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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και η Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) υπέγραψαν τρεις συμβάσεις 
εγγυήσεων ύψους 640 εκατ. ευρώ που βελτιώνουν την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ελληνικές μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι συμφωνίες αυτές υποστηρί-
ζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΤΣΕ), κεντρικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την 
Ευρώπη, (Σχέδιο Γιούνκερ). Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύ-
που καταρχάς, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας InnovFin, 
η ΕΤΕ θα παρέχει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους σε 
καινοτόμες ΜΜΕ και επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφα-
λαιοποίησης επί διετία. Η εγγύηση του ΕΤαΕ παρέχεται στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις 
της ΕΕ για την Καινοτομία», με την οικονομική υποστήριξη 
του προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία 
«Ορίζοντας 2020». Στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, η 
στήριξη της ΕΕ προς τις καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις 
αναμένεται να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 
100 εκατ. ευρώ.  Κατά δεύτερον, το πρόγραμμα COSME 

είναι μια συμφωνία παρατάσεως που θα επιτρέψει στην 
ΕΤΕ να κατευθύνει χρηματοδοτήσεις συνολικού ύψους 500 
εκατ. ευρώ σε πάνω από 1.900 μικρές επιχειρήσεις στην Ελ-
λάδα σε διάστημα τριών ετών. Το ΕΤαΕ με τη στήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παράσχει στην ΕΤΕ εγγυήσεις 
που προβλέπονται στο πρόγραμμα COSME, γεγονός το 
οποίο θα δώσει στην Τράπεζα τη δυνατότητα να μειώσει 
σημαντικά τις απαιτήσεις της για παροχή εξασφαλίσεων, 
διευκολύνοντας έτσι τη δανειοδότηση των επιχειρήσεων.  
Επιπλέον, το ΕΤαΕ υπέγραψε, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτο-
μία (EaSI), συναλλαγή εγγυήσεων μικροχρηματοδοτήσεων 
με την ΕΤΕ ώστε να στηριχθούν με 40 εκατ. ευρώ τα δάνεια 
3.400 μικρο-δανειοληπτών –πολύ μικρών επιχειρήσεων– 
σε ολόκληρη τη χώρα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
πρόσβασης σε δανεισμό. Το πρόγραμμα Εγγυήσεων EaSI 
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015, το χρηματοδοτεί η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και το διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων. Αναλυτικά στις σελ 4 ,5.

Ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού, από 
ελεύθερους επαγγελματίες του πρώην ΕΤΑΑ. Δικηγόροι, μη-
χανικοί, γιατροί μπορούν να ρυθμίζουν οφειλές προς εφορία 
(ΑΑΔΕ) και ασφαλιστικά ταμεία (ΚΕΑΟ), με διαγραφή προστί-
μων-προσαυξήσεων και αποπληρωμή του υπολοίπου σε 120 
δόσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ υπενθυμίζεται ότι ήδη πάνω 
από 10.000 νομικά και φυσικά πρόσωπα άλλων κατηγοριών 
έχει επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής. Συγκε-
κριμένα, όπως αναφέρει ανακοίνωση του υπουργείου Οικο-
νομίας, από την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
για επιχειρήσεις με σύνολο οφειλών άνω των 20.000 ευρώ 
(Αύγουστος 2017) πάνω από 5.000 νομικά πρόσωπα έχει 
επιβεβαιωθεί ότι πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας και 764 
έχουν υποβάλλει οριστικά αίτηση. Σε κάποιες περιπτώσεις η δι-
αδικασία της διαπραγμάτευσης ολοκληρώθηκε και έχουν ήδη 
προκύψει οι πρώτες συμφωνίες αναδιάρθρωσης και διαγρα-
φής οφειλών. Τον Φεβρουάριο η πλατφόρμα ενεργοποιήθηκε 
για πολλές κατηγορίες ελεύθερων επαγγελματιών και μέχρι 

σήμερα έχουν κριθεί ως επιλέξιμες 4.863 περιπτώσεις, εκ των 
οποίων περίπου στο 10% (480) έχει γίνει οριστική υποβολή αί-
τησης. Τον επόμενο μήνα, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, 
θα προστεθούν στους χρήστες της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
οι αγρότες (καθώς θα έχει ολοκληρωθεί η βεβαίωση οφειλών 
προς τον πρώην ΟΓΑ για τα έτη 2015 και 2016) και τον Ιούνιο 
θα ακολουθήσουν οι επιχειρήσεις με σύνολο οφειλών μικρό-
τερο των 20.000 ευρώ. Έτσι, ένα περίπου έτος μετά τη δια-
μόρφωση του θεσμικού πλαισίου (με την ψήφιση του νόμου 
4469/2017) το σύνολο των επιχειρήσεων και επαγγελματιών 
θα έχει στη διάθεσή του το καινοτόμο εργαλείο του εξωδικα-
στικού μηχανισμού. Παράλληλα, σημειώνεται ότι συνεχίζεται 
η διαρκής βελτίωση των προσφερόμενων από την πλατφόρμα 
υπηρεσιών, μέσω των τεχνικών αναβαθμίσεων που πραγμα-
τοποιούνται κάθε μήνα και επιτρέπουν όλο και καλύτερη δια-
λειτουργικότητα με τις βάσεις δεδομένων της ΑΑΔΕ, του ΚΕΑΟ 
και των τραπεζών.
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4 και 5
Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη: 640 εκατ. ευρώ για τις ελληνικές 
επιχειρήσεις - Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και η Εθνική Τράπεζα 
της Ελλάδος υπογράφουν νέες ευρωπαϊκές συμβάσεις εγγυήσεων
Σελ 1
Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα εξωδικαστικού μηχανισμού για  μη-
χανικούς, δικηγόρους,  γιατρούς
Σελ 3
ΔΕΣΦΑ: Αποσφραγίστηκαν οι προσφορές των υποψηφίων επενδυτών 
Πρόταση - λύση από το ΤΕΕ/ΤΚΜ για το Παιδιατρικό Νοσοκομείο 
Θεσσαλονίκης
Σελ 5 
Λ. Φραγκιαδάκης: Κομβικό ρόλο στην ανάπτυξη της μικρομεσαίας 
επιχειρηματικότητας αναλαμβάνει η ΕΤΕ - Οι ελληνικές τράπεζες θα 
περάσουν τα τεστ αντοχής 
Σελ 6 
Στην 3η θέση παγκοσμίως κατατάσσεται η Ελλάδα ανάμεσα σε 
135 χώρες στον τομέα των ΣΔΙΤ, σύμφωνα με την έκθεση της 
World Bank
Σελ 7 
Αλέξης Χαρίτσης: Το EquiFund έχει τύχει ευρείας αποδοχής από τους 
επενδυτές
Σελ 8 
Νέα επιστολή ΥΠΕΝ για τις οικιστικές πυκνώσεις: «Τριάντα  ημέρες 
απομένουν για να ολοκληρώσουν οι Δήμοι την υποχρέωση των 
οικιστικών ορίων στους δασικούς χάρτες»
Σελ 9 
Την εξαγορά της EDS στην ΠΓΔΜ ενέκρινε το ΔΣ της ΔΕΗ
Σελ 10 
Πτωτική η πορεία της αγοράς πετρελαιοειδών καυσίμων στο διά-
στημα 2010 - 2016, σύμφωνα με την ICAP
Σελ 11
Διαβούλευση για την επέκταση του Μετρό στα δυτικά της Θεσσαλονίκης 
Σελ 12 
Στην Αλεξανδρούπολη θα κατασκευαστεί η πρώτη Μονάδα Επε-
ξεργασίας Αποβλήτων μετά την ισχύ του Νόμου 4412/2016
Σελ 13 και 14
Διευθύνων σύμβουλος ΕΥ Ελλάδος: Η Ελλάδα θα χρειαστεί επεν-
δύσεις τουλάχιστον 100-150 δισ. την επόμενη δεκαετία για να 
επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα 
Σελ 14
Το πρώτο ραδιοτηλεσκόπιο διεθνών προδιαγραφών στην Ελλάδα 
με παραχώρηση κεραίας από την Cosmote, στο Κέντρο Δορυφορι-
κών Επικοινωνιών στις Θερμοπύλες
Σελ 15 
ΚΕΔΕ: Ο Μαραθώνιος Καινοτομίας αποτελεί πλέον ετήσιο θεσμό – 
Διαμορφώνουμε τις προϋποθέσεις και προχωράμε όλοι μαζί για να 
αναδείξουμε την Ελλάδα της δημιουργίας
Σελ 16
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής 
καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 17,18,19
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.
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ΤΕΕ/ΤΚΜ: ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ 
ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ 
ΔΟΜΗΣΗΣ

Στις 10 Μαΐου 2018 -στο Αμφιθέατρο OTE Academy Πέλικα 
& Σπάρτης 1, Μαρούσι) θα πραγματοποιηθεί ενημερωτική 
ημερίδα για τις επενδύσεις Α.Π.Ε. -και ειδικότερα αιολικών 
πάρκων- ενώπιον των διαγωνισμών και του νέου μηχανι-
σμού στήριξης.
 «Ο κλάδος της αιολικής ενέργειας και γενικότερα των Α.Π.Ε. 
διάγει τη σημαντικότερη μεταρρύθμιση από το 1994. Η 
μετάβαση στο νέο μηχανισμό στήριξης διαφορικής προ-
σαύξησης (feed-in premium) και διαγωνισμών όπως και 
η απευθείας συμμετοχή στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, 
θέτει το πλαίσιο για μεγάλη ανάπτυξη των Α.Π.Ε στο ορί-
ζοντα του 2030, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση. Ταυτό-
χρονα, η μετάβαση στο νέο περιβάλλον εγείρει προκλήσεις 
και ερωτήματα που πρέπει μελετηθούν και να απαντηθούν 
ορθά. Υπό το φως των ανωτέρω και της επικείμενης πρώτης 
προκήρυξης της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας από τη ΡΑΕ, η 
ΕΛΕΤΑΕΝ οργανώνει ημερίδα που φιλοδοξεί να είναι ημερί-
δα εργασίας, δηλαδή να μην θέσει απλά προβληματισμούς, 
αλλά να απαντήσει σε πρακτικά ερωτήματα με στόχο -μετα-
ξύ άλλων – την επιτυχία του πρώτου διαγωνισμού της ΡΑΕ 
για νέα αιολικά πάρκα».
Η εκδήλωση διαρθρώνεται σε δύο μέρη.
Στο πρώτο μέρος εκπρόσωποι του τραπεζικού κλάδου στην 
Ελλάδα θα συζητήσουν και θα θέσουν το πλαίσιο της χρη-
ματοδότησης των επενδύσεων υπό το νέο καθεστώς.
Το πρώτο μέρος απευθύνεται σε υψηλά και μέσα στελέχη 

των επιχειρήσεων και του κλάδου της αιολικής ενέργειας 
που ασχολούνται με την χρηματοδότηση και δανειοδότηση 
των επενδύσεων.
Το δεύτερο μέρος θα περιλαμβάνει:
- αναλυτική παρουσίαση της πρώτης προκήρυξης του δια-
γωνισμού από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και απαντήσεις 
συγκεκριμένων αποριών και ερωτήσεων,
- πρακτική εξάσκηση και on line εκπαίδευση επί του πληρο-
φοριακού συστήματος του διαγωνισμού με προσομοίωση 
δημοπρασίας.
Το δεύτερο μέρος απευθύνεται σε στελέχη του κλάδου και 
των επιχειρήσεων που αναμένεται να θέσουν πρακτικές και 
λεπτομερείς ερωτήσεις που θα αφορούν την προκήρυξη με 
στόχο την άντληση από τη ΡΑΕ χρηστικών πληροφορικών 
και διευκρινίσεων.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών -που θα ξεκινήσουν στις 10 
π.μ.- θα πραγματοποιηθούν:
- Ομιλία για τη χρηματοδότηση επενδύσεων Α.Π.Ε. και ειδι-
κότερα αιολικών πάρκων στο νέο περιβάλλον της αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας
- Παρουσίαση της προκήρυξης για τον πρώτο διαγωνισμό
- Εκπαιδευτικά σεμινάρια με on-line προσομοίωση της δια-
δικασίας του διαγωνισμού, ανά ομάδες των 20-25 ατόμων, 
από την CosmoONE.
Πληροφορίες:  info@eletaen.gr,
https://oteacademy.gr/media/documents/OTEAcademy_Venue.pdf

Ενημερωτικό σεμινάριο με θέμα: «Ο ρόλος του Ελεγκτή δόμησης 
κατά την διαδικασία ελέγχου Οικοδομικής άδειας. Διαπιστώσεις – 
Προβλήματα και Τρόποι επίλυσης», διοργανώνει το Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας, σε συνεργα-
σία με το Τμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων, Σώμα 
Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδας του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, την Τρίτη 24 Απριλίου 2018 (και ώρα 5.00 μ.μ. στο 
Αμφιθέατρο του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Μ. Αλεξάνδρου 49, στη Θεσσαλονίκη).
Το σεμινάριο απευθύνεται σε Ελεγκτές Δόμησης, Επιβλέποντες 
Μηχανικούς Ιδιωτικών και Δημοσίων Έργων, Υπαλλήλους 
Μηχανικούς των ΥΔΟΜ των Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας. Οι 
συνάδελφοι μηχανικοί που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το 
σεμινάριο μπορούν να εγγραφούν και να υποβάλουν ερωτήματα 
και απορίες σχετικές με τις διαδικασίες ελέγχου δόμησης στο: 
https://bit.ly/2J2ZXhS , έως την Τετάρτη 18 Απριλίου 2018. Τα 
ερωτήματα τους θα επεξεργαστούν από τα στελέχη του Τμήματος 
Επιθεώρησης Δόμησης και Κατεδαφίσεων του Σώματος Επιθεώ-
ρησης Βορείου Ελλάδας και  θα απαντηθούν στην διάρκεια του 
σεμιναρίου.
Πληροφορίες: Εβρένογλου Βασίλης (τηλ.:  2310883146).
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

3 - 5 Μαΐου 2018

Συνέδριο της HAEE: «Μεταβατική ενέρ-
γεια: Ευρωπαϊκή και παγκόσμια προο-
πτική»
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Ένωση για την Ενεργειακή 
Οικονομία

10 Μαΐου 2018
Συνέδριο για τις εξαγωγές: 6th Greek 
Exports Forum
ΑΘΗΝΑ

Ένωση Διπλωματικών Υπαλλήλων 
Οικονομικών & Εμπορικών Υποθέσε-
ων,  Ethos Events

14 - 15 Μαΐου 2018
5ο Αεροπορικό Συνέδριο: Οι Αερομεταφο-
ρές του Σήμερα και του Αύριο
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Αεροπορική Ένωση
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Αποσφραγίστηκαν από το ΤΑΙΠΕΔ οι φάκελοι με τις βελτιωμένες 
οικονομικές προσφορές για την απόκτηση του 66% (31% συμ-
μετοχή του ΤΑΙΠΕΔ και 35% συμμετοχή των ΕΛΠΕ) του ΔΕΣΦΑ.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τις προσφορές υπέβαλαν τα εξής δύο 
επενδυτικά σχήματα:
• Κοινοπραξία των εταιρειών Snam S.p.A., Enagas Internacional 
S.L.U. και Fluxys S.A.
• Κοινοπραξία των εταιρειών Regasificadora del Noroeste S.A., 
Reganosa Asset Investments S.L.U., S.N.T.G.N. Transgaz S.A. και 
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για την Ανασυγκρότηση και την Ανά-
πτυξη (EBRD),
Την υψηλότερη προσφορά υπέβαλε η κοινοπραξία Snam S.p.A., 
Enagas Internacional S.L.U. και Fluxys S.A., και από το ΤΑΙΠΕΔ 
τής ζητήθηκε να υποβάλει περαιτέρω βελτιωμένη οικονομική 
πρόταση, η οποία θα αξιολογηθεί σε επόμενη συνεδρίαση του 
διοικητικού συμβουλίου του Ταμείου, καθώς και από τα αρμόδια 

όργανα των ΕΛΠΕ.
Ανακοίνωση ΥΠΕΝ: Σε δήλωση του ΥΠΕΝ  Γιώργου Σταθάκη ση-
μειώνεται ότι: «Όταν στις 30 Νοεμβρίου 2016 ανακοινώναμε την 
ολοκλήρωση των συζητήσεων με εκπροσώπους των εταιρειών 
SOCAR και Snam, χωρίς να υπάρχει συμφωνία για την πώληση 
του 66% του ΔΕΣΦΑ, στελέχη της αντιπολίτευσης έσπευσαν να 
υποστηρίξουν ότι ‘οδηγούμε την ιδιωτικοποίηση σε ναυάγιο’ και 
‘υπονομεύουμε τη διεθνή αξιοπιστία της χώρας’. Σήμερα νομίζω 
θα πρέπει να το ξανασκεφτούν, καθώς η προσφορά που προκρί-
νεται από το ΤΑΙΠΕΔ:
• προέρχεται από εταιρείες που πληρούν τις αυστηρές προϋποθέ-
σεις συμμετοχής (έχουν έδρα στην ΕΕ και είναι πλήρως διαχωρι-
σμένες από δραστηριότητες προμήθειας και παραγωγής)
• προβλέπει τίμημα υψηλότερο εκείνου που είχε κατατεθεί στον 
προηγούμενο διαγωνισμό
Επιπλέον, η Συμφωνία Μετόχων που διαπραγματευτήκαμε εκ 

νέου, είναι σαφώς βελτιωμένη για τα συμφέροντα του Δημοσίου, 
προβλέποντας, μεταξύ άλλων, ότι:
• το Δημόσιο θα ορίζει τον Πρόεδρο του ΔΣ και όχι 
απλά ένα εκτελεστικό μέλος (όπως προέβλεπε η προηγούμενη 
Συμφωνία)
• το Δημόσιο θα έχει δικαίωμα αρνησικυρίας ακόμα 
και σε θέματα που αφορούν στη συμμετοχή του ΔΕΣΦΑ σε δια-
κρατικά ή διεθνή έργα, εντός ή εκτός Ελλάδας
• ο νέος αγοραστής οφείλει να υλοποιήσει το επενδυ-
τικό σχέδιο του ΔΕΣΦΑ, ύψους 330 εκατ. ευρώ
• ο νέος αγοραστής υποχρεούται να συνεχίσει να λει-
τουργεί υπό το πλαίσιο των αυστηρών κριτηρίων που διέπουν τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό
Αναμένουμε, τις επόμενες ώρες, την κατάθεση του τελικού τιμή-
ματος και την επιτυχή ολοκλήρωση του διαγωνισμού».

Διευκρινιστική εγκύκλιο για τις ασφαλιστικές εισφορές στον 
Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) των μελών 
εταιρειών ή και διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, των ιδιοκτη-
τών τουριστικών καταλυμάτων, καθώς και προσώπων που 
έχουν αγροτικό εισόδημα και, παράλληλα, ασκούν και άλλη 
επαγγελματική δραστηριότητα, υπέγραψε ο υφυπουργός 
Κοινωνικής Ασφάλισης Τάσος Πετρόπουλος. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ με βάση την εγκύκλιο, ο τρόπος υπολογισμού 
των προβλεπόμενων εισφορών ανά κατηγορία για τα μέλη 
εταιρειών και τους διαχειριστές ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, θα ισχύσει 
από την 1η Ιουνίου 2018, προκειμένου να μην διαταραχθεί το 
καθεστώς που ίσχυσε από την έναρξη λειτουργίας του ΕΦΚΑ. 
Για τους ιδιοκτήτες τουριστικών καταλυμάτων που υπάγο-

νταν στην ασφάλιση του πρώην ΟΓΑ και ασκούν παράλληλη 
αγροτική δραστηριότητα, διευκρινίζεται ότι καταβάλλουν, 
από 1/1/2017, τις εισφορές του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 
(καθεστώς αγροτών) για το σύνολο του εισοδήματος που 
αποκτούν. Τέλος, για τα πρόσωπα που ασκούν επαγγελματι-
κή δραστηριότητα (μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα 
ή αυτοαπασχόληση) και, παράλληλα, έχουν εισόδημα από 
αγροτική δραστηριότητα, σημειώνεται ότι η αληθής έννοια 
του κατ’ επάγγελμα αγρότη, υπό το ν. 4387/2016, συντρέχει, 
εφόσον το ύψος του εισοδήματος από την άσκηση της αγροτι-
κής δραστηριότητας υπερβαίνει το ποσό των 4.923,12 ευρώ 
(410,26 ευρώ Χ12).

Ενεργοποιείται εκ νέου από σήμερα , Τρίτη, 17 Απριλίου, η 
δυνατότητα επεξεργασίας αιτήσεων για υπαγωγή στο πρό-
γραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» σε όλες τις Περιφέρειες 
της χώρας.

Όπως προκύπτει και από τον παραπάνω πίνακα, μέχρι την 
Παρασκευή είχαν υποβληθεί οριστικά 42.035 αιτήσεις. 
Επιπλέον 13.881 ενδιαφερόμενοι έχουν εγγραφεί στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα αλλά δεν έχουν ολοκληρώσει τη 
διαδικασία υποβολής αίτησης, κάτι που θα μπορούν να 
πράξουν από αύριο. 
Δεδομένης της απόφασης για διπλασιασμό των πόρων 
του Προγράμματος, υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότη-
σης του συνόλου των περίπου 56.000 ενδιαφερομένων.

