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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Οι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς κατεβαί-
νουν στους δρόμους και καλούν κάθε ελεύθερο επαγ-

γελματία 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 πανελλαδικής γενικής απεργίας 
της Τετάρτης 17 Μαΐου, οι μεγαλύτεροι επιστημονικοί 
και επαγγελματικοί φορείς της χώρας θα συγκεντρω-
θούν 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. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός, ενόψει των κινητοποιήσεων και της συζήτη-
σης του πολυνομοσχεδίου Αστη Βουλή, τόνισε: «Με τις 
εισφορές που προβλέπονται στο πολυνομοσχέδιο, οι 
οποίες αυξάνονται έως 61%, ένα είναι το μήνυμα που 
στέλνουν στους ελεύθερους επαγγελματίες: «θέλουμε 
να σας κλείσουμε». Φαίνεται ότι ζήλεψαν τη δόξα του 

Λάμπρου Κωνσταντάρα στην ταινία «υπάρχει και φιλό-
τιμο» και μας λένε «θα σας εξαφανίσωμεν». Δεν θα τους 
κάνουμε τη χάρη. Αυτοί μπορεί να μην έχουν φιλότιμο, 
έχουμε όμως εμείς: φιλότιμο για τη δουλειά μας, για την 
επιστήμη μας, για τη χώρα μας. Συγκεντρωνόμαστε 
την Πέμπτη στο Σύνταγμα για να τους δείξουμε ότι ο 
λαός δεν συμφωνεί με τα μέτρα που ψηφίζονται. Είναι 
ντροπή να λένε ότι ψηφίζουν αυτά μέτρα γιατί ο λαός 
δεν διαμαρτύρεται, την ώρα που χιλιάδες επαγγελματίες 
αγωνιούν για το μέλλον τους, χιλιάδες συμπολίτες μας 
είναι σε απόγνωση, χιλιάδες οικογένειες υποφέρουν. 
Θα μας βρουν μπροστά τους και στους δρόμους και στα 
δικαστήρια». Οι μεγαλύτεροι επιστημονικοί και επαγγελ-
ματικοί φορείς της χώρας 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 συ-
νέχεια των αποφάσεων για συμμετοχή στις κινητοποιή-
σεις της πανελλαδικής γενικής απεργίας της Τετάρτης 17 
Μαΐου, οι μεγαλύτεροι επιστημονικοί και επαγγελματι-
κοί 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.

Οπτικοακουστικό υλικό τεκμηρίωσης, της λεηλασί-
ας των εισοδημάτων και της τελικής οικονομικής και 
επαγγελματικής  ισοπέδωσης των ελεύθερων επαγ-
γελματιών μηχανικών και άλλων επιστημονικών και 
παραγωγικών κλάδων, που γίνεται με τα νέα κυβερ-
νητικά μέτρα αλλά και της αναξιοπιστίας των κυβερ-

νητικών αρμοδίων, όπως προκύπτει από την τεράστια 
απόσταση μεταξύ των λόγων και  των έργων τους στο 
ασφαλιστικό, εις βάρος των ελευθέρων επαγγελματι-
ών δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα από το ΤΕΕ. 
Αναλυτικά στη σελ 4

ΟΙ ΕπΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕύΘΕΡΟΙ ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΕΣ ΕξΩ ΑπΟ 
ΤΗ ΒΟύΛΗ ΣΗΜΕΡΑ ΤΟ ΑπΟγΕύΜΑ – ΟΛΟΙ ΣΤΟύΣ δΡΟΜΟύΣ

ΟχΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟφΗ ΤΟύ ΕΛΕύΘΕΡΟύ ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΑ – ΒΙΝΤΕΟ 
ΜΕ ΣΤΟΙχΕΙΑ – δΕΝ ΕχΩ ΝΑ πΛΗΡΩΣΩ, δΕΝ ΕχΩ ΑΛΛΑ ΝΑ δΩΣΩ
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δΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Οι επιστήμονες και οι ελεύθεροι επαγγελματίες έξω από τη 
Βουλή σήμερα το απόγευμα – Όλοι στους δρόμους
Σελ 1 και 4 
Όχι στην καταστροφή του ελεύθερου επαγγελματία – Βίντεο 
με στοιχεία – Δεν έχω να πληρώσω, δεν έχω άλλα να δώσω
Σελ 5
Συναυλία με τη λαϊκή ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης» σήμε-
ρα στο συλλαλητήριο στην πλατεία Συντάγματος 
ΣΠΜΕ: Φτάνει πια! Δεν έχω να πληρώσω, δεν έχω άλλα να 
δώσω! Πέμπτη, 18 Μαΐου , 7μμ, στην Πλατεία Συντάγματος!
Σελ 6 
Με προέδρους επιστημονικών φορέων της χώρας συναντή-
θηκε ο Στ. Θεοδωράκης 
Ισχυρές αντιδράσεις εντός και εκτός Βουλής για τα νέα μέτρα 
και το ασφαλιστικό
Σελ 7
Συλλυπητήρια δήλωση του  Πρόεδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στα-
σινού για το θάνατο του Αριστείδη Αλαφούζου
Σελ 8 
Το ΕΤΕΚ βραβεύει την πρόεδρο της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 
Αντωνία Μοροπούλου
ΕΦΚΑ: Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών 
Απριλίου 2017 μη μισθωτών. Καταληκτική ημερομηνία κατα-
βολής η 31η Μαΐου
Δασικοί χάρτες και έργα περιβάλλοντος στο επίκεντρο της συ-
νάντησης  Αν. ΥΠΕΝ και ΕΝΠΕ 
Σελ 9
ΕΛΠΕ :Βελτιωμένα τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου 
του 2017
Σελ 10
Lamda για Ελληνικό: «Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε... αύ-
ριο»
Κοζάνη: Δημιουργία Βιομηχανικής Περιοχής σε έκταση που 
παραχώρησε ο δήμος
Σελ 11
Αναμένονται ανακοινώσεις για το νέο πρόγραμμα «Εξοικονό-
μηση κατ’ οίκον»
Τρεις υποτροφίες της HELMEPA για μεταπτυχιακό
Σελ 12 
Συνάντηση ΥΠΕΝ και Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Χημικών Βιο-
μηχανιών για επενδύσεις στην Ελλάδα 
Σελ 13 
Στο 1/4 του ΑΕΠ υπολογίζεται η σκιώδης οικονομία στην Ελ-
λάδα, σύμφωνα με έρευνα
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: Γ. Στασινός: Συγκεντρωνόμαστε την Πέμπτη στο Σύνταγμα για να τους δείξουμε ότι ο λαός 

δεν συμφωνεί με τα μέτρα που ψηφίζονται. Θα μας βρουν μπροστά τους και στους δρόμους 
και στα δικαστήρια.

Οι διπλωματούχοι μηχανικοί θα 
συγκεντρωθούν  στις 7 μμ μπροστά από 
την είσοδο του ξενοδοχείου Μεγάλη 
Βρετανία, στην Πλατεία Συντάγματος



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

19 Μαΐου 2017 
Ημερίδα: «Κυκλική Οικονομία - Δημιουρ-
γώντας Αξία» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Greenagenda.gr, SGT Symeon Tsomokos 
SA

19 - 21 Μαΐου 
2017

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

Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και 
Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

25 - 27 Μαΐου 
2017

11ο Συνέδριο: «Χημική Μηχανική: Μο-
χλός καινοτομίας και ανάπτυξης»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τμήματα Χημικών Μηχανικών ΑΠΘ, ΠΠ 
και ΕΜΠ, ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ, ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ, 
ΠΣΧΜ
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Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

δΙΕΘΝΕΣ ΣύΝΕδΡΙΟ «BalkaNs & Black sea 
cooperatioN Forum»   

ΕΚδΗΛΩΣΗ

«ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ & πΟΙΟΤΗΤΑ ΚΤΙΡΙΩΝ» 

Το 1ο διεθνές συνέδριο «Balkans & Black Sea 
Cooperation Forum» (BBSF), θα πραγματοποιηθεί 
στην πόλη των Σερρών, στις 25 και 26 Μαΐου 2017, 
στο οποίο και θα συμμετάσχουν αξιωματούχοι από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση, εκπρόσωποι θεσμικών 
φορέων των χωρών των Βαλκανίων, της Μαύρης 
Θάλασσας και διεθνών οργανισμών, διπλωμάτες, 
επικεφαλής επιχειρήσεων και μέλη της πανεπιστημι-
ακής κοινότητας.
Το συνέδριο διοργανώνει το Geo Routes Cultural 
Institute (GRCI)- το οποίο τελεί υπό την αιγίδα, την 
υποστήριξη και τη συνεργασία διεθνών οργανισμών 
της Ευρώπης και της Μαύρης Θάλασσας- σε συνερ-
γασία με την Περιφερειακή Ενότητα Σερρών.       Η 
εκδήλωση αποσκοπεί στην ενίσχυση της διασυνορι-

ακής συνεργασίας, την προαγωγή των διμερών και 
πολυμερών σχέσεων, την ενίσχυση των επιχειρημα-
τικών ευκαιριών και την προώθηση της οικονομικής 
και αειφόρου ανάπτυξης μεταξύ των 17 χωρών της 
περιοχής.
Μεταξύ άλλων θα παρουσιαστούν οι εξελίξεις στον 
ενεργειακό τομέα στην ευρύτερη περιοχή, θέματα 
που αφορούν στον ρόλο της γυναίκας στην ηγεσία 
και τη διοίκηση, οι νέες τάσεις στους τομείς της γε-
ωργίας και του περιβάλλοντος και πτυχές του πολιτι-
στικού και βιώσιμου τουρισμού.
Κεντρικός τίτλος του «Balkans & Black Sea 
Cooperation Forum» για το 2017 είναι «ο Πολιτιστι-
κός Τουρισμός, κλειδί για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη».

Το  Ελληνικό  Ινστιτούτο  Ναυτικής  Τεχνολογίας,  
συμμετέχοντας  στις  εκδηλώσεις «Ημέρες Θάλασσας 
2017» του Δήμου Πειραιά, διοργανώνει εκδήλωση 
με θέμα: «Επιβίωση στη Θάλασσα». Η εκδήλωση θα 
πραγματοποιηθεί στο πλοίο «KNOSSOS PALACE» των 
Μινωικών Γραμμών,  Πύλη  Ε2,  Κεντρικό  Λιμάνι  Πει-
ραιά, την Κυριακή 28 Μαΐου 2017 και ώρα 10:00 π.μ 
– 12:00 μ.μ. Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ.: 210 4186062 (καθη-
μερινές 10:00 – 14:00, Ξένια Γκαλέτση) ή στο e-mail: 
elint@otenet.gr, έως την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.

Το περιοδικό ΚΤΙΡΙΟ, σε συνεργασία με την ΚΕΠΠΕ-
ΔΗΧ-ΚΑΜ (Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου), διορ-
γανώνει εκδήλωση και έκθεση αρχιτεκτονικού έργου 
με θέμα: «Αρχιτεκτονική & ποιότητα κτιρίων στην 
Κρήτη», στις 19 Μαΐου 2017, στο Κέντρο Αρχιτεκτο-
νικής Μεσογείου (ΚΑΜ) στα Χανιά. 
Στόχος είναι η ανάδειξη των σημαντικότερων ολοκλη-
ρωμένων σύγχρονων κτιριακών κατασκευών στην 
Κρήτη, από αρχιτέκτονες που ζουν κι εργάζονται στην 

Ελλάδα. 
Η έκθεση θα διαρκέσει από 19/5 έως 01/06/2017.
Πληροφορίες: Τηλ.: 2310-480540 (Αφροδίτη Καλλιά-
κη), http://ktirio.us7.list-manage.com/track/click?u
=9b7adba8a134707ff9e987a89&id=79796f3f52&e
=8ad100faab

• Ξεκινούν  σήμερα –και ολοκληρώνονται στις 20 
Μαΐου οι εργασίες του 2ου συνεδρίου HAEE  με τίτλο: 
«Το τοπίο στη νέα εποχή της ενεργειακής μετάβασης: 
Προκλήσεις, επενδυτικές ευκαιρίες και τις τεχνολογι-
κές καινοτομίες», που διοργανώνει Διεθνής Ένωση 
για την Οικονομία Ενέργειας στο Metropolitan Hotel 
Athens.

• Εκδήλωση ενημέρωσης και εορτασμού των 25 χρό-
νων του Προγράμματος LIFE διεξάγεται σήμερα (στην 
Αίθουσα Εκδηλώσεων του Πράσινου Ταμείου, Βίλα 
Καζούλη, στην Κηφισιά), από το Πράσινο Ταμείο και 
την Ελληνική Task Force για το Πρόγραμμα LIFE.
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ΟχΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟφΗ ΤΟύ ΕΛΕύΘΕΡΟύ ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΑ – ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ 
ΣΤΟΙχΕΙΑ – δΕΝ ΕχΩ ΝΑ πΛΗΡΩΣΩ, δΕΝ ΕχΩ ΑΛΛΑ ΝΑ δΩΣΩ
Το οπτικοακουστικό υλικό τεκμηρίωσης, της λεηλασίας των 
εισοδημάτων και της  οικονομικής και επαγγελματικής ισοπέ-
δωσης των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών και άλλων 
επιστημονικών και παραγωγικών κλάδων, που γίνεται με τα 
νέα κυβερνητικά μέτρα αλλά και της αναξιοπιστίας των κυβερ-
νητικών αρμοδίων, που έδωσε στη δημοσιότητα το ΤΕΕ αναλυ-
τικά περιλαμβάνει τα παρακάτω:
- Με τις νέες ρυθμίσεις αυξάνουν τις ασφαλιστικές 
εισφορές έως 61%:
Μηχανικός με 12.000 € καθαρό φορολογητέο εισόδημα το 
προηγούμενο έτος, θα καταβάλει «μόνο» 7.339 € για εισφορές.
Μηχανικός με 24.000 € καθαρό φορολογητέο εισόδημα το 
προηγούμενο έτος, θα καταβάλει «μόνο» 14.679 € για εισφορές.
Αυξάνουν τις ασφαλιστικές εισφορές μέσα σε μόλις 4 μήνες λει-
τουργίας του ΕΦΚΑ.
Δείτε  τα βίντεο με τα στοιχεία: 
https://www.facebook.com/478919855480189/
videos/1472197519485746/
και
https://www.youtube.com/watch?v=C1k8E1x5J_I
Φτάνει πια!
Δεν έχω να πληρώσω, δεν έχω άλλα να δώσω!
-  Λέμε «Όχι» στην καταστροφή του ελεύθερου επαγ-
γελματία:
Δικηγόρος με 18.000 € καθαρό φορολογητέο εισόδημα το 
προηγούμενο έτος θα καταβάλει «μόνο» 11.009 € για εισφορές.
Δικηγόρος με 30.000 € καθαρό φορολογητέο εισόδημα το 
προηγούμενο έτος θα καταβάλει «μόνο» 18.348 € για εισφορές.
Δείτε εδώ το βίντεο με τα στοιχεία: 
https://www.facebook.com/478919855480189/

videos/1472186426153522/
Φτάνει πια!
Δεν έχω να πληρώσω, δεν έχω άλλα να δώσω!
Πέμπτη, 18 Mαΐου, 7μμ., στην Πλατεία Συντάγματος!
Η αναξιοπιστία των κυβερνητικών αρμοδίων: πε-
τρόπουλος και Κατρούγκαλος στα καλύτερα τους!
Φαίνεται ότι ζήλεψαν τη δόξα του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην 
ταινία «υπάρχει και φιλότιμο», που έλεγε: «θα σας εξαφανίσω-
μεν»: 
https://youtu.be/TsRXyqO93-4
Στην κυβέρνηση άλλα λένε και άλλα κάνουν στο 
ασφαλιστικό…
Κατρούγκαλος, 8/2/2016 (ΔΤ Υπουργείου Εργασίας):
«ο νέος τρόπος υπολογισμού καταλήγει σε μικρότερες εισφο-
ρές»
«το 66% των ελεύθερων επαγγελματιών θα έχουν αύξηση του 
διαθέσιμου εισοδήματος τους μετά από την καταβολή των φο-
ρολογικών και ασφαλιστικών τους υποχρεώσεων»
 Κατρούγκαλος, στον Γιώργο Αυτιά, στον ΣΚΑΙ:
«θέλουμε ο καθένας να δίνει ανάλογα με τις δυνάμεις του, αλλά 
όχι πέρα από τις δυνάμεις του»
«θέλουμε να είμαστε κοινωνικά μεροληπτικοί υπέρ των αδύ-
ναμων»
Κατρούγκαλος, έξω από το Μέγαρο Μαξίμου 25/1/2016:
«να μην είναι οι πιο οικονομικά αδύναμοι αυτοί που θα τραβούν 
το κάρο, να μοιράζονται τα βάρη αναλόγως»
«όποιοι έχουν λιγότερα από 12.000 ευρώ… είναι οι μεγάλοι 
κερδισμένοι της μεταρρύθμισης, και ως προς τις εισφορές και 
ως προς τις συντάξεις» 
- Με τις νέες ρυθμίσεις αυξάνουν τις ασφαλιστικές 

εισφορές έως 61%, πλήττοντας κυρίως τα μικρά και 
μεσαία εισοδήματα, αυτούς που υποτίθεται ότι ήθε-
λαν να ευνοήσουν με τον ΕφΚΑ
Ούτε οι ίδιοι δεν πιστεύουν αυτά που μας λένε:
Πετρόπουλος (ομιλία στη Βουλή, 9/2/2017):
«Το 80% των ελευθέρων επαγγελματιών καταβάλει την κατώ-
τατη κατηγορία εισφορών. Περπατάω στο δρόμο και οι ελεύθε-
ροι επαγγελματίες μου λένε «σωθήκαμε» 
Πετρόπουλος (στην εκπομπή πρωϊνή γραμμή στο ΣΚΑΙ)
«Ήταν πολλοί αυτοί που βγήκαν από τα μαγαζιά τους και μου 
έλεγαν ευτυχώς!»
-  Είναι όλοι τόσο ευχαριστημένοι με τις νέες εισφο-
ρές του ΕφΚΑ και πληρώνουν κάθε μήνα, που η κυ-
βέρνηση αυξάνει τις ασφαλιστικές εισφορές μέσα σε 
μόλις 4 μήνες λειτουργίας του ΕφΚΑ.
Τα λόγια τους δεν πείθουν.
Γίναμε το κίνημα «Δεν έχω να πληρώσω, δεν έχω άλλα να 
δώσω»
Έλα την Πέμπτη 18 Μαΐου, στις 7 το απόγευμα, στο Σύνταγμα.
Είναι η τελευταία ευκαιρία πριν την ψήφιση των μέτρων που 
δημεύουν το σύνολο του εισοδήματός μας.
Δείξε στους εκπροσώπους του λαού ότι ο λαός δεν συμφωνεί 
με αυτά τα μέτρα.
Το σχετικό χιουμοριστικό βίντεο στο youtube:
https://youtu.be/TsRXyqO93-4
το ίδιο χιουμοριστικό βίντεο στο facebook:
https://www.facebook.com/theokar/
videos/10155022441834193/

ΟΙ ΕπΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΕύΘΕΡΟΙ ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΕΣ ΣΤΗΝ πΡΩΤΗ γΡΑΜΜΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΟπΟΙΗΣΕΩΝ 

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. Αυτό τονίζεται 
σε κοινή ανακοίνωση των επιστημονικών και επαγγελματι-
κών φορέων, που έχουν αποφασίσει κοινές αντιδράσεις και 
κινητοποιήσεις. Στην  ίδια ανακοίνωση σημειώνεται ότι σε 
συνέχεια των αποφάσεων για συμμετοχή 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 Πλα-
τεία  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 επιστημονικών φορέων της χώρας, 
η Κυβέρνηση και οι πολιτικοί που χειρίστηκαν το Ασφαλιστικό 
όπως ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, οι Υπουργοί Γιώρ-
γος Κατρούγκαλος και Έφη Αχτσιόγλου, ο Υφυπουργός Τάσος 
Πετρόπουλος έχουν προσωπική ευθύνη για την αφαίμαξη του 
συνόλου της ελληνικής οικονομίας μέσα από το ασφαλιστικό. 
Προσωπική, ονομαστική, ευθύνη θα έχουν όσοι βουλευτές 
ψηφίσουν αυτά τα καταστροφικά μέτρα. Οι εκπρόσωποι των 
επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων της χώρας κα-
λούν 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 δρόμο, 
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 Δικη-
γορικών Συλλόγων Ελλάδος, Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών, 
Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος, Ελληνική Οδοντι-
ατρική Ομοσπονδία, Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, Πα-
νελλήνιος Κτηνιατρικός Σύλλογος, Πανελλήνιος Σύλλογος 
Φυσικοθεραπευτών, Συντονιστική Επιτροπή Συμβολαιογρα-
φικών Συλλόγων, Συμβολαιογραφικός Σύλλογος Αθηνών, 
Ομοσπονδία Δικαστικών Επιμελητών, Δικαστικοί Επιμελητές 
Αττικής, Ένωση Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών Ελλάδος, 
Πανελλήνια Ομοσπονδία Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγ-
γελματιών.

