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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Η ενέργεια και ο ενεργειακός σχεδιασμός αποτελούν αιχμή 
του δόρατος και αναπτυξιακό εργαλείο για την προσέλκυση 
επενδύσεων και την αναβάθμιση της γεωπολιτικής ισχύος 
της χώρας, τόνισε  χθες ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας κατά 
τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ολοκληρώνοντας 
την επίσκεψη του στο ΥΠΕΝ.  Ο πρωθυπουργός έκανε σειρά 
ανακοινώσεων για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. 
Παράλληλα ο υπουργός ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκης  ανακοίνωσε  ως 
άμεσες προτεραιότητες συνολικά έξι νομοθετικές και άλλες 
πρωτοβουλίες για ενέργεια - χωροταξία μέσα στον Ιούνιο. 
Από την πλευρά του ο αν ΥΠΕΝ Σ. Φάμελλος ανακοίνωσε  
πλάνο ύψους δύο δις ευρώ από το ΕΣΠΑ για τη δημιουργία 
μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, και διαχείρισης απο-
βλήτων σε μικρούς οικισμούς, καθώς και με αξιοποίηση ιδι-
ωτικών πόρων. 
Ειδικότερα τα βασικά σημεία, από τις επίσημες κυβερνητι-
κές ανακοινώσεις, που έγιναν από τον πρωθυπουργό, τον 
υπουργό ΠΕΝ και αναπληρωτή υπουργό ΠΕΝ κατά την επί-
σκεψη του Α. Τσίπρα στο ΥΠΕΝ είναι: 
-Για τα ενεργειακά θέματα:   Έρχονται σημαντικές εξε-
λίξεις σχετικά με την εκμετάλλευση υδρογονανθράκων ο 
πρωθυπουργός. Κομβικός αναδεικνύεται ο ρόλος της ΕΔΕΥ, 
ενώ επίκειται και αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για 
τις αδειοδοτήσεις. Δίνεται προτεραιότητα στις ΑΠΕ, ιδίως με 
το net-metering και τις ενεργειακές κοινότητες που θα δη-
μιουργηθούν, καθώς προετοιμάζεται το σχετικό νομοθετικό 
πλαίσιο, ενώ είναι σε εξέλιξη επενδύσεις ύψους πάνω από1δις. 
ευρώ σε αιολικά πάρκα. 
Η πρώτη εφαρμογή του νέου προγράμματος «Εξοικονομώ 
κατ’ οίκον»,  θα γίνει μέχρι τα τέλη καλοκαιριού και θα είναι 
διευρυμένο σε σχέση με το προηγούμενο και  θα αφορά το 
σύνολο των ιδιωτικών και δημόσιων κτηρίων, αλλά και τον 
κλάδο των μεταφορών. 
Απελευθερώνεται περαιτέρω η αγορά  ηλεκτρικής ενέργειας 
και διευρύνονται οι δυνατότητες αποκόμισης άμεσου οφέ-
λους από τους καταναλωτές, με ιδιαίτερη σημασία της επικεί-
μενης λειτουργίας του Χρηματιστηρίου Ενέργειας. 
Μηδενίζονται μέχρι το 2020 οι επιβαρύνσεις  ΥΚΩ, ενώ πα-
ράλληλα σχεδιάζεται διεύρυνση κοινωνικών τιμολογίων, 
καθώς και άλλα μέτρα με στόχο την ελάφρυνση των επιβα-
ρύνσεων στους λογαριασμούς ρεύματος.

 
-Για τα περιβαλλοντικά θέματα , ειδικότερα επισημάν-
θηκε ότι: για τα στερεά απόβλητα αρχίζει μια νέα εποχή με νέα 
στρατηγική που αποτυπώνεται με τον Εθνικό Σχεδιασμό Δι-
αχείρισης Αποβλήτων και τους αντιστοίχους Περιφερειακούς 
Σχεδιασμούς (ΠΕΣΔΑ), ενώ προωθείται γρήγορα ο νέος νόμος 
για την ανακύκλωση. 
Για τα επικίνδυνα και τα βιομηχανικά απόβλητα θα προχωρή-
σει η οριστική επίλυση του προβλήματος  με τη χωροθέτηση 
και κατασκευή πέντε ή έξι, συνολικά, υποδομών (περιλαμβα-
νομένης αυτής του Ασωπού). 
Για τον Ασωπό προαναγγέλθηκε  νέα μονάδα επεξεργασίας 
υγρών και βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή, ως 
κομμάτι μιας συνολικής λύσης που θα έρθει μέσα από τη δη-
μιουργία Βιομηχανικού Πάρκου. 
Για τους δασικούς χάρτες τονίστηκε ότι λύεται εκκρεμότητα 
δεκαετιών και προωθείται η ολοκλήρωση τους. 
Για την κλιματική αλλαγή ολοκληρώθηκε  ο Εθνικός Σχεδια-
σμός για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής και η χώρα προχωρά πλέον στα Περιφερειακά σχέ-
δια και στη δημιουργία Παρατηρητηρίου.
-Για το Σχέδιο «Νέα Αθήνα»: ανακοινώθηκε από τον 
πρωθυπουργό ότι «πρόκειται, για ένα φιλόδοξο σχεδιασμό,  
που εκτός από πολιτική βούληση που έχουμε, απαιτεί και 
προσεκτικές κινήσεις και προσεκτικές θεσμικές παρεμβάσεις,  
που θα γίνουν μελετημένα και στοχευμένα, ώστε μέσα σε 
ένα περίπου χρόνο από σήμερα να έχουν περατωθεί όλες οι 
προβλεπόμενες θεσμικές ενέργειες, ώστε μέσα στο 18 να ολο-
κληρωθούν οι αδειοδοτήσεις και οι σχετικοί διαγωνισμοί. Και 
μέχρι το 2021 η Αθήνα να έχει αλλάξει όψη». 
Αναλυτικά στη σελ 3, 4, 5 
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δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 3,4,5
Οι ανακοινώσεις για την Ενέργεια και το Περιβάλλον από 
τον Πρωθυπουργό και την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΝ, κατά 
την επίσκεψη του Α. Τσίπρα  στο ΥΠΕΝ 
Η ενέργεια στην αιχμή του δόρατος για την προσέλκυση 
επενδύσεων και την αναβάθμιση της γεωπολιτικής ισχύος 
της χώρας
Μέχρι το τέλος καλοκαιριού το νέο πρόγραμμα «Εξοικο-
νομώ κατ’ οίκον»,  με διευρυμένα κριτήρια και θα αφορά 
ιδιωτικά και δημόσια κτίρια
Σελ 5 
Πολυεθνικά σχήματα ετοιμάζουν την παρουσία τους στην 
Ελλάδα στον κλάδο μεταφορών και εφοδιαστικής αλυ-
σίδας. Αποτελέσματα από τη Διεθνή Έκθεση Transport 
Logistic 2017 στο Μόναχο
Σελ 6 
Το ΣτΕ ανέβαλε την έκδοση οριστικής απόφασης για το κτη-
ματολόγιο. Επανέλαβε ότι πρέπει να προηγηθεί η κατάρτιση 
δασικών χαρτών
Σελ 7 
Ανάπτυξη των λιμανιών με συμμετοχή  του ιδιωτικού τομέα 
ανακοίνωσε  ο υφυπουργός Ανάπτυξης. Προανήγγειλε αε-
ροπορική σύνδεση με την Κίνα από τον Σεπτέμβριο
Σελ 8 
Προϋπολογισμός: Πρωτογενές πλεόνασμα 1,726 δισ. 
ευρώ, το τετράμηνο Ιανουάριος- Απρίλιος 2017 έναντι στό-
χου για 798 εκατ. ευρώ
Σελ 9 
Η Ελλάδα 34η από 44 χώρες στην κατάταξη των άμεσων 
ξένων επενδύσεων, σύμφωνα με έκθεση της ΕΥ
Σελ 10 
Άσκηση στην Αττική  για την αντιμετώπιση βιομηχανικού 
ατυχήματος σε εγκαταστάσεις που υπόκειται στην οδηγία 
SEVESO
Διαγωνισμός για προμήθεια νέου συστήματος επεξεργασί-
ας - απεικόνισης πτήσεων
Σελ 11 
Τα «Κίνητρα για την Ανάπτυξη» στο RED Business Forum
ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ «ΙΝVEST EU: ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛ-
ΛΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ»
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ 12,13,14
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE: Οι κυβερνητικές ανακοινώσεις κατά την επίσκεψη του Α. Τσίπρα  στο ΥΠΕΝ
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

8 - 9 Ιουνίου 2017

9ο Διεθνές συνέδριο: «Ηλεκτρονικές επι-
κοινωνίες & ταχυδρομικές υπηρεσίες στην 
ενιαία ψηφιακή αγορά»
ΑΘΗΝΑ

Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και 
Ταχυδρομείων - ΕΕΤΤ 

9 - 10 Ιουνίου 
2017

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

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

10 - 11 Ιουνίου 
2017

Εκδήλωση: Προσβασιμότητα  στο δημό-
σιο χώρο  
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ομάδα p_public, υπό την αιγίδα του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων

ΣύΝΕδΡΙΟ ΓΙΑ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ 
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ΑΘΗΝΑ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΣΕΡΡΕΣ

ΗΜΕΡΙδΑ ΤΟύ Α.Π.Θ.

δΙΑΛΕΞΗ

• Αρχίζουν σήμερα –και ολοκληρώνονται αύριο- οι εργα-
σίες του 2ου συνεδρίου Γεωγραφικών Πληροφοριακών 
Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη Γεωργία και στο 
Περιβάλλον, που διοργανώνει η Ερευνητική Μονάδα Γε-
ωγραφικών  Πληροφοριακών Συστημάτων του Γεωπονι-
κού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις εγκαταστάσεις του ΓΠΑ.

• Το 11ο πανελλήνιο επιστημονικό συνέδριο Χημικής Μηχα-
νικής, με τίτλο: «Χημική Μηχανική: Μοχλός καινοτομίας και 
ανάπτυξης», διεξάγεται από σήμερα ως τις 27 Μαΐου στην 
πόλη της Θεσσαλονίκης (Συνεδριακό Κέντρο του Μεγάρου 
Μουσικής). Διοργανωτές: Τμήμα Χημικών Μηχανικών 
ΑΠΘ, Τμήμα Χημικών Μηχανικών ΠΠ, Σχολή Χημικών Μη-
χανικών ΕΜΠ, ΕΚΕΤΑ / ΙΔΕΠ, ΙΤΕ / ΙΕΧΜΗ, ΠΣΧΜ.

• Ξεκινά σήμερα στην πόλη των Σερρών,  το 1ο διεθνές 
συνέδριο «Balkans & Black Sea Cooperation Forum» 
(BBSF). Οι εργασίες θα διαρκέσουν ως τις 26 Μαΐου 2017.

Ημερίδα με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 10 ετών 
του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Δι-
οίκηση και Διαχείριση Τεχνικών Έργων:΄Εμπειρίες», 
Προκλήσεις και Προοπτικές λειτουργίας του Προγράμ-
ματος, διοργανώνει το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
(ΑΠΘ) στις 26 Μαΐου 2017.
Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο του 
Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ/ΤΚΜ), επί της οδού Μ. Αλεξάν-
δρου 49 (12:00 έως 19:00), στη Θεσσαλονίκη.
Δηλώσεις συμμετοχής: http://cmp.civil.auth.gr

Το Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογίας διοργανώ-
νει διάλεξη με τίτλο: «TMSA- The Oil Major Perspective», 
με ομιλητή τον Αντώνη Ιορδανίδη, Ναυπηγό Μηχανο-
λόγο Μηχανικό. H διάλεξη θα πραγματοποιηθεί στις 14 
Ιουνίου 2017 και ώρα 18:00 στο αμφιθέατρο της εται-
ρείας “Danaos Shipping Co Ltd ”,  (Ακτή Κονδύλη 14, 
Πειραιάς).

Η συμμετοχή είναι ελεύθερη.
Δηλώσεις συμμετοχής στο e-mail: elint@otenet.gr ή στο 
τηλέφωνο 210 4186062 (10:00 – 15:00) έως την Δευτέ-
ρα 12 Ιουνίου 2017.                                             

«Νησιωτικότητα, καινοτομία, επιχειρηματικότητα», είναι 
ο τίτλος του συνεδρίου που διοργανώνεται στις 26 και 27 
Μαΐου 2017, στο Πανεπιστήμιο Πειραιά.
Η διοργάνωση γίνεται από την σχολή Οικονομικών Επι-
χειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιά, το Εργαστήριο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτι-
κών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης (DevelopmentLAB), 
το Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Μεταπτυχιακό Πρό-
γραμμα «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοί-
κηση (Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου), τον πανευρωπαϊκό 
οργανισμό INSULEUR - Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανά-
πτυξης Ελληνικών Νησιών.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, στόχος του συνεδρίου, 
είναι να επιδιώξει να οριοθετήσει την έννοια της νησιωτι-
κότητας υπό το πρίσμα σύγχρονων πολιτικών πρωτο-
βουλιών της ΕΕ, δίνοντας έμφαση στον οικονομικό και 
κοινωνικό παράγοντα, ενώ θα αναδειχθούν επιχειρηματι-
κές δράσεις και πρωτοβουλίες της επιμελητηριακής κοινό-
τητας. Παράλληλα, θα παρουσιασθούν «καινοτόμες» και 
πρωτότυπες ιδέες και εργασίες της φοιτητικής κοινότητας, 
στο πλαίσιο σχετικού διαγωνισμού που θα διεξαχθεί.
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«Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΙΧΜΗ ΤΟύ δΟΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚύΣΗ ΕΠΕΝδύΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΙΣΧύΟΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΕΞΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜβΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο 
ύΠΟύΡΓΟΣ ΠΕΝ 

Η ενέργεια και ο ενεργειακός σχεδιασμός αποτελούν αιχμή 
του δόρατος και αναπτυξιακό εργαλείο για την προσέλκυση 
επενδύσεων και την αναβάθμιση της γεωπολιτικής ισχύος 
της χώρας, τόνισε  χθες ο πρωθυπουργός Α. Τσίπρας κατά 
τη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ολοκληρώνοντας 
την επίσκεψη του στο ΥΠΕΝ.  Ο πρωθυπουργός έκανε σειρά 
ανακοινώσεων για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. Σε 
αυτά τα πλαίσια, μπορούν να υπηρετήσουν τους πρωταρχι-
κούς στόχους της κυβέρνησης, που είναι η σταθεροποίηση 
της οικονομίας, η στήριξη της κοινωνίας και η παραγωγική 
ανασυγκρότηση της χώρας, όπως είπε. «Θέλουμε να γίνουμε 
πολλαπλός ενεργειακός κόμβος», τόνισε ο πρωθυπουργός. 
Αυτός είναι ο στρατηγικός στόχος και στο πλαίσιο αυτό η Ελ-
λάδα μπορεί να γίνει ένα διεθνές hub όχι μόνο στις μεταφορές 
αλλά και στην ενέργεια. «Οι ενεργειακοί δρόμοι του μέλλοντος 
δεν μπορούν παρά να περνούν από την Ελλάδα», τόνισε. Σύμ-
φωνα με το energypress.gr  στην ομιλία του στη συνέντευξη 
τύπου, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στο κυβερνητικό έργο 
και τους σχεδιασμούς σε πλήθος ενεργειακών ζητημάτων:
-«Κλειδί» για τις διεθνείς μας σχέσεις τα ενεργειακά: 
Περίοπτη θέση κατέχει η ενέργεια στις διεθνείς σχέσεις της 
χώρας, είτε αφορά στις τριμερείς σχέσεις Ελλάδας - Κύπρου 
- Αιγύπτου και  Ελλάδας - Κύπρου - Ισραήλ, είτε τις διμερείς 
σχέσεις μας με την Ιταλία, την Τουρκία κλπ, σημείωσε ο πρω-
θυπουργός. Αναφέρθηκε επίσης στη – με ταχύτατους ρυθ-
μούς – εξέλιξη των έργων για τον TAP, στην αναβάθμιση του 
σταθμού LNG στη Ρεβυθούσα αλλά και στο τερματικό στην 

Αλεξανδρούπολη, καθώς και στην επέκταση του δικτύου 
φυσικού αερίου σε πολλά μέρη της χώρας. Σε ευρύτερο επί-
πεδο, είπε ο κύριος Τσίπρας, προχωρούν έργα όπως ο αγωγός 
φυσικού αερίου East Med με το Ισραήλ, ο αγωγός Ελλάδας - 
Βουλγαρίας (ο κάθετος άξονας IGB), η EUROASIAN ηλεκτρική 
διασύνδεση των δικτύων Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας, μέσω 
της Κρήτης κ.λπ. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στην 
ηλεκτρική διασύνδεση Αττικής και Κυκλάδων, «που θα μας 
δώσει τη δυνατότητα να αλλάξουμε το ενεργειακό μείγμα και 
να αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες που έχει η χώρα», όπως 
είπε.
-ύδρογονάνθρακες: Σημαντικές εξελίξεις «τις επόμενες 
μέρες και μήνες» προανήγγειλε σχετικά με την εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων ο πρωθυπουργός. Όπως είπε, εστιάζο-
ντας στο έντονο ενδιαφέρον που επιδεικνύουν ενεργειακοί 
κολοσσοί για τις έρευνες υδρογονανθράκων στη χώρα μας, 
κομβικός αναδεικνύεται ο ρόλος της ΕΔΕΥ, ενώ επίκειται και 
αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου για τις αδειοδοτήσεις. 
Αναφερόμενος στις αυριανές υπογραφές των συμβάσεων για 
3 οικόπεδα, ο κ. Τσίπρας χαρακτήρισε την εξέλιξη σημαντική 
και τόνισε πως ταυτόχρονα «προχωρούν οι διαδικασίες για 
την αξιοποίηση παλιών, αλλά και νέων θαλάσσιων οικοπέ-
δων, είτε αφορούν την περιοχή του Ιονίου, είτε νοτίως και δυ-
τικώς της Κρήτης και μετά από έντονο ενδιαφέρον που έχουν 
εκδηλώσει ενεργειακοί κολοσσοί». Παρόλα αυτά επιχείρησε 
να κρατήσει χαμηλά τους τόνους, μη θέλοντας να ταυτισθεί 
με τον τρόπο που είχε χειριστεί η προηγούμενη κυβέρνηση το 

