλαδικής γενικής απεργίας 
της Τετάρτης 17 Μαΐου, οι μεγαλύτεροι επιστημονικοί και 
επαγγελματικοί φορείς της χώρας θα συγκεντρωθούν την 
Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, ημέρα συζήτησης και ψήφισης του 
πολυνομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 19:00 
το απόγευμα, στην Πλατεία  Συντάγματος, προκειμένου να 

δείξουν έμπρακτα στους εκπροσώπους του λαού ότι ο λαός 
δεν συμφωνεί με τα μέτρα που ψηφίζονται. Όπως τονίστηκε 
στην τελευταία συνάντηση των επαγγελματικών και επιστη-
μονικών φορέων της χώρας, η Κυβέρνηση και οι πολιτικοί 
που χειρίστηκαν το Ασφαλιστικό όπως ο Πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας, οι Υπουργοί Γιώργος Κατρούγκαλος και 
Έφη Αχτσιόγλου, ο Υφυπουργός Τάσος Πετρόπουλος έχουν 
προσωπική ευθύνη για την αφαίμαξη του συνόλου της ελ-
ληνικής οικονομίας μέσα από το ασφαλιστικό. Προσωπική, 
ονομαστική, ευθύνη θα έχουν όσοι βουλευτές ψηφίσουν 

αυτά τα καταστροφικά μέτρα. Οι εκπρόσωποι των επιστη-
μονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας καλούν 
όλους τους επιστήμονες, τους ελεύθερους επαγγελματίες 
και τους αυτοαπασχολούμενους να συμμετέχουν δυναμικά 
στις κινητοποιήσεις αυτής της εβδομάδας, κατά των νέων 
μέτρων της κυβέρνησης. «Να βρεθούμε όλοι μαζί στο δρό-
μο, είναι η τελευταία ευκαιρία», τόνισαν χαρακτηριστικά.

-Οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς, που συμμετέ-
χουν από κοινού στις κινητοποιήσεις είναι:
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, Πανελλή-
νιος Σύλλογος Φυσικοθεραπευτών, Συντονιστική Επιτροπή 
Συμβολαιογραφικών Συλλόγων, Συμβολαιογραφικός Σύλ-
λογος Αθηνών, Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών, Δικα-
στικοί Επιμελητές Αττικής, Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσο-
λαβητών Ελλάδος, Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών 
Ελευθέρων Επαγγελματιών.

γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΟύΣ ΦΟΡΟύΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ - ΤΟ «ΚΙΝΗΜΑ δΕΝ ΕΧΩ ΝΑ πΛΗΡΩΣΩ» 
ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗ πΛΑΤΕΙΑ ΣύΝΤΑγΜΑΤΟΣ, ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΗΣ ψΗΦΙΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, ενόψει των κινη-
τοποιήσεων αυτής της εβδομάδας και της συζήτησης του 
πολυνομοσχεδίου στη Βουλή, τόνισε: «Με τα μέτρα που 
έρχονται, αυξάνονται οι ασφαλιστικές εισφορές όλων 
των επαγγελματιών έως 61%. Μέσα σε 4 μόλις μήνες 
αποφασίζουν ότι δεν τους φτάνουν οι εισφορές που μας 

επέβαλλαν με τον ΕΦΚΑ και θέλουν να δημεύσουν, ουσι-
αστικά το εισόδημά μας. Επιβαρύνονται πλέον υπέρμε-
τρα οι πάντες, κυρίως τα μικρά και μεσαία εισοδήματα. 
Θέλουν να εξαφανίσουν τους ελεύθερους επαγγελματίες 
και το επιστημονικό δυναμικό της χώρας. Δεν θα τους 
αφήσουμε. Θα αγωνιστούμε και στους δρόμους και στα 

δικαστήρια. Πλέον δεν υπάρχει «κίνημα δεν πληρώνω». 
Αυτό που υπάρχει στην κοινωνία είναι το «κίνημα δεν έχω 
να πληρώσω». Οφείλουν οι βουλευτές και η κυβέρνηση 
να καταλάβουν ότι εξοντώνουν την πραγματική οικονο-
μία, εξοντώνουν το επιστημονικό δυναμικό της χώρας, 
που είναι το μόνο που μπορεί να εγγυηθεί ένα καλύτερο 
μέλλον για τη εθνική οικονομία. Ένας είναι ο δρόμος που 
οδηγεί σε αναστροφή της κατάστασης, ένα είναι το σύν-
θημα που όλους μας ενώνει: «μειώστε, τώρα, τις εισφορές 
και τους φόρους». Διαφορετικά, δεν θα απομείνει κανείς 
επιστήμονας και επαγγελματίας «ζωντανός» στην ελληνι-
κή αγορά».
Οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς κατεβαίνουν 
στους δρόμους και καλούν κάθε ελεύθερο επαγγελματία 
να υψώσει τη φωνή του ενάντια στα σχέδια της κυβέρνη-
σης για τις νέες, καταστροφικές αυξήσεις στο ασφαλιστικό 
και τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέ-
διο που ψηφίζεται αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή. Σε 

συνέχεια των αποφάσεων για συμμετοχή στις κινητοποι-
ήσεις της πανελλαδικής γενικής απεργίας της Τετάρτης 17 
Μαΐου, οι μεγαλύτεροι επιστημονικοί και επαγγελματικοί 
φορείς της χώρας θα συγκεντρωθούν την Πέμπτη 18 
Μαΐου 2017, ημέρα συζήτησης και ψήφισης του πολυ-
νομοσχεδίου στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 19:00 το 
απόγευμα, στην Πλατεία  Συντάγματος, προκειμένου να 
δείξουν έμπρακτα στους εκπροσώπους του λαού ότι ο 
λαός δεν συμφωνεί με τα μέτρα που ψηφίζονται.

Συμμετέχουμε  δυναμικά στις κινητοποιήσεις αυτής της εβδομάδας, κατά των νέων μέτρων της κυβέρνησης

Μέσα σε 4 μόλις μήνες αποφασίζουν ότι δεν τους φτάνουν οι εισφορές που μας επέβαλλαν με τον ΕΦΚΑ και θέλουν να 
δημεύσουν, ουσιαστικά το εισόδημά μας,  τονίζει ο πρόεδρος του ΤΕΕ

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.

Θέλουν να εξαφανίσουν τους 
ελεύθερους επαγγελματίες και το 
επιστημονικό δυναμικό της χώρας.

Επιβαρύνονται πλέον υπέρμετρα οι 
πάντες, κυρίως τα μικρά και μεσαία 
εισοδήματα. 
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ΕπΕΝδύΣΕΙΣ ΜΕ ΕΜπΡΟΣΘΟΒΑΡΗ ΧΡΗΣΗ 4 δΙΣ ΕύΡΩ ΤΟύ πΡΑΣΙΝΟύ ΤΑΜΕΙΟύ

Το πλήρες κείμενο της συνέντευξης που παραχώρησε 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός στην εφημερίδα 
«Ναυτεμπορική» και στην δημοσιογράφο Τέτη Ηγουμενί-
δη έχει ως εξής:
-Με την ολοκλήρωση των μεγάλων οδικών αξό-
νων και σε συνδυασμό με την ανάγκη για θέσεις 
εργασίας θεωρείται αναγκαίος ένας νέος σχεδι-
ασμός για έργα υποδομής. Βρίσκονται, κατά τη 
γνώμη σας, σε εξέλιξη σχετικές διεργασίες;
- «Κατ’ αρχήν δεν έχουν ολοκληρωθεί πλήρως οι οδικοί 
άξονες. Υπάρχουν ακόμη τμήματα που πρέπει να παρα-
δοθούν. Δυστυχώς, όμως, το 2017 η απαίτηση για κό-
ψιμο της κορδέλας παραμένει σημαντικότερη από το να 
παραδοθούν σωστά τα έργα... Υπάρχουν έργα που είναι 
απαραίτητα και ακόμη δεν έχουν δρομολογηθεί, όπως 
για παράδειγμα ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης (ΒΟΑΚ), 
επεκτάσεις του μετρό, επεκτάσεις της Αττικής Οδού και 
άλλα. Απαντώντας στο ερώτημά σας θα σας έλεγα ότι, 
δυστυχώς, δεν φαίνεται να προετοιμαζόμαστε σαν κράτος, 
με αποτέλεσμα οι τεχνικές εταιρείες, μεγάλες και μικρές, να 
αντιμετωπίσουν στο άμεσο μέλλον προβλήματα βιωσιμό-
τητας. Το σημαντικότερο όμως ζήτημα είναι η χρηματοδό-
τηση των έργων».
-Ακούμε συχνά για πόρους ή χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία πέρα από το ΕΣπΑ.
-«Πλέον δεν υπάρχουν χρήματα όπως τα προηγούμενα 
χρόνια από τις δημόσιες επενδύσεις ή το ΕΣΠΑ. Θα χρημα-
τοδοτούνται έργα υποδομών με χαμηλότοκα δάνεια από 
φορείς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μόνο 
εφόσον μπορούν να είναι βιώσιμα. Υπάρχουν βέβαια και 
άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία με ανάλογη φιλοσοφία, 
όπως το πακέτο Γιούνκερ. Απαραίτητη όμως προϋπό-
θεση θα είναι η ύπαρξη ώριμων μελετών, μεταξύ άλλων 
βιωσιμότητας. Σαν ΤΕΕ τον τελευταίο χρόνο κάνουμε δι-
αρκώς εκδηλώσεις, αναδεικνύοντας τους νέους τρόπους 
χρηματοδότησης των έργων. Την Τετάρτη 14 Ιουνίου 
π.χ. προγραμματίζουμε εκδήλωση σχετικά με το value 
engineering».
-Το πακέτο γιούνκερ προϋποθέτει τη συμμετοχή 
ιδιωτικών κεφαλαίων, ωστόσο στις υποδομές ο 
ιδιώτης δεν επενδύει αν δεν συμμετέχει και το 
κράτος.
-«Χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν, όπως ήδη περιέ-
γραψα και μπορούν να υπάρξουν και νέα. Ένα από αυτά 
είναι η εμπροσθοβαρής χρησιμοποίηση, με όρους προ-
εξόφλησης, των χρημάτων που υπάρχουν στο Πράσινο 
Ταμείο -δεσμευμένα, λόγω μνημονίου για χρηματοδό-
τηση αναγκαίων περιβαλλοντικών έργων. Αναφέρομαι 
στα έσοδα από την τακτοποίηση των αυθαιρέτων. Όπως 
υπάρχουν και ιδιωτικοί πόροι στο διεθνές χρηματοπιστω-
τικό σύστημα. Θα πρέπει όμως να αντιληφθούμε ότι επειδή 
κανείς ιδιώτης ή φορέας δεν θέλει να χρηματοδοτήσει μια 
μη βιώσιμη επένδυση, θα πρέπει και η ελληνική Πολιτεία 
να είναι συνεπής, να σέβεται τις υπογραφές της και να έχει 

συνέχεια. Χρειάζεται να αντιληφθούμε ότι όσοι εμποδίζουν 
την πραγματοποίηση επενδύσεων δεν στρέφονται κατά 
των επιχειρηματιών αλλά κατά των πολιτών που είναι 
άνεργοι και θα μπορούσαν να εργαστούν».
-πόσα χρήματα είναι δεσμευμένα στο πράσινο 
Ταμείο, μπορείτε να γίνετε πιο συγκεκριμένος; 
«Βάσει των τελευταίων επίσημων στοιχείων στο τέλος του 
2015 ήταν 2,5 δισ. ευρώ, σήμερα εκτιμώ ότι είναι 3 δισ. 
ευρώ και το 2018 που λήγει η δέσμευσή τους θα έχουν 
φθάσει τα 4 δισ. ευρώ. Θα μπορούσαν αυτά τα κεφάλαια 
να αποτελέσουν εγγύηση και να χρησιμοποιηθούν νωρί-
τερα για την υλοποίηση αναγκαίων έργων που θα δώσουν 
εργασία σε χιλιάδες ανέργους. Λύσεις υπάρχουν, αρκεί να 
ανοίξει ο δρόμος για την πραγματοποίηση επενδύσεων».
-Η κυβέρνηση έχει εξαγγείλει την εκπόνηση ανα-
πτυξιακού σχεδίου που υποθέτω ότι θα περιλά-
βει και τα αναγκαία έργα υποδομής.
-«Θα πρέπει παράλληλα να θέσει και ένα χρονοδιάγραμμα 
για την εκπόνησή του, το λέει από τον Ιανουάριο του 2015. 
Ακούμε για αναπτυξιακό σχέδιο της χώρας, αλλά δεν το 
βλέπουμε. Κάτι που ξεκινάει χρειάζεται και να τελειώνει».
-ποιοι είναι οι τομείς στους οποίους θα πρέπει να 
στραφεί ένα σύγχρονο αναπτυξιακό σχέδιο; 
-«Ζούμε σε εποχή τεράστιων αλλαγών και προκλήσεων. 
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οικονομίας και της κοι-
νωνίας είναι η κυρίαρχη πρόκληση, όπως αποτυπώνεται 
με τον διασυνδεμένο κόσμο, με τις έξυπνες πόλεις, τη νέα 
βιομηχανική επανάσταση, τη βιοτεχνολογία, μαζί με τα 
νέα υλικά. Όμως δυστυχώς στη χώρα μας περισσότερο 
μιλάμε, παρά πράττουμε. Και όλο σχεδιάζουμε, χωρίς πρα-
κτικό αποτέλεσμα. Γι’ αυτό είμαι επιφυλακτικός κατά πόσο 
μπορεί η ελληνική Πολιτεία με τις υπάρχουσες δομές να 
σχεδιάσει άμεσα και αποτελεσματικά. Το μόνο που μπορεί 
-και πρέπει-να κάνει είναι να αναθέσει σε μία διεπιστημο-
νική ομάδα αξιώσεων να συνθέσει ένα τέτοιο σχέδιο. Και 
επί των σεναρίων αυτής της ομάδας να λάβει η Πολιτεία 
τις αποφάσεις της».
-Τι ρόλο θα πρέπει να παίξει ο ιδιωτικός τομέας; 
-«Χωρίς τον ιδιωτικό τομέα αληθινή ανάπτυξη δεν πρόκει-
ται να έρθει ποτέ. Η χρηματοδότηση, όπως προανέφερα, 
ακόμη και στα λεγόμενα στο παρελθόν δημόσια έργα, θα 
γίνεται από τον ιδιωτικό τομέα. Επομένως είναι σημαντικό 
να δημιουργηθούν ελκυστικές συνθήκες από την ελληνική 
Πολιτεία για να επιθυμεί κάποιος να επενδύσει. Θα πρέπει 
επομένως να δοθούν φορολογικά κίνητρα για νέες επεν-
δύσεις και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Ανάλογα με 
τις νέες θέσεις εργασίας θα πρέπει να είναι και τα κίνητρα. 
Επίσης θα πρέπει να δημιουργηθούν Ειδικές Αναπτυξιακής 
Ζώνες με βασικό στόχο τη δημιουργία πολλών θέσεων ερ-
γασίας για το ελληνικό έμψυχο δυναμικό. Τέλος, θα πρέπει 
όλες οι αδειοδοτήσεις οικοδόμησης και λειτουργίας να εί-
ναι ηλεκτρονικές, αντιμετωπίζοντας τη γραφειοκρατία και 
τη διαφθορά. Το ΤΕΕ ξέρει και μπορεί να υλοποιήσει τέτοιες 
λύσεις - και η κυβέρνηση το γνωρίζει».

-ύπάρχει σημείο ισορροπίας μεταξύ των επενδύ-
σεων και της προστασίας του περιβάλλοντος; 
-«Για να υπάρξει ισορροπία, όπως λέτε, πρέπει να δεχθώ 
ότι είναι αντίρροπες τάσεις. Αλλά δεν είναι. Οι επενδύσεις 
χρειάζονται κανόνες, ιδίως περιβαλλοντικούς. Το κράτος 
θέτει τους κανόνες και ελέγχει. Αυτά τα αυτονόητα δεν 
έχουμε καταφέρει στη χώρα μας. Ούτε σύγχρονες χρήσεις 
γης δεν έχουμε... Και με τις ελλείψεις που υπάρχουν στο 
έμψυχο δυναμικό του Δημοσίου δεν πρόκειται να τα κα-
ταφέρουμε. Γι’ αυτό προτείνω να ανατεθεί ελεγκτικό έργο 
σε ιδιώτες μηχανικούς και τα στελέχη του Δημοσίου να 
ελέγχουν τους ελεγκτές».
-Όμως, ως ΤΕΕ και μηχανικοί δεν θα έπρεπε εδώ 
και χρόνια να έχετε δώσει ένα τέλος στην αυθαί-
ρετη δόμηση; 
«Μα, αν κάποιος προσπαθεί και παλεύει για να τελειώσει η 
αυθαίρετη δόμηση σταθερά, επί δεκαετίες, αυτός είναι οι 
διπλωματούχοι μηχανικοί. Γι’ αυτό το ΤΕΕ επέμενε να λει-
τουργεί το πληροφοριακό σύστημα, ζητά την ηλεκτρονική 
ταυτότητα κτηρίου, προωθεί την ηλεκτρονική έκδοση οι-
κοδομικών αδειών, στηρίζει τους ελεγκτές δόμησης. Γιατί 
δεν είναι μόνο ότι μέσω των αυθαιρέτων καπηλεύονται 
άλλοι τη δουλειά του μηχανικού και παραγνωρίζεται η 
αξία της μελετημένης δόμησης. Είναι και ότι επιβαρύνεται 
το περιβάλλον και μειώνεται το επίπεδο προστασίας για τον 
κάθε πολίτη».
-Τι είναι για σας η θέση του προέδρου του ΤΕΕ; 
Σκαλοπάτι για την κάθοδό σας στην κεντρική πο-
λιτική σκηνή; 
«Θα είμαι ευθύς και ειλικρινής. Δεν με ενδιαφέρει η κεντρι-
κή πολιτική σκηνή. Δεν με ελκύει καθόλου να γίνω βουλευ-
τής ή υπουργός, χωρίς να υποτιμώ καθόλου ούτε τη μία 
ούτε την άλλη θέση. Τα επόμενα τρία χρόνια θα παραμεί-
νω πρόεδρος του ΤΕΕ και θα προσπαθώ με μεθοδικότητα, 
εργατικότητα και συνέπεια να συμβάλω στην επίλυση των 
προβλημάτων των συναδέλφων μου τα οποία γνωρίζω 
καλά, στην επιβίωση του επαγγέλματος του μηχανικού 
και προφανώς στην προσπάθεια της πατρίδας να φέρει 
την αληθινή ανάπτυξη, η οποία είναι προϋπόθεση για να 
ζήσουν οι μηχανικοί και όλοι οι πολίτες».
-Ασφαλιστικές εισφορές για τους μηχανικούς. δί-
νετε την εντύπωση πως επέρχεται καταστροφή 
για τον κλάδο.
«Αυτή τη στιγμή το 80% των μηχανικών που ασκούν 
ελεύθερο επάγγελμα, από τους συνολικά περίπου 65.000 
επαγγελματίες, δεν έχουν ασφαλιστική ενημερότητα, ή με 
άλλα λόγια δεν μπορούν να δουλέψουν και οι ασφαλιστι-
κές εισφορές είναι ακόμη στο 27%. Ο καθένας μπορεί να 
φανταστεί η θα γίνει όταν το 2019 διαμορφωθούν στο 
52,3%. Με τον νόμο Κατρούγκαλου καταργείται ένας ολό-
κληρος κλάδος. Αν αυτό θέλει η κυβέρνηση, γιατί δεν το 
λέει καθαρά;».