Τη χωροθέτηση του παιδιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης σε 
ακίνητο 162 στρεμμάτων που βρίσκεται εντός των διοικητικών 
ορίων του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη και ειδικότερα εντός των 
διοικητικών ορίων της Δ.Ε. Πυλαίας, προτείνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, μετά τα 
προβλήματα που προέκυψαν στη σημερινή προβλεπόμενη τοποθε-
σία υποδοχής του.
Το ακίνητο εντοπίζεται στο παραλιακό τμήμα της Δ.Ε. Πυλαίας επί της 
Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής. Απέχει από το Διεθνές Αεροδρόμιο 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ περί τα 5 χλμ, από το όριο του συνοικισμού Φοίνικα του 
Δήμου Καλαμαριάς 1 χλμ και από το κέντρο πόλης της Θεσσαλονίκης 
περί τα 9 χλμ. Αντιστοίχως από τον οικισμό της Θέρμης απέχει περί τα 
5 χλμ ενώ από τον οικισμό της Περαίας  γύρω στα 10 χλμ.
Ανήκει στο Ελληνικό Δημόσιο (ΟΑΕΔ).  Για το ακίνητο αυτό έχει εκ-
πονηθεί πολεοδομική μελέτη εκ μέρους του Οργανισμού Εργατικής 
Κατοικίας το 2007. Η παραπάνω πολεοδομική μελέτη δεν θεσμο-
θετήθηκε, το πρόγραμμα  κατοικιών  με την κατάργηση του ΟΕΚ 
ακυρώθηκε και το ακίνητο πέρασε στην ιδιοκτησία του ΟΑΕΔ στον 
οποίο ενσωματώθηκε ο ΟΕΚ.  Το ακίνητο είναι αδόμητο με πολύ 
μικρή κλίση προς τη θάλασσα.
Στο πρόσωπο του ακινήτου επί της Λεωφόρου Γεωργικής Σχολής 
υπάρχει διαμορφωμένος κυκλοφοριακός κόμβος για την εξυπηρέ-

τησή του.
Το ακίνητο είναι συνδεδεμένο με τον κεντρικό αποχετευτικό αγωγό 
της ανατολικής Θεσσαλονίκης, έχοντας μάλιστα και το αντίστοιχο 
κτίριο του προβλεπόμενου αντλιοστάσιου.
Όλα τα υπόλοιπα δίκτυα υποδομών, ύδρευσης, φυσικού αερίου, δι-
κτύου ηλεκτροδότησης και τηλεπικοινωνιών διέρχονται περιμετρικά 
του ακινήτου.
Έχοντας ως δεδομένο ότι το επιτρεπόμενο όριο κατάτμησης στην πε-
ριοχή είναι τα 10 στρ. θα μπορούσε να κατατμηθεί το ακίνητο και να 
δοθεί τμήμα του έκτασης 50 – 60 στρ. με πρόσωπο επί της λεωφό-
ρου Γεωργικής Σχολής για τη χρήση του Παιδιατρικού Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης και να απομείνει το υπόλοιπο τμήμα των 100 στρ. για 
αξιοποίηση από την πλευρά του Ελληνικού Δημοσίου σύμφωνα με 
τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης.
Η διαδικασία χωροθέτησης του Παιδιατρικού Νοσοκομείου θε-
ωρείται απλή ως τοπικό ρυμοτομικό σχέδιο (μετά την προβλεπό-
μενη ιδιοκτησιακή παραχώρηση προς το φορέα υλοποίησης) και 
πλήρως συμβατή με τις χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις 
της περιοχής. Ολόκληρη η πρόταση του ΤΕΕ/ΤΚΜ στη διεύθυνση 
(http://portal.tee.gr/portal/page/portal/teetkm/THESEIS_
TEETKM_2017_19/Protash_TEETKM.pdf)
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Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και η Εθνική 
Τράπεζα της Ελλάδος (ΕΤΕ) υπέγραψαν τρεις συμβάσεις 
εγγυήσεων ύψους 640 εκατ. ευρώ που βελτιώνουν την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση για τις ελληνικές μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ). Οι συμφωνίες αυτές υποστηρί-
ζονται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων 
(ΕΤΣΕ), κεντρικό πυλώνα του Επενδυτικού Σχεδίου για την 
Ευρώπη, (Σχέδιο Γιούνκερ). Σύμφωνα με ανακοίνωση της 
ΕΕ καταρχάς, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας InnovFin, 
η ΕΤΕ θα παρέχει χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους σε 
καινοτόμες ΜΜΕ και επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας κεφα-
λαιοποίησης επί διετία. Η εγγύηση του ΕΤαΕ παρέχεται στο 
πλαίσιο της πρωτοβουλίας «InnovFin – Χρηματοδοτήσεις 
της ΕΕ για την Καινοτομία», με την οικονομική υποστήριξη 
του προγράμματος της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία 
«Ορίζοντας 2020». Στο πλαίσιο της εν λόγω συμφωνίας, η 
στήριξη της ΕΕ προς τις καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις 
αναμένεται να δημιουργήσει χαρτοφυλάκιο δανείων ύψους 
100 εκατ. ευρώ. 
Κατά δεύτερον, το πρόγραμμα COSME είναι μια συμφωνία 
παρατάσεως που θα επιτρέψει στην ΕΤΕ να κατευθύνει χρη-
ματοδοτήσεις συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ σε πάνω 
από 1.900 μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα σε διάστημα 
τριών ετών. Το ΕΤαΕ με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής θα παράσχει στην ΕΤΕ εγγυήσεις που προβλέπονται 
στο πρόγραμμα COSME, γεγονός το οποίο θα δώσει στην 
Τράπεζα τη δυνατότητα να μειώσει σημαντικά τις απαιτή-
σεις της για παροχή εξασφαλίσεων, διευκολύνοντας έτσι τη 
δανειοδότηση των επιχειρήσεων. 
Επιπλέον, το ΕΤαΕ υπέγραψε, στο πλαίσιο του προγράμμα-
τος της ΕΕ για την απασχόληση και την κοινωνική καινοτο-
μία (EaSI), συναλλαγή εγγυήσεων μικροχρηματοδοτήσεων 
με την ΕΤΕ ώστε να στηριχθούν με 40 εκατ. ευρώ τα δάνεια 
3.400 μικρο-δανειοληπτών –πολύ μικρών επιχειρήσεων– 
σε ολόκληρη τη χώρα, που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
πρόσβασης σε δανεισμό. Το πρόγραμμα Εγγυήσεων EaSI 
ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2015, το χρηματοδοτεί η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και το διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Επενδύσεων.
Ο Ευρωπαίος Επίτροπος, κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, 
υπεύθυνος για τη Μετανάστευση, τις Εσωτερικές Υποθέσεις 
και την Ιθαγένεια, δήλωσε σχετικά: «Με τις νέες χρηματο-
δοτικές συμφωνίες που υπογράφονται σήμερα, το Σχέδιο 
Γιούνκερ θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τις ελληνικές 
επιχειρήσεις και να συμβάλλει στην ανάπτυξή τους. Πάνω 
από 5.000 μικρομεσαίες και νεοφυείς επιχειρήσεις αναμέ-

νεται να επωφεληθούν από δάνεια συνολικού ύψους 640 
εκατ. ευρώ. Η Ελλάδα καθίσταται ο κυριότερος δικαιούχος 
του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων σε 
σχέση με το ΑΕΠ και ευελπιστώ ότι τους επόμενους μήνες 
θα δούμε να υλοποιούνται πολλά περισσότερα έργα που θα 
δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης και θα εξασφα-
λίσουν βιώσιμη ανάπτυξη. Η ΕΕ συνεχίζει να στηρίζει την 
ελληνική οικονομία, τις ελληνικές επιχειρήσεις και, ιδίως, 
τους νέους και καινοτόμους επιχειρηματίες».
Στο πλαίσιο της τελετής υπογραφής στην Αθήνα, ο Γενικός 
Διευθυντής του ΕΤαΕ κ. Pier Luigi Gilibert δήλωσε: «Μου 
δίνει ιδιαίτερη ικανοποίηση το γεγονός ότι το ΕΤαΕ είναι σε 
θέση να στηρίζει τη χρηματοδότηση ελληνικών εταιρειών, 
είτε με μικροχρηματοδοτήσεις για πολύ μικρές εταιρείες είτε 
με χρηματοδότη για μεγαλύτερες καινοτόμες επιχειρήσεις. 
Η συνεργασία με εταίρους όπως η ΕΤΕ μάς παρέχει τη δυ-
νατότητα να αναπτύξουμε ευρύ φάσμα χρηματοδοτικών 
λύσεων για τις ελληνικές επιχειρήσεις. Οι συμβάσεις που 
υπογράφηκαν σήμερα στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ με την ΕΤΕ 
επιβεβαιώνουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση του ΕΤαΕ να 
στηρίζει τις ελληνικές επιχειρήσεις.»
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΤΕ κ. Λεωνίδας Φραγκιαδά-
κης δήλωσε σχετικά: «Στην Εθνική Τράπεζα έχουμε αναλά-
βει τη δέσμευση να στηρίζουμε την οικονομική ανάκαμψη 
της χώρας χρηματοδοτώντας ελληνικές επιχειρήσεις και 
ιδιαίτερα ΜΜΕ που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά και τον 
κύριο μοχλό ανάπτυξης της οικονομίας μας. Η συνεργασία 
μας με το ΕΤαΕ μέσω των τριών προγραμμάτων που υπο-
γράφουμε σήμερα δείχνει έμπρακτα πως o συνδυασμός 
της ευρωπαϊκής και της εγχώριας τεχνογνωσίας μπορεί να 
δημιουργήσει λύσεις που αυξάνουν σημαντικά το εύρος και 
την προσβασιμότητα της χρηματοδότησης για τις ελληνικές 
ΜΜΕ».
Σχετικά με το ΕΤαΕ
Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) ανήκει στον Όμι-
λο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κύρια αποστο-
λή του είναι να στηρίζει τις ευρωπαϊκές πολύ μικρές, μικρές 
και μεσαίες επιχειρήσεις διευκολύνοντας την πρόσβασή 
τους σε χρηματοδότηση. Το ΕΤαΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει 
μέσα παροχής επιχειρηματικών κεφαλαίων και κεφαλαί-
ων ανάπτυξης, εγγυήσεων και μικροχρηματοδότησης, τα 
οποία απευθύνονται ειδικά στον συγκεκριμένο τομέα της 
αγοράς. Με τη δραστηριότητά του αυτή, το ΕΤΑΕ προάγει 
τους στόχους της ΕΕ όσον αφορά στη στήριξη της καινοτο-
μίας, της έρευνας και ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, 
της οικονομικής ανάπτυξης και της απασχόλησης. 

Σχετικά με την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
Η Εθνική Τράπεζα ιδρύθηκε το 1841 και αποτέλεσε την 
πρώτη τράπεζα του νεοελληνικού κράτους, με καθοριστική 
συνεισφορά στην οικονομική ζωή του τόπου σε αυτά τα 
176 χρόνια ιστορίας της. Δίκαια μπορεί να χαρακτηριστεί 
ως η Τράπεζα της Ελληνικής Οικογένειας, καθώς ελέγχει το 
25% της λιανικής τραπεζικής. Τo ηγετικό μερίδιo καταθέσε-
ων ταμιευτηρίου αντανακλά την εμπιστοσύνη του αποτα-
μιευτικού κοινού που αποτελεί και την κινητήρια δύναμή 
της. Σήμερα, η Εθνική ηγείται ενός από τους μεγαλύτερους 
και ισχυρότερους Ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρε-
σιών στην Ελλάδα, με δυναμική συμβολή στη στήριξη της 
Ελληνικής οικονομίας και τον αναπτυξιακό και κοινωνικό 
μετασχηματισμό της χώρας. Προσφέρει ευρύ φάσμα χρη-
ματοοικονομικών προϊόντων και υπηρεσιών που ανταπο-
κρίνονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες επιχειρήσεων και 
ιδιωτών με προϊόντα καταθέσεων, επενδυτικών εργασι-
ών, χρηματοδοτήσεων, χρηματιστηριακών συναλλαγών, 
ασφαλειών, εργασιών χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing) 
και διαχείρισης επιχειρηματικών απαιτήσεων (factoring). 
Όραμα του Ομίλου της ΕΤΕ είναι η ενίσχυση της ηγετικής 
του θέσης στην Ελλάδα και της δυναμικής συμβολής του 
στη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας, λειτουργώντας με 
αφοσίωση, συνέπεια και διαφάνεια προς όφελος του πε-
λάτη, του μετόχου, του εργαζομένου και με ευθύνη για την 
κοινωνία. Περισσότερες πληροφορίες στο  
https://www.nbg.gr/el /
Σχετικά με το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη
Το Επενδυτικό Σχέδιο για την Ευρώπη («Σχέδιο Γιούνκερ») 
επικεντρώνεται στην τόνωση των επενδύσεων για τη 
δημιουργία θέσεων απασχόλησης και την ενίσχυση της 
οικονομικής ανάπτυξης, με εξυπνότερη χρήση νέων και 
υφιστάμενων χρηματοδοτικών πόρων, εξάλειψη των 
εμποδίων στις επενδύσεις, και παροχή προβολής και τεχνι-
κής βοήθειας σε επενδυτικά σχέδια. Ο κεντρικός πυλώνας 
του Σχεδίου Γιούνκερ είναι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγι-
κών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ). Το Ταμείο αυτό παρέχει εγγυήσεις 
πρώτης ζημίας, οι οποίες επιτρέπουν στην ΕΤΕπ να επενδύει 
σε περισσότερα, και συχνά υψηλότερου κινδύνου, έργα. Τα 
έργα και οι συμβάσεις που έχουν εγκριθεί μέχρι στιγμής για 
χρηματοδότηση στο πλαίσιο του ΕΤΣΕ αναμένεται να κινη-
τοποιήσουν επενδύσεις συνολικού ύψους άνω των 274 δισ. 
ευρώ και να στηρίξουν περισσότερες από 600.000 ΜΜΕ και 
στα 28 κράτη μέλη.  

Συνέχεια στη σελ 5

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: 640 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΤΟ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΝΕΕΣ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
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Λ. ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗΣ: ΚΟΜΒΙΚΟ ΡΟΛΟ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ Η ΕΤΕ - ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΘΑ ΠΕΡΑΣΟΥΝ ΤΑ ΤΕΣΤ ΑΝΤΟΧΗΣ 

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: 640 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ - ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ Η ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΝΕΕΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ 
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

Την αισιοδοξία του ότι οι ελληνικές τράπεζες θα περάσουν τα 
τεστ αντοχής εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής 
Τράπεζας Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, στο περιθώριο της υπο-
γραφής της συμφωνίας της Εθνικής Τράπεζας με το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων τριών συμβάσεων εγγυήσεων, ύψους 640 
εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση ελληνικών μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων. Πρόσθεσε ότι ενημέρωση για το πώς οδεύει η 
διαδικασία θα έχουν οι τραπεζίτες κατά την επίσκεψή τους στην 
Φραγκφούρτη.
Αναφερόμενος στην Εθνική Ασφαλιστική ο κ. Φραγκιαδάκης 
είπε ότι η Εθνική Τράπεζα εξετάζει με προσοχή τις διαδικασίες 
με τις οποίες θα προσεγγίσει τους δυο κινεζικούς ομίλους που 
είχαν ήδη εκδηλώσει ενδιαφέρον για την Εθνική Ασφαλιστική 
με στόχο η διαδικασία να ολοκληρωθεί σύντομα και με θετικό 
αντίκτυπο για την τράπεζα. Η Εθνική Ασφαλιστική είναι σε πάρα 
πολύ καλή κατάσταση και αυτό δίνει δυνατότητα ευελιξίας στην 
Εθνική Τράπεζα, πρόσθεσε.
Αναφερόμενος τις σημερινές ευρωπαϊκές συμβάσεις εγγυήσε-
ων που υπέγραψε η Εθνική Τράπεζα επισήμανε ότι θα συμβάλ-
λουν στην καθοριστική συμβολή της Εθνικής Τράπεζας στην 
χρηματοδότηση ΜΜΕ.
«H παροχή ρευστότητας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελεί 
προϋπόθεση για την αύξηση της παραγωγικότητας και των θέ-
σεων εργασίας. Η στήριξη προς τις ελληνικές επιχειρήσεις ώστε 
να μπορέσουν να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια και η 
παροχή κεφαλαίου κίνησης ώστε να αναπτύξουν τις δραστηρι-
ότητές τους, όχι μόνο θα ωφελήσει άμεσα τους αποδέκτες της 

χρηματοδότησης, αλλά θα έχει και ευρύτερο θετικό αντίκτυπο 
στην υπόλοιπη οικονομία», επισήμανε ο Λεωνίδας Φραγκιαδά-
κης, στην παρέμβαση στην εκδήλωση για την υπογραφή των 
συμβάσεων εγγυήσεων.
«Στην Εθνική Τράπεζα πέραν της διοχέτευσης της δικής μας ρευ-
στότητας στην αγορά, συνδράμουμε ενεργά στην προσέλκυση 
διεθνών κεφαλαίων με επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα. 
Η σημερινή συμφωνία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα. 
Λύσεις που αξιοποιούν την ευρωπαϊκή και τοπική τεχνογνω-
σία μπορούν να δώσουν σημαντική ώθηση στην ικανότητα 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων να αποκτήσουν πρόσβαση 
σε χρηματοδοτικά κεφάλαια και να αντιμετωπίσουν κάποιες 
από τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν, όπως είναι 
το κόστος χρηματοδότησης και οι απαιτήσεις για την παροχή 
εξασφαλίσεων», πρόσθεσε.
Με το ΕΤΑΕ η Εθνική Τράπεζα συνεργάζεται σε τρία προγράμ-
ματα, με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Ειδικότερα όπως ανέφερε ο κ.Φραγκιαδάκης:
Πρώτον, μετά την επιτυχία των πρώτων δύο γύρων του προ-
γράμματος εγγυήσεων COSME, η Εθνική προχωρά τώρα σε πα-
ροχή επιπλέον κεφαλαίων ύψους 250 εκατ. ευρώ, αυξάνοντας 
έτσι τα συνολικά κεφάλαια που θα διοχετευθούν στις ΜΜΕ σε 
500 εκατ. ευρώ.
Μέσω του δεύτερου προγράμματός, InnovFin, που απευθύνε-
ται σε εταιρίες στον τομέα της καινοτομίας και της τεχνολογίας, 
θα διοχετεύσουμε κεφάλαια ύψους 100 εκατ. ευρώ προς επιχει-
ρήσεις που αφιερώνουν πόρους σε έρευνα και ανάπτυξη (R&D) 

, με την προσδοκία η Εθνική Τράπεζα να ενθαρρύνει την συνέχι-
ση των επενδύσεών τους και να παρέχουμε κίνητρα σε νεοφυείς 
επιχειρήσεις που βρίσκονται σε φάση ανάπτυξης.
Μέσω του τρίτου προγράμματος, του EASI, στόχος της Εθνικής 
Τράπεζας είναι να διευκολύνει την πρόσβαση πολύ μικρών επι-
χειρήσεων και επαγγελματιών στη χρηματοδότηση. Η ΕΤΕ έχει 
δεσμευτεί να αξιοποιήσει κεφάλαια ύψους 40 εκατ. ευρώ στο 
πλαίσιο του προγράμματος εγγυήσεων EASI μέσα στα επόμενα 
5 έτη. Μάλιστα, είναι το πρώτο μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα 
μικροχρηματοδότησης που εφαρμόζεται από μία ελληνική 
συστημική τράπεζα, και από τα μεγαλύτερα προγράμματα αξιο-
ποίησης κεφαλαίων στην ΕΕ. Οι εταιρείες που συμμετέχουν στο 
εν λόγω πρόγραμμα θα ωφεληθούν από το σημαντικά χαμηλό-
τερο κόστος χρηματοδότησης και θα αποκτήσουν πρόσβαση σε 
προγράμματα επιχειρηματικής καθοδήγησης (mentoring) που 
θα τις βοηθήσουν στην εδραίωση και ανάπτυξη των επιχειρη-
ματικών τους δραστηριοτήτων.
«Προσβλέπουμε - είπε ο Λεωνίδας Φραγκιαδάκης - στην άμεση 
διοχέτευση των διαθέσιμων κεφαλαίων των προγραμμάτων 
στην αγορά με στόχο την γρήγορη απορρόφησή τους από τις 
ΜΜΕ. Είμαστε υπερήφανοι που συνεργαζόμαστε με το ΕΤΑΕ σε 
πρωτοβουλίες που φέρνουν χειροπιαστά οφέλη για τις ελληνι-
κές επιχειρήσεις. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμ-
βάλλει αποφασιστικά στη διαμόρφωση και την επιτυχή υλοποί-
ηση προγραμμάτων χρηματοδότησης που θα δημιουργήσουν 
σημαντικά οφέλη για την ελληνική οικονομία».

Συνέχεια από τη σελ 4 

Σχετικά με το COSME
Το COSME είναι το πρόγραμμα της ΕΕ για την ανταγωνιστικότητα 
των επιχειρήσεων και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλύπτει την 
περίοδο 2014-2020 και έχει συνολικό προϋπολογισμό 2,3 δισ. 
ευρώ. Ποσοστό τουλάχιστον 60% του προγράμματος θα χρησι-
μοποιηθεί για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των ευρωπαϊκών 
ΜΜΕ σε χρηματοδότηση, μέσω δύο χρηματοπιστωτικών εργα-
λείων. Ο μηχανισμός εγγύησης δανείων του COSME επιτρέπει την 
παροχή εγγυήσεων και αντεγγυήσεων προς χρηματοπιστωτικά 
ιδρύματα, ώστε να μπορούν να παρέχουν περισσότερα δάνεια 
και χρηματοδοτικές μισθώσεις σε ΜΜΕ. Η διευκόλυνση αυτή 
περιλαμβάνει επίσης την τιτλοποίηση των χαρτοφυλακίων πι-
στώσεων που έχουν χορηγηθεί σε ΜΜΕ. Επιπλέον, μέσω του 
μηχανισμού ιδίων κεφαλαίων για την ανάπτυξη, το πρόγραμμα 
COSME επενδύει κεφάλαια σε εταιρείες επιχειρηματικού κεφα-
λαίου οι οποίες συμμετέχουν στο μετοχικό κεφάλαιο ΜΜΕ που 
βρίσκονται κυρίως στα στάδια της επέκτασης και της ανάπτυξης, 
και ιδίως αυτών που δραστηριοποιούνται εκτός συνόρων. Το 
πρόγραμμα COSME στηρίζεται στην εμπειρία του Προγράμματος 
για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτομία (2007-2013), το 
οποίο συνέβαλε στην κινητοποίηση δανείων συνολικού ύψους 

άνω των 21 δισ. ευρώ και επιχειρηματικών κεφαλαίων ύψους 3 
δισ. ευρώ προς πάνω από 384.000 ΜΜΕ στην Ευρώπη.
Για πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις της ΕΕ, οι επιχειρήσεις μπο-
ρούν να επικοινωνούν με επιλεγμένα χρηματοπιστωτικά ιδρύμα-
τα στη χώρα τους: http://www.access2finance.eu/.
Σχετικά με το InnovFin
Ο μηχανισμός εγγυήσεων InnovFin για τις ΜΜΕ παρέχει εγγυήσεις 
και αντεγγυήσεις για δάνεια ύψους μεταξύ 25.000 ευρώ και 7,5 
εκατ. ευρώ, ώστε να διευκολύνει την πρόσβαση των καινοτόμων 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων μικρής και 
μεσαίας κεφαλαιοποίησης (με προσωπικό μέχρι 499 ατόμων) σε 
δανειακή χρηματοδότηση. Ο εν λόγω μηχανισμός τελεί υπό τη δι-
αχείριση του ΕΤΑΕ και εφαρμόζεται μέσω ενδιάμεσων χρηματοπι-
στωτικών φορέων – τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμά-
των – στα κράτη μέλη της ΕΕ και στις συνδεδεμένες χώρες. Μέσω 
του μηχανισμού αυτού, οι ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί φορείς 
καλύπτονται με εγγύηση του ΕΤΑΕ για μέρος των ζημιών τους από 
δανειακές χρηματοδοτήσεις που εντάσσονται στον μηχανισμό.
Σχετικά με το Πρόγραμμα για την Απασχόληση και την 
Κοινωνική Καινοτομία (EaSI)
Το πρόγραμμα για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτο-
μία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EaSI) συμβάλλει στην προσπά-
θεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης για απασχόληση υψηλού επιπέδου, 

επαρκή κοινωνική προστασία, καταπολέμηση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού και βελτίωση των εργασιακών συν-
θηκών. Το πρόγραμμα Εγγυήσεων EaSI ξεκίνησε τον Ιούνιο του 
2015, το χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το διαχειρίζεται 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.
Παρέχει στήριξη σε ενδιάμεσους χρηματοπιστωτικούς φορείς που 
προσφέρουν μικροδάνεια σε επιχειρηματίες ή χρηματοδοτούν 
κοινωνικές επιχειρήσεις. Σκοπός του είναι η αύξηση της πρόσβα-
σης σε μικροχρηματοδοτήσεις για ευάλωτες ομάδες που θέλουν 
να ξεκινήσουν ή να αναπτύξουν τις επιχειρήσεις τους και για πολύ 
μικρές επιχειρήσεις με δάνεια ύψους έως 25.000 ευρώ. Επιπλέον, 
για πρώτη φορά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στηρίζει κοινωνικές επι-
χειρήσεις μέσω επενδύσεων ύψους έως 500.000 ευρώ. Η στήριξη 
της μικροχρηματοδότησης και της κοινωνικής επιχειρηματικότη-
τας εφαρμόζεται επί του παρόντος μέσω του προγράμματος εγ-
γυήσεων EaSI, το οποίο επιτρέπει σε ενδιάμεσους χρηματοπιστω-
τικούς φορείς να αποκτήσουν τη δυνατότητα χρηματοδότησης 
για μικρο-επιχειρηματίες και κοινωνικές επιχειρήσεις οι οποίες σε 
διαφορετική περίπτωση δεν θα ήταν σε θέση να χρηματοδοτη-
θούν λόγω παραγόντων κινδύνου.
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Η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας αναμένεται να συνεχι-
σθεί το 2018, ωστόσο ο κίνδυνος εμφάνισης ενός νέου κύκλου 
αβεβαιότητας είναι υπαρκτός, όσο παραμένουν ασαφείς οι συν-
θήκες μετα-μνημονιακής επιτήρησης και, ενδεχομένως, ελά-
φρυνσης του χρέους. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτά επισημαί-
νει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων, τονίζοντας 
την ανάγκη «να τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα για να απο-
φευχθεί ένας νέος κύκλος αβεβαιότητας» καθώς δεν υπάρχει 
πλέον δυνατότητα μεταφοράς της υλοποίησης μνημονιακών 
μέτρων στο μέλλον. «Τυχόν καθυστερήσεις θα έχουν δυσμενείς 
επιπτώσεις όσον αφορά στην ομαλή έξοδο στις αγορές και, κατ’ 
επέκταση, τη διαφύλαξη της εμπιστοσύνης στις προοπτικές της 
ελληνικής οικονομίας. Η ανάγκη για εξάλειψη της αβεβαιότη-
τας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής τους επόμενους μήνες 

ενισχύεται ακόμη περισσότερο και από την περιρρέουσα διεθνή 
πολιτική και οικονομική αστάθεια», προσθέτει ο Σύνδεσμος.
Ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι το κόστος δανεισμού από τις διεθνείς αγο-
ρές παραμένει υψηλό, καθώς οι αποδόσεις των ελληνικών ομο-
λόγων, μετά την έκδοση του 7ετούς ομολόγου στις 8/2/2018 
ύψους 3 δισ. ευρώ με επιτόκιο 3,5%, δεν παρουσιάζουν ακόμα 
σαφή τάση αποκλιμάκωσης. Αναφέρει ακόμη ότι η βελτίωση 
του οικονομικού κλίματος κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2017 
και τους δύο πρώτους μήνες του 2018 διακόπηκε το Μάρτιο, 
εξέλιξη που συμβαδίζει με τις εξελίξεις σε διεθνές επίπεδο και 
καταδεικνύει ενδεχομένως τον γενικότερο προβληματισμό που 
αναπτύσσεται αναφορικά με την ελάφρυνση του χρέους και τις 
συνθήκες χρηματοδότησης, καθώς και την άσκηση οικονομι-
κής πολιτικής, μετά τη λήξη του προγράμματος προσαρμογής 

τον Αύγουστο του τρέχοντος έτους.
«Ταυτόχρονα, η αποδυνάμωση της ιδιωτικής κατανάλωσης 
(+0,1% το 2017) και η παραμονή της καταναλωτικής εμπι-
στοσύνης σε χαμηλά επίπεδα αποτυπώνουν τη δυσμενή κατά-
σταση που έχει διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα της υπερφορολό-
γησης νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Παρόλα αυτά, η ισχυρή 
ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας εξακολουθεί προς το παρόν 
να ευνοεί τις ελληνικές εξαγωγές, ενώ η έναρξη της τουριστικής 
περιόδου αναμένεται ότι θα δώσει νέα ώθηση στην απασχόλη-
ση και στις λιανικές πωλήσεις. Τυχόν επιβράδυνση, πάντως, της 
εξωτερικής ζήτησης τους επόμενους μήνες, λόγω της όξυνσης 
του προστατευτισμού και της αβεβαιότητας διεθνώς, αναμένε-
ται να επηρεάσει αναλόγως και τις ελληνικές εξαγωγές αγαθών 
και υπηρεσιών», καταλήγει ο ΣΕΒ.