θέμα των πετρελαίων, η οποία και το είχε εντάξει στο success 
story για ανάταξη της οικονομίας. «Μια σοβαρή κυβέρνηση 
θα ήθελε να ανακοινώνει πράγματα που έχουν συμβεί. Όχι 
σαν κάτι προκάτοχους του κ. Σταθάκη που είχαν μιλήσει για 
εκατομμύρια βαρέλια. Εμείς δεν ανακοινώνουμε πράγματα, 
πριν αυτά συμβούν, και ολοκληρωθούν», είπε χαρακτηρι-
στικά.
-Απελευθέρωση - Χρηματιστήριο ενέργειας: Με την 
περαιτέρω απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, 
διευρύνονται οι δυνατότητες αποκόμισης άμεσου οφέλους 
από τους καταναλωτές. Ιδιαίτερη σημασία, δε, θα έχει και η 
επικείμενη λειτουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας.
-Μηδενισμός των ύΚΩ μέχρι το 2020: Η κυβέρνηση 
σχεδιάζει τη διεύρυνση κοινωνικών τιμολογίων, καθώς και 
άλλα μέτρα με στόχο την ελάφρυνση των επιβαρύνσεων 
στους λογαριασμούς ρεύματος. Όλοι μας γίναμε μάρτυρες 
των υψηλότερων λογαριασμών της ΔΕΗ τελευταία, είπε ο κ. 
Τσίπρας. Η αιτία, όπως την προσδιόρισε, είναι η  αύξηση της 
τάξης του 9% στην κατανάλωση που σημειώθηκε λόγω ψύ-
χους το χειμώνα, η οποία επιβάρυνε αναντίστοιχα τους λογα-
ριασμούς. Όπως προανήγγειλε ο πρωθυπουργός, η κυβέρνη-
ση θα εξετάσει εκ νέου τα τιμολόγια του ρεύματος, δείχνοντας 
ιδιαίτερη προσοχή στο ζήτημα των ΥΚΩ. Με βάση τις διασυν-
δέσεις νησιών που είναι προγραμματισμένες να γίνουν, και τις 
αλλαγές στο σχετικό πλάισιο, υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις 
για μηδενισμό (ή σχεδόν μηδενισμό) των ΥΚΩ και μείωση του 
ΕΤΜΕΑΡ μέχρι το 2020, εκτίμησε ο πρωθυπουργός.

‘Eξι θεσμικές παρεμβάσεις που είναι άμεση προτεραιό-
τητα σε αυτή την περίοδο για το υπουργείο Ενέργειας, 
παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός Γ. Σταθάκης, σε κοι-
νή συνέντευξη Τύπου με τον πρωθυπουργό.  Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρώτη παρέμβαση αφορά τη ΔΕΗ και 
τις συμφωνίες που υπάρχουν στη συμφωνία με τους 
Θεσμούς. «Η διαδικασία ξεκινά τώρα και θα ολοκλη-
ρωθεί τον επόμενο Νοέμβριο, σε διάλογο με την Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή. Η νομοθέτησή της συμφωνία θα 
γίνειπριν από τα Χριστούγεννα» είπε ο ΥΠΕΝ. Η δεύ-
τερη παρέμβαση αφορά την αγορά ενέργειας, «όπου 
μέσα στο διάστημα του επόμενου χρόνου θα θεσμοθε-
τηθεί όλο το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα λειτουργήσει 
μια πιο ανταγωνιστική αγορά ενέργειας και η οποία 
θα διαμορφώσει φυσικά ένα πλαίσιο στο οποίο θα 
προσαρμοστούν όλες οι βασικές επιχειρήσεις και φο-

ρείς που εμπλέκονται στην αγορά ενέργειας». Η τρίτη 
προτεραιότητα, αφορά την εισαγωγή στην Ελλάδα του 
θεσμού της ενεργειακής κοινότητας–συνεταιρισμών, 
με την κατάθεση νομοσχεδίου τον Ιούνιο. «Ανοίγει μια 
τεράστια δυναμική σε ομάδες επιχειρήσεων, σε χωριά, 
σε κοινότητες και σε ιδιώτες που θέλουν να δημιουρ-
γήσουν μια κοινότητα, να παράγουν το ρεύμα που 
καταναλώνουν» ανέφερε ο κ. Σταθάκης. Αυτή θα είναι 
δυο ειδών: Κερδοσκοπική, που θα είναι στο επίκεντρο 
φυσικά πρόσωπα που θα κάνουν μια κοινότητα ή 
έναν συνεταιρισμό και θα επιδιώκουν να παραγάγουν 
ενέργεια για να την πουλήσουν. Μη κερδοσκοπική η 
οποία θα είναι οποιοσδήποτε φορέας δημόσιος, ημι-
δημόσιος, ιδιωτικός, ξενοδοχεία, βιομηχανίες, βιοτε-
χνίες οι οποίες θέλουν να παραγάγουν ενέργεια που 
καταναλώνουν - και στην οποία περίπτωση, ο σκοπός 

δεν είναι κερδοσκοπικός ο σκοπός. Τέταρτη προτεραι-
ότητα είναι ο νόμος ο οποίος αφορά την τακτοποίηση 
των αυθαιρέτων και τους νέους κανόνες σχεδιασμού 
και πολεοδομικής αδειοδότησης, ο οποίος θα έρθει και 
αυτός στη Βουλή εντός του Ιουνίου.  Πέμπτη προτεραι-
ότητα, όπως ανέφερε ο υπουργός, είναι τα δυο Ειδικά 
Χωρικά Σχέδια - το ένα για τον τουρισμό και το άλλο 
είναι για τα λατομεία - τα οποία θα προκηρυχθούν 
άμεσα. Έκτη και τελευταία προτεραιότητα είναι η ανα-
θεώρηση του λατομικού νόμου, η οποία θα τεθεί σε 
διαβούλευση άμεσα. «Πρόκειται επίσης για μια μεγάλη 
τομή για τη λατομική δραστηριότητα, που αποτελεί 
ένα τομέα που λειτουργεί με πολύ αναχρονιστικό πλαί-
σιο και ο οποίος αποτελεί βασικό τομέα και παραγωγής 
και εξαγωγών» ανέφερε ο υπουργός. 

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Α. Τσίπρα για τα θέματα της Ενέργειας
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ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΗ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΟύ ΤΟ ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»,  
ΜΕ δΙΕύΡύΜΕΝΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ  ΓΙΑ ΙδΙΩΤΙΚΑ ΚΑΙ δΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η πρώτη εφαρμογή του νέου προγραμματος «Εξοικο-
νομώ κατ’ οίκον» θα γίνει μέχρι τα τέλη καλοκαιριού, 
θα είναι διευρυμένο σε σχέση με το προηγούμενο και  
θα αφορά το σύνολο των ιδιωτικών και δημόσιων 
κτηρίων, αλλά και τον κλάδο των μεταφορών. Αυτά 
ανακοίνωσε ο  πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του 
στο ΥΠΕΝ όσον αφορά τα θέματα περιβάλλοντος. Σε 
ρεπορτάζ του Θοδωρή Καραουλάνη  στο greenagenda 
σημειώνεται τι ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Α. Τσί-
πρας για τα περιβαλλοντικά θέματα της χώρας κατά τη 
χθεσινή επίσκεψη του στο ΥΠΕΝ. Αναλυτικά το ρεπορ-
τάζ καταγράφει: 
-Για τα στερεά απόβλητα: Ο Πρωθυπουργός ση-
μείωσε ότι αρχίζει μια νέα εποχή με νέα στρατηγική 
που αποτυπώνεται με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχεί-
ρισης Αποβλήτων και τους αντιστοίχους Περιφερεια-
κούς Σχεδιασμούς (ΠΕΣΔΑ). Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε 
ότι πλέον δίνεται ρόλος και ευθύνη στον παραγωγό 
αποβλήτων αλλά και στον πολίτη, αλλά σημείωσε ότι 
τα στερεά απόβλητα αποτελούν και πολύτιμο πόρο, 
αναφέροντας ότι δίνεται βάρος σε αυτόν τον τομέα στο 
πλαίσιο της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας 
και δεσμεύθηκε ότι προωθείται γρήγορα ο νέος νόμος 
για την ανακύκλωση.
-Για τα επικίνδυνα και τα βιομηχανικά από-
βλητα: Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβέρνηση 
κληρονόμησε και σε αυτό το θέμα στρεβλώσεις και 
παραλείψεις του παλαιού πολιτικού συστήματος. Ση-
μείωση την ιδιαίτερη σημασία των υποδομών και της 
ορθολογικής διαχείρισης των επικίνδυνων και των 
βιομηχανικών αποβλήτων, θέτοντας τόσο το ζήτημα 
της δημόσιας υγείας και της προστασίας του περι-
βάλλοντος αλλά τονίζοντας ιδιαίτερα το ζήτημα των 
ευρωπαϊκών προστίμων. Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι 
η επίλυση του ζητήματος μπορεί να στηρίξει την περι-
φερειακή ανάπτυξη, ενώ σε τοποθέτησή του αργότερα 
για το ίδιο θέμα ο Αναπληρωτής Υπουργός Σωκράτης 
Φάμελλος σημείωσε ότι η κυβέρνηση θα προσωρήσει 
σε οριστική επίλυση με τη χωροθέτηση και κατασκευή 
πέντε ή έξι, συνολικά, υποδομών (περιλαμβανομένης 
αυτής του Ασωπού) σε όλη τη χώρα, χωρίς όμως να 
δώσει ούτε χρονοδιάγραμμα ούτε να αναφερθεί σε 
συγκεκριμένες περιοχές.
-Για τον Ασωπό: Ιδιαίτερη αναφορά επιφύλαξε ο 
Πρωθυπουργός στο πρόβλημα του Ασωπού, μια περι-
οχή που ο ίδιος έχει δείξει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και έχει 
επισκεφθεί τόσο ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπο-
λίτευσης όσο και παλαιότερα. Είπε χαρακτηριστικά ότι 
στον Ασωπό έγιναν μεγάλα περιβαλλοντικά εγκλή-

ματα και ότι η περιοχή έχει αντιμετωπίσει απίστευ-
τη αδράνεια και αδιαφορία. «Εμείς προχωρούμε σε 
εκτεταμένους περιβαλλοντικούς ελέγχους» σημείωσε 
χαρακτηριστικά και σε έργα αποκατάστασης των ρυ-
πασμένων εδαφών και του υδροφορέα. Προανήγγειλε 
συγκεκριμένα νέα μονάδα επεξεργασίας υγρών και 
βιομηχανικών αποβλήτων στην περιοχή, ως κομμάτι 
μιας συνολικής λύσης που θα έρθει μέσα από τη δη-
μιουργία Βιομηχανικού Πάρκου, την οποία προχωρεί 
η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας μέσα από σχέδιο Ολο-
κληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με κοινοτική χρημα-
τοδότηση.
-Για τους δασικούς χάρτες: Ο Αλέξης Τσίπρας τό-
νισε ότι έγινε τιτάνια προσπάθεια από το Υπουργείο και 
έκανε ονομαστική αναφορά στην πολύτιμη συμβολή 
του Αναπληρωτή Υπουργού Σωκράτη Φάμελλου στην 
ολοκλήρωση της σύνταξης, της ανάρτησης και της 
κύρωσης των δασικών χαρτών. Σημείωσε ιδιαίτερα 
ότι οι δασικοί χάρτες αποτελούν μία εκκρεμότητα άνω 
των σαράντα ετών για τη χώρα και ότι με την ολοκλή-
ρωσή τους οριοθετείται ο δασικός χώρος και η σχέση 
δάσους – αγροτικής εκμετάλλευσης. Σε μία έντονη μά-
λιστα αποστροφή του σημείωσε ότι όλες οι προηγού-
μενες κυβερνήσεις έκρυβαν το πρόβλημα κάτω από το 
χαλί, σε αντίθεση με τη σημερινή που δίνει λύσεις.
-Για τις ΑΠΕ: Ο Πρωθυπουργός τόνισε τη σημασία 
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργεια-
κό μίγμα της χώρας και σημείωσε ότι βρίσκονται σε 
εξέλιξη ήδη επενδύσεις 1 δις ευρώ σε αιολικά πάρκα. 
Με τους νέους κανόνες για τις ΑΠΕ που προωθεί η κυ-
βέρνηση και η ΡΑΕ αλλά και με το net metering»δια-
μορφώνουμε συνθήκες ώστε να παράγουν ενέργεια οι 
πολίτες ή οι νέοι ενεργειακοί συνεταιρισμοί που προ-
ωθούμε», σημείωσε χαρακτηριστικά. Και έδωσε μάλι-
στα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα λέγοντας ότι ένας 
αγρότης με μεγάλη έκταση που μάλλον έχει αντίστοιχα 
και μεγάλο κόστος ενέργειας, θα μπορεί να παράγει τη 
δική του ενέργεια, για παράδειγμα από φωτοβολταϊκά, 
και να έχει τόσο μείωση της δαπάνης ενέργειας όσο και 
εισόδημα από αυτό. Με αυτόν τον τρόπο, σημείωσε ο 
Πρωθυπουργός, ενισχύεται ο ανταγωνισμός και βελτι-
ώνονται και οι τιμές.
-Για το νέο Εξοικονομώ: Ο Αλέξης τσίπρας τόνισε 
ότι η ενεργειακή πολιτική και ιδιαίτερα η εξοικονόμηση 
ενέργειας αποτελεί προτεραιότητα για τη χώρα και τό-
νισε ότι με το νέο εξοικονομώ και άλλα προγράμματα 
θα προωθηθεί η εξοικονόμηση ενέργειας στα ιδιωτικά 
κτίρια, στα δημόσια κτίρια και στον τομέα των μετα-
φορών. Το χρονοδιάγραμμα όμως που έθεσε απογοή-

τευσε όσους τον άκουγαν: ο Πρωθυπουργός ανέφερε 
ότι το νέο εξοικονομώ θα είναι έτοιμο στο τέλος του 
καλοκαιριού, παρά τις δηλώσεις που έχουν προηγηθεί 
πρόσφατα από όλους τους συναρμόδιους υπουργούς 
για χρονοδιάγραμμα εντός του Μαΐου – Ιουνίου.
-Για τα νερά: Ο Αλέξης Τσίπρας έδειξε ενοχλημένος 
– και το ανέφερε - από πρωτοσέλιδο εφημερίδας που 
έκανε αναφορά σε «πράσινο χαράτσι» για τα νερά. Ο 
Πρωθυπουργός αντιθέτως υποστήριξε ότι η κυβέρ-
νηση έκανε σκληρή διαπραγμάτευση και κατάφερε να 
μην επιβαρυνθούν όσοι κάνουν εξοικονόμηση και ορ-
θολογική χρήση του νερού, αλλά να πληρώσουν αυτοί 
που ξοδεύουν αλόγιστα αυτό το δημόσιο αγαθό.
-Για την κλιματική αλλαγή: Ο Αλέξης Τσίπρας, 
αναφερόμενος τόσο στους ευρωπαϊκούς στόχους όσο 
και στη Συμφωνία των Παρισίων, τόνισε ότι η χώρα 
μας έχει καλύψει ήδη σημαντικό έδαφος για τους στό-
χους του 2020, ιδιαίτερα στις ΑΠΕ. Σημείωσε με έμφα-
ση ότι η κυβέρνηση ολοκλήρωσε τον Εθνικό Σχεδιασμό 
για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής και η χώρα προχωρά πλέον στα Περιφερειακά 
σχέδια και στη δημιουργία Παρατηρητηρίου.
Το  Σχέδιο «Νέα Αθήνα»: Το σχέδιο προβλέπει τη 
μεταφορά του γηπέδου του Παναθηναϊκού. Τη δημι-
ουργία μητροπολιτικού πάρκου στο Γουδή. Την κατε-
δάφιση του γηπέδου της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και τη 
μεταφορά του γηπέδου σε χώρο στην ευρύτερη περιο-
χή του μητροπολιτικού πάρκου Γουδή. Τη  δημιουργία 
φορέα διαχείρισης. Τη μεταφορά των στρατοπέδων 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Επίσης τη δημιουργία 
ενός ενιαίου χώρου πρασίνου στην Λεωφόρο Αλεξάν-
δρας από τον Λυκαβηττό έως τις προσφυγικές πολυ-
κατοικίες, οι οποίες θα αναβαθμιστούν. Και τέλος, την 
ανάπλαση του Ελαιώνα στον Βοτανικό με τη δημιουρ-
γία χώρων και εγκαταστάσεων μαζικού αθλητισμού. 
Με αυτά τα στοιχεία περιέγραψε ο πρωθυπουργός τα 
δεδομένα για το σχέδιο «Νέα Αθήνα» μιλώντας χθες 
στους δημοσιογράφους στο ΥΠΕΝ. Το συγκεκριμένο 
θέμα προκάλεσε δημοσιογραφικές ερωτήσεις για την 
Συνταγματικότητα και τη νομιμότητα των νέων σχεδι-
ασμών και εάν αυτοί μπορούν να τεθούν σε εφαρμογή 
και να τελεσφορήσουν. Ο Α. Τσίπρας τόνισε πάντως 
ότι «μέσα σε ένα περίπου χρόνο από σήμερα θα έχουν 
περατωθεί όλες οι προβλεπόμενες θεσμικές ενέργειες, 
ώστε μέσα στο 18 να ολοκληρωθούν οι αδειοδοτήσεις 
και οι σχετικοί διαγωνισμοί. Και μέχρι το 2021 η Αθήνα 
να έχει αλλάξει όψη».