Συνέντευξη του Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού στη «Ναυτεμπορική» για τη χρηματοδότηση των έργων
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«Η Ελλάδα με αυτή την επίσκεψη, με την παρουσία του 
πρωθυπουργού στο Belt and Road Φόρουμ και με την 
υπογραφή του τριετούς action plan με την Κίνα ουσιαστικά 
μπαίνει με ένα σημαντικό ρόλο στο χάρτη αυτής της μεγά-
λης στρατηγικής πρωτοβουλίας. Η Ελλάδα είναι ένα σημείο 
κρίσιμο για την εξέλιξη της στρατηγικής αυτής», δηλώνει 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Στέργιος Πιτσιόρλας. Αφού υπογραμμίζει ότι τo τριετές 
action plan με την Κίνα είναι ένα πλαίσιο στρατηγικής 
συνεργασίας- που αφορά το σύνολο των έργων υποδο-
μής και το σύνολο των έργων προώθησης δικτύων και 
ειδικότερα στους τομείς μεταφορών, ενέργειας και τηλεπι-
κοινωνιών- σημειώνει ότι η Ελλάδα από την πλευρά της 
θα πρέπει να διαμορφώσει ένα σύνολο προτάσεων που να 
κινούνται στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής. Ακολουθεί 
το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Στέργιου Πιτσιόρλα 
στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων: 
Ερ: Κύριε υπουργέ, ολοκληρώνεται σήμερα η επίσκεψη 
της κυβερνητικής αντιπροσωπείας υπό τον πρωθυπουργό 
Αλέξη Τσίπρα στο Πεκίνο. Ήσασταν μέλος της αντιπροσω-
πείας. Μια πρώτη αποτίμηση, έναν πρώτο απολογισμό της 
επίσκεψης αυτής.
Απ: Πρόκειται για μία πάρα πάρα πολύ σημαντική επίσκε-
ψη, θα έλεγα καθοριστικής σημασίας για την προοπτική 
της χώρας τα επόμενα χρόνια. Η Ελλάδα με αυτή την επί-
σκεψη, με την παρουσία του πρωθυπουργού στο Belt and 
Road Φόρουμ και με την υπογραφή του τριετούς action 
plan με την Κίνα ουσιαστικά μπαίνει με ένα σημαντικό 
ρόλο στο χάρτη αυτής της μεγάλης στρατηγικής πρωτο-
βουλίας. Η Ελλάδα είναι ένα σημείο κρίσιμο για την εξέλιξη 
της στρατηγικής αυτής, είναι ένα σημείο το οποίο φέρνει σε 
επαφή τη στρατηγική του one belt one Road με την Ευρώ-
πη. Είχαμε ξεκινήσει με τη συνεργασία στον Πειραιά, που 
ήταν το πρώτο σημαντικό βήμα…
Ερ: Αναφέρεστε στην Cosco;
Απ: Αναφέρομαι στην Cosco, ένα χρόνο μετά την υπογρα-
φή αυτής της συμφωνίας με το τριετές action plan με την 
Κίνα, δημιουργείται πια το στρατηγικό πλαίσιο της συνερ-
γασίας των δύο χωρών.
Ερ: Τι προβλέπει  τo τριετές action plan με την Κίνα;
Απ:  Τo τριετές action plan με την Κίνα είναι ένα πλαίσιο 
στρατηγικής συνεργασίας, που αφορά το σύνολο των έρ-
γων υποδομής και το σύνολο των έργων προώθησης δι-
κτύων και ειδικότερα στους τομείς μεταφορών, ενέργειας 
και τηλεπικοινωνιών.
Ερ: Επομένως μιλάμε για μια συμφωνία -πλαίσιο ύψους 
αρκετών δισ.ευρώ;
Απ: Μιλάμε για πολύ σημαντικά έργα, δεν μπορούμε να 
προσδιορίσουμε αυτή τη στιγμή τα ποσά, σίγουρα θα είναι 
πολύ μεγάλα, και μιλάμε για δίκτυα που θα αποτελέσουν 

τη βάση για την ανάπτυξη των οικονομιών της ευρύτερης 
περιοχής. Με τον τρόπο αυτό η Ελλάδα αναδεικνύεται ως 
η κρίσιμη γέφυρα μεταξύ Ασίας-Ευρώπης. Αλλιώς, χωρίς 
την Ελλάδα όλη αυτή η προσπάθεια θα σταματούσε στην 
Ασία. Με την Ελλάδα περνάει στην Ευρώπη. Οι επιμέρους 
συμφωνίες των εταιριών μεταξύ τους είναι πια συμφωνίες 
που εντάσσονται σε ένα στρατηγικό πλαίσιο. Αυτό έλειπε 
μέχρι σήμερα, αυτό εξασφαλίσαμε και αυτό θα επιταχύνει 
από εδώ και μπρος όλες τις διαδικασίες. Ανοίγει ο δρόμος 
για να δούμε πολύ σημαντικά επενδυτικά προγράμματα, 
ανοίγει ο δρόμος για να δούμε συνεργασίες κινεζικών και 
ελληνικών εταιριών, αλλά όχι μόνο κινεζικών, αλλά και 
εταιριών από τις χώρες που μετέχουν σε αυτή την στρα-
τηγική. Και βεβαίως για μας η πρόκληση είναι πέρα από τις 
ελληνικές εταιρίες να εξασφαλίσουμε και την ευρύτερη ευ-
ρωπαϊκή συμμετοχή. Άρα μπορούμε να διαμορφώσουμε 
στη Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, στην Κεντρική Ευρώπη, στη 
Βόρεια Αφρική προοπτικές ούτως ώστε μέσω της Ελλάδας 
να διαμορφωθούν όλα αυτά τα δίκτυα.
Ερ: Υπήρξαν και δύο επιμέρους συμφωνίες: της Forthnet 
με την ZTE , ύψους μισού δισ. αν δεν κάνω λάθος, η οποία 
προβλέπει τη δημιουργία ενός νέου δικτύου υπερυψηλών 
ταχυτήτων για το internet στην Ελλάδα και η δεύτερη συμ-
φωνία ανάμεσα στον Ομιλο Κοπελούζου και την  κινεζική 
«ΔΕΗ»;
Απ: Ναι, υπήρξαν δύο συμφωνίες εταιριών, η μία είναι της 
Forthnet με τη ZTE, η άλλη είναι του Oμίλου Καπελούζου 
με την «Σεν Χου ά» που αφορά ενεργειακά θέματα και 
ακριβώς αυτό δείχνει, αποδεικνύει αυτό που έλεγα προ-
ηγούμενα. Έχοντας πια το στρατηγικό πλαίσιο, οι εταιρίες 
που δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς θα βρουν 
εύκολα εταίρους υπό την προϋπόθεση ότι θα έχουνε να 
υποδείξουν συγκεκριμένα έργα.
Ερ: Τι πρέπει να κάνουμε τώρα εμείς από τη μεριά μας για 
την περαιτέρω προώθηση αυτού του γιγαντιαίου επενδυ-
τικού πλαισίου; Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα…
Απ: Από τη μεριά μας, πρέπει να διαμορφώσουμε ένα σύ-
νολο προτάσεων που να κινούνται στο πλαίσιο αυτής της 
στρατηγικής, δηλαδή ένα σύνολο προτάσεων που να αφο-
ρά την ανάπτυξη δικτύων στην ενέργεια, στις τηλεπικοι-
νωνίες, στις μεταφορές. Αυτό όμως είναι και η καρδιά της 
ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη. Όταν μιλάει η 
Ευρωπαϊκή Ενωση όλα τα τελευταία χρόνια για ανάπτυξη, 
σε αυτούς τους τομείς αναφέρεται. Άρα, λοιπόν, πρέπει να 
βρούμε τον τρόπο, και εκεί θα κριθούμε, να παντρέψουμε 
τις δύο στρατηγικές. Και πιστεύω ότι μπορούμε να το κά-
νουμε.
Ερ: Εννοείτε τη σύνδεση της στρατηγικής One belt one 
road της Κίνας με την ευρωπαϊκή στρατηγική. Χθες, ο κι-
νέζος  πρόεδρος Σι είπε ότι το Πεκίνο έχει πλέον εμπορικές 

συνεργασίες με 40 χώρες ύψους 3 τρισ. δολαρίων και 
επενδύσεις ύψους 50 δισ. σε αυτές τις χώρες. Άρα, λοιπόν, 
εμείς εντασσόμαστε σε αυτό το πλαίσιο;
Απ: Είμαστε πλέον σε αυτό το πλαίσιο, γι’ αυτό λέω είναι 
ιστορικής σημασίας η συμφωνία που υπογράψαμε. Και 
είναι ιστορικής σημασίας ο τρόπος που αντιμετωπίστηκε ο 
Έλληνας πρωθυπουργός σε όλη τη διοργάνωση.
Ο Ελληνας πρωθυπουργός αντιμετωπίστηκε ως ένας από 
τους κεντρικούς ηγέτες που μπορούν να παίξουν ρόλο στη 
διαμόρφωση αυτής της στρατηγικής. Και δεν είναι τυχαίο. 
Διότι η Ελλάδα είναι η μόνη από τις χώρες του πυρήνα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης που μπορεί να διαδραματίσει ένα 
τέτοιο ρόλο και αυτό φάνηκε πάρα πολύ καλά σε όλη τη 
διοργάνωση του Forum.
Ερ: Μάλιστα στο κλείσιμο του Forum ο πρωθυπουργός απ’ 
ότι είδαμε επελέγη από τους Κινέζους να είναι ο πρώτος 
ομιλητής. Πρώτος μεταξύ των 28 ηγετών που μετείχαν στο 
Φόρουμ. Οι οργανωτές έβαλαν μάλιστα τον κ.Τσίπρα να 
καθίσει δίπλα ακριβώς στον κινέζο πρόεδρο...
Απ: Και στο άνοιγμα και στο κλείσιμο του Φόρουμ ο ρόλος 
του Ελληνα πρωθυπουργού ήταν πάρα πολύ σημαντικός. 
Αυτό πρέπει να καταγραφεί. Είναι μία επιτυχία πάρα πολύ 
μεγάλη είναι μία απόδειξη του γεγονότος ότι το status quo 
της Ελλάδας αναβαθμίζεται μετά από αυτή τη συμμετοχή 
στο Φόρουμ.
Ερ: Μιλώντας χθες με έναν σημαντικό κινέζο αξιωματούχο 
που είπε τη λέξη «εμπιστοσύνη». Μου είπε χαρακτηριστικά 
ότι πλέον η Κίνα εμπιστεύεται την Ελλάδα...
Απ: Ακριβώς. Από πέρυσι και την πρώτη επίσκεψη του 
πρωθυπουργού στην Κίνα και από πέρυσι που ολοκλη-
ρώθηκε η συμφωνία στο λιμάνι του Πειραιά με την COSCO 
μέχρι σήμερα, έχει φανεί ότι αυτή η σχέση είναι πια σταθε-
ρή, υπάρχει αμοιβαία εμπιστοσύνη, έχει κατακτηθεί αυτή η 
εμπιστοσύνη όλο αυτό το διάστημα, επομένως μπορούμε 
να περάσουμε σε ένα επόμενο στάδιο.
Ερ: Θέλω να πω και να κλείσουμε με αυτό ότι το μπαλάκι 
είναι πλέον στη δική μας πλευρά, στο γήπεδο της Ελλάδας. 
Εμείς τι πρέπει να κάνουμε για να αξιοποιήσουμε όλο αυτό 
το στρατηγικό πλαίσιο;
Απ: Θεωρώ ότι η Ελλάδα χρειάζεται μία καινούργια σύλ-
ληψη για το ρόλο της στην ευρύτερη περιοχή. Αυτή η σύλ-
ληψη υπάρχει στη σημερινή κυβέρνηση, αυτή η σύλληψη 
εκφράστηκε από τον πρωθυπουργό με την παρουσία του 
εδώ και με τις ομιλίες του εδώ, αυτή πρέπει να μεταφραστεί 
σε ένα συγκεκριμένο πια πολιτικό και οικονομικό σχέδιο. 
Νομίζω ότι μιλάμε για μια ποιοτική αλλαγή
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ΕπΕΝδύΣΕΙΣ ΑπΕ ΣΤΗΝ ΤΟύΡΚΙΑ ΕξΕΤΑζΕΙ Η δΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ

ΜΕ ΣύΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ  ΡΑΕ ΕΤΟΙΜΑζΕΤΑΙ Ο ΝΕΟΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕδΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Νέες δραστηριότητες, γεωγραφική επέκταση και συ-
μπράξεις με άλλες εταιρείες του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα περιλαμβάνει το business plan που 
εκπονεί αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ με στόχο να αναζητήσει 
νέα έσοδα και δραστηριότητες που θα υποκαταστή-
σουν τις απώλειες στο core business του ηλεκτρισμού. 
Όπως γράφει το energypress.gr  βασικός πυρήνας των 
δραστηριοτήτων της εταιρείας θα παραμείνει, ακόμη 
και μετά την πλήρη ανάπτυξη των νέων δράσεων, επι-
κεντρωμένος γύρω από την ενέργεια. Ωστόσο στόχος 
της επιχείρησης είναι να αξιοποιήσει το brand name 
και να επιτύχει ανοίγματα που θα αντισταθμίσουν εν 
μέρει την αναπόφευκτη απώλεια μεριδίου αγοράς στην 
ηλεκτροπαραγωγή. Ο στόχος που έχει περιγραφεί επι-
σήμως από τη διοίκηση της επιχείρησης είναι η ΔΕΗ 
από μια εταιρεία παραγωγής και εμπορίας ρεύματος εί-
ναι να εξελιχθεί σε εταιρεία ανάπτυξης και προώθησης 

σύνθετων ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών. Στο 
πλαίσιο αυτό μάλιστα σύντομα αναμένεται να ανακοι-
νωθούν συγκεκριμένες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες. 
Ωστόσο σύμφωνα με το business plan που εκπονείται 
από τα επιτελικά στελέχη της εταιρείας περιλαμβάνει  
τουλαχίστον 8 νέες δραστηριότητες που αποτελούν 
εν δυνάμει πεδία συνεργασιών είτε με τη μορφή κοι-
νοπραξιών (Joint Ventures) είτε με τη δημιουργία 
εταιρικών σχημάτων ειδικού σκοπού (SPV’s). Οι δρα-
στηριότητες αυτές περιλαμβάνουν: 1. Διείσδυση στην 
ελληνική αγορά φυσικού αερίου τόσο στο ηπειρωτικό 
σύστημα, όσο και στα νησιά. 2 Ανάπτυξη προϊόντων 
και παροχή υπηρεσιών Εξοικονόμησης Ενέργειας 
στους πελάτες της εταιρείας. 3 Παροχή εξειδικευμένων 
υπηρεσιών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών 
σε υψηλών τεχνολογικά προδιαγραφών ηλεκτροπα-
ραγωγικό εξοπλισμό  (όπως αεριοστρόβιλοι, ατμο-

στρόβιλοι και ηλεκτρογεννήτριες) και σε συνεργασία 
με μεγάλους κατασκευαστικούς οίκους. 4 Παροχή υπη-
ρεσιών διοίκησης και επίβλεψης κατασκευής ενεργεια-
κών έργων στο εξωτερικό σε συνεργασία με τρίτους. 
5 Ανάπτυξη και εφαρμογή συστημάτων αποθήκευσης 
ενέργειας κυρίως στα νησιά. 6 Διείσδυση στην αγορά 
της ηλεκτροκίνησης. 7 Μεγαλύτερη διείσδυση στις 
ΑΠΕ και ενεργοποίηση σε κλάδους όπως γεωθερμία, 
βιομάζα και καύση σκουπιδιών. 8 Ενδυνάμωση, μέσω 
θυγατρικών, της παρουσίας της εταιρείας σε γειτονικές 
αγορές του εξωτερικού και συμμετοχή σε επιλεγμένα 
ενεργειακά projects. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με 
τους όρους της συμφωνίας με τους δανειστές, η εται-
ρεία θα πρέπει να μην έχει μερίδιο αγοράς άνω του 
50% μέχρι το 2020, ενώ στο πλαίσιο της απόφασης 
του ευρωδικαστηρίου για τους λιγνίτες θα πρέπει να 
παραχωρήσει το 40% των μονάδων λιγνίτη.

