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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

«Σήμερα εθνική ανάγκη αποτελεί η οικονομική ανάκαμψη, γιατί 
λαϊκή απαίτηση, μετά από οκτώ χρόνια κρίσης – και σύντομα 
θα φτάσουμε τα δέκα – είναι να μπορέσουμε επιτέλους να ξε-
φύγουμε από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης. Να υπάρξουν ξανά 
δουλειές στον τόπο. Και πραγματική εργασία στην πραγματική 
οικονομία». Αυτά τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασι-
νός  κατά την ομιλία του στο Συνέδριο, με θέμα: «ΙΝVEST EU: 

ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ», που πραγ-
ματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Επενδυτικής Πρωτοβουλίας Α 
- Energy Ιnvestments,  σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.  Ο  
πρόεδρος του ΤΕΕ υπογράμμισε ότι «χωρίς τον ιδιωτικό τομέα 
αληθινή ανάπτυξη δεν πρόκειται να έρθει ποτέ»  και σημείωσε 
την ανάγκη προσέλκυση ιδιωτικών επενδύσεων και την ανά-
γκη μόχλευσης των περιορισμένων δημοσίων πόρων που 
υπάρχουν με έξυπνα χρηματοδοτικά εργαλεία.  Παράλληλα ο 
Γιώργος Στασινός, παρουσία του υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Στέργιου Πιτσιόρλα, του ειδικού γραμματέα ΣΔΙΤ Νι-
κόλαου Ματζούφα, εκπροσώπων Τραπεζών, επιχειρηματικών 
ομίλων και πλήθους παραγόντων του δημόσιου και ιδιωτικού 
τομέα, που συμμετείχαν στις εργασίες του Συνεδρίου,  αφού 

έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, λέγοντας ότι: «δημό-
σιος και ιδιωτικός τομέας δεν είναι αντίπαλοι αλλά αποτελούν 
τους δύο βασικούς συνεργατικούς πυλώνες της αναπτυξιακής 
προσπάθειας της χώρας»,  πρότεινε αλλαγές του θεσμικού 
πλαισίου των ΣΔΙΤ, «με έμφαση στην ευελιξία της διαδικασίας 
και κυρίως την ταχύτητα», υπογραμμίζοντας παράλληλα πως 
«αν το υπουργείο θελήσει, το ΤΕΕ είναι διαθέσιμο να συνδράμει 
στις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές».   Ειδικότερα ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ πρότεινε: 
- «Ορισμό χρονοδιαγραμμάτων για τις επενδύσεις»: 
Αυτό διότι ο χρόνος είναι βασικός παράγοντας για έναν επενδυ-
τή. Τον πότε θα αποδώσουν τα χρήματα είναι κρίσιμος παράγο-
ντας για να επιλέξει αν θα συμμετέχει σε μία επένδυση». 
- «Η ταχύτητα να γίνει συστατικό στοιχείο του σχεδι-
ασμού των έργων. Με συγκεκριμένο στόχο:  κάθε ΣΔΙΤ 
να ωριμάζει μέσα σε έναν – το πολύ ενάμιση χρόνο». Ο Γ. Στα-
σινός, συνέχισε σημειώνοντας ότι: «πρέπει να ξεφύγουμε από 
τη σημερινή κατάσταση, όπου απαιτούνται τέσσερα με πέντε 
χρόνια. Για έναν πολύ απλό λόγο:  ο μακρύς χρόνος ωρίμασης 
μιας ΣΔΙΤ αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα εύρεσης κατάλλη-
λων κεφαλαίων. 
-Συνέχεια και συνοχή στο σχεδιασμό: «Για όσα έργα – 
ΣΔΙΤ ή άλλα – υπάρχει συμφωνία στην αναγκαιότητα υλοποί-
ησης, πρέπει να «τρέχουν» μελετητικά, πρέπει να ωριμάζουν, 
χωρίς να περιμένουν να τελειώσουν τα προηγούμενα. Δηλαδή 
να υπάρχει συνέχεια και συνοχή στο σχεδιασμό. Αυτό από μόνο 
του θα μειώσει τον χρόνο που χρειάζεται»  είπε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ συμπληρώνοντας ότι σε αυτή την κατεύθυνση  «υπάρχουν 
λύσεις για να γίνει αυτό ακόμη και με τις σημερινές υποστελε-
χωμένες επιτελικές δομές του κράτους».  Συνέχεια στη σελ 3,4,5 

Η  αντιμετώπιση γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, όπως για 
παράδειγμα σε δασικά και αρχαιολογικά θέματα, στην επένδυ-
ση του Ελληνικού απαιτεί αφενός πολιτική βούληση αφετέρου 
θεσμικές παρεμβάσεις, με τις οποίες να προσδιορίζονται τα όρια, 
οι ευθύνες και οι δικαιοδοσίες κρατικών λειτουργών, ώστε να 
μην αυθαιρετούν τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός , σε 
διάλογο, που είχε με τον υφυπουργό Ανάπτυξης και Οικονομίας 
, στο πλαίσιο του Συνεδρίου για τις ΣΔΙΤ. Επίσης ο πρόεδρος του 

ΤΕΕ συμφώνησε με τον Σ. Πιτσιόρλα, στην ανάγκη ξεπεράσου-
με ιδεοληψίες του χθες, αναφερόμενος ιδιαίτερα στο θέμα των 
ΣΔΙΤ, υπογραμμίζοντας «συμφωνώ με τον Υφυπουργό και 
πράγματι τον συγχαίρω για το έργο του, αλλά σε αυτήν την 
γραμμή δεν αρκεί να βρίσκεται ο ίδιος αλλά πρέπει να βρίσκεται 
ολόκληρη η κυβέρνηση». Αναλυτικά στη σελ 4 

Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΔΙΤ - «ΣΗΜΕΡΑ 
ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑπΟΤΕΛΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜψΗ. ΕπΙΤΕΛΟυΣ 
ΝΑ ξΕφυΓΟυΜΕ ΑπΟ ΤΟΝ φΑυΛΟ ΚυΚΛΟ ΤΗΣ υφΕΣΗΣ»

ΔΙΑΛΟΓΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟυ ΚΑΙ Σ. πΙΤΣΙΟΡΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 
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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,3,4,5  
Τι ειπώθηκε στο Συνέδριο με θέμα «ΙΝVEST EU: ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ 
ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ» 
Γ. Στασινός: Αναγκαίες θεσμικές αλλαγές για τις ΣΔΙΤ - «Σήμερα 
εθνική ανάγκη αποτελεί η οικονομική ανάκαμψη. Επιτέλους να 
ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης»
Διάλογος Γ. Στασινού και Σ. Πιτσιόρλα για το Ελληνικό 
Το ΤΕΕ αναλαμβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες και διατυπώνει 
προτάσεις, αναδεικνύοντας νέους τρόπους χρηματοδότησης 
των έργων
Σ. Πιτσιόρλας για ΣΔΙΤ: Εξαιρετικό εργαλείο αρκεί να ξεπερά-
σουμε τους δισταγμούς
Σελ 6 
ΥΠΕΝ: Ενδιαφέρον από Total, ExxonMobil και ΕΛΠΕ για δύο 
θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης
Παρατείνεται για 20 χρόνια η σύμβαση στο «Ελ. Βενιζέλος» 
έναντι €600 εκατ.
Μνημόνιο συνεργασίας ΟΛΠ και china cosco με Shanghai 
International Port group
Σελ 7 
Κέρδη μετά από φόρους 48,1 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε για το 
πρώτο τρίμηνο του 2017 η Alpha Bank
Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση για τον τρόπο διεξαγωγής 
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών
Σελ 8 
Την εκχώρηση 150 εκατ. ευρώ για το Περιφερειακό Σχεδιασμό 
Διαχείρισης Απορριμμάτων της Αττικής ανακοίνωσε ο αν.  
ΥΠΕΝ 
Σελ 9 
Εθνικός στόχος οι επενδύσεις τόνισε ο πρόεδρος, στη Γενική 
Συνέλευση  του ΣΕΒ  
Σελ 10
«Η Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα από δέσμευση και σχέδιο 
πρέπει να γίνεται και πράξη « τόνισε ο αν ΥΠΕΝ 
Τι λέει η μελέτη της Regus για το ελληνικό εργατικό δυναμικό 
Σελ 11
Παραδίδεται στην κυκλοφορία τμήμα του δρόμου Μουδανίων 
– Ποτίδαιας Χαλκιδικής
Σελ 12 
Λευκή Βίβλος: τρόποι για μεγαλύτερη εμβάθυνση της ΟΝΕ
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ 13,14,15
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

Παρέμβαση του προέδρου ΤΕΕ, στο Συνέδριο  με θέμα: «ΙΝVEST EU: ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ» 

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ πρότεινε θεσμικές αλλαγές 
για τις ΣΔΙΤ, ώστε: 
- Η ταχύτητα να γίνει συστατικό στοιχείο του 
σχεδιασμού των έργων. Κάθε ΣΔΙΤ να ωριμάζει 
μέσα σε έναν – το πολύ ενάμιση χρόνο.
-Να ορίζονται συγκεκριμένα 
χρονοδιαγράμματα, ως προϋπόθεση για την 
προσέλκυση των επενδυτών και να  υπάρχει 
συνέχεια και συνοχή στο σχεδιασμό και την 
υλοποίηση των έργων. 



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

2 Ιουνίου 2017

7ο Διεθνές συνέδριο: «Οι Φυσικοί Πόροι 
της Ελλάδας: Kύριος Μοχλός Οικονομικής 
Ανάπτυξης»
ΑΘΗΝΑ  

Υπό την αιγίδα του Συνδέσμου Με-
ταλλευτικών Επιχειρήσεων και άλλων 
φορέων

10 - 11 Ιουνίου 
2017

Εκδήλωση: Προσβασιμότητα  στο δημό-
σιο χώρο
ΧΑΝΙΑ ΚΡΗΤΗΣ

Ομάδα p_public, υπό την αιγίδα του 
Συλλόγου Αρχιτεκτόνων Χανίων

14 Ιουνίου 2017
Εσπερίδα: «Νέοι τρόποι χρηματοδότησης 
Δημοσίων Έργων»
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΔΙΕΘΝΕΣ φΟΙΤΗΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟυ ΓΡΑφΕΙΟυ ΤυπΟυ ΤΕΕ
πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
υπΕυΘυΝΟΙ ΣυΝΤΑξΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟυΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕπΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣυΝΕΔΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣυΜβΑΣΕΙΣ

Σήμερα (17:30 - 21:00) πραγματοποιείται -στο Αμφιθέατρο 
του κτιρίου ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη)- 
εσπερίδα με θέμα τις στατικές μελέτες.

Το 1ο επιστημονικό συνέδριο για τα Δεδομένα “Data Driven 
World”, θα πραγματοποιηθεί στο Ηράκλειο Κρήτης από τις 3 
ως τις 5 Ιουνίου 2017.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης, θα δοθούν διαλέξεις όπου θα 
παρουσιαστούν οι τεχνικές και τα εργαλεία για την αξιοποίηση 
των δεδομένων σε συγκεκριμένα πεδία εφαρμογής ενώ ταυ-
τόχρονα θα έρθουν σε επαφή με τις καλές πρακτικές στη χρήση 
των Δεδομένων, τους νομικούς περιορισμούς και το θεσμικό 
πλαίσιο. Πληροφορίες:http://www.heraklion.gr/ourplace/
announcements-2016/1st-data-workshop-20160510.html

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας, ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημο-
σίων Έργων Αγρινίου, ο Σύνδεσμος Εργοληπτών Δημοσίων 
Έργων Μεσολογγίου και ο Σύλλογος Πολιτικών Μηχανικών 
Ελλάδος - Τοπικό Τμήμα Νομού Αιτωλοακαρνανίας, διορ-
γανώνουν στις 8 και 9 Ιουνίου 2017 εκδήλωση με θέμα: «Ο 
Ν. 4412/2016: Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών 
και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)».
Εισηγητής της διήμερης εκδήλωσης –που θα πραγματοποι-
ηθεί στο κτίριο του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας (Π. Σούλου 11, 
Αγρίνιο)- θα είναι ο Βασίλειος Κωτσοβίνος, Διπλ. Πολιτικός 
Μηχανικός & Δικηγόρος. 
Οι εργασίες στις 8 Ιουνίου 2017 θα διαρκέσουν από τις  15:00 
ως τις 21:30, ενώ στις 9 Ιουνίου 2017, από τις  9:00 ως 14:30 
και από τις 17:00 ως τις 21:30.

Το Πολυτεχνείο ΕΤΗ της Ζυρίχης, το Πανεπιστήμιο Πατρών 
και το Ε.Μ.Π., συνεχίζοντας  την κοινή ακαδημαϊκή πρωτο-
βουλία η οποία ξεκίνησε το 2013 για την εξεύρεση βιώσιμων  
εναλλακτικών προτάσεων για την σιδηροδρομική σύνδεση, 
συγκοινωνιακή ανασυγκρότηση και ανάπλαση του παρα-
λιακού μετώπου της Πάτρας, διοργανώνουν το  2ο διεθνές 
φοιτητικό εργαστήριο με θέμα: «Ο κεντρικός σιδηροδρομικός 
σταθμός του Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα».
Στο εργαστήριο θα συμμετάσχουν 43 προπτυχιακοί και μετα-
πτυχιακοί φοιτητές των 3 Πολυτεχνείων. Το εργαστήριο θα 
διεξαχθεί από τις 12 ως τις 16 Ιουνίου 2017 στις εγκαταστά-
σεις του Πανεπιστημίου Πατρών και η δημόσια παρουσίαση 
των μελετών θα γίνει την Παρασκευή 16 Ιουνίου 11.00-17.00 
στην αίθουσα εκδηλώσεων του Εμπορικού Επιμελητηρίου 
Πατρών (Ρήγα Φεραίου 58, Πάτρα). 
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «στόχος είναι η εξαγωγή 
συμπερασμάτων χρήσιμων τόσο για την ακαδημαϊκή έρευ-
να όσο και για την σιδηροδρομική, πολεοδομική, κοινωνική 
και οικονομική ανάπτυξη της πόλης της Πάτρας. Η  μοναδική 
θέση και τα ιδιαίτερα τοπογραφικά χαρακτηριστικά της περι-
οχής του νέου ΣΣ του Αγίου Διονυσίου ως «ένα μπαλκόνι στον 
Πατραϊκό κόλπο» μπορούν να λειτουργήσουν ως έμπνευση 
τόσο για την ερευνητική-ακαδημαϊκή πρωτοβουλία, όσο και 
για την  μελλοντική συνεργασία όλων των αρμόδιων φορέ-
ων».
Πληροφορίες: 
https://www.ethz.ch/content/specialinterest/baug/
institute-irl/chair-of-spatial-development/en/forschung/
kooperationsprojekte/laufende-forschungsprojekte/code-
patras.html
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Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΑΝΑΓΚΑΙΕΣ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΔΙΤ - «ΣΗΜΕΡΑ ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΑΓΚΗ ΑπΟΤΕΛΕΙ Η 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΝΑΚΑΜψΗ. ΕπΙΤΕΛΟυΣ ΝΑ ξΕφυΓΟυΜΕ ΑπΟ ΤΟΝ φΑυΛΟ ΚυΚΛΟ ΤΗΣ υφΕΣΗΣ»

 «Σήμερα εθνική ανάγκη αποτελεί η οικονομική ανάκαμψη, 
γιατί λαϊκή απαίτηση, μετά από οκτώ χρόνια κρίσης – και 
σύντομα θα φτάσουμε τα δέκα – είναι να μπορέσουμε επι-
τέλους να ξεφύγουμε από τον φαύλο κύκλο της ύφεσης. Να 
υπάρξουν ξανά δουλειές στον τόπο. Και πραγματική εργασία 
στην πραγματική οικονομία». Αυτά τόνισε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός  κατά την ομιλία του στο Συνέδριο, με 
θέμα: «ΙΝVEST EU: ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑ-
ΞΕΩΝ», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Επενδυτικής 
Πρωτοβουλίας Α - Energy Ιnvestments,  σε κεντρικό ξενοδο-
χείο της Αθήνας.  
Ο  πρόεδρος του ΤΕΕ υπογράμμισε ότι «πραγματική, αληθι-
νή ανάπτυξη για την κοινωνία σήμερα σημαίνει δημιουργία 
πολλών νέων θέσεων εργασίας»,   εξέφρασε την πεποίθηση 
του ότι «χωρίς τον ιδιωτικό τομέα αληθινή ανάπτυξη δεν 
πρόκειται να έρθει ποτέ»  και σημείωσε την ανάγκη προσέλ-
κυση ιδιωτικών επενδύσεων και την ανάγκη μόχλευσης των 
περιορισμένων δημοσίων πόρων που υπάρχουν με έξυπνα 
χρηματοδοτικά εργαλεία.  
Παράλληλα ο Γιώργος Στασινός, παρουσία του υφυπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέργιου Πιτσιόρλα, του ειδικού 
γραμματέα ΣΔΙΤ Νικόλαου Ματζούφα, εκπροσώπων Τραπε-
ζών, επιχειρηματικών ομίλων και πλήθους παραγόντων του 
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που συμμετείχαν στις εργασίες 
του Συνεδρίου,  αφού έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση, 
λέγοντας ότι: «πρέπει επιτέλους να συνειδητοποιήσουν όλοι, 
πέρα από ιδεολογίες και αγκυλώσεις του χθες ότι δημόσιος 
και ιδιωτικός τομέας δεν είναι αντίπαλοι αλλά αποτελούν τους 
δύο βασικούς συνεργατικούς πυλώνες της αναπτυξιακής 
προσπάθειας της χώρας»,  πρότεινε αλλαγές που απαιτούνται 
τόσο στη νοοτροπία και τις πρακτικές του δημόσιου και του 
ιδιωτικού τομέα όσο και στο θεσμικό πλαίσιο.
-«Απαιτείται αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των 
ΣΔΙΤ, με έμφαση στην ευελιξία της διαδικασίας και 
κυρίως την ταχύτητα», είπε ο Γ. Στάσινος υπογραμμίζο-
ντας παράλληλα πως «αν το υπουργείο θελήσει, το ΤΕΕ είναι 
διαθέσιμο να συνδράμει στις αναγκαίες νομοθετικές αλλαγές».  
Εξηγώντας τις προτεινόμενες αλλαγές, στο θεσμικό πλαίσιο 
των ΣΔΙΤ, ο πρόεδρος του ΤΕΕ αναλυτικά σημείωσε ότι:
-«Το θέμα των χρονοδιαγραμμάτων είναι κομβι-

