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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Δέκα βήματα για την δημιουργία ολοκληρωμένου  
πλαισίου χωρικού σχεδιασμού ανακοίνωσε  

ο υπουργός ΠΕΝ σε εκδήλωση του ΣΕΒ
Ο χωρικός σχεδιασμός πρέπει να γίνει συνώνυ-
μο της ασφάλειας δικαίου στους επενδυτές και 
όχι αιτία καθυστερήσεων και ματαίωσης επεν-
δυτικών σχεδίων, για να μπορέσουννα εγκατα-
σταθούν στο ελληνικό έδαφος και να παράξουν 
αξία. Γι’ αυτό και το Υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, οφείλει να αναλάβει δράση επι-
λύοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις,εδώ και καιρό, και να διασφαλίσει 
ότι οι νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες της 
χώρας και οι ανάγκες των επιχειρήσεων  θα 
βρουν τόπο και τρόπο να ευδοκιμήσουν. Aυτό 
ζήτησαν, σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου 
οι επιχειρήσεις μέλη του ΣΕΒ από τον αρμό-
διο Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειαςκ. 
Γιώργο Σταθάκη, τη Γενική Γραμματέα Χωρι-
κού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντοςκ. 
Ειρήνη Κλαμπατσέα και το επιτελείο τους στο 
πλαίσιο του Γενικού Συμβουλίου του ΣΕΒ, 
που διοργανώθηκε από την Επιτροπή Χωρο-
ταξίας και Δικτύων του Συνδέσμου με θέμα: 
«Χωροταξική μεταρρύθμιση και νέα πολιτική 
του χώρου ως προϋπόθεση ανάπτυξης», χθες 
(Τρίτη, 21/2/2017), στα γραφεία του.  Παράλ-
ληλα σε σχτικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ σημειώνεται 
ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γιώργος Σταθάκης μιλώντας στηνεκδήλωση 
του ΣΕΒ  παρουσίασε δέκα βήματα για την 
δημιουργία ενός σαφούς πλαισίου χωρικού 
σχεδιασμού, που θα προτάσσει την προστασία 
του περιβάλλοντος και της ποιότητας ζωής των 
πολιτών, αλλά θα διευκολύνει επιπλέον το επι-
χειρείν περιγράφοντας ξεκάθαρα τους κανό-
νες, παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης μιλώντας 
χθες σε εκδήλωση του ΣΕΒ για το θέμα. Συ-
γκεκριμένα,σύμφωνα με τον υπουργό ΠΕΝ τα 
βήματα που υλοποιεί η κυβέρνηση περιλαμβά-
νουν: 1)Tο νέο νόμο για τον χωρικό σχεδιασμό 
(4447/2016), 2) το Προεδρικό Διάταγμα με το 
οποίο αποσαφηνίζονται οι χρήσεις γης, 3) τη θε-
σμοθέτηση των 11 Περιφερειακών Πλαισίων, 
4)την αποσαφήνιση του πλαισίου για τα Ειδικά 
Χωρικά Σχέδια, 5) τον προσδιορισμό των προδι-
αγραφών του Ειδικού Πλαισίου για τον Ορυκτό 
Πλούτο, 6) την προκήρυξη διαγωνισμού για τη 
μελέτη σχετικά με το Ειδικό Πλαίσιο του Τουρι-

σμού, 7) το νόμο «Περί θεσπίσεως πλαισίου για 
το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό», 8) την κα-
τάρτιση των δασικών χαρτών, 9) την ολοκλήρω-
ση του Κτηματολογίου και 10) την κωδικοποίηση 
της νομοθεσίας περί κανόνων δόμησης. Στο 
δελτίο Τύπου σημειώνεται ακόμη πότι καλωσο-
ρίζοντας τους συμμετέχοντες ο Εκτελεστικός 
Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ κ. Κωσταντίνος Μπίτσι-
ος επισήμανε ότι ο χωρικός σχεδιασμός και κυ-
ρίως ο τρόπος που εφαρμόζεται στη χώρα μας, 
εδώ και δεκαετίες, σε αντίθεση με αυτό που 
όλοι θα επιθυμούσαμε δεν αποτελεί εγγύηση 
για τον επενδυτή, δεν προστατεύει το αστικό και 
φυσικό περιβάλλον, δεν μειώνει τις περιφερεια-
κές ανισότητες και δεν προάγει τους εθνικούς 
στόχους που περιλαμβάνει και εξειδικεύει. Οι 
χωροταξικοί και πολεοδομικοί κανόνες αποτε-
λούν ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στην 
πραγματοποίηση επενδύσεων, σε μια περίοδο 
που έχουμε ανάγκη από επενδύσεις. Κατά την 
εισήγησή του ο αρμόδιος Αντιπρόεδρος του 
ΣΕΒ και Πρόεδρος της Επιτροπής Χωροταξίας 
& Δικτύων του Συνδέσμου κ. Αναστάσιος Καλλι-
τσάντσης,τόνισε ότι «σήμερα, περισσότερο από 
ποτέ, η χώρα μας έχει άμεση ανάγκη από παρα-
γωγικές επενδύσεις, που δημιουργούν θέσεις 
εργασίας, παράγουν εμπορεύσιμα προϊόντα ή 
υπηρεσίες και αυξάνουν το ΑΕΠ της χώρας. 
Αυτές, όμως, οι επενδύσεις χρειάζονται χώ-
ρους για να κτίσουν τις εγκαταστάσεις τους σε 
γρήγορους χρόνους και με ασφάλεια δικαίου.
Το βάρος, λοιπόν, που πέφτει σε αυτούς που 
σήμερα διαμορφώνουν την χωροταξική πολιτι-
κή είναι πολλαπλάσιο και ο διαθέσιμος χρόνος 
για την υλοποίησή της πολύ περιορισμένος!».  
Στη συζήτηση που ακολούθησε οι συμμετέχο-
ντες έθεσαν ερωτήματα για τη στρατηγική και 
το σχεδιασμό του Υπουργείου σχετικά με το 
νέο νόμο για τη μεταρρύθμιση του χωρικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού,τις εκκρεμότητες 
στην έγκριση των Περιφερειακών Χωρικών 
Σχεδίων, την αναθεώρηση των χρήσεων γης 
και τα Ειδικά  Χωροταξικά Σχέδια καθώς και 
τα προβλήματα που έχουν προκύψει από τη 
διαδικασία κύρωσης των δασικών χαρτών και 
έλαβαν απαντήσεις για τις άμεσες ενέργειες 
που θα αναλάβουν.    

Ο χωρικός σχεδι-
ασμός πρέπει να 
γίνει συνώνυμο της 
ασφάλειας δικαίου 
στους επενδυτές και 
όχι αιτία καθυστερή-
σεων και ματαίωσης 
επενδυτικών σχεδίων 
τονίστηκε στην εκδή-
λωση του ΣΕΒ.

ΣΗΜΕΡΑ

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Διαβάστε σήμερα στην καθημερινή  
ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
 (Newsletter) TEE:

•  Δέκα βήματα για την δημιουργία ενός σαφούς πλαι-
σίου χωρικού σχεδιασμού ανακοίνωσε ο υπουργός 
ΠΕΝ σε εκδήλωση του ΣΕΒ (σελ 1) 

•  Διεθνής διαγωνισμός από τη ΔΕΗ για την αξιοποίηση 
4 γεωθερμικών πεδίων – Θα τριπλασιάσει το χαρτο-
φυλάκιο ΑΠΕ στην τριετία (σελ 3) 

•  Δέσμευση της ΕΕ ότι η συμμετοχή της βιομηχανίας 
στο ΑΕΠ θα φθάσει στο 20% έως το 2020, ζητούν 
βιομηχανικοί σύνδεσμοι της Ευρώπης (σελ 4)

•  "Υποστηρίζουμε την μετάβαση σε μια οικονομία 
χαμηλών εκπομπών άνθρακα" τόνισε ο αν. ΥΠΕΝ Σ. 
Φάμελλος (σελ 4) 

•  Ο κλάδος των logistics διαθέτει υψηλή δυναμική, 
σύμφωνα με μελέτη της Εθνικής Τράπεζας (σελ 5) 

•  Τα ληξιπρόθεσμα αλλά και τόκους υπερημερίας 5 
χρόνων ζητάει ο ΛΑΓΗΕ με αγωγές κατά ΑΔΜΗΕ και 
ΔΕΔΔΗΕ (σελ 6) 

•  Πρωτόκολλο συνεργασίας ΕΜΠ, Ελληνικής Βοτανικής 
Εταιρείας και φορέα διαχείρισης για το  Πάρκου 
Τρίτση (σελ 7) 

•  Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου για εργαζόμενους του 
ΟΛΠ (σελ 7) 

•  Ελληνικές εταιρίες πληροφορικής ανακοίνωσαν ότι 
αναζητούν εκατοντάδες προγραμματιστές για εργασία 
(σελ 8) 

•  Συμμετοχή ελληνικής εταιρίας σε ιδιωτικό διαστημικό 
πρόγραμμα παρακολούθησης της Γης μέσω Πολύ 
Μικρών Δορυφόρων (σελ 9) 

•  Κίνδυνος κατάργησης της αναγνώρισης των επιχει-
ρήσεων πιστοποίησης επισημαίνει ο ΣΕΒΕ (σελ 10 )  

•  Εγκύκλιος για την επιστροφή ποσού που εισπρά-
χθηκε από εκπλειστηρίασμα από τις περιφερειακές 
υπηρεσίες ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ (σελ 10) 

•  Οι αντιδράσεις για το σχέδιο νόμου εξωδικαστικού 
συμβιβασμού  και οι δηλώσεις του ειδικού γραμματέα 
ιδιωτικού χρέους (σελ 11,12) 

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ 13) 

•  Αποκόμματα τύπου (σελ 14-15) 

 

Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές 
ειδήσεις.



Η Ελληνική Εταιρεία Ορολογίας (ΕΛΕΤΟ), σε 
συνεργασία με το Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Αριστο-
τέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΠΚ), το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), τον Ελληνικό 
Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), τον Οργανι-
σμό για την Διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας 
(ΟΔΕΓ) και άλλους φορείς, διοργανώνει το 
11ο συνέδριο με τίτλο: “Ελληνική Γλώσσα 
και Ορολογία”, που θα διεξαχθεί στην Αθήνα, 
από τις 9 ως τις 11 Νοεμβρίου 2017.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, σκοπός 
της επιστημονικής εκδήλωσης είναι η παρου-
σίαση αφενός της σημερινής κατάστασης 
της ελληνικής γλώσσας στην ορολογική της 
διάσταση και αφετέρου, μεθόδων, πρακτικών 
και εργαλείων της σύγχρονης επιστήμης της 
Ορολογίας και της εφαρμογής τους στην 
ελληνική γλώσσα – μονογλωσσικά και/ή 
διαγλωσσικά – για την προώθηση της ορολο-
γικής έρευνας και τη συμβολή στον σύγχρο-
νο ορολογικό εμπλουτισμό της ελληνικής 
γλώσσας.

Θεματολογία:
• Γλωσσολογικές–οντολογικές αρχές Ορο-
λογίας
• Διδακτική και Ορολογία
• Ορολογία συγκεκριμένων θεματικών 
πεδίων – Λεξικογραφικές και ορογραφικές 
μελέτες
• Ορολογικοί πόροι
• Τυποποίηση ορολογίας
• Ορολογία και μετάφραση
• Διάχυση και χρήση των όρων – Ορολογική 
πολιτική και ρύθμιση
• Δραστηριότητα φορέων και οργάνων 
Ορολογίας – Το Ελληνικό Δίκτυο Ορολογίας 
(ΕΔΟ).
Επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι η 
ελληνική και η αγγλική.
Κρίσιμες ημερομηνίες:
Υποβολή περιλήψεων ως: 30 Μαρτίου 2017
Κρίση των περιλήψεων ως: 30 Απριλίου 2017
Υποβολή πλήρων κειμένων ως: 30 Ιουνίου 
2017. Πληροφορίες: Τηλ.: 210 9323243, 
pinelpap@otenet.gr , http://www.eleto.gr/gr/
Conference11.html
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΣΗΜΕΡΑ 23-2-2017 ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ: «Παρουσίαση Ευρωπαϊκών 
Χρηματοδοτικών Εργαλείων για την Καινοτομία, 
την Επιχειρηματικότητα και το Περιβάλλον» 
ΠΑΙΑΝΙΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 9ο Συνέδριο Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών  
ΣΥΡΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Δέσμευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη - 17 παγκόσμιοι στόχοι για ένα κοινό καλύτερο 
μέλλον» 
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 
Πράσινο Ταμείο-Greek LIFE 
Task Force

Ελληνική Ένωση για την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
Εκπαίδευση κ.ά. φορείς

CSR HELLAS, Συμβούλιο 
ΣΕΒ
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AΘΗΝΑ
➦  Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελη-
τήριο και η Επιτροπή Ανταγωνισμού, διοργανώ-
νουν –σήμερα στις 16.00, στο ξενοδοχείο Μεγάλη 
Βρετανία- εκδήλωση με θέμα: «Επιχειρήσεις και 
Ανταγωνισμός στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ενιαίας 
Αγοράς».

   Όπως ανακοινώθηκε από την Ελληνική 
Πρεσβεία στη Σεούλ, στο πλαίσιο του κοινο-
τικού προγράμματος EU Gateway to Korea, 
θα πραγματοποιηθεί -στις 4 και 5 Ιουλίου 
2017- επιχειρηματική αποστολή και εκθε-
σιακή εκδήλωση, με σκοπό την υποστήριξη 
μικρομεσαίων ευρωπαϊκών επιχειρήσεων 
προκειμένου να προωθήσουν στην κορεατική 
αγορά προϊόντα και τεχνολογίες περιβάλλο-
ντος και ύδατος. 
Το κόστος της συμμετοχής στις εκδηλώσεις 
του προγράμματος Gateway είναι  επιδοτού-
μενο, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση καλύπτει 
μέχρι 1.000 ευρώ για διαμονή και μέχρι 1000 
ευρώ και σε ποσοστό μέχρι 80% για διάφορες 
υπηρεσίες που θα χρειασθούν τα μέλη της 
αποστολής. 
Η δράση αυτή περιλαμβάνει Β2Β συναντήσεις 
και εκθεσιακή εκδήλωση. 
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων συμμετο-
χής λήγει στις 17 Μαρτίου 2017. 
Πληροφορίες:
https://www.eu-gateway.eu/business-
missions/missions-calendar/environment-
water-technologies-korea

 Ο Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης διοργανώνει -στο πλαίσιο της έκθεσης Verde.tec- εσπε-
ρίδα (17.00-19.00) με θέμα «ΕΟΑΝ: Σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τις νέες προοπτικές στην 
ανακύκλωση», στις 2 Μαρτίου 2017, στο MEC Παιανίας.
Θα γίνουν ομιλίες για την εναλλακτική διαχείριση απορριμμάτων, τις προτάσεις για περαιτέρω 
ανάπτυξη της ανακύκλωσης, τα πράσινα σημεία ως έναν επιπλέον δρόμο για την ανακύκλωση, τη 
συνεισφορά της κοινωνικής οικονομίας, καθώς και για δράσεις πρόληψης δημιουργίας αποβλή-
των, ξεκινώντας από τη μείωση της πλαστικής σακούλας. Πληροφορίες: www.eoan.gr , info@
eoan.gr

ΕΣΠΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
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Συνέδριο ΕΛΕΤΟ: “Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία”  
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Επιχειρηματική  
αποστολή 



Διεθνής διαγωνισμός από τη ΔΕΗ για την αξιοποίηση 4 γεωθερμικών πεδίων-  
Θα τριπλασιάσει το χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ στην τριετία

Ανακοίνωση  της ΓΣΕΕ για τον τρόπο αμοιβής της Καθαράς Δευτέρας

Με σαφή στόχο να κερδίσει το χαμένο έδα-
φος στον τομέα των ΑΠΕ (όπου ξεκίνησε μεν 
πρώτη, ιστορικά, στην Ελλάδα, έμεινε όμως 
στάσιμη τα τελευταία χρόνια) κινείται πλέον η 
ΔΕΗ μέσω της 100% θυγατρικής της, ΔΕΗ Ανα-
νεώσιμες. Ο Θοδωρής Παναγούλης γράφει στο 
energypress.gr  ότι η υπό τον Ηλία Μοναχο-
λιά διοίκηση της ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει λάβει 
εντολή από τη μητρική να προωθήσει ένα φιλό-
δοξο στόχο: Δραστηριοποιούμενη σε όλες τις 
μορφές Ανανεώσιμης Ενέργειας (αιολικά, φω-
τοβολταϊκά, γεωθερμία, βιομάζα, υδροηλεκτρι-
κά), να τριπλασιάσει την «πράσινη» εγκατεστη-
μένη ισχύ της επιχείρησης μέσα στην επόμενη 
τριετία. Σύμφωνα με τον ίδιο τον κ. Μοναχολιά, 
η ΔΕΗ Ανανεώσιμες δουλεύει ήδη προς αυτή 
την κατεύθυνση μέσα από τρείς παράλληλους 
δρόμους:
• Την επιτάχυνση υλοποίησης των αδειοδοτη-
μένων έργων που έχει στο χαρτοφυλάκιό της 
σε διάφορες φάσεις και στάδια.
• Την εξαγορά έτοιμων λειτουργούντων έργων, 
κυρίως στον τομέα των φωτοβολταϊκών, αλλά 
και αδειών στους τομείς των αιολικών και των 
υδροηλεκτρικών.
• Τη δραστηριοποίηση σε αγορές του εξωτε-
ρικού, είτε μόνη είτε σε συνεργασία με άλλες 
επιχειρήσεις.
Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΔΕΗ Ανανεώσιμες 
εμφανίζεται, γενικότερα, ανοιχτή σε συνεργα-
σίες με ξένες και ελληνικές εταιρείες για από 
κοινού εκμετάλλευση έργων, έχοντας και στο 
παρελθόν δοκιμάσει με επιτυχία τέτοιες συ-
νεργασίες (με την ΤΕΡΝΑ, την ΕΛΤΕΧ, την EDF 
κ.λπ.).
Για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της 
προγράμματος, η εταιρεία θέλει να μοχλεύσει 
με τραπεζικό δανεισμό τα περίπου 50 εκατ. 
ευρώ που έχει στα ταμεία της. Προς τούτο… 
βρίσκεται σε επαφή τόσο με την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων για δανεισμό ύψους 115 
εκατ. ευρώ (εκτιμάται ότι θα έχουν πέσει υπο-