Οι ανακοινώσεις του πρωθυπουργού Α. Τσίπρα για τα θέματα Περιβάλλοντος  
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δύΟ δΙΣ  ΕύΡΩ ΣΕ ΕΠΕΝδύΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ δΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟβΛΗΤΩΝ ΤΑ 
ΕΠΟΜΕΝΑ ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΑΝ.  ύΠΕΝ 

ΠΟΛύΕΘΝΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΕΤΟΙΜΑζΟύΝ ΤΗΝ ΠΑΡΟύΣΙΑ ΤΟύΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ ΣΤΟΝ 
ΚΛΑδΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΦΟδΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛύΣΙδΑΣ

Για τριετές πλάνο ύψους δύο δισ. ευρώ από το ΕΣΠΑ για 
τη δημιουργία μονάδων διαχείρισης απορριμμάτων, 
και διαχείρισης αποβλήτων σε μικρούς οικισμούς, κα-
θώς και με αξιοποίηση ιδιωτικών πόρων, έκανε λόγο ο 
αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Σωκράτης Φάμελλος, στο πλάσιο της συνέντευξης Τύπου 
κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα στο 
υπουργείο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φάμελλος ανα-
φέρθηκε στον βαρύνοντα ρόλο της κυκλικής οικονομίας, 
όπως άλλωστε αποφάσισε πρόσφατα και το Κυβερνητικό 
Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής, και τον συνέδεσε με τα 
έργα διαχείρισης αποβλήτων που ξεκινούν άμεσα μετά 
και την ολοκλήρωση του εθνικού και των περιφερειακών 
σχεδιασμών. Ειδικότερα, για τη διαχείριση των επικινδύ-
νων βιομηχανικών αποβλήτων τόνισε ότι στόχος είναι 
να προχωρήσει, σε συνεργασία με τους παραγωγούς, η 
δημιουργία υποδομών επεξεργασίας, ανάκτησης, αδρα-
νοποίησης, και διάθεσης, καθώς πέντε ή έξι προβλέπονται 
ήδη στον σχεδιασμό, ενώ επεσήμανε και την ανάγκη για 
μείωση των «ιστορικά» αποθηκευμένων αποβλήτων, 

καθώς σε σχετικές ενέργειες έχει ήδη προβεί το ΥΠΕΝ. 
Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρόθεση της κυβέρνησης 
είναι «να περάσουμε από την περίοδο των προστίμων, 
στην εποχή των υποδομών». Σε σχέση με τη διαχείριση 
των απορριμμάτων της Πελοποννήσου ο κ. Φάμελλος 
τόνισε ότι η πολιτεία από την πλευρά της προχώρησε 
στην 31η Δεκεμβρίου στην έγκριση με ΚΥΑ της στρατη-
γικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων για τα έργα 
της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Όπως είπε, η σχετική 
ΚΥΑ δίνει περιθώριο για να επιλεγούν τα καταλληλότερα 
σενάρια με βάση τον ΕΣΔΑ. Βασικός στόχος, σύμφωνα 
πάντα με τον αναπληρωτή υπουργό, είναι να αρθεί το 
βάρος της αιρεσιμότητας, να αποφευχθούν τα πρόστιμα 
για τις χωματερές και να κλείσουν οι ανοιχτές χωματερές. 
Σε σχέση με την επένδυση, ο κ. Φάμελλος επεσήμανε ότι 
σε διϋπουργικό επίπεδο έχουν κληθεί ο ΦΟΔΣΑ και η 
Περιφέρεια για βελτιώσεις στο έργο, που θα το κάνουν 
συμβατό με τον νέο ΕΣΔΑ. Όσον αφορά τη διαχείριση 
των υδάτινων πόρων, ο κ. Φάμελλος αναφέρθηκε στην 
πολιτική τιμολόγησης, αλλά και την καταγραφή και δια-

χείριση των λεκανών απορροής ποταμού. Όπως είπε, με 
ΚΥΑ επιβραβεύει τη μειωμένη κατανάλωση, ενώ δίνεται 
η δυνατότητα για πολιτικές εξοικονόμησης. Ταυτόχρονα, 
με το net metering προωθούνται πολιτικές μείωσης του 
νερού. Χαρακτήρισε ως επιτυχία της κυβέρνησης τη δημι-
ουργία πλαισίου σε σχέση με την τιμολόγηση του νερού, 
με έμφαση στην ορθολογική κατανάλωση, αλλά και την 
προστασία των αγροτών και των οικονομικά ασθενέστε-
ρων. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «δεν θα επιβαρύνο-
νται όσοι κάνουν χρηστή διαχείριση, αλλά θα πληρώνουν 
όσοι έχουν μεγάλη κατανάλωση, χωρίς να το έχουν ανά-
γκη». Σχετικά με την προστασία του δασικού κεφαλαίου, 
μέσω της κατάρτισης των δασικών χαρτών, όπως είπε, 
ενισχύθηκε παράλληλα και η αγροτική παραγωγή. Τέλος, 
επεσήμανε το ενδιαφέρον της κυβέρνησης για τις ΑΠΕ, 
την αξιοποίηση των γεωθερμικών πηγών, και ειδικά των 
βιοκαυσίμων, ενώ υπογράμμισε την ανάγκη ενεργειακής 
διασύνδεσης των νησιών με στόχο την μείωση του ενερ-
γειακού κόστους.

Για πρώτη φορά η ελληνική επιχειρηματική κοινότητα 
του κλάδου μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας 
παρουσιάσθηκε οργανωμένα και έδωσε δυναμικό πα-
ρόν στη διεθνή έκθεση Transport Logistic 2017, που 
πραγματοποιήθηκε στο Μόναχο στις 9-12 Μαΐου 2017. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με τη διοργάνωση αυτή, το 
Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητή-
ριο, όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή τoυ, έδωσε τη δυ-
νατότητα σε μεγάλες εξωστρεφείς ελληνικές επιχειρήσεις 
να παρουσιασθούν στην έκθεση ως cluster (συστάδες), 
με επικοινωνιακό μήνυμα «ανακαλύψτε τα ελληνικά 
logistics», αναδεικνύοντας με έμφαση τη δυναμική του 
ελληνικού κλάδου συνολικά, που μπορεί να αποτελέσει 
αξιόπιστο και ανταγωνιστικό εταίρο και να αποτελέσει 
την προτιμητέα επιλογή του διεθνούς εμπορίου, που 
ακολουθεί τον «δρόμο του μεταξιού». Ταυτόχρονα, η 
κάθε εταιρεία παρουσιάσθηκε με την εταιρική της ταυ-
τότητα και είχε την ευκαιρία να πραγματοποιήσει σειρά 
επαφών και συζητήσεων, τόσο με ομοειδείς εταιρείες του 
χώρου με σκοπό τις συνέργειες, τις οικονομίες κλίμακας 
και την είσοδο σε νέες αγορές, όσο και με εκπροσώπους 
βιομηχανικών και εμπορικών εταιρειών, που αναζητούν 
νέους εναλλακτικούς συνεργάτες για διακίνηση των 
προϊόντων τους. Στο ελληνικό περίπτερο μετείχαν με 
υψηλότατα στελέχη οι παρακάτω 15 εταιρείες: ΕΜΠΟ-
ΡΕΥΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΑΘΗ-
ΝΩΝ,  CARGO GROUP, ELIKON TRANSPORT & LOGISTICS, 
FDL GROUP, GOLDAIR CARGO,INTERDROMON, 

INTERTRANS, INTRALINK LOGISTICS, KAΒΑΛΑΡΑΚΗΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ & LOGISTICS, ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ, 
O.MIND CREATIVES, ORPHEE BEINOGLOU, ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ 
ΛΙΜΕΝΑ ΠΕΙΡΑΙΑ - COSCO SHIPPING, SYNERGY, ΧΑΡΛΑΣ 
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ. «Η παρουσία τους, ως εθνική 
αντιπροσωπευτική ομάδα του χώρου, υπογράμμισε στο 
διεθνές περιβάλλον ότι ο ελληνικός κλάδος μεταφορών 
και logistics, ως κατ’ εξοχήν υγιές τμήμα του ελληνικού 
επιχειρείν, είναι σε θέση να ανταποκριθεί με συνέπεια, 
ταχύτητα και ανταγωνιστικές τιμές στις αυξημένες ροές 
φορτίων από την Ασία προς Ευρώπη που προβλέπονται 
για τα επόμενα χρόνια, καθώς ο Πειραιάς καθιερώνεται 
σταδιακά ως κύριος και κομβικός λιμένας στην ευρύτε-
ρη περιοχή» όπως αναφέρει το επιμελητήριο. Μάλιστα, 
σημειώνεται ότι όπως φάνηκε από τις συζητήσεις που 
διεξήχθησαν επί 4 ημέρες, μεγάλα πολυεθνικά σχήματα 

εξετάζουν σοβαρά την παρουσία τους στην Ελλάδα με 
κίνητρο τη στρατηγική γεωγραφική θέση της χώρας, ως 
πύλη προς τη μεγάλη γερμανική αγορά και την Κεντρική 
Ευρώπη συνολικά, την ανάπτυξη υποδομών σε λιμάνια, 
μαρίνες και αεροδρόμια, την αναμενόμενη κατασκευή 
του σύγχρονου εμπορευματικού κέντρου στο Θριάσιο 
Πεδίο, τη σταδιακή ολοκλήρωση μεγάλων οδικών αξό-
νων και τις επενδύσεις σε έργα σταθερής τροχιάς, αλλά 
και τη δυναμική που καταγράφουν τα logistics στην 
Ελλάδα, συμβάλλοντας στο 11% του ΑΕΠ και την προ-
οπτική ανάπτυξής τους κατά 30% στο προσεχές μέλλον. 
Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργάνωσε επίσης 
επιχειρηματική αποστολή εταιρειών, εκπρόσωποι των 
οποίων είχαν την ευκαιρία να επισκεφθούν περίπτερα 
ξένων εταιρειών για επιχειρηματικές συναντήσεις (Β2Β), 
όπως και το ελληνικό περίπτερο, όπου τους υποδέχτηκε 
διευθυντικό στέλεχος της έκθεσης, ενώ πραγματοποιή-
θηκε επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της εταιρείας ανυψω-
τικών μηχανημάτων Crown. Με γνώμονα την επιτυχία 
της πρωτοβουλίας αυτής, το Ελληνογερμανικό Επιμε-
λητήριο σχεδιάζει την οργάνωση εθνικών περιπτέρων 
και σε άλλες επιλεγμένες διεθνείς εκθέσεις, τις οποίες 
εκπροσωπεί επίσημα στην Ελλάδα και στην Κύπρο, 
προσφέροντας τη δυνατότητα στα μέλη του να απολαμ-
βάνουν καλύτερης προβολής, αξιοποιώντας οικονομίες 
κλίμακας και οργανωτικού συντονισμού.

Αποτελέσματα από τη Διεθνή Έκθεση Transport Logistic 2017 στο Μόναχο
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Αναβλήθηκε η έκδοση οριστικής απόφασης για το κτηματο-
λόγιο, καθώς το Ε΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
έθεσε νέα ερωτήματα προς την διοίκηση, πριν αποφασίσει 
οριστικά, ενώ επανέλαβε ότι η κατάρτιση δασικών χαρτών και 
δασολογίου πρέπει να προηγηθεί της ολοκλήρωσης του κτη-
ματολογίου. Υπενθυμίζεται ότι το περασμένο έτος η αυξημένη 
- 7μελής- σύνθεση του Ε΄ Τμήματος του ΣτΕ, με πρόεδρο την 
Αγγελική Θεοφιλοπούλου (έχει συνταξιοδοτηθεί) και εισηγή-
τρια την τότε σύμβουλο Επικρατείας και σήμερα αντιπρόεδρο, 
Αικατερίνη Σακελλαροπούλου, εξέδωσε μια σειρά αναβλητι-
κών αποφάσεων (805-808/2016), με τις οποίες καλούσε τα 
συναρμόδια υπουργεία να απαντήσουν σε ερωτήματα, προ-
κειμένου οι σύμβουλοι Επικρατείας να μορφώσουν γνώμη 
και να εκδώσουν οριστικές αποφάσεις για το κτηματολόγιο. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, το 2016 το Ε΄ Τμήμα 
έθεσε τρία ερωτήματα προκειμένου να παρασχεθούν τεκμη-
ριωμένες διευκρινίσεις σχετικά με τους δασικούς χάρτες 107 
περιοχών διαφόρων Δήμων. Με τις αποφάσεις του 2016, το 
ΣτΕ είχε κρίνει ότι η διαδικασία κτηματογράφησης μπορούσε 
να ξεκινήσει χωρίς να είναι έτοιμοι οι δασικοί χάρτες (προκει-
μένου να επισπευσθεί η σχετική διαδικασία), σημειώνοντας ότι 
δεν μπορεί η κτηματογράφηση να περαιωθεί χωρίς να έχουν 
καταρτισθεί και κυρωθεί οι δασικοί χάρτες, ώστε τα οριστικά 
δεδομένα τους να λαμβάνονται υπόψη κατά την αποτύπωση 
των πρώτων εγγραφών στα αρμόδια κτηματολογικά βιβλία. 
Διαφορετικά η περαίωση της κτηματογράφησης θα είναι 
πλημμελής και συνεπώς θα μπορεί να ακυρωθεί. Μετά τις 
απαντήσεις που έλαβε το ίδιο Τμήμα του ΣτΕ, (με 7μελή και 
πάλι σύνθεση) με πρόεδρο τον αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο 
και εισηγητή τον σύμβουλο Επικρατείας Χρήστο Ντουχάνη, 
εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 1203/2017 απόφασή του επί της αι-

τήσεως του Δικηγορικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης. Επίσης, 
εκκρεμεί η έκδοση απόφασης επί της αίτησης του Γεωτεχνικού 
Επιμελητήριου Ελλάδος για το ίδιο θέμα, η οποία όμως θα έχει 
το ίδιο περιεχόμενο. Στην υπ’ αριθμ. 1203/2017 απόφαση του 
ΣτΕ γίνεται κατ’ αρχάς αναφορά στην συνταγματική προστα-
σία των δασών (άρθρο 24 του Συντάγματος), όπως επίσης 
γίνεται και μια αναδρομή στη νομοθεσία για την κατάρτιση 
των δασικών χαρτών και επισημαίνεται ότι μέσω αυτής (κα-
τάρτισης) διασφαλίζονται τα ιδιοκτησιακά δικαιώματα του 
Δημοσίου. Ακόμα, η απόφαση επαναλαμβάνει ότι σε υπό κτη-
ματογράφηση περιοχές, στερούμενες δασικού χάρτη, όπως 
είναι οι επίμαχες 107, ελλείπει ο νόμιμος τίτλος για τη δήλωση 
των δασικών περιοχών, επί των οποίων υφίσταται το τεκμή-
ριο ιδιοκτησίας του Δημοσίου και υπογραμμίζεται ότι: «Απα-
ραίτητη, κατά νόμο, προϋπόθεση για την έγκυρη τελείωση του 
κτηματολογίου σε ορισμένη υποδιαίρεση του εθνικού χώρου, 
είναι η προηγούμενη ουσιαστική ολοκλήρωση του δασολογί-
ου στην ίδια περιοχή, αφού μόνη αυτή μπορεί να εξασφαλίσει 
για το Δημόσιο αλλά, αντιστοίχως, και για τους ιδιώτες, νόμιμο 
τίτλο δήλωσης ιδιοκτησίας». Έτσι, συνεχίζουν οι σύμβουλοι 
Επικρατείας, «η κατάρτιση των δασικών χαρτών και του δα-
σολογίου, που συνιστά και αυτοτελώς συνταγματική επιταγή, 
η συμμόρφωση προς την οποία έχει, μάλιστα, αδικαιολογήτως 
βραδύνει, οφείλει, πάντως, να προηγηθεί του κτηματολογίου, 
προκειμένου το τελευταίο να εξοπλιστεί με τη δυνατότητα να 
εγγυηθεί αποτελεσματικά την προστασία των στοιχείων της 
δημόσιας κτήσης που έχουν δασικό χαρακτήρα, επιτελώντας 
και αυτό τη συνταγματική αποστολή του». Στην συνέχεια το 
ΣτΕ, εξέδωσε αναβλητική απόφαση με την οποία ζητεί από 
τους αρμόδιους δημόσιους φορείς να εκθέσουν με πληρότητα 
και σαφήνεια τις απόψεις τους επί 6 ερωτημάτων, υποβάλλο-

ντας παράλληλα στο δικαστήριο και τα αντίστοιχα στοιχεία. 
Οι σύμβουλοι Επικρατείας, αφού λάβουν τις απαντήσεις, θα 
εκδώσουν οριστική απόφαση. Συγκεκριμένα, τα 6 ερωτήμα-
τα στα οποία καλείται η διοίκηση να απαντήσει είναι: 1) Ποιός 
είναι ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης και κύρωσης των 
δασικών χαρτών και, περαιτέρω, της κατάρτισης δασολογίου, 
ιδίως στις περιοχές που κηρύχθηκαν υπό κτηματογράφηση, 
αλλά και ευρύτερα, στο σύνολο του εθνικού χώρου. 2) Ποιός 
είναι, κατά τις τεκμηριωμένες βάσει διεξοδικού χρονοδιαγράμ-
ματος προβλέψεις της, ο εκτιμώμενος χρόνος ολοκλήρωσης 
των δασικών χαρτών στις περιοχές όπου το κτηματολόγιο 
έχει ήδη λειτουργήσει σε μη οριστική μορφή και έχουν γίνει οι 
πρώτες εγγραφές. 3) Ποιά μέτρα έχει ήδη λάβει και ποιά προτί-
θεται να λάβει η διοίκηση, προκειμένου οι δασικού χαρακτήρα 
εκτάσεις, επί των οποίων έχουν εγγραφεί δικαιώματα βάσει 
δηλώσεων τρίτων, να μην αποσυνδεθούν από τη δημόσια 
κτήση στις περιοχές που ήδη λειτουργεί σε μη οριστική μορφή 
κτηματολόγιο. 4) Ποιά μέτρα έχει ήδη λάβει και ποια προτίθεται 
να λάβει, προκειμένου οι δασικές εκτάσεις που δεν πληρούσαν 
τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη δασική νομοθεσία βάσει των 
κριθεισών ως αντισυνταγματικών και καταργηθεισών (άρθρο 
9 παρ. 1 ν. 3818/2010) διατάξεων του άρθρου 1 παρ. 1 του 
ν. 3208/2003, να συμπεριληφθούν στους δασικούς χάρτες, 
τούτο δε, πέραν των γενικού χαρακτήρα εκτιμήσεων που πε-
ριέχονται στο προαναφερόμενο 1308/27.10.2016 έγγραφο. 5) 
Σε πόσες από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές προβλέπει ότι 
είναι δυνατή η ολοκλήρωση των δασικών χαρτών πριν από τη 
λειτουργία του κτηματολογίου. 6) Σε πόσες από τις υπό κτη-
ματογράφηση περιοχές επίκειται η λειτουργία κτηματολογίου 
χωρίς να έχουν ολοκληρωθεί και κυρωθεί δασικοί χάρτες.

