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Και πολλές ακόμη τεχνικές
και οικονομικές ειδήσεις.
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Άρθρα του προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, στις
εφημερίδες «Επένδυση», «REAL NEWS» και «Καθημερινή»

Θέματα πρώτης γραμμής, που απασχολούν τους μηχανικούς και ταυτοχρόνως έχουν βαρύνουσα σημασία για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης και την ανάπτυξη
της οικονομίας, αναδεικνύει ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος
Στασινός, με άρθρα του στις εφημερίδες του Σαββατοκύριακου. Παράλληλα καυτηριάζει και καταγγέλλει παθογένειες και πρακτικές αναξιοπιστίας και γραφειοκρατίας, που
εκδηλώνονται στη σφαίρα του δημόσιου βίου. Ειδικότερα
ο πρόεδρος του ΤΕΕ, με τα άρθρα του θέτει τα παρακάτω
θέματα:
-«Εξοικονόμηση Ενέργειας: δράση εδώ και
τώρα», είναι ο τίτλος του άρθρου, που γράφει ο
Γ. Στασινός στην εφημερίδα «Επένδυση». Σε αυτό
υπογραμμίζει την ανάγκη άμεσης ενεργοποίησης των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας. Αναδεικνύει τη διάσταση ότι «στον συγκεκριμένο τομέα, υπάρχουν χρήματα
που θα μπορούσαμε σαν χώρα να εκμεταλλευτούμε και δεν
το κάνουμε». Εξηγεί ότι «υπάρχουν διαθέσιμα κονδύλια και
πόροι, αφού τα ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας είναι
πρώτης προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα
χρήματα του νέου ΕΣΠΑ για εξοικονόμηση ενέργειας από
τα ενεργοβόρα κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, ξεπερνούν το
ένα δισεκατομμύριο ευρώ, αλλά δυστυχώς ακόμη τα κοιτάμε από απόσταση. Οι λόγοι είναι πολλοί και οφείλονται σε
καθυστερήσεις υποχρεώσεων της χώρας και σε αργοπορία
ενεργοποίησης των απαραίτητων προσκλήσεων προς τους
δικαιούχους. Περιθώρια άλλα δεν υπάρχουν». Ο πρόεδρος
του ΤΕΕ μεταξύ άλλων σημειώνει ότι: «εντός του έτους θα
πρέπει να ενεργοποιηθούν οι προσκλήσεις για ενεργειακή
αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων και ταυτόχρονα το νέο εξοικονομώ κατ΄οίκον. Παράλληλα οι διαδικασίες ένταξης των
έργων θα πρέπει να ολοκληρωθούν το πρώτο τρίμηνο του
2018. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αν δεν καταφέρουμε να
αναβαθμίσουμε ενεργειακά, αλλά και στατικά, το κτιριακό
μας απόθεμα μέσω των ευρωπαϊκών κονδυλίων που μας
δίνονται, θα βρεθούμε αργότερα με μη λειτουργικά κτίρια
και με καμία οικονομική δυνατότητα αναβάθμισής τους».

-«Η δίκαιη... ανάπτυξη έχει ήδη φτάσει στη χώρα
μας», είναι ο τίτλος του άρθρου, που γράφει ο
Γ. Στασινός στην εφημερίδα «REAL NEWS». Με
χαρακτηριστική αναφορά στο παράδειγμα ενός ελεύθερου
επαγγελματία μηχανικού, ο πρόεδρος του ΤΕΕ αναδεικνύει την αδιανόητη ταλαιπωρία που υφίστανται οι διπλωματούχοι μηχανικοί από τον ΕΦΚΑ. Σημειώνεται ότι ο
πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός, για το συγκεκριμένο θέμα
την περασμένη εβδομάδα απέστειλε επιστολή προς τους
αρμόδιους Υπουργούς Έφη Αχτσιόγλου και Τάσο Πετρόπουλο, μετά από απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του
ΤΕΕ. Σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου, που εξέδωσε το
ΤΕΕ, μεταξύ άλλων ο Γ. Στασινός θέτει τα ερωτήματα: δεν
υπάρχει τσίπα και φιλότιμο; Γνωρίζει ο Αλέξης Τσίπρας ότι
αν θελήσει να βγάλει ασφαλιστική ενημερότητα πρέπει να
σταθεί στην ουρά επί ώρες μαζί με εκατοντάδες μηχανικούς;
Στην επιστολή του προέδρου ΤΕΕ προς την πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων
καταγγέλλεται ότι λόγω αδυναμίας των υπηρεσιών και
των ηλεκτρονικών συστημάτων του ΕΦΚΑ δημιουργούνται
τριτοκοσμικές εικόνες και οι μηχανικοί υφίστανται πολύωρη ταλαιπωρία καθημερινά προκειμένου να εκδίδουν κάθε
μήνα βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας.
-«Fake news, μια επικίνδυνη στρατηγική», είναι ο
τίτλος του άρθρου, που γράφει ο Γ. Στασινός στην
εφημερίδα «Καθημερινή». Σημειώνει ότι «ένα τεράστιο πρόβλημα που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια είναι τα fake news». Αναφέρει δύο
χαρακτηριστικά παραδείγματα, εστιάζοντας το πρώτο στην
απορρόφηση των πόρων του ΕΣΠΑ και το δεύτερο στις αξίες των ακινήτων, που αποτελούν εγγυήσεις για αντίστοιχο
δάνειο. Ο πρόεδρος του ΤΕΕ σημειώνει στο άρθρο του ότι
«η αξία της πληροφόρησης της αλήθειας είναι και θα είναι
στο μέλλον πολύ μεγάλη. Για αυτόν τον λόγο θα πρέπει οι
πολίτες να εκπαιδευτούν να αναζητούν την πληροφόρηση
από οργανισμούς που δεν έχουν κάποιο όφελος από την
ίδια την πληροφορία που δίνουν. Τα λεγάμενα fake news
έχουν μπει στην καθημερινότητά μας, όχι απλά σαν μη αληθείς ειδήσεις, αλλά σαν μέσο μιας οργανωμένης στρατηγικής σε κάθε επίπεδο. Μιας στρατηγικής που υπονομεύει την
ίδια την ουσία της δημοκρατίας, εμπεδώνοντας ένα κλίμα
αναξιοπιστίας θεσμών και διαδικασιών. Κάποιος πρέπει να
το σταματήσει...»
Αναλυτικά στις σελ 3 και 4.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
Προσεχώς

ΚΟΖΑΝΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

«Σχηματίζοντας το Τοπίο, την Πόλη, τον Άνθρωπο»
έχουν θέμα οι διαλέξεις που πραγματοποιούνται σήμερα στις 18.30 από το Πανεπιστήμιο Νεάπολις της
Πάφου Κύπρου, με τη στήριξη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας/Τμήματος Δυτικής Μακεδονίας- στην
αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ/ΤΔΜ (Μπουσίου &
Εστίας 3, Κοζάνη).

Συνέδριο Ψηφιοποίησης
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Το 2ο πανελλήνιο συνέδριο Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς θα διεξαχθεί από την 1η έως τις 3
Δεκεμβρίου 2017, στην πόλη του Βόλου.
Διοργανωτές είναι το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου -Εργαστήριο Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΤΕ.ΠΑ.Κ.), το Eργαστήριο Μη Καταστροφικών
Τεχνικών Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών ΤΕΙ Πειραιά, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας - Εργαστήριο Αρχαιολογίας του Τμήματος Ιστορίας, Αρχαιολογίας και
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και το Παγκόσμιο Δίκτυο
«Περραιβία» - Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και
Επιστημών.
Στο συνέδριο θα λάβουν μέρος σημαντικοί επιστήμονες και εισηγητές, οι οποίοι θα αναπτύξουν θεματικές
ενότητες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, την παιδεία, την έρευνα, την καινοτομία, τις ψηφιακές τεχνολογίες και τον τουρισμό.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ 
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

10ο Διεθνές Συνέδριο Επιχειρηματικότη31 Αυγούστου - 1 τας, Καινοτομίας και Περιφερειακής ΑνάΣεπτεμβρίου 2017 πτυξης (ICEIRD)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
10ο Διεθνές συνέδριο για τη Συντήρηση
20 - 22 Σεπτεμβρίτων Μνημείων της Μεσογείου
ου 2017
ΑΘΗΝΑ
21 και 22 Σεπτεμβρίου 2017

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ
University of Sheffield International
Faculty

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των
Υλικών Ε.Μ.Π.

Συνέδριο: «Τεχνολογίες Περιορισμού της Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας,
Κλιματικής Αλλαγής»
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας
ΑΘΗΝΑ

Ημερίδα ΤΕΕ για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) διοργανώνει
ημερίδα με θέμα «Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών –
αναδιάρθρωση και εξυγίανση επιχειρήσεων στο δρόμο της ανάπτυξης». Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί
την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, στις 11:00 το πρωί,
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4 (Πλατεία
Συντάγματος) (1ος όροφος), στην Αθήνα.
Η εκδήλωση έρχεται σε μία επίκαιρη στιγμή, καθώς
από τις 3 Αυγούστου ξεκινά η εφαρμογή του νέου
θεσμικού πλαισίου για την εξωδικαστική ρύθμιση
οφειλών.

Στην εκδήλωση θα τοποθετηθούν, μεταξύ άλλων, οι
Φώτης Κουρμούσης (Ειδικός Γραμματέας της Ειδικής
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους), Κωνσταντίνος Κόλλιας (Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας), Νικόλαος Κανελλόπουλος (Δικηγόρος
και Γεν. Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ), Χαρούλα Απαλαγάκη
(Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών)
και εκπρόσωποι τραπεζικών ιδρυμάτων, ενώ μετά το
πέρας των τοποθετήσεων θα ακολουθήσει συζήτηση.
Πληροφορίες:
http://web.tee.gr/exodikastiki-rythmisi-ofilon/

«Η διαχείριση στερεών αποβλήτων και η συμβολή
της στην κυκλική οικονoµία»
Η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων
(ΕΕΔΣΑ), µε την υποστήριξη της International Solid Waste
Association (ISWA), διοργανώνει το 5ο διεθνές συνέδριό
της µε τίτλο: «Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και η
Συµβολή της στην Κυκλική Οικονoµία» “Solid Waste
Management & its Contribution to Circular Economy”.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στις 14
και 15 Δεκεµβρίου 2017 στο ιστορικό κτήριο του Εθνικού
Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο κέντρο της Αθήνας.

Η επιστημονική εκδήλωση –όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση- θα εστιάσει στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης
αποβλήτων, και στα χρηµατοδοτικά εργαλεία διαχείρισης
αποβλήτων µε έμφαση στις πρακτικές της κυκλικής οικονοµίας. Η επικοινωνία µεταξύ των φορέων (δηµόσιων και
ιδιωτικών) διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα,
καθώς και η σύνδεση µεταξύ εφαρµοσµένης έρευνας και
των αντίστοιχων εταιρειών και φορέων αποτελεί επίσης
στόχο του συνεδρίου.

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
«Εξοικονόμηση Ενέργειας: δράση εδώ και τώρα» – άρθρο Προέδρου ΤΕΕ
Γ. Στασινού στην εφημερίδα «ΕΠΕΝΔΥΣΗ»
Άρθρο του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού, για την
άμεση ανάγκη για ενεργοποίηση των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέργειας δημοσίευσε η εφημερίδα «ΕΠΕΝΔΥΣΗ».
Το άρθρο του Προέδρου του ΤΕΕ έχει ως εξής: Τα τελευταία
χρόνια ακούμε συχνά νέες φράσεις, μία εκ των οποίων είναι
η ενεργειακή φτώχεια. Στα χρόνια της κρίσης υπάρχουν στη
χώρα μας χιλιάδες οικογένειες που αντιμετωπίζουν αυτό το
πρόβλημα. Πάνω από το 30% των νοικοκυριών καθυστερούν την πληρωμή των λογαριασμών του ρεύματος και
ανάλογα ποσοστά είναι εκείνων, που δεν έχουν δυνατότητες
θέρμανσης τον χειμώνα. Όλα τα παραπάνω έχουν συνέπειες
στην υγεία των πολιτών. Το ερώτημα είναι, τι μπορεί να κάνει η Κυβέρνηση για να βοηθήσει τους πολίτες; Προφανώς οι
ενέργειες που θα πρέπει να γίνουν είναι πολλές και σχετίζονται

με την μείωση του ενεργειακού κόστους και παράλληλα με
την εξοικονόμηση ενέργειας. Υπάρχουν χρήματα που θα μπορούσαμε σαν χώρα να εκμεταλλευτούμε και δεν το κάνουμε;
Υπάρχουν, αφού τα ζητήματα εξοικονόμησης ενέργειας είναι πρώτης προτεραιότητας για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα
χρήματα του νέου ΕΣΠΑ για εξοικονόμηση ενέργειας από τα
ενεργοβόρα κτίρια, δημόσια και ιδιωτικά, ξεπερνούν το ένα
δισεκατομμύριο ευρώ, αλλά δυστυχώς ακόμη τα κοιτάμε από
απόσταση. Οι λόγοι είναι πολλοί και οφείλονται σε καθυστερήσεις υποχρεώσεων της χώρας και σε αργοπορία ενεργοποίησης των απαραίτητων προσκλήσεων προς τους δικαιούχους.
Περιθώρια άλλα δεν υπάρχουν. Εντός του έτους θα πρέπει να
ενεργοποιηθούν οι προσκλήσεις για ενεργειακή αναβάθμιση
δημοσίων κτιρίων και ταυτόχρονα το νέο εξοικονομώ κατ΄οί-

κον. Παράλληλα οι διαδικασίες ένταξης των έργων θα πρέπει
να ολοκληρωθούν το πρώτο τρίμηνο του 2018. Πρέπει να
αντιληφθούμε ότι αν δεν καταφέρουμε να αναβαθμίσουμε
ενεργειακά, αλλά και στατικά, το κτιριακό μας απόθεμα μέσω
των ευρωπαϊκών κονδυλίων που μας δίνονται, θα βρεθούμε
αργότερα με μη λειτουργικά κτίρια και με καμία οικονομική
δυνατότητα αναβάθμισής τους. Επειδή στο παρελθόν χάθηκαν πολλά ευρωπαϊκά χρήματα, που δίνονταν για υποδομές
και καταφέραμε να τα σπαταλήσουμε, χωρίς αυτές να ολοκληρωθούν, θα πρέπει να φανούμε πιο υπεύθυνοι και πιο
αποτελεσματικοί στον τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας
των κτιρίων.

“Η δίκαιη... ανάπτυξη έχει ήδη φτάσει στη χώρα μας” – άρθρο του Προέδρου ΤΕΕ Γ.
Στασινού στην εφημερίδα «REAL NEWS»
Άρθρο του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού με τίτλο «η
δίκαιη... ανάπτυξη έχει ήδη φτάσει στη χώρα μας», δημοσίευσε η εφημερίδα«REAL NEWS». Το άρθρο έχει ως εξής: Ο ΑΛΕΞΗΣ είναι ένας τυχερός ελεύθερος επαγγελματίας, μηχανικός,
που κατάφερε το 2017 να ανήκει στο 20% των μηχανικών
που είναι ασφαλιστικά ενήμεροι. Μάλιστα την Παρασκευή
23 Ιουνίου ολοκλήρωσε μία μελέτη που του έχει ανατεθεί
για την ανακατασκευή ενός καταστήματος με αμοιβή 1.500
ευρώ. Αφού έχουν ελεγχθεί όλες οι απαιτούμενες μελέτες στην
αρμόδια πολεοδομία, του ζητείται να προσκομίσει ασφαλιστική ενημερότητα για να του δοθεί η άδεια δόμησης. Έχει
πληρώσει ηλεκτρονικά τα 520 ευρώ της μηνιαίας δόσης του
ΕΦΚΑ (για ετήσιο εισόδημα του 2015 περίπου 20.000 ευρώ)
και πηγαίνει την Παρασκευή 26 Ιουνίου στις 8:20 στα γραφεία
του Φορέα και παίρνει βεβαίωση ότι έχει καταβάλει τη μηνιαία
εισφορά, θα πρέπει, όμως, να πάει και σε άλλη υπηρεσία του
ΕΦΚΑ, στο κτίριο του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, για να πάρει την πολυ-

πόθητη ασφαλιστική ενημερότητα. Η ώρα έχει φτάσει 10:10
και μπαίνοντας στο κτίριο βλέπει μία τεράστια ουρά από περισσότερους από 200 μηχανικούς να περιμένουν. Τον πληροφορούν ότι θα πρέπει να πάρει χαρτάκι προτεραιότητας και να
περιμένει. Απευθυνόμενος σε κάποιον υπάλληλο φύλαξης του
κτιρίου, αντιλαμβάνεται ότι έχουν εξαντληθεί τα 300 χαρτάκια
που υπήρχαν διαθέσιμα για εκείνη την ημέρα. Υπομονετικά
αποχωρεί και αποφασίζει να επιστρέφει στο γραφείο του και
να επανέλθει τη Δευτέρα στις 8:00 το πρωί, ώστε να καταφέρει
να πάρει την ασφαλιστική ενημερότητα. Όντως τη Δευτέρα 26
Ιουνίου 8:10 βρίσκεται στην είσοδο του κτιρίου και παίρνει
χαρτάκι με τον αριθμό 73. Στις 12:45 ο αρμόδιος υπάλληλος
του χορηγεί ασφαλιστική ενημερότητα με ημερομηνία λήξης
30 Ιουνίου. Αφού δεν προλαβαίνει να πάει στην Πολεοδομία,
επιστρέφει στο γραφείο και ετοιμάζεται για την επόμενη ημέρα. Την Τρίτη το πρωί μαθαίνει ότι η υπάλληλος που ελέγχει
τα φορολογικά στην Πολεοδομία, άρα και την ασφαλιστική

ενημερότητα, θα λείπει με άδεια μέχρι την Παρασκευή 30
Ιουνίου και θα επιστρέφει τη Δευτέρα 3 Ιουλίου. Δυστυχώς,
όμως, η ενημερότητα ήταν μόνο για 5 ημέρες, δηλαδή μέχρι
το τέλος του μήνα.
Ο ΑΛΕΞΗΣ, όμως, διαθέτει αστείρευτη υπομονή. Τη Δευτέρα
πληρώνει την επόμενη μηνιαία δόση των 500 ευρώ, την
Τρίτη πηγαίνει στην άλλη υπηρεσία του ΕΦΚΑ και παίρνει
νέα ενημερότητα, την Τετάρτη πηγαίνει στην Πολεοδομία και
μέχρι την Παρασκευή καταφέρνει πραγματικά να εκδοθεί η
άδεια για το κατάστημα.
Έτος 2017, Αθήνα. Επτά μήνες μετά την ίδρυση του ΕΦΚΑ,
δύο ηλεκτρονικά συστήματα του ίδιου φορέα δεν επικοινωνούν μεταξύ τους και θα πρέπει κάποιος να είναι για δύο ημέρες σε ατελείωτες ουρές και αφού έχει πληρώσει ηλεκτρονικά,
για να λάβει ασφαλιστική ενημερότητα διάρκειας μικρότερης
του ενός μήνα.
Η δίκαιη ανάπτυξη έχει ήδη φτάσει στη χώρα μας.