γραφές μέχρι το Μάιο), όσο και με την EBRD, 
αλλά και ξένα funds.
Η εταιρεία έχει υψηλή πιστοληπτική δυνατό-
τητα καθώς σήμερα έχει μηδενικό δανεισμό, 
ικανά ίδια κεφάλαια και κερδοφόρες χρήσεις.
Γεωθερμία: Μεγάλο στοίχημα για τη διοίκηση 
της ΔΕΗ Ανανεώσιμες αποτελεί η επανεκκίνη-
ση της «πονεμένης» από το παρελθόν ιστορίας 
των γεωθερμικών πεδίων. Έχει ήδη αναδειχθεί 
(τις επόμενες ημέρες υπογράφεται η σύμβα-
ση) ως σύμβουλος για την διενέργεια διεθνούς 
διαγωνισμού η εταιρεία Euroconsultants σε 
συνεργασία με την Ισλανδική Mannvit και την 
CAMConsultants. Ο διεθνής διαγωνισμός εκτι-
μάται ότι θα έχει «βγεί» σε 4 μήνες και θα αφο-
ρά την επιλογή στρατηγικού εταίρου για την 
έρευνα και ανάπτυξη, με παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας, σε τέσσερα γεωθερμικά πεδία: Λέ-
σβου, Νισύρου, Μήλου – Κιμώλου – Πολυαίγου 
και Μεθάνων, στα οποία η θυγατρική της ΔΕΗ 
έχει τα αποκλειστικά δικαιώματα έρευνας και 
εκμετάλλευσης. Ο στρατηγικός εταίρος, ο οποί-
ος πρέπει να είναι αποδεδειγμένα έμπειρος 
«παίχτης» στον τομέα της γεωθερμίας υψηλής 
ενθαλπίας, θα δημιουργήσει κοινή εταιρεία με 
τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες για την ανάπτυξη γεω-
θερμικών σταθμών ισχύος τουλάχιστον 8MW 
για τη Λέσβο και 5MW για καθένα από τα υπό-
λοιπα πεδία. Εάν κριθεί από τις έρευνες ότι 
υπάρχει υψηλότερο δυναμικό, θα αυξηθεί και η 
ισχύς των γεωθερμικών ηλεκτροπαραγωγικών 
σταθμών. Πρέπει να σημειωθεί πάντως ότι τόσο 
στο παρελθόν όσο και πρόσφατα, έχουν ενδια-
φερθεί να συνεργαστούν με τη ΔΕΗ Ανανεώσι-
μες οι ισχυρότεροι διεθνείς όμιλοι του χώρου, 
όπως η ENEL, η ORMAT, η MITSUBISHI κ.λπ. 
Σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό, το Σε-
πτέμβριο είναι πιθανό να έχει ήδη υπογραφεί 
σύμβαση με το στρατηγικό εταίρο. Το «αγκάθι» 
που αφορά την επιφυλακτικότητα αν όχι άρνη-
ση των κατοίκων κάποιων νησιών, κυρίως λόγω 
των προβλημάτων κατά την παλιά απόπειρα εκ-

μετάλλευσης που έγινε στη Μήλο τη δεκαετία 
του 1980, η ΔΕΗ θεωρεί ότι θα ξεπεραστεί όταν 
οι κάτοικοι ενημερωθούν για την τεχνολογική 
πρόοδο που έχει εν τω μεταξύ συντελεστεί και 
επιτρέπει την εκμετάλλευση της γεωθερμικής 
ενέργειας χωρίς την πρόκληση περιβαλλοντι-
κών βλαβών.
 -Βιομάζα: Στον τομέα της βιομάζας η ΔΕΗ 
Ανανεώσιμες ετοιμάζει το μεγαλύτερο έργο 
στη χώρα μας και συγκεκριμένα την εγκατά-
σταση μονάδας παραγωγής ενέργειας από βι-
ομάζα στο χώρο του ΑΗΣ Αμυνταίου της ΔΕΗ. 
Υπάρχει ήδη άδεια παραγωγής για μονάδα 25 
MW η οποία θα καίει κατάλοιπα αγροτικών 
καλλιεργειών και wood chips. Η άδεια είχε 
εκδοθεί για την Πτολεμαΐδα αλλά θα ζητηθεί 
μεταφορά στο Αμύνταιο κυρίως επειδή αυτό θα 
διευκολύνει για να εξυπηρετηθεί και το δίκτυο 
τηλεθέρμανσης της περιοχής. Μέσα στο 2017 
θα προκηρυχθεί διαγωνισμός για την πρόσλη-
ψη εργολάβου κατασκευής της μονάδας.
-Αιολικά: Στον τομέα των αιολικών η εταιρεία 
έχει ένα χαρτοφυλάκιο έργων συνολικής ισχύ-
ος περί τα 300 MW τα οποία μπορούν να αρχί-
σουν να κατασκευάζονται μέχρι το 2018. Από 
τα πλέον ώριμα είναι το έργο της Ροδόπης 122 
MW, της Άνδρου 100 MW, της Αργιθέας 30 MW 
κ.λπ.
-Φωτοβολταϊκά: Στην ηλιακή ενέργεια η ΔΕΗ 
Ανανεώσιμες έχει μείνει πολύ πίσω, έχοντας 
ένα πολύ μικρό δυναμικό έργων, περί το 1MW. 
Η εταιρεία αναζητά έτοιμα φωτοβολταϊκά πάρ-
κα για να τα εξαγοράσει και να αυξήσει τη συμ-
μετοχή της στον κλάδο.
-Υδροηλεκτρικά: Στον τομέα των μικρών υδρο-
ηλεκτρικών η εταιρεία έχει από παλιά σημα-
ντικό χαρτοφυλάκιο. Για την επόμενη περίοδο 
σχεδιάζει ένα πρόγραμμα ανακατασκευής πα-
λαιών σταθμών, ενώ ταυτόχρονα θα προχωρή-
σει σε κατασκευή νέων για τα οποία έχει ήδη 
άδεια ή θα εξαγοράσει διαθέσιμες άδειες από 
την αγορά.

H ΓΣΕΕ και το Κέντρο Πληροφόρησης Εργαζομένων & Ανέργων της 
Συνομοσπονδίας (ΚΕ.Π.Ε.Α./ΓΣΕΕ), ενημερώνει τους μισθωτούς του 
ιδιωτικού τομέα για τον τρόπο αμοιβής της Καθαράς Δευτέρας (φέ-
τος 27 Φεβρουαρίου 2017). Η Καθαρή Δευτέρα δεν περιλαμβάνε-
ται στις επίσημες αργίες που ορίζει ο νόμος για τους εργαζόμενους 
στον ιδιωτικό τομέα. Ωστόσο οι ιδιωτικές επιχειρήσεις στη χώρα μας 
αργούν στην περίπτωση που η Καθαρή Δευτέρα έχει χαρακτηρισθεί 
αργία από διάταξη ΣΣΕ, Κανονισμού Εργασίας της επιχείρησης, 
από επιχειρησιακή συνήθεια και έθιμο, κατά το οποίο η επιχείρη-
ση παραμένει κλειστή την ημέρα αυτή. Στην περίπτωση που οι ερ-

γαζόμενοι μισθωτοί δεν εργασθούν σύμφωνα με τα παραπάνω δεν 
θα έχουν καμία μείωση του μισθού τους, ενώ όσοι αμείβονται με 
ημερομίσθιο, δικαιούνται να λάβουν το ημερομίσθιό τους (άρθρ. 2 
παρ.3 ΝΔ 3755/1955). Αν παρότι έχει χαρακτηρισθεί η Καθαρά Δευ-
τέρα πρόσθετη εορτή αργία για μία επιχείρηση, αυτή λειτουργήσει 
φέτος κατ’εξαίρεση, τότε για πλήρη απασχόλησή τους οι υπάλληλοι 
δικαιούνται προσαύξηση μισθού κατά 1/25 και οι αμειβόμενοι με 
ημερομίσθιο ένα ακόμα ημερομίσθιό τους, επί του ωρομισθίου των 
οποίων θα υπολογισθεί και η προσαύξηση κατά 75% για την εργασία 
σε ημέρες αργίας.
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Τη δέσμευση της ΕΕ ότι η συμμετοχή της βιομηχανίας στο ΑΕΠ θα φθάσει 
στο 20% έως το 2020, ζητούν βιομηχανικοί σύνδεσμοι της Ευρώπης

"Υποστηρίζουμε την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών  
άνθρακα" τόνισε ο αν. ΥΠΕΝ Σ. Φάμελλος  στην Ειδική Μόνιμη  

Επιτροπή Περιβάλλοντος

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων Έργων,  
Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών ζητά η ΚΕΔΕ

Κοινή διακήρυξη, με την οποία ζητούν από την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή να δεσμευτεί ότι η συμμετοχή της βιομη-
χανίας στο ΑΕΠ της Ευρώπης, από το 15,3% θα αυξηθεί 
στο 20% έως το 2020, παραμένει σημαντική προτεραιό-
τητα, κατέθεσαν ενενήντα βιομηχανικοί Σύνδεσμοι πα-
νευρωπαϊκής εμβέλειας, μεταξύ αυτών και το Εuropean 
Chemical Industry Council-CEFIC, που εκπροσωπεί τη 
χημική βιομηχανία. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η επιστο-
λή θα επιδοθεί στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή με αφορμή την 
28η Φεβρουαρίου, η οποία ανακηρύχθηκε «Ημέρα Βιο-
μηχανίας για την Ευρώπη» από τον πρόεδρο της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, Ζαν Κλωντ Γιούνκερ. Σημειώνεται ότι 
το διάστημα (2000-2014) η συμμετοχή της μεταποίησης 
στο ΑΕΠ της ΕΕ μειώθηκε από το 18,5% στο 15,3%, με απο-
τέλεσμα την απώλεια, μόνο κατά την περίοδο 2008-2014, 

3,5 εκατ. θέσεων εργασίας. Ο πρόεδρος του Συνδέσμου 
Ελληνικών Χημικών Βιομηχανιών (ΣΕΧΒ) Βασίλης Γού-
ναρης, αναφερόμενος στη δυναμική της ελληνικής χημι-
κής βιομηχανίας, επισημαίνει: «Είναι σαφές ότι η χημική 
βιομηχανία με τις υπηρεσίες και τα προϊόντα της, πέραν 
των προϊόντων που προσφέρει στον καταναλωτή, στηρίζει 
σημαντικούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως η 
γεωργία, ο τουρισμός, η βιομηχανία μετάλλων, η φαρμα-
κευτική βιομηχανία κα. Παράλληλα, πρόκειται για έναν 
ιδιαίτερα εξωστρεφή τομέα της ελληνικής οικονομίας, 
καθώς το 40% της παραγωγής εξάγεται σε άλλες χώρες, 
ενώ το ποσοστό των εξαγωγών προς χώρες της ΕΕ ανέρ-
χεται στο 63%. Στοιχεία που αναδεικνύουν τη δυναμική της 
ελληνικής χημικής βιομηχανίας, τόσο σε ποιότητα όσο και 
σε καινοτομία». Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοί-

νωση του ΣΕΧΒ, στη χώρα μας ο τομέας της μεταποίησης 
συμμετέχει κατά 9% στο ΑΕΠ (χαμηλότερα από τον ευ-
ρωπαϊκό μέσο όρο) και αποτελεί μοχλό ανάπτυξης, προ-
σφέροντας χιλιάδες θέσεις εργασίας και συνεισφέροντας 
σημαντικά στη βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου με την 
αύξηση των εξαγωγών. Ο τομέας της ελληνικής χημικής 
βιομηχανίας απασχολεί περί τους 13.000 εργαζόμενους, 
(μειώθηκαν κατά 4.500 προ κρίσης), συμμετέχει κατά 11% 
στο σύνολο των εξαγωγών και επενδύει 0,8% του τζίρου 
της στην έρευνα και ανάπτυξη. Ο ΣΕΧΒ ιδρύθηκε τον Φε-
βρουάριο του 1994, από τις 28 μεγαλύτερες εταιρείες που 
ασχολούνται με την παραγωγή, αποθήκευση και εμπορία 
χημικών προϊόντων στην Ελλάδα. Είναι πλήρες μέλος του 
CEFIC (Πανευρωπαϊκό Συμβούλιο Χημικής Βιομηχανίας) 
που εδρεύει στις Βρυξέλλες, από τον Ιούνιο του 1994.

"Η χώρα μας υποστηρίζει τις προσπάθειες για μείωση των συνολικών εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου και τη μετάβαση σε οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα, σύμφωνα με τη 
Συμφωνία των Παρισίων και την Ευρωπαϊκή πολιτική για το κλίμα και την ενέργεια", ανέφερε 
χθες ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, κατά τη συνεδρίαση της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, με θέμα το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμο-
κηπίου (ΕΤS). Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου παράλληλα ο κ. Φάμελλος  τόνισε πως η 
Ελλάδα θέλει να διασφαλίσει τον δίκαιο επιμερισμό των βαρών μεταξύ των κλάδων της οικο-
νομίας και μεταξύ των κρατών μελών, διότι μόνο έτσι μπορούν οι αντίστοιχοι στόχοι να επιτευ-
χθούν με αποτελεσματικό και κοινωνικά δίκαιο τρόπο και να προλάβουμε πιθανή  επιβάρυνση 
των πολιτών, ιδιαίτερα στο κόστος ενέργειας. Συνεπώς, σε σχέση με την αρχική πρόταση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την τροποποίηση της Οδηγίας ETS, η χώρα μας "διεκδικεί  τη συ-
μπερίληψη της Ελλάδας στα κράτη μέλη που είναι δικαιούχοι του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, 
με όφελος που μπορεί να φθάσει έως €500 εκ. την επόμενη δεκαετία. Η χρήση του 2013 
ως έτος βάσης αδικεί την Ελλάδα, καθώς το έτος 2013 το ΑΕΠ της χώρας ήταν το 62% του 
ευρωπαϊκού μέσου όρου, ενώ τα επόμενα έτη ήταν κάτω του 60%.", πρόσθεσε ο Αν. ΥΠΕΝ. Και 
συνέχισε: "Η συμμετοχή μας στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού θα επιτρέψει τον εκσυγχρονισμό 
του Ελληνικού συστήματος ενέργειας και τη διασύνδεση του δικτύου των νησιών με το δίκτυο 
της ηπειρωτικής χώρας. Με τον τρόπο αυτό, θα πετύχουμε την αξιοποίηση ενός τεράστιου 
δυναμικού ΑΠΕ και θα απαλλαγούμε από ρυπογόνες πετρελαϊκές μονάδες παραγωγής ηλε-
κτρικού ρεύματος".  Ειδικότερα, ως χώρα υποστηρίζουμε επιπλέον: 
-Τη διατήρηση των διατάξεων για την προστασία της βιομηχανίας οικοδομικών υλικών από 
τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα, ο οποίος στην περίπτωση της Ελλάδας, λόγω της γεωγρα-

φικής της θέσης και του εξαγωγικού χαρακτήρα της βιομηχανίας αυτής στη χώρα μας είναι 
ιδιαίτερα υψηλός. 
-Την αύξηση του γραμμικού συντελεστή μείωσης των διαθέσιμων στην αγορά δικαιωμάτων 
εκπομπών από 1,74% σε 2,2%. Περαιτέρω αύξηση, από 2,2% σε 2,4%  εκτιμούμε ότι θα επιβα-
ρύνει το κόστος παραγωγής και ιδίως το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας.
Την πρόταση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για δημιουργία του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης 
στην μεταλιγνιτική εποχή, με σκοπό τη χρηματοδότηση των περιοχών, που σήμερα βασίζονται 
στην παραγωγή ενέργειας από λιγνίτη, προκειμένου να μπορέσουν να προσαρμοστούν χωρίς 
κοινωνικούς και οικονομικούς κραδασμούς. Όμως, θεωρούμε πρόωρο το διπλασιασμό του 
MSR, δεδομένου ότι το MSR αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιανουάριο του 2019, και 
η επίδρασή του στο ΕTS δεν έχει ακόμη αξιολογηθεί. Όσον αφορά στην ναυτιλία η χώρα μας 
επιδιώκει παγκόσμια συμφωνία, στο πλαίσιο του IMO και σε συμφωνία με τη Σύμβαση για 
το  Δίκαιο της Θάλασσας. Για πολλά από τα παραπάνω θέματα, η Ελλάδα πέτυχε στη σχετική 
ψηφοφορία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου  (15.02.2017) σημαντικές ευνοϊκές αποφάσεις. 
Η επόμενη φάση της διαπραγμάτευσης συνεχίζεται στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στις 28/02. 
"Σταθερή μας επιδίωξη είναι μια δίκαιη και αποτελεσματική συμφωνία που θα διασφαλίζει 
την μετάβαση σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών άνθρακα και θα λαμβάνει υπόψη τα 
χαρακτηριστικά κάθε κράτους μέλους, με βάση την αρχή της αλληλεγγύης που είναι και ο 
πυρήνας της Ευρωπαϊκής συνεργασίας. Γνωρίζουμε τη δυσκολία που έχει προκύψει εφόσον 
η επιλεξιμότητα των κρατών μελών για το Ταμείο Εκσυγχρονισμού έχει ήδη καθοριστεί σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο, από το 2014, αλλά θα διεκδικήσουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα", 
κατέληξε ο Αν. ΥΠΕΝ.  