Στην 3η θέση παγκοσμίως κατατάσσεται η Ελλάδα ανάμεσα σε 
135 χώρες στον τομέα των «Διαγωνιστικών Διαδικασιών σε έργα 
ΣΔΙΤ», σύμφωνα με την Έκθεση ΣΔΙΤ 2018 της World Bank. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη φετινή ετήσια έκθεση «Benchmarking 
PPP Procurement», αναλύεται το ρυθμιστικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ 
προς τα οποία στρέφονται κυβερνήσεις ανά τον κόσμο προκει-
μένου να προωθήσουν έργα ή άλλες υπηρεσίες και σύμφωνα 
με τα στοιχεία, η χώρα μας, καταλαμβάνει την τρίτη θέση στην 
αξιολόγηση των καλών πρακτικών που ακολουθούν οι κυβερνή-
σεις στις διαγωνιστικές διαδικασίες των ΣΔΙΤ. Σημειώνεται ότι στο 
συγκεκριμένο τομέα η χώρα μας έχει και άλλες διεθνείς διακρίσεις.
Σε μελέτη για την επιτροπή REGI του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
(2017), η Ελλάδα αναγνωρίζεται ως καινοτόμος στη χρηματο-
δότηση έργων ΣΔΙΤ και, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι «Μέχρι 

στιγμής, μόνο η Ελλάδα κατάφερε να ενσωματώσει πιο συστημα-
τικά την προσέγγιση των ΣΔΙΤ στην υλοποίηση των στόχων της 
Πολιτικής Συνοχής».
Επιπλέον θεωρείται από διεθνείς οργανισμούς πως βρίσκεται 
εντός βέλτιστων διεθνών πρακτικών. Στο πλαίσιο της Αξιολόγη-
σης Συνθηκών Ανταγωνισμού σε τομείς της Ελληνικής Οικονομίας 
(2016), ο ΟΟΣΑ δεν διατύπωσε καμία παρατήρηση για το πλαίσιο 
των ΣΔΙΤ.
 
Διεθνείς βραβεύσεις 
Επίσης, έχει λάβει διεθνείς βραβεύσεις. Συγκεκριμένα, για το έργο 
των 24 σχολείων βραβεύτηκε ως Συμφωνία της Χρονιάς στον 
τομέα της εκπαίδευσης από το διεθνές περιοδικό World Finance 
λόγω του πανευρωπαϊκά καινοτόμου τρόπου χρηματοδότησης 

και της αξιοποίησης ευρωπαϊκών πόρων με μόχλευση ιδιωτικών 
κεφαλαίων.
Αντίστοιχη βράβευση έχει επιτύχει το έργο Διαχείρισης Απορριμ-
μάτων Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο βραβεύτηκε ως Συμφωνία 
της Χρονιάς για τα Απόβλητα από το περιοδικό World Finance. Το 
ίδιο έργο έλαβε επίσης το πρώτο βραβείο στην κατηγορία «Waste 
Partnership» των βραβείων «Waste & Recycling Awards 2017».
Τέλος, τα έργα για την υλοποίηση ευρυζωνικού δικτύου έλαβαν 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το «Ευρωπαϊκό Βραβείο Ευρυζω-
νικότητας 2017», καθώς και βράβευση στο παγκόσμιο συνέδριο 
του Συνδέσμου Πληροφορικής (WITSA) στην κατηγορία βραβεί-
ου ψηφιακών ευκαιριών «Digital Opportunity Awards» 2018

Με την ευκαιρία του 3ου Ετήσιου Ιρακινο-Ευρωπαϊκού Φόρουμ 
Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων που θα διεξαχθεί τις 11 και 
12 Ιουλίου στην Αθήνα, και σε συνέχεια των προσπάθειών του 
προς την σύσφιξη των επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας - Ιράκ 
σε όλα τα επίπεδα, το Αραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο Εμπορίου 
και Αναπτύξεως, σε συνεργασία με τους βασικούς εταίρους του 
στο φόρουμ, το Επιμελητήριο της Βαγδάτης και το Επιμελητήριο 
του Ερμπίλ, απευθύνει κάλεσμα στις ελληνικές επιχειρήσεις που 
ενδιαφέρονται να λάβουν μέρος στην ανοικοδόμηση του Ιράκ, 
να εκφράσουν το ενδιαφέρον τους για μεταφορά τεχνολογίας 
και τεχνογνωσίας και/ή να συμμετάσχουν σε κοινοπραξίες με 
Ιρακινούς ομολόγους τους. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως ση-

μειώνεται σε σχετική ανακοίνωση του επιμελητηρίου, η πρωτο-
βουλία αντιπροσωπεύει μία εξαιρετική ευκαιρία για τις ελληνικές 
και ευρωπαϊκές επιχειρήσεις με ενδιαφέρον στην ιρακινή αγορά, 
σε μία εποχή κατά την οποία η ανοικοδόμηση του Ιράκ προχωράει 
με γοργούς ρυθμούς και ο εκσυγχρονισμός και η κατασκευή των 
υποδομών της χώρας απαιτούν κάθε ειδικότητα και επιχειρημα-
τική εξειδίκευση.
Σημειώνεται ακόμη ότι ο νέος επενδυτικός νόμος παρέχει όλες 
τις απαραίτητες προϋποθέσεις στις ξένες εταιρείες για επιτυχή και 
ελεύθερη επιχειρηματική δραστηριότητα στη χώρα, καθιστώντας 
το Ιράκ ένα από τα πιο ελκυστικά επιχειρηματικά κέντρα στη Μέση 
Ανατολή.

«Κατόπιν λήψης των πληροφοριών της εταιρείας σας, το Αρα-
βο-Ελληνικό Επιμελητήριο, σε συντονισμό με τους δύο βασικούς 
εταίρους του στο φόρουμ, το Επιμελητήριο της Βαγδάτης και το 
Επιμελητήριο του Ερμπίλ, θα εξασφαλίσει πως τα στοιχεία της εται-
ρείας σας θα μεταβιβαστούν στα μέλη των ιρακινών επιμελητηρί-
ων, ώστε να ξεκινήσουν μαζί σας διαδικασίες διαπραγμάτευσης, 
με σκοπό θετικά και προσοδοφόρα αποτελέσματα πριν τη σύγκλι-
ση του φόρουμ τον Ιούλιο του 2018» όπως αναφέρεται σχετικά. 
Σημειώνεται πως η νέα προθεσμία υποβολής των στοιχείων ενδι-
αφερόμενης εταιρείας είναι η 27η Απριλίου 2018.

ΣΕΒ: Η ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΘΕΙ ΤΟ 2018 - 
ΩΣΤΟΣΟ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΑΡΚΤΟΣ

ΣΤΗΝ 3Η ΘΕΣΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΚΑΤΑΤΑΣΣΕΤΑΙ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ 135 ΧΩΡΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΣΔΙΤ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ WORLD BANK

ΑΡΑΒΟ-ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΕΩΣ: ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΟΔΟΜΗΣΗ ΤΟΥ ΙΡΑΚ
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«Δημιουργούμε νέα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αντα-
ποκρίνονται στις ανάγκες της οικονομίας», υπογράμμισε ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης, στην 
εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στη Στέγη του Ιδρύματος 
Ωνάση, για την παρουσίαση του Ταμείου Επιχειρηματικών 
Συμμετοχών (EquiFund). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ανα-
πληρωτής υπουργός σημείωσε ότι ήδη είναι έντονο το ενδι-
αφέρον των επενδυτών για τις δυνατότητες που προσφέρει το 
ταμείο και πρόσθεσε ότι για να δοθεί ώθηση στη χώρα και να 
βγει από την κρίση αξιοποιούνται όλα τα εργαλεία. Η χρημα-
τοδότηση είναι μεν πολύ σημαντικό ζήτημα αλλά, όπως είπε, 
γίνεται μεγάλη προσπάθεια ώστε να υπάρξει η μεγαλύτερη 
δυνατή μεταφορά τεχνογνωσίας ώστε οι ελληνικές μικρομε-
σαίες να βρουν διέξοδο συνεργασίας με ξένες επιχειρήσεις. 
Πρόκειται, συνέχισε ο ίδιος, για ένα ολιστικό εργαλείο, σε αυτή 
τη φάση που βρίσκεται η οικονομία μας, που βοηθάει στο 
στόχο της αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου .
Αξιοποιούμε τις διαθέσιμες χρηματοδοτικές πηγές για την 
προσέλκυση επενδύσεων στην ελληνική οικονομία και στηρί-
ζουμε τη δημιουργία ενός εύρωστου οικοσυστήματος start-
ups, συνέχισε ο αναπληρωτής υπουργός και υπογράμμισε ότι 
υπάρχει πλέγμα παρεμβάσεων για την ανάπτυξη καινοτόμων 
χρηματοοικονομικών εργαλεία για την ενίσχυση των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων, για να συνδυαστεί η έρευνα με την 
παραγωγή, για συνέργειες των μικρομεσαίων κλπ
«Το EquiFund είναι ένα εργαλείο που έχει σχεδιαστεί ώστε 
να συμπληρώσει το κενό και να ανταποκρίνεται σε αυτά 
τα κριτήρια που έχει θέσει η κυβέρνηση. Έχει τύχει ευρείας 
αποδοχής πριν καν ξεκινήσει και είμαστε περήφανοι για αυτό. 
Πρόκειται για το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που ενισχύει 
όλους τους κλάδους και προσφέρει στοχευμένη υποστήριξη 
και χρηματοδότηση για κάθε στάδιο ανάπτυξης μίας επιχείρη-
σης» είπε ο κ. Χαρίτσης. 
Η ενεργοποίηση του EIF στην Ελλάδα, αλλά και η ενίσχυση της 

παρουσίας του στη χώρα μας και μέσω αυτού του ταμείου, 
αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της ελληνικής 
οικονομίας, είπε ο διευθύνων σύμβουλος το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Επενδύσεων (EIF) Πιέρ Λουίτζι Ζιλμπέρ, στην τοποθέ-
τησης του.
Θέλουμε ένα πλήρως ανεπτυγμένο οικοσύστημα για την 
Ελλάδα με επιχειρηματικούς αγγέλους, με μεταφορά τεχνο-
γνωσίας από τα πανεπιστήμια στην αγορά, με προγράμματα 
συμβουλευτικής κλπ, όπως ανέφερε από την πλευρά του ο 
προέδρος του ιδρύματος Ωνάσης, Δρ. Αντώνης Παπαδημη-
τρίου και τόνισε ότι ο χρόνος είναι κατάλληλος για επενδύσεις 
στην Ελλάδα, προσθέτοντας ότι στη χώρας υπάρχει ένα επεν-
δυτικό περιβάλλον που δεν αφορά μόνο στις ευκαιρίες στον 
αγροτουρισμός καθώς υπάρχουν καινοτόμες επιχειρήσεις σε 
όλους τους κλάδους. Ο ίδιος σημείωσε τη σημασία που δίνει 
η «Στέγη» στη σύνδεση της πανεπιστημιακής κοινότητας με 
την αγορά.
 
Το ταμείο 
Στην σημερινή εκδήλωση, συνολικά 18 ομιλητές από επιτυχη-
μένες νεοφυείς επιχειρήσεις από την Ευρώπη και την Ελλάδα, 
καθώς και οι fund managers από τα 9 funds που υποστηρίζο-
νται από το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund), 
δίνουν το παρών.
Τo EquiFund, το καινούργιο υπερ-ταμείο επιχειρηματικών 
συμμετοχών, αποσκοπεί στο να τονώσει την επιχειρηματικό-
τητα και να δημιουργήσει μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στις το-
πικές επιχειρήσεις. Στόχος του είναι η προσέλκυση ιδιωτικών 
κεφαλαίων σε όλα τα επενδυτικά στάδια της επιχειρηματικό-
τητας, από τις νεοφυείς επιχειρήσεις που βρίσκονται σε πρώ-
ιμο στάδιο μέχρι και τις ώριμες προς επέκταση επιχειρήσεις. 
To EquiFund αναμένεται να έχει θεμελιώδη ρόλο στο να απε-
λευθερώσει τη δυναμική των επενδύσεων επιχειρηματικών 
συμμετοχών και να μετασχηματίσει το τοπικό οικοσύστημα.

Το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης διαθέτει στο Ταμείο 
Επιχειρηματικών Συμμετοχών 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊ-
κούς και εθνικούς πόρους.  Στο Ταμείο συμμετέχει το EIF με 60 
εκατ. ευρώ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) με 
περίπου 40 εκατ. ευρώ από το Σχέδιο Γιούνκερ. Ιδιώτες επεν-
δυτές συνεισφέρουν με πρόσθετους ίδιους πόρους. Έτσι τα 
συνολικά κεφάλαια που είναι διαθέσιμα προς τις επιχειρήσεις 
πλησιάζουν το 0,5 δισ. ευρώ.
Το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών είναι το μεγαλύτερο 
χρηματοδοτικό εργαλείο τέτοιου τύπου που υλοποιείται αυτή 
τη στιγμή στην Ευρώπη με δημόσιους πόρους. Μάλιστα, 
οι δημόσιοι πόροι που επενδύονται είναι ανακυκλούμενοι, 
δηλαδή μετά το πέρας της πρώτης επένδυσης επιστρέφουν 
στο Δημόσιο και επανεπενδύονται για τον ίδιο σκοπό. Έτσι 
δημιουργείται μια νέα σταθερή ροή χρηματοδότησης της 
επιχειρηματικότητας.
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέ-
ξης Χαρίτσης, έχει δηλώσει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι το EquiFund 
αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της αλλαγής του παραγωγικού 
μοντέλου και τονίζει:
«Βασικό ζητούμενο είναι η στήριξη των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων (ΜμΕ) και κυρίως  επιχειρήσεων καινοτομικού 
χαρακτήρα που μπορούν να παράγουν προϊόντα και υπη-
ρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, αλλά και η σύνδεση της 
έρευνας με την επιχειρηματικότητα. Για να το κάνουμε πράξη, 
προχωρήσαμε στη δημιουργία του EquiFund, δεσμεύσαμε 
πόρους από το ΕΣΠΑ και σε συνεργασία με το EIF, συγκροτή-
σαμε αυτό το σημαντικό, καινοτομικό εργαλείο που δίνει τη 
δυνατότητα για υλοποίηση επιχειρηματικών σχεδίων μέσω 
της συμμετοχής εξειδικευμένων επενδυτών στο κεφάλαιο της 
επιχείρησης, ενώ διευκολύνει την ανταλλαγή τεχνογνωσίας 
και τις συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων, ανοίγοντας προοπτι-
κές στις διεθνείς αγορές».

Συνάντηση με εκπροσώπους των 9 fund managers που στη-
ρίζονται στο πλαίσιο του EquiFund και νέους επιχειρηματίες 
που στηρίζονται στο πλαίσιο του JEREMIE και του EquiFund, 
είχε ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο περιθώριο της 
εκδήλωσης του EquiFund στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρωθυπουργός έφτασε στη 
Στέγη λίγο πριν τις 5.30 το απόγευμα και κατά τη συνάντηση 

του με τους εκπροσώπους των fund ενημερώθηκε αναλυτικά 
για τις πρωτοβουλίες τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, 
η οποία κυρίως γίνεται από ιδιωτικά κεφαλαία, αλλά και τη 
διασύνδεση πολλών από αυτές με τα πανεπιστήμια και τα 
ερευνητικά ιδρύματα με στόχο να μπει φρένο στο brain drain.
Ο Αλέξης Τσίπρας άκουσε με προσοχή τους νέους επιχειρημα-
τίες που επενδύουν στην καινοτομία, στα logistics ενώ ενη-

μερώθηκε για τις προσπάθειες που βρίσκονται σε εξέλιξη για 
την ενοποίηση του τομέα της ιχθυοκαλλιέργειας στη χώρα, με 
τον πρωθυπουργό μάλιστα να σημειώνει τις δυνατότητες που 
έχουμε σε αυτόν τον τομέα.
Στη συνέχεια ο πρωθυπουργός μίλησε στην ανοιχτή συζή-
τηση στο πλαίσιο της εκδήλωσης, με θέμα: «Το όραμα της 
Ελλάδας για την Καινοτομία».

ΕΠΑΦΕΣ ΤΟΥ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ ΜΕ ΝΕΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΕΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ EQUIFUND

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: ΤΟ EQUIFUND ΕΧΕΙ ΤΥΧΕΙ ΕΥΡΕΙΑΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ
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Τριάντα ημέρες απομένουν έως τις 15 Μαίου 2018, ημερομηνία 
κατά την οποία οι Δήμοι της χώρας θα πρέπει να έχουν ολοκλη-
ρώσει τις υποχρεώσεις τους σχετικά με τα οικιστικά περιγράμ-
ματα στους δασικούς χάρτες. Σύμφωνα με ανακοίνωση του 
ΥΠΕΝ με αφορμή το γεγονός αυτό ο Αναπληρωτής Υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, απέστειλε 
χθες νέα επιστολή προς τους Δημάρχους υπενθυμίζοντάς τους 
ότι σύμφωνα με το νόμο 3889/2010 οριοθετούνται τα παρακά-
τω περιγράμματα:
• Από την Υπηρεσία Δόμησης τα εγκεκριμένα σχέδια πόλης του 
Δήμου (παρ. 2α άρθρου 23)

•Από την ίδια υπηρεσία τυχόν άλλα σχέδια πόλης του Δήμου 
(παρ. 2β άρθρου 23)
•Από τις τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου οι οικιστικές πυκνώσεις 
(παρ. 4 άρθρου 23) μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου
Ο Σωκράτης Φάμελλος ενημερώνει στην επιστολή του ότι μέχρι 
σήμερα 146 Δήμοι στο σύνολο της  χώρας  δεν εκπλήρωσαν 
τις υποχρεώσεις τους. Παράλληλα, τους υπενθυμίζει ότι έχουν 
δοθεί πολλαπλές παρατάσεις για το θέμα και η υποχρέωση αυτή 
έπρεπε πρωταρχικά να έχει κλείσει από τα τέλη του 2016. Γι αυτό 
έχει διατυπωθεί πολλαπλώς σε συνεργασία με την ΚΕΔΕ η ανά-

γκη καθοριστικής συμβολής των ΟΤΑ στην ολοκλήρωση του 
έργου των δασικών χαρτών.
Ο Αναπληρωτής Υπουργός κλείνει την επιστολή ζητώντας από 
τους Δημάρχους την άμεση ενεργοποίηση των υπηρεσιών τους 
καθώς η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Μαΐου 2018 είναι 
καθορισμένη νομοθετικά και δεν τροποποιείται με Υπουργική 
Απόφαση, ενώ τους ενημερώνει ότι η Γενική Διεύθυνση Δασών 
και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ, η Ελληνικό Κτηματολό-
γιο και ο ίδιος προσωπικά είναι στη διάθεσή τους για να ολοκλη-
ρωθεί αυτό το σημαντικό έργο.

