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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Το ΥΠΕΝ ανάρτησε την Παρασκευή στην πλατφόρμα 
exoikonomisi.ypen.gr  ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία 
«προκειμένου να υποβληθεί αίτηση υπαγωγής στο Πρό-
γραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» για περιπτώσεις ακι-
νήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις 
για τις οποίες έχει γίνει υπαγωγή στο Ν.4495/2017 ή στο 
Ν.4178/2013, είναι απαραίτητη η εξόφληση του συνόλου του 
ενιαίου ειδικού προστίμου (όχι μόνο του 30%), χωρίς να είναι 
απαραίτητη η ηλεκτρονική υποβολή όλων των δικαιολογη-

τικών στο πληροφοριακό σύστημα υπαγωγής αυθαιρέτων. 
Για την αίτηση στο Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» 
υποβάλλεται η δήλωση υπαγωγής του αυθαιρέτου όπου θα 
αποτυπώνεται η πλήρης εξόφληση του ενιαίου ειδικού προ-
στίμου (όχι απαραίτητα βεβαίωση περαίωσης της υπαγω-
γής)». Παράλληλα το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα, 
12 Μαρτίου, στις 12:00 μ.μ. θα ενεργοποιηθεί η δυνατότητα 
υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, ενώ ο 
ΥΠΕΝ προέβη σε δήλώσεις. Αναλυτικά στη σελ 3 

Στην επιστροφή των τιμών της Εφορίας στις αντικειμενικές αξί-
ες που ίσχυαν προ κρίσης, δηλαδή το 2007, και θεωρούνται 
βάση των σημερινών εμπορικών αξιών οδηγούν οι προτά-
σεις των ιδιωτών και ορκωτών εκτιμητών που έχει προσλάβει 
το υπουργεία Οικονομικών εν όψει της μεγαλης αλλαγής του 
συστήματος, το οποία σύμφωνα με τις εντολές των θεσμών 
θα πρέπει να προσαρμοστεί στις συνθήκες της αγοράς. Σύμ-
φωνα με το «Βήμα» τότε οι αντικειμενικές υπολείπονταν των 
εμπορικών αξιών περίπου 40%.Οι προτάσεις τους οδηγούν 
σε μεγάλες αυξήσεις από 15% ως και 40% στις λεγάμενες 
φθηνές περιοχές (όπως το Περιστέρι), σε μικρότερες αυξήσεις 
5%-15% στις μεσαίες (όπως το Γαλάτσι και η Καλλιθέα) και σε 
μειώσεις στες ακριβές περιοχές (όπως το Ψυχικό και τα βόρεια 
προάστια). Οι περίπου 250 ανεξάρτητοι εκτιμητές έχουν υπο-

χρέωση να παραδώσουν ηλεκτρονικά ως τις 15 Μαρτίου τις 
προτάσεις τους για τις νέες τιμές. Σύμφωνα με το δημοσίευμα 
του  «Βήματος» οι εισηγήσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών θα 
πέσουν μέσα σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων και όπου 
υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις, δηλαδή πάνω από 10%-15%, 
τότε θα επιλαμβάνεται η δευτεροβάθμια επιτροπή που προ-
βλέπεται από τον νόμο. Η επιτροπή αυτή θα αξιολογεί και θα 
συγκρίνει τα στοιχεία των ανεξάρτητων εκτιμητών με αυτά 
που έχει ήδη στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών 
από διάφορες βάσεις δεδομένων, όπως είναι για παράδειγμα 
στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος και του Μητρώου Μεταβί-
βασης Ακινήτων, και θα καταλήγουν στην τελική πρόταση, η 
οποία θα είναι και αυτή που τελικά θα ισχύσει. 
Αναλυτικά στη σελ 4

Την ανησυχία τους για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι 
αμερικανικοί δασμοί στις εταιρείες του κλάδου, αλλά και στη 
γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελλη-
νικής οικονομίας, ιδιαίτερα εάν υπάρξει γενίκευση του προστα-
τευτισμού, εκφράζουν κύκλοι της μεταλλουργικής βιομηχανίας. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως επισημαίνουν, στα χρόνια της 
κρίσης πραγματοποιήθηκαν κι εξακολουθούν να πραγματο-
ποιούνται σημαντικές επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες 
που εξασφαλίζουν πρόσβαση ακόμα και στις πιο προηγμένες 

και απαιτητικές αγορές, ενισχύοντας τις εξαγωγές που είναι 
σημαντικές όχι μόνο για τον κλάδο αλλά και για τη σταθερή και 
διατηρήσιμη ανάκαμψη της οικονομίας. «Η ενίσχυση και η διεύ-
ρυνση του προστατευτισμού μπορεί να οδηγήσει σε εμπορικό 
πόλεμο κι αυτό δεν θα αποβεί προς όφελος κανενός», επισημαί-
νουν. Κύκλοι του ΣΕΒ εκφράζουν την ελπίδα «να αποφευχθεί η 
γενίκευση ενός εμπορικού πολέμου έστω και την ύστατη ώρα, 
μιας και μόνο χαμένοι θα υπάρχουν από μία τέτοια εξέλιξη». 
Αναλυτικά στη σελ 3

ΥΠΕΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ 
ΟΙΚΟΝ ΙΙ» ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Η ΧΡΗΣΕΙΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 40% ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ 
ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΟΙ 
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΙ ΔΑΣΜΟΙ ΣΤΗ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

ΤΕΥΧΟΣ 1480 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 12 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
ΥΠΕΝ: Ανακοίνωση για υπαγωγή στο «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» περιπτώσε-
ων ακινήτων στα οποία υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές ή χρήσεις- Δηλωσεις 
Σταθάκη
Σελ 1 και 4
Υπουργείο Οικονομικών: Αυξήσεις από 15 έως 40% των αντικειμενικών τιμών 
προβλέπουν οι προτάσεις των ιδιωτών και ορκωτών εκτιμητών
Σελ 1 και 3
Ανησυχία για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι αμερικανικοί δασμοί στη με-
ταλλουργική βιομηχανία
Σελ 5  
Στ.Πιτσιόρλας: Μέχρι το φθινόπωρο αναμένεται να έχει προχωρήσει το θέμα του 
Ελληνικού
Σελ 6
Υπό την εποπτεία των πιστωτριών τραπεζών το business plan της ΔΕΗ
Σελ 7 
Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας  - ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: 
Ανάγκη για ανταγωνιστική αγορά ενέργειας υπέρ του καταναλωτή
Σελ 8
Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ
Σελ 9 
Εγκύκλιος Γ. Χουλιαράκη προς τους φορείς του Δημοσίου για την κατάρτιση του 
Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022   
Σελ10
Ποιοι έχουν το δικαίωμα να καταβάλουν μειωμένη κατά 50% ασφαλιστική εισφο-
ρά, σύμφωνα με εγκύκλιο του ΕΦΚΑ
Σελ 11
ΕΦΚΑ: Στοιχεία για τους μισθούς και την  ασφάλιση ανά φύλο, καταγωγή και κλάδο
Σελ 12και 13 
«Η δημοσιονομική πειθαρχία είναι μονόδρομος», Τι δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επι-
κεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή
Σελ 13
Alpha Bank:Οι ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ επιβεβαίωσαν την είσοδο της οικονομίας 
σε φάση ανάκαμψης το 2017
Σελ 14
Αν. ΥΠΕΝ Σ. Φάμελλος: «Κλείνουμε οριστικά την πόρτα στον εφιάλτη των χωμα-
τερών»
Σελ 15 
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων: Οι προοπτικές για τις ελληνικές εξαγωγές του 
2018 
Σελ 16
Διορθωτικές παρεμβάσεις στο νόμο 4412/2016 για τα δημόσια έργα και προμήθει-
ες συζήτησαν υπουργός Υποδομών και δήμαρχοι Αττικής 
Σελ 17
ΕΒΕΑ: Μείωση των δημοτικών τελών για επιχειρήσεις που βρίσκονται εντός επι-
χειρηματικών πάρκων
Σελ 18 
Οι προκλήσεις που φέρνουν οι νέες τεχνολογίες στην αγορά εργασίας και την οικο-
νομία παγκοσμίως, στο επίκεντρο συνεδρίου του Economist
Σελ 19
ΣΕΒ: Η Ελληνική οικονομία δεν κινδυνεύει από την εισαγωγή νέων τεχνολογιών
Σελ 20
ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΠΕ-ΜΠΕ: Η μουσική της Γης - Οι «νότες» των σεισμών και των 
ρηγμάτων
Σελ 22
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων 
ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 23,24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

ΑΘΗΝΑ

ΗΜΕΡΙΔΑ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΗ 
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

• Ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος διοργανώνει σή-
μερα στις 17:00 εσπερίδα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτηρίων - 
Υπαγωγή στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ»,  στην αί-
θουσα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Νίκης 4, Αθήνα).

Το e-περιοδικό gradreview.gr διοργανώνει ημερίδα και έκθεση 
Διπλωματικών Εργασιών Φοιτητών Αρχιτεκτονικών Σχολών 
την Τετάρτη 14 Μαρτίου 2018 (στο βιβλιοπωλείο IANOS, Στα-
δίου 24, Αθήνα, από 17:30 έως 20:00).  Τίτλος της εκδήλωσης 
είναι: «Η διπλή ζωή των διπλωματικών εργασιών». 
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, «το e-περιοδικό gradreview.
gr καλεί κάθε χρόνο όλους τους νέους Έλληνες αρχιτέκτονες και 
σχεδιαστές να στείλουν προς δημοσίευση τη διπλωματική τους 
εργασία. Στόχος αυτής της πρωτοβουλίας είναι η δημοσίευση 
και διάκριση των αξιολογότερων εργασιών καθώς και η δημι-
ουργία ενός ενεργού αρχείου που πιστεύουμε πως θα αποτελεί 
αφορμή για γόνιμο διάλογο και ανταλλαγή νέων ιδεών. 
Στους ομιλητές της εκδήλωσης συμμετέχουν αρχιτέκτονες επαγ-
γελματίες αναγνωρισμένοι στο χώρο τους όπως ο Ν. Γεωργιά-
δης και ο Δημ. Τραβασάρος, καθώς και ακαδημαϊκοί δάσκαλοι 
όπως οι Δ. Γιαννίσης (αν. καθ. Παν. Πάτρας), Κ. Πανηγύρης (αν. 
καθ. Παν. Θεσσαλίας), Ν. Σκουτέλης (αν. καθ. Παν. Κρήτης) και 
Σ. Τσιράκη (επ. καθ. ΕΜΠ). Συντονιστής είναι ο αρχιτέκτων και 
εκδότης του gradreview Μαν. Αναστασάκης».
Πληροφορίες: www.gradreview.gr/p/students.html 
gradreview@outlook.com
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«Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ & 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ»

 
Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης 
του Πολυτεχνείου Κρήτης και η Ελληνική Εταιρία 
Επιχειρησιακών Ερευνών διοργανώνουν διεθνές 
επιστημονικό συνέδριο στα Χανιά Κρήτης (εγκατα-
στάσεις του Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου 
Χανίων) από τις 14 ως τις 16 Ιουνίου 2018, με θέμα: 
«Η συμβολή της Επιχειρησιακής Έρευνας, των Νέων 
Τεχνολογιών και της Καινοτομίας στον Αγροτικό & 
Τουριστικό τομέα». 
«Σκοπός του συνεδρίου είναι η διάδοση των πρό-
σφατων επιστημονικών εξελίξεων στον τομέα της 
Επιχειρησιακής Έρευνας και της Διοικητικής Επι-
στήμης στην Ελλάδα και η προώθηση της διεθνούς 
συνεργασίας μεταξύ ερευνητών και επαγγελματιών, 
αναφέρεται σε ανακοίνωση. Ο ειδικός στόχος του φε-
τινού συνεδρίου είναι να υπογραμμίσει τον ρόλο και 
τη σπουδαιότητα της Επιχειρησιακής Έρευνας, των 

Νέων Τεχνολογιών και της Καινοτομίας στη γεωργία 
και τον τουρισμό. Παράλληλα με τις εργασίες του συ-
νεδρίου θα πραγματοποιηθούν ειδικές συνεδρίες σε 
επιστημονικά θέματα που θα προτείνουν Έλληνες και 
ξένοι επιστήμονες».
Θεματικές ενότητες:
• Αγροτική παραγωγή και Καινοτομία
• Αγροτοτουρισμός
• Πολιτική διαχείρισης αγροτικών συνεταιρισμών
• Τουρισμός και πολιτιστική κληρονομιά
• Εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας στην δια-
χείριση αγροτικών και δασικών εκμεταλλεύσεων
• Η φιλοξενία στον τομέα του τουρισμού
• Εφαρμογές καινοτομίας στον αγροτικό και τουρι-
στικό τομέα
• Εφαρμογές ‘έξυπνης’ γεωργίας
Το συνέδριο απευθύνεται στην Ελληνική και διεθνή 
επιστημονική κοινότητα, σε ερευνητές, σε μεταπτυ-
χιακούς και διδακτορικούς φοιτητές, σε στελέχη 
αναπτυξιακών και κλαδικών φορέων, σε επαγγελ-
ματίες και στελέχη του τουρισμού και του αγροτικού 
τομέα και εν γένει σε όλα τα άτομα που επιθυμούν 
να ενημερωθούν για τις επιστημονικές εφαρμογές της 
επιχειρησιακής έρευνας, των νέων τεχνολογιών και 
καινοτομιών στον τουρισμό και τον αγροτικό τομέα.

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

14 Μαρτίου 2018

Συνέδριο: «Η Παγκόσμια Επίδραση 
της Ναυτιλίας – The Global Impact of 
Shipping»
ΑΘΗΝΑ

Ναυτιλιακή εφημερίδα TheSeaNation

15  - 18 Μαρτίου 2018
17ο Πανελλήνιο συνέδριο: «Η Φυσική  συ-
ναντά  τη κοινωνία» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.)

29 - 31 Μαρτίου 2018
Συνέδριο Σκυροδέματος
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό  Τμήμα  Σκυροδέματος  
ΤΕΕ,  από κοινού  με  το  ΕΜΠ και σε 
συνεργασία με το ΕΤΕΚ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, 
μίλησε για θέματα της αρμοδιότητας του την Παρασκευή στον  
ραδιοφωνικό σταθμού 247 και τη δημοσιογράφο Βούλα Κε-
χαγιά και σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ για το πρό-
γραμμα «Εξοικονόμηση κατ΄ οίκον ΙΙ» είπε ότι: 
-“Η ηλεκτρονική πλατφόρμα, μέσω της οποίας θα υποβάλ-
λονται οι αιτήσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση 
κατ’ οίκον ΙΙ», ήταν να ενεργοποιηθεί νωρίς το πρωί της Πέ-
μπτη. Τελικά οι τεχνικοί ενημέρωσαν για κάποια μικρά προ-
βλήματα, τα οποία και αντιμετωπίστηκαν εντός της ημέρας, 
οπότε ήδη από τις 8 Μαρτίου υπάρχει η δυνατότητα πρόσβα-
σης, ο οδηγός και όλα τα συστήματα στη θέση τους, άρα όλοι 
μπορούν να προετοιμαστούν επακριβώς για να μπορέσουν 
να καταθέσουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα». (Σημεί-
ωση:  Στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου η πλατ-
φόρμα του νέου προγράμματος λειτουργούσε με 
εμφανή σημείωση: «Είσοδος στο πληροφοριακό 

σύστημα (Δεν έχει ενεργοποιηθεί)». Ο υπουργός ΠΕΝ 
είπε ακόμη στις δηλώσεις του ότι «ζητούμενο είναι τις πρώτες 
ημέρες να έχουν χρόνο όλοι οι υποψήφιοι να προετοιμαστούν 
και τη Δευτέρα θα ξεκινήσει η υποβολή των αιτήσεων. Υπεν-
θυμίζω ότι το καινούριο Εξοικονομώ, σε σχέση με το προη-
γούμενο, είναι μόνο ηλεκτρονικό. Δηλαδή όλες οι αιτήσεις 
θα γίνονται ηλεκτρονικά και θα κλείσει το σύστημα μόλις 
ολοκληρωθεί ο αριθμός των αιτήσεων που καλύπτει το ποσό 
του συγκεκριμένου προγράμματος. Υπενθυμίζω ότι είναι 250 
εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση η ευρωπαϊκή και άλλα 250 
εκατ. ευρώ η δανειοδότηση των τραπεζών. Άρα, έχουμε ένα 
πρόγραμμα 500 εκατ. ευρώ που ανάλογα με τη ροή των αι-
τήσεων και των εγκρίσεων, μόλις ολοκληρωθεί αυτό το ποσό 
κλείνει το σύστημα.  Το νέο πρόγραμμα έχει δύο καινοτομίες 
σε σχέση με το προηγούμενο: Πρώτον, ότι δεν είναι απαραί-
τητη η τραπεζική χρηματοδότηση και δεύτερον, ότι στη βάση 
εισοδηματικών κριτηρίων τα φτωχότερα νοικοκυριά έχουν 

προνομιακή πρόσβαση στο πρόγραμμα». Υπενθυμίζεται ότι 
το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε με δελτίο Τύπου την Παρασκευή ότι  
«Τη Δευτέρα, 12 Μαρτίου, στις 12:00 μ.μ. θα ενεργοποιηθεί η 
δυνατότητα υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα 
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», ανακοίνωσε σήμερα το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ο ιστότοπος exoikonomisi.
ypen.gr, μέσω του οποίου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις τέθη-
κε χθες σε λειτουργία ενώ στον ίδιο δικτυακό τόπο υπάρχουν 
πληροφορίες για τις δυνατότητες που προσφέρει το πρό-
γραμμα, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία ένταξης σε αυτό. 
Το ΥΠΕΝ υπενθυμίζει ότι για την αξιολόγηση των αιτήσεων 
υπαγωγής στο πρόγραμμα θα τηρηθεί σειρά προτεραιότη-
τας. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε χρήσιμο οι ενδιαφερόμενοι 
(πρωτίστως οι ιδιώτες που δεν επιλέγουν να αξιοποιήσουν τις 
υπηρεσίες κάποιου επαγγελματία συμβούλου) να έχουν στη 
διάθεσή τους το Σαββατοκύριακο για να εξοικειωθούν με τη 
λειτουργία της ηλεκτρονικής πλατφόρμας».

Την ανησυχία τους για τον αντίκτυπο που μπορεί να έχουν οι 
αμερικανικοί δασμοί στις εταιρείες του κλάδου, αλλά και στη 
γενικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της εξωστρέφειας της ελλη-
νικής οικονομίας, ιδιαίτερα εάν υπάρξει γενίκευση του προστα-
τευτισμού, εκφράζουν κύκλοι της μεταλλουργικής βιομηχανίας. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως επισημαίνουν, στα χρόνια της 
κρίσης πραγματοποιήθηκαν κι εξακολουθούν να πραγματοποι-
ούνται σημαντικές επενδύσεις σε σύγχρονες τεχνολογίες που 
εξασφαλίζουν πρόσβαση ακόμα και στις πιο προηγμένες και 
απαιτητικές αγορές, ενισχύοντας τις εξαγωγές που είναι σημα-
ντικές όχι μόνο για τον κλάδο αλλά και για τη σταθερή και διατη-
ρήσιμη ανάκαμψη της οικονομίας. «Η ενίσχυση και η διεύρυνση 
του προστατευτισμού μπορεί να οδηγήσει σε εμπορικό πόλεμο 
κι αυτό δεν θα αποβεί προς όφελος κανενός», επισημαίνουν.
Κύκλοι του ΣΕΒ εκφράζουν την ελπίδα «να αποφευχθεί η γενί-
κευση ενός εμπορικού πολέμου έστω και την ύστατη ώρα, μιας 
και μόνο χαμένοι θα υπάρχουν από μία τέτοια εξέλιξη». Όπως 
ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ παράγοντες του Συνδέσμου: «Παρά 
τις έντονες και συντονισμένες προσπάθειες που καταβλήθηκαν 
τις τελευταίες μέρες από την ΕΕ και όλους τους επιχειρηματικούς 
εταίρους, δυστυχώς, επιβεβαιώθηκε σήμερα η πρόθεση του 
Προέδρου Τραμπ να επιβάλλει πρόσθετους δασμούς 25% στις 
ευρωπαϊκές εξαγωγές χάλυβα και 10% στις εξαγωγές αλου-
μινίου. Στην περίπτωση που τελικά η Ευρώπη δεν εξαιρεθεί 
από τις αποφάσεις αυτές ως στρατηγικός σύμμαχος των ΗΠΑ, 
εντός των επόμενων 15 ημερών, η ευρωπαϊκή βιομηχανία θα 
καλέσει την ΕΕ, με γνώμονα τη διασφάλιση των συμφερόντων 
της ευρωπαϊκής παραγωγής, να προχωρήσει στις ακόλουθες 
ενέργειες: α) προσφυγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου 

(WTO), β) λήψη μέτρων για τη διασφάλιση των εισαγωγών και 
γ) στοχευμένα «αντίμετρα» σε μια σειρά προϊόντων που προέρ-
χονται από τις ΗΠΑ».
Πηγές του κλάδου ανέφεραν ακόμη ότι οι επιπτώσεις στην πα-
ραγωγή και τις εξαγωγές αλουμινίου και χάλυβα θεωρούνται 
διαχειρίσιμες, ωστόσο εκτός από την άμεση επίπτωση, που είναι 
ότι δυσχεραίνεται περαιτέρω η δυνατότητα πρόσβασης στην 
αμερικανική αγορά, τις επιχειρήσεις απασχολούν και οι δευτε-
ρογενείς συνέπειες που είναι η πιθανή αύξηση της προσφοράς 
των συγκεκριμένων προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά από τις 
επιχειρήσεις (ευρωπαϊκές και τρίτων χωρών) που θα χάσουν 
μερίδια στις ΗΠΑ, με αποτέλεσμα την περαιτέρω συμπίεση των 
τιμών. Σε αυτήν την πρόκληση- όπως τονίζεται - θα μπορέσουν 
να ανταποκριθούν όσοι είναι καλύτερα προετοιμασμένοι τεχνο-
λογικά και οικονομικά.
Οι ίδιοι πρόσθεταν ότι θα πρέπει να αναμένουμε αφενός την 
ευρωπαϊκή απάντηση και αφετέρου τα αποτελέσματα των δι-
απραγματεύσεων που αποσκοπούν στην εξαίρεση των ευρω-
παϊκών επιχειρήσεων (όπως έγινε με τον Καναδά και το Μεξικό) 
από τους εισαγωγικούς δασμούς στις ΗΠΑ.
Τονίζουν, επίσης, ότι οι δασμοί θα οδηγήσουν σε αύξηση των 
τιμών και στις ΗΠΑ, καθώς η τοπική βιομηχανία δεν είναι σε 
θέση να παράξει την ποιότητα και ποσότητα των προϊόντων 
που απαιτούνται για την κάλυψη της ζήτησης, συνεπώς οι ει-
σαγωγές θα συνεχιστούν σε υψηλότερες - λόγω των δασμών 
- τιμές καθώς και ότι σοβαρότερο πρόβλημα θα έχει η τουρκική 
βιομηχανία αλουμινίου και χάλυβα, που περιλαμβάνεται στην 
πρώτη δεκάδα των προμηθευτών των ΗΠΑ. Αυτός είναι ένας 
από τους λόγους για τους οποίους υπάρχει ανησυχία για αύξη-

ση της προσφοράς στην ευρωπαϊκή αγορά, προοπτική για την 
οποία ωστόσο αναμένεται να υπάρξει προληπτική δράση σε 
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επί του παρόντος, όσες επιχειρήσεις έχουν κλεισμένες παραγγε-
λίες για την αμερικανική αγορά, σπεύδουν να προλάβουν την 
εκτέλεσή τους δεδομένου ότι οι νέοι δασμοί θα ισχύσουν σε 15 
ημέρες.
Σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία οι εξαγωγές προϊόντων χάλυ-
βα και αλουμινίου στις ΗΠΑ το 2017 διαμορφώθηκαν στα 117 
εκατ. ευρώ. Οι εξαγωγές αφορούν κυρίως ελάσματα και σωλή-
νες, που έφθασαν πέρυσι σε αξία τα 100 εκατ. ευρώ.
Αντίδραση υπήρξε και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, από την οργά-
νωση BusinessEurope που εκπροσωπεί την ευρωπαϊκή βιο-
μηχανία η οποία κάλεσε την Ευρωπαϊκή Ένωση «να απαντήσει 
καταλλήλως».
«Δυστυχώς ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε την απόφα-
σή του να επιβάλει πρόσθετους δασμούς στο αλουμίνιο και το 
χάλυβα, χωρίς εξαίρεση για την ΕΕ. Οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις 
είχαν προειδοποιήσει για σοβαρές επιπτώσεις στο διεθνές εμπό-
ριο», αναφέρει η BusinessEurope .
Ο γενικός διευθυντής της οργάνωσης, Markus Beyrer ζήτησε να 
αναληφθούν πρωτοβουλίες στο δεκαπενθήμερο που μεσολα-
βεί μέχρι να τεθούν σε ισχύ οι δασμοί προκειμένου να εξαιρε-
θούν οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ενώ ζητά επίσης να υπάρξει 
απάντηση στο ίδιο επίπεδο, σε συμμόρφωση με τους κανόνες 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου.

ΤΙ ΕΙΠΕ Ο ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»
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Στην επιστροφή των τιμών της Εφορίας στις αντικειμενικές 
αξίες που ίσχυαν προ κρίσης, δηλαδή το 2007, και θεωρούνται 
βάση των σημερινών εμπορικών αξιών οδηγούν οι προτάσεις 
των ιδιωτών και ορκωτών εκτιμητών που έχει προσλάβει το 
υπουργεία Οικονομικών εν όψει της μεγαλης αλλαγής του συ-
στήματος, το οποία σύμφωνα με τις εντολές των θεσμών θα 
πρέπει να προσαρμοστεί στις συνθήκες της αγοράς. Σύμφωνα 
με το «Βήμα» τότε οι αντικειμενικές υπολείπονταν των εμπορι-
κών αξιών περίπου 40%.Οι προτάσεις τους οδηγούν σε μεγάλες 
αυξήσεις από 15% ως και 40% στις λεγάμενες φθηνές περιοχές 
(όπως το Περιστέρι), σε μικρότερες αυξήσεις 5%-15% στις 
μεσαίες (όπως το Γαλάτσι και η Καλλιθέα) και σε μειώσεις στες 
ακριβές περιοχές (όπως το Ψυχικό και τα βόρεια προάστια). Οι 
περίπου 250 ανεξάρτητοι εκτιμητές έχουν υποχρέωση να πα-
ραδώσουν ηλεκτρονικά ως τις 15 Μαρτίου τις προτάσεις τους 
για τις νέες τιμές.  Οι περίπου 250 ανεξάρτητοι εκτιμητές έχουν 
υποχρέωση να παραδώσουν ηλεκτρονικά ως τις 15 Μαρτίου 
τις προτάσεις τους για τις νέες τιμές.
Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του «Βήματος», σημει-
ώνεται στο δημοσίευμα  στο υπουργεία Οικονομικών φθάνουν 
προτάσεις εκτιμητών οι οποίες ουσιαστικά «επαναφέρουν» τις 
τιμές ζώνης στα επίπεδα του 2007, όταν είχε γίνει η τελευταία 
σαρωτική αναμόρφωση των αντικειμενικών αξιών προτού έλ-
θουν η κρίση  και τα μνημόνια. Και τότε, όπως λένε αρμοδίως, 
οι αντικειμενικές αξίες υπολείπονταν περίπου 40% της αγοράς.
Σήμερα όμως οι τότε υποτιμημένες τιμές σε σύγκριση με αυτές 
της αγοράς βρίσκονται πολύ κοντά στις πραγματικές. Ετσι η γε-
νικότερη τάση των προτάσεων των εκτιμητών κινείται σε τρία 
διαφορετικά επίπεδα.
Σχεδόν για όλες τις λεγάμενες φθηνές περιοχές προτείνουν 
αυξήσεις από 15% ως 40% με το σκεπτικό ότι οι χαμηλές τιμές 
ζώνης υπολείπονται όχι μόνο αυτών της αγοράς αλλά ακόμα 
και του κατασκευαστικού κόστους. Για παράδειγμα, υπάρχουν 
περιοχές όπου η χαμηλότερη τιμή ζώνης ανέρχεται σε 750 
ευρώ, όταν το κατασκευαστικό κόστος είναι τουλάχιστον 800 
ευρώ. Σε αυτή την τιμή αν προστεθούν το κόστος απόκτησης 
του οικοπέδου και το λελογισμένο κέρδος του κατασκευαστή 
τότε η ελάχιστη τιμή της αγοράς δεν μπορεί να είναι κάτω από 
1.000-1.100 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.
Στις μεσαίες περιοχές τα πράγματα είναι σαφώς πιο συγκρατη-
μένα, με τις μεταβολές να είναι είτε προς τα πάνω είτε προς τα 
κάτω, στα επίπεδα του συν-πλην 5%-10%.
Αντίθετα, στις ακριβές περιοχές ζώνες, εκεί που οι τιμές της 
Εφορίας διαμορφώνονται σήμερα σε πάνω από 2.000 ευρώ 
ανά τετραγωνικό μέτρο, οι εισηγήσεις των εκτιμητών είναι να 