Διευκρινιστική ΚΥΑ του υπουργείου Εργασίας για συντάξεις μηχανικών, δικηγόρων και γιατρών
«Για την αναπροσαρμογή των ήδη καταβαλλομένων συντάξεων του Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του πρώην ΕΤΑΑ, ως συντάξιμος μισθός ορίζεται
το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας σύνταξης για 45
έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31/5/2016,
δηλαδή το ποσό των 1.146,32 ευρώ» επισημαίνεται σε Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), την οποία υπογράφουν ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και
ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος,
γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Σύμφωνα με την ΚΥΑ, «για την Ειδική

Προσαύξηση του ανωτέρω τομέα, ως συντάξιμος μισθός ορίζεται το ανώτατο ποσό της Ειδικής Προσαύξησης για 45 έτη
ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31/5/2016, δηλαδή το ποσό των 1.524,60 ευρώ. Για τον Τομέα Σύνταξης και
Ασφάλισης Υγειονομικών του πρώην ΕΤΑΑ, ως συντάξιμος
μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας
σύνταξης για 39 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί
την 31/5/2016, δηλαδή το ποσό των 1.562,10 ευρώ. Για τον
Τομέα Ασφάλισης Νομικών του πρώην ΕΤΑΑ, ως συντάξιμος
μισθός ορίζεται το ποσό της ανώτατης προβλεπόμενης κύριας

σύνταξης για 40 έτη ασφάλισης, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την 31/5/2016, δηλαδή το ποσό των 1.232,09 ευρώ. Ως
ασφάλιστρο της Ειδικής Προσαύξησης για τον Τομέα Σύνταξης Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων του πρώην ΕΤΑΑ λαμβάνεται υπόψη το προβλεπόμενο από το άρθρο 4
παρ. 2 του ν. 3518/2006 ποσοστό ασφάλισης, όπως ίσχυε την
31/12/2015, δηλαδή ασφάλιστρο ύψους 12%. Ως ασφάλιστρο για τον Κλάδο Μονοσυνταξιούχων του Τομέα Σύνταξης
και Ασφάλισης Υγειονομικών του πρώην ΕΤΑΑ λαμβάνεται
υπόψη ποσοστό 10%».
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«Fake news, μια επικίνδυνη στρατηγική» - άρθρο Προέδρου ΤΕΕ
Γ. Στασινού στην εφημερίδα «Καθημερινή».
Άρθρο του Προέδρου του ΤΕΕ Γιώργου Στασινού με τίτλο «Fake
news, μια επικίνδυνη στρατηγική» δημοσίευσε η εφημερίδα
«Καθημερινή». Το άρθρο έχει ως εξής: Ένα τεράστιο πρόβλημα
που θα πρέπει να αντιμετωπιστεί παγκοσμίως τα επόμενα χρόνια είναι τα fake news. Τεράστιες εταιρείες και οργανισμοί ασχολούνται με το πώς θα επαληθεύουν αν μία είδηση είναι αληθινή
ή όχι. Γιατί ασχολούνται όμως τόσο έντονα με αυτό το ζήτημα
πλέον; Πολύ απλά, διότι η πληροφόρηση μέσω του Διαδικτύου
είναι καταιγιστική και μπορεί να είναι και ανώνυμη. Δηλαδή, κάποιος γράφει κάτι ψευδές ή ημιαληθές και ταυτόχρονα κανένας
δεν τιμωρείται για τη ζημιά που μπορεί να προκαλέσει. Το γεγονός ότι κάποιος ανώνυμα παραπληροφορεί τους αναγνώστες
με οποιονδήποτε σκοπό και δεν μπορεί να βρεθεί ποιος είναι,
αποτελεί τη μία πτυχή του προβλήματος. Η άλλη πτυχή είναι ότι
ένας επώνυμος αναφέρει μία όχι αληθή είδηση, γνωρίζοντας
ότι, λόγω της δυνατότητας που του δίνεται να διαδοθεί πολύ
γρήγορα η πληροφορία, θα πετύχει να σχηματιστεί μία άποψη
στην πλειοψηφία των αναγνωστών, που ανεξάρτητα αν δεν
εκφράζει την αλήθεια, θα κυριαρχήσει. Αυτό είναι και το πιο
επικίνδυνο στην εποχή μας. Δηλαδή, το να έχει ως στρατηγική
κάποιος τη διάδοση μη αληθών ειδήσεων, ώστε να κερδίσει οι-

κονομικά ή πολιτικά οφέλη. Για να γίνω πιο σαφής θα περιγράψω ένα θεωρητικό παράδειγμα. Ανακοινώνει ο πρωθυπουργός
μιας ευρωπαϊκής χώρας τον Ιούλιο του 2017 ότι η απορρόφηση
του ΕΣΠΑ φτάνει για πρώτη φορά στη χώρα το 100%. Ας υποθέσουμε ταυτόχρονα ότι η αληθινή απορρόφηση του ΕΣΠΑ
τον Ιούλιο του 2017 είναι 9%. Άλλωστε, δεν θα μπορούσε, όσο
αποτελεσματική κι αν είναι μία κυβέρνηση, να φτάσει το 100%
πριν από τον τελευταίο χρόνο του προγράμματος. Οι κάτοικοι
στα χωριά τns περιφέρειας που δεν έχουν σχετικές γνώσεις, και
παρακολούθησαν στις ειδήσεις των τηλεοπτικών καναλιών τον
πρωθυπουργό να λέει κάτι τέτοιο, θεωρούν ότι όντως έχει καταφέρει ένα θαύμα. Ακόμη και αν στη συνέχεια οι τεχνοκράτες
ενημερώσουν ότι το αληθινό ποσοστό είναι 9%, ελάχιστοι από
τους πολίτες θα το μάθουν και ακόμη πιο λίγοι θα πιστέψουν
ότι ένας πρωθυπουργός θα μπορούσε να παραπληροφορήσει
για ένα τέτοιο ζήτημα. Γιατί ενώ δύσκολα ο πολίτης θα πιστέψει
μία υπόσχεση για το μέλλον, πολύ εύκολα θα δεχθεί μία τέτοια
πληροφορία από τον πρωθυπουργό. Έτσι πάνω στην επικίνδυνη στρατηγική που βασίζεται στην αντίληψη ότι θα διαδίδω
μη αληθείς, ευχάριστες ειδήσεις στους πολίτες, χτίζεται πλέον η
καριέρα νέων πολιτικών που δεν έχουν αξίες, αρχές και όρια.

Θα αναφέρω και ένα άλλο θεωρητικό παράδειγμα που σχετίζεται με οικονομικά και όχι πολιτικά οφέλη. Ανακοινώνεται από
έναν χρηματοοικονομικό φορέα ότι οι αξίες των ακινήτων σε
μία χώρα έπεσαν κατά 30%. Αυτό σημαίνει ότι αν κάποια από
αυτά αποτελούσαν εγγυήσεις για αντίστοιχο δάνειο, τότε αυτά
τα δάνεια δεν έχουν αντίστοιχες εξασφαλίσεις με όποια συνέχεια
μπορεί να έχει το παραπάνω γεγονός.
Αν ο φορέας που ανακοινώνει τα αποτελέσματα έχει όφελος
από μία τέτοια ανακοίνωση και ταυτόχρονα δεν βασίζεται σε
επιστημονική τεκμηρίωση ή σε αντικειμενικά στοιχεία, τότε
και αυτός εκμεταλλεύεται κάποια μη αληθή είδηση. Η αξία της
πληροφόρησης της αλήθειας είναι και θα είναι στο μέλλον πολύ
μεγάλη. Γι΄ αυτόν τον λόγο θα πρέπει οι πολίτες να εκπαιδευτούν
να αναζητούν την πληροφόρηση από οργανισμούς που δεν
έχουν κάποιο όφελος από την ίδια την πληροφορία που δίνουν.
Τα λεγάμενα fake news έχουν μπει στην καθημερινότητά μας,
όχι απλά σαν μη αληθείς ειδήσεις, αλλά σαν μέσο μιας οργανωμένης στρατηγικής σε κάθε επίπεδο. Μιας στρατηγικής που
υπονομεύει την ίδια την ουσία της δημοκρατίας, εμπεδώνοντας
ένα κλίμα αναξιοπιστίας θεσμών και διαδικασιών. Κάποιος πρέπει να το σταματήσει...

Έως την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2017 η νέα προθεσμία υποβολής δηλώσεων
φόρου εισοδήματος
Παρατείνεται μέχρι την ερχόμενη Παρασκευή (21 Ιουλίου
2017) η προθεσμία για την υποβολή των δηλώσεων φόρου
εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων αντί για την
ερχόμενη Δευτέρα ( 17 Ιουλίου) που προέβλεπε η τρέχουσα
προθεσμία. Την παράταση αποφάσισε το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ολόκληρη η ανακοίνωση
του υπουργείου Οικονομικών με τις οδηγίες είναι η ακόλουθη: «Αναφορικά με τα θέματα και τα πολλαπλά ερωτήματα
που έχουν προκύψει και αφορούν στις δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος των κατά κύριο επάγγελμα αγροτών, το υπουργείο Οικονομικών και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων
ενημερώνουμε για τα παρακάτω: Οι κωδ. αριθμοί 037-038
της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος προσυμπληρώνονται,
σύμφωνα με το ηλεκτρονικό αρχείο που αποστέλλεται στη
Δ.ΗΛΕ.Δ. από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥπΑΑΤ), με το οποίο γνωστοποιείται στην ΑΑΔΕ ποιοι φορολογούμενοι πληρούν τα
κριτήρια χαρακτηρισμού ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες.
Α. Οι πολίτες που δεν έχουν μέχρι σήμερα υποβάλει δήλωση
φορολογίας εισοδήματος, διότι θεωρούν ότι εσφαλμένα δεν
απεικονίζονται ως κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, πρέπει σε
κάθε περίπτωση να υποβάλουν εμπρόθεσμη δήλωση. Ακολούθως, οφείλουν να προβούν στις ενέργειες που θα τους
υποδειχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ για τη δι-

όρθωση της εικόνας τους στα αρχεία του Υπουργείου αυτού,
τα οποία θα αποστέλλονται επικαιροποιημένα στη Διεύθυνση
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Δ.ΗΛΕ.Δ.). Κατόπιν λήψης του
αρχείου αυτού, η ΔΗΛΕΔ θα αποστείλει ηλεκτρονική ειδοποίηση στους πολίτες που θα συμπεριλαμβάνονται στα επικαιροποιημένα αρχεία, ενημερώνοντάς τους για τη δυνατότητα
υποβολής τροποποιητικής δήλωσης ηλεκτρονικά, χωρίς
υποχρέωση προσκόμισης δικαιολογητικών στη Δ.Ο.Υ.. Συναφώς, για λόγους χρηστής διοίκησης η ΑΑΔΕ εισηγήθηκε στο
Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αποδέχθηκε να προτείνει
νομοθετική διάταξη, με την οποία τροποποιητικές δηλώσεις
που θα υποβληθούν για τον παραπάνω λόγο από 1-8-2017
μέχρι την 31-10-2017 θα θεωρούνται εμπρόθεσμες, εφόσον
η αρχική δήλωση έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα. Σε περίπτωση
που ο πολίτης κάνει αρχική δήλωση με επιφύλαξη, διότι θεωρεί ότι εσφαλμένα δεν έχει προσυμπληρωθεί στη δήλωσή
του ο κωδ. αριθμός 037 – 038, προκειμένου για την ορθή εκκαθάριση της φορολογικής του δήλωσης, υποχρεούται, εντός
90 ημερών από την υποβολή της, να προσκομίσει στη ΔΟΥ
βεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία του ΥπΑΑΤ ότι είναι
κατά κύριο επάγγελμα αγρότης. Μετά την τυχόν άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, οι ΔΟΥ θα προβαίνουν σε εκκαθάριση μη λαμβάνοντας υπόψη την επιφύλαξη, σύμφωνα
με την κείμενη νομοθεσία. Β. Οι φορολογούμενοι που έχουν

υποβάλει εμπρόθεσμη αρχική ή τροποποιητική δήλωση μέχρι
την 29/06/2017 (ημερομηνία κατά την οποία η εκκαθάριση
προσαρμόστηκε στις διατάξεις του ν. 4474/2017) και ο κωδ.
αριθμός 037 – 038 ήταν συμπληρωμένος κατά το χρόνο υποβολής της δήλωσης αυτής, θα λάβουν ηλεκτρονική ειδοποίηση με οδηγίες για να ελέγξουν την επικαιροποιημένη εικόνα
τους στο Taxisnet και τυχόν μεταβολή της φορολογικής τους
υποχρέωσης με βάση την εικόνα αυτή. Σε καταφατική περίπτωση, υποχρεούνται να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση. Για λόγους χρηστής διοίκησης, η ΑΑΔΕ εισηγήθηκε στο
Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο αποδέχθηκε να προτείνει
νομοθετική διάταξη, σύμφωνα με την οποία εφόσον η τροποποιητική δήλωση για τον ανωτέρω λόγο υποβληθεί από
1-8-2017 μέχρι την 31-10-2017, θα θεωρείται εμπρόθεσμη.
Δεδομένου ότι την 13/7/2017 το απόγευμα η ΑΑΔΕ έλαβε ένα
ακόμα επικαιροποιημένο αρχείο από το ΥπΑΑΤ, προκειμένου
να δοθεί εύλογος χρόνος στους φορολογούμενους να εκπληρώσουν ορθά την υποχρέωση υποβολής φορολογικής δήλωσης, η ΑΑΔΕ εισηγήθηκε προς το Υπουργείο Οικονομικών
το οποίο και αποδέχθηκε την παράταση της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων ΦΕΦΠ (Φόρος Εισοδήματος Φυσικών
Προσώπων) μέχρι και την Παρασκευή 21-7-2017. Παράταση
μέχρι την ίδια ημερομηνία θα δοθεί και για τις δηλώσεις ΦΕΝΠ
(Φόρος Εισοδήματος Νομικών Προσώπων)».
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Πάνω από 300 εκατ. ευρώ σε δικαιούχους για την εφαρμογή του ΠΑΑ
σε δασικού χαρακτήρα επεμβάσεις
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ εκδόθηκε η Κοινή
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β΄ 2380) των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελου Αποστόλου και
του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
Σωκράτη Φάμελλου με την οποία ορίζεται η Γενική Διεύθυνση
Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος
του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας ως Ενδιάμεσος
Φορέας Διαχείρισης και εκχωρούνται σε αυτήν από την Ειδική
Υπηρεσία Διαχείρισης του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 οι κατάλληλες αρμοδιότητες. Με την ΚΥΑ αυτή
καθορίζεται ότι η Γενική Διεύθυνση Δασών του ΥΠΕΝ θα έχει
την αρμοδιότητα για τα παρακάτω μέτρα του ΠΑΑ, συνολικής
δαπάνης 301.268.200 €, τα οποία, μεταξύ άλλων, διάφοροι
δικαιούχοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να ενισχύσουν
την δραστηριότητά τους στον πρωτογενή τομέα της χώρας.
1. Μ08 – Επενδύσεις στην ανάπτυξη δασικών περιοχών και
στη βελτίωση της βιωσιμότητας των δασών. 1.1. ΜΕΤΡΟ 8.1
«Στήριξη για δάσωση/δημιουργία δασικών εκτάσεων» – 81,8

εκατ. €. 1.2. ΜΕΤΡΟ 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά
συστήματα» – 21,3 εκατ. €. 1.3. ΜΕΤΡΟ 8.3 «Πρόληψη ζημιών
σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών, φυσικών καταστροφών
και καταστροφικών συμβάντων» – 59,2 εκατ €. 1.4. ΜΕΤΡΟ 8.4
«Αποκατάσταση ζημιών σε δάση εξαιτίας δασικών πυρκαγιών,
φυσικών καταστροφών και καταστροφικών συμβάντων» –
101,7 εκατ. €. 1.5. ΜΕΤΡΟ 8.6 «Στήριξη για επενδύσεις σε δασοκομικές τεχνολογίες και στη μεταποίηση, διακίνηση και εμπορία
δασικών προϊόντων» – 27,2 εκατ. €. 2. Μ12 – Ενισχύσεις στο
πλαίσιο του Natura 2000 και της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα. 2.1. ΜΕΤΡΟ 12.2 «Χορήγηση αντισταθμιστικής ενίσχυσης
σε δασικές περιοχές του δικτύου Natura 2000» – 10 εκατ. €.
Οι δυνητικοί δικαιούχοι των παραπάνω κονδυλίων είναι: •
Φυσικά πρόσωπα (Ιδιώτες κάτοχοι και διαχειριστές γης) • Νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου • Ενώσεις • Δήμοι ή ενώσεις
δήμων • Περιφέρειες • Διαχειριστές δημόσιας ή ιδιωτικής γης.
Πρέπει να σημειωθεί ότι το Μέτρο 8.1 ενεργοποιείται ξανά για
πρώτη φορά μετά το 2006, ένα μέτρο αναγκαίο και σημαντικό

για τη δάσωση της χώρας, την αντιμετώπιση του φαινομένου
της κλιματικής αλλαγής και των υποχρεώσεών μας μελλοντικά
στο LULUCF. Για πρώτη φορά, επίσης, ενεργοποιείται στη χώρα
μας και το Μέτρο 8.2 «Ενίσχυση για γεωργοδασοκομικά συστήματα», το οποίο αποτελεί την υλοποίηση των προτάσεων του
επιστημονικά σύγχρονου τομέα της Αγροδασοπονίας, ο οποίος
διαρκώς εξελίσσεται διεθνώς τα τελευταία χρόνια. Πρώτη φορά
θα ενεργοποιηθεί και το Μέτρο 12.2, ενώ, τέλος, νέες δράσεις
εφαρμόζονται για τα Μέτρα 8.3 και 8.4, όπως η αποκατάσταση
δασικών υποδομών, η εγκατάσταση εξοπλισμού για την παρακολούθηση εμφάνισης παθογόνων οργανισμών, ενώ χρηματοδοτούνται και οι δαπάνες ειδικών δασοκομικών χειρισμών
για την πρόληψη της εξάπλωσής τους. Το επόμενο διάστημα
αναμένεται η έκδοση των εφαρμοστικών της ΚΥΑ υπουργικών
αποφάσεων που θα καθορίσουν τις απαραίτητες διαδικασίες
για την πλήρη εφαρμογή των παραπάνω μέτρων και την διευκόλυνση των πολιτών που επιθυμούν να τα εφαρμόσουν.

Ξεκινάει η κατασκευή της μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων στην Ήπειρο
Την τρέχουσα εβδομάδα θα υπογραφεί, άνευ απροόπτου, η σύμπραξη Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων της Ηπείρου με ανάδοχο την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Το γεγονός αυτό θα οδηγήσει στην εγκατάσταση του
αναδόχου στο έργο, με την κατασκευαστική περίοδο να είναι 18
μήνες. Σύμφωνα με το capital.gr η μονάδα επεξεργασίας απορριμμάτων, προϋπολογισμού 49 εκατ. ευρώ, έχει δυναμικότητα
105 χιλιάδων τόνων, ενώ το κόστος (χωρίς ΦΠΑ) επεξεργασίας
ανά τόνο ανέρχεται σε 40,86 ευρώ. Για το έργο έχει εξασφαλιστεί
χρηματοδότηση από πόρους του ΕΣΠΑ 2014-2020 στο πλαίσιο
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών,
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη». Το υπόλοιπο της χρηματοδότησης, της τάξης των 25 εκατ. ευρώ, θα προέλθει από ίδια
κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό (Alpha bank).
-To ΣΔΙΤ Πελοποννήσου. Βέβαια, τα βλέμματα είναι στραμμένα
στο πότε θα συμβασιοποιηθεί το ΣΔΙΤ Πελοποννήσου, με το
πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων και των παράνομων

χωματερών να είναι χρόνιο. Με τους δημάρχους της περιφέρειας Πελοποννήσου να παραμένουν χωρισμένοι σε στρατόπεδα
υπέρ και κατά του έργου, η θέσπιση νομοθετικής πρωτοβουλίας από την κεντρική κυβέρνηση, προκειμένου το έργο να
«ξεπαγώσει” είναι απαραίτητη, όπως αναφέρουν παράγοντες
της αγοράς. Αλλά και ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης
Μίχας ζήτησε από την κυβέρνηση να λάβει αποφάσεις. «Όταν
έχουμε πάει δύο φορές στο Μαξίμου και έχουμε συνεδριάσει 40
φορές, η κυβέρνηση έχει την ευθύνη και να πάρει τις αποφάσεις,
δηλαδή να νομοθετήσει” ανέφερε χαρακτηριστικά. Παρόλα
αυτά, πριν από μερικές ημέρες η Περιφερειακή Ένωση Δήμων
Πελοποννήσου, πέντε Δήμοι, τρία Σωματεία και δύο πολίτες
προσέφυγαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) ζητώντας να
ακυρωθεί ως παράνομη η υπουργική απόφαση με την οποία
κυρώνεται η έγκριση του περιφερειακού σχεδίου διαχείρισης
αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ωστόσο, με αποφάσεις τους, το Ελεγκτικό Συνέδριο (Ε’ Κλιμάκιο, Στ΄

Τμήμα) και το Συμβούλιο της Επικρατείας έχουν εγκρίνει, το
διαγωνισμό, τους περιβαλλοντικούς όρους και τη σύμβαση
του έργου. Πάντως, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης
έχει ξεκινήσει τη διαδικασία εξασφάλισης χρηματοδότησής
μέσω του ΕΣΠΑ 2014-2020. Σύμφωνα με απόφαση ξεκινάει η
προετοιμασία φακέλου αίτησης μεγάλου έργου και μελέτης κόστους οφέλους για να ενταχθεί και να χρηματοδοτηθεί στο ΕΠ
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη”.
Σημειώνεται ότι το έργο είναι προϋπολογισμού 150 εκατ. ευρώ,
έχει δυναμικότητα 200 χιλιάδων τόνων και περιλαμβάνει την
κατασκευή τριών μονάδων επεξεργασίας, 3 χώρων υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων, 2 σταθμών μεταφόρτωσης, την
λειτουργία και συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων
και την μεταφορά απορριμμάτων από τους ΣΜΑ στους ΧΥΤΥ.
Το κόστος επεξεργασίας ανά τόνο θα διαμορφωθεί 69,13 ευρώ.