Άμεση τροποποίηση διατάξεων του θεσμικού πλαισίου των Δημόσιων Συμβά-
σεων Έργων, Προμηθειών, Υπηρεσιών και Μελετών ζητά η Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) από το υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύ-
ων, επισημαίνοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση κινδυνεύουν να τιναχθούν 
στον αέρα οι δημοπρασίες έργων σε πολλούς δήμους. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης, απέστειλε σχετική επιστολή 

του στον αρμόδιο υπουργό, Χρήστο Σπίρτζη, με την οποία ζητά «να δοθεί νομι-
κά η δυνατότητα στους Δήμους που δεν μπορούν να συγκροτήσουν επιτροπές 
δημοπρασιών από τεχνικούς υπαλλήλους, να δημοπρατούν τα έργα τους με 
επιτροπές στις οποίες θα συμμετέχουν υπάλληλοι μη τεχνικών ειδικοτήτων 
κλάδων ΠΕ, ΤΕ ή ΔΕ, ακριβώς δηλαδή όπως γινόταν μέχρι την έκδοση του 
Ν.4412»
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Ο κλάδος των logistics διαθέτει υψηλή δυναμική που μπορεί  
να "ξεκλειδώσει" με θεσμικές μεταρρυθμίσεις, τονίζεται  

σε μελέτη της Εθνικής Τράπεζας

Στο 1,5% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ελλάδα  
τον Ιανουάριο του 2017 σύμφωνα με τη Eurostat

Ο κλάδος των logistics (επιχειρήσεις χερσαίων υπηρεσιών διαχείρισης 
εφοδιαστικής αλυσίδας) αποτελεί ένα κλάδο με υψηλή δυναμική που μπο-
ρεί να ξεκλειδώσει με θεσμικές μεταρρυθμίσεις, τονίζεται σε μελέτη της 
που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας. 
Γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι όπως αναφέρεται στην μελέτη οι επιχειρήσεις του 
κλάδου αποδείχτηκαν ανθεκτικές κατά τη διάρκεια της κρίσης, ανεβάζο-
ντας τη συνεισφορά τους στο ελληνικό ΑΕΠ στο 2,9% το 2016 από 2,5% το 
2008 και εμφανίζοντας σημάδια σύγκλισης με τα ευρωπαϊκά δεδομένα 
(3,4% του ΑΕΠ). Η νέα μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση Οικονομικής 
Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας εστιάζει στον εντοπισμό των κινητήριων 
δυνάμεων που έχουν τεθεί σε λειτουργία - κυρίως από τις επενδύσεις της 
COSCO και την ανάπτυξη δικτύων από εταιρείες logistics (4PL) - αλλά 
και των παραγόντων που φρενάρουν την ανάπτυξη του κλάδου (κυρίως 
εμπόδια θεσμικής φύσης). Βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι η 
ισχυρή ανάπτυξη που αναμένεται να έχει ο κλάδος την επόμενη πενταε-
τία. Η θετική μακροοικονομική εικόνα του κλάδου των χερσαίων logistics 
επιβεβαιώνεται από την έρευνα πεδίου της Εθνικής Τράπεζας σε δείγμα 
1.200 μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με τα ευρήματα αυτής, ο 
κλάδος αυτός υπερέχει του λοιπού εταιρικού τομέα σε όλους τους κρίσι-
μους δείκτες (ζήτηση, εξωστρέφεια, απασχόληση), αξιοποιώντας ως βα-
σική κινητήριο δύναμη τις τεχνολογικές εξελίξεις. Παράλληλα, η χρημα-
τοοικονομική του εικόνα είναι παρόμοια του ευρωπαϊκού μέσου όρου σε 
όρους ταχύτητας κυκλοφορίας ενεργητικού, κερδοφορίας και μόχλευσης. 
Ωστόσο, αυτή η συνολικά θετική εικόνα, σύμφωνα με τα συμπεράσματα 
της μελέτης, κρύβει έντονες ανομοιογένειες τόσο σε επίπεδο μεγεθών 
επιχειρήσεων όσο και σε επίπεδο επιμέρους τομέων δραστηριότητας. Συ-
γκεκριμένα, όσον αφορά τα μεγέθη, οι μεσαίες επιχειρήσεις ξεχωρίζουν 
έντονα έναντι των μικρών σε όρους βασικών λειτουργικών μεγεθών (όπως 
πωλήσεις και επενδύσεις) και αριθμοδεικτών (απόδοση ενεργητικού και 
επίπεδο μόχλευσης). Όσον αφορά τις επιμέρους δραστηριότητες, βελτίω-
ση παρουσίασε ο τομέας διαχείρισης φορτίων (αποθήκευση, συσκευασία, 
τιμολόγηση κτλ.) και επιδείνωση ο τομέας μεταφορών. Συγκεκριμένα, η 
διαχείριση φορτίων βελτιώθηκε σε όρους όγκου (αυξανόμενος κατά 59% 
κατά την τελευταία οκταετία), αλλά και σε όρους ποιότητας (με την απόκλι-
ση επιπέδου ανταγωνιστικότητας από τα ευρωπαϊκά δεδομένα να περιο-
ρίζεται στο 11% το 2016 από 19% το 2012, βάσει του Logistics Performance 
Index της World Bank). Από την άλλη πλευρά, η μεταφορά φορτίων δέ-
χθηκε ισχυρή πίεση από τις μειωμένες εθνικές μεταφορές (κατά 33% την 
τελευταία οκταετία), η οποία αντισταθμίστηκε μόνο μερικώς από τις ανο-
δικές διεθνείς μεταφορές (κατά 16%). Πέρα από τη συσταλτική συγκυρία 
ζήτησης, οι μεταφορές επιβαρύνονται και από μία ιδιάζουσα διαρθρωτική 
κατάσταση η οποία έχει αναπτυχθεί ως αποτέλεσμα των γεωγραφικών 

ιδιαιτεροτήτων της Ελλάδας αλλά και του θεσμικού πλαισίου των οδικών 
μεταφορών. Συγκεκριμένα, το κλειστό μέχρι πρότινος επάγγελμα των 
ιδιοκτητών φορτηγών ΔΧ οδήγησε στη δημιουργία ενός μεγάλου στόλου 
παλιών και σχετικά μικρών φορτηγών ΙΧ - με την Ελλάδα να ξεχωρίζει ως 
η ευρωπαϊκή χώρα με τη χαμηλότερη διείσδυση των εξειδικευμένων επι-
χειρήσεων logistics στον τομέα της χερσαίας μεταφοράς φορτίων (21% των 
φορτίων έναντι 70% στην ΕΕ). Εστιάζοντας στη μελλοντική προοπτική του 
κλάδου, η μελέτη διαπιστώνει ότι η δυναμική του διατηρείται σε υψηλές 
ταχύτητες. Συγκεκριμένα, καθώς ποσοστό άνω του 10% των βιομηχανικών 
και εμπορικών ΜμΕ δηλώνει πρόθεση ανάθεσης των εργασιών logistics 
σε εξειδικευμένες εταιρείες (με το ποσοστό να φτάνει το 15% για τις με-
σαίες επιχειρήσεις), η ζήτηση για τις υπηρεσίες του κλάδου αναμένεται να 
αυξηθεί κατά 30%-40% κατά την επόμενη πενταετία. Επιπλέον, σχεδόν το 
½ του τομέα των ΜμΕ εμφανίζει σημαντικό κενό ενημέρωσης όσον αφορά 
τα οφέλη και τις επιλογές που προσφέρουν οι εξειδικευμένες επιχειρή-
σεις logistics - το οποίο σε περίπτωση κάλυψής του θα ενισχύσει ακόμα 
περισσότερο τη δυνητική ζήτηση στον κλάδο. Καθώς ο κλάδος αυτός απο-
τελεί κρίσιμο κρίκο της παραγωγικής και της εξαγωγικής διαδικασίας, η 
πραγμάτωση της δυναμικής του μπορεί να ενισχύσει την αποδοτικότητα 
των επιχειρήσεων-πελατών - γεγονός που διαφάνηκε στο ερωτηματολό-
γιο μας από τη διαφορά απόδοσης των βιομηχανικών/εμπορικών ΜμΕ που 
έχουν κάνει ανάθεση των υπηρεσιών logistics σε εξειδικευμένη εταιρεία 
σε σχέση με αυτές που τις διενεργούν εσωτερικά. Σύμφωνα με την μελέτη, 
πέρα από την αυξημένη ζήτηση από τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι χερ-
σαίες υπηρεσίες logistics εκτιμάται ότι θα ευνοηθούν και από μια σειρά 
εξωγενών παραγόντων. Κατά πρώτον, βάσει της έρευνάς, η συμμετοχή σε 
ευρύτερα δίκτυα 4PL και η αναβαθμισμένη παρουσία της COSCO θα λει-
τουργήσουν ως επιταχυντές για τον κλάδο κατά την επόμενη πενταετία. 
Επίσης η έρευνά εμφάνισε το θεσμικό πλαίσιο ως παράμετρο-κλειδί για 
να απελευθερωθεί η δυνητική ανάπτυξη του κλάδου. Συγκεκριμένα, αν 
και η συνεισφορά των νομοθετικών αλλαγών των τελευταίων ετών κρί-
νεται συνολικά θετική, ωστόσο δε θεωρείται επαρκής. Το 40% του τομέα 
δηλώνει ότι το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του κλάδου συνεχίζει να δρα 
ανασχετικά (με το ποσοστό αυτό να ανέρχεται στο 59% στις μεσαίες επιχει-
ρήσεις), ενώ ως σημαντική ευκαιρία για το μέλλον ξεχωρίζει η περαιτέρω 
απελευθέρωση των οδικών μεταφορών. Το βασικό αίτημα είναι η απλο-
ποίηση του θεσμικού πλαισίου, το οποίο θα πρέπει να είναι σταθερό και 
ενιαίο για όλες τις άδειες ΔΧ (παλιές και νέες). Η αναγκαία ανανέωση του 
στόλου θα μπορούσε να υλοποιηθεί μέσω συμμετοχής σε προγράμματα 
ευρωπαϊκών κονδυλίων με άξονες την παροχή κινήτρων στους επαγγελ-
ματίες του κλάδου για εκσυγχρονισμό του ΔΧ στόλου τους και την παροχή 
κινήτρων στις επιχειρήσεις για απόσυρση των ΙΧ φορτηγών τους.

Στο 1,5% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη 
Ελλάδα τον Ιανουάριο του 2017, σε σχέση με 0,3% 
που ήταν τον Δεκέμβριο του 2016, σύμφωνα με στοι-
χεία που δημοσιεύει σήμερα η Eurostat. Ένα χρόνο 
πριν το αντίστοιχο ποσοστό ήταν -0,1%. Συνολικά, 
στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός τον Ιανου-

άριο ήταν 1,8% από 1,1% τον Δεκέμβριο και 0,3% ένα 
χρόνο πριν. Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετή-
σιος πληθωρισμός ήταν 1,7% τον Ιανουάριο σε σχέση 
με 1,2% τον Δεκέμβριο και 0,3% ένα χρόνο πριν. Τον 
Ιανουάριο του 2017, τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά 
πληθωρισμού καταγράφηκαν στην Ιρλανδία (0,2%), 

στη Ρουμανία (0,3%) και στη Βουλγαρία (0,4%). Τα 
υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στο Βέλ-
γιο (3,1%), στη Λετονία και στην Ισπανία (και οι δύο 
2,9%) και στην Εσθονία (2,8%). Σε σύγκριση με το Δε-
κέμβριο του 2016, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε 
σε δύο κράτη-μέλη και αυξήθηκε σε είκοσι έξι.
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Τα ληξιπρόθεσμα αλλά και τόκους υπερημερίας 5 χρόνων 
ζητάει ο ΛΑΓΗΕ με αγωγές κατά ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ

Αποτελέσματα - ρεκόρ αναμένεται να ανακοινώσουν  
τα Ελληνικά Πετρέλαια για το 2016

Συνάντηση με τον Πρέσβη του Κατάρ στην Αθήνα πραγματοποίησε ο υπ. Οικονομίας   

Το πρόγραμμα συναντήσεων του ΥΠΕΝ στο Μπακού, για θέματα ενέργειας

Συμφωνία για ανάπτυξη εμπορικού καταστήματος στο «SMART PARK» στα Σπάτα

Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, ο ΛΑΓΗΕ προχωρά στην κατάθεση αγω-
γών εναντίον ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ για τα ληξιπρόθεσμα προς αυτόν χρέη τους. Συγκε-
κριμένα, ο ΑΔΜΗΕ έχει ληξιπρόθεσμα χρέη προς το ΛΑΓΗΕ ύψους 575 εκατ. ευρώ, 
ενώ το αντίστοιχο ποσό για το ΔΕΔΔΗΕ ανέρχεται στα 125 εκατ. ευρώ. Αξιοσημείωτο 
είναι πως, για πρώτη φορά, στις αγωγές ο ΛΑΓΗΕ δεν ζητάει μόνον την άμεση κατα-
βολή των ληξιπρόθεσμων χρεών, αλλά και τόκους υπερημερίας για τις καθυστερήσεις 
των τελευταίων 5 χρόνων. Μάλιστα, έχουν υπολογιστεί οι καθυστερήσεις πληρωμής για 
κάθε τιμολόγιο που έχει εκδώσει, ανά μήνα, ο ΛΑΓΗΕ προς ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. Στις 
αγωγές παρεμβαίνουν υπέρ ΛΑΓΗΕ και οι Σύνδεσμοι των φωτοβολταϊκών (ΣΠΕΦ και 
ΠΣΑΦ). Άλλωστε, το θέμα της καταβολής τόκων υπερημερίας είχε θέσει με το εξώδικό 
του προ δεκαημέρου ο ΣΠΕΦ. Εκεί υπήρχε και η προειδοποίηση προς τη διοίκηση του 
ΛΑΓΗΕ ότι θα της υποβληθούν μηνύσεις εάν δεν κινηθεί δικαστικά κατά ΑΔΜΗΕ και 

ΔΕΔΔΗΕ. Δεν καταβλήθηκαν χθες τα 100 εκατ. που είχε δεσμευτεί ο Σταθάκης. Εν τω 
μεταξύ, παρά τις διαβεβαιώσεις που φέρεται να είχε δώσει στους εκπροσώπους των 
φωτοβολταϊκών ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γ. Σταθάκης, δεν έχει υπάρ-
ξει ακόμα ροή στις πληρωμές της παραγωγής Ιουλίου. Στη συνάντηση που είχε με τους 
εκπροσώπους των φωτοβολταϊκών στις 14 Φεβρουαρίου, ημέρα κατά την οποία έλαβε 
χώρα η κινητοποίηση των παραγωγών στο ΥΠΕΝ, ο υπουργός φέρεται να είχε δεσμευ-
τεί ρητά ότι μέχρι χθες θα καταβάλλονταν 100 εκατ. ευρώ από τη ΔΕΗ στο ΛΑΓΗΕ, τα 
οποία θα πήγαιναν για τις πληρωμές Ιουλίου. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι μέχρι χθες 
το συγκεκριμένο ποσό δεν είχε εισρεύσει στα ταμεία του ΛΑΓΗΕ. Η νέα συνάντηση των 
εκπροσώπων των παραγωγών με το ΥΠΕΝ έχει μετατεθεί για την 1 Μαρτίου, με τους 
παραγωγούς να είναι αποφασισμένοι, με βάση όσα λένε μιλώντας στο energypress, να 
συνεχίσουν τις ενέργειες που έχουν προαναγγείλει μέχρι τέλους.

Αποτελέσματα - ρεκόρ όλων των εποχών, αναμένεται να ανα-
κοινώσουν σήμερα τα Ελληνικά Πετρέλαια, για τη χρήση 2016. 
Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα 
κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αναμένεται 
να ξεπεράσουν τα 800 εκατ. ευρώ ενώ ιστορικό υψηλό κατε-
γράφη πέρυσι τόσο στην παραγωγή όσο και στις εξαγωγές. Η 
βελτίωση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου συνδέεται με 
την εφαρμογή της στρατηγικής της διοίκησης των ΕΛΠΕ, υπό 

τον πρόεδρο κ. Στάθη Τσοτσορό και τον διευθύνοντα σύμβουλο 
κ. Γρηγόρη Στεργιούλη που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη μεί-
ωση του κόστους δανεισμού σε συνδυασμό με τη σταδιακή απο-
πληρωμή του χρέους αλλά και τη νέα πολιτική στον τομέα του 
εφοδιασμού που δίνει έμφαση στις απευθείας προμήθειες από 
άμεσους παραγωγούς, με αντίστοιχο περιορισμό των traders. Οι 
απευθείας προμήθειες αργού από εταιρίες όπως η Rosneft από 
τη Ρωσία, η NIOC (Ιράν) και η Somo (Ιράκ) καλύπτουν πλέον το 

50% των αναγκών του ομίλου γεγονός που συνεπάγεται σημαντι-
κά οφέλη που προκύπτουν από τη μείωση του κόστους αγοράς 
της πρώτης ύλης και τη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού. 
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το μερίδιο των εξαγωγών 
κυμαίνεται στο επίπεδο του 60% της συνολικής παραγωγής του 
ομίλου με αποτέλεσμα να αντισταθμίζονται οι απώλειες που 
καταγράφονται στην εσωτερική αγορά τα τελευταία χρόνια στην 
κατανάλωση καυσίμων, λόγω της κρίσης.