κό για τις επενδύσεις: Αυτό διότι ο χρόνος είναι βασικός 
παράγοντας για έναν επενδυτή. Τον πότε θα αποδώσουν 
τα χρήματα είναι κρίσιμος παράγοντας για να επιλέξει αν θα 
συμμετέχει σε μία επένδυση». Μιλώντας με παραδείγματα ο Γ. 
Στασινός σημείωσε χαρακτηριστικά:
-«Να το πω απλά και παραστατικά: δεν είναι δυνατόν να επα-
ναληφθεί το σκηνικό να κάθεται μια δημόσια υποδομή, όπως 
ένα αεροδρόμιο, του Ελληνικού συγκεκριμένα, επί σχεδόν 
δύο δεκαετίες. Ούτε να ξεκινάμε μια επένδυση θεωρητικά 
τώρα και σε πέντε χρόνια να μην υπάρχουν καν οι απαραίτη-
τες αδειοδοτήσεις.» Ως «πιο πρακτικό και άμεσο παράδειγμα» 
ο Γ. Στασινός αναφέρθηκε και στην  πορεία του λεγόμενου 
νέου ΕΣΠΑ αναφέροντας ότι: «έχουμε το ΕΣΠΑ 2014 – 2020. 
Είμαστε ήδη στη μέση του 2017. Πόσα χρήματα του «νέου» 
- που παλιώνει πλέον – ΕΣΠΑ έχουν πέσει στην πραγματική 
οικονομία; Ξέρετε όλοι την απάντηση. Πόσα νέα έργα έχουν 
ολοκληρωθεί; Επίσης ξέρετε την απάντηση. Δεν το λέω για 
να κάνω κριτική στην κυβέρνηση. Και οι προηγούμενες κυ-
βερνήσεις άργησαν να δραστηριοποιήσουν τα προηγούμενα 
ΕΣΠΑ και ΚΠΣ. Διατυπώνω όμως την αγωνία μας, γιατί αυτή 
τη φορά δεν έχουμε περιθώριο χρόνου, δεν έχουμε άλλες 
χρηματοδοτικές εφεδρείες άμεσης απόδοσης, γιατί κάναμε 
εγκαίρως προτάσεις που θα μπορούσαν να έχουν βελτιώσει 
τα αποτελέσματα».  
Ο  πρόεδρος του ΤΕΕ πρόσθεσε ότι «τα χρονοδιαγράμματα και 
η ταχύτητα είναι σημαντικά ζητήματα τόσο για τις Συμπράξεις 
Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα όσο και για τις παραχωρήσεις, 
όπως και για κάθε νέα «υβριδική» μέθοδο χρηματοδότησης» 
και συνέχισε την ομιλία του τις προτεινόμενες αλλαγές στο θε-
σμικό πλαίσιο των ΣΔΙΤ,  τονίζοντας ότι : 
- «Η ταχύτητα πρέπει να γίνει συστατικό στοιχείο 
του σχεδιασμού των έργων. Με συγκεκριμένο στό-
χο:  κάθε ΣΔΙΤ να ωριμάζει μέσα σε έναν – το πολύ ενάμιση 
χρόνο. Στο ανεκτό δηλαδή πλαίσιο των χρηματοοικομικών 
παικτών». Ο Γ. Στασινός, συνέχισε σημειώνοντας ότι: «πρέπει 
να ξεφύγουμε από τη σημερινή κατάσταση, όπου απαιτούνται 
τέσσερα με πέντε χρόνια. Για έναν πολύ απλό λόγο:  ο μακρύς 
χρόνος ωρίμασης μιας ΣΔΙΤ αποτελεί ανασταλτικό παράγο-
ντα εύρεσης κατάλληλων κεφαλαίων. Ξεπερνά ακόμη και το 
χρόνο ζωής αντίστοιχων funds. Ακόμη και κρατικών ή θε-
σμικών. Τα οποία χάνουμε λόγω χρονοδιαγράμματος. Αυτό 
είναι ανάγκη να αλλάξει άμεσα. Και με ένα πολύ συγκεκριμένο 
όφελος: οι πολιτικές ηγεσίες - και κυρίως η κοινωνία - θα δουν 
γρήγορα και άμεσα τα οφέλη, τα οποία θα διαχυθούν πολύ 
πιο γρήγορα». Παράλληλα με τα χρονοδιαγράμματα και την 
ταχύτητα προώθησης των έργων ΣΔΙΤ, ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
πρότεινε επίσης οι θεσμικές αλλαγές για τις ΣΔΙΤ να διασφα-
λίζουν
-Συνέχεια και συνοχή στο σχεδιασμό: «Για όσα έργα – 

ΣΔΙΤ ή άλλα – υπάρχει συμφωνία στην αναγκαιότητα υλοποί-
ησης, πρέπει να «τρέχουν» μελετητικά, πρέπει να ωριμάζουν, 
χωρίς να περιμένουν να τελειώσουν τα προηγούμενα. Δηλα-
δή να υπάρχει συνέχεια και συνοχή στο σχεδιασμό. Αυτό από 
μόνο του θα μειώσει τον χρόνο που χρειάζεται»  είπε ο πρόε-
δρος του ΤΕΕ συμπληρώνοντας ότι στην κατεύθυνση μείω-
σης του συνολικού κύκλου ωρίμανσης και δημοπράτησης 
ή ανάθεσης των έργων «υπάρχουν λύσεις για να γίνει αυτό 
ακόμη και με τις σημερινές υποστελεχωμένες επιτελικές δομές 
του κράτους. Αρκεί η ίδια η Διοίκηση να εννοεί τη συνεργασία 
με τον ιδιωτικό τομέα, να είναι διατεθειμένη δηλαδή να βάλει 
«στην καρδιά του κράτους» ακόμη και στο επιτελικό επίπεδο, 
την κατάλληλη βοήθεια του ιδιωτικού τομέα». 
-Για την εμπιστοσύνη που πρέπει να εμπνεύσουμε 
στα ιδιωτικά κεφάλαια: «Θα το πω απλά και σύντομα: Θα 
πρέπει η Ελληνική Πολιτεία να είναι συνεπής, να είναι σοβα-
ρή, να σέβεται τις υπογραφές της και να έχει συνέχεια» τόνισε 
ακολούθως ο Γ. Στασινός και υπογράμμισε ότι: σήμερα, όσοι 
εμποδίζουν την πραγματοποίηση επενδύσεων, δεν στρέφο-
νται κατά κάποιων επιχειρηματιών αλλά κατά των πολιτών 
που είναι άνεργοι και θα μπορούσαν να εργαστούν μέσα από 
τα έργα που χρηματοδοτούν ιδιωτικοί πόροι. Και αυτό δεν 
αφορά μόνο κάποιους, ίσως «ρομαντικούς», ίσως ιδεοληπτι-
κούς, πολίτες που ίσως έχουν άλλη άποψη.  Αφορά κυρίως τη 
Διοίκηση που, ανεξήγητα, δημιουργεί προσκόμματα». 
Ως «τρανό παράδειγμα», όπως είπε «θεσμικών προσκομμά-
των που  δημιουργούνται «έτσι, χωρίς πρόγραμμα» για πα-
ράδειγμα με την κατάργηση νομοθετικών διατάξεων,  χωρίς 
να έχουμε έτοιμο το επόμενο σύγχρονο νομοθετικό καθε-
στώς» ο πρόεδρος του ΤΕΕ ανέφερε το θέμα με τις χρήσεις γης, 
που σήμερα, ένα χρόνο μετά την κατάργηση του προηγούμε-
νου νομοθετικού πλαισίου και την επιστροφή στο καθεστώς 
του 1987 ακόμη περιμένουμε το νέο Προεδρικό Διάταγμα που 
ετοιμάζει το αρμόδιο Υπουργείο. 
Σημείωσε ότι  το σχέδιο ΠΔ που παρουσιάστηκε πριν λίγους 
μήνες δεν περιελάμβανε χαρακτηρισμό εκτάσεων για έργα 
οδοποιίας, για παράδειγμα και χαρακτηριστικά είπε:
-«Αντιλαμβάνεστε, ότι εμείς συζητάμε εδώ για δημόσια έργα 
και λίγα τετράγωνα παρακάτω, στο ΥΠΕΝ, βγήκε σε δια-
βούλευση ένα σχέδιο ΠΔ που στην πράξη καταργούσε έναν 
ολόκληρο τομέα δημοσίων έργων». Το θέμα γνωρίζω ότι δεν 
είναι απλό, είναι όμως απαραίτητο να κινηθούμε όλοι προς 
την ίδια κατεύθυνση, με διαφάνεια και αξιοπιστία, ώστε να 
εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη και να προσελκύσουμε κεφάλαια 
για επενδύσεις υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ.

Συνέδριο με θέμα «ΙΝVEST EU: ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ» 
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Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: ΤΟ ΤΕΕ ΑΝΑΛΑΜβΑΝΕΙ ΔΙΑΡΚΩΣ πΡΩΤΟβΟυΛΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤυπΩΝΕΙ 
πΡΟΤΑΣΕΙΣ, ΑΝΑΔΕΙΚΝυΟΝΤΑΣ ΝΕΟυΣ ΤΡΟπΟυΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟυ ΚΑΙ Σ. πΙΤΣΙΟΡΛΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ 

Το ΤΕΕ αναλαμβάνει διαρκώς πρωτοβουλίες και διατυ-
πώνει προτάσεις, αναδεικνύοντας νέους τρόπους χρη-
ματοδότησης των έργων  τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός  κατά την ομιλία του στο Συνέδριο, με 
θέμα: «ΙΝVEST EU: ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ ΣΥ-
ΜΠΡΑΞΕΩΝ», που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της 
Επενδυτικής Πρωτοβουλίας Α - Energy Ιnvestments,  σε 
κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Παράλληλα απευθύνο-
ντας ανοιχτή πρόσκληση συμμετοχής και διαλόγου στους 
παριστάμενους ό πρόεδρος του ΤΕΕ ανακοίνωσε  ότι το 
ΤΕΕ οργανώνει εκδήλωση  την Τετάρτη 14 Ιουνίου, σχε-
τικά με το value engineering. Αναπτύσσοντας την ομιλία 
του ο πρόεδρος του ΤΕΕ μίλησε ακολούθως για τις: 
-προϋποθέσεις για ουσιαστική συνεννόηση και 
συνεργασία με τους χρηματοδότες: Ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ έθεσε τρείς βασικές κατευθύνσεις,  οι οποίες είναι: 
-πρώτον, ότι χρειάζεται ευρηματικότητα, προσπάθεια 
και αποτελεσματικότητα. Για να προσελκύσουμε χρημα-
τοδότηση των αναγκαίων έργων υποδομών από φορείς 
όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και άλλοι.
-Δεύτερον ότι χρειάζεται να δουλέψουμε τώρα και πρέ-
πει να δουλέψουμε πολύ, πριν βρούμε τη «μεγάλη» χρη-
ματοδότηση. Δηλαδή πρέπει να έχουμε όχι ιδέες ή απλά 
σχέδια επί χάρτου, αλλά ώριμες μελέτες για συγκεκριμένα 
έργα.
-Τρίτον, η μελετητική ωριμότητα δεν αρκεί. Πρέπει τα 
έργα να είναι βιώσιμα. Επομένως για κάθε έργο χρειάζεται 
σοβαρή και εμπεριστατωμένη μελέτη βιωσιμότητας.
-Για το θέμα της χρηματοδότησης των έργων:  
Την καθοριστική σημασία της προσέλκυσης ιδιωτικών 
επενδύσεων και της αναζήτησης νέων ευρηματικών χρη-
σμοδοτικών τρόπων για την υλοποίηση των έργων τόνισε 
ο πρόεδρος του ΤΕΕ. Ο ίδιος εξήγησε ότι στη νέα εποχή, 
την οποία ήδη διανύουμε, αλλάζουν θεαματικά τα δεδο-

μένα στη χρηματοδότηση των έργων και ότι «πλέον δεν 
θα υπάρχουν οι κλασικές δημόσιες επενδύσεις ή η γνωστή 
χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ».  Απαιτείται επίσης «ένας 
ουσιαστικός και αποτελεσματικός σχεδιασμός, με την 
εκπόνηση ενός σοβαρού και αξιόπιστου αναπτυξιακού 
σχεδίου με τα αναγκαία έργα υποδομής, που θα πρέπει 
με επιστημονική επάρκεια να τεκμηριώνεται και να είναι 
έτοιμος το συντομότερο δυνατό» τόνισε ο Γ. Στασινός, 
προσθέτοντας ότι  στο πλαίσιο αυτού του αναπτυξιακού 
σχεδίου  θα πρέπει:  
-«Η Πολιτεία να προσφέρει ένα ενδιαφέρον «πακέτο» 
επενδύσεων ή έργων για χρηματοδότηση,  που θα πε-
ριλαμβάνει ακόμη και όσα έργα δημοσίου συμφέροντος  
δεν μπορούν από μόνα τους να προσελκύσουν επενδυ-
τές».  Ο  πρόεδρος του ΤΕΕ μίλησε ακόμη με έμφαση για 
την ανάγκη μόχλευσης των περιορισμένων δημοσίων 
πόρων που υπάρχουν με έξυπνα εργαλεία. Σημείωσε ότι η 
κυβέρνηση ανακοίνωσε στα τέλη του έτους το Equifund,  
το οποίο  μέσω μόχλευσης και προσέλκυσης πόρων από 
διεθνείς εταίρους πολλαπλασιάζει, επί τρεις φορές περί-
που, τα διαθέσιμα κεφάλαια από το ΕΠΑΝΕΚ. 
-«Σκεφθείτε να μπορούσαμε με έναν παρόμοιο τρόπο 
να εκμεταλλευτούμε τους πόρους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων ή του ΥΜΕΠΕΡΑΑ ή ακόμη και 
ολόκληρου του ΕΣΠΑ. Αρκεί να φεύγαμε από την πεπα-
τημένη και να αποφεύγαμε την ευκολία…» είπε ο ίδιος. 
Ακολούθως μίλησε για την πρόταση που διατύπωσε 
πρόσφατα ό πρόεδρος του ΤΕΕ δημοσίως, σχετικά με το 
σχεδιασμό ενός καινοτόμου εργαλείου με εμπροσθοβαρή 
χρησιμοποίηση, με όρους προεξόφλησης, των χρημάτων 
που υπάρχουν στο Πράσινο Ταμείο – δεσμευμένα, λόγω 
μνημονίου – για χρηματοδότηση αναγκαίων περιβαλλο-
ντικών έργων. 
-«Με το Πράσινο Ταμείο, θα μπορούσαμε με εφόδιο αυτά 

τα περίπου 4 δις ευρώ, με τη χρηματορροή που προβλέ-
πεται και τις δεσμεύσεις που υπάρχουν, μέσα σε ένα πλάνο 
έως 10ετίας από σήμερα να έχουμε κινητοποιήσει τριπλά-
σιους πόρους. Δηλαδή 12 δις ευρώ για περιβαλλοντικά 
έργα!», είπε ο Γ. Στάσινος  και αφού υπογράμμισε ότι σε 
αυτή την προσπάθεια παράλληλα «χρειάζεται και συνοχή 
στο σχεδιασμό» αποκάλυψε ότι:  
-«Δεν μπορεί να μαθαίνουμε εκ των υστέρων, μετά την 
ψήφιση του πολυνομοσχεδίου, ότι αυτό σημαίνει δέσμευ-
ση των πόρων του Πράσινου Ταμείου επί 3 επιπλέον χρό-
νια. Πως θα γίνει έτσι σοβαρός σχεδιασμός;»
-Ο ρόλος και η θέση της χώρας στο διεθνές περι-
βάλλον:  Ο πρόεδρος του ΤΕΕ κατά την ομιλία του σημεί-
ωσε ότι: «  η Καγκελάριος της Γερμανίας έκανε προχθές 
μια ιστορική διαπίστωση, μετά τη σύνοδο των επτά ισχυ-
ρότερων οικονομιών: θα πρέπει οι Ευρωπαίοι να πάρου-
με τις τύχες μας στα χέρια μας, εξαιρώντας από αυτή την 
προσπάθεια τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και το Ηνωμένο Βασίλειο. 
Μπορεί αυτό να ακούγεται ως κάτι μακρινό, ως ένα θέμα 
εξωτερικής πολιτικής, αλλά σας διαβεβαιώνω ότι έχει άμε-
ση σχέση με αυτά που συζητούμε: Με τη διαθεσιμότητα 
κεφαλαίων στο διεθνές χρηματοπιστωτικό σύστημα για 
επενδύσεις. Με την ελευθερία κυκλοφορίας κεφαλαίων. 
Με τους στόχους κάθε ισχυρού οικονομικά διεθνούς 
εταίρου. Με την μορφή της Ευρωπαϊκής Ένωσης αύριο. 
Με την ύπαρξη ή μη και την κατεύθυνση των χρηματο-
δοτικών εργαλείων στην μελλοντική ΕΕ» και ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ υπογράμμισε ότι : «οφείλουν οι πολιτικές ηγεσίες, 
παράλληλα με τα άμεσα θέματα του προγράμματος στή-
ριξης της ελληνικής οικονομίας από τους δανειστές μας, 
να ασχοληθούν και με το ρόλο και τη θέση της χώρας σε 
ένα  νέο διεθνές σκηνικό. Και να το κάνουν αυτό με βασικό 
στόχο την ενίσχυση της εθνικής οικονομίας, μέσω προ-
σέλκυσης επενδύσεων και κεφαλαίων».

Η ομιλία του προέδρου ΤΕΕ προκάλεσε το ενδιαφέρον των 
συνέδρων, δημοσιογραφικές ερωτήσεις αλλά και παρέμβαση 
διαλόγου, του παριστάμενου υφυπουργού Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Στ. Πιτσιόρλα, με αιχμή το θέμα της επένδυσης του 
Ελληνικού. Ο κ Πιτσιόρλας υποστήριξε ότι «τα όρια που έχει 
η κάθε κυβέρνηση να ξεπεράσει καθυστερήσεις για δασικά 
και αρχαιολογικά θέματα σε μία επένδυση δεν είναι μεγάλες», 
ότι στην περίπτωση του Ελληνικού «ο δασάρχης έχει απόλυ-
τη εξουσία να κάνει πράξη χαρακτηρισμού» και πρόσθεσε 
ως παράδειγμα ότι «η επένδυση της μεγάλης ξενοδοχειακής 
μονάδας ιδιοκτησίας Κωσταντακόπουλου στη Μεσσηνία 
καθυστέρησε 15 χρόνια». Ο Γ. Στασινός απάντησε  ότι η αντι-
μετώπιση τέτοιου είδους καθυστερήσεων απαιτεί αφενός πο-
λιτική βούληση αφετέρου θεσμικές παρεμβάσεις, με τις οποίες 

να προσδιορίζονται τα όρια, οι ευθύνες και οι δικαιοδοσίες 
κρατικών λειτουργών, ώστε να μην αυθαιρετούν. Ανέφερε 
μάλιστα ότι θα μπορούσε να υπάρξει νομοθετική πρόβλεψη 
ώστε αν κάποιος υπάλληλος δεν κάνει τη δουλειά του εγκαί-
ρως, να μπορεί η διοικητική πράξη να προχωρήσει από άλλον 
υπάλληλο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα μπορούσε για μία 
πράξη της διοίκησης, όπως η πράξη χαρακτηρισμού στο Ελ-
ληνικό, αντί να μένει οκτώ μήνες στο συρτάρι, να προβλέπει η 
νομοθεσία ότι αν δεν την κάνει σε ένα μήνα ο Στασινός, τότε 
να αποκτά δικαίωμα να την κάνει ο Πιτσιόρλας». «Και τότε θα 
βλέπαμε ότι προχωρούν τα πράγματα» είπε χαρακτηριστικά ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι ουσιαστική λύση 
μπορεί να δοθεί με τις ηλεκτρονικές αδειοδοτήσεις, τις οποίες 
το ΤΕΕ έχει προτείνει κατ΄ επανάληψη και είναι σε θέση να ανα-

λάβει και να στηρίξει τη λειτουργία τους, χωρίς μέχρι τώρα να 
υπάρχει η ανάλογη ανταπόκριση από τους αρμόδιους υπουρ-
γούς.  Νωρίτερα ο Υφυπουργός Στ. Πιτσιόρλας είχε τονίσει την 
ανάγκη να ξεπεράσουμε ιδεοληψίες του χθες, αναφερόμενος 
ιδιαίτερα στο θέμα των ΣΔΙΤ και από την πλευρά του ο Πρόε-
δρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός συμφώνησε με τον Υφυπουρ-
γό κ. Πιτσιόρλα. Ο Γ. Στασινός μάλιστα σημείωσε ότι «συμφω-
νώ με τον Υφυπουργό και πράγματι τον συγχαίρω για το έργο 
του, αλλά σε αυτήν την γραμμή δεν αρκεί να βρίσκεται ο ίδιος 
αλλά πρέπει να βρίσκεται ολόκληρη η κυβέρνηση».
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Σ. πΙΤΣΙΟΡΛΑΣ ΓΙΑ ΣΔΙΤ: ΕξΑΙΡΕΤΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΡΚΕΙ ΝΑ 
ξΕπΕΡΑΣΟυΜΕ ΤΟυΣ ΔΙΣΤΑΓΜΟυΣ