μειωθούν σε ποσοστό 10%-15%.
Ωστόσο σε κάθε περίπτωση, όπως επισημαίνουν αρμοδίως από 
το υπουργεία Οικονομικών, οι προτάσεις των εκτιμητών αποτε-
λούν εισηγήσεις και δεν δημιουργούν τετελεσμένα.
Στο ερώτημα του «Βήματος» τι σημαίνει αυτό στην πράξη, η 
απάντηση έχει ενδιαφέρον και δείχνει σε μεγάλο βαθμό πού 
θα κινηθεί η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών 
στο θέμα της αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών: 
«Οι εισηγήσεις των ανεξάρτητων εκτιμητών θα πέσουν μέσα 
σε μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων και όπου υπάρχουν 
μεγάλες αποκλίσεις, δηλαδή πάνω από 10%-15%, τότε θα 
επιλαμβάνεται η δευτεροβάθμια επιτροπή που προβλέπεται 
από τον νόμο και αποτελείται από έναν πάρεδρο του Νομικού 
Συμβουλίου του Κράτους, τη διευθύντρια Τεχνικών Υπηρεσιών 
της Γενικής Διεύθυνσης Περιουσίας του υπουργείου Οικονομι-
κών και τη διευθύντρια Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και 
Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
Η επιτροπή αυτή θα αξιολογεί και θα συγκρίνει τα στοιχεία των 
ανεξάρτητων εκτιμητών με αυτά που έχει ήδη στη διάθεσή του 
το υπουργείο Οικονομικών από διάφορες βάσεις δεδομένων, 
όπως είναι για παράδειγμα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος 
και του Μητρώου Μεταβίβασης Ακινήτων, και θα καταλήγουν 
στην τελική πρόταση, η οποία θα είναι και αυτή που τελικά θα 
ισχύσει».
Είναι προφανές, σύμφωνα με τον αρμόδιο παράγοντα του 
υπουργείου Οικονομικών, ότι η διαδικασία της εξίσωσης των 
αντικειμενικών αξιών των ακινήτων με αυτές της αγοράς δεν θα 
γίνει μια κι έξω αλλά θα κρατήσει δύο ή και περισσότερα χρόνια. 
Σε αυτή τη φάση όμως, λόγω και μνημονιακής υποχρέωσης, 
θα προχωρήσουν σε μια πρώτη προσέγγιση των τιμών με τις 
πραγματικές.
Το πολιτικό κόστος 
Άλλωστε δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εκλογές μπορεί και να μην 
είναι τόσο μακριά και καμία κυβέρνηση δεν θα ήθελε να πάει με 
τα ακίνητα των πολιτών «λαβωμένα» από μεγάλες αυξήσεις 
τιμών, γιατί το πολιτικό κόστος θα είναι μεγάλο.
Ας δούμε όμως στην πράξη τι πρόκειται να συμβεί στις αντικει-
μενικές αξίες των ακίνητων αν γίνουν δεκτές οι προτάσεις των 
εκτιμητών χωρίς να υπάρξει κάποια παρέμβαση από τη δευτε-
ροβάθμια επιτροπή.
Για παράδειγμα, στο Περιστέρι, σε έναν από τους μεγαλύτερους 
δήμους της Ελλάδας, οι τιμές της Εφορίας, όπως είχαν διαμορ-
φωθεί τον Ιανουάριο του 2016 (τελευταία φορά που άλλαξαν 
οι αντικειμενικές αξίες), ανέρχονται από 750 ευρώ ως 1.100 
ευρώ. Στη συγκεκριμένη περιοχή η κατώτερη τιμή ζώνης μπο-

ρεί να φθάσει και τα 1.050 ευρώ, δηλαδή κοντά στην τιμή που 
διαμορφώνεται σήμερα η τιμή στην Α’ ζώνη. Τι σημαίνει αυτό 
στην πράξη; Αύξηση των αντικειμενικών αξιών κατά 40%. Από 
το υπουργείο Οικονομικών αφήνουν να διαρρεύσει ότι τέτοιες 
προτάσεις, όσο και αν είναι κοντά στις πραγματικές τιμές, δεν 
πρόκειται να τις κάνουν δεκτές και η αρμόδια δευτεροβάθμια 
επιτροπή θα τις προσγειώσει σε χαμηλότερα επίπεδα.
Όπως αποκάλυψε πρόσφατα «Το Βήμα της Κυριακής», στο 
υπουργείο Οικονομικών θα είναι ικανοποιημένοι αν οι χαμηλό-
τερες τιμές ζώνης ξεκινούν από τα επίπεδα των 800 - 850 ευρώ 
και όχι από τα 1.000 ευρώ και άνω που φαίνεται να είναι η πλει-
ονότητα των εισηγήσεων των ανεξάρτητων εκτιμητών.
Η σκέψη για κατώτατες τιμές ζώνης της τάξεως των 800-850 
ευρώ θα φέρει μεγάλες αυξήσεις σε περιοχές όπου οι τιμές ζώ-
νης είναι σήμερα στα επίπεδα των 600-650 ευρώ 850 ευρώ θα 
φέρει μεγάλες αυξήσεις σε περιοχές όπου οι τιμές ζώνης είναι 
σήμερα στα επίπεδα των 600-650 ευρώ.
Παραδείγματα Σε περιοχές που θεωρούνται μεσαίες, όπως είναι 
η Ηλιούπολη για παράδειγμα, όπου η κατώτατη τιμή ζώνης 
είναι 1.200 ευρώ και η ανώτατη 1.550 ευρώ ανά τετραγωνικό 
μέτρο, παρατηρείται σταθεροποίηση τιμών και οι μεταβολές θα 
είναι της τάξεως του συν-πλην 5%-10%.
Τι γίνεται όμως σε περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλες διακυμάν-
σεις στις τιμές ζώνης εντός του ίδιου του δήμου, όπως για παρά-
δειγμα στη Νέα Σμύρνη; Εκεί αναμένεται να υπάρξουν αυξήσεις 
στις ζώνες με χαμηλές τιμές ως και 15%, μικρές αλλαγές στις 
μεσαίες και μείωση στις ακριβές 15%-20%.
Μείωση ως και 15% αναμένεται να έχουν οι τιμές της Εφορίας 
στους λεγάμενους «ακριβούς» δήμους της χώρας, όπως είναι η 
Φιλοθέη-Ψυχικό, η Κηφισιά και περιοχές των νότιων προαστί-
ων που βρέχονται από θάλασσα.
Αυτό που επισημαίνουν αρμοδίως είναι ότι σε περιοχές που δι-
αθέτουν μετρά και έργα υποδομής οι τιμές ζώνης θα έχουν ση-
μαντικές αλλαγές προς πάνω, ενώ σε περιοχές που τα τελευταία 
χρόνια έχουν υποβαθμιστεί σημαντικά θα είναι ανάλογη και η 
μείωση των αντικειμενικών αξιών.
Με τις νέες αντικειμενικές αξίες όπως αυτές θα διαμορφωθούν 
το επόμενο διάστημα θα γίνει ο υπολογισμός του ΕΝΦΙΑ του 
2018. Ωστόσο για να γίνει αυτό θα πρέπει οπωσδήποτε οι 
πίνακες με τις νέες τιμές να έχουν ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα 
Απριλίου προκειμένου στη συνέχεια να γίνουν οι αντίστοιχες 
προβολές ώστε να υπάρξουν τροποποιήσεις στους συντελεστές 
ΕΝΦΙΑ. Αυτό γιατί πρέπει να επιτευχθεί και εφέτος ο στόχος των 
εσόδων, δηλαδή βεβαίωση περίπου 3,3 δισ. ευρώ και είσπραξη 
2,65 δισ. ευρώ.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ: ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 15 ΕΩΣ 40% ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ 
ΤΙΜΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΟΥΝ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΚΤΙΜΗΤΩΝ
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Μέχρι το φθινόπωρο αναμένεται να έχει προχωρήσει το θέμα 
του Ελληνικού, σύμφωνα με όσα ανέφερε σήμερα, στην εκ-
πομπή Επιχειρήματα της ΕΡΤ, ο υφυπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας. «Επίκειται σύντομα η συνεδρί-
αση της Επιτροπής Παιγνίων για την άδεια Καζίνο. Θα έχουμε 
μπουλντόζες τον Οκτώβριο» τόνισε.Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ 
αναφερόμενος στο θέμα των ναυπηγείων ο κ. Πιτσιόρλας υπο-
γράμμισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να αναβιώσει την 

ναυπηγοεπισκευαστική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Μάλιστα 
με την απόφαση του Πρωτοδικείου για την είσοδο Ειδικού Δι-
αχειριστή στο ναυπηγείο Σκαραμαγκά ξεκινά η διαδικασία εξυ-
γίανσης της εταιρίας, σημείωσε ο υφυπουργός, ενώ σύντομα, 
όπως είπε, θα υπάρξουν εξελίξεις και για το Νέωριο Σύρου. Μια 
άλλη παρέμβαση της κυβέρνησης που τονώνει το επενδυτικό 
ενδιαφέρον σύμφωνα με τον υφυπουργό είναι ο νόμος για τη 
φαρμακευτική κάνναβη. «Το φθινόπωρο θα δούμε να εγκα-

θίστανται οι πρώτες επενδύσεις» σημείωσε χαρακτηριστικά. 
Τέλος ο κ. Πιτσιόρλας αναφέρθηκε στην προσπάθεια τόνωσης 
των Ελληνικών εξαγωγών αγροτικών προϊόντων στην Κίνα. 
Όπως είπε, τον Απρίλιο θα συνεδριάσει στο Πεκίνο η μικτή 
διοικητική επιτροπή με στόχο να ανοίξει περαιτέρω η Κινεζική 
αγορά. «Η Ελλάδα θα είναι τιμώμενη χώρα στην επόμενη τε-
ράστια έκθεση της Σαγκάης» είπε, χαρακτηρίζοντας το γεγονός 
ιδιαίτερα σημαντικό για την ενίσχυση του διμερούς εμπορίου.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα υποβάλει νομοθετική πρόταση για 
τη δημιουργία μιας ευρωπαϊκής αρχής εργασίας δηλωσε η 
Επίτροπος για τις Κοινωνικές Υποθέσεις της ΕΕ, Μαριαν Τάισεν 
Οπως γράφει η γερμανική εφημερίδα Die Welt Η ευρωπαία 
Επίτροπος , τόνισε ότι ο νέος οργανισμός θα διευκολύνει τη ζωή 
των ανθρώπων όταν ξεκινούν μια νέα δουλειά στο εξωτερικό 
. «θα βοηθήσει τις αρχές να συνεργαστούν καλύτερα ώστε 
όλες οι πλευρές να μπορέσουν να επιβάλουν τους υπάρχοντες 
νόμους -συμπεριλαμβανομένης της ικανότητας διεξαγωγής 
επιθεωρήσεων στο χώρο εργασίας»προσθεσε .Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ για παράδειγμα, οι υπάλληλοι του Οργανισμού και οι 
εθνικές αρχές θα εξετάζουν εάν τηρούνται οι κατωτατοι μισθοί 

και τα κοινωνικά πρότυπα. Ο οργανισμός θα παράσχει επίσης 
πληροφορίες για τις προσφορές εργασίας στην ΕΕ .
   Σύμφωνα με την Τίσεν , θα εισαχθεί ένας ενιαίος ευρωπαϊκός 
αριθμός κοινωνικής ασφάλισης: «Θα είναι παρόμοιος με τον 
αριθμό IBAN στον τραπεζικό τομέα. Δεν προορίζεται να αντι-
καταστήσει τα εθνικά συστήματα, αλλά να βοηθήσει-μεταξύ 
άλλων- τους εργαζόμενους και τους τουρίστες να αποκτήσουν 
πρόσβαση στις ιατρικές υπηρεσίες στο εξωτερικό ».
   Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας, η αρχή θα πρέπει 
να έχει την ιδιότητα μιας υπηρεσίας της ΕΕ και θα αρχίσει να λει-
τουργεί από το επόμενο έτος. θα βασίζεται στην Αρχή Τραπεζών 
της ΕΕ και θα στελεχωθεί με περίπου 150 υπαλλήλους. Οπως 

δήλωσε η Τισεν: «Κατά την τελευταία δεκαετία, ο αριθμός των 
ανθρώπων που ζουν ή εργάζονται στο εξωτερικό έχει διπλασι-
αστεί και έχει φτάσει τα 17 εκατομμύρια. Πρέπει να συνεχίσουμε 
και να διατηρήσουμε τους κανόνες. Αυτός είναι ο λόγος για τον 
οποίο προτείνουμε να δημιουργηθεί μια υπηρεσία εργασίας της 
ΕΕ, όπως πρότεινε ο Πρόεδρος Γιουνκερ τον Σεπτέμβριο του 
2017. «
   Ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ζαν Κλοντ Γιουνκερ 
είχε καταστήσει σαφές ότι : «Σε μια ένωση ίσων, δεν μπορούν να 
υπάρχουν πολίτες δεύτερης κατηγορίας».

Αλλάζει τα δεδομένα στην ελληνική, αλλά και την ευρωπαϊκή 
αγορά ακινήτων η είσοδος ισχυρών ξένων θεσμικών επενδυ-
τών στο μετοχικό σχήμα της Invel, που ως γνωστόν ελέγχει το 
65% της «Πανγαία», της μεγαλύτερης εισηγμένης ελληνικής 
ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμης Εταιρείας Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσί-
ας), θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας. Πριν από λίγα 24ωρα 
ολοκληρώθηκε και τυπικά, με τη συγκατάθεση της ΕΤΕ, η αλ-
λαγή στη μετοχική σύνθεση της Invel Real Estate Partners που 
εξασφαλίζει πλέον την παρουσία στην Ελλάδα δύο πολύ σημα-
ντικών ξένων επενδυτικών κεφαλαίων.
Πρόκειται για το αμερικανικό Castlelake, μία παγκόσμια εταιρεία 
ιδιωτικών επενδύσεων που διαχειρίζεται κεφάλαια άνω των 
15 δισ. δολαρίων και το βρετανικό equity fund Coller Capital 
που ειδικεύεται σε τοποθετήσεις στην δευτερογενή αγορά και 
αποτελεί (με έτος ίδρυσης το 1990) ένα από τα παλαιότερα θε-
σμικά επενδυτικά σχήματα του είδους και ασφαλώς ένα από τα 
σημαντικότερα στην Ευρώπη. H Castlelake ιδρύθηκε το 2005 
και μέσα σε λίγα χρόνια έγινε μία καινοτόμος πλατφόρμα επεν-
δύσεων με ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων, που ξεκινά από την 
αναδιάρθρωση προβληματικών εταιρειών και καταλήγει σε 
εκμετάλλευση μονάδων βαριάς βιομηχανίας και αεροπορικών 
υπηρεσιών μεταφορών. Σήμερα δραστηριοποιείται εκτός από 
την αμερικανική επικράτεια στον Καναδά, τη Μέση Ανατολή 
και την Ασία, ενώ αναφέρεται στις εποπτικές αρχές ελέγχου τόσο 
των ΗΠΑ όσο και της Βρετανίας.
Η βρετανική Coller αντιστοίχως έχει σήμερα ισχυρή διεθνή πα-

ρουσία με γραφεία εκτός από το Λονδίνο, στη Νέα Υόρκη και 
το Χονγκ-Κόνγκ. Απασχολεί περισσότερα από 200 στελέχη και 
διαχειρίζεται κεφάλαια των μεγαλύτερων θεσμικών επενδυτών 
του πλανήτη. Αποτελεί ένα από τα αρχαιότερα equity funds του 
είδους και υπάγεται στην εποπτική αρχή FCA(Financial Conduct 
Authority) του Λονδίνου.
Η είσοδος παικτών τέτοιου βεληνεκούς σε μία περίοδο που οι 
μεγάλες ξένες επενδύσεις αποτελούν ζητούμενο για τη σταθερο-
ποίηση της ελληνικής οκονομίας αποτελεί ασφαλώς θετική εξέ-
λιξη που προδιαγράφει περαιτέρω ανάπτυξη της «Πανγαία» με 
ισχυρή προοπτική να καταστεί μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες 
εκμετάλλευσης ακινήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.
Σχολιάζοντας τη σημαντική αυτή τοποθέτηση σοβαρών ξένων 
θεσμικών στην ελληνική αγορά ακινήτων ο Χριστόφορος Πα-
παχριστοφόρου, ιδρυτικό στέλεχος και επικεφαλής της Invel, 
που αποτέλεσε και τον αρχιτέκτονα του πρόσφατου deal, 
μίλησε για ψήφο εμπιστοσύνης στην ελληνική οικονομία: «Η 
είσοδος τέτοιου επιπέδου blue chip investors, αποδεικνύει ότι 
η «Πανγαία» αποτελεί μία εξαιρετικά ελκυστική πλατφόρμα για 
ανάπτυξη στην κατάλληλη συγκυρία του οικονομικού κύκλου, 
αλλά ταυτόχρονα επιβεβαιώνει την ψήφο εμπιστοσύνης στην 
Ελλάδα για το προσεχές μέλλον και την αναγνώριση της Invel 
ως κορυφαίο διαχειριστή επενδύσεων με εξαιρετική θεσμική 
εμπειρία στην αγορά». «Η επισφράγιση της σχέσης με τέτοιας 
εμβέλειας νέους επενδυτές θα αποτελέσει αφετηρία και για 
πολλά άλλα ενδιαφέροντα νέα projects στη χώρα», τόνισε ο κ. 

Παπαχριστοφόρου.
Η αλλαγή στο μετοχικό σχήμα της Invel με την είσοδο των 
δύο μεγάλων θεσμικών επενδυτών, κατέστη δυνατή μετά την 
αποχώρηση ενός εκ των αρχικών εταίρων (limited partner) 
του Ισραηλινού επιχειρηματία Μπένυ Στάινμετζ, γεγονός που 
εξασφάλισε τη συγκατάθεση της Εθνικής Τράπεζας, η οποία 
κατέχει μειοψηφικό μερίδιο περίπου 33% στη θυγατρική της 
«Πανγαία» και αναμένεται να παραδώσει το μάνατζμεντ στην 
Invel, στις αρχές του επόμενου έτους. Οι νέοι επενδυτές απο-
κτούν έμμεσο ποσοστό στην «Πανγαία» 49% και μαζί με την 
York Capital Management, η οποία ήταν ήδη μέλος της κοινο-
πραξίας που συστάθηκε για την αρχική εξαγορά το 2013, η Ιnvel 
κατέχει μερίδιο συμμετοχής 65% στην «Πανγαία».
Τα σχέδια μελλοντικής ανάπτυξης της «Πανγαία» που σήμερα 
αποτελεί την μεγαλύτερη ΑΕΕΑΠ στην Ελλάδα με αξία χαρτο-
φυλακίου άνω του 1,5 δισ. και ισχυρά ταμειακά διαθέσιμα, 
περιλαμβάνουν πιθανότατα τη σύναψη ομολογιακού δανείου 
ύψους τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ. Σε κάθε περίπτωση πα-
ράγοντες της αγοράς εκτιμούν ότι η άντληση κεφαλαίων θα 
καταστεί πολύ πιο εύκολη με τη συμμετοχή στο επενδυτικό 
σχήμα των Castlelake και Coller. Αλλωστε, μετά την είσοδο της 
Invel στην «Πανγαία» το 2013, η αξία του χαρτοφυλακίου της 
εταιρείας εκτινάχθηκε κατά 60%, ενώ οι επενδυτικές δραστη-
ριότητες της επεκτάθηκαν και εκτός ελληνικού εδάφους, στην 
Ιταλία, την Κύπρο και τα Βαλκάνια.

ΣΤ.ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ: ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ 
ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ

ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

ΕΙΣΟΔΟΣ ΞΕΝΩΝ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΝΓΑΙΑ – ΤΙ ΛΕΕΙ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο 
“ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ” ΤΟΥ DEAL 
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Υπό τη στενή εποπτεία των τεσσάρων συστημικών τραπε-
ζών (Εθνική, Αlpha Bank, Eurobank, Πειραιώς) αλλά και 
της ΕΤΕπ θα προχωρήσει η υλοποίηση του business plan 
της ΔΕΗ που καταρτίζει αυτή την περίοδο, για λογαριασμό 
της Επιχείρησης, η ΜcKinsey.
Η παραδοχή αυτή από τον επικεφαλής της ΔΕΗ Μανόλη Πα-
ναγιωτάκη, με σχετική δήλωσή του στην «Κ», καταδεικνύει 
τη βαρύτητα του θέματος των δανειακών υποχρεώσεων 
της ΔΕΗ τόσο για την ίδια όσο και για το τραπεζικό σύστη-
μα, που στη διετία 2018-2019 καλείται να αναχρηματοδο-
τήσει δάνεια ύψους 2,3 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
της Χ. Λιάγγου στην «Καθημερινή» το 2018 λήγουν δάνεια 
ύψους 250 εκατ. ευρώ προς τις ελληνικές τράπεζες και 190 
εκατ. ευρώ προς την ΕΤΕπ. Το 2019 λήγει το κοινοπρακτι-
κό ύψους 1,3 δισ. ευρώ προς τις ελληνικές τράπεζες, 350 
εκατ. ευρώ από το ομόλογο των 500 εκατ. ευρώ, μετά την 
προπληρωμή ύψους 150 εκατ. ευρώ στους ομολογιούχους 
προσφάτως και 200 εκατ. ευρώ προς την ΕΤΕπ.
Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ ΔΕΗ και πιστωτών έχουν ξε-
κινήσει και προχωρούν παράλληλα χωριστά με την ΕΤΕπ 
και χωριστά με τις συστημικές ελληνικές τράπεζες, οι οποίες 
συμμετέχουν με επιτροπές που έχουν συστήσει ειδικά για 
την αναχρηματοδότηση της ΔΕΗ, ενώ έχουν προσλάβει 
ως σύμβουλο και τη Rothchild, καθώς πρόκειται για μια 
εξαιρετικά δύσκολη διαχείριση, δεδομένης και της στενής 

εποπτείας τους από τον ESM.
Η βιωσιμότητα
H διοίκηση της ΔΕΗ αναγνωρίζει από την πλευρά της την 
κρισιμότητα του θέματος αναχρηματοδότησης και για τις 
τράπεζες και έχει ήδη αποδεχθεί το πρώτο προαπαιτούμενο 
που έθεσαν οι ελληνικές τράπεζες αλλά και η ΕΤΕπ για στενή 
παρακολούθηση του 5ετούς business plan που καταρτίζει 
η ΜcKinsey.
Ηδη μάλιστα, οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΔΕΗ έχουν απα-
ντήσει σε ένα εκτενέστατο ερωτηματολόγιο των τραπεζών 
που εστιάζει στην αποτύπωση μιας πλήρους και αναλυτικής 
εικόνας του λειτουργικού της κόστους και των συνολικών 
υποχρεώσεών της, προκειμένου να κάνουν τους δικούς 
τους λογαριασμούς για την πορεία κρίσιμων μεγεθών ανα-
φορικά με τη βιωσιμότητα της εταιρείας.
Η μείωση των λειτουργικών δαπανών και η ενίσχυση των 
εσόδων της ΔΕΗ αποτελούν επίσης βασικά προαπαιτού-
μενα για τη διασφάλιση της αναχρηματοδότησης από τις 
τράπεζες και είναι θέματα που έχει ήδη λάβει υπόψη της η 
ΜcKinsey στο νέο business plan που, σύμφωνα με τον κ. 
Παναγιωτάκη, αναμένεται να ολοκληρωθεί το αμέσως επό-
μενο διάστημα.
Πώληση μονάδων
Οι τράπεζες θα στοχεύσουν και στα πιθανά έσοδα από την 
πώληση των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και Με-

λίτης για τη μείωση της έκθεσής τους στον δανεισμό της 
ΔΕΗ. Καθοριστικά στους όρους της χρηματοδότησης θα 
λειτουργήσει και η αποτελεσματικότητα του στόχου περι-
ορισμού των ανεξόφλητων οφειλών που έχει θέσει η ΔΕΗ 
συνεπικουρούμενη από την Qualco, οι οποίες κινούνται στα 
υψηλά επίπεδα των 2,8 δισ. ευρώ.
Η διοίκηση της ΔΕΗ μετά και τις σοβαρές επισημάνσεις της 
ΜcKinsey για τον κίνδυνο χρεοκοπίας της επιχείρησης εάν 
δεν καταστεί βιώσιμη η σχέση λειτουργικής κερδοφορίας 
και δανείων, φέρεται διατεθειμένη να υλοποιήσει πρόγραμ-
μα μείωσης του λειτουργικού κόστους αγγίζοντας για πρώ-
τη φορά και πολιτικά ευαίσθητους τομείς όπως η μείωση 
του προσωπικού. Δεν είναι καθόλου τυχαίες οι προχθεσινές 
δηλώσεις του κ. Παναγιωτάκη για συνολική ανακατάταξη 
του προσωπικού με μέτρα που θα συμπεριλάβουν και εθε-
λουσία έξοδο με πρώτη εφαρμογή στις Μονάδες της Μεγα-
λόπολης που θα τεθούν προς πώληση. Βασική στόχευση 
της διοίκησης της ΔΕΗ, όπως επίσης προέκυψε από τις δη-
λώσεις Παναγιωτάκη, είναι και η μεγιστοποίηση της αξίας 
των προς πώληση μονάδων και στο πλαίσιο αυτό αναλαμ-
βάνει να απορροφήσει ένα μέρος του προσωπικού του ΑΗΣ 
Μεγαλόπολης αλλά και να χρηματοδοτήσει την εθελουσία 
έξοδο ενός άλλου για να μειώσει το λειτουργικό κόστος για 
τον νέο επενδυτή.

Οι συζητήσεις με την Αλβανία για την οριστική χάραξη της 
Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, βρίσκονται σε εξέλιξη 
και εξελίσσονται θετικά, επεσήμανε ο υπουργός Περιβάλ-
λοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, σε συνέντευξή 
του στο ραδιοφωνικό σταθμό 247, απαντώντας σε ερώ-
τηση σχετικά με τις έρευνες υδρογονανθράκων στο Ιόνιο. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως είπε, η Ελλάδα εισέρχεται 
στον χορό της έρευνας για κοιτάσματα, σε μια περιοχή όπου 
έχουν ήδη γίνει μεγάλες ανακαλύψεις σε Κύπρο, Ισραήλ 
και Αίγυπτο και η μόνη εκκρεμότητα αφορά ένα οικόπεδο 
στα σύνορα με την Αλβανία, επί του οποίου είναι σε εξέλιξη 
διαπραγματεύσεις για την οριστική χάραξη της ΑΟΖ, στο 
πλαίσιο των ευρύτερων συζητήσεων με την γειτονική χώρα 
για να επιλυθούν παρόμοια ζητήματα. Συζητήσεις που εξε-
λίσσονται θετικά.
Ο υπουργός απέδωσε σε τεχνικά προβλήματα την αναβολή 
για την προσεχή Δευτέρα της έναρξης υποβολής αιτήσεων 

στο πρόγραμμα Εξοικονόμηση κατ΄ Οίκον, υπενθυμίζοντας 
ότι οι αιτήσεις θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά και το 
σύστημα θα κλείσει μόλις ολοκληρωθεί ο αριθμός των αι-
τήσεων που καλύπτει το διαθέσιμο ποσό (500 εκατ. ευρώ).
Επανέλαβε ότι μέχρι το τέλος Μαρτίου θα κατατεθεί στη 
Βουλή ο νόμος για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων 
Μεγαλόπολης και Φλώρινας της ΔΕΗ, που θα προβλέπει 
πώς θα γίνει η απόσχιση, πώς θα γίνει ο διαγωνισμός και 
πώς θα υλοποιηθεί η δέσμευση για τη διασφάλιση των ερ-
γαζομένων και των εργασιακών δικαιωμάτων τους. Υπεν-
θύμισε ότι στο πλαίσιο του market test που πραγματοποί-
ησε η Κομισιόν, καταγράφηκε επενδυτικό ενδιαφέρον από 
περίπου 15 επιχειρήσεις, ενώ σημείωσε ότι η πώληση των 
μονάδων συμφωνήθηκε ως ισοδύναμο μέτρο σε εφαρμογή 
της απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίο για το μονοπώ-
λιο της ΔΕΗ στη λιγνιτική παραγωγή, σε συνδυασμό με την 
απόφαση της κυβέρνησης να μην ανοίξουν νέα λιγνιτωρυ-

χεία στην Ελλάδα για περιβαλλοντικούς λόγους.
Για τη μείωση της φορολογίας, τόνισε εξάλλου ότι «πρόθε-
σή μας είναι κάθε χώρος που προκύπτει να μεταφράζεται, 
κατά προτεραιότητα, σε απομείωση φορολογικών βαρών 
εκεί που αυτό γίνεται εφικτό, ή αποκτά μεγάλη σημασία, είτε 
για νοικοκυριά είτε για επιχειρήσεις. Χρειάζεται μια ισορρο-
πία ανάμεσα στα δύο. Υπενθυμίζω ότι και τα αντίμετρα για 
το 2019 και το 2020, προβλέπουν απομείωση του συντελε-
στή φορολόγησης των επιχειρήσεων και ελαφρύνσεις για 
τα νοικοκυριά». 
Εκτίμησε τέλος, ότι «η καθαρή έξοδος θα πετύχει, διότι έχει 
μια ισχυρή πρόβλεψη για ένα μεγάλο αποθεματικό (σύμ-
φωνα με την ενημέρωση που έχουμε της τάξης των 20 δισ. 
ευρώ) που θα έχουμε σχηματίσει μέχρι τον Ιούλιο. Αυτό το 
αποθεματικό δημιουργεί πλήρη ασφάλεια και αίρει οποια-
δήποτε συζήτηση για μια πιστοληπτική γραμμή που θα 
δημιουργούσε πρόσθετες δεσμεύσεις χωρίς κανέναν λόγο»

ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΤΡΙΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ ΤΟ BUSINESS PLAN ΤΗΣ ΔΕΗ

ΘΕΤΙΚΑ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΛΒΑΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗ 
ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΑΟΖ, ΑΝΕΦΕΡΕ Ο ΥΠΕΝ
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Ολιγοπώλιο στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, το οποίο 
υπάρχει κίνδυνος να διατηρηθεί σε καθεστώς προστασίας, 
επισημαίνει με συνέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αντώνης 
Κοντολέων, μέλος του ΔΣ της Ένωσης Βιομηχανικών Κατα-
ναλωτών Ενέργειας.
Όπως υποστηρίζει, η ΕΕ ενδιαφέρεται κυρίως για τη μείωση 
της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ και λιγότερο στην ύπαρξη 
εξόφθαλμων στρεβλώσεων της αγοράς και τονίζει: «Δεν 
πρέπει η προσπάθεια να περιοριστεί το κρατικό μονοπώλιο, 
να εκτροχιαστεί με τη διατήρηση συγκεκριμένων στρεβλώ-
σεων της υφιστάμενης δομής της αγοράς και να οδηγήσει σε 
ένα προστατευμένο ολιγοπώλιο».
Ο κ. Κοντολέων εκφράζει ανησυχία για καθυστέρηση στην 
εφαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας για την ενοποίη-
ση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας, το λεγόμενο target 
model, ενώ αναφέρει ότι η βιομηχανία δεν ωφελήθηκε από 
το μέτρο των δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής 
παραγωγής της ΔΕΗ (ΝΟΜΕ).
Ακολουθεί η συνέντευξη του Αντώνη Κοντολέοντος στο 
Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων και στον Κώ-
στα Βουτσαδάκη 
ΕΡ: Καταγγέλλετε ολιγοπώλιο των παραγωγών ενέργειας, 
το οποίο, όπως υποστηρίζετε, γίνεται προσπάθεια να διατη-
ρηθεί. Εξηγείστε μας σε τι αναφέρεστε και από ποιους γίνεται 
αυτή η προσπάθεια.
Η πορεία της αγοράς διαχρονικά έχει αποδείξει ότι υπάρ-
χουν ετερόκλητες δυνάμεις που αντιστέκονται σθεναρά σε 
κάθε απόπειρα να λειτουργήσουν και στη χώρα μας αντα-
γωνιστικές αγορές ενέργειας στο πρότυπο των αντίστοιχων 
ευρωπαϊκών και να σταματήσουν ή έστω να περιοριστούν 
δραστικά οι επιδοτήσεις στο χώρο της ενέργειας και πιο συ-
γκεκριμένα στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Η σημερινή 
αγορά ηλεκτρικής ενέργειας χαρακτηρίζεται από πλήθος 
στρεβλώσεων που θεσπίστηκαν σταδιακά στη διάρκεια της 
παρελθούσης δεκαπενταετίας στο όνομα της προστασίας 
των παραγωγών ενέργειας με καύσιμο φυσικό αέριο έναντι 
της δεσπόζουσας θέσης της ΔΕΗ.
Προφανώς όμως, αναφέρεστε στο άρθρο μου στο Politico, 
στο οποίο επισημαίνουμε έναν σοβαρό κίνδυνο: δεν πρέπει 
η προσπάθεια να περιοριστεί το κρατικό μονοπώλιο, να 
εκτροχιαστεί με τη διατήρηση συγκεκριμένων στρεβλώ-
σεων της υφιστάμενης δομής της αγοράς και να οδηγήσει 
σε ένα προστατευμένο ολιγοπώλιο, αλλά σε μια πραγματικά 
ανταγωνιστική αγορά. Και θέτουμε το προφανές ερώτημα 
εάν αυτός ο «εκτροχιασμός» που επιχειρείται είναι σε γνώση 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; Προφανώς και όχι!
Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η προ-