Διαδικτυακή πλατφόρμα εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων από το επιμελητήριο Ρεθύμνου
Διαδικτυακή πλατφόρμα, εργαλείο εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των ενδιαφερομένων επιχειρήσεων στο Ρέθυμνο, σχετικά με τα διαθέσιμα
χρηματοδοτικά μέσα ξεκίνησε το επιμελητήριο του νομού.
Πρόκειται για μία υπηρεσία στην ηλεκτρονική διεύθυνση
http://investmenttools.uhc.gr/ , που στόχο έχει την αξιοποίηση των επενδυτικών προγραμμάτων από τις Ελληνικές επιχειρήσεις, μέσω της παροχής υπηρεσιών πληροφόρησης και
ενημέρωσης στο πλαίσιο των ανταποδοτικών υπηρεσιών των
Επιμελητηρίων προς τα μέλη τους, τα οποία όμως είναι ταμειακά ενήμερα. Η διαδραστική αυτή πλατφόρμα θα επεκτείνει την
υπάρχουσα γενική πληροφόρηση και θα συμπεριλάβει και θα
διαχέει εξειδικευμένη επιχειρηματική πληροφόρηση προς τις

επιχειρήσεις για την αξιοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων
και προγραμμάτων απασχόλησης. Μέσω του συγκεκριμένου
έργου, μεταξύ άλλων, θα υπάρχει άμεση τροφοδότηση της
πλατφόρμας με όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμματα απασχόλησης και με όλες τις προϋποθέσεις ένταξης σ’
αυτά. Παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα του χρήστη-επιχειρηματία, με εύκολο και απλό τρόπο, να συμπληρώνει - ανανεώνει
τα χαρακτηριστικά της επιχείρησής του (επιχειρηματικό προφίλ)
και με το πάτημα ενός κουμπιού, να ενημερώνεται για επενδυτικά προγράμματα που ταιριάζουν στο προφίλ της επιχείρησής
του. Σύμφωνα με το επιμελητήριο είναι ένα «έξυπνο» σύστημα
ταυτοποίησης του προφίλ της επιχείρησης και της επιθυμητής
από αυτή επένδυσης με τα διαθέσιμα (στην πλατφόρμα) προ-

γράμματα, η χρήση της συγκεκριμένης πλατφόρμας θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια των Ελληνικών
επιχειρήσεων, ενώ γίνεται και αυτόματη ενημέρωση της πλατφόρμας, με τους ΚΑΔ της επιχείρησης, που είναι δηλωμένοι στο
ΓΕΜΗ, και αποτελεί βασικό κριτήριο για την ένταξη της επιχείρησης σε κάποιο επενδυτικό πρόγραμμα. Σε κάθε περίπτωση ο
χρήστης-επιχειρηματίας θα ενημερώνεται στο e-mail του, για
τα νέα επενδυτικά προγράμματα που εισάγονται στην πλατφόρμα, τα οποία ενδεχομένως να ταιριάζουν στο προφίλ της
επιχείρησης, καθώς επίσης και για τις νέες προϋποθέσεις ένταξης
σε αυτά π.χ. την ηλικία του επιχειρηματία κλπ.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αύξηση της επιχορήγησης για τα χαμηλά εισοδήματα στο νέο
«Εξοικονομώ» δηλώνει ο ΥΠΕΝ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
«Το νέο «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», που εκτιμούμε ότι θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο, αυξάνει το ποσοστό
επιχορήγησης για τη χαμηλή και μεσαία εισοδηματική τάξη, με τη δημιουργία έξι εισοδηματικών
κατηγοριών, που συνδέονται με τα κοινωνικά και οικονομικά χαρακτηριστικά των ωφελουμένων»,
δηλώνει στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στον Ηλία Παλιαλέξη, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «δίνουμε τη
δυνατότητα συμμετοχής με ίδια κεφάλαια, με την κατάργηση της προϋπόθεσης τραπεζικού δανεισμού, για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα και απλοποιούμε τη διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα,
με τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης». Όπως κάνει γνωστό ο κ. Σταθάκης, «ο
συνολικός προϋπολογισμός του νέου «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», συμπεριλαμβανομένης της ίδιας
συμμετοχής, αναμένεται να ανέλθει συνολικά στα 500 εκ. ευρώ». Όσον αφορά τη μη εξασφάλιση
πόρων για τις ήδη ενταγμένες αιτήσεις του προηγούμενου προγράμματος «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», ο υπουργός, στη δήλωσή του, ξεκαθαρίζει ότι «κληθήκαμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα
που μας κληροδότησαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις και καταφέραμε να εξασφαλίσουμε 75 εκατ.
ευρώ για 8.518 από τις εκκρεμείς αιτήσεις. Τώρα, σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και
Ανάπτυξης, εξασφαλίζουμε επιπλέον 58 εκατ. ευρώ, ώστε να καλύψουν περίπου άλλες 7.000 εκκρεμείς αιτήσεις. Με συντονισμένες προσπάθειες καλύπτουμε σχεδόν το 50% των περίπου 35.000
δικαιούχων, οι οποίοι δε στάθηκε δυνατόν να ενταχθούν στο προηγούμενο πρόγραμμα, λόγω εξάντλησης των σχετικών κονδυλίων ήδη από το 2014». Καταλήγοντας ο υπουργός ΠΕΝ, υπογραμμίζει ότι «η ενεργειακή εξοικονόμηση στον κτιριακό τομέα είναι πολύ περιορισμένη στην Ελλάδα, και
αυτό κατά την άποψη μας οφείλεται στο ότι δεν έγιναν σοβαρά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση
τα τελευταία χρόνια. Και επισημαίνει ότι «η εξοικονόμηση ενέργειας είναι το νέο μεγάλο κεφάλαιο, το
οποίο θέλουμε να ανοίξουμε και για αυτό την ενσωματώνουμε στον ενεργειακό μας σχεδιασμό ως
«καύσιμο», ισοδύναμο με τις ΑΠΕ».
-Οι προϋποθέσεις ένταξης στο «Εξοικονομώ ΙΙ». Επιλέξιμη κατοικία είναι η μονοκατοικία,
η πολυκατοικία ως σύνολο κτηρίου και το μεμονωμένο διαμέρισμα που ικανοποιεί τα ακόλουθα
κριτήρια: -Χρησιμοποιείται ως κατοικία, φέρει οικοδομική άδεια, έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της «Δ» και δεν έχει κριθεί
κατεδαφιστέα.
-Ειδικές Προϋποθέσεις για Πολυκατοικίες. Για να χαρακτηρισθεί μια πολυκατοικία, ως
σύνολο κτηρίου, επιλέξιμη κατοικία θα πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα: Τουλάχιστον το 50%
των ιδιοκτησιών (διαμερίσματα και λοιπές χρήσεις) να χρησιμοποιείται ως κατοικία. Δεν χαρακτηρίζονται όμως ως επιλέξιμες οι ιδιοκτησίες που δεν χρησιμοποιούνται για κατοικία (π.χ. κατάστημα
στο ισόγειο κτηρίου). Μετά από απόφαση γενικής συνέλευσης, υποβάλλεται σχετική αίτηση από

εκπρόσωπο του συνόλου των ιδιοκτητών των διαμερισμάτων με στοιχεία σχετικά με την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του κτηρίου, καθώς και επιμέρους αιτήσεις από καθένα από
τους ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που επιθυμούν να ενταχθούν στο Πρόγραμμα. Υποβάλλεται Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης που αφορά συνολικά στο μέρος του κτηρίου που χρησιμοποιείται
ως κατοικία. Στην περίπτωση αίτησης πολυκατοικίας ως σύνολο κτηρίου, ισχύουν επιπλέον τα εξής:
-εφόσον πληρούνται τα εισοδηματικά κριτήρια της κατηγορίας 1,2 ή 3 τουλάχιστον από το 50%
των ιδιοκτησιών, οι ιδιοκτήτες διαμερισμάτων που βάσει των εισοδημάτων τους εμπίπτουν στην
κατηγορία 4 εντάσσονται στην κατηγορία 3, και οι ιδιοκτήτες με εισοδήματα υψηλότερα αυτών
της κατηγορίας 4, εντάσσονται στην κατηγορία 4. Σε διαφορετική περίπτωση, ο κάθε ιδιοκτήτης
εντάσσεται στην κατηγορία που αντιστοιχεί στο εισόδημά του. -Οι ιδιοκτήτες που δεν εντάσσονται
στο πρόγραμμα συμμετέχουν στην υλοποίηση των δηλωθέντων παρεμβάσεων με ίδια κεφάλαια.
-Τελικοί αποδέκτες / Τελικοί Ωφελούμενοι - Ποσοστά ενίσχυσης. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που: α. έχουν δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή
ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία. β. πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια των κατηγοριών
του παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1).

-Ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός - Μορφή και ποσοστά ενίσχυσης. Ο επιλέξιμος προϋπολογισμός ανά αίτηση τελικού αποδέκτη/ τελικού Ωφελούμενου δεν μπορεί να υπερβαίνει
τα 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατοικίας με μέγιστο τις 25.000 ευρώ συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. (επιλέξιμος προϋπολογισμός παρεμβάσεων). Επιπλέον, καλύπτεται από το Πρόγραμμα,
υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού στόχου του Προγράμματος: α. το κόστος, που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. β. η αμοιβή του συμβούλου έργου. Ο τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός καθορίζεται
βάσει των προσκομισθέντων παραστατικών δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επιλέξιμο
προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής καθώς και τα ανώτατα όρια επιλέξιμων δαπανών ανά
κατηγορία δαπάνης του προγράμματος.

Υδροπλάνα: Το καλοκαίρι χάθηκε, αλλά το νομοσχέδιο είναι έτοιμο
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Δ. Δεβελέγκου στο capital.gr ενώ η
φετινή καλοκαιρινή περίοδος χάθηκε για τις εταιρείες που σχεδιάζουν να υλοποιήσουν μεταφορές με υδροπλάνα, ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης ανέφερε σε πρόσφατη συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής
Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π) ότι εντός των προσεχών ημερών κατατίθεται στη Βουλή το σχέδιο νόμο για τα υδατοδρόμια. Όπως
είπε, διευθετήθηκαν και οι τελευταίες εκκρεμότητες. Ειδικότερα,
μετά την αναγκαία εναρμόνιση του νομοσχεδίου για τα υδατοδρόμια με τις διατάξεις του νόμου για την αναδιάρθρωση της
ΥΠΑ, ούτως ώστε να περιληφθούν και θέματα υδροπλάνων,
την ενσωμάτωση παρατηρήσεων από τη δημόσια διαβούλευση και την επίλυση διαδικαστικών ζητημάτων, πρόσφατα η
αρμόδια Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Κινητικότητας της

Ε.Ε. άναψε το πράσινο φως. Το νομοσχέδιο, όπως έχει αποκαλύψει το Capital.gr, προβλέπει, μεταξύ άλλων, αποζημίωση
για δαπάνες που έχουν υλοποιήσει ιδιώτες για μελέτες ίδρυσης
υδατοδρομίων. Το μόνο βέβαιο είναι ότι και η φετινή σεζόν για
τα υδροπλάνα έχει χαθεί, ενώ οι εξαγγελίες περισσεύουν. Τον
Δεκέμβριο του 2016, το υπουργείο Υποδομών διέρρεε ότι αρχές
της χρονιάς θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για τα ελληνικά υδατοδρόμια που θα ξεκλειδώσει τις πτήσεις με υδροπλάνα. Επίσης,
ο υφυπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Νεκτάριος
Σαντορινιός εξήγγειλε, στις 28 Ιανουαρίου (σε συνέντευξή του
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ), ότι το καινούργιο νομικό πλαίσιο θα ψηφιστεί
από τη Βουλή, ενδεχομένως, μέσα στον Φεβρουάριο! «Το 2016
πρέπει να λειτουργήσουν τα υδροπλάνα και το Υπουργείο θα
στηρίξει όλες τις επενδυτικές πρωτοβουλίες στον τομέα των

υδροπλάνων όπου μπορούν να δώσουν ώθηση στα νησιά, να
δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας και να κάνουν πιο εύκολη
τη σύνδεση της ηπειρωτικής χώρας με δύσκολους συγκοινωνιακά προορισμούς” είχε δηλώσει τον Δεκέμβριο του 2015 ο τότε
υφυπουργός Υποδομών Παναγιώτης Σγουρίδης. Όλα αυτά όταν
έχουν περάσει περισσότερα από τέσσερα χρόνια από τον Απρίλιο
του 2013, οπότε δημοσιεύθηκε ο Ν.4146 για τις στρατηγικές και
ιδιωτικές επενδύσεις που προέβλεπε την επιτάχυνση των αδειοδοτήσεων για τα υδροπλάνα. Μέχρι σήμερα, η ελληνική πολιτεία
έχει αδειοδοτήσει μόλις τρία υδατοδρόμια σε Κέρκυρα, Παξούς
και Πάτρα, ενώ, σύμφωνα με εξαγγελίες του Δεκεμβρίου 2015,
μέχρι τον Φεβρουάριο του 2016 θα έπρεπε να είχαν αδειοδοτηθεί
10 ή 12 υδατοδρόμια σε όλη τη χώρα...
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Νέο ΕΣΠΑ για τουριστικές επιχειρήσεις - Οι προϋποθέσεις ένταξης
Ώθηση στον τομέα του τουρισμού αναμένεται να δώσει
το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης με ένα νέο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ 2014-2020, ύψους 120 εκατ. ευρώ,
για την ίδρυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα ΕΣΠΑ βρίσκεται στα σκαριά και αναμένεται να
βγεί στον «αέρα» μέσα στο φθινόπωρο. Το πρόγραμμα
αυτό έχει ως στόχο να ενισχυθούν επενδυτικά σχέδια
που αφορούν στη δημιουργία μικρομεσαίας τουριστικής επιχείρησης και την υποστήριξη της λειτουργίας
της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη. Παράλληλα, επιλέξιμα θα είναι έργα για την ολοκλήρωση
καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και
βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, χωρίς, ωστόσο, να
έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση. «Εμφαση θα
δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και συμβάλλουν
ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου
τουριστικού προϊόντος της χώρας», όπως τονίζεται από
το υπουργείο.

-Δικαιούχοι – ενισχύσεις: Αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα θα μπορούν να υποβάλλουν νέες πολύ μικρές,
μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε συγκεκριμένους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ),
οι οποίοι θα προσδιοριστούν στη σχετική πρόσκληση.
Ο προϋπολογισμός για κάθε επενδυτικό σχέδιο που θα
κατατεθεί πρέπει να κυμαίνεται από 80.000 έως και
400.000 ευρώ. Το δε ποσοστό επιδότησης θα καλύπτει
το 40% του κόστους, ενώ σε περίπτωση που στο σχέδιο
περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα
φτάνει το 50%. Με αυτά τα δεδομένα, ενδεικτικά αναφέρεται πως ένα έργο ύψους 100.000 ευρώ, το οποίο
θα πληροί τις προδιαγραφές που θέτει το πρόγραμμα,
θα μπορέσει να διεκδικήσει επιδότηση από 40.000 έως
50.000 ευρώ (μισθολογικό κόστος). Τη διαφορά για την
ολοκλήρωση της επένδυσης θα κληθεί να την καλύψει ο
ίδιος ο επενδυτής (π.χ. δανεισμός, κεφάλαια δικαιούχου
κ.λπ.). Στο πλαίσιο του προγράμματος, σύμφωνα με ρεπορτάζ του «Ελεύθερου Τύπου», οι δικαιούχοι θα μπορούν να κάνουν χρήση του «Ανοιχτού Καταπιστευτικού

Λογαριασμού», του λεγόμενου escrow account. Πρόκειται για ένα «μηχανισμό» που εξασφαλίζει πρόσβαση σε
ποσό ίσο με την προκαταβολή που δικαιούνται, χωρίς
να απαιτείται η υποβολή εγγυητικής επιστολής.
-Προϋπολογισμός: Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, ο προϋπολογισμός της δράσης
ανέρχεται σε 120 εκατ. ευρώ. Ποσό που αφορά στη
δημόσια δαπάνη. Από εκεί και πέρα, ο συνολικός προϋπολογισμός αναμένεται να διαμορφωθεί κοντά στα
266,6 εκατ. ευρώ, όταν συνυπολογιστούν δηλαδή και τα
χρήματα που θα βάλει ο δικαιούχος για την ολοκλήρωση της επένδυσης. Υπενθυμίζεται πως η συγκεκριμένη
δράση, βάσει του αρχικού σχεδιασμού του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ήταν να «τρέξει» μέσα
στο πρώτο τρίμηνο του 2017. Ωστόσο, το παραπάνω
χρονοδιάγραμμα δεν τηρήθηκε, κυρίως λόγω των παρατεταμένων καθυστερήσεων που καταγράφηκαν στις
διαπραγματεύσεις κυβέρνησης-θεσμών για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης.

Παραδόθηκε στην κυκλοφορία ο Κάθετος Άξονας της Εγνατίας Οδού «ΣιάτισταΚρυσταλλοπηγή»
Την Παρασκευή παραδόθηκε σε πλήρη λειτουργία και
ανάπτυξη ο Κάθετος Άξονας «Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή».
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Εγνατία οδός αποκτά ένα
ακόμη κάθετο άξονα, ο οποίος θα αναβαθμίσει τόσο τις
διεθνείς μεταφορές όσο και την ασφάλεια των μετακινήσεων, ενώ θα συμβάλλει αποφασιστικά στην ανάπτυξη
του νομού Καστοριάς αλλά και της ευρύτερης περιφέρειας
της Δυτικής Μακεδονίας, στους τομείς της επιχειρηματικότητας, του Τουρισμού και του Εμπορίου. Ο υπουργός
Υποδομών και Μεταφορών Χ. Σπίρτζης, συνοδευόμενος
από τον πρόεδρο της Εγνατίας Οδού Α. Ε κ. Απόστολο
Αντωνούδη, πραγματοποίησε νωρίτερα σύσκεψη στο
Τελωνείο της Κρυσταλλοπηγής, με εκπροσώπους των Περιφερειακών και Τοπικών Αρχών, Βουλευτές και φορείς
της περιοχής, όπου συζήτησε εκτενώς το σχεδιασμό για
την αναβάθμιση των υποδομών και των συνδυασμένων
μεταφορών στη Δυτική Μακεδονία. Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, στόχος της κυβέρνησης είναι: «Περιοχές
όπως είναι η Καστοριά, η Φλώρινα, άλλες περιοχές μας,
στη Θράκη και την Ήπειρο, να σταματήσουν να είναι οι
εσχατιές της χώρας, αλλά να είναι η αρχή της ενδοχώρας
των Βαλκανίων. Προχωράμε για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, για τη δίκαιη ανάπτυξη». Για το
έργο που παραδόθηκε ο υπουργός δήλωσε σχετικά: «Δώσαμε στην κυκλοφορία ένα έργο, τον κάθετο άξονα της
Εγνατίας προς την Κρυσταλλοπηγή. Δυστυχώς δεν υπήρχε ένας ολοκληρωμένος σχεδιασμός για τους κάθετους
άξονες, για τις συνδέσεις που έπρεπε να έχει η Εγνατία, η

οποία είναι ένα πολύ μεγάλο έργο. Ο στόχος μας είναι η
Εγνατία Οδός Α.Ε να συνεχίσει τη δραστηριότητα της στις
υποδομές της Βορείου Ελλάδος. Να ολοκληρωθούν οι
κάθετοι άξονες στην Εγνατία και οι συνδέσεις με όλες τις
παραγωγικές περιοχές της Βορείου Ελλάδος. Το δεύτερο
που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι η προσπάθεια που
κάνουμε να μην έχουμε μόνο την οδική Εγνατία, αλλά να
έχουμε και την σιδηροδρομική Εγνατία μαζί με τις κάθετες
συνδέσεις».
-Κοινωνικοοικονομικά οφέλη: Ο Άξονας «Σιάτιστα
– Κρυσταλλοπηγή» με συνολικό μήκος 72 χιλιομέτρων,
συνδέει την Εγνατία Οδό, μέσω του Ανισόπεδου Κόμβου
Σιάτιστας, με το Συνοριακό Σταθμό Κρυσταλλοπηγής στα
ελληνο-αλβανικά σύνορα. Αποτελεί τμήμα του Αναλυτικού Διευρωπαϊκού Οδικού Μεταφορών Δικτύου (ΔΕΔ-Μ)
επί του ελληνικού εδάφους και η μοναδική εν λειτουργία
οδική σύνδεση με την Αλβανία. Μέσω της σύνδεσής του
με τον Πανευρωπαϊκό Άξονα VIII, ο οποίος διατρέχει την
Αλβανία από δυσμάς προς ανατολάς, εξασφαλίζει την
πρόσβαση προς τα Τίρανα και το Δυρράχιο καθώς και
προς ενδιάμεσους σταθμούς όπως η Κορυτσά, το Πόγραδετς και το Ελμπασάν. Η ολοκλήρωση του Κάθετου Άξονα
Σιάτιστα –Κρυσταλλοπηγή θα συμβάλλει στην ανάπτυξη
του Νομού Καστοριάς αλλά και της ευρύτερης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, παρέχοντας βελτιωμένες υποδομές μεταφορών. Σημαντικά οφέλη αναμένονται στους
παραγωγικούς κλάδους της Περιφέρειας. Η ανάπτυξη και
ο εκσυγχρονισμός των υποδομών μεταφορών αναμένε-

ται να έχει ευνοϊκές συνέπειες για την ανταγωνιστικότητα
του τοπικού παραγωγικού συστήματος. Ιδιαίτερα ωφελούνται οι ασχολούμενοι στους τομείς του εμπορίου, του
τουρισμού και του πολιτισμού, λόγω των πολλαπλασιαστικών ωφελειών που παρέχουν τα διευρωπαϊκά δίκτυα
στην βελτίωση της ελκυστικότητας και συνολικής ανταγωνιστικότητας των περιοχών από όπου διέρχονται. Επίσης ωφελούμενοι είναι οι διερχόμενοι χρήστες της οδού
λόγω του διασυνοριακού χαρακτήρα της και της προοπτικής που παρέχει για την ανάπτυξη των συνδέσεων με τις
χώρες των δυτικών Βαλκανίων και κυρίως την Αλβανία.
Συνοπτικά, τα σπουδαιότερα κοινωνικοοικονομικά οφέλη
από την ολοκλήρωση του άξονα είναι: • Βελτίωση στην
εξυπηρέτηση της διεθνούς ροής κυκλοφορίας από και
προς την Ελλάδα • Διευκόλυνση της ενδοπεριφερειακής
και διασυνοριακής συνεργασίας με ταυτόχρονη άρση της
απομόνωσης στη διασυνοριακή περιοχή • Ανάδειξη του
κομβικού ρόλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στα
Δυτικά Βαλκάνια • Ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και
περαιτέρω ανάπτυξη των Νομών Καστοριάς και Κοζάνης
• Εξοικονόμηση του χρόνου μετακίνησης, λόγω αύξησης
της ταχύτητας κυκλοφορίας. Ο χρόνος διέλευσης ολόκληρου του άξονα μειώνεται κατά 13 λεπτά • Βελτίωση της
οδικής ασφάλειας και μείωση του αριθμού των σοβαρών
τροχαίων ατυχημάτων.
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Έργα ΑΠΕ χάνουν την άδειά τους λόγω μη καταβολής τελών διατήρησης
Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε, τον
Πίνακα των άδειων παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που παύουν
να ισχύουν λόγω μη καταβολής του τέλους διατήρησης δικαιώματος κατοχής Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
για το έτος 2015 κατ΄ εφαρμογή του άρθ. 27 του ν. 4342/2015
(ΦΕΚ Α΄143) και της σχετικής ΑΠΕΗΛ οικ. 180321/01.07.2016
(ΑΔΑ: 6ΦΤΧ4653Π8-132) Απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως τροποποιήθηκε με την ΑΠΕΗΛ/
οικ.182191/18.08.2016 (ΑΔΑ: 61Ψ74653Π8-ΒΓ4). Η υποχρέωση καταβολής ετήσιου τέλους διατήρησης δικαιώματος
κατοχής Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για τους
σταθμούς ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ υπέρ του ειδικού διαχειριστικού

λογαριασμού του άρθρ. 40, ν. 2773/1999 (Α΄286) και άρθρ.
143 ν. 4001/2011 (Α΄179), εξασφαλίζει για ώριμα έργα που
καταβάλλουν το τέλος τη δυνατότητα υλοποίησής τους, ενώ
αποθαρρύνει τη δέσμευση ηλεκτρικού χώρου για έργα που
κατέχουν άδειες, αλλά δεν υλοποιούνται εντός των προθεσμιών που έχουν τεθεί. Οι άδειες παραγωγής για τις οποίες
δεν καταβλήθηκε εμπρόθεσμα στον λογαριασμό της ΛΑΓΗΕ
Α.Ε., το οφειλόμενο ετήσιο τέλος 2015, παύουν αυτοδικαίως
να ισχύουν. Όπως ο νόμος ορίζει, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. κατάρτισε και
ανάρτησε στον δικτυακό της τόπο, πίνακα με τους υπόχρεους,
οι οποίοι δεν κατέβαλαν εμπρόθεσμα το τέλος 2015 και ακολούθως η ΡΑΕ ανάρτησε στον δικτυακό της τόπο πίνακα με τις