Οι επενδυτικές προοπτικές της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην 
Τουρκία και σε γειτονικές χώρες αποτέλεσαν το αντι-
κείμενο των συναντήσεων που πραγματοποιήθηκαν 
μεταξύ της ΔΕΗ Ανανεώσιμες, της Γενικής Διεύθυνσης 
Εταιρικής Ανάπτυξης της ΔΕΗ, της θυγατρικής της 
ΔΕΗ στην Τουρκία, PPC Elektrik και επενδυτικών και 
κατασκευαστικών Ομίλων της Τουρκίας, καθώς και 
τεχνικών και οικονομικών συμβούλων από τη γείτονα 
χώρα. Το energypress.gr  γράφει ότι  όπως ανακοίνω-
σε η εταιρεία, στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε 
η ανάπτυξη αιολικών και φωτοβολταϊκών πάρκων, 
υδροηλεκτρικών σταθμών και γεωθερμικών μονά-

δων, καθώς τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται ρα-
γδαία ανάπτυξη των ΑΠΕ στην Τουρκία και ιδιαίτερα 
της γεωθερμίας. Η συμβολή της PPC Elektrik σε αυτήν 
την προσπάθεια είναι κομβική, καθώς αποτελεί βραχί-
ονα του Ομίλου της ΔΕΗ στην Τουρκία και συνεισφέρει 
στις επιχειρηματικές συνέργειες της ΔΕΗ Ανανεώσιμες. 
Για την ενδυνάμωση της συνεργασίας αυτής ορίστηκε 
ως Αντιπρόεδρος του νέου Διοικητικού Συμβουλίου 
της PPC Elektrik ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Ανα-
νεώσιμες, Ηλίας Μοναχολιάς. Όπως ανέφερε ο κ. Μο-
ναχολιάς: «Στόχος είναι ο εντοπισμός των καλύτερων 
δυνατών ευκαιριών για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας σε μία εποχή όπου η ανάπτυξη μονά-
δων παραγωγής ενέργειας στην Τουρκία βρίσκεται σε 
ανοδική πορεία. Βασική μας επιδίωξη δεν είναι μόνο 
η ανταλλαγή τεχνογνωσίας, αλλά κυρίως η διείσδυση 
της ΔΕΗ Ανανεώσιμες σε νέες ανερχόμενες αγορές, η 
ενίσχυση του χαρτοφυλακίου της  και κατ’ επέκταση 
η ενδυνάμωση της επενδυτικής δραστηριότητας της 
ΔΕΗ και εκτός Ελλάδας, ενώ ήδη την ίδια περίοδο για 
την Ελλάδα υπάρχει ένα πολύ φιλόδοξο επενδυτικό 
πλάνο». 

Πρωτοβουλία από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, σε 
συνεννόηση με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, πρό-
κειται να ληφθεί το αμέσως επόμενο διάστημα, για 
να καταρτιστεί μέχρι το τέλος του 2017 ο μακροχρό-
νιος ενεργειακός σχεδιασμός της χώρας. Λαμβάνοντας 
υπόψη ότι η χώρα έχει συμφωνήσει με τους στόχους 
της κλιματικής αλλαγής με βάση τη συμφωνία των Πα-
ρισίων και το υπό διαμόρφωση σχέδιο της ΕΕ για τους 
στόχους του 2030, το σχέδιο της Ελλάδας, θα απαντάει 
στον τρόπο επίτευξης αυτών των στόχων, στις αλλαγές 
στις αγορές ενέργειας και σε όλα τα θέματα που αφο-
ρούν την τιμολόγηση και τον τρόπο υλοποίησής τους. 
Το energypress.gr  γράφει ότι αφετηρία της πρωτο-
βουλίας είναι η υποχρέωση της χώρας να παρουσιάσει 
μέσα στο 2017 το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το 

Κλίμα, όπως προβλέπει, για όλες τις χώρες της Ε.Ε. το 
«χειμερινό πακέτο» που παρουσίασε πρόσφατα η Κο-
μισιόν και ο χρονικός ορίζοντας με βάση τον οποίο θα 
δουλέψει σενάρια η Επιτροπή που θα δημιουργηθεί, 
θα είναι το 2030. Η  Επιτροπή θα επιφορτιστεί με την 
ευθύνη να παρουσιάσει πρόταση, βασισμένη στα νέα 
δεδομένα και ανάγκες, που θα απαντάει στα βασικά 
ερωτήματα σχετικά με το βέλτιστο μείγμα του ενεργει-
ακού χαρτοφυλακίου της χώρας, τις απαραίτητες επεν-
δύσεις και τις αναγκαίες υποδομές, στο πλαίσιο πάντα 
των κατευθύνσεων και των δεσμεύσεων της Ε.Ε. Κε-
ντρικοί στόχοι, μαζί με την διασφάλιση της σταδιακής 
επέκτασης του ρόλου των Ανανεώσιμων Πηγών, είναι 
η επίτευξη ενός ισορροπημένου μείγματος τεχνολογι-
ών παραγωγής, οι βελτιώσεις στην ενεργειακή από-

δοση, η αύξηση της διαφοροποίησης των συμβατικών 
πηγών ενέργειας με την κατασκευή αγωγών, εγκα-
ταστάσεων διύλισης ή αποθήκευσης φυσικού αερίου 
και πετρελαίου, τα  διασυνδεδεμένα δίκτυα παροχής 
ηλεκτρικής ενέργειας και τα έξυπνα δίκτυα ικανά να 
απορροφούν τις διακυμάνσεις στην παροχή ενέργειας 
από ανανεώσιμες και αποκεντρωμένες πηγές. Ταυτό-
χρονα θα τεθούν οι προϋποθέσεις για τη δημιουργία 
σύγχρονης αγοράς (δευτερογενής, εξισορρόπησης 
κ.λπ.) τόσο στον ηλεκτρισμό όσο και στο αέριο. Πρέπει 
πάντως να σημειωθεί ότι η πρόσφατη κρίση ενεργεια-
κού εφοδιασμού έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της, 
αλλά και, σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, «διδάγματα» 
που θα ληφθούν υπόψη στον Ενεργειακό Σχεδιασμό.

Τι προβλέπει το business plan  για να καλυφθεί η απώλεια του 50%
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Η ExxoN ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ γΙΑ ΣύΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΕΛπΕ ΚΑΙ ToTal ΣΤΟύΣ 
ύδΡΟγΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ

ύπΟΤΡΟΦΙΕΣ Erasmus muNdus γΙΑ πΑΝΩ ΑπΟ 1.300 ΜΕΤΑπΤύΧΙΑΚΟύΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟ 2017

Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται στην Αθήνα 
στελέχη της ExxonMobil για να υπογράψουν συμφωνία 
με τα ΕΛΠΕ και τη γαλλική Total στις έρευνες αναζήτησης 
υδρογονανθράκων στο Ιόνιο, στο υποθαλάσσιο οικόπεδο 
2. Ο αμερικανικός ενεργειακός κολοσσός με «όχημα» τα 
ΕΛΠΕ, έξι μόλις μήνες μετά την άφιξή του στην Αποκλει-
στική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύπρου, ενδυναμώνει 
τη θέση του στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου, όπου έχει μεταφερθεί ο ανταγωνισμός της 
παγκόσμιας πετρελαϊκής βιομηχανίας. Η έλευση του στην 
Ελλάδα ενισχύει τις ενδείξεις για την ύπαρξη σημαντικών 
κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και εκτιμάται ότι θα επι-
ταχύνει τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή.  Σε ρεπορ-
τάζ της Χρύσας Λιάγγου στην «Καθημερινή» γράφει ότι οι 
πολύμηνες συζητήσεις με τα ΕΛΠΕ αφορούν τη συμμετοχή 
της ExxonMobil και στις 6 περιοχές που έχουν παραχωρη-
θεί στον ελληνικό όμιλο (Πατραϊκός Κόλπος, οικόπεδο 2 
και 1 στο Ιόνιο, οικόπεδο 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο και 
στις χερσαίες περιοχές Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και 
Αρτας-Πρέβεζας), αλλά και σε νέες περιοχές. Πρώτη στη 
«λίστα» του ενδιαφέροντος της ExxonMobil φαίνεται να εί-
ναι η περιοχή της Κρήτης. Θέμα ημερών είναι η «απόβαση» 
του αμερικανικού κολοσσού ExxonMobil στην Ελλάδα, με 
πρώτο σταθμό το Ιόνιο και το υποθαλάσσιο οικόπεδο 2, 
που έχει παραχωρηθεί στα ΕΛΠΕ και στη γαλλική Total. 
Στις 19 Mαΐου, στελέχη της αμερικανικής πολυεθνικής, απ’ 
την οποία προέρχεται ο επικεφαλής του State Department 
Ρεξ Τίλερσον, καταφθάνουν στην Αθήνα για να υπογρά-
ψουν με τα ΕΛΠΕ και την Total –στελέχη της οποίας θα 
βρίσκονται επίσης στην Αθήνα για τον ίδιο λόγο– συμφω-
νία συμμετοχής στην παραχώρηση του Ιονίου. Ο αμερικα-
νικός κολοσσός με «όχημα» τα ΕΛΠΕ, έξι μόλις μήνες μετά 
την άφιξή του στην ΑΟΖ της Κύπρου, ενισχύει τη θέση του 
στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Μεσογείου 

όπου έχει μεταφερθεί ο ανταγωνισμός της παγκόσμιας πε-
τρελαϊκής βιομηχανίας. Η έλευση της ExxonMobil ενισχύει 
τις ενδείξεις για την ύπαρξη σημαντικών κοιτασμάτων 
υδρογονανθράκων στην Ελλάδα και αναμένεται να πυρο-
δοτήσει περαιτέρω τη συζήτηση που έχει αναζωπυρωθεί 
τις τελευταίες ημέρες αλλά και να επιταχύνει τις γεωπολιτι-
κές εξελίξεις στην περιοχή. Το ενδιαφέρον της αμερικανικής 
πολυεθνικής δεν περιορίζεται στο Ιόνιο. Οι πολύμηνες συ-
ζητήσεις με τα ΕΛΠΕ, όπως η «Κ» είχε αποκαλύψει σε σχετι-
κό δημοσίευμα (7 Μαρτίου 2017), αφορούν τη συμμετοχή 
της ExxonMobil και στις 6 περιοχές που έχουν παραχωρη-
θεί στον ελληνικό όμιλο (Πατραϊκός Κόλπος, οικόπεδο 2 
και 1 στο Ιόνιο, οικόπεδο 10 στον Κυπαρισσιακό Κόλπο και 
στις χερσαίες περιοχές Βορειοδυτικής Πελοποννήσου και 
Αρτας - Πρέβεζας), αλλά και σε νέες περιοχές. 
-Στο επίκεντρο η Κρήτη:  Πρώτη στη «λίστα» του ενδι-
αφέροντος της ExxonMobil φαίνεται να είναι η περιοχή 
της Κρήτης και δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι το 2014 
εξαγόρασε τα σεισμικά δεδομένα από τη νορβηγική PGS. 
Με το ενδιαφέρον της ExxonMobil για την υποθαλάσσια 
περιοχή νοτίως της Κρήτης, αλλά και άλλων μεγάλων 
πολυεθνικών, συνδέεται και η συμφωνία της ΕΔΕΥ με την 
PGS για νέες συμπληρωματικές έρευνες στην περιοχή του 
Ιονίου και της Κρήτης, με στόχο να εμπλουτιστούν τα προ 
πενταετίας σεισμικά δεδομένα. ΕΛΠΕ και ΕxxonMobil φέ-
ρονται μάλιστα να διεκδικούν την περιοχή της Κρήτης με 
τις εξπρές διαδικασίες που προβλέπει το θεσμικό πλαίσιο. 
Να μην αναμένουν δηλαδή πότε θα προκηρυχθεί διαγωνι-
σμός, αλλά να προκαλέσουν οι ίδιοι, καταθέτοντας ως κοι-
νοπραξία εκδήλωση ενδιαφέροντος, για να συντομεύουν 
τις σχετικές διαδικασίες σε διάστημα τριμήνου. Το ενδιαφέ-
ρον για την περιοχή της Κρήτης συνδέεται με τις εκτιμήσεις 
των πετρελαϊκών εταιρειών για παρόμοιους γεωλογικούς 
σχηματισμούς με αυτούς του τεράστιου κοιτάσματος Ζοr 

στην Αίγυπτο. Στο στόχαστρο της πετρελαϊκής βιομηχανί-
ας βρίσκεται η υποθαλάσσια περιοχή που εκτείνεται από το 
Καστελλόριζο και τη Ρόδο μέχρι την Κύπρο. 
-Υψηλά αποθέματα:  Συστηματικές χαρτογραφήσεις διε-
θνών ινστιτούτων δείχνουν ότι στην περιοχή βρίσκονται 
υψηλά αποθέματα υδριτών. Οι υδρίτες φυσικού αερίου 
είναι συνήθως μόρια μεθανίου εγκλωβισμένα μέσα σε 
μια κρυσταλλική δομή που μοιάζει με αυτή του πάγου, γι’ 
αυτό και αποκαλούνται και «παγωμένο» φυσικό αέριο. Σε 
κανονικές συνθήκες ένα κυβικό μέτρο υδρίτη, όταν βγει 
στην επιφάνεια, γίνεται 67 κυβικά μέτρα, δηλαδή από 
μέγεθος ενός γραφείου αποκτά μέγεθος διαμερίσματος. 
Στους κόλπους της πετρελαϊκής βιομηχανίας, οι υδρίτες 
αποκαλούνται «κοιτάσματα της επόμενης 20ετίας». Η 
ΕxxonMobil είναι η μεγαλύτερη, αλλά τέταρτη κατά σει-
ράν, πολυεθνική που τοποθετείται στην Ελλάδα. Στις πα-
ραχωρήσεις που έχουν γίνει στα ΕΛΠΕ, συμμετέχουν ήδη 
η Total και η Εdison, ενώ προσφάτως μερίδιο από την 
παραχώρηση των Ιωαννίνων στην Energean ανέλαβε η 
ισπανική Repsol. Σε συζητήσεις με τις ελληνικές εταιρείες 
βρίσκονται και άλλες πολυεθνικές όπως η Shell, η ΕΝΙ, η 
Statoil, καθώς και μεσαίου μεγέθους. Εκπρόσωποι των 
παραπάνω εταιρειών, αλλά και σημαντικού αριθμού ακό-
μη, αναμένεται να βρεθούν στην Αθήνα το διάστημα 26-28 
Σεπτεμβρίου για να συμμετάσχουν στο συνέδριο Global Oil 
and Gas SE Europe and Mediterranean, το οποίο φέτος θα 
«φιλοξενήσει» και το περιφερειακό συνέδριο της Ενωσης 
Aμερικανών Γεωλόγων (ΑΑPG). H AAPG είναι ο μεγαλύ-
τερος οργανισμός γεωλόγων πετρελαίου στον κόσμο, με 
20.000 μέλη που δραστηριοποιούνται στην ενεργειακή 
βιομηχανία σε 129 χώρες.