Η νησιωτικότητα δεν είναι ένα θέμα που εξαντλείται στην Ελλά-
δα, αλλά αφορά όλη την Ευρώπη, σημειώνει σε δήλωση του 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Αλέξης 
Χαρίτσης με αφορμή το 13ο Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέ-
δριο Νοτίου Αιγαίου, που πραγματοποιείται στη Ρόδο, σήμερα 
Δευτέρα και αύριο Τρίτη, 16 και 17 Απριλίου 2018. Ο ίδιος 
σημείωσε ότι ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη τα Ειδικά Αναπτυξιακά 
Προγράμματα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ύψους 102 εκατ. 
ευρώ μέσα από τα οποία υλοποιούνται περισσότερα από 100 
έργα στις δύο περιφέρειες, ενώ πρόσθετες παρεμβάσεις 77 εκατ. 
ευρώ χρηματοδοτούνται από άλλα προγράμματα που τρέχει το 
υπουργείο. Παράλληλα, η χώρα μας πιέζει ώστε περισσότεροι 
ευρωπαϊκοί πόροι να κατευθυνθούν στα νησιά και να εκπο-
νηθούν στοχευμένες πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την 
ενίσχυσή τους. Συγκεκριμένα ο κ. Χαρίτσης δήλωσε: «Λόγω της 
γεωγραφικής τους θέσης αλλά και των ιδιαίτερων κοινωνικών 
και οικονομικών τους χαρακτηριστικών, τα νησιά του Αιγαίου 
αντιμετωπίζουν αυξημένες προκλήσεις οι οποίες απαιτούν 

ειδική μέριμνα από την πλευρά της πολιτείας. Ως υπουργείο 
Οικονομίας υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την 
υποστήριξη τους, προσφέροντας ουσιαστική χρηματοδότηση 
αλλά και εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη. Στον πυρήνα αυτής 
της προσπάθειας βρίσκονται τα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμ-
ματα Βορείου και Νοτίου Αιγαίου ύψους 102 εκατ. ευρώ μέσα 
από τα οποία υλοποιούνται περισσότερα από 100 έργα στις δύο 
περιφέρειες, ενώ πρόσθετες παρεμβάσεις 77 εκατ. ευρώ χρημα-
τοδοτούνται από άλλα προγράμματα που τρέχει το υπουργείο.
«Έργα σε όλους τους τομείς - από την ύδρευση και την αποχέ-
τευση, τα λιμάνια και την οδοποιία, τον πολιτισμό και τον του-
ρισμό, την υγεία και την εκπαίδευση αλλά και την ενίσχυση της 
τοπικής επιχειρηματικότητας. Σε κάθε νησί υλοποιείται τουλάχι-
στον ένα έργο, και όλα αποτελούν προτάσεις των τοπικών φο-
ρέων οι οποίες επιλέχθηκαν με βάση τον βαθμό ωριμότητας και 
τη χρησιμότητά τους για τις τοπικές κοινωνίες. Για πρώτη φορά 
ακριτικά και μικρά νησιά όπως το Αγαθονήσι, ο ‘Αη Στράτης, η 
Κάσος, δέχονται χρηματοδότηση τέτοιου ύψους.

Η νησιωτικότητα όμως δεν είναι ένα θέμα που εξαντλείται 
στην Ελλάδα, αφορά όλη την Ευρώπη, όπως υπενθύμισαν οι 
αυξημένες προσφυγικές ροές των τελευταίων ετών. Στην πολύ 
κρίσιμη συζήτηση που διεξάγεται αυτή την περίοδο στην ΕΕ για 
το μέλλον της Πολιτικής Συνοχής (ΕΣΠΑ) μετά το 2020 παρεμ-
βαίνουμε δυναμικά διεκδικώντας, πέρα από την αύξηση του 
προϋπολογισμού, και τη διεύρυνση των κριτηρίων στην κατα-
νομή των πόρων. Ένα από αυτά τα κριτήρια οφείλει να είναι η 
νησιωτικότητα. Πιέζουμε ώστε περισσότεροι ευρωπαϊκοί πόροι 
να κατευθυνθούν στα νησιά και να εκπονηθούν στοχευμένες 
πολιτικές σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ενίσχυσή τους.
Προσερχόμαστε λοιπόν στον αναπτυξιακό συνέδριο που διε-
ξάγεται αυτές τις μέρες στη Ρόδο, όχι για να κάνουμε εξαγγελίες 
αλλά για να συνεχίσουμε την πολύ σημαντική δουλειά που έχει 
ήδη ξεκινήσει. Να εντείνουμε τη συνεργασία μας με τους τοπι-
κούς φορείς στον σχεδιασμό και την υλοποίηση νέων έργων 
που αναβαθμίζουν τις αναπτυξιακές προοπτικές των νησιών 
και βελτιώνουν τη ζωή των νησιωτών».

«Το συνέδριο αυτό, που αφορά την παραγωγική ανασυγκρό-
τηση της νησιωτικής περιφέρειας του Νότιου Αιγαίου μέσα από 
ένα νέο αναπτυξιακό μοντέλο, πρέπει να έχει στόχο την ισόρ-
ροπη ανάπτυξή της νησιώτικης Ελλάδας, την αναβάθμιση των 
υποδομών της, των θαλασσίων οδών της, τη δημιουργία βιώ-
σιμων συνθηκών διαβίωσης των νησιωτών, την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής, το μεταναστευτικό αλλά και των άλλων 
σοβαρών προκλήσεων, που έχουν σχέση με τα μεγάλα εθνικά 
μας θέματα στην ευρύτερη περιφέρεια της Ανατολικής Μεσογεί-
ου» αναφέρει σε δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της 
Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Νοτίου Αιγαίου και δήμαρχος 
Ρόδου Φώτης Χατζηδιάκος για το αναπτυξιακό συνέδριο της 
Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, οι εργασίες του οποίου θα πραγ-
ματοποιηθούν την Δευτέρα και Τρίτη στη Ρόδο.
«Η ισόρροπη παραγωγική ανάπτυξή της νησιωτικής Ελλάδας 
απαιτεί τις ευρύτερες δυνατές συνεργασίες και συναινέσεις και 

μια ολιστική θεώρηση και προσέγγιση, μακριά από τις απο-
σπασματικές λογικές του παρελθόντος» επισημαίνει ο κ. Φώτης 
Χατζηδιάκος αναφέροντας ότι «σε αυτή την κατεύθυνση, η κυ-
βέρνηση, αλλά και όλα τα δημοκρατικά κόμματα μαζί με την Το-
πική Αυτοδιοίκηση, πρέπει να αναζητήσουν ισχυρές κοινωνικές 
συμμαχίες, με ένα διευρυμένο πλαίσιο με τους παραγωγικούς 
φορείς του τόπου μας, τα επιμελητήρια, τις κοινωνικές ομάδες, 
που επιδιώκουν την αναπτυξιακή προοπτική, τα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και κυρίως τους ίδιους τους πολίτες».
Θα πρέπει να ξεκινήσει ένας ειλικρινής διάλογος», τονίζει ο 
δήμαρχος Ρόδου, ώστε να διατυπωθεί μια ενιαία πρόταση 
που θα καλύπτει το σύνολο των διαφορετικών ταχυτήτων και 
χαρακτηριστικών της νησιωτικής περιφέρειας καθώς επίσης 
ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσεων, με οραματική αλλά και 
ρεαλιστική στόχευση. Η πρόταση που θα διαμορφωθεί μετά 
από τον διάλογο όλων για την ανάπτυξη της νησιωτικής περι-

φέρειας αποτελεί το βασικό αντικείμενο του Συνεδρίου και στην 
κατάρτιση αυτή, αναφέρει ο κ. Χατζηδιάκος, «οφείλουμε να 
συνεισφέρουμε ουσιαστικά όλοι.» «Πιστεύουμε ακράδαντα στις 
δυνατότητες του τόπου μας», «πιστεύουμε ότι πρέπει, να κοιτά-
ξουμε το μέλλον με αισιοδοξία, με πρακτική σκέψη και συνεργα-
σίες πέρα και πάνω από κομματικά και πολιτικά αναχώματα και 
παθογένειές του παρελθόντος» τονίζει.
Στο πλαίσιο της συγκρότησης του αναπτυξιακού μοντέλου της 
χώρας και ιδιαίτερα της νησιωτικής περιφέρειας, ο Δήμος Ρό-
δου έχει σχεδιάσει ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο, το 
οποίο έχει ήδη υποβάλλει ως υπόμνημα προς τον πρωθυπουρ-
γό μέσα στο οποίο έχει ενσωματώσει τις προτάσεις, τις θέσεις 
και τα αναπτυξιακά εργαλεία, τις οποίες και θα αναπτύξει στο 
Αναπτυξιακό Συνέδριο.

ΝΕΑ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ: «ΤΡΙΑΝΤΑ  ΗΜΕΡΕΣ ΑΠΟΜΕΝΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΟΥΝ ΟΙ ΔΗΜΟΙ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΔΑΣΙΚΟΥΣ ΧΑΡΤΕΣ»

ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: “ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΣΕ 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ”

ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΡΟΔΟΥ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Η ΙΣΟΡΡΟΠΗ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΑΠΑΙΤΕΙ ΕΥΡΥΤΕΡΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΝΕΣΕΙΣ»
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Εγκρίθηκε και τυπικά από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ, 
μετά την ολοκλήρωση όλων των απαιτούμενων οικονομικών 
και νομικών ενεργειών, η εξαγορά της εταιρείας εμπορίας και 
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας EDS στην Πρώην Γιουγκο-
σλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, έναντι τιμήματος 4,8 
εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως επισημαίνει η ΔΕΗ, 
«η συγκεκριμένη εξαγορά εντάσσεται στη στρατηγική διεθνο-
ποίησης των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της ΔΕΗ και 
ειδικότερα στην περιοχή των Βαλκανίων όπου επιδιώκει να κα-

ταστεί ηγετική δύναμη ενόψει και της επερχόμενης ενοποίησης 
των αγορών ενέργειας που προωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση». 
Τονίζεται ακόμη ότι ο Όμιλος EDS, αποτελεί μία δυναμικά ανερ-
χόμενη εταιρεία στον τομέα της εμπορίας και προμήθειας Ηλε-
κτρικής Ενέργειας, στη FYROM. Ιδρύθηκε το 2012 και έχει θυγα-
τρικές στη Σερβία, στη Σλοβακία και στο Κόσσοβο. Είναι μέλος 
του Ουγγρικού Χρηματιστηρίου Ηλεκτρικής Ενέργειας (HUPX) 
και διαθέτει άδειες εμπορίας (trading) Ηλεκτρικής Ενέργειας στη 
Σερβία, στο Κόσσοβο, στην Κροατία, στη Βουλγαρία και στην 

Ουγγαρία. Είναι από τους σημαντικότερους συμμετέχοντες στο 
απελευθερωμένο τμήμα της Ηλεκτρικής Αγοράς προμήθειας 
της γειτονικής χώρας και παρέχει ηλεκτρική ενέργεια κυρίως 
σε μεγάλες βιομηχανίες και επιχειρήσεις. Το χαρτοφυλάκιο των 
πελατών της περιλαμβάνει το 40% των εταιρειών με περισσότε-
ρους από 50 υπαλλήλους, για τις οποίες διαθέτει ισχύ συνολικά 
320 μεγαβάτ. Τέλος, διαθέτει χαρτοφυλάκιο πελατών 10 μεγα-
βάτ στην αγορά προμήθειας (λιανική) της Σερβίας.

Σε συμφωνία για την ανάληψη των εργασιών συντήρησης του 
αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ επί ελληνικού εδάφους από τον 
ΔΕΣΦΑ κατέληξαν οι πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ της 
κοινοπραξίας του Διαδριατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου και 
του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως ανακοίνωσε ο ΔΕΣΦΑ, η υπογραφή 
της σύμβασης μεταξύ των δύο πλευρών αναμένεται να πραγ-

ματοποιηθεί εντός του Μαΐου και προβλέπεται να αυξήσει ση-
μαντικά τα έσοδα του ΔΕΣΦΑ από μη ρυθμιζόμενες υπηρεσίες, 
δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας. Με αφορμή 
την ολοκλήρωση της συμφωνίας, ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος του Διαχειριστή, Σωτήρης Νίκας, δήλωσε: «Με τη 
συγκεκριμένη συμφωνία, ο ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει τη συντήρηση 
του μεγαλύτερου μέρους ενός εκ των δέκα σημαντικότερων 

έργων στον κόσμο αυτήν τη στιγμή. Πρόκειται για ένα βήμα 
καθοριστικής σημασίας, το οποίο επισφραγίζει με τον βέλτιστο 
δυνατό τρόπο την τεχνογνωσία που έχει αναπτύξει ο Διαχειρι-
στής, δείχνοντας παράλληλα τον δρόμο για την επέκταση των 
δραστηριοτήτων του πέραν της διαχείρισης του Εθνικού Συστή-
ματος Φυσικού Αερίου

Από την ημερομηνία κατάθεσης του νομοσχεδίου για την 
πώληση λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ θα ξεκινήσουν, 48ωρες 
επαναλαμβανόμενες απεργίες της ΓΕΝΟΠ, ανακοίνωσε απόψε 
η Ομοσπονδία, ύστερα από συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επι-
τροπής της. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το νομοσχέδιο πρόκειται 
να κατατεθεί τις αμέσως επόμενες ημέρες στη Βουλή. Η ΓΕΝΟΠ 
κάνει λόγο για «απόλυτη και ξεκάθαρη αντίθεση των εργαζο-

μένων στο «Εθνικό έγκλημα» του ξεπουλήματος της ΔΕΗ», ενώ 
τονίζει ότι «Η ΓΕΝΟΠ και τα Σωματεία -Μέλη της προετοιμάζο-
νται να δώσουν , με όρους κοινωνίας , έναν δυναμικό και ξεκά-
θαρο αγώνα για την ακύρωση των αποφάσεων που δίνουν τη 
χαριστική βολή στον Όμιλο ΔΕΗ και πλήττουν ανεπανόρθωτα 
το δημόσιο συμφέρον». Χθες αποφασίστηκε ακόμη η πραγμα-
τοποίηση δράσεων για ενημέρωση των πολιτικών κομμάτων 

και των βουλευτών, αποτελεσματικότερη πληροφόρηση των 
πολιτών για τις επιπτώσεις και η κλιμάκωση του αγώνα των 
εργαζομένων, των κοινωνικών οργανώσεων και των τοπικών 
κοινωνιών «ενάντια στον ακρωτηριασμό της μεγαλύτερης βιο-
μηχανικής επιχείρησης της χώρας».

Στην ανάγκη να αντιμετωπιστεί το ζήτημα της νησιωτικότητας, 
καθώς οι ανισότητες είναι η ρίζα των κρίσεων, αναφέρθηκε ο 
υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρω-
σης Νίκος Παππάς, κατά την ομιλία του στο αναπτυξιακό συνέ-
δριο Νοτίου Αιγαίου που πραγματοποιείται στο ξενοδοχείο «Ρό-
δος Παλάς». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η σημερινή κυβέρνηση 
γνωρίζει την απομόνωση που γνώρισε η νησιωτική Ελλάδα και 
ξέρει τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να αντιμετωπιστεί, 
είπε ο υπουργός, διαβεβαιώνοντας ότι τα ζητήματα του Νοτίου 
Αιγαίου είναι υψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, που έχει 
ως βασική αρχή «να μην αφήσουμε κανέναν πολίτη πίσω», η 
οποία βρίσκεται στην «καρδιά» του τρόπου με τον οποίο σκέ-
φτονται οι κυβερνώντες. Παρατήρησε, μάλιστα, πως η απομό-
νωση που μπορεί να αντιμετωπίζει ένας κάτοικος νησιού είναι 
πολύ μεγαλύτερη από αυτή ενός κατοίκου ορεινού χωριού της 
ηπειρωτικής Ελλάδας. Συνεχάρη την τοπική αυτοδιοίκηση και 
την κοινωνία των πολιτών για τη στάση τους στην αντιμετώ-
πιση της προσφυγικής κρίσης και σημείωσε πως η Ρόδος και 
τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου μόνο ως άκρο μιας ευρωπαϊκής 
χώρας ή μόνον ως υποδοχή πόνου και δυστυχίας δεν πρέπει 
να αντιμετωπιστεί, δηλώνοντας πως «δεν θα επιτρέψουμε σε 

καμιά περίπτωση να δημιουργηθούν τέτοιου είδους στερεότυ-
πα». Τα νησιά του Νοτίου Αιγαίου κερδίζουν το στοίχημα του 
τουρισμού, τα μηνύματα είναι αισιόδοξα και για τα επόμενα 
χρόνια και η κυβέρνηση είναι διατεθειμένη να αξιοποιήσει στο 
έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών. Ο κ. Παππάς μίλησε για τη σημαντική συμβολή 
των νέων τεχνολογιών στην ανάπτυξη της τηλεϊατρικής για 
τους κατοίκους των νησιών του Νοτίου Αιγαίου. Αναφέρθηκε 
στο πρόγραμμα για πρόσβαση κατοίκων νησιών του Νοτίου 
Αιγαίου σε ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια, μέσω δορυφορικής 
σύνδεσης, σημειώνοντας ότι αυτό το ζήτημα θα έπρεπε να είχε 
αντιμετωπιστεί από χρόνια και να μην το συζητάμε το 2017 
και το 2018. Ήδη πάνω από 1.500 χωριά του Νοτίου Αιγαίου 
έχουν πλήρη πρόσβαση στην ενημέρωση και την ψυχαγωγία. 
Επίσης, υπάρχουν 420 αιτήσεις στην Κάσο, 165 στους Λειψούς, 
157 στην Πάτμο, 211 στην Τήλο, 12 στη Σύμη, 88 στη Χάλκη, 
48 στο Αγαθονήσι, 46 στην Κάλυμνο. Με νόμο που θα ψηφι-
στεί τις επόμενες μέρες στη Βουλή θα δοθεί η δυνατότητα να 
επεκταθεί αυτό το πρόγραμμα σε όλη την Ελλάδα για να καλυ-
φθούν περίπου 400.000-500.000 πολίτες που δε έχουν σήμερα 
πρόσβαση στα ελληνικά τηλεοπτικά κανάλια. Στο πλαίσιο του 

προγράμματος για παροχή δικτύου ίντερνετ στην περιφέρεια 
Νοτίου Αιγαίου έχει παραχωρηθεί για εμπορική εκμετάλλευση 
σε 24 οικισμούς στα Δωδεκάνησα και πολύ σύντομα σε 122 οι-
κισμούς των Κυκλάδων. Σε εξέλιξη βρίσκεται η δράση «Παροχή 
δωρεάν ευρυζωνικής σύνδεσης στους μόνιμους κατοίκους των 
απομακρυσμένων νησιών της Ελλάδας», προϋπολογισμού 3,5 
εκ. ευρώ Όσον αφορά την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, μέχρι 
στιγμής έχουν υποβληθεί και εγκριθεί 510 αιτήσεις. Σε Δήμους 
νησιών που σήκωσαν μεγάλο βάρος της προσφυγικής κρίσης 
θα δοθούν επιδοτήσεις για τη δυνατότητα ελεύθερου Wi Fi σε 
ανοιχτούς χώρους (πλατείες κλπ). Ο κ. Παππάς κάλεσε τους 
Δήμους να προχωρήσουν με ταχύτατους ρυθμούς στην ψηφι-
οποίηση των υπηρεσιών τους. Ανακοίνωσε ότι για την ψηφιο-
ποίηση σχολείων στο Νότιο Αιγαίο θα δοθούν 2,5 εκατομμύρια 
ευρώ για εξοπλισμό με σταθερούς και φορητούς υπολογιστές, 
servers, εκτυπωτές και πολυμηχανήματα σάρωσης/εκτύπω-
σης. Αναφέρθηκε, επίσης, στα πλεονεκτήματα της ψηφιακής 

ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ EDS ΣΤΗΝ ΠΓΔΜ ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ ΔΣ ΤΗΣ ΔΕΗ

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΔΕΣΦΑ ΜΕ ΤΑΡ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΓΕΝΟΠ-48ΩΡΕΣ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΒΓΕΙ Η ΝΗΣΙΩΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΨΗΠΤΕ
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Πτωτική πορεία κατέγραψε την περίοδο 2010- 2016 η ευρύτερη 
αγορά πετρελαιοειδών καυσίμων με μέσο ετήσιο ρυθμό μείωσης 
της τάξης του 5%, ενώ η σωρευτική μείωση στο ίδιο διάστημα 
διαμορφώθηκε στο 26%, όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα 
μελέτης που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελε-
τών της ICAP Group.
Σύμφωνα με την Ελευθερία Παραμερίτη, Consultant Οικονομικών 
Μελετών της ICAP Group, η οποία επιμελήθηκε της συγκεκριμένης 
έκδοσης, το 2016 η «εσωτερική αγορά» (βενζίνη, πετρέλαιο, μα-
ζούτ, άσφαλτος, υγραέριο, κηροζίνη) δεν παρουσίασε ιδιαίτερες 
μεταβολές σε σχέση με το 2015 (οριακή μείωση 0,8%). Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το 2016, η ζήτηση για βενζίνη μειώθηκε 1,3% σε 
σχέση με το 2015. Τη διετία 2015-2016, η αύξηση της κατανάλω-
σης πετρελαίου κίνησης ξεπέρασε τη μείωση στην κατανάλωση 
βενζίνης. Η κατανάλωση πετρελαίου θέρμανσης μετά τη σημα-
ντική αύξηση που κατέγραψε το 2015, εμφάνισε μείωση 13,6% 
το 2016.
Πτώση 5% εμφάνισε και η κατανάλωση μαζούτ την περίοδο 
2016/15. Κερδισμένη εμφανίζεται η κατανάλωση υγραερίου 
σημειώνοντας άνοδο 4,6% το 2016 σε σχέση με το 2015. Όσον 
αφορά τον τομέα καυσίμων “Διεθνούς αγοράς”, η κατανάλωση 
αεροπορικών καυσίμων παρουσίασε άνοδο 1,2%, με τα ναυτιλι-
ακά καύσιμα (μαζούτ και πετρέλαιο) να μειώνονται συνολικά κατά 
1,9% το 2016/15.

Όσον αφορά την κατανομή της συνολικής κατανάλωσης καυ-
σίμων ανά προϊόν τo μεγαλύτερο ποσοστό συμμετοχής επί της 
συνολικής κατανάλωσης το 2016 απέσπασαν το πετρέλαιο κί-
νησης (24,5%), οι βενζίνες (22,7%) και τα ναυτιλιακά καύσιμα 
(21,9%). Αξίζει να σημειωθεί ότι το 2015 ήταν η πρώτη φορά που 
το πετρέλαιο κίνησης εκτόπισε από την πρώτη θέση τη βενζίνη, 
αποσπώντας το μεγαλύτερο μερίδιο επί των συνολικών κατανα-
λώσεων εσωτερικής και διεθνούς αγοράς, φαινόμενο που ίσχυσε 
και το 2016.
Όσον αφορά τα βιοκαύσιμα το 2016 εγκρίθηκε η κατανομή 
132.000 χιλιολίτρων στους δικαιούχους, ποσότητα μειωμένη 
κατά 5,7% σε σχέση με το 2015.
Σύμφωνα με την μελέτη, η συνολική κατανάλωση φυσικού αερί-
ου μετά από μία τριετία συνεχούς πτώσης (2012-2014), εμφάνισε 
σημάδια ανάκαμψης το 2015. Η ανοδική πορεία συνεχίστηκε 
και το 2016 με μεγαλύτερο ετήσιο ρυθμό μεταβολής (29,6%). 
Η εν λόγω αύξηση της κατανάλωσης οφείλεται στον τομέα της 
ηλεκτροπαραγωγής μέσω φυσικού αερίου. Ωστόσο, τόσο η βιο-
μηχανική κατανάλωση όσο και η κατανάλωση των οικιακών και 
εμπορικών καταναλωτών παρουσίασε μείωση, κατά 6,2% και 
2,4% αντίστοιχα, παρά την συνεχή επέκταση του δικτύου διανο-
μής φυσικού αερίου και των νέων συνδέσεων.
Στο πλαίσιο της μελέτης πραγματοποιήθηκε και χρηματοοικονο-
μική ανάλυση των επιχειρήσεων (διύλισης, χονδρικής εμπορίας, 

βιοκαυσίμων) του κλάδου, βάσει επιλεγμένων αριθμοδεικτών. 
Επίσης, συνετάχθη ομαδοποιημένος ισολογισμός βάσει αντιπρο-
σωπευτικού δείγματος εταιρειών.
Με βάση τον ομαδοποιημένο ισολογισμό των δύο εταιρειών διύ-
λισης για την περίοδο 2015-2016, προέκυψε μείωση των συνολι-
κών τους πωλήσεων κατά 11,4% το 2016/15, διαμορφούμενες 
σε 10,5 δισ. ευρώ. Ωστόσο, η διαμόρφωση των διεθνών περιθω-
ρίων διύλισης, οι νομισματικές ισοτιμίες κ.ά., είχαν θετική επίδρα-
ση στα αποτελέσματα, με συνέπεια το μικτό κέρδος των εταιρειών 
να αυξηθεί εντυπωσιακά (47,7%) το 2016. Επιπροσθέτως, ανά-
λογη πορεία ακολούθησαν και τα λειτουργικά κέρδη. Τέλος, τα 
καθαρά κέρδη (προ φόρου εισοδήματος) υπερδιπλασιάστηκαν 
ανερχόμενα σε 859 εκατ. ευρώ το 2016.
Όσον αφορά τις εταιρείες χονδρικής εμπορίας (για την περίοδο 
2015-2016), προκύπτουν τα εξής: οι συνολικές πωλήσεις (σε αξία) 
των 12 αντιπροσωπευτικών εταιρειών (για τις οποίες υπάρχουν 
διαθέσιμοι ισολογισμοί της τελευταίας διετίας) σημείωσαν αύξηση 
κατά 3,6% το 2016. To μικτό κέρδος αυξήθηκε κατά 15,1%. Σε 
επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος υπήρξε σημαντική βελτί-
ωση της κερδοφορίας το 2016/15 (10%), γεγονός που οδήγησε 
στη διεύρυνση των συνολικών κερδών προ φόρου κατά 7,2% το 
2016. Τέλος, τα κέρδη EBITDA ενισχύθηκαν κατά 2% περίπου το 
2016 σε σχέση με το 2015.