Συμμετέχουμε  δυναμικά στις κινητοποιήσεις, κατά των νέων μέτρων της κυβέρνησης. Όλοι έξω από τη Βουλή την Πέμπτη το απόγευμα – 
Όλοι στους δρόμους
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ΣύΝΑύΛΙΑ ΜΕ ΤΗ ΛΑΪΚΗ ΟΡχΗΣΤΡΑ «ΜΙΚΗΣ ΘΕΟδΩΡΑΚΗΣ» ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ 
ΣύΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΣΤΗΝ πΛΑΤΕΙΑ ΣύΝΤΑγΜΑΤΟΣ 

ΣπΜΕ: φΤΑΝΕΙ πΙΑ! δΕΝ ΕχΩ ΝΑ πΛΗΡΩΣΩ, δΕΝ ΕχΩ ΑΛΛΑ ΝΑ δΩΣΩ! πΕΜπΤΗ, 18 ΜΑΪΟύ , 7ΜΜ, ΣΤΗΝ πΛΑΤΕΙΑ 
ΣύΝΤΑγΜΑΤΟΣ!

Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ πΡΟΕδΡΩΝ ΤΩΝ δΙΚΗγΟΡΙΚΩΝ ΣύΛΛΟγΩΝ ΕΛΛΑδΟΣ ΑπΟφΑΣΙΣΕ 48ΩΡΗ πΑΝΕΛΛΑδΙΚΗ 
ΑπΟχΗ γΙΑ ΤΟ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΟ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ανακοίνωσε ότι, στο 
πλαίσιο του σημερινού  συλλαλητηρίου (Πέμπτη 18/05/2017) 
στην πλατεία Συντάγματος, διοργανώνει συναυλία με τη 
λαϊκή ορχήστρα «Μίκης Θεοδωράκης». Συμμετέχουν τα συ-
γκροτήματα και οι καλλιτέχνες: Κίτρινα ποδήλατα, Γεράσιμος 
Ανδρεάτος, Βασίλης Λέκκας, Μάνια Παπαδημητρίου, Ζωή 
Παπαδοπούλου, Νατάσα Παπαδοπούλου – Τζαβέλλα. Στο 
μεταξύ ΑΔΕΔΥ και ΓΣΕΕ χαιρέτησαν με ανακοινώσεις τους την 
συμμετοχή των εργαζομένων στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα 
στις κινητοποιήσεις της Τετάρτης και κάλεσαν τους πολίτες να 
πάρουν μέρος μαζικά και δυναμικά στο σημερινό συλλαλη-
τήριο. Ειδικότερα σε σχετικές ανακοινώσεις επισημαίνεται ότι: 
-ΑδΕδύ : «Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. χαιρετίζει 
τους εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους που συμμετείχαν 
σήμερα, Τετάρτη 17 Μαΐου 2017, στη Γενική Απεργία και στα 
απεργιακά συλλαλητήρια σε ολόκληρη τη χώρα. Ο αγώνας 
συνεχίζεται και θα κλιμακωθεί με νέες παλλαϊκές κινητοποι-
ήσεις για να καταργηθούν παλαιά και νέα μνημόνια και να 
ανατραπεί η βάρβαρη αντιλαϊκή πολιτική Κυβέρνησης – 
Ευρωπαϊκής Ένωσης – ΔΝΤ και κεφαλαίου. Η Εκτελεστική 
Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καλεί όλους τους πολίτες της Αττικής 
να δώσουν το «παρών» αύριο, Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, ώρα 
18:30, στο Σύνταγμα, στο παλλαϊκό ενωτικό συλλαλητήριο 

διαμαρτυρίας, ανυπακοής και αντίστασης στο 4ο μνημόνιο. 
Οφείλουμε όλοι και όλες να ανταποκριθούμε στην έκκληση 
του Μίκη Θεοδωράκη καθώς και δεκάδων ανθρώπων του 
πνεύματος και της τέχνης που μας καλούν «όπως ορίζει το 
ακροτελεύτιο άρθρο του Συντάγματος σε μια οργανωμένη 
αντίσταση στην επιβολή των μέτρων, για να κερδίσουμε την 
πατρίδα μας και την αξιοπρέπεια μας, για να σταματήσουμε 
τη λιτότητα, τη φτωχοποίηση και την εξαθλίωση. Για μια Ελ-
λάδα χωρίς μνημόνια, χωρίς λιτότητα, χωρίς κατοχή, χωρίς 
προστάτες. Για μια Ελλάδα λεύτερη, κυρίαρχη, ανεξάρτητη, 
αντιιμπεριαλιστική και πραγματικά δημοκρατική με το Λαό 
και τα νιάτα της αφεντικά στον τόπο μας».
-γΣΕΕ: «Αντιδρώντας στις πολιτικές της τιμωρητικής λιτότη-
τας, της φτώχειας και της εξαθλίωσης τις οποίες συνεχίζει η 
κυβέρνηση με το 4ο μνημόνιο που ετοιμάζεται να ψηφίσει και 
να υλοποιήσει, χιλιάδες εργαζόμενοι, συνταξιούχοι, άνεργοι, 
νέες και νέοι, μετείχαν στη χθεσινή 24ωρη Γενική Απεργία της 
ΓΣΕΕ που μαζί με την ΑΔΕΔΥ και Κοινωνικούς και Επιστημο-
νικούς φορείς της χώρας, έδωσαν δυναμικό παρών στη συ-
γκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Κλαυθμώνος, μία από 
τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των τελευταίων ετών. Οι δια-
δηλωτές, μετά τις ομιλίες των συνδικαλιστικών τους εκπρο-
σώπων, πραγματοποίησαν μαζική πορεία στη βουλή, όπου 

αντιπροσωπεία επέδωσε ψήφισμα διαμαρτυρίας. Κάποιοι 
για πολλοστή φορά επιχείρησαν να αμαυρώσουν τον αγώνα 
των εργαζομένων, προκαλώντας επεισόδια στο κέντρο της 
Αθήνας, χωρίς ωστόσο να καταφέρουν να περιορίσουν τη 
μαζικότητα και τη δυναμικότητα της συγκέντρωσης. Την ίδια 
ώρα τη στήριξή του στον αγώνα των ελλήνων εργαζομένων 
και της ΓΣΕΕ, εξέφρασε και ο Γενικός Γραμματέας της Συνο-
μοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων, ο οποίος απέστειλε 
και σχετική επιστολή στον πρωθυπουργό. Στην επιστολή του 
ο κύριος Βισεντίνι τονίζει την έντονη διαφωνία όλων των 
Ευρωπαϊκών Συνδικάτων για τα μέτρα και τις πολιτικές που 
εφαρμόζονται στη χώρα μας, ενώ εκφράζει τη δυσαρέσκειά 
του για τις πρόσφατες δηλώσεις του Πρωθυπουργού στη 
Ρώμη, με τις οποίες απαξίωσε τον ρόλο των ελληνικών συν-
δικάτων. Η ΓΣΕΕ συνεχίζοντας τον αγώνα της ώστε να μπει 
οριστικό τέλος στις μνημονιακές πολιτικές που κατέστρεψαν 
κοινωνία και οικονομία, θα πραγματοποιήσει αύριο Πέμπτη 
18 Μαΐου και νέο Συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στις 18:30 στο 
Σύνταγμα. Όσο συνεχίζονται οι ίδιες βάρβαρες και καταστρο-
φικές πολιτικές τόσο θα συνεχίζεται με κάθε μέσο και τρόπο ο 
αγώνας των εργαζομένων».

Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας καλεί τα μέλη του 
σήμερα το απόγευμα στην πρωτή γραμμή των κινητοποιή-
σεων στην πλατεία Συντάγματος. Σε σχετική ανακοίνωση του 
ΣΠΜΕ σημειώνεται: «Φτάνει πια! Δεν έχω να πληρώσω, δεν 
έχω άλλα να δώσω! Πέμπτη, 18 Mαΐου, 7μμ., στην Πλατεία 
Συντάγματος! 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 ασφα-
λιστικό και τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο πολυνο-
μοσχέδιο που ψηφίζεται αυτήν την εβδομάδα στη Βουλή. Σε 
συνέχεια των αποφάσεων για συμμετοχή στις κινητοποιήσεις 
της πανελλαδικής γενικής απεργίας της Τετάρτης 17 Μαΐου, οι 
μεγαλύτεροι επιστημονικοί και επαγγελματικοί φορείς της χώ-
ρας θα συγκεντρωθούν την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, ημέρα 
συζήτησης και ψήφισης του πολυνομοσχεδίου στην Ολομέ-

λεια της Βουλής, στις 7:00 το απόγευμα, στην Πλατεία  Συ-
ντάγματος, προκειμένου να δείξουν έμπρακτα στους εκπρο-
σώπους του λαού ότι ο λαός δεν συμφωνεί με τα μέτρα που 
ψηφίζονται. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί θα συγκεντρωθούν 
μπροστά από την είσοδο του ξενοδοχείου Μεγάλη Βρετανία, 
στην Πλατεία Συντάγματος. 

 Η Ολομέλεια των προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων 
Ελλάδος, , αποφάσισε διήμερη πανελλαδική αποχή των δι-
κηγόρων από τα καθήκοντά τους για τις 17 και 18 Μαΐου 
2017, σε ένδειξη καθολικής αποδοκιμασίας του δικηγο-
ρικού σώματος προς τις νέες ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό, 
με τις οποίες, όπως σημειώνουν, επιβαρύνονται εκ νέου 
οι ήδη υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές των δικηγόρων. 
Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επίσης, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση, η Ολομέλεια αποφάσισε: 1) Την προσφυγή 
ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των διοικη-
τικών πράξεων που θα εκδοθούν σε εφαρμογή των νέων 
διατάξεων.  2) Την προσφυγή ενώπιον της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, λόγω παραβίασης του ενωσιακού δικαίου από 

τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Ειδικώς, από Δευτέρα 22 Μαΐου 
έως και Τρίτη 6 Ιουνίου, σε ό,τι αφορά τον ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑ-
ΕΠ και τον ΕΟΠΥΥ η Ολομέλεια αποφάσισε τα εξής:  α) Την 
αποχή των εμμίσθων δικηγόρων των ως άνω φορέων από 
όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και 
αφορούν την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου (σύνταξη 
γνωμοδοτήσεων, σχεδίων διοικητικών πράξεων, κ.λπ.). 
β) Στοχευμένη αποχή από δίκες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και 
του ΕΟΠΥΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου οι παραπάνω φορείς 
είναι ενάγοντες, αιτούντες, προσφεύγοντες ή ανακόπτοντες. 
Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναί-
ρεσης, αποχή από δίκες όπου ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΥΥ 
έχουν ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν 

ενάγοντες, αιτούντες, προσφεύγοντες ή ανακόπτοντες. Κατ’ 
εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται στις περι-
πτώσεις που ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΥΥ έχουν επιτύχει 
υπέρ αυτών προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει 
υπέρ αυτών αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το 
ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά). Ως προς την 
ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου υποθέσεις η Ολομέλεια 
αποφάσισε αποχή από όλες τις διαδικασίες, όπου ο ΕΦΚΑ, 
το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΠΥ έχουν ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή 
μέσο. 

Δυναμικό παρών από χιλιάδες εργαζόμενους στην 24ωρη γενική απεργία

Ο ΔΣΑ καλεί τους δικηγόρους να συμμετάσχουν την Πέμπτη, 18 Μαΐου 2017, στη συγκέντρωση όλων των επιστημονικών φορέων έξω από 
τη Βουλή, στις 7 μμ
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Να δημιουργηθεί κοινωνικό κίνημα για λιγότερους φόρους 
και λιγότερες εισφορές, πρότεινε ο Σταύρος Θεοδωράκης κατά 
τη συνάντηση που είχε στο γραφείο του στη Βουλή με τους 
προέδρους των επιστημονικών φορέων της χώρας. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το Ποτάμι, όπως είπε, στέκεται πάντα δίπλα 
στις παραγωγικές δυνάμεις, «αυτές που ο κ. Τσίπρας και ο 
ΣΥΡΙΖΑ δεν τις θεωρεί δικούς του ψηφοφόρους», προσέθεσε. 
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι πρόεδροι του Πανελλήνιου 
Ιατρικού Συλλόγου Μιχάλης Βλασταράκος, του Τεχνικού Επι-

μελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός και του Οικονομικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδας Κωνσταντίνος Κόλλιας, ενώ από Το 
Ποτάμι συμμετείχαν ο γραμματέας Κοινοβουλευτικού Έργου 
και βουλευτής Αττικής, Γιώργος Μαυρωτάς και ο διευθυντής 
της κοινοβουλευτικής ομάδας Νίκος Μηλαπίδης. Ο κ. Κόλλιας 
τόνισε ότι από την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου μέχρι 
σήμερα, 75.268 ελεύθεροι επαγγελματίες έχουν κλείσει τα 
μπλοκάκια τους. Ο κ. Βλασταράκος αναφέρθηκε στη μεγάλη 
διαρροή ιατρικού προσωπικού στο εξωτερικό, κοντά στους 

18.000 ιατρούς όπως είπε, 8.500 εξ αυτών στη Γερμανία και 
6.500 στην Αγγλία! «Από τα νοσοκομεία έχουν φύγει οι ενδι-
άμεσες ηλικίες ιατρών» παρατήρησε ο Σταύρος Θεοδωράκης. 
Το ίδιο συμβαίνει και με τους μηχανικούς συμπλήρωσε ο κ. 
Στασινός, λέγοντας ότι μεγάλος αριθμός μηχανικών έχει φύγει 
για Γερμανία, Αγγλία και αραβικές χώρες ενώ στάθηκε και στο 
φαινόμενο διαγραφής μελών από το ΤΕΕ, που πλέον έχει φτά-
σει τους 6.000 ετησίως.

Σε όλη τη χώρα, στην Αθήνα και στις επαρχιακές πόλεις 
στο πλαίσιο της χθεσινής 24ωρης γενικής απεργίας έγιναν 
κινητοποιήσεις, συγκεντρώσεις και πορείες και πραγμα-
τοποιούνται σήμερα, ενόψει της ψήφισης των μέτρων 
στη Βουλή νέα συλλαλητήρια διαμαρτυρίας, από φορείς 
εργαζομένων του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τους 
επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς. Οι αντιδρά-
σεις εκδηλώθηκαν και εντός Βουλής από εκπροσώπους 
φορέων, που κατέθεσαν τις θέσεις και τις προτάσεις τους 
στην αρμόδια επιτροπή. Ειδικότερα σύμφωνα με στοιχεία 
από το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνεται ότι:  

-δΣΑ προσφυγή στο ΣτΕ για το ασφαλιστικό : Το 
Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών 
παράλληλα με τη συμμετοχή των δικηγόρων στις κινητο-
ποιήσεις αποφάσισε να προσφύγει ενώπιον του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας κατά των διοικητικών πράξεων που θα 
εκδοθούν σε εφαρμογή των νέων διατάξεων και ενώπιον 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω παραβίασης του ενω-
σιακού δικαίου από τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις. Ακόμη, 
σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση, εξουσιοδοτήθηκε 
ο πρόεδρος του ΔΣΑ, αφού προηγουμένως ακούσει και 
σταθμίσει τις θέσεις που θα αναπτυχθούν στην αυριανή 
Ολομέλεια των πρόεδρων των Δικηγορικών Συλλόγων της 
χώρας, 16 Μαΐου, να τοποθετηθεί επί του ζητήματος της 
αποχής για την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017. Ο ΔΣΑ θα συντα-
χθεί με την απόφαση που θα λάβει η Ολομέλεια.

-Ο θέσεις του πανελληνίου Ιατρικού Συλλόγου για 
το πολυνομοσχέδιο στη Βουλή:  «Προβληματική» 
καθίσταται κάθε αναπτυξιακή προοπτική, με τις διατάξεις 
του Νομοσχεδίου, ανέφερε ο πρόεδρος του Πανελληνίου 
Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ) Μιχάλης Βλασταράκος, κατά τη 
συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Οικονο-
μικών στις συναρμόδιες Επιτροπές της Βουλής. Σύμφωνα 

με τον πρόεδρο του ΠΙΣ, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο προ-
καλεί επιπλέον «φόρτιση στην κοινωνία, μέσα από την πε-
ραιτέρω αφαίμαξη εισοδημάτων σε ένα ήδη δυσμενέστατο 
οικονομικό περιβάλλον». Όσον αφορά στον κλάδο των 
αυτοαπασχολούμενων γιατρών, «με το άρθρο 58 και την 
ένταξη των ασφαλιστικών εισφορών από 1.1.2018 (παρά 
την έκπτωση του 15%) στο ασφαλιστέο εισόδημα και φο-
ρολογητέο εισόδημα, δίνει καίριο πλήγμα στα μικρομεσαία 
ιατρεία και όχι μόνο. Αποτέλεσμα όλων αυτών είναι η 
αύξηση της ανεργίας, η υπαλληλοποίηση του γιατρού, η 
φοροδιαφυγή και η εισφοροαποφυγή και η μετανάστευση, 
με παράπλευρες απώλειες για το Υγειονομικό Σύστημα της 
χώρας. Είναι λυπηρό να βλέπεις το καλύτερο επιστημονικό 
προσωπικό να απορροφάται από άλλες χώρες», είπε ο κ. 
Βλασταράκος. Πρόσθεσε ότι για τους μισθωτούς του Δη-
μόσιου Τομέα, «με το άρθρο 10, η μείωση της έκπτωσης 
του φόρου από τα 1.900 ευρώ στα 1.250 ευρώ για τους 
άγαμους, ή 1.300 ευρώ με ένα παιδί, αποτελεί σοβαρή μεί-
ωση του εισοδήματος. Η μείωση του πρώτου φορολογι-
κού κλιμακίου από 22% σε 20% και της εισφοράς αλληλεγ-
γύης, δεν είναι ισχυρό αντιστάθμισμα στην επιβάρυνση». 
Αναφορικά με το ειδικό μισθολόγιο των γιατρών του ΕΣΥ, 
ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος, όπως ανέφερε έχει στη-
ρίξει, συνεχίζει να στηρίζει και έκανε παρέμβαση στο ΣτΕ 
υπέρ της ΟΕΝΓΕ για τις περικοπές του μισθολογίου μετά το 
2012, ζητώντας να επανέλθουν στα προ του 2012 επίπεδα. 
«Οι Νοσοκομειακοί γιατροί, μέσα στις δύσκολες συνθήκες 
που εργάζονται, χρειάζονται στήριξη για να μπορούν να 
ανταποκριθούν στα δύσκολα καθήκοντά τους», κατέληξε.