αντίστοιχες άδειες παραγωγής που παύουν να ισχύουν. Αντιστοίχως, το ΥΠΕΝ δημοσιοποίησε: Πίνακα 1 με τις άδειες παραγωγής που παύουν να ισχύουν για το σύνολο της εγκατεστημένης ισχύος τους Πίνακα 2 όπου περιλαμβάνονται οι άδειες που
αφορούν σε έργα με άδεια λειτουργίας, για τα οποία η ισχύς
που αναφέρεται στην άδεια παραγωγής είναι μεγαλύτερη από
την αναγραφόμενη στην άδεια λειτουργίας τους, ενώ δεν έχει
καταβληθεί το τέλος διατήρησης που αναλογεί στο τμήμα της
ισχύος για το οποίο δεν έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας. Οι δύο
πίνακε στην ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ www.ypeka.gr

Ήρθαν οι Κινέζοι στον ΑΔΜΗΕ - Ο άνεμος ανανέωσης και τα “ζητήματα” της…
εγκατάστασης
Πρεμιέρα την Παρασκευή στον ΑΔΜΗΕ της παρουσίας της
State Grid καθώς κατέφθασαν στα γραφεία της Ροσινιόλ τα στελέχη του κινεζικού κολοσσού που πλέον αποτελεί στρατηγικό
εταίρο και μέτοχο στο διαχειριστή του συστήματος μεταφοράς
ηλεκτρισμού της χώρας μας. Το energypress.gr γράφει ότι με
βάση τη συμφωνία μετόχων, ένας αριθμός στελεχών (3 μέλη
του ΔΣ, οικονομικός διευθυντής) προέρχονται από την κινεζική
εταιρεία. Ωστόσο εκτός από τα στελέχη της State Gridπου χθες
εγκαταστάθηκαν στα γραφεία του ΑΔΜΗΕ, ένας σημαντικός
αριθμός υπαλλήλων (γραμματείς, μεταφραστές και άλλοι συνεργάτες) που φτάνει ή και ξεπερνά τους 20, εγκαθίσταται στην
εταιρεία. Μάλιστα εκτός από τα θέματα χωροταξίας (τα στελέχη
της State Gridπήραν γραφεία στον ίδιο όροφο με την υπόλοιπη
διοίκηση) στο επόμενο διάστημα θα πρέπει να λυθούν και μια
σειρά από άλλα ζητήματα. Για παράδειγμα υπάρχει το θέμα της
μισθοδοσίας, από που θα γίνεται και εάν βεβαίως τα στελέχη
της State Grid εμπίπτουν στο περίφημο πλαφόν για τις εται-

ρείες του Δημοσίου. Ακόμη ένα ζήτημα αφορά στο κατά πόσο
μπορούν να γίνουν προσλήψεις των συνεργατών των Κινέζων
εκτός ΑΣΕΠ ή εάν θα γίνει κάποια εξωτερική συνεργασία. Εδώ
εγείρεται και ένα ακόμη θέμα αφού όλα τα λειτουργικά έξοδα
του ΑΔΜΗΕ, περιλαμβανομένης και της μισθοδοσίας, εισπράττονται από τις ρυθμιζόμενες χρεώσεις και πρέπει να εγκριθούν
από τη ΡΑΕ. Εκτός όμως από το θέμα της έγκρισης, υπάρχει
πάντα και το θέμα του νόμου που απαγορεύει στις εταιρείες του
Δημοσίου να ξεπεράσουν το 65% της μισθολογικής δαπάνης
του 2009, οπότε σε περίπτωση που “ξεχειλώσουν” τα κόστη,
ένα ακραίο - όχι όμως και αβάσιμο - σενάριο θέλει να επιβάλλονται κάποιες μικρές μειώσεις στους μισθούς των υπολοίπων
εργαζομένων. Τώρα πέρα από τα διαδικαστικά και τα πρώτα
θέματα της εγκατάστασης των εκπροσώπων του νέου στρατηγικού επενδυτή, γεγονός είναι ότι η έλευση των στελεχών της
State Grid σηματοδοτεί τη νέα εποχή για τον ΑΔΜΗΕ, ο οποίος
φιλοδοξεί να αναδειχθεί σε ισχυρό πυλώνα του ενεργειακού

συστήματος, ως πλήρως ανεξάρτητη εταιρεία από τη ΔΕΗ και
με έναν μέτοχο μειοψηφίας με τεράστιες προοπτικές αλλά και
δυνατότητες. Στο προσκήνιο βεβαίως βρίσκονται τα θέματα
επενδύσεων και ανάπτυξης του δικτύου με πρώτο και κύριο
το θέμα των νέων έργων διασυνδέσεων, με πρώτη προτεραιότητα τα καλώδια της Κρήτης. Τέλος να υπενθυμίσουμε ότι στο
σύμφωνο μετόχων (SHA) καθορίζονται αναλυτικά οι σχέσεις
των μετόχων, η σύνθεση του ΔΣ, ο τρόπος επιλογής του διευθύνοντος συμβούλου, ο καθορισμός θέσεων αν. Διευθύνοντος, CFO και αναπληρωτή οικονομικού διευθυντή, ο τρόπος
λήψης αποφάσεων και οι ειδικές πλειοψηφίες, τα δικαιώματα
άρνησης και προτίμησης της State Grid καθώς και μια σειρά
από άλλα ζητήματα. Μεταξύ άλλων η State Grid έχει δικαίωμα
να ζητήσει εντός 1 έτους την εισαγωγή του 100% του ΑΔΜΗΕ
στο ΧΑ, μέσω της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών.

H “EKO Bulgaria” γιορτάζει 15 χρόνια επιτυχούς παρουσίας στην αγορά
Με κεντρικό σύνθημα «15 χρόνια στο δρόμο της επιτυχίας»
η εταιρεία ΕΚΟ Βulgaria EAD, μέλος του Ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, πραγματοποίησε σειρά εκδηλώσεων στη Σόφια,
για τον εορτασμό της πολυετούς, ανοδικής παρουσίας της
στην αγορά της Βουλγαρίας και της διαρκούς στήριξης που
παρέχει στις τοπικές κοινωνίες. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο
Τύπου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛ.ΠΕ κ. Γρηγόρης Στεργιούλης είχε συνάντηση
με την Υπουργό Ενέργειας της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας κα TemenuzhkaPetkova, κατά την οποία εξετάστηκαν
οι προοπτικές του κλάδου της Ενέργειας στην Ευρώπη, οι
μελλοντικές προκλήσεις, οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται
στα Βαλκάνια, καθώς και το ενδεχόμενο νέων επενδύσεων
στην Βουλγαρική αγορά. Τόσο ο κ. Στεργιούλης όσο και η κα

Petkovaεξέφρασαν την βούληση για συνεργασία και αμοιβαία προσπάθεια, με στόχο την ενδυνάμωση και την διεύρυνση των προοπτικών της Βουλγαρικής αγοράς, την ενίσχυση
της απασχόλησης και την περαιτέρω αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών προς το καταναλωτικό
κοινό. Τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛ.ΠΕ συνόδευσαν
στη γειτονική χώρα, ο νέος Διευθύνων Σύμβουλος της “ΕΚΟ
Bulgaria” κ. Αλέξης Αθανασόπουλος και ο πρόεδρος του Δ.Σ
της Εταιρείας και Ανώτερος Διευθυντής Διεθνούς Εμπορίας κ.
Κώστας Μαδεμλής, ο Γενικός Δ/ντής Εγχώριας και Διεθνούς
Εμπορίας κ. Ρομπέρτο Καραχάννας, οι Ανώτεροι Διευθυντές,
Οικονομικής και Διοικητικής Λειτουργίας Εμπορίας κ. Σπύρος
Γκίκας και Εταιρικών Σχέσεων Ομίλου κ. Γιάννης Κορωναίος,
οι Διευθυντές, Λειτουργίας Διεθνούς Εμπορίας κ. Ιωάννης Δο-

ράτης, Εφοδιασμού Διεθνούς Εμπορίας κ. Γιώργος Γεωργίου
και Ανθρώπινου Δυναμικού Διεθνούς Εμπορίας κα Δήμητρα
Κολοκοτσά, καθώς και ο κ. Πέτρος Παπασωτηρίου, Διευθύνων Σύμβουλος τηςτεχνικής και συμβουλευτικής εταιρείας
ενεργειακών έργων “ASPROFOS”. Η κεντρική εορταστική
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στους κήπους του βασιλικού
παλατιού“Vrana”, όπουη ΕΚΟ Βulgaria EADυποδέχτηκε περισσότερους από 500 συνεργάτες και καλεσμένους, οι οποίοι
ενημερώθηκαν για το πλάνο στρατηγικής ανάπτυξης της εταιρείας και, ακολούθως, παρακολούθησαν χορευτικά δρώμενα
και κονσέρτο κλασικής μουσικής.
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Διχάζει την κυβέρνηση η ΔΕΗ, μήνυμα από Βρυξέλλες

Κατ ιδίαν κυβερνητικά στελέχη δεν κρύβουν την ανησυχία τους για τις εξελίξεις γύρω από τη ΔΕΗ. Η ΔΕΚΟ
αντιμετωπίζεται ως ένας αδύνατος κρίκος που εν
δυνάμει θα μπορούσε να συμπαρασύρει σε ανεξέλεγκτες καταστάσεις την ενεργειακή αγορά με ευρύτερες
προεκτάσεις για την οικονομία και την κοινωνία. Είναι
χαρακτηριστικό ότι εξαιτίας της ταμειακής αδυναμίας
της ΔΕΗ έχει δημιουργηθεί μια τρύπα στην ενεργειακή αγορά που φτάνει το 1,5 δισ. ευρώ, ενώ μόνη της
η ΔΕΗ μετρά ανεξόφλητες οφειλές ύψους 2,25 δισ.
ευρώ. Αυτά γράφει ο Χ. Φλουδόπουλος στο capital.
gr και αναλυτικά σημειώνεται ότι: Το γεγονός άλλωστε ότι η εταιρεία για να σταθεί στα πόδια της και να
πάρει οικονομικές ανάσες, χρειάστηκε να πουλήσει ένα
από τα κυριότερα πάγιά της (ΑΔΜΗΕ), χωρίς μάλιστα
να πληρωθεί το 100% της αξίας της (πρωτοφανές στα
χρονικά) αποτελεί μια ακόμη ένδειξη, για το ότι η εταιρεία βρίσκεται σε κρίσιμη καμπή.
Όπως άλλωστε έχει παραδεχθεί η διοίκηση, τα έσοδα
από τον ΑΔΜΗΕ, αντί να αξιοποιηθούν για επενδύσεις
που θα υποκαταστήσουν τα 150- 200 εκατ. ευρώ ετησίως που συνεισέφερε στη λειτουργική κερδοφορία
της ΔΕΗ η πρώην θυγατρική της, θα πάνε για πληρωμές προμηθευτών και για κάλυψη δανειακών υποχρεώσεων. Στις ανησυχίες για το οικονομικό μέλλον και τη
βιωσιμότητα της ΔΕΗ, ήρθε την περασμένη εβδομάδα
να προστεθεί και το θέμα της πώλησης του 40% των
λιγινιτικών μονάδων, όπως συμφωνήθηκε στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους δανειστές.
Επισήμως η κυβέρνηση θεωρεί τη συμφωνία μια επιτυχία καθώς εξασφαλίστηκε η μη πώληση υδροηλεκτρικών μονάδων και ταυτόχρονα θεωρεί ότι από τις
πωλήσεις που θεωρητικά θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2018, θα εισπραχθούν χρήματα από τη ΔΕΗ
που θα αξιοποιηθούν για τη διάσωση (ακόμη και την
ανάπτυξη) της εταιρείας. Το στόρι που χτίζεται γύρω
από την υπόθεση της ΔΕΗ άρχισε να έχει κενά ήδη από
την έναρξη των συζητήσεων και των διαβουλεύσεων
με τους δανειστές.

Αυτό τουλάχιστον μαρτυρούν οι πρώτες πληροφορίες που θέλουν την κυβέρνηση να έχει κατεβάσει μια
μαξιμαλιστική πρόταση προτείνοντας την πώληση
δύο εργοστασίων, εκ των οποίων το ένα (Αμύνταιο)
πρόσφατα υπέστη σοβαρές καταστροφές. Η πρόταση
αυτή θεωρείται «μαξιμαλιστική» καθώς βρίσκεται πιο
κοντά στα «θέλω» της ΔΕΗ και όχι της αγοράς, ενώ
δεν ανταποκρίνεται ούτε καν στους τυπικούς όρους
της συμφωνίας με τους θεσμούς: οι μονάδες του Αμύνταιου και της Μελίτης (1 και άδεια για 2η) δεν είναι
ισοδύναμες σε όρους ηλικίας και αποδοτικότητας με το
εναπομείναν δυναμικό της ΔΕΗ. Με άλλα λόγια η ΔΕΗ
διατηρεί τα φιλέτα και παραχωρεί συγκροτήματα με
πολλαπλά προβλήματα.
Υπενθυμίζουμε ότι όπως αποκάλυψε το Capital.gr το
σχέδιο που έχει επεξεργαστεί ο σύμβουλος και αναμένεται να στείλει στις Βρυξέλλες το αργότερο μέχρι το
τέλος του μήνα η κυβέρνηση περιλαμβάνει ένα βασικό
σενάριο με δύο εναλλακτικές: το βασικό πλάνο το συγκρότημα του Αμύνταιου και τη Μονάδα Μελίτη 1 μαζί
με άδεια για δεύτερο εργοστάσιο, ενώ οι εναλλακτικές
περιλαμβάνουν τις μονάδες της Μεγαλόπολης, πιθανόν και τη νέα μονάδα της Πτολεμαΐδας. και τα εναλλακτικά σενάρια αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα.
Για παράδειγμα η λύση της Μεγαλόπολης, αντιμετωπίζεται με αρκετό σκεπτικισμό από την αγορά, με δεδομένη την κακή ποιότητα του λιγνίτη της περιοχής που
οδηγεί σε χαμηλή απόδοση το εργοστάσιο. Ή η περίπτωση να πουληθεί η νέα μονάδα της Πτολεμαΐδας,
θεωρείται εξαιρετικά περίπλοκη.
-Χλιαρό έως ανύπαρκτο το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον μπλόκο σε Κινέζους από ΕΕ: Απέναντι
στις πληροφορίες για την πρόταση της κυβέρνησης,
οι Έλληνες παίκτες της αγοράς αρνούνται επί του παρόντος να τοποθετηθούν. Κρατούν κλειστά τα χαρτιά
τους αν και ανεπισήμως διαμηνύουν ότι το συγκεκριμένο μείγμα δεν παρουσιάζει ενδιαφέρον. «Για να
τοποθετηθούμε πρέπει να ξέρουμε ποια είναι η πρόταση και επισήμως δεν έχουμε δει τίποτα», αναφέρουν
χαρακτηριστικά στελέχη της αγοράς, που παραμένουν
εξαιρετικά επιφυλακτικά απέναντι στο εγχείρημα της
κυβέρνησης. Αντίστοιχα μηνύματα, να σημειωθεί,
έρχονται από όλους τους εν ενέργεια παίκτες της εγχώριας αγοράς. Ίδια εικόνα και από τις μεγάλες Ευρωπαϊκές εταιρείες, που ως γνωστόν έχουν δεσμευτεί
για επενδύσεις με θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα,
διαμηνύοντας ότι χωρίς υδροηλεκτρικές μονάδες που
να ισοσκελίζουν το αρνητικό ισοζύγιο των λιγνιτικών
μονάδων, δεν ενδιαφέρονται να επενδύσουν στο χαρτοφυλάκιο των εργοστασίων της ΔΕΗ.

Μέχρι στιγμής οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο μοναδικός ευρωπαίος ενδιαφερόμενος που θα μπορούσε
να φτάσει στην κατάθεση προσφοράς είναι η τσέχικη
εταιρεία CEZ, η οποία διαχειρίζεται χαρτοφυλάκιο
λιγνιτικών μονάδων στην ΕΕ και δεν έχει εκφράσει
περιβαλλοντικούς «ενδοιασμούς». Εκτός από τους Ευρωπαίους υπάρχει πάντα και το ενδεχόμενο να δείξουν
ενδιαφέρον για τους λιγνίτες της ΔΕΗ οι Κινέζοι, εδώ
όμως τα πράγματα περιπλέκονται ακόμη περισσότερο.
Όπως επισημαίνουν αρμόδιες πηγές, η Κομισιόν έχει
ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να δεχθεί περαιτέρω
ανάμειξη κινεζικών εταιρειών στην ηλεκτροπαραγωγή, με δεδομένη την επένδυση της China State Grid
στον ΑΔΜΗΕ.
Αυτό φάνηκε και από τους όρους της αδειοδότησης
της μεταβίβασης του 24% στην κινεζική εταιρεία, που
αναφέρουν ρητά ότι η πιστοποίηση που εγκρίθηκε θα
πρέπει να επανεξεταστεί σε περίπτωση που κάποια
κρατική κινεζική εταιρεία εισέλθει στην ελληνική αγορά ηλεκτροπαραγωγής.
-Ενστάσεις για το πακέτο: Και βέβαια εκτός από το
θέμα των Κινέζων, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι η
πλευρά των Βρυξελλών αντιμετώπισε με μεγάλο σκεπτικισμό το περιεχόμενο των διαρροές για το πακέτο
των λιγνιτών που προτίθεται να βγάλει στην αγορά η
ελληνική πλευρά.
Αν και μιλάμε για διαπραγμάτευση, είναι σαφές ότι η
ελληνική πρόταση θεωρείται ότι δεν ανταποκρίνεται
στους όρους της συμφωνίας. Βεβαίως τα πάντα θα κριθούν τους επόμενους μήνες και κυρίως κατά το market
test που θα γίνει τον Οκτώβριο με την ανάρτηση της
λίστας των υπό πώληση μονάδων και των όρων, στην
ιστοσελίδα της Κομισιόν.
Οι επαφές με τους ενδιαφερομένους θα γίνουν με το
σύμβουλο της κυβέρνησης Lazard ενώ ο διαγωνισμός
θεωρητικά θα ξεκινήσει πριν το τέλος του έτους. Εάν
ωστόσο διαπιστωθούν προβλήματα, τότε η υπόθεση
ΔΕΗ περιπλέκεται ακόμη πιο πολύ καθώς η κυβέρνηση
θα κληθεί να διαχειριστεί το βάρος μιας αποτυχίας με
σοβαρές πολιτικές και οικονομικές προεκτάσεις.
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Ανοίγει θέμα δημιουργίας εθνικών bad banks από την Κομισιόν
Επισήμως στον προβληματισμό των ευρωπαϊκών αρχών
μπαίνει η προοπτική δημιουργίας εθνικών/πανευρωπαϊκής
bad bank για την αντιμετώπιση των δυσθεώρητων σε ευρωπαϊκό επίπεδο «κόκκινων» δανείων, ύψους 1 τρις. ευρώ.
Η Νένα Μαλλιάρα γράφει στο capital.gr ότι πρόκειται για
μία από τις κατευθύνσεις της νέας «γραμμής» αντιμετώπισης
του προβλήματος υπό το πρίσμα της Τραπεζικής Ένωσης,
όπως προέκυψε από την, για πρώτη φορά, συντονισμένη σε
επίπεδο ευρωπαϊκών αρχών συζήτηση για τα NPLs αυτή την
εβδομάδα. Όπως προκύπτει από τα «πρακτικά» του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τους άξονες της νέας πολιτικής για
τα NPLs που παρουσίασε χθες το Capital.gr, η προοπτική της
bad bank βρίσκεται υπό εξέταση.
Ωστόσο, αυτή δεν πρέπει να θεωρείται «πανάκεια», όπως
αναφέρεται χαρακτηριστικά, και θα έχει λόγο ύπαρξης μόνο
εφόσον αποδειχτεί ότι μπορεί να κάνει καλύτερη δουλειά
στη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων απ΄ ό,τι
οι τράπεζες. Στο πλαίσιο αυτό, οι ευρωπαϊκές αρχές θα κινηθούν με πολύ προσεκτικά βήματα αποφασίζοντας για ενδεχόμενη δημιουργία bad bank (αποφασίστηκε η Κομισιόν να
συντάξει προσχέδιο για όλες τις παραμέτρους δημιουργίας
bad bank), δίνοντας το «πράσινο φως» εφόσον διασφαλίζονται τα εξής:
α) αποτελεσματικότητα υψηλότερη αυτής των τραπεζών
στη διαχείριση NPLs,
β) δυνατότητα υψηλότερων ανακτήσεων δανείων, η οποία
θα πρέπει να υποβοηθείται από εθνικές νομοθεσίες που θα
προβλέπουν μέτρα καταναγκασμού είσπραξης οφειλών,
γ) διασφάλιση ότι οι bad banks, ανεξαρτήτως μετοχικής
σύνθεσης, δεν θα λειτουργούν ως μέσο παροχής κρατικής
στήριξης και
δ) αποφυγή του ενδεχομένου οι παρατεταμένες συζητήσεις
για τη δημιουργία bad bank να λειτουργήσουν ανασταλτικά στις επιβεβλημένες άμεσες δράσεις των τραπεζών για τη
μείωση των NPLs.
Υπενθυμίζεται ότι το θέμα της δημιουργίας πανευρωπαϊκής
bad bank είχε ανοίξει στις αρχές του 2017 ο επικεφαλής
της Ευρωπαϊκής Τραπεζικής Αρχής (ΕΒΑ), Αντρέα Ενρία,
ανακοινώνοντας, παρουσία του επικεφαλής του ESM, Κλάους Ρέγκλινγκ, ότι έχει ετοιμασθεί ένα σχέδιο για την δημιουργία μίας ευρωπαϊκής bad bank, με το status μιας Asset
Management Company, στην οποία θα μπορούσε να απορροφηθεί το σύνολο των «κόκκινων δανείων» του συνόλου
των ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος. Στην παρούσα
φάση, πάντως, φαίνεται ότι οι τόνοι για την bad bank χαμηλώνουν και το σκεπτικό επικεντρώνεται στις προοπτικές
επιτυχίας του εγχειρήματος. Αυτές θα κληθεί να διερευνήσει
η Κομισιόν στο προσχέδιο που θα καταρτίσει και το οποίο θα
πρέπει επίσης να προσδιορίσει τόσο τα βασικά στοιχεία της
σύστασης ιδιωτικών ή κρατικά επιδοτούμενων bad banks,
όσο και τον σχεδιασμό τους σύμφωνα με την ευρωπαϊκή