Εθιμοτυπική συνάντηση με τον νέο Πρέσβη του Κατάρ στην 
Ελλάδα Αμπντουλαζίζ Αλί Αλ-Ναάμα είχε χθες στο γραφείο 
του ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Πα-
παδημητρίου. Σύμφωνα με σχτικό δελτίο Τύπου ο κ. Παπα-
δημητρίου καλωσόρισε τον κ. Αλ-Ναάμα και του ευχήθηκε 
επιτυχία στην αποστολή και στο έργο του. Κατά τη συνάντη-
ση, ο κ. Παπαδημητρίου αναφέρθηκε στις στενές σχέσεις 

που διατηρεί η χώρα μας με το Κατάρ και στη δυνατότητα 
ενίσχυσής τους μέσω νέων επενδύσεων στους τομείς όπου 
ήδη υπάρχει συνεργασία, όπως στον τουρισμό, την αγροτοδι-
ατροφή και την ενέργεια. Παράλληλα, τόνισε τις προοπτικές 
που προσφέρονται στους τομείς της υγείας, των ιατρικών 
υπηρεσιών, της ανώτατης εκπαίδευσης καθώς και στην ανά-
γκη δυναμικότερης διείσδυσης των ελληνικών προϊόντων 

στην αγορά του Κατάρ.  Ο κ. Αλ-Ναάμα έκανε εκτενή αναφο-
ρά τις ελληνικές τεχνικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται 
στη χώρα του και χαιρέτισε την περαιτέρω συμβολή τους 
σε έργα υποδομών στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Κυπέλου 
Ποδοσφαίρου του 2022. Επίσης, μετέφερε στον Υπουργό το 
αυξανόμενο ενδιαφέρον της επιχειρηματικής κοινότητας της 
χώρας του για επενδύσεις στην Ελλάδα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, θα μεταβεί σήμερα στο Μπακού, την 
πρωτεύουσα του Αζερμπαϊτζάν όπου θα  λάβει μέρος στην 3η Διυπουργική Συνάντηση του Συμβου-
λευτικού Συμβουλίου για το Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου, σχετικά με τα επικαιροποιημένα στοι-
χεία και τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τα εμπλεκόμενα έργα.  Σύμφωνα με σχετικό δελτίο 
Τύπου θα έχει σειρά συναντήσεων με τους Μάρο Σέφκοβιτς Αντιπρόεδρο της ΕΕ και Επίτροπο Ενέρ-
γειας, Ίαν Μπράντσοου, διευθύνοντα σύμβουλο του ΤΑΡ, Νικολάι Παβλόφ, Υπουργό Ενέργειας της 
Βουλγαρίας, Γκόρντον Μπιρέλ, Πρόεδρο της Περιφέρειας Γεωργίας, Τουρκίας και Αζαρμπαιτζάν της 

BP, και τον Τζο Μέρφι,  Αντιπρόεδρο της BP για το Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου.  Οι συζητήσεις 
θα κινηθούν γύρω από το σχεδιασμό και την περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών του Νοτίου Δια-
δρόμου Φυσικού Αερίου. Ο σχεδιασμός των αγωγών φυσικού αερίου ΤΑP (Trans Adriatic Pipeline), 
EastMed (East Mediterranean Pipeline) και IGB ( Gas Interconnector Greece-Bulgaria ) αποτελεί 
υψηλή προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία τους έχει εντάξει στο Πακέτο Έργων Κοι-
νού Ενδιαφέροντος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Projects of Common Interest) για την δημιουργία της 
Ενιαίας Αγοράς Ενέργειας. 

Την υπογραφή συμφωνίας εμπορικής μίσθωσης ακινήτου με την εταιρεία «ZARA» ανακοίνωσε η 
εταιρεία REDS ΑΕ. Σύμφωναμε σχετικό δελτίο Τύπου η συμφωνία αφορά στην ανάπτυξη εμπορι-
κού καταστήματος, συνολικής επιφάνειας περίπου 3.512 τ.μ, λιανικής πώλησης ειδών ιματισμού 
(ανδρικού, γυναικείου και παιδικού) και διαφόρων άλλων εμπορευσίμων ειδών, υποδημάτων και 
αντικειμένων ρουχισμού, το οποίο θα λειτουργεί στο εμπορικό πάρκο «SMART PARK» στα Σπάτα, 
που αναπτύσσει η ΓΥΑΛΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΕ, θυγατρική εταιρεία της REDS. H αλυ-

σίδα καταστημάτων «ZARA» αποτελεί μια εταιρεία με παγκόσμια παρουσία στον τομέα της λιανικής 
πώλησης ένδυσης, με πάνω από 2.100 καταστήματα σε 88 χώρες.  Η REDS διαμέσου της θυγατρικής 
της έχει ήδη ξεκινήσει την επέκταση της δεύτερης φάσης του Πάρκου για την κατασκευή νέων 
κτιρίων 1.000 τ.μ. προκειμένου να καλυφθεί υπάρχουσα ζήτηση και σύντομα θα καταθέσει φάκελο 
οικοδομικής αδείας για τα επόμενα 8.000 τ.μ.. Η δεύτερη φάση θα γίνει σταδιακά και θα είναι συ-
νολικά 18.000 τ.μ. περίπου.
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Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου στον Οργανισμό Λι-
μένος Πειραιώς, γνωστοποιήθηκε χθες, με εγκύκλιο 
που διένειμε η διοίκηση της εταιρείας στους εργα-
ζομένους.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ως κίνητρο για αυτούς 
που έχουν θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης, δίνεται το 
χρηματικό ποσό των 4.500 ευρώ το χρόνο, για πέντε 
έτη.

Το θέμα έχει προβληματίσει τους εργαζομένους, 
καθώς, όπως ανέφεραν συνδικαλιστικοί εκπρόσωποί 
τους στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, οι περισσότεροι δεν δείχνουν 
ιδιαίτερη προθυμία να συμμετέχουν σε αυτό, υπο-
στηρίζοντας ότι τα χρήματα που θα λαμβάνουν ως 
σύνταξη, είναι σαφώς λιγότερα σε σχέση με αυτά 
που παίρνουν τώρα και μάλιστα σε περίοδο κρίσης. 
Πηγές από την εταιρεία ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, 
ότι παράλληλα έχουν ξεκινήσει και οι πρώτες συζη-
τήσεις των συνδικαλιστικών σωματείων των εργα-
ζομένων του ΟΛΠ με εκπροσώπους της διοίκησης, 
για τη διετή σύμβαση εργασίας που είχε ξεκινήσει το 
2015 και λήγει στα τέλη του φετινού Ιουλίου, με τρί-
μηνη μετενέργεια. (σσ το χρονικό διάστημα, μετά την 
παράταση ισχύος των ορών της ΣΣΕ, κατά το οποίο 
παραμένουν ενεργοί οι κανονιστικοί όροι των ΣΣΕ 

μετά τη λήξη ή την καταγγελία τους).

Πρόγραμμα εθελουσίας 
εξόδου, για εργαζόμενους 
του ΟΛΠ που έχουν θεμε-
λιώσει δικαίωμα σύνταξης, 
γνωστοποίησε η εταιρεία

Σε ένα ολοκληρωμένο Πάρκο, υψηλών προδιαγραφών 
και σύνθετων δράσεων, φιλοδοξεί να εξελιχθεί το Πάρ-
κο Τρίτση, ακολουθώντας τα βήματα διάσημων πάρκων 
που ήδη υπάρχουν στο εξωτερικό. Για τον λόγο αυτό, 
κάνει το πρώτο αποφασιστικό βήμα με το Πρωτόκολλο 
Συνεργασίας που υπογράφηκε χθες, με το οποίο Εθνι-
κό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
(πρόκειται για τα δυο ΑΕΙ που εκπροσωπύνται στον 
Φορέα Διαχείρισης), Ελληνική Βοτανική Εταιρεία και 
Φορέας Διαχείρισης Μητροπολιτικού Πάρκου Αντώνης 
Τρίτσης ενώνουν τις δυνάμεις τους και το ειδικευμένο 
ανθρώπινο δυναμικό τους. Οπως αναφέρεται και στο 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας, στόχος είναι οι εμπλεκόμε-
νοι φορείς να συντονίσουν τις δράσεις τους σε ζητήμα-
τα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, των χώρων 
πρασίνου του Λεκανοπεδίου των Αθηνών και της βιο-
ποικιλότητας της Αττικής. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταδίδει ότι οι 
φορείς θα συνεργασθούν πολυ-επίπεδα, με μια σειρά 
δράσεων (καταγραφή, παρακολούθηση, αξιολόγηση 
ειδών στο Πάρκο Τρίτση, εκπαιδευτικά προγράμματα, 

έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό πληροφόρησης, διορ-
γάνωση ημερίδων και συνεδρίων, παρακολούθηση 
κλιματικής αλλαγής στην Αττική, ανάπτυξη βοτανικού 
κήπου και φυτωρίου) που συμπλέκονται μεταξύ τους 
και εντέλει δημιουργούν ένα πραγματικά Μητροπολιτι-
κό Πάρκο, υψηλών προδιαγραφών. Ειδικότερα, οι πα-
ραπάνω επιστημονικοί φορείς (ΕΜΠ, Γεωπονικό, ΕΒΕ, 
Φορέας Διαχείρισης) θα συνεργασθούν προκειμένου: 
1. Να καταγράψουν, να χαρτογραφήσουν και να αξιο-
λογήσουν τη χλωρίδα του Πάρκου. 2. Να αποτυπώσουν, 
να αξιολογήσουν τους φυσικούς, ημι-φυσικούς και τε-
χνητούς οικότοπους και οικοσυστήματα του Πάρκου 
και τις υπηρεσίες που παρέχουν. 3. Να καταγράψουν 
και να παρακολουθήσουν τα ενδημικά και προστα-
τευόμενα είδη. 4. Να καταγράψουν τη δυναμική των 
πληθυσμών και τα τα πρότυπα κατανοής των ξενικών 
και εισβλητικών ειδών. 5.Οι επιστημονικοί φορείς θα 
δημιουργήσουν βάση δεδομένων για την ποικιλότητα 
των φυτικών ειδών και τους τύπους οικοτόπων στους 
ορεινούς όγκους της Αττικής και θα παρακολουθή-
σουν την κλιματική αλλαγή με φυτικά είδη - δείκτες 
στους ορεινούς όγκους της Αττικής. 6. Θα συμβάλλουν 
σε εκπαιδευτικά προγράμματα ευαισθητοποίησης και 
ενημέρωσης για την προστασία και τη διαχείριση του 
φυσικού περιβάλλοντος της Αττικής. 7. Θα λειτουργή-
σουν Παρατηρητήριο Φύσης και Κλιματικής Αλλαγής 
εντός του Μητροπολιτικού Πάρκου. 8. Θα αναπτύξουν 

βοτανικό κήπο και φυτώριο διατήρησης ειδών της 
αυτοφυούς χλωρίδας της Αττικής. 9. Θα συνδιοργα-
νώσουν επιστημονικές εκδηλώσεις, ημερίδες και 
συνέδρια. 10. Θα συνεργασθούν στην επιμέλεια και 
έκδοση περιοδικού και εντύπων, ηλεκτρονικών δη-
μοσιευμάτων, ανακοινώσεων, μελετών, αρθρογραφίας 
επιστημονικού περιεχομένου για θέματα περιβαλλο-
ντικής προστασίας, βιοποικιλότητας, αστικού πρασίνου 
κ.α. 11. Θα συνεργασθούν για την ενοποίηση, επικαι-
ροποίηση, καταγραφή και παρακολούθηση των κατα-
λόγων προστατευτέων ειδών της ελληνικής χλωρίδας 
και πανίδας. 12. Θα συνεργασθούν για τη δημιουργία 
και διαχείριση βάσης δεδομένων, καταγραφής και πα-
ρακολούθησης της περιβαλλοντικής κακοποίησης της 
Αττικής. Προκειμένου να επιτεχυθούν τα παραπάνω, 
ο πρόεδρος του Φορέα Διαχείρισης, ομότιμος καθη-
γητής του ΕΜΠ Ιωάννης Πολύζος και ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, καθηγητής Βοτανικής 
και Οικολογίας Παναγιώτης Δημόπουλος δεσμεύονται 
ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς: θα παράσχουν αμοιβαία 
κάθε αναγκαία πληροφόρηση, γνώση και στοιχείο και 
κάθε αναγκαία διευκόλυνση, τεχνικό ή άλλο μέσο δια-
θέτουν, θα συγκροτούν από κοινού επιτροπές ή ομάδες 
εργασίας και θα συμμετέχουν σε αυτές και  θα καταρ-
τίζουν, υπογράφουν και υλοποιούν κάθε είδους σύμ-
βαση ειδικού σκοπού και περιεχομένου μεταξύ τους 
ή με τρίτους.

Πρωτόκολλο πολύμορφης επιστημονικής συνεργασίας ΕΜΠ, Ελληνικής  
Βοτανικής Εταιρείας και φορέα διαχείρισης για το  Πάρκου Τρίτση

Από χθες η απόσταση από το Αντίρριο μέχρι τα Ιω-
άννινα μειώνεται κατά μία ώρα και θα καλύπτεται 
από τους οδηγούς σε 2,5 ώρες. Με την ολοκλήρω-
ση της Ιόνιας Οδού η διαδρομή θα διαρκεί 1 ώρα 
και 40 λεπτά. Το euro2day.gr μετέδωσε παραδόθη-
κε χθες στην κυκλοφορία το αυτοτελές οδικό τμή-
μα Φιλιππιάδα – Πέρδικα του αυτοκινητοδρόμου 
Ιόνια Οδός, παρουσία του υπουργού Υποδομών και 
Μεταφορών Χ. Σπίρτζη. Με την παράδοση του νέου 
τμήματος μειώνεται στο μισό η χρονοαπόσταση Φι-
λιππιάδα –Ιωάννινα. Μέχρι σήμερα έχει παραδοθεί 
σε κυκλοφορία το 57% της Ιονιας Οδού και το το 
ταξίδι Αντίρριο – Ιωάννινα διαρκεί 2,5 ώρες, ενώ 
με την ολοκλήρωση του έργου ο χρόνος περιορίζε-
ται σε 1 ώρα και 40 λεπτά.  Ο Υπουργός Υποδομών 
και Μεταφορών, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 
αναφέρθηκε εκτενώς στο πρόγραμμα δημόσιων 
υποδομών που δρομολογείται και εκτελείται στην 
Ήπειρο και το οποίο θα συμβάλλει αποφασιστικά 
στην αναβάθμιση των συγκοινωνιακών υποδομών 
αλλά και στην παράλληλη άρση της απομόνωσης 
της Ηπείρου, από την οποία επί δεκαετίες ταλα-

νίζεται, καθώς αποτελεί μια από τις οικονομικά 
ασθενέστερες περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Από τη γέφυρα του Τσαγκαρόπουλου, που 
αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα τεχνικά έργα 
του αυτοκινητοδρόμου στην περιοχή της Ηπείρου 
παραδόθηκε χθες στην κυκλοφορία το τμήμα Φι-
λιππιάδα (περιοχή Καμπής) – Πέρδικα συνολικού 
μήκους 37 χιλιομέτρων. Το εν λόγω τμήμα έρχεται 
να προστεθεί σ’ αυτό της Παράκαμψης της Άρτας 
που είναι ήδη σε κυκλοφορία, δημιουργώντας ένα 
συνεχόμενο αυτοκινητόδρομο μήκους 53 χιλιομέ-
τρων. Με το νέο τμήμα ο χρόνος του ταξιδιού από 
τη Φιλιππιάδα στα Ιωάννινα μειώνεται στο μισό: Οι 
οδηγοί θα χρειάζονται πλέον 20 με 30 λεπτά για 
να διανύσουν αυτή την απόσταση, αντί μίας ώρας, 
όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Με τη χθεσινή πα-
ράδοση του δρόμου Φιλιππιάδα – Ιωάννινα, τίθεται 
ουσιαστικά σε κυκλοφορία το 57% του οδικού άξο-
να της Ιόνιας Οδού. Μαζί με το οδικό τμήμα Κεφα-
λόβρυσο – Αμφιλοχία είναι πλέον σε κυκλοφορία, 
τα 112 από τα 196 χιλιόμετρα, που είναι και το συνο-
λικό μήκος του αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού. 

