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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Δυναμικό παρών στο συλλαλητήριο στην πλατεία 
Συντάγματος έδωσαν χθες το βράδυ οι επιστήμονες 
και ελεύθεροι επαγγελματίες, σχηματίζοντας από 
νωρίς το απόγευμα έξω από τη Βουλή,  κλοιό αντί-
δρασης και ηχηρής διαμαρτυρίας ενάντια στα σχέδια 
της κυβέρνησης για τις νέες, καταστροφικές αυξήσεις 
στο ασφαλιστικό. 

Ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί, δικηγόροι, οι-
κονομολόγοι, επιστήμονες όλων των ειδικοτήτων 
μαζί με τους εργαζόμενους στο δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα όλων των κλάδων ύψωσαν την φωνή τους 
και κατήγγειλαν τις νέες άδικες, αναποτελεσματικές, 
εισπρακτικές και αντιαναπτυξιακές ρυθμίσεις,  που 
προώθησε η κυβέρνηση. Παράλληλα μέσα στη Βου-
λή κορυφώνονταν η κοινοβουλευτική διαδικασία για 
την τελική ψήφιση του νέου κυβερνητικού πολυνο-
μοσχεδίου. 
Σύμφωνα με τα ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ και άλλων 
μέσων ενημέρωσης,  με σύνθημα «Δεν έχω να πλη-
ρώσω, δεν έχω άλλα να δώσω» οι επιστήμονες ελεύ-
θεροι επαγγελματίες βρέθηκαν στο δρόμο, προκειμέ-
νου να δείξουν έμπρακτα στους βουλευτές ότι ο λαός 
δεν συμφωνεί με τα μέτρα που ψηφίζονται. 
Παράλληλα όπως τονίστηκε στην συνάντηση των εκ-
προσώπων των επαγγελματικών και επιστημονικών 
φορέων της χώρας,  που έγινε την περασμένη Πέ-
μπτη 11 Μαΐου στη Βουλή,  «η Κυβέρνηση και οι πο-
λιτικοί που χειρίστηκαν το Ασφαλιστικό όπως ο Πρω-
θυπουργός Αλέξης Τσίπρας, οι Υπουργοί Γιώργος 

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 έχουν και όσοι βουλευτές ψήφισαν αυτά τα 
καταστροφικά μέτρα». 
Στο μεταξύ τα έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα ενημέ-
ρωσης ανέδειξαν στην πρώτη γραμμή της επικαιρό-
τητας τις παρεμβάσεις του προέδρου του ΤΕΕ Γ. Στα-
σινού, ο οποίος ενόψει των κινητοποιήσεων και της 
συζήτησης του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή, τόνισε: 
«Με τις εισφορές που προβλέπονται στο πολυνομο-
σχέδιο, οι οποίες αυξάνονται έως 61%, ένα είναι το 
μήνυμα που στέλνουν στους ελεύθερους επαγγελ-
ματίες: «θέλουμε να σας κλείσουμε». Φαίνεται ότι 
ζήλεψαν τη δόξα του Λάμπρου Κωνσταντάρα στην 
ταινία «υπάρχει και φιλότιμο» 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». 
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ επισήμανε ακόμη  «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 υπο-
φέρουν» και έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση 
για συνέχιση και κλιμάκωση των αντιδράσεων κατά 
των νέων μέτρων τονίζοντας χαρακτηριστικά: «θα 
μας βρουν μπροστά τους και στους δρόμους και στα 
δικαστήρια».  
Στο μεταξύ σε ρεπορτάζ του «Πρώτου Θέματος» 
επισημαίνεται για την επιβολή των νέων μέτρων 
στο ασφαλιστικό των ελεύθερων επαγγελματιών ότι 
«ισοδυναμούν με δήμευση των δηλωθέντων εσόδων 
των ελεύθερων επαγγελματιών». 

ΔυΝΑΜΙΚΟ πΑΡΩΝ ΕΔΩΣΑΝ ΟΙ ΕπΙΣΤΗΜΟΝΕΣ ΕΛΕυΘΕΡΟΙ 
ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΕΣ  ΣΤΟ ΣυΝΤΑγΜΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ψΗφΙΣΗΣ ΤΩΝ 
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ΤΕΥΧΟΣ 1304 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19 ΜΑΪΟυ 2017

ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ  1 
Δυναμικό παρών έδωσαν οι επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες  στο Σύνταγμα κατά της ψήφισης των νέων καταστροφικών 
μέτρων 
Σελ  3 
Τα νέα μέτρα στο ασφαλιστικό ισοδυναμούν με δήμευση των δη-
λωθέντων εσόδων των ελεύθερων επαγγελματιών
Κατέρρευσε στο μόλις 56% η εισπραξιμότητα του ΕΦΚΑ
Σελ  4 
Άρθρο Στασινού στην εφημερίδα ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σε ΜΜΕ για το πολυνομοσχέδιο και τις κινη-
τοποιήσεις 
Πρόσκληση συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ
Σελ  5 
Ποιοι κινεζικοί όμιλοι έδωσαν «υποσχετική» για επενδύσεις. Τι  είπε 
ο υφυπουργός Ανάπτυξης 
Σελ  6
Στις 25 του μήνα “πέφτουν” οι υπογραφές για τα οικόπεδα της Δ. 
Ελλάδας
Σελ  7
Τι δείχνουν τα στοιχεία ΑΔΜΗΕ και ΛΑΓΗΕ για τα μερίδα στη λια-
νική του ρεύματος 
Αύξηση κύκλου εργασιών και καθαρών κερδών το 2016 για τον 
ΟΛΠ .
Σελ  8
Σχέδιο για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας ζητά ο ΣΕΒ
Η συμφωνία της Attica Bank με την Aldridge είναι θετική για 
το αξιόχρεό της, αναφέρει ο οίκος πιστοληπτικής αξιολόγησης 
Moody’s
Σελ 9 
Φορείς καινοτομίας από 15 χώρες της Ευρώπης και της Μεσογεί-
ου, συμμετείχαν στο συνέδριο του Enterprise Greece
Σελ 10 
Αυτόφωρο και για αδικήματα σε βάρος του περιβάλλοντος, ζητεί 
απ’ τους εισαγγελείς ο αντεισαγγελέας Αρείου Πάγου
Ημερίδα του Παρατηρητηρίου Οδικής Ασφάλειας ΕΜΠ για «το 
Μέλλον της Έρευνας Οδικής Ασφάλειας»
Σελ 11
Τι δήλωσε ο Αν ΥΠΕΝ για την επένδυση στο Ελληνικό 
Σελ 12
Οι σουηδικές εταιρείες εμπιστεύονται τη δυναμική της ελληνικής 
αγοράς
Σελ 13 
Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αναπτύσσονται μαθαίνοντας η μία 
από την άλλη, 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:  «θα μας βρουν μπροστά τους και στους δρόμους και στα δικαστήρια».

Με σύνθημα «Δεν έχω να πληρώσω, 
δεν έχω άλλα να δώσω»  οι 
επιστήμονες ελεύθεροι επαγγελματίες 
σχημάτισαν κλοιό αντίδρασης και 
ηχηρής διαμαρτυρίας κατά των νέων 
κυβερνητικών ρυθμίσεων για το 
ασφαλιστικό.



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
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προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

25 - 26 Μαΐου 
2017

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

Geo Routes Cultural Institute

25 - 26 Μαΐου 
2017

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

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

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

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
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πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
υπΕυΘυΝΟΙ ΣυΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟυΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟυ ΕπΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟυ  πΑΡΚΟυ  πΑΤΡΩΝ  

ΘΕΡΙΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

ΑΡΧΑΙΟγΝΩΣΤΙΚΗ ΕπΙΣΚΕψΗ 

Το  Επιστημονικό  Πάρκο  Πατρών,  ως  μέρος  της  
προσπάθειάς  του  να  ενθαρρύνει  τη  μεταφορά  
και  την  εμπορευματοποίηση  των τεχνολογιών 
του CERN, πραγματοποιεί σε συνεργασία με το 
Knowledge Transfer Group του CERN, κλειστή εκ-
δήλωση, την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 και ώρα 
14:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΕΠΠ στην 
Πάτρα.

O Giovanni Anelli, Head in CERN’s Knowledge 
Transfer Group, θα παρουσιάσει σε εταιρίες και ερευ-
νητές του τεχνολογικού οικοσυστήματος τις τεχνολο-
γίες που αναπτύσσονται στο CERN.
Μετά την εκδήλωση οι συμμετέχοντες θα εξετάσουν 
την δυνατότητα να συνεργαστούν με το CERN για την 

επίλυση ανοιχτών τεχνολογικών ζητημάτων που το 
CERN αντιμετωπίζει και να αξιοποιήσουν τα τεχνολο-
γικά επιτεύγματα του CERN, ώστε να δημιουργηθούν 
βάσεις για νέα προϊόντα /υπηρεσίες και νέες αγορές.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε: επιχειρήσεις start-ups, 
Spin – offs, spin outs, νέους ή εν δυνάμει επιχειρη-
ματίες, ερευνητές και φορείς καινοτομίας. 
Η  εκδήλωση   απευθύνεται   σε   εταιρείες   που   δρα-
στηριοποιούνται   σε   τομείς   όπως   κατασκευές, 
ηλεκτρονική, τηλεπικοινωνίες, αυτοματισμοί, αισθη-
τήρες, μικροηλεκτρονική, πυρίτιο, ιδιαίτερα υλικά, 
βιολογικούς αισθητήρες κ.α.
Σημειώνεται ότι το CERN (Conseil Européen pour la 
Recherche Nucléaire) είναι το μεγαλύτερο σε έκταση 
κέντρο πυρηνικών ερευνών και σωματιδιακής φυσι-
κής στον κόσμο. Βρίσκεται στη Γενεύη και Ιδρύθηκε 
το 1954 από δώδεκα ευρωπαϊκές χώρες μεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα. Το CERN ερευνά τα βασικά 
συστατικά της ύλης & το είδος των δυνάμεων που 
την κρατούν ενωμένη αναπτύσσοντας  νέες  τεχνο-
λογίες  για  επιταχυντές,  ανιχνευτές  και  ανάλυση  
δεδομένων,  χρησιμοποιώντας  τα  πιο  προηγμένα  
τεχνολογικά επιστημονικά όργανα στον κόσμο.
Πληροφορίες: http://psp.org.gr/, http://kt.cern/

Θερινό Σχολείο με αντικείμενο «Σχεδιασμός & Υλοποί-
ηση Υβριδικών Ενεργειακών Λύσεων ΑΠΕ» θα πραγ-
ματοποιηθεί στην Τήλο, από τις 25 ως τις 30 Ιουνίου 
2017.
Τα μαθήματα υλοποιούνται από την ερευνητική-επι-
στημονική ομάδα του Εργαστηρίου Ήπιων Μορφών 
Ενέργειας & Προστασίας Περιβάλλοντος (ΗΜΕ & ΠΡΟ-
ΠΕ) του ΤΕΙ Πειραιά, σε συνεργασία με το Κέντρο Τε-
χνολογικής Έρευνας (ΚΤΕ) Πειραιά & Νήσων.
Πληροφορίες: http://www.sealab.gr/display/Greek/
Summer+School+-+Tilos+Horizon

Η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας-Ε-
ΜΑΕΤ διοργανώνει αρχαιογνωστική επίσκεψη στον 
αρχαίο λιμένα στο Λέχαιον Κορινθίας την Κυριακή 28 
Μαΐου 2017. 

Σημείο συνάντησης πεζών επί της οδού Φιλελλήνων 14 
(υπαίθριος χώρος στάθμευσης) στην πλατεία Συντάγ-
ματος, στις 08:30 π.μ.
Πληροφορίες στο email: emaet.tee@gmail.com

• Ξεκινούν σήμερα –και ολοκληρώνονται στις 21 Μα-
ΐου 2017, στην πόλη της Θεσσαλονίκης- οι εργασίες 
του διεθνούς συνεδρίου με θέμα «Χώροι για το παιδί 
ή Χώροι του παιδιού;», που διοργανώνουν τα Τμή-
ματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών και Επιστημών Προ-
σχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σε συνεργασία με τις 
Αρχιτεκτονικές Σχολές ΕΜΠ και Πανεπιστημίου Κρή-
της, καθώς και το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών 
Παν. Ιωαννίνων.

• Ημερίδα με θέμα: «Κυκλική Οικονομία - Δημιουργώ-
ντας Αξία» διοργανώνουν σήμερα, στο Porto Palace 
στη Θεσσαλονίκη, η Greenagenda.gr και η εταιρεία 
SGT Symeon Tsomokos SA, με την υποστήριξη του 
Γραφείου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα και 
υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου 
Ελλάδος (ΣΒΒΕ).
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ΤΑ ΝΕΑ ΜΕΤΡΑ ΣΤΟ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΟ ΙΣΟΔυΝΑΜΟυΝ ΜΕ ΔΗΜΕυΣΗ ΤΩΝ 
ΔΗΛΩΘΕΝΤΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕυΘΕΡΩΝ ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΩΝ
Τα νέα μέτρα στο ασφαλιστικό των ελεύθερων επαγγελματιών 
«ισοδυναμούν με δήμευση των δηλωθέντων εσόδων των 
ελεύθερων επαγγελματιών» υπογραμμίζεται σε ρεπορτάζ του 
protothema.gr  στο οποίο καταγράφονται τα επιχειρήματα, οι 
θέσεις και τα παραδείγματα, που έδωσαν στη δημοσιότητα το 
ΤΕΕ και οι άλλοι επιστημονικοί επαγγελματικοί φορείς, στο πλαί-
σιο των κοινών δράσεων, που έχουν αναλάβει κατά των ενά-
ντια στα σχέδια της κυβέρνησης για τις νέες, καταστροφικές αυ-
ξήσεις στο ασφαλιστικό και τις ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται 
στο πολυνομοσχέδιο.  Στο ρεπορτάζ αναφέρεται ότι «πέραν των 
επιβαρύνσεων, το χειρότερο για όσους έχουν απομείνει ενεργοί 
είναι η αβεβαιότητα που προκαλούν οι αλλαγές μόλις πρόσφατα 
ψηφισμένων νόμων, που πριν καν αρχίσουν να εφαρμόζονται 
(εισφορές ΕΦΚΑ) αλλάζουν ήδη αλλά προς το χειρότερο και από 
τώρα προαναγγέλονται και νέες αλλαγές για το 2019». Παράλ-

ληλα υπογραμμίζεται ότι «οι αλλαγές αυτές οδηγούν με μαθη-
ματική ακρίβεια στην ολοκληρωτική εξόντωση των ελευθέρων 
επαγγελματιών», όπως τονίζει το Οικονομικό Επιμελητήριο για 
τα νέα μέτρα. Στο ίδιο ρεπορτάζ σημειώνεται ότι «μετά από μή-
νες καθημερινής μάχης με το άγχος της επιβίωσης κάτω από το 
ασφυκτικό πλαίσιο που επέβαλε πέρυσι ο νόμος 4387/2016 με 
τους φόρους Τσακαλώτου και τις εισφορές του Κατρούγκαλου 
που «δημεύουν» ως και το 70% των εσόδων τους, όσοι ελεύ-
θεροι επαγγελματίες κατάφεραν να μην κλείσουν κάθε νόμιμη 
δραστηριότητα θα δουν απόψε ένα νέο «κύμα» εισφορών να 
ψηφίζεται στη Βουλή.  Ο καινούργιος νόμος που μπαίνει στη 
ζωή μας και με τον οποίο πρέπει να μάθουμε να ζούμε (για 
όσους αντέξουν να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους στην 
Ελλάδα και δεν ακολουθήσουν όσους ήδη έχουν φύγει) φέρνει 
αυξήσεις στις εισφορές ακόμη και κατά 38% καθώς επιβάλλο-

νται σε πιο διευρυμένη βάση. Το ρεπορτάζ συνεχίζει αναφέρο-
ντας ότι η καθιέρωση από το 2018 νέου τρόπου υπολογισμού 
των εισφορών θα φέρει αυξήσεις για 1,4 εκατ. ελεύθερους 
επαγγελματίες και επιτηδευματίες. Οι εισφορές θα υπολογίζο-
νται στο φορολογητέο εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς, 
χωρίς να αφαιρούνται οι εισφορές που έχουν καταβληθεί στον 
ΕΦΚΑ. Με τον νέο τρόπο υπολογισμού των εισφορών ανατρέ-
πεται ο νόμος Κατρούγκαλου και τα ασφάλιστρα που θα κλη-
θούν να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες, έμποροι και 
βιοτέχνες θα είναι αυξημένα έως και κατά 11,95%, ενώ για τους 
επιστήμονες η αύξηση ενδέχεται να φθάνει και στο 22,95%. Και 
αυτό, εφόσον υπολογιστεί η έκπτωση της τάξης του 15% στο 
τελικό ποσό εισοδήματος βάσει του οποίου θα γίνουν οι νέοι 
υπολογισμοί.  Μετά το 2018 η έκπτωση αυτή καταργείται και 
από το 2019 οι εισφορές εκτοξεύονται σε υψηλότερα επίπεδα.

ΚΑΤΕΡΡΕυΣΕ ΣΤΟ ΜΟΛΙΣ 56% Η ΕΙΣπΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟυ ΕφΚΑ
Σε ελεύθερη πτώση βρίσκεται η εισπραξιμότητα του ασφαλι-
στικού χαρατσιού,  που έχει επιβληθεί σε 1,4 εκατ. ελεύθερους 
επαγγελματίες, αυταπασχολούμενους μπλοκάκια και αγρότες 
από τις αρχές του 2017 γράφει ρεπορτάζ του Δ. Κατσαγάνη 
στο  Capital.gr και αναλυτικά σημειώνει  ότι αυτό συμβαίνει  
γιατί για τρίτο συνεχόμενο μήνα από τότε που έγινε η αρχή της 
εφαρμογής του,  σημειώνεται ολοένα και μεγαλύτερη αστοχία 
στα έσοδα από τις νέες εισφορές. 
Πιο συγκεκριμένα,  το Μάρτιο, τα έσοδα τα οποία εισπράχθη-
καν από τον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) από 
εισφορές κύριας σύνταξης –υγειονομικής περίθαλψης ανήλ-
θαν μόλις σε 140 εκατ. ευρώ έναντι μηνιαίου στόχου για 250 
εκατ. ευρώ. Με άλλα λόγια, η εισπραξιμότητα του χαρατσιού 
ανήλθε μόλις στο 56% τον περασμένο Μάρτιο. Υπενθυμίζεται 
πως η εισπραξιμότητα του χαρατσιού ανήλθε στο 60% τον 
Φεβρουάριο και στο 69% τον Ιανουάριο. Έτσι, καταγράφεται 
συνεχής πτώση στα έσοδα από τις εισφορές των επαγγελμα-
τιών και των αγροτών μεταξύ Ιανουαρίου –Μαρτίου 2017. 
Κύκλοι του Υπουργείου Εργασίας αποδίδουν την ολοένα 
και μεγαλύτερη υστέρηση των εσόδων από το χαράτσι στο 
γεγονός ότι μία μερίδα ασφαλισμένων δεν έχει λάβει ακόμα 
ειδοποιητήρια. 
Ωστόσο, ειδικοί της ασφάλισης εξηγούν την συνεχιζόμενη 
μείωση των εσόδων κυρίως  από το γεγονός ότι μία μερίδα 
των ασφαλισμένων αντιλαμβάνεται (έστω και καθυστερη-
μένα) πως δεν αρκεί η καταβολή των τρεχουσών εισφορών 
κάθε μήνα για την απόκτηση ασφαλιστικής ικανότητας –
ενημερότητας, αν έχουν βεβαιωθεί από το 2016 και πίσω 
ληξιπρόθεσμα χρέη τα οποία δεν έχουν διακανονιστεί. Επίσης, 
οι πρόσφατες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για ύφεση 0,5% στο α΄ 
τρίμηνο του 2017 «αποδεικνύουν» εν μέρει την αδυναμία 
ολοένα και περισσότερων επαγγελματιών να καταβάλλουν 
τις εισφορές. Εξάλλου, αποθαρρυντικό ρόλο στην καταβολή 

του χαρατσιού έπαιξε η συμφωνία της κυβέρνησης με τους 
θεσμούς, στις αρχές του τρέχοντος μήνα, για υπολογισμό των 
εισφορών το 2018 με βάση το 85% ακαθάριστο εισόδημα του 
2017 και για υπολογισμό των εισφορών το 2019 με βάση το 
100% του ακαθάριστου εισοδήματος του 2018. Η χαμηλή ει-
σπραξιμότητα των εισφορών κύριας σύνταξης –ΕΟΠΥΥ είναι 
πολύ πιθανόν, μάλιστα,  να πέσει ακόμα πιο κάτω με το που 
γίνουν απαιτητές οι εισφορές επικουρικής ασφάλισης και εφά-
παξ από 300.000 επαγγελματίες. 
Όλοι οι παραπάνω αρνητικοί παράγοντες θα συνεχίσουν να 
είναι παρόντες και τους επόμενους μήνες σημειώνουν αναλυ-