Αυτό το μήνα, 1.345 φοιτητές από διάφορες γωνιές του πλα-
νήτη έμαθαν τα καλά νέα, ότι δηλαδή έλαβαν υποτροφία, 
χρηματοδοτούμενη από την ΕΕ, για να αρχίσουν σπουδές στο 
πλαίσιο του κοινού μεταπτυχιακού προγράμματος Erasmus 
Mundus, το φθινόπωρο. Οι υποτροφίες αυτές θα καλύψουν 
όλα τα έξοδα του προγράμματος σπουδών που θα παρακο-
λουθήσουν σε δύο τουλάχιστον τριτοβάθμια εκπαιδευτικά 
ιδρύματα για την απόκτηση κοινού ή διπλού μεταπτυχιακού 
διπλώματος. Τα περισσότερα προγράμματα έχουν διετή διάρ-
κεια. Για 11 από αυτές τις υποτροφίες επελέγησαν υποψήφιοι 
από την Ελλάδα. Ο κ. Τίμπορ Νάβρατσιτς, Ευρωπαίος Επίτρο-
πος αρμόδιος για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, τη νεολαία 

και τον αθλητισμό, δήλωσε τα εξής: «Τα κοινά μεταπτυχι-
ακά προγράμματα σπουδών Erasmus Mundus αποτελούν 
εξαιρετικά παραδείγματα διασυνοριακής συνεργασίας των 
πανεπιστημίων προκειμένου να προσφέρουν ολοκληρωμέ-
να, καινοτόμα και ποιοτικά πανεπιστημιακά προγράμματα. 
Καθώς γιορτάζουμε την 30ή επέτειο του προγράμματος 
Erasmus, το γεγονός ότι τούτο το χρηματοδοτούμενο από την 
ΕΕ πρόγραμμα ευνόησε τις διεθνείς προοπτικές στα πανεπι-
στήμια, στους σπουδαστές και στο προσωπικό αποτελεί πηγή 
έμπνευσης. Για τον λόγο αυτό, είμαστε στην ευχάριστη θέση 
να χρηματοδοτούμε, το 2017, πάνω από 1 300 υποτροφίες 
σε φοιτητές από ολόκληρο τον κόσμο. Μέσα σε δύο χρόνια θα 

έχουν αποφοιτήσει, κατάλληλα θωρακισμένοι με γνώσεις και 
επαγγελματικές δεξιότητες, για να ξεκινήσουν ή να ενισχύσουν 
τη σταδιοδρομία τους.»  Οι φετινές υποτροφίες χορηγήθηκαν 
σε φοιτητές προερχόμενους από τις έξι ηπείρους, και κυρίως 
από πέντε χώρες: Βραζιλία (79), Ινδία (63), Ιράν (59), Μπαν-
γκλαντές (58) και Μεξικό (49). Ποσοστό τουλάχιστον 75 % 
των υποτροφιών προορίζονται για τους φοιτητές των χωρών 
εταίρων, με επιπλέον υποτροφίες σε ορισμένες περιοχές του 
κόσμου όπου η τριτοβάθμια εκπαίδευση αποτελεί τομέα προ-
τεραιότητας για την πολιτική συνεργασίας με την ΕΕ. Το υπό-
λοιπο 25 % διατίθεται σε φοιτητές από την ΕΕ και από άλλες 
χώρες του προγράμματος. 
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Η γΕΝΙΚΗ ΣύΝΕΛΕύΣΗ ΤΗΣ aTTica BaNk ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΗ ΣύΜΦΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ aEdc
γΙΑ ΤΗ δΙΑΧΕΙΡΙΣΗ δΑΝΕΙΩΝ 1,3 δΙΣ ΕύΡΩ

πΡΩΤΟγΕΝΕΣ πΛΕΟΝΑΣΜΑ 1,735 δΙΣ ΕύΡΩ ΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟύΑΡΙΟύ - ΑπΡΙΛΙΟύ 2017, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ 
ΤΟ ύπΟύΡγΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Την έγκριση της γενικής συνέλευσης της Attica Bank 
έλαβε η συμφωνία με την Aldridge EDC Specialty 
Finance (AEDC) μέσω της οποίας η τράπεζα αναθέτει 
στην βρετανική εταιρεία τη διαχείριση καταγγελμένων 
δανείων ύψους 1,331 δισ. ευρώ ενώ η Aldridge θα 
ενισχύσει κεφαλαιακά την τράπεζα με το ποσό των 70 
εκατ. ευρώ. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι ο πρόεδρος της 
Attica Bank Παναγιώτης Ρουμελιώτης και ο διευθύ-
νων σύμβουλος Θεόδωρος Πανταλάκης, μιλώντας στη 
γενική συνέλευση, επισήμαναν ότι η συμφωνία αυτή 
επιτρέπει στην τράπεζα να κλείσει δύο ζητήματα: να 
ολοκληρώσει την ανακεφαλαιοποίηση που εκκρεμεί 
από τα τέλη του 2015 και να απαλλαγεί από το βάρος 
της διαχείρισης των δανείων που έχουν καταγγελθεί. 
Με τον τρόπο αυτό η Attica Bank γυρίζει σελίδα κα-
θώς περνά σε επόμενη φάση με στόχο την ανάπτυξη, 
με προτεραιότητες να ολοκληρώσει το σχέδιο ανα-
διάρθρωσης που ήδη βρίσκεται σε προχωρημένο 
στάδιο, να αξιοποιήσει δυνατότητες χρηματοδότησης 
από συνεργασίες με ευρωπαϊκούς οργανισμούς και 
να βελτιώσει τα προϊόντα της. Η διοίκηση της Attica 
Bank παρουσίασε αναλυτικά τη συμφωνία, η οποία 
εκπονήθηκε το προηγούμενο διάστημα με στόχο να 
καλύψει το διπλό στόχο: της ανακεφαλαιοποίησης 

και της ανάθεσης της διαχείρισης των κόκκινων δα-
νείων. Αναλυτικότερα, η Attica Bank θα μεταφέρει 
χαρτοφυλάκιο δανείων σε οριστική καθυστέρηση 
ποσού 1.331,6 εκατ. ευρώ σε εταιρεία ειδικού σκο-
πού (SPV), η οποία θα εκδώσει δύο ομόλογα που 
προκύπτουν από την τιτλοποίηση των δανείων, ένα 
senior note ονομαστικής αξίας 525,2 εκ. ευρώ που 
έχει και προτεραιότητα κατά την αποπληρωμή, και 
ένα junior note ονομαστικής αξίας 806,4 εκατ. ευρώ. 
Πρόκειται για δάνεια για τα οποία έχει ληφθεί έγκριση 
καταγγελίας μέχρι 31/03/2017 από τα αρμόδια εγκρι-
τικά κλιμάκια της τράπεζας και για τα οποία έχουν 
ακολουθηθεί πλήρως οι διαδικασίες του Κώδικα Δε-
οντολογίας ενώ δεν περιλαμβάνονται στεγαστικά δά-
νεια πρώτης κατοικίας ή ευπαθών ομάδων. Η Attica 
Bank έχει ιδρύσει εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων με 
την ονομασία Θεά Άρτεμις, η οποία θα συνάψει με το 
SPV σύμβαση διαχείρισης απαιτήσεων επταετούς δι-
άρκειας. Στη συνέχεια, ο επενδυτής θα αποκτήσει το 
80% της εταιρείας διαχείρισης με καταβολή ποσού 
αντίστοιχου της ονομαστικής αξίας της συμμετοχής 
του στο απαιτούμενο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρεί-
ας διαχείρισης. Μετά η Attica Bank θα πωλήσει στον 
επενδυτή το junior note έναντι 70 εκατ. ευρώ με στόχο 

να καλύψει το ποσό της κεφαλαιοποίησης του δυσμε-
νούς σεναρίου. Καθώς το junior note είναι καλυμμένο 
με προβλέψεις πιστωτικού κινδύνου, η τράπεζα, ανα-
γνωρίζοντας 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 προ-
τεραιότητα από τη διαχείριση των δανείων μέσω του 
senior ομολόγου ονομαστικής αξίας 525,2 εκατ. ευρώ. 
Όπως διευκρινίστηκε τα δάνεια που θα τιτλοποιηθούν 
είναι καταγγελμένα, κατά 92% επιχειρηματικά και δεν 
περιλαμβάνουν στεγαστικά δάνεια πρώτης κατοικίας 
ή ευπαθών ομάδων ενώ έχει τηρηθεί ο Κώδικας Δε-
οντολογίας. Η συναλλαγή αυτή οδηγεί σε αύξηση του 
δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας από 14,8% σε 17%, 
επιτρέπει στην τράπεζα να απεμπλακεί από τον ELA και 
να χρηματοδοτείται εφεξής από την ΕΚΤ, καθώς και να 
επικεντρωθεί στη διαχείριση των προβληματικών δα-
νείων με περισσότερους πόρους. Σε αυτό το πλαίσιο, 
και εφόσον προχωρήσουν κατά το χρονοδιάγραμμα 
οι κινήσεις αναδιάρθρωσης, η διοίκηση θα εξετάσει 
το ενδεχόμενο εξεύρεσης στρατηγικού επενδυτή, ο 
οποίος θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της Attica Bank.

Πρωτογενές πλεόνασμα 1,735 δισ. ευρώ παρουσίασε ο 
προϋπολογισμός το τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 2017 
έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,906 δισ. ευρώ την ίδια 
περίοδο του 2016 και στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 
798 εκατ. ευρώ. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι αυτό προκύπτει 
από τα στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολο-
γισμού σύμφωνα με τα οποία το Α’ τετράμηνο 2017, το 
έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στα 1,333 
δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 973 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 
διάστημα του 2016 και στόχου για έλλειμμα 2,042 δισ. ευρώ. 
Αναλυτικά από τα στοιχεία προκύπτει ότι: Το ύψος των κα-
θαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 
15,309 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 819 εκατ. 
ευρώ ή 5,1% έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μετα-
ξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού 
θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου 
αναφέρει στην ανακοίνωση του το υπουργείο Οικονομικών. 
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλ-
θαν σε 14,567 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 152 εκατ. ευρώ 
ή 1,0% έναντι του στόχου του Προϋπολογισμού 2017. Οι 
επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από 
το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) 
ανήλθαν σε 1,262 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 

284 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (978 εκατ. ευρώ). Τα 
έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 742 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 
666 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, τον Απρίλιο 
2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προ-
ϋπολογισμού ανήλθε στα 3,892 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 
179 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά 
έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,801 δισ. 
ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 710 εκατ. 
ευρώ. Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 91 εκατ. ευρώ, μειω-
μένα κατά 531 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι επιστροφές 
εσόδων του Απριλίου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών 
από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) 
ανήλθαν σε 249 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 33 
εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (216 εκατ. ευρώ). 
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο 
του Ιανουαρίου - Απριλίου 2017 ανήλθαν στα 16,442 δισ. 
ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 1,728 δισ. ευρώ 
έναντι του στόχου (18,170 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπά-
νες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 15,907 δισ. 
ευρώ και είναι μειωμένες κατά 1,159 δισ. ευρώ έναντι του 
στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχο-
ρηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 85 εκατ. ευρώ, το 
Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 169 εκατ. ευρώ, οι 

επιδοτήσεις γεωργίας κατά 150 εκατ. ευρώ (κυρίως για την 
κάλυψη ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ), οι αποδοχές και συντάξεις 
κατά 134 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
κατά 332 εκατ. ευρώ και τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 55 
εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού πα-
ρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο 
του 2016 κατά 164 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 
85 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 
77 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του Υπουργεί-
ου Εθνικής Αμύνης. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν 
σε 535 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 569 εκατ. ευρώ έναντι 
του στόχου. Ειδικά για τον μήνα Απρίλιο oι δαπάνες του 
κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,660 δισ. ευρώ 
και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 686 εκατ. ευρώ έναντι 
του μηνιαίου στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπο-
λογισμού ανήλθαν σε 3,491 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται 
μειωμένες κατά 403 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. 
Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 169 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 284 εκατ. 
ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
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ΘΕΤΙΚΕΣ ΕξΕΛΙξΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ δΙΑπΙΣΤΩΝΕΙ Ο ΣΕΒ
Παρά την ύφεση που δείχνουν τα πρώτα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, 
ο ΣΕΒ καταγράφει μια σειρά θετικών εξελίξεων τους πρώτους 
μήνες του χρόνου. Ποια είναι τα αδύναμα σημεία για την ελ-
ληνική οικονομία γράφει το euro2day.gr  και αναλυτικά ση-
μειώνει ότι η αβεβαιότητα που κυριάρχησε για μήνες, λόγω 
της καθυστέρησης της 2ης αξιολόγησης του προγράμματος, 
έχει επηρεάσει αρνητικά την πορεία εξόδου της οικονομίας 
από την ύφεση, σχολιάζει ο ΣΕΒ με αφορμή την ανακοίνωση 
της ΕΛΣΤΑΤ για το πρώτο τρίμηνο της χρονιάς. Ωστόσο σημει-
ώνει ότι σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η οικονομική 
δραστηριότητα κατά το 1ο τρίμηνο του 2017 παρουσίασε 
αξιόλογες επιδόσεις, με τη βιομηχανική παραγωγή, τις εξα-
γωγές, τις λιανικές πωλήσεις και τις καθαρές προσλήψεις να 
κινούνται ανοδικά, και σε διαμετρικά αντίθετη κατεύθυνση με 
τις εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για μείωση του ΑΕΠ το 1ο τρίμηνο 
του 2017. Ειδικότερα:
- Ο δείκτης οικονομικού κλίματος σταθεροποιήθηκε στις 93,8 
μονάδες κατά μέσο όρο το 1ο τρίμηνο του 2017 (από 94,1 
το προηγούμενο τρίμηνο). Τον Απρίλιο βελτιώθηκε ακόμη 
περαιτέρω στις 94,9 μονάδες, ως αποτέλεσμα της τόνωσης 
των επιχειρηματικών προσδοκιών κυρίως στις υπηρεσίες 
και το λιανικό εμπόριο, ενώ παράλληλα τον ίδιο μήνα ανα-
κόπηκε και η πτώση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης (στις 
-72,2 μονάδες έναντι -74,4 τον προηγούμενο μήνα), καθώς 
ανακοινώθηκε η επίτευξη κατ’ αρχήν συμφωνίας ως προς 
την 2η αξιολόγηση.
- Ο ρυθμός αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής ενισχύθη-
κε το 1ο τρίμηνο του 2017, με τη μεταποίηση χωρίς πετρελαι-
οειδή να καταγράφει άνοδο +4,1%, έναντι αύξησης +2,9% 
το 4ο τρίμηνο του 2016 και +1,9% το 1ο τρίμηνο του 2016
- Οι εξαγωγές αγαθών πλην καυσίμων και πλοίων σε όρους 
όγκου σημείωσαν σημαντική ανάκαμψη τον Μάρτιο του 
2017 (+6,3%), με αποτέλεσμα να διατηρήσουν θετικό ρυθ-

μό μεταβολής συνολικά το 1ο τρίμηνο του έτους (+0,9%, 
επιπλέον αύξησης +4,3% το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016), 
αν και αποδυναμωμένο σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2016 
(+4,9%). Επιπρόσθετα, οι εισπράξεις από εξαγωγές υπηρεσι-
ών κατά το διάστημα Ιαν - Φεβ 2017 αυξήθηκαν σε αξία κατά 
+21,3% και το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλα-
γών μειώθηκε κατά -1,3%.
- Ο όγκος των λιανικών πωλήσεων πλην καυσίμων παρου-
σίασε επίσης σημαντική άνοδο τον Φεβρουάριο του 2017 
(+9,1%), ενισχύοντας εκ νέου την ανοδική τάση που διαμορ-
φώθηκε κατά το 2ο εξάμηνο του 2016 (+3,7% και +2,3% το 
3ο και το 4ο τρίμηνο του 2016 αντίστοιχα). Συνολικά, κατά το 
πρώτο δίμηνο του 2017 ο όγκος λιανικών πωλήσεων πλην 
καυσίμων παρουσίασε αύξηση +4,3%, με τις περισσότερες 
κατηγορίες καταστημάτων να κινούνται ανοδικά.
- Το ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων ήταν θετικό κατά 
125,8 χιλ. θέσεις εργασίας το διάστημα Ιαν - Απρ 2017, πα-
ρουσιάζοντας την καλύτερη επίδοση πρώτου 4μήνου έτους 
διαχρονικά, εξέλιξη η οποία οφείλεται κατά κύριο λόγο στην 
αναμενόμενη έξαρση της τουριστικής δραστηριότητας. Την 
ίδια ώρα το ποσοστό ανεργίας υποχώρησε στο 23,2% τον 
Φεβρουάριο του 2017 από 23,4% τον Δεκέμβριο του 2016.
- Ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο +1,4% το 1ο τρίμηνο 
του 2017 και στο +1,6% τον Απρίλιο του ίδιου έτους. Παράλ-
ληλα, ο δομικός πληθωρισμός (χωρίς διατροφή, ποτά, καπνό 
και ενέργεια) παρουσιάζει σταδιακή ενίσχυση (-0,2% τον 
Απρίλιο του 2017, έναντι -0,5% το 1ο τρίμηνο του ίδιου έτους 
και -0,7% το 4ο τρίμηνο του 2016), υποδηλώνοντας την 
ύπαρξη έρπουσας δυνατότητας ανατιμολόγησης προϊόντων, 
καθώς η ζήτηση βελτιώνεται.
Οι παραπάνω εξελίξεις συνθέτουν μια γενικά θετική εικόνα για 
την πορεία της οικονομίας, η οποία όμως συνεχίζει να αντιμε-
τωπίζει διάφορες προκλήσεις, όπως:

- Η συνεχιζόμενη εκροή καταθέσεων των νοικοκυριών (-€0,3 
δισ. τον Μάρτιο του 2017) και η καθήλωση του ρυθμού χρη-
ματοδότησης των επιχειρήσεων σε αρνητικό έδαφος (-0,2% 
τον Μάρτιο του 2017).
- Η αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο 
(+€989 εκατ. τον Φεβρουάριο του 2017), με το σύνολο νέων 
και παλαιών οφειλών να ανέρχεται πλέον στα €94 δισ. περί-
που. 
- Η έντονη απαισιοδοξία των καταναλωτών αναφορικά με 
την οικονομική τους κατάσταση και τη γενικότερη κατάσταση 
της χώρας, παρά την ανακοπή της πτώσης της καταναλωτι-
κής εμπιστοσύνης τον Απρίλιο.
Σε κάθε περίπτωση, σημειώνει ο ΣΕΒ, με την αναμενόμενη 
επιτυχή ολοκλήρωση της 2ης αξιολόγησης, προς τα τέλη 
Μαΐου, που προεξοφλείται πλέον δυναμικά στις κεφαλαια-
γορές, και τη βελτίωση των προοπτικών για αποσαφήνιση 
των μεσοπρόθεσμων μέτρων για την αναδιάρθρωση του 
χρέους, ανοίγει ο δρόμος για την ανάκαμψη του οικονομικού 
κλίματος. Με την ευρωπαϊκή οικονομία να αναπτύσσεται με 
ικανοποιητικό ρυθμό, οι εξαγωγές αγαθών και ο τουρισμός 
αναμένεται να ενισχύσουν την οικονομική δραστηριότητα τα 
επόμενα τρίμηνα, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις για σχετι-
κά ισχυρή ανάπτυξη το 2017. Όμως, η λήψη αναπτυξιακών 
μέτρων, όπως η μείωση των φορολογικών συντελεστών 
και των ασφαλιστικών εισφορών καθυστερεί, καθώς μετα-
τίθενται για το 2020. Επίσης, η οικονομική πολιτική φαίνεται 
ότι αδυνατεί, με βάση τα πεπραγμένα, να διαμορφώσει σε 
μόνιμη βάση ένα φιλικότερο προς την επιχειρηματικότητα πε-
ριβάλλον, μέσω μεταρρυθμίσεων και ιδιωτικοποιήσεων, και, 
έτσι, να κινητοποιήσει ιδιωτικές επενδύσεις. Στο πλαίσιο αυτό, 
οι προοπτικές για τη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης 
μεσοπρόθεσμα παραμένουν ασθενείς.

ΕπΤΑΚΟΣΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕπΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ «δΙΚΤύΟ» ΕγΚΑΙΡΗΣ πΡΟΕΙδΟπΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ δΕύΤΕΡΗΣ ΕύΚΑΙΡΙΑΣ
Η Ελλάδα συμμετέχει στο «Δίκτυο για την έγκαιρη 
προειδοποίηση και την υποστήριξη των επιχειρήσε-
ων και για τη Δεύτερη Ευκαιρία» μέσω της Γενικής 
Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) και του Επαγγελματικού Επιμελητη-
ρίου Αθήνας. Στο ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνεται ότι η επίσημη 
εναρκτήρια ομιλία της ΓΣΕΒΕΕ και του επιμελητηρίου, 
που θα αναλάβουν τη διαχείριση του προγράμματος 
πιλοτικά στη χώρα μας, θα γίνει στις 18 Μαΐου. Κατά 
τη διάρκεια των εργασιών της γενικής συνέλευσης 
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδας, που 
πραγματοποιήθηκε στη Δράμα, στις 12 και 13 Μαΐου, 
το Ινστιτούτο Μικρομεσαίων της ΓΣΕΒΕΕ παρουσίασε 
στους συνέδρους το ευρωπαϊκό πρόγραμμα COSME 

– «European Network for EarlyWarning and for 
SupporttoEnterprises and SecondStarters» (Δίκτυο 
για την έγκαιρη προειδοποίηση και την υποστήριξη 
των επιχειρήσεων και για τη Δεύτερη Ευκαιρία). Στην 
προσπάθεια αυτή, που συμμετέχουν 15 οργανισμοί 
- εταίροι, προερχόμενοι από 7 κράτη, την Ελλάδα 
εκπροσωπούν το ΙΜΕ ΓΣΕΒΕΕ (συντονιστής εταίρος) 
και το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) και 
πιλοτικά θα δοκιμαστούν 700 επιχειρήσεις. Σκοπός 
του προγράμματος, όπως αναφέρθηκε από τη ΓΣΕΒΕΕ, 
είναι: α) Να δημιουργηθεί ένα πανευρωπαϊκό δίκτυο 
εμπειρογνωμόνων που θα επεξεργασθεί την κατάλ-
ληλη μεθοδολογία και τα κατάλληλα εργαλεία για τη 
διαβάθμιση του επιχειρηματικού κινδύνου και την 

έγκαιρη προειδοποίηση των επιχειρήσεων σε κρίση. 
Στο πλαίσιο αυτό, θα προταθούν πολιτικές και προτά-
σεις - συστάσεις σε επίπεδα εθνικά αλλά και αρμοδίων 
διευθύνσεων της ΕΕ, που σκοπό θα έχουν να δρομο-
λογήσουν την αντιμετώπιση του προβλήματος των 
επιχειρήσεων σε κρίση. β) Παράλληλα, σκοπός είναι 
η διαρκής υποστήριξη των επιχειρήσεων που ζητούν 
βοήθεια. Πιλοτικά, στο πλαίσιο του προγράμματος, θα 
υποστηριχθούν 3.500 επιχειρήσεις στην Ευρώπη (700 
εξ αυτών στην Ελλάδα) που μπορούν να ενταχθούν 
στην παραπάνω ομάδα ενδιαφέροντος. Η ανατροφο-
δότηση από την πιλοτική αυτή εφαρμογή, θα αποτελέ-
σει την πρώτη ύλη για τη δημιουργία συστάσεων και 
πολιτικών.
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ΑύξΗΣΗ  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕπΕΝδύΣΕΩΝ 18,8% ΦΕΤΟΣ πΕΡΙΜΕΝΕΙ ΤΟ ΙΟΒΕ

ΜΕΙΩΣΗ 0,5% πΑΡΟύΣΙΑΣΕ ΤΟ ΑΕπ ΣΤΟ πΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟύ 2017 ΕΝΑΝΤΙ ΤΟύ 
πΡΩΤΟύ ΤΡΙΜΗΝΟύ ΤΟύ 2016

ΒΕΑ: ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕπΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑγΩΝΙΟύΝ γΙΑ ΤΗΝ ΑύξΗΣΗ ΤΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ

Μειώθηκαν 3,5% οι επενδύσεις στη βιομηχανία το 
2016, σύμφωνα με τη μέτρηση του ΙΟΒΕ. Ωστόσο, εί-
ναι ιδιαίτερα αισιόδοξη η εκτίμηση των επιχειρήσεων 
για τις φετινές επενδύσεις γράφει το euro2day.gr  και 
αναλυτικά σημειώνει ότι στην έρευνα επενδύσεων του 
ΙΟΒΕ που διεξάγεται στο δίμηνο Μαρτίου-Απριλίου 
του τρέχοντος έτους, πραγματοποιείται μια νέα -απο-
λογιστική πλέον- εκτίμηση για τη συνολική πορεία 
των επενδύσεων στη Βιομηχανία κατά το προηγού-
μενο έτος. Σύμφωνα λοιπόν με αυτές τις εκτιμήσεις 
των επιχειρήσεων, οι επενδυτικές δαπάνες στο σύνολο 
της μεταποίησης το 2016 υποχώρησαν κατά 3,5% σε 
σχέση με τις δαπάνες του 2015. Κατά την προηγού-
μενη έρευνα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, προβλεπόταν 
ελαφρώς μεγαλύτερη πτώση των επενδύσεων για το 
2016, της τάξης του 5%. Επιπρόσθετα, από την προ-
ηγούμενη έρευνα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, η τελική 
εκτίμηση για τη μεταβολή της επενδυτικής δαπάνης 
το 2015 είχε διαμορφωθεί στο -5%. Βάσει των αποτε-
λεσμάτων της έρευνας, το 2016 στους περισσότερους 
μεταποιητικούς κλάδους η επενδυτική δραστηριότητα 
διευρύνθηκε. Από τις βασικές βιομηχανίες, στον κλάδο 
Μη Μεταλλικών Ορυκτών και στα Χημικά σημειώνεται 
άνοδος της τάξης του 5% και 9% αντίστοιχα. Από την 
άλλη πλευρά, πτώση της τάξης του 7,5% καταγράφη-
κε πέρυσι στις εκτιμήσεις των επενδύσεων στα Τρόφι-
μα - Ποτά - Καπνός, επίδοση που λόγω της σχετικής 

σημασίας του κλάδου επηρεάζει τελικά και το σύνολο 
της βιομηχανίας.  Στους λοιπούς βιομηχανικούς κλά-
δους που εξετάζονται, η επενδυτική δαπάνη το 2016 
εκτιμάται ότι αυξήθηκε κατά 18,2%. Από αυτούς, στην 
Ένδυση - Υπόδηση και την Κλωστοϋφαντουργία, οι 
επιχειρήσεις δήλωσαν έντονα αυξημένη επενδυτική 
δραστηριότητα. Ωστόσο μεταξύ των λοιπών κλάδων, 
στον Μηχανολογικό εξοπλισμό και στις Ηλεκτρικές μη-
χανές & συσκευές καταγράφεται για την προηγούμενη 
χρονιά μείωση στην επενδυτική δραστηριότητα.
-Προβλέψεις επενδύσεων για το 2017: Στην τρέχουσα 
έρευνα, οι επιχειρήσεις προβαίνουν σε νέα πρόβλεψη 
για τις επενδυτικές δαπάνες τους κατά το 2017. Συνή-
θως οι προβλέψεις στις αρχές έτους τείνουν να απο-
τελούν υπερεκτιμήσεις της επενδυτικής δραστηριότη-
τας, η οποία τελικά πραγματοποιείται. Επομένως, τα 
σχετικά αποτελέσματα θεωρείται ότι ενσωματώνουν 
ένα βαθμό αυξημένης αισιοδοξίας για την πορεία των 
επενδύσεων. Δεδομένων των παραπάνω, σύμφωνα 
με τα στοιχεία από την Έρευνα Επενδύσεων στη Βιο-
μηχανία την περίοδο Μαρτίου-Απριλίου, οι σχετικές 
δαπάνες για το 2017 προβλέπεται να αυξηθούν κατά 
18,8%. Η εκτίμηση αυτή είναι ισχυρή αλλά αρκε-
τά ηπιότερη σε σύγκριση με την πρώτη αντίστοιχη 
εκτίμηση στην έρευνα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2016 
(35%). Σε κλαδικό επίπεδο, παρατηρούνται σημαντι-
κές διαφορές τάσης μεταξύ των κλάδων. Η άνοδος εκ-

πορεύεται από την αναμενόμενη διεύρυνση των επεν-
δύσεων στα Τρόφιμα - Ποτά - Καπνός κατά 22,3%, 
καθώς και στα Χημικά (21,1%) και τα Μη Μεταλλικά 
Ορυκτά (24,3%). Στον κλάδο Ένδυσης - Υπόδησης 
δεν αναμένεται μεταβολή των επενδυτικών δαπανών, 
ενώ στους υπόλοιπους κλάδους και συγκεκριμένα 
στην Κλωστοϋφαντουργία και τις λοιπές βιομηχανίες, 
οι πρόσφατες εκτιμήσεις καταλήγουν σε μείωση της 
επενδυτικής δραστηριότητας το 2017 σε σχέση με το 
2016 κατά 18% και 20% αντίστοιχα.
-Oι επενδυτικές προτεραιότητες: Oι επενδυτικές προ-
τεραιότητες για το 2017 διαφοροποιούνται ελαφρώς 
σε σχέση με το 2016, βάσει των σχετικών προβλέ-
ψεων. Κύρια προτεραιότητα παραμένουν οι δαπάνες 
για αντικατάσταση του υφιστάμενου κεφαλαιουχικού 
εξοπλισμού, με ίδιο ποσοστό με το περυσινό (39%), 
ενώ ακολουθούν οι δαπάνες για λοιπούς σκοπούς 
(16%), για αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας 
για τα ήδη παραγόμενα προϊόντα και διεύρυνση της 
παραγωγικής δυναμικότητας για νέα προϊόντα (14% 
αμφότερα). Δεύτερη από το τέλος, μια θέση χαμηλότε-
ρα από ό,τι το 2016, βρίσκεται η δαπάνη για βελτίω-
ση των μεθόδων παραγωγής που ήδη εφαρμόζονται 
(10%). Τελευταία προτεραιότητα παραμένει σταθερά 
η εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγής (7%).

Μείωση 0,5% σημείωσε το ΑΕΠ το α’ τρίμηνο εφέτος 
σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2016, ενώ 
σε τριμηνιαία σύγκριση (α’ τρίμηνο 2017 προς δ’ τρί-
μηνο 2016) το ΑΕΠ σημείωσε πτώση 0,1%. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό προκύπτει από τις πρώτες εκτι-
μήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για τους τριμηνιαίους εθνικούς 
λογαριασμούς, ενώ τα προσωρινά στοιχεία θα ανα-

κοινωθούν στις 2 Ιουνίου. Αυτά θα βασίζονται στα 
επικαιροποιημένα πρωτογενή στοιχεία που θα έχουν 
καταστεί διαθέσιμα τότε και τα οποία είναι είτε μηνιαία 
(όπως στοιχεία Μαρτίου ισοζυγίου πληρωμών) είτε 
τριμηνιαία (όπως δείκτες κύκλου εργασιών των κλά-
δων των υπηρεσιών και στοιχεία της έρευνας εργατι-
κού δυναμικού). Σημειώνεται ότι το Μεσοπρόθεσμο 

Πλαίσιο προβλέπει ανάπτυξη 1,8% το 2017 από 2,7% 
της εκτίμησης στον προϋπολογισμό και έναντι 2,1% με 
βάση τις εαρινές προβλέψεις τη Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής. Σύμφωνα με τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, 
το ΑΕΠ παρουσίασε μείωση 0,3% το α’ τρίμηνο 2017 
σε σχέση με το α’ τρίμηνο 2016.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αγωνιούν για την αύξηση 
των ασφαλιστικών εισφορών, όπως αναφέρει, σε χθεσι-
νή ανακοίνωσή του, το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας 
(ΒΕΑ), το οποίο καλεί την κυβέρνηση να αποσύρει τη 
συγκεκριμένη ρύθμιση του πολυνομοσχεδίου και ση-
μειώνει ότι «κάθε ευρώ περαιτέρω επιβάρυνσης των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θα προκαλεί, από εδώ και 

στο εξής, ανεπανόρθωτη βλάβη στην οικονομία». Το ΒΕΑ 
υπογραμμίζει ότι «οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πλήττο-
νται για άλλη μία φορά βάναυσα, ενώ για χιλιάδες μέλη 
του ΒΕΑ η απόφαση της κυβέρνησης για υπολογισμό της 
ασφαλιστικής εισφοράς με βάση το μικτό και όχι το καθα-
ρό εισόδημα του επαγγελματία, αναμένεται να αποτελέσει 
τη χαριστική βολή». «Οι συνέπειες αυτών των επιλογών, 

σε συνδυασμό με την υφιστάμενη υπερφορολόγηση και 
την αδυναμία προσέλκυσης επενδύσεων, εκτός από τη 
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, θα πλήξουν ανεπανόρ-
θωτα τη συνολική προσπάθεια της ελληνικής οικονομίας 
να επιστρέψει σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης», προσθέ-
τει το Επιμελητήριο.
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ΤΟ ΑπΟΤύπΩΜΑ ΤΗΣ ΚΡΙΣΗΣ ΣΤΟΝ ΧΩΡΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟύΡγΙΑ ΤΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ, ΣΕ ΣύΝΕδΡΙΟ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

ΑΝΤΙπΛΗΜΜύΡΙΚΑ ΕΡγΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ πΕΛΛΑΣ πΡΟΩΘΕΙ Η πΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕδΟΝΙΑΣ

Η κρίση στην Αττική και η αντιμετώπιση των προβλημάτων 
της ελληνικής κοινωνίας, με όλες τις πτυχές που περιλαμ-
βάνουν, καθώς και ο ρόλος των αρχιτεκτόνων, είναι τα 
βασικά θέματα του συνεδρίου του τμήματος Αττικής του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων, που πρόκειται να πραγματοποι-
ηθεί τον Οκτώβριο, με τίτλο: «Κρίση στην Μητροπολιτική 
Περιοχή της Αττικής». Σε αναλυτικό ρεπορτάζ του Ηλία 
Παλιαλέξη το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σε συνέντευξη Τύπου 
για την παρουσίαση της θεματολογίας του συνεδρίου, οι 
αρχιτέκτονες σκοπεύουν να απευθυνθούν στην κοινωνία 
με ένα συλλογικό τρόπο και να συνεισφέρουν στις λύσεις, 
με δεδομένο τον μείζονα ρόλο που παίζει η Αττική σε ζητή-
ματα του ελλαδικού χώρου, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε 
ο πρόεδρος του τμήματος Αττικής του Συλλόγου, Αντώνης 
Μαούνης. Ζητήματα με τη διαχείριση του δημόσιου χώ-
ρου, επενδύσεων, αναπλάσεων, κόκκινων στεγαστικών 
δανείων, ο προσανατολισμός της οικιστικής ανάπτυξης, 
οι βασικές στρατηγικές επιλογές για την Αττική, η αντιμε-
τώπιση του προσφυγικού και της αστεγίας, καθώς επίσης 
περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, πρόκειται να 
τεθούν επί τάπητος. Πρόκειται για το πρώτο επιστημονικό 
συνέδριο που φιλοδοξεί να εξετάσει το αποτύπωμα της κρί-
σης στο χώρο, στις κοινωνικές υποδομές και τις λειτουργίες 
της Αττικής, καθώς και στους ανθρώπους της που βιώνουν 

με άνισο τρόπο τις επιπτώσεις των μέτρων. «Θέλουμε να 
απευθυνθούμε στην κοινωνία και να παρουσιάσουμε 
τον διάλογο των αρχιτεκτόνων, έτσι ώστε η κοινωνία να 
δώσει τις τελικές απαντήσεις» ανέφερε ο κ. Μαούνης. Από 
την πλευρά της, η Ελένη Βαφειάδου, γραμματέας του Συλ-
λόγου, τόνισε ότι το «κάλεσμα γίνεται εν μέσω ραγδαίων 
εξελίξεων» καθώς, όπως είπε, μηχανικοί και αρχιτέκτονες 
έχουν βρεθεί στην πλειονότητά τους χωρίς αντικείμενο, 
ενώ πολλοί έχουν ήδη μεταναστεύσει, κάνοντας λόγο για 
πλήρη ανατροπή των εργασιακών συνθηκών, αλλά και 
για την κρίση στον δομημένο χώρο. Όπως είπε, στόχος εί-
ναι το συνέδριο «να λειτουργήσει με συνεκτικό τρόπο για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων», συμπληρώνοντας 
ότι στόχος είναι οι αρχιτέκτονες να έρθουν «σε απευθείας 
επαφή με τα προβλήματα που βιώνουν οι κάτοικοι». «Το 
περιεχόμενο του συνεδρίου είναι η πραγματική συνθήκη 
της ζωής μας όπως τη βιώνουμε καθημερινά» τόνισε η 
Όλγα Μπαλαούρα, αμίας του Συλλόγου. Τη θεματολογία θα 
απασχολήσουν «ζητήματα γης και ακινήτων» όπως είπε, 
εξηγώντας ότι στο επίκεντρο θα τεθούν θέματα που έχουν 
να κάνουν με «την ιδιωτικοποίηση του δημόσιου χώρου, 
στην αλλαγή των δασικών εκτάσεων, του παραλιακού με-
τώπου, των ορεινών όγκων, αλλά και γενικότερα ζητήματα 
σε σχέση με το περιβάλλον». Η Άννα Μελανίτου, αρχιτέ-

κτων πολεοδόμος –χωροτάκτης, κάλεσε όλους τους συ-
ναδέλφους της να συμμετάσχουν, προκειμένου όπως είπε 
«να καταβληθεί μία σοβαρή προσπάθεια για να ξεπεραστεί 
η κρίση» και «να αναδειχθούν τα προβλήματα του τόπου, 
ζητήματα υποβάθμισης του χώρου, αλλά και οι συνέπειες 
στην άσκηση του ίδιου του επαγγέλματος του αρχιτέκτο-
να». Η πρωτοβουλία απαντάει στις αγωνίες μίας ολόκληρης 
κοινωνίας, τόνισε η Τώνια Κατερίνη, πρόεδρος του Πανελ-
λήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων (ΣΑΔΑΣ ΠΕΑ), κάνοντας 
λόγο για την ανάγκη διατύπωσης έγκυρου επιστημονικού 
λόγου την ώρα που γίνεται μία επίθεση στο τι σημαίνει το 
επάγγελμα αρχιτέκτονας, όπως είπε, καθώς διαπίστωσε 
ότι βρισκόμαστε μπροστά στο φαινόμενο «τον επιστημονι-
κό λόγο να τον διατυπώνει μία εταιρεία ή μία ομάδα που 
παρέχει υπηρεσίες σε συνθήκες αγοράς». Στο συνέδριο 
αναμένεται να συμμετάσχουν διακεκριμένοι αρχιτέκτονες, 
οι οποίοι θα αξιολογήσουν τις προτάσεις συμμετοχής που 
θα κατατεθούν μέχρι τις 31 Μαΐου και θα διαμορφωθούν 
τα τελικά κεφάλαια του συνεδρίου, το οποίο θα διεξαχθεί 
στις 20-22 Οκτωβρίου στην αίθουσα τελετών του ΕΜΠ, με 
την συνεργασία του Πανελλήνιου Συλλόγου Αρχιτεκτόνων. 
Ταυτόχρονα, υπάρχει πρόβλεψη για την πραγματοποίηση 
ημερίδων εκτός Αθήνας, αλλά και εκδηλώσεις με την ευκαι-
ρία του συνεδρίου.

