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N E W S L E T T E R

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προσφυγή του ΤΕΕ και των μηχανικών 
στο ΣτΕ κατά του ασφαλιστικού νόμου 
και των νέων ασφαλιστικών εισφορών

Γ. Στασινός: Το Συμβούλιο της Επικρατείας να κρίνει  
αν η κυβέρνηση μπορεί να δημεύει τον κόπο των μηχανικών

Στο Συμβούλιο της Επικρατείας προσέφυγε χθες το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και οι διπλωματούχοι 
μηχανικοί κατά του νέου ασφαλιστικού νόμου, κα-
θώς η εφαρμογή του παραβιάζει σωρεία διατάξεων 
και αρχών τόσο του Ελληνικού Συντάγματος όσο 
και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του 
Ανθρώπου. Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση της 
Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, το Επιμελητήριο ως 
ΝΠΔΔ, εκπροσωπώντας το σύνολο των διπλωματού-
χων μηχανικών και του τεχνικού κόσμου της χώρας, 
κατέθεσε τρεις αιτήσεις ακυρώσεως στο Συμβούλιο 
της Επικρατείας κατά των αποφάσεων του Υφυπουρ-
γού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης για την εφαρμογή του νόμου 4387/2016 
για το νέο Ασφαλιστικό σύστημα και τον τρόπο υπο-
λογισμού των εισφορών που προβλέπονται. Στο Συμ-
βούλιο της Επικρατείας μαζί με το ΤΕΕ προσφεύγουν 
ατομικά και τέσσερις  διπλωματούχοι μηχανικοί που 
καλύπτουν όλο το ηλικιακό εύρος και τις ενασχολή-
σεις των διπλωματούχων μηχανικών, οι οποίοι έχουν 
σημαντική παρουσία στα κοινά του επαγγέλματος. 
Συγκεκριμένα, κοινή με το ΤΕΕ αίτηση ακυρώσεως 
κατέθεσαν στο ΣτΕ οι Αντώνης Πρωτονοτάριος (πάνω 
από 35 έτη ασφάλισης), Άννα Μελανίτου (20-35 έτη 
ασφάλισης), Γιάννης Μαχίκας (5-20 έτη ασφάλισης) 
και Γιάννης Ξιφαράς (0-5 έτη ασφάλισης). 

-Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλω-
σε σχετικά: «Η εφαρμογή του νέου ασφαλιστικού 
νόμου επιβεβαιώνει τις αντιρρήσεις που εκφράσαμε 
επί 14 μήνες τώρα. Η κυβέρνηση δεν μας άκουσε. Το 
νέο ασφαλιστικό καταστρέφει ολόκληρο τον τεχνικό 
και επιστημονικό κόσμο της χώρας. Οι πρωτοφανείς 
σε ύψος ασφαλιστικές εισφορές, σε συνδυασμό με 
τις φορολογικές επιβαρύνσεις, δημεύουν το εισόδη-
μα του καθενός μας. Δεν θα τους αφήσουμε. Προ-
σφεύγουμε στη δικαιοσύνη ενάντια στην εφαρμογή 
αυτού του κατασταστροφικού νόμου. Το Συμβούλιο 
της Επικρατείας πρέπει να κρίνει, εν ονόματι της δι-
καιοσύνης, αν η κυβέρνηση μπορεί να δημεύει τον 
κόπο των μηχανικών, των Ελλήνων επιστημόνων. 
Θα συνεχίσουμε τον αγώνα κατά του νέου νόμου 
με κάθε νόμιμο τρόπο. Δεν θα τους αφήσουμε να 

μας τελειώσουν». Το ΤΕΕ και οι μηχανικοί στις αιτή-
σεις ακυρώσεως προς το ΣτΕ υποστηρίζουν ότι το 
Υπουργείο παραβαίνει τις διατάξεις του Συντάγματος 
και ιδίως:

• την αρχή της ισότητας 

• την ισότητα στα δημόσια βάρη 

• το δικαίωμα στην επαγγελματική ελευθερία.

Ακόμη υποστηρίζεται ότι οι υπουργικές αποφάσεις 
παραβιάζουν διατάξεις αυξημένης τυπικής ισχύος 
που αναφέρονται:

• στην αρχή της νομιμότητας του φόρου,

• στην αρχή της ασφάλειας δικαίου, 

• στην αρχή της βεβαιότητας και της προβλεψιμότη-
τας του φόρου.

Ακόμη υποστηρίζεται ότι οι αποφάσεις του Υπουργεί-
ου είναι αόριστες ως προς τον ακριβή τρόπο προσδι-
ορισμού του ασφαλιστέου εισοδήματος. Επιπλέον οι 
αποφάσεις χαρακτηρίζονται από την έλλειψη ειδικής 
και εμπεριστατωμένης επιστημονικής αναλογιστικής 
μελέτης. Ακόμη στις αιτήσεις ακυρώσεως προς στο 
ΣτΕ υποστηρίζεται ότι το Υπουργείο με τις συγκεκρι-
μένες αποφάσεις έχει προχωρήσει σε υπέρβαση της 
παρασχεθείσας εξουσιοδοτήσεως από το νόμο.