τές της ασφάλισης, αν και κύκλοι του Υπουργείου Εργασίας 
εκφράζουν την αισιοδοξία τους πως το κλείσιμο της δεύτερης 
αξιολόγησης στα τέλη του μηνός, η εκταμίευση της δόσης από 
τον ΕSM και το ΔΝΤ στα τέλη Ιουνίου –αρχές Ιουλίου σε συν-
δυασμό με την «ζεστή» από άποψη επιχειρηματικού τζίρου 
θερινή τουριστική περίοδο θα βελτιώσει την ικανότητα μίας 
μερίδας τουλάχιστον των επαγγελματιών να καταβάλλουν τις 
εισφορές τους κατά τους επόμενους μήνες. 
Προς την ίδια θετική κατεύθυνση ελπίζουν στο Υπουργείο 
Εργασίας θα λειτουργήσει η νέα δυνατότητα ρύθμισης των 
ληξιπροθέσμων οφειλών έως 20.000 ευρώ προς τα ταμεία για 
όσους έχουν συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές (πχ προς εφο-
ρία, τράπεζες, δήμους, ταμεία κλπ) άνω των 20.000 ευρώ, 
βάσει όσων προβλέπει ο νόμος για τον εξωδικαστικό συμβι-

βασμό. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση  βάσει των προβλέψεων 
που είναι αποτιμώμενες στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δη-
μοσιονομικής Πολιτικής το οποίο συνοδεύει το πολυνομοσχέ-
διο που από χθες συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής , τα 
έσοδα των ταμείων από τις ρυθμίσεις θα βαίνουν μειούμενα 
ήδη από φέτος σε σχέση με πέρσι. 
Συγκεκριμένα, αναμένονται  φέτος έσοδα 878 εκατ. ευρώ από 
ρυθμισμένα χρέη (έναντι 1,040 δισ. ευρώ πέρσι), 838 εκατ. 
ευρώ το 2018 και 691 εκατ. ευρώ το 2019. Στο μεταξύ ο ΕΦΚΑ 
ανακοίνωσε πως οι εισφορές για το μήνα Απρίλιο θα πρέπει 
να καταβληθούν έως την Τετάρτη 31 Μαΐου, δηλαδή σε δέκα 
εργάσιμες μέρες από σήμερα. Υπενθυμίζεται πως οι εισφορές 
αυτές έχουν επιβληθεί επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήμα-
τος των παραπάνω κοινωνικών κατηγοριών για το έτος 2015, 
δεδομένου ότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η κατάθεση των 
φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2016. 
Οι εισφορές θα καταβάλλονται κάθε μήνα με βάση το καθαρό 
δηλωτέο εισόδημα του 2015 ακόμα και μέχρι τον ερχόμενο 
Οκτώβριο, καθώς η προετοιμασία του λογισμικού με το οποίο 
θα υπολογιστούν οι εισφορές με βάση το καθαρό δηλωτέο ει-
σόδημα του 2016 ενδέχεται να διαρκέσει ακόμα και μέχρι τον 
ερχόμενο Σεπτέμβριο. 
Από εκεί και έπειτα, οι εισφορές θα υπολογιστούν με βάση το 
καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016, ενώ παράλληλα θα γί-
νει ο συμψηφισμός μεταξύ των εισφορών που καταβλήθηκαν 
το 2017 (σ.σ. για το διάστημα Ιανουαρίου – Αυγούστου ή 
Σεπτεμβρίου) με βάση το εισόδημα του 2015 και εκείνων που 
έπρεπε να καταβληθούν με βάση το εισόδημα του 2016 κατά 
το ίδιο διάστημα.
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ΑΡΘΡΟ ΣΤΑΣΙΝΟυ ΣΤΗΝ ΕφΗΜΕΡΙΔΑ ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Άρθρο του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού με τίτλο 
«Για μια γραβάτα γίνονται όλα;» το οποίο αναφέρεται στα 
μέτρα που περιλαμβάνονται  στο πολυνομοσχέδιο και στις 
επιπτώσεις τους στους ελεύθερους επαγγελματίες και την 
κοινωνία δημοσιεύει σήμερα η εφημερίδα ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΕΙΔΗ-
ΣΕΙΣ. Το άρθρο του Προέδρου του ΤΕΕ έχει ως εξής:
για μία γραβάτα γίνονται όλα;
Συνηθίζεται στη χώρα μας να θεωρούμαστε όλοι ειδικοί σε 
όλα. Εκφράζοντας προσωπική εμπειρία θα έλεγα ότι κάθε 
φορά που ως ελεύθερος επαγγελματίας πολιτικός μηχανικός 
συναντούσα έναν πελάτη που επιθυμούσε να εκδώσει μία 
οικοδομική άδεια και να χτίσει το σπίτι του, διαπίστωνα ότι 
έκρυβε έναν μηχανικό μέσα του, αφού “γνώριζε σχεδόν τα 
πάντα σαν μηχανικός”. Αυτό συμβαίνει σήμερα και με τους 
Βουλευτές και θα αναφερθώ καταρχήν στους κυβερνη-
τικούς βουλευτές, οι οποίοι προκειμένου να ψηφίσουν το 
4ο Μνημόνιο, μας αναλύουν και επιχειρηματολογούν ως 
έμπειροι οικονομολόγοι, ότι μετά την ψήφιση, θα πετύχου-

με την ποσοτική χαλάρωση, θα ρυθμιστεί το χρέος, θα έρθει 
η περιβόητη δίκαιη ανάπτυξη και θα πετύχουμε τον μεγάλο 
στόχο μας ως χώρα να βάλει ο Πρωθυπουργός γραβάτα. 
Φαίνεται ότι ξέχασαν ότι πριν γίνουν βουλευτές ήταν μηχα-
νικοί, δικηγόροι, γιατροί, οικονομολόγοι, καθηγητές, αγρό-
τες, εργαζόμενοι στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή ακόμη και 
άνεργοι. Και δεν αντιλαμβάνονται ότι ψηφίζουν να ζει ένας 
μηχανικός με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 12.000 ευρώ 
με 114 ευρώ το μήνα, αφού τα υπόλοιπα θα πρέπει να τα 
καταβάλει σε εισφορές και φορολογία, να ζει ένας δικηγό-
ρος με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα 18.000 ευρώ με 187 
ευρώ το μήνα και αντίστοιχα όλοι οι εργαζόμενοι σε κάθε 
επάγγελμα. 
Υπάρχουν δύο ενδεχόμενα: ή  να έχουν χάσει τη επαφή με 
την κοινωνία και να μην αντιλαμβάνονται, ότι με αυτά που 
ψηφίζουν λένε στην συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών 
ότι πρέπει να ζουν με ποσά της τάξης των 100-200 ευρώ 
τον μήνα, (γιατί τόσα μένουν σε κάποιον με εισόδημα μέχρι 

20.000 ευρώ τον χρόνο), ή  να αδιαφορούν για τους πολίτες 
και την ίδια τη χώρα τους , έχοντας ως μοναδικό στόχο την 
παραμονή  στην εξουσία και την απολαβή των σχετικών 
προνομίων.
Αυτά όμως θα πρέπει να τα αντιληφθούν και οι Βουλευτές 
της αντιπολίτευσης. Γιατί μπορεί αυτή τη στιγμή να βρίσκο-
νται στην εύκολη θέση να καταψηφίζουν το 4ο Μνημόνιο, 
αλλά αν κάποια στιγμή έρθουν στην εξουσία, οφείλουν να 
είναι συνειδητοποιημένοι για την κατάσταση που βρίσκο-
νται οι πολίτες και να μην ξεχνούν αυτά που λένε σήμερα .
Δυστυχώς πίσω από τα 164 άρθρα του 4ου Μνημονίου 
βρίσκονται άνθρωποι και οικογένειες, που πλέον δεν αντέ-
χουν άλλο. Ο αγώνας επιβίωσης είναι καθημερινός και πολύ 
πιο δύσκολος από αυτόν των τηλεοπτικών παιχνιδιών. Και 
μπορεί στην πολιτική η επικοινωνία να σου κερδίζει χρόνο, 
αλλά στην πραγματική ζωή με ψεύτικα λόγια και υποσχέσεις 
δεν επιβιώνεις. Πόσα άλλα θα υποστούμε τελικά, για να φο-
ρέσει ο πρωθυπουργός μας μία γραβάτα;

πΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣυΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΑΝΤΙπΡΟΣΩπΕΙΑΣ ΤΟυ ΤΕΕ

πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΕΕ: πΑΝΩ ΑπΟ ΤΟ 80% ΤΩΝ ΕπΑγγΕΛΜΑΤΙΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΡΩΣΤΑ ΕΙΣφΟΡΕΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΜπΟΡΕΙ ΝΑ ΕΡγΑΣΤΕΙ!

Ο πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ ΣΕ ΜΜΕ γΙΑ ΤΟ πΟΛυΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟπΟΙΗΣΕΙΣ

Πρόσκληση προς τα μέλη της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ εξέδωσε 
η Πρόεδρος της Α/ΤΕΕ Αντωνία Μοροπούλου για την πρώτη 
τακτική συνεδρίαση του οργάνου. Στην πρόσκληση αναφέρο-
νται αναλυτικά τα εξής:
«Καλείσθε στην πρώτη τακτική συνεδρίαση της Αντιπροσω-
πείας του Τ.Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί  τη Κυριακή 4 Ιουνίου 
2017 και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα Εκδηλώσεων του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4, 1ος όροφος) με θέματα :
1. Ανακοινώσεις του Προεδρείου της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.
2. Ενημέρωση – Συζήτηση για τη δραστηριότητα της Διοικού-
σας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε.

3. Έλεγχος – Ερωτήσεις – Επερωτήσεις προς τη Διοικούσα Επι-
τροπή του Τ.Ε.Ε.
4.Παιδεία – Επαγγελματικά Δικαιώματα Μηχανικών.
5. Ασφαλιστικό. 
6. Εκλογή Νομαρχιακής Επιτροπής Κυκλάδων του Τ.Ε.Ε.
7. Ορισμός εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου που εδρεύ-
ει στην Αθήνα.
Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία πάνω από το μισό των 
Μελών. Αν δεν  επιτευχθεί  απαρτία,  η  συνεδρίαση  θα  πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββατο 10 Ιουνίου 2017 και ώρα 10.00, στο 
ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (Βασ. Αλεξάνδρου 2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ)  

και με την ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε αρκεί για την απαρτία η 
παρουσία του ενός τετάρτου των Μελών της Αντιπροσωπείας 
του Τ.Ε.Ε.  Η συνεδρίαση προβλέπεται να συνεχιστεί τη Κυριακή 
11 Ιουνίου 2017».
Σημειώνεται επίσης ότι «Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας από την 
Περιφέρεια μπορούν να μετακινηθούν με ιδιωτικής χρήσης 
αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. Σε 
περίπτωση μετακίνησης με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο δεν 
καταβάλλεται η χιλιομετρική απόσταση, αλλά το αντίστοιχο 
αντίτιμο εισιτηρίου του ΚΤΕΛ».

Στοιχεία - σοκ για την ανεργία στον κλάδο των μηχανικών 
έδωσε ο πρόεδρος του ΤΕΕ, Γιώργος Στασινός μιλώντας στον 
realfm 97,8 και την εκπομπή του Νίκου Στραβελάκη. «Οι 
μηχανικοί είμαστε περίπου 110 χιλιάδες, γύρω σε 65 με 70 
χιλιάδες -αυτό αλλάζει- είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, 30 
χιλιάδες είναι οι μισθωτοί και περίπου 10 χιλιάδες οι δημόσιοι 
υπάλληλοι. Από αυτούς τους περίπου 70 χιλιάδες ελεύθερους 

επαγγελματίες-μηχανικούς, οι 68 χιλιάδες χρωστάνε εισφο-
ρές. Ποσοστό πάνω από το 95%», τόνισε χαρακτηριστικά ο 
κ. Στασινός, όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ του enikos.gr. 
Και πρόσθεσε: «Το ποσό που χρωστάνε είναι περίπου 880 
εκατ. ευρώ. Από αυτούς ρυθμίσεις έχουν μόνο για τα 80 εκατ. 
δηλαδή περίπου 12 χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες. Αρα, 
πάνω από το 80%, αυτή τη στιγμή, δεν μπορούν να ασκή-

σουν επάγγελμα, διότι στο επάγγελμά μας, ίσως το μοναδικό 
στην Ελλάδα, για να ασκήσεις ελεύθερο επάγγελμα πρέπει 
να είσαι ασφαλιστικά ενήμερος. «Δηλαδή, για να εκδώσεις 
μία οικοδομική άδεια σου ζητάνε ασφαλιστική ενημερότητα 
από την πολεοδομία, άρα δεν μπορείς να την εκδώσεις όσο 
χρωστάς».

Ενόψει της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου και των κινητο-
ποιήσεων των ελευθέρων επαγγελματιών κατά των νέων 
μέτρων της κυβέρνησης, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στα-
σινός πραγματοποίησε σειρά εμφανίσεων και παρεμβάσεων 
σε ΜΜΕ, προκειμένου να παρουσιάσει στην κοινή γνώμη τις 
καταστροφικές συνέπειες των νέων μέτρων, την κατάσταση 
που επικρατεί στον χώρο των μηχανικών αλλά και να δώσει 
συγκεκριμένες προτάσεις για την ανατροπή αυτών των εξελί-
ξεων. Παραθέτουμε κάποιες από αυτές σε μορφή βίντεο, από 

το κανάλι του ΤΕΕ στο youtube.
Δείτε εδώ το βίντεο με την παρουσία του Προέδρου του ΤΕΕ 
στην εκπομπή ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟΙ στον τηλεοτπικό σταθμό ΣΚΑΙ:
 https://www.youtube.com/watch?v=NKu22g2l56k
Δείτε εδώ το βίντεο με όσα είπε ο Γιώργος Στασινός στην εκπο-
μπή ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΙΕΣΤΗΡΙΟΥ για τις κινητοποιήσεις στον τηλεοπτι-
κό σταθμό KONTRA CHANNEL:
 https://www.youtube.com/watch?v=eJrGk8IHLuU
Δείτε εδώ το βίντεο με τη συζήτηση του Γιώργου Στασινού με 

δημοσιογράφους στον ραδιοσταθμό ALPHA 989:
 https://www.youtube.com/watch?v=NN33P14PBMg
Δείτε εδώ το βίντεο με την παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ 
στον ραδιοφωνικό σταθμό ΒΗΜΑ FM:
https://www.youtube.com/watch?v=iDBQeBDMjiQ
Δείτε εδώ το βίντεο με τη συνέντευξη Στασινού στον ραδιο-
σταθμό Αθήνα 984:
https://www.youtube.com/watch?v=ylbP2l0aL9Y
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πΟΙΟΙ ΚΙΝΕζΙΚΟΙ ΟΜΙΛΟΙ ΕΔΩΣΑΝ «υπΟΣΧΕΤΙΚΗ» γΙΑ ΕπΕΝΔυΣΕΙΣ

Στην προσέλκυση κινεζικών κολοσσών αλλά και συμμετοχή 
της στο φιλόδοξο επενδυτικό σχέδιο «One Belt, One Road» 
προσβλέπει η Ελλάδα, η οποία επιδιώκει να καταστεί το 
κέντρο εισόδου της Κίνας στην Ευρώπη. Στην προσπάθεια 
αυτή, η Ελλάδα έχει την «υποσχετική» συνεργασίας με 13 
μεγάλες κινεζικές εταιρείες και τρεις χρηματοπιστωτικούς 
οργανισμούς, ενώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη τις προη-
γούμενες ημέρες υπεγράφησαν δύο σημαντικές συμφωνίες. 
Σε αναλυτικό ρεπορτάζ το euro2day.gr  γράφει ότι οι βάσεις 
για την πολύπλευρη συνεργασία των δύο χωρών τέθηκαν 
κατά την πρόσφατη επίσημη υπό τον πρωθυπουργό Αλέξη 
Τσίπρα κυβερνητική επίσκεψη στο Πεκίνο, όπου πραγμα-
τοποιήθηκε η υπογραφή τριετούς Action Plan 2017-2019 
με την Εθνική Επιτροπή Ανάπτυξης και Μεταρρυθμίσεων 
της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας (National Development 
Reforms Commission, NDRC) και υπήρξαν συναντήσεις με κι-
νεζικές επιχειρήσεις και φορείς με τους οποίους υπογράφηκαν 
και σχετικές συμφωνίες. 
Οι τομείς πρώτης προτεραιότητας του Action Plan είναι αυτοί 
των μεταφορών, της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών, 
ενώ υπάρχουν περιθώρια να επεκταθεί η συνεργασία και σε 
άλλους πιθανούς τομείς. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε χθες ο 
υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, 
ο οποίος συμμετείχε στην αποστολή, το τριετές Action Plan με 
την NDRC ως σκοπός του Πλαισίου Συνεργασίας 2017-2019 
είναι η προώθηση της οικονομικής συνεργασίας σε βασικά 
πεδία μεταξύ των δύο χωρών και ο αποτελεσματικός συν-
δυασμός της Πρωτοβουλίας «One Belt, One Road» με την 
«Αναπτυξιακή Στρατηγική της Ελλάδας». 
Η Ελλάδα και η Κίνα συμφώνησαν σε βασικούς τομείς, που 
θα ενισχύσουν περαιτέρω τη στρατηγική εταιρική σχέση και 
θα προωθήσουν την αμοιβαία επωφελή συνεργασία και την 
κοινή ανάπτυξη των δύο χωρών. Όπως σημείωσε ο κ. Πιτσι-
όρλας, η στρατηγική «One Belt, One Road» δημιουργεί τον 
χώρο και τις δυνατότητες στην Ελλάδα να αναβαθμίσει τον 
δικό της ρόλο στο σύγχρονο γίγνεσθαι. 
Η Ελλάδα, ως χώρα του σκληρού πυρήνα της ΕΕ, μπορεί, 
στον αντίποδα λογικών επιστροφής στον προστατευτισμό, 
να αναλάβει τις πρωτοβουλίες αναζήτησης συγκλίσεων 
ανάμεσα στους στόχους της αναπτυξιακής στρατηγικής της 
Ευρώπης με τους στόχους του One Belt, One Road και να 
είναι η εισηγήτρια ευρωπαϊκών στρατηγικών επιλογών που 
θα δίνουν νέα πνοή και νέο όραμα στην ευρωπαϊκή ενοποίη-
ση, στη λογική της δικής της συμβολής στη διαμόρφωση του 
νέου πολυπολικού κόσμου. Μάλιστα έδωσε ιδιαίτερη έμφαση 
στο γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιλέχθηκε να δώσει εναρ-
κτήρια ομιλία αλλά και να ξαναμιλήσει τη δεύτερη μέρα στο 
κλείσιμο του Φόρουμ. Τονίζοντας ότι η Κίνα έδειξε ότι η Ελ-
λάδα παίζει σημαντικό ρόλο σε αυτή τη στρατηγική, η οποία 
αναμένεται να δημιουργήσει εμπορικές συναλλαγές ύψους 3 
τρις δολαρίων και επενδύσεις ύψους 40 δισ. δολαρίων, έχουν 
υπογραφεί διμερείς συμφωνίες με 30 χώρες και η Ελλάδα 
είναι μία από αυτές. Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο πιθανών 
αντιδράσεων από την ΕΕ για την ελληνοκινεζική προσέγγιση, 
ο κ. Πιτσιόρλας σημείωσε ότι εμείς καλούμαστε να διαμορ-

φώσουμε τη στρατηγική μας, πάντα στο πλαίσιο της ΕΕ. Σε 
κάποιες περιπτώσεις μπορούν να συμφωνούν, σε κάποιες όχι. 
Στόχος μας είναι να αποτελέσουμε τον κρίκο συνεργασίας, κα-
θώς οι σχεδιαζόμενες κινεζικές επενδύσεις μπορούν να έχουν 
περιφερειακό χαρακτήρα και να επιτευχθούν συνέργειες με-
ταξύ των ευρωπαϊκών ή των μεσογειακών χωρών. Αν και 
ρωτήθηκε, ο κ. Πιτσιόρλας δεν προσδιόρισε το μέγεθος των 
επενδύσεων που μπορούν να υλοποιηθούν επ’ ωφελεία της 
Ελλάδας. Ωστόσο, σημείωσε ότι σε κάθε περίπτωση αυτές θα 
είναι πολλές. «Εχουν ωριμάσει πλέον οι συνθήκες για την πιο 
στενή συνεργασία των δύο χωρών» σημείωσε χαρακτηριστι-
κά. Μάλιστα ο κ. Πιτσιόρλας αναφέρθηκε και στην υπογραφή 
των δύο πρώτων συμφωνιών κινεζικών επιχειρήσεων, που 
εντάσσονται στο πλαίσιο του τριετούς Action Plan. Συγκεκρι-
μένα, η πρώτη συμφωνία αφορά στη συνεργασία του Ομίλου 
Κοπελούζου και του Shenhua Group, ύψους 3 δισ. ευρώ, στον 
τομέα της ενέργειας και η δεύτερη, της FORTHNet με τη ΖΤΕ, με 
την υποστήριξη των κινεζικών εταιρειών Shanghai Gongbao 
Business Consulting και KaiXinRong Group και αφορά στην 
ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών, ύψους 500 εκατ. ευρώ. 
Σύμφωνα με τον κ. Πιτσιόρλα, οι κινεζικοί όμιλοι επιχειρή-
σεων, αντιλαμβανόμενοι τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελ-
λάδας στη Στρατηγική B&R και μετά την επιτυχή παρουσία 
της COSCO στο λιμάνι του Πειραιά αλλά και τη συμμετοχή 
της State Grid στον ΑΔΜΗΕ, αρχίζουν συστηματικά πλέον 
να αξιολογούν τις επενδυτικές δυνατότητες που προσφέρει η 
χώρα μας σήμερα. Όπως ανέφερε, «στο διάστημα 11/5-16/5, 
πραγματοποιήσαμε ένα εκτενές πρόγραμμα συναντήσεων με 
κινεζικές επιχειρήσεις, προκειμένου αφενός να τους παρουσι-
άσουμε την επενδυτική πρόταση της χώρας σε συνδυασμό με 
τη στρατηγική OBOR (One Belt, One Road) και αφετέρου να 
τους επιβεβαιώσουμε την απόφαση της ελληνικής κυβέρνη-
σης να τους στηρίξει στην υλοποίηση των επενδυτικών τους 
σχεδίων στην Ελλάδα αλλά και να τους υποδείξουμε ποια θα 
πρέπει να είναι τα επόμενα άμεσα βήματά τους, ώστε να επι-
ταχυνθεί η επέκτασή τους στην Ελλάδα. 
Συνοπτικά, συναντήσαμε εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στις κατασκευές, στις υποδομές, στην ενέργεια, στα ακίνητα, 
στον τουρισμό, στον θεματικό τουρισμό, στον τουρισμό υγεί-
ας, στις υπηρεσίες υγείας, στα τρόφιμα, στα μεταλλεύματα και 
στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες. Επιπλέον, συναντηθήκα-
με με την Κεντρική Αρχή Διαπίστευσης αλλά και επιμελητήρια 
που έχουν συσταθεί για την προώθηση των συνεργασιών με-
ταξύ των επιχειρήσεων που μετέχουν στη Στρατηγική B&R».