Αντιπλημμυρικά έργα στον ποταμό Εδεσσαίο, ύψους 
1.900.000 ευρώ και στον χείμαρρο Τόπλιτσα Λου-
τρακίου Πέλλας, ύψους 2.040.000 ευρώ, προωθεί η 
Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς το Περιφε-
ρειακό Συμβούλιο ενέκρινε την υποβολή προτάσεων 
στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία», 
που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι 
συγκεκριμένα στον ποταμό Εδεσσαίο παρατηρήθηκαν 
φαινόμενα διάβρωσης στον πυθμένα και τα πρανή με 
αποτέλεσμα να υπάρχουν καθιζήσεις των παράπλευ-
ρων οδών και πλημμύρες στις ιδιοκτησίες που ανα-
πτύσσονται παράλληλα στον ποταμό. Στον χείμαρρο 
Τόπλιτσα, οι αναβαθμοί παρουσίασαν φθορές από τη 
δράση των πλημμυρών των τελευταίων δεκαετιών και 
καταστράφηκαν σχεδόν ολοκληρωτικά μετά τα έντονα 
πλημμυρικά φαινόμενα του 2016. Το αποτέλεσμα ήταν 
να αυξηθεί η ταχύτητα ροής των χειμαρρικών υδάτων 
και να διαβρωθούν τα αναχώματα. Οι εργασίες για 
τα παραπάνω έργα εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν σε έξι 
μήνες. Από την αντιπολίτευση, ο Γιάννης Ανδρίτσος, 
από την «Περιφέρεια πρωταθλήτρια», είπε ότι η αντι-

πλημμυρική θωράκιση της περιοχής αντιμετωπίζεται 
αποσπασματικά, ο Γιώργος Θεοδωρόπουλος, από τη 
«Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα», ανέφερε ότι τα 
αντιπλημμυρικά έργα της περιφέρειας έχουν να συ-
ντηρηθούν συστηματικά εδώ και 30 χρόνια και ο Νίκος 
Χρυσομάλλης, από την «Ελληνική Αυγή», χαρακτήρισε 
υπερβολικά τα ποσά για τα δύο έργα. Καλύτερη προ-
ετοιμασία για το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας 
Λουτρακίου ζήτησε ο Δημήτρης Μούρνος, από την 
παράταξη «Συμμετέχω», ενώ ο Βασίλης Ρέβας, από 
την «Λαϊκή Συσπείρωση», τόνισε ότι τα έργα χρήζουν 
άμεσης υλοποίησης και η Νιόβη Παυλίδου, από τους 
«Πολίτες Μπροστά», τα χαρακτήρισε ως μια από τις πιο 
σημαντικές δράσεις της περιφέρειας.  Στο μεταξύ, δρο-
μολογούνται στο σύνολό τους, τα έργα αποκατάστασης 
των βλαβών από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα του 
Σεπτεμβρίου του 2016. Συγκεκριμένα, σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης είχαν κηρυχθεί οι Δήμοι Θερμαϊκού, 
Δέλτα, Χαλκηδόνας και Αλμωπίας. Μέσα στο καλοκαίρι 
εκτιμάται ότι θα ξεκινήσουν οι τελευταίες παρεμβάσεις 
στο δήμο Θερμαϊκού, που περιλαμβάνουν αποκαταστά-
σεις κατεστραμμένων τμημάτων και ασφαλτοστρώσεις 

στο οδικό δίκτυο καθώς και στο παραλιακό μέτωπο της 
Νέας Μηχανιώνας, της Αγίας Τριάδας και της Επανομής. 
Σε ό,τι αφορά τους Δήμους Δέλτα και Χαλκηδόνας μέχρι 
τέλος του μήνα θα παραδοθούν οι μελέτες, έτσι ώστε οι 
τεχνικές υπηρεσίες να καλέσουν τους ενδιαφερόμενους 
εργολάβους ενώ για το Δήμο Αλμωπίας, το περιφερεια-
κό συμβούλιο ενέκρινε τον τρόπο ανάθεσης των έργων 
ύψους 250.000 ευρώ. Διαφωνίες για τον τρόπο ανά-
θεσης εξέφρασαν οι κ.κ. Ανδρίτσος, Θεοδωρόπουλος, 
Χρυσομάλλης, Μούρνος, για καθυστερήσεις μίλησε ο κ. 
Ρέβας, ενώ «παρών» ψήφισε η κ. Παυλίδου.  Εξάλλου, 
επερώτηση για τα αντιπλημμυρικά έργα που εκτελού-
νται στην περιοχή του ρέματος Πέλεκα, στον νομό Πιερί-
ας, για να εξυπηρετηθεί το έργο της περιφερειακής οδού 
Κατερίνης, κατέθεσε ο κ. Χρυσομάλλης. Ο αρμόδιος 
αντιπεριφερειάρχης Γιάννης Γιώργος, επισήμανε ότι σε 
πολλά τμήματα του ποταμού έχουν ολοκληρωθεί οι ερ-
γασίες και σε άλλα, είτε εκτελούνται είτε θα εκτελεστούν 
εργασίες διευθέτησης.
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δΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ψΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΑΣ  

Το Διεθνές Φεστιβάλ Ψηφιακών Τεχνών της Ελλάδας, 
Athens Digital Arts Festival (ADAF), επιστρέφει για 13η 
συνεχόμενη χρονιά στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας και 
σας προσκαλεί σε μια μοναδική φουτουριστική εμπειρία.  
Το ADAF 2017 θα πραγματοποιηθεί από τις 18 έως τις 21 
Μαΐου σε ένα ακίνητο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσας αρχιτεκτο-
νικής, στην οδό Μητροπόλεως 23, το οποίο διαθέτει, για την 
υποστήριξη του φεστιβάλ, η «ΕΘΝΙΚΗ ΠΑΝΓΑΙΑ ΑΕΕΑΠ». 
Σε αναλυτικό ρεπορτάζ η «Καθημερινή» γράφει ότι  με τη 
θεματική #PostFuture, το ADAF 2017 σας καλεί να φαντα-
στείτε το μέλλον! Τα τελευταία χρόνια, η εικονική πραγμα-
τικότητα τείνει να αναμειγνύεται με την καθημερινότητα και 
να επηρεάζει κάθε πτυχή της. Καθώς ο σύγχρονος τρόπος 
ζωής αντικατοπτρίζεται από τη σύγκλιση των ορίων μεταξύ 
«αληθινού» και «εικονικού», η φετινή διοργάνωση θα εξε-
ρευνήσει τον τρόπο που οι τεχνολογικές εξελίξεις θα επηρεά-
σουν και θα διαμορφώσουν την πορεία της τέχνης και, γενι-
κότερα, των κοινωνιών. Αν το μέλλον είναι ήδη εδώ, τότε τι 
πρόκειται να ακολουθήσει; Πάνω από 250 καλλιτέχνες από 
22 χώρες θα καταθέσουν τη δική τους οπτική σχετικά με το 
μετα-μέλλον. Το ADAF 2017 σκοπεύει να φέρει σε επαφή την 
καλλιτεχνική κοινότητα με το κοινό, ώστε να διερευνήσει τη 
νέα συναρπαστική «μετα-ψηφιακή» πραγματικότητα μέσα 
από ένα εντυπωσιακό και πολυδιάστατο πρόγραμμα ικανό 
να ικανοποιήσει και τον πιο απαιτητικό θεατή. Το πρόγραμ-
μα περιλαμβάνει εκθέσεις ψηφιακής τέχνης, διαδραστικές 
και οπτικοακουστικές εγκαταστάσεις, έργα web art με τις 
ασύλληπτες ταχύτητες COSMOTE VDSL, προβολές video 
art και animation, οπτικοακουστικές περφόρμανς και συμ-
μετοχικά εργαστήρια για ενήλικες και παιδιά. Επιπλέον, θα 
πραγματοποιηθούν ομιλίες επίσημων προσκεκλημένων και 

καλλιτεχνών καθώς και παρουσιάσεις διεθνών φεστιβάλ, 
όπως τα Japan Media Arts Festival (Ιαπωνία), MashUp Film 
Festival (Γαλλία), ArtFutura (Ισπανία), Imagine Science 
Films Festival (Η.Π.Α), Videonale E.V. (Γερμανία), Mapping 
Festival (Ελβετία), VideoFormes Digital Arts (Γαλλία). Στο 
πλαίσιο του έτους πολιτιστικών ανταλλαγών Ελλάδας - Κί-
νας, το ADAF και το Microwave International New Media 
Arts Festival συνεισφέρουν από κοινού στην ανάδειξη Ελλή-
νων και Κινέζων καλλιτεχνών. Όπως κάθε χρόνο, το ADAF 
2017 συνεργάζεται με διεθνή μέσα και φορείς ψηφιακών 
τεχνών και παρουσιάζει την 24ωρη καλλιτεχνική προβολή  
“Digital Canvas” που μεταδόθηκε στο ikonoTV τον Μάιο του 
2016 και έκανε πρεμιέρα στη Νέα Υόρκη κατά τη διάρκεια 
του Creative Tech Week (2016). Τέλος, το Φεστιβάλ μαζί 
με τη διεθνή διαδικτυακή πλατφόρμα The PhotoPhore 
διεξήγαγε ανοιχτό κάλεσμα  καλλιτεχνών και θα προβάλ-
λει συλλογή έργων video-art, ταινιών μικρού μήκους και 
animation, με θέμα #PostReality. Μια ακόμα πολύ δυνατή 
συνεργασία είναι με τον ΓΕΡΜΑΝΟ (Powered by ΓΕΡΜΑ-
ΝΟΣ). Το Φεστιβάλ επεκτείνει τους οριζοντες του, εισάγο-
ντας νέες τεχνολογίες στον χώρο της ψηφιακής τέχνης. 
Το ADAF και ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ενώνουν τις δυνάμεις τους και 
οργανώνουν ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις, όπως τον δια-
γωνισμό VR Creations Contest, δημιουργώντας την πρώτη 
ψηφιακή VR gallery με έργα που θα φτιάξει το κοινό. Φέτος, 
εμπλουτίζεται και η παιδική ενότητα, ADAF Kids, προσφέ-
ροντας την ευκαιρία στα παιδιά και τους γονείς τους να 
εξερευνήσουν το μαγικό κόσμο της ψηφιακής κουλτούρας, 
μέσα από εκπαιδευτικά εργαστήρια, τεχνολογικά πειράμα-
τα, προβολές animation και διαδραστικές εγκαταστάσεις. 
Από τις 18 ως τις 21 Μαΐου, το ADAF θα φιλοξενήσει ομι-

λίες και εργαστήρια, όπως το Museum Beyond The Digital 
της Bhavani Esapathi, το Browser History Dating του Dries 
Depoorter καθώς και ένα αφιέρωμα στον διεθνούς φή-
μης Theo-Mass Lexileictous. Η καθηλωτική εγκατάσταση 
Infinity Room του Refik Anadol που παραβιάζει τα φυσικά 
όρια της οπτικής εμπειρίας θα σας μεταφέρει σε έναν άπειρα 
κινούμενο χώρο, ενώ στο υπόγειο του Φεστιβάλ θα φιλοξε-
νηθεί η οπτικοακουστική εγκατάσταση POV (Point Of View) 
των Nick Verstand, Nikki Hock, Pandelis Diamantides, η 
οποία μέσω ενός εντελώς σκοτεινού περιβάλλοντος ωθεί 
το κοινό να επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του μέσω των αι-
σθήσεων. Στο πρόγραμμα οπτικοακουστικών περφόρμανς 
συμπεριλαμβάνονται: η πρεμιέρα Vector Field του Fraction, 
η εντυπωσιακή οπτικοακουστική εμπειρία THÆTA μέρος 
της τριλογίας StratoFyzika’s Shadows Trilogy, η πολυβρα-
βευμένη ομάδα NOHLAB με το περίφημο λογισμικό τους 
NOS, το πρότζεκτ FIELD του Martin Messier που δημιουργεί 
ήχους από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία του περιβάλλοντος, 
η ανατρεπτική περφόρμανς Color Field Immersion του 
Doron Sadja, η «μαγική» περφόρμανς Tanukis των François 
Zajéga και Loïc Reboursière καθώς και το πολυσυζητημένο 
Corpus Nil του Marco Donnarumma. Επιμέλεια καλλιτεχνι-
κού προγράμματος ADAF 2017: Ηλίας Χατζηχριστοδού-
λου| Founder & Director , Σπύρος Μανολάτος| Production 
Coordinator , Νίκη Γεωργίου| Programme Coordinator , Έλ-
λη-Άννα Περιστεράκη| Festival Curator , Ειρήνη Ολυμπίου 
| Video art Curator  Κώστας Πέτρου | Animation Curator , 
Χριστιάννα Καζάκου | Workshops & Talks Curator. . Περισ-
σότερα www.adaf.gr 
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ΑΝΑπΛΑΣΗ ΤΗΣ πΑΡΑΛΙΜΝΙΑΣ ζΩΝΗΣ ΤΗΣ ΤΡΙΧΩΝΙδΑΣ  πΡΟΩΘΕΙ Η 
πΕΡΙΦΕΡΕΙΑ δύΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑδΑΣ 
Την ανάπλαση της παραλίμνιας ζώνης της λίμνης Τριχωνίδας 
στην Αιτωλοακαρνανία σχεδιάζει η περιφέρεια Δυτικής Ελλά-
δας και όπως δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ η αντιπεριφερειάρχης 
Χριστίνα Σταρακά, «η βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής της 
Τριχωνίδας και η σύνδεσή της με την καθημερινότητα της 
ενδοχώρας της Αιτωλοακαρνανίας ήταν πάντα αίτημα των 
πολιτών και, παράλληλα, όραμα για όσους από εμάς ασχο-
λούμαστε με τα κοινά». Μάλιστα, όπως εξήγησε «αυτό, πρέ-
πει να γίνει συγχρόνως με αναπτυξιακούς όρους, αλλά και με 
την υπενθύμιση ότι η Τριχωνίδα, είναι η μεγαλύτερη λίμνη 
της χώρας, με το περισσότερο νερό και με μοναδικά βάθη 
που δεν απαντώνται αλλού». Επίσης, η αντιπεριφερειάρχης 
Αιτωλοακαρνανίας τόνισε ότι «η παραλίμνια ανάπλαση της 
Τριχωνίδας θέλουμε να αποτελέσει μοχλό για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη της ευρύτερης περιοχής».  «Το όραμα όλων μας», 

συνέχισε «είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας και η ενθάρ-
ρυνση για την δημιουργία μονάδων διαμονής και αναψυχής, 
παράλληλα όμως και κάθε δραστηριότητα που θα διατηρεί 
τον αγροτικό παραγωγικό ιστό της ευρύτερης περιοχής». Σε 
αυτό το σημείο η αντιπεριφερειάρχης υπογραμμίζει ότι «από 
την μία ο στόχος μας είναι να αυξηθεί η τουριστική έλξη και η 
επισκεψιμότητα και από την άλλη να προσελκύσουμε επενδύ-
σεις και να δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας, διαφυλάττο-
ντας την λίμνη για τις επόμενες γενιές και επιτρέποντας στους 
ανθρώπους της να αξιοποιήσουν και να προστατεύσουν τους 
φυσικούς της πόρους». Αντικείμενο του έργου, σύμφωνα με 
τη μελέτη που ψήφισε ομόφωνα το περιφερειακό συμβούλιο 
Δυτικής Ελλάδας, είναι η υλοποίηση δύο καίριων παρεμ-
βάσεων στο παραλίμνιο μέτωπο της λίμνης. Ειδικότερα, η 
πρώτη παρέμβαση αφορά στο σχεδιασμό και την υλοποίηση 