Ξεπέρασαν τα 14,6 δισ. ευρώ τα έσοδα από τον τουρισμό το 2017 κα-
ταγράφοντας αύξηση κατά 10,8% σε σύγκριση με το 2016. Η εξέλιξη 
αυτή, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, αντανακλά 
την αύξηση της εισερχόμενης τουριστικής κίνησης κατά 7,4% αγγί-
ζοντας τα 30,1 εκατομμύρια τουρίστες. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση μέσω αεροδρομίων αυξήθηκε 
κατά 9,9%, ενώ αυτή μέσω οδικών σταθμών αυξήθηκε κατά 8,7%. 
Στη διαμόρφωση της ταξιδιωτικής κίνησης συνέβαλαν οι χώρες της 
ΕΕ-28, με ποσοστό συμμετοχής 61,6%, και οι χώρες εκτός της ΕΕ-28, 
με ποσοστό 28,6%. Το 2017, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της 
ΕΕ-28 αυξήθηκε κατά 7,9% σε σύγκριση με το 2016. Η εξέλιξη αυτή 
οφείλεται στην αύξηση κατά 10,4% της ταξιδιωτικής κίνησης από τις 

χώρες της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε στις 9.863 χιλ. 
ταξιδιώτες, και στην αύξηση κατά 5,3% της ταξιδιωτικής κίνησης από 
τις χώρες της ΕΕ-28 εκτός της ζώνης του ευρώ, η οποία διαμορφώθηκε 
στις 8.720 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της 
ΕΕ-28 παρουσίασε αύξηση κατά 13,6% και διαμορφώθηκε στις 8.611 
χιλ. ταξιδιώτες.
Επίσης αύξηση κατά 18,1% εμφάνισε η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερ-
μανία, η οποία διαμορφώθηκε στις 3.706 χιλ. ταξιδιώτες, ενώ η ταξιδι-
ωτική κίνηση από τη Γαλλία αυξήθηκε κατά 8,1% και διαμορφώθηκε 
στις 1.420 χιλ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βα-
σίλειο σημείωσε αύξηση κατά 3,7% και διαμορφώθηκε στις 3.002 χιλ. 
ταξιδιώτες. Τέλος, από τις χώρες εκτός της ΕΕ-28, η ταξιδιωτική κίνηση 

από τη Ρωσία παρουσίασε μείωση κατά 1,1% και διαμορφώθηκε στις 
589.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ αυξήθηκε κατά 11,1% και 
διαμορφώθηκε στις 865.000 ταξιδιώτες.
Τη χρονιά που μας πέρασε καταγράφηκαν 3.271 αφίξεις κρουαζιερό-
πλοιων (2016: 4.093 αφίξεις), με 4.600 χιλ. επισκέψεις επιβατών, έναντι 
5.053 χιλ. επισκέψεων επιβατών το 2016. Από τη συμπληρωματική 
έρευνα προέκυψε ότι το 90,5% των επιβατών ήταν διερχόμενοι επι-
σκέπτες, οι οποίοι κατά μέσο όρο πραγματοποίησαν 1,5 στάσεις σε 
ελληνικά λιμάνια, όσες και το 2016.
Το 2017, οι συνολικές εισπράξεις από επιβάτες κρουαζιέρας μειώθηκαν 
κατά 6,4% σε σύγκριση με το 2016 και ανήλθαν στα 476 εκατ. ευρώ, εκ 
των οποίων 48,6 εκατ. ευρώ.

Στα 101,6 δισ. ευρώ διαμορφώθηκε τον Φεβρουάριο το σύνολο των 
ληξιπρόθεσμων (παλαιών και νέων) οφειλών προς το Δημόσιο παρου-
σιάζοντας αύξηση κατά 2,013 δισ. ευρώ. Από το ποσό αυτό της αύξησης 
τα 1,908 δισ. ευρώ αφορούν φορολογικές ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το δίμηνο Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018 οι 
νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές από φορολογικές υποχρεώσεις ανήλθαν σε 
2,6 δισ. ευρώ. Το εντυπωσιακό στοιχείο ωστόσο, όπως προκύπτει απο 

τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων είναι ότι από τα 2,6 
δισ. ευρώ των νέων φορολογικών ληξιπρόθεσμων οφειλών που δημι-
ουργήθηκαν από την αρχή του έτους (αφορά 1,9 εκατομμύρια οφειλέτες) 
το 1 δισ. ευρώ αφορά ληξιπρόθεσμο χρέος που δημιουργήθηκε απο 26 
μόνο οφειλέτες (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Αναλυτικά σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ΑΑΔΕ το παλαιό ληξιπρόθεσμο χρέος προς το δημόσιο (που 
δημιουργήθηκε ώς 31.12.2017) ανήλθε στο τέλος Φεβρουαρίου στα 

98,340 δισ. ευρώ. Το νέο ληξιπρόθεσμο χρέος που δημιουργήθηκε από 
την αρχή του έτους ανήλθε σε 2,779 δισ. ευρώ - αύξηση 2,013 δισ. ευρώ. 
Επίσης στο τέλος Φεβρουαρίου το σύνολο των οφειλετών ανέρχονταν σε 
3.964.279, οι οφειλέτες στους οποίους δύναται να επιβληθουν αναγκαστι-
κά μέτρα είσπραξης σε 1.739.301 και όσοι είναι υπό αναγκαστικά μέτρα 
είσπραξης σε 1.088.696 (το 62,59%).

ΠΤΩΤΙΚΗ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΕΙΔΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 2010 - 2016, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ICAP

ΞΕΠΕΡΑΣΑΝ ΤΑ 30 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΟΙ ΤΟΥΡΙΣΤΕΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΤΟ 2017, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΑ 101,6 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ - 26 ΟΦΕΙΛΕΤΕΣ ΚΑΤΕΧΟΥΝ 1 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΝΕΟ 
ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΟ ΧΡΕΟΣ
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Τη σημασία της επέκτασης του Μετρό στα δυτικά της Θεσσα-
λονίκης, ενός έργου που συνολικά καλύπτει δύο σημαντικές 
πολιτικές παραμέτρους, της κλιματικής αλλαγής για τη μείω-
ση των εκπομπών άνθρακος και των μεγάλων αλλαγών που 
πρέπει να γίνουν για την ατμοσφαιρική ρύπανση, υπογράμ-
μισε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Σωκράτης Φάμελλος, στη διάρκεια της διαβούλευσης που 
ξεκίνησε χθες η Αττικό Μετρό με τους φορείς. Σύμφωνα εμ 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ επικροτώντας την πρωτοβουλία της Αττικό 
Μετρό για την επέκταση του μετρό στις δυτικές συνοικίες της 
Θεσσαλονίκης, ο κ. Φάμελλος, υπογράμμισε τη σπουδαιότητα 
ισότιμης πρόσβασης σε όλους τους κατοίκους της πόλης, ενώ 
τόνισε και την ανάγκη να προστατευθεί το περιβάλλον στη 
χώρα, που, όπωε είπε, αποτελεί ένα από τα καλύτερα σε όλη 
την Ευρώπη.
     Με τη φράση η «Θεσσαλονίκη αλλάζει», η υπεύθυνη του 
πρωθυπουργικού γραφείου, Κατερίνα Νοτοπούλου, τόνισε 
ότι το έργο του μετρό αναβαθμίζει την ποιότητα ζωής των 
κατοίκων της πόλης, ενώ αναφερόμενη στον σχεδιασμό για 
επέκτασή του στα δυτικά, σημείωσε ότι «οι περιοχές αυτές 
ήταν ξεχασμένες για πολλά χρόνια από την πολιτεία, τη στιγμή 
που όλοι δικαιούνται μείωση του κόστους και του χρόνου των 
μετακινήσεών τους».
   Ενιαία κυκλική γραμμή προτείνει η Αττικό Μετρό
         Τη λύση ενιαίας κυκλικής γραμμής, που θα συνδέει με 
εννέα σταθμούς και δίδυμες σήραγγες, σε μήκος 22 χιλιομέ-
τρων συνολικά, τις δύο δυτικές επεκτάσεις προς Κορδελιό 
- Εύσμο και προς Νεάπολη - Σταυρούπολη, προτάσσει για τη 
δυτική Θεσσαλονίκη, η Αττικό Μετρό, όπως τονίστηκε στη 
διάρκεια της σημερινής συνάντησης εργασίας που έγινε, με τη 
συμμετοχή εκπροσώπων αρμόδιων φορέων και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης.
   Υπογραμμίζεται, ότι τον αρχικό πρώτο σχεδιασμό της Αττι-
κό Μετρό, για την επέκταση του Μετρό στις περιοχές δυτικά 
της Θεσσαλονίκης, παρουσίασαν με τις τοποθετήσεις τους 
ο πρόεδρος της Αττικό Μετρό Α.Ε, Γιάννης Μυλόπουλος, ο 
διευθυντή Στρατηγικής Ανάπτυξης της εταιρείας, Νικόλαος 
Μπούσουλας και ο διευθυντής Μετρό Θεσσαλονίκης, Γιώρ-
γος Κωνσταντινίδης.  Βάσει αυτού, η επέκταση του μετρό στα 
δυτικά θα αφορά σε εννέα σταθμούς και δίδυμες σήραγγες 
μονής κατεύθυνσης, που συνολικά θα διανύουν 22 χλμ, ενώ 
μελλοντικά ενδέχεται να διασυνδεθεί με τον Δυτικό Προαστια-
κό Θεσσαλονίκης του ΟΣΕ.
   Βάσει των όσων ανέφεραν οι τρεις εκπρόσωποι της Αττικό 
Μετρό, έχουν ολοκληρωθεί οι γεωλογικές και γεωτεχνικές 
έρευνες στην οδό Λαγκαδά και για τη γραμμή προς Πολίχνη, 
ενώ σε εξέλιξη είναι αυτές για την κατεύθυνση προς Κορδε-
λιό - Εύοσμο. Εντός των επόμενων μηνών, Αττικό Μετρό θα 

τεκμηριώσει τον σχεδιασμό της λύσης που προτείνει και εντός 
του 2018 θα προκηρύξει τη σύμβαση για τις πρόδρομες εργα-
σίες,που αφορούν την αρχαιολογική έρευνα και τις μετακινή-
σεις των δικτύων κοινής ωφελείας.
   Επίσης, για την επέκταση του μετρό προς το αεροδρόμιο, ο 
κ. Μυλόπουλος, επισήμανε ότι μαζί με την επέκταση προς τα 
δυτικά, σχεδιάζεται να γίνει και η επέκταση προς το «Μακε-
δονία», υπογραμμίζοντας ότι δεν συζητείται δημόσια γιατί θα 
είναι κυρίως υπέργειο. Ανέφερε, ότι σχεδιάζεται η επέκταση 
προς το «Μακεδονία» να είναι υπόγεια, από την Μίκρα έως 
το ύψος της Ανωτέρας Σχολής Πολέμου, στη Λεωφόρο Γεωρ-
γικής Σχολής να είναι στο επίπεδο της οδού και να υπερυψώ-
νεται στο ύψος του ΙΚΕΑ και μέχρι το αεροδρόμιο. Η λύση του 
αεροδρομίου, σύμφωνα με τον κ. Μπούσουλα, αναμένεται να 
είναι έτοιμη μετά το καλοκαίρι, ως προς τις βασικές τεχνικές 
της παραδοχές.
   Τη στήριξη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στο 
νέο εγχείρημα της Αττικό Μετρό για επέκταση του Μετρό 
Θεσσαλονίκης στα Δυτικά, εξέφρασε από την πλευρά του ο 
περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώστας, λέγοντας ωστόσο 
δεν θα πρέπει να τοποθετηθούν λαμαρίνες εάν δεν εξασφα-
λιστεί το ποσό, ύψους άνω 1 δισ. ευρώ, που απαιτείται για 
την υλοποίηση του project. «Είναι αστείο να συζητάμε για 
ένα έργο ύψους άνω του 1 δισ. ευρώ, έχοντας εξασφαλισμέ-
να μόλις 30 εκατ. ευρώ», είπε ο κ. Τζιυζικώστας, ενώ, μεταξύ 
άλλων, ζήτησε να κοστολογηθεί το έργο επέκτασης του μετρό 
στα δυτικά και από ανεξάρτητο ελεγκτή, ώστε - όπως είπε - να 
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα των μεγάλων εκπτώσεων από 
πλευράς εργολάβων. Επιπλέον, σημείωσε, ότι όταν το Project 
μπει σε γραμμή αφετηρίας, αυτό να «τρέξει» με εργαζόμενους 
που θα προσληφθούν από τους όμορους δήμους.
   «Κανένα έργο δεν κατασκευάζεται, χωρίς να το σχεδιάσεις, 
Για να πας να ζητήσεις χρήματα, πρέπει να παρουσιάσεις το 
φάκελο της μελέτης και, για να το κάνεις αυτό, πρέπει να γί-
νουν οι πρόδρομες εργασίες, ότι δηλαδή κάνουμε τώρα. Πως 
θα πείσεις χωρίς το φάκελο;Δεν πάμε να κάνουμε το έργο της 
επέκτασης του μετρό στα δυτικά με 30 εκατ. ευρώ», τόνισε ο 
κ. Μυλόπουλος, απαντώντας στην περιφερειάρχη, προσθέ-
τοντας ότι θα βρεθούν πόροι από τα κοινοτικά ταμεία, καθώς 
- όπως υπογράμμισε «η επόμενη εποχή θα είναι η εποχή των 
σιδηροδρόμων, αστικών και υπεραστικών και ήδη υπάρχει 
θετική διάθεση από πλευράς Ευρώπης».
   Ο μητροπολίτης Νεαπόλεως - Σταυρουπόλεως κ. Βαρνάβας, 
δήλωσε ότι το πληθυσμιακό μέγεθος της δυτικής Θεσσαλονί-
κης ανέρχεται σε 400.000-420.000 κατοίκους, ενώ επέμεινε 
ότι το Μετρό θα πρέπει να εξασφαλίσει την πρόσβαση στις 
συγκοινωνίες, ισότιμα, και στους κατοίκους των δυτικών 
συνοικιών, ενώ εξέφρασε την ανησυχία του για την χρημα-

τοδότηση του έργου.
   Στο μεταξύ, σε αντιπαράθεση βρέθηκαν ο κ. Τζιτζικώστας 
και η προϊσταμένη της Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσα-
λονίκης, Πολυξένη Αδάμ - Βελένη, καθώς ο περιφερειάρχης 
αναρωτήθηκε για πιο λόγο δεν απασχολούνται σε τρεις βάρ-
διες οι αρχχαιολόγοι που εργάζονται στα εργοτάξια του μετρό. 
Η κ. Βελένη, επικαλέστηκε σοβαρούς επιστημονικούς λόγους 
- που όπως ανέφερε - απαγορεύουν τη λειτουργία των συ-
νεργείων σε τρεις βάρδιες.

   Τι είπαν οι φορείς
         Από την πλευρά του ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις 
Μπίλλιας, υποστήριξε ότι η διαβούλευση με τους φορείς, 
όπως άλλωστε προβλέπει η νομοθεσία, θα έχει σημασία μετά 
την εκπόνηση της περιβαλλοντικής μελέτης, ενώ την εξαρχής 
συμπερίληψη στο σχεδιασμό της επέκτασης του μετρό στα 
δυτικά, μετά το σταθμό «Πολίχνη», προς Ευκαρπία και Νο-
σοκομείο Παπαγεωργίου, ζήτησε από την πλευρά του ο δή-
μαρχος Παύλου Μελά, Δημήτρης Δεμουρτζίδης. Ο δήμαρχος 
Ωραιοκάστρου, Αστέριος Γαβότσης, κατέθεσε το αίτημα της 
χωροθέτησης κάποιου από τους βορειότερους σταθμούς, σε 
σημείο που να εξυπηρετεί και την μετακίνηση, με άλλα μέσα 
προς την περιοχή του, ενώ ο αντιδήμαρχος Νεάπολης - Συ-
κεών, Αντώνης Σαουλίδης, επισήμανε ότι η Δυτική Γραμμή, 
δεν θα εξυπηρετεί το βόρειο τμήμα του πολεοδομικού συ-
γκροτήματος και ζήτησε να γίνει διακλάδωση, πιθανώς κατά 
μήκος των οδών Βενιζέλου και Ανδρέα Παπανδρέου, ώστε να 
φτάσει το Μετρό στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.
         Τις επιφυλάξεις του για την δυνατότητα υλοποίησης 
του έργου, εξέφρασε ο πρόεδρος της ΠΕΔ K. Mακεδονίας, 
Λάζαρος Κυρίζογλου, υπογραμμίζοντας ότι η εκτέλεση της 
επέκτασης προαπαιτεί συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, αλλά 
και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση.
         Ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, χαρα-
κτήρισε απολύτως απαραίτητη και αναγκαία την επέκταση 
του μετρό προς τα δυτικά και τόνισε ότι εάν αυτή συνδυαστεί 
με τραμ «θα είναι ακόμη καλύτερα».
          Μεταξύ άλλων, τη σύσκεψη χαιρέτισαν, ο πρόεδρος του 
ΟΑΣΘ, Στέλιος Παππάς, ο πρόεδρος του ΟΣΕΘ, Κωνσταντίνος 
Αμπατζάς και εκπρόσωποι άλλων παραγωγικών φορέων της 
πόλης.

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΕΤΡΟ ΣΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
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Στην Αλεξανδρούπολη θα κατασκευαστεί η πρώτη Μονά-
δα Επεξεργασίας Αποβλήτων, το πρώτο από τα 15 μεγάλα 
έργα διαχείρισης στερεών αποβλήτων, συνολικού προϋπο-
λογισμού άνω των 200 εκατ. ευρώ, που δημοπρατούνται το 
επόμενο χρονικό διάστημα, στο πλαίσιο του εθνικού σχεδια-
σμού διαχείρισης αποβλήτων, με στοχευμένες παρεμβάσεις, 
φιλικές προς το περιβάλλον, σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ.  «Η 
Μονάδα Επεξεργασίας Αποβλήτων (ΜΕΑ) Αλεξανδρούπο-
λης, είναι η πρώτη που γίνεται στην Ελλάδα, με το σύστημα 
της 100% χρηματοδότησης, γιατί ως δήμος και ως ΦΟΔΣΑ, 
κι η ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Ε., που έχει και την τεχνική διαχείριση των 
απορριμμάτων στην Περιφέρειά μας, εκμεταλλευτήκαμε τις 
έξι ολοκληρωμένες προμελέτες, αποτέλεσμα του τριετούς 
αγώνα του Δήμου από το 2012 έως τις αρχές του 2015, δη-
μιουργίας ΜΕΑ μέσω σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα». Τα παραπάνω δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο δήμαρχος 
Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης, μετά την προκήρυ-
ξη της δημοπράτησης της Κεντρικής Μονάδας Επεξεργασίας 
μη επικίνδυνων Αστικών Στερεών Αποβλήτων Ανατολικής 
Μακεδονίας και Θράκης. Ο κ. Λαμπάκης σημειώνει πως η 
αλλαγή της νομοθεσίας διέκοψε το 2015 την όλη διαδικασία, 
η οποία βρισκόταν «προ του ανοίγματος των φακέλων των 
οικονομικών προσφορών, έξι μεγάλων εταιριών». Ωστόσο 

οι εν λόγω προμελέτες έδωσαν τη δυνατότητα ολοκλήρω-
σης, εντός διμήνου, της μελέτης που ενεκρίθη δίνοντας το 
πράσινο φως για τη δημιουργία της ΜΕΑ, προϋπολογισμού 
περίπου 34 εκατ. ευρώ.  «Το εργοστάσιο θα κατασκευαστεί 
σε διάρκεια δύο ετών και ο εργολάβος κατασκευαστής θα 
έχει τη δυνατότητα να το λειτουργήσει για πέντε χρόνια, 
με χρήματα τα οποία συμπεριλαμβάνονται στα 34 εκατ. 
ευρώ. Μετά την πενταετία, η ΔΙΑΜΑΘ Α.Α.Ε και ο Δήμος 
Αλεξανδρούπολης έχουν τη δυνατότητα να δοθεί εκ νέου 
η λειτουργία στον ανάδοχο, ανανεώνοντας τη σύμβαση για 
19,5 χρόνια, υπό την προϋπόθεση ότι τηρεί τους όρους και 
τις προϋποθέσεις της διακήρυξης και της σύμβασης» διευ-
κρινίζει ο κ. Λαμπάκης. Όσον αφορά τη σημαντικότητα του 
έργου, ο δήμαρχος Αλεξανδρούπολης εκτιμά πως «είναι μια 
πολύ μεγάλη υπόθεση για το Δήμο, καθώς για πάρα πολλά 
χρόνια μετά την κατασκευή του θα έχει 50 μόνιμες θέσεις 
εργασίας. Είναι μια πολύ μεγάλη υπόθεση αν σκεφτούμε 
ότι σχεδόν σ’ όλη την Ελλάδα, αλλά σίγουρα στον Έβρο και 
τη Θράκη, τα τελευταία 30 χρόνια δεν δημιουργήθηκε ούτε 
μία θέση εργασίας, απεναντίας καταργήθηκαν πάρα πολ-
λές. ‘Αρα λοιπόν λειτουργεί προσθετικά και δημιουργεί μια 
αναπτυξιακή δυνατότητα» καταλήγει ο κ. Λαμπάκης. Η ΜΕΑ 
Αλεξανδρούπολης, θα επεξεργάζεται τα υπολειπόμενα σύμ-

μεικτα απορρίμματα του συνόλου των δήμων της Ροδόπης, 
καθώς και των δήμων Σουφλίου και Αλεξανδρούπολης του 
Έβρου. Το έργο συγχρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ και εθνι-
κούς πόρους με 20,3 εκατ. ευρώ, ενώ περίπου 8 εκατ. ευρώ 
θα διαθέσει ο περιφερειακός Φορέας Διαχείρισης Στερεών 
Αποβλήτων (ΔΙΑΑΜΑΘ Α.Α.Ε.), για πενταετή λειτουργία 
της. Η μονάδα θα παράγει ενέργεια και ωφέλιμα δευτερο-
γενή υλικά και θα περιλαμβάνει μηχανική διαλογή για το δι-
αχωρισμό ανακυκλώσιμων υλικών, βιολογική επεξεργασία 
με αναερόβια χώνευση και παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από το παραγόμενο βιοαέριο σε μονάδα ισχύος 600 KW αε-
ρόβια κομποστοποίηση για παραγωγή εδαφοβελτιωτικού 
υλικού. Η συνολική ποσότητα αποβλήτων που θα οδηγεί-
ται ετησίως σ’ αυτή είναι 44.826 τόνοι, εκ των οποίων ένα 
μέρος θα είναι προεπιλεγμένα βιοαπόβλητα (υπολείμματα 
τροφών και πράσινα κήπων), από τους καφέ κάδους των 
νοικοκυριών (5.971 τόνοι). Σημειώνεται πως καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 8η Μαΐου 2018. 
Η σχετική Διακήρυξη προβλέπει ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό 
και κριτήριο ανάθεσης θα αποτελέσει η πλέον οικονομικά 
συμφέρουσα προσφορά, με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιό-
τητας τιμής και αποτελεσματικότητας. 