Ανά κατηγορία έγιναν επαφές με τις ακόλουθες επι-
χειρήσεις:
Κατασκευές-υποδομές
1. China Railway Construction Engineering Group (CRCEG)
2. China State Construction Engineering
προτάσεις για Ελλάδα: Μεγάλα δημόσια έργα σε μετα-
φορές (π.χ. σιδηροδρομικές υποδομές, αστικές μεταφορές, 
λιμενικές εγκαταστάσεις, αεροδρόμια κ.α.), Ενεργειακά έργα 
υποδομών (δίκτυα, εργοστάσια παραγωγής, εγκαταστάσεις 
αποθήκευσης φυσικού αερίου).

Τουρισμός-Ακίνητα
1. Dalian Wanda
2. Country Garden Holdings 
3. Beijing Urban Construction Group
4. ΗΝΑ 
5. ZHONG FU TIAN DI GROUP
προτάσεις για Ελλάδα: Επενδύσεις σε μεγάλα ακίνητα 
(τουριστικά, εμπορικά, θεματικά πάρκα, αθλητικός τουρι-
σμός), παραγωγή ταινιών στην Ελλάδα, χρηματοδότηση 
δράσεων για τον πολιτισμό, προώθηση τουριστικών πακέ-
των για Κινέζους τουρίστες μέσα από το δίκτυo γραφείων της. 
Επενδύσεις στον κλάδο ακινήτων, συνδυασμός και προβολή 
πωλήσεων στην Κίνα με το πρόγραμμα Greece My Residence, 
μεγάλα ακίνητα χαρτοφυλακίου και τουριστικά-ξενοδοχεία. 
Έργα Logistics, αποκρατικοποίηση αεροδρομίων, μαρινών. 
Επενδύσεις στην υγεία, καθώς και σε ιατρικό και ιαματικό του-
ρισμό, μονάδες υγείας).
Χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί
1. ICBC 
2. China Development Bank
3. Everbright Financial Investment Holding
προτάσεις για Ελλάδα: Επέκταση δραστηριοτήτων στην 
Ελλάδα με διευκολύνσεις για τη χρηματοδότηση επενδύσεων 
από ελληνικές, κινεζικές και ξένες επιχειρήσεις. Χρηματοδό-
τηση ενεργειακών έργων υποδομών (δίκτυα, εργοστάσια 
παραγωγής, εγκαταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου), 
μεγάλων δημόσιων έργων σε μεταφορές (σιδηροδρομικές 
υποδομές, Θριάσιο, αστικές μεταφορές, λιμενικές εγκαταστά-
σεις κ.α.), χρηματοδότηση έργων στον Τουρισμό και στα Ακί-
νητα. Πρόταση για ίδρυση υποκαταστήματος στην Ελλάδα.
Μεταλλικά ορυκτά
1. China Aluminum International Engineering
πρόταση για Ελλάδα: Αναβάθμιση και επέκταση μονά-
δων παραγωγής αλουμινίου.
Τρόφιμα-Αγροτικά προϊόντα
1. New Hope Group
πρόταση για Ελλάδα: Επενδύσεις στον κλάδο τροφίμων 
(χαρτοφυλάκιο), πρωτογενή παραγωγή-μεταποίηση, εγκα-
ταστάσεις αποθήκευσης-διακίνησης τροφίμων (ΟΛΠ, Θριά-
σιο, ηπειρωτική Ελλάδα). Συνεργασίες με ελληνικές εταιρείες 
τροφίμων για εισαγωγές στην Κίνα.
προτυποποίηση
1. SAC
πρόταση για Ελλάδα: Συνεργασία με ΕΛΟΤ, πιστοποίηση 
εξαγώγιμων προϊόντων.
Επιμελητήρια
1. Silk Road Chamber of International Commerce (SRCIC)
πρόταση για Ελλάδα: Δράσεις για τη διοργάνωση εκδη-
λώσεων-επισκέψεων των μελών τους στην Ελλάδα και προ-
ώθηση συνεργασιών με ελληνικές επιχειρήσεις.

Τι είπε ο υφυπουργός Ανάπτυξης σε συνέντευξη Τύπου 
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Τους δύο επιλεγέντες αιτούντες για τα οικόπεδα της 
Δυτικής Ελλάδας, καλεί σύμφωνα με πληροφορίες, που 
γράφει  το energypress.gr  την ερχόμενη εβδομάδα το 
υπουργείο Ενέργειας προκειμένου να πέσουν οι τελικές 
υπογραφές στις συμβάσεις παραχώρησης. Συγκεκριμέ-
να ΕΛΠΕ και Energean αναμένεται να υπογράψουν τις 
συμβάσεις που βρίσκονται σε εκκρεμότητα για αρκετό 
χρονικό διάστημα την ερχόμενη Πέμπτη 25 του μήνα. 
Πρόκειται για τις τρεις περιοχές στη Δ. Ελλάδα και ει-
δικότερα τις περιοχές Άρτα- Πρέβεζα και Βορειοδυτική 
Πελοπόννησος, που παραχωρείται για έρευνα και εκμε-
τάλλευση στα Ελληνικά Πετρέλαια και την περιοχή Αι-
τωλοακαρνανία που παραχωρείται στην Energean. Οι 
παραχωρήσεις γίνονται μετά από το  διαγωνισμό που 
ξεκίνησε από εκδήλωση ενδιαφέροντος της ιταλικής 

Enel την άνοιξη του 2014, η οποία ωστόσο στην πο-
ρεία αποσύρθηκε από τη διαδικασία. Το Φεβρουάριου 
του 2016 ο διαγωνισμός ολοκληρώθηκε με την επιλογή 
των Ελληνικών Πετρελαίων (Άρτα – Πρέβεζα και ΒΔ 
Πελοπόννησος)  και της Energean (Αιτωλοακαρνανία). 
Υπενθυμίζεται εξάλλου ότι η συμφωνία farm in που 
υπέγραψε η Energean με την ισπανική Repsol εκτός 
από την παραχώρηση των Ιωαννίνων περιλαμβάνει 
και την παραχώρηση της Αιτωλοακαρνανίας.
-Oι περιοχές: Για τις 3 περιοχές υπάρχουν συσσωρευ-
μένα ευρήματα από προηγούμενες έρευνες στο πα-
ρελθόν που δεν τελεσφόρησαν για διάφορους λόγους. 
Συγκεκριμένα η περιοχή της ΒΔ Πελοποννήσου είχε 
παραχωρηθεί στη ΔΕΠ το 1978 και είχαν γίνει πάνω 
από 20 γεωτρήσεις στη στεριά και την παράλια ζώνη, 

χωρίς αποτέλεσμα για να επιστραφεί η περιοχή στο Δη-
μόσιο το 2007. Το 1981 είχαν παραχωρηθεί στη ΔΕΠ 
οι περιοχές της Ηπείρου Ιωάννινα, Άρτα και Θεσπρωτία 
για να γίνουν στη συνέχεια γεωφυσικές έρευνες και 8 
γεωτρήσεις. Το 1997 η κοινοπραξία ΔΕΠ Enterprise 
πραγματοποίησε την γεώτρηση στο Καλπάκι χωρίς 
αποτέλεσμα, με την ευθύνη να βαρύνει τη βρετανική 
εταιρεία που εγκατέλειψε την έρευνα λόγω των υψη-
λών πιέσεων που προέκυψαν και για τις οποίες δεν είχε 
προετοιμαστεί. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 η Triton, 
επικεφαλής κοινοπραξίας στην οποία συμμετείχαν και 
τα ΕΛΠΕ είχαν κάνει δύο ακόμη άκαρπες γεωτρήσεις 
στην Αιτωλοακαρνανία, για να επιστραφεί στη συνέχεια 
η περιοχή στο Δημόσιο.

Ο αγωγός East Med είναι βιώσιμος από τεχνικής και 
οικονομικής άποψης, επανέλαβε σήμερα ο διευθύνων 
σύμβουλος της ΔΕΠΑ, Θεόδωρος Κιτσάκος, μιλώντας 
στο συνέδριο της HAEE. Όπως τόνισε, οι σχετικές μελέ-
τες έδειξαν τη βιωσιμότητα του έργου, ενώ το επόμενο 
σημαντικό βήμα για την υλοποίησή του είναι η συνε-
δρίαση που θα γίνει στις Βρυξέλλες στις 7 Ιουνίου. Σύμ-
φωνα με το energypress.gr  ο  κ. Κιτσάκος υποστήριξε 
παράλληλα ότι ο East Med είναι ο ορισμός αυτού που 
λένε οι Βρυξέλλες «διαφοροποίηση», καθώς προσφέρει 
διαφοροποίηση πηγών εφοδιασμού, όδευσης και αγο-
ρών. Σχετικά με τις ευρύτερες εξελίξεις στην περιοχή, 
ο κ. Κιτσάκος τόνισε ότι σε περίπτωση που ανακαλυ-
φθούν νέα κοιτάσματα στην Κύπρο, τότε θα μπορούσε 
να υλοποιηθεί και ο East Med και ένας αγωγός προς 
Τουρκία, τον οποίο εξετάζουν οι Ισραηλινοί. Επίσης, 
ο δ.σ. της ΔΕΠΑ είπε ότι δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή 
συγκεκριμένος αριθμός για την χωρητικότητα του East 
Med, αλλά αυτή αναμένεται σε πρώτη φάση να φτάσει 
τα 14-15 δις. κ.μ. ετησίως με προοπτική αναβάθμι-
σης στα επίπεδα των 26-27 δις. κ.μ. Στο πλαίσιο των 
νέων δεδομένων στην ευρύτερη περιοχή ο κ. Κιτσάκος 
τόνισε ότι πρέπει να εξαταστούν σοβαρά υποδομές 

όπως η υπόγεια αποθήκη αερίου στην Καβάλα και το 
FSRU στην Αλεξανδρούπολη. Το γεγονός ότι η Ελλάδα 
αποτελεί ευρωπαϊκή ενεργειακή πύλη και ταυτόχρονα 
το άνοιγμα της εγχώριας και περιφερειακής αγοράς 
ενέργειας την καθιστά σημαντική χώρα προορισμού, 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις να εξελιχθεί σε ενεργειακό 
κόμβο, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Κιτσάκος, τονίζο-
ντας ότι ιδιαίτερα η περιοχή της Αλεξανδρούπολης συ-
γκεντρώνει όλες τις δυνατότητες και τις προϋποθέσεις 
για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού ενεργειακού 
κόμβου για την ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να δι-
ευκολυνθεί η διέλευση φυσικού αερίου από τις περιοχές 
της Κασπίας, της Ρωσίας, του Ιράν αλλά και υγροποι-
ημένου φυσικού αερίου spot. Ο CEO της ΔΕΠΑ τόνισε 
ότι εθνικός στόχος πρέπει να είναι η κάλυψη κατά 70% 
συνολικά των ενεργειακών αναγκών από αέριο και 
ΑΠΕ. Επισήμανε ωστόσο ότι προκειμένου να γίνει η Ελ-
λάδα ενεργειακός κόμβος χρειάζεται να αναπτύξει και 
τη δική της εγχώρια αγορά φυσικού αερίου. «Πρέπει 
να είμαστε έστω ένας μεσαίου μεγέθους παίκτης», είπε 
χαρακτηριστικά. Προς την κατεύθυνση αυτή, η ΔΕΠΑ 
κάνει επίπονες προσπάθειες για την ενίσχυση της κα-
τανάλωσης αερίου μέσω της επέκτασης του δικτύου σε 

νέες περιοχές, όπως ανέφερε. 
O κ. Κιτσάκος υπογράμμισε ότι στόχος της εταιρείας 
είναι να καλλιεργήσει «κουλτούρα αερίου” στην ελλη-
νική κοινωνία με διπλασιασμό των μετρητών από 355 
χιλιάδες σε 700 χιλιάδες μέχρι το 2026. Στα πλάνα της 
εταιρείας περιλαμβάνεται η αξιοποίηση των τεχνολογι-
ών LNG και CNG για επέκταση της χρήσης του καυσίμου 
σε απομακρυσμένες περιοχές, νησιά και μεμονωμένους 
πελάτες, η έλευση του αερίου στην Κρήτη και άλλα 
μεγάλα νησιά του Αιγαίου σε συνεργασία με τη ΔΕΗ. 
Επίσης μέχρι το 2021 αναμένεται να έχει διασφαλιστεί η 
προμήθεια αερίου σε 16 πρωτεύουσες νομών και άλλες 
μικρότερες πόλεις και βιομηχανικές περιοχές.  Αναμένε-
ται να προστεθούν 1200 χιλιόμετρα νέων δικτύων που 
θα προστεθούν στα 450 χιλιόμετρα του υφιστάμενου 
δικτύου, έργα που στη φάση κατασκευής θα δημιουρ-
γήσουν πάνω από 2 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και 
1000 μόνιμες στη φάση της λειτουργίας.  Τέλος ο κ. Κι-
τσάκος αναφέρθηκε στα πλάνα της ΔΕΠΑ για ενίσχυση 
της παρουσίας της εταιρείας στη λιανική αγορά, την 
προώθηση του LNG ως καυσίμου για τη ναυτιλία αλλά 
και το εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα για επέκταση 
της χρήσης της αεριοκίνησης.

Η ολοκλήρωση του ιδιοκτησιακού διαχωρισμού του ΑΔΜΗΕ 
από τη ΔΕΗ εντός του Ιουνίου θα επιτρέψει στην εταιρεία να 
προχωρήσει το επενδυτικό της πρόγραμμα, ύψους δύο δισ. 
ευρώ δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του πρώτου Γιάν-
νης Καμπούρης στο Reuters. Σύμφωνα με το energypress.
gr  στο περιθώριο ενεργειακού συνεδρίου στην Αθήνα, ο κ. 
Καμπούρης υποστήριξε «όλα θα έχουν τελειώσει μέσα στο 

πρώτο δεκαπενθήμερο του Ιουνίου». Ο ίδιος πρόσθεσε πως 
η πρώτη φάση της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης με 
το ηπειρωτικό σύστημα θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το 2020, 
ενώ η δεύτερη φάση θα ολοκληρωθεί το 2023.  Το συνολικό 
κόστος της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κρήτης προσεγγίζει 
το ένα δισ. ευρώ.

ΣΤΙΣ 25 ΤΟυ ΜΗΝΑ “πΕφΤΟυΝ” ΟΙ υπΟγΡΑφΕΣ γΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟπΕΔΑ ΤΗΣ Δ. ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ βΙΩΣΙΜΟΣ Ο East MEd ΔΗΛΩΣΕ Ο ΔΙΕυΘυΝΩΝ ΣυΜβΟυΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕπΑ

ΑΔΜΗΕ: ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΙΟυΝΙΟυ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΣ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΔΕΗ
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ΤΙ ΔΕΙΧΝΟυΝ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΛΑγΗΕ γΙΑ ΤΑ ΜΕΡΙΔΑ ΣΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΟυ 
ΡΕυΜΑΤΟΣ 

υπΕΝ: ΧΡΕΙΑζΕΤΑΙ ΜΕγΑΛυΤΕΡΗ ΕυΕΛΙΞΙΑ ΣΤΟυΣ ΣΤΟΧΟυΣ γΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ

ΑυΞΗΣΗ ΚυΚΛΟυ ΕΡγΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΩΝ ΚΕΡΔΩΝ ΤΟ 2016 γΙΑ ΤΟΝ ΟΛπ 

Με σχεδόν σταθερό ρυθμό συνεχίστηκε και τον Απρίλιο 
η μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ και η ενίσχυση της πα-
ρουσίας των εναλλακτικών προμηθευτών στη λιανική 
του ρεύματος. Η υποχώρηση του μεριδίου της ΔΕΗ ήταν 
μεγαλύτερη από 1,15%, όπως αποτυπώνεται στα μηνι-
αία δελτία του ΛΑΓΗΕ και του ΑΔΜΗΕ, ενώ σημαντική 
αυξητική τάση καταγράφεται στα μερίδια των περισ-
σότερων εναλλακτικών παρόχων. Μάλιστα, 3 εταιρείες 
(Elpedison, Protergia και Ήρων) καταγράφονται και 
στα δυο δελτία με ποσοστά πάνω από 3%, με τις θέσεις 
που καταλαμβάνουν στον ιδιότυπο ανταγωνισμό μεταξύ 
των εναλλακτικών προμηθευτών να αλλάζουν, ανάλογα 
με τα μεγέθη που προσμετρώνται. Αξιοσημείωτη αύξη-
ση καταγράφουν και τα μερίδια των Watt+Volt, NRG, 
Volterra και Green. Σύμφωνα με το energypress, ΛΑΓΗΕ 
και ΑΔΜΗΕ μετρούν διαφορετικά μεγέθη, καθώς τα μη-
νιαία δελτία τους εξυπηρετούν τις διαφορετικές ανάγκες 
και λειτουργίες του ΑΔΜΗΕ και του ΛΑΓΗΕ. Συγκεκριμέ-
να, ο ΑΔΜΗΕ δίνει στοιχεία με βάση τις μετρήσεις κατα-
νάλωσης των ωριαίων μετρητών και των αντίστοιχων 
εκτιμήσεων ωριαίας κατανάλωσης που κάνει ο ΔΕΔΔΗΕ. 
Ο ΛΑΓΗΕ δίνει στατιστικά της αγοράς, με βάση τον ΗΕΠ, 
που βασίζονται στις δηλώσεις αγοραπωλησίας ενέργει-
ας της προηγούμενης μέρας που κάνουν οι προμηθευ-

τές. Έτσι, τα ποσοστά που δίνουν δεν είναι σωστό να 
αντιπαραβάλλονται, καθώς συνδυαστικά αποτυπώνουν 
με πληρότητα τόσο την εικόνα, όσο και τη δυναμική της 
αγοράς.
-Τα ποσοστά του ΑΔΜΗΕ: Στο μηνιαίο δελτίο του 
ΑΔΜΗΕ, το οποίο εκδόθηκε σήμερα, καταγράφεται 
μείωση της συνολικής προμήθειας των καταναλωτών 
ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία τον Απρίλιο έφτασε τις 
3641 GWh, έναντι 4109 το Μάρτιο. Τα ποσοστά των 
προμηθευτών, όπως αποτυπώνονται στο μηνιαίο δελτίο 
του ΑΔΜΗΕ διαμορφώνονται ως εξής:  ΔΕΗ 86,9% (ένα-
ντι 88,1% το Μάρτιο). Protergia 3.34% (έναντι 2,95%). 
Elpedison 3,26% (έναντι 3,10%). ΗΡΩΝ 3,13% (έναντι 
2,88%). Watt + Volt 0,99% (έναντι 0,83%). NRG 0.75% 
(έναντι 0,71%). Volterra 0,64% (έναντι 0,53%). GREEN 
0,42% (έναντι 0,36%). OTE 0,2% (έναντι 0,17%). ΕΛΤΑ 
0,05% (έναντι 0,04%). INTERBETON 0,049% (έναντι 
0,053%). VIENER 0,041% (έναντι 0,039%). NOVAERA 
0,027% (έναντι 0,039%).  KEN 0,022% (έναντι 0,019%). 
GROWTH 0,008% (έναντι 0,005%)
-Τα ποσοστά του Απριλίου σε όγκο: Το μερίδιο της 
ΔΕΗ, σύμφωνα με το δελτίο του ΛΑΓΗΕ διαμορφώνεται 
πλέον σε 86,49% (14,36% στην υψηλή τάση, 17,04% 
στη μέση τάση και 55,09% στη χαμηλή τάση), έναντι 

87,66%  το Μάρτιο. Τα μερίδια των υπόλοιπων προμη-
θευτών είχαν διαμορφωθεί ως εξής:Η ELPEDISON έφτα-
σε το 3,25% (0,22% στην υψηλή τάση, 1,62% στη μέση 
τάση και 1,41% στη χαμηλή τάση) έναντι 3,04% τον πε-
ρασμένο μήνα. Η PROTERGIA ανήλθε σε 3,24% (1,99% 
στη ΜΤ, 1,25% στη ΧΤ) έναντι 2,96%. Η ΗΡΩΝ αυξήθηκε 
σε 3,15% (2,11% στη ΜΤ, 1,04% στη ΧΤ) έναντι 2,96%. 
Η Watt + Volt έφτασε το 1,01% (0,16% στη ΜΤ, 0,85% 
στη ΧΤ) έναντι 0,88%. Η NRG TRADING αυξήθηκε στο 
0,96% (0,61% στη ΜΤ, 0,35% στη ΧΤ) έναντι 0,87%. Η 
VOLTERRA έφτασε το 0,73% (όλο στη ΜΤ), έναντι 0,64%. 
Η GREEN ανήλθε στο 0,53% (0,16% στη ΜΤ, 0,37% στη 
ΧΤ) έναντι 0,44%. Ο ΟΤΕ έφτασε το 0,22% (όλο στη ΧΤ) 
έναντι 0,18%. Τα ΕΛΤΑ παρέμειναν σταθερά στο 0,05% 
(0,02% στη ΜΤ, 0,03% στη ΧΤ). Η INTERBETON παρέμει-
νε σταθερή στο 0,05% (όλο στη ΜΤ). Η VIENER έφτασε 
στο 0,06% (όλο στη ΜΤ) έναντι 0,05%. Η NOVAERA 
έφτασε στο 0,03% (όλο στη ΜΤ) έναντι 0,04%. Η KEN 
παρέμεινε σταθερή στο 0,03% (0,03% στη ΜΤ, 0,01% 
στη ΧΤ). Η GROWTH έφτασε στο 0,02% (στη ΜΤ), ενώ 
είχε 0,01%. Η VOLTON καταγράφεται πλέον στο 0,01%, 
(στη ΧΤ) ενώ είχε μηδενικό ποσοστό.