Σύμφωνα με το ΤΕΕ και τους προσφεύγοντες διπλω-
ματούχους μηχανικούς, οι υπουργικές αποφάσεις 
θίγουν:

• το δικαίωμα στην προστασία της ιδιοκτησίας

• την αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου και την 
προστασία θεμελιωδών δικαιωμάτων

• την αρχή της αναλογικότητας

• τον σεβασμό και την προστασία της αξίας του αν-
θρώπου, που αποτελούν την πρωταρχική υποχρέω-
ση της Πολιτείας.

Ακόμη το ΤΕΕ και οι διπλωματούχοι μηχανικοί υπο-
στηρίζουν στην αίτηση ακυρώσεως ότι οι υπουργικές 
αποφάσεις παραβιάζουν, παράλληλα με τις διατάξεις 
του Συντάγματος και τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής 
Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και ιδίως 
την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων αλλά και 
της προστασίας της ιδιοκτησίας.

«Θα συνεχίσουμε τον 
αγώνα κατά του νέου 
νόμου με κάθε νόμιμο 
τρόπο. Δεν θα τους 
αφήσουμε να μας 
τελειώσουν» τονίζει 
στη δήλωση του ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ.

ΣΗΜΕΡΑ

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

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

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

•  Προσφυγή του ΤΕΕ και των μηχανικών στο ΣτΕ κατά 
του ασφαλιστικού νόμου και των νέων ασφαλιστικών 
εισφορών. -Γ. Στασινός: Το Συμβούλιο της Επικρατείας 
να κρίνει αν η κυβέρνηση μπορεί να δημεύει τον κόπο 
των μηχανικών (σελ 1) 

•  Στη δημοσιότητα το σχέδιο ΠΔ των χρήσεων γης. Τι 
λέει το ΥΠΕΝ (σελ 3)

•  Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους ηλεκτρονικούς 
διαγωνισμούς του ΕΣΗΔΗΣ ανακοίνωσε η ΠΕΣΕΔΕ 
(σελ 3) 

•  Από μηδενική βάση οι διαπραγματεύσεις  κυβέρνη-
σης- δανειστών για τα ενεργειακά θέματα (σελ 4) 

•  Προοπτικές συνεργασίας της ΔΕΗ με κινεζική 
τράπεζα για ενεργειακά έργα σε Ελλάδα και Βαλκάνια 
(σελ 4) 

•  Να μην συνυπολογιστούν στο χρέος και στο έλλειμμα 
οι δημόσιες δαπάνες για ενεργειακή απόδοση ζήτησε 
ο ΥΠΕΝ (σελ 5) 

•  Εγκρίθηκε κοινοπρακτικό δάνειο 200 εκατ. ευρώ στη 
ΔΕΗ (σελ 5) 

•  Τρία χρόνια πίσω πάει η μεγάλη διασύνδεση της 
Κρήτης, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ (σελ 5)

•  Συνάντηση του Πρωθυπουργού με το Προεδρείο της 
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών (σελ 7) 

•  Μειώθηκαν κατά 1,5 δις ευρώ οι καταθέσεις τον 
Ιανουάριο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος 
(σελ 7) 

•  Η ιδιωτική οικονομία έχει μεγάλη ανάγκη τη διαμόρ-
φωση ενός σταθερού περιβάλλοντος τονίστηκε σε 
εκδήλωση του Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικού Επι-
μελητηρίου και της Επιτροπής Ανταγωνισμού (σελ 8) 

•  Οι τεχνολογίες Li-Fi και Blockchain στο επίκεντρο της 
διεθνούς έκθεσης Mobile World Congress (σελ 9) 

•  Ευρωπαϊκά βραβεία ύψους 150 000 ευρώ για την 
κοινωνική καινοτομία (σελ 10) 

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ 13 ) 

•  Αποκόμματα τύπου (σελ 14-15) 

 Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές 
ειδήσεις.