νομοθεσία και το πλαίσιο περί κρατικών ενισχύσεων.
- Τα θέματα που θα καλύψει το προσχέδιο είναι τα
ακόλουθα:
1) Η περίμετρος των στοιχείων ενεργητικού και το μείγμα
ενεργητικού που θα μπορούσε να υπαχθεί σε μία κεντροποιημένη εταιρία διαχείρισης απαιτήσεων (AMC). Η μεταβίβαση
των στοιχείων αυτών μπορεί να επιτρέψει, μεταξύ άλλων,
οικονομίες κλίμακος, αλλά όλες οι κατηγορίες ενεργητικού
μπορεί να μην είναι κατάλληλες για μεταβίβαση, αφού η διαχείριση ετερογενών στοιχείων ενεργητικού θα μπορούσε να
περιορίσει την αποτελεσματικότητα της bad bank. Κατόπιν
αυτού, το προσχέδιο της Κομισιόν θα πρέπει να αναπτύξει
αρχές και διαδικασίες που θα υποδεικνύουν το κατάλληλο
μίγμα ενεργητικού προς διαχείριση, απαντώντας σε ερωτηματικά όπως: Θα πρέπει οι εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων
να επικεντρωθούν στα ανοίγματα του real estate και των
μεγάλων επιχειρήσεων και μέχρι ποιου σημείου μπορούν
να διαχειριστούν δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων; Θα
πρέπει το μίγμα του προς μεταβίβαση ενεργητικού να αφορά
ευρεία γκάμα assets ή να περιοριστεί σε συγκεκριμένες κατηγορίες δανείων; Πώς θα μπορεί η εταιρία διαχείρισης να
αποκτά όλα τα ανοίγματα που έχει στο τραπεζικό σύστημα
ένας οφειλέτης, παρέχοντας στον πιστωτή «πανοραμική
θέα» του αντισυμβαλλομένου του; Θα πρέπει να εισαχθούν
όρια στα στοιχεία ενεργητικού ή στο επίπεδο του μεταφερόμενου χαρτοφυλακίου ούτως ώστε να αποφευχθεί η
επιβάρυνση της bad bank με πολλά μικρά μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα; Και αν υπάρχει «κατώφλι» για την αποδοχή
στοιχείων ενεργητικού, πώς θα μπορούν οι μικροί πιστωτές
(μικρότερες τράπεζες) να συμμετέχουν στη bad bank;
2) H περίμετρος συμμετεχόντων στη bad bank. Αυτή θα
μπορούσε να περιλαμβάνει τράπεζες με σημαντικού ύψους
μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα, πάνω από ένα όριο που
θα καθοριστεί, και όπου υπάρχουν αιτήματα από πλευράς
επόπτη για μία στρατηγική επιτάχυνσης της εξυγίανσης των
ισολογισμών από το βάρος των NPLs. Με βάση τις βέλτιστες
πρακτικές, η συμμετοχή στη bad bank θα πρέπει να είναι
εθελοντική ή να ενθαρρύνεται με παροχή κινήτρων; Τι είδους εργαλεία πρέπει να δημιουργηθούν ώστε να δίνονται
κίνητρα στις τράπεζες ή να απαιτείται από αυτές το «ξεφόρτωμα» υψηλών NPLs από τους ισολογισμούς τους; Βάσει
αντικειμενικών κριτηρίων, πώς θα μπορούσαν οι επόπτες
να μετριάσουν την επίπτωση μεγάλων μεταβιβάσεων μη
εξυπηρετούμενων δανείων, μελετώντας ανά περίπτωση την
κάθε τράπεζα;
3) Η εκτίμηση των μεταφερόμενων στοιχείων ενεργητικού.
Οι κανόνες αποτίμησης για τη μεταβίβαση NPLs στη bad
bank συνήθως αποδυναμώνονται όταν ιδρύονται εταιρίες
διαχείρισης απαιτήσεων καθώς αναμένεται η ίαση δανείων
συν τω χρόνω. Αυτό δημιουργεί κίνδυνο για την εταιρία
διαχείρισης να πληρώσει περισσότερο για τα assets αποκτά,

καταγράφοντας ζημίες στο μέλλον. Επομένως η τιμολόγηση
των assets απαιτεί μία αυστηρή μεθοδολογία που θα βασίζεται σε διαδικασία due diligence μέσω της οποίας θα πιστοποιείται η αξία των στοιχείων ενεργητικού και των ενεχύρων
τους. Ποια θα είναι τα συνιστώμενα στάδια της διαδικασίας
αποτίμησης; Στην περίπτωση που σε μία εταιρία διαχείρισης
απαιτήσεων υπάρχει και κρατική συμμετοχή, οι απαιτήσεις
της διαδικασίας αποτίμησης θα πρέπει να ακολουθούν τη
μεθοδολογία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με τους
κανόνες κρατικών ενισχύσεων;
4) Η κεφαλαιακή δομή και οι πηγές χρηματοδότησης της
εταιρίας διαχείρισης. Οι δομές αυτές για τις εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων ποικίλλουν και διέπονται επίσης από διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο (τραπεζική άδεια ή όχι). Ως αποτέλεσμα, έχουν διαφορετικές επιπτώσεις στην περίπτωση
κρατικής ιδιοκτησίας σε όρους ενοποίησης (consolidation)
στον ισολογισμό της εταιρίας διαχείρισης με το Δημόσιο, καθιστώντας έτσι δύσκολο για κράτη – μέλη με περιορισμένο
δημοσιονομικό χώρο (δυνατότητες) να ιδρύσουν μία κρατική bad bank. Από την άλλη πλευρά, εταιρίες διαχείρισης
απαιτήσεων που βασίζονται στην κατ΄εντολήν συμμετοχή
του εθνικού τραπεζικού τομέα θα επιβάρυναν και θα αποδυνάμωναν τους μικρότερους δανειστές (τράπεζες). Θα πρέπει
να ερευνηθεί ποιά εμπόδια αντιμετωπίζουν οι ιδιωτικές bad
banks. Πώς μπορούν να υιοθετηθούν μοντέλα σύμπραξης
δημόσιου και ιδιωτών; Σε περίπτωση κρατικής συμμετοχής,
ποιο είναι το απαιτούμενο επίπεδο κεφαλαίων έτσι ώστε να
μην απαιτείται ενοποίηση της εταιρίας διαχείρισης απαιτήσεων με τον προϋπολογισμό της γενικής κυβέρνησης; Ζήτημα
είναι το πώς θα μπορούν να προσελκυσθούν επενδυτές,
εκτός τραπεζικού συστήματος, ώστε να συμμετάσχουν
μετοχικά σε μία bad bank. Ποια θα πρέπει να είναι η δομή
χρηματοδότησης της bad bank και πώς θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν κρατικές εγγυήσεις; Ποιες είναι οι δυνατότητες
να ιδρυθούν εταιρίες διαχείρισης απαιτήσεων εντός και εκτός
πλαισίου εκκαθάρισης/εξυγίανσης (resolution);
5) Τέλος, η διακυβέρνηση και η αποστολή της bad bank θα
πρέπει να έχει πρωταρχικό στόχο τη μεγιστοποίηση της ανακτηθείσας αξίας από μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Προς τούτο
θα πρέπει να υπάρξουν οι κατάλληλες κυβερνητικές δράσεις
που θα αποτελούν ασπίδα για τη bad bank από πολιτικές
παρεμβάσεις ή από πιέσεις στον προϋπολογισμό της και θα
διασφαλίζουν ότι αυτή δεν θα λειτουργεί επ΄ αόριστον ως
«αποθήκη» μεταβιβαζόμενων NPLs, αλλά θα έχει εξαρχής
προσδιορισμένο χρόνο ζωής. Ο σκοπός λειτουργίας bad
bank, καταλήγουν οι ευρωπαϊκές αρχές, πρέπει να είναι η
δυνατότητα να επιλέγουν τις πιο αποτελεσματικές στρατηγικές, συμπεριλαμβανομένων των μέσων καταναγκασμού,
για την είσπραξη δανείων.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τι ειπώθηκε στο 5ο αναπτυξιακό συνέδριο της εφημερίδας «Πελοπόννησος»
Α. Χαρίτσης: «Προτεραιότητα στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων»

«Οι τελευταίες εξελίξεις, τόσο σε πολιτικό επίπεδο, όσο και στο
επίπεδο της οικονομίας, δείχνουν ότι πράγματι περνάμε σε
μία νέα σελίδα. Δουλειά μας είναι να σχεδιάσουμε το επόμενο
διάστημα, από κοινού με όλους τους φορείς αυτοδιοικητικούς
και παραγωγικούς, το αναπτυξιακό μέλλον της χώρας». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτά τόνισε μεταξύ άλλων, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης,
σε δηλώσεις που έκανε σήμερα στην Πάτρα, προσερχόμενος
στο 5ο αναπτυξιακό συνέδριο, που οργανώνει η εφημερίδα «Πελοπόννησος». Όπως πρόσθεσε ο Αλέξης Χαρίτσης,
«πρέπει να γίνει μία σοβαρή δουλειά και αυτή η δουλειά θα
συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, αφού η κυβέρνηση πήρε
την πρωτοβουλία να διοργανώσει 13 περιφερειακά συνέδρια, έτσι ώστε να συζητήσουμε με ειλικρίνεια, με όλους τους
εμπλεκόμενους με την ίδια την κοινωνία, για τις αναπτυξιακές
δυνατότητες της χώρας». Όσον αφορά το ΕΣΠΑ, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης τόνισε ότι «αυτό
που πιστοποιείται από τα επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής είναι ότι η Ελλάδα και το 2015 και το 2016 βρέθηκε για πρώτη φορά στην πρώτη θέση απορρόφησης των
κοινοτικών πόρων, στο σύνολό της Ευρώπης». Σχετικά με τη

φετινή χρονιά, ο Αλέξης Χαρίτσης σημείωσε ότι «και μέσα στο
2017 η δουλειά εντατικοποιείται και το βάρος πέφτει πλέον
στην ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με μία σειρά
από πρωτοβουλίες, οι οποίες ξεκινούν μέσα από το πρόγραμμα μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας του ΕΣΠΑ». Παράλληλα, ανέφερε ότι «διευρύνονται και γίνονται ακόμα πιο ισχυρές
οι συνεργασίες που έχουμε αναπτύξει το τελευταίο διάστημα
με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων». Όπως εξήγησε,
«το 2016, μέσα από τις συμφωνίες αυτές, πετύχαμε εκταμίευση πόρων ύψους 1,4 δις ευρώ προς την πραγματική οικονομία και κυρίως προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις». Το 2017
συνέχισε, «αυτή η συνεργασία θα αποδώσει 2 δισεκατομμύρια ευρώ σε πόρους που θα φθάσουν μέσα στη χρονιά στους
τελικούς δικαιούχους τους Έλληνες μικρομεσαίους επιχειρηματίες και σε σημαντικά έργα υποδομών». Όσον αφορά τον
αναπτυξιακό νόμο, τόνισε ότι «τον αξιοποιούμε και για πρώτη
φορά στρέφεται στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα», ενώ
όπως πρόσθεσε, «το επόμενο διάστημα θα σχεδιάσουμε, σε
συνεργασία με τους παραγωγικούς φορείς και τα επιμελητήρια, περισσότερα προγράμματα σε αυτή την κατεύθυνση».
Επίσης, ο Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε ότι «ο σχεδιασμός

μας, ο οποίος υλοποιείται, περιλαμβάνει την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος το καλοκαίρι του 2018, την έξοδο
από τα μνημόνια και την επιτροπεία, ώστε να μπορέσουμε
να πάρουμε και μέτρα, τα οποία θα ελαφρύνουν κυρίως τη
μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, η οποία έχει πληγεί μέσα
στην κρίση, περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο». Αναφορικά
με τις επενδύσεις, είπε ότι «αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται ο
ανασχεδιασμός του πλαισίου για τις μεγάλες στρατηγικές
επενδύσεις που αφορά και την απλοποίηση των διαδικασιών, αλλά και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό το καθεστώς». Ακόμη, ανέφερε
ότι «προσπαθούμε να διευρύνουμε αυτό το πλαίσιο, γιατί
θεωρούμε ότι υπάρχουν πολύ μεγάλες δυνατότητες και σε
άλλους κλάδους, όπως στην πληροφορική, στις τηλεπικοινωνίες και στην αγροδιατροφή». Μάλιστα, όπως υπογράμμισε,
«υπάρχουν πολλές δυνατότητες για προσέλκυση μεγάλων
επενδύσεων και για αυτό διευρύνουμε το καθεστώς, ώστε να
έχουμε περισσότερες στρατηγικές και ξένες επενδύσεις στην
χώρα μας».

Σ. Πιτσιόρλας: Υπάρχει τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα
«Υπάρχει ένα τεράστιο επενδυτικό ενδιαφέρον γύρω από Ελλάδα
που πρέπει να το αξιοποιήσουμε. Είναι η στιγμή που πρέπει συζητήσουμε την αναπτυξιακή στρατηγική της χώρας. Πρέπει να
προσπαθήσουμε να σχεδιάσουμε σοβαρά τα επόμενα χρόνια της
πατρίδας μας», υπογράμμισε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, σε ομιλία του στο 5ο
αναπτυξιακό συνέδριο που οργανώνει στην Πάτρα, η εφημερίδα
«Πελοπόννησος». «Τόσο η πρόσφατη συμφωνία, όσο και η προχθεσινή απόφαση για έξοδο της Ελλάδας από το καθεστώς δημοσιονομικής επιτήρησης έρχονται να αποδείξουν ότι μπαίνουμε

σε πολύ κρίσιμη φάση για την πορεία της ελληνικής οικονομίας»
πρόσθεσε. Ενώ σημείωσε ότι, «έχουμε όλες τις προϋποθέσεις να
βαδίσουμε στο δρόμο της ανάπτυξης, αποφασιστικά και χωρίς
πισωγυρίσματα. Η προσπάθεια της κυβέρνησης να κάνει πρώτα
βήματα στις αγορές, φαίνεται ότι είναι αποδοτική». Αναφερόμενος
στην ανάγκη εκπόνησης της αναπτυξιακής πολιτικής της χώρας,
ο υφυπουργός Ανάπτυξης σημείωσε ότι αισθάνεται ντροπή να
είναι αυτή η υποχρέωση, μνημονιακή υποχρέωση: «Δεν κατηγορώ κανέναν ειδικά, όλους μας αφορά και το πολιτικό σύστημα
της χώρας», διαπίστωσε. «Πρέπει να αποδείξουμε ότι μπορούμε

να κάνουμε πολύ παραπάνω από αυτό». Στο πλαίσιο αυτό, ο κ.
Πιτσιόρλας επεσήμανε πως θα πρέπει «ήρεμα και νηφάλια, χωρίς ιδεολογικές προκλήσεις και με συνεννόηση παραγόντων, να
φτιάξουμε ένα σχέδιο που θα αποδώσει γρήγορα. Η Ελλάδα έχει
λίγα χρόνια μπροστά της για να κατοχυρώσει θέση στην Ευρώπη
και την περιοχή, για αυτό πρέπει να διαμορφώσουμε στρατηγική.
Μπορούμε και είμαστε σε φάση που πρέπει αφήσουμε πίσω διαφορές και να δημιουργήσουμε ένα εθνικό σχέδιο. Η κυβέρνηση
είναι αποφασισμένη, παρά τα προβλήματα, να προχωρήσει. Δεν
έχει και άλλη επιλογή».

Για τις επενδύσεις στον τουρισμό μίλησε ο Γ. Γ. Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης
Στις δυνατότητες προώθησης νέων αναπτυξιακών έργων και
της επιχειρηματικότητας στον τουρισμό αναφέρθηκε ο Γενικός
Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργος
Τζιάλλας, μιλώντας στην ειδική ενότητα για τον τουρισμό, στο
πλαίσιο του αναπτυξιακού συνεδρίου για τη Δυτική Ελλάδα
που πραγματοποιήθηκε στο Ρίο. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο
Τύπου ο κ. Τζιάλλας παρουσίασε την υλοποιούμενη εθνική τουριστική πολιτική με έμφαση στην επιμήκυνση της τουριστικής
περιόδου, το άνοιγμα σε νέες δυναμικές αγορές του εξωτερικού, την προώθηση νέων θεματικών τουριστικών προϊόντων
και την ανάπτυξη συνεργειών με όλους τους οικονομικούς και
παραγωγικούς τομείς . Ιδιαίτερα αναφέρθηκε στη διασύνδεσης
του τουρισμού με την πρωτογενή παραγωγή, τον αγροτικό
τομέα και την προώθηση των τοπικών προϊόντων, με στόχο
την ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας και της τοπικής

οικονομίας. Τόνισε την ιδιαίτερη δυναμική που παρουσιάζει
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και τις εξαιρετικές προοπτικές
προώθησης και προβολής δημοφιλών και νέων προορισμών
της Αχαΐας, την Ηλείας και της Αιτωλοακαρνανίας για τουρισμό
όλο το χρόνο. Αναφέρθηκε στην πλούσια ιστορία και τα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής αξίας με επίκεντρο την Αρχαία
Ολυμπία, το θρησκευτικό-προσκυνηματικό τουρισμό στις ιστορικές μονές, το θαλάσσιο τουρισμό με τη σημαντική ανάπτυξη
της κρουαζιέρας στο Κατάκολο. Επίσης μεταξύ άλλων τόνισε
τις προοπτικές του χειμερινού τουρισμού με επίκεντρο το χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων, την δυναμική ανάπτυξης του
τουρισμού πόλεως στην Πάτρα με το λιμάνι της και τα σημαντικά φεστιβάλ της αλλά και την προώθηση νέων προορισμών
της Αιτωλοακαρνίας με την δυνατότητα άμεσης και εύκολης
πρόσβασης που δίνει η ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού. Παρου-

σίασε τα χρηματοδοτικά εργαλεία μέσω του ΕΣΠΑ και του αναπτυξιακού νόμου για την υλοποίηση τουριστικών επενδύσεων
μεγάλης κλίμακας, την προώθηση νέων έργων από τους ΟΤΑ,
και την ενθάρρυνση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας
στον τουρισμό, όπου έχει εκδηλωθεί υψηλό ενδιαφέρον την
τελευταία διετία. Αναφερόμενος στις διεθνείς τουριστικές τάσεις
με επίκεντρο τις παγκόσμιες δημογραφικές αλλαγές και την
ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, ο κ. Τζιάλλας επισήμανε την ιδιαίτερη θέση που αποκτά η αλληλεπίδρασή του
τουρισμού με το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία
στη διαμόρφωση και υλοποίηση των μακροχρόνιων πολιτικών
για τον ελληνικό τουρισμό.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Τι είπε ο αν. ΥΠΕΝ. Σ. Φάμελλος στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος
«Η Ευρώπη πρέπει να προχωρήσει στην εφαρμογή της
Συμφωνίας των Παρισίων και να ηγηθεί της παγκόσμιας
προσπάθειας», δήλωσε ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος,
στη συζήτηση για την υλοποίηση της Συμφωνίας των
Παρισίων στο Άτυπο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Υπουργών
Περιβάλλοντος στο Ταλίν της Εσθονίας. «Όλες οι ανεπτυγμένες χώρες πρέπει να έχουν ανάλογους στόχους
μείωσης εκπομπών και να τιμήσουν τις δεσμεύσεις τους,
χωρίς υπαναχωρήσεις και παζάρια», τόνισε ο Αν. ΥΠΕΝ.,
κάνοντας σαφή νύξη στα αιτήματα της Τουρκίας κατά την
τελευταία σύνοδο των G20. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο
Τύπου, ο Αν. ΥΠΕΝ. υπογράμμισε επίσης ότι «η μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών δίνει στην
Ευρώπη την ευκαιρία να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης στην
ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών», αναφέροντας ως

χαρακτηριστικά παραδείγματα τα οχήματα και τα κτίρια
μηδενικών εκπομπών. «Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει
να αποφύγει προηγούμενα λάθη και να διασφαλίσει ότι
η διεύρυνση της παραγωγικής βάσης θα γίνει ισότιμα
μεταξύ των κρατών μελών. Το αντίθετο δεν θα συνέβαλε
στο όραμα της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής που
επιδιώκουμε στην Ευρώπη. Χωρίς ισότιμη κατανομή της
ανάπτυξης υπάρχει ο κίνδυνος να οδηγηθούμε σε νέα
πακέτα στήριξης για τις οικονομίες που θα παραμείνουν
αδύναμες», είπε χαρακτηριστικά ο Σωκράτης Φάμελλος.
Είναι απαραίτητο η Ευρώπη να προχωρήσει γρήγορα, ενδεχομένως και πριν από την COP23 του Νοεμβρίου, στην
οριστικοποίηση του ευρωπαϊκού νομοθετικού πακέτου
υλοποίησης των στόχων για το 2030. Και βέβαια αποτελεί
πάγια θέση της χώρας μας η διασφάλιση της περιβαλ-

λοντικής ακεραιότητας του πακέτου, και ο δίκαιος επιμερισμός των προσπαθειών μεταξύ των κρατών μελών,
προκειμένου να δοθεί και ένα καθαρό μήνυμα σε διεθνές
επίπεδο. Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να
κινηθεί συντεταγμένα στις διεθνείς διαπραγματεύσεις,
ώστε να αποσαφηνιστούν όλα τα θέματα της Συμφωνίας
των Παρισίων που παραμένουν ακόμη ανοικτά σε ερμηνείες. «Ο διεθνής συντονισμός είναι απαραίτητος για την
προστασία του πλανήτη και η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει
να επιδιώξει τη διεύρυνση συμμαχιών», υπογράμμισε ο
Αν. ΥΠΕΝ, προτείνοντας τη χρήση υφιστάμενων εργαλείων, όπως το Σύμφωνο των Δημάρχων, και την ανάδειξη της κλιματικής αλλαγής ως πρωταρχικό ζήτημα στις
επερχόμενες Συνόδους Κορυφής με χώρες της Αφρικής,
της Νότιας Αμερικής και της Καραϊβικής.