Στην κυκλοφορία το τμήμα Φιλιππιάδα -  
Πέρδικα της Ιόνιας Οδού



Ελληνικές εταιρίες πληροφορικής ανακοίνωσαν σε ειδική εκδήλωση στη 
Θεσσαλονίκη ότι αναζητούν εκατοντάδες προγραμματιστές για εργασία 

Στο πλαίσιο δύο νέο προγραμμάτων του ΟΑΕΔ ξεκινάει σήμερα Πέμπτη,  
από τις 10 το πρωί, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη 

Ζήτηση για εκατοντάδες προγραμματιστές 
στην Ελλάδα αποκάλυψε εκδήλωση στη Θεσ-
σαλονίκη. Σχετικό ρεπορτάζ παρουσιάζει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο οποίο αναλυτικά αναφέρεται: 
-Δυσκολευόμαστε πολύ να βρούμε κόσμο, 
αυτό ισχύει. -Χρειαζόμαστε 80-100 προγραμ-
ματιστές. -Ειλικρινά το δηλώνω, δεν μπορού-
με να καλύψουμε τη ζήτηση. Δεν μπορούμε! 
Ο παραπάνω διάλογος είναι αληθινός. Ακού-
στηκε χθες στη Θεσσαλονίκη και όσο σουρε-
αλιστικό και αν φαντάζει διημείφθη μεταξύ 
του προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονί-
κης (ΑΠΘ) Ιωάννη Βλαχάβα και εκπροσώπων 
οκτώ μεγάλων ελληνικών εταιριών, που δρα-
στηριοποιούνται στο χώρο της Πληροφορικής 
και προσκλήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, για να 
παρουσιάσουν τις ανάγκες τους σε προσω-
πικό, επιδιώκοντας στο πλαίσιο της εκδήλω-
σης «Ημέρα Σταδιοδρομίας» να τις καλύψουν, 
μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις με υπο-
ψηφίους. «Υπάρχει μεγάλη έλλειψη σε απο-
φοίτους Πληροφορικής, που να έχουν κάποια 
-όχι πολύ μεγάλη- εμπειρία στο χώρο, την 
οποία μπορούν να την αποκτήσουν ακόμη και 
στα Πανεπιστήμια, χωρίς να έχουν δουλέψει 
στο παρελθόν αλλού, από τη συμμετοχή τους 
στις εργασίες, που τους βάζουμε ή ακόμη κα-
λύτερα, αν έχουν συμμετάσχει σε ένα ερευ-
νητικό πρόγραμμα, τότε έχουν αποκτήσει την 
κατάλληλη εμπειρία και μπορούν να δουλέ-
ψουν σε μία εταιρία», δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
κ.Βλαχάβας. Στην «Ημέρα Σταδιοδρομίας» του 
Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ παρουσία-
σαν τις ευκαιρίες που προσφέρουν για εργα-
σία εκπρόσωποι των επιχειρήσεων Ergobyte, 
Gnomon Informatics, Lancom, Trinity Systems 
ICT Solutions, Intracom Telecom, Τράπεζα 
Πειραιώς, P&I AG και Singular Logic. «Υπάρ-
χει εταιρία, η οποία μας είπε ότι θέλει 30 άτο-

μα. Η εταιρία Veltio που είχε συμμετάσχει στην 
περσινή εκδήλωση μας ενημέρωσε ότι ψάχνει 
επίσης 30 άτομα. Ειλικρινά το δηλώνω, δεν 
μπορούμε να καλύψουμε τη ζήτηση», ανέφερε 
ο κ.Βλαχάβας και προσπαθώντας να ερμηνεύ-
σει το παράδοξο του πράγματος στην Ελλάδα 
της υψηλής ανεργίας, εταιρίες να μη βρίσκουν 
το προσωπικό που χρειάζονται εξήγησε: «το 
αποδίδουμε εν μέρει στη χαμηλή αυτοπεποί-
θηση που έχουν οι απόφοιτοί μας, ενώ αντί-
στοιχα στο εξωτερικό απόφοιτοι που ξέρουν 
λιγότερα πράγματα από τους δικούς μας είναι 
πολύ πιο θρασείς όταν πάνε να παρουσιάσουν 
τον εαυτό τους». «Οι Έλληνες απόφοιτοι δεν 
έχουν την αυτοπεποίθηση, γιατί δεν προσφέ-
ρουμε τα κατάλληλα μαθήματα προβολής και 
παρουσίασης του εαυτού τους, δηλαδή πώς να 
γράφουν ένα βιογραφικό, πώς να συμμετέχουν 
σε μία συνέντευξη. Προσπαθώ στο μάθημα, 
από τη δική μου εμπειρία, χωρίς να είμαι ει-
δικός, να τους λέω ότι ξέρουν πράγματα και 
θα πρέπει αυτά που ξέρουν να τα λένε σε μία 
συνέντευξη και να δηλώνουν ότι μπορούν να 
μάθουν και τα άλλα, γιατί πράγματι μπορούν. 
Η αλήθεια είναι ότι ξέρουν πολλά και ό,τι δεν 
ξέρουν μπορεί να το αποκτήσουν, να το μά-
θουν εύκολα», επισήμανε ο καθηγητής. Πρό-
σθεσε ακόμη ότι «πάντα έφευγαν οι φοιτητές 
μας για μεταπτυχιακά έξω και ένα συντριπτικό 
ποσοστό αυτών επειδή υπάρχει μεγάλη ζήτηση 
εργασίας και στο εξωτερικό μένουν εκεί». Εν-
δεικτικό της μεγάλης ζήτησης των αποφοίτων 
Πληροφορικής, σύμφωνα με τον κ.Βλαχάβα, 
είναι ότι υπάρχει δυσκολία ακόμη και στην 
εξεύρεση υποψηφίων διδακτόρων. «Βρίσκουν 
δουλειά οι απόφοιτοί μας, μόλις κάνουν και 
μεταπτυχιακό, έχουν προσφορά εργασίας και 
γι' αυτό δεν έρχονται να κάνουν διδακτορικό, 
γιατί δεν το έχουν ανάγκη. Υπάρχει ανταγω-
νισμός ποιος θα πάρει έναν καλό απόφοιτο», 

ανέφερε, ο καθηγητής. Υπογράμμισε δε ότι μία 
λύση, προκειμένου περισσότεροι απόφοιτοι 
ελληνικών πανεπιστημίων, να απορροφηθούν 
από την αγορά εργασίας στην Ελλάδα, είναι η 
καλλιέργεια των προσωπικών και κοινωνικών 
δεξιοτήτων τους (soft skills), ώστε να ενισχυ-
θεί η αυτοπεποίθησή τους. «Στην Ελλάδα δυ-
σκολευόμαστε πολύ να βρούμε κόσμο, αυτό 
ισχύει. Αυτό συμβαίνει γιατί αφενός οι καλοί 
απόφοιτοι είναι απελπισμένοι από το κλίμα 
το οποίο υπάρχει λόγω της κρίσης και σηκώ-
νονται και φεύγουν, χωρίς καν να μπουν στη 
διαδικασία να ψάξουν εδώ δουλειά και αφε-
τέρου γιατί σε αυτούς μου μένουν λείπουν τα 
soft skills», επιβεβαίωσε η εκπρόσωπος της 
Intracom, Μαρίνα Πρίφτη.  «Είμαστε πολ-
λές ελληνικές εταιρίες που ψάχνουμε κόσμο, 
όμως επειδή πλέον ο ανταγωνισμός είναι διε-
θνής θα πρέπει να είστε προετοιμασμένοι και 
να έχετε τη διάθεση να μαθαίνετε συνέχεια», 
πρόσθεσε η κα. Πρίφτη. Εκπροσωπώντας την 
Τράπεζα Πειραιώς, ο Ελευθέριος Ιακώβου 
ανέφερε: «Οι τράπεζες ψάχνουν για άτομα με 
πτυχίο Πληροφορικής. 

Η επικοινωνία με τους συναδέλφους, οι συ-
νέργειες είναι δεδομένες, όπως και η διάθεση 
για δουλειά. Η υποστήριξη οποιαδήποτε ώρα 
της ημέρας και νύχτας σε απρόοπτες καταστά-
σεις, είναι μέρος της δουλειάς, πρέπει να είστε 
προετοιμασμένοι και να το ξέρετε». Η P&I εί-
ναι μία από τις δέκα μεγαλύτερες εταιρίες δια-
χείρισης ανθρώπινου δυναμικού στη Γερμανία 
και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη.

 Στην Ελλάδα επέλεξε την πόλη των Ιωαννίνων 
για να δημιουργήσει μία θυγατρική, η οποία θα 
απασχολεί 80-100 προγραμματιστές για τους 
οποίους αρχίζει τμηματικά ανά 15 άτιομα η δι-
αδιακσία προσλήψεων, ανακοίνωσε τσην ίδια 
εκδήλωση εκπρόωσπος της εταιρίας.

15.000 ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών σε θέσεις πλήρους απα-
σχόλησης. ¨όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι προσλήψεις των ανέργων 
θα γίνουν από ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε συνεταιρισμούς, σε Κοι-
νωνικές Συναιτεριστικές Επιχειρήσεις, σε Κοινωνικούς Συνεταιρι-
σμούς Περιορισμένης Ευθύνης (ΚΟΙ.Σ.Π.Ε.) και γενικά σε εργοδότες 
ιδιωτικού τομέα. Οι 5.000 θέσεις αφορούν όσους είναι εγγεγραμμέ-
νοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ άνω των έξι και των δώδεκα μηνών θε-
ωρούμενοι ότι βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτική 
θέση όπως χαρακτηρίζονται από το Πρόγραμμα. Αυτοί θα προσλη-
φθούν σε επιχειρήσεις με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους 
απασχόλησης. Οι 10.000 θέσεις αφορούν όσους είναι εγγεγραμμέ-

νοι στα μητρώα του ΟΑΕΔ για περισσότερους από 3 μήνες οι οποίοι 
θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις με προσωπικό έως 20 θέσεις πλή-
ρους απασχόλησης. Για να ενταχθούν στα προγράμματα οι επιχει-
ρήσεις θα πρέπει να μην έχουν προβεί σε μείωση του προσωπικού 
τους πριν τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα των 
5.000 θέσεων μέχρι και 12 μήνες πριν και για το πρόγραμμα των 
10.000 θέσεων μέχρι 3 μήνες πριν. Το κόστος των προγραμμάτων θα 
καλυφθεί από το λογαριασμό του ΕΛΕΚΠ και ειδικότερα του κλά-
δου ΛΑΕΚ. Αναλυτικότερα οι προϋποθέσεις και οι όροι συμμετοχής 
στα προγράμματα βρίσκονται για όσους ενδιαφέρονται στο site του 
ΟΑΕΔ.
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Συμμετοχή ελληνικής εταιρίας σε ιδιωτικό διαστημικό πρόγραμμα  
παρακολούθησης της Γης μέσω Πολύ Μικρών Δορυφόρων

Σταθερό σύστημα ανίχνευσης ραδιενέργειας λειτουργεί πλέον  
και στο Τελωνείο Κήπων του Έβρο

Πολύ γρήγορο Internet στο Καστελλόριζο με χρήση  
πρωτοποριακής τεχνολογίας ανακοίνωσε η COSMOTE

Η ξένη εταιρεία, με την επωνυμία "Planet", εκτόξευσε πριν 
από λίγες ημέρες στο Διάστημα 88 δορυφόρους ...τσέπης, 
μεγέθους μόλις 60 κυβικών εκατοστών. Η ελληνική εταιρεία, 
η "Planetek Hellas", συμμετέχει στην αξιοποίηση, σχεδόν σε 
πραγματικό χρόνο, των δεδομένων που θα στέλνουν πίσω 
στη γη οι πολύ μικροί αυτοί δορυφόροι. Με τη συνεργασία 
αυτή, η ελληνική επιστημονική ομάδα γίνεται μέρος ενός 
ιδιωτικού διαστημικού προγράμματος παρατήρησης της γης, 
μέσω του δικτύου των πολύ μικρών δορυφόρων, επονομα-
ζόμενων "Dove Earth Observation satellites". Το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
γράφει ότι δεν είναι η πρώτη φορά που η ελληνική εται-
ρεία γίνεται μέλος μιας διεθνούς ομάδας. Πήρε μέρος στο 
συνεργατικό Έργο NFOFRAS (National FOrest Fire Risk 
Assessment System) και συμμετείχε στο σχεδιασμό και την 
ανάπτυξη ενός συστήματος εκτίμησης του κινδύνου πυρκα-
γιάς για τα δάση και τους δρυμούς, με εργαλείο τις υψηλής 
ανάλυσης δορυφορικές μετρήσεις ενώ εργάζεται για στον 
χώρο τηςς αξιοποίησης των δεδομένων από τους δορυ-
φόρους με πρακτικές εφαρμογές: "Με τους δορυφόρους 

μπορούμε να μετράμε τυχόν μετατοπίσεις πάνω στη Γη σε 
επίπεδο χιλιοστού (...), κάτι σημαντικό για την παρακολού-
θηση κρίσιμων υποδομών όπως είναι τα φράγματα και το 
σιδηροδρομικό δίκτυο" αναφέρει μιλώντας στο ραδιόφωνο 
του ΑΠΕ- ΜΠΕ, "Πρακτορείο 104,9 FM" ο Στέλιος Μπολάνος, 
διευθυντής της εταιρίας Planetek Hellas. Η νέα συνεργασία 
στον χώρο της ιδιωτικής διαστημικής τεχνολογίας αφορά, 
όπως προαναφέρθηκε, τους ειδικούς μικρούς δορυφόρους, 
που θα παρατηρούν τη Γη σε τακτά χρονικά διαστήματα: "Το 
κομμάτι που αφορά την παρατήρηση της Γης, το επονομαζό-
μενο earth observation. είναι αυτό που έχει πολύ μεγαλύτε-
ρο αντίκτυπο στην κοινωνία γενικότερα" σημειώνει ο Έλλη-
νας επιστήμονας. "Υπάρχουν πέρα από τις εθνικές πολιτικές 
και ιδιωτικές πρωτοβουλίες στο Διάστημα, στις ΗΠΑ τα λεγό-
μενα venture capital funds (σ.σ. κεφάλαια επιχειρηματικών 
συμμετοχών), αποφάσισαν τα τελευταία χρόνια να κινηθούν 
αρκετά δυναμικά στο τομέα αυτό” σημειώνει ο κ. Μπολάνος 
ενώ μεταφέρει τις δράσεις στις οποίες συμμετέχουν οι Έλ-
ληνες επιστήμονες. " Έχουμε μια συνεργασία με την εταιρία 

Planet η οποία έχει λάβει τεράστια ποσά venture κεφαλαί-
ων προκειμένου να θέσει σε τροχιά ένα καινοτόμο σύστημα 
πολύ μικρών δορυφόρων" λέει. Πρόκειται για "δίκτυο πολύ 
μικρών δορυφόρων, (όσο) ένα πολύ μικρό κουτί 60 κυβικών 
εκατοστών, που ακριβώς επειδή έχουν πολύ μικρότερο κό-
στος ανάπτυξης, σχεδίασης και υλοποίησης και θέσεως σε 
τροχιά θα τεθούν σε τροχιά ακόμη και 80 ή 100 μαζί" πε-
ριγράφει ο κ. Μπολάνος με τους Έλληνες επιστήμονες να 
έχουν αναλάβει το έργο της συμμετοχής στην αξιοποίησης 
των δεδομένων σχεδόν σε πραγματικό χρόνο. Η εν λόγω 
εταιρία εκτόξευσε στις 15 Φεβρουαρίου 2017,εκτόξευσε 88 
δορυφόρους τεχνολογίας με την ονομασία Flock 3p που 
ταξίδεψαν στο διάστημα πάνω σε ένα πύραυλο ISRO Polar 
Satellite Launch Vehicle (PSLV) από το Διαστημικό Κέντρο 
Satish Dhawan. "’Εχουμε υπογράψει συμβόλαιο διάθεσης 
και χρήσης αυτών των δεδομένων με στόχο να αναπτύξουμε 
εφαρμογές πάνω σε αυτά" καταλήγει ο συνιδρυτής και δι-
ευθυντής της ελληνικής εταιρείας, που θα επεξεργάζεται τις 
εικόνες από τους εν λόγω δορυφόρους.

Άλλος ένας τελωνειακός σταθμός της Ελλάδας, ο 
έκτος κατά σειρά, το Τελωνείο Κήπων του Έβρου, 
απέκτησε ένα σταθερό σύστημα ανίχνευσης ραδι-
ενέργειας για τον έλεγχο των διερχομένων οχη-
μάτων και φορτίων, με στόχο την καταπολέμηση 
της παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα εγκαίνια του νέου 
συστήματος πραγματοποιήθηκαν στο Τελωνείο 
Κήπων την προηγούμενη εβδομάδα, όπως ανα-
κοίνωσε η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργει-
ας (ΕΕΑΕ). Στην τελετή παρέστησαν εκπρόσωποι 
του υπουργείου Ενέργειας και της πρεσβείας των 
ΗΠΑ, της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

(ΑΑΔΕ), που ασκεί την διοίκηση των τελωνείων, 
καθώς και της ΕΕΑΕ. Η ΕΕΑΕ, όπως αναφέρει, 
έχει διαρκή συνεργασία με το Διεθνή Οργανισμό 
Ατομικής Ενέργειας (ΙΑΕΑ) και το Υπουργείο Ενέρ-
γειας των ΗΠΑ, για την ενίσχυση των υποδομών 
ανίχνευσης ραδιενέργειας στη χώρα μας. Το πρό-
γραμμα εγκατάστασης συστημάτων ανίχνευσης σε 
στρατηγικής θέσης ελληνικά τελωνεία ξεκίνησε 
το 2003, με αφορμή την ασφάλεια των Ολυμπια-
κών Αγώνων του 2004, και έκτοτε συνεχίζεται. Σε 
εθνικό επίπεδο, μεταξύ της ΕΕΑΕ και της Γενικής 
Διεύθυνσης Τελωνείων έχει συναφθεί μνημόνιο 
συνεργασίας στον τομέα της καταπολέμησης της 

παράνομης διακίνησης ραδιενεργών υλικών, κα-
θώς και σύμβαση για τη συντήρηση και βαθμονό-
μηση των ανιχνευτικών συστημάτων. Oι εγχώριες 
τελωνειακές αρχές είναι αρμόδιες για τον έλεγχο 
των οχημάτων και των φορτίων με τη χρήση των 
συστημάτων για την ανίχνευση των ραδιενεργών 
υλικών. Σε συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές, η 
ΕΕΑΕ ελέγχει κεντρικά και παρακολουθεί on-line 
τα περιστατικά των ραδιολογικών συναγερμών. 
Επίσης, η ΕΕΑΕ μεριμνά για την εκπαίδευση του 
προσωπικού των τελωνείων στη χρήση σταθερού 
και φορητού εξοπλισμού ανίχνευσης ραδιενέρ-
γειας, καθώς και στη διαχείριση των συναγερμών.