Η υλοποίηση έργων οδοφωτισμού, εξοικονόμησης 
ενέργειας, δημοσίων κτηρίων κ.α, η συνδυασμένη 
χρηματοδότησή τους με τη συνδρομή ευρωπαϊκών 
πόρων, αλλά και το επενδυτικό ενδιαφέρον που υπάρ-
χει αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του φόρουμ με 
θέμα: «ΙΝVEST EU: ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΝ 
ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ», το οποίο διεξάγεται σήμερα με επιτυ-
χία, στην Αθήνα (ξενοδοχείο DivaniCaravel). 
Στo φόρουμ συμμετέχουν η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης, μεγάλοι οργανισμοί, περιφέρεις, δήμοι και 
επενδυτές. 
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου των διοργανωτών στην 
πολιτική διάσταση των ΣΔΙΤ στάθηκε ιδιαίτερα ο υφυ-
πουργός Οικονομίας και ανάπτυξης κ. Στέργιος Πιτσι-
όρλας. 
Σ’ αυτό το πλαίσιο υποστήριξε ότι το ΣΔΙΤ είναι ένα 
εξαιρετικό εργαλείο αρκεί να ξεπεράσουμε τους δι-
σταγμούς που έχουμε και να καταλάβουμε τι μπορεί να 
προσφέρει. Κι αυτό γιατί με τη μορφή ΣΔΙΤ κινητοποι-
ούμε πολλαπλάσιους πόρους. 
Στην Ελλάδα δεν μπορούμε να αλλάξουμε εύκολα τη 
νοοτροπία ειδικά των δημόσιων φορέων οι οποίοι 
είναι γαλουχημένοι στην αμιγώς κρατική χρηματοδό-
τηση. Η κυβέρνηση έχει κάνει τη βασική επιλογή και 
είναι αποφασισμένη να στηρίξει τα έργα ΣΔΙΤ, ωστόσο 
αυτό πρέπει να περάσει και στον κρατικό μηχανισμό. 
Θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε σημαντικά έργα 
ΣΔΙΤ, στην ενέργεια, στις μεταφορές και τα ψηφιακά 
δίκτυα. Οι σχετικές αποφάσεις έχουν ληφθεί.  Οι ανα-
στολές και οι αντιστάσεις ου υπάρχουν στηρίζονται 
στο ότι αυτά τα έργα είναι πιο ακριβά. Πρέπει να ανα-
ρωτηθούμε όμως τι είδους έργα παραλαμβάνουμε. 
Εξάλλου ο κ. Πιτσιόρλας έπλεξε το εγκώμιο των έργων 
ΣΔΙΤ αναφέροντας ότι είναι τόσο ανώτερα ποιοτικά 
που ανεβάζουν την αξία γης στις γύρω περιοχές. 
Σχετικά με την επένδυση στο Ελληνικό τόνισε ότι είναι 
υπερβολικός ο θόρυβος για τα δασικά και αρχαιολογι-
κά εμπόδια. Ο δασάρχης π.χ. έχει την εκ του θεού εξου-
σία να κάνει πράξεις χαρακτηρισμού. Πάντως, αυτή η 
μικρή δασική έκταση δεν μπορεί να σταθεί εμπόδιο 
στην υλοποίηση της επένδυσης. Από την άλλη για τα 
χρεωμένα ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Σύρου ο υφυ-
πουργός είπε ότι είναι άμεση ανάγκη να εξυγιανθούν 
και ότι για να γίνει αυτό πρέπει να αλλάξει το ιδιοκτη-
σιακό καθεστώς και των δύο. 
Μάλιστα αποκάλυψε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε δι-
απραγματεύσεις με επενδυτές για το θέμα. Σχετικά με 
τις διαπραγματεύσεις για τη δεύτερη αξιολόγηση εμ-
φανίστηκε αισιόδοξος και τόνισε ότι μετά τη συμφωνία 
θα έρθει και η ποσοτική χαλάρωση. 
-Ο  κ. ΄Αρης περουλάκης, Αναπληρωτής Επικεφα-

λής, Αντιπροσωπείας ΕΕ στην Ελλάδα, αποκάλυψε ότι 
το πακέτο Γιούνκερ δεν έχει συγκεκριμένο ποσοστό 
για την Ελλάδα και ότι έως τώρα βρίσκεται στα 2 δισ. 
Μόνο οφέλη μπορεί να προκύψουν από τις ΣΔΙΤ ένα εκ 
των οποίων είναι ότι μπορούμε να κάνουμε πιο πολλά 
έργα. 
-Ο κ. παναγιώτης Κορκολής, Γενικός Γραμματέας 
Δημοσίων επενδύσεων ΕΣΠΑ τόνισε ότι η συνεργασία 
με την ΕΤΕπ είναι στρατηγικής σημασίας, ενώ αποκά-
λυψε ότι η ΕΤΕπ συμμετέχει με το 75% του κόστους 
(ήτοι 1,2 δισ. ) στην κατασκευή της γραμμής 4 του 
μετρό. 
-Από την άλλη ο ΓΓ ΣΔΙΤ κ. Νίκος Μαντζούφας 
είπε ότι τα έργα ΣΔΙΤ είναι δύσκολα, αλλά το δύσκολο 
στο τέλος φέρνει καλύτερο αποτέλεσμα. Επίσης επεσή-
μανε ότι στην Ελλάδα από το 2009 έως το 2015 έχουν 
γίνει 10 έργα ΣΔΙΤ αξίας 545 εκατ. Ευρώ. 
-Ο κ. Στέλιος Μιχελάκης, Structured Finance 
and Joint Initiatives, North, Central and South East 
Europe, Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Επενδύσεων - EΤΕπ, 
έκανε λόγο για τη διαχρονική υποστήριξη της ΕΤΕπ στα 
έργα ΣΔΙΤ. Παράλληλα είπε ότι το μεγάλο όφελος είναι 
ότι μπορούμε να αρχίσουμε να χρηματοδοτούμε έργα 
χωρίς κρατική χρηματοδότηση. 
-Ο κ. Κωστής Αρβανίτης , ManagerStructured 
Finance και Διαχείριση Ταμείου Αστικής Ανάπτυξης 
Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας, Όμιλος Τράπε-
ζας Πειραιώς, μίλησε για την πολύ καλή παρακαταθή-
κη του χρηματοδοτικού εργαλείου Jessica. 

-Ο κ. Άλκης Δρακινός, Αναπληρωτής Επικεφαλής 
Γραφείου Αθήνας, Ευρωπαϊκή  Τράπεζα  Ανασυγκρό-
τησης και Ανάπτυξης - EBRD, ανακοίνωσε ότι η EBRD 
θα συνεργάζεται έως το τέλος του 2020 με το ελληνικό 
κράτος. Παράλληλα επιβεβαίωσε τη πολύ καλή συ-
νεργασία με τη ΓΓ ΣΔΙΤ, ενώ αποκάλυψε ότι πρόσφατα 
χρηματοδοτήθηκε η ΤΕΡΝΑ ενεργειακή με 50 εκατ. 
Ευρώ για την ανάπτυξη αιολικών πάρκων. 
Η εκδήλωση, πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των ενη-
μερωτικών δραστηριοτήτων της επενδυτικής πρω-
τοβουλίας Α - Energy Investments με την ευγενική 
συνεργασία της Αντιπροσωπείας της ΕΕ στην Ελλάδα,  
του  Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλων 
συναρμόδιων δημόσιων φορέων και υπουργείων, 
τη συμμετοχή της ΚΕΔΕ,  της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (ΕΤΕπ), της  Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανα-
συγκρότησης και Ανάπτυξης (ΕΒRD), του Ομίλου της 
Τράπεζας Πειραιώς, οργανισμών που ήδη αναπτύσ-
σουν έργα με ΣΔΙΤ (όπως ο ΟΑΣΑ , ο ΟΤΕ,  η ΚτΥπ), ή 
ετοιμάζονται να αναπτύξουν (όπως  η ΔΕΗ), του Τεχνι-
κού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Δήμων, Περιφερειών και 
ασφαλώς ιδιωτών επενδυτών. 
-Σχετικά με τις χρηματοδοτήσεις της Ε.Ε. και 
την εκστρατεία investEU: Υποστήριξη για την 
ανάδειξη έργων, εξειδικευμένες επιχορηγήσεις και 
προγράμματα διαθέσιμα σε όλα τα στάδια και τις 
ηλικίες, έξυπνη δανειοδότηση για την ενεργοποίηση 
πρόσθετων επενδύσεων, στοχευμένη χρηματοδότηση 
για τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και τη διασύν-
δεση... Μέσω των πολυάριθμων χρηματοδοτικών 
και επενδυτικών δραστηριοτήτων της, η Ευρωπαϊκή 
Ένωση στοχεύει στην ενίσχυση της ανάπτυξης, τη δη-
μιουργία θέσεων απασχόλησης και την προσέλκυση 
κεφαλαίων από τον ιδιωτικό τομέα για να συμβάλει 
στην δημιουργία ενός καλύτερου μέλλοντος για τους 
πολίτες της ΕΕ. Οι επενδύσεις της ΕΕ βελτιώνουν την 
καθημερινότητά μας: Η καλύτερη εκπαίδευση, το εκ-
συγχρονισμένο σύστημα υγείας, η πράσινη ενέργεια, 
οι νέες υποδομές μεταφορών και η προηγμένη τεχνο-
λογία, είναι μερικά μόνο παραδείγματα. 
Η εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού investEU εγκαι-
νιάστηκε τον Φεβρουάριο του 2017, από τη Γενική 
Διεύθυνση Επικοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
με σκοπό την ανάδειξη έργων που έχουν υλοποιηθεί 
μέσω ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων με αποτελέσμα-
τα ορατά σε όλους. Για να ανακαλύψετε τα οφέλη των 
επενδύσεων της ΕΕ κοντά σας, επισκεφθείτε τη διεύ-
θυνση: 
http://europa.eu/investeu/home_el
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Αίτηση ενδιαφέροντος κατέθεσαν χθες στον Υπουργό Πε-
ριβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο Σταθάκη, από κοινού 
οι εταιρείες, Total, ExxonMobil και Ελληνικά Πετρέλαια, για 
έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, όπως ανα-
κοίνωσε το υπουργείο Ενέργειας. Σύμφωνα με το  capital.gr  
η αίτηση αφορά δύο θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης, όπως 
αναφέρει το υπουργείο σε σχετική ανακοίνωση. Υπενθυμί-
ζεται ότι ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος 
Σταθάκης είχε πραγματοποιήσει στις 19 Μαΐου συνάντηση 
με εκπροσώπους των τριών εταιρειών για τις προοπτικές 
εξερεύνησης και αξιοποίησης των κοιτασμάτων υδρογοναν-
θράκων. Σε ανακοίνωσή τους τα ΕΛΠΕ αναφέρουν: Η κοι-
νοπραξία των Εταιρειών TOTAL (operator), ExxonMobil και 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, κατέθεσε σήμερα προς το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας και την Ελληνική Διαχειρι-
στική Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) επίσημη Αίτηση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για έρευνα Υδρογονανθράκων 
σε δύο (2) θαλάσσιες Περιοχές (blocks) της Κρήτης. Οι τρεις 
Εταιρείες θα ήθελαν να εκφράσουν τις ευχαριστίες τους προς 
τις αρμόδιες Αρχές για την συνάντηση που είχαν μαζί τους, 

κατά τη διάρκεια της οποίας εξέφρασαν, από κοινού, τη βού-
λησή τους να ερευνήσουν τις συγκεκριμένες ανεξερεύνητες 
περιοχές με τα μεγάλα βάθη θάλασσας. Πλέον, προσδοκούν 
από το Ελληνικό κράτος να κάνει δεκτή την Αίτηση και να 
δημοσιοποιήσει τη Διεθνή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδια-
φέροντος, σύμφωνα με τον ισχύοντα Ελληνικό Νόμο περί 
Υδρογονανθράκων. Η τεχνική επάρκεια, καθώς και η ισχυρή 
οικονομική ευρωστία των εταίρων, διασφαλίζουν ότι όλες 
οι εργασίες στις εν λόγω θαλάσσιες Περιοχές θα πραγματο-
ποιηθούν με τα υψηλότερα επαγγελματικά πρότυπα και με 
μέγιστο σεβασμό στη προστασία του Περιβάλλοντος και στις 
τοπικές κοινωνίες.
-Σε δήλωσή του, ο Πρόεδρος της ΕΛ.ΠΕ. κ. Ευστάθιος Τσο-
τσορός, επεσήμανε: «Σήμερα, οι τρεις Εταιρίες που συνθέ-
τουν την Κοινοπραξία μετουσιώνουν σε πράξη την βού-
λησή τους να συνεργαστούν, για την ανακάλυψη πιθανών 
κοιτασμάτων Υδρογονανθράκων στον ελλαδικό χώρο. Η 
μακρά περίοδος αναμονής, μυθοπλασίας και εντυπώσεων, 
θα αντικατασταθεί με επιστημονική τεκμηρίωση. Εάν όντως 
αποδειχθεί η ύπαρξη εκμεταλλεύσιμων Υδρογονανθράκων, 

είναι βέβαιο ότι η χώρα μας θα εισέλθει σε μια νέα εποχή, με 
προφανή οφέλη για την εθνική οικονομία, τις τοπικές κοινω-
νίες, αλλά και τη γεωπολιτική και ενεργειακή αναβάθμιση 
της Ελλάδος.»
- Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ κ. 
Γρηγόρης Στεργιούλης, δήλωσε: «Μαζί και οι τρεις Εταιρεί-
ες, TOTAL-ExxonMobil-ΕΛ.ΠΕ., συνθέτουν ένα ισχυρότατο 
επιχειρηματικό σχήμα που διαθέτει εξειδικευμένη και προηγ-
μένη τεχνογνωσία, αλλά και ισχυρότατα οικονομικά μεγέθη, 
στοιχεία απαραίτητα για την επιτυχή έκβαση του πολύπλο-
κου εγχειρήματος των ερευνών σε μεγάλα βάθη θάλασσας. 
Ο Όμιλος ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ δηλώνει ότι συναισθάνεται 
απόλυτα την ευθύνη της ανάληψης μιας πρωτοφανούς σε 
συνθετότητα προσπάθειας και δεσμεύεται να φανεί αντά-
ξιος της εμπιστοσύνης της Ελληνικής Κυβέρνησης, εφόσον 
τελικώς επιλεγεί. Ευελπιστούμε, ως Όμιλος, να συμβάλουμε 
ουσιαστικά στις προσπάθειες για την επιστρέψει η χώρα σε 
σταθερούς ρυθμούς Ανάπτυξης και να καταστεί ενεργειακός 
κόμβος κομβικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή της ΝΑ 
Ευρώπης και της Μεσογείου».

Την εκκίνηση των διαδικασιών επέκτασης κατά 20 
έτη της Σύμβασης Παραχώρησης του Διεθνούς Αερο-
δρομίου της Αθήνας σηματοδοτεί η αποδοχή από το 
ΤΑΙΠΕΔ της βελτιωμένης προσφοράς, που κατέθεσε η 
εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών» ΑΕ («ΔΑΑ”) 
το βράδυ της Τρίτης γράφει το  capital.gr. Σύμφωνα με 
την ανακοίνωση του ΤΑΙΠΕΔ, η βελτιωμένη προσφορά 
της ΔΑΑ προβλέπει συνολικό τίμημα ύψους 600 εκατ. 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ. 
Το καθαρό έσοδο για το πρόγραμμα αποκρατικοποι-
ήσεων ανέρχεται σε 483,87 εκατ. ευρώ. Προκειμένου 
το ΤΑΙΠΕΔ να καταλήξει στην αποδοχή της βελτιωμέ-
νης προσφοράς έλαβε υπ’ όψη δύο ανεξάρτητες απο-
τιμήσεις, καθώς και τη θετική γνώμη του Συμβουλίου 
Εμπειρογνωμόνων. Όπως σημειώνεται, το συνολικό 
όφελος για το Ελληνικό Δημόσιο από την επέκταση της 
υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης είναι πολλαπλά-

σιο του ανωτέρω τιμήματος. Ειδικότερα, εκτιμάται ότι 
τα επιπρόσθετα αναμενόμενα έσοδα από την καταβολή 
της, ήδη προβλεπόμενης στην Σύμβαση Παραχώρη-
σης, ετήσιας αμοιβής θα ανέλθουν για το σύνολο της 
εικοσαετούς παράτασης περίπου στο ποσό των 894 
εκατ. ευρώ, ενώ αντίστοιχα τα εκτιμώμενα έσοδα από 
τη φορολογία εισοδήματος της ΔΑΑ εκτιμάται ότι θα 
διαμορφωθούν σε 1,47 δισ. ευρώ. Σημειώνεται τέλος, 
ότι το Ελληνικό Δημόσιο προσδοκά λόγω της επέκτα-
σης και την μελλοντική καταβολή επιπλέον μερισμάτων 
ποσού περίπου 835 εκατ. ευρώ.  Παράλληλα, λόγω της 
εκτιμώμενης ανοδικής πορείας της επιβατικής κίνησης 
και της εν γένει αναμενόμενης αύξησης του τουρισμού, 
προβλέπεται ότι κατά τη διάρκεια της περιόδου επέκτα-
σης η ΔΑΑ θα κληθεί να πραγματοποιήσει συνολικές 
επενδύσεις περίπου 2,35 δισ. ευρώ. Εξίσου σημαντικό 
είναι το γεγονός ότι η παράταση της λειτουργίας της 

ΔΑΑ θα έχει και πολλά άλλα έμμεσα οφέλη, όπως τη 
διατήρηση και πιθανότατα την αύξηση στις έμμεσες 
θέσεις εργασίας, καθώς και την αύξηση της εν γένει 
οικονομικής δραστηριότητας, που συνδέεται με τη 
λειτουργία της εταιρείας. Ο φάκελος της επέκτασης της 
Σύμβασης Παραχώρησης θα υποβληθεί το προσεχές 
διάστημα στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον προβλεπόμε-
νο προσυμβατικό έλεγχο, η δε σύμβαση θα υπογραφεί 
μετά από την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η 
ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση των 
εγκρίσεων από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και τη 
Βουλή των Ελλήνων.  Για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ, η 
Eurobank Ergasias & η Lamda Infrastructure Finance 
ενήργησαν ως χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι, η Δικη-
γορική Εταιρεία Ποταμίτης Βεκρής και η νομική εταιρία 
Clifford Chance ως νομικοί σύμβουλοι, καθώς και η 
εταιρία Steer Davies Gleave ως τεχνικός σύμβουλος. 

Με στόχο το λιμάνι του Πειραιά να αποτελέσει πλέον τον κόμβο 
των μεταφορικών διαδρόμων One Belt One Road(OBOR) και 
ως ένα από τα βασικότερα σημεία εμπορικής διασύνδεσης της 
Ασίας με την Ευρώπη, τη Δευτέρα 12 Ιουνίου αναμένεται να 
υπογραφεί στις εγκαταστάσεις του ΟΛΠ, μνημόνιο συνεργασί-
ας από τον Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς και την China Cosco 
Shippping Corporation limited με την Shanghai International 

Port Group. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην Αθήνα, σύμφωνα 
με πληροφορίες, για την υπογραφή των MOU θα βρίσκεται 
ο πρόεδρος της China COSCO ΧU LIRONG και ο πρόεδρος της 
SIPG Chen Xuyuan. H Shanghai International Port Group θα 
υπογράψει ξεχωριστό μνημόνιο συνεργασίας με την cosco 
αλλά και τον ΟΛΠ. Το λιμάνι τη Σαγκάης διαχειρίζεται περίπου 
25,7% του διεθνούς όγκου συναλλαγών στην Κίνα ενώ περισ-

σότερα από 2.000 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 
αναχωρούν από το λιμάνι κάθε μήνα για διάφορα μέρη του 
κόσμου. Εκτός από εμπορευματοκιβώτια, η SIPG λειτουργεί 
εγκαταστάσεις ξηρού φορτίου και κρουαζιέρας.