ταθείσα, από τον Λειτουργό της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ), στο πλαί-
σιο της διαβούλευσης για τους νέους Κώδικες, διατήρηση 
του ελάχιστου ορίου στις προσφορές των μονάδων παρα-
γωγής στην χονδρεμπορική αγορά, ώστε να καλύπτεται το 
μεταβλητό τους κόστος. Μια ρύθμιση που δεν εφαρμόζεται 
σε καμία Ευρωπαϊκή αγορά και αντιβαίνει σαφώς στον νέο 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό Λειτουργίας της Εσωτερικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας.
Και όταν μάλιστα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας δεν έχει συ-
μπεριλάβει τη συγκεκριμένη ρύθμιση στις κατευθύνσεις που 
εξέδωσε για τη σύνταξη των νέων Κωδίκων.
Και πως θα μπορούσε αλήθεια ο Ρυθμιστής να προτείνει 
τη διατήρηση του ελαχίστου ορίου στις προσφορές, όταν 
γνωρίζει ότι στην ιταλική αγορά με την οποία θα διασυνδε-
θεί άμεσα η ελληνική με τη λειτουργία της νέας αγοράς δεν 
υπάρχει τέτοιο όριο. Είναι προφανές ότι ο καθορισμός ελα-
χίστου ορίου καθιστά τις τιμές στην ελληνική αγορά, εκτός 
από υψηλότερες συγκρινόμενες με εκείνες των γειτονικών 
χωρών, και προβλέψιμες, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα 
στους εισαγωγείς για εύκολο κέρδος εις βάρος της ελληνικής 
αγοράς. Ταυτόχρονα, μειώνονται οι ώρες λειτουργίας των 
ελληνικών μονάδων παραγωγής προς όφελος των λιγότε-
ρο σύγχρονων μονάδων των γειτονικών χωρών.
EΡ: Ωστόσο η ενεργειακή νομοθεσία, όπως άλλωστε και 
εσείς επισημαίνετε, βρίσκεται υπό την στενή παρακολού-
θηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία προωθεί την 
απελευθέρωση των αγορών. Πώς μπορεί να εγκριθούν 
διατάξεις που θίγουν, όπως λέτε, τον ανταγωνισμό από τις 
αρμόδιες ελληνικές και κοινοτικές αρχές;
Ακόμα και αν η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) αποδεχό-
ταν τέτοιες ρυθμίσεις στους Κώδικες, έστω και ως μεταβα-
τικές, το λογικό και αναμενόμενο θα ήταν η παρέμβαση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί οι ρυθμίσεις αυτές στρεβλώ-
νουν τη λειτουργία της αγοράς και αντιβαίνουν βασικούς 
κανόνες λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς. Παρόλα αυτά, 
δεδομένης της εμπειρίας των τελευταίων ετών, οι κατανα-
λωτές παραμένουν σκεπτικοί σχετικά με το αν θα υπάρξει 
μια τέτοια παρέμβαση. Ο λόγος για αυτόν τον σκεπτικισμό 
είναι το γεγονός ότι οι αρχές της ΕΕ έχουν αποδείξει ότι εν-
διαφέρονται κυρίως για τη μείωση της δεσπόζουσας θέσης 
του πρώην κρατικού μονοπωλίου (ΔΕΗ), δίνοντας πολύ λι-
γότερη προσοχή στην ύπαρξη εξόφθαλμων στρεβλώσεων 
της αγοράς. Ελπίζουμε αυτή τη φορά οι ανησυχίες μας να 
διαψευστούν, δεδομένου ότι αυτό που κρίνεται δεν είναι η 
εκταμίευση μιας ακόμα δόσης, αλλά η δημιουργία των συν-
θηκών που θα επιτρέψουν την παραγωγική ανασυγκρό-
τηση της χώρας, της μόνης που εγγυάται την οριστική και 

διατηρήσιμη έξοδο από την κρίση.
ΕΡ: Υποστηρίζετε ότι διαχρονικά οι τιμές της ηλεκτρικής 
ενέργειας για την ελληνική βιομηχανία είναι υψηλότερες 
από τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές. Πού οφείλεται αυτό; Και 
ποια είναι τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να πέσουν 
οι τιμές;
Είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι η χώρα μας χρειά-
ζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ μια συντεταγμένη συλ-
λογική προσπάθεια για να βγει η οικονομία και η κοινωνία 
οριστικά, χωρίς κινδύνους πισωγυρίσματος, από την κρίση. 
Η δική μας κρίση δεν ήταν απλώς δημοσιονομική. Ήταν 
εξίσου και κρίση ανταγωνιστικότητας, με τα ελλείμματα στο 
εμπορικό ισοζύγιο να «ανταγωνίζονται» εκείνα στο δημο-
σιονομικό ισοζύγιο. Κι αυτός ήταν ένας βασικός λόγος που 
μας εμπόδισε να βγούμε από την κρίση γρηγορότερα και με 
μικρότερο κόστος.
Τα τελευταία χρόνια έχει καταστεί πλέον σε όλους σα-
φές, όπως αποδεικνύεται μέσα από αξιόπιστες μελέτες 
(Benchmarking study of electricity prices between 
Belgium and neighboring countries, Deloitte 2015), ότι 
ένα από τα κυριότερα προβλήματα ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής βιομηχανίας, είναι το υψηλότερο κόστος ηλε-
κτρικής ενέργειας έναντι των Ευρωπαίων ανταγωνιστών 
μας. Κύρια αιτία είναι η δομή/μοντέλο και της στρεβλής και 
ουδόλως ανταγωνιστικής λειτουργίας της αγοράς. Δευτε-
ρευόντως, οφείλεται στις ελλιπείς διεθνείς διασυνδέσεις της 
χώρας και στις υψηλότερες ρυθμιζόμενες χρεώσεις ως προς 
τους Ευρωπαίους ανταγωνιστές μας (ίδε χρεώσεις δικτύων 
μεταφοράς και διανομής, χρέωση ΥΚΩ, χρέωση υπέρ ΑΠΕ 
και ΕΦΚ).
Στο τι πρέπει να γίνει η απάντηση είναι σαφής και προκύπτει 
από όσα προηγήθηκαν. Απαιτείται :
• ο σχεδιασμός της νέας αγοράς να γίνει στο πρότυπο των 
αντίστοιχων Ευρωπαϊκών, ώστε να διασφαλιστούν οι 
προϋποθέσεις της λειτουργίας μιας ανταγωνιστικής αγοράς 
υπέρ του καταναλωτή.
• να μην διατηρηθούν υφιστάμενες στρεβλώσεις ούτε ως 
μεταβατικά μέτρα.
• να λειτουργήσει, άμεσα με τη λειτουργία της νέας αγοράς, 
η διασύνδεση της ελληνικής αγοράς με τις γειτονικές χώρες 
Ιταλία και Βουλγαρία , ώστε να ενισχυθεί ο ανταγωνισμός.
• να υπάρξει το συντομότερο ο μακροπρόθεσμος ενεργεια-
κός σχεδιασμός για το ενεργειακό μείγμα της χώρας. 

Συνέχεια στη σελ 8.

ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
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Μνημόνιο συνεργασίας που αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στην 
ταχύτερη αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης σε περιπτώσεις 
βλαβών υπέγραψαν σήμερα ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Με-
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) και ο Διαχειριστής 
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔ-
ΔΗΕ). Η συμφωνία υπεγράφη από τον πρόεδρο και διευ-
θύνοντα σύμβουλο του ΑΔΜΗΕ Μάνο Μανουσάκη και τον 
ομόλογό του από τον ΔΕΔΔΗΕ Νίκο Χατζηαργυρίου σε ειδική 
εκδήλωση στα κεντρικά γραφεία του ΑΔΜΗΕ. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ ως προς τις βλάβες, αναφέρεται ότι η χρήση 
της διεσπαρμένης παραγωγής στο Δίκτυο Διανομής (π.χ. 

φωτοβολταϊκά στις στέγες) μπορεί να χρησιμοποιηθεί κατά 
τη διάρκεια αποκατάστασης του Συστήματος, επιταχύνοντας 
τη διαδικασία αποκατάστασης και μειώνοντας τον χρόνο 
μη εξυπηρέτησης της ζήτησης. Τα άλλα πεδία συνεργασίας 
σχετίζονται με τον συντονισμό στο σχεδιασμό και ανάπτυξη 
των δύο δικτύων, την ανταλλαγή πληροφοριών για τη δια-
χείριση συμφορήσεων, κ.α. Όπως επισημάνθηκε από τους 
κ.κ. Μανουσάκη και Χατζηαργυρίου, οι ριζικές αλλαγές που 
έχουν επέλθει στην ελληνική αγορά ενέργειας λόγω της αυξη-
μένης διείσδυσης των ΑΠΕ και της διεσπαρμένης παραγωγής 
στο Δίκτυο Διανομής έχουν καταστήσει πιο πολύπλοκο τον 

σχεδιασμό και τη λειτουργία των ενεργειακών Δικτύων Με-
ταφοράς και Διανομής. Για το λόγο αυτό είναι επιτακτική η ενί-
σχυση του συντονισμού μεταξύ των Διαχειριστών με σκοπό 
την διασφάλιση της ευστάθειας των Δικτύων, τον έλεγχο των 
ροών ενέργειας και την ασφάλεια του εφοδιασμού με χαμηλό 
κόστος. «Η ψηφιοποίηση των λειτουργιών τόσο στη Διανομή 
όσο και στην Μεταφορά προσφέρει δυνατότητες προστιθέμε-
νης αξίας με πολλαπλά οικονομικά, περιβαλλοντικά και ανα-
πτυξιακά οφέλη για τους καταναλωτές και τη χώρα εν γένει», 
κατέληξαν οι επικεφαλής του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ.

H Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένει να εξαιρεθεί από τους αμερικα-
νικούς δασμούς στον χάλυβα και το αλουμίνιο, αλλά θα πάει 
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ) για να επιβάλει τα 
δικά της μέτρα, εάν η Ουάσιγκτον προχωρήσει, δήλωσε σήμερα 
η Επίτροπος της ΕΕ για το Εμπόριο Σεσίλια Μάλμστρομ.Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ερωτηθείσα σε συνέδριο στις Βρυξέλλες, αν 
είναι έτοιμη να αντιδράσει, εφόσον οι δασμοί επιβληθούν και 
στις χώρες της ΕΕ, η Μάλμστρομ απάντησε ότι είναι έτοιμη να 
πάει στον ΠΟΕ, που έχει τον ρόλο διαιτητή για το διεθνές εμπό-
ριο, για την επιβολή εντός 90 ημερών μέτρων που θα διασφα-
λίζουν την ΕΕ.
«Ήμασταν πολύ ξεκάθαροι ότι (η απόφαση των ΗΠΑ) δεν συμ-

μορφώνεται με τον ΠΟΕ, επομένως θα πάμε στον ΠΟΕ, πιθανόν 
με κάποιους άλλους φίλους. Θα πρέπει να προστατεύσουμε τη 
βιομηχανία μας με εξισορροπητικά μέτρα, μέτρα που θα μας 
διασφαλίζουν», σημείωσε.
«Η Ευρώπη δεν αποτελεί ασφαλώς απειλή για την εσωτερική 
ασφάλεια των ΗΠΑ, επομένως αναμένουμε να εξαιρεθούμε», 
τόνισε η Επίτροπος σε δημοσιογράφους πριν από το συνέδριο.
Ευρωπαϊκές βιομηχανικές οργανώσεις κάλεσαν τη Μάλμστρομ 
να αντιδράσει, αν επιβληθούν δασμοί στην ΕΕ, τονίζοντας ότι 
αυτοί θα πλήξουν βαριά τους τομείς του χάλυβα και του αλου-
μινίου.
«Η απώλεια εξαγωγών στις ΗΠΑ, σε συνδυασμό με μία ανα-

μενόμενη πολύ μεγάλη αύξηση των εισαγωγών στην ΕΕ, θα 
μπορούσε να κοστίσει δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας στη 
βιομηχανία χάλυβα της ΕΕ και τους σχετικούς τομείς», δήλωσε ο 
‘Αξελ Έγκερτ, επικεφαλής της ένωσης χάλυβα EUROFER.
H ένωση παραγωγών αλουμινίου European Aluminum ζήτησε 
μία «άμεση» εφαρμογή των μέτρων, αν χρειαστεί. Η Μάλμ-
στρομ θα έχει μία προγραμματισμένη από πριν συνάντηση με 
τον Εκπρόσωπο των ΗΠΑ για το Εμπόριο, Ρόμπερτ Λαϊτάιζερ, 
αύριο στις Βρυξέλλες και δήλωσε ότι θα επιδιώξει περισσότερη 
σαφήνεια για το αν οι δασμοί θα αφορούν και την ΕΕ.

«Στην Ελλάδα έχουμε πολλά ταλέντα, το έχει αποδείξει η πο-
ρεία του τόπου», τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προ-
κόπης Παυλόπουλος, υποδεχόμενος στο προεδρικό Μέγαρο 
το προεδρείο του διοικητικού συμβουλίου του οργανισμού 
εκπαιδευτικής ρομποτικής EDUACT και πρόσθεσε: «το ζήτημα 
είναι ότι δεν τα έχουμε αναδείξει, όπως θα έπρεπε. Και η και-
νοτομία μας βοηθάει να το πράξουμε αυτό». Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ «όσο εισάγουμε τους Έλληνες, τους νέους Έλληνες, 
στην πληροφορική, στην ρομποτική, στην τεχνική νοημοσύ-

νη, τόσο περισσότερο τους δίνουμε τις δυνατότητες να ανα-
πτύξουν την προσωπικότητα τους» είπε ο Πρόεδρος της Δη-
μοκρατίας και εξήγησε ότι «όσο η τεχνολογία προάγεται τόσο 
περισσότερο οι νέοι άνθρωποι μπορούν να ξεκινούν από την 
ίδια αφετηρία. Και ξέρετε η ισότητα μεταξύ των νέων για να 
μπορέσουν να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους εξαρ-
τάται από το πόσες ευκαιρίες τους δίνονται. Να ξεκινάνε από 
την ίδια αφετηρία να έχουν ίσες ευκαιρίες. Η τεχνολογία αυτό 
το επιτρέπει. Μειώνει τις οικονομικές διαφορές που υπάρχουν 

μεταξύ των νέων ανθρώπων. ́ Αρα μειώνεται και η απόσταση 
που τους χωρίζει ως προς την πρόσβαση στη γνώση». Ο κ. 
Παυλόπουλος αφού ευχαρίστησε τον πρόεδρο της EDUACT, 
η οποία έχει ως έργο την εισαγωγή της καινοτομίας στο χώρο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπογράμμισε ότι «όλοι μαζί 
μπορούμε να προσφέρουμε - πολλά σε αυτή τη νέα γενιά. 
Πάνω στην προσπάθεια της οποίας, το ταλέντο της οποίας, τις 
δυνατότητες της οποίας, μπορούμε να χτίσουμε την Ελλάδα 
του 21ου αιώνα».

Συνέχεια από τη σελ 7 
EΡ: Ωφέλησαν τη βιομηχανία τα μέτρα για δημοπρα-
σίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής παραγωγής της 
ΔΕΗ;
Ουδόλως! Η ΕΒΙΚΕΝ έχει επανειλημμένα εκφράσει τις επιφυλά-
ξεις της ως προς την αποτελεσματικότητα των δημοπρασιών 
προθεσμιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας, ως ρυθμι-
στικό μέτρο για το άνοιγμα της αγοράς, όταν μάλιστα σήμερα 
ελλείπουν οι βασικές προϋποθέσεις λειτουργίας μιας ελεύθερης 
και ανταγωνιστικής αγοράς.
Η ΕΒΙΚΕΝ έχει επανειλημμένα εκφράσει δημόσια τις επιφυλάξεις 
της ως προς την αποτελεσματικότητα του μέτρου :

• Εάν και σε ποιο βαθμό η επιδότηση των εναλλακτικών προμη-
θευτών έχει αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα όσον αφορά 
στην επίτευξη των στόχων του μέτρου.
• Εάν και σε ποιο βαθμό η τυχόν καθυστέρηση στην επίτευξη 
του στόχου μείωσης του ποσοστού της ΔΕΗ οφείλεται στην 
αναποτελεσματικότητα/μη ορθό σχεδιασμό του μέτρου ή σε 
απροθυμία των ανταγωνιστών να αναλάβουν ρίσκα όπως η 
έκθεση στην ΟΤΣ και ο πιστωτικός κίνδυνος.
• Εάν και σε ποιο βαθμό οι στρατηγικές ανάπτυξης του αντα-
γωνισμού βασίζονται σε μακροχρόνιο σχεδιασμό (πέραν του 
ορίζοντα εφαρμογής του ρυθμιστικού μέτρου) και στην ισορ-
ροπημένη διάχυση του οφέλους σε όλες τις κατηγορίες κατανα-

λωτών.
ΕΡ: Φοβάστε καθυστερήσεις στην εφαρμογή της νο-
μοθεσίας για το target model;
H μέχρι σήμερα πρόοδος του σχεδιασμού της νέας αγοράς 
μας επιτρέπει να διατηρούμε σοβαρές αμφιβολίες ως προς την 
έγκαιρη υλοποίηση του έργου σύμφωνα με τους στόχους που 
έχουν τεθεί στο αναθεωρημένο μνημόνιο (Μάιος και Αύγου-
στος του 2018). Πρόσφατα μάλιστα έγινε γνωστό ότι η λειτουρ-
γία της νέας αγοράς μετατίθεται για τα μέσα του 2019. Τυχαίο;

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ

Η ΕΕ ΘΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙ ΣΤΟΥΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥΣ ΔΑΣΜΟΥΣ ΕΝΤΟΣ 90 ΗΜΕΡΩΝ, ΑΝ ΔΕΝ 
ΕΞΑΙΡΕΘΕΙ, ΔΗΛΩΣΕ Η ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΕΣΙΛΙΑ ΜΑΛΜΣΤΡΟΜ

ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ: ΣΤΟ ΤΑΛΕΝΤΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΧΤΙΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 21ΟΥ ΑΙΩΝΑ

ΕΝΩΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

9

Προθεσμία έως τις 27 Μαρτίου παρέχεται στα υπουργεία και 
σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, προκειμένου να υποβά-
λουν τα σχέδια τους για την κατάρτιση του Μεσοπρόθεσμου 
Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022. 
Σύμφωνα με το ΑΠε-ΜΠΕ αυτό προκύπτει από την εγκύκλιο του 
αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Γιώργου Χουλιαράκη 
στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικές οδηγίες προς όλους 
τους φορείς του Δημοσίου για τα στοιχεία που πρέπει να υπο-
βάλλουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους.
Στην εγκύκλιο σημειώνεται ότι το ΜΠΔΣ 2019-2022 θα περι-

λαμβάνει την περιγραφή και αξιολόγηση των δημοσιονομικών 
αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2016-2017), 
καθώς και τις προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για 
α) το τρέχον έτος (2018), β) το έτος προϋπολογισμού (2019) και 
γ) τα τρία επόμενα έτη (2020-2022). Επισημαίνεται χαρακτηρι-
στικά προς τους φορείς ότι «η χώρα έχει δεσμευθεί στην υλοποί-
ηση συγκεκριμένων δημοσιονομικών στόχων για την περίοδο 
2018-2022, οι οποίοι προβλέπουν την επίτευξη πρωτογενών 
πλεονασμάτων της τάξης του 3,5% του ΑΕΠ».
Μεταξύ άλλων, με την εγκύκλιο καλούνται όλοι οι φορείς πέραν 

των στοιχείων εσόδων - εξόδων να καταγράφουν σε ειδική 
σειρά και το ύψος των συσσωρευμένων απλήρωτων υποχρε-
ώσεων με διάκριση προς τρίτους και μη, στο τέλος του προη-
γούμενου έτους κατά τον ίδιο τρόπο που κοινοποιούν τα στοι-
χεία αυτά και στην ΕΛΣΤΑΤ. Ειδικότερα, όπως αναφέρεται, στο 
ύψος των συσσωρευμένων οφειλών «θα καταγράφονται όλες 
ανεξαιρέτως οι απλήρωτες υποχρεώσεις, ασχέτως αν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή όχι. Επίσης, θα γίνεται πρόβλεψη για 
το εκάστοτε ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων για κάθε έτος 
της περιόδου 201802022».

Η Ελλάδα σημειώνει τεράστια πρόοδο στον εκσυγχρονισμό της 
φορολογικής της διοίκησης και την είσπραξη των εσόδων της, 
δηλώνει ο Πασκάλ Σεντ Αμάνς, διευθυντής του Κέντρου Φορο-
λογικής Πολιτικής και Διοίκησης του Οργανισμού Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων.
Ο κ. Σεντ Αμάνς, που συναντήθηκε σήμερα με τον διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργο Πιτσιλή, 
δήλωσε ότι υπάρχουν πλέον τα εργαλεία, προκειμένου οι φο-
ρολογικές αρχές στην Ελλάδα και όλον τον κόσμο να μπορούν 
να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη φοροδιαφυγή. Από την 
πλευρά του, ο κ. Πιτσιλής μίλησε για το πόσο σημαντική είναι η 
συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και του ΟΟΣΑ, επισημαίνοντας τη 
σταθερή και αυξανόμενη παρουσία της χώρας μας στις επιμέρους 
εργασίες του Οργανισμού και τη συμβολή της στη διεθνή μάχη 
κατά της φοροδιαφυγής. Ακολουθούν οι δηλώσεις του κ. Σεντ 
Αμάνς και του κ Πιτσιλή στο ΑΠΕ-ΜΠΕ:
 
Πασκάλ Σεντ Αμάνς, διευθυντής του Κέντρου Φορολογικής Πολι-
τικής και Διοίκησης του ΟΟΣΑ
 
ΕΡ:Ποιο ήταν το θέμα της σημερινής συνάντησης;
«Η σημερινή συνάντηση αφορούσε την ανταλλαγή απόψεων και 
πρακτικών μεταξύ του ΟΟΣΑ και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο-
σίων Εσόδων στην Ελλάδα. Γίνεται τεράστια πρόοδος στη χώρα 
σε ό,τι αφορά τη βελτίωση της συμμόρφωσης, την είσπραξη 
εσόδων, τον εκσυγχρονισμό της διοίκησης, σε αλληλεπίδραση 
με τον υπόλοιπο κόσμο, το οποίο είναι κρίσιμης σημασίας για τον 
εκσυγχρονισμό της χώρας. Αυτό είναι που συζητήσαμε και ήθελα 
να εκφράσω τη στήριξή μου στη μεγάλη πρόοδο που έχει επιτύχει 
ο Γεώργιος (Πιτσιλής)». 
EΡ:Τι άλλο πρέπει να γίνει σε ό,τι αφορά την φοροδιαφυγή στην 
Ελλάδα;
«Η Ελλάδα είναι γνωστό ότι είχε ένα θέμα συμμόρφωσης, αν και τα 

πράγματα αλλάζουν, αλλά αυτό είναι διαρθρωτική μεταρρύθμι-
ση. Ο ΟΟΣΑ εργάζεται στη διεθνή διάσταση (της φοροδιαφυγής), 
βάζοντας τέλος στο τραπεζικό απόρρητο ούτως ώστε κάποιοι να 
μην μπορούν πλέον να κρύβονται στην Αυστρία, την Ελβετία ή 
σε άλλους φορολογικούς παραδείσους. Τώρα υπάρχουν εργα-
λεία και η φορολογική διοίκηση στην Ελλάδα θα γνωρίζει ποιος 
κρύβεται πού, προκειμένου να σταματήσουμε αυτές τις πρακτικές. 
Αλλά αυτό ισχύει και για τις πολυεθνικές επιχειρήσεις, που νομίμως 
αποφεύγουν να πληρώσουν φόρους. Μέσω διαφόρων σχεδίων 
στον ΟΟΣΑ, όπως ένα σχέδιο που ονομάζεται BEPS (base erosion 
and profit shifting-διάβρωση της φορολογικής βάσης και με-
ταφορά κερδών), έχουμε δώσει τα εργαλεία στις φορολογικές 
διοικήσεις προκειμένου να σταματήσουν αυτή την αιμορραγία. 
Αυτό συμβαίνει και η ελληνική φορολογική διοίκηση έχει μεγάλη 
παρουσία στον ΟΟΣΑ για να σχεδιάσει τις καλύτερες πρακτικές και 
να είναι σε θέση να εφαρμόσει αυτές τις πρακτικές, προκειμένου 
κάποιοι να καταλάβουν ότι πρέπει να πληρώσουν περισσότερους 
φόρους, αλλά ότι τα μεγάλα «ψάρια», οι μεγάλοι παίκτες, οι πολυε-
θνικές ή οι εύποροι ιδιώτες δεν έχουν «ελευθέρας» και θα πληρώ-
σουν επίσης το φόρο που τους αναλογεί» 
EΡ:Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα αφαίρεσε οκτώ χώρες από τη 
λίστα με τους φορολογικούς παραδείσους. Κάποιοι θεωρούν την 
κίνηση αυτή ως πλήγμα στη μάχη κατά της φοροδιαφυγής. Ποια 
είναι η δική σας άποψη;
«Η κατάρτιση μιας λίστας είναι μια δύσκολη άσκηση. Στον ΟΟΣΑ 
κάναμε μια λίστα, έκανα μια λίστα το 2009, με την Ελβετία και 
άλλες χώρες του ΟΟΣΑ. Αυτό που έχει σήμερα σημασία είναι ότι 
οι χώρες πράγματι καταγράφουν πρόοδο, όλες οι χώρες στον κό-
σμο, και πολεμούμε τους φορολογικούς παραδείσους. Μπορείς να 
τους βάλεις σε μία λίστα, αλλά το πιο σημαντικό είναι να μπορείς να 
τους αναγκάσεις να αλλάξουν με το να παρακολουθείς και να αξι-
ολογείς τι κάνουν, αυτό γίνεται σήμερα. Ο Παναμάς, που ήταν σ’ 
αυτό το τελευταίο προπύργιο, αποφάσισε να αλλάξει, δεν υπάρχει 
πλέον τραπεζικό απόρρητο στην Ελβετία και στηρίζουμε αυτές τις 

χώρες προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι θα αλλάξουν. Η Ελλάδα 
στηρίζει αυτή την προσπάθεια, να διασφαλίσουμε ότι θα σταμα-
τήσουμε το θέμα των φορολογικών παραδείσων. Είναι δύσκολο 
αλλά γίνεται, έτσι κάποιοι πρέπει να γνωρίζουν και να συνειδη-
τοποιήσουν ότι γίνεται. Υπάρχει πολύ σκεπτικισμός αλλά μπορώ 
να πω ότι οι πολυεθνικές εταιρίες τώρα πληρώνουν φόρους εκεί 
όπου δραστηριοποιούνται και το τραπεζικό απόρρητο τελείωσε. 
Άρα εάν κάποιοι μάς ακούν και πιστεύουν ότι μπορούν να κρατή-
σουν τους οφσόρ λογαριασμούς τους στην Ελβετία ή αλλού, αυτό 
τελείωσε, θα εντοπιστούν από τη φορολογική διοίκηση εδώ στην 
Ελλάδα και οπουδήποτε αλλού στον κόσμο».
 
Γιώργος Πιτσιλής, διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων (ΑΑΔΕ)
 
«Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που είχαμε σήμερα μαζί μας τον κ. 
Πασκάλ Σεντ Αμάνς, διευθυντή του Κέντρου Φορολογικής Πολιτι-
κής και Διοίκησης του ΟΟΣΑ. Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε 
μαζί για τα νέα εργαλεία που αναπτύσσονται μέσω του ΟΟΣΑ για 
την καταπολέμηση της διεθνούς φοροδιαφυγής, τα BEPS (base 
erosion and profit shifting-διάβρωση της φορολογικής βάσης 
και μεταφορά κερδών) την ανταλλαγή των πληροφοριών αλλά 
και αυτά που έρχονται και το πώς μπορούμε να αξιοποιήσουμε 
όλα αυτά τα εργαλεία αλλάζοντας και τις πρακτικές μας, βελτιώ-
νοντας τις μεθόδους μας και αξιοποιώντας τη διεθνή συνεργασία, 
το οποίο είναι βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση της φορο-
διαφυγής σε αυτό το επίπεδο. Η συνεργασία για εμάς είναι απα-
ραίτητη, επενδύουμε σταθερά σε αυτό, τα τελευταία 2 χρόνια η 
παρουσία μας είναι σταθερή και έχει αυξηθεί σε όλες τις επιμέρους 
εργασίες του ΟΟΣΑ. Θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με την ίδια επι-
μονή, γιατί πιστεύουμε ότι μόνο μέσα από αυτό το δρόμο και εμείς 
θα βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα μας και θα συμβάλουμε 
και εμείς σε αυτή τη μάχη η οποία είναι διεθνής».