Ημερίδα με θέμα: «Ψηφιακές Πολιτικές για 
το Ανθρώπινο Κεφάλαιο και την Ανάπτυξη», 
διοργανώνει το Ελληνικό Φόρουμ για το Ψηφιακό 
Μέλλον, ένα ευρύ δίκτυο δημόσιου προβλημα-
τισμού και διαλόγου για τις ψηφιακές εξελίξεις 
στη χώρας μας, σε συνεργασία με το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και υπό την αιγίδα 
του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Η ημερίδα θα 
πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017, 
στο Αμφιθέατρο του ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα, με 
ώρα έναρξης 11.30 πμ. 
Κεντρικές αξίες του Ελληνικού Φόρουμ για το 
Ψηφιακό Μέλλον είναι η εθνική συναντίληψη, 
συνεννόηση και συνευθύνη για το ψηφιακό μέλλον 
της χώρας, όπως επίσης και για μια ψηφιακή 
πολιτική που θα ενισχύει τη συλλογική ευφυία, 
τη βιωσιμότητα, την ανθεκτικότητα, την κοινωνική 
εμπιστοσύνη, την αλληλεγγύη και την ψηφιακή 
καινοτομία και ευημερία, στο πλαίσιο ενός ευρύ-
τατου ανοιχτού διαλόγου με τους πολίτες και την 
Κοινωνία Πολιτών. 
Η ημερίδα απευθύνεται στο ευρύ κοινό, με κύριο 
σκοπό τη δημόσια συζήτηση των στόχων, των 
περιεχομένων, των δράσεων και των εργαλείων 
της ψηφιακής πολιτικής σε όλους τους τομείς 
της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Στο 
επίκεντρο της συζήτησης θα τεθούν οι σχέσεις 
μεταξύ ψηφιακής καινοτομίας, ανάπτυξης, με-
ταρρυθμίσεων και δημοκρατίας, αλλά και μεταξύ 
Δημόσιων Αρχών και ιδιωτικού τομέα. Διακεκρι-
μένοι ομιλητές από τον χώρο της επιστήμης, της 
τεχνολογίας, των επιχειρήσεων και της πολιτικής 
θα παρουσιάσουν τις απόψεις τους, προκειμένου 
να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα.

Η ημερίδα διαιρείται σε έξι θεματικές ενότητες:
•Ψηφιακή εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στη 
διδασκαλία που βασίζεται σε παιχνίδια σοβαρού 
σκοπού (seriousgames)
•Ψηφιακή υγεία, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποβο-
ηθούμενη διαβίωση (AssistedLiving) υπερηλίκων 
& χρονίως πασχόντων
•Ψηφιακή δημοκρατία, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και την ανοικτή/ελεύ-
θερη πρόσβαση σε δημόσιες βάσεις δεδομένων
•Ψηφιακός εθισμός, με ιδιαίτερη έμφαση στα κάθε 
λογής και είδους ηλεκτρονικά τυχερά παιχνίδια
•Ψηφιακό δίκαιο, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα 
πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικού 
απορρήτου κλπ.
•Ψηφιακά ΜΜΕ, με ιδιαίτερη έμφαση στα χα-
ρακτηριστικά και τη δυναμική του αναδυόμενου 
μιντιακού τοπίου.
Η εκδήλωση συνδιοργανώνεται από το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας, την Ένωση Μηχανικών 
Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας, την 
Ακαδημία Ψηφιακού Πολίτη, την Ελληνική Εται-
ρεία Μελέτης της Διαταραχής του Εθισμού στο 
Διαδίκτυο, την Κοινότητα Διαλόγου Σύνθεσις, την 
Ένωση Ελλήνων Φυσικών, σε συνεργασία με το 
Εργαστήριο Δημοσιογραφικών Σπουδών και Επι-
κοινωνιακών Εφαρμογών (Τμήμα ΕΜΜΕ, ΕΚΠΑ) 
και το Κέντρο Ψυχο-Κοινωνιολογικής Έρευνας της 
Διακυβέρνησης των Δυνητικών Κοινοτήτων (Ερευ-
νητικό Κέντρο ΩΜΕΓΑ, Πάντειο Πανεπιστήμιο).
Οι εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για συμμετοχή στην 
ημερίδα και για βεβαιώσεις παρακολούθησης 
μπορούν να αποσταλούν στο email: sinthesis.eu@
gmail.com.  
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

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

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 2ο Συνέδριο Γεωγραφικών Πληρο-
φοριακών Συστημάτων και Χωρικής Ανάλυσης στη 
Γεωργία και στο Περιβάλλον 
ΑΘΗΝΑ

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

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης, 
Πράσινο Ταμείο-Greek LIFE 
Task Force

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

CSR HELLAS, Συμβούλιο 
ΣΕΒ

4
Μαρτίου

2017

25-26
Μαΐου
2017

2
Μαρτίου

2017

   Η Ένωση Διπλωματούχων Ελληνίδων Μηχανι-
κών –ΕΔΕΜ, διοργανώνει στις 8 Μαρτίου 2017 και με 
αφορμή τη Διεθνή Ημέρα της  Γυναίκας, εκδήλωση με 
θέμα: «Επαγγελματικές πορείες Γυναικών Μηχανικών: 
Αισιοδοξία στην κρίση».  Οι εργασίες της εκδήλωσης –
που θα ξεκινήσουν στις 5 το απόγευμα- θα περιλαμβάνει 
βιωματικές ομιλίες γυναικών μηχανικών από διάφορες 
ειδικότητες και τομείς απασχόλησης για την επαγγελμα-
τική τους πορεία ως σήμερα και πως βλέπουν το μέλλον. 
Η εκδήλωση θα συνεχιστεί με συζήτηση κατά ομάδες 
ειδικοτήτων, όπου οι ομιλήτριες θα είναι διαθέσιμες για 
περαιτέρω συζήτηση με τις συμμετέχουσες. Η εσπερίδα 
θα πραγματοποιηθεί στο Αμφιθέατρο Πολυμέσων της 
Βιβλιοθήκης στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου. Η 
συμμετοχή είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται εγγραφή με 
ηλεκτρονικό μήνυμα στο e-mail: edem@tee.gr, όπου 
θα αναφέρεται ονοματεπώνυμο, ειδικότητα ή σχολή 
φοίτησης.  Πληροφορίες: www.edem-net.gr
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Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