To ανατολικότερο άκρο της Ελλάδας, το ακριτικό Καστελλόριζο, «τρέχει» με υπερυ-
ψηλές ταχύτητες internet σταθερής και κινητής COSMOTE. Με την εφαρμογή της 
πρωτοποριακής ασύρματης τεχνολογίας IP Trunk για τη διασύνδεση απομακρυ-
σμένων και δύσβατων περιοχών, οι κάτοικοι, οι επιχειρήσεις, αλλά και οι επισκέ-
πτες του νησιού απολαμβάνουν πλέον ταχύτητες VDSL έως 50 Mbps στη σταθερή 
και 4G+ στην κινητή. Σε σχετικό δελτυίο Τύπου σημειώνεται ότι η εφαρμογή της 
καινοτόμου τεχνολογίας IP Trunk από την COSMOTE, που υλοποιείται σε συνερ-
γασία με τη NOKIA, «εκτοξεύει» τις ταχύτητες, με τις οποίες συνδέεται ασύρματα 
το Καστελλόριζο με τη Ρόδο, σε σχεδόν 1Gbps. Με τον τρόπο αυτό, αυξάνοντας τη 
χωρητικότητα του δικτύου κορμού, ενισχύεται η κάλυψη, η απόδοση και η ταχύτητα 
των Δικτύων Νέας Γενιάς σταθερής και κινητής COSMOTE. Πλέον θα δίνεται η δυνα-
τότητα στους κατοίκους και τους επισκέπτες του Καστελλόριζου να απολαμβάνουν 
υπηρεσίες όπως live video streaming και τηλεοπτικό περιεχόμενο high definition 

μέσω internet. Πολλά είναι τα οφέλη και για τις επιχειρήσεις που μπορούν πλέον να 
αξιοποιήσουν τις υψηλές ταχύτητες σταθερού και mobile internet για την ανάπτυξή 
τους. Η ασύρματη διασύνδεση Καστελλόριζου-Ρόδου, μήκους 150χλμ., είναι η με-
γαλύτερη του είδους της στην Ευρώπη και μία από τις πιο απαιτητικές ασύρματες 
διασυνδέσεις μεγάλης χωρητικότητας στον κόσμο. Η πρωτοποριακή τεχνολογία IP 
Trunk θα χρησιμοποιηθεί για την παροχή γρήγορου internet COSMOTE και σε άλλες 
απομακρυσμένες νησιωτικές περιοχές της χώρας. Ο Όμιλος ΟΤΕ αποτελεί μακράν 
το μεγαλύτερο επενδυτή σε υποδομές τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Έχοντας ήδη 
επενδύσει πάνω από €2 δισ. την περασμένη εξαετία και υλοποιώντας επενδυτικό 
πλάνο ύψους €1,5 δισ. έως το 2020 για οπτικές ίνες και δίκτυα 4G και 4G+, ο Όμιλος 
ΟΤΕ φέρνει το γρήγορο internet και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας, 
για να απολαμβάνουν οι πελάτες τις πιο προηγμένες υπηρεσίες COSMOTE, όπου κι 
αν βρίσκονται.
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Κίνδυνος κατάργησης της αναγνώρισης των επιχειρήσεων  
πιστοποίησης επισημαίνει ο ΣΕΒΕ 

Εγκύκλιος για την επιστροφή ποσού, που εισπράχθηκε από  
εκπλειστηρίασμα από τις περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ

Ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων ζήτησε ο διοικητής της ΤτΕ

Για τον κίνδυνο της αυτόματης κατάργησης της διεθνούς 
αναγνώρισης όλων των επιχειρήσεων πιστοποίησης, κα-
θώς και των διαπιστευμένων εργαστηρίων - και κατ’ επέ-
κταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν – προειδοποιεί 
ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος (ΣΕΒΕ), σε 
επιστολή του προς τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας, 
Αλέξη Χαρίτση. Σύμφωνα με τη ναυτεμπορική ο  ΣΕΒΕ 
αξιώνει παράλληλα, την επείγουσα νομοθετική παρέμ-
βαση για την ανεξαρτητοποίηση του Εθνικού Συστήματος 
Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) και ζητά τη συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων για να δοθεί η ενδεδειγμένη 
λύση. Συγκεκριμένα: Όπως είναι γνωστό, ο κανονισμός 
ΕΚ 765/2008, μεταξύ άλλων, ορίζει πως η διαπίστευση 
πρέπει να είναι οικονομικά αυτοδύναμη δραστηριότητα 
και πως ο εθνικός φορέας διαπίστευσης πρέπει να είναι 
ανεξάρτητος από τους φορείς που αξιολογεί. Συνεπώς, η 
συνύπαρξη του Ελληνικού φορέα διαπίστευσης Ε.ΣΥ.Δ. με 
τον Ελληνικό Οργανισμό Tυποποίησης ΕΛΟΤ και το Ελλη-
νικό Iνστιτούτο Mετρολογίας ΕΙΜ δεν συμβαδίζει με τον 
προαναφερόμενο κανονισμό. Το χρονικό περιθώριο που 
έχει δώσει ο αρμόδιος ευρωπαϊκός εποπτικός φορέας 
(European co-operation for Accreditation - EA) στην 
Ελλάδα για να προβεί στις αναγκαίες αλλαγές εκπνέει 

στις 28 Φεβρουαρίου 2017. Για τον ΣΕΒΕ η ανεξαρτητο-
ποίηση του ΕΣΥΔ αποτελεί τη μόνη βιώσιμη λύση, που 
θα ικανοποιήσει όχι μόνο τον ευρωπαϊκό εποπτικό φο-
ρέα αλλά και θα καταστήσει τις προσφερόμενες υπηρε-
σίες που παρέχει το ΕΣΥΔ περισσότερο ανταποδοτικές.
Επισημαίνεται ότι το ΕΣΥΔ αποτελεί το μοναδικό, εθνικό, 
οργανισμό διαπίστευσης και οι συνέπειες από μία πιθανή 
αποτυχία συμμόρφωσης στις υποδείξεις της ΕΑ που θα 
αναστείλουν την αναγνώρισή του και τη συμμετοχή του σε 
πολυμερείς παγκόσμιες συμφωνίες, θα είναι πολλαπλές 
και καταστροφικές για την ελληνική οικονομία. Υφίσταται 
σοβαρός κίνδυνος για όλες τις εξαγωγικές επιχειρήσεις 
της χώρας, καθώς δεν θα ισχύουν τα πιστοποιητικά που 
έχουν εκδοθεί από φορείς πιστοποίησης της Ελλάδας. 
Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να σταμα-
τήσουν την εξαγωγική δραστηριότητά τους και να απευ-
θυνθούν σε φορείς πιστοποίησης του εξωτερικού ώστε 
να μπορέσουν να τοποθετήσουν και πάλι τα προϊόντα τους 
σε αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Το 
γεγονός αυτό θα προκαλέσει πλήγμα στις επιχειρήσεις 
και την ήδη πάσχουσα οικονομία της χώρας μας. Τα προ-
βλήματα θα επιταθούν και στο εσωτερικό εμπόριο καθώς 
θα πάψει να ισχύει η πολυμερής συμφωνία αναγνώρισης  

του ΕΣΥΔ με τους αντίστοιχους κρατικούς οργανισμούς 
τόσο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EA) όσο και ολόκληρης 
της υφηλίου (ILAC – IAF MRA). Ο Σύνδεσμος ζήτησε τη 
συνεργασία του καθ’ ύλη αρμόδιου Υπουργείου Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης με το ΕΣΥΠ για την άμεση επίλυση του 
προβλήματος με τον πλέον ενδεδειγμένο θεσμικό τρόπο 
και με κατεπείγουσες πλέον διαδικασίες, ώστε να μην 
επιβαρυνθούν οι ελληνικές επιχειρήσεις με ακόμη ένα 
πρόβλημα που όχι μόνο θα αποτελέσει τροχοπέδη στις 
δραστηριότητές τους αλλά θα λειτουργήσει και πλήρως 
ανασχετικά σε σχεδόν όλες τις εξαγωγικές δραστηριό-
τητες τόσο του ιδιωτικού όσο και αρκετών του δημόσιου 
τομέα. Αν και ήταν θετική η ανακοίνωση του Υπουργεί-
ου Οικονομίας και Ανάπτυξης με το από 09.02.17 σχετι-
κό Δελτίο Τύπου ότι έχει ήδη δρομολογήσει νομοθετική 
ρύθμιση που εξασφαλίζει την συμμόρφωση του εθνικού 
οργανισμού διαπίστευσης με την ευρωπαϊκή νομοθεσία 
και τα πρότυπα του ευρωπαϊκού φορέα διαπίστευσης 
ΕΑ (European cooperation for Accreditation), σύμφωνα 
με σχετικές πληροφορίες, η σύνταξη του σχεδίου νόμου 
ακόμη εκκρεμεί, το οποίο (σχέδιο) και θα πρέπει να στα-
λεί μέχρι τις 27.02.17 στον EA ώστε το θέμα του ΕΣΥΔ να 
ενταχθεί στην ημερήσια διάταξη της 04.04.17

Τις ενέργειες που θα πρέπει να γίνονται από τις περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ 
για την επιστροφή ποσού που εισπράχθηκε από τον πίνακα κατάταξης συμβολαιογράφου 
(εκπλειστηρίασμα), εφόσον υπάρχει τελεσίδικη απόφαση Δικαστηρίου, περιγράφει, μεταξύ 
άλλων, σχετική εγκύκλιος, αναφέρει σε ρεπορτάζ το ΑΠΕ-ΜΠΕ. Συγκεκριμένα, σύμφω-
να με την εγκύκλιο, στις περιπτώσεις που δικαιούχος αμφισβητούμενων απαιτήσεων σε 
πίνακα κατάταξης πλειστηριασμού είναι το Δημόσιο, καταβάλλεται αμέσως το σύνολο της 
καταταγείσας απαίτησής του. Εάν, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, αποβληθεί το Δημόσιο 
από τον πίνακα κατάταξης, το ποσό που εισπράχθηκε, επιστρέφεται ατόκως στον υπάλλη-
λο του πλειστηριασμού μέσα σε δύο μήνες από την επίδοση στο Δημόσιο της τελεσίδικης 
απόφασης. Η διάταξη αυτή εφαρμόζεται και στους πίνακες κατάταξης δανειστών, που συ-
ντάχθηκαν, πριν από την έναρξη ισχύος της, δηλαδή πριν από τις 05/04/2013. Επιπρόσθετα, 
οι διατάξεις περί άμεσης καταβολής της καταταγείσας απαίτησης του Δημοσίου εφαρμόζο-
νται, αναλόγως και στις πτωχευτικές διανομές, καθώς και σε κάθε άλλη διαδικασία κατά-
ταξης δανειστών, ανεξάρτητα από τις διατάξεις που την διέπουν, π.χ. πτωχευτικές διανομές, 
ειδικές εκκαθαρίσεις, κλπ. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται ανάλογα σε όλους τους 
οργανισμούς και φορείς κοινωνικής ασφάλισης, οι απαιτήσεις των οποίων εισπράττονται 
κατά τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/1974 (Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων-ΚΕΔΕ). Για 
το λόγο αυτό, οι αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ οφείλουν να παρακολουθούν 
σχολαστικά τις εκκρεμείς σχετικές υποθέσεις και, σε περίπτωση καθυστέρησης, να οχλούν 

εγγράφως τον αρμόδιο συμβολαιογράφο (ή το σύνδικο εκκαθαριστή για τις περιπτώσεις 
πτωχευτικών διανομών εκκαθαρίσεων), ζητώντας την άμεση απόδοση της καταταγείσας 
απαίτησης. Ωστόσο, στις περιπτώσεις που, με τελεσίδικη δικαστική απόφαση, αποβληθεί 
το ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ από τον πίνακα κατάταξης, το ποσό που εισπράχθηκε επιστρέφεται ατόκως 
στο αρμόδιο όργανο, π.χ. στον υπάλληλο του πλειστηριασμού μέσα σε δύο μήνες από την 
επίδοση στο ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ της τελεσίδικης απόφασης. Οι ενέργειες που θα πρέπει να γίνο-
νται από τις περιφερειακές υπηρεσίες ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ για την επιστροφή ποσού που εισπρά-
χθηκε από τον πίνακα κατάταξης συμβολαιογράφου (εκπλειστηρίασμα), εφόσον υπάρχει 
τελεσίδικη απόφαση Δικαστηρίου είναι οι παρακάτω: Ακύρωση του γραμματίου είσπραξης 
από εκπλειστηρίασμα. Ενημέρωση της οικονομικής υπηρεσίας του αρμοδίου υποκαταστή-
ματος με υπηρεσιακό σημείωμα, για να προβεί σε αντιλογισμό. Έκδοση επιταγής από την 
οικονομική υπηρεσία του υποκαταστήματος, σε διαταγή του αρμοδίου οργάνου, π.χ. συμ-
βολαιογράφου. Υπογραφή από το αρμόδιο όργανο, π.χ. συμβολαιογράφο του συνημμένου 
εντύπου υπεύθυνης δήλωσης ότι παραλαμβάνει την επιταγή για το συγκεκριμένο ποσό 
από επιστροφή εκπλειστηριάσματος, σύμφωνα με τη σχετική δικαστική απόφαση. Στην 
περίπτωση που ο συμβολαιογράφος δεν προσέλθει στην υπηρεσία ΚΕΑΟ/ΕΦΚΑ και προ-
κειμένου να μην υπάρξει καθυστέρηση επιστροφής, πέραν των δύο μηνών, αναλαμβάνει 
υπάλληλος της υπηρεσίας να του επιδώσει την επιταγή, παραλαμβάνοντας υπογεγραμμένη 
από αυτόν την υπεύθυνη δήλωση.

«Η ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να στοχεύει σαφώς στην απελευ-
θέρωση των αγορών αγαθών και υπηρεσιών, στην εξάλειψη των περιττών και στρε-
βλωτικών κανονισμών και στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας των ρυθμιστικών φο-
ρέων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι ζωτικής σημασίας για τη βραχυπρόθεσμη και 
μεσοπρόθεσμη ανάκαμψη και είναι κομβικής σημασίας για την αναδιάρθρωση της 

οικονομίας προς ένα εξωστρεφές πρότυπο διατηρήσιμης ανάπτυξης». Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ της «Ημερησίας» την επισήμανση αυτή έκανε ο διοικητής της ΤτΕ, Γιάννης 
Στουρνάρας σε ομιλία του σε εκδήλωση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Επωνύμων 
Προϊόντων. Ο διοικητής είπε επίσης ότι πρόκειται για μια ευκαιρία που δεν πρέπει να 
χαθεί για να βγει η οικονομία από την κρίση.
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ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ Ν/Σ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟ

Οι επαγγελματικές ενώσεις βρίσκουν θετικά  
σημεία και ζητούν βελτιώσεις, ώστε να εντάσσονται  

περισσότεροι επιχειρηματίες 
Σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της 
εξυγίανσης τόσο του τραπεζικού όσο και 
του επιχειρηματικού τοπίου χαρακτηρί-
ζουν οι εκπρόσωποι της επιχειρηματικής 
κοινότητας το σχέδιο νόμου για τον εξω-
δικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών 
των επιχειρηματιών που έθεσε σε διαβού-
λευση από χθες το υπουργείο Οικονομίας. 
Ωστόσο εκφράζουν φόβους ότι ενδέχεται 
να μείνει εκτός ρύθμισης μεγάλος αριθ-
μός επιχειρήσεων για αυτό και ζητούν 
να βελτιωθούν κάποιοι όροι, όπως για 
παράδειγμα αυτοί που σχετίζονται με την 
κερδοφορία των επιχειρήσεων καθώς και 
να διασφαλίζεται η επιβίωση της επιχεί-
ρησης, με τις λιγότερες απαιτήσεις.. Αυτά 
αναφέρονται σε ρεπορτάζ του ΑΠΕ ΜΠΕ, 
όπου αναλυτικά οι αντιδράσεις για το νέο 
νομοσχέδιο καταγράφονται ως εξής: 
 -Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων: Ο πρό-
εδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητη-
ρίων και του ΕΒΕΑ Κωνσταντίνος Μίχαλος 
σχολιάζοντας το νομοσχέδιο έκανε την 
ακόλουθη δήλωση: «Έστω και με  μεγά-
λη καθυστέρηση,  γίνεται ένα σημαντικό 
βήμα προς  την κατεύθυνση της εξυγίαν-
σης τόσο του τραπεζικού όσο και του επι-
χειρηματικού τοπίου στη χώρα. 
Ο  εξωδικαστικός  συμβιβασμός δίνει τη  
δυνατότητα, με  συναίνεση των πιστω-
τών, να σωθούν πολλές επιχειρήσεις, με 
μη εξυπηρετούμενο δανεισμό, αλλά με 
βιώσιμα επιχειρηματικά σχέδια. Tα επι-
μελητήρια έχουν ήδη αναπτύξει δομές, 
τεχνογνωσία και εμπειρία σε θέματα εξω-
δικαστικής επίλυσης διαφορών. Μπορούν, 
λοιπόν - και θα διεκδικήσουν - να αναλά-
βουν ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση του 
εγχειρήματος. Σαφώς το νομοσχέδιο χρει-
άζεται βελτιώσεις, καθώς από μια πρώτη 
ανάγνωση τα κριτήρια ένταξης σε αυτό  
είναι πολύ αυστηρά και υπερβολικά και 
μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων κινδυνεύ-
ει να μείνει εκτός ρύθμισης. Τα σημεία τα 
οποία θα πρέπει να διερευνηθούν περαι-
τέρω είναι: Για να ενταχθεί μια επιχείρηση 
στον εξωδικαστικό συμβιβασμό απαιτείται 
να έχει τουλάχιστον μία κερδοφόρα χρή-
ση κατά την τελευταία τριετία, κριτήριο 
που δυσχεραίνει απίστευτα   την   έντα-
ξη  επιχειρήσεων,   καθώς  η τελευταία 
τριετία  ήταν  εξαιρετικά δυσμενής  για 
το  επιχειρείν  λόγω   της   οικονομικής 