Στις εργασίες του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας, 
που διεξάγεται στη Βαλέτα της Μάλτας, με θέμα το «Χειμερινό 
Ενεργειακό Πακέτο» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχε ο 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου στην το-
ποθέτησή του, όπως ενημερώνει το ΥΠΕΝ, ο υπουργός επε-
σήμανε τρία σημεία: Πρώτον, ο στόχος της εξοικονόμησης 
ενέργειας για τα κράτη-μέλη την περίοδο 2020-30 πρέπει 
να κινείται στο 30%, ώστε να διασφαλιστούν οι στόχοι που 
πηγάζουν από τη Συμφωνία των Παρισίων για το κλίμα. Ο 

χαρακτήρας αυτού του στόχου δεν πρέπει να είναι δεσμευ-
τικός, ώστε τα κράτη να έχουν μεγαλύτερα περιθώρια προ-
σαρμογής σε αυτόν. Δεύτερον, σε σχέση με τις υποχρεώσεις 
ενεργειακής απόδοσης, που περιλαμβάνουν δεσμεύσεις από 
την πλευρά των κρατών-μελών για επενδύσεις σε ενεργειακή 
εξοικονόμηση κτιρίων και γενικότερα σε εξοικονόμηση ενερ-
γειακών προϊόντων, ο Υπουργός στάθηκε στην αναγκαιότητα 
ευελιξίας της μεθόδου προσδιορισμού τους. Το ύψος των 
υποχρεώσεων αυτών οφείλει να συναρτάται με τα χρημα-
τοδοτικά περιθώρια που το κάθε κράτος-μέλος διαθέτει για 

τέτοιου είδους επενδύσεις. Τρίτον, με δεδομένο το άνοιγμα 
της αγοράς ενέργειας είναι κρίσιμο το νέο νομοθετικό πλαίσιο 
να προβλέπει μέτρα αντιμετώπισης της ενεργειακής φτώχειας, 
που θα αποτελέσουν «ομπρέλα» προστασίας των εισοδηματι-
κά ευάλωτων νοικοκυριών. Στο περιθώριο της διάσκεψης ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας υπέγραψε την πολι-
τική διακήρυξη καθαρής ενέργειας για τα νησιά της Ε.Ε. Την 
υπογραφή της διακήρυξης θα ακολουθήσει η δημιουργία 
φόρουμ για τα νησιά, η ιδρυτική συνεδρίαση του οποίου θα 
πραγματοποιηθεί τον προσεχή Σεπτέμβρη στα Χανιά.

Αύξηση του κύκλου εργασιών και των καθαρών κερδών, 
παρουσιάζει η εταιρεία ΟΛΠ για το 2016, σύμφωνα με την 
ετήσια ενημέρωση που έγινε από τη διοίκηση της εταιρεί-
ας, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, στο Χρηματιστή-
ριο Αθηνών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμένα, ο 
κύκλος εργασιών της εταιρείας, παρά την αρνητική συ-
γκυρία, ανήλθε στα 103, 5 εκατ. ευρώ το 2016, έναντι 99, 
9 εκατ. το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 3,6 %, ενώ τα 
κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 11,0 εκατ. ευρώ το 2016, 
έναντι 9,8 εκατ. το 2015, παρουσιάζοντας αύξηση 13%. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο ΟΛΠ ΑΕ κατέβαλε αυξημένο κατά 
1εκατ.ευρώ αντάλλαγμα παραχώρησης στο ελληνικό 
Δημόσιο για το 2016, λόγω της νέας σύμβασης παρα-
χώρησης που υπογράφηκε στις 24/6/2016 και με βάση 
την οποία το ποσοστό του ανταλλάγματος παραχώρησης 
αναπροσαρμόστηκε στο 3,5 % των ενοποιημένων εσό-
δων του, αντί του 2%. «Το 2016 η νέα Διοίκηση του ΟΛΠ 
διασφάλισε την ομαλή μετάβαση και αναδιοργάνωση της 
εταιρείας και προετοίμασε την υλοποίηση του Επενδυτι-
κού Προγράμματος. Το 2017 αποτελεί την πρώτη χρονιά 

οικοδόμησης και ανάπτυξης του νέου ΟΛΠ» δήλωσε ο δι-
ευθύνων σύμβουλος της ΟΛΠ ΑΕ, Capt. Fu Chengqiu. Στην 
παρουσίαση που έγινε στους αναλυτές, παραβρέθηκαν το 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμβουλος της 
διοίκησης, Αθανάσιος Λιάγκος και οι κύριοι Ji Fengming, 
Deputy CEO & CFO, ‘Αγγελος Καρακώστας, Deputy CEO και 
Tian Chao, General Manager-Financial Dept.

Τρεις εναλλακτικοί προμηθευτές ξεπέρασαν το 3% τον Απρίλιο
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ΣΧΕΔΙΟ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑπΤυΞΙΑΚΗ πΡΟΟπΤΙΚΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ζΗΤΑ Ο ΣΕβ

Η ΣυΜφΩΝΙΑ ΤΗΣ attica BaNk ΜΕ ΤΗΝ aldridgE ΕΙΝΑΙ ΘΕΤΙΚΗ γΙΑ ΤΟ ΑΞΙΟΧΡΕΟ 
ΤΗΣ,  ΛΕΕΙ Ο Moody’s

πΡΩΤΟγΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 404 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ ΤΟυ πΡΟϋπΟΛΟγΙΣΜΟυ ΣΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ 
ΙΑΝΟυΑΡΙΟυ - ΑπΡΙΛΙΟυ

Σήμερα, που η Ελλάδα περνάει σε μια νέα φάση εξω-
στρέφειας, μετά την ολοκλήρωση της 2ης αξιολό-
γησης, και με ορατό το τέλος του προγράμματος και 
ορατή την πρόσβαση της χώρας στις διεθνείς αγορές, 
επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ άλλοτε να δώσουμε 
έμφαση στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας.
Στο πλαίσιο αυτό, αναμένουμε το ολοκληρωμένο κεί-
μενο της Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής 2021, 
ώστε να επανέλθουμε με πρόσθετα σχόλια, πάντα σε 
μια προσπάθεια εποικοδομητικής κριτικής. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό επισημαίνει ο ΣΕΒ στο εβδομαδι-
αίο οικονομικό δελτίο, τονίζοντας ότι «στέκεται πάντα 
με υπευθυνότητα απέναντι στις εκάστοτε κυβερνητικές 
πολιτικές, χωρίς οι θέσεις του και η στάση του να εξαρ-
τώνται από τις πολιτικές δυνάμεις που συνθέτουν την 
κυρίαρχη κυβέρνηση της χώρας». Συνεχίζοντας τον 
διάλογο με το υπουργείο Οικονομίας για τα θέματα 
της απασχόλησης ο ΣΕΒ αναφέρει ότι «η υπερφορο-

λόγηση των επιχειρήσεων ή η αύξηση του δημόσιου 
χρέους, για να χρηματοδοτηθούν προσωρινές θέσεις 
απασχόλησης από το δημόσιο, αντί της ενθάρρυνσης 
των επιχειρήσεων, μέσω της μείωσης της φορολογίας, 
να κάνουν επενδύσεις και να αυξήσουν σε μόνιμη βάση 

την απασχόληση, χωρίς αύξηση του δημοσίου χρέους, 
δεν συνιστούν βέλτιστες πρακτικές». Προσθέτει ακόμη 

ότι «αργά ή γρήγορα, όσοι φορολογούνται καταχρη-
στικά, επιχειρήσεις και εργαζόμενοι, σταματούν να 
παράγουν ή μεταναστεύουν στο εξωτερικό. Κάτι τέ-
τοιο αναγκάζει τις κυβερνήσεις να επιβάλουν όλο και 
υψηλότερους φόρους, σε έναν φαύλο κύκλο όπου οι 
νέοι φόροι οδηγούν σε μεγαλύτερη φοροδιαφυγή, και 
τους συνεπείς φορολογούμενους να μειώνουν τη δρα-
στηριότητά τους, και να εξέρχονται από το σύστημα». 
Τέλος ο ΣΕΒ υπογραμμίζει ότι χωρίς να φτιάξουμε το 
επιχειρηματικό περιβάλλον και να προσελκύσουμε ιδι-
ωτικές επενδύσεις, με παρόμοιες αποδόσεις με αυτές 
στις διεθνείς ανταγωνιστικές αγορές, δεν πρόκειται να 
υπάρξει η επενδυτική έξαρση που είναι αναγκαία, παρά 
το γεγονός ότι οι επενδυτικές ευκαιρίες αφθονούν όχι 
μόνο λόγω της αποεπένδυσης αλλά και λόγω των πολύ 
χαμηλών αποτιμήσεων των περιουσιακών στοιχείων.

Η συμφωνία της Attica Bank με την Aldridge EDC 
Specialty Finance (AEDC) είναι θετική για το αξιόχρεό 
της (credit positive), αναφέρει σε ανάλυσή του ο οίκος 
πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η έκτακτη γενική συνέλευση της τράπεζας έκα-
νε δεκτή την προσφορά της AEDC να αποκτήσει το 80% 
της Thea Artemis, μίας εταιρείας διαχείρισης ενεργητι-
κού που ίδρυσε η Attica Bank για τη διαχείριση μη εξυ-
πηρετούμενων δανείων ύψους περίπου 1,3 δισ. ευρώ, 
και να αγοράσει χαμηλής εξασφάλισης ομόλογα ύψους 
806 εκατ. ευρώ που θα εκδώσει φορέας της τράπεζας. 
Η συμφωνία είναι credit positive για την Attica Bank, 
επειδή αυτή θα λάβει 70 εκατ. ευρώ από την AEDC, επι-
τρέποντάς της να καλύψει ένα κεφαλαιακό έλλειμμα που 
προέκυψε από το δυσμενές σενάριο της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, αναφέρει ο οίκος. Σύμφωνα με τη συνολική αξιο-
λόγηση της ΤτΕ τον Οκτώβριο του 2015, η τράπεζα είχε 
ένα κεφαλαιακό έλλειμμα 857 εκατ. ευρώ με το βασικό 

σενάριο και 1.021 εκατ. ευρώ με το δυσμενές. Τα ελλείμ-
ματα αυτά μειώθηκαν σε 584 εκατ. ευρώ και 749 εκατ. 
ευρώ, αντίστοιχα, μετά την έγκριση ορισμένων μέτρων 
που περιόρισαν τις κεφαλαιακές ανάγκες της τράπεζας. Η 
Attica Bank άντλησε 681 εκατ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 
2016, ποσό που ήταν 68 εκατ. ευρώ μικρότερο από τις 
κεφαλαιακές ανάγκες της με βάση το δυσμενές σενάριο 
της ΤτΕ. Τον Δεκέμβριο του 2016, η τράπεζα ανακοίνω-
σε έναν δείκτη βασικών ιδίων κεφαλαίων (CET1) 14,8% 
από 6,1% τον Μάρτιο του 2015. «Το κεφαλαιακό έλλειμ-
μα θα καλυφθεί ως αποτέλεσμα αυτής της συμφωνίας με 
την AEDC, αυξάνοντας τον δείκτη κεφαλαίων της (pro 
forma CET1) στο 17% τον Δεκέμβριο του 2016», ανα-
φέρει ο οίκος, προσθέτοντας: «Ωστόσο, σημειώνουμε 
ότι περίπου το 75% των κεφαλαίων CET1 της τράπεζας 
έχουν τη μορφή αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτή-
σεων, οι οποίες μπορούν να μετατραπούν σε αναβαλλό-
μενες φορολογικές πιστώσεις μετά τον νόμο που θεσπί-

σθηκε από την ελληνική κυβέρνηση τον Οκτώβριο του 
2014. Θεωρούμε χαμηλή την ποιότητα των κεφαλαίων 
αυτών και τη δυνατότητά τους να απορροφούν ζημιές 
από δάνεια, λόγω του χαμηλού αξιόχρεου της Ελλάδας, 
κάτι που αποτελεί πρόκληση για όλες τις αξιολογούμενες 
ελληνικές τράπεζες». Ο Moody’s πιστεύει ότι η συμφωνία 
θα ενισχύσει, επίσης, τις προσπάθειες της Attica Bank να 
μειώσει τον μεγάλο όγκο προβληματικών δανείων της 
μέσω της ενεργού διαχείρισής τους από ένα αξιόπιστο 
και έμπειρο ίδρυμα. «Η Attica Bank έχει το υψηλότερο 
επίπεδο μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεταξύ των 
ελληνικών τραπεζών, όπως αυτά ορίζονται από την Ευ-
ρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, στο 60,8% των δανείων της 
(gross loans) τον Δεκέμβριο του 2016. H ποιότητα του 
ενεργητικού παραμένει βασικό εμπόδιο για την επιστρο-
φή της Attica Bank σε διατηρήσιμη κερδοφορία, μετά 
τις ζημιές 50 εκατ. ευρώ το 2016 και 347 εκατ. ευρώ το 
2015», σημειώνει ο οίκος.

Ταμειακό έλλειμμα 188 εκατ. ευρώ εμφάνισε ο προ-
ϋπολογισμός στο τετράμηνο Ιανουαρίου - Απριλίου 
έναντι πλεονάσματος 205 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη 
περίοδο πέρυσι. Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος στο πρώτο 
τετράμηνο φέτος ο προϋπολογισμός κατέγραψε πρω-

τογενές έλλειμμα 404 εκατ. ευρώ έναντι πρωτογενούς 
πλεονάσματος 2,9 δισ. ευρώ πέρυσι.
Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την υποχώρηση των εσό-
δων στα 13,5 δισ. ευρώ από 14.1 δισ. ευρώ πέρυσι, 
ενώ όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπο-
λογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες 

ύψους περίπου 544 εκατ. ευρώ που αφορούν την απο-
πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθηκαν 
σε 16,5 δισ. ευρώ, από 14,9 δισ. ευρώ την περίοδο 
Ιανουαρίου - Απριλίου 2016.
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ΕΝΤΟΝΟ ΚΛΙΜΑ ΑβΕβΑΙΟΤΗΤΑΣ γΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΩΝ ΕπΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 
ΣυΜφΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕυΝΑ

φΟΡΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑπΟ 15 ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕυΡΩπΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕΣΟγΕΙΟυ, 
ΣυΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΣΤΟ ΣυΝΕΔΡΙΟ ΤΟυ ENtErprisE grEEcE

Τον έντονο προβληματισμό τους για την επόμενη μέρα 
της οικονομίας και της αγοράς στην Ελλάδα εκφράζουν 
οι οικονομικοί διευθυντές εταιρειών που δραστηριο-
ποιούνται στη χώρα, όπως προκύπτει από τα συμπερά-
σματα της ευρωπαϊκής έρευνας CFO της Deloitte για το 
πρώτο τρίμηνο του 2017. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕμε 
βάση τα στοιχεία της ευρωπαϊκής έρευνας που διεξάγει 
η Deloitte με τη συμμετοχή 1.580 CFOs (οικονομικοί δι-
ευθυντές) από 19 ευρωπαϊκές χώρες, συμπεριλαμβανο-
μένης και της Ελλάδας, η ανασφάλεια για το μέλλον της 
οικονομίας στη χώρα παραμένει έκδηλη, με τον μέσο 
όρο των απαντήσεων να εκφράζει την απαισιοδοξία 
που υπάρχει αναφορικά με τις οικονομικές προοπτικές 
των εταιρειών στην Ελλάδα, σε σχέση με το προηγού-
μενο διάστημα. Στην ερώτηση «Πώς θα χαρακτηρίζατε 
τα επίπεδα της οικονομικής αβεβαιότητας που αντιμε-
τωπίζουν οι επιχειρήσεις», 82% των ερωτηθέντων από 

την ελληνική αγορά απάντησε «εξαιρετικά υψηλά», ενώ 
αναφορικά με το αν η τρέχουσα περίοδος είναι κατάλ-
ληλη ώστε να πάρει μία εταιρεία επιχειρηματικά ρίσκα, 
82% των CFOs απάντησε αρνητικά. Παράλληλα, το 80% 
των CFOs στην Ελλάδα υποστηρίζει την υιοθέτηση κοι-
νών οικονομικών και πολιτικών πρακτικών στην ΕΕ.
Την ίδια στιγμή που η πλειοψηφία των οικονομικών 
διευθυντικών στελεχών στην Ελλάδα εκφράζει ανησυ-
χία για το μέλλον, 61% των ερωτηθέντων αναφορικά 
με το κλίμα της αγοράς στη χώρα μας απάντησαν πως 
προβλέπουν αύξηση εσόδων για τις εταιρείες τους μέσα 
στους επόμενους 12 μήνες, ενώ το 34% προβλέπει αύ-
ξηση των προσλήψεων, έναντι μόλις 18% που προβλέ-
πει μείωση.
Σε ό,τι αφορά τις στρατηγικές προτεραιότητες των οικο-
νομικών διευθυντών για τις επιχειρήσεις που δραστηρι-
οποιούνται στην Ελλάδα για τον επόμενο χρόνο, ο έλεγ-

χος του κόστους, η ευρύτερη ανάπτυξη του οργανισμού 
και η εισαγωγή νέων προϊόντων και υπηρεσιών στην 
αγορά παραμένουν στην κορυφή των προτιμήσεων, 
ενώ η μείωση του λειτουργικού κόστους και η επέκταση 
σε νέες αγορές ακολουθούν.
Αναφορά γίνεται, επίσης, στους παράγοντες που μπο-
ρούν να επηρεάσουν αρνητικά τις επιχειρήσεις στην 
Ελλάδα τους επόμενους μήνες, με τους ερωτηθέντες 
CFOs να θεωρούν πως η προοπτική της οικονομίας, οι 
γεωπολιτικές εξελίξεις, η μείωση της ζήτησης, και τέλος 
η έλλειψη κεφαλαίων, μπορούν να έχουν αρνητικό αντί-
κτυπο στην οικονομία της χώρας. Τέλος, σε ό,τι αφορά 
το ενδεχόμενο εξόδου κάποιας χώρας από την ΕΕ, 29% 
των «Ελλήνων» CFOs θεωρεί μία τέτοια εξέλιξη πιθανή, 
σε σύγκριση με το 33% του συνόλου των Ευρωπαίων 
CFOs που θεωρεί πιθανό το συγκεκριμένο ενδεχόμενο.