υπΕΝ: ΕΝΔΙΑφΕΡΟΝ ΑπΟ ToTal, ExxoNMobil ΚΑΙ ΕΛπΕ ΓΙΑ ΔυΟ 
ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ πΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

πΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ 20 ΧΡΟΝΙΑ Η ΣυΜβΑΣΗ ΣΤΟ “ΕΛ. βΕΝΙζΕΛΟΣ” ΕΝΑΝΤΙ €600 ΕΚΑΤ.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣυΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΛπ ΚΑΙ chiNa cosco ΜΕ shaNghai iNTErNaTioNal 
PorT groUP
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ΚΕΡΔΗ ΜΕΤΑ ΑπΟ φΟΡΟυΣ 48,1 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΓΙΑ 
ΤΟ πΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟυ 2017 Η alPha baNk

«Η ΑTTica baNk ΘΑ ΜπΕΙ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΑΝΑΚΑΜψΗΣ ΚΑΙ ΚΕΡΔΟφΟΡΙΑΣ» 
ΔΗΛΩΣΕ Ο πΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΤΡΑπΕζΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΕυΘΗΚΕ ΣΤΟ φΕΚ Η ΑπΟφΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟπΟ ΔΙΕξΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ πΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

Κέρδη ύψους 48,1 εκατ. ευρώ μετά από φόρους, ανακοίνω-
σε για το πρώτο τρίμηνο του 2017 η Alpha Bank. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο  διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, 
Δημήτριος Π. Μαντζούνης, σε δηλώσεις του επισήμανε ότι 
το πρώτο τρίμηνο του 2017 ήταν το τρίτο κατά σειρά κερ-
δοφόρο τρίμηνο για την Τράπεζα, κατά το οποίο, παρά τη 
συνεχιζόμενη απομόχλευση του ισολογισμού, διατηρήθηκε η 
υψηλή λειτουργική κερδοφορία, ισχυροποιήθηκε περαιτέρω 
η κεφαλαιακή της βάση και συνεχίσθηκε η μείωση της χρημα-
τοδοτήσεώς της από τις Κεντρικές Τράπεζες. «Τα λειτουργικά 
έξοδα υποχώρησαν σημαντικά σε ετήσια βάση, ενώ ο δείκτης 
λειτουργικής αποδοτικότητας συνιστά την καλύτερη επίδο-
ση μεταξύ των ελληνικών τραπεζών. Παράλληλα επιτύχαμε 
αποκλιμάκωση των νέων μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων 
και συνεχίζουμε την προσπάθειά μας για μείωση του συνόλου 
τους και την διαρκή βελτίωση της ποιότητος του δανειακού 
μας χαρτοφυλακίου. Η εφαρμογή του σχεδίου αναδιαρθρώ-
σεως της τράπεζας, συνεχίσθηκε επιτυχώς με την ολοκλήρω-
ση της πωλήσεως των δραστηριοτήτων μας στη Σερβία, στο 
πλαίσιο της αποεπενδύσεως από μη κύριες δραστηριότητες. Η 
ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολογήσεως αναμένεται να συμ-
βάλει στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην ελληνική 

οικονομία προκειμένου να επανέλθει σε ρυθμό αναπτύξεως 
εντός του 2017», ανέφερε ο κ. Μαντζούνης.
-Κύριες εξελίξεις: Το α’ τρίμηνο 2017 είναι το τρίτο κατά σειρά 
κερδοφόρο τρίμηνο, με τα κέρδη μετά από φόρους να ανέρ-
χονται σε 48,1 εκατ. ευρώ ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων 
προβλέψεων για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου και της δι-
ατηρήσεως της υψηλής λειτουργικής κερδοφορίας. Τα κύρια 
αποτελέσματα προ προβλέψεων ενισχύθηκαν κατά 4,6% σε 
ετήσια βάση ή 1,2% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθαν κατά το 
α’ τρίμηνο 2017 σε 305,1 εκατ. ευρώ. Τα λειτουργικά έξοδα 
μειώθηκαν κατά 7,2% σε ετήσια βάση και διαμορφώθηκαν σε 
279 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης εξόδων/εσόδων διαμορφώνεται σε 
46,3%, ποσοστό που συνιστά την καλύτερη επίδοση μεταξύ 
των ελληνικών τραπεζών. Τα δάνεια μετά από συσσωρευμέ-
νες προβλέψεις διαμορφώθηκαν σε 44,2 δισ. ευρώ έναντι 45,8 
δισ. το προηγούμενο έτος. Τα χρεόγραφα μειώθηκαν κατά 2,1 
δισ. ή 20,9% σε ετήσια βάση. Ο δείκτης κεφαλαίων κοινών με-
τοχών της κατηγορίας 1 (CET1) της τράπεζας διαμορφώθηκε 
σε 17,3%, λαμβανομένης υπ’ όψιν της θετικής επιπτώσεως 
από την πώληση των δραστηριοτήτων στη Σερβία. Τα εν-
σώματα ίδια κεφάλαια ανέρχονται σε 8,8 δισ., τα υψηλότερα 
μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και η ενσώματη λογιστική 

αξία ανά μετοχή διαμορφώνεται σε 5,7. Τα υπόλοιπα καταθέ-
σεων ανήλθαν σε 33,1 δισ. ευρώ στο τέλος Μαρτίου του 2017 
έναντι 32,9 δισ. στο τέλος Δεκεμβρίου του 2016. Στην Ελλάδα, 
τα υπόλοιπα των καταθέσεων παρέμειναν αμετάβλητα σε 
σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και διαμορφώθηκαν σε 
28,1 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση από τις κεντρικές τράπεζες 
μειώθηκε περαιτέρω το α’ τρίμηνο 2017 κατά 1,3 δισ., σε 17 
δισ. ευρώ τον Μάρτιο του 2017, η χρηματοδότηση μέσω του 
εκτάκτου μηχανισμού ρευστότητας της Τράπεζας της Ελλάδος 
(ELA) διαμορφώθηκε σε 12,2 δισ., μειωμένη κατά 1 δισ. από 
τον Δεκέμβριο 2016. Ο δείκτης δανείων σε καθυστέρηση σε 
επίπεδο ομίλου ανήλθε σε 38,1% στο τέλος Μαρτίου 2017. Ο 
δείκτης καλύψεως δανείων σε καθυστέρηση διαμορφώθηκε 
σε 69%, ενώ ο αντίστοιχος συνολικός δείκτης καλύψεως, συ-
μπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων, ανέρ-
χεται σε 124%. Ο δείκτης μη εξυπηρετουμένων ανοιγμάτων 
ανήλθε σε 53,8% σε επίπεδο ομίλου. Οι προβλέψεις για την 
κάλυψη πιστωτικού κινδύνου το α’ τρίμηνο 2017, μειωμένες 
κατά 18,8% σε τριμηνιαία βάση, ανήλθαν σε 247 εκατ. και 
αντιστοιχούν σε 164 μονάδες βάσεως έναντι 201 μονάδων 
βάσεως στο προηγούμενο τρίμηνο.

Η τράπεζα Αttica Βank, με βάση το πρόγραμμα αναδιάρθρω-
σης της, «θα μπει σε τροχιά ανάκαμψης και κερδοφορίας», 
δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της τράπεζας, Παναγιώτης 
Ρουμελιώτης από τη Λάρισα, όπου συμμετείχε σε εκδήλω-
ση-ενημέρωση των στελεχών της τράπεζας για την πορεία 
αναδιάρθρωσής της. Ο κ. Ρουμελιώτης σημείωσε, μεταξύ 
άλλων, πως με την ολοκλήρωση της διαδικασίας της έκδο-
σης των δύο ομολόγων και της εξεύρεσης επενδυτή για την 
κάλυψη του κεφαλαίου της τράπεζας, λύνεται οριστικά το 
ζήτημα της κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας. Τόνισε δε, 
πως θα μειωθούν δραστικά οι δείκτες των μη εξυπηρετούμε-
νων ανοιγμάτων, και μάλιστα κάτω από τον μέσο όρο όπου 
βρίσκεται σήμερα το ελληνικό τραπεζικό σύστημα, ενώ ση-

μείωσε πως η τράπεζα «βελτιώνει την εικόνα της». Επίσης, ο 
κ. Ρουμελιώτης επισήμανε πως έχουν ληφθεί μέτρα τα οποία 
ισχύουν από 1ης Ιανουαρίου, και αφορούν τη συρρίκνωση 
του λειτουργικού κόστους της τράπεζας. Ο πρόεδρος της 
Attica Bank σημείωσε πάντως πως υπάρχει σχέδιο αναζήτη-
σης συνεργασιών με ξένα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου 
να ενισχυθεί η ρευστότητα της τράπεζας, ώστε να μπορέσει να 
χρηματοδοτήσει με άνεση τις επιχειρηματικές δραστηριότητες 
των εξωστρεφών επιχειρήσεων που προωθούν την καινοτο-
μία. Σχολιάζοντας την οικονομική επικαιρότητα σε σχέση με 
την αξιολόγηση, αλλά και το ζήτημα του ελληνικού χρέους, 
ο κ. Ρουμελιώτης σημείωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ πως το θέμα της 
αξιολόγησης πρέπει να κλείσει ολοκληρωτικά, πράμα που ση-

μαίνει πως θα περιλαμβάνει, όπως διευκρίνισε, και τα μέτρα 
τα οποία ψηφίστηκαν από τη Βουλή, αλλά και τη συναίνεση 
των Ευρωπαίων για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους. 
«Αυτή τη στιγμή έχουν διαμορφωθεί ευνοϊκοί συσχετισμοί 
για την Ελλάδα σχετικά με την επίλυση του θέματος. Υπάρ-
χουν ορισμένες αντιστάσεις που οφείλονται σε εσωτερικούς 
πολιτικούς λόγους της Γερμανίας και άλλων χωρών, λόγω 
των εκλογικών αναμετρήσεων. Έχει γίνει όμως συνείδηση 
σε όλο τον κόσμο πλέον, ότι η Ελλάδα θα πρέπει να αναχρη-
ματοδοτεί το χρέος της μέσα από τις αγορές και όχι μέσα από 
μνημόνια, γι’ αυτό το λόγο οι προοπτικές είναι μάλλον θετικές 
ότι θα κλείσει και αυτό το θέμα» υπογράμμισε καταληκτικά ο 
κ. Ρουμελιώτης.

Την απόφαση με τους όρους και τις προϋποθέσεις για 
την «διενέργεια πλειστηριασμού με τη χρήση ηλεκτρο-
νικών μέσων» δημοσίευσε στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ο υπουργός Δικαιοσύνης, 
Σταύρος Κοντονής, (τεύχος Β΄, φύλλο 1884, της 30ης 
Μάιου 2017) την υπ΄ αριθμ. 41756 οικ./2017/2017 
απόφαση του που αφορά «την διενέργεια πλειστηρι-
ασμού με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων». Το ΑΠΕ-

ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 41756 
οικ./2017/2017 απόφαση του κ. Κοντονή, στους ηλε-
κτρονικούς πλειστηριασμούς μπορούν να συμμετέχουν 
(ιδιώτες και νομικά πρόσωπα) όσοι είναι εγγεγραμμένοι 
ως υποψήφιοι πλειοδότες στα ηλεκτρονικά συστήματα 
πλειστηριασμών (ΗΛΣΥΠΛΕΙΣ), ενώ παράλληλα καθο-
ρίζονται η διαδικασία και οι προϋποθέσεις διεξαγω-
γής των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, ο ρόλος των 

συμβολαιογράφων κλπ. Συγκεκριμένα, ο ηλεκτρονικός 
πλειστηριασμός διενεργείται με την επιμέλεια του συμ-
βολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η 
κατάσχεση ακινήτου κλπ, ενώ αρμόδιο για την επίλυση 
των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του 
ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο της 
έδρας του συμβολαιογράφου.
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Σε σημαντικές εξαγγελίες για τη διαχείριση των απορριμ-
μάτων στην Αττική, προέβη ο αναπληρωτής υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, στην 
ημερίδα που συνδιοργάνωσαν σήμερα η Περιφερειακή 
Ένωση Δήμων Αττικής (ΠΕΔΑ), η Ένωση Δημάρχων Αττι-
κής (ΕΝΔΑ) και ο Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ν. Αττι-
κής (ΕΔΣΝΑ), σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας. Θέμα της 
ημερίδας ήταν η διαχείριση των απορριμμάτων στην Αττική 
-«Η ώρα της ευθύνης». 
Αυτά αναφέρονται σε ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ στο οποίο 
αναλυτικά σημειώνεται ότι:  Συγκεκριμένα, ο υπουργός ανα-
κοίνωσε την εκχώρηση στο αμέσως προσεχές μέλλον, 150 
εκατομμυρίων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
(ΠΕΠ) Αττικής για την υλοποίηση του Περιφερειακού Σχεδι-
ασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ) . 
Όπως είπε, το 2014 δεν είχαν εκχωρηθεί διαθέσιμοι πόροι 
για την υλοποίηση μονάδων επεξεργασίας στην Αττική, 
και η Περιφέρεια Αττικής είχε μείνει εκτός κατανομής των 
πόρων που εκχωρήθηκαν από το υπουργείο στις Περιφέρει-
ες. «Για να διορθώσουμε αυτή την αδικία, αλλά και για να 
προχωρήσουν άμεσα οι περιβαλλοντικές επενδύσεις στην 
Αττική, από όπου θα κριθεί και ο περιβαλλοντικός στόχος 
της χώρας, προετοιμάζουμε σε συνεργασία με τον αναπλη-
ρωτή υπουργό Οικονομίας, Αλέξη Χαρίτση, την εκχώρηση 
των πρώτων 150 εκατ. ευρώ στην Περιφέρεια, δηλαδή στο 
ΠΕΠ Αττικής, για την υλοποίηση των μονάδων με ωριμότη-
τα» δήλωσε. Επίσης, εκχωρούνται 10 εκατομμύρια για την 
επικαιροποίηση και υλοποίηση των Τοπικών Σχεδίων Δια-
χείρισης Απορριμμάτων που πρέπει όμως, «να υλοποιηθούν 
με διαδικασίες εξπρές το 2017 και άλλα 24 εκατ. ευρώ με 
ειδική πρόσκληση του ΕΠΑΝΕΚ για υλοποίηση έργων Πρά-
σινων Σημείων και μονάδων επεξεργασίας προδιαλεγμένων 
οργανικών αποβλήτων (κομποστοποίησης), εκ των οποίων 
τα 10 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν αποκλειστικά στην 
Αττική. 
Παράλληλα, το υπουργείο προβαίνει σε θεσμικές πρωτο-
βουλίες όπως:
-Η τροποποίηση του πλαισίου της ανακύκλωσης 
(2939/2001), με σειρά παρεμβάσεων βελτιστοποίησης του 

έργου της ανακύκλωσης, ελέγχου και διαφάνειας της λει-
τουργίας των ΣΕΔ και η βέλτιστη αξιοποίηση των πόρων 
της ανακύκλωσης με καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής. 
Στόχος του νέου νόμου θα είναι ο διπλασιασμός της ανακύ-
κλωσης. 
-Την έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την ενθάρ-
ρυνση χωριστής συλλογής και επεξεργασίας βιοαποβλή-
των (οργανικών), καθώς και για διαδικασία και μηχανισμό 
πιστοποίησης κόμποστ και διαδικασίας κομποστοποίησης.
-Τη διαμόρφωση θεσμικού πλαισίου αρμοδιοτήτων των 
δήμων με ανάδειξη του νέου τους ρόλου και των φορέων 
διαχείρισης στερεών αποβλήτων, ώστε να ξεπεραστούν 
αδυναμίες και επικαλύψεις, να αναδειχθεί ο ρόλος των δή-
μων, να ενδυναμωθεί η τεχνογνωσία τους και να καταστούν 
ικανοί να λειτουργήσουν βιώσιμες μονάδες.
-Τη διάθεση των ανακυκλώσιμων στην αγορά και η δυνα-
τότητα πωλήσεών τους από τους ΟΤΑ.
-Τη μείωση των τελών καθαριότητας και την εφαρμογή 
συστημάτων «Πληρώνω Όσο Πετάω» για τους δήμους, με 
επιβράβευση των πρωτοπόρων στην ανακύκλωση και στη 
διαλογή στην πηγή.
-Τη σύνταξη ενιαίου κανονισμού καθαριότητας για όλους 
τους δήμους της χώρας και κανονισμού για τους μεγάλους 
παραγωγούς (μαζική εστίαση κ.ά.).

Ο κ. Φάμελλος υπογράμμισε ότι «είναι ξεκάθαρη η ανάγκη 
ριζικής στροφής της διαχείρισης αποβλήτων σε νέα κατεύ-
θυνση που σηματοδοτείται από ολοκληρωμένες λύσεις στη 
διαχείριση αποβλήτων, με ευθύνη του παραγωγού και κυ-
ρίαρχο τον ρόλο των ΟΤΑ, βελτίωση της περιβαλλοντικής 
προστασίας και της ποιότητας ζωής και προσέγγιση σε μία 
πιο βιώσιμη διαχείριση στερεών αποβλήτων στο πλαίσιο 
μιας κυκλικής οικονομίας». Η πρόσφατη απόφαση του Κυ-
βερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥΣΟΙΠ) 
για την υιοθέτηση της στρατηγικής της Κυκλικής Οικονομί-
ας ως δημόσιας πολιτικής, «συνδέεται άμεσα με τη ριζική 
αυτή στροφή και την άμεση υλοποίηση του Περιφερειακού 
Σχεδιασμού και των Τοπικών Σχεδίων των δήμων. Στο πλαί-
σιο αυτό και για να διευκολύνουμε τους δήμους, που είναι 

ο καθοριστικός παράγοντας ανατροπής της υφιστάμενης 
κατάστασης και εκσυγχρονισμού της διαχείρισης, προχω-
ρούμε σε σειρά οικονομικών και θεσμικών ρυθμίσεων που 
ανακοινώνουμε σήμερα», ανέφερε. Ο υπουργός επισήμανε 
ότι ο ΠΕΣΔΑ Αττικής προβλέπει σημαντικά έργα επεξεργα-
σίας και αξιοποίησης απορριμμάτων σε διαδημοτικό και 
περιφερειακό επίπεδο. 
Προβλέπονται 6 μονάδες επεξεργασίας συμμείκτων, ξεχω-
ριστές γραμμές βιοαποβλήτων αλλά και δημοτικές αποκε-
ντρωμένες μονάδων βιοαποβλήτων, 14 διαδημοτικοί ΣΜΑ, 
4 ΚΔΑΥ και σειρά δημοτικών δράσεων και Πράσινων Ση-
μείων. Στην ημερίδα μίλησε και η περιφερειάρχης Αττικής, 
Ρένα Δούρου, η οποία επισήμανε ότι «η ώρα ευθύνης στη 
διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής έχει σημάνει εδώ 
και πολλά χρόνια», αλλά υπήρξε «αδράνεια, αδιαφορία και 
λάθος μεθοδολογία που επέτρεψαν τη διαιώνιση του χρε-
οκοπημένου μοντέλου του ΧΥΤΑ Φυλής - της μεγαλύτερης 
χωματερής της Ευρώπης», τονίζοντας ότι πρόκειται ίσως για 
τη μόνη πρωτιά που διεκδικούμε σε περιβαλλοντικό επίπεδο 
στην Ευρώπη. 
Η κυρία Δούρου σημείωσε ακόμη ότι επιβάλλεται η ανά-
ληψη, η συντονισμένη και αποτελεσματική δράση του Α΄ 
και Β΄ βαθμού Αυτοδιοίκησης. Ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ και 
δήμαρχος Αγίων Αναργύρων, Νίκος Σαράντης, σημείωσε 
και εκείνος στην ομιλία του, ότι μέχρι την ψήφιση πρόσφα-
τα του νέου Περιφερειακού Σχεδιασμού, «η διαχείριση των 
απορριμμάτων στην Αττική πορευόταν εδώ και δεκαετίες σε 
αδιέξοδο». Ο πρόεδρος της ΠΕΔΑ ζήτησε να βρεθούν και να 
χωροθετηθούν έγκαιρα οι χώροι για τις εγκαταστάσεις που 
προβλέπονται στον περιφερειακό σχεδιασμό. Η αντιπρόε-
δρος του ΕΔΣΝΑ, Αφροδίτη Μπιζά, επισήμανε τις δεσμεύσεις 
που έχει αναλάβει η Ελλάδα στον τομέα της ανακύκλωσης, 
σημειώνοντας ότι σήμερα στην Αττική παράγονται ετησίως 
2,1 εκατομμύρια τόνοι από τους οποίους 1,7 εκατομμύρια 
τόνοι «θάβονται» στη Φυλή. Σημείωσε δε, ότι με τον νέο 
ΠΕΣΔΑ οι δήμοι έχουν πλέον πρωταγωνιστικό ρόλο με αυ-
ξημένες αρμοδιότητες στη διαχείριση των απορριμμάτων. 
Τέλος, τόνισε ότι το θέμα του ΧΥΤΑ της Φυλής δεν προσφέρε-
ται για κομματική εκμετάλλευση.