Τα αυστηρά όρια που θα θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 
εκπομπές ρύπων από το 2020 προβληματίζει τις αυτοκινη-
τοβιομηχανίες, οι οποίες μπορεί να επιδιώκουν σε μέγιστο 
βαθμό την υλοποίηση των συγκεκριμένων στόχων, αλλά 
παράλληλα ζητούν βοήθεια από τις εκάστοτε κυβερνήσεις 
να γίνουν πιο φιλικές στις μεγάλες επενδύσεις που είναι δια-
τεθειμένες να κάνουν ζητώντας να δημιουργήσουν τις υπο-
δομές που θα μπορέσουν να στηρίξουν την νέα τεχνολογία, 
όπως είναι η ηλεκτροκίνηση.
Η μείωση των πωλήσεων στα πετρελαιοκίνητα οχήματα 
συμβάλει προς την κατεύθυνση της μείωσης των εκπο-

μπών CO2, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι επενδύσεις για 
την παραγωγή ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ να θυμίσουμε ότι οι κοινοτικοί κανόνες που θα 
ισχύσουν από το 2021 θα αναγκάσουν τα καινούργια αυ-
τοκίνητα να εκπέμπουν κατά μέσο όρο 95 γραμμάρια CO2 
ανά χιλιόμετρο. Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί αυτός ο 
συγκεκριμένος στόχος, τότε οι αυτοκινητοβιομηχανίες θα 
κληθούν να πληρώνουν πολλά ευρώ πρόστιμο για κάθε 
επιπλέον γραμμάρια και για κάθε αυτοκίνητο ξεχωριστά 
που θα βγαίνει στην παραγωγή, την στιγμή που σήμερα ο 
μέσος όρος της ΕΕ είναι 130 γραμμάρια ανά χιλιόμετρο.

Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου PSA, Carlos Tavares 
ζήτησε την αναστολή των κυρώσεων της ΕΕ από το 2021 
αντιπροτείνοντας ένα σχέδιο - έκθεση για τη μείωση των 
ρύπων. Όλα αυτά όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να 
περιορίσει το φαινόμενο του θερμοκηπίου σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα, ξεκινώντας με αυτές τις κινήσεις. Σύμφωνα με τα 
κριτήρια που θέτει η ΕΕ η μείωση των ρύπων από το 2021 
μέχρι και το 2030 πρόκειται να είναι 30% από τα επίπεδα 
του 2021, ενώ η πρόταση της ACΕΑ προτείνει μείωση 20%.

Στην αναζήτηση χώρων προκειμένου να προχωρήσει η 
μετεγκατάσταση των εγκαταστάσεών της Υπηρεσίας Πολι-
τικής Αεροπορίας από το Ελληνικό προχωρά η ΥΠΑ. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, με χθεσινή ανακοίνωσή 
της, στο site της (www.hcaa.gr ή www.ypa.gr ) η Υπηρεσία 
Πολιτικής Αεροπορίας απευθύνει Δημόσια Πρόσκληση Εκ-
δήλωσης Ενδιαφέροντος, αναζητώντας κατάλληλο χώρο 

για την μετεγκατάσταση των οργανικών μονάδων της. Συ-
γκεκριμένα η ανακοίνωση - πρόσκληση εκδήλωσης ενδια-
φέροντος στο επίσημο διαδικτυακό τόπο της Υπηρεσίας Πο-
λιτικής Αεροπορίας αναφέρει: «Ενόψει της αξιοποίησης της 
περιοχής του πρώην Αεροδρομίου Ελληνικού (Μητροπολι-
τικός πόλος Ελληνικού - Αγίου Κοσμά ) και την μετακίνηση 
των δημόσιων υπηρεσιών από την περιοχή, η Υπηρεσία 

Πολιτικής Αεροπορίας ενδιαφέρεται για την μίσθωση ακι-
νήτων στην Αττική, προκειμένου να καλύψει τις στεγαστικές 
της ανάγκες. Προσκαλούνται οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της αξιοποίησης 
ακινήτων να επικοινωνήσουν στα τηλέφωνα 2108916507 , 
2108916505 για περισσότερες πληροφορίες».

ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΘΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ Η ΠΡΩΤΗ ΜΟΝΑΔΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΙΣΧΥ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ 4412/2016

ΤΑ ΑΥΣΤΗΡΑ ΟΡΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΘΕΣΕΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΤΙΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΡΥΠΩΝ ΑΠΟ ΤΟ 2020 
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΖΕΙ ΤΙΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

ΑΝΑΖΗΤΑ ΧΩΡΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 
ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

13

 Την εκτίμηση ότι η Ελλάδα θα χρειαστεί επενδύσεις ύψους 
τουλάχιστον 10-15 δισ. ευρώ ετησίως την επόμενη δεκα-
ετία, προκειμένου να επιστρέψει στα προ κρίσης επίπεδα, 
αλλά και να αρχίσει να πλησιάζει χώρες, «που έχουν ξεφύγει 
πάρα πολύ από εμάς τα χρόνια αυτά», διατυπώνει σε συ-
νέντευξή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και το «Πρακτορείο 104,9 FM» 
ο διευθύνων σύμβουλος της «ΕΥ Ελλάδος», Παναγιώτης 
Παπάζογλου. «Νομίζω ότι έχουμε φτάσει σε σημείο που 
πρέπει να αρχίσουν άμεσα οι επενδύσεις, γιατί έχουμε μπει 
σε ένα σπιράλ, που αν δεν το σταματήσουμε, θα έχουμε με-
γαλύτερα προβλήματα σε ένα ή δύο χρόνια από σήμερα» 
υποστηρίζει.
   Ο ίδιος επισημαίνει ότι έχει πλέον ανοίξει η όρεξη ξένων 
επενδυτών για επενδύσεις στην Ελλάδα, καθώς η χώρα 
μας παρουσιάζει προφανώς σημαντικά πλεονεκτήματα 
σε τομείς όπως ο τουρισμός. η ενέργεια, η ναυτιλία και τα 
logistics. Ωστόσο, προσθέτει, για να μετατραπεί αυτή η όρε-
ξη σε πραγματικό «τραπέζι», οι επενδυτές χρειάζεται να πει-
στούν πως ό,τι ισχύει σήμερα στη χώρα θα εξακολουθήσει 
να βρίσκεται σε ισχύ και στα επόμενα πέντε ή δέκα χρόνια.
   Ενόψει της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον επι-
σημαίνει ότι θεωρεί «ρεαλιστική και εφικτή» την επέκταση 
επί δεκαετία της περιόδου αποπληρωμής του χρέους της 
Ελλάδας, «με εγγυημένα χαμηλό επιτόκιο και προφανώς 
αναπτυξιακή ρήτρα», αν και διευκρινίζει ότι θεωρεί προτι-
μότερη τη δεκαπενταετή ή εικοσαετή παράταση.
   Ο διευθύνων σύμβουλος της «ΕΥ Ελλάδος» εκφράζει ακό-
μη την πεποίθηση πως είναι λανθασμένη η αντίληψη ότι 
οι μεγάλες ελληνικές εταιρείες, που δημιούργησαν holding 
companies στο εξωτερικό, το έκαναν για φορολογικούς 
λόγους. «Δεν έχουν καμία σχέση με τη φορολογία αυτές οι 
κινήσεις. Είναι καθαρά κινήσεις με στόχο την προσέλκυση 
φθηνής χρηματοδότησης» είτε από ξένες κεφαλαιαγορές 
είτε από ξένες τράπεζες με πολύ ευνοϊκούς όρους, λέει.
   Το κείμενο της συνέντευξης του διευθύνοντος συμβούλου 
Παναγιώτη Παπάζογλου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και την Αλεξάνδρα 
Γούτα ακολουθεί:
   ΕΡ. Τα προβλήματα για την επιχειρηματικότητα 
στην Ελλάδα είναι πολλά. Αν έπρεπε να διαλέξετε 
αυτό που θεωρείτε με διαφορά ως το κυριότερο, 
ποιο θα επιλέγατε και γιατί;
   ΑΠ. Στην προσωπική μου άποψη, με διαφορά το πιο σημα-
ντικό είναι η έλλειψη σταθερού ρυθμιστικού περιβάλλοντος. 
Είμαστε μια χώρα με πολυνομία που συνεχώς χειροτερεύει. 
Το τι θα συμβαίνει είτε σε θέματα εργασιακά, είτε φορολο-
γικά είτε ρυθμιστικά (π.χ., αδειοδοτήσεις ή περιβαλλοντικές 
αδειοδοτήσεις) αλλάζει σχεδόν κάθε μήνα. Αυτό δεν μπορεί 

να προσελκύσει εύκολα επενδύσεις. Ειδικά στη βιομηχανία 
μια επένδυση θα αποδώσει μακροπρόθεσμα. Αν δεν μπορεί 
λοιπόν ο επιχειρηματίας να διαβλέψει -ή να έχει τη σιγου-
ριά- ότι κάποια πράγματα είναι σταθερά για τουλάχιστον 
πέντε- δέκα χρόνια, δεν μπορεί να ξεκινήσει μια επένδυση, 
γιατί είναι πολύ ακριβές αυτές οι (βιομηχανικές) επενδύσεις. 
Το ίδιο συμβαίνει και σε μικρότερου βεληνεκούς επενδύ-
σεις. Αν ξεκινήσω μια προσπάθεια σήμερα και δεν ξέρω τι 
θα αντιμετωπίσω σε έναν, δύο ή τρεις μήνες, δεν μπορώ 
να κάνω τον λογαριασμό μου ως προς το αν αυτή η προ-
σπάθεια θα είναι υγιής και κερδοφόρα, αν θα δημιουργεί 
επομένως πλούτο ή όχι.
   ΕΡ. «Δεν λείπουν τα λεφτά. Οι καλές εταιρείες 
και οι επιχειρηματικές ιδέες που ανταποκρίνο-
νται στις ανάγκες της αγοράς λείπουν»: η δήλωση 
αυτή, του επικεφαλής της Chipita, Σπ. Θεοδωρό-
πουλου, έρχεται σε αντιδιαστολή με ό,τι συνήθως 
υποστηρίζουν πολλοί επιχειρηματίες και πρόε-
δροι φορέων, δηλαδή ότι η επιχειρηματικότητα 
στην Ελλάδα είτε υποχρηματοδοτείται είτε χρη-
ματοδοτείται με μη ανταγωνιστικά επιτόκια. Ποια 
είναι η δική σας άποψη;
   ΑΠ. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση και λίγο πιο πολύ 
προς την πλευρά του κ. Θεοδωρόπουλου. Πραγματικά οι 
καλές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να εξασφαλίσουν 
χρηματοδότηση. Γιατί για να πειστούν οι όποιοι χρημα-
τοδότες, είτε αυτοί είναι τράπεζες είτε funds είτε κάποιοι 
επιχειρηματίες που θέλουν να επενδύσουν και σε άλλες 
επιχειρηματικές προσπάθειες άλλων επιχειρηματιών, προ-
φανώς το πρώτο που κοιτάζουν είναι τη βιωσιμότητα της 
εταιρείας, τη δυνατότητα μεγέθυνσης και την εξωστρέφειά 
της, πόσο καινοτόμα είναι, την ομάδα που έχει. Επομένως 
αυτά είναι τα χαρακτηριστικά που βλέπουν αυτοί που χορη-
γούν τη χρηματοδότηση. Όταν όμως μιλάμε για το κόστος 
χρηματοδότησης, θα συμφωνήσω ότι είναι μεγαλύτερο 
από ό,τι απολαμβάνει μια εταιρεία εκτός Ελλάδας, ακόμη και 
στη Βουλγαρία. Τα επιτόκια είναι πολύ πιο χαμηλά από την 
Ελλάδα. Αυτό όμως συμβαίνει λόγω της κρίσης. Νομίζω ότι 
είναι βραχύχρονο πρόβλημα, το οποίο αρκετές μεγάλες ελ-
ληνικές επιχειρήσεις αντιμετώπισαν δημιουργώντας κάποια 
εταιρεία στο εξωτερικό, ώστε αυτή (...) να μπορεί να αντλή-
σει κεφάλαια είτε από ξένες κεφαλαιαγορές είτε από ξένες 
τράπεζες με πολύ ευνοϊκούς όρους. Υπάρχει η λανθασμένη 
αντίληψη στην αγορά ότι κάποιες εταιρείες που δημιούρ-
γησαν holding στο εξωτερικό το έκαναν για φορολογικούς 
σκοπούς. Δεν έχουν καμία σχέση με τη φορολογία τέτοιες 
κινήσεις. Είναι καθαρά κινήσεις (που έγιναν) για να μπορούν 
να προσελκύσουν φθηνή χρηματοδότηση.

   ΕΡ. Ποια κοινά χαρακτηριστικά εντοπίζετε στους 
επιχειρηματίες που πρωτοπορούν, μεγεθύνονται 
και διακρίνονται εν μέσω κρίσης, σαν αυτούς που 
πρόσφατα βραβεύτηκαν στον διαγωνισμό της ΕΥ 
Ελλάδος για τον επιχειρηματία της χρονιάς;
   ΑΠ. Αν δούμε μέσα στην κρίση ποιες άντεξαν και μάλι-
στα αρκετές από αυτές μεγεθύνθηκαν σημαντικά, έχουν 
όλες έναν κοινό παρονομαστή: την εξωστρέφεια. Είναι 
πραγματικά εντυπωσιακή η εξωστρέφεια σε εταιρείες που 
διακρίθηκαν στα χρόνια της κρίσης. Και αν μιλάμε για το 
ποιοι είναι οι επιχειρηματίες πίσω από αυτές τις σημαντικές 
επιχειρηματικές επιτυχίες, είναι άνθρωποι που πρώτα από 
όλα κατανοούν τις ανάγκες των πελατών τους, επενδύουν 
στην καινοτομία, πιστεύουν στο ανθρώπινο δυναμικό που 
και εμείς θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό (...) Είναι σημα-
ντικό οι επιχειρηματίες να επενδύουν σε ανθρώπους, στην 
εκπαίδευσή τους, να ακούν τις ιδέες και τις απόψεις τους (...).
   ΕΡ. Βέβαια, ένα σημαντικό πρόβλημα είναι πλέον 
ότι πολλές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν 
εξειδικευμένα στελέχη λόγω του brain drain...
   AΠ. Αυτό είναι αλήθεια και συμβαίνει για διάφορους λό-
γους: ένας είναι ότι οι επιχειρήσεις που αντέχουν αυτή τη 
στιγμή να επενδύσουν σε ανθρώπους με σημαντικά τυπικά 
προσόντα δεν είναι πολλές στη χώρα μας δυστυχώς. Ο δεύ-
τερος λόγος, που έχει αποθαρρύνει αρκετούς νέους από το 
να παραμείνουν στην Ελλάδα, είναι και το ασφυκτικό φορο-
λογικό σύστημα (...)
   ΕΡ. Η προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα μας 
φαίνεται πως αποτελεί sine qua non προϋπόθεση 
για την ανάπτυξη. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση 
για το ύψος των επενδύσεων που απαιτούνται 
στα επόμενα πέντε έως δέκα χρόνια;
   ΑΠ. Αν πάρουμε υπόψη ότι τα τελευταία οκτώ-εννέα 
χρόνια έχει γίνει στην Ελλάδα τεράστια αποεπένδυση, η 
δική μας εκτίμηση είναι ότι χρειάζονται τουλάχιστον 10-15 
δισ. ευρώ επενδύσεις τον χρόνο για την επόμενη δεκαετία, 
για να μπορέσουμε όχι μόνο να φτάσουμε στο σημείο που 
ήμασταν προ κρίσης, αλλά να αρχίσουμε να πιάνουμε και 
ρυθμό, ν΄ αρχίσουμε να πλησιάζουμε χώρες που ήδη έχουν 
ξεφύγει πάρα πολύ από εμάς στα χρόνια της κρίσης. Δεν 
είναι κάτι το οποίο πλέον μπορεί να περιμένει. Νομίζω ότι 
έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να αρχίσουν άμεσα 
οι επενδύσεις. Έχουμε μπει σε ένα σπιράλ, το οποίο αν δεν 
το σταματήσουμε, θα έχουμε μεγαλύτερα προβλήματα σε 
ένα-δύο χρόνια. 

Συνέχεια στη σελ 14 

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 
ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100-150 ΔΙΣ. ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟ 
ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΑ 
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H Cosmote παραχωρεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και 
στο Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας 
τη χρήση μιας δορυφορικής κεραίας τηλεπικοινωνιών του Κέ-
ντρου Δορυφορικών Επικοινωνιών του Ομίλου ΟΤΕ στις Θερμο-
πύλες, προκειμένου αυτή να μετασχηματιστεί στο πρώτο ραδιο-
τηλεσκόπιο διεθνών προδιαγραφών στην Ελλάδα, διαμέτρου 30 
μέτρων, για τη λήψη ραδιοσημάτων από το Σύμπαν. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ΜΠΕ η χρήση της κεραίας τηλεπικοινωνιών θα παρα-
χωρηθεί στις επιστημονικές ομάδες της Σχολής Θετικών Επιστη-
μών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου 
με υπεύθυνη την επίκουρη καθηγήτρια ραδιοαστρονομίας δρα 
Νεκταρία Γκιζάνη και του Ερευνητικού Εργαστηρίου Τηλεπικοι-
νωνιακών Συστημάτων και Εφαρμογών του ΤΕΙ Στερεάς Ελλά-
δας με υπεύθυνο τον επίκουρο καθηγητή δρα Γιώργο Βελντέ, 

φυσικό - ραδιοηλεκτρολόγο.
Το σύνολο των εξόδων λειτουργίας της υποδομής θα καλυφθεί 
από τον Όμιλο ΟΤΕ, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. 
Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, το σύγχρονο ραδι-
οτηλεσκόπιο θα συμβάλει στην ανάπτυξη της επιστημονικής 
έρευνας στη ραδιοαστρονομία, στη δημιουργία τεχνογνωσίας 
και στη διεξαγωγή γεωδαισιακών σεισμολογικών μελετών.
Η Ν. Γκιζάνη δήλωσε ότι «τα οφέλη από την κατασκευή και 
λειτουργία του πρώτου ραδιοτηλεσκοπίου διεθνών προδιαγρα-
φών στον ελλαδικό χώρο είναι πολλαπλά για τη χώρα μας, με 
την ανάπτυξη της ραδιοαστρονομίας και μέσα από τη σύνδεση 
του ραδιοτηλεσκοπίου με το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο ρα-
διοσυμβολόμετρο και τη διοργάνωση διεθνών και εθνικών 
επιστημονικών συνεδρίων».

Όπως είπε, «η επιστημονική ακαδημαϊκή κοινότητα θα αποκτή-
σει την απαραίτητη υποδομή για έρευνα και για την εκπαίδευση 
φοιτητών και μαθητών, για τη μελέτη της σεισμογενούς περιο-
χής της Ελλάδας και για την ανάπτυξη νέων πεδίων εφαρμογών 
στην RF-τεχνολογία και την ελληνική βιομηχανία. Φιλοδοξία μας 
είναι να δημιουργήσουμε και να παράσχουμε στην ακαδημαϊκή 
κοινότητα της χώρας μας ένα μοναδικό επιστημονικό όργανο 
για την παραγωγή νέας γνώσης και την ανάπτυξη καινοτόμων 
τεχνολογιών. Η δημιουργία εκπαιδευτικών δράσεων για τη γνω-
ριμία των μαθητών με τον υπέροχο αόρατο κόσμο που μας πε-
ριβάλλει θα αποτελέσει μία από τις βασικές προτεραιότητές μας», 
ανέφερε ο Γιώργος Βελντές.

Συνέχεια από τη σελ 13

   ΕΡ. Κατά την άποψή σας έχει αρχίσει να ανοίγει η 
διεθνής επενδυτική όρεξη για την Ελλάδα; Υπό ποιες 
προϋποθέσεις θα δούμε περισσότερες επενδύσεις;
   ΑΠ. Η όρεξη έχει ανοίξει, προφανώς διότι η Ελλάδα έχει αρκετά 
πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένους τομείς της οικονομίας και δεν 
μιλάω μόνο για τον τουρισμό, ο οποίος είναι ένας τομέας που 
πραγματικά δίνει πολύ μεγάλη προστιθέμενη αξία στη χώρα 
και στο ΑΕΠ της αλλά έχει και ρίσκα. Υπάρχουν τομείς όπως η 
ενέργεια, η ναυτιλία και τα logistics -έχουμε μια θέση -πάρα 
πολύ σημαντική στην περιοχή μεταξύ Ευρώπης και Ασίας, που 
δίνει πολλά πλεονεκτήματα. Για να μετατραπεί αυτή η όρεξη σε 
τραπέζι, σε πραγματικό φαγητό, υπάρχει απόσταση.
   Η προϋπόθεση είναι να αρθεί ο ανασταλτικός παράγοντας για 
επενδύσεις στην Ελλάδα: η έλλειψη σταθερού περιβάλλοντος. 
Αν δεν μπορέσουμε να εγγυηθούμε στους όποιους επενδυτές 
ότι αυτό που τους λέμε σήμερα θα ισχύει για τα επόμενα πέντε- 

δέκα χρόνια, δεν θα έρθει εύκολα ένας επενδυτής στη χώρα μας. 
Και είδαμε ότι αρκετές επιχειρηματικές προσπάθειες στην πορεία 
ακυρώθηκαν, ακριβώς γιατί άλλο περιγράψαμε στους επενδυτές 
και άλλο αντιμετώπισαν στην πραγματικότητα.
   ΕΡ. Στο αμέσως επόμενο διάστημα το προσχέδιο της 
ελληνικής αναπτυξιακής στρατηγικής αναμένεται να 
παρουσιαστεί επισήμως από τον Έλληνα υπουργό 
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο: τι δεν πρέπει σε 
καμία περίπτωση να λείπει από αυτό το σχέδιο κατά 
την άποψή σας;
   ΑΠ. Δεν έχω δει το σχέδιο, δεν ξέρω αν υπήρχε διαβούλευση 
για αυτό το σχέδιο αναπτυξιακής στρατηγικής που θα παρουσι-
αστεί, αλλά εκείνο που μας λείπει -και θα πρέπει με κάποιο τρόπο 
να υπάρξει πρόβλεψη για αυτό σε όποιο στρατηγικό σχέδιο για 
το μέλλον για την Ελλάδα- είναι να υπάρξει σαφήνεια, εγγύηση 
σταθερότητας και ο παράγων εξωστρέφεια. Θα πρέπει να απο-
φύγουμε να δώσουμε πάλι δυνατότητα να δημιουργηθούν 
επενδύσεις στη χώρα που βλέπουν μόνο στο εσωτερικό της. 