κρίσης. Το κριτήριο για σύναψη ρύθμισης 
μετά την 1/7/2016, επίσης καθιστά απαγο-
ρευτική  την  ένταξη επιχειρήσεων, διότι 
η  συντριπτική πλειονότητα αυτών έχουν 
δύο, τρεις ή  και περισσότερες  ρυθμίσεις  
την παραπάνω ημερομηνία. Το κριτήριο να 
μην μπορεί μια επιχείρηση να υπαχθεί στο 
νόμο αν το 85% των συνολικών οφειλών 
της ανήκει σε έναν πιστωτή θέτει προ-
σκόμματα στην σημαντικού αριθμού επι-
χειρήσεων στο νόμο, διότι είναι σύνηθες 
μια επιχείρηση μικρή ή  μεσαία να  δια-
τηρεί  τον  δανεισμό  της σε έναν  μόνο 
πιστωτικό φορέα». 
Ο ίδιος γνωστοποίησε ακόμη ότι η Κεντρι-
κή Ένωση Επιμελητηρίων και το ΕΒΕΑ 
συμμετέχοντας στη δημόσια διαβούλευση 
θα αποστείλουν τις θέσεις και τις  από-
ψεις της επιμελητηριακής κοινότητας για 
το εν λόγω σχέδιο νόμου τονίζοντας ιδι-
αίτερα την ανάγκη καθορισμού των επιμε-
λητηρίων ως διαχειριστή και επόπτη της 
διαδικασίας του εξωδικαστικού μηχανι-
σμού ρύθμισης χρεών των επιχειρήσεων. 
«'Αλλωστε,  το  υπό   ψήφιση νομοθετικό  
πλαίσιο ρυθμίζει τις  οφειλές  των επιχει-
ρήσεων  και  των επιτηδευματιών σε  ιδι-
ώτες και  δημόσιο. Υπό   αυτό το πρίσμα, 
τα κατά τόπους επιμελητήρια είναι ο μόνος 
φορέας,  ο οποίος διαθέτει τη γνώση, την 
εμπειρία και την κατάλληλη υποδομή για 
τη διαχείριση και εποπτεία της διαδικασί-
ας με στόχο την αποτελεσματική εφαρμο-
γή του θεσπιζομένου νομοθετικού πλαισί-
ου» όπως εξήγησε ο κ. Μίχαλος.
 Σημείωσε ακόμη ότι στο  επικείμενο 
σχέδιο  νόμου υπάρχει πρόνοια  για την 
ανάθεση  σε διαπιστευμένους   διαμεσο-
λαβητές της  διαδικασίας  διαπραγμάτευ-
σης   μεταξύ επιχειρηματιών - επιτηδευ-
ματιών και των ιδιωτών πιστωτών αλλά και 
του δημόσιου τομέα.  Όπως σημείνει ο κ. 
Μίχαλος: "«φορέας  και  τρόπος  επιλογής   
και   ανάθεσης σε διαπιστευμένους διαμε-
σολαβητές δεν προβλέπεται. 
Είναι βέβαιο ότι αυτό θα δημιουργήσει ση-
μαντικά προβλήματα στην πράξη. Τα  επι-
μελητήρια  σκοπούν  στην   εξυπηρέτηση   
των  μελών  τους  αφενός   και εποπτεύ-
ονται από τον υπουργό Οικονομίας αφετέ-
ρου, αρμόδιο υπουργείο για το υπό ψήφι-
ση  σχέδιο   νόμου  είναι το  υπουργείο 
Οικονομίας.  Τα  επιμελητήρια   έχουν  την 

στελέχωση, τη δομή και το πλαίσιο για να 
προβούν σε ανάθεση και εποπτεία εντός 
κανόνων της διαδικασίας της διαμεσολά-
βησης. Επίσης έχουν τη δυνατότητα ευέλι-
κτα και   άμεσα   να   αντιμετωπίσουν   τα   
πλείστα   πρακτικά   προβλήματα   τα   οποία   
θα ανακύψουν κατά την εφαρμογή του νό-
μου. 'Αλλος φορέας ή υποδομή  αντίστοιχη  
για να  αναλάβει τη διαχείριση  και να επο-
πτεύει τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
δεν υφίσταται και όποια υπηρεσία ή επι-
τροπή και αν συσταθεί προς το σκοπό αυτό 
σίγουρα δεν θα έχει την δυνατότητα της 
άμεσης και αποκεντρωμένης αντιμετώπι-
σης όλων των πρακτικών ζητημάτων που 
θα ανακύψουν, με αποτέλεσμα ο νόμος 
στην πράξη να έχει θέματα εφαρμογής. Τα  
επιμελητήρια   έχουν   πλαίσιο  κανόνων  
προς τον σκοπό  αυτό   και  ευέλικτα  και 
άμεσα   χωρίς   επιβάρυνση του κρατικού  
μηχανισμού μπορούν  να εγκύπτουν  στο 
όποιο θέμα». 
-Επαγγελματικό Επιμελητήριο: Το Επαγ-
γελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, όπως 
σημειώνει σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο πρόεδρός του Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, 
έχει τονίσει πολλές φορές ότι ο μεγάλος 
κίνδυνος για τη λειτουργία χιλιάδων επι-
χειρήσεων είναι οι μεγάλες οφειλές που 
έχουν, εξαιτίας της παρατεταμένης κρί-
σης. Όπως ανέφερε: "χιλιάδες μικρές, 
μεσαίες αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις 
αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο του «λουκέ-
του» εξαιτίας οφειλών, που σε πολλές πε-
ριπτώσεις δεν ευθύνονται οι ίδιες για τη 
δημιουργία τους. 'Αρα είναι περισσότερο 
από ποτέ αναγκαία η άμεση εφαρμογή της 
νομοθετικής ρύθμισης για τον εξωδικαστι-
κό μηχανισμό που προωθεί η κυβέρνηση. 
Θεωρώ ότι θα έπρεπε ήδη να είχε νομο-
θετηθεί.
 Ίσως σήμερα η ελληνική επιχειρηματική 
κοινότητα να ήταν σε λίγο καλύτερη κα-
τάσταση. Ελεύθεροι επαγγελματιές και 
επιχειρηματίες περίμεναν πολύ καιρό 
τον «Εξωδικαστικό Μηχανισμό Ρύθμισης 
Ληξιπρόθεσμων Οφειλών». Πρόκειται για 
όλους αυτούς που είδαν να αυξάνονται 
ραγδαία τα χρέη προς εφορία, ασφαλιστι-
κά ταμεία και τράπεζες. 
Εφόσον δοθεί η δυνατότητα να υπαχθούν 
στη ρύθμιση όλοι όσοι έχουν οφειλές 
πάνω από 20.000 ευρώ, είμαι σίγουρος 
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Τι λέει για το νέο νομοσχέδιο  ο ειδικός γραμματέας  
διαχείρισης ιδιωτικού χρέους 

Aλλάζει η "κοσμοθεωρία της αποπληρωμής χρεών" από επιχειρή-
σεις προς πολλούς πιστωτές με το νομοσχέδιο για ρύθμιση οφει-
λών επιχειρήσεων, που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των 60 δισ. 
ιδιωτικού χρέους και 400.000 επιχειρήσεις, είπε ο ειδικός γραμ-
ματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους Φώτης Κουρμούσης σε χθε-
σινές δηλώσεις του. 

Όπως ανέφερε, πρώτα θα καθορίζεται το ύψος της συνολικής δό-
σης που μπορεί να πληρωθεί, στη συνέχεια θα κατανέμεται στους 
πιστωτές, με ρόλο κλειδί για τους δικηγόρους που έχουν πιστοποί-
ηση μεσολαβητή. 

Ο νόμος πλαίσιο για τη ρύθμιση οφειλών επιχειρήσεων, αφορά 
όλες τις επιχειρήσεις, τις μεγάλες, τις μικρές και μεσαίες, αλλά 
όχι τους ελεύθερους επαγγελματίες, καθώς αυτοί έχουν τη δυνα-
τότητα να ενταχθούν στο υφιστάμενο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη.  
«Σήμερα το πρόβλημα στην αγορά αφορά τη συγκέντρωση από μία 
επιχείρηση μεγάλων οφειλών σε πολλούς πιστωτές», σημείωσε ο 
κ. Κουρμούσης και «επειδή δεν υπάρχει συντονισμός μεταξύ τους, 
δημιουργήσαμε το νόμο του εξωδικαστικού μηχανισμού, που ουσι-
αστικά βάζει στο τραπέζι όλους τους πιστωτές για να συζητήσουν 
τη βιωσιμότητα της εταιρείας». 

Η διαδικασία θα γίνεται με την εποπτεία της Ειδικής Γραμματεί-
ας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, όπως υπογράμμισε. «Οι αριθμοί 
είναι πολύ μεγάλοι, οι επιχειρήσεις που δυνητικά αφορά το νο-
μοσχέδιο ανέρχονται σε 400.000 ... δεν υπάρχουν τόσοι δημόσιοι 
υπάλληλοι να χειριστούν τις υποθέσεις, γι' αυτό αξιοποιούμε τους 
δικηγόρους που έχουν διαπίστευση μεσολαβητή, στους οποίους 
αναθέτουμε να είναι "τα μάτια και τα αυτιά μας", οι συντονιστές στο 
τραπέζι της διαπραγμάτευσης». 

Δεν έχει πάντως καθοριστεί ακόμη το κόστος της διαδικασίας και 
το πώς καλύπτεται (από τον πολίτη ή το δημόσιο), όπως ανέφερε. 
Σε κάθε περίπτωση, «υπάρχουν ήδη πάνω από 1.500 δικηγόροι που 
έχουν αυτή την πιστοποίηση ... που λαμβάνουν από το υπουργείο 

Δικαιοσύνης για να ενταχθούν στο Μητρώο Πιστοποιημένων Δια-
μεσολαβητών», αφού κάνουν ειδικά σεμινάρια και δώσουν εξετά-
σεις, όπως είπε ο κ. Κουρμούσης. 

 Έχει πολλά οφέλη αυτός ο νόμος, συνέχισε ο ίδιος, σημειώνο-
ντας ότι υπάρχουν αναφορές σε πολύ δύσκολα κριτήρια. «Έχου-
με μελετήσει αντίστοιχους νόμους σε πάρα πολλές άλλες χώρες 
... Το ευνοϊκότερο πλαίσιο της Πορτογαλίας π.χ. έχει 17 κριτήρια 
για ένταξη, ο δικός μας μόνο ένα. Είναι μακράν τα ελαστικότερα 
κριτήρια σε σύγκριση με οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρώπης», 
όπως είπε. Οι θεσμοί έχουν συμφωνήσει με την προωθούμενη νο-
μοθετική ρύθμιση, τουλάχιστον όσον αφορά τα κριτήρια ένταξης, 
προσέθεσε. 

Με την υλοποίησή της, θα καλυφθεί το μεγαλύτερο μέρος του ιδι-
ωτικού χρέους των επιχειρήσεων, που είναι περίπου 60 δισ. ευρώ, 
εκτίμησε ο κ. Κουρμούσης. 

Είναι πολύ σημαντικό ότι με το νομοσχέδιο πλέον θα μπορούν να 
ρυθμίζονται όλες οι οφειλές, τόσο προς τράπεζες όσο και προς το 
δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία, όπως είπε ο ίδιος. Δυνατότητα 
υπάρχει και για χρέη προς ιδιώτες, αλλά δεν είναι η πρώτη στό-
χευση του νομοσχεδίου, διευκρίνισε. 

Σήμερα, όλοι οι πιστωτές δίνουν στις εταιρείες μία ρύθμιση κά-
ποιων δόσεων, αδιαφορώντας εάν μπορούν να τις αποπληρώσει, 
συνέχισε ο κ.Κουρμούσης. 

«Για πρώτη φορά, αυτό το νομοσχέδιο λέει "δεν θα ξεκινάς με 
έτοιμες λύσεις, αλλά με μελέτη της εταιρείας, τι μπορεί να πλη-
ρώσει ... αφού βρεις τι μπορεί να πληρώσει η εταιρεία σε όλους 
τους πιστωτές, στη συνέχεια θα γίνεται κατανομή αυτού του ποσού 
μεταξύ τους». 

«Ξεκινάμε αντίστροφα, τι μπορεί κανείς να πληρώσει, είναι πολύ 
μεγάλη αλλαγή της κοσμοθεωρίας αποπληρωμής χρεών», τόνισε ο 
ειδικός γραμματέας διαχείρισης ιδιωτικού χρέους.
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ότι θα δοθεί σημαντική «ανάσα» όχι μόνο 
στην επιχειρηματικότητα αλλά συνολικά 
στην ελληνική οικονομία. Αρκεί βέβαια 
να «τρέξουν» γρήγορα οι διαδικασίες, να 
ψηφιστεί χωρίς κάποια δυσάρεστη έκπλη-
ξη της τελευταίας στιγμής σε σχέση με το 
σχέδιο νόμου που έχουμε δει και βεβαίως 
να εκδοθούν τάχιστα όλες οι απαραίτη-
τες ερμηνευτικές εγκύκλιοι για την πλή-
ρη εφαρμογή της ρύθμισης. Δεν υπάρχει 
καιρός για χάσιμο και ούτε είναι λογικό να 
παραμένουν εκατοντάδες χιλιάδες εκκρε-
μείς υποθέσεις στη δικαιοσύνη, εγκλωβί-
ζοντας έτσι επιχειρηματίες αλλά και εργα-
ζόμενους".

-ΕΣΕΕ: Αντίδοτο στον κίνδυνο αύξησης 
κατασχέσεων λογαριασμών και πλειστηρι-
ασμών ακινήτων το 2017 χαρακτηρίζει την 
άμεση εφαρμογή του μηχανισμού εξωδι-
καστικού συμβιβασμού ο πρόεδρος της 
Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 

Επιχειρηματικότητας και του ΕΒΕΠ Βασί-
λης Κορκίδης. Ο ίδιος σημειώνει ότι πρέ-
πει να δοθεί έμφαση στα κριτήρια που θα 
καταστήσουν ευκολότερη την ένταξη των 
επιχειρήσεων. 

Ο κ. Κορκίδης υπογράμμισε στη δήλωσή 
του τα εξής: "Η ΕΣΕΕ έχει επανειλημμένως 
διατυπώσει την άποψη πως η ανάσχεση 
του ρυθμού αύξησης των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών προς το δημόσιο και η σταδιακή 
υποχώρησή τους, δεν μπορεί να επιτευ-
χθεί μέσω της εντατικοποίησης διαδικασι-
ών όπως οι κατασχέσεις λογαριασμών και 
οι πλειστηριασμοί ακινήτων. 

Τουναντίον, ως αντίδοτο στο παρατηρού-
μενο τέλμα, ενδείκνυται η όσο το δυνα-
τόν ταχύτερη ψήφιση και εφαρμογή του 
νομοσχεδίου για τον «Εξωδικαστικό Μη-
χανισμό Ρύθμισης Ληξιπρόθεσμων Οφει-
λών» για επιχειρήσεις και ελεύθερους 
επαγγελματίες, αλλά και η έκδοση των 

απαραίτητων ερμηνευτικών εγκυκλίων, 
για την πρακτική εφαρμογή του Ειδικού 
Επιχειρηματικού Λογαριασμού. Μέσω του 
«Εξωδικαστικού Μηχανισμού» και του 
ελάχιστου απαιτούμενου ορίου των 20.000 
ευρώ, θα δίνεται η δυνατότητα ρύθμισης 
του συνόλου των υποχρεώσεων προς εφο-
ρίες, ασφαλιστικά ταμεία και τράπεζες, 
με πιθανή την προοπτική «κουρέματος» 4 
δισ. ευρώ προστίμων και προσαυξήσεων 
επί της οφειλής. 

Υπολογίζεται ότι εάν περιορίσουμε τους 
όρους και τις προϋποθέσεις, μειώσουμε 
τους περιορισμούς και τα εμπόδια, τότε 
περισσότερες από 400.000 φυσικά και νο-
μικά πρόσωπα θα ενταχθούν. Τέλος πρέπει 
να επιδιωχθεί η μεγαλύτερη ένταξη και 
όχι η εξαίρεση, ενώ, θα πρέπει διασφαλί-
ζεται η επιβίωση της επιχείρησης, με τις 
λιγότερες απαιτήσεις".