Η έναρξη του προγράμματος της ΕΕ «The next Society», 
που έχει στόχο την προώθηση της καινοτομίας και κατ’ 
επέκταση την επίτευξη αειφόρου οικονομικής ανάπτυ-
ξης, μέσω της ενίσχυσης των οικοσυστημάτων στη 
Μεσόγειο, ανακοινώθηκε στο ομώνυμο συνέδριο που 
πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, από τον Οργανισμό 
Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων 
και Εξωτερικού Εμπορίου) και το ΑΝΙΜΑ Investment 
Network, με την υποστήριξη του EU4Innovation. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το πρόγραμμα «The next 
Society» είναι ανοιχτό  σε όλους τους ενδιαφερόμε-
νους φορείς που ασχολούνται με την καινοτομία και 
την οικονομική ανάπτυξη και έως σήμερα έχει συγκε-
ντρώσει επιχειρηματίες, επενδυτές, ΜΚΟ, δημόσιους 
και ιδιωτικούς φορείς καινοτομίας, και κέντρα έρευνας 
από την Ευρώπη και τις μεσογειακές χώρες. 
Στους στρατηγικούς του στόχους περιλαμβάνονται η 
άρση φραγμών στην καινοτομία, η ενίσχυση των οι-
κοσυστημάτων καινοτομίας, η δημιουργία προστιθέ-
μενης αξίας από νεοσύστατες επιχειρήσεις και ομάδες 
που εδρεύουν στις μεσογειακές χώρες. 
Το πρόγραμμα αυτό θα προσφέρει μεταξύ άλλων εξα-
τομικευμένη στήριξη στις νεοσύστατες επιχειρήσεις 
για να προσεγγίσουν τις διεθνείς αγορές μέσω καθο-
δήγησης και κατάρτισης. Στην ομιλία του, ο πρόεδρος 
του Enterprise Greece, Χρήστος Στάικος, δήλωσε 
μεταξύ άλλων: «Στην παρούσα συγκυρία που η Με-
σόγειος αντιμετωπίζει πολλές και σημαντικές προκλή-
σεις, όπως η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, η 
κλιματική αλλαγή, η επίτευξη αειφόρου ανάπτυξης, η 

δημιουργία θέσεων εργασίας με στόχο και την παρα-
μονή των νέων ανθρώπων στις πατρίδες τους, ο Ορ-
γανισμός μας αναλαμβάνει πρωτοβουλίες σε συνερ-
γασία με το ΑΝΙΜΑ, όπως το σημερινό συνέδριο, ώστε 
να προωθήσει την περιοχή, αφενός ως πόλο παραγό-
μενης καινοτομίας και αφετέρου ως χώρο μετατροπής 
της σε επιχειρηματική δραστηριότητα. Κοινός μας στό-
χος είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα 
προωθεί τις συνέργειες για επωφελείς συνεργασίες». 
Στη συνέχεια, ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης, Δημήτριος Παπαδημητρίου και ο αναπληρωτής 
υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτά-
κης, ανέπτυξαν τη στρατηγική της Ελλάδας για τη 
στήριξη της καινοτομίας, αλλά και την αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού της, ενώ η περιφερειάρχης 
Αττικής, Ρένα Δούρου, τόνισε ότι οι τοπικές και περι-
φερειακές αρχές μπορούν να αναδειχθούν σε αποτελε-
σματικά κύτταρα αξιοποίησης της καινοτομίας. 
Ο αντιπρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
επικεφαλής της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ, Δημή-
τρης Παπαδημούλης, απηύθυνε μαγνητοσκοπημένο 
μήνυμα χαιρετισμού, στο οποίο αναφέρθηκε στην 
ανάγκη παροχής περισσότερης στήριξης από την ΕΕ 
στη Μεσόγειο, για θέματα καινοτομίας και επιχειρη-
ματικότητας, ενώ ο εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής, Vladimir Rojanski, εγκαινίασε το πρόγραμμα 
The Next Society. Στο συνέδριο, συμμετείχαν περισσό-
τεροι από 150 σύνεδροι και φορείς από την Αίγυπτο, 
το Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιορδανία, την Ισπανία, την 
Ιταλία, την Κύπρο, τον Λίβανο, την Μάλτα, το Μαρό-

κο, την Μεγ. Βρετανία, την Παλαιστίνη, την Τυνησία 
και την Τουρκία. Οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να 
δικτυωθούν, να ανταλλάξουν βέλτιστες πρακτικές και 
να προετοιμάσουν το έδαφος για πιθανές συνεργασίες. 
Ο Γαβριήλ Μαυρέλης της Geospatial Enabling 
Technologies και ο Στέφανος Χαρτοματζίδης της 
Prisma Electronics, ήταν οι δύο Έλληνες επιχειρημα-
τίες που παρουσίασαν τις εταιρείες τους και τα καινο-
τόμα προϊόντα τους. 
Οι προοπτικές των μεσογειακών οικοσυστημάτων 
καινοτομίας παρουσιάστηκαν από τον Rasha Tantawy 
του ITIDA (Αίγυπτος), Ramy Boujawdeh της Berytech 
(Λίβανος), τον Mohammed Al Jafari από το Royal 
Scientific Society (Ιορδανία) και τον Ilyas Azzioui του 
StartUp Maroc (Μαρόκο). 
Τις εμπειρίες τους στην ανάπτυξη δικτύων και την επί-
τευξη συνεργασιών παρουσίασαν η Douja Gharbi της 
CONECT (Τυνησία), ο Alain Tubiana του France Cluster 
(Γαλλία), ο Ibrahim Nairat του HCIE (Παλαιστίνη) και 
ο καθηγητής Βασίλειος Μακιός του Corallia Cluster 
(Ελλάδα). 
Τέλος, για τις δυνατότητες χρηματοδότησης μίλησαν 
η Candace Johnson του EBAN (Βέλγιο), ο Αρίστος 
Δοξιάδης, του Open Fund (Ελλάδα), η Alicja Turner 
της Mowgli (Μεγ. Βρετανία) και ο Didier Hoch του 
Foundation de l’ Universite de Lyon (Γαλλία).



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10

ΑυΤΟφΩΡΟ ΚΑΙ γΙΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΕ βΑΡΟΣ ΤΟυ πΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ, ζΗΤΕΙ Απ’ ΤΟυΣ 
ΕΙΣΑγγΕΛΕΙΣ Ο ΑΝΤΕΙΣΑγγΕΛΕΑΣ ΑΡΕΙΟυ πΑγΟυ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟυ πΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟυ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣφΑΛΕΙΑΣ ΕΜπ γΙΑ «ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΕΡΕυΝΑΣ 
ΟΔΙΚΗΣ ΑΣφΑΛΕΙΑΣ»

Ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Βασίλειος Πλιώτας, εν 
όψει του επερχόμενου καλοκαιριού, απέστειλε εγκύκλιο προς 
τους εισαγγελείς Εφετών και Πρωτοδικών και τους ζητεί να 
τηρούν την αυτόφωρη διαδικασία και στις περιπτώσεις προ-
σβολής του περιβάλλοντος, όπως είναι πυρκαγιές, απόρριψη 
λυμάτων, εκπομπή ρύπων από κέντρα διασκεδάσεως, κ.λ.π.. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλυτικότερα, ο κ. Πλιώτας με 
εγκύκλιό του, παρέχει οδηγίες για την ποινική αντιμετώπιση 

των «προσβολών κατά του περιβάλλοντος», ζητεί από τους 
συναδέλφους του την εγρήγορση και την άμεση παρέμβαση 
των αρχών όταν προσβάλλεται το περιβάλλον και καλεί τις 
αρχές να επιδεικνύουν αδιάλειπτο ενδιαφέρον στην πρόληψη 
και τον κολασμό αξιοποίνων πράξεων κατά του περιβάλλο-
ντος. Συγκεκριμένα, επισημαίνει ότι οι υπαίτιοι των αυτοφώ-
ρων εγκλημάτων θα πρέπει να συλλαμβάνονται - και στην 
περίπτωση των πλημμελημάτων να παραπέμπονται κατά την 

διαδικασία των άρθρων 417, 418... Τέλος, ο εισαγγελικός λει-
τουργός υπενθυμίζει τις συνταγματικές διατάξεις (άρθρο 24) 
για την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλο-
ντος, οι οποίες κατοχυρώνουν την αυτοτελή προστασία του, 
όπως και το «ποινικό οπλοστάσιο» όπως το χαρακτηρίζει, 
«με πυλώνες τους βασικούς νόμους 1650/1986, 743/1970, 
4042/2012 και τις οδηγίες 2008/99 και 2008198/ΕΚ».

Στη προβολή των κύριων ευρημάτων και των προκλήσεων 
που ανέδειξε το ερευνητικό έργο οδικής ασφάλειας του Ερ-
γαστηρίου Κυκλοφοριακής Τεχνικής του Εθνικού Μετσόβιου 
Πολυτεχνείου και σε παρουσιάσεις επί των θεμάτων οδικής 
ασφάλειας επικεντρώθηκε η η ημερίδα με θέμα «το Μέλλον 
της Έρευνας Οδικής Ασφάλειας», που οργανώθηκε στην 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
συμμετείχαν ειδικοί τόσο από το Δημόσιο Τομέα (Υπουργείο 
Υποδομών & Μεταφορών) όσο και από τον Τομέα οδικών 
έργων (HELLASTRON), ενώ από την πλευρά της ασφαλιστι-
κής αγοράς παρούσα ήταν η Inteamerican, ως εταιρία με 
δραστηριότητα εύρους στην ασφάλιση οχημάτων και όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, έμπρακτο πολυετές 
ενδιαφέρον για τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων. 
Επίσης, εκπροσωπήθηκε ο τομέας της έρευνας (startup 
εταιρία OSEVEN) για καινοτόμες, ψηφιακές εφαρμογές δια-
χείρισης δεδομένων που αφορούν στην συμπεριφορά και 
την ασφάλεια των οδηγών. Όπως επισήμανε ο Γ. Γιαννής, 

Καθηγητής στον Τομέα Μεταφορών και Συγκοινωνιακής 
Υποδομής ΕΜΠ, οι συμπεριφορές αφορούν στον ένα από 
τους τρεις παράγοντες κινδύνου, τον ανθρώπινο, που είναι ο 
συχνότερος παράγοντας πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων. 
Οι άλλοι δύο παράγοντες, το όχημα και το οδικό περιβάλλον, 
αποδίδουν την τεχνική διάσταση των παραγόντων κινδύνου. 
Ο κ. Γιαννής, που συντόνισε την ημερίδα, έθεσε το βασικό ζη-
τούμενο των εισηγήσεων, που ήταν η μετάβαση από το σύ-
στημα διαπίστωσης και αναγνώρισης των κινδύνων σε ένα 
σύστημα υποστήριξης επιλογών και αποφάσεων, στο πλαί-
σιο μιας συγκροτημένης πολιτικής για την οδική ασφάλεια. 
Το οδικό περιβάλλον, καθώς και η διαθεσιμότητα δεδομένων 
αλλάζουν και απαιτείται προσαρμογή των εργαλείων ανά-
λυσης και σχεδιασμού για την οδική ασφάλεια, με αναγκαία 
τη διασύνδεση των νέων τεχνολογιών και της εμπειρίας για 
πιο εμπεριστατωμένες υποθέσεις κατά τον σχεδιασμό, όπως 
τόνισε ο Δρ Κ. Κεπαπτσόγλου, Επίκουρος Καθηγητής ΕΜΠ. 
Ο εκπρόσωπος της INTERAMERICAN Π. Κούβαλης, επικεφα-

λής της Anytime, οριοθέτησε τις σύγχρονες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει η ασφαλιστική αγορά σε μία ιδιαίτερα μεταβα-
τική περίοδο για την ασφάλιση οχημάτων, η οποία πρέπει να 
συνδεθεί τόσο με τον έλεγχο της οδηγικής συμπεριφοράς όσο 
και με την ψηφιακή τεχνολογία που εξελίσσεται θεαματικά, 
ώστε και η ασφάλιση να έχει πιο δίκαιη τιμολόγηση αλλά 
και τα τροχαία ατυχήματα να περιοριστούν. Το στέλεχος της 
εταιρίας αναφέρθηκε και στη σύνθεση ενός νέου τοπίου στη 
βιομηχανία της αυτοκίνησης, που θα αλλάξει και τον χαρα-
κτήρα της ασφαλιστικής κάλυψης και σίγουρα θα επηρεάσει 
και θα ανακατατάξει τους οδικούς κινδύνους. Οι τοποθετήσεις 
κατά την ημερίδα συνέκλιναν στην ανάγκη μιάς μεθοδικής 
και συστηματοποιημένης, με επαρκή τεκμηρίωση, προσέγ-
γισης του ζητήματος της οδικής ασφάλειας, με απαραίτητη 
τη συνεργασία όλων των φορέων που ασχολούνται με την 
οδική κυκλοφορία.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: “ΕΞυπΝΑ” ΣυΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕΤΑφΟΡΩΝ πΡΟΩΘΕΙ Η πΕΡΙφΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣυΝΕΡγΑΣΙΑ ΤΡΑπΕζΑΣ πΕΙΡΑΙΩΣ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ βΙΟΝΤΗζΕΛ ΜΟΝ. EπΕ 

Βελτίωση της οδικής ασφάλειας, περιορισμό του κυκλοφο-
ριακού φόρτου και λιγότερη ρύπανση του περιβάλλοντος 
προσδοκά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας από τη συμ-
μετοχή της στο ευρωπαϊκό έργο «C-Mobile», το οποίο αφο-
ρά την εφαρμογή έξυπνων συστημάτων μεταφορών στις 
πόλεις. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αντίστοιχη εμπειρία έχει 
η περιφέρεια από τη συμμετοχή της σε ανάλογα έργα όπως 
το «CO-Gistics» και το «Compass4D». Το πρώτο προέβλεπε 
τον εφοδιασμό δέκα φορτηγών με καινοτόμα συστήματα 
ψηφιακής τεχνολογίας που λαμβάνουν πληροφορίες από 
φωτεινούς σηματοδότες και δίνουν οδηγίες στους οδηγούς 

και το δεύτερο την αποστολή αντίστοιχων πληροφοριών από 
«έξυπνα» φανάρια κατά μήκος της οδού Τσιμισκή σε οδηγούς 
ταξί ώστε να ρυθμίσουν την ταχύτητα του οχήματός τους. Τα 
αποτελέσματα των προγραμμάτων αυτών, όπως καταγρά-
φηκαν, περιλαμβάνουν μείωση της κατανάλωσης καυσίμου 
ανά όχημα, λιγότερες εκπομπές καυσαερίων στο περιβάλλον, 
καλύτερη ρύθμιση της κυκλοφορίας στο κέντρο των πόλεων 
και λιγότερο στρες για τους οδηγούς. Στην τελευταία του συ-
νεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας 
ενέκρινε την εκτέλεση του νέου έργου «C-Mobile» που συγ-
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Έρευνας 

Horizon 2010 και έχει στόχο την εφαρμογή έξυπνων συστη-
μάτων μεταφορών μέσω των οποίων όλοι οι εμπλεκόμενοι 
φορείς θα επικοινωνούν μέσω μιας ανοιχτής πλατφόρμας. 
Το εταιρικό σχήμα του έργου περιλαμβάνει συνολικά 37 εταί-
ρους, από εννέα ευρωπαϊκές χώρες, ενώ έργο της περιφέ-
ρειας είναι η ανάλυση των δυνατοτήτων εφαρμογής και της 
βιωσιμότητας τέτοιου είδους συστημάτων στη Θεσσαλονίκη, 
η χρήση νέων τεχνολογιών, η βελτίωση της λειτουργίας υφι-
στάμενων ευφυών συστημάτων μεταφορών της περιφέρειας 
στο ευρύτερο Πολεοδομικό Συγκρότημα της Θεσσαλονίκης 
και η ενημέρωση των πολιτών.

Τη συνεργασία της με την εταιρεία ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝ. EΠΕ 
ανακοίνωσε η Τράπεζα Πειραιώς, στο πλαίσιο του προγράμ-
ματος Συμβολαιακής Γεωργίας & Κτηνοτροφίας της τράπε-
ζας, με στόχο την άμεση και ενεργό υποστήριξη όλων των 
εμπλεκομένων στην παραγωγική διαδικασία του πρωτογε-
νούς τομέα και στην ενίσχυση της καλλιέργειας ενεργειακών 

φυτών. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2006, με αντικείμενο την πα-
ραγωγή καυσίμων (βιοντίζελ) από ενεργειακά φυτά. Στεγά-
ζεται σε ιδιόκτητες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, εμβαδού 
1.500 τετραγωνικών μέτρων, στον Δρυμό Θεσσαλονίκης και 
η ολοκλήρωση της επένδυσης ξεπέρασε τα 2 εκατ. ευρώ. Η 
ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ ΜΟΝ. EΠΕ ακολουθεί αυστηρά περιβαλλοντι-

κά πρότυπα, εφαρμόζει το πλέον σύγχρονο πιστοποιητικό 
διασφάλισης ποιότητας κατά τα πρότυπο του ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 
9001:2008 και διαθέτει επιπλέον πιστοποιητικό αειφορίας της 
EUROCERT. 
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ΤΙ ΔΗΛΩΣΕ Ο ΑΝ υπΕΝ γΙΑ ΤΗΝ ΕπΕΝΔυΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

ΚΑΤΑΣΚΕυΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕΣΩ ΣΔΙΤ ΕΙΝΑΙ  πΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΤΟυ ΔΗΜΟυ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του υπουργείου ΠΕΝ ο Αν. 
ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, στον Flash 96 FM ερωτηθείς 
για την πορεία της επένδυσης στο Ελληνικό δήλωσε   «Εί-
ναι δεδομένο ότι στη χώρα μας είναι υποχρεωτικό σε όλα 
τα έργα και τις επενδύσεις, από την κατοικία μας έως μία 
ξενοδοχειακή μονάδα ή ένα εργοστάσιο να υπάρχει πρώ-
τα γνωμοδότηση για τις χρήσεις γης. Και αυτό χρειάζεται 
ακόμα και για τις κοινωφελείς δραστηριότητες, όπως είναι 
η ανέγερση σχολείων, νοσοκομείων κ.α. Όποιος, λοιπόν,  
ισχυρίζεται δημόσια  ότι για την περιοχή του Ελληνικού δεν 
θα υπήρχε πράξη χαρακτηρισμού του Δασάρχη, πολύ απλά 
είναι ψεύτης και κοροϊδεύει και την επιχειρηματικότητα και 
την κοινωνία. Και αυτό ισχύει και για τη ΝΔ, αλλά και για 
τα φιλικά της ΜΜΕ, που το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι 
να μην πληρώσουν το τέλος για τις τηλεοπτικές συχνότη-
τες», σχολίασε.  Πρόσθεσε δε, ότι πριν από οποιαδήποτε 
δραστηριότητα προβλέπεται θεσμικά ο δασικός ή μη χα-
ρακτηρισμός μίας περιοχής, κάτι που είναι ευρέως γνωστό 
και βασίζεται σε συνταγματική πρόβλεψη. Συνεπώς, «η 
Διοίκηση έπραξε ορθά εκδίδοντας πράξη χαρακτηρισμού», 
η οποία ξεκαθαρίζει από την συνολική έκταση των περίπου 
6.200 στρεμμάτων που είναι η έκταση του Ελληνικού, ποια 
τμήματα έχουν τη δυνατότητα χωροθέτησης άλλων χρή-
σεων.  Συγκεκριμένα, η πράξη του Δασάρχη αναφέρει ότι 
περίπου τα 6.000 στρέμματα είναι μη δασικού χαρακτήρα, 
συνεπώς  δεν υπάγονται στους κανόνες και τους περιορι-
σμούς της δασικής νομοθεσίας. Παράλληλα, ένα άλλο τμή-

μα περίπου 140 στρεμμάτων, επίσης δεν υπόκειται στους 
παραπάνω περιορισμούς, διότι αποτελεί τεχνητή φυτεία 
και έχει γνωμοδοτήσει το Νομικό Συμβούλιο του κράτους 
γι’ αυτό. Μόνο ένα τμήμα περίπου 37 στρεμμάτων, που 
βρίσκεται σε μία άκρη της έκτασης, χαρακτηρίζεται από την 
πράξη του Δασάρχη, όχι ως δάσος, αλλά ως δασική έκταση.  
Δηλαδή «μιλάμε για το 6 τοις χιλίοις της συνολικής έκτασης 
των 6.200 στρεμμάτων. Και από αυτό το 6 τοις χιλίοις, τα 
2/3 είναι μέσα στη ζώνη των 100 μέτρων από τα όρια της 
έκτασης, όπου από τον αρχικό νόμο του Ελληνικού (2012) 
δεν επιτρέπεται έτσι κι αλλιώς η δόμηση υψηλών κτιρίων. 
Άρα, από την πράξη του δασάρχη επηρεάζεται μία έκταση, 
ωφέλιμη για την επένδυση, ίση με το 2 τοις χιλίοις του συ-
νόλου. Εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε ότι στην τεχνική και 
στην επιστήμη είναι δεδομένο ότι η τελική χωροθέτηση 
χρήσεων και ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός χρήσεων και 
δράσεων μιας επένδυσης, ολοκληρώνεται αφού διευκρινι-
στούν τα πεδία και προκύψουν οι πράξεις χαρακτηρισμού 
και οι δεσμεύσεις», εξήγησε ο Αν. ΥΠΕΝ.  Όμως, παράλληλα 
στο θεσμικό πλαίσιο, όπως για κάθε διοικητική πράξη «προ-
βλέπεται και η διαδικασία για ένσταση ή αντίρρηση στις 
επόμενες ημέρες ώστε να υπάρξει δευτεροβάθμια κρίση της  
πράξης του Δασάρχη. Έτσι, θα μπορεί ο κύριος της έκτα-
σης ή ο επενδυτής να προβούν σε ένσταση, αν το κρίνουν 
σκόπιμο».  «Σε μια δημοκρατική χώρα κανένας Υπουργός 
δεν μπορεί να πιέσει κανένα Δασάρχη ώστε να προβεί σε 
χαρακτηρισμό κατ’ εντολή. Οι αρμοδιότητες του Δασάρχη 

προβλέπονται από τον νόμο. Και όποιοι από την αντιπολί-
τευση δηλώνουν στα τηλεπαράθυρα ότι αυτοί θα έλυναν 
το θέμα του Ελληνικού χωρίς πράξη Δασάρχη, πολύ απλά 
μας γεμίζουν ψέματα, και ας μας απαντήσουν γιατί δεν το 
είχαν λύσει έως τον Ιανουάριο του 2015», συμπλήρωσε με 
νόημα ο Αν. ΥΠΕΝ.   Αλλά και μετά τη διαδικασία των ενστά-
σεων, ακολουθεί η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
όπου προβλέπεται ότι θα φυτευτούν στο Ελληνικό 2.500 
στρέμματα δασικών ειδών. Αυτό το σχέδιο, το οποίο θα 
κατατεθεί και στη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, 
μπορεί και επιτρέπεται να προβλέπει επεμβάσεις σε εκτά-
σεις δασικού χαρακτήρα. Σε αυτό το στάδιο μπορεί επίσης 
να επανεξεταστεί η χρήση της συγκεκριμένης έκτασης. Ας 
μην ξεχνάμε ότι «στην περιοχή θα δοθεί ένα πολύ μεγάλο 
περιβαλλοντικό ισοδύναμο που είναι αποτέλεσμα δικής μας 
διαπραγμάτευσης και πολιτικής».  Άρα, «δεν υπάρχει καμία 
ανατροπή στην επένδυση, καμία παράβαση νομοθεσίας. 
Αντίθετα, η πράξη χαρακτηρισμού αναφέρεται σε ένα πολύ 
μικρό τμήμα της συνολικής έκτασης. Η επένδυση ούτε κα-
θυστερεί, ούτε δεσμεύεται. Όλα προχωρούν γρήγορα και 
αποτελεσματικά, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία, 
χωρίς ίχνος αντιαναπτυξιακής διάθεσης. Όσοι βγαίνουν 
στα τηλεοπτικά παράθυρα και χρεώνουν αντιαναπτυξιακή 
διάθεση στην κυβέρνηση σχετικά με το Ελληνικό, παπα-
γαλίζουν εκ του ασφαλούς. Και εκτίθενται», κατέληξε ο 
Σωκράτης Φάμελλος.