ΣΕΒ: Η ελληνική οικονομία και παράγει και εξάγει
«Η ελληνική οικονομία και παράγει και εξάγει!». Αυτό
είναι το μήνυμα που αποστέλλει ο ΣΕΒ, στο τελευταίο οικονομικό του δελτίου, σημειώνοντας πως είναι ικανή να
κάνει περισσότερα. Για αυτόν τον σκοπό, καλεί την ελληνική κυβέρνηση να διευκολύνει τις επιχειρήσεις ώστε
να ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις τις ξένες επιχειρήσεις
στη διεθνή αγορά. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η χώρα
πρέπει να στραφεί σε «έξυπνες» στοχευμένες οριζόντιες
εξαγωγικές πολιτικές, καθώς οι παραδοσιακές πολιτικές
προώθησης εξαγωγών δεν φαίνεται να φέρνουν αποτέλεσμα, εκτιμά ο ΣΕΒ, ενώ όσον αφορά στο έργο των
επιχειρήσεων, είναι να προσαρμόσουν την παραγωγική
τους δομή, μέσω επενδύσεων, στις αναδυόμενες ανάγκες για μεγαλύτερη διείσδυση των προϊόντων τους
σε ένα όλο και πιο πολύπλοκο και απαιτητικό πλαίσιο
εξαγωγικού εμπορίου. Όπως αναφέρει ο ΣΕΒ, «διαχρονικά υπάρχει μια σταδιακή μετατόπιση έμφασης από τα
προϊόντα χαμηλότερης πολυπλοκότητας (τρόφιμα-ποτά-καπνός) στα προϊόντα υψηλότερης πολυπλοκότητας
(βιομηχανικά είδη). Σημειώνεται ότι και τα μεν και τα δε
προέρχονται κατά 84% από την ελληνική μεταποιητική
βιομηχανία. Η μετατόπιση αυτή οφείλεται κυρίως σε
αλλαγές στη διεθνή ζήτηση και σε αλλαγές στην πλευρά
της προσφοράς. Η ταχύτητα με την οποία παρακολουθεί
η ελληνική προσφορά τις αλλαγές στη διεθνή ζήτηση,
αφορά σε ζητήματα αποτελεσματικής εισαγωγής νέων
τεχνολογιών στην παραγωγική διαδικασία, θεσμικού/
ρυθμιστικού/ εργασιακού περιβάλλοντος στην Ελλάδα
σε σχέση με τα ισχύοντα στον υπόλοιπο κόσμο, κ.ο.κ.
Είναι δουλειά των επιχειρήσεων να προσαρμόσουν την
παραγωγική τους δομή, μέσω επενδύσεων, στις αναδυόμενες ανάγκες για διείσδυση των προϊόντων τους

σε ένα όλο και πιο πολύπλοκο και απαιτητικό πλαίσιο
εξαγωγικού εμπορίου. Είναι δουλειά της ελληνικής
κυβέρνησης να διευκολύνει τις επιχειρήσεις ώστε να
ανταγωνίζονται επί ίσοις όροις τις ξένες επιχειρήσεις
στη διεθνή αγορά. Όσα, λοιπόν, κατά καιρούς ακούγονται για εθνική στρατηγική ανάπτυξης, θα πρέπει
να μεταφρασθούν σε πράξεις στήριξης των ελληνικών
επιχειρήσεων, όχι με κρατική βοήθεια που ούτως ή
άλλως απαγορεύεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά με
δράσεις διευκόλυνσης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας. Διότι αυτές είναι οι επιχειρήσεις που φέρνουν καλοπληρωμένες δουλειές στη χώρα, δίνουν τη
δυνατότητα στους ανθρώπους με υψηλές δεξιότητες και
προσόντα να παραμείνουν στη χώρα και να φτιάξουν
οικογένεια. Αλλά και δίνουν προοπτική οργανωμένης
και αξιοπρεπούς εργασίας στον ευρύτερο πληθυσμό».
Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανάλυση, ο όγκος των
ελληνικών εξαγωγών αγαθών πλην πετρελαιοειδών,
που είναι προϊόντα της μεταποιητικής βιομηχανίας κατά
ποσοστό 85% περίπου, παρέμεινε για χρόνια σε επίπεδα
χαμηλότερα εκείνων πριν την κρίση του 2009 και τελικά
τα ξεπέρασε το 2015, ενισχύοντας έκτοτε την ανάκαμψη
της ελληνικής οικονομίας. Το 77% των ελληνικών εξαγωγών σε αξία, χωρίς τα πετρελαιοειδή, προέρχονται
από κλάδους που λειτουργούν με διεθνές συγκριτικό
πλεονέκτημα (έχουν, δηλαδή, μεγαλύτερη εξειδίκευση
από τη μέση εξαγωγική χώρα στην παγκόσμια αγορά),
ενώ το 58% από κλάδους αυξανόμενης διαχρονικά διείσδυσης στις παγκόσμιες αγορές. Στις 15 μεγαλύτερες
εξαγωγικές κατηγορίες συγκαταλέγονται τα ποιοτικώς
ανώτερα προϊόντα της ελληνικής γεωργίας και τεχνολογικώς προηγμένα βιομηχανικά προϊόντα με μοναδική

θέση στην παγκόσμια αγορά. «Όλα αυτά πιστοποιούν
ότι η Ελλάδα και παράγει και εξάγει, και είναι ικανή να
κάνει περισσότερα. Η χώρα πρέπει να στραφεί σε «έξυπνες» στοχευμένες οριζόντιες εξαγωγικές πολιτικές, καθώς οι παραδοσιακές πολιτικές προώθησης εξαγωγών
δεν φαίνεται να φέρνουν αποτέλεσμα», παρατηρεί ο
ΣΕΒ και συνεχίζει: «Είναι δουλειά των επιχειρήσεων
να προσαρμόσουν την παραγωγική τους δομή, μέσω
επενδύσεων, στις αναδυόμενες ανάγκες για μεγαλύτερη
διείσδυση των προϊόντων τους σε ένα όλο και πιο πολύπλοκο και απαιτητικό πλαίσιο εξαγωγικού εμπορίου.
Είναι δουλειά της κυβέρνησης να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να κάνουν τις επενδύσεις που απαιτούνται ώστε
να ανταγωνίζονται επι ίσοις όροις τις ξένες επιχειρήσεις
στη διεθνή αγορά. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχική σημασία έχει η μείωση των ειδικών φόρων στην παραγωγή
(π.χ. κόστος ενέργειας) και η διασφάλιση, μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συνθηκών προσδοκόμενης ανταγωνιστικής διεθνώς κερδοφορίας. Μόνο έτσι,
οι κρατικές παρεμβάσεις για την προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων (αναπτυξιακός, ΕΣΠΑ, στρατηγικές
επενδύσεις, κ.ο.κ) μπορούν να αποκτήσουν ουσιαστικό
περιεχόμενο». «Μετά από χρόνια χαμένων ευκαιριών,
έχει έρθει η ώρα να γίνει μια νέα αρχή. Ας μην χαθεί η
μοναδική ευκαιρία που μας δίνεται σήμερα για να ξεφύγουμε από την κρίση και την ύφεση, με μία ώθηση
προς την εξωστρέφεια, καθώς η χώρα εργάζεται για να
βγει από το Μνημόνιο και να επιστρέψει σύντομα στην
κανονικότητα της χρηματοδότησης από τις αγορές»,
υπογραμμίζεται στο οικονομικό δελτίο.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Πρωτογενές πλεόνασμα-ρεκόρ στο 6μηνο

Στα 908 εκατ. ευρώ οι δαπάνες του ΠΔΕ, μειωμένες κατά 294 εκατ. ευρώ

Την σταθερή βελτίωση των δημοσιονομικών επιδόσεων της χώρας και την υπερκάλυψη των μνημονιακών
στόχουν επιβεβαιώνουν τα στοιχεία εκτέλεσης του
κρατικού προϋπολογισμού, που ανακοινώθηκαν την
Παρασκευή. Σύμφωνα με το sofokleous.gr τα στοιχεία
δείχνουν ότι στο πρώτο φετινό εξάμηνο το πρωτογενές πλεόνασμα ήταν τετραπλάσιο(!) του στόχου. Αυτή
η εντυπωσιακή επίδοση οφείλεται κυρίως στη δραστική περιστολή των κρατικών δαπανών και εν μέρει
στη (μικρή) αύξηση των δημοσίων εσόδων. Το υψηλό
πλεόνασμα εκτιμάται ότι συμβάλει στη διαμόρφωση
καλύτερου κλίματος για επιτυχή έξοδο της χώρας στις
αγορές - η οποία θα γίνει πιθανότατα την επόμενη εβδομάδα, με δοκιμαστική έκδοση ομολόγων. Σύμφωνα με
τα προσωρινά στοιχεία που ανακινώθηκαν, το πρωτογενές αποτέλεσμα Προσέγγισε τα 2 δισ. ευρώ (1.936
εκατ. ευρώ), έναντι 1.632 εκατ. στο πεςρυσινό πρώτο
εξάμηνο και στόχου για 431 εκατ. ευρώ Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 22.174
εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση κατά 52 εκατ.
ευρώ ή 0,2% έναντι του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021.
Η ακριβής κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων
του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με
την έκδοση του οριστικού δελτίου. Τα καθαρά έσοδα
του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 21.338 εκατ.
ευρώ, αυξημένα κατά 73 εκατ. ευρώ ή 0,3% έναντι
του στόχου του στόχου του ΜΠΔΣ 2018-2021. Οι επι-

στροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από
το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών)
ανήλθαν σε 1.845 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση
κατά 136 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (1.709 εκατ.
ευρώ). Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 836 εκατ. ευρώ,
μειωμένα κατά 22 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Τον
Ιούνιο το σύνολο των καθαρών εσόδων του κρατικού
προϋπολογισμού ανήλθε στα 3.493 εκατ. ευρώ αυξημένο κατά 53 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο
του ΜΠΔΣ 2018-2021. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.423 εκατ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 79 εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 69 εκατ. ευρώ, μειωμένα
κατά 26 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. Οι επιστροφές
εσόδων του Ιουνίου 2017 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων
οφειλών) ανήλθαν σε 272 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας
αύξηση κατά 29 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου
(243 εκατ. ευρώ). Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου - Ιουνίου 2017
ανήλθαν στα 23.771 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται
μειωμένες κατά 1.443 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου
(25.214 εκατ. ευρώ).
-Μειωμένες οι δαπάνες: Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 22.863 εκατ. ευρώ
και είναι μειωμένες κατά 1.149 εκατ. ευρώ έναντι του
στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι

επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 265 εκατ.
ευρώ, το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης κατά 72
εκατ. ευρώ, τα επιδόματα πολυτέκνων κατά 55 εκατ.
ευρώ και οι αποδιδόμενοι πόροι κατά 299 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του
2016 κατά 757 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον
178 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης, 82 εκατ. ευρώ για αποδόσεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, 44 εκατ. ευρώ για δαπάνες μεταναστευτικών
ροών και 87 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα
του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης. Οι δαπάνες του ΠΔΕ
διαμορφώθηκαν σε 908 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας
μείωση έναντι του στόχου κατά 294 εκατ. ευρώ. Ειδικά
για τον μήνα Ιούνιο oι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3.847 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 428 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου
στόχου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού
ανήλθαν σε 3.694 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 361 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου.
Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 153 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 67
εκατ. ευρώ.

Ξεκίνησε η διαδικασία για τις μετατάξεις εργαζομένων από τον ΟΛΠ στο Δημόσιο
Δείγμα των καιρών ή απόδειξη μιας βαθιά ριζωμένης δημοσιοϋπαλληλικής νοοτροπίας; Τις τελευταίες ημέρες ξεκίνησε η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετάταξη όσων εργαζομένων επιθυμούν από τον Οργανισμό
Λιμένος Πειραιώς στο Δημόσιο. Σε ρεπορτάζ του Χάρη
Φλουδόπουλου στο capital.gr γράφει ότι πρόκειται για
το πρώτο στάδιο, αφού για να προχωρήσουν οι μετατάξεις απαιτείται η έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων
που θα καθορίσουν τον αριθμό των υπαλλήλων που θα
μεταταχτούν αλλά και τις θέσεις στις οποίες θα κατευθυνθούν. Σε αυτό λοιπόν το αρχικό στάδιο και ενώ η διαδικασία ξεκίνησε μόλις πριν λίγες ημέρες, έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον περίπου 250 υπάλληλοι του οργανισμού.
Σημειώνεται ότι στις 31 Δεκεμβρίου του 2016 ο συνολικός
αριθμός του προσωπικού ήταν 1092 άτομα, δηλαδή
έχουν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον να μεταταχτούν στο
δημόσιο περίπου 1 στους 4 υπαλλήλους του ΟΛΠ. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι η μεγάλη πλειοψηφία
των αιτήσεων προέρχεται από εργατοτεχνίτες ενώ οι πε-

ριπτώσεις διοικητικού προσωπικού είναι κάτω από 10.
Ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός
ότι όσοι μεταταχτούν στο δημόσιο είναι σχεδόν βέβαιο ότι
θα έχουν μικρότερες απολαβές, αφού στον ΟΛΠ οι μισθοί
λόγω της φύσης της εργασίας είναι υψηλότεροι. Ωστόσο
στη ζυγαριά των όσων εκδηλώνουν ενδιαφέρον για μετάταξη φαίνεται ότι μετρά περισσότερο - τουλάχιστον σε
αυτήν τη φάση - η σιγουριά της μονιμότητας του Δημοσίου ακόμη και με λιγότερα χρήματα. Σημειώνεται πάντως
ότι ένας αριθμός εργαζομένων προχωρά στην εκδήλωση
ενδιαφέροντος προκειμένου να «εξασφαλίσει” τη δυνατότητα να ασκήσει το δικαίωμα της μετάταξης, χωρίς ακόμη
να έχει αποφασίσει εάν τελικά θα φύγει από τον Οργανισμό. Αξίζει να αναφερθεί εξάλλου ότι οι μετατάξεις αναμένεται να οδηγήσουν σε σημαντικό εξορθολογισμό του
μισθολογικού κόστους, που ξεπερνά στο 50% των λειτουργικών εξόδων του Οργανισμού (49,3 εκατ. ευρώ σε
σύνολο λειτουργικών εξόδων 92,8 εκατ. ευρώ). Η προοπτική αυτή αντιμετωπίζεται θετικά από το μέτοχο του

ΟΛΠ (Cosco) που έχει θέσει ως στόχο, μεταξύ άλλων, τη
μείωση του μισθολογικού κόστους και την ενίσχυση της
παραγωγικότητας του Οργανισμού. Η δυνατότητα της μετάταξης θυμίζουμε δόθηκε από την παρούσα κυβέρνηση
επί υπουργίας Θ. Δρίτσα στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης
της αποκρατικοποίησης του Οργανισμού. Ωστόσο ακόμη
εκκρεμεί η έκδοση της ΚΥΑ των υπουργείων οικονομικών
και ναυτιλίας που θα καθορίζει τον ανώτατο αριθμό των
εργαζομένων που θα μεταταχτούν από τον ΟΛΠ (και τον
ΟΛΘ) στο Δημόσιο αλλά και η ΚΥΑ των υπουργείων Εσωτερικών, Οικονομικών και Ναυτιλίας που θα καθορίζει τη
διαδικασία αλλά και τις υπηρεσίες που θα μεταφερθούν
οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο. Τέλος να αναφερθεί ότι
σύμφωνα με τις εκτιμήσεις από το ενδιαφέρον που έχει
εκδηλωθεί, οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος είναι
πολύ πιθανό να ξεπεράσουν τις 300.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Αντίδραση ΣΕΠΕ στο νέο “ψηφιακό τέλος” σε υπολογιστές και tablets

Ζητά την άμεση παρέμβαση του Πρωθυπουργού- Θα κοστίσει περισσότερο από 65 εκατ. το χρόνο στους Έλληνες καταναλωτές
Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών
Ελλάδας (ΣΕΠΕ) , με ανακοίνωση του, που εκδόθηκε την Παρασκευή εκφράζει την έντονη αντίθεση του και επισημαίνει τις
καταστροφικές συνέπειες που θα έχει η διάταξη περί “εύλογης
αμοιβής για ιδιωτική αναπαραγωγή” (Άρθρο 54, παράγραφοι 2Α και 2Β) που περιλαμβάνεται στο νέο Νόμο του υπουργείου Πολιτισμού για τη “Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων
πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων,
χορήγηση πολυεδαφικών αδειών για επιγραμμικές χρήσεις
μουσικών έργων και άλλα θέματα αρμοδιότητας Υπουργείου
Πολιτισμού και Αθλητισμού”, που ψηφίστηκε χθες (δηλαδή
την περασμένη Πέμπτη).. Ο ΣΕΠΕ έχει ήδη εξηγήσει με κάθε
λεπτομέρεια στην Πολιτεία, με επιστολή προς την Υπουργό
Πολιτισμού αλλά και στα συναρμόδια Υπουργεία, τις σοβαρές
επιπτώσεις που θα προκύψουν από την επιβολή ενός τέτοιου
αντιαναπτυξιακού μέτρου, καθώς το μόνο που επιτυγχάνει είναι η αποθάρρυνση των νόμιμων και αυτονόητα αναγκαίων
χρήσεων της τεχνολογίας, η επιβάρυνση των καταναλωτών
με ένα ακόμα τέλος καθώς και η εξόντωση κάθε ελπίδας για
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας
με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας. Το νέο “ψηφιακό τέλος” θα κοστίσει περισσότερα από € 65 εκατ. σε ετήσια
βάση στους Έλληνες καταναλωτές, στις επιχειρήσεις και στο
δημόσιο τομέα. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μια πρόσθετη
επιβάρυνση 2% που επαναφέρεται μετά από 15 χρόνια κατάργησης της, πολλαπλάσια από πολλά Μέλη - Κράτη της
Ε.Ε. των 28, επί της αξίας σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές και
tablets με RAM άνω των 4GB, ενώ ανεβαίνει στο 6% για ηλεκτρονικές συσκευές εγγραφής ήχου και εικόνας και για ηλεκτρονικούς αποθηκευτικούς δίσκους πάνω από (1) TByte, η
οποία αποφασίστηκε αιφνιδίως και χωρίς καμία διαβούλευ-

ση με τους αρμόδιους φορείς. Μέτρο που θα έχει αρνητικές
συνέπειες και για τα δημοσιονομικά έσοδα αφού, αντί εξοικονόμησης οδηγεί σε επιβάρυνση καθώς αυξάνει τα έξοδα
από την καταβολή του ποσοστού αμοιβής στον ηλεκτρονικό
εξοπλισμό που προμηθεύεται το Δημόσιο, αλλά και από τη
μείωση των εσόδων των φορολογούμενων επιχειρήσεων.
Παράλληλα, ο ΣΕΠΕ σημειώνει πως η υπεράσπιση των Πνευματικών Δικαιωμάτων, αν και είναι αυτονόητη, δεν πρέπει
να επιτυγχάνεται επιβαρύνοντας υπέρμετρα καταναλωτές,
επιχειρήσεις και δημόσιο τομέα. Θέση που υπογραμμίζει και η
επιστολή του DIGITALEUROPE (European Digital Technology
Industry Association - Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Ψηφιακής
Τεχνολογίας), στην οποία σημειώνεται πως η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή σε συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς
αναμένεται να εκδώσει Σύσταση που θα εναρμονίζει και θα
ενιαιοποιεί τους κανόνες θέσπισης και είσπραξης των αμοιβών υπέρ των δημιουργών, κ.λπ. για την ιδιωτική αναπαραγωγή των έργων τους. Γεγονός που θα καθιστούσε απολύτως εύλογο για τη χώρα μας να αναμένει τόσο την προσεχή
έκδοση της Σύστασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και
την επικείμενη αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας
περί Πνευματικών Δικαιωμάτων. Αντιθέτως, νομοθέτησε τη
σχετική διάταξη κάτι το οποίο δεν συμφωνεί με την κοινή
ευρωπαϊκή νομοθεσία, νομολογία και πρακτική. Είναι σαφές ότι μια τέτοια επιβάρυνση πλήττει το μεγάλο στόχο του
ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας και της ηλεκτρονικής
διακυβέρνησης, θέτοντας προσκόμματα τόσο για τον πολίτη,
όσο και για το δημόσιο για την απόκτηση προϊόντων τεχνολογίας. Ταυτόχρονα, αποτελεί καίριο πλήγμα στη διεθνή
ανταγωνιστικότητα του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών δεδομένου ότι αυξάνει το κόστος διάθεσης

των προϊόντων τεχνολογίας των ελληνικών επιχειρήσεων
έναντι των ανταγωνιστών τους στην Ευρώπη αλλά και παγκόσμια που δραστηριοποιούνται. Η χώρα μας καθίσταται
πλέον “πρωταθλήτρια” επιβαρύνσεων στον τομέα αυτό,
έχοντας τα υψηλότερα ποσοστά “ψηφιακού τέλους” στην Ευρώπη με € 65 εκατ. Αν λάβουμε ως παράδειγμα την Ισπανία,
μια χώρα που η αγορά ΤΠΕ είναι 704% μεγαλύτερη σε αξία
από την αγορά της Ελλάδας, το “ψηφιακό τέλος” δεν ξεπερνά
τα € 50 εκατ. σε ετήσια βάση. Αν ίσχυε το ίδιο καθεστώς που
μόλις ψηφίστηκε στη χώρα μας, θα έπρεπε η Ισπανία να έχει
ψηφιακό τέλος € 352 εκατ. Αντίστοιχα, αν ακολουθούσαμε το
παράδειγμα της Ισπανίας, το “ψηφιακό τέλος” στην Ελλάδα,
στο σύνολο του, δεν θα έπρεπε να υπερβαίνει τα €9 εκατ.
Επίσης, είναι κρίσιμο να αναφέρουμε ότι η Βουλγαρία, η Δανία, η Εσθονία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιρλανδία, η Κύπρος,
η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Πολωνία και η
Φινλανδία, Μέλη - Κράτη της Ε.Ε. των 28, δεν καταβάλλουν
“ψηφιακό τέλος”. Έτσι, το νομοθέτημα του Υπουργείου Πολιτισμού έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την τοποθέτηση και
τις διακηρύξεις του Πρωθυπουργού σχετικά με τον κεντρικό
στρατηγικό ρόλο της ψηφιακής τεχνολογίας στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας, που αποτελεί και κομβικό σημείο
για την έξοδο από την κρίση. Συνεπώς, ο ΣΕΠΕ ζητά την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για την άμεση κατάργηση των
συγκεκριμένων διατάξεων και παράλληλα την άμεση εκπόνηση ειδικής μελέτης για τον τρόπο καθορισμού της δίκαιης
και εύλογης αμοιβής υπέρ των πνευματικών δημιουργών και
την υλοποίηση ενός διαφανούς συστήματος καταβολής και
απόδοσης του ψηφιακού τέλους.