Το «πράσινο φως» για την χρηματοδότηση, από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 
κρίσιμων έργων για την αντιπλημμυρική θωράκιση 
του δήμου Θερμαϊκού, που επλήγη ιδιαίτερα από τις 
σφοδρές πλημμύρες του περασμένου Σεπτεμβρίου, 
άναψε σήμερα το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής 
Μακεδονίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα 
ενέκρινε πρόταση ένταξης του έργου διευθέτησης 
επτά ρεμάτων, προϋπολογισμού 7.150.000 ευρώ, σε 
συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΤΠΑ. Πα-
ρουσιάζοντας την εισήγησή του ο αντιπεριφερειάρ-
χης Υποδομών και Δικτύων, Γιάννης Γιώργος, τόνισε 

ότι το έργο αυτό θα συμβάλλει ώστε να μην υπάρξουν 
πλημμυρικά φαινόμενα στο δήμο τα επόμενα χρόνια. 
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Θερμαϊκού, Γιάννης 
Μαυρομάτης, αναφέρθηκε στις συνέπειες της θεομη-
νίας που έπληξε την περιοχή και τόνισε ότι το έργο 
που ξεκίνησε το 2008 είναι ύψιστης σημασίας για την 
προστασία της. Αναλυτικότερα, προβλέπονται πα-
ρεμβάσεις σε επτά συλλεκτήρια ρέματα στις περιοχές 
Περαίας και Αγίας Τριάδας του Δήμου Θερμαϊκού και 
συγκεκριμένα η κατασκευή αναβαθμών συγκράτησης 
φερτών υλικών ανάντη και κατάντη της επαρχιακής 
οδού Θεσσαλονίκης - Μηχανιώνας, η δημιουργία 

υπόγειων αγωγών μεταφοράς της υδραυλικής πα-
ροχής, η μετατόπιση τμημάτων των υφιστάμενων 
αγωγών δικτύων λυμάτων και δικτύων ύδρευσης και 
η κατασκευή νέων. Σημειώνεται ότι η περιοχή των ρε-
μάτων βρίσκεται σε ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου 
πλημμύρας του υδάτινου διαμερίσματος 10 (Κεντρική 
Μακεδονία), στους χάρτες της προκαταρκτικής αξιο-
λόγησης κινδύνων πλημμύρας της Ειδικής Γραμματεί-
ας Υδάτων. Στο μεταξύ αντιπλημμυρικά έργα προω-
θούνται και στην περιοχή του χειμάρρου Ανθεμούντα, 
που αποτελεί σήμερα χώρο απόθεσης απορριμμάτων 
και απόρριψης λυμάτων.

ΤΟ ΣΤΕ ΑΝΕβΑΛΕ ΤΗΝ ΕΚδΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

“ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ” ΧΡΗΜΑΤΟδΟΤΗΣΗΣ  ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜύΡΙΚΗΣ ΘΩΡΑΚΙΣΗΣ ΤΟύ 
δΗΜΟύ ΘΕΡΜΑΪΚΟύ

Επανέλαβε ότι πρέπει να προηγηθεί η κατάρτιση δασικών χαρτών
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ΑΝΑΠΤύΞΗ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΜΕ ΣύΜΜΕΤΟΧΗ  ΤΟύ ΙδΙΩΤΙΚΟύ ΤΟΜΕΑ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ  Ο ύΦύΠΟύΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤύΞΗΣ 

ΑΠΑΙΤΟύΝΤΑΙ ΛΙΓΟΤΕΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΣΕ βΑΡΟΣ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΤΟΝΙΣΕ Ο ΠΡΟΕδΡΟΣ ΤΟύ ΕβΕΑ

Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια σημαντική αφετηρία για 
την ανάπτυξης της κρουαζιέρας στη χώρα μας, με τη δημι-
ουργία νέων υποδομών σε πολλά σημεία της Ελλάδας πέρα 
από τον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη αλλά και μαρινών, 
επισήμανε στη διάρκεια ομιλίας του ο υφυπουργός Ανάπτυ-
ξης Στέργιος Πιτσιόρλας στο πλαίσιο του 4ου Posidonia Sea 
Tourism Forum, στο Μέγαρο Μουσικής με θέμα «Αναζη-
τώντας νέες στρατηγικές για το θαλάσσιο τουρισμό και την 
κρουαζιέρα στην Ανατολική Μεσόγειο». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πιτσιόρλας ανέφερε ότι μετά 
την παραχώρηση του λιμανιού του Πειραιά στην κινεζική 
cosco, αλλά και την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το 
λιμάνι της Θεσσαλονίκης, τα δεδομένα στον χώρο των λι-
μανιών και των μεταφορών θα αλλάξουν σημαντικά, αλλά 
και συνολικότερα αναφορικά με την παρουσία της χώρας 
στον θαλάσσιο χώρο με την κρουαζιέρα και τον τουρι-
σμό. Αναφερόμενος στις παραχωρήσεις μαρινών είπε ότι 
είναι θέμα ελαχίστου χρόνου σε σχέση με το πρόγραμμα 
του ΤΑΙΠΕΔ να βγει η προκήρυξη για τον Άλιμο, τη Χίο, τη 
Θεσσαλονίκη, την Κεφαλλονιά και το Αργοστόλι, ενώ ανέ-
φερε ότι τον Ιούνιο αναμένονται οι προσφορές για τη μα-
ρίνα στην Πύλο, «ένα παλιό έργο που ύστερα από πολλές 
περιπέτειες ολοκληρώνεται». Ο υφυπουργός είπε επίσης ότι 

εκτός από τη Θεσσαλονίκη και τον Πειραιά υπάρχουν άλλοι 
12 Οργανισμοί Λιμένος στην Ελλάδα, πολύ σημαντικοί, που 
απασχολούν την κυβέρνηση με τι τρόπο θα καταφέρει να 
τους αξιοποιήσει. Εξέφρασε την εκτίμηση ότι η αξιοποίηση 
πρέπει να έχει μικτό χαρακτήρα και ανέφερε ως παράδειγμα 
τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας, όπου υπάρχει το καινούρ-
γιο λιμάνι ενώ είναι σε εξέλιξη συζήτηση με τον δήμο και 
τον Οργανισμό για το παλιό, ώστε να δημιουργηθεί εκεί μια 
μαρίνα. Οι οργανισμοί Λιμένος έχουν τη δυνατότητα να δη-
μιουργήσουν μαρίνες ή να αναβαθμίσουν τα αλιευτικά κα-
ταφύγια, όπου υπάρχουν, προκειμένου να δημιουργηθούν 
σημαντικές υποδομές πρόσθεσε ο υφυπουργός και επισή-
μανε: «Το κεντρικό θέμα είναι να αποφασίσουμε ότι σε αυτή 

τη διαδικασία θα πρέπει να εμπλακεί αποφασιστικά ο ιδιω-
τικός τομέας, καθώς οι δημόσιες επενδύσεις και τα ευρωπα-
ϊκά προγράμματα είναι δύσκολα να ικανοποιήσουν άμεσες 
ανάγκες». «Αν ξεκαθαρίσουμε το θέμα αυτό, πιστεύω ότι θα 
προχωρήσουμε πολύ γρήγορα και αποφασιστικά στη δημι-
ουργία υποδομών σημαντικών για μαρίνες σε πρώτη φάση 
και σε δεύτερη για λιμάνια κρουαζιέρας» σημείωσε. 
Ο κ. Πιτσιόρλας δήλωσε επίσης ότι έχει ξεκινήσει διάλογος με 
το υπουργείο Τουρισμού, προκειμένου να δημιουργηθούν 
εγκαταστάσεις σε πολλά σημεία της χώρας για την κρου-
αζιέρα είτε με την επέκταση μόλων, είτε με τη δημιουργία 
νέων βάσεων. «Πιστεύω, μέσα στο καλοκαίρι, θα μπορούμε 
να έχουμε μια πρώτη πρόταση από την πλευρά μας πού θα 
μπορούσαν να γίνουν αυτές οι βάσεις και έχουμε τις δυνα-
τότητες που είναι πολύ σημαντικές» πρόσθεσε. 
Αναφερόμενος τέλος στο πρόσφατο ταξίδι στην Κίνα, τόνι-
σε ότι μετά την εμπλοκή της cosco στο λιμάνι του Πειραιά 
διαφαίνεται μια δυνατότητα που δεν υπήρχε έως σήμερα, 
καθώς υπάρχουν σημαντικές ροές Κινέζων τουριστών που 
θέλουν να επισκεφθούν την Ελλάδα, προαναγγέλλοντας 
απευθείας αεροπορική σύνδεση με την Κίνα από τον Σε-
πτέμβριο.

«Από το 2008 κλείνουν κατά μέσο όρο 100 επιχειρήσεις 
κάθε εργάσιμη ημέρα, και έχουν χαθεί κοντά στο 1 εκα-
τομμύριο θέσεις εργασίας. Η δε συμπίεση των κατώτα-
των μισθών, όπως είχαμε από την αρχή προειδοποιήσει, 
ελάχιστα οφέλη απέδωσε στην ανταγωνιστικότητα της 
οικονομίας, εφόσον το μη μισθολογικό κόστος της ερ-
γασίας, αλλά και άλλοι παράγοντες, όπως το κόστος της 
ενέργειας, της γραφειοκρατίας και των περιορισμών στις 
αγορές, παρέμεναν σε υψηλά επίπεδα». Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό επισήμανε ο πρόεδρος του Εμπορικού 
και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας (ΕΒΕΑ) Κων-
σταντίνος Μίχαλος, στο χαιρετισμό του στην εκδήλωση 
με τίτλο: «Μία νέα πρόταση για την οικονομία: λιγότερα 
πλεονάσματα, φόροι και εισφορές για επενδύσεις, απα-
σχόληση και βιώσιμο χρέος». Στην ομιλία του, ο κ. Μίχα-

λος περιέγραψε την κατάσταση στην οικονομία λόγω του 
«λανθασμένου μείγματος πολιτικής που εφαρμόστηκε στη 
χώρα μας τα χρόνια της κρίσης». Όπως ανέφερε, το ύψος 
των φόρων και των εισφορών που καλούνται σήμερα να 
πληρώσουν στο κράτος εργοδότες και εργαζόμενοι, είναι 
τέτοιο που καθιστά την πλήρη μισθωτή εργασία ασύμφο-
ρη. Επιπλέον, σημείωσε πως τα επίπεδα της αδήλωτης 
εργασίας εκτοξεύονται, ενώ οι ευέλικτες μορφές απασχό-
λησης ξεπερνούν πλέον το 50% των νέων προσλήψεων. 
«Μια εταιρεία που λειτουργεί ή σχεδιάζει να επενδύσει 
στην Ελλάδα, γνωρίζει ότι για να προσλάβει εργαζόμε-
νους - και κυρίως εξειδικευμένα στελέχη - θα πρέπει να 
επωμιστεί ένα δυσβάσταχτο κόστος, ενώ όλο και περισ-
σότεροι Έλληνες με υψηλά προσόντα, εγκαταλείπουν 
τη χώρα» προσέθεσε. Ο ίδιος συνέχισε λέγοντας ότι όλα 
τα προηγούμενα χρόνια μια μεγάλη μερίδα της κοινής 
γνώμης είχε πειστεί ότι για την ύφεση φταίει η αδυναμία 
αποτελεσματικής διαπραγμάτευσης από την πλευρά των 
ελληνικών κυβερνήσεων. Όμως, συνέχισε ο κ. Μίχαλος, 
όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις διαπραγματεύθηκαν τους 
όρους των προγραμμάτων, δυστυχώς, σε λανθασμένη 

κατεύθυνση: Ουσιαστικά συμφώνησαν και επεδίωξαν 
φιλόδοξους δημοσιονομικούς στόχους, με ένα μείγμα 
πολιτικής που ήταν γνωστό ότι δεν οδηγεί πουθενά, ενώ 
τώρα η Ελλάδα βρίσκεται μπροστά στο στόχο για πρωτο-
γενή πλεονάσματα της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ. «Ο στό-
χος αυτός είναι αδύνατον να επιτευχθεί με την εφαρμογή 
της ίδιας συνταγής. Είναι αδύνατον να επιτευχθούν τέτοια 
πλεονάσματα σε μια οικονομία που δεν αναπτύσσεται. Και 
είναι αδύνατον να υπάρξει ανάπτυξη με αυτό το ύψος της 
φορολογίας και των εισφορών. Ο φαύλος κύκλος πρέπει 
να σπάσει» διαμήνυσε ο κ. Μίχαλος. Ο ίδιος υπογράμμι-
σε ότι η χώρα χρειάζεται ένα νέο μείγμα δημοσιονομικής 
πολιτικής, με λιγότερους φόρους και εισφορές σε βάρος 
της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης και με πε-
ρισσότερες και τολμηρότερες μεταρρυθμίσεις στο κράτος 
και στις αγορές. «Ας καταλάβουν όλοι ότι κάθε μέρα που 
περνά, χωρίς δραστική αλλαγή δημοσιονομικής πολιτι-
κής, η Ελλάδα λιγοστεύει σε επιχειρήσεις, σε εισοδήματα, 
σε ανθρώπους, σε δεξιότητες, σε επίπεδο ζωής» υπογράμ-
μισε καταληκτικά ο πρόεδρος του ΕΒΕΑ.

 Προανήγγειλε αεροπορική σύνδεση με την Κίνα από τον Σεπτέμβριο
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Πρωτογενές πλεόνασμα 1,726 δισ. ευρώ παρουσίασε 
ο προϋπολογισμός το τετράμηνο Ιανουάριος- Απρίλι-
ος 2017 έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,906 δισ. 
ευρώ την ίδια περίοδο το 2016 και στόχου για πρωτογε-
νές πλεόνασμα 798 εκατ. ευρώ. 
Αυτό προκύπτει από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋ-
πολογισμού, σύμφωνα με τα οποία το τετράμηνο το 
έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης ανήλθε σε 1,142 δισ. 
ευρώ έναντι ελλείμματος 973 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο 
διάστημα του 2016 και στόχου του Προϋπολογισμού 
2017 (που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του 
Προϋπολογισμού) για έλλειμμα 2,042 δισ. ευρώ. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλυτικά, σύμφωνα με τα 
στοιχεία για την πορεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού: 
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολο-
γισμού το τετράμηνο ανήλθε σε 15,3 δισ. ευρώ, παρου-
σιάζοντας μείωση κατά 827 εκατ. ευρώ ή 5,1% έναντι 
του στόχου του Προϋπολογισμού 2017. Τα καθαρά έσο-
δα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 14,558 
δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 161 εκατ. ευρώ ή 1,1% έναντι 
του στόχου. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου-Απρι-
λίου 2017, αύξηση έναντι του στόχου παρατηρήθηκε 
κυρίως στις εξής κατηγορίες εσόδων: 
α) Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων κατά 21 
εκατ. ευρώ ή 68,9%, 
β) Φόροι στην περιουσία κατά 182 εκατ. ευρώ ή 50,2%, 
γ) Άμεσοι Φόροι ΠΟΕ κατά 275 εκατ. ευρώ ή 44,2%, 
δ) Λοιποί άμεσοι φόροι κατά 35 εκατ. ευρώ ή 8,1%, ε) 
Λοιποί φόροι συναλλαγών κατά 23 εκατ. ευρώ ή 19,9%, 
στ) Τέλος ταξινόμησης οχημάτων κατά 32 εκατ. ευρώ ή 
68,7%, 
ζ) Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων κατά 27 εκατ. ευρώ ή 
39,8%, 
η) Έμμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 192 εκατ. ευρώ ή 66,2%, 
θ) Λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 534 εκατ. ευρώ ή 
41,8%, 
ι) Έσοδα καταργηθέντων ειδικών λογαριασμών κατά 14 
εκατ. ευρώ ή 19%, 
ια) Έσοδα ΝΑΤΟ κατά 35 εκατ. ευρώ. 
Μειωμένα έναντι του στόχου την ίδια περίοδο ήταν τα 
έσοδα στις κάτωθι βασικές κατηγορίες: 
α) Φόρος Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 190 
εκατ. ευρώ ή 8,7% 
β) ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 26 εκατ. ευρώ ή 4,1%, γ) 
ΦΠΑ καπνού κατά 60 εκατ. ευρώ ή 30,4%, 
δ) ΦΠΑ λοιπών κατά 143 εκατ. ευρώ ή 3,4%, 
ε) ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 102 εκατ. ευρώ ή 
6,8%, 
στ) Λοιποί ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 180 εκατ. ευρώ ή 
21,7%, 

ζ) Λοιποί φόροι κατανάλωσης κατά 12 εκατ. ευρώ ή 
10,6%, 
η) Απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 127 εκατ. ευρώ ή 37,0%, 
θ) Έσοδα αποκρατικοποιήσεων κατά 411 εκατ. ευρώ 
ή 30,1%. Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των 
επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρό-
θεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 1,262 δισ. ευρώ, σημει-
ώνοντας αύξηση κατά 284 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου 
(978 εκατ. ευρώ). 

Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 742 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 666 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικότερα, τον Απρίλιο 
2017 το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού 
προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,883 δισ. ευρώ, αυξημένο 
κατά 171 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα 
καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν 
στα 3,792 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στό-
χου κατά 702 εκατ. ευρώ. 
Η αύξηση των εσόδων Απριλίου 2017 οφείλεται κυρίως 
στις κατηγορίες: 
α) των φόρων στην περιουσία κατά 44 εκατ. ευρώ, 
β) των άμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 41 εκατ. ευρώ, 
γ) του τέλους ταξινόμησης οχημάτων κατά 10 εκατ. 
ευρώ, 
δ) των έμμεσων φόρων Π.Ο.Ε. κατά 23 εκατ. ευρώ, 
ε) των λοιπών μη φορολογικών εσόδων κατά 65 εκατ. 
ευρώ, 
στ) των εσόδων αποκρατικοποιήσεων κατά 881 εκατ. 
ευρώ. 
Επισημαίνεται ότι η αύξηση αυτή οφείλεται στο γεγονός 
ότι τον Απρίλιο εισπράχθηκε ποσό 893 εκατ. ευρώ από 
την παραχώρηση των περιφερειακών αεροδρομίων, 
που αποτελεί μέρος του τιμήματος των 1.234 εκατ. 
ευρώ, που είχε εκτιμηθεί στον Προϋπολογισμό 2017 ότι 
θα εισπραττόταν στο Μάρτιο. 
Αντίθετα, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τον Απρίλιο 
2017 κυρίως τα έσοδα: 
α) στο Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων κατά 40 
εκατ. ευρώ, 
β) στο Φόρο Εισοδήματος Ειδικών Κατηγοριών κατά 17 

εκατ. ευρώ, 
γ) στο ΦΠΑ πετρελαιοειδών κατά 43 εκατ. ευρώ, 
δ) στο ΦΠΑ καπνού κατά 19 εκατ. ευρώ, 
ε) στους ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 96 εκατ. 
ευρώ, 
στ) στους λοιπούς ΕΦΚ (καπνού, κλπ) κατά 36 εκατ. 
ευρώ, 
ζ) στις απολήψεις από την Ε.Ε. κατά 63 εκατ. ευρώ. 
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών 
από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφει-
λών) για την περίοδο Απριλίου 2017 ανήλθαν σε 249 
εκατ. ευρώ σημειώνοντας αύξηση κατά 33 εκατ. ευρώ 
έναντι του μηνιαίου στόχου (216 εκατ. ευρώ). 
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) για την περίοδο Απριλίου 2017 ανήλθαν σε 91 
εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 531 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου. Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για 
την περίοδο του Ιανουαρίου- Απριλίου 2017 ανήλθαν 
στα 16,442 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες 
κατά 1,728 δισ. ευρώ έναντι του στόχου (18,170 δισ. 
ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολο-
γισμού ανήλθαν σε 15,907 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες 
κατά 1,159 δισ. ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες 
έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι επιχορηγήσεις νοσο-
κομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 85 εκατ. ευρώ, το Κοινωνικό 
Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 169 εκατ. ευρώ, οι επι-
δοτήσεις γεωργίας κατά 150 εκατ. ευρώ (κυρίως για 
την κάλυψη ελλείμματος του ΕΛΕΓΕΠ), οι αποδοχές και 
συντάξεις κατά 134 εκατ. ευρώ, οι αποδόσεις στην Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση κατά 332 εκατ. ευρώ και τα επιδόματα 
πολυτέκνων κατά 55 εκατ. ευρώ. 
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζο-
νται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 
2016 κατά 164 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 
85 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύ-
ης και 77 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα του 
Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Οι δαπάνες του ΠΔΕ δι-
αμορφώθηκαν σε 535 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 569 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Ειδικά για τον μήνα Απρί-
λιο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν 
σε 3,660 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 
686 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ οι δα-
πάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,491 
δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 403 εκατ. 
ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προ-
ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 
169 εκατ. ευρώ μειωμένες κατά 284 εκατ. ευρώ έναντι 
του μηνιαίου στόχου.

ΠΡΟϋΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 1,726 δΙΣ. ΕύΡΩ, ΤΟ 
ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΙΑΝΟύΑΡΙΟΣ- ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2017 ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΧΟύ ΓΙΑ 798 ΕΚΑΤ. ΕύΡΩ
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Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα κινήθηκαν οι άμεσες ξένες 
επενδύσεις (ΑΞΕ) στην Ευρώπη, το 2016, με 5.845 
ΑΞΕ, καταγράφοντας αύξηση 15% σε ετήσια βάση. 
Αυτό οδήγησε στη δημιουργία 259.673 νέων θέσεων 
εργασίας (+19%), σύμφωνα με την τελευταία ετήσια 
έκθεση της ΕΥ, European attractiveness survey. 
Παράλληλα, σημαντική αύξηση παρουσίασαν οι ΑΞΕ 
στην Ελλάδα το 2016, σε σχέση με το 2015, παραμένο-
ντας, ωστόσο, σε ιδιαίτερα χαμηλά επίπεδα σε σχέση 
με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ειδικότερα, από την εν λόγω έκθεση της ΕΥ προκύ-
πτουν τα εξής: Αυξημένες οι ΑΞΕ στην Ελλάδα. 
Για ακόμα μία χρονιά, η χώρα μας έμεινε εκτός της 
πρώτης εικοσάδας των χωρών με τις περισσότερες 
ΑΞΕ και τις περισσότερες νέες θέσεις εργασίας. Συγκε-
κριμένα, η Ελλάδα βρίσκεται στην 34η θέση της κα-
τάταξης των 44 χωρών, με βάση τον αριθμό των ΑΞΕ 
και στην 35η θέση, με βάση τον αριθμό των θέσεων 
εργασίας που δημιουργήθηκαν. 
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 2016, πραγ-
ματοποιήθηκαν 13 ΑΞΕ στη χώρα μας, καταγράφοντας 
αύξηση 123%, σε σχέση με το 2015. Από τις επενδύ-
σεις αυτές, οκτώ πραγματοποιήθηκαν στον κλάδο των 
χρηματοοικονομικών, δύο στον κλάδο της μεταποί-
ησης και από μία στους κλάδους της γεωργίας, των 
μεταφορών και επικοινωνιών και των κατασκευών. 
Μεταξύ των ΑΞΕ στη χώρα μας, τέσσερις προήλθαν 
από το Ηνωμένο Βασίλειο, δύο από την Ιαπωνία και 
από μία από Γαλλία, Ελβετία, Ηνωμένα Αραβικά Εμι-
ράτα, ΗΠΑ, Ισπανία, Ολλανδία και Σερβία. 
Σημειώνεται πως οι ΑΞΕ που πραγματοποιήθηκαν, 
δημιούργησαν 111 νέες θέσεις εργασίας, κατά κύ-
ριο λόγο, στους κλάδους των χρηματοοικονομικών 
και των μεταφορών και επικοινωνιών. Το Ηνωμένο 
Βασίλειο, η Γερμανία και η Γαλλία, αποτέλεσαν τους 
τρεις μεγαλύτερους ευρωπαϊκούς προορισμούς ΑΞΕ, 
το 2016, συγκεντρώνοντας πάνω από το ήμισυ (51%) 
των εισροών ΑΞΕ στην Ευρώπη, καταγράφοντας 
1.144, 1.063 και 779 επενδύσεις, αντίστοιχα. Η Ισπα-
νία ενίσχυσε την τέταρτη θέση της με 308 ΑΞΕ, ενώ η 
Πολωνία, με 256 ΑΞΕ, έγινε η πρώτη χώρα της Κεντρι-
κής Ευρώπης που κατέκτησε μία θέση μεταξύ των πέ-
ντε πρώτων επενδυτικών προορισμών, ανεβαίνοντας 
μία θέση στην κατάταξη ΑΞΕ. Από τους τρεις πρώτους 
προορισμούς, η Γαλλία σημείωσε την υψηλότερη αύ-
ξηση ως προς τον αριθμό των ΑΞΕ σε σύγκριση με πέ-
ρυσι (30%), ακολουθούμενη από τη Γερμανία (12%) 
και το Ηνωμένο Βασίλειο (7%). Η Γερμανία, με 1.063 
επενδύσεις, ενίσχυσε τη θέση της ως ισχυρή αντίπαλος 
του Ηνωμένου Βασιλείου στη μακρά κυριαρχία του ως 

ο πλέον κορυφαίος προορισμός ΑΞΕ στην Ευρώπη. 
Μεταξύ των κορυφαίων 20 χωρών με βάση τον αριθ-
μό ΑΞΕ, η Σουηδία, η Ιταλία και η Τσεχία, κατέγραψαν 
τη μεγαλύτερη αύξηση το 2016 (76%, 62% και 57%, 
αντίστοιχα). 
Μόνο τρεις χώρες κατέγραψαν μείωση επί του συνό-
λου των ΑΞΕ, το 2016, η Ολλανδία (-5%), το Βέλγιο 
(-5%) και η Ελβετία (-2%), σηματοδοτώντας μία επι-
βράδυνση σε σχέση με το 2015, οπότε και οι τρεις είχαν 
σημειώσει θετικό πρόσημο. Παρά τις θετικές εξελίξεις 
ως προς τις ΑΞΕ το 2016 στην Ευρώπη – μία περιοχή 
με περισσότερους από 500 εκατομμύρια καταναλωτές 
και 30 εκατομμύρια επιχειρήσεις – οι γεωπολιτικές και 
μακροοικονομικές προκλήσεις επηρεάζουν το επενδυ-
τικό κλίμα βραχυπρόθεσμα. 
Από τα 505 στελέχη που συμμετείχαν στην παγκόσμια 
έρευνα, που διεξήχθη τον Μάρτιο του 2017, μόνο το 
28% σκοπεύει να επεκτείνει τις ευρωπαϊκές του δρα-
στηριότητές το επόμενο έτος, ποσοστό μειωμένο κατά 
τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες έναντι του αντίστοιχου 
ποσοστού το 2015. 
Ωστόσο, η εμπιστοσύνη των επενδυτών για τη μακρο-
πρόθεσμη πορεία της Ευρώπης ενισχύθηκε, με το πο-
σοστό των επενδυτών που προβλέπουν επιστροφή σε 
σταθερή οικονομική ανάπτυξη, μετά από τουλάχιστον 
πέντε χρόνια, να φθάνει το 56% από 45%, το 2015. 
Οι επιδόσεις των ΑΞΕ και η δημιουργία θέσεων εργα-
σίας ενισχύονται σε όλη την Ευρώπη. Όσον αφορά στο 
εργατικό δυναμικό, η περιοχή Κεντρικής και Ανατολι-
κής Ευρώπης κατέγραψε την ισχυρότερη άνοδο στη 
δημιουργία θέσεων εργασίας, με την Ουκρανία και τη 
Μολδαβία να σημειώνουν αύξηση 435% και 220%, 
αντίστοιχα, σε σχέση με το προηγούμενο έτος. 
Η Πολωνία κατέκτησε τη δεύτερη θέση όσον αφορά 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας το 2016 (22.074), 
ενώ στην πρώτη θέση βρέθηκε το Ηνωμένο Βασίλειο, 
με 43.165 νέες θέσεις εργασίας από ΑΞΕ. Το 2016, η 
Ρωσία, η Σερβία, η Γαλλία και η Ρουμανία, συγκατα-
λέγονται, πλέον, μαζί με το Ηνωμένο Βασίλειο, την 
Πολωνία και τη Γερμανία, μεταξύ των χωρών όπου 
δημιουργήθηκαν περισσότερες από 15.000 θέσεις ερ-
γασίας στην κάθε μία από ΑΞΕ. 
Οι επιχειρήσεις των ΗΠΑ αποτέλεσαν τους μεγαλύτε-
ρους επενδυτές στην Ευρώπη Με 1.310 ΑΞΕ, οι αμε-
ρικανικές επιχειρήσεις ήταν οι μεγαλύτεροι επενδυτές 
στην Ευρώπη, αντιπροσωπεύοντας το 22% του συ-
νόλου των ΑΞΕ το 2016. Ο αριθμός των ΑΞΕ από τις 
ΗΠΑ, το 2016, αυξήθηκε κατά 10%, σε σχέση με το 
προηγούμενο έτος. Ωστόσο, η πλειοψηφία των ΑΞΕ 
στην Ευρώπη προήλθε από ενδοευρωπαϊκές ροές, οι 

οποίες αυξήθηκαν κατά 18%, το 2016, με 3.272 νέες 
ΑΞΕ, αντιπροσωπεύοντας το 56% του συνόλου των 
ΑΞΕ στην Ευρώπη και 138.431 νέες θέσεις εργασίας. Η 
Γερμανία εδραίωσε τη θέση της ως ο μεγαλύτερος εγ-
χώριος διασυνοριακός επενδυτής, πραγματοποιώντας 
651 επενδύσεις το 2016, αριθμός αυξημένος κατά 25% 
σε σχέση με το 2015. Μετά τη Γερμανία, οι πέντε με-
γαλύτεροι ενδοευρωπαϊκοί επενδυτές με βάση τις ΑΞΕ 
ήταν η Γαλλία (346 επενδύσεις), το Ηνωμένο Βασίλειο 
(335), η Ελβετία (289) και η Ιταλία (187).

-Ανάλυση ανά κλάδο: Οι κλάδοι του λογισμικού και 
των επαγγελματικών υπηρεσιών αντιπροσωπεύουν 
το ένα τέταρτο των ΑΞΕ, το 2016, αντανακλώντας τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό της Ευρώπης. Ο κλάδος του 
λογισμικού αποτέλεσε τη μεγαλύτερη πηγή ΑΞΕ στην 
Ευρώπη, το 2016, με 780 επενδύσεις, καταγράφοντας 
αύξηση 12%. Ακολουθούν οι επαγγελματικές υπηρε-
σίες ως ο δεύτερος πιο ενεργός κλάδος ΑΞΕ, με τον 
αριθμό των επενδύσεων να σημειώνει αύξηση κατά 
47%, το 2016. 
Αυτό ενισχύθηκε από την έντονη δραστηριότητα στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, τη Γαλλία και την 
Ισπανία. Εντυπωσιακή αύξηση στις ΑΞΕ στον κλάδο 
των επαγγελματικών υπηρεσιών, το 2016, κατέγρα-
ψαν, επίσης, η Ιρλανδία και η Ολλανδία (343% και 
133%, αντίστοιχα).  
Ο κλάδος της μεταποίησης στην Ευρώπη, ο οποίος, 
το 2015, αντιπροσώπευε το 29% των ΑΞΕ (1.455) και 
το 53% των θέσεων εργασίας από ΑΞΕ, προσέλκυσε 
1.538 ΑΞΕ το 2016, καταγράφοντας αύξηση 6% σε 
ετήσια βάση. 
Σύμφωνα με την έρευνα, η περιοχή της Κεντρικής και 
Ανατολικής Ευρώπης εξελίσσεται σταδιακά στη «βι-
ομηχανική βάση» της ηπείρου. Το 2016, η Κεντρική 
και Ανατολική Ευρώπη εξασφάλισε 755 επενδύσεις, 
καταγράφοντας αύξηση 15% και αντιπροσωπεύοντας 
το 49% των ΑΞΕ στον τομέα της μεταποίησης στην Ευ-
ρώπη έναντι 45%, το 2015. 
Οι δραστηριότητες πωλήσεων και μάρκετινγκ αντι-
προσωπεύουν το 46% του συνόλου των ΑΞΕ, το 2016, 
ποσοστό αυξημένο από το 41%, το 2015. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι το 45% των ΑΞΕ στους τομείς 
πωλήσεων και μάρκετινγκ αφορούν επενδύσεις που 
προέρχονται από εταιρείες εκτός Ευρώπης.