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Γ. ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ 
ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 2019-2022

ΤΙ ΛΕΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ 
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Όσοι ασφαλισμένοι συμπληρώνουν 40 χρόνια ασφάλισης, με αί-
τησή τους, μπορούν να καταβάλουν μειωμένη κατά 50% ασφαλι-
στική εισφορά, παραιτούμενοι από την προσαύξηση της σύνταξής 
τους ως προς τα επόμενα έτη ασφάλισης, σύμφωνα με τις διατά-
ξεις της παρ. 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρεται σε εγκύκλιο του Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ημερομηνία έναρξης ισχύος της 
νέας διάταξης είναι η 1η Ιανουαρίου 2017. Στην παρούσα ρύθμι-
ση μπορούν να υπαχθούν ασφαλισμένοι που εισφοροδοτούνται 
με τις διατάξεις του άρθρου 39 του ν. 4387/2016, δηλαδή ελεύ-
θεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι υπαγόμενοι στην 
ασφάλιση των π. φορέων ΟΑΕΕ, ΤΑΝΤΠ, ΕΤΑΑ και ΕΤΑΠ-ΜΜΕ. Οι 
απασχολούμενοι συνταξιούχοι δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμο-
γής της νέας διάταξης.
Προϋποθέσεις υπαγωγής
Τα ανωτέρω πρόσωπα μπορούν να υπαχθούν στην παρούσα 
ρύθμιση, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις πιο κάτω προϋποθέσεις:
- Έχουν συμπληρώσει 40 έτη στον κλάδο κύριας ασφάλισης σε 
έναν ή διαδοχικά σε περισσότερους του ενός φορείς.
- Έχουν εξοφλήσει τις ασφαλιστικές εισφορές του ανωτέρω χρο-
νικού διαστήματος.
Χρόνοι ασφάλισης
Για τη συμπλήρωση των 40 ετών, συνυπολογίζονται οι πιο κάτω 
χρόνοι ασφάλισης:
- Χρόνος πραγματικής ασφάλισης. Ο χρόνος πραγματικής ασφά-
λισης, δηλαδή ο χρόνος ασφαλιστέας απασχόλησης ή ιδιότητας 
στον ΕΦΚΑ ή στους εντασσόμενους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, 
κλάδους και λογαριασμούς, για τον οποίο έχουν καταβληθεί 
ασφαλιστικές εισφορές στον κλάδο κύριας ασφάλισης (σύντα-
ξης). Δεν συνυπολογίζονται για τη συμπλήρωση των 40 ετών 
χρόνοι πραγματικής ασφάλισης που δεν λογίζονται ως συντάξιμοι 
(πχ λόγω υπαγωγής στις ρυθμίσεις του αρθρ. 8 παρ. 14 του ν. 
2592/1999, όπως ισχύει).
- Χρόνος προαιρετικής ασφάλισης. Ο χρόνος προαιρετικής ασφά-
λισης, που έχει διανυθεί και έχουν καταβληθεί οι αναλογούσες 

ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις 
των εντασσόμενων στον ΕΦΚΑ φορέων, τομέων, κλάδων και 
λογαριασμών, καθώς και επί ΕΦΚΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 4387/2016.
- Πλασματικοί χρόνοι ασφάλισης. Οι πλασματικοί χρόνοι του 
άρθρου 40 του ν. 2084/1992, της παρ. 18 του άρθρου 10 του 
ν. 3863/2010, του άρθρου 6 παρ. 12 και του άρθρου 17 του ν. 
3865/2010 και των άρθρων 39, 40 και 41 του ν. 3996/2011, που 
έχουν αναγνωριστεί και εξαγοραστεί, καθώς και χρόνοι που έχουν 
προσμετρηθεί από προϋπηρεσία ή άλλη αιτία στους εντασσόμε-
νους στον ΕΦΚΑ φορείς, τομείς, κλάδους και λογαριασμούς.
Στις περιπτώσεις που δεν έχει ολοκληρωθεί η εξαγορά τους, προ-
σμετράται μόνο το τμήμα του χρόνου το οποίο έχει εξοφληθεί, 
κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη 
ρύθμιση της κοινοποιούμενης διάταξης. Δεν συνυπολογίζονται 
χρόνοι πλασματικοί που αναγνωρίζονται, χωρίς εξαγορά ( πχ 
χρόνος επιδότησης, λόγω ασθένειας, χρόνος επιδότησης, λόγω 
τακτικής ανεργίας, κ.ά.).
Διαδοχική ασφάλιση
Για τη συμπλήρωση των χρονικών προϋποθέσεων και την από-
κτηση του δικαιώματος, δύναται να προσμετρηθούν χρόνοι που 
έχουν διανυθεί διαδοχικά (και όχι παράλληλα) σε περισσότερους 
του ενός φορέα, τομέα, κλάδο και λογαριασμό κύριας ασφάλισης.
Έναρξη δικαιώματος
Η έναρξη του δικαιώματος υπαγωγής στην παρούσα ρύθμιση 
αρχίζει από την πρώτη του επόμενου μήνα υποβολής σχετικής 
αίτησης.
Εισφορές
Για τον υπολογισμό των εισφορών, επισημαίνονται τα εξής:
- Η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται κατά τα γνωστά και μειώ-
νεται κατά 50% μόνο ο κλάδος σύνταξης.
Οι εισφορές του κλάδου υγειονομικής περίθαλψης, καθώς και οι 
συνεισπραττόμενες εισφορές, συνεχίζουν να καταβάλλονται εξ 
ολοκλήρου, εκτός αν συντρέχουν προϋποθέσεις εξαίρεσης.
- Στις περιπτώσεις πολλαπλής άσκησης μη μισθωτής δραστηριό-

τητας και μισθωτής απασχόλησης (άρθρο 36 του ν. 4387/2016), 
η μείωση εφαρμόζεται στην εισφορά κλάδου σύνταξης μη μισθω-
τού.
- Στις περιπτώσεις πολλαπλής άσκησης μη μισθωτών δραστηριο-
τήτων, η μείωση εφαρμόζεται στο σύνολο της εισφοράς κλάδου 
σύνταξης.
Η μείωση δεν εφαρμόζεται σε εισφορά που αφορά ασφαλιστέο 
αγροτικό εισόδημα το οποίο εισφοροδοτείται με τις διατάξεις του 
άρθρου 40 του ν. 4387/2016.
- Η νέα διάταξη περί μείωσης εισφοράς κλάδου σύνταξης εφαρμό-
ζεται σωρευτικά με τις διατάξεις του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 
(ΕΤΑΑ–ποσοστιαία μείωση με εισοδηματικά κριτήρια). Στις περι-
πτώσεις αυτές, η μείωση κατά 50% του κλάδου σύνταξης επέρ-
χεται, μετά από την εφαρμογή του άρθρου 98 του ν. 4387/2016 
στον υπολογισμό της μηνιαίας εισφοράς.
- Για χρόνο ασφάλισης του οποίου οι ασφαλιστικές εισφορές έχουν 
ρυθμιστεί και καταβάλλονται, μέσω δόσεων ρύθμισης, προσμε-
τράται μόνο το τμήμα του χρόνου που έχει εξοφληθεί κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση της 
κοινοποιούμενης διάταξης.
Λήξη δικαιώματος
Λήξη του δικαιώματος επέρχεται με τη διακοπή ασφάλισης ή με 
υποβολή σχετικής αίτησης διακοπής του δικαιώματος από τον 
ασφαλισμένο. Το δικαίωμα λήγει στο τέλος του μήνα κατά τον 
οποίο επήλθε η διακοπή της ασφάλισης ή στο τέλος του μήνα που 
υποβλήθηκε σχετική αίτηση από τον ασφαλισμένο και μπορεί να 
ασκηθεί εκ νέου, χωρίς περιορισμό.
Διαδικασίες-Ενέργειες
- Η αίτηση υποβάλλεται στο περ/κό υποκατάστημα μη μισθωτού 
ΕΦΚΑ που υπάγεται ο ασφαλισμένος.
- Πραγματοποιείται ασφαλιστικός έλεγχος για τη συμπλήρωση 
των προαναφερόμενων προϋποθέσεων και εκδίδεται σχετική 
απόφαση.
- Οι εγκριθείσες αιτήσεις καταχωρούνται στη μηχανογραφική 
εφαρμογή «Ασφάλιση–Έσοδα» μη μισθωτών ΕΦΚΑ.

Συμπληρωματικές οδηγίες σχετικά με την εφαρμογή των διατάξε-
ων του άρθρου 20 του Ν. 4387/2016 σε συνταξιούχους που κα-
τέχουν πνευματικά ή και συγγενικά δικαιώματα παρέχει εγκύκλιος 

του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Σύμφωνα με 
το ΑΠε-ΜΠΕ συγκεκριμένα, διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση 
που οι συνταξιούχοι αποκτούν έσοδα από πνευματικά ή και συγ-

γενικά δικαιώματα, δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 
του Ν. 4387/2016 και δεν μειώνεται το ποσό της σύνταξής τους, 
κύριας και επικουρικής.

Στη διενέργεια δημοπρασίας εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρ-
κειας θα προχωρήσει το υπουργείο Οικονομικών την ερχόμενη 
Τετάρτη. Πρόκειται για την πρώτη δημοπρασία εντόκων γραμ-
ματίων δωδεκάμηνης διάρκειας στην οποία προχωρά ο Οργα-
νισμός Διαχείρισης Δημοσίων Χρέους (ΟΔΔΗΧ) μετά τον Απρίλιο 
του 2010 και αποσκοπεί στην σταδιακή αντικατάσταση τρίμηνων 
εντόκων γραμματίων προκειμένου να βελτιωθεί η καμπύλη των 
αποδόσεων των ελληνικών τίτλων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
αναλυτικότερα από τον ΟΔΔΗΧ ανακοινώθηκε ότι: «Την Τετάρτη 
14 Μαρτίου 2018 θα διενεργηθεί Δημοπρασία Εντόκων Γραμ-

ματίων διάρκειας 52 εβδομάδων του Ελληνικού Δημοσίου, σε 
άϋλη μορφή, ποσού 625 εκατομμυρίων ευρώ, λήξεως 15 Μαρ-
τίου 2019. Η ημερομηνία διακανονισμού (settlement) θα είναι 
η Παρασκευή 16 Μαρτίου 2018 (Τ+2). Οι τόκοι των εντόκων 
υπολογίζονται με χρονική βάση ACT/360. Η δημοπρασία θα 
γίνει με ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγ-
ματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη διαδικασία που 
προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Επίσης, βάσει 
του Κανονισμού των Βασικών Διαπραγματευτών παρέχεται η δυ-
νατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά 

την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό 
διάστημα της μίας (1) εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής και 
μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα ικανο-
ποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή 
στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί 
του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω 
δύο περιπτώσεις».

ΠΟΙΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ ΚΑΤΑΒΑΛΟΥΝ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 50% 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΕΦΚΑ

ΕΦΚΑ: ΔΕΝ ΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΣΕ ΟΣΟΥΣ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ Η ΚΑΙ ΣΥΓΓΕΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΔΩΔΕΚΑΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΝ ΕΡΧΟΜΕΝΗ ΤΕΤΑΡΤΗ
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Στα 48,94 ευρώ ανήλθε το μέσο ημερομίσθιο σε ασφαλισμένους 
με πλήρη απασχόληση, στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων 
και ο μέσος μισθός στα 1.161,72 ευρώ. Αντίστοιχα, στη μερική 
απασχόληση, τα αντίστοιχα ποσά διαμορφώθηκαν στα 23,45 
ευρώ και 416,09 ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό προκύ-
πτει, μεταξύ άλλων, από την επεξεργασία των Αναλυτικών Περι-
οδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Αύγουστο 
του 2017 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί, κατά το 
χρόνο επεξεργασίας, όπως ανακοίνωσε ο Ενιαίος Φορέας Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ). Τα υπόλοιπα αναλυτικά στοιχεία 
έχουν ως εξής:
Επιχειρήσεις-Ασφαλισμένοι
Υποβλήθηκαν και επεξεργάστηκαν ΑΠΔ από 260.113 κοινές επι-
χειρήσεις και 9.180 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των 
ασφαλισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανέρχεται σε 
2.112.252, εκ των οποίων 2.083.036 σε κοινές επιχειρήσεις και 
29.216 σε οικοδομοτεχνικά έργα.
Δημογραφικά στατιστικά στοιχεία
Οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 54,26% των ασφαλισμένων 
στο σύνολο των επιχειρήσεων και το 53,64% στις κοινές επιχει-
ρήσεις. Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές 
επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,85%, ενώ με 
μερική απασχόληση το 46,60%.
Στο σύνολο των επιχειρήσεων, 24,05% των ασφαλισμένων 
είναι έως 29 ετών και 53,71% έως 39 ετών. Επίσης, 69,90% του 
συνόλου των ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις 
κοινές επιχειρήσεις 69,97% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 
64,96%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 17,95% των 
ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 
17,75% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 32,19%.
Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 88,09% έχουν ελληνική υπη-
κοότητα, 2,50% άλλης χώρας ΕΕ και 9,41% χώρας εκτός ΕΕ. 
Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 88,52% έχουν 
ελληνική υπηκοότητα, 2,50% άλλης χώρας ΕΕ και 8,98% χώ-
ρας εκτός ΕΕ, ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα οικοδομοτεχνικά 
έργα είναι 57,14%, 2,13% και 40,73%.
Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 12,62% των ασφα-
λισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 11,07% των 
ασφαλισμένων γυναικών.
Στο σύνολο των αλλοδαπών ασφαλισμένων, 51,74% έχουν 
αλβανική υπηκοότητα. Στους αλλοδαπούς άντρες, 54,10% είναι 
αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν 
με 8,78%, και της Βουλγαρίας με 4,50%.
Στις αλλοδαπές γυναίκες, 48,56%, είναι αλβανικής υπηκοότη-
τας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες βουλγαρικής υπηκοότητας 
με 10,80% και ρουμάνικης με 7,46%.
Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων έχει, ως 
εξής: Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,73% απασχολείται 
στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 21,16% στον κλάδο 
«Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 12,76% στις «Μεταποιη-
τικές Βιομηχανίες». 21,94% των ασφαλισμένων με ελληνική 
υπηκοότητα απασχολείται στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπό-

ριο», 19,28% σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 12,50% στις 
«Μεταποιητικές Βιομηχανίες». 46,19% των ασφαλισμένων με 
υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και 
Εστιατόρια», 12,78% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 
10,06% στη «Διαχείριση ακίνητης περιουσίας».
Στους ασφαλισμένους αλβανικής υπηκοότητας, 41,87% εργά-
ζεται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 14,50% στις «Μεταποι-
ητικές Βιομηχανίες» και στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» 
13,95%.
Στους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην αυτών 
της ΕΕ και των Αλβανών υπηκόων, 30,97% απασχολείται σε 
«Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 20,33% στο «Χονδρικό και Λια-
νικό Εμπόριο» και 18,90% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες».
Από τους εργαζόμενους στις «Κατασκευές», το 26,81% είναι αλ-
λοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 3,57% 
των ασφαλισμένων.
Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», το 
21,82% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απα-
σχολείται το 21,73% των ασφαλισμένων.
Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομηχα-
νίες», το 13,69% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο 
απασχολείται το 12,76% των ασφαλισμένων.
Η κατηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγα-
λύτερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι 
«Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 21,07%. Το 26,75% των 
ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Απασχολούμε-
νοι στην Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα 
και υπαίθριες αγορές», 25,75% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου», 
ενώ 13,36% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και 
Μικροεπαγγελματίες». Το 36,66% των ασφαλισμένων με 
υπηκοότητα άλλης χώρας ΕΕ απασχολούνται στην «Παροχή 
Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες 
αγορές», 27,26% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και 
Μικροεπαγγελματίες» και 17,90% είναι «Υπάλληλοι Γραφείου».
Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας στη συντριπτική 
τους πλειονότητα (43,00%) απασχολούνται ως «Ανειδίκευτοι 
Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 33,21% απα-
σχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε κα-
ταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 8,05% ως «Ειδικευμένοι 
Τεχνίτες».
Σχετικά με τους υπόλοιπους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, πλην 
αυτών της ΕΕ και των Αλβανών υπηκόων, 38,77% απασχολού-
νται ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελ-
ματίες», 27,22% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε 
καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 11,22% ως «Υπάλληλοι 
Γραφείου».
 
Βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης
Στο σύνολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 
21,96 ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 
22,08 και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 
13,35.

Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με 
πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε στα 48,94 
ευρώ και ο μέσος μισθός στα 1.161,72 ευρώ. Αντίστοιχα, στη 
μερική απασχόληση, ανήλθαν στα 23,45 ευρώ και 416,09 
ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο ανήλθε 
στα 39,92 ευρώ και ο μέσος μισθός στα 532,93 ευρώ.
Επισημαίνεται ότι, στις κοινές επιχειρήσεις, η μέση απασχόληση 
και το μέσο ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες 
ημέρες, ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιη-
θείσες ημέρες.
Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από 10 μισθωτούς, το μέσο ημε-
ρομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 64,32% του μέ-
σου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επιχειρήσεις με πάνω 
από 10 μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός ανέρχεται στο 61,47%.
Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών στις κοινές επιχειρήσεις με 
πλήρη απασχόληση αντιπροσωπεύει το 87,04% του αντίστοι-
χου ημερομισθίου των ανδρών, ενώ στη μερική απασχόληση 
το 96,98%.
 
Σύγκριση βασικών μεγεθών Αυγούστου 2017–Ιουλίου 2017
Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε 
κατά 1,04%, στα οικοδομοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 43,45% 
και στο σύνολο των επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 0,62%.
Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 
0,74%.
Η μέση απασχόληση στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 
2,60%, στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,41% και 
στο σύνολο των επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 2,38%.
To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 
0,16% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 2,87%.
Ο μέσος μισθός στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 2,43% 
και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 5,21%.
Παράλληλα, ο ΕΦΚΑ αναφέρει ότι, για το έτος 2017, η σύγκρι-
ση των στατιστικών μεγεθών της ΑΠΔ με τον αντίστοιχο μήνα 
του προηγούμενου έτους δεν θεωρείται δόκιμη για τους εξής 
λόγους:
- Σύσταση του ΕΦΚΑ από 1/1/2017 με υποχρέωση υποβολής 
ΑΠΔ νέων κατηγοριών ασφαλισμένων (π.χ. αυτοαπασχολού-
μενοι με δελτίο παροχής υπηρεσιών που έχουν το πολύ δύο 
εργοδότες, δημόσιοι υπάλληλοι, έμμισθοι δικηγόροι με και-
νούργια πακέτα κάλυψης).
- Σταδιακή ένταξη μεγάλων ομάδων ασφαλισμένων κατά τη 
διάρκεια του έτους.
- Μεταβολή των στοιχείων του κάθε μήνα αναλόγως της έντα-
ξης των ανωτέρω με τακτική και αναδρομική εισφορά, με απο-
τέλεσμα τα στατιστικά μεγέθη των αντίστοιχων μηνών να μην 
είναι συγκρίσιμα.
Επισυνάπτονται τα στοιχεία απασχόλησης του Ιουνίου και του 
Ιουλίου 2017.

ΕΦΚΑ: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗΝ  ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΑΝΑ ΦΥΛΟ, ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ
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«Το κύριο ζήτημα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμα και 
μετά την έξοδο από το πρόγραμμα, η χώρα μας θα πρέπει στο 
εφεξής να τηρεί αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία», επιση-
μαίνει ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης σε συνέντευξή στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ αμέσως μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του 
ως επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους 
στη Βουλή.
«Τόσο η σημερινή όσο και οι μελλοντικές κυβερνήσεις θα 
πρέπει να διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα με συνέπεια και 
υπευθυνότητα» αναφέρει ο Φ.Κουτεντάκης, ο οποίος συναρτά 
την οριστική έξοδο από το μνημόνιο με την επιστροφή στην 
κανονικότητα της κάλυψης των χρηματοδοτικών αναγκών 
της χώρας με δανεισμό από τις αγορές. Όσον αφορά τις χρημα-
τοδοτικές ανάγκες της επόμενης τριετίας αναφέρει ότι ανέρχο-
νται σε 44 δισ. ευρώ, οι οποίες υπερκαλύπτονται από ταμειακά 
διαθέσιμα, την προγραμματισμένη χρηματοδότηση του ΕSM 
και τα πρωτογενή πλεονάσματα τα οποία αθροίζονται σε 48 
δισ. ευρώ.
Ο νέος επικεφαλής του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κρά-
τους στη Βουλή είναι σαφής απαντώντας στο ερώτημα αν 
υπάρχουν νέες δεσμεύσεις την επόμενη μέρα. Επισημαίνει 
ότι:  «Φυσικά και θα υπάρχουν. Η χώρα μας είναι μέλος της 
Ευρωζώνης και οφείλει να εφαρμόζει τους κανόνες που ισχύ-
ουν για όλα τα κράτη μέλη. Πλέον αυτών έχει συμφωνήσει και 
νομοθετήσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που 
θα πρέπει να εφαρμοστούν στο επόμενο διάστημα» Οι μεταρ-
ρυθμίσεις αυτές, όπως εξηγεί είναι «διαρθρωτικές και αφο-
ρούν τα ρυθμιστικά πλαίσια αγορών, τα χωροταξικά σχέδια, 
τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, τη δημόσια διοίκηση, 
κλπ. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που 
εκσυγχρονίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας και συ-
νεισφέρουν θετικά στους ρυθμούς μεγέθυνσης».
Σε ερώτηση σχετικά με τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης για 
την επιλογή του ως επικεφαλής του Γραφείου Προυπολογι-
σμού του Κράτους στη Βουλή, δεδομένου ότι μέχρι πρότινος 
ήταν Γενικός Γραμματέας Δημοσιονομικής Πολιτικής, αναφέ-
ρει ότι κατανοεί και σέβεται τις επιφυλάξεις αυτές, αλλά τονίζει 
ότι  «η κριτική σε πρόσωπα και πράξεις πρέπει να γίνεται στα 
δείγματα γραφής που δίνει ο καθένας και όχι σε υποθέσεις που 
προκαταβολικά προεξοφλούν το αποτέλεσμα».
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης του Φραγκί-
σκου Κουτεντάκη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και στον δημοσιογράφο Σε-
ραφείμ Πολίτη
ΕΡ: Στρατηγική της κυβέρνησης είναι η καθαρή 
έξοδος από τα μνημόνια μετά το τέλος του προγράμ-
ματος τον Αύγουστο το 2018. Ωστόσο ορισμένοι 
οικονομικοί παράγοντες προτείνουν  προληπτική 
γραμμή στήριξης για μετά το τέλος του προγράμμα-
τος. Πώς το σχολιάζετε;

AΠ: Η απόφαση του Eurogroup το περσινό καλοκαίρι περιγρά-
φει μια διαδικασία εξόδου μέσω της δημιουργίας ταμειακών 
διαθεσίμων ασφαλείας (cash buffer), την ίδια πρακτική που 
ακολούθησαν και άλλες χώρες που ολοκλήρωσαν παρόμοια 
προγράμματα. Πράγματι αρκετοί οικονομικοί παράγοντες 
έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για την επάρκεια αυτής της επι-
λογής προκρίνοντας ένα προληπτικό πρόγραμμα στήριξης. Η 
προληπτική γραμμή προσφέρει τη δυνατότητα φθηνής χρη-
ματοδότησης από τον ESM με παράταση του προγράμματος. 
Η οριστική έξοδος, όπως έχει προγραμματιστεί, συνεπάγεται 
ακριβότερη χρηματοδότηση από τις αγορές αλλά και επιστρο-
φή στην κανονικότητα. Κάθε παράγοντας σταθμίζει διαφορε-
τικά τα κόστη και τα οφέλη κάθε επιλογής. Κατά τη γνώμη μου 
το κύριο ζήτημα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι ακόμα και 
μετά την έξοδο από το πρόγραμμα, η χώρα μας θα πρέπει στο 
εφεξής να τηρεί αυστηρή δημοσιονομική πειθαρχία. Τόσο η 
σημερινή όσο και οι μελλοντικές κυβερνήσεις θα πρέπει να δι-
αχειρίζονται το δημόσιο χρήμα με συνέπεια και υπευθυνότητα.
ΕΡ: Τι εννοείτε όταν λέτε «επιστροφή στην κανονι-
κότητα»;
ΑΠ: Η βασικότερη πτυχή της κανονικότητας είναι η κάλυψη 
των χρηματοδοτικών αναγκών με δανεισμό από τις αγορές. Ο 
αποκλεισμός από αυτές ήταν άλλωστε και ο λόγος που μπήκε η 
Ελλάδα σε πρόγραμμα αντικαθιστώντας τον δανεισμό από τις 
αγορές με δανεισμό από τον επίσημο τομέα έναντι πολιτικών 
προϋποθέσεων.
EΡ: Δηλαδή δεν θα υπάρχουν δεσμεύσεις;
ΑΠ: Φυσικά και θα υπάρχουν. Η χώρα μας είναι μέλος της Ευ-
ρωζώνης και οφείλει να εφαρμόζει τους κανόνες που ισχύουν 
για όλα τα κράτη μέλη. Πλέον αυτών έχει συμφωνήσει και νο-
μοθετήσει μια σειρά από μεταρρυθμίσεις και πολιτικές που θα 
πρέπει να εφαρμοστούν στο επόμενο διάστημα. Οι δεσμεύσεις 
αυτές θα πρέπει να τηρηθούν γιατί το μεγάλο στοίχημα που 
έχει να κερδίσει η κυβέρνηση είναι αυτό της αξιοπιστίας. Ειδι-
κότερα το διάστημα αμέσως μετά τη λήξη του προγράμματος 
θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, καθώς πολλά βλέμματα θα είναι 
στραμμένα στη χώρα.
EΡ: Από το φόρουμ των Δελφών τόσο ο πρόεδρος 
του ESM Κλάους Ρεκγλινγκ όσο και ο επικεφαλής 
τη Ευρωπαικής Επιτροπής στους Θεσμούς Ντέκλαν 
Κοστέλο, μίλησαν για μεταρρυθμίσεις στις οποίες 
πρέπει να δεσμευθεί ότι θα φέρει σε πέρας η κυβέρ-
νηση. Ποιες μπορεί να είναι αυτές;
ΑΠ: Οι μεταρρυθμίσεις αυτές είναι διαρθρωτικές και αφο-
ρούν τα ρυθμιστικά πλαίσια αγορών, τα χωροταξικά σχέδια, 
τη διαχείριση των κόκκινων δανείων, τη δημόσια διοίκηση, 
κλπ. Στην πλειοψηφία τους πρόκειται για μεταρρυθμίσεις που 
εκσυγχρονίζουν το πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας και 
συνεισφέρουν θετικά στους ρυθμούς μεγέθυνσης. Τα θεσμικά 

πλαίσια έχουν ήδη νομοθετηθεί, ωστόσο η εφαρμογή τους θα 
χρειαστεί χρόνο που εκτείνεται αντικειμενικά πέρα από τη δι-
άρκεια του προγράμματος. Αν διαβάζω σωστά το μήνυμα των 
κ.κ. Ρέγκλινγκ και Κοστέλο, λένε πως δεν πρέπει να υπάρξουν 
καθυστερήσεις στην εφαρμογή αυτών των μεταρρυθμίσεων, 
είτε για λόγους αδράνειας είτε για λόγους πολιτικών πιέσεων 
από οργανωμένα συμφέροντα.
EΡ: Στο ίδιο φόρουμ αναφέρατε ότι οι δανειακές 
ανάγκες της χώρας είναι πλήρως καλυμμένες έως 
και το 2020. Πώς;
ΑΠ: Οι χρηματοδοτικές ανάγκες σε ορίζοντα τριετίας (εξαιρώ-
ντας τα έντοκα γραμμάτια και τα repos που ανακυκλώνονται) 
περιλαμβάνουν λήξεις ομολόγων περίπου 22 δισ., τόκους 
κοντά στα 18 δισ. και εκκαθάριση ληξιπροθέσμων (με τη μεθο-
δολογία των θεσμών) περίπου 4 δισ., σύνολο 44 δισ. Από την 
άλλη πλευρά, το κράτος έχει στη διάθεσή του περίπου 10 δισ. 
ταμειακά διαθέσιμα (με δυνατότητα να φτάσουν τα 15 δισ.), 
αναμένει άλλα 18 δισ. προγραμματισμένη χρηματοδότηση 
από τον ESM (συμπεριλαμβανομένης και της δόσης που εγκρί-
θηκε πρόσφατα) και τα πρωτογενή πλεονάσματα 3,5% της 
τριετίας αθροίζονται κάπου στα 20 δισ., σύνολο 48 δισ. Εφό-
σον υλοποιηθούν και οι επόμενες προγραμματισμένες εκδόσεις 
ομολόγων η υπερκάλυψη θα αυξηθεί.
ΕΡ: Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι απαραίτητες προϋ-
ποθέσεις για να επιτευχθεί ο στόχος για ρυθμό ανά-
πτυξης 2,5% το 2018;
ΑΠ: Με δεδομένο ότι η μεγέθυνση κατά το τρέχον και τα επόμε-
να έτη αναμένεται να στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στις επενδύ-
σεις, θεωρώ ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία οι δύο παραδοσιακοί 
παράγοντες καθορισμού της επενδυτικής δραστηριότητας, 
δηλαδή οι προσδοκίες και τα επιτόκια. Αφενός θα πρέπει να 
μην υπάρξουν εστίες αβεβαιότητας και αφετέρου να αρχίσει 
να αυξάνεται ο τραπεζικός δανεισμός. Προφανώς αυτές οι δύο 
προϋποθέσεις συνδέονται στενά μεταξύ τους και αλληλοτρο-
φοδοτούνται: Η διατήρηση της ομαλότητας και των θετικών 
προσδοκιών βελτιώνει τις προοπτικές των επενδυτικών σχε-
δίων και συνεπώς την διάθεση των τραπεζών να τα χρημα-
τοδοτήσουν. Η επέκταση του τραπεζικού δανεισμού με τη 
σειρά του, αυξάνει τη ρευστότητα και επιτρέπει την υλοποίηση 
περισσότερων επενδυτικών σχεδίων τονώνοντας την οικονο-
μική δραστηριότητα και βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο τις 
προσδοκίες. Είναι ένας τυπικός ενάρετος κύκλος, όμως στον 
πραγματικό κόσμο τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά.  Τόσο η 
κυβέρνηση όσο και οι τράπεζες πρέπει να παίξουν ο καθένας 
τον διακριτό του ρόλο και ο συντονισμός δεν είναι πάντα δε-
δομένος.  