- Αντιαναπτυξιακές οι διατάξεις του Μεσοπρό-
θεσμου πλαισίου 2019 -2021 τόνισε η ΚΕδΕ στη 
Βουλή: Nα μην ψηφίσουν «τις αντιαναπτυξιακές διατάξεις 
του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου 2019 -2021», καλεί ο πρό-
εδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης τους βουλευτές όλων 

των κομμάτων. Χθες η ΚΕΔΕ κατέθεσε στην ολομέλεια 
της Βουλής τις θέσεις της , όπως αυτές διαμορφώθηκαν 
από τη έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής. 
Σύμφωνα με την ΚΕΔΕ, «αποδομείται ο Ν. 3852/2010, ο 
οποίος ορίζει τη χρηματοδότηση της Αυτοδιοίκησης», «οι 
υπολογισμοί είναι πρόχειροι», «διατηρείται η απαίτηση 
για εξωπραγματικά πλεονάσματα της ΤΑ», «μειώνονται 
κι άλλο οι δαπάνες για επενδύσεις» κ.α. Ο πρόεδρος της 
ΚΕΔΕ, υποστηρίζει ότι με τη συμφωνία αυτή « η Ελληνική 
Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι καταδικασμένη για τα επόμενα 
3-4 χρόνια σε μια αντιαναπτυξιακή λογική. Σε αντίθεση 
με τις Τοπικές Αυτοδιοικήσεις των υπολοίπων χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου τα ποσοστά χρηματοδοτήσεων 
ξεπερνούν το 8% του ΑΕΠ στην Ελλάδα σημειώνεται επι-
πλέον δραματική μείωση των πόρων της κατά 35%».

-Η γΣΕΒΕΕ  δυναμικά στις κινητοποιήσεις : Με με-
γάλη ανταπόκριση συμμετείχαν οι επαγγελματίες, έμποροι 
και βιοτέχνες στο κάλεσμα της ΓΣΕΒΕΕ για κλείσιμο των 
καταστημάτων και των επιχειρήσεων τους στις 17 Μαΐου, 
με κεντρικό μήνυμα «ΟΧΙ»: στα λουκέτα των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, στην αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, 
στο άνοιγμα των καταστημάτων τις Κυριακές. Οι μικρομε-
σαίοι έμποροι, επαγγελματίες και βιοτέχνες ένωσαν τις δυ-
νάμεις τους σε όλη τη χώρα αντιδρώντας στη λειτουργία 
των καταστημάτων τις Κυριακές αλλά και των γενικότερων 
προβλημάτων που βιώνουν όλοι οι επαγγελματίες όπως οι 
αυξημένες επιβαρύνσεις στο ασφαλιστικό, η αύξηση του 
ΦΠΑ, η μείωση του κύκλου εργασιών και κατανάλωσης, 
το φορολογικό

ΜΕ πΡΟΕδΡΟύΣ ΕπΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ φΟΡΕΩΝ ΤΗΣ χΩΡΑΣ ΣύΝΑΝΤΗΘΗΚΕ Ο ΣΤ. 
ΘΕΟδΩΡΑΚΗΣ 

ΙΣχύΡΕΣ ΑΝΤΙδΡΑΣΕΙΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΒΟύΛΗΣ γΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΤΟ 
ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΟ

«Κοινωνικό κίνημα για λιγότερους φόρους και εισφορές» πρότεινε ο επικεφαλής του Ποταμιού
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ΣύΛΛύπΗΤΗΡΙΑ δΗΛΩΣΗ ΤΟύ  πΡΟΕδΡΟύ ΤΟύ ΤΕΕ γΙΩΡγΟύ ΣΤΑΣΙΝΟύ γΙΑ ΤΟ 
ΘΑΝΑΤΟ ΤΟύ ΑΡΙΣΤΕΙδΗ ΑΛΑφΟύζΟύ

«ΕφύγΕ» ΑπΟ ΤΗΝ ζΩΗ  ΤΗΝ  ΤΕΤΑΡΤΗ 17 ΜΑΪΟύ,  ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 93 ΕΤΩΝ Ο ΑΡΙΣΤΕΙδΗΣ ΑΛΑφΟύζΟΣ

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός για το θάνατο του Αρι-
στείδη Αλαφούζου προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 
«Ο εκλιπών Αριστείδης Αλαφούζος υπήρξε φωτεινό παρά-
δειγμα και εξαίρετο μέλος της μεγάλης οικογένειας των ελ-
λήνων διπλωματούχων μηχανικών.  Ανήκει στην γενιά των 
τεχνικών επιστημόνων, που κατάφερε μέσα στις πιο σκληρές 
και αδυσώπητες για την Ελλάδα  και τους έλληνες συνθήκες 
της κατοχής και του πολέμου, να εισαχθεί με υποτροφία, να 
ολοκληρώσει επιτυχώς τις σπουδές του στο Εθνικό Μετσόβειο 
Πολυτεχνείο και να πρωτοστατήσει στην οικοδόμηση της με-

ταπολεμικής Ελλάδας.  Ο Αριστείδης Αλαφούζος ως πολιτικός 
μηχανικός και εργολήπτης είχε μακρά και επιτυχημένη δρα-
στηριότητα στην υλοποίηση σημαντικών και εμβληματικών 
ενεργειακών, λιμενικών, υδραυλικών, κτιριακών και άλλων 
έργων των προηγούμενων δεκαετιών, που συνέβαλαν απο-
φασιστικά στην ανόρθωση της χώρας. Παράλληλα σε όλο τον 
ενεργό βίο του, αξιοποιώντας τις αρετές της επιστημονικής 
γνώσης, της εξωστρέφειας, της σκληρής δουλειάς και της  
αποτελεσματικής προσπάθειας, στοιχεία που έχουν καθιερω-
θεί ως διαχρονικά συστατικά των ελλήνων διπλωματούχων 

μηχανικών, πέτυχε λαμπρά αποτελέσματα σε όλους τους 
τομείς της επιστημονικής, επαγγελματικής,  επιχειρηματικής 
ενασχόλησης του, προσφέροντας παράλληλα σημαντικό 
κοινωνικό έργο.  Εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδας (ΤΕΕ), ως θεσμοθετημένου τεχνικού συμβούλου της 
ελληνικής πολιτείας και φορέα του τεχνικού επιστημονικού 
κόσμου της χώρας, εκφράζω την θλίψη μου για την απώλεια 
του βετεράνου συναδέλφου πολιτικού μηχανικού Αριστείδη 
Αλαφούζου και τα θερμά συλλυπητήρια μου στην οικογένεια 
και τους οικείους του». 

Ο Αριστείδης Αλαφούζος υπήρξε πρότυπο δημιουργικού 
Έλληνα γράφει σε αφιέρωμα της για τον εκλιπόντα η «Κα-
θημερινή» και αναλυτικά σημειώνει ότι: Στον μακρό βίο του 
αγωνίστηκε στον στίβο των κατασκευών, του εφοπλισμού 
και τον εκδοτικό. Ανεδείχθη πρωταθλητής και στους τρεις. 
Φιλόδοξος, ανήσυχος και με στόχους από νεαρή ηλικία δεν 
έπαψε ποτέ να μοχθεί για το καλύτερο στοχεύοντας πάντα 
ψηλότερα, πάντα στην πρώτη γραμμή. Γεννήθηκε στην Οία 
της Σαντορίνης στις 9 Μαρτίου του 1924. Η οικογένειά του 
εγκαταστάθηκε στον Πειραιά το 1925 μετά την έκρηξη του 
ηφαιστείου. Ο ίδιος φοίτησε στο Β’ Γυμνάσιο Αρρένων Πειραι-
ώς με ιδιαίτερες επιδόσεις στα μαθηματικά. Τον Σεπτέμβριο 
του 1940 η οικογένεια μετακόμισε στην Αθήνα και συνέχισε 
το Γυμνάσιο στο Β’ Αρρένων Αθηνών και στη συνέχεια στο Η΄. 
Φιλοδοξούσε να εισαχθεί στη Σχολή Δοκίμων προκειμένου να 
συνεχίσει μετά την οικογενειακή παράδοση στη ναυτιλία. Με 
την Κατοχή όμως η Σχολή έκλεισε και ο ίδιος όρισε ως στόχο 
του την εισαγωγή του στο Πολυτεχνείο. Στις 14 Δεκεμβρίου 
1941 ο Ιωάννης Αλαφούζος, πατέρας του Αριστείδη, πέθανε 
και ο νεαρός Αριστείδης έπρεπε να δουλέψει για να εξασφαλί-
σει τα προς το ζην. Η πρώτη του δουλειά ήταν στη Μαλακάσα 
σε μια εταιρεία υλοτομίας. Την άνοιξη του 1943 σταμάτησε 
να δουλεύει για να προετοιμαστεί για τις εισαγωγικές του 
εξετάσεις στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο της Αθήνας. Το 
φθινόπωρο πέρασε στο Πολυτεχνείο με υψηλή βαθμολογία 
και έλαβε υποτροφία μέχρι το τέλος των σπουδών του. Το 
κύρος του ως αριστούχου φοιτητή του άνοιξε το δρόμο στις 
παραδόσεις μαθημάτων σε συμφοιτητές του. Οι σπουδές στο 
Πολυτεχνείο είναι κανονικής διάρκειας 5 ετών. Λόγω του 
Πολέμου όμως το Πολυτεχνείο έκλεισε για ένα χρόνο οπό-
τε οι σπουδές του Αριστείδη Αλαφούζου ολοκληρώθηκαν 
το 1949 χρονιά που αποφοίτησε ως Πολιτικός Μηχανικός. 
Διαβλέποντας εγκαίρως τις ανάγκες για την ανασυγκρότηση 
της Ελλάδας μετά τις καταστροφές του Πολέμου και του Εμ-
φυλίου ειδικεύτηκε στην υδραυλική, σε έργα οδοποιίας, σε 
κατασκευαστικές εργασίες, σε οικοδομικά, σιδηροδρομικά, 
λιμενικά και βιομηχανικά έργα. Τα τελευταία δύο χρόνια των 
σπουδών του εργάστηκε σε γραφείο πολιτικού μηχανικού. 

Από το 1949 έως το 1951 υπηρέτησε στο στρατό. Οι επιστη-
μονικές, οργανωτικές και ηγετικές ικανότητές του διαφάνηκαν 
και του ανατέθηκε η επίβλεψη κατασκευαστικών εργασιών 
στο λιμάνι του Πειραιά, στο Εργοστάσιο Λιπασμάτων και, στα 
τέλη του 1953, ανέλαβε την κατασκευή του συγκροτήματος 
νικελίου στη Λάρυμνα. Τον Αύγουστο του 1954, ο Αριστεί-
δης Αλαφούζος, λιτός και δημιουργικός, διαβλέποντας την 
προοπτική της ανοικοδόμησης είχε εξοικονομήσει δικά του 
κεφάλαια για να μπορεί να αναλαμβάνει έργα κατασκευής 
κατοικιών. Μέχρι το 1956 είχε αρκετή εμπειρία ώστε να λάβει 
άδεια που του επέτρεπε να υποβάλει προσφορές για μεγάλα 
δημόσια έργα. Το 1956 ίδρυσε την τεχνική εταιρεία «Αρι-
στείδης Αλαφούζος», η οποία αργότερα μετονομάστηκε σε 
«ΑΤΕ Εργων Α.Ε.» Η εταιρεία διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο 
στην ανοικοδόμηση της Ελλάδος. Τα κύρια έργα τα οποία 
ανέλαβε ήταν η πρώτη μονάδα παραγωγής ενέργειας στην 
Πτολεμαΐδα, στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλα σημαντικά έργα περι-
λαμβάνουν το ξενοδοχείο «Mont Parnes» στην Πάρνηθα, το 
ξενοδοχειακό συγκρότημα του Αστέρα στη Βουλιαγμένη και 
βασικά υδραυλικά και οδικά έργα υποδομής στις κοιλάδες του 
Νέστου και του Αξιού. Η εταιρεία συνέχισε τη λειτουργία της 
μέχρι τα τέλη του 1960 οπότε ο Αριστείδης Αλαφούζος σταμά-
τησε να εργάζεται ως πολιτικός μηχανικός. Κατά τη διάρκεια 
της στρατιωτικής δικτατορίας, 1967 – 1974, δεν ανέλαβε 
κανένα έργο και εγκατέλειψε την Ελλάδα. Παράλληλα από 
το 1964 ο Αριστείδης Αλαφούζος, ξεκινώντας τη δεύτερη 
μεγάλη σταδιοδρομία του, άρχισε να κάνει πραγματικότητα 
το εφηβικό όνειρο συνέχισης της οικογενειακής παράδοσης 
στη ναυτιλία σε μια εποχή μάλιστα που ο ναυτιλιακός κόσμος 
περνούσε σοβαρή κρίση. Ανέλαβε το ρίσκο, τόλμησε και το 
1965 αγόρασε το πρώτο του μεταχειρισμένο πλοίο και μέχρι 
το 1967 είχε συνολικά 5 μεταχειρισμένα φορτηγά. Άνοιξε 
γραφείο στο Λονδίνο όπου έμεινε μέχρι τον Απρίλιο του 1988. 
Παράλληλα είχε ανοίξει και γραφείο στο Τόκυο καθώς είχε 
αναπτύξει ισχυρούς δεσμούς με την ιαπωνική αγορά. Επίσης 
διατηρούσε γραφείο στη Μόσχα. Στα μέσα της δεκαετίας του 
’80 κατείχε 42 νεόκτιστα φορτηγά, κατασκευασμένα κυρίως 
στην Ιαπωνία. Ιδρυσε την Glafki (Hellas) Maritime Company 

και την Kyklades Maritime Corporation, οι οποίες από το 1980 
είναι μεταξύ των μεγαλύτερων ελληνικών ναυτιλιακών εται-
ρειών. Το 1985 ο Αριστείδης Αλαφούζος μπήκε στην αγορά 
των πετρελαιοφόρων, όταν εκμεταλλευόμενος την κρίση στη 
ναυτιλία αγόρασε 16 πετρελαιοφόρα ηλικίας 3-10 ετών, σε 
χαμηλό κόστος. Από τα τέλη του 1980 ξεκίνησε να παραγ-
γέλνει καινούργια πλοία, αποκτώντας 17 πετρελαιοφόρα. Το 
1988 ο Αριστείδης Αλαφούζος αγόρασε την εφημερίδα «Η 
Καθημερινή» και από την πλήρη παρακμή τη μετέτρεψε σε 
μια από τις ηγετικές πρωινές εφημερίδες της Ελλάδας, κυρίως 
όσον αφορά στην κυκλοφορία και την επιρροή στις πολιτικές 
και οικονομικές εξελίξεις της χώρας και με διεθνή φήμη. Το 
1998, «Η Καθημερινή» και η «International Herald Tribune» 
(η οποία ανήκε στους «New York Times») σύστησαν από κοι-
νού επιχείρηση για να εκδώσει την αγγλόφωνη καθημερινή 
έκδοση της “Καθημερινής” στην Ελλάδα, την Κύπρο και την 
Αλβανία με τίτλο «Kathimerini». Ο Αριστείδης Αλαφούζος 
ήταν νυμφευμένος με την Ελένη Αλαφούζου η οποία απεβί-
ωσε το 2012. Τα παιδιά τους είναι ο Γιάννης και ο Θεμιστοκλής 
. Απέκτησαν επτά εγγόνια. Η σχέση του Αριστείδη Αλαφούζου 
με την Σαντορίνη, παρά τις διεθνείς επιτυχίες του δεν άλλαξε• 
έμεινε, σε όλη τη διάρκεια του μακρού βίου του με την ίδια 
ένταση αγάπης που ένοιωθε γι’ αυτήν παιδί όταν παραθέρι-
ζε εκεί. Ιδιαίτερα η σχέση με τόπο καταγωγής του, την Οία, 
ήταν πολύ δυνατή. Επισκεπτόταν τη Σαντορίνη συχνά και 
είχε συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξή της: Ενα εργοστάσιο 
αφαλάτωσης το οποίο δώρισε το 1992 καλύπτει τις ανάγκες 
του χωριού σε νερό. Επίσης συμμετείχε έργω στην πολιτιστική 
ανάπτυξη του νησιού υποστηρίζοντας τις ανασκαφές των αρ-
χαίων πολιτισμών του Αιγαίου στο Ακρωτήρι. Είχε συμβάλει 
στην κατασκευή του μοντέρνου νοσοκομείου στο νησί. Στην 
Αθήνα ο Αριστείδης Αλαφούζος συνεισέφερε τα κεφάλαια για 
τη δημιουργία μιας εξωτερικής ογκολογικής κλινικής στο Πα-
νεπιστημιακό Νοσοκομείο Σωτηρία. Εφυγε αφήνοντας πίσω 
του το πρότυπο του αρίστου ανδρός.
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ΤΟ ΕΤΕΚ ΒΡΑΒΕύΕΙ ΤΗΝ πΡΟΕδΡΟ ΤΗΣ ΑΝΤΙπΡΟΣΩπΕΙΑΣ ΤΕΕ ΑΝΤΩΝΙΑ ΜΟΡΟπΟύΛΟύ

«ΚΑΜπΑΝΑΚΙ» ΑπΟ ΤΗΝ  ΕΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ γΙΑ ΤΙΣ ΚΑΘύΣΤΕΡΗΣΕΙΣ πΛΗΡΩΜΩΝ ΤΟύ δΗΜΟΣΙΟύ 

δΑΣΙΚΟΙ χΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΡγΑ πΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΕπΙΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΣύΝΑΝΤΗΣΗΣ  ΑΝ. ύπΕΝ ΚΑΙ ΕΝπΕ 

ΕφΚΑ: ΑΝΑΡΤΗΘΗΚΑΝ ΤΑ ΕΙδΟπΟΙΗΤΗΡΙΑ πΛΗΡΩΜΗΣ ΕΙΣφΟΡΩΝ ΑπΡΙΛΙΟύ 2017 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΩΝ 

Το Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ)  
αποφάσισε να βραβεύσει για την επιστημονική της συνει-
σφορά στο έργο αποκατάστασης του Ιερού Κουβούκλιου 
του Πανάγιου Τάφου, καθώς και την γενικότερη προσφο-
ρά της στο ΕΤΕΚ και την Κύπρο, την πρόεδρο της Αντιπρο-
σωπείας ΤΕΕ, καθ. ΕΜΠ Αντωνία Μοροπούλου και να την 
ανακηρύξει επίτιμο μέλος του. Ειδικότερα, σε έγγραφο του 
Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου προς την 
κ. Μοροπούλου  –που υπογράφει ο πρόεδρος  του ΕΤΕΚ 
Στέλιος Αχνιώτης- μεταξύ άλλων αναφέρεται: «Έχω την 

ιδιαίτερη τιμή να σας ανακοινώσω ότι το Γενικό Συμβούλιο 
του Επιμελητηρίου αποφάσισε ομόφωνα, μετά από εισή-
γηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου και σύμφωνα με 
το άρθρο 5 (ιδ) του Περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελη-
τηρίου Κύπρου Νόμου 224/1990-2012, να σας βραβεύσει 
για την επιστημονική σας συνεισφορά στην επιτυχή ολο-
κλήρωση του εξόχως σημαντικού έργου της αποκατάστα-
σης του Ιερού Κουβούκλιου του Πανάγιου Τάφου όπως και 
για την προσφορά σας στο ΕΤΕΚ, τον Κύπριο μηχανικό και 
τον τόπο μας γενικότερα και να σας ανακηρύξει επίτιμο μέ-