ΤΗΝ ΕΚΧΩΡΗΣΗ 150 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ ΓΙΑ ΤΟ πΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΑπΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο ΑΝ. υπΕΝ 

ΣυΝΑΝΤΗΣΗ Γ. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ πΡΕΣβΗ ΤΗΣ ΚΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΕπΕΝΔυΣΕΙΣ
Τις διμερείς οικονομικές σχέσεις, τις προοπτικές συνερ-
γασίας σε διάφορους τομείς και την προσέλκυση επεν-
δύσεων, συζήτησαν σε συνάντηση που είχαν σήμερα 
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης 
με τον πρέσβη της Δημοκρατίας της Κορέας Γιονγκ Τζιπ 
Αν. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ βασική αιχμή των συνο-
μιλιών ήταν ζητήματα που ενσωματώνουν τις εξελίξεις 
στις νέες τεχνολογίες, τα πληροφοριακά συστήματα και 

την ψηφιακή οικονομία. Ενώ κεντρικό θέμα στη συνά-
ντηση ήταν και οι προοπτικές που διανοίγονται στην 
Ελλάδα τόσο στον τουρισμό όσο και στη δημιουργία 
«έξυπνων πόλεων». Ο πρέσβης της Δημοκρατίας της 
Κορέας εξέφρασε το έντονο ενδιαφέρον της χώρας του 
και τη βούληση κορεατικών επιχειρήσεων να συμμετά-
σχουν στην προώθηση νέων τεχνολογικών προϊόντων 
στον τομέα του τουρισμού και σε έργα εκσυγχρονισμού 

της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Καταλήγοντας 
συμφωνήθηκε να υπάρξει εξειδικευμένη μελέτη των 
ελληνικών αναγκών, σε ανταπόκριση του ενδιαφέρο-
ντος που εκφράστηκε.
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Για «αναπτυξιακό άλμα που θα μας εκπλήξει όλους μας» 
έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΕΒ, Θεόδωρος Φέσσας, εφό-
σον μπούμε σε έναν ενάρετο κύκλο όπου μεταρρυθμιστικά 
πλεονάσματα θα επιτρέψουν την χαλάρωση των σκληρών 
δημοσιονομικών μέτρων, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ-
ΜΠΕ. «Έχουμε διανύσει το μεγαλύτερο και πιο επώδυνο 
τμήμα της διαδρομής για την έξοδο από την κρίση», είπε ο 
κ. Φέσσας στην ομιλία του στη γενική συνέλευση του ΣΕΒ 
και προσέθεσε: «Αντί να εστιάζουμε στις ασυμφωνίες μετα-
ξύ των δανειστών που καθυστερούν τη λήψη αποφάσεων, 
ας τους αιφνιδιάσουμε παρουσιάζοντας το δικό μας σχέδιο 
μεταρρυθμίσεων και κυρίως ας το εφαρμόσουμε γρήγορα 
και αποτελεσματικά. Έτσι θα περάσουμε από την αναγκα-
στική νομοθέτηση στην υιοθέτηση των μεταρρυθμίσεων. 
Αντί να έχουμε επόπτες, θα γίνουμε ιδιοκτήτες». 
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ επικαλέστηκε δε υπουργό Οικονομι-
κών χώρας που βγήκε με επιτυχία από μνημόνιο, ο οποίος 
του δήλωσε πως «όσο μειώνω τους συντελεστές, τόσο αυ-
ξάνονται τα έσοδα». Ο κ. Φέσσας αναφέρθηκε σε βήματα 
προόδου που σταδιακά εκσυγχρονίζουν την ελληνική 
οικονομία και την κάνουν πιο ανταγωνιστική. «Τα δημοσιο-
νομικά ελλείμματα καθώς και τα ελλείμματα του ισοζυγίου 
πληρωμών έχουν μηδενιστεί. 
Έχουν επίσης υλοποιηθεί τα δύο τελευταία χρόνια σημα-
ντικές μεταρρυθμίσεις όπως: η λειτουργία της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η διεύρυνση των ηλεκτρονικών 
συναλλαγών, η ολοκλήρωση σημαντικών ιδιωτικοποιήσε-
ων, η νομοθεσία για τα κόκκινα δάνεια, ο εξορθολογισμός 
των ειδικών φόρων στην ενέργεια, η διατήρηση των με-
ταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας και η θεσμοθέτηση 
αξιοκρατικών διαδικασιών για τον ορισμό διοικήσεων στις 
ΔΕΚΟ». 
Τόνισε επίσης ότι μετά από αλλεπάλληλα λάθη και πισω-
γυρίσματα, η πλειονότητα των πολιτικών κομμάτων υπο-
στηρίζει την θέση της χώρας στον πυρήνα της ευρωζώνης. 
Σημείωσε ωστόσο και πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπε-
ραστούν: «Δεν νοείται ανάπτυξη της οικονομίας με υψηλά 
επιτόκια δανεισμού, capital controls, και κόκκινα δάνεια 
που υπερβαίνουν τα 100 δισ. ευρώ. 
Η επιστροφή του τραπεζικού συστήματος στην ευρωπαϊκή 
κανονικότητα είναι ύψιστη προτεραιότητα για τις επιχειρή-
σεις. Άλλα σοβαρά εμπόδια είναι η κλειστή αγορά ηλεκτρι-
κής ενέργειας, η καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύ-
νης, τα προσκόμματα στην υλοποίηση επενδύσεων, η τάση 
επέκτασης του κράτους, η διατήρηση προβληματικών 
δημοσίων επιχειρήσεων κ.ά. Όλοι περιμένουμε την ολο-
κλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, για να σχεδιάσουμε 
με περισσότερη βεβαιότητα το μέλλον». 
Ανέφερε δε ότι το λάθος μείγμα πολιτικής συνεχίζεται, κα-
θώς «ταυτίζουμε τις μεταρρυθμίσεις με αύξηση φόρων και 
εισφορών, οριζόντιες περικοπές και εκταμίευση δόσεων και 
όχι με πολιτικές που οδηγούν στην ανάπτυξη της οικονο-

μίας, απελευθερώνουν αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, 
καταργούν ειδικά προνόμια και χτίζουν σχέσεις εμπιστοσύ-
νης με την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα. 
Η Ευρώπη, συνέχισε, που σταθερά μας στήριξε τόσα χρόνια, 
κουράστηκε να ασχολείται μαζί μας. Φαίνεται, υποστήριξε, 
να έχει προκρίνει μία μορφή προσωρινής καταστολής. Το 
ελληνικό πολιτικό σύστημα παραμένει εγκλωβισμένο στην 
εσωστρέφεια και την μικροπολιτική». Επανέλαβε την ανά-
γκη για επενδύσεις, λέγοντας ότι υπάρχουν ευκαιρίες αλλά 
όχι φιλικό περιβάλλον και τόνισε ότι για να φτάσουμε στον 
μέσο όρο της Ευρώπης οι επενδύσεις πρέπει να διπλασια-
στούν. Πρότεινε, χαρακτηριστικά, κάθε αξιόλογη επένδυση 
να γίνει εθνικός στόχος και ανήγγειλε σειρά πρωτοβουλιών 
του ΣΕΒ για την προσέλκυση επενδύσεων που θα παρουσι-
αστούν σε ειδικό συνέδριο. 
Ο κ. Φέσσας στάθηκε επίσης στις αναλογίες με το 1907 (110 
χρόνια πριν), όταν ιδρύθηκε ο ΣΕΒ: «Και τότε, η Ελλάδα βρι-
σκόταν στον 9ο χρόνο του διεθνούς οικονομικού ελέγχου 
που είχε ακολουθήσει τη χρεοκοπία του 1893. Και τότε, το 
ελληνικό πολιτικό σύστημα, χωρίς να κάνει την αυτοκριτι-
κή του, επέλεξε αμφίσημη πολιτική απέναντι στους ξένους 
δανειστές, που παρέτεινε την ύφεση. Και τότε, αρκετοί από 
τους δυσαρεστημένους πολίτες της εποχής στράφηκαν στον 
ανορθολογισμό, ενώ πάρα πολλοί μετανάστευσαν. Την ίδια 
περίοδο όμως, χαρισματικοί και μορφωμένοι Έλληνες, κυ-
ρίως της διασποράς, ακολούθησαν μια διαφορετική πορεία 
με όραμα, γνώση και τόλμη». 
Ζήτησε τέλος, η επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση να 
κινηθεί αυστηρά στα πρότυπα μιας σύγχρονης, ευρωπαϊ-
κής αστικής δημοκρατίας ενώ έκανε ειδική αναφορά στο 
«νοσηρό φαινόμενο της εγχώριας τρομοκρατίας» με αφορ-
μή την πρόσφατη επίθεση κατά του κ. Λουκά Παπαδήμου. 
Εκφράζοντας εξάλλου τα συλλυπητήρια του Συνδέσμου 
στην οικογένεια και τους συνεργάτες του Κωνσταντίνου 
Μητσοτάκη, υπενθύμισε τη φράση του: «Η Ελλάδα όσο 
εύκολα χαλάει, άλλο τόσο εύκολα φτιάχνει».

-Το άνοιγμα των εργασιών της Γενικής Συνέλευ-
σης του ΣΕβ: Επενδυτικό συνέδριο στο οποίο θα κατα-
τεθεί ολοκληρωμένη πρόταση για το πώς μπορεί να μετα-
τραπεί η Ελλάδα σε έναν πραγματικά ελκυστικό επενδυτικό 
προορισμό θα διοργανώσει ο ΣΕΒ στις αρχές του 2018, 
ανακοίνωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Θεόδωρος Φέσ-
σας μιλώντας χθες στην κλειστή πρωινή συνεδρίαση της 
γενικής συνέλευσης του ΣΕΒ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. 
Φέσσας μίλησε για την ανάγκη βιομηχανικής αναγέννησης 
της χώρας υποστηρίζοντας ότι η ελληνική βιομηχανία με τις 
κατάλληλες συνθήκες θα μπορούσε να αυξήσει σημαντικά 
την παραγωγή και τις εξαγωγές της και να στηρίξει πολύ 
περισσότερο την ελληνική οικονομία. 
Αναφερόμενος στη συμπλήρωση 110 ετών από την ίδρυση 
του Συνδέσμου, σημείωσε ότι η ανθεκτικότητα του Συνδέ-

σμου «αποτελεί μια διαρκή υπενθύμιση ότι κάθε κύκλος 
κρίσης έχει κι ένα τέλος.» «Η υπερεκατονταετής ιστορία 
του Συνδέσμου μας, όπως επέζησε μέσα από Παγκόσμιους 
Πολέμους, Εμφύλιο, Δικτατορία, διχασμούς και τόσες άλλες 
κρίσεις, η εσωτερική του σοφία και γνώση για τις βαθύτερες 
συναρμογές της ελληνικής οικονομίας, η ενότητα των με-
λών μας, είναι η δύναμή μας», τόνισε ο κ. Φέσσας. 
Ο Γενικός Διευθυντής κ. Άκης Σκέρτσος σημείωσε ότι τη 
χρονιά που πέρασε τα μέλη του ΣΕΒ αυξήθηκαν κατά 30%. 
«Τα μέλη μας στηρίζουν έμπρακτα τα δημόσια έσοδα, δημι-
ουργούν θέσεις εργασίας, παράγουν, επενδύουν, εξάγουν 
και πραγματοποιούν το 65% των συνολικών επιχειρηματι-
κών επενδύσεων», πρόσθεσε ο κ. Σκέρτσος. 
Σε δηλώσεις του ο κ. Φέσσας χαρακτήρισε ως εθνικό στόχο 
τις επενδύσεις τονίζοντας ότι με αυτόν τον στόχο θα συμπο-
ρευτούν εργαζόμενοι, επιχειρηματίες και κοινωνία. Σε δελ-
τίο Τύπου του ΣΕΒ σημειώνεται ότι με την αθρόα προσέλευ-
ση των μελών ξεκίνησαν οι εργασίες της Ετήσιας Τακτικής 
Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθη-
νών, που φέτος συμπίπτει με τα 110 χρόνια δημιουργικής 
δράσης και προσφοράς στην ελληνική επιχειρηματικότητα 
και εθνική οικονομία. 
Η συνεδρίαση ξεκίνησε με τη διαδικασία εγκατάστασης 
του Προέδρου της Συνέλευσης κου Αναστάση Δαυίδ (Coca 
Cola 3E) και της Γραμματέως της Συνέλευσης κας Πέγκυ 
Αντωνάκου (Microsoft Hellas).  Στην ομιλία του στα μέλη 
ο Γενικός Διευθυντής κ. Άκης Σκέρτσος αναφέρθηκε στην 
προσπάθεια ενδυνάμωσης του ρόλου και της δράσης του 
ΣΕΒ, σημειώνοντας ότι τη χρονιά που μας πέρασε «γίναμε 
περισσότεροι και πιο δυνατοί» αυξάνοντας τη βάση με-
λών του ΣΕΒ κατά 30%. «Εκπροσωπούμε ένα όλο και πιο 
σημαντικό μερίδιο της οικονομίας. Τα μέλη μας στηρίζουν 
έμπρακτα τα δημόσια έσοδα, δημιουργούν θέσεις εργασί-
ας, παράγουν, επενδύουν, εξάγουν και πραγματοποιούν 
το 65% των συνολικών επιχειρηματικών επενδύσεων», 
πρόσθεσε ο κ. Σκέρτσος. 
Στη συνέχεια παρουσίασε τις πολύπλευρες δράσεις και 
πρωτοβουλίες που ανέπτυξε ο Σύνδεσμος στους τομείς 
της βιομηχανίας και μεταποίησης, της φορολογικής δι-
καιοσύνης, της καινοτομίας και ψηφιακής οικονομίας, της 
βιώσιμης ανάπτυξης, των νέων δεξιοτήτων και της αγο-
ράς εργασίας, της πρόσβασης στη χρηματοδότηση, του 
ανταγωνισμού και των αγορών προϊόντων, του διεθνούς 
εμπορίου & Εξωστρέφειας, Νεοφυούς επιχειρηματικότητας, 
Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Logistics), Εταιρικής Διακυβέρνη-
σης, Ενέργειας, Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, μέσα από τις 
19 Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας και της συμμετοχής 320 
ανωτάτων στελεχών επιχειρήσεων σε αυτές.  

ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ ΟΙ ΕπΕΝΔυΣΕΙΣ ΤΟΝΙΣΕ Ο πΡΟΕΔΡΟΣ, ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣυΝΕΛΕυΣΗ  ΤΟυ ΣΕβ  
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Στην Ημερίδα με θέμα «Βιώσιμη Κινητικότητα στους ΟΤΑ» 
που πραγματοποιήθηκε , με στόχο τη δημιουργία Δικτύου 
Τοπικών Συντονιστών Βιώσιμης Κινητικότητας με συμ-
μετοχή των ΟΤΑ της χώρας, ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φά-
μελλος, συνέδεσε τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα με το 
θέμα της κλιματικής αλλαγής.  Σύμφωνα με δελτίο Τύπου 
του υπουργείου, όπως είπε, «η κλιματική αλλαγή είναι μία 
παγκόσμια συζήτηση με περιβαλλοντικά, αλλά και πολιτι-
κά χαρακτηριστικά, η οποία μονοπωλεί το ενδιαφέρον σε 
διεθνές επίπεδο. Η παγκόσμια κοινότητα έχει καθυστερήσει 
να λάβει μέτρα αντιμετώπισης, αλλά και προσαρμογής 
στην κλιματική αλλαγή», είπε και αναφέρθηκε στην πρό-
σφατη τριμερή συνάντηση των Υπουργών Περιβάλλοντος 
Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου, με στόχο τη διαμόρφωση 
ενός πλαισίου συνεργασίας στους τομείς της κλιματικής 
αλλαγής, της βιοποικιλότητας, της διαχείρισης παράκτιων 
ζωνών, των αποβλήτων και της θαλάσσιας ρύπανσης. 
Στην Ευρώπη, «ο τομέας των μεταφορών είναι υπεύθυνος 
για το 25% των εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου. Ειδι-
κότερα, οι οδικές μεταφορές ευθύνονται για το 70% των 
εκπομπών του τομέα μεταφορών. Συνεπώς, πρέπει οπωσ-

δήποτε να επικεντρώσουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα 
των μεταφορών, καθώς η συνολική πρόοδος είναι μικρή», 
τόνισε ο Αν. ΥΠΕΝ.  Και πρόσθεσε: «Ακόμα και η ανακήρυ-
ξη μιας πόλης ως φιλικής προς το περιβάλλον, το κλίμα και 
την ενέργεια είναι σημαντική, αλλά απαιτείται και η πραγ-
ματοποίηση των διακηρύξεων». Ο Σωκράτης Φάμελλος 
παρέθεσε το ιδιαίτερα θετικό παράδειγμα αρκετών Δήμων, 
που υπήρξαν πρωτοπόροι και χρηματοδότησαν αρχικά τα 
Σχέδια Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας από ίδιους πόρους. 
Πλέον η Ελληνική Πολιτεία, μέσω του Πράσινου Ταμείου, 
παρέχει στήριξη για τη χρηματοδότηση 150 σχεδίων βιώ-
σιμης αστικής κινητικότητας σε Δήμους με πληθυσμό με-
γαλύτερο των 25 χιλιάδων κατοίκων.  Επεσήμανε, ότι είναι 
απαραίτητο τα Σχέδια να υλοποιηθούν, προς όφελος της 
καθημερινότητας των πολιτών, ώστε να περάσουμε όλοι 
μαζί, κυβέρνηση, αυτοδιοίκηση και πολίτες από τη σφαίρα 
της θεωρίας και των πολιτικών δηλώσεων στην ουσιαστι-
κή και αποτελεσματική πράξη. Στην ομιλία του ο Αν. Υπ. 
ανέφερε επιπλέον και τη σύνδεση της Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας με τις αστικές αναπλάσεις και την προσαρ-
μογή στην κλιματική αλλαγή (π.χ. για την αντιμετώπιση 

του φαινομένου της θερμικής νησίδας στις πόλεις) μέσω 
κατάλληλου βιοκλιματικού σχεδιασμού και τη δημιουργία 
δημόσιων χώρων πρασίνου, που έχουν πολλαπλασιαστικά 
οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία. Η Ελλάδα 
ανταποκρινόμενη στις Ευρωπαϊκές προκλήσεις, έχει ορίσει 
εθνικούς συντονιστές για τη Βιώσιμη Αστική Κινητικότητα, 
αλλά επιδιώκει επίσης και τη διαμόρφωση του Δικτύου 
των Τοπικών Συντονιστών για την ανταλλαγή εμπειριών, 
καλών πρακτικών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας. «Είναι 
σημαντικό να υπάρχει επιβράβευση της καλύτερης προ-
σπάθειας και να δείχνουμε ότι στη χώρα μας υπάρχει μία 
ομάδα ανθρώπων που πιστεύει αυτό που κάνει, και μπορεί 
να έχει αποτελέσματα», κατέληξε ο Αν. ΥΠΕΝ.  Η Ημερίδα 
συνδιοργανώθηκε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας και το Ινστιτούτο Επιμόρφωσης (ΙΝΕΠ) του 
Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης 
(ΕΚΔΔΑ), ενώ συμμετείχε με χαιρετισμό και ο Ευρωπαίος 
Συντονιστής Βιώσιμης Κινητικότητας, Juan Caballero. 

Η φυσιογνωμία του ελληνικού εργατικού δυναμικού 
αλλάζει και μαζί με αυτό και οι ανάγκες του. Σύμφωνα 
με έρευνα της Regus, του παρόχου χώρων εργασίας, 
πάνω από τους μισούς (55%) Έλληνες εργαζόμενους 
αναμένουν ότι η απαίτηση για ευελιξία στην εργασία 
θα συνεχίσει να αυξάνει το επόμενο έτος. Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό οφείλεται, τουλάχιστον 
εν μέρει, στο ότι οι Έλληνες εργαζόμενοι αναζητούν 
μεγαλύτερη ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής 
ζωής, η οποία να τους προσφέρει περισσότερο χρόνο 
για ψυχαγωγία και για τα αγαπημένα τους πρόσωπα, 
μειώνοντας τις μετακινήσεις και αυξάνοντας τον χρόνο 
που έχουν για να χαλαρώσουν. Η Regus ρώτησε πρό-
σφατα πάνω από 100 εργαζόμενους σε όλη την Ελλάδα, 
με σκοπό να κατανοήσει καλύτερα τα κίνητρα πίσω από 
την αυξανόμενη ζήτηση για ευελιξία στην εργασία. Η 

έρευνα αποκάλυψε πως οι Έλληνες εργαζόμενοι παρα-
τηρούν μια σημαντική αύξηση τόσο στους συμβούλους 
(13%) όσο και στους εργαζόμενους με σχέση freelance 
(14%) στον κλάδο τους. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει 
ότι όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι αναζητούν την 
ελευθερία να επιλέγουν οι ίδιοι το ωράριο και την τοπο-
θεσία εργασίας τους. Αναπόφευκτα, αυτό θα έχει άμεση 
επίδραση στη ζήτηση για χώρους εργασίας.
 