 «Ψηφιακές Πολιτικές για το Ανθρώπινο Κεφάλαιο  
και την Ανάπτυξη»
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«Επαγγελματικές πορείες 
Γυναικών Μηχανικών»
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι παρατείνει την προθεσμία 
ένταξης στο Πρόγραμμα «Δεύτερη Ευκαιρία» έως 
την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017. Αναλυτικότερα, όσοι 
πελάτες είχαν ρυθμίσει την οφειλή τους εντασσόμενοι 
στο Πρόγραμμα των 36 δόσεων αλλά στην πορεία δεν 
μπόρεσαν να ανταποκριθούν και η ρύθμιση διακόπη-
κε, θα έχουν ευκαιρία επανένταξης στο πρόγραμμα, 
συμπεριλαμβάνοντας και το τρέχον ποσό της οφειλής 
τους, με σχετική αίτηση μέχρι και τις 03.03.2017.

Παράταση «Δεύτερης  
Ευκαιρίας» από τη ΔΕΗ 

Δόθηκε χθες στη δημοσιότητα σχέδιο του Προεδρι-
κού Διατάγματος με τίτλο «Κατηγορίες και περιε-
χόμενο χρήσεων γης». Σε άτυπη ενημέρωση, που 
διένειμε το υπουργείο προς τους διαπιστευμένους 
δημοσιογράφους σημειώνεται ότι «το σχέδιο του 
Προεδρικού Διατάγματος προσδιορίζει το εύρος 
και περιεχόμενο των κατηγοριών χρήσεων γης, που 
εφαρμόζονται σε περιοχές που καλύπτονται από 
πολεοδομικά σχέδια (ΓΠΣ/ ΣΧΟΟΑΠ, Τοπικά και 
Ειδικά Χωρικά Σχέδια), αντικαθιστώντας το Κεφ. Β 
του νόμου 4269/2014 που καταργήθηκε το 2016». 
Στο ίδιο κείμενο αναλυτικά σημειώνεται ότι:  «Με 
το νέο σχέδιο ΠΔ, αντιμετωπίζονται τα προβλήματα 
που δημιούργησε ο νόμος 4269/2014 και προσαρ-
μόζονται στη σύγχρονη πραγματικότητα οι προβλέ-
ψεις του Προεδρικού Διατάγματος της 23/2/1987 
(Δ’ 166) ενώ επαναφέρεται η κανονικότητα ως προς 
τον προληπτικό έλεγχο νομιμότητας από το ΣτΕ των 
κατηγοριών χρήσεων γης,. Προφανώς ένα θεσμικό 
πλαίσιο που διαμορφώθηκε προ 30 ετών δεν μπο-
ρεί να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες προκλήσεις 
και νέες ανάγκες. Λαμβάνοντας, όμως, αφορμή από 
το γεγονός αυτό, ο ν.4269 διαμόρφωσε ένα θεσμικό 
πλαίσιο που ουσιαστικά καταργούσε τον πολεοδο-
μικό σχεδιασμό και επέβαλε οριζόντιες ρυθμίσεις, 
χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι τοπικές ιδιαιτερό-
τητες, περιορίζοντας έτσι τα περιθώρια παρέμβασης 
των τοπικών κοινωνιών. Στο όνομα ενίσχυσης της 
επιχειρηματικότητας, ο τότε νομοθέτης προχώρησε 
σε ουσιαστική ακύρωση των κατηγοριών κυρίως 
της «αμιγούς κατοικίας» αλλά και της «γενικής κα-
τοικίας», μέσω της διεύρυνσης των επιτρεπόμενων 
σε αυτές ειδικών χρήσεων και της εισαγωγής της 
κατηγορίας χρήσης «κύριο οδικό δίκτυο». Πολιτική 
που ενίσχυε την περαιτέρω επιβάρυνση των περι-
οχών κατοικίας, καθώς και την παρόδια δόμηση 
και ανάπτυξη γραμμικών κέντρων, εντείνοντας έτσι 
τα ήδη υφιστάμενα, στις ελληνικές πόλεις, προ-
βλήματα στάθμευσης, θορύβου, κυκλοφοριακής 
συμφόρησης κτλ. Τα προβλήματα αυτά έρχεται να 
θεραπεύσει το νέο Προεδρικό Διάταγμα. Σε αυτό 