Η ΕΛΛΑδΑ 34Η ΑΠΟ 44 ΧΩΡΕΣ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΑΜΕΣΩΝ ΞΕΝΩΝ 
ΕΠΕΝδύΣΕΩΝ, ΣύΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ Εύ
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Άσκηση επί χάρτου για την αντιμετώπιση ατυχήματος 
μεγάλης έκτασης σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που δι-
αχειρίζονται επικίνδυνες ουσίες και υλικά (πχ καύσιμα, 
χημικά) και εμπίπτουν στην Οδηγία SEVESO, πραγματο-
ποιήθηκε σήμερα στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας 
Ανατολικής Αττικής στην Παλλήνη, υπό την προεδρία του 
αντιπεριφερειάρχη, Πέτρου Φιλίππου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ στην άσκηση-διαβούλευση συμμετείχαν εκπρόσωποι 
των Σωμάτων Ασφαλείας και της Αυτοδιοίκησης, ενώ ο κ. 
Φιλίππου επισήμανε τη σημασία της εκπόνησης ενός ολο-
κληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση τεχνολογικών 
ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας σε βιομηχανίες. Ανέφερε 
δε, ότι οι δράσεις που θα χρειαστεί να γίνουν σε αυτή την 

περίπτωση για την προστασία των πολιτών διακρίνονται 
σε παραμονή σε κλειστό χώρο ή απομάκρυνση από την 
ευρύτερη περιοχή του συμβάντος. Ολοκληρώνοντας τόνισε 
ότι σε περίπτωση που η διαθεσιμότητα των μέσων και του 
δυναμικού της Περιφέρειας δεν επαρκεί για την αντιμετώπι-
ση του συμβάντος, η περιφερειάρχης σε συνεννόηση με τον 
αντιπεριφερειάρχη θα αιτηθεί στη Γενική Γραμματεία Πολι-
τικής Προστασίας τη διάθεση μέσων και πόρων από άλλους 
φορείς. Σημειώνεται ότι η αρμοδιότητα για τέτοιας φύσεως 
συμβάντα έχει περιέλθει στην Περιφέρεια, με την εφαρμο-
γή του προγράμματος «Καλλικράτης» σε συνδυασμό με 
τα προβλεπόμενα από το γενικό σχέδιο «Ξενοκράτης». Η 
Περιφέρεια Αττικής φέρνει για πρώτη φορά προς διαβού-

λευση, συζήτηση και έγκριση ένα ολοκληρωμένο ειδικό 
σχέδιο αντιμετώπισης τεχνολογικών ατυχημάτων μεγάλης 
έκτασης (ΣΑΤΑΜΕ), πριν την έγκρισή του από τη Γενική 
Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Στην οδηγία SEVESO 
υπάγονται 40 επιχειρήσεις στην περιοχή της Περιφέρειας 
Αττικής εκ των οποίων οι οκτώ εγκαταστάσεις δραστηρι-
οποιούνται στην Ανατολική Αττική (σε Αυλώνα, Αχαρνές, 
Μαρκόπουλο, Λαυρεωτική και Διεθνή Αερολιμένα Αθη-
νών). Με την οδηγία καθορίζονται μέτρα και περιορισμοί 
για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγά-
λης έκτασης, όπως πυρκαγιές, εκρήξεις, διαρροή τοξικών 
και επικίνδυνων αερίων σε βιομηχανικές δραστηριότητες.

«Αν το θεσμικό πλαίσιο της αυτοπαραγωγής δεν βοηθή-
σει τους πολίτες να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στην αγορά 
ενέργειας, δεν θα δημιουργηθούν οι αναγκαίες για τη χώρα 
επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας», τονίζει η 
Greenpeace ανακοινώνοντας τις προτάσεις της για τη βελ-
τίωση της αυτοπαραγωγής και της εικονικής παραγωγής, 
στο πλαίσιο ενδυνάμωσης της «ενεργειακής δημοκρατίας». 
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την Greenpeace, ενό-
ψει της επικείμενης ανάληψης πρωτοβουλιών της κυβέρνη-
σης για την προώθηση των ενεργειακών συνεταιρισμών, 
απαιτείται σημαντική βελτίωση του υφιστάμενου θεσμικού 
πλαισίου, προκειμένου να είναι εφικτό να αποκτήσουν οι 
πολίτες ενεργό ρόλο και συμμετοχή σε συλλογικά σχήματα 
αυτοπαραγωγής. Μάλιστα, καλεί την κυβέρνηση να ανοίξει 
τον δημόσιο διάλογο για τη βελτίωση του θεσμικού πλαισί-

ου και καταθέτει τα βασικά σημεία που θεωρείο ότι χρειάζο-
νται επειγόντως βελτίωση. «Η αυτοπαραγωγή αποτελεί ζω-
τικής σημασίας εργαλείο, ώστε η Ελλάδα να εκδημοκρατίσει 
τον ενεργειακό τομέα, να ενισχύσει τις τοπικές κοινωνίες 
που επενδύουν στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αλλά και 
να εγκαινιάσει καινοτόμους τρόπους άσκησης κοινωνικής 
πολιτικής. Η ουσιαστική προώθησή της, άλλωστε, συνάδει 
με το πνεύμα του υπό διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ενέργεια (το λεγόμενο «χειμε-
ρινό πακέτο»), με βασικό μάλιστα επικοινωνιακό μήνυμα 
«καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες»», 
υπογραμμίζει η οργάνωση.
Ωστόσο, σύμφωνα πάντα με την Greenpeace, το θεσμικό 
πλαίσιο της αυτοπαραγωγής προβάλλει σήμερα αρκετά 
εμπόδια στους πολίτες που επιθυμούν να γίνουν ενεργειακά 

αυτόνομοι (prosumers), ενώ ιδιαίτερα η εικονική αυτοπα-
ραγωγή επιτρέπεται μόνο σε επιλεγμένες κατηγορίες, όπως 
αγρότες και φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης (εξαιρείται 
δηλαδή το μεγαλύτερο μέρος της κοινωνίας, όπως νοικο-
κυριά, επιχειρήσεις, ξενοδοχεία κ.λπ.). Ως χαρακτηριστικά 
παραδείγματα αναφέρει τις άδικες χρεώσεις (π.χ. ΕΤΜΕΑΡ, 
ΥΚΩ) που ανεβάζουν, όπωσ υποστηρίζει, αδικαιολόγητα το 
κόστος επένδυσης σε ένα - ούτως ή άλλως - δυσχερές επεν-
δυτικό περιβάλλον, αλλά και ορισμένες νομοθετικές αστο-
χίες που ντε φάκτο αποτρέπουν επενδύσεις (λ.χ. η διάταξη 
στην εικονική αυτοπαραγωγή, που επιβάλλει να ανήκουν 
στην ίδια τάση το φωτοβολταϊκό σύστημα και οι μετρητές 
κατανάλωσης, ουσιαστικά μπλοκάρει τη δημιουργία ενερ-
γειακών συνεταιρισμών).

Στην προμήθεια νέου συστήματος επεξεργασίας και απεικό-
νισης σχεδίων πτήσεως και δεδομένων συστήματος επιτή-
ρησης (Data Processing System / Air Traffic Management 
- DPS/ATM) και νέου συστήματος επικοινωνιών και κατα-
γραφής (Voice Communication & Recording System - VCRS), 

προυπολογιμσού 47,5 εκατ ευρώ, προχωρεί η Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας. Ο διαγωνισμός για την υποβολή προ-
σφορών θα πραγματοποιηθεί στις 26 Ιουνίου και είναι ηλε-
κτρονικός, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα 
από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης 

ποιότητας - τιμής. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με 
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονι-
κών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Αναβλήθηκε για τις 23 Ιουνίου η συνεδρίαση της γενικής συ-
νέλευσης των μετόχων των Ελληνικών Πετρελαίων ύστερα 
από αίτημα της Paneuropean, του ομίλου Λάτση, που ελέγχει 
το 45,47 % των μετοχών της εταιρίας. ΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει 
ότι η επίσημη αιτιολογία για την αναβολή, σύμφωνα με την 
επιστολή της Paneuropean που ανέγνωσε στη συνέλευση ο 
πρόεδρος των ΕΛΠΕ κ. Ευστάθιος Τσοτσορός είναι το γεγονός 

ότι δεν έχουν ολοκληρωθεί οι συζητήσεις μεταξύ των βασι-
κών μετόχων, δηλαδή της Paneuropean και του Δημοσίου. 
Σχετικές πληροφορίες από πηγές που έχουν γνώση του θέμα-
τος ανέφεραν ότι το θέμα που βρίσκεται σε εκκρεμότητα είναι 
η αύξηση της εκπροσώπησης της Paneuropean στη διοίκηση 
του ομίλου, ανάλογα με τη συμμετοχή της στο μετοχικό κε-
φάλαιο. Άλλες πληροφορίες έθεταν στο κάδρο το συνολικό 

πλαίσιο των σχέσεων του ομίλου με το κράτος, που περιλαμ-
βάνει και την επένδυση στο Ελληνικό με τις καταγγελλόμενες 
καθυστερήσεις στην έναρξη των εργασιών, τα θέματα που 
ανέκυψαν με την Αρχαιολογική και τη Δασική υπηρεσία κ.α. 
Η γενική συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 
Ιουνίου.

ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ βΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟύ ΑΤύΧΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟύ ύΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟδΗΓΙΑ SEVESO

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ GrEENpEacE ΓΙΑ βΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΑύΤΟΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

δΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΟύ ΣύΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ - 
ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΠΤΗΣΕΩΝ

ΑΝΑβΛΗΘΗΚΕ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣύΝΕΛΕύΣΗ ΤΩΝ ΕΛΠΕ ύΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ paNEurOpEaN



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11

Στις 30 Μαΐου πραγματοποιείται το φετινό συνέδριο RED 
Business Forum του περιοδικού RED. Θα παρουσιαστεί 
έρευνα του Πάντειου Πανεπιστημίου για την προσέλκυ-
ση ξένων άμεσων επενδύσεων. Με κεντρικό θέμα «Κί-
νητρα για την Ανάπτυξη» («Incentives For Growth»), η 
Wave Media Operations -περιοδικό RED- διοργανώνει 
για 12 συνεχόμενο έτος το καθιερωμένο πλέον στην 
ατζέντα των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στους κλάδους των ακινήτων και του τουρισμού, RED 
BUSINESS FORUM, την Τρίτη 30 Μαΐου στο ξενοδοχείο 
Χίλτον. Το συνέδριο αποτελείται από δύο μέρη:
• Το VIP Επενδυτικό Πρόγευμα στο Athens Hilton 
Galaxy, όπου θεσμικοί επενδυτές, επιχειρηματίες, εκ-
πρόσωποι Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων και πρόσω-
πα που λαμβάνουν αποφάσεις θα συζητήσουν τρόπους 
αναδιάρθρωσης του Ελληνικού Ιδιωτικού Χρέους και τη 
δημιουργία δευτερογενούς αγοράς (CLO), ώστε να μπει 

σε αναπτυξιακή τροχιά η ελληνική Οικονομία.
• Το Συνέδριο, στην Athens Hilton Hesperides όπου σε 
θεματικές ενότητες, debates και παρουσιάσεις αναλύ-
σεων θα προβληθούν οι πιθανές εξελίξεις του δεύτερου 
εξαμήνου του έτους σε ότι αφορά την αγορά ακινήτων, 
των ξενοδοχείων και των υποδομών στην Ελλάδα και 
τη ΝΑ Ευρώπη.
Η κεντρική θεματολογία του 12ου RED Business Forum 
περιλαμβάνει:
• ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Ο ορίζοντας ανάπτυξης της ελλη-
νικής αγοράς.
• ΑΝΑΔΙΑΡΘΡΩΣΕΙΣ: Εμπόδια στα θεμέλια μιας υποσχό-
μενης αγοράς
• ΞΕΠΕΡΝΩΝΤΑΣ ΣΤΕΡΕΟΤΥΠΑ: Τι κάνει την οικονομία 
να ασφυκτιά
• ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ. Πως η σύγχρονη τεχνολογία ανεβάζει 
τις τιμές των ακινήτων.

• ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Χαμένοι στο διάστημα των εναλλακτικών.
• ΝEW DEAL. Ποιές δυνάμεις αλλάζουν τον τρόπο προ-
σέγγισης της ιδιοκτησίας
Σηματοδοτώντας το ξεκίνημα της ψηφιακής εποχής 
στον κλάδο των ακινήτων, αντιμετωπίζουμε το «φαι-
νόμενο πόλη» ως μια πρόκληση για να καταγράψουμε 
τα όρια της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της 
ποιότητας ζωής και της δημιουργίας αξιών και πλούτου 
μέσα από την αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας.
Η έρευνα CITY LIMITS_01 σε συνεργασία με το Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, αποσκοπεί στην προσέλκυση ξένων 
άμεσων επενδύσεων, που πυροδοτούν ανάπτυξη μετά 
από μια επταετία ύφεσης και ισχυρών πιέσεων οι οποίες 
δοκίμασαν πολύπλευρα την αντοχή/συνοχή του κοινω-
νικού ιστού.

Στο πλαίσιο της Επενδυτικής Πρωτοβουλίας Α - Energy 
Ιnvestments, πραγματοποιείται  το  φόρουμ με θέμα: 
«ΙΝVEST EU: ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕ-
ΩΝ», την  ερχόμενη Τετάρτη, 31 Μαίου στην Αθήνα (ξε-
νοδοχείο Divani Caravel) με τη συμμετοχή ευρωπαϊκών 
τραπεζών, μεγάλων οργανισμών, δήμων και επενδυτών.  
Τα επίκαιρα ερωτήματα που θα επιχειρήσει να απαντή-
σει  η εκδήλωση, είναι: Ποιες οι βασικές προϋποθέσεις 
για  μεγαλύτερη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην 
ανάπτυξη    έργων και επενδύσεων   υψηλής ποιότητας 
στη χώρα μας; Που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, ποια 
χρηματοδοτικά και θεσμικά εργαλεία θα βοηθήσουν προς 
αυτήν την κατεύθυνση, αλλά και ποια είναι η επόμενη γε-
νιά έργων που θα πραγματοποιηθεί με Συμπράξεις; Είναι 
τελικά εφικτός ο στόχος των 300 εκατ. ευρώ τον χρόνο 
για έργα ΣΔΙΤ;  Η εκδήλωση, οργανώνεται στο πλαίσιο 
των ενημερωτικών δραστηριοτήτων της επενδυτικής 
πρωτοβουλίας Α - Energy Investments με την ευγενική 
συνεργασία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα,  του  
Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλων συναρ-
μόδιων δημόσιων φορέων και υπουργείων, τη συμμε-
τοχή της ΚΕΔΕ,  της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ), της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης (ΕΒRD), οργανισμών που ήδη αναπτύσσουν 
έργα με ΣΔΙΤ (όπως ο ΟΑΣΑ και η ΚτΥπ), ή ετοιμάζονται 
να αναπτύξουν (όπως  η ΔΕΗ), του Τεχνικού Επιμελητη-
ρίου Ελλάδας, Δήμων και ασφαλώς ιδιωτών επενδυτών. 
Στην εκδήλωση, συμπράττει ως σύμβουλος τύπου η 
Actionglobalcommunications.
-Εξοικονόμηση ενέργειας, φυσικοί πόροι και  νέες εγκα-
ταστάσεις: Οι προτεινόμενες νέες συμβάσεις ΣΔΙΤ σε 
κρίσιμους τομείς, όπως η εξοικονόμηση ενέργειας και 

εν γένει φυσικών πόρων (οδοφωτισμός, έξυπνα κτί-
ρια / εγκαταστάσεις / νοσοκομεία), νέες εγκαταστάσεις 
(logistic centers, μουσεία, τουρισμός, ψηφιακές υποδο-
μές / υπηρεσίες),  είναι ένα νέο θέμα στο οποίο θα εστι-
άσει η εκδήλωση , αμέσου ενδιαφέροντος για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και όχι μόνον. Ένα επίσης  νέο  θέμα που 
θα συζητηθεί ,  αφορά τις προτάσεις και τα θεσμικά μέτρα 
που προτείνει η  ΔΕΗ σχετικά με τις επενδύσεις εξοικονό-
μησης, με παράλληλη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων, 
και εφαρμογή των Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης 
(ΣΕΑ) με βάση τις οποίες θα αυτοχρηματοδοτούνται τα 
μέτρα βελτίωσης. Απαντήσεις επίσης θα δοθούν και στο 
ερώτημα ποιες είναι οι άμεσες επενδυτικές προτεραιότη-
τες στην τρέχουσα χρονική συγκυρία και πώς μπορούν να 
επισπευστούν. 
-Οι Ομιλητές: Ανάμεσα στους διακεκριμένους ομιλητές 
της εκδήλωσης,  ο κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, Υφυπουργός 
Οικονομίας  και  Ανάπτυξης, ο  κ. ΄Αρης Περουλάκης, Ανα-
πληρωτής Επικεφαλής, Αντιπροσωπείας ΕΕ στην Ελλάδα, 
ο κ. Γιώργος Πατούλης, Πρόεδρος  της ΚΕΔΕ, ο κ. Νίκος 
Μαντζούφας, Ειδικός Γραμματέας ΣΔΙΤ, ο κ. Παναγιώτης 
Κορκολής, Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων – 
ΕΣΠΑ, ο  κ. Νίκος Δένδιας,  Βουλευτής Β’ Αθηνών, Κοινο-
βουλευτικός Εκπρόσωπος  «Νέα Δημοκρατία», ο κ. Θάνος 
Βούρδας, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, Υπουργείο 
Υποδομών και Μεταφορών, εκπρόσωπος του Υπουργεί-
ου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,  ο  κ. Γιώργος Στασινός  
Πρόεδρος ΤΕΕ, ο κ. Γιώργος Ανδριώτης Αντιπρόεδρος 
ΔΕΗ ΑΕ, ο κ. Στέλιος Μιχελάκης, Structured Finance and 
Joint Initiatives, North, Central and South East Europe, 
Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Επενδύσεων - EΤΕπ, ο κ. Άλκης 
Δρακινός, Αναπληρωτής Επικεφαλής Γραφείου Αθήνας, 

Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης - 
EBRD, ο  κ. Ανάστασιος Ταστάνης, πρόεδρος ΟΑΣΑ, η κ. 
Ιωάννα Κοντούλη, Πρόεδρος της  «ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 
ΑΕ»- ΚτΥπ ΑΕ , ο κ. Δημήτρης Στεργίου – Καψάλης, Δή-
μαρχος Πεντέλης, η κ. Ιωάννα Σαμπράκου, Αντιπρόεδρος 
ΕΜηΠΕΕ και Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, εκπρόσωποι 
επενδυτών όπως ο κ. Σωτήρης  Ανδρεούλης, Διευθύνων 
Σύμβουλος ΑΤΕΣΕ - Ενωση  Εταιρειών ΑΤΕΣΕ - ΔΟΜΙΚΑ 
ΚΡΗΤΗΣ, της  ΕΠΑΔΥΜ (Ενωση  Εταιρειών ΗΛΕΚΤΩΡ-Α-
ΚΤΩΡ Παραχωρήσεις), εκπρόσωποι δήμων που προω-
θούν έργα με τη μέθοδο ΣΔΙΤ. Εχει επίσης προσκληθεί ο 
Γενικός Γραμματέας Ενέργειας κ. Μιχάλης Βερροιόπου-
λος,  εκπρόσωποι κομμάτων κα. Ανάμεσα στους συντο-
νιστές των ενοτήτων  του φόρουμ η κ. Aντα Σεϊμανίδη, 
συντονίστρια της Πρωτοβουλίας  Α-Energy Investments, 
ο κ. Αλέξανδρος Βραχνός, επιστημονικός συνεργάτης, η κ. 
Αναστασία Ψωμιάδη,   Γενική Διευθύντρια Apson κα.   Την 
εκδήλωση, αναμένεται να παρακολουθήσουν κορυφαία 
στελέχη του Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα, καθώς επίσης 
Περιφερειών  και Δήμων, εκπρόσωποι κατασκευαστικών 
φορέων και  οργανισμών, εκπρόσωποι ευρωπαϊκών και 
ελληνικών χρηματοδοτικών φορέων,  στελέχη πρεσβει-
ών, αρμόδια στελέχη κομμάτων, μέλη του ΤΕΕ, εκπρόσω-
ποι των ΜΜΕ  κλπ. Στο κλείσιμο και κατά τη διάρκεια του 
γεύματος της εκδήλωσης θα υπάρχει δυνατότητα συνα-
ντήσεων - networking για τους άμεσα ενδιαφερόμενους. 
Μέγας χορηγός του συνεδρίου είναι η ΔΕΗ ΑΕ.   Βασικός 
χορηγός επικοινωνίας, ο  Όμιλος Direction Business 
Network.