ενός παραλίμνιου δρόμου ήπιας κυκλοφορίας σε τμήματα, 
με τη μορφή πεζόδρομου - ποδηλατόδρομου γύρω από την 
Τριχωνίδα. Στην ίδια παρέμβαση προβλέπεται και η, κατά 
τμήματα, βελτίωση του σημερινού παραλίμνιου δρόμου, η 
χάραξη νέου εντός της παραλίμνιας ζώνης, όπου αυτό είναι 
εφικτό, καθώς και ο γενικότερος σχεδιασμός ενός δικτύου 
οδών που να συνδέονται με το υπάρχον επαρχιακό οδικό δί-
κτυο. Η δεύτερη παρέμβαση αφορά στο σχεδιασμό μιας σει-
ράς από οικολογικές αρχιτεκτονικές παρεμβάσεις πρόσβασης 
προς το υδάτινο μέτωπο της λίμνης, με στόχο την αναψυχή 
και την οικολογική συνειδητοποίηση, η οποία θα γίνει σε επι-
λεγμένα σημεία του παραλίμνιου δρόμου.
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Στο προσκήνιο και μάλιστα με επιταχυνόμενους ρυθ-
μούς μπαίνει το θέμα των «κόκκινων» δανείων για τις 
τράπεζες. 
Η ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου για τη δια-
χείριση των NPLs και η αναμενόμενη ψήφισή του από 
τη Βουλή αυτή την εβδομάδα, συμπίπτει χρονικά με 
τους ελέγχους του SSM για την κατάσταση χορηγήσε-
ων και καταθέσεων των τραπεζών, προετοιμάζοντας 
την άφιξη στελεχών του εποπτικού οργανισμού στην 
Αθήνα στις αρχές Ιουνίου. Τότε, στο επίκεντρο θα τε-
θούν οι ρυθμίσεις μη εξυπηρετούμενων δανείων στις 
οποίες έχουν προχωρήσει οι τράπεζες και ο εξονυχι-
στικός έλεγχος αναφορικά με την αποτελεσματικότητά 
τους στην πράξη. 
Η επόμενη έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος για την 
πορεία των επιχειρησιακών στόχων των μη εξυπη-
ρετούμενων ανοιγμάτων των  τραπεζών αναμένεται 
επίσης μέσα στον Ιούνιο, αφού προηγουμένως οι τρά-
πεζες θα έχουν δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του α΄ 
τριμήνου 2017 (19/5 η Eurobank, 24/5 Εθνική και Πει-
ραιώς, 31/5 Alpha Bank). Πρόκειται για ένα τρίμηνο 
που έπληξε τη στοχοθεσία των τραπεζών, προσθέτο-
ντας νέα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα περί τα 2 δις. 
ευρώ, συνεπεία της αβεβαιότητας σχετικά με το μέλ-
λον της αξιολόγησης. Η αβεβαιότητα αυτή άρχισε να 
ατονεί από τα μέσα Απριλίου και πιο ουσιαστικά στις 3 
Μαΐου με τη συμφωνία κυβέρνησης – δανειστών για 
τα μέτρα. Ωστόσο, άφησε το αρνητικό της αποτύπωμα 
στο α΄ τρίμηνο του έτους, βάζοντας στην «όπισθεν» τις 
προσπάθειες των τραπεζών στο μέτωπο της μείωσης 
των «κόκκινων» δανείων. 
Σημειώνεται ότι για τα τέλη Μαρτίου 2017, οι επιχειρη-
σιακοί στόχοι των τραπεζών προβλέπουν μείωση του 
προ προβλέψεων υπολοίπου μη εξυπηρετούμενων 
ανοιγμάτων στα 105,2 δις. ευρώ και των μη εξυπηρε-
τούμενων δανείων στα 74,7 δις. ευρώ. Στα τέλη Δε-
κεμβρίου 2016, οι τράπεζες κατάφεραν να μειώσουν 
τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματά τους στα 104,8 δις. 
ευρώ ή 1 δις. ευρώ χαμηλότερα από το ποσό – στόχο 
για το δ΄ τρίμηνο 2016, ενώ τα μη εξυπηρετούμενα δά-
νεια έφτασαν τα 75,9 δις. ευρώ περίπου 0,5 δις. ευρώ 
χαμηλότερα από το στόχο. 
Οι εξελίξεις του α΄ τριμήνου που ανέκοψαν και επιβά-
ρυναν τις θετικές επιδόσεις του τελευταίου τριμήνου 
2016,  προβλημάτισαν έντονα την ΤτΕ, η οποία παρα-
κολουθούσε εκ τους σύνεγγυς τις εξελίξεις τόσο με την 
αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, όσο και με 
τις εκροές καταθέσεων που σημειώθηκαν ειδικά στο α΄ 
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Με ύφεση 0,5% έκλεισε το πρώτο τρίμηνο του 2017, 
όπως προκύπτει από τις προσωρινές εκτιμήσεις της Ελ-
ληνικής Στατιστικής Αρχής για την εξέλιξη του ΑΕΠ στο 
διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2017. Το ακαθάριστο 
εγχώριο προϊόν, σε όρους όγκου, παρουσίασε μείωση 
κατά 0,1% σε σχέση με το 4ο τρίμηνο του 2016, ενώ 
σε σχέση με το αντίστοιχο περσινό τρίμηνο (Ιανουάρι-
ος-Μάρτιος 2016) παρουσίασε μείωση 0,5%. Με βάση 
τα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το ΑΕΠ σε όρους 
όγκου κατά το 1ο τρίμηνο 2017 παρουσίασε μείωση 
κατά 0,3% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2016.
Η επίδραση της αβεβαιότητας 
Η εξέλιξη αντανακλά την επίδραση της αβεβαιότητας 
που προκάλεσε η καθυστέρηση της ολοκλήρωσης της 
δεύτερης αξιολόγησης, παράγοντας που επηρέασε αρ-
νητικά το ΑΕΠ και του 4ου τριμήνου του 2016, όπως 

επίσης και το ΑΕΠ του προηγούμενου έτους συνολικά. 
Αντί για ανάπτυξη που ήταν ο στόχος, τελικά το ΑΕΠ 
του 2016, με βάση τα προσωρινά στοιχεία, είχε ση-
μειώσει μηδενική μεταβολή, ενώ με βάση τα νεότερα 
(χθεσινά, επικαιροποιημένα) στοιχεία το ΑΕΠ του 2016 
μειώθηκε κατά 0,1%, έναντι μείωσης 0,3% το 2015 και 
αύξησης κατά 0,4% το 2014. Πρόκειται για το «τίμη-
μα» των καθυστερήσεων στη διαπραγμάτευση με τους 
δανειστές, που είχε ως αποτέλεσμα να παγώσουν ή να 
καθυστερήσουν επενδυτικά σχέδια, αποκρατικοποιή-
σεις, αλλά και να συρρικνωθεί η ιδιωτική κατανάλωση.
Ύφεση αντί ισχυρής ανάπτυξης 
Η χρονιά ξεκινάει με ύφεση, τη στιγμή που η εκτέλεση 
του προϋπολογισμού έχει στηριχτεί σε πρόβλεψη για 
ισχυρή ανάπτυξη 2,7%.
Ήδη, όπως προκύπτει από το μεσοπρόθεσμο σχέδιο 
δημοσιονομικής προσαρμογής που κατατέθηκε στη 
Βουλή, το υπουργείο Οικονομικών έχει αναθεωρήσει 
προς τα κάτω τον στόχο, προβλέποντας πλέον ανάπτυ-
ξη 1,8% για το 2017. Και πάλι όμως, με δεδομένη την 
ύφεση του πρώτου τριμήνου, αλλά και το γεγονός ότι 
φτάνουμε στο τέλος Μαΐου για να επιτευχθεί οριστικά η 
συμφωνία με τους δανειστές, τίθεται υπό αμφισβήτη-
ση ακόμη και ο αναθεωρημένος προς τα κάτω στόχος, 
ο οποίος είναι χαμηλότερος ακόμη και από τη διορθω-
μένη πρόβλεψη που έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για 
τη φετινή χρονιά (+2,1%). Επίσης, το ΔΝΤ προβλέπει 
πως το ΑΕΠ του 2017 θα αυξηθεί κατά 2,2%.
Αρνητικό ρεκόρ 15ετίας 
Σε απόλυτους αριθμούς, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 
45,76 δισ. ευρώ έναντι 45,994 δισ. ευρώ στο πρώτο 
τρίμηνο του 2016. Είναι η χειρότερη επίδοση για πρώ-
το τρίμηνο από την είσοδο της χώρας στην Ευρωζώνη.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για να κλείσει η φετινή χρονιά 
με ανάπτυξη 1,8%, το ΑΕΠ θα πρέπει να αυξηθεί κατά 
τουλάχιστον 3,32 δισ. ευρώ σε σχέση με το 2016. Σε 
τρέχουσες τιμές (και με βάση τα στοιχεία με εποχική και 
ημερολογιακή διόρθωση) το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 
43,697 δισ. ευρώ, έναντι 43,63 δισ. ευρώ στο πρώτο 
τρίμηνο του 2016.
Τα στοιχεία χωρίς εποχική διόρθωση δείχνουν ότι: 
1. Σε σταθερές τιμές (αλυσωτοί δείκτες όγκου), το ΑΕΠ 
του πρώτου τριμήνου ανήλθε στα 42,352 δισ. ευρώ 
έναντι 42,48 δισ. ευρώ πέρυσι, με την μείωση να δια-
μορφώνεται στο 0,3%.
2. Σε τρέχουσες τιμές, το ΑΕΠ διαμορφώθηκε στα 
40,025 δισ. ευρώ, έναντι 39,877 δισ. ευρώ το αντί-
στοιχο περσινό διάστημα.    

δίμηνο. Σύμφωνα με πληροφορίες, τις δύο τελευταίες 
εβδομάδες, ο υποδιοικητής της ΤτΕ Θ. Μητράκος είχε 
επαφές με τις διοικήσεις των τραπεζών και με τα αρμό-
δια στελέχη τους για τα «κόκκινα» δάνεια, αποκομίζο-
ντας αισιόδοξες εκτιμήσεις για την κάλυψη του χαμένου 
εδάφους του α΄ τριμήνου στα επόμενα τρίμηνα, κατόπιν 
της αλλαγής κλίματος μετά τη συμφωνία με τους δανει-
στές. 
Η αισιοδοξία των τραπεζών βασίζεται στην ψήφιση 
του εξωδικαστικού συμβιβασμού, ο οποίος αναμένεται 
να ενεργοποιηθεί στις αρχές Αυγούστου με την αναμε-
νόμενη λειτουργία της πλατφόρμας του μηχανισμού, 
αλλά και στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς που 
θα ξεκινήσουν επίσης τον Αύγουστο. Το «κουβάρι» των 
«κόκκινων» δανείων, ωστόσο, θα ξετυλίξει η νομοθέ-
τηση της νομικής κάλυψης των στελεχών τραπεζών και 
Δημοσίου που θα υπογράψουν για τις αναδιαρθρώσεις 
και διαγραφές χρεών.
Η σχετική πρόβλεψη (άρθρο 65) που πέρασε στο πολυ-
νομοσχέδιο με τα μέτρα που θα ψηφιστούν στη Βουλή, 
προβλέπει ότι εφεξής, τα στελέχη αυτά δεν υπέχουν ποι-
νική και αστική ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τους 
σε αναδιαρθρώσεις ή διαγραφές δανείων – οφειλών 
εφόσον είναι προς το συμφέρον του δανειστή και δεν 
αντιβαίνουν στα προβλεπόμενα από το θεσμικό πλαί-
σιο και τους εσωτερικούς κανονισμούς και διαδικασίες. 
Ποινική δίωξη θα μπορεί να ασκείται κατά δημοσίων 
λειτουργών μόνο ύστερα από αίτηση του Γενικού Επι-
θεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, ενώ κατά των τραπε-
ζικών στελεχών μόνο ύστερα από αίτηση τριμελούς 
Επιτροπής, αποτελούμενης από έναν Αρεοπαγίτη και 
δύο Αντεισαγγελείς του Αρείου Πάγου και κατόπιν γνω-
μοδότησης της Τράπεζας της Ελλάδος. 
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ΣύΝΤΑξΕΙΣ: δΡΑΜΑΤΙΚΗ ΕξΕΛΙξΗ 
ΜΕ «ΚΟύΡΕΜΑ» ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ πΑΝΩ 
ΑπΟ 30%

www.imerisia.gr

Συνολικά  8,178 δις ευρώ θα χάσουν έως  το 2021 οι συνταξι-
ούχοι (7,8 δις ευρώ) και οι ελεύθεροι επαγγελματίες (431 εκατ 
ευρώ) από τις μειώσεις στις συντάξεις και τις αυξήσεις των 
εισφορών, αντίστοιχα,  που επιβάλλει το συμπληρωματικό 
Μνημόνιο.
Ο λογαριασμός για τους συνταξιούχους θα είναι «βαρύτερος» 
του 1,8 δις ευρώ που αρχικά είχε ανακοινωθεί καθώς επιπλέον 
των περικοπών εως 18% που θα γίνουν στις κύριες και στις επι-
κουρικές  συντάξεις σε συνάρτηση με τις προσωπικές διαφορές, 
οι «παλαιοί» θα χάσουν το επιδομα συζύγου (50€ στο ΙΚΑ, 35€ 
στο Δημόσιο και 10% της σύνταξης στα ειδικά ταμεια ΔΕΚΟ- 
τραπεζών), όσοι νεοι συνταξιοδοτούνται με το νόμο Κατρού-
γκαλου θα χάσουν ολόκληρες τις προσωπικές διαφορές που 
θα...διατηρούσαν σύμφωνα με τον ίδιο νόμο ενώ οι συνταξεις 
θα «παγώσουν» (δεν θα προσαυξάνονται με βάση τον πληθω-
ρισμό και το ΑΕΠ) για άλλους εως το 2022 και για άλλους για 
...πάντα  (όλοι όσοι διατηρήσουν μέρος της προσωπικής δια-
φοράς αυτή θα συμψηφίζεται απο την 1/1/2022 και μετά με τις 
όποιες αυξήσεις δοθούν). Σύμφωνα με τον πρώην υπουργό Γ. 
Κουτρουμάνη, οι απώλειες ειδικά στις συντάξεις, μετά την κα-
τάργηση του οικογενειακού επιδόματος, θα φτάσουν στο 24% 
την 1/1/2019. 
ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ 
- Ποσό 2,262 δις ευρώ θα χάσουν από τις κύριες συντάξεις 
τους οι συνταξιούχοι την 1/1/2919 αφού θα εξαφανιστούν με 
ανώτατο όριο μείωσης το 18% της σύνταξης  μέρος ή το σύ-
νολο της προσωπικής διαφοράς ( κόβονται με τον ίδιο τρόπο 
και οι προσωπικές διαφορές για τις συντάξεις που εκδόθηκαν ή 
θα εκδοθούν και αφορούν αιτήσεις από το 2016 έως το 2018) 
και τα οικογενειακά επιδόματα του δημοσίου και τα επιδόματα 
συζύγου των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα.
Ο λογαριασμός θα αυξηθεί στα 2,505 δις ευρώ το 2021 καθώς  
το υπόλοιπο – εάν υπάρχει – της προσωπικής διαφοράς θα 
βαίνει μειούμενο μέχρι την πλήρη εξάλειψή της με την εκά-
στοτε αναπροσαρμογή των συντάξεων που θα ξεκινήσει την 
1/1/2022.
-  Με τον ίδιο τρόπο θα γίνουν οι περικοπές και στις επικουρικές 
του ΕΤΕΑΕΠ (το 2019 σε 232 εκατ. ευρώ, 225 για το 2020 και σε 
218 για το 2021). 
ΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
Από την 1η Ιανουαρίου 2018 , τα προβλεπόμενα ποσοστά 
ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης για τους 
αυτοαπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες αφενός 
και όσους υπάγονταν ως αυτοαπασχολούμενοι στον κλάδο 
κύριας ασφάλισης Αγροτών του ΟΓΑ, υπολογίζονται επί του 
μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φο-
ρολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς 
τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον 

Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος στο οποίο συμπεριλαμβάνο-
νται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές.
Ειδικά για το 2018, η εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως 
άνω φορολογητέου αποτελέσματος. Ο λογαριασμός για τους 
ελεύθερους επαγγελματίες, τους επιτηδευματίες και τους αγρό-
τες εκτιμάται από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους σε επιπλέ-
ον 53 εκατ. ευρώ για το 2018, ανεβαίνει σε 124 εκατ. ευρώ το 
2019, 126 εκατ. ευρώ το 2020 και 128 εκατ. ευρώ για το 2021.