προβλέπονται 15 γενικές κατηγορίες χρήσεων γης, 
οι οποίες καλύπτουν τον αστικό και αγροτικό χώρο, 
σε αντιστοιχία με το πεδίο εφαρμογής των πολεο-
δομικών σχεδίων. Οι νέες γενικές κατηγορίες χρή-
σεων που εισάγονται αφορούν τόσο στην προώθη-
ση υποδοχέων για την εγκατάσταση παραγωγικών 
δραστηριοτήτων αιχμής (Τεχνολογικό Πάρκο) και 
στη συγκέντρωση αστικών υποδομών και άλλων 
ιδιαίτερων χρήσεων, όσο και στην προστασία της 
γεωργικής γης (Αγροτική χρήση) και του φυσικού 
και πολιτιστικού περιβάλλοντος (Περιοχές Προ-
στασίας). Η νέα κατηγορία της αποκλειστικής κα-
τοικίας αφορά μόνο τις υφιστάμενες περιοχές που 
έχουν ως αποκλειστική χρήση την κατοικία, βάσει 
των ειδικών διαταγμάτων που τις διέπει. Κάθε μία 
από τις γενικές κατηγορίες περιλαμβάνει συγκε-
κριμένες επιτρεπόμενες ειδικές χρήσεις, οι οποίες 
έχουν εμπλουτιστεί ώστε να αποτυπωθεί το εύρος 
τόσο των αλλαγών στον σύγχρονο τρόπο ζωής, όσο 
και των κοινωνικο-οικονομικών δραστηριοτήτων, 
που ο αστικός και εξωαστικός χώρος καλούνται να 
ικανοποιήσουν. Βασική αρχή για την ανάμιξη των 
ειδικών χρήσεων, που περιλαμβάνονται στις επιμέ-
ρους γενικές κατηγορίες, αποτελεί η διατήρηση του 
αμιγούς πολεοδομικού χαρακτήρα κάθε γενικής 
χρήσης ο οποίος, όμως, εμπλουτίζεται με συμπλη-
ρωματικές και συμβατές με αυτόν δραστηριότητες 
και λειτουργίες. Μεταξύ των νέων ειδικών χρήσεων 

που εισάγει το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος πε-
ριλαμβάνονται: 1) τα πράσινα σημεία και οι γωνιές 
ανακύκλωσης που αποτελούν βασικά εργαλεία υλο-
ποίησης του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Απορ-
ριμμάτων, 2) η αστική γεωργία – λαχανόκηποι που 
επιτρέπουν την καλλιέργεια στις πόλεις γεωργικών 
προϊόντων για ατομική κατανάλωση, 3) οι εγκα-
ταστάσεις υποδοχής και φιλοξενίας μεταναστών/ 
προσφύγων ως αναγκαίες δομές για τη διαχείριση 
της προσφυγικής κρίσης, 4) οι αγροτικές εκμε-
ταλλεύσεις ως βασική παραγωγική δραστηριότητα 
στην ύπαιθρο. Σε αντίθεση με τον ν. 4269/2014, οι 
οικισμοί καταργούνται ως γενική κατηγορία χρήσης 
ωστόσο, στο άρθρο 17 προβλέπεται ένα εύρος ειδι-
κών χρήσεων που επιτρέπεται να εγκατασταθούν σε 
οριοθετημένους οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο 
από 2.000 κατοίκους μέχρι την ολοκλήρωση του πο-
λεοδομικού σχεδιασμού. Τέλος, με τις μεταβατικές 
διατάξεις: 1) διατηρείται η ευελιξία προσαρμογής, 
κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, του περιεχομέ-
νου των γενικών κατηγοριών χρήσεων στις τοπικές 
ιδιαιτερότητες και ανάγκες, 2) προβλέπονται οι όροι 
εφαρμογής των περιορισμών και εξειδικεύσεων 
στα προβλεπόμενα μεγέθη εκμετάλλευσης των ει-
δικών κατηγοριών χρήσεων, και 3) προβλέπονται 
οι διαδικασίες έγκρισης, αναθεώρησης και τροπο-
ποίησης εγκεκριμένων ΓΠΣ/ΣΧΟΟΑΠ ως προς τον 
καθορισμό χρήσεων γης».