Συνέχεια στη σελ 13

«Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ», ΤΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Ο ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
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Οι ανακοινώσεις της ΕΛΣΤΑΤ, την περασμένη εβδομάδα, 
επιβεβαίωσαν την είσοδο της οικονομίας σε φάση ανάκαμ-
ψης το 2017, επιτυγχάνοντας ρυθμό μεγέθυνσης της τάξε-
ως του 1,4%, παρά το γεγονός ότι ήταν τελικώς σημαντικά 
χαμηλότερος από τον προσδοκώμενο, τόσο στο πλαίσιο του 
τρίτου προγράμματος (2,7%) όσο και στον προϋπολογισμό 
(1,6%), αναφέρουν οικονομικοί αναλυτές της Alpha Bank, 
στην εβδομαδιαία ανάλυση της Τράπεζας. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ επιβεβαιώνουν επίσης τη διαμόρφωση δυναμι-
κής περαιτέρω ενδυνάμωσης του ρυθμού μεγεθύνσεως της 
οικονομίας κατά το τρέχον έτος. Ειδικότερα, όπως αναφέρε-
ται στο οικονομικό δελτίο της Alpha Bank, η ανάκαμψη το 
τέταρτο τρίμηνο του 2017 απεδείχθη ισχυρότερη έναντι του 
τρίτου τριμήνου, καθώς το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 1,9% σε ετή-
σια βάση, έναντι 1,4% το τρίτο τρίμηνο.
Η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ειδικότερα στο δεύ-
τερο εξάμηνο του 2017 (κατά 1,6% σε ετήσια βάση, έναντι 
1% στο πρώτο εξάμηνο του 2017) συνδέεται χρονικά με τη 
βελτίωση της εμπιστοσύνης στην οικονομία μετά την επιτυ-
χή ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως, αλλά και την 
ισχυροποίηση της αναπτύξεως στην Ευρωζώνη. 
Όσον αφορά στην ανάλυση, από την πλευρά της ζήτησης 
των επιμέρους μεταβλητών που συνθέτουν το ΑΕΠ της 

Ελλάδας το 2017 συμπεραίνεται ότι, η ανάπτυξη της οικο-
νομίας οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των επενδύσεων, 
ενώ παρατηρήθηκε σχεδόν μηδενική αύξηση της ιδιωτικής 
καταναλώσεως. 
Τέλος, η αύξηση των εξαγωγών υπερκαλύφθηκε από την 
άνοδο των εισαγωγών, με αποτέλεσμα η συμβολή των εξω-
τερικών συναλλαγών να είναι αρνητική. Ειδικότερα, η ιδιω-
τική κατανάλωση αυξήθηκε μόλις κατά 0,1% σε ετήσια βάση 
το 2017, ενώ στο τέταρτο τρίμηνο του 2017 κατέγραψε έντο-
να αρνητικό ρυθμό μεταβολής, κατά 1% σε ετήσια βάση. Οι 
πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις κατά τη διάρκεια του 
προηγούμενου έτους και η διατήρηση του ποσοστού ανερ-
γίας -ειδικά των μακροχρονίως ανέργων και των νέων- σε 
υψηλό ποσοστό, επιβαρύνει το εισόδημα των νοικοκυριών, 
αναφέρουν οι αναλυτές της Alpha Bank. Τούτο συνάδει και 
με τη διατήρηση του δείκτη καταναλωτικής εμπιστοσύνης 
σε πολύ χαμηλό επίπεδο (2017: -63, 2016: -68). Επιπλέον, 
η δημόσια κατανάλωση μειώθηκε κατά 1,2% το 2017, συμ-
βάλλοντας αρνητικά στο ΑΕΠ κατά 0,3 εκατοστιαίες μονάδες. 
Σημειώνεται ότι στο τέταρτο τρίμηνο του 2017, η δημόσια 
κατανάλωση αυξήθηκε σημαντικά κατά 2,1% σε ετήσια 
βάση, αποτέλεσμα που οφείλεται κυρίως σε επίδραση βάσε-
ως (μεγάλη μείωση της δημόσιας κατανάλωσης κατά 4,5% 

στο τέταρτο τρίμηνο του 2016). 
Ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε 
κατά 9,7% το 2017, έναντι αρκετά μικρότερης αυξήσεως 
κατά 1,5% το 2016. Αξίζει να σημειωθεί η πολύ υψηλή 
άνοδος των επενδύσεων στο τέταρτο τρίμηνο του 2017, 
κατά 28,9%. Η άνοδος των επενδύσεων οδήγησε σε θετική 
συμβολή στο ΑΕΠ κατά 1,1 εκατοστιαίες μονάδες, ενώ σε 
συνδυασμό με τη θετική συμβολή των αποθεμάτων κατά 1 
εκατοστιαία μονάδα προκύπτει ότι η ανάπτυξη το 2017 προ-
ήλθε αποκλειστικά από την αύξηση του ακαθάριστου σχη-
ματισμού κεφαλαίου, δηλαδή επενδύσεις συν τη μεταβολή 
των αποθεμάτων Ειδικότερα, όσον αφορά στη διάρθρωση 
των επενδύσεων, οι επενδύσεις σε μηχανολογικό και μετα-
φορικό εξοπλισμό αυξήθηκαν κατά 25,4% σε ετήσια βάση το 
2017 και αποτέλεσαν το 5,6% του ΑΕΠ, έναντι 4,5% το 2016. 
Ειδικότερα, σημειώνεται η αύξηση των επενδύσεων σε με-
ταφορικό εξοπλισμό στα 4,6 δισ. το 2017, από 2,6 δισ. Ευρώ 
το 2016. Τέλος, το 2017 παρατηρήθηκε εκ νέου μείωση των 
επενδύσεων σε κατοικίες κατά 8,7%, από -12,4% το 2016, 
ωστόσο επειδή αποτελούν μόλις το 0,6% του ΑΕΠ, οι μετα-
βολές αυτές δεν έχουν πλέον σημαντική επίπτωση στη μεγέ-
θυνση του ΑΕΠ.

Συνέχεια από τη σελ 12

EΡ: Υπήρξε έντονη δυσαρέσκεια από την αντιπο-
λίτευση για την επιλογή σας στη θέση του συντο-
νιστή στο Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους 
στη Βουλή και εκφράστηκαν αμφιβολίες για την 
ανεξαρτησία σας με δεδομένο ότι μέχρι πρότινος 
κατείχατε την κυβερνητική θέση του Γενικού 
Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής. Πώς απα-
ντάτε;
ΑΠ: Κατανοώ και σέβομαι τις επιφυλάξεις της αντιπολίτευσης 
και σε καμία περίπτωση δεν θέλω να τις σχολιάσω ή να μπω 
σε αντιπαράθεση. Εκτιμώ, όμως, ότι η κριτική σε πρόσωπα 

και πράξεις  πρέπει να γίνεται στα δείγματα γραφής που δίνει 
ο καθένας και όχι σε υποθέσεις που προκαταβολικά προεξο-
φλούν το αποτέλεσμα. Αν μου επιτρέπεται ένα γενικό σχό-
λιο, θεωρώ ότι η ανεξαρτησία στηρίζεται στην αξιολόγηση 
αποφάσεων και επιλογών με την χρήση αναλυτικών, κοινά 
αποδεκτών εργαλείων και δεν ταυτίζεται με τις ιδεολογικές 
και πολιτικές αφετηρίες.
EΡ: Πώς γίνεται όμως να κρίνετε αντικειμενικά τη 
δημοσιονομική πολιτική, ενώ έχετε συμμετάσχει ο 
ίδιος στον σχεδιασμό της;
ΑΠ: Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ως συντονιστής του Γρα-
φείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή θα κληθώ 
φέτος να αξιολογήσω την εκτέλεση του προϋπολογισμού 

2018, τις τυχόν αποκλίσεις από τους στόχους, καθώς και το 
νέο μεσοπρόθεσμο και όχι την ίδια την κατάρτιση του προ-
ϋπολογισμού, ο οποίος άλλωστε έχει ήδη συζητηθεί και ψη-
φιστεί από την Βουλή. Στο πλαίσιο αυτό δεν αντιλαμβάνομαι 
στοιχεία ασυμβίβαστου μεταξύ του παλιού με τον νέο μου 
ρόλο. Άλλωστε, η θητεία μου επί δυόμιση χρόνια στο Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους, δηλαδή στο κέντρο της διαχείρισης 
του δημόσιου χρήματος, μου προσέφερε μια πολύτιμη γνώ-
ση και εμπειρία για την άσκηση της δημοσιονομικής πολιτι-
κής σε πραγματικές συνθήκες. Η εμπειρία αυτή ευελπιστώ να 
φανεί χρήσιμη στο έργο του Γραφείου.

Σταδιακή άρση των αδικιών, ενίσχυση των κατώτερων 
στρωμάτων, αλλά πλέον και της μεσαίας τάξης, λόγω των 
περισσότερων βαθμών ελευθερίας που θα έχουμε, προα-
ναγγέλλει από τον Αύγουστο με τη λήξη του προγράμμα-
τος, ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, σε 
συνέντευξή του που θα δημοσιευθεί στην «Real news» 
της Κυριακής. Ωστόσο, προειδοποιεί ότι η κυβέρνηση δεν 
σκοπεύει να εκτροχιάσει δημοσιονομικά τη χώρα «ώστε 
να επιστρέψουμε στο στρεβλό περιβάλλον που υπήρχε 

πριν από το 2008». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπουργός 
Οικονομικών στη συνέντευξή του κάνει επίσης λόγο για 
ελαφρύνσεις, εντός του 2018, σε ελεύθερους επαγγελμα-
τίες και απασχολούμενους, ενώ τάσσεται υπέρ του να συ-
μπεριληφθεί στο εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο η αύξηση του 
κατώτατου μισθού.
«Η κυβέρνησή μας έχει ένα σχέδιο που είναι αξιόπιστο και 
προς τα έξω και προς τα μέσα», τονίζει χαρακτηριστικά και 
διαμηνύει πως «όσο πιο καθαρή η έξοδος, τόσο πιο καθα-

ρό το σήμα προς τα έξω, αλλά και προς τα μέσα, ότι πρέπει 
να υπάρχει εμπιστοσύνη στο ελληνικό πολιτικό σύστημα, 
στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και στην κοινωνία γενικό-
τερα ότι μπορούν να σταθούν στα πόδια τους».
Τέλος, ερωτώμενος για τον χρόνο των εκλογών απαντά 
πως «Όχι μόνο θα εξαντλήσουμε την κοινοβουλευτική 
θητεία, αλλά θα ζητήσουμε και την εντολή για να συνεχί-
σουμε»

ALPHA BANK:ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΛΣΤΑΤ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΕ ΦΑΣΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΟ 2017

«Η ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟΔΡΟΜΟΣ», ΤΙ ΔΗΛΩΝΕΙ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο 
ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ

ΤΙ ΕΙΠΕ ΣΕ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΤΟΥ ΣΤΗ «REAL NEWS», Ο ΕΥΚΛ. ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ
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Κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου την Πα-
ρασκευή 9/03, ο Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης Φάμελλος απάντησε 
στις επίκαιρες ερωτήσεις για θέματα διαχείρισης απορριμ-
μάτων και βιομηχανικών αποβλήτων, του Βουλευτή του 
ΚΚΕ, Νίκου Καραθανασόπουλου, με θέμα τη δημιουργία 
Χώρου Υγειονομικής Ταφής Επικίνδυνων Αποβλήτων 
(ΧΥΤΕΑ) στη Μεγαλόπολη, και της Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, 
Εύης Καρακώστα, σχετικά με την αποκατάσταση του Χώ-
ρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Σχιστού. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ ο Σωκράτης Φάμελλος, απα-
ντώντας στην πρώτη ερώτηση, δήλωσε: «Εφιάλτης είναι 
αυτό που μέχρι τώρα ζούσε η Ελλάδα, με τις ανεξέλεγκτες 
χωματερές και την απουσία μονάδων διαχείρισης επικιν-
δύνων, γιατί όλα τα επικίνδυνα απόβλητα παρέμεναν στις 
αυλές των εργοστασίων, θίγοντας την υγεία των εργαζο-
μένων, τις κατοικίες των οικογενειών που ζουν κοντά στις 
περιοχές των εργοστασίων και συνολικά το περιβάλλον. Η 
παράνομη διαχείριση επικινδύνων αποβλήτων, που μέχρι 
τώρα γινόταν στην Ελλάδα, ήταν το μεγάλο πρόβλημα και 
ο εφιάλτης».

Ειδικότερα, ο Σωκράτης Φάμελλος σημείωσε ότι η εφαρ-
μογή Σχεδίου Διαχείρισης Επικινδύνων Αποβλήτων, πέρα 
από τα πρόστιμα από τα οποία θα γλιτώσει τη χώρα, θα 
δώσει τη δυνατότητα και στους εργαζόμενους να εργά-
ζονται με ασφάλεια, να υπάρχει βιομηχανική παραγωγή 
και βιομηχανική εργασία, αλλά και οι κάτοικοι κοντά στα 
εργοστάσια να ζουν με ασφάλεια και να έχουν πρόοδο και 
προοπτική. Όσο δε αφορά στη Μεγαλόπολη, ο Αν. ΥΠΕΝ 
υπενθύμισε ότι υπήρχε από το 2011 μια Κοινή Υπουργική 
Απόφαση για την έγκριση περιβαλλοντικών όρων σχετικά 
με την κατασκευή και λειτουργία χώρου διαχείρισης βιο-
μηχανικών αποβλήτων. Όπως είπε, δεν προβλεπόταν σε 
αυτήν η μεταφορά επικινδύνων ή μη βιομηχανικών απο-
βλήτων από άλλες περιοχές, αλλά μόνο η διαχείριση των 
αποβλήτων αμιάντου από παλαιότερες μονάδες της ΔΕΗ, 
άρα απόβλητα της περιοχής που θα διατίθεντο υγειονο-

μικώς, προς όφελος της εργασίας. Επιπλέον, επεσήμανε 
ότι η κατασκευή του έργου αυτού δεν πραγματοποιήθηκε 
και οι ποσότητες αμιάντου της ΔΕΗ μεταφέρθηκαν εκτός 
Ελλάδος. Άρα διατέθηκαν με τον τρόπο που προβλέπει η 
νομοθεσία.
Συνεχίζοντας την τοποθέτησή του ο Σωκράτης Φάμελ-
λος υπογράμμισε ότι στην Πελοπόννησο υπάρχει και ένα 
ευρύτερο θέμα υποδομών απορριμμάτων, με κυριότερο 
πρόβλημα τις χωματερές, ενώ ανέφερε την παρέμβαση 
της κυβέρνησης ώστε να βελτιωθεί το πλαίσιο του δια-
γωνισμού ΣΔΙΤ και να ενισχυθεί η ανακύκλωση με οφέλη 
στους ΟΤΑ από την πώληση των ανακυκλωσίμων τους, 
όπως προβλέπεται από πρόσφατο νόμο, με συνέπεια τη 
μείωση του κόστους διαχείρισης. «Με πρωτοβουλία της 
αυτοδιοίκησης και σεβόμενοι τη δική της αρμοδιότητα 
στη διαχείριση απορριμμάτων, τροποποιήσαμε και βελ-
τιώσαμε τη συμφωνία για τα έργα κεντρικής διαχείρισης 
και έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να πούμε στους πολίτες 
της Πελοποννήσου ότι κλείνουν οριστικά την πόρτα στο 
παρελθόν των χωματερών».
Τέλος, αναφερόμενος στα λιγνιτωρυχεία της Μεγαλόπο-
λης, είπε ότι η ΔΕΗ έχει καταβάλει όλες τις αποζημιώσεις 
και προωθεί την αποκατάσταση των εδαφών προς όφελος 
της τοπικής κοινωνίας, ενώ στις περιοχές των αποθέσεων 
και των ορυχείων έχουν ολοκληρωθεί οι δενδροφυτεύσεις 
180.000 δένδρων και έχουν δοθεί σε αγρότες, αντί συμ-
βολικού τιμήματος, αρκετές χιλιάδες στρέμματα. Δηλαδή, 
υπάρχει μια συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, ώστε 
μέσα από την αποκατάσταση των λιγνιτικών πεδίων να 
ενισχυθεί ο πρωτογενής τομέας.
«Σε κάθε περίπτωση, η διαχείριση των απορριμμάτων δεν 
είναι ένα εύκολο θέμα», κατέληξε ο Αν. ΥΠΕΝ. Είναι ένα 
θέμα που απαιτούσε πολιτική βούληση και οικονομική ενί-
σχυση, μέσω δημοσίων επενδύσεων. Εμείς υποστηρίζου-
με ότι τα απορρίμματα είναι τοπικός πόρος και υπεύθυνη 
να τα διαχειριστεί είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο 
την ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών».
Στη συνέχεια ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, απαντώ-
ντας στη Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Εύη Καρακώστα, σχετικά 
με την αποκατάσταση του Χώρου Ανεξέλεγκτης Διάθεσης 
Αποβλήτων (ΧΑΔΑ) Σχιστού, σημείωσε ότι όντως η απο-
κατάσταση του ΧΑΔΑ δεν έγινε από τον ρυπαίνοντα την 
περιοχή την περίοδο 1979 – 1999, όταν γινόταν απόρριψη 
φωσφογύψου, αλλά την ανέλαβε ο σύνδεσμος των Δήμων 
της περιοχής. «Καλώς έκανε ο σύνδεσμος των Δήμων και 
ανέλαβε την αποκατάσταση και καλώς κάνει και η πολιτεία 
και η περιφέρεια και χρηματοδοτούν σήμερα την ολοκλή-
ρωση του έργου», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Η 
λογική διαχείρισης όπου ο ρυπαίνων δεν πληρώνει, αλλά 

ρυπαίνει και φεύγει και τον καλύπτει η πολιτεία είναι ένα 
από τα στοιχεία της κακοδαιμονίας της ελληνικής πολιτι-
κής, που μας έφερε μέχρι εδώ σήμερα, στη μεγάλη κρίση 
που ζήσαμε και πληρώνει όλος ο ελληνικός λαός».
Συγκεκριμένα, για την περιοχή του Σχιστού υπάρχει εγκε-
κριμένη μελέτη και σχέδιο αποκατάστασης σε τέσσερις φά-
σεις, έχουν ολοκληρωθεί οι τρεις φάσεις και από το μέχρι 
σήμερα έργο δεν τίθεται αυτή τη στιγμή κανένα πρόβλημα 
ασφάλειας, δημόσιας υγείας ή οτιδήποτε άλλο και αυτό εί-
ναι κάτι που πρέπει να είναι σαφές στην τοπική κοινωνία. 
«Υλοποιούνται ειδικά προγράμματα παρακολούθησης και 
γίνεται monitoring στην περιοχή και για τις καθιζήσεις και 
για το βιοαέριο και για τον υδροφορέα και από την Ελληνι-
κή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας», τόνισε ο Αν. ΥΠΕΝ.
Και συμπλήρωσε: «Θεωρούμε ολοκληρωμένη κατά τα τρία 
τέταρτα την αποκατάσταση και υπολείπεται το ένα τέταρ-
το. Γνωρίζω ότι αρχειοθετήθηκε η αίτηση του συνδέσμου 
των Δήμων για την ολοκλήρωση της τέταρτης φάσης και 
κρίθηκε ότι η περιοχή αυτή αντιστοιχεί σε ανενεργό λατο-
μείο. Αυτό που χρειάζεται να πούμε κι εμείς, γιατί πρέπει να 
πάρουμε την πολιτική ευθύνη, είναι ότι το περιβαλλοντικό 
πρόβλημα της μη ολοκλήρωσης της αποκατάστασης στο 
Σχιστό δεν αρχειοθετείται. Άρα, πρέπει να ολοκληρωθεί. 
Σήμερα έχουμε όλοι την υποχρέωση να αποκαταστήσουμε 
τον ΧΑΔΑ Σχιστού».
Εφόσον, λοιπόν, υπάρχει και η χρηματοδότηση και ο φο-
ρέας διατίθεται να ολοκληρώσει την αποκατάσταση, «θε-
ωρούμε ότι το έργο πρέπει να βγει από το αρχείο και να 
ολοκληρωθεί με βάση την μελέτη αποκατάστασης της ΚΥΑ 
50910. Αυτό είναι ένα κομβικό ζήτημα για το οποίο πρέπει 
να συνεργαστούμε με το Υπουργείο Εσωτερικών και την 
Αποκεντρωμένη. Διότι, η αρμόδια υπηρεσία για την αδειο-
δότηση είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής. Εμείς, 
ως ΥΠΕΝ, θα συνηγορήσουμε και θα πιέσουμε προς αυτή 
την κατεύθυνση ολοκλήρωσης της αποκατάστασης». 
«Το ζήτημα του ΧΑΔΑ Σχιστού είναι ένα ανοικτό θέμα και 
πρέπει να κλείσει», είπε ολοκληρώνοντας την απάντησή 
του ο Αν. ΥΠΕΝ, προσθέτοντας ότι πρόκειται για πολύ 
σημαντικό χώρο, κοντά στην πρωτεύουσα, που πρέπει να 
αποδοθεί στην τοπική κοινωνία. Η ολοκλήρωση της απο-
κατάστασης και η απόδοση του χώρου στο περιβάλλον θα 
είναι η απόδειξη ότι τα πράγματα στη χώρα μπορούν να 
γίνονται κι αλλιώς, να γίνονται σωστά».

ΑΝ. ΥΠΕΝ Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: “ΚΛΕΙΝΟΥΜΕ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΣΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ ΤΩΝ 
ΧΩΜΑΤΕΡΩΝ”
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Με σημαντική άνοδο ξεκίνησαν οι ελληνικές εξαγωγές το 
2018, συνεχίζοντας την πολύ καλή πορεία της περσινής 
χρονιάς όπου κατέγραψαν νέο ρεκόρ εξωστρέφειας. Στα 
θετικά στοιχεία περιλαμβάνεται η ανάπτυξη των εξαγωγών 
προς τις Τρίτες Χώρες και η μείωση του εμπορικού ελλείμ-
ματος, το οποίο περιορίστηκε αισθητά κατά τον πρώτο μήνα 
του έτους. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι ειδικότερα, σύμφωνα 
με ανάλυση του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων και 
του Κέντρου Εξαγωγικών Ερευνών και Μελετών (ΚΕΕΜ), 
επί των προσωρινών στοιχείων της ΕΛ-ΣΤΑΤ, οι εξαγωγές 
συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών τον Ιανουάριο 
του 2018 αυξήθηκαν κατά 18,5% και ανήλθαν στα 2,53 δισ. 
ευρώ από 2,14 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017. 
Ανοδικά κινήθηκαν οι εξαγωγές και χωρίς πετρελαιοειδή. 
Συγκεκριμένα, ενισχύθηκαν κατά 19,3% ή κατά 275,5 εκατ. 
ευρώ και έφθασαν στα 1,70 δισ. ευρώ από 1,43 δισ. ευρώ. 
Οι εισαγωγές ενισχύθηκαν οριακά κατά 1,1%, με τη συνολική 
τους αξία να διαμορφώνεται στα 4,52 δισ. ευρώ έναντι 4,47 
δισ. ευρώ κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2017. Εξαιρουμένων 
των πετρελαιοειδών, οι εισαγωγές μειώθηκαν στα 3,13 δισ. 
ευρώ από 3,50 δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 375 εκατ. ευρώ ή 
κατά -10,7%.  Ως αποτέλεσμα των παραπάνω κινήσεων, το 

εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε σημαντικά τον Ιανουάριο του 
2018 κατά -14,8%, στα 1,98 δισ. ευρώ από 2,32 δισ. ευρώ 
τον αντίστοιχο μήνα του 2017. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το 
εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε στα -1,43 δισ. ευρώ από -2,08 
δισ. ευρώ, δηλαδή κατά 650,7 εκατ. ευρώ, ή κατά -31,3%. 
Οι οιωνοί για την εξέλιξη των ελληνικών εξαγωγών τη φετι-
νή χρονιά, όπως δείχνουν και τα πρώτα αποτελέσματα, είναι 
κάτι περισσότερο από θετικοί. Κρίσιμο βεβαίως ρόλο στην 
πορεία των εξαγωγών θα διαδραματίσει και η γεωπολιτι-
κή κατάσταση που θα επικρατήσει στην ευρύτερη περιοχή 
καθώς είναι γνωστό ότι η οικονομία μας είναι ευάλωτη σε 
εξωγενείς παράγοντες, οικονομικής και γεωπολιτικής φύσης.
Ωστόσο, όπως έχει επισημάνει ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος 
Εξαγωγέων, είναι ανάγκη η Πολιτεία να στηρίξει έμπρακτα 
το έργο των εξαγωγικών επιχειρήσεων, διευκολύνοντας το 
έργο τους. Ιδιαίτερη έμφαση πρέπει να δοθεί στην αποκλι-
μάκωση της φορολογίας και στην πλήρη και οριστική άρση 
των capital controls, τα οποία εξακολουθούν να εμποδίζουν 
την προσπάθεια επέκτασης των Ελλήνων εξαγωγέων στο 
εξωτερικό. 
Η πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφική περιοχή
Όσον αφορά στην πορεία των εξαγωγών ανά γεωγραφικές 

περιοχές τον Ιανουάριο, παρατηρείται σημαντική άνοδος 
προς όλους τους προορισμούς. Έτσι, η συνολική αξία των 
εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών, 
είναι αυξημένη τόσο προς τις Χώρες της ΕΕ (+13,7%) όσο 
και προς τις Τρίτες Χώρες (+24,1%).
Παρόμοια είναι η εικόνα όταν εξαιρεθούν τα πετρελαιοειδή, 
με τις εξαγωγές να καταγράφουν άνοδο τόσο προς τις Χώρες 
της ΕΕ (+17,3%) όσο προς τις Τρίτες Χώρες (+24,3%). 
Αναφορικά με το ποσοστό των εξαγωγών που κατευθύνο-
νται στις αγορές των κρατών-μελών, συμπεριλαμβανομέ-
νων των πετρελαιοειδών, αυτό διαμορφώθηκε στο 51,6% 
από 53,8% τον Ιανουάριο του 2017 ενώ το μερίδιο των 
εξαγωγών προς τις Τρίτες Χώρες αυξήθηκε στο 48,4% από 
46,2%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή, το μερίδιο διαμορφώνεται 
στα επίπεδα του 70%-30% υπέρ των κρατών μελών της ΕΕ.
Σχετικά με τις μεγάλες κατηγορίες προϊόντων, τον πρώτο 
μήνα του 2018 μόλις ένας κλάδος εμφάνισε αρνητικό πρό-
σημο. Πρόκειται για τα ποτά-καπνός, ο οποίος υποχώρησε 
ελαφρώς κατά 1,1%. Οι υπόλοιποι κλάδοι κατέγραψαν άνο-
δο, με κάποιους να σημειώνουν αξιόλογη αύξηση, όπως τα 
λάδια (+106,5%), τα βιομηχανικά (+38,7%), τα διάφορα 
βιομηχανικά (+24,1%) και τα χημικά (+15,7%).

Η Frankfurter Rundschau, με αφορμή την εν εξελίξει Διεθνή 
Έκθεση Τουρισμού ΙΤΒ του Βερολίνου δημοσιεύει δηλώσεις 
εκπροσώπων τουριστικών ομίλων και συνδέσμων, που 
προβλέπουν άλλο ένα «εκρηκτικό τουριστικό » καλοκαίρι, 
ειδικά για την Ελλάδα, αλλά και την Ισπανία. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
γρέφιε ότι σύμφωνα με τον Γερμανικό Τουριστικό Σύνδεσμο 

DRV μάλιστα, στην παρούσα φάση τα ελληνικά νησιά είναι ο 
δημοφιλέστερος τουριστικός προορισμός των Γερμανών, με 
τις κρατήσεις να ξεπερνούν ακόμη και εκείνες για τις ισπανι-
κές Βαλεαρίδες Νήσους (Μαγιόρκα, Ίμπιζα κα.).
«Για τους γερμανούς τουρίστες η Ισπανία και η Ελλάδα είναι 
οι απολύτως top προορισμοί. Και οι δύο χώρες αναμένουν 

μια εξαιρετική τουριστική σεζόν. Και η Τουρκία όμως ανα-
κάμπτει σύμφωνα με την Frankfurter Rundschau. «Δεν απο-
κλείεται αυτή τη χρονιά να επισκεφτούν την Τουρκία και πάλι 
περισσότεροι τουρίστες, καθώς οι πολιτικές εντάσεις εχουν 
μειωθεί», γράφει η γερμανική εφημερίδα.

Ενισχύεται σημαντικά η τουριστική ζήτηση της Ελλάδα από 
τη Γερμανία, σύμφωνα με στοιχεία από τις επαφές και δια-
πραγματεύσεις της υπουργού τουρισμού Έλενας Κουντουρά, 
με παράγοντες της γερμανικής ταξιδιωτικής βιομηχανίας, τα 
οποία δείχνουν διψήφια αύξηση 25-40% των προκρατήσεων. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κυρίαρχο στοιχείο των συζητήσεων 
της υπουργού ήταν η διαπίστωση όλων ότι η Ελλάδα σταθε-
ρά αυξάνει το τουριστικό της μερίδιο και πρωταγωνιστεί στις 
δημοφιλέστερες επιλογές προορισμού των Γερμανών ταξιδιω-
τών. Το 2018 αναμένεται ακόμη μεγαλύτερη αύξηση από το 
2017, χρονιά κατά την οποία είχαμε 3,7 εκατομμύρια αφίξεις 

Γερμανών στη χώρα μας, σημειώνοντας άνοδο 18,1%. Η κ. 
Κουντουρά που επισκέφθηκε τη Διεθνή Τουριστική ‘Εκθεση 
ΙΤΒ στο Βερολίνου, συναντήθηκε με τον διευθύνοντα σύμβου-
λο του ομίλου TUI, Friedrich Joussen και τον Thomas Ellerbeck, 
μέλος της εκτελεστικής επιτροπής και συζήτησαν τις προοπτι-
κές για την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. 
Επίσης, είχε επαφές με τον διευθύνοντα σύμβουλο του ομίλου 
της Thomas Cook, Peter Fankhauser, με τους επικεφαλής της 
JET2 , καθώς επίσης και με ηγετικά στελέχη των Alltours, Der 
Touristik, FTI, Schauinsland Reisen, Studiosus Reisen, και των 
αεροπορικών εταιρειών Condor και Germania Airlines και πέ-

τυχε οι μεγάλοι τουριστικοί -ταξιδιωτικοί όμιλοι και οι αεροπο-
ρικές εταιρείες, να διευρύνουν τα προγράμματά τους για την 
Ελλάδα και να εντάξουν νέους ελληνικούς προορισμούς. Επι-
πλέον, η υπουργός τουρισμού συναντήθηκε με τον πρόεδρο 
της Ένωσης ταξιδιωτικών γραφείων Γερμανίας DRV, Norbert 
Fiebig με τον οποία συζήτησαν την προοπτική να διεξαχθεί 
στην Ελλάδα το ετήσιο συνέδριο της DRV και είχε συνεργασία 
με τη διοίκηση της ομοσπονδιακής Ένωσης της τουριστικής βι-
ομηχανίας της Γερμανίας BTW, με θέμα την ετήσια Γερμανική 
Διάσκεψη για τον Τουρισμό (Tourismusgipfel).