λος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου, 
με αναφορά στη συνολική σας πορεία και προσφορά ως 
επιστήμονα μηχανικού. Η ανακήρυξη θα γίνει στο πλαί-
σιο της Τελετής Απολογισμού του Επιμελητηρίου για την 
τριετία 2014-2017, τελετή στην οποία θα απονεμηθεί από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας κ. Νίκο Αναστασιάδη, το 
βραβείο Μηχανικής ΕΤΕΚ 2017» Σημειώνεται επίσης ότι . 
Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο Εκπαιδευτικό Πολιτιστικό 
Κέντρο του Επιμελητηρίου την Πέμπτη 18 Μαΐου 2017 στις 
19.00. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
κάλεσε χθες τις ελληνικές Αρχές να προσαρμόσουν 
την εθνική νομοθεσία με την κοινοτική οδηγία για την 
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών του 
Δημοσίου στις εμπορικές συναλλαγές. Συγκεκριμένα, 

στη συμπληρωματική προειδοποιητική επιστολή της 
προς τις ελληνικές Αρχές, η Επιτροπή εκτιμά ότι παρα-
βιάζονται οι οδηγίες της ΕΕ για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλα-
γές (οδηγία 2000/35 / ΕΚ όπως τροποποιήθηκε με την 

οδηγία 2011/7 /ΕΕ). Η Επιτροπή επισημαίνει, επίσης, ότι 
λαμβάνει υπόψη την πρόσφατη νομολογία σχετικά με το 
δικαίωμα προσφυγής σε ένδικα μέσα και δικαιώματα επί 
τόκων και αποζημιώσεων

Οι δασικοί χάρτες, τα αρδευτικά έργα και οι βιολογικοί 
καθαρισμοί βρέθηκαν στο επίκεντρο της χθεσινής, πο-
λύωρης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 
Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, στην οποία παρέστη 
ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης 
Φάμελλος, ο οποίος συζήτησε για όλα τα θέματα που 
αφορούν την Περιφερειακή Αυτοδιοίκηση και άπτονται 
του τομέα ευθύνης του. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. 
Φάμελλος ανακοίνωσε, μεταξύ άλλων, ότι βρίσκεται 
στο τελικό στάδιο η συλλογή υπογραφών για την έκδο-
ση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) σχετικά με 
την τιμολόγηση του νερού. Όπως είπε, βασικός στόχος 
είναι η ανάκτηση του κόστους να προέλθει μέσα από τη 
μείωση του κόστους λειτουργίας των Δημοτικών Επιχει-
ρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) και Οργανι-
σμών Εγγείων Βελτιώσεων κι όχι με αύξηση της τιμής. 
Η τιμολόγηση του νερού είναι απαραίτητη προϋπόθεση 
προκειμένου να μπορέσουν, κεντρικό κράτος και περιφέ-
ρειες, να ξεκινήσουν τις διαδικασίες για να προκηρύξουν 
νέα αρδευτικά έργα. Επίσης, ο κ. Φάμελλος δήλωσε ότι 
στο τέλος Ιουνίου πρόκειται να ολοκληρωθεί, σε τεχνικό 
επίπεδο, ο σχεδιασμός της πρώτης αναθεώρησης των 
σχεδίων διαχείρισης υδάτων σε επίπεδο λεκάνης απορ-
ροής ποταμού και θα ακολουθήσει δημόσια διαβούλευση 

το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Σε ό, τι αφορά τις εγκα-
ταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων, υπάρχει συνεργασία 
και πρόκειται να υπογραφεί επιτελική προγραμματική 
σύμβαση των συναρμόδιων υπουργείων, των Περιφε-
ρειών και των Δήμων, προκειμένου να προχωρήσει η 
κατασκευή νέων εγκαταστάσεων σε περίπου 200 οικι-
σμούς της χώρας άνω των 2.000 κατοίκων, συνολικού 
προϋπολογισμού που αγγίζει το 1 δισ. ευρώ. Ο ρόλος 
των Περιφερειών είναι νευραλγικής σημασίας, καθώς 
καλούνται να διαχειρισθούν μεγάλο μέρος του συνολικού 
προϋπολογισμού. Για τους δασικούς χάρτες, τα μέλη του 
ΔΣ της ΕΝΠΕ επισήμαναν ότι στην κατάρτισή τους δεν 
λήφθηκαν υπ’ όψη τα διαγράμματα αναδασμών και δια-
νομών, καθώς και άλλες διοικητικές πράξεις της Δασικής 
Υπηρεσίας (όπως άδειες εκχέρσωσης, παραχωρητήρια). 
Αποτέλεσμα αυτού είναι, εκτάσεις με νόμιμο τίτλο από 
αναδασμό ή διανομή (κληροτεμάχια) να φαίνονται ότι 
διέπονται από τις διατάξεις της Δασικής νομοθεσίας ή 
εκτάσεις με νόμιμες άδειες εκχέρσωσης και παραχωρητή-
ρια να φαίνονται ότι διέπονται και αυτές από της διατάξεις 
της Δασικής Νομοθεσίας. Επίσης, αγροτικές εκτάσεις του 
1945 οι οποίες σήμερα φαίνονται να είναι δασωμένες με 
κωδικό χαρακτήρα (ΑΔ), δηλαδή ήταν άλλης μορφής το 
1945, όμως σήμερα φαίνονται ως δασικές. Επειδή από το 

υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει δοθεί λύση 
να μη χρειάζεται υποβολή αντίρρησης μέχρι 12 Ιουνίου 
για τις εκτάσεις των αναδασμών και διανομών που έχουν 
τίτλο, αλλά φαίνονται στους δασικούς χάρτες ως δασικές 
ή χορτολιβαδικές (ορθοφωτοχάρτες του 1945), η ΕΝΠΕ 
ζήτησε να επιλυθεί το πρόβλημα χωρίς περαιτέρω επι-
βάρυνση των πολιτών. Από την πλευρά του ο υπουργός 
επισήμανε, ότι μια σειρά από τις προτάσεις που κατέθεσε 
εξ υπαρχής η ΕΝΠΕ στο θέμα των δασικών χαρτών, έχουν 
γίνει αποδεκτές από το υπουργείο, όπως η μείωση του 
κόστους των τελών αντίρρησης και η ατέλεια για τους 
ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού. Επίσης, τόνισε ότι η κυβέρνηση δε-
σμεύεται να διασφαλιστεί κάθε ευρώ από τις ευρωπαϊκές 
επιδοτήσεις στους αγρότες και τους κτηνοτρόφους και να 
μην υπάρξουν στρεβλώσεις στην οικονομία, την κοινω-
νία, τις υποδομές, το οικιστικό περιβάλλον, τη βιομηχανία 
και τον τουρισμό. Ακόμη δεσμεύτηκε να εξεταστούν και 
άλλα ζητήματα που έθεσαν τα μέλη του ΔΣ της ΕΝΠΕ και 
τα οποία προκύπτουν από τους δασικούς χάρτες, όπως το 
τεκμήριο κυριότητας και θέματα ιδιοκτησίας, τη δυνατό-
τητα διαχείρισης δασωμένων αγρών κα.

Αναρτήθηκαν στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες οι εισφορές 
Απριλίου 2017 των αγροτών, των αυτοαπασχολουμέ-
νων και των ελεύθερων επαγγελματιών, όπως ανακοί-
νωσε η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφά-
λισης (ΕΦΚΑ).Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την 

ανακοίνωση, καταληκτική ημερομηνία καταβολής είναι 
η Τετάρτη 31-05-2017. Την ίδια ημερομηνία θα πραγ-
ματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς, μέσω άμεσης 
χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή). Οι 
ασφαλισμένοι μπορούν να επισκεφθούν τον ιστότοπο 

του ΕΦΚΑ www.efka.gov.gr, προκειμένου να πληροφο-
ρηθούν αναλυτικά την εισφορά τους, να αντλήσουν την 
ταυτότητα πληρωμής ή να εκτυπώσουν το ειδοποιητή-
ριο πληρωμής, δεδομένου ότι δεν θα πραγματοποιηθεί 
ταχυδρομική αποστολή.

Καταληκτική ημερομηνία καταβολής η 31η Μαΐου
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ΕΛπΕ: ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΑ ΤΑ ΑπΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟύ πΡΩΤΟύ ΤΡΙΜΗΝΟύ ΤΟύ 2017

Σημαντικά βελτιωμένα αποτελέσματα, καθώς και 
αύξηση παραγωγής, πωλήσεων και εξαγωγών, με 
παράλληλη μείωση του δανεισμού, ανακοίνωσαν τα 
Ελληνικά Πετρέλαια για το πρώτο τρίμηνο του έτους. 
Σε αναλυτικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνεται ότι 
συγκεκριμένα, τα συγκρίσιμα κέρδη EBITDA (προ φό-
ρων, τόκων και αποσβέσεων) του Α’ τριμήνου ανέρ-
χονται σε 229 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 35% και τα 
συγκρίσιμα καθαρά κέρδη στα 126 εκατ. ευρώ, αυξη-
μένα κατά 80%, σε σχέση με το Α’ τρίμηνο του 2016, 
ενώ τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 
287,5%, στα 124 εκατ. ευρώ, από 32 εκατ. πέρυσι. Ει-

δικότερα, σύμφωνα με τα επίσημα αποτελέσματα:
- Η βελτιωμένη λειτουργία των διυλιστηρίων του 
Ομίλου οδήγησε σε αύξηση παραγωγής και πωλήσε-
ων κατά 11% και 16% αντίστοιχα, με τις συνολικές 
πωλήσεις να ξεπερνούν τα 4 εκατ. τόνους. Αύξηση 
σημειώθηκε σε όλες τις επιμέρους αγορές, με τις εξα-
γωγές να αυξάνονται κατά 18%, στα 2,2 εκατ. τόνους 
και τις πωλήσεις εσωτερικής αγοράς κατά 13% στα 
1,3 εκατ. τόνους, λόγω αύξησης μεριδίων αγοράς και 
ζήτησης για πετρέλαιο θέρμανσης. Η λειτουργία των 
διυλιστηρίων με αριστοποιημένη ποιότητα αργών, 
ενίσχυσε ουσιαστικά τα οικονομικά αποτελέσματα. 
Τα παραπάνω οδήγησαν σε αυξημένη υπερ-απόδοση 
έναντι των ενδεικτικών περιθωρίων, σε σχέση με τα 
προηγούμενα τρίμηνα.
- Τα πετροχημικά σημείωσαν την υψηλότερη τριμηνι-
αία λειτουργική κερδοφορία, παρά τη μικρή υποχώ-
ρηση των διεθνών περιθωρίων, ενώ και η εμπορία 
κατέγραψε αύξηση όγκων πωλήσεων και συνεισφο-
ράς στον Όμιλο.
- Η ζήτηση στην εσωτερική αγορά καυσίμων σημείω-
σε αύξηση 3% στο Α΄ τρίμηνο του 2017, με τον συνο-
λικό όγκο κατανάλωσης στα 1,8 εκατ. τόνους, επηρεα-
σμένη κυρίως από τις ψυχρότερες καιρικές συνθήκες. 
Οι πωλήσεις πετρελαίου θέρμανσης σημείωσαν αύξη-

ση κατά 11%, ενώ τα καύσιμα κίνησης κατέγραψαν 
συνολικά μείωση της τάξης του 2%. Η αδασμολόγητη 
αγορά σημείωσε επίσης αύξηση κατά 26%, με κύριο 
χαρακτηριστικό την αύξηση των πωλήσεων ναυτιλι-
ακών καυσίμων. 
- Ο συνολικός δανεισμός συνέχισε να μειώνεται κατά 
τα τελευταία τρίμηνα, ενώ η αποπληρωμή του ευ-
ρωομολόγου λήξης 2017, με επιτόκιο 8%, που έγινε 
στις 10 Μαΐου 2017, οδηγεί τον συνολικό δανεισμό 
του Ομίλου σε ακόμη χαμηλότερα επίπεδα. Ο καθαρός 
δανεισμός διαμορφώθηκε στα 1,8 δισ. ευρώ στο Α’ 
τρίμηνο του 2017. 
Αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις, τα ΕΛΠΕ σημει-
ώνουν ότι συνεχίζονται οι έρευνες για υδρογονάν-
θρακες στον Πατραϊκό Κόλπο, ενώ ολοκληρώθηκε 
και μονογραφήθηκε η σύμβαση μίσθωσης για τη 
θαλάσσια περιοχή 2 (επιχειρηματικό σχήμα από Total 
operator, Edison και ΕΛΠΕ) και είναι σε εξέλιξη η δια-
πραγμάτευση για τις θαλάσσιες περιοχές 1 και 10. Επί-
σης, οι συμβάσεις μίσθωσης για τις χερσαίες περιοχές 
«‘Αρτα-Πρέβεζα» και «ΒΔ Πελοπόννησος» αναμένεται 
να υπογραφούν στις επόμενες βδομάδες για να κυρω-
θούν στη συνέχεια από τη Βουλή. Αναφορικά με τον 
ΔΕΣΦΑ (τα ΕΛΠΕ ελέγχουν μέσω της ΔΕΠΑ το 35%) 
ο Όμιλος σημειώνει ότι σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, 
που κατέχει το υπόλοιπο 65%, εξετάζει τις εναλλακτι-
κές του, επιδιώκοντας τη μεγιστοποίηση της αξίας της 
συμμετοχής του. «Η ανοδική πορεία του Ομίλου ΕΛΠΕ 
συνεχίστηκε και το Α΄ τρίμηνο του 2017, με αυξημένες 
μάλιστα επιδόσεις. Η αριστοποίηση της εκμετάλλευσης 
των παραγωγικών δυνατοτήτων του συστήματος και 
η διαρκής ενίσχυση μας στην εσωτερική και διεθνή 
αγορά, σε συνδυασμό με τα υψηλά περιθώρια, οδή-
γησαν σε αυξημένες πωλήσεις κατά 67% και εξαγωγές 
κατά 18%, με τα δημοσιευμένα καθαρά κέρδη στα 
124 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 287,5%, σε σύγκριση 
με πέρυσι», επισημαίνει σε δηλώσεις του ο πρόεδρος 
των ΕΛΠΕ, Ευστάθιος Τσοτσορός και προσθέτει:  «Οι 
ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις και αποτελέσματα είχαν ως 
συνέπεια την αύξηση των λειτουργικών ταμειακών 
ροών κατά 48% και την παραπέρα μείωση του καθα-
ρού δανεισμού κατά 29%, με προφανή τη βελτίωση 
του ισολογισμού, επιβεβαιώνοντας τις προβλέψεις της 
αγοράς που προεξόφλησε τη θετική πορεία των ΕΛΠΕ 
και συνεχίζει να στηρίζει τη μετοχή, η οποία την 16-5-
2017 έφθασε στα 6,36 ευρώ αυξημένη κατά 119,31% 
έναντι της τιμής 2,90 ευρώ της 11-2-2016, όταν ση-
μειώθηκε χαμηλό έτους 2016 για το ΧΑΑ.

Ανάλογη είναι και η αύξηση της κεφαλαιοποίησης που 
έφθασε την 16-5-2017 στα 1.943 εκατ. ευρώ, προσθέ-
τοντας 1.058 εκατ. ευρώ στην αξία της εταιρείας σε 
σχέση με την κεφαλαιοποίηση τής 11-2-2016, σημει-
ώνοντας μετά από τέσσερα χρόνια καλύτερες επιδό-
σεις από τον ανταγωνισμό. Παράλληλα, ολοκλήρωσε 
την κατάρτιση του νέου «Πενταετούς Επιχειρησιακού 
Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης 2017-2021», το 
οποίο στοχεύει στην ενίσχυση του εξωστρεφούς προ-
σανατολισμού, της διεθνούς ανταγωνιστικότητας και 
της περαιτέρω βελτίωσης της χρηματοοικονομικής 
δομής του Ομίλου ΕΛΠΕ, με την υιοθέτηση θεμελιω-
δών στρατηγικών για την επιτάχυνση του ψηφιακού 
και ενεργειακού μετασχηματισμού του Ομίλου.  Στο 
πλαίσιο του πενταετούς προγράμματος, όπως σημει-
ώνεται στα αποτελέσματα, αφενός μεν ενισχύεται ο 
ισολογισμός, με την παραπέρα μείωση του δανεισμού 
κατά 500 εκατ. ευρώ και του ετήσιου χρηματοοικονο-
μικού κόστους περίπου κατά 50%, καθώς επίσης και 
με τη μείωση των υποχρεώσεων και παλαιών οφει-
λών κατά 550 εκατ. ευρώ, αφετέρου δε, δρομολογεί-
ται η βιώσιμη ανάπτυξη με επενδύσεις περίπου 1 δισ. 
ευρώ. Παράλληλα, οι θετικές επιδόσεις του Ομίλου 
αντικατοπτρίζονται στην ενίσχυση της μερισματικής 
πολιτικής σε όλη τη διάρκεια της 5ετίας 2017-2021, 
επισημαίνεται.  Εξάλλου, ο διευθύνων σύμβουλος των 
ΕΛΠΕ Γρηγόρης Στεργιούλης τόνισε τα εξής:  «Τα ΕΛΠΕ 
συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με σταθερά βή-
ματα. Σήμερα, ανακοινώνουμε ισχυρά λειτουργικά 
αποτελέσματα για ακόμη ένα τρίμηνο, ανώτερο σε 
κερδοφορία από τις εκτιμήσεις των ειδικών αναλυ-
τών, αλλά απολύτως ενδεικτικό της προσήλωσης στον 
στόχο να μετατρέψουμε τον Όμιλο Ελληνικά Πετρέλαια 
σε ενεργειακή ναυαρχίδα της ΝΑ Ευρώπης. Εκμεταλ-
λευόμαστε πλήρως τα υψηλά διεθνή περιθώρια διύ-
λισης, τις εμπορικές συμφωνίες που έχουμε συνάψει, 
την αριστοποίηση του εφοδιασμού, την αυξημένη 
συνεισφορά των διυλιστηρίων μας σε λειτουργικές 
επιδόσεις, ενώ παράλληλα ενισχύουμε διαρκώς την 
εμπορική μας θέση. Ανταποκρινόμαστε, με τη σειρά 
μας, στην εμπιστοσύνη με την οποία μας περιβάλλει 
η αγορά. Η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία όλων 
των εγκαταστάσεών μας και η βέλτιστη αξιοποίηση 
του καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού που δια-
θέτει ο Όμιλος, αποτελούν τα συγκριτικά μας πλεονε-
κτήματα».