Κατασκευή νέων σχολικών συγκροτημάτων, μέσα από 
Συμπράξεις Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), βιοκλι-
ματικές αυλές, αλλά και ένα πρόγραμμα συντήρησης 
των υπαρχουσών σχολικών μονάδων περιλαμβάνει ο 
στρατηγικός σχεδιασμός του Δήμου Θεσσαλονίκης για 
την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων 
σχολικής στέγης. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ 
τις προτεραιότητες που θέτει το επικαιροποιημένο 
«Επιχειρησιακό σχέδιο σχολικής στέγης 2015-2019», 
τα επιμέρους εμπόδια στην υλοποίησή του και τις σχε-
τικές ανάγκες που έχουν καταγραφεί στις 24 συνοικί-
ες του Δήμου, παρουσίασαν σε συνέντευξη Τύπου ο 
Δήμαρχος Γιάννης Μπουτάρης, ο Αντιδήμαρχος Τε-
χνικών Έργων και Περιβάλλοντος, Θανάσης Παππάς 
και ο Αντιδήμαρχος Εκπαίδευσης και Αθλητισμού, 
Γιώργος Δημαρέλος, με αφορμή και την πρόσφατη 
συζήτηση στο δημοτικό συμβούλιο, που αφορούσε τη 
μεταστέγαση του 12ου Δημοτικού Σχολείου. «Το 12ο 
ήταν απλώς το κερασάκι στην τούρτα, σε πολλά σχο-
λεία έχουμε προβλήματα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο 
κ.Μπουτάρης γνωστοποιώντας ότι κεντρική επιδίωξη 

αυτή τη στιγμή είναι να προχωρήσει η κατασκευή 
σχολείων μέσω ΣΔΙΤ, καθώς, όπως εξήγησε «βασικό 
πλεονέκτημα αυτής της επιλογής είναι ότι αυτός που 
αναλαμβάνει να κατασκευάσει το σχολεία, αναλαμ-
βάνει και συντήρηση για όσα χρόνια διαρκεί η σύμ-
βαση». Γνωστοποίησε μάλιστα ότι κατέθεσε πρόταση 
στον ειδικό γραμματέα ΣΔΙΤ, να εξεταστεί η δυνατό-
τητα εκεί όπου απαιτούνται απαλλοτριώσεις, να τις 
αναλαμβάνει ο εργολάβος, με αντίστοιχη επιμήκυνση 
της διάρκειας της σύμβασης. «Η στόχευση που γίνεται 
είναι πρώτον αξιοποίηση των δυνητικών οικοπέδων 
σε σχέση με τις Κτιριακές Υποδομές, η απόκτηση σχο-
λικών χώρων μέσω των προγραμματικών συμβάσε-
ων των Κτιριακών Υποδομών, η διεκδίκηση δωρεάν 
παραχώρησης χώρων από δημόσιους φορείς και η 
ωρίμανση για ιδιόκτητους χώρους», ανέφερε από την 
πλευρά του ο κ. Παπάς, υπενθυμίζοντας ότι στο Τεχνι-
κό Πρόγραμμα του Δήμου για το 2017 προβλέπονται 
και έργα συντήρησης σχολικών κτιρίων, συνολικού 
προϋπολογισμού 5,2 εκατ. ευρώ.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε ο κ. Παπάς 

στον Δήμο λειτουργούν 238 σχολικές μονάδες σε 111 
σχολικά συγκροτήματα. Μισθώνονται (έναντι συνολι-
κά 620.000 ευρώ ετησίως) 10 συγκροτήματα για τη 
στέγαση 17 σχολικών μονάδων , σε χώρους που όπως 
είπε ο κ. Παππάς «δεν πληρούν ουσιαστικά της προ-
διαγραφές», ενώ υπάρχουν 8 σχολικά συγκροτήματα 
σε λυόμενες εγκαταστάσεις και ένα που λειτουργεί σε 
ειδική κατασκευή. «Έχουμε διαπιστώσει ότι στην πρω-
τοβάθμια εκπαίδευση υπάρχει έλλειμμα γης 48.000 τ.μ 
. Από τις 24 συνοικίες οι 12 παρουσιάζουν σημαντικά 
ελλείμματα και υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις κυρίως 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στις συνοικίες, οι 
οποίες είναι εντός το εμπορικού και ιστορικού κέντρου 
και στις 4 πολυπληθέστερες συνοικίες ανατολικά. Επί-
σης υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με τα ειδικά σχολεία, 
καθώς το μοναδικό σχολείο το οποίο λειτουργεί ως 
ειδικό είναι σε λυόμενες εγκαταστάσεις», σημείωσε ο 
κ. Παππάς. 
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ΟΙ ΣΟυΗΔΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΕΜπΙΣΤΕυΟΝΤΑΙ ΤΗ ΔυΝΑΜΙΚΗ ΤΗΣ 
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑγΟΡΑΣ

ΣυΝΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ υπΟυΡγΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  γΙΑ ΤΗΝ  υπΟψΗφΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ πΟΛΩΝΙΚΗΣ 
πΟΛΗΣ γΟυΝΤζ ΣΤΗ ΔΙΟΡγΑΝΩΣΗ ΤΗΣ EXpo 2022-2023 

ΤΙΣ πΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ γΙΑ ΤΙΣ ΚΕΡΑΙΕΣ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕφΩΝΙΑΣ ΚΑΤΕΘΕΣΕ Η ΚΕΔΕ ΣΤΗ βΟυΛΗ

Οι σουηδικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην 
Ελλάδα εξακολουθούν να εμπιστεύονται την ελληνική 
αγορά όπως προκύπτει από την «Έρευνα Επιχειρημα-
τικού Κλίματος Ελλάδας», που διεξήχθη από το Σου-
ηδικό Γραφείο Εμπορίου, σε συνεργασία με την πρε-
σβεία της Σουηδίας και το Ελληνο-Σουηδικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα αποτελέ-
σματα της έρευνας, με βάση πληροφορίες που συγκε-
ντρώθηκαν από 32 ανώτερα στελέχη, ανακοινώθηκαν 
χθες σε σχετική εκδήλωση της πρεσβείας και σύμφωνα 
με την έρευνα, οι σουηδικές εταιρείες που δραστηρι-
οποιούνται στην Ελλάδα σχεδιάζουν να αναπτυχθούν 
με το 81% των ερωτηθέντων να δηλώνει ότι αναμένει 
μεσοπρόθεσμη θετική αύξηση των εργασιών του κλά-
δου όπου δραστηριοποιείται. Οι εταιρείες αναμένουν 
επίσης ότι η επέκτασή τους θα οδηγήσει σε αύξηση 

του κύκλου εργασιών και κερδοφορία. Ωστόσο, οι πε-
ρισσότερες εταιρείες αναμένουν μέτρια κερδοφορία. 
Πάντως, το 52% των εταιρειών εξετάζουν την επέ-
κταση των δραστηριοτήτων τους σε μεσοπρόθεσμη 
βάση και όπως σημειώνεται, αυτή η θετική προοπτική 
θα οδηγήσει επίσης σε αύξηση της απασχόλησης. Με-
ταξύ των ερωτηθέντων, υπήρχαν πολλές εταιρείες με 
παγκόσμιο κύκλο εργασιών άνω του 1 δις ευρώ όπως 
η H & M, η IKEA, η Volvo, η Electrolux, η Ericsson, η 
Oriflame και η Tetrapak. Στην ομιλία της, ο Charlotte 
Wrangberg, πρέσβης της Σουηδίας στην Ελλάδα, 
δήλωσε ότι «είναι η εποχή να ρίξουμε μια πιο προσε-
κτική ματιά στην Ελληνική αγορά. Βλέπουμε μεγάλες 
δυνατότητες.Υπάρχουν σίγουρα κάποιες πολύ ση-
μαντικές εξελίξεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή». 
Στην ομιλία του, ο πρόεδρος του Ελληνο-σουηδικού 

Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ιωάννης Σαρακάκης, δή-
λωσε ότι οι σουηδικές εταιρείες φαίνεται να είναι στο 
προσκήνιο αυτής της ανάκαμψης που σημειώνεται στη 
χώρα μας. Το πλεονέκτημα του εξειδικευμένου εργα-
τικού δυναμικού. Οι σουηδικές εταιρείες που συμμε-
τείχαν στη μελέτη απασχολούν περίπου 3.400 άτομα 
στην Ελλάδα. Εκτιμούν, λοιπόν, ότι τόσο η ανάπτυξη 
στον τομέα τους όσο και οι προσδοκίες για αύξηση του 
κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας θα οδηγήσουν 
σε αύξηση του αριθμού του προσωπικού. Το 34% των 
ερωτηθέντων προβλέπει αύξηση του αριθμού των 
εργαζομένων τα επόμενα τρία χρόνια, ενώ το 71% πι-
στεύει ότι ο αριθμός των ειδικευμένων στελεχών στην 
Ελλάδα είναι υψηλός ή πολύ υψηλός και θεωρούν ότι 
αποτελεί ευκαιρία για σουηδικές εταιρείες.

Την επίσημη αντιπροσωπεία προώθησης της υπο-
ψηφιότητας της πολωνικής πόλης Γουντζ για τη δι-
οργάνωση της EXPO 2022-2023 υποδέχθηκαν χθες ο 
γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας Ηλίας 
Ξανθάκος και ο πρόεδρος του Enterprise Greece Χρή-
στος Στάϊκος. Την αντιπροσωπεία συνόδευε η Πολωνή 
πρέσβειρα στην Ελλάδα, ‘Αννα Μπαρμπάρζακ. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η επικεφαλής της αντιπροσω-
πείας και δήμαρχος της πόλης, Χάνα Ζντάνοβσκα και η 
κ. Μπαρμπάρζακ, παρουσίασαν την πρότασή τους για 
τη διοργάνωση της έκθεσης η οποία έχει τίτλο «City 
Re: Invented» και θέμα την αναζωογόνηση των πόλε-
ων. Ιδιαίτερη έμφαση έδωσαν στο γεγονός ότι η EXPO 
αποτελεί μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ενίσχυ-

ση των σχέσεων των δύο χωρών. Προσκάλεσαν μά-
λιστα τον γενικό γραμματέα του υπουργείου και τον 
πρόεδρο του Enterprise Greece να επισκεφθούν τη 
Γουντζ στο επόμενο διάστημα. O κ. Ξανθάκος, ο οποί-
ος εκτελεί χρέη Γενικού Επιτρόπου της Ελλάδας στη 
φετινή διεθνή έκθεση EXPO στην Αστάνα του Καζακ-
στάν, ευχαρίστησε για την αναλυτική παρουσίαση και 
δεσμεύτηκε ότι θα εξετάσει προσεκτικά τον φάκελο της 
πολωνικής υποψηφιότητας. Με την ευκαιρία της συ-
νάντησης, αναφέρθηκε στις παραδοσιακά στενές σχέ-
σεις των δύο χωρών και επισήμανε την πρόθεση της 
Ελλάδας για περεταίρω διεύρυνση των διμερών συ-
ναλλαγών, ειδικότερα στον τομέα των εξαγωγών και 
του τουρισμού. Αντίστοιχα, ο κ. Στάικος δήλωσε δια-

θέσιμος να ενημερώσει την πολωνική επιχειρηματική 
κοινότητα για τις επενδυτικές ευκαιρίες που προσφέρει 
η χώρα μας στους τομείς της αγροτοδιατροφής, της 
ενέργειας, του τουρισμού κλπ. Σημειώνεται ότι στη 
γενική συνέλευση του Διεθνούς Γραφείου Εκθέσεων 
που τελεί υπό τη σκέπη του ΟΟΣΑ, τα κράτη-μέλη θα 
κληθούν να ψηφίσουν τον Νοέμβριο του 2017 υπέρ 
ενός εκ των τελικών υποψηφίων, ώστε να εκλεγεί η 
πόλη που θα οργανώσει την EXPO της περιόδου 2022-
2023. Εξετάζονται τρεις υποψηφιότητες: το Γουντζ της 
Πολωνίας, η Μινεάπολις των ΗΠΑ, και το Μπουένος 
‘Άιρες της Αργεντινής.

Ουσιαστικό ρόλο στην τοποθέτηση κεραιών κινητής 
τηλεφωνίας ζητούν οι δήμοι. Η ΚΕΔΕ κατέθεσε τις 
σχετικές προτάσεις της στη Διαρκή Επιτροπή Περι-
βάλλοντος της Βουλής. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
μεταξύ άλλων, η Ένωση προτείνει την αλλαγή των 
υφιστάμενων ορίων ασφαλούς έκθεσης του κοινού 
σε ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία στα κατώτερα, 
διεθνώς, ισχύοντα όρια, την καθιέρωση μηχανισμών 
ελέγχου, αυστηρές ποινές για αυθαίρετες εγκαταστά-
σεις κινητής τηλεφωνίας και εξοντωτικά πρόστιμα 
και σοβαρές κυρώσεις για τις περιπτώσεις υπέρβασης 
των επιτρεπόμενων ορίων και λοιπών παραβάσεων 
του αδειοδοτικού καθεστώτος και της κείμενης νο-

μοθεσίας. Επίσης, προτείνει τα πρόστιμα να αποδί-
δονται στους δήμους ως τέλη περιβαλλοντολογικής 
προστασίας. Ανάμεσα στις προτάσεις της ΚΕΔΕ είναι 
η απάλειψη των παραγράφων 12, 13 και 16 του άρ-
θρου 30 του ν.4070/2012 (ΦΕΚ Α’ 82/10-04-2012) 
και των παραγράφων 4, 5 και 6 του άρθρου 126 του 
ν.4249/2014 (ΦΕΚ Α 73/24-3-2014) και η πρόβλεψη 
για υποχρεωτική ενημέρωση των οικείων δήμων προ 
της εγκατάστασης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, 
ως και υποχρεωτική, αποφασιστική (όχι γνωμοδοτι-
κή), έγκριση των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώ-
σεων από την Αιρετή Περιφέρεια που θα συνοδεύουν 
την κάθε αίτηση εγκατάστασης κεραιών. Επιπλέον, η 

ΚΕΔΕ ζητά να υπολογιστούν οι επιπτώσεις στην υγεία 
των πολιτών από την έκθεση στην ηλεκτρομαγνητική 
ακτινοβολία που εκπέμπουν οι κεραίες κινητής τηλε-
φωνίας, με την καταγραφή και συνεκτίμηση όλων των 
αναλόγων υφισταμένων μελετών στον Παγκόσμιο Ορ-
γανισμό Υγείας, με τη σύσταση ομάδας εργασίας ειδι-
κών επιστημόνων, των υπουργείων Υγείας, Περιβάλ-
λοντος, Υποδομών, Εσωτερικών, του Πολυτεχνείου 
ή Πανεπιστημίου και του εξειδικευμένου Ινστιτούτου 
Δημόκριτος.
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ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕπΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑπΤυΣΣΟΝΤΑΙ ΜΑΘΑΙΝΟΝΤΑΣ Η ΜΙΑ ΑπΟ 
ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΣυΜφΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕυΝΑ

ΤΑ ΝΕΑ πΑγΚΟΣΜΙΑ ΡΕΚΟΡ ΤΩΝ πΙΟ ΘΑΝΑΤΗφΟΡΩΝ ΑΚΡΑΙΩΝ ΚΑΙΡΙΚΩΝ φΑΙΝΟΜΕΝΩΝ

Το 35% των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα 
δηλώνουν ότι στρέφονται η μία στην άλλη, προκειμένου να 
συλλέξουν τις πληροφορίες και τις γνώσεις που χρειάζονται, 
για να αναπτυχθούν στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον. 
Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από τη νέα έκδοση του Future 
of Business Report. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα κύρια σημεία 
από τη νέα έκδοση συνοψίζονται στα εξής:
   - Αισιοδοξία για την οικονομία: Οι δεσμοί που δημιουργούν 
οι επιχειρήσεις μεταξύ τους έχουν σημασία, όταν συνδέονται 
και μαθαίνουν η μία από την άλλη, παρουσιάζουν μεγαλύτε-
ρη αυτοπεποίθηση. Το 32% των επιχειρήσεων που βλέπουν 
με αισιοδοξία την οικονομία, μαθαίνουν από άλλες επιχειρή-
σεις, ενώ το 64% που δηλώνουν απαισιόδοξες για την οικο-
νομία, δεν στρέφονται η μία στην άλλη, για να μάθουν και να 
αναπτυχθούν.
   - Διεθνές εμπόριο: Η δημιουργία μίας ισχυρής κοινότητας 
μπορεί να βοηθήσει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να επεκτα-
θούν γεωγραφικά. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται 
σε διεθνείς αγορές, μαθαίνουν από περισσότερες πηγές κι εκ-
φράζουν μεγαλύτερο ενδιαφέρον να εκπαιδευτούν πάνω στο 
γνωστικό αντικείμενο της δραστηριότητάς τους. Είναι, επίσης, 
τρεις φορές πιο πιθανόν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για πε-
ραιτέρω εκπαίδευση στον κλάδο του διεθνούς εμπορίου.
   - Το 30% των ελληνικών μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
που έχουν πραγματοποιήσει προσλήψεις, το τελευταίο εξάμη-
νο, δηλώνουν, επιπλέον ότι αναπτύσσονται, μαθαίνοντας η 
μία από την άλλη.
   Η νέα έκδοση του Future of Business Report (Μάιος 2017), 
τα αποτελέσματα της οποίας βασίζονται σε έρευνα που διεξή-
χθη τον Μάρτιο του 2017, επικεντρώνεται στις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και την εκπαίδευση. Οι επιτυχημένες επιχειρήσεις 
είναι προσαρμοστικές και διαλλακτικές. Οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα στρέφονται η μία στην άλλη, για να 
μάθουν και να μοιραστούν ιδέες, στο πλαίσιο της σημερινής 
μεταβαλλόμενης οικονομίας.