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΞΑΓΩΓΕΣ ΤΟΥ 2018 

FRANKFURTER RUNDSCHAU: ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ “ΕΚΡΗΞΗ” ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

H ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΑΥΞΑΝΕΙ ΤΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΗΣ ΜΕΡΙΔΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΝΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΔΗΜΟΦΙΛΕΣΤΕΡΟΥΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΡΜΑΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΩΤΩΝ
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Θετικός σε διορθωτικές παρεμβάσεις στο νόμο 4412/2016 για 
τα δημόσια έργα και προμήθειες, ώστε να αντιμετωπιστούν τυ-
χόν δυσλειτουργίες, δήλωσε πως είναι ο υπουργός Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων, Χρήστος Σπίρτζης. Απέκλεισε όμως με 
κατηγορηματικό τρόπο εκπτώσεις στα θέματα διαφάνειας και επι-
στροφή σε πρακτικές του παρελθόντος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
τις δηλώσεις αυτές, ο κ. Σπίρτζης έκανε σε συνάντηση εργασίας 
που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, παρουσία δεκάδων 
δημάρχων της Αττικής, με αντικείμενο θέματα της Αυτοδιοίκησης 
που άπτονται του υπουργείου Υποδομών. Την πρωτοβουλία της 
κοινής συνάντησης υπουργού και δημάρχων είχε η Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), στα γραφεία και της οποίας έγινε. 
Την Παραασκευή  εξάλλου, ο υπουργός κατέθεσε στη Βουλή δυο 
τροπολογίες στον σχετικό νόμο. Η πρώτη αφορά την τροποποίη-
ση παραγράφου του άρθρου 118 περί απευθείας αναθέσεων από 
ορεινούς και νησιωτικούς δήμους. Ειδικότερα, θα προβλέπεται 
πως σε περίπτωση που δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τρεις 
υποψηφίους αναδόχους να ενταχθούν στο μητρώο, ο δήμος θα 
μπορεί να προβεί σε απευθείας ανάθεση έργου, χωρίς να προηγη-
θεί η διαδικασία της ηλεκτρονικής κλήρωσης. Η δεύτερη αφορά 

τροποποίηση άρθρων προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα σε 
δήμους να συνάψουν προγραμματικές συμβάσεις με φορείς της 
γενικής κυβέρνησης, για την υλοποίηση δημόσιων έργων. Στην 
τοποθέτησή του, αλλά και στις απαντήσεις που έδωσε στα ερωτή-
ματα που έθεσαν οι δήμαρχοι, ο κ. Σπίρτζης αναφέρθηκε στις νο-
μοθετικές πρωτοβουλίες που έχουν αναληφθεί, ή βρίσκονται στο 
στάδιο της επεξεργασίας για την αντιμετώπιση των παθογενειών 
στον τομέα αυτό - παθογενειών, που όπως είπε, έχουν εκτός των 
άλλων και αρνητικές επιπτώσεις στην αναπτυξιακή πορεία της 
χώρας. Ο κ. Σπίρτζης υπογράμμισε ότι ο νόμος έγινε σύμφωνα 
με τις κοινοτικές Οδηγίες που ισχύουν, και οι οποίες θα πρέπει να 
ληφθούν υπόψη στις όποιες αλλαγές τυχόν γίνουν. Ιδιαίτερα αιχ-
μηρός υπήρξε ο υπουργός για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, και 
με αφορμή την πρόσφατη θετική γνωμοδότησή της για τις «τε-
ράστιες εκπτώσεις» όπως είπε, που δίδονται στους διαγωνισμούς 
μελετών και έργων. Οι μεγάλες εκπτώσεις, ανέφερε, γίνονται σε 
βάρος της ποιότητας των έργων. Ο κ. Σπίρτζης χαρακτήρισε με-
γάλο λάθος την κατάργηση των ΤΥΔΚ (Τεχνικές Υπηρεσίες των 
πρώην κρατικών Περιφερειών). Ο υπουργός απέδωσε επίσης 
πολλές από τις αιτιάσεις της Αυτοδιοίκησης σχετικά με τον νόμο, σε 

ελλιπή ενημέρωσή των στελεχών της. Ο κ. Σπίρτζης αναφέρθηκε 
και στο θέμα των Αστικών Συγκοινωνιών της Αττικής, όπου είπε 
ότι υπάρχει έλλειψη οδηγών και ζήτησε σ  ́αυτό τη συμβολή της 
Αυτοδιοίκησης. Ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ και δήμαρχος Νικαίας-Ρέ-
ντη, Γιώργος Ιωακειμίδης, επισήμανε τις μεγάλες ελλείψεις σε 
προσωπικό που έχουν και οι δικοί τους δήμοι λόγω των μνημο-
νιακών περιορισμών. Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων 
Ελλάδας, Γιώργος Πατούλης, σημείωσε ότι οι τροποποιήσεις που 
έγιναν πρόσφατα στο ν. 4412/2016 είναι σε θετική κατεύθυνση 
και διευκολύνουν την επιτάχυνση των διαδικασιών, ωστόσο 
πρόσθεσε, εκκρεμούν ζητήματα που χρήζουν άμεσης επίλυσης, 
όπως η επαναφορά της διάταξης περί απευθείας ανάθεσης μελε-
τών. «Θέλουμε διαφάνεια στη διαδικασία εκτέλεσης των έργων, 
αλλά όχι εις βάρος της ταχύτητας και της ευελιξίας. Ο διάλογος 
θα συνεχιστεί με στόχο να μην χάνεται πλέον ούτε ένα ευρώ από 
τα κονδύλια που προορίζονται για την ανάπτυξη των τοπικών 
κοινωνιών», τόνισε χαρακτηριστικά, ο κ. Πατούλης. Αρκετοί δή-
μαρχοι έθεσαν και θέματα συνεργασίας με τις Κτιριακές Υποδομές 
(ΚΤΥΠ ΑΕ, πρώην ΟΣΚ) , με αποτέλεσμα να μην προβούν σε έργα 
στα σχολεία.

Σε ποσοστό 68% έχει φτάσει  κατασκευή του έργου της επέκτασης 
του Μετρό προς Πειραιά με τις σήραγγες να έχουν ολοκληρωθεί 
ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται η τοποθέτηση των σιδηροδρομικών 
γραμμών.Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με ανακοίνωση της 
ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, στους σταθμούς «ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ», «ΚΟΡΥΔΑΛ-
ΛΟΣ», «ΝΙΚΑΙΑ» και «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ» έχουν ολοκληρωθεί 
οι φέροντες οργανισμοί και βρίσκονται σε εξέλιξη τα αρχιτεκτονι-
κά τελειώματα και η εγκατάσταση των ηλεκτρομηχανολογικών 
συστημάτων. Στα «ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ» βρίσκεται σε εξέλιξη ο φέρων 
οργανισμός του σταθμού. Στον σταθμό «ΠΕΙΡΑΙΑΣ» έχουν επιλυθεί 
όλα τα τεχνικά προβλήματα και έχουν ολοκληρωθεί οι διαφραγμα-
τικοί τοίχοι. Παράλληλα βρίσκεται σε εξέλιξη η γενική εκσκαφή του 
σταθμού και η τοποθέτηση των μεταλλικών αντηρίδων. Οι τρείς 
πρώτοι σταθμοί («ΑΓ. ΒΑΡΒΑΡΑ», «ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ» και «ΝΙΚΑΙΑ») 
έχει προγραμματιστεί να τεθούν σε λειτουργία έως 30/06/2019 

ενώ οι υπόλοιποι σταθμοί («ΜΑΝΙΑΤΙΚΑ», «ΠΕΙΡΑΙΑΣ» και «ΔΗ-
ΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ») αναμένεται να τεθούν σε λειτουργία το αργό-
τερο έως 30/06/2021. 

Έργο Τραμ  
Οι εργασίες για την κατασκευή του τροχιοδρόμου της επέκτασης 
του ΤΡΑΜ στον Πειραιά καθώς και των αναπλάσεων των προσκεί-
μενων και απέναντι πεζοδρομίων των δρόμων που διέρχεται το 
Τραμ έχουν ολοκληρωθεί σε ποσοστό 95% έχοντας αναβαθμίσει 
το αστικό περιβάλλον του εμπορικού κέντρου της πόλης Πειραιά.
Σ  ́αυτή τη φάση βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες στην τερματι-
κή στάση «Ακτή Ποσειδώνος» (λιμάνι) καθώς και στον κόμβο ακτή 
Ποσειδώνος – Ακτή Μιαούλη – Εθν. Αντιστάσεως και αναμένεται 
να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Απριλίου. 
Στο τελευταίο τμήμα του τροχιοδρόμου στην Βασ. Γεωργίου, 

από την οδό Φίλωνος έως Εθν. Αντιστάσεως, βρίσκεται σε πλήρη 
εξέλιξη αρχαιολογική ανασκαφή μετά το τέλος της οποίας θα ολο-
κληρωθούν οι εργασίες του τροχιοδρόμου στο σύνολό τους. Όπως 
αναφέρεται στην ανακοίνωση της Αττικό Μετρό, με εξαίρεση το 
υπολειπόμενο 5% των εργασιών του τροχιοδρόμου του Τραμ, η 
καθυστέρηση του οποίου, εν πολλοίς οφείλεται σε μη αναμενόμε-
να αρχαιολογικά ευρήματα στην περιοχή του Τινάνειου Κήπου, η 
πρόοδος των εργασιών σε Τραμ και Μετρό βρίσκεται σε πλήρη 
συμφωνία με τα επικαιροποιημένα ρεαλιστικά χρονοδιαγράμματα.
-Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρατείνεται έως και την ερχόμενη Τε-
τάρτη 14 Μαρτίου η διακοπή κυκλοφορίας των συρμών του τραμ, 
στο τμήμα Σύνταγμα - Λεωφ. Βουλιαγμένης, λόγω παράτασης 
των εργασιών πλήρους αναβάθμισης της αποβάθρας στη στάση 
«Σύνταγμα».

Σε προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού προχωρά η ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ ΑΕ. Σύμφωνα με απόφαση που υπεγράφη από τον διευ-
θύνοντα σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ καθηγητή Φίλιππο Τσαλίδη 
η καταληκτική ημερομηνία υποβολής βιογραφικών είναι η 31η 
Μαρτίου.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ θα γίνονται δεκτές μόνο 
ηλεκτρονικές αιτήσεις. Οι αιτήσεις θα συνοδεύονται από συνο-
δευτική επιστολή (στην Αγγλική γλώσσα. Οι ενδιαφερόμενοι 
υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν το βιογραφικό τους, στην 
Αγγλική γλώσσα, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο:recruitment@
trainose.gr. Μεταξύ άλλων οι προσλήψεις αφορούν: Στη Διεύ-
θυνση Λειτουργίας, Τέσσερις (4) Μηχανολόγους Μηχανικούς, 
Δύο (2) Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς. Στη Διεύθυνση Στρατη-

γικού Σχεδιασμού. Έναν (1) Μηχανολόγο Μηχανικό, ή Πτυχι-
ούχο Οικονομικών/ Χρηματοοικονομικών/ Μαθηματικών, με 
εξειδίκευση στην Επιχειρησιακή Έρευνα. Έναν (1) πτυχιούχο 
Πανεπιστημίου στα Χρηματοοικονομικά με εξειδίκευση στον 
Τραπεζικό και Χρηματοπιστωτικό τομέα. Έναν (1) Μηχανολόγο 
Μηχανικό, ή Πτυχιούχο Οικονομικών/ Χρηματοοικονομικών/ 
Μαθηματικών με εξειδίκευση στη Διαχείριση Κινδύνων. Στη 
Διεύθυνση Επιβατικών Μεταφορών. Έναν (1) Πτυχιούχο Πανε-
πιστημίου στο Μάρκετινγκ. Στο Τμήμα Πληροφορικής. Δύο (2) 
Junior Προγραμματιστές. Έναν (1) Επιχειρησιακό Αναλυτή. Έναν 
(1) Junior Διαχειριστή Βάσης Δεδομένων Οι υποψήφιοι χρειάζε-
ται, επίσης, να πληρούν και τα παρακάτω τυπικά προσόντα. Οι 

άντρες υποψήφιοι πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές 
τους υποχρεώσεις ή να έχουν νόμιμη απαλλαγή από αυτές (είναι 
απαραίτητη η προσκόμιση Πιστοποιητικού Στρατολογίας). Να 
μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα ή να διώκονται για κακούρ-
γημα ή πλημμέλημα που συνεπάγεται στέρηση των πολιτικών 
τους δικαιωμάτων (είναι απαραίτητη η προσκόμιση Ποινικού 
Μητρώου). Να είναι κάτοχοι πτυχίου αγγλικής, επιπέδου Β2 
(καλή γνώση) ή επιπέδου C2 (άριστη γνώση). H γνώση ιταλικής 
(επιπέδου Β2 ή C2 επιθυμητή).

ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 4412/2016 ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΑΝ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΤΟ 68% ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΠΡΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ
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Η μείωση των δημοτικών τελών για επιχειρήσεις που 
βρίσκονται εντός επιχειρηματικών πάρκων ήταν το 
αντικείμενο της συνάντησης που είχε την Παρασκευή 
o υπουργός Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης και ο πρό-
εδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητήριων Ελλάδος 
Κωνσταντίνος Μίχαλος. Όπως ανέφερε ο υπουργός, 
η μεθοδολογία προσδιορισμού και διαχείρισης των 
ανταποδοτικών τελών είναι ένα θέμα με το οποίο ήδη 
ασχολείται το υπουργείο και επιφυλάχθηκε να επανέλθει, 
αφού εξελιχθεί ο διάλογος με την αυτοδιοίκηση και σε 
κάθε περίπτωση με το υπουργείο Οικονομίας που είναι 
συναρμόδιο υπουργείο για το θέμα αυτό. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ στη συνάντηση συζητήθηκαν με λεπτομέρεια, 
όλες οι πτυχές της πρότασης νόμου που πρόσφατα κα-
τατέθηκε στην κυβέρνηση από την ΚΕΕ, με αντικείμενο 
τη δημιουργία ενός νέου πλαισίου δημιουργικής συνερ-
γασίας μεταξύ επιχειρήσεων και ΟΤΑ Α’ Βαθμού, για τα 
Δημοτικά Τέλη. Η πρόταση της ΚΕΕ αποσκοπεί στη δια-
φύλαξη του ανταποδοτικού χαρακτήρα των δημοτικών 
τελών και τη δυναμική μείωση τους όπου αυτό είναι εφι-
κτό και σε κάθε περίπτωση την παροχή υπηρεσιών υψη-
λής ποιότητας.Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την σύναψη 
προγραμματικών συμβάσεων μεταξύ Φορέων Διαχείρι-
σης Επιχειρηματικών Πάρκων και ΟΤΑ, αρκεί το θεσμικό 
πλαίσιο του Ν.3982/2011 να βελτιωθεί, με σκοπό τα δύο 

μέρη να νοιώσουν ασφάλεια και να προσφύγουν υπο-
χρεωτικά σε συνεργασία, συνεννόηση και συμφωνία. 
Η πρόταση νόμου που είχε συμφωνηθεί παλαιότερα επί 
υπουργίας Λ. Κατσέλη, σύμφωνα με την οποία το 80% 
των δημοτικών τελών πρέπει να αποδίδεται στους φορείς 
διαχείρισης των Πάρκων μέχρις ότου υπογραφεί η σχετι-
κή προγραμματική σύμβαση, είναι μια καλή αρχή για να 
ανοίξει η συζήτηση, όπως πρότεινε ο κ. Μίχαλος. 
Στο πλαίσιο της βελτίωσης του Ν.3982/2011, ειδικά για 
τα δημοτικά τέλη, ο κ. Μίχαλος πρότεινε η διάταξη, βάσει 
της οποίας η χρέωση δημοτικών τελών για τις επιχειρή-
σεις που έχουν εγκατασταθεί εντός Επιχειρηματικού Πάρ-
κου δεν πρέπει να υπερβαίνει τη μέση χρέωση για την 
αντίστοιχη εκτός του Επιχειρηματικού Πάρκου χρήση, να 
επεκταθεί και να συμπεριλάβει και τις επιχειρήσεις που 
βρίσκονται σε αναγνωρισμένες, με ΚΥΑ, άτυπες συγκε-
ντρώσεις. 
Σε μια πολύ γόνιμη και αναλυτική συζήτηση, ο κ. 
Σκουρλέτης αναγνώρισε δίκαιο στην πρόταση της ΚΕΕ, 
θέτοντας ένα πλαίσιο αναγκαίας συνεννόησης και συ-
νεργασιών με την ΚΕΔΕ για την επίτευξη μίας λύσης 
αποτελεσματικής και ταυτόχρονα κοινής αποδοχής. Στο 
πλαίσιο του σχεδιασμού του υπουργείου, αναφέρθηκε σε 
επεξεργασίες που συντελούνται με σκοπό τη διατύπωση 
αρχών για μια σειρά από θέματα της αυτοδιοίκησης, με-

ταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνεται και η μεθοδολογία 
προσδιορισμού και διαχείρισης των ανταποδοτικών τε-
λών. Επιφυλάχθηκε, δε, να επανέλθει, αφού εξελιχθεί ο 
διάλογος με την αυτοδιοίκηση και σε κάθε περίπτωση με 
το υπουργείο Ανάπτυξης που είναι συναρμόδιο υπουρ-
γείο για το θέμα αυτό. 
Ο κ. Μίχαλος γνωστοποίησε το σχεδιασμό της ΚΕΕ να 
επανέλθει στο διάλογο, αφού ολοκληρωθούν σχετικές 
συζητήσεις και διαβουλεύσεις με την ΚΕΔΕ. Στις συζητή-
σεις αυτές θα κατατεθούν και όλες οι ιδέες και προτάσεις 
οργάνωσης των Φορέων Διαχείρισης των Πάρκων. Σκο-
πός αυτών των ιδεών και προτάσεων είναι η υιοθέτηση 
συστημάτων ολοκληρωμένης διαχείρισης των αποβλή-
των εντός των Πάρκων, με σκοπό την εναρμόνιση των 
επιχειρήσεων στην εθνική και κοινοτική νομοθεσία, την 
επίτευξη της μέγιστης περιβαλλοντικής συμμόρφωσης 
και την δραστική μείωση των δημοτικών τελών, που 
μπορεί να επιτευχθεί με την όσο το δυνατόν πιο διευρυ-
μένη χρήση της ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης 
των αποβλήτων των επιχειρήσεων. Ο κ. Μίχαλος συμ-
φωνώντας με το πλαίσιο αρχών και κανόνων γενικότερα 
που έθεσε ο υπουργός, εξέφρασε την αισιοδοξία του για 
το γεγονός ότι ανοίγει ένας δρόμος που μπορεί να οδη-
γήσει στην επίλυση ενός πολύ σοβαρού προβλήματος για 
τις επιχειρήσεις.

Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, ένας από τους πιο δυ-
ναμικούς, ανταγωνιστικούς και εξωστρεφείς κλάδους της 
ελληνικής οικονομίας, ακόμα και στα χρόνια της ύφεσης, δεν 
έπαψε να επενδύει, να καινοτομεί και να αναπτύσσει παρου-
σία στις μεγαλύτερες αγορές του κόσμου και να αυξάνει την 
αξία των εξαγωγών του. ΣΔύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό 
σημείωσε την Παρασκευή  στην ομιλία του στα εγκαίνια της 
Food Expo 2018, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-
λητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρί-
ου Αθήνας, Κωνσταντίνος Μίχαλος.
Όπως είπε, ο κλάδος των τροφίμων και ποτών καλύπτει το 
ένα τέταρτο του συνόλου των ελληνικών μεταποιητικών 
επιχειρήσεων. Αποτελεί το μεγαλύτερο εργοδότη, απασχο-
λώντας πάνω το 28% των εργαζομένων. Είναι ο πρώτος 
σε όρους αξίας παραγωγής και ακαθάριστης προστιθέμενης 
αξίας στον τομέα της μεταποίησης - και βεβαίως, είναι ο 
πρώτος εξαγωγικός κλάδος της χώρας.
Πάνω από 1.200 επιχειρήσεις, 360.000 άμεσα και έμμεσα 
εργαζόμενοι, πάνω από 14 δισεκατομμύρια ευρώ κύκλος 
εργασιών, 4,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε εξαγωγές.
Ο κλάδος των τροφίμων και ποτών, δείχνει το δρόμο, στην 
προσπάθεια ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, όπως 
είπε ο κ Μίχαλος, για τη μετάβαση δηλαδή σε ένα υγιές μο-

ντέλο ανάπτυξης, με όχημα την ποιότητα, την καινοτομία, 
την εξωστρέφεια.
«Ο στόχος αυτός δεν μπορεί να επιτευχθεί αυτόματα. Εμπό-
δια υπάρχουν ακόμη πολλά και για την υπέρβασή τους δεν 
αρκεί η υπερπροσπάθεια εκ μέρους των επιχειρήσεων. Η 
υψηλή φορολογία, η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδό-
τηση, το υψηλό κόστος δανεισμού, το κόστος της ενέργειας: 
είναι προβλήματα που εξακολουθούν να ταλανίζουν το σύ-
νολο των ελληνικών επιχειρήσεων, παρά τα σημάδια ανά-
καμψης της οικονομίας. Και βεβαίως έχουν αφήσει τα σημά-
δια τους και στον κλάδο των τροφίμων και ποτών. Εμείς ως 
επιμελητηριακή κοινότητα, συνεχίζουμε, με τεκμηριωμένες 
προτάσεις, να διεκδικούμε ένα ευνοϊκότερο περιβάλλον» 
σημείωσε ο πρόεδρος.
Ειδικά για τον κλάδο των τροφίμων και ποτών, οι διεκδική-
σεις αφορούν στα εξής:
- Κίνητρα και υποστήριξη για την πραγματοποίηση επενδύ-
σεων στην καινοτομία, στην ασφάλεια και στη διαχείριση 
κινδύνων, στην έρευνα και ανάπτυξη νέων, διαφοροποιημέ-
νων προϊόντων με υψηλή προστιθέμενη αξία.
- Οργανωμένο σχέδιο προβολής του ελληνικού και μεσογει-
ακού διατροφικού προτύπου, με όχημα τα προϊόντα πιστο-
ποιημένης προέλευσης και τα ισχυρά ελληνικά brand names.

- Λειτουργική σύζευξη της γεωργικής παραγωγής με τη 
βιομηχανία τροφίμων, στο πλαίσιο ειδικών συμβολαίων 
συνεργασίας ομάδων παραγωγών, με εθνικές βιομηχανικές 
μονάδες επεξεργασίας ή τυποποίησης.
- Σύνδεση του κλάδου με τον τομέα του τουρισμού. Η προ-
σφορά ποιοτικών και επώνυμων ελληνικών προϊόντων, στο 
πλαίσιο της φιλοξενίας και εστίασης, μπορεί ταυτόχρονα να 
αναβαθμίσει το τουριστικό προϊόν κάθε περιοχής, να στηρί-
ξει τις τοπικές επιχειρήσεις και να ενισχύσει την εξαγωγική 
δυναμική των ελληνικών προϊόντων.
«Τέλος, αυτό που δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι ότι και αυτός 
ο κλάδος αποτελείται στη συντριπτική του πλειοψηφία από 
μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Για την ακρίβεια, το 95% των 
επιχειρήσεων στα τρόφιμα και το 87% στα ποτά, είναι μικρές 
επιχειρήσεις.
Δεν μπορούμε, λοιπόν, να μιλάμε για ουσιαστική ανάπτυ-
ξη του κλάδου προς όφελος της εθνικής οικονομίας, χωρίς 
συγκεκριμένες δράσεις για την ενδυνάμωση των μικρών και 
μεσαίων επιχειρήσεων» κατέληξε ο κ Μίχαλος.

ΕΒΕΑ: ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΤΕΛΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ 

ΕΒΕΑ:  Ο ΚΛΑΔΟΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ, ΔΕΙΧΝΕΙ ΤΟ ΔΡΟΜΟ, ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
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Οι προκλήσεις, με τις οποίες έρχεται αντιμέτωπη η παγκό-
σμια οικονομία και η αγορά εργασίας, βρέθηκαν στο επίκε-
ντρο του συνεδρίου του Economist, με θέμα: «Α world in 
Transition: New Jobs, new skills», που πραγματοποιήθηκε 
την Παρασκευή, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, όπως 
γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Ποιες θα είναι οι νέες δουλειές; Πώς θα εξελιχθεί η τεχνητή 
νοημοσύνη και τι θα σημαίνει για τον άνθρωπο; Ποιος θα 
είναι ο κοινωνικός αντίκτυπος σε μια εποχή που απαιτού-
νται υψηλότερες δεξιότητες από διαιρεμένες κοινωνίες με 
έντονες ανισότητες;», ήταν μερικά από τα ερωτήματα που 
τέθηκαν ήδη από την αρχή του συνεδρίου, από τον σύμ-
βουλο έκδοσης (consultant editor) σύμβουλος έκδοσης 
του Economist και πρόεδρο του συνεδρίου, Τζον Άντριους 
(John Andrews).
Ερωτήματα που, φυσικά, αφορούν την παγκόσμια κοι-
νότητα, αφού κάθε μέρα διαμορφώνεται μία εντελώς νέα 
πραγματικότητα σε σχέση με εκείνη που ίσχυε την προη-
γούμενη.
 
Το «κλειδί» της ευελιξίας και της προσαρμογής στην αλλα-
γή
«Οι δεξιότητες που χρειαζόμαστε είναι εντελώς διαφορε-
τικές απ’ ό,τι μέχρι τώρα» και «η αντίδρασή μας στις εξε-
λίξεις θα είναι η ικανότητά μας να μαθαίνουμε» σημείωσε 
ο Κώστας Αξαρλόγλου, πρύτανης και καθηγητής διεθνών 
επιχειρηματικών σχέσεων στο ALBA Graduate Business 
School.
«Οι τεχνολογικές εξελίξεις που χθες ήταν επιστημονική 
φαντασία σήμερα είναι πραγματικότητα», είπε χαρακτη-
ριστικά και υπογράμμισε τις προκλήσεις που δημιουργούν 
παράμετροι όπως η τεχνητή νοημοσύνη και ο κοινωνικός 
της αντίκτυπος.
Μεταξύ των ομιλητών, ήταν και ο διακεκριμένος καθηγη-
τής Φυσικής Υψηλών Ενεργειών στο Πανεπιστήμιο Texas 
A&M και τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, Δημήτρης 
Νανόπουλος. «Τα πράγματα δεν μπορούν να παραμείνουν 
τα ίδια, ενώ όλα έχουν αλλάξει» είπε και εκείνος από τη με-
ριά του και τόνισε ότι η Ελλάδα θα μπορούσε να αποτελεί 
διεθνή κόμβο γνώσης και εκπαίδευσης, μία «χώρα-παρά-
δεισος γνώσης, με λίστες αναμονής για τα ελληνικά πανε-
πιστήμια».
 
Η φυγή προς το εξωτερικό
Ο κ. Νανόπουλος αναφέρθηκε και στο ζήτημα της φυγής 
των νέων Ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό, το «brain 
drain», υπερασπιζόμενος μία οπτική που σπάνια έρχεται 

στο φως: Τόνισε πως «πρέπει να αφήσουμε τους νέους 
να κάνουν αυτό που θέλουν, να ακολουθήσουν τον τρό-
πο τους» και υπογράμμισε τον πολύ σημαντικό ρόλο που 
παίζει η ελληνική -επιστημονική- διασπορά, προτρέποντας 
σε στενότερη σχέση με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελ-
λάδα.