-Άλλα βασικά συμπεράσματα: Σχεδόν οι μισοί 
(45%) εργαζόμενοι ανέφεραν ότι τον τελευταίο χρόνο 
έχουν παρατηρήσει αύξηση των εργαζομένων με μερική 
απασχόληση. Όπως σημειώνεται σε σχετική ανακοίνω-
ση «ίσως αυτό να αποτελεί έναν από τους τρόπους που 
χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι στην προσπάθειά τους 
να επιτύχουν μια καλύτερη ισορροπία επαγγελματικής 
και προσωπικής ζωής, δεδομένου ότι θα τους επέτρεπε 
να περνούν περισσότερο χρόνο με τα αγαπημένα τους 
πρόσωπα ή σε άλλες δραστηριότητες, επιτυγχάνοντας 
έτσι μεγαλύτερη προσωπική ευτυχία». Οι εργαζόμενοι 
παρατηρούν επίσης έναν αυξανόμενο αριθμό εργα-
ζομένων μεγαλύτερης ηλικίας που παραμένουν στην 
θέση τους και μετά την ηλικία συνταξιοδότησης (17%). 
Οι μητέρες που επιστρέφουν στην εργασία είναι επίσης 
πιθανό να αναζητούν περισσότερη εργασία εν κινήσει, 
καθώς από τη μία παραμένουν στον κόσμο της εργασίας 
και από την άλλη προσπαθούν να ανταποκριθούν στις 
απαιτήσεις της οικογένειάς τους, με το 8% των εργαζο-

μένων να παρατηρεί μια αύξηση στην επιστροφή των 
μητέρων στην εργασία σε σχέση με πέρυσι. Η Κατερίνα 
Μάνου, γενική διευθύντρια της Regus για τα Βαλκάνια, 
σχολιάζει: «Αυτή η χαρακτηριστική στροφή στις εργα-
σιακές συνήθειες μπορεί να αποδοθεί στις μεταβαλλό-
μενες ανάγκες του παγκόσμιου εργατικού δυναμικού. 
Όλο και περισσότεροι εργαζόμενοι έχουν αυξανόμενες 
προσδοκίες για περισσότερη ελευθερία και ευελιξία, που 
αποτελεί σίγουρα παράγοντα ο οποίος συμβάλλει στην 
αύξηση της δημοτικότητας της ευελιξίας στην εργασία. 
Αν το συνδυάσουμε με την τεχνολογία που είναι διαθέ-
σιμη στην αγορά, η οποία διευκολύνει την ευελιξία στην 
εργασία, δεν αποτελεί έκπληξη το ότι οι επιχειρήσεις 
εξελίσσονται και γίνονται πιο ευέλικτες για να βοηθή-
σουν τους υπαλλήλους τους να επιτύχουν μεγαλύτερη 
ευτυχία. Πάρτε για παράδειγμα τη γενιά των millennial. 
Είναι τόσο συνηθισμένοι να βρίσκονται συνεχώς συν-
δεδεμένοι, ώστε δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι 
ψάχνουν για εναλλακτικές λύσεις για να εκτελούν τα κα-
θήκοντά τους από τοποθεσίες της επιλογής τους, όπως 
είναι τα business lounges, οι κοινόχρηστοι χώροι εργα-
σίας, τα γραφεία για περιορισμένο χρονικό διάστημα 
ή τα drop-in κέντρα.  Οι απαιτήσεις των εργαζομένων 
αλλάζουν και είναι στο χέρι των επιχειρήσεων να εξελι-
χθούν μαζί με το εργατικό δυναμικό τους».

“Η βΙΩΣΙΜΗ ΑΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΑπΟ ΔΕΣΜΕυΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ πΡΕπΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ 
ΚΑΙ πΡΑξΗ “ ΤΟΝΙΣΕ Ο ΑΝ. υπΕΝ 

ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ rEgUs ΓΙΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔυΝΑΜΙΚΟ 
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 Την Παρασκευή παραδίδεται στην κυκλοφορία τμήμα του 
δρόμου Μουδανίων - Ποτίδαιας Χαλκιδικής, μήκους τεσσά-
ρων περίπου χιλιομέτρων, μέχρι το σημείο που βρίσκεται 900 
μέτρα πριν από τη γέφυρα της Ποτίδαιας. Αυτό ανέφερε στο 
ΑΠΕ - ΜΠΕ ο Πρόεδρος της Εγνατίας Οδού, Απόστολος Αντω-
νούδης, ο οποίος τόνισε ότι έγιναν προσπάθειες να ολοκλη-
ρωθεί το έργο και να δοθεί προς χρήση πριν από το τριήμερο 
του Αγίου Πνεύματος ώστε να διευκολυνθούν όσοι μετακινη-
θούν προς και από τη Χαλκιδική. Σε ό,τι αφορά το υπόλοιπο 
κομμάτι των 900 μέτρων, ο κ. Αντωνούδης είπε ότι τις επό-
μενες μέρες αναμένεται η κήρυξη της απαλλοτρίωσης. Ο ίδιος 
ο υπουργός, μάλιστα, όταν είχε επισκεφθεί το υφυπουργείο 
Μακεδονίας Θράκης, στις αρχές του Μαϊου, είχε γνωστοποιή-
σει ότι γίνονται προσπάθειες ώστε το τμήμα αυτό να ενταχθεί 
στα έργα εθνικής σημασίας, προκειμένου οι απαλλοτριώσεις 
να γίνουν άμεσα. Σύμφωνα με τον κ. Αντωνούδη, η διαδικα-
σία της δημοπράτησης απαιτεί χρονικό διάστημα τεσσάρων 
με πέντε μηνών και από εκεί και μετά το έργο αναμένεται να 
τελειώσει σε ένα χρόνο και κάτι. «Δίνεται επιτέλους μια ανά-
σα σε όλους αυτούς που αγαπούν τη Χαλκιδική, σκέφτονται, 

θέλουν και επιθυμούν να την επισκέπτονται. Με την απόδοση 
στην κυκλοφορία του τμήματος του δρόμου Μουδανίων - 
Ποτίδαιας, λύνεται ένα πολυετούς διάρκειας πρόβλημα. Θεω-
ρούμε ότι η κυκλοφορία θα βελτιωθεί και ευελπιστούμε ότι τα 
όποια προβλήματα παρουσιαστούν θα επιλυθούν προς όφε-
λος κατοίκων και επισκεπτών», δήλωσε από την πλευρά του 
ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Γιώργος, στο περι-
θώριο της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Κε-
ντρικής Μακεδονίας. Εκτίμησε, επίσης, ότι με την παράδοση 
του τμήματος Μουδιανιά - Ποτίδαια, αποκτά τη σημασία του 
το μεγάλο - όπως το χαρακτήρισε - έργο της Περιφέρειας, που 
αφορά το τμήμα Ποτίδαια - Κασσανδρεία, μήκους 17 χιλιομέ-
τρων, το κατασκευάστηκε με πόρους του ΕΣΠΑ γιατί, επί της 
ουσίας, το συγκεκριμένο τμήμα δρόμου απαξίωνε το σύνολο 
του οδικού άξονα Θεσσαλονίκη - Μουδανιά - Κασανδρεία. 
«Απομένει βέβαια το κομμάτι των 900 μέτρων του οποίου 
η διαδικασία βρίσκεται στη φάση της έγκρισης των απαλλο-
τριώσεων σε κεντρικό επίπεδο», πρόσθεσε και εξέφρασε την 
ελπίδα οι κάτοικοι της Χαλκιδικής να αντιμετωπίσουν με σύ-
νεση και ορθή σκέψη τα όποια προβλήματα προκύπτουν, ανά 

περίπτωση, σε επίπεδο απαλλοτριώσεων και οριοθετήσεων, 
ώστε να αποφευχθούν οι όποιες καθυστερήσεις. Στο μεταξύ, 
το Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας ενέκρινε 
σήμερα τον τρόπο δημοπράτησης έργων στην περιφερειακή 
ενότητα Κιλκίς και Χαλκιδικής. Στα έργα της περιφερειακής 
ενότητας Κιλκίς περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, εργασίες 
κατασκευής και αποκατάστασης προστατευτικών στηθαίων 
και κατακόρυφης σήμανσης του εθνικού και επαρχιακού 
οδικού δικτύου, συντηρήσεις και εργασίες καθαρισμού 
του οδικού δικτύου και αποκαταστάσεις επικίνδυνων και 
κατεστραμμένων τμημάτων. Στα έργα της Περιφερειακής 
Ενότητας Χαλκιδικής περιλαμβάνονται άμεσες παρεμβάσεις 
συντήρησης του οδικού δικτύου και τοποθέτηση φωτεινού 
σηματοδότη στην Αρναία.

Τεράστιο έργο με πολλαπλά οφέλη για το σύνολο των πα-
ραγωγικών δραστηριοτήτων και κατ΄επέκταση για την οι-
κονομία χαρακτήρισε το έργο της Ιόνιας Οδού ο υπουργός 
Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σπίρτζης, μιλώντας 
στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού - Μακεδονικού 
Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM». Το συ-
γκεκριμένο έργο, που ουσιαστικά συνδέει το Αντίρριο με τα 
Ιωάννινα, αλλάζει τον κυκλοφοριακό χάρτη σε ολόκληρη 
τη χώρα, καθώς, όπως είπε ο υπουργός, «αν κάποιος θέλει 
να μετακινηθεί από το λιμάνι της Πάτρας προς τη Θεσσαλο-
νίκη, πλέον, όσον αφορά τον χρόνο και το δίκτυο, η δια-
δρομή είναι πολύ πιο εύκολη και λιγότερος ο χρόνος (που 

απαιτείται)». Αυτό -σύμφωνα με τον κ. Σπίρτζη- σημαίνει 
ότι αλλάζουν πολλά σε σχέση με τις παραγωγικές δραστηρι-
ότητες της χώρας, γιατί οι οδικοί άξονες δεν αφορούν μόνο 
τη μετακίνηση των πολιτών με ασφάλεια, αλλά έχουν πολ-
λαπλά οφέλη στην παραγωγική δραστηριότητα. Ο υπουρ-
γός ξεκαθάρισε ότι το τμήμα Αντίρριο - Κλόκοβας δεν έμεινε 
καθόλου πίσω (σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα κατασκευ-
ής), λέγοντας χαρακτηριστικά πως αυτό το τμήμα έπρεπε 
να παραδοθεί τον Αύγουστο του 2017 και παραδίδεται 
τώρα, μήνες νωρίτερα. «Είναι ένα έργο στο οποίο έγιναν οι 
σήραγγες σε χρόνο ρεκόρ, είναι μάλιστα υποψήφιος ο χρό-
νος της κατασκευής των σηράγγων αυτών για να γραφτεί 

στο βιβλίο Γκίνες» ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο υπουργός 
σημείωσε επίσης ότι το μικρό τμήμα που απομένει για την 
ολοκλήρωση της Ιονίας Οδού θα είναι έτοιμο πριν τον Αύ-
γουστο για να παραδοθεί για πλήρη χρήση. Αναφερόμενος 
στο θέμα των διοδίων τόνισε - μεταξύ άλλων - ότι «το δικό 
μας μέλημα είναι να πάμε σε ένα ενιαίο ηλεκτρονικό αναλο-
γικό σύστημα διοδίων, ήδη ετοιμαζόμαστε γι’ αυτό». Και, 
πρόσθεσε, «δεύτερον, θα επιχειρήσουμε να πάμε σε δια-
πραγματεύσεις με τις τράπεζες και τους παραχωρησιούχους 
προκειμένου να μπορεί ο χρόνος να είναι ένα μεταβλητό μέ-
γεθος για την παραχώρηση, άρα να μπορούμε να έχουμε 
μείωση των τιμών των διοδίων».

Στο 65% φθάνει σήμερα η πληρότητα σε νερό των φραγμά-
των και των λιμνοδεξαμενών της Κρήτης που διαχειρίζεται 
ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης. Σύμφωνα με ανακοίνω-
ση του Οργανισμού, η συνολική χωρητικότητα φραγμάτων 

και λιμνοδεξαμενών είναι 55.040.000 κυβικά μέτρα νερού 
με τη σημερινή πληρότητα να είναι 35.895.000 κυβικά μέ-
τρα. Πληρότητα 100% παρουσιάζουν το φράγμα Ποταμών 
και το φράγμα Βαλσαμιώτη, ενώ το φράγμα Αποσελέμη 

παρουσιάζει πληρότητα 24%. Η λιμνοδεξαμενή Αγίου Γε-
ωργίου στο Λασίθι παρουσιάζει πληρότητα 98%.

Αύξηση στις πωλήσεις των smartphones σημειώθηκε 
κατά τη διάρκεια του 1ου τριμήνου του 2017, σύμφωνα 
με έρευνα που διεξήγαγε η εταιρεία Gartner. Συγκεκριμένα, 
οι πωλήσεις «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων κατά το χρο-
νικό διάστημα μεταξύ 1ης Ιανουαρίου και 31ης Μαρτίου, 
παρουσίασαν αύξηση της τάξης του 9,1% σε σχέση με την 
αντίστοιχη περίοδο του 2016. Οι πωλήσεις σε παγκόσμιο 

επίπεδο έφτασαν τα 397,977 τεμάχια, όπως γράφει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Την ηγετική της θέση στη συγκεκριμένη αγορά 
φαίνεται ότι διατηρεί η Samsung, με μερίδιο της τάξης του 
20,7%, σημειώνοντας βέβαια πτώση αφού το περασμένο 
αντίστοιχο τρίμηνο το ποσοστό αυτό βρισκόταν στο 23,3%. 
Στη δεύτερη θέση βρίσκεται η Apple αν και  το μερίδιό της 
σημείωσε πτώση στο 13,7% σε σχέση με το 14,8% το ίδιο 

διάστημα το 2016. Στη συνέχεια ακολουθεί η Huawei, η 
οποία αύξησε το μερίδιό της από 8,3% σε 9%, ενώ στην 
τέταρτη θέση βρίσκεται η κινέζικη εταιρεία Oppo με 8,1% 
σε σχέση με 4,6% πέρυσι.

πΑΡΑΔΙΔΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚυΚΛΟφΟΡΙΑ ΤΜΗΜΑ ΤΟυ ΔΡΟΜΟυ ΜΟυΔΑΝΙΩΝ – πΟΤΙΔΑΙΑΣ 
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

πΟΛΛΑπΛΑ ΟφΕΛΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΝΕΙ Η ΙΟΝΙΑ ΟΔΟΣ 

ΣΤΟ 65% Η ΜΕΣΗ πΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ φΡΑΓΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΑυξΗΣΗ ΣΤΙΣ πΩΛΗΣΕΙΣ sMarTPhoNEs 
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Η Επιτροπή παρουσίασε χθες πιθανούς τρόπους για την εμ-
βάθυνση της Οικονομικής και Η Επιτροπή, σε συνέχεια της 
Λευκής Βίβλου σχετικά με το μέλλον της Ευρώπης, η οποία 
παρουσιάστηκε την 1η Μαρτίου, παραθέτει τώρα πιθανές 
επιλογές για την εμβάθυνση της Οικονομικής και Νομισματι-
κής Ένωσης της Ευρώπης.  Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου 
στηρίζεται στην Έκθεση των πέντε Προέδρων του Ιουνίου 
2015 και αποσκοπεί στην τόνωση της συζήτησης αναφορικά 
με την Οικονομική και Νομισματική Ένωση και στη συμβολή 
στη διαμόρφωση κοινού οράματος για το μελλοντικό σχεδι-
ασμό της. Λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τις συζητήσεις στα 
κράτη μέλη και τις απόψεις των άλλων θεσμικών οργάνων 
της ΕΕ, το παρόν έγγραφο προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που 
θα μπορούσαν να ληφθούν έως τις ευρωπαϊκές εκλογές του 
2019, καθώς και σειρά επιλογών για τα επόμενα έτη, όταν θα 
έχει ολοκληρωθεί η αρχιτεκτονική της Οικονομικής και Νομι-
σματικής Ένωσης. 
-Ο κ. βάλντις Ντομπρόβσκις, Αντιπρόεδρος της Επιτρο-
πής αρμόδιος για το ευρώ και τον κοινωνικό διάλογο, τη χρη-
ματοπιστωτική σταθερότητα, τις χρηματοπιστωτικές υπηρε-
σίες και την ένωση κεφαλαιαγορών, δήλωσε: «Το ευρώ είναι 
ένα από τα σημαντικότερα επιτεύγματα της Ευρώπης. Είναι 
περισσότερο από ένα απλό νόμισμα. Το εγχείρημα του ευρώ 
αποτελούσε υπόσχεση ευημερίας. Η τήρηση της υπόσχεσης 
αυτής για τις μελλοντικές γενιές απαιτεί να επιδείξουμε το 
αναγκαίο πολιτικό θάρρος προκειμένου να εργαστούμε για 
την ισχυροποίηση και ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νο-
μισματικής Ένωσης. Το σημερινό έγγραφο προβληματισμού 
προσφέρει διάφορες ιδέες που θα πρέπει να συμβάλουν στη 
δημιουργία ενός κοινού οράματος για το ευρώ, καθώς και 
συγκεκριμένα μέτρα για την επίτευξη του σκοπού αυτού.»
-Ο κ. πιερ Μοσκοβισί, Επίτροπος Οικονομικών και Δη-
μοσιονομικών Υποθέσεων, Φορολογίας και Τελωνείων, 
δήλωσε: «Το ευρώ είναι ήδη σύμβολο ενότητας και εγγύηση 
σταθερότητας για τους Ευρωπαίους. Θα πρέπει τώρα να γί-
νει όχημα για την ευημερία όλων. Μόνο με την αντιστροφή 
των οικονομικών και κοινωνικών αποκλίσεων στη ζώνη του 
ευρώ θα μπορέσουμε να νικήσουμε τον επικίνδυνο λαϊκι-
σμό που τροφοδοτούν οι αποκλίσεις αυτές. Έχει έρθει πλέον 
η στιγμή να ολοκληρώσουμε το ταξίδι που αρχίσαμε στο 
Μάαστριχτ προς μια πραγματική οικονομική και νομισματική 
ένωση, με ισχυρούς θεσμούς και δημοκρατική λογοδοσία.»
Το ευρώ αποτελεί επιτυχημένο εγχείρημα από πολλές από-
ψεις: χρησιμοποιείται από 340 εκατομμύρια Ευρωπαίους σε 
19 κράτη μέλη. Επτά από τα κράτη μέλη που προσχώρησαν 
στην ΕΕ το 2004 το έχουν ήδη υιοθετήσει. Κι όμως, έχουν 
περάσει μόλις 25 χρόνια από τη στιγμή που η Συνθήκη του 
Μάαστριχτ άνοιξε το δρόμο για το ενιαίο νόμισμα και μόλις 
15 χρόνια από τότε που χρησιμοποιήθηκε το πρώτο κέρμα. 
Το ευρώ είναι το δεύτερο πλέον χρησιμοποιούμενο νόμισμα 
στον κόσμο, έχει αποφέρει σταθερότητα των τιμών και έχει 

γίνει μέρος της καθημερινότητας για την πλειονότητα των 
Ευρωπαίων. Ωστόσο, οι δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει η 
ζώνη του ευρώ τα τελευταία χρόνια προκάλεσαν την αμφι-
σβήτηση του ευρώ, μολονότι σήμερα η στήριξη του κοινού 
νομίσματος είναι και πάλι στο υψηλότερο επίπεδο από το 
2004 (72 % των πολιτών της ζώνης του ευρώ). Η παγκόσμια 
χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση που ξεκίνησε στις 
Ηνωμένες Πολιτείες κατά την περίοδο 2007-08 οδήγησε στη 
χειρότερη ύφεση στην εξηκονταετή ιστορία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Τα κράτη μέλη και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ έλα-
βαν σοβαρές πολιτικές αποφάσεις με σκοπό να διαφυλαχθεί 
η ακεραιότητα του ευρώ και να αποφευχθούν τα χειρότερα, 
ενώ οι αναληφθείσες μεταρρυθμίσεις φέρνουν αποτελέ-
σματα. Η κρίση όμως δεν θα έχει παρέλθει ενόσω η ανεργία 
εξακολουθεί να παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδα. Προκει-
μένου να υπάρξουν ακόμη μεγαλύτερα οφέλη για όλους τους 
πολίτες, θα πρέπει να γίνουν περαιτέρω μεταρρυθμίσεις στη 
διακυβέρνηση του ευρώ. Οι επιλογές που προτείνονται στο 