Δόθηκε χθες στη δημοσιότητα το σχέδιο ΠΔ των χρήσεων γης.  
Τι λέει άτυπη ενημέρωση του ΥΠΕΝ 

Η ΠΕΣΕΔΕ ανακοίνωσε  την έναρξη εκπαιδευτικών σεμιναρί-
ων για τα Μέλη της, για την χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρο-
νικών διαγωνισμών του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Ειδικότερα σε σχετική 
ανακοίνωση την οποία υπογράφουν ο πρόεδρος Γιώργος 
Γάγαλης και ο γενικός γραμματέας Ευάγγελος Γαλάνης η 
ΠΕΣΕΔΕ,  απευθυνόμενη προς τα μέλη της σημειώνει ανα-
λυτικά ότι: «Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, Σύμφωνα  με τα 
προβλεπόμενα στον ν4412/2016, ήδη από την 18η Απριλίου 
2017 θα ξεκινήσει η διενέργεια των διαγωνισμών έργων με 
ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
(https://ebs.eprocurement.gov.gr ) που λειτουργεί με μέρι-
μνα της Γ.Γ. Εμπορίου. Η πλατφόρμα λειτουργεί ήδη για δι-
αγωνισμούς προμηθειών και υπηρεσιών άνω των 60.000€, 
ενώ η έναρξη ηλεκτρονικών διαγωνισμών έργων άνω των 
60.000€, θα ξεκινήσει από την 18η Απριλίου 2017. Η ΠΕΣΕ-
ΔΕ ήδη από το 2015 έχει ολοκληρώσει ανά την Ελλάδα, έναν 
ευρύ κύκλο ενημερωτικών εκδηλώσεων για τους ηλεκτρονι-
κούς διαγωνισμούς, με αξιόλογους εισηγητές και σημαντική 
συμμετοχή. Με την παρούσα ανακοινώνουμε στα Μέλη της 
ΠΕΣΕΔΕ, ότι ξεκινά κύκλος εκπαιδευτικών σεμιναρίων για 
την χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., τα οποία μπο-

ρούν να παρακολουθήσουν δωρεάν όλα τα ταμιακά ενήμερα 
Μέλη των Συνδέσμων της ΠΕΣΕΔΕ. Τα σεμινάρια θα πραγ-
ματοποιούνται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας τηλεδι-
ασκέψεων της ΠΕΣΕΔΕ, με εκπαιδευτές τους κκ Σταμούλη 
Μπιτλή, ηλεκ/κό μηχ/κό και Κυριάκο Ποντικέα ηλεκ/κό, με 
δυνατότητα δοκιμών από τους συμμετέχοντες, σε πραγματι-
κό χρόνο και πραγματικές συνθήκες υποβολής προσφοράς 
στην πλατφόρμα του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά 
προτεραιότητας, σύμφωνα με τις αιτήσεις συμμετοχής, οι 
οποίες μπορούν να υποβάλλονται μέσα από την ιστοσελίδα 
της ΠΕΣΕΔΕ www.pesede.gr, ή ακολουθώντας τον σύν-
δεσμο: http://seminariaeshdhs.pesede.gr  Στην 
παραπάνω αίτηση συμμετοχής θα βρείτε όλες τις διαθέσιμες 
ημερομηνίες, από τις οποίες μπορείτε να κάνετε την επιλογή 
Σας. Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια μπορούν να παρακολουθή-
σουν και μη Μέλη της ΠΕΣΕΔΕ, καταβάλλοντας ωστόσο ως 
κόστος συμμετοχής 70€ και με την προϋπόθεση ύπαρξης 
κενών θέσεων στην αντίστοιχη συνεδρία. Παρακαλούνται τα 
Προεδρεία των Συνδέσμων της ΠΕΣΕΔΕ, να ενημερώσουν τα 
Μέλη τους, για την δυνατότητα της δωρεάν συμμετοχής στα 
εκπαιδευτικά σεμινάρια της ΠΕΣΕΔΕ».

Εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους ηλεκτρονικούς διαγωνι-
σμούς του ΕΣΗΔΗΣ από την ΠΕΣΕΔΕ



Από μηδενική βάση οι διαπραγματεύσεις  κυβέρνησης- δανειστών  
για τα ενεργειακά θέματα

Προοπτικές συνεργασίας της ΔΕΗ με κινεζική τράπεζα για ενεργειακά έργα  
σε Ελλάδα και Βαλκάνια