N E W S L E T T E R

Ο ΤΥΠΟΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ

10

Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ, ΜΕΤΑ ΤΟ ΧΡΕΟΣ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4-5 | 23/2/2017

Βήματα πίσω από την πάγια θέση του ΔΝΤ, για την άμεση 
απομείωση του ελληνικού χρέους, έκανε η επικεφαλής του 
Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, όπως προκύπτει από δηλώσεις 
της μετά τη χθεσινή συνάντηση που είχε με την καγκελάριο 
Άγκελα Μέρκελ.
Ειδικότερα, ανέφερε πως η όποια αναδιάρθρωση του χρέους 
-που δεν θα είναι κούρεμα, αλλά μειώσεις επιτοκίων και 
επιμήκυνση διάρκειας δανείων- θα γίνει σε συνάρτηση με την 
πρόοδο των μεταρρυθμίσεων, σημειώνοντας πως προέχουν 
οι μεταρρυθμίσεις. Είναι σαφές πως οι χθεσινές δηλώσεις 
της ταυτίζονται με τις δημόσιες δηλώσεις του Γερμανού 
υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, κάτι που 
σημαίνει ότι η υπόθεση της άμεσης ρύθμισης του χρέους, με 
τον προσδιορισμό των μεσοπρόθεσμων μέτρων, μετατίθεται για 
αργότερα.
Με τον τρόπο αυτό θα αποτελεί και μια διαρκή πίεση προς την 
Ελλάδα για να εφαρμόσει τις μεταρρυθμίσεις, ώστε να λάβει, 
πιθανότατα με τη λήξη του προγράμματος, τον Αύγουστο του 
2018, τη μείωση του χρέους.
Άλλωστε, πρέπει να σημειωθεί πως και οι ανακοινώσεις για 
το χρέος μετά το Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου ήταν 
εξαιρετικά θολές.
Συνάντηση με θέμα την Ελλάδα 
Αναλυτικότερα, τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες το ΔΝΤ θα 
μπορούσε να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα ανέλυσε 
η Κριστίν Λαγκάρντ μετά τη συνάντησή της με την Άγκελα 
Μέρκελ, σημειώνοντας ότι χρειάζεται ακόμη πολλή δουλειά 
ώστε να μπορέσει να παρουσιάσει ένα σχέδιο για την Ελλάδα 
στο συμβούλιο του Ταμείου.
Όπως είπε η κα Λαγκάρντ σε συνέντευξή της στο ARD, 
συζήτησε με τη Γερμανίδα καγκελάριο τη συμμετοχή του ΔΝΤ 
στο πρόγραμμα, ενώ ανέφερε ότι δεν χρειάζεται κούρεμα 
προς το παρόν. «Είμαστε πολύ πιο σίγουροι μετά την πρόοδο 
που έχει σημειώσει η Ελλάδα, συμφωνώντας με τους 
θεσμούς να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις που έχουμε ώστε να 
συμμετάσχουμε στο πρόγραμμα», σημείωσε η επικεφαλής του 
ΔΝΤ, σύμφωνα με το Reuters.
Παράλληλα, σημείωσε ότι «η Ελλάδα έχει υποστεί υπερβολική 
λιτότητα», προσθέτοντας ότι οι μεταρρυθμίσεις πρέπει να 
διασφαλίσουν ότι η χώρα μπορεί να σταθεί στα πόδια της.
Ωστόσο, η κα Λαγκάρντ υπογράμμισε ότι οι δύο προϋποθέσεις 
για συμμετοχή του ΔΝΤ στο ελληνικό πρόγραμμα είναι οι 
μεταρρυθμίσεις στο συνταξιοδοτικό και το φορολογικό, καθώς 
και η αναδιάρθρωση του χρέους.
«Οι συνθήκες όσον αφορά τις μεταρρύθμισης δείχνουν καλές» 
ανέφερε, αλλά όσον αφορά την αναδιάρθρωση του χρέους 
είπε ότι έχει ήδη συζητηθεί επί της αρχής μεταξύ της Αθήνας 
και των δανειστών. «Προφανώς, το δεύτερο σκέλος είναι το 
επίπεδο χρέους που μπορεί να αντέξει η χώρα και η ορθή 
αναδιάρθρωσή του. Ο όγκος της αναδιάρθρωσης θα εξαρτηθεί 
ξεκάθαρα από το πόσες μεταρρυθμίσεις έχουν υλοποιηθεί, 
πόση πρόοδος έχει υπάρξει και πόσο ισχυρή είναι η ελληνική 

οικονομία στο τέλος του προγράμματος» τόνισε.
Δηλαδή, εξήγησε, «αυτό που θα χρειαστεί δεν είναι ένα 
κούρεμα, εάν υλοποιηθούν οι μεταρρυθμίσεις, αλλά σημαντική 
επέκταση των ωριμάνσεων, σημαντική μείωση των επιτοκίων 
και αυτά θα πρέπει να συζητηθούν με λεπτομέρειες, καθώς θα 
σημειώνεται πρόοδος στο μέτωπο των μεταρρυθμίσεων».
Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση καθορίζει τα περιθώρια ελιγμών 
στη διάρκεια της διαπραγμάτευσης, αλλά και τις «κόκκινες 
γραμμές» σε κομβικά θέματα που παραμένουν ανοιχτά.
Με δεδομένη πλέον την υποχώρηση στο θέμα της μείωσης 
του αφορολογήτου και της περικοπής των υφιστάμενων 
συντάξεων, η ελληνική ομάδα κατεβαίνει από την Τρίτη 
στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με βασική επιδίωξη 
να αποφύγει τη νομοθέτηση μέτρων που θα ισχύσουν από 
την 1/1/2018, τη λήψη αποφάσεων που θα παραπέμπουν σε 
σταδιακή επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων, 
αλλά και την ψήφιση φορολογικών απαλλαγών που θα 
«στοχεύουν» κατά κύριο λόγο σε αυτούς που θα θιγούν 
περισσότερο από τη μείωση του αφορολόγητου. Με αυτά 
τα δεδομένα, οι βασικές επιδιώξεις της ελληνικής πλευράς 
φέρεται να είναι πλέον οι εξής:
- Να περιορίσει ή και να μηδενίσει το δημοσιονομικό κενό 
για το 2018, ώστε να αποφύγει τη νομοθέτηση μέτρων 
με ημερομηνία ισχύος την 1η Ιανουαρίου 2018. Αρμόδιες 
κυβερνητικές πηγές έλεγαν στη «Ν» ότι για το συγκεκριμένο 
θέμα υπάρχει αισιοδοξία εξαιτίας της μεγάλης υπεραπόδοσης 
που καταγράφεται στα στοιχεία του 2016. Τον Δεκέμβριο, 
οπότε και διακόπηκαν οι διαβουλεύσεις σε επίπεδο «Athens 
Group», οι θεσμοί επέμεναν στην ύπαρξη δημοσιονομικού 
κενού της τάξεως των 700 εκατ. ευρώ. Φυσικά, οι ευρωπαϊκοί 
θεσμοί ζητούσαν αυτά τα 700 εκατ. ευρώ για να φτάσει το 
πρωτογενές πλεόνασμα του 2018 στο 3,5% του ΑΕΠ, ενώ 
το ΔΝΤ ζητούσε το ίδιο ποσό μέτρων για να εξασφαλιστεί 
πλεόνασμα 1,5% του ΑΕΠ. Η ελληνική πλευρά, έχοντας 
πλέον στα χέρια της τα οριστικά στοιχεία για τα οικονομικά 
αποτελέσματα του 2016, κατεβαίνει στη διαπραγμάτευση με το 
επιχείρημα ότι δεν τίθεται θέμα πλέον δημοσιονομικού κενού 
για το 2018, καθώς οι προβολές δείχνουν ότι το πλεόνασμα 
κατά το συγκεκριμένο έτος θα ξεπεράσει τον στόχο του 
3,5% φτάνοντας στο 3,8%. Αν επιβεβαιωθούν οι αισιόδοξες 
ελληνικές εκτιμήσεις, οι φορολογούμενοι θα γλιτώσουν ένα 
πακέτο μέτρων το οποίο θα περιλάμβανε -μεταξύ άλλων-
την αυστηροποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων για σειρά 
κοινωνικών επιδομάτων όπως το επίδομα θέρμανσης, την 
κατάργηση της έκπτωσης του 1,5% που γίνεται σε μισθωτούς 
και συνταξιούχους λόγω παρακράτησης φόρου, την κατάργηση 
της έκπτωσης φόρου για τις ιατρικές δαπάνες κ.λπ.
- Να φέρει όσο το δυνατόν πιο κοντά στον χρόνο την επέκταση 
των κλαδικών συμβάσεων εργασίας. Η ελληνική πλευρά 
θέλει η δεσμευτική ισχύς της εκάστοτε κλαδικής σύμβασης 
σε όλες τις εταιρείες ενός συγκεκριμένου κλάδου (σ.σ.: 
ανεξάρτητα από το αν αυτή η επιχείρηση εκπροσωπείται ή όχι 
από το συλλογικό όργανο του εργοδότη) να ισχύει από την 1η 
Ιανουαρίου 2018, ενώ οι θεσμοί φέρονται να αντιπροτείνουν 
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την αναβολή για μετά τη λήξη του 3ου μνημονίου, δηλαδή 
για μετά τον Αύγουστο του 2018. Η επέκταση των κλαδικών 
συμβάσεων από την 1η Ιανουαρίου 2018 θα επιτρέψει στην 
κυβέρνηση να υποστηρίξει δημόσια ότι έκανε ένα σημαντικό 
βήμα στην κατεύθυνση της αποκατάστασης των συλλογικών 
διαπραγματεύσεων. Βασική «γραμμή» της ελληνικής 
κυβέρνησης στα εργασιακά είναι και το να μην υπαναχωρήσει 
στο αίτημα του ΔΝΤ για πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών 
απολύσεων και η μόνη αλλαγή να περιοριστεί στην άρση του 
υπουργικού βέτο.
- Να περιορίσει τηv έκταση της φορολογικής και της 
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης που έχει συμφωνηθεί να 
γίνει μετά το 2019. Το ΔΝΤ θα επιδιώξει από τη μείωση 
του αφορολόγητου και τηv περικοπή των συντάξεων να 
εξοικονομηθούν πόροι της τάξεως του 2% του ΑΕΠ, δηλαδή 
περίπου 3,6 δις. ευρώ. Το ελληνικό επιχείρημα θα στηριχτεί 
και πάλι στις καλύτερες του αναμενομένου δημοσιονομικές 
επιδόσεις του 2016. Στόχος είναι ο λογαριασμός της 
φορολογικής μεταρρύθμισης να μην ξεπεράσει το 1 %, κάτι 
που σημαίνει ότι από τηv εφαρμογή της κλίμακας φορολογίας 
εισοδήματος που θα εφαρμοστεί για τη φορολόγηση των 
εισοδημάτων του 2019 θα πρέπει να εξοικονομηθεί ποσό 
περίπου 1,8 δισ. ευρώ ή 1% του ΑΕΠ.
- Να διατηρήσει για λογαριασμό της το δικαίωμα επιλογής 
των φορολογικών μέτρων που θα χρησιμοποιηθούν ως 
«αντιστάθμισμα» για τη μείωση του αφορολόγητου. Η ελληνική 
πλευρά θέλει να αποφύγει τηv πολιτική του ΔΝΤ, το οποίο 
ζητάει τα χρήματα που θα εξοικονομηθούν από την περικοπή 
του αφορολόγητου να διατεθούν για τη χρηματοδότηση της 
μείωσης του συντελεστή φορολόγησης των επιχειρήσεων 
καθώς της μείωσης των υψηλότερων συντελεστών της 
φορολογικής κλίμακας.
- Να μεταφέρει τηv ασφαλιστική μεταρρύθμιση -δηλαδή 
την περικοπή των συντάξεων- για το χρονικό διάστημα 
από το 2020 έως το 2025 ώστε η περικοπή του διαθέσιμου 
εισοδήματος των υφιστάμενων συνταξιούχων να γίνει όσο το 
δυνατόν αργότερα και όσο το δυνατόν πιο σταδιακά. Επίσης, 
η κυβέρνηση δεν θέλει να δεσμευτεί για κατάργηση της 
προσωπικής διαφοράς καθώς αυτό θα φέρει σημαντικές 
περικοπές αποδοχών ακόμη και σε συνταξιούχους με χαμηλές 
συντάξεις. Ειδικά συνταξιούχοι ελεύθεροι επαγγελματίες του 
πρώην ΤΕΒΕ που σήμερα έχουν συντάξεις των 700-800 ευρώ, 
με τηv κατάργηση της προσωπικής διαφοράς κινδυνεύουν να 
χάσουν πάνω από το 35%-40% της σύνταξής τους. Επιδίωξη της 
ελληνικής πλευράς θα είναι να αποφασίσει εκείνη για το πώς 
θα εξοικονομηθεί το απαιτούμενο κονδύλι από τηv περικοπή 
των συντάξεων ώστε να προστατευτούν οι έχοντες τις 
χαμηλότερες συντάξεις είτε με τη μη μείωση του εισοδήματος 
τους, είτε με τηv εξασφάλιση αντισταθμιστικών μέτρων όπως η 
παροχή κοινωνικών επιδομάτων (πχ μικρότερη συμμετοχή σε 
φάρμακα κλπ.).
- Να «παζαρέψει» τον στόχο των πρωτογενών πλεονασμάτων 
για τηv περίοδο μετά το 2019. Η ελληνική πλευρά θέλει ή 
πρωτογενές πλεόνασμα της τάξεως του 3,5% για τρία χρόνια 
(2019, 2020 και 2021) ή πρωτογενές πλεόνασμα 3% του ΑΕΠ για 

3 έως 5 χρόνια. Η δεύτερη λύση δημιουργεί «δημοσιονομικό 
χώρο» περίπου 900-1.000 εκατ. ευρώ, ο οποίος μπορεί 
να αξιοποιηθεί είτε για τη «θωράκιση» των μέτρων 
φορολογικής ελάφρυνσης που θα συνοδέψουν τη μείωση 
του αφορολογήτου, είτε για τη χρηματοδότηση επιπρόσθετων 
μέτρων ανακούφισης των ασθενέστερων τάξεων. Βασικός 
«αντίπαλος» σε αυτή τη διεκδίκηση θα είναι η Γερμανία η 
οποία θέλει τα πρωτογενή πλεονάσματα να παραμείνουν στο 
3,5% για περισσότερα από 5 χρόνια.
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Τον κίνδυνο να σταματήσουν την εξαγωγική δραστηριότητα 
αντιμετωπίζουν όλες ανεξαιρέτως οι εξαγωγικές επιχειρήσεις 
της χώρας, επειδή τα πιστοποιητικά ποιότητας που εκδίδουν 
οι ελληνικοί φορείς πιστοποίησης δεν θα θεωρούνται έγκυρα 
λόγω μη συμμόρφωσης στις προβλέψεις του κοινοτικού 
κανονισμού.
Προκειμένου να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις εξαγωγές 
των προϊόντων τους, οι επιχειρήσεις θα αναγκαστούν να 
απευθυνθούν σε φορείς πιστοποίησης του εξωτερικού, ώστε 
να μπορέσουν να τοποθετήσουν και πάλι τα προϊόντα τους σε 
αγορές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών.
Ο κανονισμός ΕΚ 765/2008, μεταξύ άλλων, ορίζει πως 
η διαπίστευση πρέπει να είναι οικονομικά αυτοδύναμη 
δραστηριότητα και πως ο εθνικός φορέας διαπίστευσης πρέπει 
να είναι ανεξάρτητος από τους φορείς που αξιολογεί. Συνεπώς, 
η συνύπαρξη του Ελληνικού Συστήματος Διαπίστευσης 
Ε.ΣΥ.Δ. με τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ και το 
Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Ε.Ι.Μ δεν συμβαδίζει με τον 
προαναφερόμενο κανονισμό. Το χρονικό περιθώριο που έχει 
δώσει ο αρμόδιος Ευρωπαϊκός Εποπτικός Φορέας (European 
co-operation for Accreditation - EA) στην Ελλάδα για να 
προβεί στις αναγκαίες αλλαγές εκπνέει στις 28 Φεβρουάριου 
2017. Μετά από αυτή την προθεσμία δεν θα ισχύουν τα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από φορείς πιστοποίησης 
της Ελλάδας.
«Το γεγονός αυτό θα προκαλέσει πλήγμα στις επιχειρήσεις και 
την ήδη πάσχουσα οικονομία της χώρας μας. Τα προβλήματα 
θα επιταθούν και στο εσωτερικό εμπόριο, καθώς θα πάψει να 
ισχύει η πολυμερής συμφωνία αναγνώρισης του Ε.ΣΥ.Δ με τους 
αντίστοιχους κρατικούς οργανισμούς τόσο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΑ) όσο και ολόκληρης της υφηλίου (ILAC - IAF 
MRA)», επισημαίνει σε επιστολή του προς τον αναπληρωτή 
υπουργό Ανάπτυξης Αλέξη Χαρίτση, ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων 
Β. Ελλάδος. Ο ΣΕΒΕ τονίζει ότι απαιτείται επείγουσα 
νομοθετική παρέμβαση με επισπεύδον το υπουργείο 
Οικονομίας και Ανάπτυξης για την ανεξαρτητοποίηση του 
Ε.ΣΥ.Δ. Επιση μαίνεται ότι το Ε.ΣΥ.Δ αποτελεί τον μοναδικό, 
εθνικό οργανισμό διαπίστευσης και οι συνέπειες από μία 
πιθανή αποτυχία συμμόρφωσης στις υποδείξεις της ΕΑ, που 
θα αναστείλουν την αναγνώρισή του και τη συμμετοχή του σε 
πολυμερείς παγκόσμιες συμφωνίες, θα είναι πολλαπλές και 
καταστροφικές για την ελληνική οικονομία.
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