   Όπως αναφέρεται στην έρευνα, «η τεχνολογία ωφελεί τους 
ανθρώπους και τις επιχειρήσεις, συνδέοντάς τους με θέσεις 
εργασίας, την εκπαίδευση, καθώς και άλλους πόρους. Η πρό-
σβαση σε τέτοιες πληροφορίες βελτιώνει τις ζωές, τις κοινότη-
τες και τις οικονομίες. Ωστόσο, η νέα τεχνολογία απαιτεί νέα 
μάθηση. Πολλές επιχειρήσεις μαθαίνουν να προσαρμόζονται 
στο σύγχρονο τεχνολογικό περιβάλλον, για να συνδεθούν με 
νέους πελάτες, να πωλήσουν προϊόντα ή υπηρεσίες online, να 
αναζητήσουν ανθρώπινο δυναμικό και να διεξάγουν επικοι-
νωνιακές εκστρατείες σε κινητά τηλέφωνα. Αυτό ισχύει όλο 
και περισσότερο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ανα-
ζητούν εργαλεία και λύσεις για την οικονομικότερη και απο-
τελεσματικότερη διαχείριση των επιχειρήσεών τους στο νέο 
τεχνολογικό περιβάλλον. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, η 
κινητικότητα μπορεί να συμβάλει σε καλύτερη διαχείριση του 
χρόνου και να βοηθήσει στην κάλυψη αναγκών και πόρων». 
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, «το Future of Business 
Survey είναι μία βάση πληροφοριών για τις μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις, η οποία ενημερώνεται τακτικά και βοηθά στην 
κατανόηση των απόψεων, των δραστηριοτήτων και των 
προκλήσεών τους. Η σύμπραξη έχει στεφθεί με επιτυχία: Ο 
ΟΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα γνωρίζουν τις κατάλληλες 
ερωτήσεις που θα πρέπει να θέσουν στις μικρές επιχειρήσεις 
και το Facebook μπορεί να θέσει αυτές τις ερωτήσεις σε μία από 
τις μεγαλύτερες διαδικτυακές κοινότητες μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, παγκοσμίως. Η δύναμη των δικτύων και της 
κινητής τεχνολογίας μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία τις 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να προωθήσουν την ένταξη 
και τις αναπτυσσόμενες κοινότητες. Οι δημόσιες παρεμβάσεις 
και οι πολιτικές που ενδυναμώνουν τις νεοσύστατες επιχειρή-
σεις και την ανάπτυξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων 
στην ψηφιακή και κινητή οικονομία έχουν κεντρική σημασία 
για την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης. 
Οι μικρές επιχειρήσεις αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 
90% των επιχειρήσεων σε όλες τις οικονομίες. Η διασύνδεση 

μεταξύ των επιχειρήσεων και μεταξύ των επιχειρήσεων και 
των πελατών τους, παγκοσμίως, μπορεί να τις βοηθήσει να 
αναπτυχθούν. To Future of Business Survey προσφέρει τη 
δυνατότητα στις επιχειρήσεις να γνωρίσουν η μία την άλλη 
και τις ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν την τεχνολογία, για να 
προάγουν περαιτέρω την απήχησή τους. 
-Σχετικά με την έρευνα: Η Future of Business Survey αποτελεί 
μία συνεργασία ανάμεσα στο Facebook, τον ΟΟΣΑ και την 
Παγκόσμια Τράπεζα, με σκοπό την παροχή μηνιαίων στοιχεί-
ων για τις αντιλήψεις, τις προκλήσεις και τις προοπτικές των 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
διαδικτυακά.
Εγκαινιάστηκε για πρώτη φορά σε 17 χώρες, τον Φεβρουάριο 
του 2016, ενώ, έκτοτε, έχει επεκταθεί, συμπεριλαμβάνοντας 
πλέον συνολικά 33 χώρες. Η έρευνα υλοποιείται κάθε μήνα 
από τη γερμανική εταιρεία ερευνών FactWorks. Ο πληθυ-
σμός-στόχος αποτελείται από μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις που έχουν ενεργή επιχειρηματική δραστηριότητα στο 
Facebook και περιλαμβάνει τόσο νεότερες όσο και εδραιωμέ-
νες επιχειρήσεις, που εκτείνονται σε ένα φάσμα τομέων. Έως 
σήμερα, περισσότερες από 60 εκατομμύρια μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις έχουν δημιουργήσει μία σελίδα στο Facebook 
και 141.785 από αυτές έχουν λάβει μέρος στην έρευνα. Με 
όλο και περισσότερες επιχειρήσεις να αξιοποιούν τα online 
εργαλεία καθημερινά, η έρευνα παρέχει μία εικόνα για τη 
νέα κινητοποιημένη, ψηφιακή τεχνολογία και συγκεκριμένες 
γνώσεις για τους φορείς: Μία κοινότητα η οποία έχει μετρηθεί 
αρκετά, αλλά χρήζει περαιτέρω εξέτασης και ενδιαφέροντος 
για αξιόλογες πολιτικές. Η έρευνα περιλαμβάνει ερωτήσεις 
σχετικά με τις αντιλήψεις της σημερινής και της μελλοντικής οι-
κονομικής δραστηριότητας, τις προκλήσεις, τα επιχειρηματικά 
χαρακτηριστικά και τη στρατηγική. Μια πρώτη έκθεση με τις 
αρχικές διαπιστώσεις και συζητήσεις της μεθοδολογίας, τους 
περιορισμούς και τις μελλοντικές προοπτικές, δημοσιεύθηκε 
τον Σεπτέμβριο του 2016.

Έναν κατάλογο με τα ακραία καιρικά φαινόμενα που εί-
χαν τα περισσότερα ανθρώπινα θύματα μέχρι σήμερα, 
έδωσε στη δημοσιότητα ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός 
Οργανισμός (ΠΜΟ). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα νέα 
ρεκόρ, που αφορούν τους τροπικούς κυκλώνες, τους 
σίφωνες, τους κεραυνούς και τις χαλαζοπτώσεις, κα-
ταγράφηκαν από 19μελή διεθνή επιτροπή ειδικών του 
ΠΜΟ με επικεφαλής τον καθηγητή γεωγραφίας Ράντι 
Σερβένι του Πανεπιστημίου της Αριζόνα.  Αναλυτικότε-
ρα, τα ρεκόρ μεγαλύτερης θνησιμότητας είναι τα εξής:

   - Τροπικός κυκλώνας (cyclone/hurricane): Περίπου 
300.000 θάνατοι στις 12-13 Νοεμβρίου 1970 στο Μπα-
γκλαντές. Συγκριτικά, ο τυφώνας «Κατρίνα» στη Νέα 
Ορλεάνη των ΗΠΑ το 2005 είχε λίγο πάνω από 2.000 
θύματα.
   - Σίφωνας (tornado): Περίπου 1.300 νεκροί στις 26 
Απριλίου 1989 επίσης στο Μπαγκλαντές.
   - Κεραυνός-έμμεσο πλήγμα: 469 ανθρώπινα θύματα 
μετά από πτώση κεραυνού σε δεξαμενή πετρελαίου στη 
Ντρόνκα της Αιγύπτου στις 2 Νοεμβρίου 1994.

   - Κεραυνός-άμεσο πλήγμα: 21 νεκροί από πτώση κε-
ραυνού σε καλύβα στη Ζιμπάμπουε στις 23 Δεκεμβρίου 
1975.
   - Χαλαζόπτωση: 246 νεκροί κοντά στο Μαρανταμπάντ 
της Ινδίας στις 30 Αρπιλίου 1888, μετά από πτώση χα-
λαζιού που, σύμφωνα με τις αναφορές της εποχής «είχε 
μέγεθος αυγών χήνας, πορτοκαλιών και μπάλας κρίκετ». 
Περισσότερα στο σχετικό αρχείο του ΠΜΟ στη διεύθυν-
ση: wmo.asu.edu.
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Εκτοξεύονται ως το 45% και το 49% του εισοδήματος οι 
ασφαλιστικές εισφορές στη διετία 2018-2019 για ελεύ-
θερους επαγγελματίες και επιστήμονες.
Τα νέα χαράτσια του ΕΦΚΑ θα επιβάλλονται από το 2018 
στο μικτό εισόδημα της προηγούμενης χρονιάς, χωρίς 
να αφαιρούνται οι εισφορές που κατέβαλαν οι ασφαλι-
σμένοι.
Η νέα αύξηση, όπως αποκαλύπτει σήμερα ο Ελεύθερος 
Τύπος, με αναλυτικούς πίνακες ανεβάζει την ασφαλι-
στική επιβάρυνση ως 27% ακόμη και για όσους δεν θα 
έχουν καμία μεταβολή στο εισόδημά τους από το 2016 
και για τα επόμενα 2 έτη.
Από το νέο σύστημα αποκαλύπτεται ότι πλέον οι ει-
σφορές (χωρίς τους φόρους) θα φτάνουν το 2018 να 
αντιστοιχούν στο 33% του εισοδήματος των ελευθέρων 
επαγγελματιών ενώ το 2019 θα αναλογούν στο 38% του 
πραγματικού τους εισοδήματος.
Σήμερα, οι εισφορές αναλογούν στο 26,95% του καθα-
ρού εισοδήματος, που σημαίνει ότι μέσα στη διετία θα 
έχουμε μια καθαρή αύξηση εισφορών της τάξης των 12 
ποσοστιαίων μονάδων επί του εισοδήματος.
Για τους επιστήμονες το νέο σύστημα σημαίνει ότι οι 
εισφορές θα φτάσουν να αναλογούν στο 49% του εισο-
δήματος τους, χωρίς να υπολογιστούν οι φορολογικές 
επιβαρύνσεις.
Τι αλλάζει 
Με τις αλλαγές που περιλαμβάνει το 4ο Μνημόνιο, το 
2018 οι εισφορές θα υπολογιστούν με το εισόδημα του 
2017 μειωμένο κατά 15%, αλλά χωρίς την αφαίρεση 
των εισφορών.
Οι εισφορές του 2019 θα υπολογιστούν με το εισόδημα 
του 2018, χωρίς να ισχύει όμως η μείωση 15% και φυσι-
κά χωρίς να αφαιρούνται οι εισφορές που θα είναι αυξη-
μένες έναντι του 2017 για χιλιάδες επαγγελματίες, ακόμη 
και αν έχουν εισοδήματα των 5.000 ευρώ και άνω.
Μάλιστα, με το νέο τρόπο υπολογισμού, χιλιάδες είναι 
οι γιατροί, δικηγόροι και μηχανικοί που θα χάσουν και 
τις εκπτώσεις που έχουν σήμερα καθώς, από τη στιγμή 
που οι εισφορές δεν θα αφαιρούνται από το εισόδημα, 
θα υπερβούν το όριο των 58.000 ευρώ όπου ισχύει η 
έκπτωση εισφορών και ξαφνικά θα βρεθούν να πληρώ-
νουν πολλαπλάσια εισφορά.
Παράδειγμα 
Στην πράξη, με τον υπολογισμό εισφορών στα μικτά αντί 
στα καθαρά «τρώνε» ή μειώνουν και την έκπτωση που 
είχαν οι επιστήμονες στα χαράτσια του ΕΦΚΑ. Για παρά-
δειγμα, μηχανικός με εισόδημα 45.000 ευρώ πληρώνει 
εισφορά 37,95% + 10 για ανεργία, ήτοι περίπου 1.026 
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Με αρραγή την κυβερνητική πλειοψηφία (153 «ναι») 
έναντι σύσσωμων των κομμάτων της αντιπολίτευσης 
(128 «όχι») υπερψηφίστηκε χθες τα μεσάνυχτα από τη 
Βουλή το πολυνομοσχέδιο για τη 2η αξιολόγηση. «Η 
Ελλάδα τήρησε στο ακέραιο τα συμφωνηθέντα. Η μπά-
λα είναι στο γήπεδο των δανειστών. Αναμένουμε και 
δικαιούμαστε από τη συνεδρίαση του Eurogroup της 
Δευτέρας μια απόφαση για τη διευθέτηση του ελληνικού 
χρέους που θα είναι αντίστοιχη των θυσιών του ελλη-
νικού λαού» δήλωσε αμέσως μετά ο πρωθυπουργός 
Αλέξης Τσίπρας.
«Παρών» στο άρθρο 56, που ρυθμίζει τη διαδικασία 
απόλυσης των εκπαιδευτικών στα ιδιωτικά σχολεία 
δήλωσε η Τασία Χριστοδουλοπούλου, επικαλούμενη 
προσωπικούς λόγους και τονίζοντας ότι στηρίζει την 
κυβέρνηση. «Δεν υφίσταται θέμα, ήταν ενήμερος ο 
πρωθυπουργός» ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος 
Δημήτρης Τζανακόπουλος.
Νωρίτερα ο Αλέξης Τσίπρας είχε παρουσιάσει ένα νέο 
αφήγημα ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, δια-
βεβαιώνοντας ταυτόχρονα τους βουλευτές του οπτά 
επαχθή «μέτρα» περικοπής συντάξεων και μείωσης του 
αφορολόγητου θα αποσυρθούν αν δεν υπάρξει λύση για 
το χρέος.
Υπό το συμπαγές μέτωπο των κομμάτων της αντιπολί-
τευσης που καταψήφισαν το πλήρες πακέτο των μέτρων 
και των αντίμετρων της συμφωνίας για τη 2η αξιολό-

ευρώ το μήνα ή 12.312 ευρώ το χρόνο μαζί και με τις εκ-
πτώσεις που δικαιούται.
Οι εισφορές των 1.026 ευρώ δεν θα αφαιρούνται όμως 
από το εισόδημα του 2017, που σημαίνει ότι το εισόδημα 
που θα ληφθεί υπόψη για τον υπολογισμό των εισφορών 
του 2018 θα είναι οι 45.000 ευρώ με έκπτωση 15%, ήτοι 
εισόδημα 38.250 ευρώ, αλλά σε αυτό θα προστεθούν και 
τα 12.312 ευρώ από τις εισφορές του 2017.
Το εισόδημα υπολογισμού εισφορών θα είναι 50.562 
ευρώ. Η εισφορά που θα πληρώνει είναι 1.162 ευρώ το 
μήνα, δηλαδή 13.944 ευρώ, με αύξηση 13%. Το 2019 
όμως το εισόδημα δεν θα έχει τη μείωση του 15%, ενώ θα 
υπολογιστούν σε αυτό οι αυξημένες εισφορές του 2018. 
Ετσι, ο αυτοαπασχολούμενος θα πληρώσει εισφορά το 
2019 σε εισόδημα 45.000 ευρώ + 13.944 ευρώ, δηλαδή 
επί εισοδήματος 58.944 ευρώ.
Μάλιστα, λόγω της πρόσθεσης των εισφορών στο ει-
σόδημα, θα περάσει και τον πήχυ των 58.000 ευρώ και 
δεν θα δικαιούται την έκπτωση επί εισφορών που δίδεται 
ως τις 58.000 ευρώ. Το ποσό εισφοράς εκτινάσσεται στα 
1.366 ευρώ το μήνα, ήτοι αύξηση κατά 15%. Στη διετία οι 
εισφορές του θα έχουν αυξηθεί σχεδόν κατά 30%.

(Συνέχεια στη σελίδα 15)

γηση (με εξαίρεση τις ελαφρύνσεις για τους αγρότες 
και τη φορολογική εξομοίωση των βουλευτών με τους 
απλούς φορολογούμενους), ο πρωθυπουργός Αλέξης 
Τσίπρας στράφηκε προς το εσωκομματικό ακροατήριο 
στοχεύοντας στην αποφυγή ενδεχόμενων διαρροών 
στην κρίσιμη ψηφοφορία. Σε αυτό το πνεύμα ο πρω-
θυπουργός διαβεβαίωσε τη συμπολίτευση ότι η δια-
νομή των αντίμετρων είναι βέβαιη, εμφανιζόμενος 
βέβαιος για την επίτευξη συνεχόμενων πλεονασμάτων 
άνω του 3,5%.
«Αν το 2016 σε συνθήκες στασιμότητας καταφέραμε 
να πιάσουμε πλεόνασμα 4,2%, τότε είναι προφανές ότι 
το 2018, με δύο χρόνια με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυ-
ξης, είναι απολύτως βέβαιος ο στόχος 3,5%» είπε και 
αντέκρουσε τον ισχυρισμό του προέδρου της Ν.Δ. Κυ-
ριάκου Μητσοτάκη ότι τα αντίμετρα αποτελούν «αέρα 
κοπανιστό».
Μάλιστα, υποστήριξε ότι το μέγεθος των αντίμετρων 
είναι πιθανό να είναι μεγαλύτερο από το συμφωνηθέν, 
προβλέποντας μεγαλύτερα πλεονάσματα κατά 5,6 δισ. 
ευρώ την τριετία 2019-2021.
Συγκεκριμένα, αποκάλυψε ότι σύμφωνα με επικαιρο-
ποιημένα στοιχεία του ΥΠΟΚ προβλέπεται «έξτρα δη-
μοσιονομικός χώρος το 2019 ύψους 660 εκατ. ευρώ, 
1,5 δισ. ευρώ το 2020 και 3,5 δισ. ευρώ το 2021». Τό-
νισε, μάλιστα, ότι τα επιπλέον έσοδα θα διανεμηθούν 
για τις ανάγκες της κοινωνικής πολιτικής.
Την ίδια στιγμή, όμως, υποστήριξε ότι μέτρα και αντί-
μετρα «θα αποσυρθούν» εάν δεν υπάρξει λύση για το 
χρέος και αποσυρθεί τελικά το ΔΝΤ από το ελληνικό 
πρόγραμμα. «Έχω ξεκαθαρίσει ότι δεν υπάρχει για 
εμάς η απαίτηση για υλοποίηση των μέτρων αν δεν 
υπάρχει λύση για το χρέος» είπε και τόνισε ότι «σε 
αντίθετη περίπτωση τα μέτρα αυτά θα αποσυρθούν». 
Πάντως, ο κ. Τσίπρας αναγνώρισε ότι τα μέτρα που 
τέθηκαν σε ψηφοφορία δεν αποτελούν επιλογή της 
κυβέρνησης, αλλά επιβολή των δανειστών. Αφιέρωσε, 
όμως, μεγάλο μέρος της ομιλίας του σε επιθέσεις κατά 
της ΝΑ. για τη στάση της κατά των αντίμετρων αλλά 
και στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη τον οποίο χαρακτήρισε 
«πορφυρογέννητο» και «τζάμπα μάγκα».
Κατηγόρησε δε τη Ν.Δ. πως ζητεί εκλογές γιατί φοβά-
ται την αποκάλυψη σκανδάλων. «Φοβάστε γιατί δεν 
ξέρετε τι ξημερώνει.
Η ιστορία σας είναι γεμάτη με σκάνδαλα και ρεμούλες. 
Αυτό είναι που σας βάζει σε πανικό και φέρεστε σαν 
ξεπουπουλιασμένα κοτόπουλα» τόνισε ο κ. Τσίπρας.
Κατηγόρησε, μάλιστα, τη Ν Δ. ότι ηγείται εκστρατείας 
«ψεύδους και παραπλάνησης», έχοντας στο πλευρό 
της τα περισσότερα Μέσα Ενημέρωσης. Απαντώντας 
στο νέο αίτημα του κ Μητσοτάκη για παραίτηση της 
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Ένα χρόνο μετά την ψήφιση του νόμου 4387/2016 
(γνωστού και ως νόμου Κατρούγκαλου)  τον δρόμο 
προς το Εθνικό Τυπογραφείο παίρνει ένας ακόμα εφαρ-
μοστικός νόμος που ψηφίστηκε τα μεσάνυχτα και ανα-
τρέπει τις ζωές εκατομμυρίων πολιτών.
 Με τα νέα μέτρα ως το 2021, επιβάλλονται πρόσθετα 
μέτρα λιτότητας 5,396 δισ. ευρώ. Στην πραγματικό-
τητα, στο βωμό του πρωτογενούς πλεονάσματος, από 
φέτος έως και το 2021 θα «θυσιαστούν» πάνω από 41 
δισ. ευρώ, με βάση τις προβλέψεις στο μεσοπρόθεσμο 
πρόγραμμα που ψηφίστηκε χθες, Πέμπτη. Και αυτό γιατί 
προβλέπονται συνεχή πρωτογενή πλεονάσματα 3,8 δισ. 
για το 2017, άλλα 7,4 δισ. για το 2018, για το 2019 8,5 
δισ. ευρώ, 9,7 δισ. για το 2020 και 11,8 δισ. για το 2021.
 Από πού θα βγουν τέτοια θηριώδη πλεονάσματα; Από 
την Ανάπτυξη, υποστηρίζουν στο υπουργείο Οικονομι-
κών. Για να προκύψουν τα πλεονάσματα, η κυβέρνηση 
προβλέπει -και παρά τη σκληρή λιτότητα- ρυθμούς ανά-
πτυξης πάνω 2% κάθε χρόνο.
 Έτσι υπολογίζει ότι το ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 5,3 δισ. 
ευρώ μέσα στο 2017, άλλα 6,5 δισ. το 2018, επιπλέον 
7,6 δισ. το 2019, το 2020 7,8 δισ. και 8,1 δισ. το 2021. 
Δηλαδή το ΑΕΠ θα αυξηθεί μεν σωρευτικά στην προσε-
χή πενταετία 35,3 δισ. ευρώ, αλλά 5,9 δισ. λιγότερο από 
όσο θα αυξηθούν τα πλεονάσματα. Ουσιαστικά προε-
ξοφλεί πως η αύξηση του ΑΕΠ που μπορεί να υπάρξει 
ως το 2021, θα καταλήγει σαν πλεόνασμα στα κρατικά 
ταμεία. Αλλά επειδή και αυτή δεν αρκεί, θα πρέπει το 
δημόσιο να (εξ-) αντλήσει και άλλα 6 δισ. επιπλέον (ή 
3% του ΑΕΠ) από τον εναπομείναντα πλούτο της χώρας.
Κερδισμένοι και χαμένοι
Χαμένοι βγαίνουν άμεσα σχεδόν όλοι, αν και ίσως κά-