Επενδύσεις 1 δις ευρώ δρομολογούν τα ΕΛΠΕ,  ανακοίνωσε  ο πρόεδρος του Ομίλου, Ε. Τσοτσορός.
Στόχος είναι να μετατραπεί ο Όμιλος ΕΛΠΕ σε ενεργειακή ναυαρχίδα της ΝΑ Ευρώπης τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος 
του Ομίλου  Γ. Στεργιούλης
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lamda developmeNt γΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ: «ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ξΕΚΙΝΗΣΟύΜΕ... ΑύΡΙΟ»
«Εμείς είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε ακόμη και ...αύριο, αν 
το Δημόσιο κάνει αυτά που πρέπει και ολοκληρώσει τις διαδι-
κασίες που του αναλογούν». Όπως γράφει  το protothema.
gr  αυτό δηλώνει η διοίκηση της Lamda Development για την 
επένδυση των 7 και πλέον δισ. ευρώ στην έκταση των 6.205 
στρεμμάτων του πρώην αεροδρομίου του Ελληνικού, από 
τα οποία 37 στρέμματα κρίθηκαν δασικά με απόφαση του 
αρμόδιου Δασάρχη την περασμένη εβδομάδα, εκεί όπου έχει 
χωροθετηθεί ένα από τα «τοπόσημα» της επένδυσης για τη 
δημιουργία ενός τουριστικού θέρετρου που θα περιλαμβάνει 
και το καζίνο. Όπως επεσήμαναν χαρακτηριστικά τα στελέχη 
του ομίλου χθες κατά τη διάρκεια της παρουσίασης της εται-
ρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών «πήραμε μέρος σε 
ένα διεθνή διαγωνισμό, υποβάλλοντας ένα συγκεκριμένο 
επιχειρηματικό σχέδιο και master plan, όπου προβλέπεται 
επακριβώς η δόμηση και όλα τα επιμέρους στοιχεία της επέν-
δυσης. Το συγκεκριμένο σχέδιο έχει εγκριθεί από το Ταμείο 
Αξιοποίησης της Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου κι έχει 
γίνει νόμος του κράτους και προβλέπει τη δημιουργία ενός 
τουριστικού θέρετρου, το οποίο μάλιστα αποτελεί ένα από 
τα βασικά στοιχεία της επένδυσης κι απευθύνεται κυρίως σε 
ξένους επισκέπτες της πόλης». Με βάση μάλιστα τους υπολο-

γισμούς του επιχειρηματικού σχεδίου που έχουν υποβάλει οι 
επενδυτές, η επένδυση μπορεί να προσελκύσει 1 εκατ. τουρί-
στες επιπλέον σε ετήσια βάση, ενώ «έχει προβλεφθεί, με βάση 
τη σύμβαση ένα μητροπολιτικό πάρκο 2.000 στρεμμάτων, 
αριθμός πολλαπλάσιος των 37 στρεμμάτων, τα οποία χαρα-
κτηρίζονται ως δασικά με τη σχετική απόφαση του Δασάρχη 
Πειραιά». Όπως ανέφεραν στους αναλυτές οι κ.κ. Αλέξανδρος 
Κοκκίδης, Διευθυντής Χρηματοοικονομικών & Επενδυτικών 
Σχέσεων και Βασίλης Μπαλούμης, Οικονομικός Διευθυντής, 
οι επενδυτές έχουν εφαρμόσει κάθε παράγραφο της σύμβα-
σης με το ελληνικό Δημόσιο, κάθε προαπαιτούμενο και το 
master plan έχει ήδη εγκριθεί, επομένως δεν είναι δυνατόν 
να μεταφερθεί η χωροθέτηση του τουριστικού θερέτρου. Ως 
θετικό για την επένδυση χαρακτηρίζεται το γεγονός ότι σε επί-
πεδο κυβέρνησης είναι επιθυμητό να προχωρήσει το project, 
ενώ και το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους έχει γνωμοδοτή-
σει ότι δεν πρόκειται για δασική έκταση. «Οι πρωτοβουλίες 
τώρα είναι στην πλευρά του ΤΑΙΠΕΔ και της Ελληνικό Α.Ε.»
-Η Lamda Malls: Oσον αφορά τη νέα εταιρεία Lamda Malls, 
στην οποία θα εισφερθούν αρχικά δύο από τα εμπορικά 
κέντρα του ομίλου, το Golden Hall στο Μαρούσι και το 
Mediteranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη κι εν συνεχεία το 

The Mall Athens στο Μαρούσι με τη συμμετοχή 32% ως 
ξένου επενδυτή της Varde Partners, τα στελέχη του ομίλου 
ανέφεραν ότι σύντομα η συναλλαγή θα ολοκληρωθεί. Το νέο 
σχήμα θα αποτελέσει ένα εξειδικευμένο χαρτοφυλάκιο στο 
κομμάτι των εμπορικών κέντρων και θα προχωρήσει σε εξα-
γορές με στόχο να φθάσει σε αξία το 1,5 δισ. ευρώ σε ενεργη-
τικό και να εισαχθεί στο Χ.Α., αυξάνοντας με τον τρόπο αυτό 
και την αξία συμμετοχής της ίδιας της Lamda Development. 
To νεο επιχειρηματικό σχήμα της Lamda Malls θα αναλάβει 
να υλοποιήσει και την επένδυση των 25 εκατ. ευρώ περίπου 
για την επέκταση του Golden Ηall, με τη δημιουργία του Μου-
σείου Ολυμπιακών Αγώνων, ενυδρείο, νέα καταστήματα, 
παιδότοποι κ.λ.π., το οποίο βρίσκεται ακόμη στο στάδιο των 
αδειοδοτικών διαδικασιών. Σημειώνεται ότι αυτή την στιγμή 
η πληρότητα των καταστημάτων στο The Mall Athens είναι 
στο 97%, στο Mediteranean Cosmos ίναι στο 99%, ενώ στο 
Golden Hall το αντίστοιχο ποσοστό είναι στο 98%. Ως προς 
το θέμα των περιβαλλοντικών εκκρεμοτήτων του Τhe Mall 
Athens, η εταιρεία αναμένει την ολοκλήρωση του Προεδρι-
κού Διατάγματος, προκειμένου να οδεύσει προς έγκριση από 
το Συμβούλιο της Επικρατείας.

δΙΟΡΘΩΣΗ ΣΤΗΝ ΚύΑ γΙΑ ΤΗΝ πΑΡΑχΩΡΗΣΗ ΑπΛΗΣ χΡΗΣΗΣ ΑΙγΙΑΛΟύ ΚΑΙ 
πΑΡΑΛΙΑΣ ΣΕ δΗΜΟύΣ

ΚΟζΑΝΗ: δΗΜΙΟύΡγΙΑ ΒΙΟΜΗχΑΝΙΚΗΣ πΕΡΙΟχΗΣ ΣΕ ΕΚΤΑΣΗ πΟύ πΑΡΑχΩΡΗΣΕ Ο δΗΜΟΣ

Την κινητοποίηση όλων των αιρετών της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης καθώς και των αρμόδιων υπηρεσιών 
των δήμων, προκειμένου να υλοποιηθούν τάχιστα οι 
αναγκαίες διαδικασίες για την υλοποίηση της Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) σχετικά με την «παρα-
χώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και 
παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων πο-
ταμών», ζητεί, με επιστολή του, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, 
Γιώργος Πατούλης. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι επίσης, 
ζητεί από τους συναρμόδιους υπουργούς οι προθε-
σμίες για τη διαδικασία παραχώρησης της απλής χρή-
σης αιγιαλού και παραλίας να είναι ενδεικτικές και όχι 

αποκλειστικές. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, γι’ 
αυτό το θέμα «υπήρξε ενημέρωση από το υπουργείο 
Εσωτερικών ότι θα υπάρξει τροποποίηση-διόρθω-
ση του άρθρου 6 της ΚΥΑ με αριθ. ΔΔΠ0007378/
0454ΒΕΞ2017/11.05.2017 (ΦΕΚ 1636/Β/2017) για 
τους χρόνους ολοκλήρωσης της διαδικασίας παρα-
χώρησης της απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας 
από τους δήμους σε τρίτους. Συγκεκριμένα, ως κατα-
ληκτική ημερομηνία προς του δήμους για τη σύναψη 
των συμβάσεων παραχώρησης για τις απευθείας πα-
ραχωρήσεις από τους δήμους και για την ανάρτηση 
των προκηρύξεων στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην παραχώρηση 

κατόπιν πλειοδοτικού διαγωνισμού, θα οριστεί η 23η 
Ιουνίου 2017, προκειμένου να αρθεί η αντίφαση μετα-
ξύ των οριζόμενων στο άρθρο 6 ημερομηνιών (31.5 
και 23.06). Με τη σχετική εξέλιξη, η σύναψη των συμ-
βάσεων της απευθείας παραχώρησης και η ανάρτη-
ση των προκηρύξεων στη Διαύγεια θα πρέπει να έχει 
ολοκληρωθεί από τις υπηρεσίες των δήμων μέχρι την 
23.06.2017, προκειμένου να παραχωρηθεί από τον 
Δήμο -και όχι από Περιφερειακές Υπηρεσίες του υπ. 
Οικονομικών- σε τρίτους το δικαίωμα απλής χρήσης 
αιγιαλού και παραλίας».

Με την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του δημάρ-
χου Κοζάνης, Λευτέρη Ιωαννίδη και της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ 
ολοκληρώθηκε η τυπική διαδικασία δημιουργίας 
Βιομηχανικής Περιοχής στην Κοζάνη. Με αυτόν τον 
τρόπο κλείνει μία εκκρεμότητα 20 ετών για τον Δήμο 
Κοζάνης -η ίδρυση της ΒΙΠΕ είχε ξεκινήσει το 1997- 
ενώ ανοίγει ο δρόμος για νέες επενδύσεις και δημι-
ουργία θέσεων εργασίας στην περιοχή. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Βιομηχανική Περιοχή θα εκτείνεται σε 
μία έκταση 680 στρεμμάτων που παραχώρησε ο Δή-
μος Κοζάνης και βρίσκεται σε πολύ κοντινή απόσταση 
από την περιοχή όπου θα μεταφερθεί ο Εμπορευμα-

τικός Σιδηροδρομικός Σταθμός με άμεση πρόσβαση 
στον κόμβο της Εγνατίας Οδού. «Μέσω της ανάπτυξης 
της ιδιωτικής οικονομίας προσβλέπουμε στη δημι-
ουργία πλούτου για την περιοχή μας, που δεν μπορεί 
πλέον να βασίζεται σχεδόν αποκλειστικά στην εκμε-
τάλλευση του λιγνίτη», σημείωσε ο κ. Ιωαννίδης και 
πρόσθεσε: «Δημιουργούμε τις κατάλληλες υποδομές, 
ώστε να έρθουν επενδύσεις και να δημιουργηθούν 
νέες θέσεις εργασίας». Από την πλευρά του, ο διευθύ-
νων σύμβουλος της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, Βρασίδας Ζάβρας, 
ανέφερε ότι η εταιρεία θα προχωρήσει άμεσα στην 
κατάθεση πολεοδομικής μελέτης και σε έργα συντή-

ρησης, εγκατάστασης ενεργειακών και τηλεπικοινω-
νιακών δικτύων, με στόχο την έναρξη λειτουργίας 
της ΒΙΠΕ σε έναν χρόνο από σήμερα. Τέλος, στο νέο 
επιχειρηματικό πάρκο θα υπάρχει δυνατότητα παρο-
χής καινοτόμων υπηρεσιών προς τις εγκατεστημένες 
επιχειρήσεις, όπως ευρυζωνικά δίκτυα και ασφάλεια 
χώρων. Σύμφωνα με τα στελέχη της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, θα 
δημιουργηθούν ειδικά χρηματοοικονομικά προϊόντα 
σε συνεργασία με την Τράπεζα Πειραιώς.
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ΤΗΝ ΑπΛΟύΣΤΕύΣΗ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ γΙΑ ΤΙΣ δΗΜΟΣΙΕΣ ΕπΕΝδύΣΕΙΣ ΣΤΟύΣ 
ΛΙΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟύΣ πΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΟύΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ  ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΕ 

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ γΙΑ ΤΟ ΝΕΟ πΡΟγΡΑΜΜΑ «ΕξΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»

ΣΤΗ ΜΑΛΤΑ Ο ύπΕΝ γΙΑ ΤΟ ΑΤύπΟ ΣύΜΒΟύΛΙΟ ύπΟύΡγΩΝ ΕΝΕΡγΕΙΑ

ΣύΛΛύπΗΤΗΡΙΑ γΙΑ ΘΑΝΑΤΗφΟΡΟ δύΣΤύχΗΜΑ

ΤΡΕΙΣ ύπΟΤΡΟφΙΕΣ γΙΑ ΜΟΝΟΕΤΕΣ ΜΕΤΑπΤύχΙΑΚΟ πΡΟγΡΑΜΜΑ ΣπΟύδΩΝ 

Την απλούστευση των κανόνων για τις δημόσιες επενδύσεις 
στους λιμένες και στους περιφερειακούς αερολιμένες της 
ΕΕ ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σε ρεπορτάζ του 
ΑΠΕ-ΜΠΕ σημειώνεται ότι με βάση τους νέους κανόνες της 
Επιτροπής, τα κράτη μέλη μπορούν τώρα να πραγματοποι-
ούν δημόσιες επενδύσεις σε περιφερειακούς αερολιμένες 
με κίνηση μικρότερη από 3 εκατομμύρια επιβάτες ετησίως 
χωρίς προηγούμενο έλεγχο εκ μέρους της Επιτροπής. Με 
τον τρόπο αυτό, εκτιμάται ότι θα διευκολυνθούν οι δημόσιες 
επενδύσεις σε περισσότερους από 420 αερολιμένες σε ολό-
κληρη την ΕΕ (που αντιπροσωπεύουν περίπου το 13 % της 
εναέριας κυκλοφορίας). Επίσης, ο νέος κανονισμός επιτρέπει 
στις δημόσιες αρχές την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών 
των μικρών αερολιμένων με κίνηση έως 200 000 επιβάτες 

ετησίως. Αυτοί οι μικροί αερολιμένες αντιπροσωπεύουν σχε-
δόν το ήμισυ του συνόλου των αερολιμένων στην ΕΕ, αλλά 
μόνο το 0,75 % της εναέριας κυκλοφορίας. Μολονότι αυτοί οι 
μικροί αερολιμένες μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη 
συνδεσιμότητα μιας περιοχής, δεν είναι πιθανό να νοθεύσουν 
τον ανταγωνισμό στην ενιαία αγορά της ΕΕ, εκτιμά η Επιτρο-
πή. Όσον αφορά τους λιμένες, τα κράτη μέλη μπορούν τώρα 
να πραγματοποιούν δημόσιες επενδύσεις ύψους έως και 150 
εκατ. ευρώ σε θαλάσσιους λιμένες και έως και 50 εκατ. ευρώ 
σε λιμένες εσωτερικής ναυσιπλοΐας χωρίς προηγούμενο 
έλεγχο εκ μέρους της Επιτροπής. Ο κανονισμός επιτρέπει στις 
δημόσιες αρχές την κάλυψη ορισμένων δαπανών. Η Επίτρο-
πος Μάργκρετ Βεστάγκερ, αρμόδια για την πολιτική ανταγω-
νισμού, δήλωσε: «Με τις σημερινές αλλαγές τα κράτη μέλη θα 

εξοικονομούν χρόνο και κόπο όταν επενδύουν στους λιμένες 
και αερολιμένες. Οι νέοι κανόνες επιτρέπουν στην Επιτροπή 
να εστιαστεί στα μέτρα κρατικών ενισχύσεων που έχουν τον 
μεγαλύτερο αντίκτυπο για τον ανταγωνισμό στο πλαίσιο της 
ενιαίας αγοράς, δηλαδή να είναι «μεγάλη στα μεγάλα θέματα 
και μικρή στα μικρά», προς όφελος όλων των ευρωπαίων 
πολιτών». Εξάλλου, ο νέος κανονισμός της Επιτροπής περι-
λαμβάνει ορισμένες απλουστεύσεις και στον τομέα του πολι-
τισμού. Η Επιτροπή θα εξετάζει μόνο τις υποθέσεις κρατικών 
ενισχύσεων που αφορούν μεγάλα ποσά ενισχύσεων για πολι-
τιστικά έργα και αθλητικές εγκαταστάσεις (και μόνο εάν τα εν 
λόγω μέτρα συνιστούν πράγματι κρατική ενίσχυση, πράγμα 
που δεν συμβαίνει στις περισσότερες περιπτώσεις).

Στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον» θα ανα-
φερθεί ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χα-
ρίτσης στην ημερίδα με θέμα «Κυκλική Οικονομία: Δημι-
ουργώντας αξία» που πραγματοποιείται την Παρασκευή 
19 Μαΐου, στη Θεσσαλονίκη, στο ξενοδοχείο Porto Palace 
με ώρα έναρξης 10 πμ. Γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Η ημερίδα 
οργανώνεται με την υποστήριξη της Αντιπροσωπείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και υπό την αιγίδα 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Συνδέ-

σμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Στην ημερίδα θα 
αναδειχθούν οι αρχές της κυκλικής οικονομίας, που βρί-
σκεται στην κορυφή των προτεραιοτήτων της αναπτυξια-
κής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και καλές 
πρακτικές επιχειρήσεων στον συγκεκριμένο τομέα. Στους 
εισηγητές της ημερίδας συμπεριλαμβάνονται εκτός από 
τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, 
ο επικεφαλής της Διοικητικής Μονάδας Πολιτικής Συνο-
χής και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων της 

Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Κομισιόν Γιώρ-
γος Κρεμλής και ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας του 
υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης Ευστάθιος Ζαφεί-
ρης. Επίσης θα συμμετέχουν επιχειρηματίες και τεχνοκρά-
τες (ανάμεσά τους εκπρόσωποι των εταιρειών ΒΙΟΧΑΛΚΟ, 
LafargeHolcim, Alumil, Isomat, Κουιμτζή, Biosolids, ΟΛΘ, 
ΕΥΑΘ, Αλεξάνδρεια Ζώνη Καινοτομίας, ΕΤΒΑ, GaiaΕπιχει-
ρείν, Ernst&Young), καθώς και ακαδημαϊκοί.

Για τη Βαλέτα της Μάλτας βρίσκεται ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, προκειμένου να 
συμμετάσχει στο άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας, 
που διοργανώνεται στο πλαίσιο της Μαλτέζικης Προεδρίας 

του Συμβουλίου της Ε.Ε. Βασικό θέμα συζήτησης στο Συμ-
βούλιο που πραγματοποιείται την Πέμπτη είναι το «Χειμερινό 
Ενεργειακό Πακέτο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Λόγω του 
ταξιδιού του στη Μάλτα, ο κ. Σταθάκης θα κάνει χρήση της 

Επιστολικής Ψήφου για το πολυνομοσχέδιο που αφορά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Το γραφείο Τύπου του υπουργείου ανακοίνωσε ότι ο Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, εκφρά-
ζει τη βαθύτατη θλίψη του για το θανατηφόρο δυστύχημα 
που συνέβη τη Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017, στο Ποδοχώρι Κα-

βάλας και στοίχισε τη ζωή του Παντελή Ρούσσου, ηλεκτροτε-
χνίτη του ΔΕΔΔΗΕ, κατά τη διάρκεια αποκατάστασης βλάβης 
στη Χαμηλή Τάση. Ο Υπουργός εκφράζει τα θερμά συλλυ-
πητήρια του και την αμέριστη συμπαράσταση του προς την 

οικογένεια του εκλιπόντος.