έγγραφο προβληματισμού έχουν ως στόχο να συμβάλουν 
στη διαμόρφωση ευρείας συναίνεσης σχετικά με τον τρόπο 
αντιμετώπισης των επικείμενων προκλήσεων και να δώσουν 
νέα πνοή στον σημαντικό αυτό διάλογο. 
Η ολοκλήρωση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης 
δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά είναι αναγκαία για τη δημι-
ουργία απασχόλησης, την ανάπτυξη, την κοινωνική δικαι-
οσύνη, την οικονομική σύγκλιση και τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα. Η υπευθυνότητα και η αλληλεγγύη θα πρέπει 
να συμβαδίζουν με τη μείωση και τον επιμερισμό των κιν-
δύνων. Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση θα πρέπει να 
παραμείνει ανοικτή σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ, και η δια-
δικασία λήψης αποφάσεων πρέπει να καταστεί πιο διαφανής 
και να περιλάβει το στοιχείο της δημοκρατικής λογοδοσίας. 
Αυτές είναι οι κατευθυντήριες αρχές για τις μελλοντικές ερ-
γασίες. Η εξεύρεση ευρείας πολιτικής συναίνεσης σχετικά με 
την επιθυμητή κατεύθυνση και η ύπαρξη συνολικού σχεδίου 
με σαφή αλληλουχία ενεργειών θα είναι καίριας σημασίας για 
την επιτυχία του όλου εγχειρήματος.
-Η πρόοδος θα προϋπέθετε τη λήψη μέτρων σε τρεις βασι-
κούς τομείς: 1) στην ολοκλήρωση μιας πραγματικής Χρη-
ματοοικονομικής Ένωσης. Ένα ολοκληρωμένο χρηματοοι-
κονομικό σύστημα που λειτουργεί εύρυθμα έχει θεμελιώδη 
σημασία για μια αποτελεσματική και σταθερή Οικονομική και 

Νομισματική Ένωση. Αξιοποιώντας τη δυναμική που έχει ήδη 
επιτευχθεί κατά τα τελευταία έτη, πρέπει να υπάρξει συναίνε-
ση σχετικά με τη μελλοντική πορεία. Η εν λόγω προσπάθεια 
περιλαμβάνει την πρόοδο με βάση στοιχεία που είναι ήδη 
διαθέσιμα και τη συμφωνία για τα συμπληρωματικά μέτρα 
που χρειάζεται να ληφθούν από σήμερα έως το 2025. Αυτό 
συνεπάγεται την ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης και 
την πρόοδο όσον αφορά στη μείωση και τον επιμερισμό 
των κινδύνων στον τραπεζικό τομέα, με μέτρα που θα καθι-
στούν τις ευρωπαϊκές τράπεζες ανθεκτικότερες. Στο πλαίσιο 
αυτό, η προώθηση της Ένωσης Κεφαλαιαγορών είναι επί-
σης υψίστης σημασίας, προκειμένου να προσφερθούν πιο 
διαφορετικές και καινοτόμες δυνατότητες χρηματοδότησης 
για την πραγματική οικονομία, μεταξύ άλλων μέσω των 
κεφαλαιαγορών. 2) στην επίτευξη μιας πιο ολοκληρωμένης 
Οικονομικής και Δημοσιονομικής Ένωσης . Ήδη η έκθεση 
των πέντε Προέδρων αναγνωρίζει τη σύγκλιση προς ανθε-
κτικότερες οικονομικές και κοινωνικές δομές στα κράτη μέλη 
ως ουσιαστικό στοιχείο για την επιτυχία της Οικονομικής και 
Νομισματικής Ένωσης μακροπρόθεσμα. Τα κράτη μέλη θα 
μπορούσαν να ενισχύσουν ήδη υφιστάμενα μέσα, όπως το 
Ευρωπαϊκό Εξάμηνο συντονισμού της οικονομικής πολιτικής 
ή η σύνδεση της χρηματοδοτικής στήριξης από τον προϋ-
πολογισμό της ΕΕ με διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Αλλά 
τα κράτη μέλη θα μπορούσαν επίσης να αποφασίσουν να 
βελτιώσουν την ικανότητα μακροοικονομικής σταθεροποί-
ησης της ζώνης του ευρώ. Το έγγραφο παρουσιάζει αρκετές 
διαφορετικές επιλογές για το θέμα αυτό, τις οποίες η Επιτροπή 
θα εξετάσει. 3) εδραίωση της δημοκρατικής λογοδοσίας και 
ενίσχυση των θεσμών της ζώνης του ευρώ. Για να καταστεί 
ισχυρότερη η Οικονομική και Νομισματική Ένωση, τα κράτη 
μέλη πρέπει να δεχθούν να μοιράζονται περισσότερες αρ-
μοδιότητες και αποφάσεις για θέματα της ζώνης του ευρώ, 
μέσα σε ένα κοινό νομικό πλαίσιο. Αυτό θα ήταν εφικτό μέσω 
των Συνθηκών της ΕΕ και των θεσμών της, μέσω μιας δια-
κυβερνητικής προσέγγισης ή, όπως συμβαίνει σήμερα, με 
συνδυασμό των δύο. Η περαιτέρω πολιτική ολοκλήρωση θα 
μπορούσε να συμπεριλάβει την επανεξέταση της ισορροπίας 
μεταξύ της Επιτροπής και της Ευρωομάδας και θα μπορούσε 
να δικαιολογήσει τον ορισμό ενός/μιας πλήρους απασχόλη-
σης μόνιμου/μόνιμης προέδρου της Ευρωομάδας, καθώς και 
την ενοποίηση της εξωτερικής εκπροσώπησης της ζώνης του 
ευρώ. Η ιδέα ενός δημόσιου ταμείου της ζώνης του ευρώ - 
ενδεχομένως με έναν προϋπολογισμό της ζώνης του ευρώ - 
καθώς και ενός Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου αποτελεί 
επίσης αντικείμενο συζήτησης στον δημόσιο διάλογο, και θα 
μπορούσε να ληφθεί υπόψη σε μεταγενέστερο στάδιο της εμ-
βάθυνσης της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, εντός 
του πλαισίου της ΕΕ.

ΛΕυΚΗ βΙβΛΟΣ: ΤΡΟπΟΙ ΓΙΑ ΜΕΓΑΛυΤΕΡΗ ΕΜβΑΘυΝΣΗ ΤΗΣ ΟΝΕ
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Ακόμα μία θέση έχασε η ελληνική οικονομία στην Πα-
γκόσμια Επετηρίδα Ανταγωνιστικότητας, υποχωρώ-
ντας για το έτος 2017 στην 57η θέση μεταξύ 63 χωρών 
της σχετικής κατάταξης του International Institute for 
Management Development (IMD).
Η νέα πτώση είναι πολύ ανησυχητική, καθώς έρχεται 
σε συνέχεια της περσινής βουτιάς έξι θέσεων, βυ-
θίζοντας κι άλλο τη χώρα μας στους ου ραγούς της 
παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας και αντανακλώντας 
το κλίμα αβεβαιότητας και επενδυτικής άπνοιας που 
έχουν προκαλέσει η ατέρμονη διαπραγμάτευση, η με-
γάλη καθυστέρηση στο κλείσιμο της αξιολόγησης και 
φυσικά η παράταση της ισχύος των capital controls.
Ενδεικτικό της φθίνουσας κατάστασης στην πραγματι-
κή οικονομία είναι το γεγονός ότι, βάσει των ευρημά-
των του διεθνούς ινστιτούτου, η ελληνική οικονομία 
παρουσιάζει τη μεγαλύτερη επιδείνωση στους δείκτες 
«Εγχώρια Οικονομία» (60ή θέση από 54η), «Διεθνές 
Εμπόριο» (40ή από 34η) και «Φορολογική Πολιτική» 
(59η από 55η).
Είναι χαρακτηριστικό, επίσης, ότι το επίπεδο ανταγω-
νιστικότητας της Ελλάδας βρίσκεται πάνω μόνο από 
χώρες όπως η Βενεζουέλα, η Ουκρανία, η Βραζιλία, η 
Μογγολία και η Αργεντινή, ενώ, στον αντίποδα, βρί-
σκεται κάτω από το Καζακστάν (32η), τη Χιλή (35η), 
τις Φιλιππίνες (41η), την Ινδονησία (42η), τη Νότια 
Αφρική (53η), αλλά και τις βαλκανικές Βουλγαρία 
(49η) και Ρουμανία (50ή).
Η χειροτέρευση της θέσης της Ελλάδας στην κατάταξη 
με όρους ανταγωνιστικότητας αποδίδεται στην τριπλή 
επιδείνωση των κατηγοριών δεικτών της «Οικονομι-
κής Αποδοτικότητας», της «Κυβερνητικής Αποτελε-
σματικότητας» και των «Υποδομών». Αναλυτικότερα: 
- Στην κατηγορία των δεικτών της «Οικονομικής Απο-
δοτικότητας», η χώρα μας βρίσκεται στην 61η θέση 
για το 2017, υποχωρώντας κατά τρεις ολόκληρες θέ-
σεις σε σχέση με το 2016.
- Στην κατηγορία των δεικτών της «Κυβερνητικής 
Αποτελεσματικότητας», η Ελλάδα υποχωρεί κατά δύο 
θέσεις, καταλαμβάνοντας επίσης την 61 η θέση και ση-
μειώνοντας επίσης την τρίτη χειρότερη επίδοση.
- Στην κατηγορία των δεικτών της «Επιχειρηματικής 
Αποτελεσματικότητας» καταγράφεται στασιμότητα, 
καθώς η Ελλάδα κατατάσσεται 57η, όπως ακριβώς και 
το 2016.
- Στην κατηγορία των «Υποδομών» σημειώνεται επί-
σης επιδείνωση της κατάταξης της χώρας μας, η οποία 
χάνει μία θέση και βρίσκεται πλέον στην 39η.
Για τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, που 

πΟΣΟ ΚΟΣΤΙζΕΙ Η ΟΙΚΕΙΟΘΕΛΗΣ 
ΑπΟΚΑΛυψΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ

ΟυΡΑΓΟΙ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
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εκπροσωπεί το IMD στη χώρα μας, η πτώση της Ελλά-
δας κατά μία θέση στην Παγκόσμια Επετηρίδα Αντα-
γωνιστικότητας συνιστά ένα ακόμη μήνυμα προς την 
κυβέρνηση για εντατικοποίηση των προσπαθειών προς 
την κατεύθυνση της ανάταξης της οικονομίας της χώρας 
και για τον σχεδίασμά κατάλληλων πολιτικών ενίσχυσης 
της ανταγωνιστικότητας των εγχώριων επιχειρήσεων.
Κατά τον ΣΒΒΕ, οι πέντε κύριες προκλήσεις για τη βελτί-
ωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας 
είναι οι ακόλουθες: 
1. Η επιτάχυνση των ιδιωτικοποιήσεων για την αναπτυ-
ξιακή αξιοποίηση των αποτελεσμάτων από αυτές.
2. Η ενίσχυση της ρευστότητας των επιχειρήσεων του 
ιδιωτικού τομέα, για την υποβοήθηση της λειτουργίας 
τους και για την υλοποίηση επενδύσεων.
3. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός οικονομικού προ-
γράμματος αναπτυξιακής εξισορρόπησης, για την εξα-
σφάλιση της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών.
4. Η θεσμοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης του μετανα-
στευτικού προβλήματος.
5. Η αύξηση των εγχώριων επενδύσεων, μέσω των Συ-
μπράξεων Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
Ο πρόεδρος του ΣΒΒΕ 
«Η οπισθοδρόμηση της ελληνικής οικονομίας σε όρους 
ανταγωνιστικότητας δυστυχώς συνεχίστηκε και για το 
2017. Η χώρα μας κατατάσσεται στην ίδια θέση όπως 
και το 2014, γεγονός που από μόνο του αποδεικνύει την 
αναποτελεσματικότητα των πολιτικών ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας που εφαρμόστηκαν στη χώρα μας 
για την έξοδο από την κρίση» δήλωσε ο πρόεδρος του 
ΣΒΒΕ Αθανάσιος Σαββάκης και πρόσθεσε: «Το υγιές τμή-
μα της οικονομίας μας παραμένει ο ιδιωτικός τομέας της 
οικονομίας, ο οποίος αντέχει, έστω και οριακά, ακόμη 
και μετά τα capital controls, την απουσία ρευστότητας, 
την αδυναμία χρηματοδότησης της δραστηριότητάς 
του και την απίστευτη φοροεπιδρομή των τελευταίων 
ετών. Το μήνυμα από τα αποτελέσματα της φετινής Πα-
γκόσμιας Επετηρίδας Ανταγωνιστικότητας του IMD είναι 
σαφές: επείγουσα αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου 
της οικονομίας, με ισχυροποίηση του μεταποιητικού 
τομέα, για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προ-
ϊόντων». Ο κ. Σαββάκης καλεί το πολιτικό προσωπικό 
της χώρας, έστω την ύστατη ώρα, να υλοποιήσει με 
θάρρος και χωρίς να υπολογίζει το πολιτικό κόστος, τις 
αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και το συνεκτικό εκείνο πλέγ-
μα πολιτικών που θα υποβοηθήσουν έμπρακτα στην 
ανάπτυξη της χώρας, στην υλοποίηση επενδύσεων και 
στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που τόσο πολύ 
έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία.

(Συνέχεια στη σελίδα 14)

 Κατατέθηκε χθες στη Βουλή από την πολιτική ηγεσία 
του υπουργείου Οικονομικών η τροπολογία με την 
οποία παρατείνεται μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 201 7 η προ-
θεσμία για τΗν υπαγωγή στη ρύθμιση οικειοθελούς 
αποκάλυψης φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών 
των άρθρων 57-61 του ν. 4446/2016. Η τροπολογία 
προβλέπει αναπροσαρμογή των κατά περίπτωση πο-
σοστών πρόσθετων φόρων.
Ειδικότερα, οι φορολογούμενοι για τους οποίους δεν 
έχει εκδοθεί εντολή ελέγχου μπορούν να υποβάλλουν 
και μετά τις 31 Μαΐου 2017 και μέχρι τη λήξη της παρα-
ταθείσας προθεσμίας αρχικές ή τροποποιητικές δηλώ-
σεις για την αποκάλυψη μη δηλωθείσας φορολογητέας 
ύλης ετών της περιόδου 2000-2016 και να πληρώσουν 
τους φόρους που αναλογούν προσαυξημένους με πρό-
σθετο φόρο που ορίζεται σε 12% του κύριου φόρου, 
αντί του 10% που ίσχυε έως 31-5-2017. Η ρύθμιση 
αφορά όλες τις φορολογίες (φόρο εισοδήματος, ΦΠΑ, 
φόρους ακίνητης περιουσίας, ΕΝΦΙΑ, φόρους κληρο-
νομιών, δωρεών, γονικών παροχών, φόρους μεταβι-
βάσεων ακινήτων κ.λπ.). Επιπλέον, στη ρύθμιση μπο-
ρούν να υπαχθούν και περιπτώσεις φορολογουμένων 
που δεν υπέβαλαν ή υπέβαλαν ανακριβώς δηλώσεις 
πληροφοριακού χαρακτήρα (δηλώσεις διακοπής 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων, συγκεντρωτικές 
καταστάσεις τιμολογίων κ.λπ.).
Ποσοστό πρόσθετου φόρου 12% επί του κύριου φό-
ρου θα επιβάλλεται και: α) σε περιπτώσεις φορολογου-
μένων για τους οποίους μέχρι την υποβολή των δηλώ-
σεων έχει εκδοθεί και δεν έχει κοινοποιηθεί π εντολή 
ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών του 
άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών (ν. 
4174/2013), καθώς και β) σε περιπτώσεις υποβολής 
δηλώσεων εντός 90 ημερών από την κοινοποίηση 
στον φορολογούμενο της εντολής ή της πρόσκλησης 
παροχής πληροφοριών και εφόσον η σχετική εντολή 
ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής πληροφοριών κοινο-
ποιείται μετά τις 31-5-2017.
Γλιτώνουν 
Οι φορολογούμενοι που θα υποβάλουν τις δηλώσεις 
οικειοθελούς αποκάλυψης θα γλιτώσουν από τυχόν 
πρόστιμα μη υποβολής ή υποβολής ανακριβών δη-
λώσεων καθώς και από πρόσθετους φόρους εκπρό-
θεσμης καταβολής που θα μπορούσαν να φθάσουν 
και μέχρι το 120% τπς αρχικής οφειλής. Θα γλιτώσουν 
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επίσης κι από τυχόν πρόστιμα για πλαστά και εικονικά 
φορολογικά στοιχεία, για μη έκδοση ή ανακριβή έκ-
δοση φορολογικών στοιχείων κ.λπ. Επιπλέον, εάν η 
φοροδιαφυγή η οποία ομολογείται είναι ποινικά κο-
λάσιμη, ο φορολογούμενος δεν θα διώκεται ποινικά.
Εφόσον η εντολή ελέγχου ή η πρόσκληση παροχής 
πληροφοριών έχει κοινοποιηθεί μετά την κατάθεση 
του ν. 4446/2016 στη Βουλή (μετά τα μέσα Δεκεμβρί-
ου 2016) και μέχρι και τις 31-5-2017, και η δήλωση 
υποβάλλεται εντός 90 ημερών από την κοινοποίηση, 
το ποσοστό του πρόσθετου φόρου ανέρχεται σε 10% 
του κύριου φόρου και όχι σε 12%, καθώς η εν λόγω 
κατηγορία φορολογουμένων καταλαμβάνεται από 
την αρχική διάρκεια της ρύθμισης του ν. 4446/2016. 
Εφόσον οι δηλώσεις της εν λόγω κατηγορίας φορολο-
γουμένων υποβληθούν μετά την πάροδο των ενενή-
ντα ημερών, ο πρόσθετος φόρος υπολογίζεται σε 18% 
του κύριου φόρου στην περίπτωση που πριν από την 
υποβολή των δηλώσεων δεν έχει κοινοποιηθεί στον 
φορολογούμενο προσωρινός προσδιορισμός φόρου 
ή προστίμων και σε 36% του κύριου φόρου εάν έχει 
κοινοποιηθεί προσωρινός προσδιορισμός φόρου ή 
προστίμων.
Για τους φορολογούμενους στους οποίους κατά την 
κατάθεση του ν. 4446/2016 στη Βουλή είχε κοινοποι-
ηθεί εντολή ελέγχου ή πρόσκληση παροχής πληρο-
φοριών, τα ποσοστά πρόσθετων φόρων ορίζονται σε 
18% του κύριου φόρου εφόσον πριν από την υποβολή 
της δήλωσης δεν έχει κοινοποιηθεί προσωρινός προσ-
διορισμός φόρου ή προστίμων και 36% του κύριου 
φόρου στην περίπτωση που έχει κοινοποιηθεί. 