Έξι αναμεταδότες του Hellas Sat 3 στο δημόσιο – το στοίχημα της αξιοποίησης
Έπειτα από την επιτυχή εκτόξευση του Hellas Sat 3 από την
εταιρεία Hellas Sat ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς και ο Διευθύνων
Σύμβουλος της Hellas Sat, Χριστόδουλος Πρωτοπαπάς υπέγραψαν την Παρασκευή 14 Ιουλίου 2017 τη σύμβαση για την
αξιοποίηση της ελληνικής τροχιακής θέσης. Σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταξύ άλλων το Δημόσιο θα μπορεί να αξιοποιήσει έξι αναμεταδότες, έναντι των δύο που είχαν παραδοθεί
σε εκτέλεση της αρχικής σύμβασης. Επίσης το Δημόσιο
λαμβάνει, ως αντάλλαγμα, τρεις επίγειους δορυφορικούς
κομβικούς σταθμούς Hub, καθώς και διακόσια τερματικά,
για τις ανάγκες του σε νευραλγικούς τομείς, όπως η Άμυνα,
η Ασφάλεια, η πολιτική προστασία. Παράλληλα, παρέχεται
υπέρ του Δημοσίου η δωρεάν συντήρηση του ανωτέρω εξοπλισμού για τα πέντε πρώτα κρίσιμα έτη, ενώ διασφαλίζεται
και η απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του, που χρησιμοποιούν τον υπάρχοντα δορυφόρο. Εξασφαλίζεται ακόμη

η στρατηγικής σημασίας παραμονή του κέντρου ελέγχου του
δορυφορικού συστήματος εντός της ελληνικής επικράτειας
και διασφαλίζονται οι εξειδικευμένες και υψηλού επιπέδου
θέσεις εργασίας. Το στοίχημα που πρέπει πλέον να κερδίσει η
κυβέρνηση είναι η ουσιαστική αξιοποίηση των ωφελημάτων.
Με άλλα λόγια να μην αφήσει τους αναμεταδότες να κάθονται
όπως συμβαίνει όλα τα χρόνια που υπάρχει η Hellas Sat. Ο
Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων,
Βασίλης Μαγκλάρας, δήλωσε σχετικά: «Η ανανέωση της
σύμβασης είναι ένα ιδιαίτερα θετικό γεγονός για τον τομέα
της διαστημικής πολιτικής, που αναπτύσσεται πλέον ραγδαία
στην χώρα μας, καθώς διασφαλίζει τα δικαιώματα της Ελλάδας στο διάστημα, δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης
της Hellas Sat και ανοίγει ένα σημαντικό παράθυρο ευκαιρίας
για τη δημιουργία νέων και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας». Ο ίδιος συμπλήρωσε: «Με τον τριπλασιασμό των
ανταλλαγμάτων, που εξασφαλίσαμε για τη χώρα, καλύπτου-

με τις ανάγκες του Δημοσίου και δίνουμε τη δυνατότητα για
την ανάπτυξη και υιοθέτηση σημαντικών και καινοτόμων
εφαρμογών απ’ όλους τους φορείς του Δημοσίου». Ο κ. Πρωτοπαπάς, ανέφερε: «Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Υπουργό
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης,
Νίκο Παππά, και το Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και
Ταχυδρομείων, Βασίλη Μαγκλάρα, για τις προσπάθειες που
καταβάλλουν ώστε να προαχθεί και να αναπτυχθεί η διαστημική τεχνολογία στην Ελλάδα. Η σημερινή υπογραφή της
σύμβασης, σε συνδυασμό με την επιτυχημένη εκτόξευση του
δορυφόρου μας, του Hellas Sat 3, αλλά και την αναμενόμενη
εκτόξευση του -υπό κατασκευή- δορυφόρου Hellas Sat 4,
διασφαλίζονται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδος στο
διάστημα».
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Η Μεσόγειος κινδυνεύει από τα πλαστικά
Η Μεσόγειος κινδυνεύει από τα πλαστικά. Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι 1.455 τόνοι πλαστικού επιπλέουν σήμερα στη Μεσόγειο θάλασσα, ενώ θαλάσσια σκουπίδια
έχουν βρεθεί σε όλα τα ύδατα της Ευρώπης. Το 94%
των πλαστικών απορριμμάτων εκτιμάται ότι βρίσκεται
στον βυθό της θάλασσας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
στην Ελλάδα από τους 180.000 - 300.000 τόνους πλαστικής συσκευασίας που παράγονται ετησίως (ενώ το
σύνολο της ετήσιας ζήτησης σε πλαστικό υπολογίζεται
κοντά στους 500.000 τόνους), μόλις ένα μικρό ποσοστό
από αυτή την ποσότητα ανακυκλώνεται. Σύμφωνα με
τον Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών
Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) κατά μέσο όρο χρησιμοποιούμε στην
Ελλάδα 363 πλαστικές σακούλες/άτομο. «Τα νούμερα
είναι απογοητευτικά και το πρόβλημα τεράστιο» τονίζει
στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο
υπεύθυνος εκστρατείας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος της Greenpeace, Άλκης Καφετζής.
«H εξάρτηση μας από το πλαστικό μιας χρήσης έχει
μετατρέψει τη θάλασσα σε μια πελώρια χωματερή. Η
κατάσταση είναι τόσο σοβαρή που ορισμένες περιοχές
της χώρας έχουν πάρει την απόφαση να τοποθετήσουν
πλωτά φράγματα σε πολυσύχναστες παραλίες που θα
συγκρατούν τα επιπλέοντα σκουπίδια, ώστε να μην
ενοχλούν τους λουόμενους. Αν δε μειώσουμε ριζικά
το πλαστικό μιας χρήσης στη ζωή μας το πρόβλημα θα
γίνει μεγαλύτερο και καμία λύση δεν θα είναι αρκετή».
Από τις 20 Ιουλίου μέχρι τις 31 Ιουλίου ένα διαφορετικό πλοίο θα ταξιδέψει στο Αιγαίο και Ιόνιο Πέλαγος με
ελεύθερη είσοδο και ανοιχτό κατάστρωμα σε όλους
όσοι θέλουν να το επισκεφθούν για να ενημερωθούν
για το πρόβλημα. Πρόκειται για το Rainbow Warrior
της Greenpeace το οποίο θα βρεθεί στην Ελλάδα στις
20 και 21 Ιουλίου στη Ζάκυνθο, στις 24 και 25 Ιουλίου
στο Ηράκλειο και στις 30 και 31 Ιουλίου στη Σύρο. Όπως
υπογραμμίζει ο κ. Καφετζής αυτή η περιοδεία είναι ένα

κομμάτι της μεσογειακής περιοδείας που ξεκίνησε τον
Ιούνιου από την Ισπανία κι έχει περάσει κι από Ιταλία,
Κροατία, θα έρθει στην Ελλάδα και θα συνεχίσει στη
Βουλγαρία. Στόχος της οργάνωσης είναι να αναδείξει
το μέγεθος του προβλήματος όσον αφορά την ρύπανση
της Μεσογείου από τα πλαστικά. Γενικά, όπως υποστηρίζει ο κ. Καφετζής οι ρύποι στην Μεσόγειο κινούνται σε
υψηλά επίπεδα. «Για αυτό κι ένα μέρος της αποστολής
μας είναι το ερευνητικό», τονίζει και προσθέτει: «Με ένα
ειδικό δίχτυ θα πάρουμε δείγματα από σημεία που έχουμε επιλέξει, τα οποία θα αναλυθούν για να δούμε την
ποσότητα και πυκνότητα των μικροπλαστικών. Πέρα
όμως από την δειγματοληψία για τα πλαστικά θα έχουμε
και ειδικές κάμερες που θα βιντεοσκοπούν τον βυθό σε
συγκεκριμένα σημεία γύρω από νησιά που θα περάσουμε με το πλοίο, ώστε να δούμε την έκταση του προβλήματος». Όπως συστήνει ο κ. Καφετζής τα βήματα που
πρέπει να ακολουθούν οι καταναλωτές είναι αρχικά η
μείωση χρήσης πλαστικών, η επαναχρησιμοποίηση,
η ανακύκλωση και στο τέλος η απόρριψη, δηλαδή να
μην πετάνε πλαστικά στις ακτές και στις παραλίες. «Την
μεγαλύτερη ευθύνη βέβαια την έχουν οι εταιρείες αλλά
και οι πολιτικές. Ο καταναλωτής έχει το δικό του μερίδιο
ευθύνης και μπορεί να παρέμβει όσο μπορεί», είπε.
-Τι δείχνουν έρευνες: * Το 80% των πλαστικών που
βρέθηκαν στους ωκεανούς προέρχονται από την ξηρά.
Το υπόλοιπο 20% προέρχεται από πλοία, υπεράκτιες
πλατφόρμες εξόρυξης πετρελαίου και φορτηγά-πλοία.
Δεδομένης της εκτεταμένης και μαζικής χρήσης των
πλαστικών μιας χρήσης και της ανεπάρκειας των συστημάτων διαχείρισης απορριμμάτων, οι επιστήμονες εκτιμούν ότι περίπου 4,8 με 12,7 εκατομμύρια τόνοι πλαστικού καταλήγουν στους ωκεανούς. Το νούμερο αυτό για
τις 23 χώρες της ΕΕ που βρέχονται από θάλασσα είναι
50 με 120 χιλιάδες τόνοι. * Η Ευρώπη είναι ο δεύτερος
μεγαλύτερος παραγωγός πλαστικού παγκοσμίως, με πε-

ρίπου 50 εκατομμύρια τόνους ετησίως, εκ των οποίων
σχεδόν το 40% χρησιμοποιείται για πλαστικές συσκευασίες. * Οι μεγάλες πλαστικές συσκευασίες, όπως οι
σακούλες, μπορούν να έχουν ολέθριο αποτέλεσμα για
τις χελώνες, τις φώκιες και τα δελφίνια, αφού τα ζώα
κινδυνεύουν να μπλεχτούν, να πνιγούν και να στραγγαλιστούν με αυτά ή να τα καταπιούν. Όμως, ένας πολύ
μεγαλύτερος αριθμός οργανισμών είναι πιθανό να καταπιεί τα μικροσκοπικά κομμάτια πλαστικού, γνωστά ως
«μικροπλαστικά» (πλαστικά κομμάτια μικρότερα των
5mm). Τα μικροπλαστικά στο θαλάσσιο οικοσύστημα
είναι ένας σοβαρός κίνδυνος. * Μελέτη του 2016 από
το Πανεπιστήμιο της Πάτρας εκτίμησε την πυκνότητα
των σκουπιδιών στη θάλασσα του Σαρωνικού. Βρήκαν
ότι τα σκουπίδια έχουν την τάση να συσσωρεύονται στα
μεγαλύτερα βάθη (200-350μέτρα) και φτάνουν σε πυκνότητες μέχρι και 3.428 τεμάχια ανά τετραγωνικό χλμ.
Το μεγάλο ποσοστό των σκουπιδιών είναι πάλι πλαστικά
(95%). * Μια έρευνα του 2017 (του Ελληνικού Κέντρου
Θαλασσίων Ερευνών, του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας, του τμήματος περιβαλλοντικών επιστημών σε πανεπιστήμιο των ΗΠΑ και του Πανεπιστημίου Πάτρας)
βασιζόμενη στα κυρίαρχα ρεύματα υπολόγισε ότι οι
υψηλότερες συγκεντρώσεις επιπλεόντων σκουπιδιών
στη θάλασσα αναμένεται να εντοπιστούν στο βόρειο
Αιγαίο, στον Σαρωνικό, την Εύβοια και την Κρήτη. Ενώ
οι υψηλότερες συγκεντρώσεις σκουπιδιών σε παραλίες
αναμένονται στον Σαρωνικό, την ανατολική Πελοπόννησο, τον Παγασητικό, τις Κυκλάδες και τη Βόρεια Κρήτη. Το ανατολικό Αιγαίο εκτιμάται ότι είναι η περιοχή με
το μικρότερο πρόβλημα. «Προς το παρόν είναι εμφανές
ότι μεγάλο πρόβλημα έχουν περιοχές κοντά σε μεγάλα
αστικά κέντρα (Σαρωνικός, Πατραϊκός, Θερμαϊκός).
Αλλά υπάρχουν αποδείξεις ότι το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο εκεί» καταλήγει ο κ. Καφετζής

Χανιά: Απομάκρυνση αυθαίρετων κατασκευών από το ενετικό λιμάνι
Την απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών
από το ενετικό λιμάνι της πόλης μετά το τέλος της τουριστικής περιόδου, προανήγγειλε ο δήμαρχος Χανίων,
Τάσος Βάμβουκας, κατά την διάρκεια συνάντησης που
είχε με τον λιμενάρχη Χανίων, Αναστάσιο Ζαΐμη και τον
υπολιμενάρχη Μανώλη Βαλυράκη. Σύμφωνα με το ΑΠΕΜΠΕ παρουσία του προέδρου του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου, Μιχάλη Βλαχάκη, ο κ. Βάμβουκας ενημέρωσε
τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος για τον σχεδιασμό της
Δημοτικής Αρχής για την εύρυθμη λειτουργία του ενετικού λιμένα, αλλά και την απομάκρυνση των αυθαίρετων
κατασκευών στη χερσαία λιμενική ζώνη.
Όπως είπε, εφόσον υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές, δεν
νομιμοποιείται το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο να παραχω-

ρήσει καμία άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου στη λιμενική ζώνη για το 2017, διότι ο νόμος το απαγορεύει. Μετά
το πέρας της φετινής θερινής περιόδου αυτές θα απομακρυνθούν άμεσα, ώστε να εφαρμοστεί η νομιμότητα, να
ευπρεπιστεί η αισθητική του σημαντικού αυτού μνημείου
και να περιοριστεί η υπερβολική κατάληψη δημόσιου
χώρου» δήλωσε αμέσως μετά το τέλος της συνάντησης
ο δήμαρχος Χανίων. Σύμφωνα με τον ίδιο, «η Δημοτική
Αρχή έχει επεξεργαστεί από κοινού με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Χανίων, εναλλακτικό σχέδιο παραχώρησης
4.600 τμ, το οποίο αποτελεί τη χρυσή τομή ανάμεσα στην
εγκεκριμένη μελέτη που παραχωρεί 2.600 τμ και την υφιστάμενη αυθαίρετη κατάληψη που ξεπερνάει τα 6.000 τμ.
Θα πρέπει όλοι να κατανοήσουν ότι η τήρηση κανόνων

που θα εξασφαλίζουν την λειτουργικότητα και θα προστατεύουν την αισθητική στον ενετικό λιμένα, ενισχύει
την επιχειρηματικότητα και σέβεται τα δικαιώματα των
δημοτών και επισκεπτών, που είναι και οι χρήστες του
δημόσιου χώρου». Καταλήγοντας ο δήμαρχος Χανίων
είπε ότι «ο Δήμος Χανίων έχει αναλάβει τις ευθύνες του
ώστε να επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα και η πολιτεία
οφείλει να στηρίξει αυτές τις αποφάσεις, ώστε να επιτευχθεί η αναβάθμιση του ενετικού λιμένα, κάτι που η τοπική
κοινωνία αποδέχεται και αναμένει να πραγματοποιηθεί
εδώ και χρόνια».

15

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-4-5
17/07/2017
Τις προϋποθέσεις και τους όρους για τη συναίνεση του Δημοσίου σε συμφωνία αναδιάρθρωσης οφειλών επιχειρήσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4469/2017, καθορίζει
απόφαση της υφυπουργού Οικονομικών Αικατερίνης Παπανάτσιου, η οποία υπεγράφη στις 12 Ιουλίου και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 14 Ιουλίου. Με
την απόφαση αυτή (υπ’ αριθμόν ΠΟΑ. 1105/2017) ανάβει
ουσιαστικά το «πράσινο φως» σε χιλιάδες υπερχρεωμένες
αλλά βιώσιμες επιχειρήσεις για τη ρύθμιση των οφειλών
τους προς το Δημόσιο έως και σε 120 μηνιαίες δόσεις, μέσω
της διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανισμού που προβλέπει ο ν. 4469/2017.
Σύμφωνα με τον ν. 4469/2017 και την απόφαση της κυρίας
Παπανάτσιου, το συνολικό ποσό που προτείνεται να αποπληρωθεί στο Δημόσιο ισούται με το ποσό που προκύπτει
από την εφαρμογή των παρακάτω υποχρεωτικών κανόνων
(παρ. 2 άρθρου 9 του ν. 4469/2017):
α) Οι ρυθμίσεις της σύμβασης αναδιάρθρωσης δεν επιτρέπεται να φέρουν τους πιστωτές, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται το Δημόσιο, σε χειρότερη οικονομική θέση απ’ αυτή
στην οποία θα βρίσκονταν σε περίπτωση ρευστοποίησης
των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη, στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
977 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας,
β) Οι πιστωτές, των οποίων οι απαιτήσεις ρυθμίζονται από
τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, μεταξύ των οποίων
και το Δημόσιο, λαμβάνουν ποσά και άλλα τυχόν ανταλλάγματα τουλάχιστον ισάξια με τα ποσά που προβλέπεται ότι θα
ελάμβαναν κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων σε
περίπτωση ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων
των συνοφειλετών και των βεβαρημένων υπέρ τους περιουσιακών στοιχείων τρίτων στο πλαίσιο διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 977 του Κώδικα
Πολιτικής Δικονομίας,
γ) Ποσά και άλλα ανταλλάγματα που απομένουν προς διανομή μετά την κατά προτεραιότητα διανομή ποσών και
άλλων ανταλλαγμάτων, σύμφωνα με τις περιπτώσεις α’ και
β’, διανέμονται σε όλους τους πιστωτές συμμέτρως κατά το
μέρος των απαιτήσεών τους που απομένει ανεξόφλητο μετά
την εφαρμογή των περιπτώσεων α’ και β΄.
δ) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α’, για τον υπολογισμό
των ποσών και των τυχόν άλλων ανταλλαγμάτων διανομής
μεταξύ των πιστωτών, από τις απαιτήσεις των πιστωτών
αφαιρούνται προηγουμένως: αα) το σύνολο των τόκων
υπερημερίας των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα, ββ) ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων
του Δημοσίου από πρόστιμα που έχουν επιβληθεί από τη
φορολογική διοίκηση και ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκα-

τό (85%) των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων
Κοινωνικής Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Τα αναφερόμενα στις υποπεριπτώσεις αα’ και ββ’ ποσά
συνυπολογίζονται στη διανομή μόνο στην περίπτωση και
κατά την έκταση που το επιτρέπει η ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη και αποπληρώνονται, εν όλω ή εν μέρει,
μόνα εφόσον έχουν αποπληρωθεί πλήρως οι λοιπές απαιτήσεις των πιστωτών.
Σε αντίθετη περίπτωση τα ανωτέρω ποσά διαγράφονται
μετά την ολοσχερή εξόφληση όλων των οφειλών με βάση
τη σύμβαση αναδιάρθρωσης.
Αναλυτικά, το πλήρες κείμενο της απόφασης της υφυπουργού Οικονομιών έχει ως εξής: Αρθρο 1
Προϋποθέσεις συναίνεσης του Δημοσίου σε συμφωνία
αναδιάρθρωσης
1. Το Δημόσιο υπερψηφίζει ορισμένη πρόταση οφειλέτη ή
αντιπρόταση πιστωτή για αναδιάρθρωση οφειλών κατά τις
διατάξεις του ν. 4469/2017, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις,
οι οποίες πρέπει να πληρούνται σωρευτικά:
(α) Το συνολικό ποσό που προτείνεται να αποπληρωθεί
στο Δημόσιο ισούται με το ποσό που προκύπτει από την
εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων της παραγράφου
2 του άρθρου 9, με όρους καθαρής παρούσας αξίας. Για τη
διαπίστωση της τήρησης των κανόνων αυτών:
(αα) Για την αξιολόγηση της «αξίας ρευστοποίησης» των
περιουσιακών στοιχείων των περιπτώσεων (α) και (β) της
παραγράφου 2 του άρθρου 9, επί της οποίας εφαρμόζονται
οι υποχρεωτικοί κανόνες των ανωτέρω περιπτώσεων, το
Δημόσιο ελέγχει και λαμβάνει υπόψη τα εξής:
(ααα) Για τα ακίνητα: Έκθεση εκτιμητή ακινήτων, σύμφωνα με την περίπτωση (ιε) της παραγράφου 2 του άρθρου
1 του ν. 4469/2017 και σε περίπτωση που προσκομίζονται
από οφειλέτη, συνοφειλέτη ή πιστωτές περισσότερες εκθέσεις εκτιμητών, την πιο πρόσφατη.
Εκτίμηση αξίας ακινήτων που περιλαμβάνεται σε έκθεση
εμπειρογνώμονα. σύμφωνα με την περίπτωση (ιδ) της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017, λαμβάνεται
υπόψη μόνο όταν βασίζεται σε έκθεση εκτιμητή ακινήτων.
Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται έκθεση εκτιμητή ακινήτων, το Δημόσιο ελέγχει και λαμβάνει υπόψη:
ι) Τη φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΕΝΦ1Α,
σύμφωνα με το ν, 4223/2013, από την τελευταία συντεθείσα δήλωση ΕΝΦ1Α - πράξη προσδιορισμού φόρου.
η) Για ακίνητα για τα οποία δεν προσδιορίζεται αξία ΕΝΦ1Α, την αντικειμενική αξία αυτών, η οποία προκύπτει
κατά τις διατάξεις του άρθρου 41Α του ν. 1249/1982
(ΦΕΚ 43Α’) και της απόφασης του υπουργού Οικονομικών
1144814/26361/ ΠΟΑ1310/30.12.Ι998 (ΦΕΚ Β’ 1328). Για
τον υπολογισμό αυτής συμπληρώνεται από τον οφειλέτη
ή τον συνοφειλέτη το έντυπο υπολογισμού αξίας «ΑΑ ΓΗΣ»
και η ορθότητα του υπολογισμού της βεβαιώνεται από συμβολαιογράφο.
(ααβ) Για τα κινητά:

i) που σχετίζονται με την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του οφειλέτη ή συνοφειλέτη, όπως ενσώματα
και άυλα πάγια πλην ακινήτων, αποθέματα, χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (π.χ., απαιτήσεις, τίτλοι,
καταθέσεις, μετρητά, μετοχές), την αγοραία αξία όπως
προκύπτει είτε από πρόσφατη έκθεση οικονομολόγου, μέλους του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, προκειμένου για οφειλέτη που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με ετήσιο
κύκλο εργασιών έως και 1.500.000 ευρώ ή απλογραφικά
βιβλία είτε από πρόσφατη έκθεση ορκωτού ελεγκτή, προκειμένου για οφειλέτη, που τηρεί διπλογραφικά βιβλία με
ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 1.500.000 ευρώ.
Ως «πρόσφατη έκθεση» θεωρείται αυτή που έχει συνταχθεί
εντός των τελευταίων δώδεκα μηνών πριν από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην εξωδικαστική διαδικασία
ρύθμισης οφειλών. Σε περίπτωση που δεν προσκομίζεται η
ως άνω έκθεση, το Δημόσιο λαμβάνει υπόψη την αξία που
αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη ή συνοφειλέτη και
δύναται να ζητήσει τυχόν διαθέσιμα συνοδευτικά έγγραφα
για τον έλεγχο της ως άνω δηλωθείσας αξίας,
ii) που δεν υπάγονται στην ανωτέρω υποπερίπτωση και
αφορούν κινητά μεγάλης αξίας, ενός εκάστου άνω των
2.000 ευρώ και συνολικά εκτιμώμενα άνω των 30.000
ευρώ, την αξία που αναφέρεται στην αίτηση του οφειλέτη
ή συνοφειλέτη, για τον έλεγχο της οποίας το Δημόσιο δύναται να ζητήσει τυχόν διαθέσιμα συνοδευτικά έγγραφα και η
οποία δεν μπορεί να υπολείπεται αυτής που αναγράφεται σε
εν ισχύ! σύμβαση ασφάλισής τους.
iii) μικρής αξίας, η αξία που αναφέρεται στην αίτηση του
οφειλέτη ή συνοφειλέτη.
(αβ) Ως «ικανότητα αποπληρωμής νοείται το ποσό που
δύναται να αποπληρώσει συνολικά ο οφειλέτης και οι
συνοφειλέτες που υπέγραψαν την αίτησή από κοινού με
τον οφειλέτη, έναντι των οφειλών τους προς όλους τους
πιστωτές εντός χρονικού διαστήματος, που για το Δημόσιο
ισούται με τον χρόνο αποπληρωμής εκατόν είκοσι (120)
μηνιαίων δόσεων. Η (ικανότητα αποπληρωμής», με την
έννοια του προηγουμένου εδαφίου, καθώς και η «μηνιαία
δυνατότητα αποπληρωμής , σύμφωνα με το στοιχείο (α)
της παραγράφου 5 του άρθρου 15, υπολογίζονται: (αβα)
για νομικά πρόσωπα είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για
συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον
οφειλέτη, ως εξής:
Με βάση τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
(EBITDA) της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη,
την υποχρέωση αποπληρωμής φόρων, την ανάγκη για
πραγματοποίηση επενδύσεων απαραίτητων για τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης, καταθέσεις, καθώς και
ελάχιστο αναγκαίο ποσό για τη συνέχιση λειτουργίας της
επιχείρησης.

(Συνέχεια στη σελίδα 17)
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(αββ) για φυσικά πρόσωπα που έχουν ατομική επιχείρηση
είτε πρόκειται για τον οφειλέτη είτε για συνοφειλέτη που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη, ως εξής: Με
βάση τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA)
της πιο κερδοφόρας χρήσης της τελευταίας τριετίας, πριν από
την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, έσοδα από άλλες πηγές, τις εύλογες δαπάνες διαβίωσης, οφειλές που προέρχονται
από άλλη αιτία εκτός της άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας, καταθέσεις, καθώς και ελάχιστο αναγκαίο ποσό για
τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησης.
(αβγ) για φυσικά πρόσωπα, όταν πρόκειται για συνοφειλέτη
που υπέγραψε την αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη και δεν
έχει ατομική επιχείρηση, ως εξής: Με βάση τα έσοδα από κάθε
πηγή, όπως δηλώθηκαν στην τελευταία φορολογική δήλωση, πριν από την υποβολή της αίτησης του οφειλέτη, εύλογες
δαπάνες διαβίωσης, καθώς και τυχόν καταθέσεις.
Σε κάθε περίπτωση υπολογισμού ικανότητας αποπληρωμής
συνοφειλέτη λαμβάνεται υπόψη το ποσό της συνυπευθυνότητάς του σε σχέση με το συνολικό ποσό των οφειλών αυτού.
(αγ) Η καθαρή παρούσα αξία
Για τον υπολογισμό της καθαρής παρούσας αξίας, ως προεξοφλητικό επιτόκιο χρησιμοποιείται το Euribor τριμήνου
προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες (5%).
(β) Οι δόσεις που προτείνονται για την αποπληρωμή του συνολικού ποσού όπως αυτό καθορίζεται στο υπό στοιχείο (α)
της παρούσας παραγράφου δεν υπερβαίνουν τις 120 μηνιαίες δόσεις και είναι ισόποσες. Για τον καθορισμό των δόσεων
δεν λαμβάνονται υπόψη ποσά υφιστάμενων ρυθμίσεων που
εντάσσονται αυτούσια στη σύμβαση, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017.
(γ) Το ύψος εκάστης προτεινόμενης δόσης δεν υπολείπεται
των πενήντα (50) ευρώ.
(δ) Η πρώτη δόση είναι καταβλητέα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία
εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες.
2. Σε περίπτωση που τίθενται σε ψηφοφορία περισσότερες
προτάσεις που πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου
1, το Δημόσιο υπερψηφίζει μεταξύ αυτών την πρόταση που
προβλέπει αποπληρωμή του ποσού της περίπτωσης (α) της
παραγράφου 1 σε λιγότερες δόσεις.
3. Το Δημόσιο δεν συναινεί σε διαγραφή απαιτήσεών του,
με την έννοια της παραγράφου 2 του άρθρου 15 του ν.
4469/2017, για βασική οφειλή από τελωνειακούς δασμούς
της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι, ως παραδοσιακοί ίδιοι
πόροι, αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ακόμη και σε περίπτωση διαγραφής
τους.
4. Το Δημόσιο δεν συναινεί σε περιπτώσεις που διαθέτει δική
του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του
οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο.
Αρθρο 2
Τυποποιημένη εφαρμογή υποχρεωτικών κανόνων

Ο υπολογισμός του συνολικού ποσού που πρέπει να αποπληρωθεί στο Δημόσιο σύμφωνα με τους κανόνες υπό στοιχείο
(α) της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της παρούσας και τους
κανόνες της παραγράφου 2 του άρθρου 9 του ν. 4469/2017,
γίνεται με τυποποιημένο τρόπο, το αποτέλεσμα του οποίου
θα αναρτάται στην ηλεκτρονική εφαρμογή που τηρείται στην
Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους στο πλαίσιο της κατάθεσης αντιπροτάσεων από τους συμμετέχοντες
πιστωτές.
Αρθρο 3
Αρρύθμιστες οφειλές με ποσό βασικής οφειλής έως 20.000
ευρώ
Σε περίπτωση υπογραφής σύμβασης αναδιάρθρωσης, στην
οποία εντάσσονται οφειλές προς το Δημόσιο που εμπίπτουν
στις περιπτώσεις της παραγράφου 6 του άρθρου 15 του ν.
4469/2017, η τήρηση των υποχρεωτικών κανόνων των άρθρων 9 και 15 του νόμου διαπιστώνεται από τον συντονιστή
με το πρακτικό περαίωσης της παραγράφου 16 του άρθρου
8, υπό την επιφύλαξη του δικαστικού ελέγχου του άρθρου 12
του νόμου, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν υποβολής ένστασης ή άσκησης παρέμβασης από τρίτο πιστωτή.
Αρθρο 4
Συμψηφισμός
Μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης,
τυχόν ανταπαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου, συμψηφίζεται με οφειλές του βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου
83 του ΚΕΔΕ και του άρθρου 48 του ΚΦΔ και των οριζόμενων
στο ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’85), όπως ισχύουν.
Τυχόν υπόλοιπο ποσό επιστρέφεται στον οφειλέτη με βάση
τα ισχύοντα στην απόφαση υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ.
1116/23.5.2013. Εφόσον η γενεσιουργός αιτία της ανωτέρω
απαίτησης κατά του Δημοσίου ανάγεται σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης
οφειλών, με τον συμψηφισμό πιστώνονται, κατά σειρά προτεραιότητας, οφειλές εκτός σύμβασης, δόσεις υφιστάμενων
ρυθμίσεων που εντάσσονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης
οφειλών κατ’ άρθ. 15 παρ. 4 του ν. 4469/2017, δόσεις της
σύμβασης αναδιάρθρωσης και, τέλος, εφόσον έχουν εξαντληθεί οι λοιπές βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση
οφειλές, οι προβλεπόμενες στη σύμβαση προς διαγραφή
οφειλές στη Φορολογική Διοίκηση.
Σε διαφορετική περίπτωση, πιστώνονται κατά προτεραιότητα οι δόσεις της σύμβασης αναδιάρθρωσης, δόσεις υφιστάμενων ρυθμίσεων που εντάσσονται στο σχέδιο αναδιάρθρωσης οφειλών κατ’ άρθ. 15 παρ. 4 του ν. 4469/2017 και
οφειλές εκτός σύμβασης.
Αρθρο 5
Αποδεικτικό Ενημερότητας
Σε περίπτωση που ζητείται αποδεικτικό ενημερότητας από
τον οφειλέτη ή από τους συνοφειλέτες που δεσμεύονται από
τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, αυτό χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του ΚΦΔ

και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού εκδοθεισών αποφάσεων, όπως εκάστοτε ισχύουν. Για την εξέταση της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του αποδεικτικού: α. οι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση
οφειλές που έχουν ρυθμιστεί στο πλαίσιο της σύμβασης
αναδιάρθρωσης, θεωρούνται ως νόμιμα τακτοποιημένες
με ρύθμιση τμηματικής καταβολής και β. δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή οφειλές, όπως αυτές
προσδιορίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης.
Αρθρο 6
Αναστολή αναγκαστικών μέτρων
Οι αναστολές των άρθρων 12, 13 και 15 του ν. 4469/2017
καταλαμβάνουν μόνο τις υπαγόμενες στη σύμβαση οφειλές. Οι αναστολές αυτές δεν ισχύουν για τις ληξιπρόθεσμες
δόσεις της σύμβασης.
Επί κάθε είδους κατασχέσεων απαιτήσεων που έχουν
επιβληθεί στα χέρια τρίτων, ο τρίτος υποχρεούται να
αποδώσει στο Δημόσιο τις απαιτήσεις που έχουν γεννηθεί μέχρι τον χρόνο έναρξης ισχύος των αναστολών
των άρθρων 12, 13 και 15 του ν. 4469/2017. Ποσά των
οποίων η προθεσμία απόδοσης στο Δημόσιο εκπνέει μετά
την έναρξη ισχύος των αναστολών των άρθρων 12, 13,
και 15 του ν. 4469/2017 πιστώνονται στην οφειλή προς
το Δημόσιο σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση αναδιάρθρωσης.
Αρθρο 7
Εξαιρούμενες οφειλές
Δεν αποτελούν αντικείμενο σύμβασης αναδιάρθρωσης
βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες αφορούν ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση
ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών σύμφωνα με
τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 22 του ν.
4002/2011 ή σύμφωνα με άλλες ειδικές διατάξεις.
Αρθρο 8
Προαφαίρεση οφειλών προς το Δημόσιο
Προαφαιρούμενα κατά ποσοστό ενενήντα πέντε τοις
εκατό (95%) πρόστιμα, σύμφωνα με την υποπερίπτωση
ββ) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του ν. 4469/2017 νοούνται τα πρόστιμα που επιβάλλονται αυτοτελώς και δεν συ μ βεβαιώνονται με την κύρια
οφειλή. Ως προαφαιρούμενα κατά ποσοστό ογδόντα
πέντε τοις εκατό (85%) από προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, σύμφωνα με την υποπερίπτωση
ββ) της περίπτωσης δ) της παραγράφου 2 του άρθρου 9
του ν. 4469/2017 νοούνται τα εξής: α) οι προσαυξήσεις
και οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής κατά τις διατάξεις
του άρθρου 6 του ν.δ. 356/1974, β) οι τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής κατά τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν.
4174/2013 όπως τα ανωτέρω ισχύουν κατά τον χρόνο
υποβολής της αίτησης του άρθρου 4 του ν. 4469/2017, γ)

(Συνέχεια στη σελίδα 18)
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τα πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής κατά τις διατάξεις του
άρθρου 57 του ν. 4174/2013, όπως τα ανωτέρω πρόστιμα
ισχύουν κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης του άρθρου
4 του ν. 4469/2017.
Αρθρο 9
Αρμόδιο όργανο
Αρμόδιος φορέας για τη συμμετοχή του Δημοσίου στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, τη σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης, την παρακολούθηση τήρησης των
όρων της, την ανατροπή αυτής, τη γνωστοποίηση ανατροπής αυτής στους λοιπούς πιστωτές που δεσμεύονται από τη
σύμβαση και για κάθε άλλη αναγκαία ενέργεια ή πράξη στο
πλαίσιο εφαρμογής του ν. 4469/2017, είναι η Ανεξάρτητη
Αρχή Δημοσίων Εσόδων και αρμόδιο όργανο ο διοικητής
αυτής.
Αρθρο 10
Εναρξη ισχύος
Η παρούσα απόφαση ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (από 14/7/2017).

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3
17/07/2017
Δοκιμαστική έξοδο στις αγορές αναμένεται να επιχειρήσει σήμερα, εκτός απροόπτου, η Αθήνα, σύμφωνα
με την απόφαση που έχει λάβει εδώ και μέρες η κυβέρνηση. Με βάση τους κυβερνητικούς σχεδιασμούς,
σήμερα ή το αργότερο αύριο, ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους πρόκειται να ανακοινώσει την
έκδοση πενταετούς ομολόγου, το οποίο θα κυμαίνεται
μεταξύ 2 και 4 δισ. ευρώ και θα καλυφθεί μέσω της
ανταλλαγής με το ομόλογο το οποίο λήγει το 2019.
Επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι το κόστος
δανεισμού να μην υπερβεί το 4,95% που ήταν το επιτόκιο που είχε επιτύχει η κυβέρνηση Σαμαρά όταν είχε
εκδώσει πενταετές ομόλογο το 2014. Η κυβέρνηση
φέρεται να αγνοεί προειδοποιήσεις που έγιναν τις προηγούμενες ημέρες (όπως αυτή του Γιάννη Στουρνάρα)
και χαρακτήριζαν βιαστική κίνηση τη δοκιμαστική έξοδο στις αγορές. Η εξέλιξη μπορεί να αποδειχθεί αρνητική εάν για παράδειγμα δεν καλυφθεί το ποσό που θα
ζητήσει ο ΟΔΗΧ από ξένους επενδυτές και αναγκαστεί
τελικά να καταφύγει σε εσωτερικό δανεισμό από το
εγχώριο τραπεζικό σύστημα ή τα ασφαλιστικά ταμεία.
Η συνεδρίαση του ΔΝΤ
Η βιασύνη της κυβέρνησης συνδέεται με τη συνεδρίαση του εκτελεστικού συμβουλίου του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου την προσεχή Πέμπτη όπου πρόκειται
να συζητηθεί το ελληνικό ζήτημα. Σύμφωνα με όλες
τις εκτιμήσεις, το Ταμείο πρόκειται να επαναλάβει ότι
το ελληνικό χρέος δεν είναι βιώσιμο, γεγονός που θα

επιδρούσε αρνητικά στις αγορές και θα καθιστούσε
απαγορευτική κάθε σκέψη για δοκιμαστική έξοδο.
Πέρα από την αρνητική εκτίμηση για το χρέος, το Ταμείο αναμένεται να επισημάνει και άλλες αδυναμίες
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, εκτιμώντας ότι οι ελληνικές τράπεζες θα χρειαστούν επιπλέον κεφαλαιακή
στήριξη με 10 δισ. ευρώ. Παράλληλα, είναι πιθανόν
το Ταμείο να μην απαντήσει στο αίτημα που απέστειλε
πριν από μερικές ημέρες η ελληνική κυβέρνηση (με
τις υπογραφές των κυρίων Τσίπρα, Τσακαλώτου και
Στουρνάρα) για συμμετοχή σε ένα νέο πρόγραμμα
στήριξης. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν,
το εκτελεστικό συμβούλιο του ΔΝΤ θα προτιμήσει να
περιμένει τη διεξαγωγή των γερμανικών εκλογών
πριν να αποφασίσει οριστικά για τη συμμετοχή του
στο πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, θα αναμένει τη σύνθεση της νέας γερμανικής κυβέρνησης, με την ελπίδα
ότι θα είναι περισσότερο πρόθυμη από τη σημερινή
στη λήψη πιο συγκεκριμένων μέτρων για το ελληνικό
χρέος. Σε διαφορετική περίπτωση το Ταμείο θα περιοριστεί σε ρόλο συμβούλου στο ελληνικό πρόγραμμα,
έως ότου αυτό ολοκληρωθεί (Αύγουστος 2018) και πιθανώς να συμφωνήσει τότε με την ελληνική κυβέρνηση για την υπογραφή μίας νέας δανειακής σύμβασης
(με μέγιστο ποσό δανεισμού περί των δύο δισ. δολαρίων), η οποία, βέβαια, δεν θα είναι άνευ απαιτήσεων
για λήψη νέων μέτρων.
Χθες, πάντως, ο εκπρόσωπος Τύπου της Κομισιόν
Μαργαρίτης Σχοινάς σε συνέντευξή του («Νέα Σελίδα») χαρακτήρισε την ολοκλήρωση της δεύτερης
αξιολόγησης ως «ακόμη ένα βήμα προς την κανονικότητα». Παράλληλα επισήμανε ότι «η Ελλάδα κινείται σε
σταθερό αναπτυξιακό πρόσημο και η Κομισιόν θα στηρίξει αποφασιστικά αυτήν την οικονομική επανεκκίνηση με πόρους αλλά και τεχνική στήριξη, σύμφωνα και
με τις αποφάσεις του Eurogroup της 15ης Ιουνίου».
Η υπόθεση Καμμένου
Την κυβέρνηση αναμένει ένα καυτό διήμερο την προσεχή Παρασκευή και το Σάββατο. Αρχικά είναι η μάχη
στη Βουλή για την υπόθεση Καμμένου στη συζήτηση
για τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής που έχει ζητήσει η Νέα Δημοκρατία.
Ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας αναμένεται να παράσχει πλήρη στήριξη στον υπουργό Αμυνας, χρησιμοποιώντας μάλιστα πολύ υψηλούς τόνους. Στόχος
του είναι να επιτύχει τη μέγιστη δυνατή συσπείρωση
στο κόμμα του, καθώς την ίδια μέρα και την επόμενη
ορίστηκε να γίνει η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ όπου πρόκειται να συζητηθούν όλα τα
ζητήματα.
Το ενδιαφέρον σε αυτό το κρίσιμο διήμερο εστιάζεται
αφενός στο εάν θα υπάρξουν βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ

που θα αποφασίσουν να απουσιάζουν από τη συζήτηση στη Βουλή και αφετέρου στο κλίμα που θα συναντήσει ο πρωθυπουργός στην Κ.Ε. του κόμματος.

ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ ΜΕ
ΒΡΟΧΕΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ
www.in.gr
Φθινοπωρινό είναι το σκηνικό του καιρού στην καρδιά του καλοκαιριού με βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας.
Η επιδείνωση του καιρού ξεκίνησε ήδη από την Κυριακή ενώ σήμερα, Δευτέρα αναμένονται τα ισχυρότερα
φαινόμενα του διημέρου, κυρίως σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, της Χαλκιδικής, των νησιών του
Βορείου Αιγαίου, της Θεσσαλίας, των Σποράδων καθώς και σε περιοχές της Δυτικής Στερεάς.
Βροχές και καταιγίδες σημειώνονται και στην Αττική.
Οι ισχυρές καταιγίδες θα συνοδεύονται στις περιοχές
αυτές με θυελλώδεις ανέμους. Η πτώση της θερμοκρασίας θα είναι αισθητή σε όλη τη χώρα. Στην Αττική
ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20 έως 28 βαθμούς
Κελσίου.
Εξασθένηση των φαινομένων αναμένεται από το απόγευμα (εκτός των κεντρικών ηπειρωτικών, των Σποράδων και της Εύβοιας).
Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στα πελάγη 6 και τοπικά
στο βόρειο Αιγαίο 7 με 8 μποφόρ.
Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις με βροχές
και καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα. Οι άνεμοι
θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 6 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 25 βαθμούς
Κελσίου.
Προβλήματα, τα οποία όμως δεν πήραν έκταση, προκάλεσαν στην Αχαΐα οι πτώσεις κεραυνών και οι καταιγίδες. Ειδικότερα, σύμφωνα με πληροφορίες, λόγω
των κεραυνών εκδηλώθηκαν πυρκαγιές στην περιοχή
Παυλόκαστρο της Πάτρας, στον Κρίνο και στην Λακκόπετρα της δυτικής Αχαΐας και στην Σπαρτιά του δήμου
Ερυμάνθου. Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν
άμεση, αλλά λόγω των καταιγίδων που ακολούθησαν,
οι φωτιές έσβησαν γρήγορα. Επίσης, λόγω των καταιγίδων, προκλήθηκαν προβλήματα στην κίνηση των
οχημάτων στην εθνική οδό Πατρών - Πύργου, από την
Πάτρα, μέχρι το ύψος της Κάτω Αχαΐας. Η Πυροσβεστική δέχθηκε τέσσερις κλήσεις για απαντλήσεις υδάτων
από υπόγεια στην Πάτρα και στην Κάτω Αχαΐα, καθώς
επίσης και μία κλήση για πτώση δέντρου.
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