Πρέπει πάση θυσία να επιδιώξουμε επενδύσεις με χαρακτήρα 
εξωστρέφειας.
   ΕΡ. Οι συζητήσεις με το ΔΝΤ για την ελάφρυνση του 
ελληνικού χρέους αναμένεται να κορυφωθούν σε 
λίγες μέρες στο περιθώριο της Εαρινής Συνόδου του 
ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας στην Ουάσιγκτον. 
Τι θεωρείτε ρεαλιστικό και εφικτό ως καρπό αυτών 
των συνομιλιών;
   ΑΠ. Θεωρώ ότι μια σημαντική επέκταση της περιόδου αποπλη-
ρωμής με εγγυημένα χαμηλό επιτόκιο και προφανώς με ανα-
πτυξιακή ρήτρα, είναι κάτι και ρεαλιστικό και εφικτό. Μιλάω για 
τουλάχιστον δέκα χρόνια επέκταση. Η προσωπική μου προτίμη-
ση θα ήταν 15 με 20, αλλά ας ξεκινήσουμε από τα δέκα και στην 
πορεία πάλι βλέπουμε πώς θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε 
σε επόμενα χρόνια ακόμη περισσότερο, όσο θα πλησιάζουμε 
τις περιόδους αποπληρωμής και θα σφίγγουν τα πράγματα από 
πλευράς μεγέθους τοκοχρεωλυσίων που θα πρέπει να αποδί-
δουμε.

Η Ηρώ Αθανασίου και ο Φραγκίσκος Γρατσώνης διορίστηκαν, 
με ομόφωνη απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου, ως πρόσθε-
τα μη εκτελεστικά ανεξάρτητα μέλη του διοικητικού συμβουλίου 
της Ελληνικής Εταιρίας Συμμετοχών και Περιουσίας (υπερταμείο) 
με τετραετή θητεία. Σύμφωνα με το ΑΠε-ΜΠΕ όπως έγινε γνω-
στό από την ΕΕΣΥΠ, με την τροποποίηση του ιδρυτικού νόμου 
της εταιρείας, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η μεταβίβαση των 
συμμετοχών του Δημοσίου στις δημόσιες επιχειρήσεις απευθείας 

στο υπερταμείο και η αύξηση του μεγίστου αριθμού μελών του 
διοικητικού συμβουλίου της ΕΕΣΥΠ από 7 σε 9. Έτσι, το Εποπτι-
κό Συμβούλιο της εταιρείας εκκίνησε τη διαδικασία αναζήτησης 
πρόσθετων μη εκτελεστικών μελών. Για την επιλογή των νέων 
μη εκτελεστικών μελών, το Εποπτικό Συμβούλιο διεξήγαγε, σε 
συνεργασία με τους συμβούλους του, προσωπικές συνεντεύξεις 
με κάθε υποψήφιο, ώστε να εκτιμήσει τις ευρύτερες αλλά και ειδι-
κές γνώσεις τους σε θέματα που άπτονται της διοίκησης επιχειρή-

σεων, της διεθνούς οικονομίας, του ευρύτερου ρόλου της ΕΕΣΥΠ 
στην ελληνική οικονομία, καθώς και του ρόλου των δημόσιων 
επιχειρήσεων και της δημόσιας περιουσίας συνολικότερα, στο 
πλαίσιο των μακροπρόθεσμων προκλήσεων που αντιμετωπίζει 
η ελληνική οικονομία, συμπεριλαμβανομένων των διαρθρωτι-
κών και δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΣΚΟΠΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ 
ΚΕΡΑΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ COSMOTE, ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΣΤΙΣ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥ ΕΛΛΑΔΟΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 100-
150 ΔΙΣ. ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΣΤΑ ΠΡΟ ΚΡΙΣΗΣ ΕΠΙΠΕΔΑ 

ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ, Η ΗΡΩ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΚΑΙ Ο ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ ΓΡΑΤΣΩΝΗΣ 
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Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) σε συνέχεια του 
πολύ επιτυχημένου Μαραθωνίου Καινοτομίας για τις έξυ-
πνες πόλεις που διοργάνωσε τον Μάιο του 2017 (ΚΕΔΕ City 
Challenge Smartcity) προχωράει στη διοργάνωση του 2ου 
Μαραθώνιου Ανάπτυξης Καινοτόμων Υπηρεσιών για τις Έξυ-
πνες Πόλεις και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Μαραθώνιος 
City Challenge crowdhackathon #smartcity 2 θα πραγμα-
τοποιηθεί από τις 28 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Προκειμένου να συμμε-
τέχουν ενεργά όλες οι πόλεις και να έχουν την ευκαιρία ομά-
δες συμμετεχόντων από κάθε γωνιά της Ελλάδας να λάβουν 
μέρος στο μαραθώνιο, η ΚΕΔΕ θα διοργανώσει 16 τοπικά 
εργαστήρια σε ισάριθμες πόλεις, στα οποία ομάδες από την 
περιφέρεια θα μπορούν να παρουσιάσουν την ιδέα τους. Σε 
κάθε εργαστήριο θα διακριθούν 3 ομάδες, οι οποίες με έξοδα 

των Δήμων θα ταξιδέψουν δωρεάν και θα συμμετέχουν στον 
Μαραθώνιο Καινοτομίας που θα γίνει τον Ιούνιο. Ο Πρόεδρος 
της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης με αφορμή τη διοργάνωση του δεύτε-
ρου Μαραθώνιου Καινοτομίας δήλωσε: «Πιστοί στην δέσμευ-
ση μας κατά τη διάρκεια του 1ου Μαραθώνιου της ΚΕΔΕ το 
2017 προχωράμε και φέτος καθιερώνοντας τον Μαραθώνιο 
Καινοτομίας της ΚΕΔΕ ως ετήσιο θεσμό για την υποστήριξη 
του ψηφιακού μετασχηματισμού των πόλεων και την ενεργή 
στήριξη της νεανικής και καινοτόμου επιχειρηματικότητας. 
Φέτος με τα περιφερειακά εργαστήρια θα βρεθούμε σε κάθε 
γωνιά της Ελλάδας και θα δώσουμε την ευκαιρία σε κάθε νέο 
να συμμετέχει, να δημιουργήσει και να διακριθεί. Παράλληλα 
διοργανώνουμε Μαθητικό Διαγωνισμό με θέμα τις έξυπνες 
πόλεις καλλιεργώντας τη συλλογικότητα, την επιχειρηματική 
δημιουργία και τις τεχνολογικές δεξιότητες των μαθητών μας. 
Η Ελλάδα της δημιουργίας είναι εδώ, την αναδεικνύουμε και 

διαμορφώνουμε μαζί τις προϋποθέσεις για να προχωρήσουμε 
όλοι μαζί σε μια καλύτερη εποχή». Καλούμε όσους ενδιαφέρο-
νται να συμμετέχουν με την εφαρμογή, την ιδέα ή την πρότα-
σή τους στα τοπικά εργαστήρια να δηλώσουν συμμετοχή στο 
τοπικό εργαστήριο που θα γίνει κοντά τους στον σύνδεσμο 
http://crowdhackathon.com/smartcity2/oi-poleis/. Θα έχουν 
έτσι την ευκαιρία να συμμετέχουν στον Μαραθώνιο στην 
Αθήνα και να διεκδικήσουν τα χρηματικά βραβεία συνολικής 
αξίας 20.000 ευρώ. Οι πόλεις στις οποίες θα διοργανωθούν τα 
εργαστήρια είναι: Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα, Κομοτηνή, Ρόδος, 
Πάτρα, Τρίπολη, Σάμος, Μυτιλήνη, Ηράκλειο, Χανιά, Λάρισα, 
Τρίκαλα, Σύρος, Χαλκίδα, Ξάνθη, Λαμία, Κως. Η ημερομηνία 
διοργάνωσης του κάθε εργαστηρίου θα ανακοινωθεί στην 
ιστοσελίδα της διοργάνωσης 
http://crowdhackathon.com/smartcity2/ 

Περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδομένων και επι-
κοινωνιών αφορούν οι περισσότερες καταγγελίες που δέ-
χτηκε η Ανοιχτή Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο στο 
ίντερνετ SafeLine στα 15 χρόνια λειτουργίας της. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, τα άτομα που τηλεφώνησαν 
για τέτοιου είδους περιστατικά αποτελούν το 39% των συνο-
λικών τηλεφωνημάτων. Ακολουθούν τα εγκλήματα παιδικής 
κακοποίησης σε ποσοστό 21% και οι διαδικτυακές οικονομικές 
απάτες επίσης σε ποσοστό 21%. Στην τρίτη θέση βρίσκονται 
τα περιστατικά ρητορικής μίσους και εκφοβισμού (14%) και 
ακολουθούν τα περιστατικά βίας και απειλών στο διαδίκτυο. 
Τα καταγγελθέντα περιστατικά εγκλημάτων παιδικής κακο-
ποίησης σημειώνουν ανοδική τάση καθ’ όλη τη διάρκεια της 
15ετους λειτουργίας της γραμμής και ιδιαίτερα τα δύο τελευ-
ταία χρόνια. Από το 2003, που ξεκίνησε να λειτουργεί μέχρι 
σήμερα, βασική μέριμνα της SafeLine, εκτός από την προάσπι-
ση των δικαιωμάτων του παιδιού στο διαδίκτυο, αποτελεί και 

η αντιμετώπιση του διαδικτυακού οικονομικού εγκλήματος. 
Αξιοσημείωτη άνοδο καταγράφεται στις καταγγελίες για οικο-
νομικές διαδικτυακές απάτες το 2017, τάση που όπως δείχνουν 
τα στοιχεία συνεχίζεται και το 2018. Παράλληλα, την περίοδο 
2010-2011, οπότε και άρχισε η χρήση των κοινωνικών δικτύ-
ων από το ευρύ κοινό, παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση των 
καταγγελιών για περιστατικά παραβίασης προσωπικών δεδο-
μένων. Με την ενεργοποίηση σχετικών εργαλείων αναφοράς 
από τα ίδια τα κοινωνικά δίκτυα, ο αριθμός των καταγγελιών 
μειώνεται. Τα περιστατικά ρητορικής μίσους στο διαδίκτυο 
παρουσίασαν μια εκρηκτική αύξηση κατά το έτος 2010 ενώ 
και το 2015 οι σχετικές καταγγελίες έφτασαν στο 19% του συ-
νόλου των καταγγελιών. Συνολικά η γραμμή δέχτηκε 34.590 
με τα τελευταία 5 χρόνια να κυμαίνονται κατά μέσο όρο στις 
4.000 σε ετήσια βάση. Από αυτές οι 13.000 κρίθηκαν από 
τους νομικούς της γραμμής ότι έχουν εγκληματικό υπόβαθρο 
και προωθήθηκαν είτε στις αρμόδιες ελληνικές αρχές (Δίωξη 

ηλεκτρονικού εγκλήματος) είτε στις ευρωπαϊκές (Europol). Ο 
ρόλος της SafeLine είναι διαμεσολαβητικός μεταξύ χρηστών 
του διαδικτύου και διωκτικών αρχών σε Ελλάδα και Ευρώπη 
ενώ έχει αναπτύξει παράλληλα συνεργασία με παρόχους υπη-
ρεσιών διαδικτύου και με διαχειριστές των κυριότερων μέσων 
κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να αντιμετωπίζει άμεσα 
και αποτελεσματικά τις καταγγελίες των χρηστών που δέχεται 
για την εξάλειψη του παράνομου περιεχομένου. Η Ανοιχτή 
Γραμμή για το παράνομο περιεχόμενο προσφέρει στο κοινό τη 
δυνατότητα εύκολης ακόμα και ανώνυμης επικοινωνίας μέσω 
της ιστοσελίδας SafeLine.gr όπου ο χρήστης επιλέγοντας το 
πλαίσιο «Κάντε Καταγγελία» μπορεί να προβεί σε αναφορά του 
παράνομου υλικού που έχει συναντήσει. Νομικοί της γραμμής 
επεξεργάζονται την καταγγελία και εν συνεχεία είτε την προ-
ωθούν στις αρχές επιβολής του νόμου είτε αναλαμβάνουν 
πρωτοβουλία και προχωρούν στις ενέργειες εκείνες που θα 
απομακρύνουν άμεσα το παράνομο υλικό από το διαδίκτυο.

Τέσσερις υποτροφίες για Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ALBA 
Graduate Business School, The American College of Greece 
διέθεσε ο ΣΕΒ σε στελέχη που εργάζονται σε Μικρές και Μεσαί-
ες επιχειρήσεις-μέλη του. Οι υποτροφίες αφορούν στο ακαδη-

μαϊκό έτος 2017-2018 και καλύπτουν το 40% των διδάκτρων 
στο πλαίσιο ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τα μέλη του Συν-
δέσμου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρωτοβουλία αυτή του 
ΣΕΒ θα συνεχιστεί και κατά το ακαδημαϊκό έτος 2018 - 2019, 

με την προσφορά πέντε υποτροφιών σε στελέχη Μικρών και 
Μεσαίων Επιχειρήσεων-μελών του Συνδέσμου, οι οποίες θα 
καλύψουν το 40% των διδάκτρων για τα μεταπτυχιακά προ-
γράμματα του ALBA.

ΚΕΔΕ: Ο ΜΑΡΑΘΩΝΙΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΠΛΕΟΝ ΕΤΗΣΙΟ ΘΕΣΜΟ  - ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΜΕ 
ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΧΩΡΑΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ



Μπες στο https://prototype.tee.gr/ 
και ξεκίνα το ταξίδι στον κόσµο της καινοτοµίας 
µε υποστηρικτές και µέντορες τους συναδέλφους σου!

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.

THE START-UP SUPPORT NETWORK
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Εκτός στόχων κινήθηκαν τα έσοδα κατά τον μήνα Μάρτιο, με 
το «μαξιλάρι» ασφαλείας στο σκέλος των εσόδων να συρρι-
κνώνεται από το 1,13 5 δισ.  ευρώ που ήταν το δίμηνο (σε 
επίπεδο καθαρών εσόδων κρατικού προϋπολογισμού) στα 
889 εκατ. ευρώ στο τρίμηνο. Συρρίκνωση της υπεραπόδοσης 
-η οποία καταδεικνύει υστέρηση κατά τον μήνα Μάρτιο- απο-
τυπώνεται και στα έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού τα 
οποία υπεραποδίδουν στο τρίμηνο κατά 361 εκατ. ευρώ, τη 
στιγμή που η υπεραπόδοση έφτανε στα 797 εκατ. ευρώ στο 
δίμηνο.
Σε κάθε περίπτωση και παρά την υστέρηση του Μαρτίου, λί-
γες ημέρες πριν από την άφιξη των επικεφαλής των θεσμών 
στην Αθήνα προκειμένου να ξεκινήσουν οι διαπραγματεύσεις 
για την τέταρτη αξιολόγηση, η ελληνική πλευρά έχει στα χέρια 
της τα πρώτα στοιχεία που δείχνουν παραγωγή πρωτογενούς 
πλεονάσματος 2,32 δισ. ευρώ στο τρίμηνο έναντι στόχου 
1,096 δισ. ευρώ για το διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου. Αυτή 
η υπεραπόδοση ύψους 1,224 δισ. ευρώ στο τρίμηνο αποτελεί 
ένα ακόμη διαπραγματευτικό χαρτί εν όψει των κρίσιμων δι-
απραγματεύσεων με τους εκπροσώπους των θεσμών, καθώς 
καταδεικνύει ότι η «παραγωγή» πλεονάσματος 3,5% του ΑΕΠ 
και φέτος μπορεί να θεωρηθεί ως εφικτός στόχος. Και αυτό 
διότι το 3,5% του ΑΕΠ θεωρείται ότι έχει επιτευχθεί ήδη από 
πέρυσι -οι σχετικές ανακοινώσεις αναμένονται στις 23 Απριλί-
ου- και ενώ ήδη το πρώτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς τρέχει 
με υπερβάλλον πλεόνασμα άνω του 1,25 δισ. ευρώ σε σχέση 
με το αντίστοιχο περσινό διάστημα.
Προφανώς τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το 
τρίμηνο μόνο ενδεικτικά μπορεί να είναι για το σύνολο ολό-
κληρης της χρονιάς, για δύο λόγους: 
1. Στους πρώτους μήνες είθισται να παρατηρείται τάση υπερ-
συγκράτησης των δαπανών, με τη διαφορά όμως να «κλεί-
νει» ειδικά κατά τον τελευταίο μήνα του χρόνου. Τα στοιχεία 
τριμήνου επιβεβαιώνουν τον κανόνα μόνο στο σκέλος του 
κρατικού προϋπολογισμού, όπου παρατηρήθηκε συγκράτη-
ση των δαπανών κατά 335 εκατ. ευρώ. Σε επίπεδο τακτικού 
προϋπολογισμού, δηλαδή χωρίς την επίδραση του Προγράμ-
ματος Δημοσίων Επενδύσεων, οι δαπάνες κινήθηκαν στο τρί-
μηνο εντός του στόχου.
2. Ο κρατικός προϋπολογισμός της Ελλάδας είναι οπισθο-
βαρής όσον αφορά τα φορολογικά έσοδα, καθώς βασικοί 
φόροι της χρονιάς (ΕΝΦΙΑ, φόρος εισοδήματος φυσικών και 
νομικών προσώπων) εισπράττονται κατά το β’ εξάμηνο. Κατά 
συνέπεια, κρίσιμοι μήνες για να κριθεί η εισπραξιμότητα των 
φόρων και η επίπτωσή της στα δημόσια έσοδα είναι αυτοί 
μετά τον Ιούλιο.
Από τα στοιχεία εκτέλεσης του προϋπολογισμού κατά το 

ΙΣΧΥΡΟ ΧΑΡΤΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ Α ΤΡΙΜΗΝΟΥ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΑΠΑΛΛΑΣΣΕΙ ΜΙΣΘΩΤΟΥΣ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΜΕ «ΣΟΔΕΙΑ» 
ΕΩΣ 4.923,12 ΕΥΡΩ ΤΟΝ ΧΡΟΝΟ 

πρώτο τρίμηνο του έτους που ανακοίνωσε χθες το υπουργείο 
Οικονομικών προκύπτουν τα εξής: 
■ Για την περίοδο Ιανουαρίου - Μαρτίου 2018 παρουσιά-
ζεται πλεόνασμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού 
ύψους 408 εκατ. ευρώ έναντι τόσο του στόχου για έλλειμμα 
816 εκατ. ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση 
του Προϋπολογισμού για το αντίστοιχο διάστημα του 2018, 
όσο και του ελλείμματος 1,364 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διά-
στημα του 2017. Στο δίμηνο, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο του 
κρατικού προϋπολογισμού έφτανε το 1,543 δισ. ευρώ έναντι 
στόχου μόλις 98 εκατ. ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι η υπεραπόδο-
ση σε επίπεδο ισοζυγίου κρατικού προϋπολογισμού συμπιέ-
στηκε από 1,445 δισ. ευρώ στο δίμηνο σε 1,224 δισ. ευρώ στο 
τρίμηνο.
■ Το πρωτογενές πλεόνασμα ανήλθε στα 2,32 δισ. ευρώ, 
έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 1,096 δισ. ευρώ 
και έναντι πρωτογενούς πλεονάσματος 1,070 δισ. ευρώ για 
την ίδια περίοδο το 2017. Η υπεραπόδοση στο δίμηνο ήταν 
1,445 δισ. ευρώ και περιορίστηκε σε 1,224 δισ. ευρώ.
■ Τα καθαρά έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού ανήλ-
θαν σε 12,112 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 889 
εκατ. ευρώ ή 7,9% έναντι του στόχου. Το «μαξιλάρι» ήταν 
1,135 δισ. ευρώ στο δίμηνο.
■ Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλ-
θαν σε 11,052 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 361 εκατ. ευρώ ή 
3,4% έναντι του στόχου, ο οποίος είχε οριστεί στα 10,692 
δισ. ευρώ. Η εκτός στόχων πορεία των εσόδων (ακόμη και 
των φορολογικών) κατά τον μήνα Μάρτιο φαίνεται από 
το ακόλουθο στοιχείο: Τα έσοδα προ επιστροφών φόρων 
διαμορφώθηκαν στα 12,099 δισ. ευρώ, δηλαδή 594 εκατ. 
ευρώ πάνω από τις προβλέψεις. Στο δίμηνο, η υπέρβαση 
έφτανε στα 797 εκατ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι τον Μάρτιο 
έχει εντοπιστεί υστέρηση της τάξεως των 200 εκατ. ευρώ. Η 
προέλευση αυτής της υστέρησης θα αποκαλυφθεί με την ανα-
κοίνωση των αναλυτικών στοιχείων προς το τέλος του μήνα.
■ Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών 
από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) 
ανήλθαν σε 1,079 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 227 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου (852 εκατ. ευρώ). Τον Μάρ-
τιο έγιναν επιστροφές άνω του προγραμματισμού, καθώς 
η υπέρβαση αυξήθηκε στα 227 εκατ. ευρώ έναντι 110 εκατ. 
ευρώ που ήταν το αντίστοιχο ποσό για το δίμηνο.
■Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 1,060 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 529 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου. Η υπέρβαση ήταν στα 452 εκατ. 
ευρώ στο δίμηνο.
Οι δαπάνες
 ■ Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίο-
δο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2018 ανήλθαν σε 11,704 δισ. ευρώ 
και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 335 εκατ. ευρώ έναντι 
του στόχου (12,039 δισ. ευρώ). Ειδικότερα, οι δαπάνες του 
τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 11,356 δισ. ευρώ και 
είναι μειωμένες μόλις κατά 2 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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Τριπλέτα ρυθμίσεων για τις ασφαλιστικές εισφορές ειδικών 
ομάδων στον ΕΦΚΑ περιλαμβάνει χθεσινή εγκύκλιος του 
υφυπουργού Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Τάσου Πετρόπου-
λου. Με τη βαρυσήμαντη εγκύκλιο ρυθμίζονται ευνοϊκά τα 
μικρά αγροτικά εισοδήματα των μισθωτών, των εμπόρων και 
των επιστημόνων. Επίσης, ξεκαθαρίζει το τοπίο για την ασφά-
λιση των ιδιοκτητών μικρών τουριστικών μονάδων σε όλη 
την Ελλάδα, καθώς τους παρέχεται μια «δεύτερη ευκαιρία» να 
ασφαλιστούν με το καθεστώς του πρ. ΟΓΑ και να πληρώνουν 
μειωμένες εισφορές. Ταυτόχρονα ρυθμίζεται οριστικά το κα-
θεστώς ασφάλισης των ΙΚΕ, ΟΕ, ΑΕ, ΕΠΕ, ΕΕ με ημερομηνία 
έναρξης την 1η Ιουνίου 2018.
Αναλυτικά, το υπουργείο Εργασίας δίνει περιθώριο νόμιμης 
διατήρησης της αγροτικής περιουσίας στους εργαζομένους 
που δεν απασχολούνται στον αγροτικό τομέα αλλά δηλώνουν 
ένα μικρό εισόδημα από κτήματα στο χωριό. Με τη χθεσινή 
εγκύκλιο ορίζεται πως όσοι δημόσιοι υπάλληλοι, μισθωτοί 
του ιδιωτικού τομέα, ελεύθεροι επαγγελματίες ή αυτοαπα-
σχολούμενοι - επιστήμονες δηλώνουν συγχρόνως με το ει-
σόδημά τους από την εργασία τους και ένα μικρό εισόδημα 
από άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, δεν υποχρεούνται 
σε καταβολή αγροτικών ασφαλιστικών εισφορών, εφόσον 
αστό το αγροτικό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 4.923,12 ευρώ 
ετησίως. Το πλαφόν αστό ισχύει «καθαρό», χωρίς δηλαδή 
να συνυπολογίζονται οι ετήσιες καταβλητέες ασφαλιστικές 
εισφορές. Υπενθυμίζεται πως πρόκειται για τον ίδιο πήχη που 
μπήκε πρόσφατα και για τους συνταξιούχους οι οποίοι απο-
κτούν εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα και αντιστοιχεί 
στο προβλεπόμενο ελάχιστο ασφαλιστέο εισόδημα του κατ’ 
επάγγελμα αγρότη (410,26 € X 12 = 4.923,12 €). Συνεπώς 
ορίζεται πως αγροτικό εισόδημα έως του ποσού των 4.923,12 
€ τον χρόνο δεν λογίζεται βιοποριστικό εισόδημα αλλά διατή-
ρηση της αγροτικής περιουσίας τόσο για τους συνταξιούχους 

Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες για επι-
χορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 150 εκατ. ευρώ. 
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται 
μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 
1,077 δισ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 150 εκατ. ευρώ 
για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 160 εκατ. ευρώ 
για επιδόματα πολυτέκνων.
■ Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 348 εκατ. ευρώ, 
παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 332 εκατ. 
ευρώ.
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ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΟΔΙΑ 
ΧΩΡΙΣ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΗ ΙΣΧΥ

ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ ΛΟΓΩ 
ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
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 «Πλαίσιο συναντίληψης» ανάμεσα στο υπουργείο Υποδομών 
και στην ΤΕΡΝΑ (βασικό μέτοχο της κοινοπραξίας Νέα Οδός) 
για το θέμα των διοδίων στη Βόρεια Αττική παρουσίασε προ-
χθές σε κομματική εκδήλωση στον Αγιο Στέφανο ο υπουργός 
Χρήστος Σπίρτζης. Πρόκειται, ωστόσο, για μια συμφωνία επί 
της αρχής, η οποία για να τεθεί σε εφαρμογή πρέπει το Δημό-
σιο να συμφωνήσει σε σειρά όρων με τον παραχωρησιούχο.
Μιλώντας την Κυριακή σε εκδήλωση που διοργάνωσε η 
τοπική επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ Διονύσου, ο κ. Σπίρτζης επιχείρησε 

Σήμα... κινδύνου για απώλεια επιδοτήσεων σε 525.000 
στρέμματα επιλέξιμων γεωργικών εκτάσεων που βρίσκονται 
εντός των Δασικών Χαρτών εκπέμπει ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανι-
σμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προ-
σανατολισμού και Εγγυήσεων), μετά την ολοκλήρωση της 

για ακόμα μία φορά να καθησυχάσει τους κατοίκους των 
περιοχών που θα επηρεαστούν από τα πλευρικά διόδια Βα-
ρυμπόμπης και Αγίου Στεφάνου. Υποστήριξε ότι η έγκριση της 
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων των συγκεκριμένων 
διοδίων και των έργων στους κόμβους έγινε για τυπικούς 
λόγους, προκειμένου θεωρηθεί ολοκληρωμένη η περίοδος 
κατασκευής των έργων (Τ1). Και ότι έχει δοθεί εντολή στον 
παραχωρησιούχο (Νέα Οδός) να μην ξεκινήσει τα έργα, ενό-
ψει διαπραγμάτευσης.
Παράλληλα, παρουσίασε συμφωνία με την ΤΕΡΝΑ σχετικά 
με το θέμα των διοδίων. Μάλιστα, την επέδειξε στον δήμαρ-
χο Διονύσου Διονύση Ζαμάνη, χωρίς ωστόσο να του δώσει 
αντίγραφο, επικαλούμενος ρήτρα εμπιστευτικότητας. «Ηταν 
ένα μνημόνιο συναντίληψης, έμοιαζε με ιδιωτικό συμφω-
νητικό», λέει στην «Κ» ο δήμαρχος. «Πράγματι, περιείχε όλα 
όσα μας είπε ο κ. Σπίρτζης περί ελεύθερων διελεύσεων και 
εκπτώσεων, δεν νομίζω, όμως, ότι έχει κάποια δεσμευτική 
ισχύ. Επιπλέον, δεν μας λύνει το κύριο πρόβλημα, που είναι η 
εκτροπή της κυκλοφορίας μέσα από τις βασικές αρτηρίες της 
περιοχής μας (από όσους θέλουν να αποφύγουν τα διόδια)», 
καταλήγει, αναφέροντας ότι θα συμμετέχει κανονικά στην εκ-
δήλωση διαμαρτυρίας που διοργανώνουν αυτή την Κυριακή 
οι Δήμοι Κηφισιάς και Διονύσου.
Δύο σημεία αξίζει να σημειωθούν: 
• Σύμφωνα με πηγές της ΤΕΡΝΑ, το «πλαίσιο συναντίληψης» 
είναι μια συμφωνία επί της αρχής, που για να υλοποιηθεί πρέ-
πει να εκπληρωθεί πρώτα μία σειρά από προαπαιτούμενα.
• Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ στις 13 Απριλίου, ο κ. Σπίρτζης 
υποστήριξε ότι υλοποιείται η συμφωνία που έχει γίνει από 
το ΄16. Το ερώτημα είναι σε ποια συμφωνία αναφέρεται ο 
υπουργός. Σύμφωνα με την ΤΕΡΝΑ, το «πλαίσιο συναντί-
ληψης» υπεγράφη πριν από μερικές ημέρες. Η δε συμφωνία 
αποζημίωσης (για την Ιονία Οδό και το τμήμα Μεταμόρφω-
σης - Σκάρφειας της ΠΑΘΕ) που υπεγράφη με τη Νέα Οδό στις 
11 Μαΐου 2016 επίσης δεν περιλαμβάνει κανέναν όρο περί 
ελεύθερης διέλευσης των κατοίκων των τεσσάρων δήμων - η 
συμφωνία αναφερόταν, τότε, στην εκκρεμότητα της αδειοδό-
τησης των δύο πλευρικών διοδίων (η «Κ» έχει στη διάθεσή 
της τη συμφωνία με όλα τα παραρτήματά της, την οποία 
παρουσίασε στις 23.6.2016). Με τη συμφωνία Σπίρτζη είχαν 
καταβληθεί στη Νέα Οδό και στην Euroionia 174 εκατ. ευρώ 
σε αποζημιώσεις.

(ώστε να μην τους κόβεται η σύνταξη 60%) όσο και για τους 
εργαζομένους (ώστε να μην πληρώνουν αγροτικές εισφορές).
Το επίμαχο άρθρο της χθεσινής εγκυκλίου είναι το άρθρο 
7: «Οσον αφορά σε πρόσωπα που ασκούν επαγγελματική 
δραστηριότητα (μισθωτή εργασία ή ελεύθερο επάγγελμα 
ή αυτοαπασχόληση) και συγχρόνως έχουν εισόδημα από 
άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, εμπίπτουν από 1/1/2017 
στις ρυθμίσεις περί παράλληλης ασφάλισης και καταβάλλουν 
ασφαλιστικές εισφορές επί του εισοδήματος από την αγροτι-
κή δραστηριότητα, εφόσον ίο ετήσιο εισόδημά τους από την 
άσκηση αγροτικής δραστηριότητας, χωρίς να συνυπολογί-
ζονται οι ετήσιες καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές, υπερ-
βαίνει το ελάχιστο μηνιαίο ασφαλιστέο εισόδημα αναγόμενο 
σε ετήσια βάση, δηλαδή το ποσό των €4.923,12». Δηλαδή 
διευκρινίζεται ότι η αληθής έννοια του κατ’ επάγγελμα αγρότη 
συντρέχει εφόσον ίο ύψος του εισοδήματος από την άσκηση 
αγροτικής δραστηριότητας υπερβαίνει τα 4.923,12 ευρώ.
Συνεπώς, ένας μισθωτός του δημόσιου ή του ιδιωτικού 
τομέα, ή ένας αυτοαπασχολούμενος επιστήμονας ή ένας 
ελεύθερος επαγγελματίας-έμπορος μπορεί να διατηρήσει τη 
μικρή αγροτική του περιουσία και να δηλώνει εισόδημα ώστε 
να λαμβάνει επιδότηση, χωρίς να υποχρεούται σε εισφορές, 
αρκεί το εισόδημα να μην ξεπερνά το πλαφόν των 4.923 € . 
«ΚΑΘΑΡΟ» ΤΟ ΠΛΑΦΟΝ
 Το πλαφόν των 4.923,12 ευρώ ισχύει «καθαρό», χωρίς 
δηλαδή να συνυπολογίζονται οι ετήσιες καταβλητέες ασφα-
λιστικές εισφορές. Ετσι, για παράδειγμα, μηχανικός, ασφαλι-
σμένος του πρώην ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ, το έτος 2018, παράλληλα 
με την άσκηση αυτοαπασχόλησης, για την οποία καταβάλλει 
ασφαλιστικές εισφορές βάσει του σχετικού άρθρου (39) του 
νόμου Κατρούγκαλου, έχει και εισόδημα από άσκηση αγρο-
τικής δραστηριότητας κατά το προηγούμενο φορολογικό 
έτος ύψους 2.000 ευρώ ετησίως. Το ετήσιο εισόδημα από την 
άσκηση αγροτικής δραστηριότητας δεν υπερβαίνει το ποσό 
των 4.923,12 ευρώ και συνεπώς ο μηχανικός καταβάλλει 
ασφαλιστικές εισφορές μόνο ως αυτοαπασχολούμενος βάσει 
του άρθρου 39. Δεν υποχρεούται να πληρώσει εισφορές για 
το αγροτικό εισόδημα.

διαδικασίας κύρωσης της πρώτης ανάρτησης των χαρτών. 
Αυτό σημαίνει ότι οι ιδιοκτήτες αυτών των εκτάσεων δεν 
έχουν προχωρήσει στην υποβολή αντιρρήσεων και συνεπώς 
στην τακτοποίησή τους είτε μέσω εξαγοράς είτε μέσω έγκρι-
σης επέμβασης.
Συναγερμός...
Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του αντιπροέδρου του 
Οργανισμού, Γιώργου Αποστολάκη, οι Δασικοί Χάρτες της 
α’ ανάρτησης κυρώθηκαν και έχουν ήδη ενσωματωθεί στο 
χαρτογραφικό υπόβαθρο του ΟΠΕΚΕΠΕ και θα ληφθούν υπό-
ψη στους διασταυρωτικούς ελέγχους για τις πληρωμές των 
κοινοτικών ενισχύσεων.
«Στο σύνολο των κατηγοριών των κυρωμένων Δασικών 
Χαρτών εμπεριέχονται και οι κατηγορίες ΔΑ και ΧΑ. Οι εκτά-
σεις τους είναι 52.500 ha (525.000 στρέμματα), εμπίπτουν 
σε επιλέξιμη γεωργική γη σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
Συστήματος Αναγνώρισης Αγροτεμαχίων (ΣΑΑ) και από τα 
οποία τα 35.300 ha (353.000 στρέμματα) περίπου είναι δη-
λωμένα στο ΟΣΔΕ από παραγωγούς, ενώ περίπου 17.200 ha 
(172.000 στρέμματα) είναι μη δηλωμένα. Για το σύνολο των 
52.500 ha (525.000 στρεμμάτων), που ενώ αφορούν επιλέξι-
μη γεωργική γη και θα αναμενόταν η έγερση αντιρρήσεων, 
μπροστά στον κίνδυνο για την απώλεια επιδοτήσεων, δεν έχει 
γίνει καμία ενέργεια εκ μέρους των ιδιοκτητών τους. Πιθανοί 
ιδιοκτήτες των εν λόγω εκτάσεων μπορεί να είναι ιδιώτες, δή-
μοι, περιφέρειες, δημόσιοι φορείς», αναφέρει χαρακτηριστικά 
η ανακοίνωση. Πάντως, για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις 
παραμένει για τους ιδιοκτήτες η δυνατότητα τακτοποίησης 
σύμφωνα με τις διατάξεις περί εξαγοράς ή έγκρισης επέμβα-
σης.
Λύσεις
 Τα «εργαλεία» που έχουν οι αγρότες στη διάθεσή τους προ-
κειμένου να μη θιγούν τα συμφέροντά τους από την ανάρ-
τηση των Δασικών Χαρτών στις περιπτώσεις που οι εκτάσεις 
τους έχουν χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ, είναι τα παρακάτω: 
1. Να υποβάλουν αίτηση ατελώς στο δασαρχείο 
της περιοχής τους είτε για εξαγορά της έκτασης, εφόσον η 
εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975, είτε για χρήση (έγκριση 
επέμβασης) της έκτασης, εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι 
το 2007.
Α. Εάν αιτηθούν την εξαγορά, τότε θα χρειαστεί να υποβά-
λουν στο δασαρχείο: 
• Αίτηση εξαγοράς.
• Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βα-
σιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 
87).
• Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975.
Β. Εάν αιτηθεί τη χρήση (έγκριση επέμβασης), τότε θα χρεια-
στεί να καταθέσει στο δασαρχείο:
 • Αίτηση χρήσης (έγκριση επέμβασης).
• Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βα-
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Νέες  δραματικές μειώσεις στις συντάξεις και νέα αύξηση 
εισφορών θα επιφέρει μελλοντικά ο νόμος Κατρούγκαλου 
αν δεν υπάρξει αντιμετώπιση των μακροοικονομικών , 
δημογραφικών και δημοσιονομικών προβλημάτων, τονί-
ζει σε συνέντευξη του  στα “ΝΕΑ” ο ομότιμος καθηγητής 
του Παντείου Πανεπιστημίου Σάββας  Ρομπόλης. Ο ίδιος 
παρατηρεί ότι με τις  νέες περικοπές που έρχονται στις 
συντάξεις  από  2019 (μαζί με τη μείωση του αφορολο-

ΣΑΒΒΑΣ ΡΟΜΠΟΛΗΣ: ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΚΡΗΞΗ 
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γήτου) η μέση σύνταξη θα φθάσει στα  450 ευρώ ενώ  για 
τους συνταξιούχους οι δύο αυτές περαιτέρω μειώσεις θα 
επιφέρουν στο ετήσιο εισόδημα τους μία μείωση που θα 
αντιστοιχεί από 1-3 συντάξεις. Ο κ. Ρομπόλης  προβλέπει 
έκρηξη της φτώχειας και εξηγεί γιατί  τα μνημόνια απέ-
τυχαν .Παράλληλα αποκαλύπτει ότι έχει επέλθει πλήρης 
αποσύνθεση στην ελληνική αγορά εργασίας όπου το  38% 
των εργαζομένων έχουν αποδοχές χαμηλότερες από τον 
κατώτατο( 3,39 ευρώ την ώρα ή 27,12 ευρώ την ημέρα) 
μισθό.
1. ΕΡ: Ποια είναι η πρόβλεψη σας για το μέλλον των συ-
ντάξεων;
ΑΠ: Σε βραχυπρόθεσμο επίπεδο η προβλεπόμενη μείωση 
των συντάξεων μέχρι 18% από 1/1/2019 θα οδηγήσει σε 
κατάρρευση το επίπεδο τους και σε ανησυχητική (κοινω-
νικά με την επιδείνωση της κοινωνικής συνοχής και ανα-
πτυξιακά με την μείωση του εισοδήματος και της ζήτησης 
τριών εκατομμυρίων περίπου συμπολιτών μας) διεύρυν-
ση της φτωχοποίησης του συνταξιοδοτικού πληθυσμού. 
Σε μεσο-μακροπρόθεσμο επίπεδο η μη περαιτέρω μείω-
ση του επιπέδου των συντάξεων προϋποθέτει, μεταξύ 
των άλλων, μέση ετήσια αύξηση του ΑΕΠ τουλάχιστον 
3,5%, αύξηση της σταθερής και μείωση της ευέλικτης 
απασχόλησης, ουσιαστική μείωση της ανεργίας, αύξηση 
των επενδύσεων και των εισοδημάτων, αποτελεσματική 
καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής, δημογραφική ανα-
ζωογόνηση του πληθυσμού, νέους πόρους, κ.λ.π.
2. ΕΡ: Τι προβλέπετε ότι θα συμβεί μετά τις νέες περικοπές 
των συντάξεων και μετά την μείωση του αφορολόγητου;
ΑΠ: Εάν πραγματοποιηθεί η μείωση (27η) των συντά-
ξεων από 1/1/2019 (ετήσια μείωση του εισοδήματος 
των συνταξιούχων κατά 1.8 δισ. ευρώ), τότε το επίπεδο 
της μέσης μηνιαίας σύνταξης από 722 ευρώ σήμερα, θα 
διαμορφωθεί στο επίπεδο των 480 ευρώ. Παράλληλα, η 
μείωση του αφορολόγητου στο επίπεδο των 5.685 ευρώ 
( ετήσια μείωση του εισοδήματος των φορολογουμένων 
κατά 1,8 δισ. ευρώ) από 1/1/2020, ισοδυναμεί με αύξηση 
του φόρου από 50-650 ευρώ, γεγονός που θα μειώσει το 
επίπεδο της μέσης μηνιαίας σύνταξης στο επίπεδο των 
450 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι για τους συνταξιούχους 
οι δύο αυτές περαιτέρω μειώσεις θα επιφέρουν στο ετή-
σιο εισόδημα τους μία μείωση που θα αντιστοιχεί από 1-3 
συντάξεις.
3. ΕΡ: Ο νόμος Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) με τις πε-
ρικοπές δίνει «ανάσα» στο υπό κατάρρευση ασφαλιστικό 
σύστημα;
ΑΠ: Η στρατηγική των περικοπών ως δεσπόζουσα πολιτι-
κή των τριών Μνημονίων, από το 2010 μέχρι σήμερα, στο 
κοινωνικο-ασφαλιστικό σύστημα της χώρας μας, περιέ-
πλεξε ακόμη περισσότερο την χρηματοδοτική και κοινωνι-
κο-ασφαλιστική κρίση του συστήματος, με την έννοια ότι 
αφενός συνέβαλε στην μεσοσταθμική μείωση(43%) του 
επιπέδου των συντάξεων και στην διεύρυνση της φτωχο-

σιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 
87).
2. Να υποβάλουν αίτηση ατελώς για την υπαγωγή σε προφα-
νές σφάλμα του Δασικού Χάρτη.
Σε περίπτωση που ο αγρότης θεωρεί ότι υπάρχει προφανές 
σφάλμα στο χάρτη, όπως για παράδειγμα το χαρακτηρισμό 
ως δάσους ανέκαθεν γεωργικής καλλιέργειας, λόγω αδιαμφι-
σβήτητου σφάλματος στη φωτοερμηνεία, τότε μπορεί: 
• Να υποβάλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος μέσω 
της ειδικής εφαρμογής που υπάρχει στο Διαδίκτυο στην ιστο-
σελίδα της «Ελληνικό Κτηματολόγιο», www.ktimatologio.gr
 • Να υποβάλει ατελώς αίτηση πρόδηλου σφάλματος απευθεί-
ας στη Διεύθυνση Δασών της περιοχής του.
3. Να υποβάλουν αντίρρηση επί του χαρακτήρα της έκτασης.
Η αντίρρηση υποβάλλεται εφόσον υπάρχει αμφισβήτηση για 
τη φωτοερμηνεία που έχει γίνει στο Δασικό Χάρτη και το χα-
ρακτήρα που παρουσιάζεται σε αυτόν.
Τα τέλη αντίρρησης είναι μειωμένα έως και 80% σε σχέση με 
το παρελθόν και υπάρχουν στην ΚΥΑ 151585/323/3.2.2017.
Στην ίδια ΚΥΑ υπάρχουν οι περιπτώσεις που οι αντιρρήσεις 
υποβάλλονται ατελώς, για παράδειγμα κληροτεμάχια από 
διανομή τα οποία φαίνονται ως ΔΑ ή ΧΑ στο χάρτη.
Η αντίρρηση υποβάλλεται μέσω της εφαρμογής της «Ελλη-
νικό Κτηματολόγιο» στην ιστοσελίδα www.ktimatologio.gr.
4. Χρήση και των τριών «εργαλείων». Εφόσον ο αγρότης που 
διαθέτει αγροτεμάχιο σε Δασικό Χάρτη θέλει να χρησιμοποιή-
σει και τα τρία «εργαλεία» ή δύο από αυτά μαζί, μπορεί να το 
κάνει χωρίς περιορισμό.
Σε αυτή την περίπτωση: 
• Θα εξεταστεί πρώτα η αίτηση πρόδηλου σφάλματος.
• Εφόσον απορριφθεί το πρόδηλο σφάλμα, θα εξεταστεί η 
αντίρρηση από τις ΕΠΕΑ.
• Εάν απορριφθεί και η αντίρρηση, τότε θα εξεταστεί ίο αίτημα 
εξαγοράς ή έγκρισης επέμβασης.
Σε όλες τις περιπτώσεις η αίτηση αυτή θα εξαιρέσει την έκτασή 
του από τη μερική κύρωση του χάρτη, θα διασφαλίσει την 
επιδότησή του και με την ολική κύρωση του χάρτη θα βρί-
σκεται σε νόμιμη αλλαγή χρήσης και δεν θα υπάρχει κανένα 
πρόβλημα για τις επιδοτήσεις.

ποίησης του συνταξιοδοτικού πληθυσμού και αφετέρου η 
συνολική «απόδοση» των περικοπών δεν συνέβαλε στην 
χρηματο-οικονομική εξυγίανση του συστήματος κοινωνι-
κής ασφάλισης στην χώρα μας. Αντίθετα, συνέβαλε στην 
βίαιη προσαρμογή (μείωση) της συνταξιοδοτικής δαπά-
νης στο ανώτερο επίπεδο του 16% του ΑΕΠ που έχουν 
ορίσει οι δανειστές από το 2010 μέχρι το 2060, την στιγμή 
που καθόλη αυτή την περίοδο θα αυξηθεί ο αριθμός των 
συνταξιούχων κατά  45%.Επλέον, συνέβαλε στην μείωση 
της κρατικής χρηματοδότησης (2018) από 10% στο 7% 
του ΑΕΠ (δηλαδή μείωση 5,3 δισ. ευρώ), για την αποκλει-
στική και μοναδική κάλυψη της εθνικής σύνταξης. Παράλ-
ληλα, σύμφωνα με τον Ν.4387/16, ολόκληρη η δαπάνη 
της ανταποδοτικής σύνταξης θα καλύπτεται από τις εισφο-
ρές των εργαζομένων και των εργοδοτών καθώς και από 
την απόδοση του αποθεματικού κεφαλαίου του συστήμα-
τος κοινωνικής ασφάλισης (ΣΚΑ). Αυτό σημαίνει ότι η μη 
αντιμετώπιση των μακροοικονομικών, δημογραφικών 
και κοινωνικών προβλημάτων, θα επιφέρει διεύρυνση 
των ελλειμμάτων του ΣΚΑ, τα οποία θα καλύπτονται όχι 
από τον Κρατικό Προϋπολογισμό αλλά από διαδοχικές 
μειώσεις των συντάξεων ή από την επιδείνωση των πα-
ραμετρικών μεταβλητών (π.χ. αύξηση των ορίων ηλικίας 
συνταξιοδότησης, μείωση των ποσοστών αναπλήρωσης, 
αύξηση των εισφορών, κ.λ.π.)
4. Έχετε μιλήσει για αύξηση της φτώχειας κατά τα επόμενα 
χρόνια. Τι εννοείτε;
ΑΠ: Εννοώ ότι οι προαναφερόμενες δυσμενείς εξελίξεις 
στο εισόδημα των συνταξιούχων και των φορολογουμέ-
νων θα επιφέρουν περαιτέρω διεύρυνση του αριθμού των 
συμπολιτών μας που θα ζουν κάτω από το όριο της φτώ-
χειας. Σήμερα στην Ελλάδα το 48% του πληθυσμού ( 5,1 
εκατομμύρια άτομα) της χώρας, ζει κάτω από το όριο(382 
ευρώ τον μήνα) της φτώχειας. Από αυτά τα 5,1 εκατομμύ-
ρια άτομα, υπάρχουν 1,5 εκατομμύριο άτομα που ζουν σε 
συνθήκες ακραίας (182 ευρώ τον μήνα) φτώχειας. Εκτός 
όμως από την κατηγορία των φτωχών-συνταξιούχων δι-
ευρύνεται και η κατηγορία των φτωχών- εργαζομένων η 
οποία αναφέρεται, κατά βάση, σε νέους εργαζόμενους με 
κάθε μορφής ευέλικτη απασχόληση, με την έννοια ότι οι 
μηνιαίες αμοιβές τους δεν ξεπερνούν το όριο (382 ευρώ) 
της φτώχειας..