ΤΑ “ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤύΞΗ” ΣΤΟ rED BuSiNESS FOrum

ΕΠΕΝδύΤΙΚΟ ΦΟΡΟύΜ «ΙΝVEST Eu: ΣΤΗΝ ΕύΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑδΑ ΤΩΝ ΣύΜΠΡΑΞΕΩΝ»



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

12

Εκτός της σχεδιαζόμενης ρύθμισης για 120 δόσεις για 
τις οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία θα βρεθούν οι 
στρατηγικοί κακοπληρωτές, οι δόσεις θα καθορίζονται 
ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες των οφειλε-
τών, ενώ θα υπάρξει και κούρεμα στις προσαυξήσεις, 
αντιστρόφως ανάλογο με τον αριθμό των δόσεων.
Τα παραπάνω γνωστοποίησε ο υφυπουργός Κοινω-
νικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος μιλώντας στο 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, ξεκαθαρίζοντας ότι η δυνατότητα ρύθμισης 
«θα προσφέρεται σε εκείνους που δεν είναι στρατηγι-
κοί κακοπληρωτές». Δηλαδή «οι ρυθμίσεις οφειλών θα 
γίνουν, αλλά θα γίνουν στο μέγεθος (σ.σ. στις δυνα-
τότητες) του καθενός, στον τρόπο που κανείς μπορεί 
πραγματικά να ανταποκρίνεται σε αυτές τις οφειλές». 
Με άλλα λόγια «κάποιος που έχει τη δυνατότητα να 
πληρώσει σε πέντε δόσεις δεν θα επιτραπεί από το σύ-
στημα να πάει στις 120 δόσεις. Θα υπάρχει και κούρεμα 
των προσαυξήσεων, όσο πιο πολλές δόσεις υπάρχουν 
σε κάποιον, τόσο λιγότερο κούρεμα θα έχει. Θα υπάρ-
χει σε προσδιορισμένο τρόπο που το σύστημα μέσα 
από αλγορίθμους θα βγάζει στον κάθε οφειλέτη».
Ερωτηθείς εάν υπάρχει υστέρηση στην είσπραξη ει-
σφορών από τον ΕΦΚΑ ο κ. Πετρόπουλος εξήγησε: 
«Πρέπει να τελειώσει η περίοδος του εξαμήνου, για να 
κάνουμε μία πιο ορθή αποτίμηση, αν και στο α’ τρίμη-
νο είχαμε ένα καλό επίτευγμα». «Υπάρχουν εισφορές οι 
οποίες ακόμη δεν έχουν καταβληθεί, διότι οι χρονικές 
προθεσμίες που έχουν τεθεί παρατάθηκαν [...] Το α’ 
τρίμηνο του 2017 εισπράξαμε εισφορές από 322.000 
αγρότες σε σύνολο 512.000, ενώ στο εξάμηνο του 
2016 είχαμε εισπράξει εισφορές μόνο από 296.000», 
ανέφερε.
ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΜΕΙΩΣΕΙΣ 
Σχετικά με το νέο σύστημα απονομής συντάξεων σε 
όσους υπέβαλαν αίτηση συνταξιοδότησης μετά τις 13 
Μαΐου 2016 ο κ. Πετρόπουλος διαβεβαίωσε πως «δεν 
υπάρχει περίπτωση για μειώσεις 40% και 45%, δεν 
μπορεί να γίνει αυτό, λόγω του νόμου που προβλέπει 
την καταβολή της σχετικής διαφοράς».
«Έχουμε προβλέψει στο νόμο ότι, σε περίπτωση που η 
μείωση υπερβαίνει το 20%, θα καταβάλλεται το 50% 
της διαφοράς στο συνταξιούχο που συνταξιοδοτείται 
με τους νέους όρους και επομένως δεν είναι αληθές ότι 
πάμε σε 40% μειώσεις, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μετά 
το 2019 προβλέπεται η διάταξη του νόμου, που μιλά 
για περικοπή της προσωπικής διαφοράς, η οποία όμως 
δεν θα υπερβαίνει το 18% της σύνταξης», σημείωσε ο 
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κ. Πετρόπουλος.
Κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα, που με επίκληση 
των εκθέσεων του Ενιαίου Συστήματος Ελέγχου και 
Πληρωμών Συντάξεων «ΗΛΙΟΣ» αναφέρονταν σε 1,2 
εκατ. συντάξεις κάτω των 500 ευρώ, ο υφυπουργός 
διευκρίνισε: «Αν δει κανείς με προσοχή και τα προη-
γούμενα δεδομένα, τέτοια νούμερα δεν υπάρχουν [...] 
Οι αγρότες παίρνουν κάτω από 500 ευρώ, δεν είναι νέες 
συντάξεις αυτές, εκεί εντάσσονται και οι συντάξεις χη-
ρείας, οι οποίες ήταν μικρές, οι συντάξεις οι αναπηρικές, 
οι οποίες ήταν μικρές, δεν πρόκειται για μία μεταβολή 
των συντάξεων στον παρόντα χρόνο, που οδηγεί σε 
ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Είναι ήδη καταγεγραμμένες από 
παλιά οι συντάξεις αυτού του ύψους και δεν πρόκειται 
για μία μείωση η οποία επήλθε τώρα». Σε ό,τι αφορά τις 
εισφορές για τα βαρέα και ανθυγιεινά, σημείωσε ότι «η 
παραπάνω εισφορά δεν προσαυξάνει τη σύνταξη, μειώ-
νει το χρόνο αποχώρησης, βγαίνει κανείς νωρίτερα με 
πλήρη σύνταξη απ’ ό,τι βγαίνουν άλλοι συνταξιούχοι».

(Συνέχεια στη σελίδα 13)

Στα προσεχή πέντε χρόνια 7,1 εκατομμύρια θέσεις ερ-
γασίας θα χαθούν και αντίστοιχα 2 εκατομμύρια θέσεις 
για εργαζομένους στην ψηφιακή τεχνολογία θα «ανοί-
ξουν», σύμφωνα με ανάλυση του Παγκόσμιου Οικονο-
μικού Φόρουμ (WEF) αναφορικά με τα «Επαγγέλματα 
του Μέλλοντος» (Future Jobs).
Η ανάλυση παρουσιάστηκε στο πλαίσιο του παγκόσμι-
ου συνεδρίου του προγράμματος πιστοποίησης γνώσε-
ων και δεξιοτήτων στη χρήση υπολογιστών ECDL, κατά 
τη διάρκεια του οποίου εμφανίστηκαν, διά των ομιλη-
τών, εικόνε5 από το μέλλον του εργασιακού χώρου. 
Μέχρι πρότινος, η επικοινωνία μέσω email φάνταζε 
«διαστημική». Προσεχώς, τα πάντα θα είναι ψηφιακά, 
θέσεις εργασίας θα καταλαμβάνονται από ρομπότ αντί 
ανθρώπων, ενώ στις επαγγελματικές συνεδριάσεις η 
συμμετοχή θα γίνεται διά ολογραμμάτων, δηλαδή διά 
ψηφιακού ομοιώματος των συμμετεχόντων.
Μπαίνουμε σε μια νέα εποχή στον εργασιακό χώρο, 
τονίζει στην «Κ» ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Πληρο-
φορικών Βύρων Νικολαΐδης, ο οποίας επανεξελέγη 
από 30 χώρες στη θέση έως το 2020, διατηρώντας για 
τρία ακόμη χρόνια τα ηνία του Συμβουλίου Ευρωπαϊ-
κών Ενώσεων Επαγγελματιών Πληροφορικής (CEPIS). 
To CEPIS είναι το κορυφαίο όργανο στην Ε.Ε για την 
πληροφορική. Εκπροσωπεί περισσότερους από μισό 
εκατομμύριο πληροφορικούς από 32 χώρες, με πρω-
ταρχικό σκοπό την προώθηση και την ανάπτυξη των 
ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλη την Ευρώπη.
Οπως ανέφερε ο κ. Νικολαΐδης μιλώντας στο παγκό-
σμιο συνέδριο του ECDL, οι εξελίξεις στον χώρο των 

ψηφιακών τεχνολογιών τα επόμενα 20 χρόνια θα είναι 
μεγαλύτερες από εκείνες που έχουν σημειωθεί τα τε-
λευταία 200 χρόνια.
Νέα εποχή στον εργασιακό χώρο με τις αλματώδεις 
εξελίξεις στον χώρο των -ψηφιακών τεχνολογιών.
«Οι συνολικές θέσεις απασχόλησης προβλέπεται να 
συρρικνωθούν, καθώς πολλές θα αντικατασταθούν 
από ρομπότ ή άλλα αυτόματα συστήματα, ενώ νέες 
εφαρμογές για smartphones θα εκτελούν εργασίας 
που σήμερα απαιτούν την ενασχόληση ανθρώπων. 
Στα επόμενα χρόνια πάνω από το 50% του οικονομι-
κά ενεργού πληθυσμού θα εργάζεται σε υπηρεσίας με 
άμεση ή έμμεση σχέση με την πληροφορική», είπε χα-
ρακτηριστικά. Η «θύελλα» που αναμένεται να φέρουν 
οι νέες τεχνολογίας στην αγορά εργασίας σε 15 από τις 
μεγαλύτερες οικονομίες του πλανήτη μέσα στα πέντε 
επόμενα χρόνια θα έχει ως αποτέλεσμα την απώλεια 
περίπου 5,1 εκατ. θέσεων εργασίας από τον κατα-
σκευαστικό τομέα, την ενέργεια και τα χρηματοοικο-
νομικά, ενώ μεγάλο «πλήγμα» θα δεχθεί και ο τομέας 
της Υγείας, κυρίως λόγω της τηλεϊατρικής. «Οι ερ-
γαζόμενοι δεν θα πρέπει να τρομάζουν απέναντι στα 
νέα δεδομένα, αλλά να προσαρμοστούν προσεκτικά 
σε αυτή την πραγματικότητα, αξιοποιώντας την προς 
όφελός τους. Οι σημερινοί νέοι θα πρέπει να επιλέξουν 
το επάγγελμα που θα ακολουθήσουν εκτιμώντας ποιες 
θα είναι οι τάσεις ύστερα από 15 και 20 χρόνια», επε-
σήμανε ο πρόεδρος των Ευρωπαίων Πληροφορικών.
Απονομή βραβείων 
Στο πλαίσιο του παγκοσμίου συνεδρίου ECDL, απονε-
μήθηκαν και τα ECDL Best Practices Awards. Η χώρα 
μας, διά του παγκόσμιου φορέα πιστοποιήσεων προ-
σώπων Peoplecert, πρόεδρος και διευθύνων σύμ-
βουλος του οποίου είναι ο κ. Νικολαΐδης, διακρίθηκε 
με το 2ο βραβείο για τον σχεδίασμά προτάσεων στην 
κατηγορία Marketing.

Τρία σενάρια για το ελληνικό χρέος, με αισιόδοξη, 
απαισιόδοξη και συμβιβαστική προοπτική, αλλά και 
ορισμένες υπερβολικές παραδοχές περιέχει το εμπι-
στευτικό έγγραφο του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού 
Σταθερότητας (ESM), το οποίο προετοιμάστηκε για τις 
διαπραγματεύσεις των υπουργών του Eurogroup με το 
ΔΝΤ την περασμένη Δευτέρα.
Κοινή συνισταμένη όλων των σεναρίων, που πραγ-
ματεύεται το έγγραφο, είναι πως η επαναφορά του 
ελληνικού χρέους σε βιώσιμα επίπεδα προϋποθέτει τα 
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Σχέδιο για τη χαλάρωση των capital controls παρουσιά-
ζει η Ελληνική Ένωση Τραπεζών στο υπουργείο Οικονο-
μικών και στη Τράπεζα της Ελλάδας, με στόχο να πάρει 
ανάσα η αγορά. Πιο συγκεκριμένα το σχέδιο κατατέθηκε 
ήδη χθες.
Σύμφωνα με πληροφορίες οι προβλέψεις του βασίζο-
νται σε τρεις προτάσεις που πάντως δεν προβλέπουν το 
άνοιγμα νέων λογαριασμών όπως τουλάχιστον εκτιμάτο 
κατ’ αρχήν.
Πάντως αυτό δεν αποκλείει την Τράπεζα της Ελλάδος 
από το να αναλάβει σχετική πρωτοβουλία αφού είναι 
αυτή που θα κρίνει και το κατά πόσον τελικά οι προτά-
σεις της Ενωσης ή και άλλες συμπληρωματικές θα υλο-
ποιηθούν.
Οι προτάσεις στοχεύουν στο να αυξηθεί η ρευστότητα 
της οικονομίας και να επιτραπεί η ανάληψη ποσού 1.800 
ευρώ τον μήνα όπως επίσης να υπάρχει δυνατότητα 
προσθήκης συνδικαιούχου σε υφιστάμενο τραπεζικό 
λογαριασμό και να αυξηθεί το όριο για τη μεταφορά 
κεφαλαίων στο εξωτερικό που αφορούν στην πληρωμή 
τιμολογίων εισαγωγικών επιχειρήσεων.
Αναλυτικότερα, η Ελληνική ένωση Τραπεζών θα προτεί-
νει να χαλαρώσουν ακόμα περισσότερο οι ασφυκτικοί 
περιορισμοί με τον παρακάτω οδικό χάρτη:
1. Να επιτρέπεται στους πολίτες να προχωρούν σε σω-
ρευτική ανάληψη ποσού 1.800 ευρώ μια φορά τον μήνα 
( 60 ευρώ τη μέρα Χ30 ημέρες =1800 ευρώ τον μήνα).
Όπως είναι γνωστό, από την πρώτη μέρα επιβολής των 
capital controls τον Ιούνιο του 2015 το όριο της ημε-
ρήσιας ανάληψης είναι 60 ευρώ τη βδομάδα ή 840 ανά 
14 ημέρες .Αν η πρόταση γίνει δεκτή , ο δικαιούχος του 
λογαριασμού θα μπορεί να σηκώσει 1.800 ευρώ π.χ την 
1η Ιουνίου και να έχει δικαίωμα για νέα ανάληψη την 
1η Ιουλίου.
2. Να επιτρέπεται η προσθήκη συνδικαιούχου σε υφι-
στάμενο λογαριασμό κατάθεσης , καθώς προς το παρόν 
ισχύει η απαγόρευση για άνοιγμα νέου τραπεζικού λο-
γαριασμού.
3. Να αυξηθεί στο 180% του καλύτερου μήνα, από 
140% σήμερα, το όριο για πληρωμή τιμολογίων στο 
εξωτερικό λόγω εισαγωγών.
Δηλαδή μια εταιρεία που τον Ιούνιο του 2016 πραγμα-
τοποίησε εισαγωγές αξίας π.χ 1 εκατ. ευρώ έχει όριο 1,4 
εκατ. ευρώ, και το όριο αυτό να αυξηθεί στο 1,8 εκατ. 
ευρώ. Όπως είναι γνωστό, οι εκροές κεφαλαίων στο 

μέτρα ελάφρυνσης, που θα πρέπει να συμφωνήσουν οι 
Ευρωπαίοι εταίροι, να είναι πιο δραστικά, όσο χαμη-
λότεροι είναι στόχοι των πρωτογενών πλεονασμάτων 
και της αύξησης του ΑΕΠ.
Ωστόσο, το Βερολίνο αντιδρά σε γενναίες παραχωρή-
σεις για το ελληνικό χρέος, επιμένοντας με τον τρόπο 
αυτό σε δεσμεύσεις της Ελλάδας σε υψηλά πρωτογενή 
πλεονάσματα.
Πάντως, η αδυναμία λήψης απόφασης στο Eurogroup 
της Δευτέρας προβληματίζει τις Βρυξέλλες και με δε-
δομένη την άκαμπτη στάση του Γερμανού υπουργού 
Οικονομικών Βόλφ. Σόιμπλε, χαμηλώνει ο πήχης των 
προσδοκιών για το Eurogroup της 15ης Ιουνίου, που 
περιορίζονται στην έγκριση της εκταμίευσης της δόσης 
και σε μια «μεσοβέζικη» συμφωνία για το χρέος.
Τα σενάρια 
Αναλυτικότερα, σε ό,τι αφορά τα σενάρια του ESM 
που αποκάλυψε το Reuters, το τρίτο και συμβιβαστικό 
είναι εκείνο που συγκεντρώνει τις περισσότερες πιθα-
νότητες υιοθέτησης, εφόσον βέβαια υπάρξει διάθεση 
συναίνεσης από τη γερμανική πλευρά και το ΔΝΤ. Κα-
λύπτονται και ακραίες περιπτώσεις, όπως η υπόθεση 
εργασίας της επίτευξης πρωτογενών πλεονασμάτων 
πάνω από 3% για 20 χρόνια, με το οποίο φυσικά δεν 
χρειάζεται καμία απομείωση του χρέους.
Αναλυτικότερα, τα σενάρια του ESM προβλέπουν τα 
ακόλουθα: 
1. Το πρώτο σενάριο προβλέπει μέση ανάπτυξη 1,3% 
έως το 2060 
α’ σκέλος): Προβλέπει πως η Ελλάδα επιτυγχάνει πρω-
τογενή πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ ή υψηλότερα έως 
το 2032 και πάνω από 3% έως το 2038! Επίσης η μέση 
ανάπτυξη έως το 2060 θα κυμανθεί στο 1,3%. Σε αυτή 
την περίπτωση δεν χρειάζεται ελάφρυνση χρέους, συ-
μπεραίνουν οι συντάκτες της έκθεσης.
β’ σκέλος): Η Ελλάδα θα πρέπει να διατηρήσει πλεό-
νασμα 3,5% έως το 2022,2% στη συνέχεια και μέχρι 
τα μέσα της δεκαετίας του 2030 και μετά 1,5% έως 
το 2048. Στην περίπτωση αυτή η χώρα θα χρειαστεί 
ελάφρυνση χρέους, βάσει της συμφωνίας του Μαΐου 
του 2016.
Σύμφωνα με το έγγραφο, η ελάφρυνση του χρέους που 
ενσωματώνει το συγκεκριμένο σενάριο περιλαμβάνει:
Την επέκταση των λήξεων των δανείων για ακόμα 
17,5 έτη από 32,5 τώρα, με τις λήξεις να εκτείνονται 
έως περίπου το 2080 (από 2060 σήμερα).
Ο ESM θα περιορίσει επίσης τις αποπληρωμές των δα-
νείων στο 0,4% του ΑΕΠ έως το 2050.
Θα ορίσει ανώτατο όριο στο επιτόκιο στο 1% έως το 
2050.
Εάν το κόστος δανεισμού του ESM είναι υψηλότερο του 
1%, η διαφορά από το 1% θα κεφαλαιοποιηθεί και θα 
μεταφερθεί μετά το 2050.