Τρεις υποτροφίες ύψους 15.000 ευρώ η κάθε μία, για μονο-
ετές μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιπέδου Master’s, 
για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, σε χώρα μέλος της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης (εκτός Ελλάδας), προκηρύσσει η Ελληνική 
Ένωση Προστασίας Θαλάσσιου Περιβάλλοντος - HELMEPA, 
τιμώντας τους αείμνηστους Γιώργο Π. Λιβανό, ιδρυτή της, 
καπετάν Βασίλη Κ. Κωνσταντακόπουλο, επίτιμο πρόεδρό 
της,και Σταύρο Νταϊφά, ιδρυτικό της μέλος. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ οι υποτροφίες είναι στους ακόλουθους κλάδους 
Ναυτιλιακές σπουδές, Περιβαλλοντικές επιστήμες και Ναυ-
πηγική - Θαλάσσια Μηχανική και Τεχνολογία. Δεκτοί ως 
υποψήφιοι είναι νέοι/ες μέχρι 27 ετών, οι οποίοι δεν λαμβά-

νουν υποτροφία από άλλη πηγή και είναι κάτοχοι πτυχίου 
Ελληνικού ΑΕΙ με βαθμό τουλάχιστον «Λίαν Καλώς» (7,5) 
δεόντως επικυρωμένο. Επίσης, λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος 
απόκτησης του πτυχίου και η σειρά κατάταξης μεταξύ των 
αποφοίτων της σειράς τους, για την οποία θα πρέπει να προ-
σκομίζεται σχετική βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής 
(πχ 15ος/η από 56), καθώς και η οικονομική τους κατάσταση. 
Άλλες απαραίτητες προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης 
είναι η προσκόμιση: 1) βεβαίωσης αποδοχής από το ξένο πα-
νεπιστήμιο. 2) πτυχίου ξένης γλώσσας ανάλογα με τη χώρα 
επιλογής για την πραγματοποίηση των σπουδών και συγκε-
κριμένα: Αγγλικά:Proficiency of Cambridge ή TOEFL ή IELTS, 

Γαλλικά: Superieur III ή Sorbonne II, Γερμανικά: Mittelstufe 
III, Ιταλικά/ Ισπανικά: Superiore. 3) συστατικών επιστολών 
δύο Καθηγητών του Α.Ε.Ι. από το οποίο ο/η υποψήφιος/α 
αποφοίτησε, 4) αντιγράφου εκκαθαριστικού σημειώματος 
οικ. έτους 2016, και 5) για τους άρρενες υποψηφίους, του 
πιστοποιητικού εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσε-
ων ή αναβολής της στρατολογίας λόγω σπουδών. Η αίτηση 
και τα απαραίτητα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν 
μέχρι 2 Ιουνίου 2017 στην Ελληνική Ένωση Προστασίας Θα-
λασσίου Περιβάλλοντος - HELMEPA, Περγάμου 5, Ν. Σμύρνη 
17121 (τηλ. 210 9343088) με την ένδειξη της συγκεκριμένης 
Υποτροφίας για την οποία υποβάλλονται.
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ΒΙΟΜΗχΑΝΙΩΝ γΙΑ ΕπΕΝδύΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ 

ΕΝΑΣ χΡΟΝΟΣ ΑπΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡξΗ ΚΑΤΑΣΚΕύΗΣ ΤΟύ ΤΑΡ - ΕΝΤΟΣ ΣΤΟχΟύ ΤΟ ΕΡγΟ

 ΣΤΟ 1,6% ΤΟΝ ΑπΡΙΛΙΟ ΤΟύ 2017 Ο πΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ , ΣύΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΗ eurostat

Οι επενδυτικές ευκαιρίες της Ελλάδας στο επίκεντρο της συ-
νάντησης του ΑΝ. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, με τον Γεν. 
Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Χημικών Βιομηχα-
νιών. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, συ-
ναντήθηκε χθες με τον Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού 
Συνδέσμου Χημικών Βιομηχανιών (CEFIC) κ. MarcoMensink 
και αντάλλαξαν απόψεις για ζητήματα που ενδιαφέρουν 
τη χημική βιομηχανία στην Ευρώπη, ιδίως την πρόταση 
αναθεώρησης της Οδηγίας για το Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών (ETS) και την πρόταση 
αναθεώρησης των Οδηγιών για τα στερεά απόβλητα. Στη 
συνάντηση συμμετείχε και ο Γενικός Διευθυντής του Συν-
δέσμου Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών κ. Σκαρλάτος. O 
Γενικός Διευθυντής της CEFIC σημείωσε την ανάγκη προ-
στασίας της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής βιομη-
χανίας, την εξέλιξη της παγκόσμιας αγοράς αξιολογώντας 
την απόδοση της Κίνας, των ΗΠΑ και των αναπτυσσόμενων 
χωρών, τα προβλήματα που δημιουργούνται από τις δυ-
σκολίες εφαρμογής του Κανονισμού REACH στα εισαγόμενα 
προϊόντα, τη σημασία της καινοτομίας για το μέλλον του 
κλάδου στην Ευρώπη και την ανάγκη εστίασης σε μέτρα τό-
νωσης της ζήτησης, όπως π.χ. ο κλάδος των κατασκευών 
και οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Συνεχάρη δε 

τον Έλληνα Υπουργό για τη δημιουργία του ειδικού ταμείου 
για την Ελλάδα στο πλαίσιο του ETS και τόνισε τις ευκαιρίες 
ανάπτυξης που μακροπρόθεσμα παρουσιάζει η κυκλική 
οικονομία και ιδίως η χημική ανακύκλωση των πλαστι-
κών, εφόσον διαμορφωθούν οι κατάλληλες οικονομικές 
συνθήκες. Επίσης, ο κ. MarcoMensink ενημέρωσε τον Ανα-
πληρωτή Υπουργό σχετικά με τα προβλήματα και τις προ-
οπτικές της ευρωπαϊκής χημικής βιομηχανίας σε σχέση με 
το διεθνές περιβάλλον (συμπεριλαμβανομένου του Brexit) 
καθώς και τις επενδυτικές δυνατότητες του κλάδου. Ο Αν. 
ΥΠΕΝ επανέλαβε την πάγια ελληνική θέση για προστασία 
της ανταγωνιστικότητας σε συνδυασμό με την περιβαλλο-
ντική απόδοση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, που σημαίνει 
τη στήριξη από πλευράς μας των προτεινόμενων διατάξεων 
του ETS για την προστασία ορισμένων βιομηχανιών που εί-
ναι ευάλωτες σε διαρροή άνθρακα. Υπενθύμισε, επίσης, τη 
στήριξη της Ελλάδας στις προτάσεις του Ευρωκοινοβουλί-
ου για περαιτέρω ενίσχυση του Ταμείου Καινοτομίας και 
διατήρησης των ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων 
για την έρευνα και ανάπτυξη. Επιπλέον, τόνισε το ενδιαφέ-
ρον της ελληνικής πλευράς για επενδύσεις στον πρωτογενή 
και δευτερογενή τομέα αφού μόνο μέσα από την πραγματι-
κή αύξηση της παραγωγής και του πραγματικού προϊόντος, 
που παράγεται στην Ελλάδα, μπορεί η χώρα να αυξήσει 

την απασχόληση και να βγει οριστικά από την οικονομική 
κρίση. Ο Αν. ΥΠΕΝ επεσήμανε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη 
της χημικής βιομηχανίας, ενός κλάδου που στην Ελλάδα 
αποτελεί το 7% της βιομηχανίας με 400 εταιρίες εκ των 
οποίων το 95% μικρομεσαίες, απασχολεί 16.000 εργαζόμε-
νους και παρέχει το 13% του συνόλου των εξαγωγών της 
χώρας, μπορεί να συνυπάρχει με την προστασία του περι-
βάλλοντος. Η πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την αυστηρή 
τήρηση των όρων και προϋποθέσεων για την προστασία 
του περιβάλλοντος με ομοιόμορφο τρόπο απέναντι σε όλες 
τις βιομηχανίες. Τέλος, συμφωνήθηκε ότι είναι αναγκαίο 
να διατηρείται ανοιχτός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ της 
ελληνικής πολιτείας και του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Χη-
μικών Βιομηχανιών προκειμένου να υπάρχει καλύτερη κα-
τανόηση, αφενός της ελληνικής πραγματικότητας και των 
επενδυτικών ευκαιριών που υπάρχουν και, αφετέρου, των 
θεμάτων που απασχολούν τη χημική βιομηχανία, έτσι ώστε 
να εμπεδώνεται κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης που είναι 
απαραίτητη βάση για την προσέλκυση επενδύσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό, συμφωνήθηκε να εξεταστούν από κοινού οι 
τρόποι ανάδειξης των επενδυτικών ευκαιριών στους τομείς 
αρμοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας (περιβάλλον, κατασκευές, ενέργεια, εξόρυξη κλπ.) και 
προσέλκυσης επενδύσεων της χημικής βιομηχανίας.

Το 41% των εργασιών για την κατασκευή του Διαδριατικού 
Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP) έχει ήδη ολοκληρωθεί και 
το έργο βρίσκεται εντός χρονοδιαγράμματος προκειμένου 
οι πρώτες παραδόσεις αερίου να γίνουν το 2020, επισημαί-
νει η Κοινοπραξία κατασκευής του αγωγού με αφορμή τη 
συμπλήρωση ενός χρόνου από την έναρξη των κατασκευα-
στικών εργασιών. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει, επιπλέον, ο στόχος 
για το επόμενο δωδεκάμηνο (έως τον Μάιο του 2018) είναι 
να έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός και η διαμόρφωση της 
όδευσης σε Ελλάδα και Αλβανία, καθώς και να έχει τοπο-
θετηθεί στο έδαφος (και καλυφθεί με χώμα) το 67% των 
συγκολλημένων αγωγών. Σύμφωνα με τα στοιχεία για την 
πρόοδο κατασκευής του έργου:
-Οι ανάδοχες εταιρίες του TAP έχουν καθαρίσει το 49% της 
όδευσης του αγωγού σε Ελλάδα και Αλβανία (371 χλμ. από 

σύνολο 765 χλμ.). Επίσης, το 22,6% των συγκολλημένων 
χαλύβδινων σωληναγωγών βρίσκονται ήδη στο έδαφος.
-Στην Ιταλία, οι εργασίες συνεχίζονται με τα πρώτα ελαιό-
δενδρα να έχουν αποθηκευθεί προσωρινά, έτσι ώστε να ξε-
κινήσει μέσα στο χρόνο η κατασκευή μικρο-τούνελ μήκους 
1,5 χλμ.
-Περίπου 68,5% των συνολικά 55.000 σωληναγωγών που 
θα χρησιμοποιηθούν για τον αγωγό έχουν παραληφθεί σε 
Ελλάδα, Αλβανία και Ιταλία.
-Περισσότεροι από 5.200 άνθρωποι εργάζονται για το έργο 
στις φιλοξενούσες χώρες, με ποσοστό άνω του 85% να 
αφορά σε τοπικό προσωπικό.
Σε δηλώσεις του ο Διευθύνων Σύμβουλος του TAP, κ. Ian 
Bradshaw, επισημαίνει ότι: «Είμαστε εντός στόχου ώστε οι 
πρώτες παραδόσεις αερίου από το Shah Deniz II να γίνουν 

το 2020, αποτελώντας ενεργό κομμάτι του ευρωπαϊκού 
ενεργειακού δικτύου, και διευκολύνοντας πιο ανταγωνιστι-
κή και ασφαλή ενέργεια να φτάσει σε νοικοκυριά κι επιχει-
ρήσεις» και προσθέτει: «Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από 
το ότι σήμερα περίπου 173 χλμ. συγκολλημένων χαλύβδι-
νων σωληναγωγών -δηλαδή περί τις 21 φορές η έκταση 
του έργου στην Ιταλία- έχουν τοποθετηθεί σε ελληνικό κι 
αλβανικό έδαφος. Ο ΤΑΡ εξάλλου διατηρεί τη δέσμευσή 
του να αποκαταστήσει τη γη στην αρχική της ή σε καλύτερη 
κατάσταση. Ένα έργο αυτής της κλίμακας και αυτού του 
μεγέθους πρόκειται να αντιμετωπίσει καθημερινές προκλή-
σεις. Είμαστε, ωστόσο, κατάλληλα προετοιμασμένοι να τις 
αντιμετωπίσουμε συνεργαζόμενοι στενά με τις ομάδες και 
το δίκτυο διανομής μας, μαζί με τις τοπικές κοινότητες».

Στο 1,6% διαμορφώθηκε τον Απρίλιο του 2017 ο πληθω-
ρισμός στην Ελλάδα, από 1,7% το Μάρτιο, σύμφωνα με 
στοιχεία της Eurostat που δόθηκαν σήμερα στη δημοσι-
ότητα στις Βρυξέλλες. Τον Απρίλιο, ο πληθωρισμός στην 
Ευρωζώνη ανήλθε στο 1,9%, έναντι 1,5% το Μάρτιο 
και στην ΕΕ στο 2% από 1,6% αντιστοίχως. Ένα χρόνο 
πριν, τον Απρίλιο του 2016, στην ευρωζώνη και στην ΕΕ 
σημειώθηκε αποπληθωρισμός (-0,2%) και στην Ελλάδα 

(-0,4%). Σε ετήσια βάση (Απρίλιος 2016 - Απρίλιος 2017), 
ο χαμηλότερος δείκτης πληθωρισμού καταγράφηκε στη 
Ρουμανία (0,6%), στην Ιρλανδια (0,7%) και στη Σλοβακία 
(0,8%). Οι υψηλότεροι δείκτες σημειώθηκαν στην Εσθονία 
(3,6%), στη Λιθουανία (3,5%) και στη Λετονία (3,3%). Σε 
σχέση με το Μάρτιο του 2017 ο ετήσιος πληθωρισμός ση-
μείωσε πτώση σε έξι κράτη-μέλη, παρέμεινε σταθερός σε 
τρία κράτη-μέλη και αυξήθηκε σε δεκαεννέα κράτη-μέλη. 

Οι μεγαλύτερες αυξήσεις στις τιμές αγαθών και υπηρεσιών, 
σε ετήσια βάση, στην Ευρωζώνη, καταγράφηκαν στα καύ-
σιμα και στις μεταφορές (+0,39 ποσοστιαίες μονάδες) και 
στο πετρέλαιο θέρμανσης και στις τηλεπικοινωνίες (+0,11 
ποσοστιαίες μονάδες).
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ΣΤΟ 1/4 ΤΟύ ΑΕπ ύπΟΛΟγΙζΕΤΑΙ Η ΣΚΙΩδΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ, 
ΣύΜφΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕύΝΑ
Στο 25% του επίσημου ΑΕΠ υπολογίζεται ότι κινείται 
κατά μέσο όρο η σκιώδης οικονομία* στην Ελλάδα, 
η οποία εκτιμάται ότι έχει αυξηθεί, παρότι οι έμμεσες 
μετρήσεις την εμφανίζουν μειωμένη στο 23,5%-24% 
τα τελευταία χρόνια, για λόγους που σχετίζονται μετα-
ξύ άλλων με στατιστικά σφάλματα ή/και ανακρίβειες 
των έμμεσων μεθόδων μέτρησης (για παράδειγμα, 
δεν λαμβάνεται υπόψη η επίδραση των μεταναστευ-
τικών ροών). Σε αναλυτικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ 
σημειώνεται ότι τα παραπάνω υποστήριξε ο καθηγητής 
Βασίλης Βλάχος, διδάσκων του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, 
παρουσιάζοντας σε συνέντευξη Τύπου τα ευρήματα υπό 
εξέλιξη έρευνας του Παρατηρητηρίου Σκιώδους Οικο-
νομίας, που πραγματοποιήθηκε σε πανελλαδικό δείγμα 
15.000 ατόμων, στο πλαίσιο έργου του ερευνητικού 
προγράμματος «Θαλής». Σύμφωνα με τον κ.Βλάχο, 
βασικοί παράγοντες αύξησης του φαινομένου είναι η 
αίσθηση μη ανταποδοτικότητας των φορολογικών βα-
ρών και έλλειψης δικαίου στην κατανομή τους, αλλά και 
οι ανεπαρκείς έλεγχοι. Εντυπωσιακό πάντως είναι και το 
ποσοστό όσων δεν πληρώνουν φόρους και εισφορές 
...από ιδεολογία (υπολογίζεται γύρω στο 10%-20%), 
ενώ υψηλή εμφανίζεται γενικότερα η αδήλωτη εργασία.

 -Στη σκιώδη οικονομία προστρέχουν επτά 
στους δέκα άνεργοι: Βάσει των ευρημάτων της με-
λέτης, το ποσοστό των ερωτηθέντων που συμμετέχουν 
στη σκιώδη οικονομία κυμαίνεται κατά μέσο όρο γύρω 
στο 60% κι απογειώνεται στο 71,6% στην περίπτωση 
των ανέργων. Τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 64,6% για 
τους εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα, 61,3% για τους 
συνταξιούχους, 60,7% για τους αυτοαπασχολούμενους, 
57,3% για τους επιχειρηματίες και 51,8% για τους δη-
μόσιους υπαλλήλους. Οι επιχειρηματίες συγκεντρώνουν 
το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ όσων κρίνουν ότι η δρα-
στηριότητα στη «σκιά» της οικονομίας είναι δικαιολογη-
μένη (52,4%), ενώ ακολουθούν: αυτοαπασχολούμενοι 
(50,4%), άνεργοι (46,7%), εργαζόμενοι στον ιδιωτικό 
τομέα (42,5%), δημόσιοι υπάλληλοι (32,4%) και συντα-
ξιούχοι (30,7%). 

   -γιατί φοροδιαφεύγουν: Ως προς τα αίτια, τέσσε-
ρις στους δέκα Ελληνες θεωρούν τη δραστηριότητα στη 
σκιώδη οικονομία ώς δικαιολογημένη, για λόγους που 
σχετίζονται (πολλαπλές απαντήσεις) με τη μη ανταποδο-
τικότητα του υψηλού φορολογικού βάρους που επωμί-
ζονται οι φορολογούμενοι (82,3%), την άδικη κατανο-
μή του (77,1%) και τη χαμηλή ποσότητα και ποιότητα 
των δημόσιων υπηρεσιών (72%). Ποσοστό 46,6% των 

ερωτηθέντων «κοιτάζει» τι πράττουν οι γύρω του, πριν 
αποφασίσει αν τελικά θα πληρώσει τους φόρους, περί-
που το 42% εκτιμά ότι η ηθική αποθαρρύνει τη φοροδι-
αφυγή και 73,9% πιστεύει ότι το ίδιο κάνουν τα υψηλά 
πρόστιμα. 
 «Η συμμετοχή στη σκιώδη οικονομία προσδιορίζεται 
από τη διαφορά (σε μηνιαία βάση) ανάμεσα στα (επί-
σημα) έσοδα και τα έξοδα του νοικοκυριού. Το έλλειμμα 
αυξάνει τις πιθανότητες συμμετοχής στη σκιώδη οικονο-
μία (είτε μείωση των εξόδων από την π.χ. αγορά προϊό-
ντων δίχως την έκδοση απόδειξης είτε αύξηση των εσό-
δων από μη δηλωμένο εισόδημα). Η μεγάλη συμμετοχή 
στη σκιώδη οικονομία, παρά το γεγονός ότι οι πολίτες 
δηλώνουν ότι οι έλεγχοι την αποθαρρύνουν, σημαίνει 
ότι οι πολίτες θεωρούν την πιθανότητα ελέγχου πάρα 
πολύ μικρή» υπογραμμίζει ο κ.Βλάχος.

-ύψηλά ποσοστά αδήλωτης εργασίας:  Όσον 
αφορά την αδήλωτη εργασία, η ανάλυση των δεδομέ-
νων που συγκέντρωσε το Παρατηρητήριο Σκιώδους 
Οικονομίας καταδεικνύει σύμφωνα με τον κ.Βλάχο υψη-
λά ποσοστά τόσο πλήρως αδήλωτης, όσο και μερικώς 
αδήλωτης εργασίας. Για τη μερικώς δηλωμένη εργασία, 
η ανάλυση των δεδομένων καταδεικνύει ότι αυτή επι-
κρατεί στην περίπτωση, πρώτον, του συνδυασμού της 
έλλειψης ελέγχων και του μεγέθους των φορολογικών 
και ασφαλιστικών εισφορών και, δεύτερον, των διαθέ-
σιμων αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης κάτω των 
30 ετών (υψηλή προφορά- χαμηλή ζήτηση, με αποτέ-
λεσμα πολλοί πτυχιούχοι να εργάζονται στη σκιώδη 
οικονομία και μάλιστα σε θέσεις εργασίας πολύ χαμηλό-
τερων προσόντων από τα δικά τους).