«Ο κόσμος δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει, είναι μπερδε-
μένος, κι αυτό ορισμένοι το εκμεταλλεύονται» επεσήμανε 
ο κ. Νανόπουλος, αναφερόμενος αφενός στις ραγδαίες 
επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, αφετέρου στο 
φαινόμενο του λαϊκισμού «τόσο από τα δεξιά όσο και από 
τα αριστερά».
Ακόμα πιο πραγματιστής, εμφανίστηκε ο Μιχάλης Μπλέ-
τσας, ερευνητής και διευθυντής Πληροφορικής του MIT 
Media Lab: «Το brain drain δεν είναι μοναδικό ελληνικό 
φαινόμενο και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι για να το 
σταματήσουμε, επεσήμανε από το βήμα του Economist».
Υπογράμμισε ότι «η βασική εξαγωγή της Ελλάδας είναι να 
εκπαιδεύει ανθρώπους που δεν χρειάζεται» φέρνοντας το 
παράδειγμα ότι η χώρα διαθέτει δύο φορές τον μέσο αριθ-
μό γιατρών αναλογικά με τον πληθυσμό και, αντιθέτως, 
μόλις το 1/3 σε νοσηλευτικό προσωπικό.
Ακόμη, μίλησε για την ανάγκη προσέλκυσης επενδύσεων 
και δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ελλάδα, τονί-
ζοντας ως προϋποθέσεις παραμέτρους όπως η πολιτική 
σταθερότητα, ένα σταθερό φορολογικό σύστημα αλλά και 
ένα συνταξιοδοτικό σύστημα το οποίο δεν θα ρίχνει όλο το 
βάρος στους νεότερους ανθρώπους για την υποστήριξη 
των συντάξεων.
«Χρειάζονται σκληρές αποφάσεις» αλλά «σπαταλάμε τους 
νέους μας» τόνισε ο κ. Μπλέτσας, προσθέτοντας ότι και ο 
ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα έχει ευθύνη, καθώς δεν δίνει 
την απαιτούμενη έμφαση στον τομέα του R&D (Research 
& Development - Έρευνα και Ανάπτυξη) και ότι σε κάθε 
περίπτωση, όπως είπε χαρακτηριστικά «θέλει δύο για να 
χορέψουν τάνγκο».
«Η Ελλάδα μπορεί να αντιγράψει μοντέλα που έχουμε δει 

να εφαρμόζονται σε χώρες όπως το Ισραήλ και οι ΗΠΑ, 
προκειμένου να μετατρέψει το brain drain σε brain gain» 
ανέφερε από την πλευρά του ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, 
πρώην πρόεδρος της νεολαίας του Ευρωπαϊκού Λαϊκού 
Κόμματος και συνιδρυτής του «Brain Gain».
Παράλληλα, τόνισε την ανάγκη να αλλάξει πλήρως το 
οικονομικό μοντέλο στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στην 
εκπαίδευση και τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσα στο 
νέο διεθνές περιβάλλον το οποίο οδηγείται από τη ραγδαία 
εξέλιξη της τεχνολογίας.
Στο πλαίσιο αυτό, εξέφρασε την άποψη ότι η ελληνική κυ-
βέρνηση θέτει εμπόδια παρά διευκολύνει την επιχειρηματι-
κή πρωτοβουλία. Μεταξύ άλλων, χαρακτήρισε ζήτημα πο-
λιτικής βούλησης να επιτραπεί η δημιουργία ερευνητικών 
κέντρων στα ελληνικά πανεπιστήμια σε συνεργασία με τον 
ιδιωτικό τομέα.
Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, με ήθος και όχι δαιμο-
νοποίηση
Από τη συζήτηση του συνεδρίου δεν θα μπορούσε να λεί-
ψει και ο προβληματισμός σχετικά με τη νέα πραγματικότη-
τα στην αγορά εργασίας και τα επαγγέλματα που θα εκλεί-
ψουν, αλλά και εκείνα που θα εμφανιστούν στο μέλλον.
Ο Πέτρος Ψύλλος, φοιτητής Επιστήμης των Υπολογιστών, 
εφευρέτης του MATIA, στέλνοντας ένα θετικό μήνυμα, για 
τις προκλήσεις που έρχονται στο άμεσο μέλλον, τόνισε ότι 
«η επιτυχία εξαρτάται περισσότερο από την ατομική σκέψη 
παρά από τον τόπο γέννησης, την καταγωγή ή την ηλικία. 
Δεν χρειάζεται να δραπετεύσεις στο τέλος του κόσμου προ-
κειμένου να κάνεις τον κόσμο να μάθει για σένα».
Παράλληλα, ανέφερε μερικά από τα «μυστικά» της επιτυ-
χίας: πάθος, έλλειψη φόβου αποτυχίας, συνέπεια και soft 
skills.
Τέλος, για τον τρόπο που θα αλλάξει η τεχνητή νοημοσύνη 
(ΑΙ) τον κόσμο όπως τον ξέρουμε σήμερα, αλλά και τον 
τρόπο που είναι στο χέρι μας να επιλέξουμε για να την χρη-
σιμοποιήσουμε, αναφέρθηκε ο Μανώλης Βλατάκης, βρα-
βευμένος με το χάλκινο μετάλλιο στον Διεθνή Διαγωνισμό 
Αεροδιαστημικής της NASA.
«Τα μηχανήματα εξαρτώνται από την «εκπαίδευση» που 
θα τους δώσουμε», είπε ο κ. Βλατάκης και συμπλήρωσε ότι 
η βάση αυτής της εκπαίδευσης είναι τα δεδομένα (data). 
«Η ΑΙ μπορεί να κάνει τη ζωή μας καλύτερη, αλλά υπάρ-
χουν αντιφάσεις, λόγω της μείωσης των θέσεων εργασίας. 
‘Ανθρωποι που χάνουν τη δουλειά τους λόγω της τεχνολο-
γίας, ωστόσο, θα μπορούσαν να συνεχίσουν να προσφέ-
ρουν την εμπειρία τους, είπε χαρακτηριστικά.

ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΦΕΡΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ, ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΤΟΥ ECONOMIST
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«Στην Ελλάδα, η απασχόληση δεν κινδυνεύει από την έλευση 
και την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών. Η Ελλάδα, εν μέσω 
διεθνών τεχνολογικών και παραγωγικών ανακατατάξεων, 
κινδυνεύει κυρίως από το να εγκλωβιστεί και να καθηλωθεί, 
στις χώρες περιορισμένης παραγωγικής βάσης, χαμηλής 
προστιθέμενης αξίας, χαμηλών ειδικοτήτων και χαμηλών 
μισθών». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό ανέφερε ο Γενικός 
Διευθυντής του ΣΕΒ ‘Ακης Σκέρτσος μιλώντας στο συνέδριο 
του ECONOMIST, με τίτλο: «A World in Transition: The New 
Jobs that bring the future to our step». «Η υψηλή διαρθρω-
τική ανεργία και ο εγκλωβισμός της οικονομίας στις μεσαίες 

ειδικότητες σε ποσοστό 56% του ενεργού πληθυσμού, καθι-
στούν ακόμη πιο ευάλωτη την Ελληνική οικονομία, πρόσθεσε 
ο κ. Σκέρτσος. Η επαναβιομηχάνιση αποτελεί όρο επιβίωσης 
και ανάπτυξης της Ελλάδας. Κινδυνεύουμε με οικονομικό 
και δημογραφικό μαρασμό αλλά και τεχνολογική περιθωρι-
οποίηση αν δεν ανεβούμε άμεσα στην ‘υπερταχεία’ της 4ης 
βιομηχανικής επανάστασης.» Ο γ.δ. του ΣΕΒ χαρακτήρισε ως 
ύψιστη εθνική προτεραιότητα τον ψηφιακό μετασχηματισμό 
της οικονομίας και τη μετάβαση στην ψηφιακή οικονομία ενώ 
υπογράμμισε ότι λύση στην ελληνική κρίση απασχόλησης 
είναι μία ολοκληρωμένη στρατηγική που θα υποστηρίζει την 

ανάπτυξη του τομέα διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων και 
υπηρεσιών, ο οποίος παράγει, εξάγει και δημιουργεί βιώσιμες 
θέσεις εργασίας, και σημείωσε ότι «η επιστροφή στο καθεστώς 
εργασιακών ρυθμίσεων που ίσχυε πριν την κρίση δεν έχει 
καμία σχέση με την παρούσα οικονομική πραγματικότητα της 
χώρας μας. Επανέλαβε τέλος την ανάγκη διατήρησης της ευ-
ελιξίας στην αγορά εργασίας, «ώστε να μπορεί με ευκολία να 
προσαρμοστεί στις μεγάλες προκλήσεις που καλείται να αντι-
μετωπίσει στην προσπάθεια της Ελλάδας να γίνει μια σύγχρονη 
ανοιχτή, εξωστρεφής και παραγωγική οικονομία.

Η επίσημη λήξη της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας για τη Νεοφυή 
Επιχειρηματικότητα (Startup Europe Week 2018) πραγμα-
τοποιήθηκε σε αίθουσα του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, στη 
Θεσσαλονίκη, με χαιρετισμούς και τοποθετήσεις εκπροσώπων 
παραγωγικών φορέων, πανεπιστημιακών και εκπροσώπων νε-
οφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  
«γίνεται, το ευρωπαϊκό κλείσιμο, στη Θεσσαλονίκη, σε μια μεγά-
λη τελετή και θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι που συμμετέχουν, 
απόψε, δείχνουν ότι έχει αρχίσει να αποκτά μια ετήσια σημασία 
και αναφορά η κοινότητα αυτή, των επιχειρηματιών αυτής της 
κατηγορίας, των startuppers» τόνισε σε δηλώσεις της, η ευρω-
βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Εύα Καϊλή και πρόσθεσε: «Υπάρχουν 
εξαιρετικές ιδέες, χρειάζονται μια στήριξη στο ξεκίνημα τους». Η 
κ. Καϊλή εστίασε στην ανάγκη παροχής κινήτρων, π.χ. φορολο-
γικών, κ.α., που θα επιτρέπουν τέτοιες ιδέες και επιχειρήσεις να 
υποστηριχθούν και να βοηθηθούν, ώστε να αναπτυχθεί ακόμη 
περισσότερο αυτός ο τομέας στη χώρα μας και ταυτόχρονα, να 
δοθεί η δυνατότητα η πόλη της Θεσσαλονίκης να αποτελέσει ένα 
μεγάλο «λιμάνι» νεοφυούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας, 
που θα προσφέρει σύγχρονες λύσεις και θέσεις εργασίας.
«Το να γίνει σημείο αναφοράς η Θεσσαλονίκη θεωρώ ότι είναι 
σημαντικό, συμβολικά, και για τα Βαλκάνια και για τη θέση της 
Ελλάδας στον ευρωπαϊκό χάρτη, στον τομέα αυτό» είπε η κ. Κα-
ϊλή και πρόσθεσε: «Υπάρχουν εταιρίες που ξεκίνησαν με στήριξη 
από την Ευρώπη και ήδη στη Silicon Valley είναι γνωστές». Η κ. 

Καϊλή υπογράμμισε ότι με την «ψηφιακή ενιαία αγορά» και χάρη 
στις ενέργειες που έχουν γίνει θεσμικά σε ευρωπαϊκό επίπεδο 
(π.χ. πέρυσι με το roaming, φέτος με την άρση γεωγραφικών 
περιορισμών στο διαδίκτυο) μέσα από τη χρήση των τεχνολογι-
κών μέσων «μπορεί κανείς να δραστηριοποιηθεί από την Ελλάδα 
σε μια ενιαία ευρωπαϊκή αγορά και η Θεσσαλονίκη προσφέρεται 
γι’ αυτό». Οι ιδέες και τα εγχειρήματα που παρουσιάστηκαν στο 
πλαίσιο της αποψινής εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη, με τίτλο 
«Sturt(up) from Thessaloniki to Europe», αφορούν καινοτόμες, 
τεχνολογικές δράσεις με εφαρμογή σε διάφορα επίπεδα, όπως 
ψηφιακές εφαρμογές που διευκολύνουν τη ζωή και την κίνηση 
στην πόλη ή τη διαχείριση και την ασφάλεια τροφίμων ή υλικών, 
αλλά και καινοτομίες στο εμπόριο, στην υγεία, στις θαλάσσιες 
δραστηριότητες, στον τουρισμό, κ.α.
Χαιρετισμό στην εκδήλωση απηύθυναν μεταξύ άλλων η αντι-
πρόεδρος του Εθνικού Επιμελητηριακού Δικτύου Ελληνίδων 
Γυναικών Επιχειρηματιών Στέλλα Μπαλάση και ο πρόεδρος του 
Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας του Οικονομικού Επιμελητηρί-
ου Ελλάδος, Νίκος Αντωνάκης. «Είμαστε πολύ χαρούμενοι που 
συμμετέχουμε ως φορέας σε μια τέτοια εκδήλωση, πιστεύουμε 
πάρα πολύ στη καινοτομία και τη νεοφυή επιχειρηματικότητα» 
είπε ο κ. Αντωνάκης. Υπενθύμισε, ότι η πρώτη εκδήλωση που 
έκανε η διοίκηση του φορέα, πέρυσι μετά την ανάληψη των κα-
θηκόντων της ήταν, με τη συμμετοχή του υπουργού Ψηφιακής 
Πολιτικής Νίκου Παππά, για θέματα καινοτομίας και ψηφιακής 

οικονομίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Τη διοργάνω-
ση της εκδήλωσης «Sturt(up) from Thessaloniki to Europe» εί-
χαν οι εταιρίες «MADE» και «ViLabs», εκ μέρους των οποίων χαι-
ρέτισαν, αντίστοιχα, οι εκπρόσωποι τους, Μανταλένα Καϊλή και 
Χαράλαμπος Χατζημαλλής. «Είναι ένας θεσμός, που συντονίζεται 
και υποστηρίζεται πανευρωπαϊκά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
και στη διάρκεια του οποίου, σε όλη την Ευρώπη και φέτος στην 
Αμερική, Αφρική, στην Ασία, διοργανώνονται εκδηλώσεις για 
την ανάδειξη νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων» τόνισε η 
Μανταλένα Καϊλή και πρόσθεσε «το στοίχημα είναι η βιωσιμότη-
τα τους και το επόμενο στάδιο είναι να αναδειχθούν εκτός συνό-
ρων και να ξανοιχτούν στην υπόλοιπη Ευρώπη. Εμείς κάνουμε 
την αρχή, δημιουργούμε την πλατφόρμα, το περιβάλλον, για να 
διευκολύνουμε και να κάνουμε πιο σύντομο αυτόν τον δρόμο». 
«Προσπαθούμε να υποστηρίξουμε διάφορες πρωτοβουλίες για 
τη στήριξη των νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων» είπε ο 
κ. Χατζημαλλής προσθέτοντας «διοργανώσεις σαν κι αυτή, θα 
μπορούσαν να δώσουν το έναυσμα για την περαιτέρω ενεργο-
ποίηση Startups επιχειρήσεων στην Ελλάδα». Στο κλείσιμο της 
εκδήλωσης είχε προγραμματιστεί ο χαιρετισμός, μέσω τηλεδιά-
σκεψης, του συντονιστή του Startup Europe Week, Igor Tasic και 
διάλογος με το κοινό.

«Η έμφαση με συνέπεια και συνέχεια στην Οικονομία της Γνώ-
σης είναι ο πυρήνας για ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο της 
χώρας» τόνισε κατά το συνέδριο του Economist με θέμα «A 
world in transition: The New Jobs-The New Skills» ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Φωτάκης αναφέρθηκε στον 
δεκαπλασιασμό του αριθμού των νέων επιστημόνων υψηλών 
προσόντων που μετανάστευσαν κατά τα χρόνια της κρίσης 
2009-2014 σε σχέση με τα προηγούμενα έτη. «Η πιο σημαντι-
κή παρακαταθήκη για το νέο παραγωγικό πρότυπο της χώρας, 
αυτού της Οικονομίας της Γνώσης, είναι οι άνθρωποι. Το εξαι-

ρετικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα, κυρίως οι 
νέοι επιστήμονες και ερευνητές» υπογράμμισε ο αν. υπουργός.
Στη συνέχεια, αναφερθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν 
παρθεί για την αναστροφή του brain drain: την ίδρυση του 
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ), την 
πρόσφατη δράση «Ερευνώ-Δημιουργώ-Καινοτομώ» της 
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), καθώς 
και την ίδρυση και λειτουργία του Υπερταμείου Συμμετοχών 
EquiFund, κατάλληλα προσαρμοσμένου στη σημερινή οικο-
νομική κατάσταση της χώρας, για τη στήριξη των αξιοποιήσι-
μων ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Το Υπερταμείο Συμμετοχών, όπως τόνισε ο κ. Φωτάκης, αφο-
ρά τη δημιουργία νεοφυών επιχειρήσεων και start ups, καθώς 
και τη στήριξη της λειτουργίας καινοτόμων επιχειρήσεων τόσο 
σε πρώιμο στάδιο όσο και κατά τη μεγέθυνσή τους.
Ο αναπληρωτής υπουργός, τέλος, μίλησε για το όραμά του να 
οικοδομηθεί με τις προαναφερθείσες πρωτοβουλίες «μια ισχυ-
ρή Οικονομία της Γνώσης, απελευθερώνοντας το ανθρώπινο 
δυναμικό και το ταλέντο χωρίς αποκλεισμούς και παρεμβάσεις 
και προωθώντας τη συνέργεια με επιχειρήσεις σε ελκυστικά 
επιστημονικά και επιχειρηματικά περιβάλλοντα».

ΣΕΒ: Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΕΝ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΦΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Κ. ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ECONOMIST: Η ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 
ΠΥΡΗΝΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ
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Τι ευάρεστο θα μπορούσε να παραχθεί από τους τρομα-
κτικούς, για την πλειοψηφία των ανθρώπων, σεισμούς; 
Μία μουσική μελωδία. Οι ψυχραιμότεροι -απ’ ό,τι εμείς- 
σεισμολόγοι κατάφεραν να συνθέσουν μουσική, αναλύ-
οντας τις συχνότητες διαφόρων σεισμογραφημάτων και 
επιταχυνσιογράφων, με αποτέλεσμα να αποτυπώσουν τη 
«φωνή» της γης ως πραγματική μουσική, ξεχωριστή σε 
κάθε σεισμική δόνηση, σαν μία μπάντα που παίζει συγ-
χρονισμένα, με ηχείο το ίδιο το «σώμα» του πλανήτη μας.
   Ο σεισμός του Landers της Καλιφόρνιας (το 1992) -που 
για την επιστήμη της σεισμολογίας αποτέλεσε σταθμό 
εξαιτίας των πολλών νέων μεθόδων που εφαρμόστηκαν- 
ήταν σημαντικός και για έναν ακόμη λόγο. Ήταν από τους 
πρώτους σεισμούς που μετατράπηκαν σε δίλεπτο μουσι-
κό κομμάτι, που λέγεται ότι μοιάζει με τη μουσική ροκ 
(rock = πέτρωμα). Στη συνέχεια ακολούθησαν πολλές 
ακόμη αποτυπώσεις των μελωδικών ήχων που παρά-
γουν οι σεισμοί, τα ρήγματα και οι ηφαιστειακοί σεισμοί 
από διάφορα Γεωλογικά Ινστιτούτα (π.χ. η Αμερικανι-
κή Γεωλογική Υπηρεσία USGS) και πανεπιστήμια (π.χ. 
Berkeley, Καλιφόρνια).
   Όπως κάθε σεισμός έχει την προσωπικότητά του ώστε 
να μην είναι όμοιος με κανέναν άλλο, ούτε ακόμη και με 
σεισμό που προήλθε από την ίδια πηγή, εστία ή ρήγμα, 
έτσι και οι ήχοι που παράγει έχουν τις ίδιες ιδιαιτερότητες. 
Όπως το περιγράφουν οι σεισμολόγοι, τα σεισμικά κύμα-
τα που ταξιδεύουν στο σώμα της γης έχουν διαφορετικές 
συχνότητες, που καταγράφονται από τους σεισμογρά-
φους, και διαφορετικά φάσματα, που καταγράφουν οι 
επιταχυνσιογράφοι (τις εδαφικές κινήσεις για να μελετη-
θούν οι επιπτώσεις των σεισμών στα κτίρια).
   «Η Γη είναι ένας ανήσυχος πλανήτης. Παράγει χιλιάδες 
μικροσεισμούς κάθε μέρα, μήνα και χρόνο. Τα επιμήκη 
ή πρώτα κύματα, όταν φτάνουν από το εσωτερικό του 
φλοιού στην επιφάνεια της γης -η οποία είναι μια δι-
αχωριστική επιφάνεια δύο μέσων με διαφορετική πυ-
κνότητα και διαφορετικές ταχύτητες διάδοσης των κυ-
μάτων- διαθλώνται και μεταδίδονται στην ατμόσφαιρα 
ως ακουστικά κύματα πλέον, σε συχνότητες δηλαδή που 
θα μπορούσε να τις αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτί. 
Αντίθετα, τα εγκάρσια ή δεύτερα κύματα δεν διαδίδονται 
στα ρευστά και δεν εισχωρούν στην ατμόσφαιρα. Σε 
πολλούς σεισμούς υπάρχουν πολλές μαρτυρίες για την 
υπόκωφη βοή, το τρομερό βουητό που ακούγεται κατά 
τη διάρκεια μιας σεισμικής δόνησης και μάλιστα κατά τη 
διάρκεια της άφιξης των ‘ανώδυνων’ πρώτων σεισμικών 
κυμάτων. Στην πραγματικότητα, πολλοί από αυτούς 
τους ήχους οφείλονται στις κινήσεις των ρηγμάτων, στην 
ανακατάταξη επιφανειακών σχετικά πετρωμάτων, σε 

καταπτώσεις βράχων και στα αντικείμενα των σπιτιών 
μας, όλα αποτέλεσμα της δόνησης. Την υπόκωφη βοή 
του σεισμού την εκλαμβάνει ο άνθρωπος ως υποχθόνιο 
τρομακτικό μουγκρητό. Δεν παύει να είναι, όμως, μια 
δυνατή κραυγή της γης, επακόλουθο μιας φυσιολογικής 
σεισμικής διεργασίας του πλανήτη. Όταν καταφτάνουν 
τα δεύτερα καταστροφικά κύματα, δεν συνοδεύονται από 
ηχητικά φαινόμενα» δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο καθηγητής 
του τμήματος Γεωλογίας του ΑΠΘ, Σπύρος Παυλίδης.
   Τα μπάσα και τα πρίμα της «μπάντας» των σει-
σμών

   Με την έναρξη ενός σεισμού, το έδαφος σείεται, ο αέ-
ρας πάλλεται και τον αισθανόμαστε δεχόμενοι ένα ευρύ 
φάσμα κυματικών συχνοτήτων, ωστόσο οι επιμέρους 
μονάδες αυτών των κυμάτων, δηλαδή οι «νότες» δεν 
είναι τόσο ευδιάκριτες. Έτσι προσλαμβάνουμε μόνο το 
δυσάρεστο αίσθημα από το τράνταγμα που προκαλούν 
οι σεισμικές δονήσεις (που οφείλεται στις υψηλές συχνό-
τητες) και από την ταλάντωση (ζάλισμα, που προκαλούν 
οι χαμηλές).
   Σύμφωνα με τον κ. Παυλίδη, οι πολλοί μικροί σεισμοί 
διαχέουν τα κύματά τους σε μικρές αποστάσεις και οι 
μεγάλου μεγέθους σε ολόκληρη τη γη, την οποία διασχί-
ζουν και διατρέχουν πολλές φορές. Εξάλλου, οι μεγάλης 
ενέργειας δονήσεις διεγείρουν όλο τον πλανήτη και τον 
εξαναγκάζουν να πάλλεται και να δονείται σαν καμπάνα 
για πολλά λεπτά και ώρες μετά τη γένεσή τους.
   «Οι σεισμοί σπάνια συμβαίνουν σε ένα μόνο ρήγμα. 
Σχεδόν πάντα δημιουργούνται από ιδιαίτερα πολύπλοκα 
δίκτυα ρηγμάτων, μικρών και μεγάλων. Οι πολλές αυτές 
διαρρήξεις εμπλουτίζουν τα σεισμικά κύματα με πολλές 
και διαφορετικές συχνότητες, χαμηλές και υψηλές, μπά-
σες και πρίμες, σαν μια μπάντα με ήχους από τύμπανα, 
τρομπέτες, κοντραμπάσα και κλαρίνα. Για το ίδιο μέγεθος 
σεισμού, ένα μικρό ρήγμα παράγει υψηλές συχνότητες 
και ένα μεγάλο χαμηλές. Υπάρχει κι ένας άλλος λόγος που 
αλλάζουν οι ακουστικές συχνότητες των σεισμών: καθώς 

τα σεισμικά κύματα ταξιδεύουν στον αέρα ταυτόχρονα 
με αυτά στο έδαφος, χάνουν ενέργεια, γι’ αυτό αισθα-
νόμαστε δυνατότερα ένα σεισμό κοντά στην πηγή του, 
από ό,τι μακριά από αυτήν» αναφέρει ο καθηγητής και 
συμπληρώνει: «Τα υψηλής συχνότητας όμως κύματα, 
όπως γνωρίζουμε από τη φυσική, χάνουν γρηγορότερα 
ενέργεια καθώς ταξιδεύουν, από ό,τι τα χαμηλής συχνό-
τητας. Έτσι όσο πιο μακριά βρισκόμαστε από μια μπάντα, 
τόσο θα ξεχωρίζουμε καλύτερα τους μπάσους ήχους. Το 
ίδιο συμβαίνει και με ένα σεισμό: στην επικεντρική περι-
οχή επικρατούν οι υψηλές συχνότητες και πιο μακριά οι 
χαμηλές».
   Το είδος των πετρωμάτων, μέσα από τα οποία διέρχο-
νται τα σεισμικά κύματα, επηρεάζει εξίσου τις συχνότητές 
τους. «Ο γρανίτης είναι ένα πέτρωμα που επιτρέπει στα 
κύματα να διέρχονται με τις μικρότερες απώλειες ενέρ-
γειας. Αντίθετα, στα «’χαλαρά’ υλικά, τα σεισμικά κύματα 
χάνουν περισσότερη ενέργεια και κυρίως τις υψηλές συ-
χνότητές τους» καταλήγει ο κ. Παυλίδης.
   Οι σεισμολόγοι, αναλύοντας τις συχνότητες διαφόρων 
σεισμογραφημάτων, κατάφεραν να αποδώσουν τους 
ήχους της γης ως πραγματική μουσική και όχι ως απο-
τέλεσμα της έμπνευσης ενός ταλαντούχου ανθρώπου. 
«Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι τα κρυπτογραφικά 
μηνύματα από την ανάλυση των σεισμογραφημάτων. 
Από την ανάλυση αυτή προκύπτουν οι συχνότητες που 
μετατρέπονται σε ήχους, νότες, που έχουν ρυθμό και με-
λωδία. Βέβαια, στη συνέχεια, με βάση αυτό το μουσικό 
μοτίβο που προκύπτει, κάποιοι μουσικοί δημιούργησαν 
τις δικές τους συνθέσεις» εξήγησε ο καθηγητής.
   Μουσική και από τους κόκκους άμμου...
   Όπως αναφέρει και στο βιβλίο του «Πανγαία» (εκδόσεις 
Leader Books), η Γη δεν παράγει ήχους μόνο από τους 
σεισμούς. Είναι γνωστοί, επίσης, οι μουσικοί ήχοι από τη 
μαζική κίνηση κόκκων άμμου στις ερήμους με την επί-
δραση του ανέμου, ενώ έχουν καταγραφεί και μελετηθεί 
συγκεκριμένες νότες και από μία άλλη γεωλογική διερ-
γασία, την αιολική διάβρωση, δηλαδή της κίνησης του 
αέρα με κόκκους άμμου.
   «Τους ήχους αυτούς μπορούμε με τα κομπιούτερ μας, 
να τους μετατρέψουμε σε μουσική. Φυσικά, δεν γνωρί-
ζουμε αν όλοι αυτοί οι ήχοι αποτελούν τη γλώσσα της 
Γης, όπως πριν από λίγα χρόνια δεν γνωρίζαμε τίποτε 
για τη γλώσσα των δελφινιών και φαλαινών. Από δω 
και πέρα μπορούμε να σκεφτόμαστε ‘ποιητική αδεία’ με 
τη φαντασία μας για τους ψιθύρους, τις κραυγές και τη 
μουσική της γης» καταλήγει ο κ. Παυλίδης.

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΠΕ-ΜΠΕ: Η ΜΟΥΣΙΚΗ ΤΗΣ ΓΗΣ - ΟΙ “ΝΟΤΕΣ” ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΗΓΜΑΤΩΝ
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To Prototype by TEE είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, 
τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, 
διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά 
και προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
 
To Prototype by TEE αποτελεί πρωτοβουλία του ΤΕΕ και υλοποιείται καταρχήν 
µε τη συνεργασία του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και µε τη συµµετοχή 
εξειδικευµένων επιµέρους επιστηµονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυµάτων. 
Στηρίζεται και αξιοποιεί την επιστηµονική, διοικητική, οικονοµική και αναπτυξιακή γνώση 
που δίνουν οι 110 χιλιάδες µηχανικοί-µέλη του ΤΕΕ και φιλοδοξεί να ενισχύσει στην πράξη 
την επόµενη γενιά επιχειρηµατικών ιδεών και εφαρµοσµένης έρευνας της χώρας µας.
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Σε θρίλερ για γερά νεύρα αναμένεται να εξελιχθεί η διαπραγ-
μάτευση για το ελληνικό ζήτημα, καθώς βασικά «κεφάλαια» 
-μεταξύ των οποίων και το δημοσιονομικό από το οποίο εξαρ-
τάται το ποια μέτρα θα εφαρμοστούν από την 1/1/2019 και 
ποια όχι- θα παραμείνουν ανοικτά και μετά το Eurogroup της 
21ης Ιουνίου στο Λουξεμβούργου.
Ωστόσο, περιθώρια να μην κλείσει η συνολική συμφωνία μέ-
χρι τον Αύγουστο δεν φαίνεται να υπάρχουν με βάση τα όσα 
υποστηρίζουν πηγές τόσο στην ελληνική κυβέρνηση όσο και 
στις τάξεις των ευρωπαϊκών θεσμών.
Παράταση του 3ου μνημονίου μετά τις 20 Αυγούστου προϋ-
ποθέτει ότι θα δοθεί σχετική έγκριση από τα κοινοβούλια των 
χωρών-μελών της Ευρωζώνης, εξέλιξη που δεν φαίνεται να 
επιθυμεί κανείς στους κόλπους των δανειστών, τουλάχιστον 
με τα μέχρι τώρα δεδομένα.
Η διάθεση να μη χρειαστεί έγκριση των κοινοβουλίων για θέ-
ματα που αφορούν το ελληνικό ζήτημα δεν φαίνεται να ορίζει 
μόνο το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων αλλά και 
άλλα βασικά κεφάλαια, όπως είναι η προληπτική γραμμή 
στήριξης και τα μέτρα ρύθμισης του χρέους.
1. Η προληπτική γραμμή στήριξης αποτελεί εναλλακτικό 
τρόπο για την εξασφάλιση της ασφαλούς εξόδου της Ελλάδας 
στις αγορές μετά τον Αύγουστο, για χρονικό διάστημα ενός ή 
και δύο ετών (κατά μέγιστο, καθώς το καταστατικό του ESM 
προβλέπει ότι η προληπτική γραμμή διαρκεί έναν χρόνο, με 
την περίοδο να μπορεί να παραταθεί δύο φορές κατά έξι μήνες 
κάθε φορά).
Ωστόσο, προϋποθέτει έγκριση από τα ευρωπαϊκά κοινοβού-
λια προκειμένου να ανοίξει. Έτσι, η ελληνική κυβέρνηση έχει 
ήδη ταχθεί κατά της συγκεκριμένης επιλογής, ενώ και από την 
πλευρά των ευρωπαϊκών θεσμών δεν φαίνεται να ασκούνται 
πιέσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Ο επικεφαλής του Ευρω-
παϊκού Μηχανισμού Στήριξης Κλάους Ρέγκλινγκ έχει επανει-
λημμένως δηλώσει το τελευταίο διάστημα ότι η πρωτοβουλία 
για την προληπτική γραμμή ανήκει στις κυβερνήσεις και ότι το 
σχετικό αίτημα μπορεί να εξεταστεί ανά πάσα στιγμή και όχι 
αναγκαστικά μέχρι τον Αύγουστο.
2. Στο πλαίσιο της συμφωνίας στο Eurogroup τον Μάιο του 
2017, οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης κατέληξαν 
ότι ένα από τα πιθανά μεσοπρόθεσμα μέτρα διευθέτησης του 
χρέους θα μπορούσε να είναι και η επιμήκυνση των υφιστά-
μενων δανειακών υποχρεώσεων. Η επιμήκυνση αυτή δύσκο-
λα θα ξεπεράσει τα 20 χρόνια, όπως αναφέρει υψηλόβαθμη 
πηγή, προσθέτοντας ότι η 20ετία έχει έναν έντονο συμβολικό 
και πολιτικό χαρακτήρα. Και αυτό διότι επιμήκυνση μέχρι και 
τα 20 χρόνια δεν απαιτεί έγκριση από τα κοινοβούλια.