Ο ESM θα προχωρήσει στην εξαγορά των δανείων 
της Ελλάδας από το ΔΝΤ (12,4 δισ. ευρώ), καθώς τα 
δάνεια αυτά έχουν επιτόκιο 3,8%, ενώ του ESM 0,8%.
Οι χρηματοδοτικές δαπάνες της Ελλάδας θα διατηρη-
θούν στο 13% του ΑΕΠ έως το 2060.
Το χρέος θα μειωθεί στο 65,4% του ΑΕΠ το 2060, από 
περίπου 180% που ήταν στο τέλος του 2016.
 2. Το δεύτερο σενάριο δομείται με την υπόθεση ερ-
γασίας για μέση ανάπτυξη 1% έως το 2060, ενώ για 
τα πρωτογενή πλεονάσματα η εκτίμηση είναι 3,5% 
έως το 2022 και 1,5% ετησίως από το 2023 έως και 
το 2060. Πρόκειται για το σενάριο του ΔΝΤ, σύμφωνα 
με το οποίο, χωρίς καμία απομείωση του χρέους, το 
ελληνικό χρέος αυξάνεται από το 2022 και φθάνει στο 
226% του ΑΕΠ το 2060. Οι ελληνικές τράπεζες θα πρέ-
πει σε αυτή την περίπτωση να ανακεφαλαιοποιηθουν 
και οι χρηματοδοτικές ανάγκες της χώρας θα διαμορ-
φωθούν, στα τέλη της δεκαετίας του 2020, άνω της 
οροφής του 15% του ΑΕΠ, φθάνοντας άνω του 50% 
του ΑΕΠ το 2060.
Για να καταστεί βιώσιμο το ελληνικό χρέος με τις πα-
ραδοχές του ΔΝΤ, θα πρέπει η Ευρωζώνη να προβεί 
σε ελάφρυνση του χρέους μεγαλύτερη από αυτή που 
συμφωνήθηκε το 2016, κάτι που απορρίπτουν οι 
υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης.
Τον Μάιο του 2016 η Ευρωζώνη υποσχέθηκε στην Ελ-
λάδα να επεκτείνει τις λήξεις των δανείων και την πε-
ρίοδο χάριτος ώστε οι μικτές χρηματοδοτικές δαπάνες 
της χώρας να μην ξεπερνούντο 15% του ΑΕΠ μετά το 
2018 για μεσοπρόθεσμο διάστημα και κάτω από 20% 
του ΑΕΠ για αργότερα.
Περιλαμβάνει επίσης την αγορά των υπολειπόμενων 
δανείων του ΔΝΤ από τον ESM και την επιστροφή των 
κερδών των κεντρικών τραπεζών από τη διακράτηση 
ελληνικών ομολόγων.
Όλα αυτά θα γίνουν εάν η Ελλάδα συνεχίσει να εφαρ-
μόζει τις μεταρρυθμίσεις και μόνο εάν η ανάλυση δείξει 
ότι η Αθήνα συνεχίζει να χρειάζεται ελάφρυνση.
3. Το τρίτο σενάριο είναι συμβιβαστικό, μεταξύ του 
πρώτου και του δεύτερου. Τοποθετεί τον πήχη της μέ-
σης ετήσιας ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας στο 
1,25%, έως το 2060.
Οι στόχοι για τα πρωτογενή πλεονάσματα είναι στο 
3,5% έως το 2022 και 1,8% του ΑΕΠ για το διάστημα 
2023-2060.
Βάσει του σεναρίου αυτού, το ελληνικό χρέος μπορεί 
να καταστεί βιώσιμο με επέκταση των λήξεων κατά 
15 έτη, με τα τελευταία δάνεια να λήγουν το 2075, με 
οροφή 1% στα επιτόκια δανεισμού και πλαφόν χρεο-
λυσίων έως το 0,4% του ΑΕΠ.
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Στο στόχαστρο των φορολογικών Αρχών έχουν μπει 
οι ιδιοκτήτες αυτοκινήτων που τα κινούν παράνομα, 
χωρίς να έχουν εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας 2017, 
και ήδη έχει ξεκινήσει η αποστολή των ειδοποιητηρί-
ων με τα υπέρογκα πρόστιμα. Ειδικότερα, σύμφωνα με 
την πρώτη διασταύρωση της Διεύθυνσης Ηλεκτρονι-
κής Διακυβέρνησης της ΑΑΔΕ, εντοπίστηκαν 89.925 
οχήματα με 1η άδεια κυκλοφορίας από το 2010 έως 
το 2016 που αφορούν 40.120 ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν 
έχουν εξοφλήσει τα τέλη κυκλοφορίας 2017, αλλά ούτε 
έχουν καταθέσει τις πινακίδες κυκλοφορίας στις κατά 
τόπους εφορίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν 
οι «Ειδήσεις» στη διάθεσή τους, από το 2010 έως και 
το 2016 έχουν ταξινομηθεί πάνω από 500.000 αυτο-
κίνητα, με αποτέλεσμα σχεδόν 2 στους 10 ιδιοκτήτες 
αυτοκινήτων με 1η άδεια κυκλοφορίας μετά το 2010 
να μην έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας.
Τα πρόστιμα που καλούνται να καταβάλουν οι ιδιοκτή-
τες των αυτοκινήτων που δεν έχουν εξοφλήσει τα τέλη 
κυκλοφορίας 2017 ανέρχονται σε 15,4 εκατ. ευρώ, 
εκ των οποίων τα 8,1 εκατ. ευρώ αφορούν σε ανεξό-
φλητα τέλη και τα υπόλοιπα 7,2 εκατ. ευρώ αφορούν 
πρόστιμα. Τα πρόστιμα βεβαιώθηκαν σε 40.120 ΑΦΜ. 
Να υπενθυμίσουμε πως, αν κάποιος δεν εξοφλήσει τα 
τέλη κυκλοφορίας, το ποσό που θα του βεβαιωθεί εί-
ναι ίσο με το διπλάσιο του αρχικού τιμήματος. Δηλαδή, 
αν τα τέλη κυκλοφορίας σε ένα όχημα ανέρχονται σε 
240 ευρώ, τότε το πρόστιμο που θα βεβαιωθεί θα εί-
ναι 480 ευρώ. Για όσους δεν πληρώσουν το πρόστιμο, 
αυτομάτως θα βεβαιωθεί η οφειλή από την εφορία, 
θα «τρέχουν» τόκοι και προσαυξήσεις, θα υπάρχει ο 
κίνδυνος κατασχέσεων, ενώ στον πρώτο έλεγχο από 
την Αστυνομία θα αφαιρούνται οι πινακίδες. Πάντως, 
σχετικά με το ύψος των προστίμων, που είναι χαμηλό-
τερο από το αρχικό ποσό απώλειας των εσόδων από 
τα τέλη κυκλοφορίας, η ΑΑΔΕ επισημαίνει πως αυτό 
οφείλεται σε κάποιες εγκυκλίους και σε γραφειοκρα-
τικά θέματα...

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες των «Ειδήσε-
ων», οι αλλαγές στα ποσά των τελών κυκλοφορίας 
είναι πολύ πιθανό να εξηγούν το μειωμένο ποσό. Οι 
παραβάτες έχουν τη δυνατότητα ενημέρωσης μέσω 
της εφαρμογής «Προσωποποιημένη Πληροφόρηση» 
του TAXISnet, ενώ θα λάβουν και e-mail για τα ποσά 
που πρέπει να πληρώσουν. Σημειώνεται ότι οι ως άνω 
βεβαιώσεις τελών κυκλοφορίας αφορούν οφειλέτες 
που ακόμα και σήμερα εμφανίζονται στο TAXISnet ως 
κάτοχοι των συγκεκριμένων οχημάτων. Οι έλεγχοι θα 
συνεχιστούν σε επόμενο στάδιο, οπότε και θα γίνουν 
αντίστοιχες διασταυρώσεις για οχήματα που έχουν 
ταξινομηθεί πριν από το 2010, για οφειλόμενα τέλη 
κυκλοφορίας πριν από το 2013 και για οφειλέτες που 
σήμερα δεν εμφανίζονται ως κάτοχοι των συγκεκριμέ-
νων οχημάτων.
Να υπενθυμίσουμε πως, σύμφωνα με έγγραφο που 
είχε καταθέσει ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Οι-
κονομικών Τρύφων Αλεξιάδης στη Βουλή με στοιχεία 
της 18ης Φεβρουάριου 2016, οι οφειλές από τα τέλη 
κυκλοφορίας ανέρχονται σε 252.826.757,82 ευρώ! 
Αν υπολογίσει κανείς πως τα χρέη στο κράτος από 
τέλη κυκλοφορίας ανέρχονται σε περισσότερα από 
252 εκατ. ευρώ, τότε πάνω από 850.000 ιδιοκτήτες 
οχημάτων δεν έχουν καταβάλει τέλη κυκλοφορίας! 
Παράλληλα, είχε αναφέρει πως τα έσοδα από τα τέλη 
κυκλοφορίας 2016 ανήλθαν σε 1,123 δισ. ευρώ, τα 
οποία αφορούσαν 3,7 εκατ. αυτοκίνητα. Τα έσοδα από 
τα τέλη κυκλοφορίας 2017 ανήλθαν σε μόλις 1,092 
δισ. ευρώ, δηλαδή 31 εκατ. ευρώ λιγότερα...
Πρόστιμα για ανασφάλιστα 
Μετά την αποστολή των προστίμων σε μερίδα ιδιο-
κτητών που δεν έχουν πληρώσει τα τέλη κυκλοφορίας, 
σειρά έχουν τα πρόστιμα για τα ανασφάλιστα Ι.Χ., αλλά 
και όσα δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ.
Ωστόσο, σύμφωνα με στελέχη από τον ασφαλιστικό 
κλάδο, στην τελευταία συμφωνία που υπέγραψε η κυ-
βέρνηση με τους δανειστές δεν εμφανίζονται πλέον ως 
μνημονιακή δέσμευση τα έσοδα από τα ανασφάλιστα 
Ι.Χ., σε αντίθεση με τα έσοδα από τα πρόστιμα για τα 
οχήματα που δεν έχουν περάσει από ΚΤΕΟ.
Η ερμηνεία, σύμφωνα με τους παράγοντες της ασφα-
λιστικής αγοράς, έγκειται στο γεγονός πως σύντομα 
θα ξεκινήσει και η αποστολή των προστίμων σε όσους 
κινούν τα σχήματά τους χωρίς ασφάλεια. Όσον αφορά 
τα πρόστιμα στους ιδιοκτήτες που δεν έχουν περάσει 
τα σχήματά τους από ΚΤΕΟ, το μεγάλο «αγκάθι» που 
έχει μπλοκάρει την αποστολή τους αφορά τα παλιά 
αυτοκίνητα, καθώς οι μεταβολές στις άδειές τους γίνο-
νταν χειρόγραφα και δεν υπάρχουν στο ηλεκτρονικό 
αρχείο...
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Κάθε Τετάρτη το σκηνικό στο Ειρηνοδικείο Αθηνών είναι 
σχεδόν πανομοιότυπο. Όμως χθες επικράτησε ένταση 
και χάος. Στον χώρο συγκεντρώθηκαν από νωρίς άτομα 
που ανήκουν σε διάφορες συλλογικότητες, αντιδρώντας 
στους πλειστηριασμούς που είχαν προγραμματιστεί. 
Αιτία της έντασης ήταν η απόφαση της Συντονιστικής 
Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος να 
κατεβάσει το «πλαφόν» για τους πλειστηριασμούς κα-
τοικιών στα 300.000 ευρώ έναντι 400.000 ευρώ που 
ίσχυε πριν. Χθες είχαν προγραμματιστεί στο Ειρηνοδι-
κείο Αθηνών 16 πλειστηριασμοί. Στους 14 εξ αυτών οι 
επισπεύδοντες ήταν τράπεζες. Η διαδικασία ματαιώθηκε 
με την παρέμβαση των συγκεντρωμένων, που κατήγ-
γειλαν τους συμβολαιογράφους, εν μέσω συνθημάτων 
και απειλών. «Η στάση τους μας έχει αφήσει άφωνους. 
Τους επόμενους μήνες θα υπάρξει λαίλαπα ηλεκτρονι-
κών πλειστηριασμών. Θα χαθούν 10.000 σπίτια μέσα 
στο 2017 και 15.000 εντός του 2018. Ο κόσμος θα ξε-
σηκωθεί», υποστήριξε ένας από τους συγκεντρωμένους.
Από την πλευρά τους οι συμβολαιογράφοι κάνουν λόγο 
για στοχοποίησή τους.
«Καταφέρονται κατά των συμβολαιογράφων που εφαρ-
μόζουν δικαστικές αποφάσεις. Γιατί δεν πάνε στα δικα-
στήρια, για παράδειγμα, όπου εκδίδονται οι αποφάσεις; 
Με την ίδια λογική γιατί δεν διαμαρτύρονται σε έναν 
δημόσιο υπάλληλο που βεβαιώνει φόρους; Γιατί δεν 
πηγαίνουν στη Βουλή όπου ψηφίζονται οι νόμοι;», επι-
σημαίνει στο «Εθνος» η συμβολαιογράφος Μελπομένη 
Μπαρλαμά, που ήταν στον χώρο χθες.
Άλλοι συμβολαιογράφοι που βρίσκονταν στο χώρο 
ανέφεραν με νόημα όχι στο κίνημα κατά των πλειστη-
ριασμών δεν μετέχουν οφειλέτες, αλλά άτομα άσχετα, 

εξωτερικό έχουν απαραιτήτως την έγκριση επιτρο-
πών και συγκεκριμένα για ποσά μέχρι 10.000 ευρώ 
η έγκριση δίνεται από το κατάστημα, για ποσά από 
10.000 -350.000 ευρώ από την ειδική επιτροπή της 
κάθε τράπεζας και για ποσά άνω των 350.000 ευρώ 
από τη μεγάλη επιτροπή της ΤτΕ.
Ας σημειωθεί πώς πως ο κ. Τσακαλώτος στην πρό-
σφατη συζήτηση στη Βουλή για το πολυνομοσχέδιο 
δήλωσε δημόσια πως τα capital control μέχρι το τέλος 
του έτους. Ας σημειωθεί ωστόσο πως οι τράπεζες δεν 
συμμερίζονται πλήρως την άποψη αυτήν και εκτιμούν 
πως εκτός από την ένταξη στο QE και τη ρύθμιση του 
χρέους, σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρξει και 
ένα εύρος χρόνου ώστε πλήρως να αποκατασταθεί η 
εμπιστοσύνη των καταθετών στα πιστωτικά ιδρύματα.

αφήνοντας αιχμές για τις σκοπιμότητες που εξυπηρε-
τούν. Πάντως οι συγκεντρωμένοι διαμηνύουν ότι οι 
κινητοποιήσεις κατά των πλειστηριασμών θα κλιμα-
κωθούν. Στο πλαίσιο αυτό προαναγγέλλουν δυναμικές 
αντιδράσεις κατά των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών. 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα αναμένεται ότι θα μπει άμε-
σα σε πιλοτική λειτουργία, ενώ θα λειτουργήσει κανο-
νικά από τον προσεχή Σεπτέμβριο.