προτάσεις: Κατά τον κ.Βλάχο, αν οι δραστηριότητες 
της σκιώδους οικονομίας μεταφέρονταν επιτυχώς στην 
επίσημη, αυτό θα σήμαινε αύξηση του ΑΕΠ και θα εναρ-
μονιζόταν με την κοινοτική στρατηγική «Ευρώπη 2020» 
για την οικονομική ανάπτυξη/κοινωνική ένταξη. «Δυ-
στυχώς η πολιτεία θεσπίζει πολιτικές με στόχο την πάτα-
ξη της φοροδιαφυγής, οι οποίες εστιάζουν στην παύση 
-κατάργηση- των δραστηριοτήτων της σκιώδους οικο-
νομίας και όχι στη μεταφορά τους στην επίσημη οικονο-
μία» υπογράμμισε και πρόσθεσε ότι αν η Ελλάδα θέλει να 
μεταφέρει τις δραστηριότητες της σκιώδους οικονομίας 
στην επίσημη, αντί να τις καταργήσει, με ό,τι αυτό συνε-
πάγεται για την ανάπτυξη, θα πρέπει να εστιάσει μεταξύ 
άλλων στα εξής πεδία:
-Στη θέσπιση κανόνων για την εξασφάλιση της σταθερό-
τητας του φορολογικού πλαισίου
-Στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου α)για την φο-

ροδιαφυγή (για παράδειγμα, δεν είναι θεμιτό να ταυτί-
ζεται ο οφειλέτης βεβαιωμένων φόρων ως φοροφυγάς) 
και β)για την τόνωση του περί δικαίου αισθήματος (π.χ. 
με άρση βουλευτικής ασυλίας ή κατάργηση του ακατα-
δίωκτου σε περίπτση φοροδιαφυγής)
-Στην αύξηση των ελέγχων τόσο στον αριθμό όσο και 
στην αποτελεσματικότητά τους και στη θέσπιση ειδικών 
φορέων/ομάδων εργασίας για τους ελέγχους αυτούς 
(ειδικευμένες ομάδες εργασίας θα πρέπει να αναλαμ-
βάνουν τον έλεγχο μικρών επιχειρήσεων, μεσαίων, 
μεγάλων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών 
οι οποίοι δεν απασχολούν προσωπικό, καθώς ο τρόπος 
φοροδιαφυγής και εισφοροδιαφυγής διαφοροποιείται). 
Παράλληλα προτείνεται η μείωση των φορολογικών 
συντελεστών, με τρόπο που δεν θα αφορά τις συμφω-
νίες στο πλαίσιο του προγράμματος δημοσιονομικής 
προσαρμογής. «Για παράδειγμα, να είναι αφορολόγητες 
οι «νέες επενδύσεις εκ του μηδενός (Greenfield)» για 
ορισμένη χρονική περίοδο» κατέληξε.

Περισσότερα στοιχεία θα παρουσιαστούν στη διάρ-
κεια του Διεθνούς Συνεδρίου με τίτλο «International 
Conference on International Business 2017» (ICIB2017) 
από τις 18 έως τις 21 Μαΐου 2017, που συνδιοργανώ-
νει το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, στους χώρους του 
ξενοδοχείου Grand Hotel Palace. Κατά τη διάρκεια του 
Συνεδρίου ICIB2017 θα διεξαχθούν και τρία πάνελ του 
Κέντρου Αριστείας Jean Monnet «Research on Crucial 
Issues of European Integration» με θέματα που αφο-
ρούν τρεις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στον δημοσιονομικό, τραπεζικό και επενδυτικό 
τομέα._

 -Σημειώσεις: 
   *Η σκιώδης οικονομία περιλαμβάνει τις παράνομες 
δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των 
νόμιμων αγαθών και υπηρεσιών και όχι τις παράνομες 
δραστηριότητες που συνεπάγονται την παροχή των πα-
ράνομων αγαθών και υπηρεσιών
   **Στην Ελλάδα παρατηρείται (έμμεση έρευνα) ότι η 
σκιώδης οικονομία μειώθηκε τα τελευταία χρόνια (πε-
ρίπου 23,5%-24%). Η μείωση αποδίδεται σε στατιστικά 
σφάλματα ή/και ανακρίβειες των έμμεσων μεθόδων 
μέτρησης, 
στη μετεγκατάσταση των ελληνικών επιχειρήσεων σε 
γειτονικές χώρες της ΕΕ με χαμηλότερα ποσοστά φο-
ρολογίας και στην αύξηση της χρήσης της πιστωτικής/
χρεωστικής κάρτας πληρωμών.
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Μία πρωτόγνωρη σε αξία εισπρακτική «επίθεση» στον 
επιχειρηματικό κόσμο αποκαλύπτουν τα αναλυτικά 
δεδομένα των Εαρινών Εκτιμήσεων της Κομισιόν. Κα-
ταγράφουν ιστορικό ρεκόρ φόρων στην παραγωγή και 
στις εισαγωγές τόσο φέτος όσο και το 2018: φτάνουν σε 
αξία στα 31,8 δισ. ευρώ το 2018, από 30,7 δισ. ευρώ 
φέτος 30 δισ. ευρώ το 2016, αλλά και μόλις 25,5 δισ. 
ευρώ το επίσης «πλεονασματικό» έτος 2013.
Τα στοιχεία δείχνουν πόσο «άνιση» γίνεται, κάθε χρόνος 
που περνά, η επιβάρυνση που καλείται να επωμισθεί ο 
επιχειρηματικός τομέας της χώρας. Αποκαλύπτουν έτσι 
την καθαρή επιλογή της κυβέρνησης να επιβάλλει δια-
δοχικά «βάρη» στην ελληνική επιχειρηματικότητα, προ-
κειμένου να προστατέψει άλλες ομάδες. Και τα «βάρη» 
αυτά, στο «ορατό» τουλάχιστο μέλλον, έως δηλαδή και 
το 2018, όχι μόνο δεν αναστρέφονται αλλά μεγεθύνο-
νται.
Είναι χαρακτηριστικό ότι η αξία των φόρων στην παρα-
γωγή και στις εισαγωγές είναι από φέτος υψηλότερη και 
από τις προ μνημονίων «εισπράξεις». Είναι δηλαδή πιο 
μεγάλη και από την εποχή των ισχυρών επιχειρηματι-
κών κερδών, πριν καταρρακωθεί το ΑΕΠ, τα επιχειρη-
ματικά κέρδη, οι επενδύσεις και η απασχόληση (το υψη-
λότερο «σημείο» που είχαν φτάσει την προ Μνημονίου 
εποχή ήταν στα 30,4 δισ. ευρώ το 2008 σε τρέχουσες 
τιμές). 
Αντιθέτως, το συνολικό φορολογικό βάρος (tax burden) 
εκτιμάται από την Κομισιόν ότι θα φτάσει το 2018 στα 
70,9 δισ. ευρώ, από 69 δισ. ευρώ φέτος, 67,8 δισ. ευρώ 
το 2016 και 63,9 δισ. ευρώ το 2014 αλλά και πάλι προ 
κρίσης ήταν μεγαλύτερο σε αξία (έφτανε στα 77 δισ. 
ευρώ το 2008) αφού η οικονομία «παρήγαγε» έσοδα. 
Πλέον, παρά τον πακτωλό των νέων δημοσιονομικών 
μέτρων, λόγω της κρίσης, ένα μεγάλο μέρος της προ 
κρίσης φοροδοτικής ικανότητας (των επιχειρήσεων 
και των πολιτών) έχει χαθεί. Ετσι, καταγράφεται αύ-
ξηση των εσόδων από φόρους στο εισόδημα και στην 
ευημερία (στα 18,5 δισ. ευρώ το 2018 από 18,2 δισ. 
ευρώ φέτος και 18,1 δισ. ευρώ το 2016 αλλά και 20,3 
δισ. ευρώ το 2009) αλλά και των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης (στα 26,1 δισ. ευρώ το 2018 από 25,5 δισ. 
ευρώ φέτος, 24,9 δισ. ευρώ το 2016 αλλά και 29,7 δισ. 
ευρώ το 2010) αλλά όχι τόσο μεγάλες που να φτάνουν 
τις «εισπράξεις» του παρελθόντος.
Στις δαπάνες η υπερσυγκράτηση σταματά και από τα 
79,4 δισ. ευρώ συνολικών τρεχουσών δαπανών του 
Δημοσίου το 2016, ο λογαριασμός αυξάνεται στα 81,7 
δισ.  ευρώ το 2017 και στα 81,5 δισ. ευρώ το 2018. Κα-

ΡΕΚΟΡ φΟΡΩΝ 32 δΙΣ. ΣΤΙΣ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΤΟ 2018, ΑπΟ 25,5 δΙΣ. ΤΟ 2013

www.capital.gr
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Επιχείρηση «όλα στο φως», ειδικά για τους «αφερέγγυους 
φορολογούμενους», θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων, με στόχο ουσιαστικότερα αποτελέσματα 
στη «μάχη» κατά της φοροδιαφυγής και ενίσχυση των δημο-
σίων εσόδων.
Νέου τύπου διασταυρώσεις, εξονυχιστικό έλεγχο και παρα-
κολούθηση όλων των οφειλετών, αυτοματοποιημένες κα-
τασχέσεις και συμψηφισμοί, άντληση πληροφοριών από τα 
ηλεκτρονικά συστήματα του Κτηματολογίου (Σεπτέμβριος 
2017), της ΕΡΓΑΝΗ (Δεκέμβριος 2017), αλλά και του Χρημα-
τιστηρίου (30 Ιουνίου 2018), όπως και τη δημιουργία ηλε-
κτρονικού περιουσιολογίου (Μάρτιος 2019), περιλαμβάνει 
μεταξύ άλλων το νέο «οπλοστάσιο» της ΑΑΔΕ.
Βασική επιδίωξη των νέων δράσεων που δρομολογεί ο 
διοικητής της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλής είναι η αύξηση της εισπρα-
ξιμότητας των φόρων, καθώς και η συμμόρφωση των φο-
ρολογούμενων στις φορολογικές τους υποχρεώσεις αλλά και 
στις ασφαλιστικές, αφού δρομολογείται η ενσωμάτωση στην 
ΑΑΔΕ των εισπράξεων των ασφαλιστικών εισφορών έως τις 
31/12/2018.
Δεν είναι τυχαίο άλλωστε ότι στο Σχέδιο Δράσης του 2017 
προ βλέπεται ότι σύντομα, έως τον Φεβρουάριο του 2018, 
θα τεθεί σε εφαρμογή το νέο σύστημα άμεσου εντοπισμού 
των «αφερέγγυων φορολογουμένων» μέσω του συστήματος 
Taxis, το οποίο εντάσσεται στο γενικότερο σχέδιο αυτοματο-
ποίησης των διαδικασιών είσπραξης. Στο πλαίσιο εξάλλου 

ταγράφεται άνοδος του κόστους μισθοδοσίας στο Δημό-
σιο, αλλά και «λιτότητα» σε ένα άλλο κρίσιμο πεδίο για 
την ανάπτυξη, στις επενδύσεις.
Πάγος στις επενδύσεις
Τα αναλυτικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για 
τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, αλλά και για τη 
δυνατότητά της να στηρίζει την πραγματική οικονομία 
αποκαλύπτουν και μία άλλη παράμετρο: το ύψος των 
Ακαθάριστων Επενδύσεων Παγίου Κεφαλαίου.
Ήδη λόγω της κρίσης η αξία των επενδύσεων που χρη-
ματοδοτεί το κράτος (κυρίως από το ΠΔΕ) έχει περιορι-
στεί σε πάρα πολύ χαμηλά επίπεδα, στα 5,5 δισ. ευρώ το 
2016, έναντι 13,6 δισ. ευρώ το 2009 πριν την «είσοδο» 
στα μνημόνια.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι ύστερα από μία μικρή 
αύξηση των επενδύσεων στα 6,6 δισ. ευρώ το 2017, 
αναμένεται μία νέα πτώση το 2018 στα 5,8 δισ. ευρώ. Ο 
λόγος για μεγάλη μείωση η οποία μένει να φανεί πώς θα 
μπορέσει να αντισταθμιστεί μέσω των αντιμέτρων που 
σχεδιάζει –υπό όρους– να εφαρμόσει η κυβέρνηση το 
2019-2020 δίδοντας ένα πολύ μικρό μέρος από τα μέτρα 
που «δικαιούται».
Υπερ-πλεονάσματα διαρκείας
Η καταιγίδα νέων μέτρων που έφεραν οι δύο αναθεωρή-
σεις του Μνημονίου (αυτή του 2016 και αυτή που βρίσκε-
ται τώρα σε φάση ολοκλήρωσης και προσμετράται από 
την Κομισιόν στις Εαρινές Προβλέψεις της) έχει αποδώσει 
ήδη σε όρους πλεονασμάτων και μάλιστα ενδεχομένως 
περισσότερο από αυτό που ήταν αναγκαίο, όπως απο-
καλύπτουν οι αναλυτικές προβλέψεις της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.
Τα στοιχεία που καταγράφονται στις αναλυτικούς της 
πίνακες δείχνουν ότι το πρωτογενές πλεόνασμα πιθανό-
τατα ξεπερνά το μνημονιακό στόχο όχι μόνο για το 2017, 
αλλά και για το 2018 συνεχίζοντας την «αφαίμαξη» της 
πραγματικής οικονομίας πέραν των «απαιτήσεων» των 
μνημονίων.
Προβλέπει ότι το πρωτογενές πλεόνασμα σε όρους 
Eurostat θα φτάσει το 2017 στο 2% του ΑΕΠ και το 2018 
στο 3,9% του ΑΕΠ ενώ επιβεβαιώνει την ανακοίνωση 
της Eurostat τον Απρίλιο ότι διαμορφώθηκε το 2016 στο 
3,9% του ΑΕΠ
Υπενθυμίζεται ότι το Μνημόνιο ορίζει πλεονάσματα 0,5% 
του ΑΕΠ το 2016 1,75% για το 2017 και 3,5% του ΑΕΠ για 
τα έτη από το 2018 έως τουλάχιστον και το 2021 (μένει να 
αποφασιστεί για πόσα έτη μετά θα διατηρηθεί ο στόχος).
Οι ορισμοί που περιλαμβάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι 
σε όρους Eurostat και έχουν κάποιες μικρές διαφορές σε 
σχέση με τη μνημονιακή πρόβλεψη (σχετίζονται με τον 
τρόπο υπολογισμού των εσόδων για κέρδη ομολόγων 
που διακρατούν Κεντρικές Τράπεζες, με τα έσοδα από 
μέρος των αποκρατικοποιήσεων, τις συναλλαγές που 
σχετίζονται με το κόστος ανακεφαλαιοποίησης τραπεζών, 

ενώ υπάρχει εξαίρεση μέρους των δαπανών για το προ-
σφυγικό).
Για το 2016 η Επιτροπή έκανε αποδεκτό όπως και όλοι οι 
«θεσμοί» ότι το 3,9% του ΑΕΠ που κατεγράφη ως πρω-
τογενές πλεόνασμα σε όρους Eurostat οδηγεί σε μνημο-
νιακό πρωτογενές πλεόνασμα 4,2% του ΑΕΠ. Πλέον και 
για το 2019 εκτιμά σε όρους Eurostat πλεόνασμα 3,9% 
του ΑΕΠ...
Η Επιτροπή προέβη στις ανακοινώσεις της την προηγού-
μενη Πέμπτη σε μείωση της πρόβλεψης για ανάπτυξη 
στο 2,1% φέτος και στο 2,5% του ΑΕΠ το 2018 έναντι 
προβλέψεων για αύξηση ΑΕΠ κατά 2,7% φέτος και κατά 
3,1% το 2018 που είχαν ανακοινωθεί στις 13/2. Η μεί-
ωση του «πήχη» για την Ελλάδα αποδίδεται στις «κα-
κές» οικονομικές επιδόσεις του 4ου τριμήνου του 2016 
που συνεπάγονται πολύ χαμηλότερη επίπτωση βάσης 
(carry-over effect) για το 2017. Χαμηλότερες «πτήσεις» 
προβλέπει πλέον και για την αποκλιμάκωση της ανεργί-
ας αλλά και για τους υπόλοιπους οικονομικούς δείκτες.

(Συνέχεια στη σελίδα 15)
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πΟΛύ ΕΝΕΡγΟΒΟΡΑ ΤΡΙΑ ΣΤΑ 
ΤΕΣΣΕΡΑ ΣχΟΛΕΙΑ ΤΗΣ χΩΡΑΣ
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Το 73% των σχολικών κτηρίων της χώρας είναι πολύ ενεργο-
βόρο, όπως προκύπτει από τα πιστοποιητικά ενεργειακής από-
δοσης που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα για κτήρια πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σύμφωνα με τα στοιχεία 
του ΥΠΕΚΑ.
Τα μεγάλα αποθέματα μη θερμομονωμένων σχολικών κτη-
ρίων, που κατασκευάστηκαν πριν το 1980, (η εφαρμογή του 
κανονισμού θερμομόνωσης έγινε υποχρεωτική μετά το 1980) 
απαιτούν τεράστια ποσά ενέργειας για να ικανοποιήσουν τις 
νέες απαιτήσεις.
Ωστόσο, από το 2007 όλα τα νέα σχολεία του Οργανισμού Σχο-
λικών Κτηρίων (ΟΣΚ ΑΕ) είναι «βιοκλιματικά» εξασφαλίζοντας 
βέλτιστες συνθήκες εσωτερικής θερμικής άνεσης με τη μικρότε-
ρη κατανάλωση ενέργειας.
Σκοπός του ενεργειακού σχεδιασμού των διδακτηρίων είναι 
η υλοποίηση ενός σύγχρονου μη ενεργοβόρου, φιλικού προς 
το περιβάλλον κτηρίου, το οποίο θα καλύπτει όλες τις απαι-
τούμενες προδιαγραφές ασφάλειας και θα εξασφαλίζει τελικά 
καλύτερες συνθήκες λειτουργίας των χώρων, ενώ παράλληλα 
θα λειτουργεί ως ζωντανό «εργαστήρι» περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης.
Για κάθε σχολείο συντάσσεται τεχνοοικονομική μελέτης ενεργει-
ακών κερδών και απόσβεσης των δαπανών.
Μέρος του βιοκλιματικού σχεδιασμού των σχολείων είναι πλέ-
ον τα ακόλουθα στοιχεία:
-Προστασία κελύφους.
-Θερμομόνωση (αποφυγή θερμογεφυρών, διπλοί υαλοπίνα-
κες, κουφώματα κτλ).
-Χωροθέτηση κτηρίου – ηλιασμός.
-Μείωση των βόρειων και δυτικών ανοιγμάτων (ζώνες φύτευ-
σης στον βορρά).
-Ηλιοπροστασία – σκιασμός ανοιγμάτων (μόνιμα εξωτερικά 
συστήματα-οριζόντια για νότιο προσανατολισμό και κατακό-
ρυφα για τους ανατολικό και δυτικό, κινητά σκίαστρα, πέργκο-
λες, κατάλληλη φύτευση κα).
-Φυτεμένα δώματα (όπου οι περιβαλλοντικές και κλιματολογι-
κές συνθήκες επιτρέπουν την συντήρησή τους).
-Παθητικά ηλιακά συστήματα.
-Νότια ανοίγματα.
-Ηλιακοί χώροι (θερμοκήπια και αίθρια).
Στο πεδίο του παθητικού δροσισμού προβλέπονται τα εξής:
-Σκιασμός ανοιγμάτων (μόνιμα εξωτερικά σκίαστρα – οριζό-
ντια για νότιο προσανατολισμό και κατακόρυφα για ανατολικό 
και δυτικό- κινητά σκίαστρα, πέργκολες, κατάλληλη βλάστη-
ση).