κυβέρνησης και πρόωρες εκλογές, ο πρωθυπουργός 
ανέφερε ότι η πρώτη κάλπη στην οποία θα αναμετρη-
θούν οι δυο τους θα στηθεί τον Μάιο του 2019γιαης 
ευρωεκλογές. «Τον Μάιο του 2019 στις ευρωεκλογές 
θα είναι η πρώτη κάλπη που θα αναμετρηθούμε» είπε 
στον κ. Μητσοτάκη και του καταλόγισε ότι τότε θα έχει 
κλείσει 3,5 χρόνια στην προεδρία της ΝΑ ζητώντας 
εκλογές που δεν έρχονται.
• Κ. Μητσοτάκης: «Ιερή συμμαχία» κυβέρνησης-δα-
νειστών 
Ο πρόεδρος της ΝΑ. εξαπέλυσε σκληρή επίθεση στην 
κυβέρνηση και προσωπικά στον πρωθυπουργό για 
το αποτέλεσμα της συμφωνίας που αποτυπώθηκε 
στο πολυνομοσχέδιο και υπογράμμισε την πολιτική 
απομόνωση της κυβέρνησης όπως διαπιστώθηκε από 
την καταψήφιση μέτρων και αντίμετρων από όλα τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης. «Είσαστε μόνοι σας με 
την κοινωνία απέναντι. Ψηφίστε μόνοι σας τα μέτρα» 
είπε απευθυνόμενος στα υπουργικά έδρανα και προ-
έτρεψε την κυβέρνηση «να ξεπλυθεί στη φαντασιακή 
κολυμπήθρα των αντίμετρων».
«Με την ψήφιση του 4ου μνημονίου κλείνει ο κύκλος 
της μεγαλύτερης πολιτικής απάτης στην Ελλάδα» ανέ-
φερε ο κ. Μητσοτάκης και σημείωσε ότι το πολυνομο-
σχέδιο «τιμωρεί» πιο πολύ αυτούς που υποτίθεται ότι 
θα προστάτευε ο ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή τους πιο αδύναμους. 
Ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι με τα μέτρα του 4ου μνη-
μονίου «ο συνολικός λογαριασμός Τσίπρα-Καμμένου 
ανέρχεται αισίως στα 14,2 δισ. ευρώ».
«Παίρνετε μέτρα 9,5 φορές περισσότερα από το email 
Χαρδούβελη» είπε και χαρακτήρισε «απάτη» τα αντί-
μετρα της κυβέρνησης. Αντιπρότεινε δε τα «αντίμε-
τρα» που κατέθεσε η ΝΔ. στο πολυνομοσχέδιο υπό τη 
μορφή βουλευτικής τροπολογίας, υπό την πρόβλεψη 
ότι θα έχουν άμεση εφαρμογή ύψους 0,5% του ΑΕΠ.
Αίσθηση προκάλεσε, όμως, η αναφορά του κ. Μητσο-
τάκη σε «ιερή συμμαχία» κυβέρνησης-δανειστών. «Με 
τους δανειστές έχετε συνάψει ιερά συμμαχία. Συνομο-
λογείτε μέτρα δημοσιονομικής ακρότητας για να μείνε-
τε στην εξουσία» είπε ο κ. Μητσοτάκης απευθυνόμενος 
στην κυβέρνηση και πρόσθεσε: «Είσαστε η καλύτερη 
διαφήμιση της λιτότητας στηv Ευρωζώνη».
Αναφερόμενος στην προοπτική συμφωνίας για το χρέ-
ος ο κ. Μητσοτάκης κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι 
«κομπάζει» χωρίς να έχει πετύχει τίποτα συγκεκριμέ-
νο. Απάντησε όμως και στις αναφορές του κ. Τσίπρα 
στο ενδεχόμενο να φορέσει γραβάτα στην περίπτωση 
μιας συμφωνίας για το χρέος. «Είστε διατεθειμένος να 
βάλετε και σμόκιν στην παραλία για να μασκαρέψετε 
τα νέα ψέματα που λέτε» τόνισε απευθυνόμενος στον 
κ. Τσίπρα. Χαρακτήρισε επίσης αποτυχημένη την οικο-
νομική πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, επικαλούμενος τα αμείλι-
κτα δεδομένα των τελευταίων 30 μηνών.

πως λιγότερο ορισμένοι εργαζόμενοι στο Δημόσιο.
 Είναι ενδεικτικό ότι:
-οι δαπάνες Γενικής Κυβέρνησης αυξάνονται από 78,9 
δισ. το 2016, σε 83,3 δις. το 2017 και σε 84 δισ. ως το 
2021 (+5 δισ. ευρώ σε 5 χρόνια)
 -οι κοινωνικές παροχές, από 38,7 δισ. το 2016 και 
39 δισ. το 2017, μειώνονται σταδιακά σε 37,1 δισ. το 
2021 (-1,6 δισ. ευρώ σε 5 χρόνια)
-ειδικά το κονδύλι για συντάξεις, που από 23,4 δισ. το 
2016 αυξάνεται σε 29,9 δισ. το 2017, μετά συνεχώς 
μειώνεται και φτάνει στα 27 δισ. το έτος 2021 (-2,9 
δισ. ευρώ από το 2017 ως το 2021).
 -οι αμοιβές προσωπικού στο Δημόσιο, όμως, αυξά-
νονται συνεχώς από 15,8 δισ. το 2016 σε 16,3 δισ. το 
2017 και στα 17,3 δισ. το 2021 (+1,5 δισ. σε 5 χρόνια).
Ειδικότερα:
 -Φόροι: Άμεσα από φέτος καταργείται για τις ιατρικές 
δαπάνες (άρθρο 69 του νομοσχεδίου). Άρα οι αποδεί-
ξεις από γιατρούς και φάρμακα δεν έχουν καμία φορο-
λογική ωφέλεια για τους φορολογουμένους. Από την 
1.1.2018, στους μισθούς και τις συντάξεις καταργεί-
ται η έκπτωση 1,5% στην παρακράτηση φόρου. Από 
1.1.2020 (ή 2019 αν το ζητήσει το ΔΝΤ) προβλέπεται 
μείωση της έκπτωσης φόρου, για έσοδα 2 δισ. ευρώ 
το χρόνο. Χάνουν έως και 650 ευρώ όλοι όσοι ζουν 
με 5.700 ως 21.500 ευρώ το χρόνο -ή από τις 6.250 
ευρώ αν και εφόσον εφαρμοστούν αντίμετρα. Ωστόσο 
ωφελούνται όσοι έχουν υψηλότερα εισοδήματα. Στα 
«αντισταθμιστικά» προβλέπεται και πιθανή μείωση 
του ΕΝΦΙΑ 10%-30% για όσους πληρώνουν έως 700 
ευρώ, με πλαφόν έκπτωσης στα 70 ευρώ.
 -Συντάξεις: Η μεγάλη αφαίμαξη προβλέπεται το 2019 
με τη μείωση έως 18% (στα ποσά σύνταξης του 2016) 
λόγω κατάργησης της προσωπικής διαφοράς. Επιπλέ-
ον, όπως προβλέπει και το αναθεωρημένο Μνημόνιο, 
το ΕΚΑΣ θα περικοπεί το 2018 κατά 238 εκατ. ευρώ και 
το 2019 θα καταργηθεί. Σε αντιστάθμισμα, υπό όρους, 
μπορεί να μειωθεί ή να καταργηθεί το 2019 η συμμε-
τοχή σε γιατρούς και φάρμακα.
-Ελεύθεροι επαγγελματίες: Θα χάσουν από 1.1.2018 
με την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών 59 εκατ. 
ευρώ. Οι επιβαρύνσεις, παρά την έκπτωση, είναι ση-
μαντικές. Ωστόσο, επειδή δεν επέρχεται καμία μετα-
βολή σε όσους δηλώνουν εισοδήματα έως και 7.000 
ευρώ τον χρόνο. Το 2019 η επιβάρυνση θα υπερδιπλα-
σιαστεί στα 138 εκατ. ευρώ. Από τα 19,9 δισ. το 2017 
θα αυξηθούν σταδιακά στα 21.9 δισ. το χρόνο. Και σε 
αυτά, όπως αναγράφεται σε υποσημείωση στη σελίδα 
259 του σχεδίου νόμου, «δεν περιλαμβάνονται κοινω-
νικές τεκμαρτές εισφορές», εννοώντας προφανώς ότι 
δεν θα χρειαστεί να ενεργοποιηθεί το άρθρο 46 του 

«Σύμφωνα με τις προβλέψεις που δημοσιοποίησε στο 
τέλος του 2014 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το ΑΕΠ της 
χώρας στο τέλος του 2017 θα έφτανε τα 207 δισ. ευρώ. 
Σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΣΥΡΙΖΑ στο μεσοπρό-
θεσμο, στο τέλος του 2017 το ΑΕΠ θα φτάσει τελικά τα 
181 δισ. ευρώ» είπε και συμπέρανε: «Χάσαμε 26 δισ. 
ευρώ εθνικού πλούτου». Ο αρχηγός της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης επιτέθηκε όμως και προσωπικά στον 
πρωθυπουργό με σκληρότατους χαρακτηρισμούς. «Από 
τη στιγμή που ένας αριστερός, κύριε Τσίπρα, μεταβάλ-
λεται σε αμοραλιστή εξουσιομανή δεν υπάρχουν ηθικά 
εμπόδια προκειμένου να κρατήσει την εξουσία» είπε ο κ. 
Μητσοτάκης και συμπλήρωσε: «Δεν είναι δικά μου αυτά 
τα λόγια, αλλά του Μίκη Θεοδωράκη, του αγωνιστή της 
Δημοκρατίας».
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Σε νέα συνεδρίαση σήμερα, Παρασκευή, αναμένεται 
να αποφασίσει η εκτελεστική επιτροπή της Πανελλήνι-
ας Ναυτικής Ομοσπονδίας (ΠΝΟ) τη συνέχιση ή μη των 
κινητοποιήσεων στα πλοία της ακτοπλοΐας, έπειτα από 
τη συνάντηση που είχαν την Πέμπτη οι εκπρόσωποι 
των ναυτεργατικών σωματείων με τον υπουργό Ναυ-
τιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλή και τον υφυπουργό 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων Τάσο Πετρόπουλο.
Σύμφωνα με ανεπίσημες πηγές, στους εκπροσώπους 
των ναυτεργατικών σωματείων δόθηκαν από πλευράς 
πολιτικής ηγεσίας γραπτές και προφορικές διαβεβαιώ-
σεις για το θέμα των συντάξεων, το εργασιακό και τις 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας, τις οποίες θα εξετάσει 
στη συνεδρίασή της η ΠΝΟ.

ΑπΟφΑΣΙζΕΙ Η πΝΟ γΙΑ ΣυΝΕΧΙΣΗ 
Η ΜΗ ΤΗΣ ΑπΕΡγΙΑΣ

www.in.gr

«ΤΟΡπΙΛΗ» ΑπΟ ΤΟ ΚΟγΚΡΕΣΟ: ζΗΤΑ 
ΑπΟ ΤΟ ΔΝΤ ΝΑ ΕγΚΑΤΑΛΕΙψΕΙ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ

www.imerisia.gr

Μήνυμα προς το ΔΝΤ να μην συμμετάσχει σε ένα τρί-
το ελληνικό πρόγραμμα έστειλε ο Πρόεδρος της Επι-
τροπής Νομισματικών Υποθέσεων της Βουλής των 
Αντιπροσώπων, ρεπουμπλικάνος Αντι Μπαρ, κατά 
την διάρκεια ακρόασης με θέμα «τα διδάγματα από τις 
διασώσεις του ΔΝΤ στην Ελλάδα». 
Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα mignatiou.com, με εξαι-
ρετικά έντονο ύφος, είπε ότι τα δυο προηγούμενα προ-
γράμματα ήταν τα πιο αμφιλεγόμενα στην ιστορία του 
ΔΝΤ, το οποίο δεν φαίνεται να έχει μάθει από τα λάθη 
του. Λάθη τα οποία, όπως υπενθύμισε  έχουν επανει-
λημμένως αποτυπωθεί και στις εσωτερικές εκθέσεις 
του Οργανισμού.
«Το ΔΝΤ αρέσκεται να λέει ότι ο ρόλος του στις χώρες 
που αναλαμβάνει δράση είναι  καταλυτικός, όμως στην 
περίπτωση της Ελλάδος δεν πέτυχε απολύτως τίποτα» 
είπε ο κ. Μπαρ προσθέτοντας ότι «όλοι γνωρίζουν πως 
σε περίπτωση χρηματοδοτικής συμμετοχής θα μιλάμε 
για ένα συμβολικό ποσό. Αλλά αυτό ενέχει τον κίνδυνο 
το ΔΝΤ να μετατραπεί σε έναν συμβολικό οργανισμό.»
Ο κ. Μπαρ είπε ότι με δεδομένα τα λάθη του παρελθό-
ντος αλλά και την σημερινή κατάσταση στην Ελλάδα 
που δεν έχει βελτιωθεί, είναι τουλάχιστον σοκαριστικό 
που το ΔΝΤ σκέφτεται μια νέα συμμετοχή.
«Σε περίπτωση που το κάνουν τελικά, θα είναι οι μονα-
δικοί υπεύθυνοι για το γεγονός ότι ο κοινοβουλευτικός 
έλεγχος των αποφάσεων τους θα γίνει εξονυχιστικός». 
Επέμεινε μάλιστα ότι σε μια τέτοια περίπτωση θα απο-
δείξουν ότι δεν έχουν μάθει από τα λάθη τους, ότι η 
διαδικασία λήψης των αποφάσεων τους είναι σφόδρα 

νόμου Κατρούγκαλου (που προβλέπει Αντικειμενικό 
Σύστημα Τεκμαρτού Υπολογισμού Εισφορών) για να 
καλύψει «τρύπες» του ΕΦΚΑ.
-Εργαζόμενοι ιδιωτικού τομέα: Με αλλαγές της 
τελευταίας στιγμής επί του πολυνομοσχεδίου, «θο-
λώνει» η επαναφορά των συλλογικών διαπραγμα-
τεύσεων από το 2018. Η αρχική διατύπωση ήταν 
πως αυτές αναστέλλονται ως την ολοκλήρωση του 
τρέχοντος προγράμματος, αλλά η νέα διατύπωση 
αναφέρει ότι επανέρχονται υπό την προϋπόθεση 
«επιτυχούς ολοκλήρωσης του προγράμματος», αν 
και εφόσον δηλαδή συμφωνήσουν οι δανειστές. 
Αντιθέτως, για τις ομαδικές απολύσεις, ξεκαθαρίζε-
ται ότι σε περίπτωση προσφυγής κατά του κύρους 
τους, «αρνητική απόφαση του Ανωτάτου Συμβου-
λίου Εργασίας μπορεί να ληφθεί υπόψη από το δι-
καστήριο». Δηλαδή η απόφαση του ΑΣΕ δεν είναι 
δεσμευτική, ενώ η αρχική διατύπωση που αντικα-
ταστάθηκε όριζε πως «αρνητική απόφαση του ΑΣΕ, 
λόγω μη πλήρωσης των σχετικών προϋποθέσεων, 
συνιστά τεκμήριο ακυρότητας των απολύσεων».
 -Φτωχά νοικοκυριά: Ο προϋπολογισμός του επι-
δόματος θέρμανσης θα «κουρευτεί» κατά 58 εκατ. 
ευρώ, κάτι που πρακτικά σημαίνει και μείωση 50%. 
Η μείωση θα αφορά τη χειμερινή σεζόν 2017-2018, 
που σημαίνει ότι το επίδομα του Ιανουαρίου ή  θα 
δοθεί σε πολύ λιγότερους ή θα κοπεί κατά 50% 
(από τα 25 λεπτά ανά λίτρο στα 12 λεπτά). Το πώς 
θα γίνει η μείωση θα προσδιοριστεί με υπουργική 
απόφαση που θα εκδοθεί στο τέλος του χρόνου. Επί-
σης καταργούνται τέσσερα κοινωνικά επιδόματα: α) 
Οικονομική ενίσχυση οικογενειών με χαμηλά εισο-
δήματα, που έχουν παιδιά σχολικής ηλικίας. β) Επι-
δότηση νεοεισερχομένων στην αγορά εργασίας από 
τον ΟΑΕΔ (καταβαλλόταν για 5 μήνες σε ανέργους 
νέους μέχρι και 29 ετών οι οποίοι παραμένουν στα 
μητρώα ανέργων για ένα χρόνο). γ) Προνοιακό επί-
δομα απροστάτευτων τέκνων που είχε στόχο να μη 
διαλυθούν οικογένεια και τα παιδιά να καταλήξουν 
σε ιδρύματα. δ) Επίδομα ένδειας (ΝΔ 57/1973). Όλα 
ενσωματώνονται στο  Κ.Ε.Α. των έως 200 ευρώ το 
μήνα και, όπως τονίζεται στην αιτιολογική έκθεση, 
«δεν υπάρχει πλέον λόγος στόχευσης των συγκεκρι-
μένων αναγκών».
 -Δημόσιοι υπάλληλοι: Από τους «τυχερούς» (;) των 
νέων διατάξεων αφού, στο όνομα του «εξορθολογι-
σμού» του Δημοσίου, προβλέπεται ότι:
α) αύξηση μισθολογικής δαπάνης στο Δημόσιο από 
15,8 δισ. το 2016 σε 17,3 δισ. ως το 2021
β) στο στενό Δημόσιο τομέα το 2020 και 2021 θα 
προσλαμβάνονται περισσότεροι υπάλληλοι (9.000 
και 8.500 αντίστοιχα) από όσοι φεύγουν (8.200 και 
7.500 αντίστοιχα)

γ) στα ειδικά μισθολόγια, αυξάνονται όσα επιδόματα 
δεν καταργούνται.
 Συγκεκριμένα προβλέπεται:
 - Σε κάθε περίπτωση διατηρείται τουλάχιστον ένα 
επίδομα.
- Στην περίπτωση που από την εφαρμογή του νέου συ-
στήματος αμοιβών προκύψει αύξηση των αποδοχών 
των λειτουργών ή υπαλλήλων, αυτή χορηγείται σε 
χρονικό διάστημα τεσσάρων ετών.
- Στην περίπτωση που από την εφαρμογή του νέου συ-
στήματος αμοιβών προκύψει μείωση αποδοχών, η δι-
αφορά θα διατηρείται ως «προσωπική» και δεν κόβε-
ται, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε μείωση 
στις αποδοχές των λειτουργών ή υπαλλήλων. Προβλέ-
πεται ότι, απλά, δεν θα παίρνουν αυξήσεις μελλοντικά, 
μέχρι να καλυφθεί -εκτός εάν συμβεί μελλοντικά ό,τι 
συνέβη και με την προσωπική διαφορά στις συντάξεις. 

πολιτικοποιημένη και ότι ο ρόλος τους τίθεται εν αμ-
φιβόλω.
Ο κ Μπαρ είπε ότι κανείς δεν προσποιείται ότι οι Ευ-
ρωπαίοι έχουν ανάγκη τα χρήματα του ΔΝΤ για την 
Ελλάδα διότι υπάρχει ο ΕΣΜ, «αυτό που κάνουν είναι 
ότι χρησιμοποιούν το ΔΝΤ για να προστατεύσουν τους 
πολιτικούς τους ενόψει των εκλογών στην Ευρώπη».
Ο πρόεδρος της Επιτροπής που έδειξε να γνωρίζει άρι-
στα το ελληνικό ζήτημα, περιγράφοντας την κατάστα-
ση στην Ελλάδα είπε ότι μετά από 7 χρόνια η ύφεση 
παραμένει και η ανεργία των νέων αγγίζει το 50%. «Η 
εισπραξιμότητα των φόρων παραμένει χαμηλά, οι λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές του δημοσίου προς ιδιώτες, μεγά-
λες ενώ η δίωξη του κ. Αντρέα Γεωργίου για πολλούς 
θεωρείται πολιτικό κυνήγι μαγισσών».
Κάποια στιγμή μάλιστα και ενώ καταφερόταν εναντίον 
των αποφάσεων του ΔΝΤ έδειξε δημοσίευμα με φω-
τογραφία του Αλέξη Τσίπρα υπενθυμίζοντας ότι και ο 
έλληνας πρωθυπουργός έχει πολλές φορές εκφραστεί 
απαξιωτικά κατά του ΔΝΤ.
Στην ακρόαση συμμετείχαν και κατέθεσαν: η Μέγκ 
Λούντσαγκερ, αντιπρόσωπος της  Αμερικής στο διοι-
κητικό συμβούλιο του ΔΝΤ μέχρι τον Μάιο του 2014, η 
Άννα Γκέλπερν καθηγήτρια νομικής στο πανεπιστήμιο 
Georgetown, ο συγγραφέας Πόουλ Μπλούσταϊν, που 
ασχολείται επισταμένα με το ΔΝΤ, και η Ρεμπέκα Νίλ-
σον, στέλεχος της Υπηρεσίας Έρευνας του Κογκρέσου 
των ΗΠΑ στο Διεθνές Εμπόριο.