Χωρίς να υπάρξει κάποια πρόοδος ολοκληρώ-
θηκε η πρώτη συνάντηση του υπουργού ΠΕΝ 
Γ. Σταθάκη και των συνεργατών του με τους 
επικεφαλής της τρόικας. Στη μακρά συνάντηση 
καταγράφηκαν ουσιαστικά οι θέσεις των δυο 
πλευρών και διατυπώθηκαν τα επιχειρήματα 
ένθεν κακείθεν, με τη συζήτηση να συνεχίζεται 
τις επόμενες ημέρες σε τεχνικοπολιτικό επίπε-
δο. Ο ίδιος ο κ. Σταθάκης εξερχόμενος της συ-
νάντησης έκανε λόγο για δουλειά που μένει να 
γίνει ώστε πιθανότατα την Παρασκευή να υπάρ-
ξει νέα συνάντηση του ιδίου με τους δανειστές. 
Αυτά σημειώνει ο Θοδωρής Παναγούλης σε 
ρεπορτάζ του energypress .gr παρουσιάζοντας 
παράλληλα τις θέσεις των δύο πλευρών στην δι-
απραγμάτευση για τα ενεργειακά θέματα. Ανα-
λυτικά αναφέρεται ότι με ένα πλέγμα θέσεων 
που βρίσκονται πολύ μακριά από τις απαιτήσεις 
που έχει διατυπώσει η τρόικα για τα ενεργειακά 
με το τελευταίο κείμενο που απέστειλε, προ-
σέρχεται σήμερα στη συνάντηση με τους επικε-
φαλής της τρόικας ο Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης. Οι θέσεις της 
ελληνικής πλευράς έχουν ήδη σταλεί στους θε-
σμούς ως απάντηση στο εν λόγω κείμενο, χωρίς 
εν των μεταξύ να έχει υπάρξει κάποια αντίδρα-
ση εκ μέρους τους. Με βάση όσα περιλαμβάνο-
ντα στα δύο κείμενα, της τρόικας και του ΥΠΕΝ, 
συνάγεται το συμπέρασμα ότι στην πραγματι-
κότητα οι δύο πλευρές ξεκινούν τη διαπραγμά-
τευση σχεδόν από το μηδέν, καθώς το σημείο 
αφετηρίας είναι πολύ πίσω από το σημείο στο 

οποίο είχαν μείνει οι διαπραγματεύσεις τον Δε-
κέμβριο, όταν και έφυγαν οι εκπρόσωποι των 
θεσμών από την Αθήνα. Τούτο σημαίνει ότι η 
γνωστή διαβεβαίωση του κ. Σταθάκη πως δεν 
θα είναι τα ενεργειακά που θα καθυστερήσουν 
τη δεύτερη αξιολόγηση, χωράει πλέον πολλά 
ερωτηματικά. Εκτός εάν οι ακραίες απαιτήσεις 
αποδειχθούν απλώς διαπραγματευτική τακτική 
εκ μέρους των δανειστών ή εάν οι ελληνικές 
κόκκινες γραμμές αποχρωματιστούν δραστι-
κά. Παρόλα αυτά, πρέπει να σημειωθεί ότι η 
ελληνική πλευρά, με το κείμενό της, φαίνεται 
ότι έχει ήδη κάνει παραχωρήσεις, όπως για 
παράδειγμα ότι αποδέχεται οι ποσότητες στο 
NOME να είναι 17% το χρόνο. Όπως γράφει το 
energypress, το μαξιμαλιστικό και «επιθετικό» 
κείμενο των δανειστών περιλάμβανε μεταξύ 
άλλων:  Τη γνωστή απαίτηση στις δημοπρασί-
ες NOME για σωρευτικό υπολογισμό των προς 
δημοπράτηση ποσοτήτων χρόνο με το χρόνο, 
(20% το 2017, 33% το 2018 κ.ο.κ.) με την προ-
σθήκη μάλιστα ότι θα είναι η ίδια η τρόικα που 
θα αξιολογήσει τον Ιούνιο αν έχουν αποτέλεσμα 
τα NOME. Τη λεπτομερή περιγραφή των μέτρων 
δομικού χαρακτήρα που πρέπει να ληφθούν εάν 
δεν επιτυγχάνονται οι στόχοι. Τα εναλλακτικά 
μέτρα που προτείνει η τρόικα είναι η πώληση 
του 40% των λιγνιτικών και υδροηλεκτρικών μο-
νάδων της ΔΕΗ και μάλιστα μέχρι τον επόμενο 
Ιούλιο (του 2018). Θα πρέπει, δε, να έχει προ-
σληφθεί σύμβουλος για την πώληση των μονά-
δων το αργότερο μέχρι τον ερχόμενο Αύγουστο 

του 2017.  Τη συμφωνία τώρα για τα εναλλα-
κτικά δομικά μέτρα και τη νομοθέτησή τους το 
καλοκαίρι, μετά την αξιολόγηση του Ιουνίου. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, 
στο απαντητικό της κείμενο η ελληνική πλευρά 
δέχεται να κάνει μικρές και μόνον προσαρμο-
γές στα μέχρι τώρα ισχύοντα και συγκεκρι-
μένα:  Δέχεται να υπάρξει μικρή αύξηση των 
κατ΄ έτος δημοπρατούμενων ποσοτήτων NOME 
οι οποίες δεν μπορεί να ξεπερνούν το 17% το 
χρόνο, με αυτόματη αναπροσαρμογή σύμφωνα 
με τη διαπιστούμενη κάθε φορά πρόοδο στην 
αλλαγή των μεριδίων, με βάση αξιολόγηση που 
θα κάνει τον Ιούνιο η ΡΑΕ.  Υποστηρίζει ότι η 
συζήτηση για να διερευνηθεί το κατά πόσον 
υπάρχει ανάγκη δομικών μέτρων θα πρέπει να 
γίνει στο τέλος του 2017 (το Δεκέμβριο) και όχι 
τώρα, και εάν κριθεί τότε ότι απαιτούνται δομι-
κά μέτρα, να νομοθετηθούν κατά το 1ο εξάμηνο 
του 2018 και να εφαρμοστούν από το 2ο εξάμη-
νο του 2018. Να υπάρξει διεύρυνση στα πιθανά 
εναλλακτικά δομικά μέτρα και να περιληφθούν 
και μέτρα όπως η δημιουργία και πώληση θυ-
γατρικών της ΔΕΗ στον τομέα της προμήθειας 
ρεύματος. Τέλος, όσον αφορά την ιδιωτικοποί-
ηση του ΔΕΣΦΑ, το άλλο θέμα που βρίσκεται σε 
εκκρεμότητα, ο κ. Σταθάκης φέρεται έτοιμος να 
ανακοινώσει σήμερα στους εκπροσώπους των 
θεσμών ότι η απόφαση της κυβέρνησης είναι να 
προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό για την πώληση 
του 66% του Διαχειριστή.