ύπΟΙΚ: ΟδΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ γΙΑ ΤΗ 
ΧΑΛΑΡΩΣΗ ΤΩΝ caPiTal coNTrols

www.kathimerini.gr

Τα επόμενα βήματα προς την περαιτέρω χαλάρωση των 
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων θα πρέπει να πραγ-
ματοποιηθούν το συντομότερο δυνατόν, επισημαίνεται στον 
οδικό χάρτη για τη χαλάρωση και τελικά την άρση των capital 
controls, ο οποίος δόθηκε στη δημοσιότητα. Ωστόσο, επιση-
μαίνεται πως τα βήματα αυτά θα πρέπει να σχεδιαστούν και 
να υλοποιηθούν στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης και προσε-
κτικής στρατηγικής, που θα βασίζεται σε προϋποθέσεις, ώστε 
να διαφυλαχθεί η χρηματοπιστωτική και μακροοικονομική 
σταθερότητα κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.
Ο οδικός χάρτης, όπως αναφέρεται στο σχετικό κείμενο, έχει 
σκοπό να περιγράψει αυτήν τη στρατηγική και προβλέπει ότι 
η περαιτέρω χαλάρωση θα τελεί υπό τις ακόλουθες προϋπο-
θέσεις:
- Βελτίωση των μακροοικονομικών συνθηκών, η οποία με τη 
σειρά της συμβάλλει αμφίδρομα στη βελτίωση του οικονομι-
κού κλίματος.
- Βελτίωση του κλίματος στις αγορές και στο καταθετικό κοινό, 
αντανακλώμενη μεταξύ άλλων και στην αύξηση των καταθέ-
σεων του ιδιωτικού τομέα. (Δεδομένου ότι η χαλάρωση των 
περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων συμβάλλει με τη σειρά 
της στη βελτίωση του οικονομικού κλίματος, πρόκειται και 
εδώ για αμφίδρομη σχέση).
- Συνεχής πρόοδος όσον αφορά την υλοποίηση του προ-
γράμματος προσαρμογής.
- Σταδιακή αποκατάσταση της πρόσβασης των ελληνικών 
τραπεζών και του ελληνικού δημοσίου στις χρηματοπιστω-
τικές αγορές.
- Προσεκτική παρακολούθηση και ανάλυση της ρευστότητας 
των ελληνικών τραπεζών κατά τη διαδικασία της χαλάρωσης 
των περιορισμών, καθώς και της ικανότητάς τους να αντε-
πεξέρχονται σε ενδεχόμενη μεταβλητότητα της ρευστότητάς 
τους κατά τη διαδικασία αυτή.
Η εκπλήρωση αυτών προϋποθέσεων, κατά τη διαδικασία 
άρσης των περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και στη 
μεταφορά κεφαλαίων, θα μετριάσει τους εγγενείς κινδύνους 
και θα διασφαλίσει τη χρηματοπιστωτική και οικονομική 
σταθερότητα, αναφέρεται στο κείμενο του οδικού χάρτη και 
σημειώνεται:
«Η ενισχυμένη ρευστότητα των τραπεζών είναι σημαντική για 
τα περαιτέρω βήματα χαλάρωσης. Η πρόοδος στην υλοποίη-

ση της στρατηγικής και των σχεδίων δράσης των τραπεζών 
για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων, η 
συνεχής συμμόρφωσή τους προς τις κεφαλαιακές απαιτήσεις, 
η διεύρυνση των διαθέσιμων εξασφαλίσεων και η μόνιμη 
βελτίωση της κερδοφορίας και της ανταγωνιστικότητάς τους, 
θα επιτρέψουν στις τράπεζες να βελτιώσουν την πρόσβασή 
τους στις αγορές και να επεκτείνουν την παροχή πιστώσεων 
προς την πραγματική οικονομία, συμβάλλοντας έτσι στη δια-
δικασία χαλάρωσης».
Τα επόμενα βήματα
Τα επόμενα βήματα χαλάρωσης θα επικεντρώνονται, όπως 
επισημαίνεται, κυρίως στη σταδιακή άρση της απαγόρευσης 
ανοίγματος λογαριασμών από φυσικά πρόσωπα και επιχειρή-
σεις και στη χαλάρωση των προϋποθέσεων για τη δημιουρ-
γία νέου κωδικού πελάτη (customer ID).
Επίσης, στον πυλώνα που αφορά τη μεταφορά κεφαλαίων 
στο εξωτερικό, θα είναι το τελευταίο σκέλος των περιορισμών 
που θα αρθεί, δεδομένου ότι η χαλάρωσή του συνδέεται 
στενά με την αποκατάσταση της πρόσβασης της χώρας στις 
χρηματοπιστωτικές αγορές.
Επιπροσθέτως, προκειμένου να πραγματοποιηθούν τα βή-
ματα χαλάρωσης, περιγράφονται τα ακόλουθα κριτήρια που 
πρέπει να πληρούνται
- Πρώτον, οι μεταβολές του πλαισίου θα πρέπει να είναι άρτια 
σχεδιασμένες, ώστε η χαλάρωση των περιορισμών να γίνει με 
τρόπο που να βελτιώνει τη λειτουργία της οικονομίας, χωρίς 
να υπονομεύεται η αποτελεσματικότητα των περιορισμών, 
που θα παραμένουν σε ισχύ ως προς τη διαφύλαξη της χρη-
ματοπιστωτικής σταθερότητας.
- Δεύτερον, οι μεταβολές θα πρέπει να γίνουν: (α) σταδιακά 
και προσεκτικά, προκειμένου να αποφευχθούν οπισθοδρο-
μήσεις και (β) βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων και όχι 
προκαθορισμένου χρονοδιαγράμματος, ώστε να μπορούν 
να αξιολογηθούν επαρκώς οι επιδράσεις των προηγούμενων 
μέτρων χαλάρωσης και οι συνθήκες που επικρατούν στο με-
σοδιάστημα.
- Τρίτον, οι μεταβολές θα πρέπει να πραγματοποιούνται στη 
βάση συναίνεσης, λαμβάνοντας υπόψη παραμέτρους, όπως 
η κοινωνική δικαιοσύνη και ο ηθικός κίνδυνος, με σκοπό την 
προστασία της εμπιστοσύνης και την υποστήριξη της στρατη-
γικής για την άρση των περιορισμών.
- Τέταρτον, ο αντίκτυπος των μεταβολών του πλαισίου στην 
οικονομία θα πρέπει να αξιολογείται προσεκτικά. Σκοπός των 
μεταβολών θα πρέπει να είναι η βελτίωση του επιχειρηματι-
κού κλίματος, η προώθηση της επιχειρηματικότητας, η διευ-
κόλυνση νέων επενδύσεων, περιλαμβανομένων των ξένων 
επενδύσεων, και η στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης.
- Πέμπτον, οι μεταβολές θα πρέπει να περιορίζουν τη γραφει-
οκρατία και το σχετικό με αυτή κόστος στον αναγκαίο βαθμό.
- Έκτον, η συμμόρφωση με τους εναπομένοντες περιορι-
σμούς, τόσο εκ μέρους των τραπεζών όσο και από πλευράς 
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Με 486 βραβευμένες ακτές, η Ελλάδα κατέχει τη δεύτε-
ρη θέση παγκοσμίως ανάμεσα σε 47 χώρες από άποψη 
ποιότητας θαλάσσιων υδάτων και προσφοράς υπηρε-
σιών στους λουόμενους, όπως ανακοίνωσε η Ελληνική 
Εταιρεία Προστασίας της Φύσης (ΕΕΠΦ), εθνικός χειρι-
στής του διεθνούς προγράμματος «Γαλάζια Σημαία».
Φέτος, στο σύνολο των 47 χωρών που συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα, η Ελλάδα κατείχε το 25% των νέων 
βραβευμένων ακτών. Πρώτος στην Ελλάδα αναδεί-
χθηκε φέτος, με 71 σημαίες, ο νομός Χαλκιδικής.
Η «Γαλάζια Σημαία» αποτελεί το πλέον αναγνωρίσιμο 
και διαδεδομένο διεθνώς οικολογικό σύμβολο ποιότη-
τας στον κόσμο. Απονέμεται από το 1987 σε ακτές και 
μαρίνες οι οποίες πληρούν τις αυστηρές προϋποθέσεις 
βράβευσης. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη βράβευ-
ση μίας ακτής με τη «Γαλάζια Σημαία», είναι η ποιότη-
τα υδάτων σ’ αυτήν να είναι «εξαιρετική». Καμία άλλη 
διαβάθμιση της ποιότητας, ακόμα και «καλή», δεν 
είναι αποδεκτή από το Πρόγραμμα. Η βράβευση έχει 
διάρκεια ενός έτους.
Επιπλέον, πρέπει να τηρούνται και τα υπόλοιπα από 
τα συνολικά 33 κριτήρια (25 για τις μαρίνες), τα οποία 
αναφέρονται σε καθαριότητα, οργάνωση, πληροφό-
ρηση, ασφάλεια λουομένων και επισκεπτών, προστα-
σία του φυσικού πλούτου της ακτής και του παράκτιου 
χώρου και περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση.
Τα μεγάλα ταξιδιωτικά γραφεία του εξωτερικού δίνουν 
ιδιαίτερη σημασία στη «Γαλάζια Σημαία» όταν επιλέ-
γουν τους προορισμούς που προτείνουν στους πελάτες 
τους, ως εγγύηση των υψηλής ποιότητας υπηρεσιών 
που προσφέρονται στην ακτή, αλλά και της προστασί-
ας του περιβάλλοντος.
Αυτό το γνωρίζουν και το αξιολογούν όλοι οι διαχειρι-
στές ακτών, δήμοι, ξενοδοχεία και κάμπινγκ που συμ-
μετέχουν στο πρόγραμμα εθελοντικά.

ΣΤΗ δΕύΤΕΡΗ ΘΕΣΗ πΑγΚΟΣΜΙΩΣ 
ΟΙ ΑΚΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΑΣ

www.in.gr

ΜΕΣΟπΡΟΘΕΣΜΟ: πΟύ ΘΑ γΙΝΟύΝ 
39.818 ΜΟΝΙΜΕΣ πΡΟΣΛΗψΕΙΣ 
ΣΤΟ δΗΜΟΣΙΟ ΕΩΣ ΤΟ 2021

ΕΛΕύΘΕΡΟΣ ΤύπΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-23                                                      16/05/2017

Τις 39.818 θα φτάσουν οι προσλήψεις στο Δημόσιο και τον ευ-
ρύτερο δημόσιο τομέα την πενταετία 2017-2021, σύμφωνα 
με το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, το οποίο περιλαμβάνεται 
στο πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ του Σαββά-
του στη Βουλή. Συνολικά, στην πενταετία θα πραγματοποι-
ηθούν 31.370 προσλήψεις στην Κεντρική Διοίκηση, 6.088 
στους ΟΤΑ, 473 στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, 
480 στον ΟΑΕΔ, 41 στον ΕΟΠΥΥ, 591 σε Νομικά Πρόσωπα, 
776 σε ΔΕΚΟ. Για φέτος το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα προ-
βλέπει ότι θα πραγματοποιηθούν 8.498 προσλήψεις από τις 
οποίες 6.162 στην Κεντρική Διοίκηση, 1.963 σε δήμους και 
περιφέρειες, 128 σε Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης, 
110 σε Νομικά Πρόσωπα και 135 σε ΔΕΚΟ.
Ειδικότερα στον προγραμματισμό των προσλήψεων περιλαμ-
βάνονται κυρίως: 
• Ενστολοι: Εισαγωγές στις σχολές Ενόπλων Δυνάμεων, Σω-
μάτων Ασφαλείας και Λιμενικού.
• Φορείς που αφορούν στον τομέα τπς Υγείας.
• Δικαστικοί υπάλληλοι.
• Μέλη ΔΕΠ.
• Προσλήψεις ΔΕ και ΥΕ στους ΟΤΑ από οριστικά αποτελέσμα-
τα διαγωνισμών του ΑΣΕΠ προηγούμενων ετών.
Ποιοι φορείς θα ενισχυθούν 
Με βάση όσα αναφέρονται στο κείμενο του Μεσοπρόθεσμου, 
μέρος των προσλήψεων θα καλύψουν όσοι αποφοιτούν από 
τις παραγωγικές σχολές των τριών Οπλων των Ενόπλων Δυ-
νάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Οι υπόλοιπες θα είναι προσλήψεις γιατρών και νοσηλευτών 
στο υπουργείο Υγείας, εκπαιδευτικών στο υπουργείο Παιδεί-
ας και δικαστικών στο υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Παράλληλα σχεδιάζεται να 
καλυφθούν και θέσεις που είναι κενές στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Υπάρχει επίσης πρόβλεψη για την 
απορρόφηση κενών θέσεων σε φορείς της Γενικής Κυβέρ-
νησης από τους επιτυχόντες του γραπτού διαγωνισμού του 
ΑΣΕΠ του έτους 1998. Μάλιστα, στο κείμενο αναφέρεται το 
ενδεχόμενο οι αριθμοί ανά υποτομέα να αλλάξουν ανάλογα 
με τις ανάγκες που θα προκύψουν και τις προτεραιότητες 
στελέχωσης που θα υπάρχουν κάθε χρόνο. Η κατανομή των 

προσλήψεων θα αποφασιστεί ανάλογα με τις πραγματικές 
ανάγκες του κάθε φορέα και με γνώμονα την αναδιοργάνωση 
των διοικητικών δομών, τον εξορθολογισμό των διοικητικών 
λειτουργιών και τη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυ-
ναμικού της Δημόσιας Διοίκησης. Σε κάθε περίπτωση, τονίζε-
ται ότι οι προσλήψεις εντός του ορίου του προγράμματος που 
δεν θα γίνουν σε μια χρονιά θα μεταφέρονται στην επόμενη.
Αναλογία προσλήψεων αποχωρήσεων 
Χαλαρώνει σταδιακά από φέτος ο κανόνας ο οποίος ίσχυε 
από το 2010 και προέβλεπε μία πρόσληψη για κάθε πέντε 
αποχωρήσεις στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα με 
στόχο να μειωθεί ο αριθμός των δημοσίων υπαλλήλων και 
κατ’ επέκταση το μισθολογικό κονδύλι.
0 κανόνας του 1:5 φέτος γίνεται 1:4, με αποτέλεσμα να έχουμε 
φέτος 8.498 νέες προσλήψεις και 11.140 αποχωρήσεις. Το 
2018 ο κανόνας προλήψεων θα γίνει μία πρόσληψη για κάθε 
τρεις αποχωρήσεις.
Οι νέες προσλήψεις θα είναι 4.393 και οι αποχωρήσεις 11.143. 
Το 2019 ο κανόνας θα χαλαρώσει περαιτέρω σε μία πρόσλη-
ψη για κάθε δύο αποχωρήσεις, με αποτέλεσμα να έχουμε 
3.687 προσλήψεις έναντι 11.143 αποχωρήσεις. Το 2020 ο 
κανόνας γίνεται μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση, 
με αποτέλεσμα να έχουμε 11.832 προσλήψεις έναντι 11.052 
απολύσεων. Το 2021 με τον κανόνα προσλήψεων να παρα-
μένει στο 1:1 θα έχουμε 11.409 προσλήψεις έναντι 10.023 
αποχωρήσεων.
Ο ως άνω προγραμματισμός στελέχωσης των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης, ο οποίος αφορά στις εκτιμώμενες προ-
σλήψεις ανά υποτομέα αυτής, θα επικαιροποιείται σε τακτά 
χρονικά διαστήματα ενσωματώνοντας την ιεράρχηση των 
αναγκών και των προτεραιοτήτων για την κάλυψη των λει-
τουργικών αναγκών των εν λόγω φορέων, εντός των ορίων 
του ανώτατου επιτρεπόμενου αριθμού προσλήψεων.
Δήμοι και περιφέρειες
Στον «πάγο» μπαίνουν οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού 
στους Οργανισμούς Κοινωνικής Ασφάλισης (Ταμεία, ΟΑΕΔ, 
ΕΟΠΥΥ) αλλά και στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
Α’ και Β’ βαθμού (δήμοι, περιφέρειες) για την επόμενη διετία. 
Σύμφωνα με το Μεσοπρόθεσμο, δεν προβλέπεται να γίνει 
καμία απολύτως νέα πρόσληψη μόνιμου υπάλληλου για την 
περίοδο 2018 - 2019 για τους ΟΤΑ.
Αντίθετα, προβλέπονται 4.236 αποχωρήσεις (συνταξιοδοτή-
σεις) από τους δήμους, τις περιφέρειες και τα νομικά πρόσω-
πά τους. Επίσης, προβλέπονται 260 αποχωρήσεις από τους 
ασφαλιστικούς οργανισμούς. Επιπλέον, στους Οργανισμούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και στα εποπτευόμενα νομικά τους 
πρόσωπα προβλέπονται για τα έτη 2017,2020 και 2021, 
κυρίως, προσλήψεις προσωπικού κατηγορίας ΔΕ και ΥΕ από 
οριστικά αποτελέσματα ΑΣΕΠ παλαιότερων ετών, οι οποίες, 
βάσει των περιορισμών που έθετε π κείμενη νομοθεσία, δεν 
είχαν υλοποιηθεί.
Τομέας Υγείας Στον τομέα της Υγείας θα γίνουν οι περισσότε-
ρες προσλήψεις μόνιμου προσωπικού το επόμενο διάστημα. 
Όπως ανακοίνωσε και ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας πριν 

από λίγες μέρες, μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να γίνουν 1.840 
προσλήψεις γιατρών, 40 προσλήψεις για διασώστες στο ΕΚΑΒ 
και 270 διορισμοί σε νοσοκομεία για θέσεις ειδικών κατηγορι-
ών του υπουργείου Εργασίας.
Εκτός όμως από το μόνιμο προσωπικό μέσα στον Ιούνιο ανα-
μένεται να γίνει και ο διαγωνισμός για 3.100 θέσεις ιατρικού 
και νοσηλευτικού προσωπικού στις Τοπικές Μονάδες Υγείας. 

των συναλλασσόμενων, πρέπει να παρακολουθείται στενά, 
προκειμένου να διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητά τους.
Εν κατακλείδι, το πλαίσιο των περιορισμών στην κίνηση 
κεφαλαίων γίνεται σταδιακά χαλαρότερο και οι ελληνικές 
αρχές, σε διαβούλευση με τους θεσμούς, καταβάλλουν 
προσπάθειες να καταργήσουν τους περιορισμούς το συ-
ντομότερο δυνατόν, διαφυλάσσοντας παράλληλα τη χρη-
ματοπιστωτική σταθερότητα.