Η ΑΘΗΝΑ ΣΤΟ ΣυΜπΑΝ ΤΩΝ 
«ΕξυπΝΩΝ πΟΛΕΩΝ» 
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-32                                                        01/06/2017

Ακούγοντας τον όρο «έξυπνη πόλη», σου έρχεται στο 
μυαλό κάτι σαν το «Her» του Spike Jonze, ένα περι-
βάλλον επιστημονικής φαντασίας.
Έξυπνος φωτισμός, έξυπνη στάθμευση, έξυπνες εφαρ-
μογές, λεωφορεία που ίπτανται και πολίτες με μόνιμα 
καρφιτσωμένο το χαμόγελο στα χείλη - κάτι, τέλος 
πάντων, πολύ μακρινό σε σχέση με αυτό που ζούμε 
σήμερα. Κι όμως, οι τεχνολογίες για τη δραστική βελτί-
ωση της ζωής στην πόλη είναι διαθέσιμες. Για να εκτο-
ξευθεί, ωστόσο, η Αθήνα στο σύμπαν των «έξυπνων 
πόλεων», χρειάζεται πρώτα να λειανθεί το έδαφος, 
να μπουν οι απαραίτητες βάσεις. Αθόρυβα, το σχέ-
διο έχει μπει σε τροχιά. Τα τελευταία χρόνια, ο Δήμος 
Αθηναίων αντλεί πολύτιμη τεχνογνωσία από μεγάλες 
μητροπόλεις του εξωτερικού και κυρίως τη Νέα Υόρκη, 
με στόχο τη βέλτιστη διαχείριση της διαθέσιμης τεχνο-
λογίας και τη διάχυσή της στον δημόσιο χώρο προς 
όφελος του πολίτη. Κάπως έτσι γεννήθηκε η ιδέα για τη 

θέσπιση της θέσης του Chief Digital Officer για πρώτη 
φορά στον Δήμο Αθηναίων, αυτού που θα συντονίζει 
εφεξής τις προσπάθειες.
«Θέμα θέλησης» 
Πρόκειται για τον 40χρονο Κώστα Χαμπίδη, μηχανικό 
και εδώ και χρόνια συνεργάτη του Γιώργου Καμίνη 
στον τομέα του ψηφιακού σχεδιασμού. «Η “έξυπνη 
πόλη” είναι για μένα ένα buzzword», λέει στην «Κ», 
πίνοντας μια πρώτη ρουφηξιά από τον καφέ του. Είναι 
απόγευμα Παρασκευής, έχει πολλή ζέστη και καθόμα-
στε κάπου στη Σκουφά. Ο Κώστας είχε άλλο ραντεβού 
πριν, έχει άλλο ραντεβού μετά, αλλά κάπως έτσι έχει 
διαμορφωθεί η καθημερινότητά του πλέον. «Εννοείται 
πως πιστεύω σε μια πόλη διαδραστική με τους δημό-
τες, τους επισκέπτες, τους εργαζόμενους, αλλά πρέπει 
ως δήμος -και ως χώρα πρώτα να έχουμε λύσει 5-10 
βασικά πράγματα, υπηρεσίες προς τους δημότες, να 
είμαστε συνεπείς ως προς αυτό, να τις παρέχουμε με 
σωστούς όρους και μετά να οραματιστούμε, να σχε-
διάσουμε μεγάλα έργα πληροφορικής, να γίνουμε 
πιο... φανταστικοί. Ένας δήμος, για να είναι συνεπής 
στο κομμάτι της έξυπνης πόλης, θα πρέπει να έχει 
ηλεκτρονικές πληρωμές, να δέχεται και να αποστέλλει 
ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα, πιστοποιητικά, η 
πλειονότητα εάν όχι όλες οι αιτήσεις που ο δημότης 
θέλει να κάνει να γίνονται ηλεκτρονικά, να έχει ανοι-
χτά δεδομένα, να μπορεί ο δημότης χωρίς κόστος να 
βλέπει πως ξοδεύονται τα χρήματά του και να έχει μια 
συγκεντρωμένη πληροφόρηση για τις δραστηριότητες 
του δήμου τις οποίες ο δημότης πληρώνει. Τα περισ-
σότερα από αυτά είναι ελάχιστου κόστους, είναι απλώς 
θέμα θέλησης».
Θέλησης και συντονισμού των υπηρεσιών, διότι, όπως 
σε κάθε μεγάλο (ελληνικό) οργανισμό, έτσι και στον 
δήμο της Αθήνας, σε μεγάλο βαθμό δεν ξέρει η δεξιά τι 
ποιεί η αριστερά. Εκτός από την κεντρική δομή, υπό τη 
σκέπη του δήμου βρίσκονται, μεταξύ άλλων, ο Οργα-
νισμός Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλησης, η Τεχνόπο-
λη, το Δημοτικό Βρεφοκομείο, δηλαδή οι 77 παιδικοί 
σταθμοί, ο 984, το ΚΥΑΔΑ κ.ά. Οι περισσότεροι από 
αυτούς τους φορείς έχουν τα δικά τους τμήματα πλη-
ροφορικής, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι συνεργάζο-
νται με τους υπόλοιπους.
Ο δήμος ως... άνθρωπος 
«Να στο εξηγήσω ως εξής», λέει ο κ. Χαμπίδης. «Aς 
πούμε ότι ο Δήμος Αθηναίων είναι ένας άνθρωπος. 
To Innovathens, που είναι ο Κόμβος Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας της Τεχνόπολης, είναι ένας εξω-
στρεφής τύπος, πολύ κοινωνικός, που βγαίνει έξω 
για ποτό, αλλά αυτή η εξωστρέφεια δεν μεταφέρεται 
σπίτι του, δηλαδή στις εσωτερικές δομές του δήμου. 
Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν φορείς του δήμου 
που δουλεύουν πολύ, αλλά είναι πολύ εσωστρεφείς. 
Έχουν ένα πολύ τακτοποιημένο σπίτι και δουλεύουν 

εκεί, χωρίς κανείς σχεδόν να μαθαίνει τι κάνουν. Ο 
στόχος είναι όλους αυτούς τους διαφορετικούς “χαρα-
κτήρες” και ταχύτητες να τους φέρουμε σε έναν ενιαίο 
βηματισμό - να φέρουμε την καινοτομία μέσα στον 
δήμο και τα πράγματα που κάνει μέσα ο δήμος να τα 
μαθαίνει ο κόσμος». Στόχος, όπως λέει, να ενωθούν 
τα κομμάτια σε ένα κοινό σχέδιο που ήδη εκπονείται, 
«το οποίο θα εκπροσωπήσει τον δήμο στις αντίστοιχες 
δυνάμεις της κοινωνίας, τα πανεπιστήμια, τις startups, 
τους συλλογικούς φορείς της πόλης, όπως τον ΣΕΒ, με 
τους οποίους ο δήμος πρέπει να συνομιλήσει, να πάρει 
τεχνογνωσία και ιδέες».
Βάση για «έξυπνη πόλη» 
Αν μαγικά, αύριο, είχε τη δυνατότητα να αλλάξει ένα 
πράγμα στον Δήμο της Aθήνας, ποιο θα ήταν αυτό; 
«Καλή ερώτηση... Ποιο απ’ όλα; Θα σας πω καλύτερα 
τι ζηλεύω. Ζηλεύω πρότζεκτ που, με την ενθάρρυνση 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, διευκολύνεται η αγορά 
για την ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων μεγάλης 
ταχύτητας. Αυτό θεωρώ ότι είναι η βάση για να μι-
λήσουμε για μια έξυπνη πόλη. Αν δεν έχεις δίκτυο, 
σταθερό και κινητό, δεν μπορείς να αναπτύξετε με 
σωστό τρόπο εφαρμογές. Το άλλο θα ήταν περισσό-
τερη ανοιχτότητα. Η πληροφορία όλο και περισσότερο 
ψηφιοποιείται, τα δεδομένα αυξάνονται ως όγκος, ο 
όγκος αυτός είναι δημόσιο αγαθό που πρέπει να είναι 
ανοιχτό. Η ανοιχτότητα της πληροφορίας ενισχύει τη 
διαφάνεια, τη λογοδοσία και βοηθάει τον δημότη να 
συνδεθεί με τη διοίκηση της πόλης του, να την ελέγχει. 
Εμένα ως δημότη με αφορά πως ένας κάτοικος των 
Αμπελοκήπων συνδέεται με τη διοίκηση της πόλης. Αν 
κάποιος πάει σε σεμινάριο για τις έξυπνες πόλεις, θα 
μάθει για τον έξυπνο φωτισμό, πολλών εκατομμυρί-
ων ευρώ. Είμαι υπέρ του έξυπνου φωτισμού, αλλά αν 
κάποιος δεν μπορεί να εντοπίσει με τρία κλικ το πολύ 
τις παιδικές χαρές της πόλης του ή τις λέσχες φιλίες 
για την τρίτη ηλικία, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι μια 
μάχη του αυτονόητου που πρέπει να δώσουμε και να 
την κερδίσουμε». Ήδη έχουν γίνει βήματα προς αυτή 
την κατεύθυνση. Φέτος, για παράδειγμα, «έτρεξε» για 
πρώτη φορά η ηλεκτρονική εγγραφή στους παιδικούς 
σταθμούς.
«Για εμάς αυτό ήταν ένα έργο πρότυπο γιατί ήταν χα-
μηλού κόστους, υλοποιήθηκε σε 3-4 μήνες και αφορά 
6.000 οικογένειες κάθε χρόνο. Πριν από αυτό, κάποιος 
έπρεπε να μαζέψει τα χαρτιά του να τα πάρει και να 
πάει στα Σεπόλια να τα καταθέσει, να περιμένει σε μια 
αδυσώπητη ουρά να περαστεί η αίτησή του και μετά 
να περιμένει τα αποτελέσματα.
Τώρα το κάνει online, καταγράφεται η αίτησή του 
ηλεκτρονικά, κανείς δεν μπορεί να παρέμβει σε αυτή.
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ΝΕΑ ψυΧΡΟΛΟυΣΙΑ ΓΙΑ ΧΡΕΟΣ ΚΑΙ 
QE ΣΤΗ φΡΑΝΚφΟυΡΤΗ

ΑπΕΡΓΙΑ ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕφΟΡΙΕΣ ΚΑΙ 
ΤΑ ΤΕΛΩΝΕΙΑ

ΕΛΕυΘΕΡΙΑ ΤΟυ ΤυπΟυ 
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-16                                                      01/06/2017

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΣΕΛΙΔΑ 19                                                            01/06/2017

Με άδεια χέρια έφυγε και από τη Φρανκφούρτη ο Ευκλ. 
Τσακαλώτος, καθώς στο τετ α τετ που είχε με τον ισχυ-
ρό άνδρα της ΕΚΤ, Μπενουά Κερέ, επιβεβαιώθηκε ότι ο 
στρατηγικός στόχος της ένταξης στο QE συγκεντρώνει 
ελάχιστες πιθανότητες.
Μετά τις εργασίες του Συνεδρίου του «Economist» με 

θέμα την Ελλάδα και τις πιθανότητες επιστροφής στις 
αγορές, ο Ευκλ. Τσακαλώτος και ο Μπ. Κερέ κλείστη-
καν σε ένα δωμάτιο οι δυο τους, έτσι ώστε να αποφευ-
χθούν οι διαρροές. Βασικό αντικείμενο της συζήτησης 
ήταν η στάση που θα κρατήσει η ΕΚΤ στις πυρετώδεις 
διαβουλεύσεις για το χρέος και ειδικότερα το υπό ποιες 
προϋποθέσεις θα μπορούσε να ανάψει «πράσινο φως» 
για το QE. Σύμφωνα με πληροφορίες, το κλίμα ύστερα 
και από αυτή τη συνάντηση παρέμεινε βαρύ και είναι 
ενδεικτικό το ότι ακόμα και συνήθως αισιόδοξοι Ευρω-
παίοι αξιωματούχοι εμφανίζονταν απογοητευμένοι.
Από την ομιλία του Μπ. Κερέ φάνηκε, άλλωστε, ότι 
η ΕΚΤ δύσκολα θα βγει μπροστά, αν δεν υπάρξει η 
«καθαρότητα» (clarity) στα μέτρα για το χρέος, επιζη-
τώντας, έτσι, στην πραγματικότητα το πιστοποιητικό 
βιωσιμότητας του ΔΝΤ.
Από την πλευρά του, ο Ευκλ. Τσακαλώτος δεν μπόρεσε 
να κρύψει την αμηχανία του για τις αρνητικές εξελίξεις, 
πόσω μάλλον όταν η έκβαση των διαβουλεύσεων δεν 
εξαρτάται στο παραμικρό από κινήσεις τις οποίες μπο-
ρεί να κάνει η Αθήνα.
Παρομοιάζοντας τον εαυτό του με έναν... προπονη-
τή ποδοσφαίρου ο οποίος προετοιμάζει την ομάδα 
του χωρίς να ξέρει πού είναι στημένα τα γκολπόστ, 
ο υπουργός Οικονομικών ζήτησε, κατ’ αρχάς, από το 
ΔΝΤ να αποφασίσει, επιτέλους, τι ακριβώς θέλει να 
κάνει με το ελληνικό πρόγραμμα. Στη συνέχεια, απευ-
θύνθηκε προς τη Γερμανία και την Ολλανδία, οι οποίες 
έθεσαν βέτο για τη συμμετοχή του ΔΝΤ στο πρόγραμ-
μα, ζητώντας να συμβιβαστούν με τις απαιτήσεις του 
Ταμείου, από τη στιγμή που θεωρούν αναγκαία την 
παρουσία του. Το τρίτο μήνυμα ήταν προς την ΕΚΤ, 
καλώντας την, επί της ουσίας, να παίξει τον ρόλο του 
σημαιοφόρου των ευρωπαϊκών θεσμών και να κινηθεί 
αυτόνομα. Το μόνο σίγουρο είναι ότι η σκιά του Β. Σό-
ιμπλε έπεσε βαριά στο συνέδριο. Τη γραμμή του μετέ-
φερε ο Λ. Φελντ, μέλος της αποκαλούμενης Επιτροπής 
των Σοφών της Καγκελαρίας, ο οποίος επανέλαβε ότι η 
Ελλάδα δεν χρειάζεται ελάφρυνση χρέους, αλλά ισχυ-
ρές μεταρρυθμίσεις.
•  Η πρόταση Στουρνάρα για έξοδο στις αγορές
 «Όλοι γνωρίζουμε το γεγονός ότι η ανάκτηση της πρό-
σβασης στις αγορές μετά την ολοκλήρωση του τρέχο-
ντος προγράμματος είναι ο μόνος δρόμος μπροστά. 
Κανείς, ούτε οι εταίροι ούτε η Ελλάδα, δεν έχουν διάθε-
ση για ένα ακόμα μνημόνιο». Με αυτή τη φράση ο δι-
οικητής της Τράπεζας της Ελλάδας ούτε λίγο ούτε πολύ 
προειδοποίησε ότι αν δεν υπάρξει «καθαρό» μονοπάτι 
για την επόμενη ημέρα, η χώρα θα πρέπει να στηριχθεί 
πάλι σε νέα χρηματοδότηση από τους Ευρωπαίους για 
να σταθεί στα πόδια της, κάτι που δεν είναι καθόλου 
βέβαιο. Μιλώντας στο συνέδριο του «Economist», 
ο Γ. Στουρνάρας κάλεσε τους Ευρωπαίους και τους 
«θεσμούς» -δηλαδή το ΔΝΤ- να αναλάβουν δράση με 

Δεν γλιτώνουμε μόνο χρόνο και κόπο από τόσες χι-
λιάδες ανθρώπους, αλλά ενισχύουμε τη διαφάνεια». 
Ο Δήμος Αθηναίων επίσης παρέχει 55 ηλεκτρονικές 
υπηρεσίες μέσα από το κέντρο ηλεκτρονικής εξυπηρέ-
τησης, μια ακόμα χαμηλού προφίλ υπηρεσία, που δεν 
έχει πολυδιαφημιστεί. Αυτές τις ημέρες ολοκληρώνε-
ται και η ψηφιακή υπογραφή, δηλαδή όλα τα έγγραφα 
μέσα στον δήμο θα υπογράφονται ψηφιακά από τους 
υπαλλήλους, δεν θα υπάρχει χειρόγραφη υπογραφή.
Κατάρτιση υπαλλήλων
 Για τον σκοπό αυτόν έχουν εκπαιδευτεί 1.500 εργα-
ζόμενοι, ώστε όλη η αλυσίδα εγγράφων μέχρι τον δή-
μαρχο να υπογράφονται ψηφιακά. Ο δήμος θα δέχεται 
και ψηφιακά υπογεγραμμένα έγγραφα από τους δημό-
τες. «Αυτό το έργο υλοποιήθηκε με δικές μας δυνάμεις, 
εσωτερικές, και είμαστε πολύ περήφανοι γι’ αυτό. Θα 
πάψει πια αυτή η διακίνηση εγγράφων που τυπώνο-
νταν και πήγαιναν χέρι με χέρι».
Από πέρυσι τον Δεκέμβριο λειτουργεί και η online εγ-
γραφή στις δωρεάν ξεναγήσεις του ΟΠΑΝΔΑ.
«Μέχρι τώρα, κάποιος για να γραφτεί έπρεπε να πάρει 
τηλέφωνο, να το σηκώσει μια κυρία, να σημειώσει το 
όνομά του σωστά κ.λπ. Η online εγγραφή πήρε λίγες 
εβδομάδες να κατασκευαστεί και αφορά πολλούς χι-
λιάδες που τηλεφωνούσαν και βούιζε. Τώρα θα ανοίξει 
πάλι για τις εκδηλώσεις του Εθνικού Κήπου, ενώ πολύ 
σύντομα θα έχουμε και ηλεκτρονικές εγγραφές στα κο-
λυμβητήρια. Θα βλέπεις online τον λογαριασμό σου, 
τις επισκέψεις σου».
Από τον Φεβρουάριο του ΄15 επίσης έχει εγκατασταθεί 
στον δήμο ένα project management tool, το οποίο πα-
ρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο 50 επιλεγμένα έργα, 
την πορεία και την εξέλιξή τους, παράγοντας αναφο-
ρές σε εβδομαδιαία βάση για τον δήμαρχο. «Αυτό το 
πρόγραμμα δεν είχε στόχο απλώς την παρακολούθηση 
των έργων, αλλά κυρίως τη συνεργασία μεταξύ των 
υπηρεσιών. Για πρώτη φορά με αυτό το έργο κατάλα-
βαν οι αρμόδιοι ότι δεν χρειάζεται να είναι φοβικοί στο 
να μοιράζονται τη δουλειά που κάνουν με άλλους. Το 
πιο κομβικό στη δημόσια διοίκηση είναι το να μιλούν 
μεταξύ τους τα τμήματα και οι διευθύνσεις. Έτσι περ-
νάμε σε μία νέα κουλτούρα επιμερισμού της πληροφο-
ρίας και της ευθύνης».

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία κατέρχονται σήμερα 
εφοριακοί, τελωνιακοί και υπάλληλοι του υπουργείου 
Οικονομικών, γεγονός που συνεπάγεται ταλαιπωρία των 
φορολογούμενων που εξυπηρετούνται από τις αντίστοι-
χες υπηρεσίες.
“Είμαστε επιστήμονες, όχι σούπερ ήρωες” αναφέρει στη 
“Μ” ο πρόεδρος του συλλόγου εφοριακών Θεσσαλονί-
κης Μιχάλης Κούπκας, αναφερόμενος στους μεγάλους 
στόχους που θέτει η πολιτική και υπηρεσιακή ηγεσία ως 
προς τους φορολογικούς ελέγχους, στόχοι που τίθενται με 
μεγάλη καθυστέρηση κάθε χρόνο και αν δεν επιτευχθούν, 
οι εφοριακοί κινδυνεύουν να αντιμετωπίσουν ποινικές 
και αστικές ευθύνες.
Επιπλέον, οι εφοριακοί κάνουν λόγο για εμπαιγμό των 
νέων και παλαιότερων συναδέλφων τους, για τους οποί-
ους εκκρεμεί αδικαιολόγητα η μισθολογική εξομοίωση.

αποφασιστικό και τολμηρό τρόπο.
«Οι αγορές, από τις οποίες θα χρειαστεί να δανειστεί η 
Ελλάδα το καλοκαίρι του 2018, απαιτούν να μάθουν 
από τώρα εάν το χρέος θα είναι βιώσιμο ή όχι» τόνισε 
ο κεντρικός τραπεζίτης, ο οποίος στο περιθώριο του 
συνεδρίου, σε «πηγαδάκια» με εκπροσώπους ξένων 
μέσων ενημέρωσης, εμφανίστηκε συγκρατημένα αι-
σιόδοξος ότι θα βρεθεί λύση μέσα στις επόμενες δύο 
εβδομάδες.
Αναπτύσσοντας το σκεπτικό του, ο Γ. Στουρνάρας 
εξήγησε στους παριστάμενους επενδυτές και επιχει-
ρηματίες ότι ο επιδιωκόμενος ενάρετος κύκλος για την 
ελληνική οικονομία θα ανοίξει με αυτά τα μέτρα για το 
χρέος, τα οποία θα επιτρέψουν ακολούθως την ένταξη 
στο QE, την πρόσβαση στις αγορές, την πλήρη άρση 
των capital controls και τελικά την επιστροφή στην 
κανονικότητα.
Παρουσιάζοντας, δε, τα σενάρια εργασίας που έχει 
εκπονήσει η ΤτΕ, ο Γ. Στουρνάρας επέμεινε ότι είναι 
δυνατόν να μειωθούν τα πλεονάσματα στο 2% από 
το 2021 και μετά, καθώς με την επιμήκυνση της μέ-
σης περιόδου ωρίμανσης των δανείων του EFSF κατά 
μόλις 8,5 έτη έχουμε το ίδιο ακριβώς αποτέλεσμα με 
διατήρηση των πλεονασμάτων στο 3,5% για μία δε-
καετία, με αποτέλεσμα να χρειάζονται μόνο κάποιες 
περαιτέρω παρεμβάσεις για να υποχωρήσουν οι κα-
θαρές δανειακές ανάγκες κάτω από το 20% του ΑΕΠ 
μακροπρόθεσμα.