ΣΤΟ ΝΗΜΑ ΘΑ ΚΡΙΘΕΙ Η 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

3. Η 3η απόφαση, που επίσης απαιτεί νομιμοποίηση κοι-
νοβουλίων, έχει να κάνει, όπως προαναφέρθηκε, με την 
παράταση του 3ου μνημονίου πέραν της προκαθορισμένης 
ημερομηνίας λήξης της 20ής Αυγούστου.
Σύμφωνα με υψηλόβαθμη πηγή με πλήρη γνώση των δια-
πραγματεύσεων, το ενδεχόμενο να υπάρξει συμφωνία επί του 
δημοσιονομικού μέχρι τον Μάιο (οπότε και πρέπει να υπάρξει 
τεχνική συμφωνία επί των προαπαιτούμενων της 4ης αξι-
ολόγησης) δεν φαντάζει πιθανό αυτήν τη στιγμή. Αιτία είναι 
ότι οι δανειστές και ειδικά το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο θα 
ζητήσουν στοιχεία και για την πορεία εκτέλεσης του φετινού 
Προϋπολογισμού πριν αποφανθούν σχετικά με το κατά πόσο 
είναι πιθανό να παραχθεί πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του 
ΑΕΠ μέσα στο 2019 χωρίς να χρειαστεί και η επίσπευση της 
μείωσης του αφορολογήτου. Ενώ λοιπόν μέχρι τον Απρίλιο 
θα έχει ανακοινωθεί το πρωτογενές πλεόνασμα του 2017 
(σ.σ. αναμένεται να διαμορφωθεί στο 3,5% του ΑΕΠ), για να 
υπάρξει εκτίμηση για την πορεία εκτέλεσης του φετινού Προ-
ϋπολογισμού, θα χρειαστεί να φτάσουμε στις αρχές Ιουνίου, 
λίγα 24ωρα πριν από το κρίσιμο Eurogroup του Λουξεμβούρ-
γου.
Από τη διαπραγμάτευση για το δημοσιονομικό εξαρτάται 
στην πραγματικότητα το χρονοδιάγραμμα των μέτρων, θε-
τικών και αρνητικών:
- Η μείωση των συντάξεων από την 1η/1/2019 θα πρέπει να 
θεωρείται πλέον δεδομένη. Πέρα από τις «προτροπές» των 
ευρωπαϊκών θεσμών να μην ανοίξουν θέματα που έχουν 
ήδη κλείσει, και η ελληνική κυβέρνηση δεν φαίνεται πλέον 
διατεθειμένη να θέσει θέμα αναβολής της κατάργησης της 
προσωπικής διαφοράς επικαλούμενη τα υψηλά πρωτογενή 
πλεονάσματα.
Έτσι, το θέμα δεν πρόκειται να μπει στο τραπέζι μέχρι τον Αύ-
γουστο.
-Όσον αφορά τη μείωση του αφορολογήτου, αρμόδιες κυ-
βερνητικές πηγές εκτιμούν ότι τελικώς το ΔΝΤ θα πειστεί πως 
το πρωτογενές πλεόνασμα μπορεί να φτάσει στο 3,5% και 
χωρίς επιπλέον μέτρα. Αν επιβεβαιωθεί αυτή η εκτίμηση, τότε 
το αφορολόγητο θα μειωθεί από την 1η/1/2020 και το μόνο 
που θα παραμένει ως εκκρεμότητα θα είναι να συμφωνηθεί 
αν υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος για την εφαρμογή των 
καλών πακέτων μέτρων του 2019 και του 2020.
Ο ρόλος του ΔΝΤ 
Την εκτίμηση ότι οι περισσότερες πιθανότητες σε αυτήν τη 
φάση φέρνουν το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο να παραμέ-
νει στο ελληνικό πρόγραμμα μεταφέρει υψηλόβαθμη πηγή 
με πλήρη γνώση των διαπραγματεύσεων για το ελληνικό 
ζήτημα. Η ίδια πηγή εκτιμά ότι το ΔΝΤ θα ενεργοποιήσει το 
πρόγραμμα που έχει εγκριθεί κατ’ αρχήν από τον Ιούλιο του 
2017 «ακόμη και για έναν μήνα, έστω και αν δεν υπάρξει ποτέ 
η εκταμίευση του 1,6 δισ. ευρώ που προβλέπεται να γίνει αν 
υπάρξει συμφωνία για το χρέος». Όσον αφορά την περίοδο 
μετά τον Αύγουστο του 2018, προβλέπει ότι το ΔΝΤ θα εξακο- Συνέχεια στη σελ 24

λουθήσει να έχει ρόλο έστω και «υποβαθμισμένο» σε σχέση 
με αυτόν που έχει σήμερα.
Η συζήτηση για τη θέση του ΔΝΤ -«το οποίο μετέχει ήδη 
ενεργά στις διαπραγματεύσεις για τα μέτρα διευθέτησης του 
χρέους», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά- στο ελληνικό 
πρόγραμμα θα συνεχιστεί το επόμενο διάστημα, ενώ σχετικές 
επαφές αναμένεται να υπάρξουν και στο πλαίσιο της εαρινής 
συνόδου τον Απρίλιο στην Ουάσιγκτον.
‘Ενα από τα σενάρια που υπάρχουν αυτήν τη στιγμή πάνω 
στο τραπέζι φέρνει την ελληνική πλευρά να αποπληρώνει το 
μεγαλύτερο μέρος της οφειλής προς το ΔΝΤ με κεφάλαια που 
θα αντληθούν από τον ESM (σ.σ. το κόστος δανεισμού από 
το ΔΝΤ είναι υψηλότερο από αυτό του ESM). Ωστόσο, το ίδιο 
σενάριο ορίζει ότι θα παραμείνει ένα υπόλοιπο προς το ΔΝΤ, 
προκειμένου η ενεργός συμμετοχή του στο ελληνικό πρό-
γραμμα να συνεχιστεί και μετά τον Αύγουστο.

ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΕΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΜΕ 
ΠΟΣΟΣΤΑ – ΡΕΚΟΡ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-5                                                         12/03/2018
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To υψηλότερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων ανά-
μεσα στις χώρες - μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και εξαιρε-
τικά υψηλότερο από το μέσο όρο όλων χωρών, συνεχίζει να 
διατηρεί η Ελλάδα παρά το γεγονός ότι βρίσκεται στη σω-
στή κατεύθυνση για την απομείωσή τους. Οι καθυστερήσεις 
που σημειώθηκαν στην Ελλάδα στην αξιοποίηση των εργα-
λείων που έχουν θεσμοθετηθεί με στόχο την αντιμετώπιση 
του προβλήματος είχαν ως αποτέλεσμα η χώρα να υστερεί 
σημαντικά σε σχέση με τις άλλες χώρες, κυρίως του Νότου, 
που παρουσιάζουν παρόμοιο πρόβλημα.
Αυτό προκύπτει από την πρώτη έκθεση προόδου που συνέ-
ταξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αντιμετώπιση των μη 
εξυπηρετούμενων δανείων στις χώρες - μέλη της Ευρωπα-
ϊκής Ενωσης και η οποία θα επαναλαμβάνεται ανά εξάμηνο 
με στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων για τη λήψη πολι-
τικών με σκοπό την μείωση των κινδύνων που εξακολου-
θούν να απειλούν το ευρωπαϊκό τραπεζικό σύστημα.
ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Εκθεσης, η Ελλάδα κατείχε την 
πρώτη θέση στην ΕΕ στα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τέ-
λος του Ιουνίου 2017 με ποσοστό 46,9% όταν ο μέσος όρος 
της Ενωσης στα προβληματικά δάνεια είναι μόλις στο 4,6%. 
Αν και στο διάστημα Ιουνίου 2016 - Ιουνίου 2017 υπήρξε 
οριακή μείωση 0,3% του συνόλου των κόκκινων δανείων, 
η θέση της ανάμεσα στις χώρες του Νότου που διατηρούν 
επίσης υψηλά ποσοστά είναι δυσμενέστερη, και αυτό διότι ο 
ρυθμός απομείωσης ήταν υψηλότερος σε αυτές σε σύγκρι-
ση με την Ελλάδα.
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Ειδικότερα στην Κύπρο η οποία εμφανίζει υψηλό δείκτη 
μη εξυπηρετούμενων δανείων και βρίσκεται με 33,4% στη 
δεύτερη θέση των χωρών με τα μεγαλύτερα αποθέματα 
κόκκινων δανείων, η μείωση ήταν της τάξης του 4,2%, 
στην Ιταλία ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων δια-
μορφώθηκε στο 12,2% παρουσιάζοντας μείωση 4%, στην 
Πορτογαλία το 15,50% με μείωση 2,1%, ενώ στην Ισπανία 
το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων ήταν τον Ιούνιο του 
2017 στο 5,30% με πτώση έναντι του Ιουνίου 2016 κατά 
0,6%.
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ
 Οπως αναφέρεται στην Εκθεση για την Ελλάδα, σημαντική 
επίπτωση στις οριακές επιδόσεις που πέτυχε το ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα είχαν οι καθυστερήσεις σε μια σειρά μέ-
τρων που ενώ ψηφίστηκαν είτε δεν εφαρμόστηκαν άμεσα 
είτε ή δεν είχαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Ο εξωδι-
καστικός μηχανισμός ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών 
ενεργοποιήθηκε τον Αυγούστου του 2017, όμως μόνο ένας 
μικρός αριθμός υποθέσεων έχει ολοκληρωθεί ενώ οι πρώ-
τοι ηλεκτρονικοί μπορεί να ξεκίνησαν στο τέλος Νοεμβρίου 
2017 αλλά μέχρι τότε οι συμβολαιογράφοι εμφανίζονταν 
απρόθυμοι να εκτελέσουν φυσικές δημοπρασίες. Παράλ-
ληλα και στο μέτωπο της πώλησης κόκκινων δανείων οι 
τράπεζες εμφανίστηκαν διστακτικές, αν και πλέον σχεδιά-
ζουν περαιτέρω πωλήσεις χαρτοφυλακίων στο πλαίσιο των 
επιχειρησιακών στόχων που τους έχουν τεθεί έως το 2019 
για την απομοίωση των κόκκινων δανείων τους.
Τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δείχνουν 
ότι ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων μειώθηκε από 
47,2% τον Ιούνιο του 2016 σε 46,9% τον Ιούνιο του 2017.
Ομως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια του ιδιωτικού τομέα 
παρουσίασαν ελαφρά άνοδο, από 50,5% τον Ιούνιο του 
2016 σε 50,6% τον Ιούνιο του 2017. Σύμφωνα με την Εκθε-
ση, η μείωση των κόκκινων δανείων παραμένει ο βασικός 
πυλώνας της πολιτικής που υιοθετήθηκε στην Ελλάδα στον 
χρηματοπιστωτικό τομέα, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος οικονομικής βοήθειας. Μάλιστα τονίζεται ότι «η μικρή 
αύξηση στο ποσοστό των δανείων μπορεί να συνδεθεί με 
την καθυστερημένη εφαρμογή των απαιτήσεων του προ-
γράμματος καθώς και με τις παρατεταμένες διαπραγμα-
τεύσεις στο πλαίσιο της δεύτερης αξιολόγησης ίου τρίτου 
προγράμματος οικονομικής προσαρμογής» ενώ προσθέτει 
ότι οι διαγραφές παραμένουν το βασικό εργαλείο για την 
αντιμετώπιση των επισφαλών δανείων.
ΦΕΡΝΕΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
 Γενικότερα πάντως η Εκθεση της Επιτροπής επισημαίνει ότι 
τα αυξημένα επίπεδα μη εξυπηρετούμενων δανείων ενδέχε-
ται να επηρεάσουν τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα της 
ΕΕ καθώς προσμετρώνται στην κερδοφορία και τη βιωσι-
μότητα των τραπεζικών ιδρυμάτων και έχουν αντίκτυπο, 
μέσω των μειωμένων τραπεζικών δανείων που χορηγού-

νται, στην οικονομική ανάπτυξη. «Απαιτούν υψηλότερες 
προβλέψεις από τράπεζες και αυξημένους πόρους για τη 
διαχείρισή τους» σημειώνεται, γεγονός», οδηγεί στην αφαί-
ρεση πιστώσεων από τις επιχειρήσεις κυρίως τις μικρές και 
ας μεσαίες, οι οποίες βασίζονται στον τραπεζικό δανεισμό σε 
μεγαλύτερο βαθμό από τις μεγάλες.
Στο πλαίσιο αυτό το επόμενο διάστημα η Επιτροπή θα 
προτείνει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για τη μείωση 
του επιπέδου των υφιστάμενων κόκκινων δανείων και την 
αποτροπή της μελλοντικής συσσώρευσής τους. Τα μέτρα 
αυτά θα επικεντρωθούν σε τέσσερις κατευθύνσεις και συ-
γκεκριμένα στο κομμάτι της εποπτείας, στη μεταρρύθμιση 
των πλαισίων αναδιάρθρωσης, της αφερεγγυότητας και εί-
σπραξης οφειλών και της ανάπτυξη δευτερογενών αγορών.

Πολυετές σχέδιο με τρεις αποδέκτες, τους πιστωτές, τις αγορές 
και το εσωτερικό της χώρας, θα παρουσιάσει η κυβέρνη-
ση στο Eurogroup της 27ns Απριλίου που θα διεξαχθεί στη 
Σόφια. Το νέο αναπτυξιακό σχέδιο, εν είδει ενός, ελληνικής 
ιδιοκτησίας, «συμφώνου κατανόησης» με τους θεσμούς, θα 
περιλαμβάνει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 
μεταρρυθμίσεων-αποκρατικοποιήσεων αλλά και δέσμη 
προγραμματισμένων μέτρων κοινωνικού χαρακτήρα, με 
διπλό στόχο: να κριθεί επαρκές από τις αγορές από τις οποί-
ες η χώρα αναζητά νέα κεφάλαια και να στείλει μήνυμα στο 
εσωτερικό της χώρας πως στη μεταμνημονιακή περίοδο δεν 
θα υπάρχουν υπαναχωρήσεις από τις δεσμεύσεις που έχουν 
αναληφθεί, αλλά θα διασφαλιστούν σταδιακά βαθμοί ελευ-
θερίας για στοχευμένα μέτρα αναπτυξιακού και κοινωνικού 
χαρακτήρα.
«Πρέπει να ικανοποιήσουμε μια λεπτή ισορροπία: Να πούμε 
στις αγορές “επενδύστε σε εμάς γιατί δεν πρόκειται να υπάρ-
ξουν αρνητικές εκπλήξεις μόλις τελειώσει το μνημόνιο” αλλά 
και να δώσουμε το μήνυμα πως τα πολύ δύσκολα έχουν τε-
λειώσει» σχολιάζει χαρακτηριστικά κορυφαίος κυβερνητικός 
αξιωματούχος μιλώντας στο «Εθνος».
Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα στην κυβέρνηση εντοπίζουν περι-
θώριο μείωσης φόρων ύψους 3,5 δισ. ευρώ τα επόμενα πέντε 
χρόνια, θέμα στο οποίο αναφέρθηκε πρόσφατα σε ομιλία του 
και ο υπουργός Οικονομικών, Ευκλ. Τσακαλώτος, τονίζοντας 
πως όταν έρθει η ώρα θα εξεταστεί ποιοι φόροι είναι βέλτιστο 
να μειωθούν. Ο ίδιος, τονίζοντας πως η μάχη για τη φορο-
διαφυγή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, παραδέχθηκε πως στο 
πλαίσιο αυτής η μεσαία τάξη δέχθηκε πιέσεις, επισημαίνοντας 
όμως πως τα επόμενα χρόνια θα έλθουν σταδιακά και μειώ-
σεις φορολογικών βαρών. Ο ίδιος άλλωστε, αναφερόμενος 
στο νέο αναπτυξιακό σχέδιο που καταρτίζει η κυβέρνηση, 

έκανε λόγο για ένα ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο που θα λει-
τουργήσει ως μοντέλο για όλη την οικονομία και δεν θα είναι 
αποσπασματικό. Εδωσε δε ιδιαίτερη βαρύτητα στις ιδιωτικο-
ποιήσεις και στις ξένες επενδύσεις που όπως τόνισε πρέπει να 
αποτελέσουν τα αναπτυξιακά εργαλεία που πρέπει να χρησι-
μοποιήσουμε για την ανάκαμψη της οικονομίας και την ταχύ-
τερη έξοδο από μια μακρά περίοδο ύφεσης, ενώ εμφανίστηκε 
επικριτικός στο μοντέλο οργάνωσης της οικονομίας μέχρι το 
2009 και στο πελατειακό κράτος.
Μείωση φόρων
 Το βέβαιο είναι πως η δυναμική μείωσης των φόρων τα επό-
μενα χρόνια στην Ελλάδα θα αποτελέσει κεντρική επιδίωξη, με 
δεδομένο ότι μεγάλο μέρος της προσαρμογής έχει στηριχθεί 
στην υπερφορολόγηση, «γεννώντας» όμως παράλληλα έναν 
πρωτοφανή όγκο ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων νοικοκυρι-
ών και επιχειρήσεων στην Εφορία και στα ταμεία, με σοβαρές 
συνέπειες στην αγορά και την προσέλκυση επενδύσεων. Η 
στρατηγική μείωσης των φόρων και η ιεράρχηση των κινή-
σεων αναμένεται να αποτελέσουν προϊόν διαβούλευσης και 
με τους θεσμούς τους επόμενους μήνες.
Εν τω μεταξύ, στην παρούσα φάση στην πρώτη γραμμή 
βρίσκεται μια κίνηση που έχει ιδιαίτερα ισχυρό πολιτικό 
συμβολισμό για την κυβέρνηση και η οποία προωθείται και 
στο πλαίσιο του νέου αναπτυξιακού σχεδίου. Συγκεκριμένα, 
σχεδιάζεται μια από τις πρώτες μεταμνημονιακές πρωτοβου-
λίες που θα αναληφθούν να είναι η αύξηση του κατώτατου 
μισθού, κατά τα πρότυπα του πορτογαλικού μοντέλου, σε συ-
νεννόηση με τους θεσμούς. Στόχος είναι, χωρίς να υπάρξουν 
υπαναχωρήσεις από το θεσμικό πλαίσιο που έχει συμφωνηθεί 
μέχρι τώρα με τους θεσμούς, να προχωρήσει μια σταδιακή 
αύξηση σε δόσεις, πιθανόν τέσσερις, με διαδοχικές αποφάσεις 
του υπουργείου Εργασίας, ώστε μέχρι το 2019 να έχει αναρ-
ριχηθεί ο βασικός μισθός σε πιο υψηλά επίπεδα.
Το συγκεκριμένο θέμα ήταν άλλωστε μια από τις βασικές προ-
εκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης, ενώ για την ηγεσία του 
οικονομικού επιτελείου μια τέτοια κίνηση πέρα από τις πολιτι-
κές προεκτάσεις είναι μια στρατηγική που μπορεί να έχει πολύ 
θετικό αντίκτυπο και στην πορεία της ανάκαμψης.
Το μεγάλο στοίχημα είναι το σχέδιο που καταρτίζεται αυτές τις 
εβδομάδες στο παρασκήνιο να εκληφθεί και από τις αγορές 
και τους θεσμούς σαν ένα σχέδιο που μπορεί να στηρίξει μια 
διατηρήσιμη ανάκαμψη μεσοπρόθεσμα. Να κριθεί δηλαδή 
φιλικό προς τις αγορές και το διεθνές επενδυτικό κοινό με δε-
δομένο ότι κεντρικός στόχος του νέου σχεδίου είναι η προσέλ-
κυση επενδύσεων τα επόμενα χρόνια ώστε να χρηματοδοτη-
θεί η διαδικασία της ανάκαμψης και να καλυφθεί σημαντικό 
μέρος των πρωτοφανών απωλειών που υπέστη η οικονομία 
στα χρόνια της κρίσης.
Με τετραετή διάρκεια
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 Στο πλαίσιο αστό κορυφαίος κυβερνητικός αξιωματούχος μι-
λώντας στο «Εθνος» τονίζει πως αυτό το σχέδιο θα είναι «ένα 
δικό μας σύμφωνο κατανόησης», δομημένο, ως στρατηγική, 
στη βάση των προγραμμάτων στήριξης με συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα και στόχους για ιδιωτικοποιήσεις, με-
ταρρυθμίσεις και δημοσιονομικές επιδιώξεις. Η διάρκειά του 
αναμένεται να είναι τουλάχιστον τετραετής και σύμφωνα με 
ξένους αλλά και Ελληνες αξιωματούχους, εφόσον είναι σχεδι-
ασμένο με τον κατάλληλο τρόπο, μπορεί να παίξει ρόλο και 
στη διαδικασία επίτευξης συμφωνίας με τους πιστωτές για τη 
μεταμνημονιακή περίοδο στη χώρα.
Ενδεικτικές πάντως του εδάφους που πρέπει να καλυφθεί τα 
επόμενα χρόνια στην ελληνική οικονομία είναι εκτιμήσεις που 
κάνουν λόγο για ανάγκη επενδυτικού σοκ της τάξης των 80 
δισ. ευρώ στην Ελλάδα, για να καλύψουμε μέρος των όσων 
χάθηκαν από το 2010 και μετά. Στο πλαίσιο αυτό όλες οι 
πλευρές, εντός και εκτός Ελλάδας, εκτιμούν πως μια ομαλή και 
επιθετική υλοποίηση του σχεδίου ιδιωτικοποιήσεων μπορεί 
να δράσει ως καταλύτης ανάπτυξης.
Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η προσήλωση σε συγκεκριμέ-
νους κλάδους στους οποίους η χώρα διαθέτει ισχυρά συγκρι-
τικά πλεονεκτήματα όπως είναι ο τουρισμός, οι ανανεώσιμες 
πηγές ενέργειας, το εμπόριο και τα κανάλια διανομής, τομείς 
που με δεδομένη και την ιδιαίτερη γεωστρατηγική θέση της 
χώρας ενέχουν μεγάλη δυναμική.
Σημαντική διάσταση είναι για ορισμένους και το ότι η προ-
βλεπόμενη ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας θα συμπέσει 
χρονικά με μια φάση ανάκαμψης και στην ευρύτερη περιοχή 
των Βαλκανίων, όπου αναμένονται σημαντικές ροές κεφαλαί-
ων τα επόμενα χρόνια, κρύβοντας πιθανόν σημαντικές ευκαι-
ρίες και για αρκετές καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις.

ΞΑΝΑ ΣΤΙΣ ΡΑΓΕΣ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ 
ΠΡΟΑΣΤΙΑΚΟΥ ΓΙΑ ΚΟΡΩΠΙ - ΛΑΥΡΙΟ

www.in.gr

Γυρίζοντας τον χρόνο πίσω, στο μακρινό 1994, και στο 
πρόγραμμα μέτρων κατά του νέφους «Αττική SOS», 
ανάμεσα σε άλλες προβλέψεις, όπως κλιμακωτό ωράριο, 
έλεγχοι ποιότητας καυσίμων, πεζοδρομήσεις, λεωφορει-
ολωρίδες και αναπλάσεις, φιγουράρει ως έργο πρώτης 
προτεραιότητας ο προαστιακός σιδηρόδρομος.
Σύμφωνα με το Βήμα η σπονδυλική στήλη του συστήμα-
τος μεταφορών της πρωτεύουσας, όπως αναφερόταν την 
ίδια εποχή και στους στόχους του Ρυθμιστικού Σχεδίου 
της Αθήνας. Αυτό προέβλεπε ένα δίκτυο που συνδέει Αθή-
να και Πειραιά με τις υποπεριφέρειες του Νομού Αττικής, 
δηλαδή Μεσόγεια, Λαυρεωτική, Δυτική και Βόρεια Αττική, 
καθώς και με τα μεγάλα κέντρα των γειτονικών νομών, 
Κόρινθο, Λουτράκι, Χαλκίδα και Θήβα.

Νέα πλάνα στο... τραπέζι
Περισσότερο από μία δεκαετία μετά τις πρώτες επεκτάσεις 
του δικτύου, προς Κόρινθο - Κιάτο και Χαλκίδα, έχει φτά-
σει πια η ώρα να μπουν σοβαρά στο τραπέζι νέα πλάνα 
για την ενίσχυση του δικτύου. Και το μεγάλο πρότζεκτ 
δεν είναι άλλο από την επέκταση Κορωπί - Λαύριο, σε 
συνδυασμό με την επέκταση της Αττικής οδού, έργο για 
το οποίο βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για 
την εξασφάλιση ευρωπαϊκής χρηματοδότησης. Εξάλλου, 
η έλλειψη πόρων αλλά και μελετητικής ωριμότητας ήταν 
η αιτία που ένα έργο απαραίτητο για την αναβάθμιση του 
λιμένα της Λαυρεωτικής «φρενάρει» από τις πρώτες κιό-
λας υποσχέσεις που δόθηκαν το 2007.
Ο σχεδιασμός του ΟΣΕ που ήθελε την επέκταση με κατα-
σκευή διπλής γραμμής με ηλεκτροκίνηση τύπου τρόλεϊ, 
εκτιμώμενου προϋπολογισμού 160 εκατ. ευρώ, φαίνεται 
ότι εγκαταλείπεται. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ΕΡΓΟΣΕ 
έχει ξεκινήσει τις απαραίτητες προμελέτες, αξιοποιώντας 
παράλληλα και ορισμένες προμελέτες που έχουν γίνει σε 
προηγούμενες φάσεις. Παράλληλα, εξετάζεται το ενδε-
χόμενο να «κολλήσει» στις προεκτάσεις της Αττικής οδού 
προς Αρτέμιδα και Ραφήνα - το έτερο «φορτωμένο» λιμά-
νι της Αττικής - και η σιδηροδρομική επέκταση.
Η περιπέτεια Ισθμός - Λουτράκι
Εδώ κάπου οι σχεδιασμοί για μεγάλα πρότζεκτ τελειώνουν 
και έρχονται στο προσκήνιο μικρότερα έργα ενίσχυσης 
του πλέγματος του προαστιακού σιδηροδρόμου. Οπως 
η προκήρυξη για την κανονικοποίηση της υφιστάμενης 
γραμμής στο τμήμα Ισθμός - Λουτράκι, μήκους 6 χλμ., με 
ηλεκτροκίνηση, που δημοσιεύθηκε, στις 23 Φεβρουαρίου 
2018, στην Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ενωσης. Ο προϋ-
πολογισμός ανέρχεται σε 12 εκατ. ευρώ (χωρίς ΦΠΑ και 
αναθεωρήσεις) και η χρηματοδότηση έχει ενταχθεί στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ).
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Επέζησαν και στην οδό Πανεπιστημίου! Εύλογος ο θαυ-
μασμός για τις δύο ελιές, με δεδομένα τα καυσαέρια, τις 
πορείες, τους διαδηλωτές της πλατείας μπροστά στα 
Προπύλαια, τους περαστικούς από τον κεντρικό δρόμο 
της Αθήνας. Ισως, όμως οι αντοχές τους να ενισχύθη-
καν από το γεγονός ότι οι θεωρητικές τους ρίζες είναι 
πολύ βαθιές και συνδέονται με την Αθήνα, την Αθηνά 
και το… πρώτο πανεπιστήμιο της Ελλάδας. Σύμφωνα 
με την παράδοση, πατρίδα της ελιάς είναι η Αθήνα και η 
πρώτη ελιά φυτεύτηκε από τη θεά Αθηνά στην Ακρόπο-

λη. Η ελιά υπήρξε το σύμβολο της θεάς Αθηνάς, η οποία 
με τη σειρά της είναι σύμβολο του Εθνικού Καποδιστρι-
ακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).
Ειδικότερα, στα παρτέρια μπροστά στα Προπύλαια του 
Πανεπιστημίου Αθηνών στέκουν δύο υπεραιωνόβια 
ελαιόδεντρα και αποτελούν πλέον ένα πολύτιμο τμήμα 
του πρασίνου των Προπυλαίων. Τα ελαιόδεντρα εντοπί-
σθηκαν στην ευρύτερη περιοχή του Αιγίου από την ΕΡ-
ΓΟΣΕ, κατά τη διάρκεια των έργων που γίνονταν για την 
επέκταση του σιδηροδρομικού δικτύου στην περιοχή. 
Σύμφωνα με την έρευνα που διεξήγαγαν καθηγητές του 
Γεωπονικού Πανεπιστημίου, τα δύο δέντρα είναι ηλικίας 
από 600 έως 850 χρόνων! Τόσο η ηλικία όσο και το βά-
ρος τους –τα δύο υπεραιωνόβια ελαιόδεντρα ζυγίζουν 
περίπου 7,5 και 9,5 τόνους το καθένα– καταδεικνύουν 
τη δυσκολία της μεταφύτευσής τους μπροστά στα Προ-
πύλαια. Για τη μεταφορά τους, έπειτα από προετοιμασία 
πολλών μηνών, ετοιμάστηκε ένα σχέδιο διάσωσης και 
τελικά μεταφυτεύτηκαν στις 13 Δεκεμβρίου του 2015.
Πλέον, όπως ανέφερε στην «Κ» ο πρύτανης του ιδρύμα-
τος Θάνος Δημόπουλος, τα δύο υπεραιωνόβια δέντρα 
«έπιασαν» και αναπτύσσονται κανονικά. Στον χώρο 
υπάρχουν δύο πινακίδες που περιγράφουν την ιστορία 
των δύο δέντρων, τα οποία θεωρούνται ενταγμένα στο 
Βοτανικό Μουσείο του Πανεπιστημίου Αθηνών, που έχει 
έδρα στην Πανεπιστημιούπολη.
Το φυτικό υλικό του Βοτανικού Μουσείου του Πανεπι-
στημίου Αθηνών είναι σημαντικότατης επιστημονικής 
και ιστορικής σημασίας και το μοναδικό στην Ελλάδα 
που διατρέχει χρονικά μια περίοδο μεγαλύτερη των 150 
ετών. Από τις παλαιές συλλογές του μουσείου ως σημα-
ντικότερες θεωρούνται τα αποξηραμένα δείγματα φυ-
τών των T. von Heldreich, Θ. Γ. Ορφανίδη και Β. Τούντα. 
Σύμφωνα με το ΕΚΠΑ, επίσημη και αξιόπιστη καταγρα-
φή των δειγμάτων δεν έχει επιτευχθεί μέχρι σήμερα για 
τις περισσότερες ομάδες φυτών, το δε πλήθος τους είναι 
μεγαλύτερο από το επισήμως αναφερόμενο (117.000 
δείγματα) στο Index herbariorum. Στις νεότερες συλλο-
γές του μουσείου περιλαμβάνεται μυκητολογικό υλικό, 
καθώς και δείγματα σπερματοφύτων και φυκών από 
συνεργαζόμενους ερευνητές βοτανικούς κυρίως του 
Τομέα Οικολογίας και Ταξινομικής του ΕΚΠΑ.