αυτό διευρύνεται και η βάση δεδομένων των ηλεκτρονικών 
κατασχετηρίων με αυτοματοποιημένες διαδικασίες, μέτρο 
που θα φέρει πάντως και τις ηλεκτρονικές άρσεις και περι-
ορισμούς κατασχέσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η επέκταση των ηλεκτρονικών δυ-
νατοτήτων που επιχειρεί η ΑΑΔΕ ανοίγει τον δρόμο και για 
την πληρωμή του φόρου εισοδήματος με πιστωτικές ή χρε-
ωστικές κάρτες μέσω του Taxisnet. Με δεδομένο εξάλλου 
ότι στο Σχέδιο Δράσης προβλέπεται πως έως ης 31 Ιουλίου 
2017 θα έχει τεθεί σε εφαρμογή η υλοποίηση πληρωμών 
με κάρτες μέσω Taxisnet, ενδεχομένως να καταστεί δυνατή 
ακόμη και η πληρωμή της πρώτης δόσης του φετινού φό-
ρου εισοδήματος με το νέο σύστημα.
Και το φετινό σχέδιο της ΑΑΔΕ θέτει συγκεκριμένους στό-
χους όσον αφορά τον αριθμό αλλά και την κατεύθυνση των 
φορολογικών ελέγχων, αφού, μεταξύ άλλων, προβλέπει: 
1.290 μερικούς ελέγχους από ης εφορίες με στόχο τον εντο-
πισμό παραβατικότητας τουλάχιστον 15%.
750 ελέγχους από το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου 
Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) με στόχο τη βεβαίωση εσόδων του-
λάχιστον 750 εκατ. ευρώ.
450 ελέγχους από το Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσε-
ων (ΚΕΜΕΕΠ) με στόχο τη βεβαίωση εσόδων τουλάχιστον 
1 δισ.
260 πλήρεις ελέγχους από ης ΦΑΕ και 2.700 αντίστοιχους 
ελέγχους από τις ΔΟΥ απ’ τους οποίους θα πρέπει να βεβαι-
ωθούν κατ’ ελάχιστον έσοδα 1 δισ. ευρώ.
Ελέγχους σε 240 ΑΦΜ κατόπιν εισαγγελικών παραγγελιών.
Δράσεις 2018-2019 
Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η ΑΑΔΕ μέχρι το τέλος του 
2017 ευελπιστεί ότι θα μπουν οι βάσεις για διασταυρώσεις 
και στοχευμένους ελέγχους, με τον προσδιορισμό ειδικών 
κλαδικών δεικτών επιχειρήσεων βάσει των δηλώσεων 
που έχουν υποβληθεί, ώστε να εντοπίζονται αποκλίσεις 
και ύποπτες κινήσεις επιχειρήσεων που δεν συνάδουν με 
τη γενική εικόνα που εμφανίζει ο κλάδος τους. Επίσης, έως 
τον Δεκέμβριο του 2017 το 70% των αιτήσεων επιστροφής 
ΦΠΑ θα πρέπει να ικανοποιείται εντός 90 ημερών και να έχει 
εκκαθαριστεί πάνω από 80% των εκκρεμών ποσών προς 
επιστροφή.
Από την άλλη πλευρά, τα σχέδιά της για την περίοδο 2018 - 
2019, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τα εξής:
 Έως 31/12/2018 ενσωμάτωση του νέου συστήματος υπο-
λογισμού ασφαλιστικών εισφορών των αυταπασχολου-
μένων ώστε ο υπολογισμός και η είσπραξη των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης να γίνεται από την εφορία.
Έως 31/12/2018 το TAXISnet να δέχεται και τις εκπρόθε-
σμες αρχικές φορολογικές δηλώσεις 
Έως 31/3/2019 να έχει τελειώσει η υλοποίηση του ήλεκτρο-
νικού περιουσιολογίου (υπό την προϋπόθεση της έγκαιρης 
ψήφισης του σχετικού νόμου) 
Έως 30 Ιουνίου 2019 να έχει ολοκληρωθεί το ηλεκτρονικό 
Σύστημα Παρακολούθησης και Είσπραξης Οφειλών.

Τα τελωνεία 
Θα πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι το Σχέδιο Δράσης της 
ΑΑΔΕ δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στον εκσυγχρονισμό των 
τελωνειακών υπηρεσιών για την καταπολέμηση του λα-
θρεμπορίου. Για τον λόγο εξάλλου αυτόν προβλέπεται η 
επέκταση της χρήσης των συστημάτων X-Ray (μέχρι τις 31 
Δεκεμβρίου 2019) για την ενίσχυση της αποτελεσματικό-
τητας των ελέγχων, η εγκατάσταση συστημάτων εισροών 
- εκροών σε πλωτά μέσα μεταφοράς πετρελαίου, στις φο-
ρολογικές αποθήκες, στη διακίνηση και αλλού.
Επίσης προβλέπει τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση των 
φορολογικών υπηρεσιών, μέσω της ανάπτυξης και εφαρ-
μογής έως τις 30 Ιουνίου 2018 ηλεκτρονικών εφαρμογών 
για τον φόρο χρηματικών δωρεών και γονικών παροχών, 
για τον φόρο μεταβίβασης ακινήτων, καθώς και για τον 
φόρο κερδών από τυχερά παιγνίδια.
• Τον Μάρτιο του 2019 τοποθετείται πλέον από την ΑΑΔΕ η 
λειτουργία του περιουσιολογίου, υστέρα από τις αλλεπάλ-
ληλες αναβολές που έχει πάρει το έργο το οποίο θα αποτελέ-
σει το ισχυρότερο ίσως «όπλο» των ελεγκτικών αρχών για 
τον περιορισμό της φοροδιαφυγής μέσω του εντοπισμού 
αδήλωτων εισοδημάτων και κεφαλαίων.
Επισημαίνεται ότι με την υλοποίησή του θα έχει επιτευχθεί, 
για πρώτη φορά, η ηλεκτρονική καταγραφή του συνόλου 
της ακίνητης, κινητής και άυλης περιουσίας όλων των φυ-
σικών και νομικών προσώπων, ενώ με βάση τον σχεδίασμά 
που υπάρχει το έργο θα βασίζεται σε τρία υποσυστήματα:
Υποσύστημα φορολογούμενων: οι φορολογούμενοι θα 
έχουν τη δυνατότητα υποβολής στοιχείων περιουσίας (αρ-
χικής και τροποποιητικής), προβολής και εκτύπωσης της 
συνολικής τους εικόνας, καθώς και τροποποίησης λανθα-
σμένων πληροφοριών.
Υποσύστημα εσωτερικών χρηστών: ειδικοί χρήστες της 
φορολογικής διοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα προβολής 
των στοιχείων της περιουσίας και συσκότισής τους με άλλες 
πληροφορίες της φορολογικής διοίκησης για τον εντοπισμό 
πιθανών περιπτώσεων απόκρυψης εισοδημάτων. Επίσης, 
θα έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης των περιουσιακών 
στοιχείων που προκύπτουν μετά από έλεγχο ο οποίος έχει 
καταστεί οριστικός.
Υποσύστημα διαχείρισης του Π.Σ.: ειδικοί χρήστες της 
φορολογικής διοίκησης θα μπορούν να εμπλουτίζουν το 
σύστημα με νέες κατηγορίες δεδομένων και να καθορίζουν 
τις διαδικασίες συλλογής, ενημέρωσης, καθώς και τους κα-
νόνες εγκυρότητας των δεδομένων αυτών. Επίσης θα έχουν 
τη δυνατότητα να διαχειρίζονται τους χρήστες του Π.Σ., τις 
προθεσμίες υποβολής και άλλες παραμέτρους λειτουργίας 
του Π.Σ. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα παρακολούθησης 
της λειτουργίας του Π.Σ. και εξαγωγής αναφορών και στατι-
στικών στοιχείων. Το έργο του ηλεκτρονικού περιουσιολο-
γίου έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ και χρηματοδοτείται από αυτό.
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Ως η 11η πιο ακριβή χώρα στην πώληση ρεύματος 
αναδείχθηκε η Ελλάδα ανάμεσα στα κράτη-μέλη 
της Ευρωπαϊκής Ενωσης, σύμφωνα με μελετητής 
Eurostat, με τη μέση τιμή χρέωσης της ηλεκτρικής 

Συνεχίζουν και την Πέμπτη, για τέταρτη συνεχόμενη 
ημέρα, την επίσχεση εργασίας οι εργαζόμενοι στον 
ΟΑΣΘ «μέχρι να δούμε μια θετική κίνηση από τη διοί-
κηση του οργανισμού σε ό,τι αφορά την καταβολή των 
δεδουλευμένων, συνολικού ύψους 6,3 εκατ. ευρώ», 
όπως είπε ο πρόεδρος του συνδικάτου τους, Δημήτρης 
Τσερμενίδης.
Διευκρίνισε ότι καθημερινά οι εργαζόμενοι στον οργανι-
σμό θα συνεδριάζουν, προκειμένου να ανανεώνουν την 
απόφασή τους, αναφορικά με τις κινητοποιήσεις τους.
Υπενθυμίζεται, ότι οι εργαζόμενοι στον ΟΑΣΘ είναι 
απλήρωτοι δύο μήνες, Μάρτιο και Απρίλιο, ενώ εκκρε-
μεί η καταβολή μέρους από το δώρο του Πάσχα.
Ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ, Χρήστος Στεφανίδης, μιλώντας 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ δήλωσε ότι «αύριο θα καταθέσω την από-
φαση της Διαιτησίας για τα 4,6 εκατ. ευρώ στην Εθνική 
Τράπεζα ως ενέχυρο για να λάβει ο οργανισμός δάνειο 
ύψους περίπου 4 εκατ. ευρώ και να πληρωθούν οι ερ-
γαζόμενοι το μισθό Μαρτίου και να εξοφληθούν για το 
δώρο του Πάσχα».
«Εκτιμώ ότι η καταβολή των δεδουλευμένων στους ερ-
γαζομένους του οργανισμού είναι θέμα ημερών» πρό-
σθεσε ο πρόεδρος του ΟΑΣΘ.

eurostat: 11Η πΙΟ ΑΚΡΙΒΗ 
Η ΕΛΛΑδΑ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟύ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟύ ΡΕύΜΑΤΟΣ

χΩΡΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΣύγΚΟΙΝΩΝΙΕΣ γΙΑ 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΗΜΕΡΑ Η ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΕΙδΗΣΕΙΣ 
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«ΚΑΛΑ ΤΑ ΝΕΑ γΙΑ ΤΟ χΡΕΟΣ»
ΜΑΚΕδΟΝΙΑ
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Αισιόδοξος, ότι σύντομα θα έχουμε και τη συμφωνία για την 
απομείωση του χρέους, εμφανίστηκε χθες ο Αλέξης Τσίπρας, 
σε άτυπη ενημέρωση δημοσιογράφων στη Βουλή.
Στη χαλαρή συζήτηση που είχε μαζί τους υποστήριξε, ότι τα 
μηνύματα που έρχονται για αυτήν την υπόθεση είναι «too 
good to be true» (σ.σ. πολύ καλά για να είναι αληθινά), ενώ 
μιλώντας σήμερα στη ολομέλεια της Βουλής για τη συμφωνία 
αναμένεται να εστιάσει στην υπόθεση του χρέους, υποστηρί-
ζοντας, ότι η συνολική συμφωνία ανοίγει το δρόμο για την 
οριστική έξοδο από την επιτροπεία της χώρας, αλλά και να 
επιτεθεί με σφοδρότητα στη ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ.
«Τα νέα για το χρέος από το εξωτερικό είναι τόσο καλά, είναι 
‘too good to be true’, που μπορεί να αναγκαστώ να φορέσω 
και γραβάτα», είπε χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός σε κοι-
νοβουλευτικούς συντάκτες, στο περιθώριο της συζήτησης 
του πολυνομοσχεδίου, που με την ψήφισή του σήμερα ανοί-
γει το δρόμο στο Eurogroup για να κλείσει η δεύτερη αξιολό-
γηση. Όταν ρωτήθηκε για το περιεχόμενο της τηλεφωνικής 
συνομιλίας που είχε με τη γερμανίδα καγκελάριο, Άγκελα 
Μέρκελ, είπε ότι για την υπόθεση του χρέους, ενόψει και του 
Eurogroup της Δευτέρας, τον διαβεβαίωσε ότι «είμαστε on 
board στη διαπραγμάτευση» και άρα ο Βόλφγκανγκ Σόιμπλε 
δεν χειρίζεται μόνος του το θέμα, αλλά μαζί με την ίδια. Εκτί-
μησε μάλιστα, ότι η κ. Μέρκελ «δεν θέλει να πάει σε εκλογές 
τον Σεπτέμβριο με ανοιχτό το ελληνικό θέμα» ανέφερε και 
υπογράμμισε ότι με το κλείσιμο της συμφωνίας για τη 2η αξι-
ολόγηση η Ελλάδα «βγαίνει από το κάδρο». Εκτίμησε, επίσης, 
ότι η Ελλάδα θα βγει στις αγορές ακόμη και αν υπάρξει μικρή 
καθυστέρηση στη συμφωνία για το θέμα του χρέους, δηλαδή 

αναβολή από τις 22 Μαΐου, στις 15 Ιουνίου. «Οι αγορές δεν 
κλείνουν το καλοκαίρι» είπε χαρακτηριστικά και σημείωσε 
ότι η χώρα μπορεί να δοκιμάσει έξοδο στις αγορές ακόμη και 
πριν από την είσοδό της στο πρόγραμμα Ποσοτικής Χαλάρω-
σης της ΕΚΤ.
Συμπλήρωσε, μάλιστα, ότι το 10ετές ομόλογο δανεισμού έχει 
σήμερα το χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού από το 2010, κάτι 
που σημαίνει ότι με το κλείσιμο της 2ης αξιολόγησης θα υπάρ-
ξουν οι δυνατότητες για έξοδο. «Αν έχουμε λευκό καπνό για το 
χρέος θα έχουμε τσουνάμι επενδύσεων» είπε σε άλλο σημείο, 
ενώ όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει την τροπολογία της ΝΔ 
με τα «αντίμετρα» για το 2017 είπε «μου έκανε εντύπωση η 
τροπολογία της ΝΔ. Καλωσορίζω, όμως, το ενδιαφέρον της 
ΝΔ στα αντίμετρα. Είναι μια ενδιαφέρουσα στροφή. Μου 
κάνει, επίσης, εντύπωση ότι οι τροπολογίες της γίνονται στα 
αντίμετρα, στα μέτρα δεν υπάρχει καμία συζήτηση, μονάχα η 
δέσμευσή της ότι θα τα εφαρμόσει, την ώρα που δεν θα εφαρ-
μοστούν τα μέτρα αν δεν υπάρξει η συμφωνία για το χρέος».
50 - 50 ΓΙΑ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 
Στο μεταξύ, θολό παραμένει το τοπίο για το αν το Eurogroup 
θα καταφέρει να εκπέμψει «λευκό καπνό» για συνολική συμ-
φωνία για την Ελλάδα, τη Δευτέρα. Κορυφαίος αξιωματούχος 
ερωτηθείς «αν μπορούσε να ποντάρει όλα τα λεφτά του στις 
πιθανότητες συμφωνίας, θα τα έβαζε;», απάντησε πως «οι 
πιθανότητες θα είναι 50-50», αναφέροντας αναλυτικά τις 
προϋποθέσεις για μια τελική θετική έκβαση. Την ίδια ώρα, 
το Βερολίνο και παρά την αισιοδοξία που εξέφρασε ο Αλέξης 
Τσίπρας, μετά την τηλεφωνική επικοινωνία του με την Άγκελα 
Μέρκελ, φρόντιζε να μειώσει τις προσδοκίες για άμεση λύση 
στην υπόθεση του χρέους. Ο εκπρόσωπος της Καγκελαρίας 
κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων δήλωσε, ότι η 
Γερμανία «θα ήταν ικανοποιημένη αν από το Eurogroup της 
Δευτέρας προέκυπτε μια θετική απόφαση», καθιστώντας σα-
φές, ότι η καγκελάριος δεν εκφράζει κάποια προσδοκία για το 
πότε θα επιτευχθεί μια θετική αξιολόγηση. Εξάλλου, τέσσερις 
πρόεδροι από τρεις πολιτικές ομάδες του Ευρωκοινοβουλίου 
και συγκεκριμένα οι Τζιάνι Πιτέλα (ομάδα Σοσιαλιστών), Γκά-
μπι Τσίμερ (ομάδα της Αριστερός) Σκα Κέλλερ και Φίλιπ Λά-
μπερτς, (συμπρόεδροι των Πρασίνων) με κοινή τους δήλωση 
ζητούν από τους ΥΠΟΙΚ της Ευρωζώνης να επισπεύσουν τον 
άμεσο προσδιορισμό των μεσοπρόσθεσμων μέτρων ελά-
φρυνσης του ελληνικού χρέους, καλώντας παράλληλα τον Β. 
Σόιμπλε «να αντιμετωπίσει αυτό το ζωτικής σημασίας θέμα με 
εποικοδομητικό και λογικό τρόπο».

-Φυσικός διαμπερής αερισμός.
-Φυσικός κατακόρυφος αερισμός (ηλιακή καμινάδα).
-Υβριδικός αερισμός (ανεμιστήρες οροφής).
-Εξάτμιση νερού (εξατμιστικός δροσισμός).
-Χρήση βλάστησης με κατάλληλα δένδρα.
Για τις αυλές και τους υπαίθριους χώρους των σχολείων 
λαμβάνονται υπόψη όλες οι παράμετροι άνεσης, αλλά και τα 
ειδικά μορφολογικά και κλιματολογικά στοιχεία της περιοχής.
Μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανά περίπτωση:
-κατακόρυφα ή κεκλιμένα στοιχεία σκίασης (πετάσματα, θά-
μνοι, δένδρα κτλ) και οριζόντια σκίαστρα, όπως οι πέργκολες 
με ιδιαίτερη προσοχή για να μην εγκλωβίζεται και εμποδίζεται 
η ροή του αέρα.
-επιφάνειες τρεχούμενου νερού (π.χ. μικροί καταρράκτες, 
ρυάκια, λίμνες ή σιντριβάνια).
-ανοιχτά χρώματα που αποτρέπουν την υπερθέρμανση των 
επιφανειών και επικάλυψη με βλάστηση που εμποδίζει τις 
ανακλάσεις και συνεισφέρει στον δροσισμό.
-φυλλοβόλα δέντρα όταν επιθυμούμε σκίαση και δροσισμό 
το καλοκαίρι, αλλά και έκθεση στον ήλιο το χειμώνα.
-αειθαλή δέντρα, όταν επιθυμούμε τη δημιουργία φράγματος 
ήχου.

ενέργειας στα οικιακά τιμολόγια να διαμορφώνεται 
στα 0,1723 ευρώ ανά κιλοβατώρα κατά το β’ εξάμηνο 
του 2016. Εντύπωση, μάλιστα, προκαλεί το γεγονός 
ότι η άνοδος της τιμής ρεύματος στην Ελλάδα έφτασε 
το 65% από το 2008 μέχρι και το β’ εξάμηνο του 2016, 
με τη χρέωση να ξεκινά από τα 0,1047 ευρώ/κιλοβα-
τώρα το α’ εξάμηνο του 2008 και να καταλήγει σήμερα 
στα 0,1723 ευρώ, όταν στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 
23%. Ο ευρωπαϊκός μέσος όρος χρέωσης ρεύματος 
κατά το β’ εξάμηνο του 2016 άγγιξε τα 0,2054 ευρώ 
ανά κιλοβατώρα, με τη Δανία, τη Γερμανία και το Βέλ-
γιο να διαθέτουν το πιο ακριβό ρεύμα και τη Βουλγα-
ρία, την Ουγγαρία και τη Λιθουανία να διατηρούν τις 
πιο χαμηλές τιμές.
Την ίδια στιγμή, η τιμή της κιλοβατώρας παρουσιάζε-
ται μειωμένη στην Ελλάδα σε σχέση με το 2015, όταν 
ήταν 0,1771 ευρώ. Οσον αφορά την τιμή του φυσικού 
αερίου στα οικιακά τιμολόγια, αυτή διαμορφώθηκε 
στα 0,0652 ευρώ ανά κιλοβατώρα στην Ελλάδα το β’ 
εξάμηνο του 2016, κατατάσσοντας τη χώρα μας στη 
10η θέση μεταξύ των 28 κρατών-μελών.