Ξεχωριστές συναντήσεις με το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 
Γιάννη Στουρνάρα και τον πρόεδρο της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιω-
τάκη είχε χθες ο πρόεδρος της China Development Bank (CDB) κ. 
Hu Huaibang  στην Αθήνα. Ειδικότερα σύμφωνα με τις σχετικές ανα-
κοινώσεις:  Η συνάντηση του κινέζου τραπεζίτη με τον πρόεδρο της 
ΔΕΗ έγινε στα γραφεία της επιχείρησης. Στη συνάντηση, στην οποία 
συμμετείχαν και υψηλόβαθμα στελέχη των δύο εταιρειών, συζητήθη-
κε η συνεργασία για την ανάπτυξη ενεργειακών έργων στην Ελλάδα 
και την περιοχή των Βαλκανίων. Παράλληλα , ο πρόεδρος της China 
Development Bank (CDB) κ. Hu Huaibang και αντιπροσωπεία της 
κινεζικής αναπτυξιακής τράπεζας είχε σήμερα συνάντηση και με το 
διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννη Στουρνάρα. Η συνάντηση 
πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια της υπογραφής συμφωνίας συνεργα-
σίας (MoU) μεταξύ της Τράπεζας της Ελλάδος και της CDB,  τον Ιούλιο 
του 2016, που προβλέπει την προώθηση των διμερών σχέσεων και της 
οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας μεταξύ της Κίνας και της Ελ-
λάδας. Η CDB είναι μία από τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές τράπεζες 

στον κόσμο και η μεγαλύτερη της Κίνας στον τομέα των ξένων επεν-
δύσεων και της χρηματοδοτικής συνεργασίας. Κατά τη συνάντηση, 
στην οποία επίσης πήραν μέρος ανώτερα στελέχη της Τράπεζας της 
Ελλάδος, ο κ. Στουρνάρας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την πρό-
θεση της CDB να διευρύνει την παρουσία της στη χώρα μας, κυρίως 
με τη χρηματοδότηση έργων υποδομών, τονίζοντας ότι "η προώθηση 
της επιχειρηματικότητας και οι ξένες άμεσες επενδύσεις είναι από τα 
πιο σημαντικά εργαλεία στην προσπάθεια για την ανάκαμψη της ελλη-
νικής οικονομίας". Από την πλευρά του ο κ. Hu Huaibang επισήμανε 
ότι η CDB δίνει προτεραιότητα στην Ευρώπη για την επέκτασή της στις 
διεθνείς αγορές και ότι έχει δημιουργήσει ειδικά ταμεία για τη χρη-
ματοδότηση επιχειρήσεων σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, μεταξύ των 
οποίων και η Ελλάδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος συμπληρώνονται 
45 χρόνια από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ της Ελλάδας 
και της Κίνας. Κατά τη συνάντηση τονίστηκε επίσης ότι η CDB επιθυμεί 
να ενισχύσει την παρουσία της στην Ελλάδα, μέσω και της συνεργασί-
ας της με ελληνικές τράπεζες.
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Να μην συνυπολογιστούν στο χρέος και στο έλλειμμα οι δημόσιες δαπάνες  
για ενεργειακή απόδοση ζήτησε ο ΥΠΕΝ 

Εγκρίθηκε κοινοπρακτικό δάνειο 200 εκατ. ευρώ στη ΔΕΗ 

Τρία χρόνια πίσω πάει η μεγάλη διασύνδεση της Κρήτης, σύμφωνα με τον ΑΔΜΗΕ

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, συμμετείχε 
στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 
στις Βρυξέλλες, με θέμα το νομοθετικό πακέτο καθαρής ενέργειας. Κα-
λωσορίζοντας τη νομοθετική πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο 
Υπουργός επισήμανε στην τοποθέτησή του έξι σημεία: 1. Ο προσδιορισμός 
των στόχων του πακέτου για το 2030, όπως αυτοί εγγράφονται στο πλαίσιο 
της Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, είναι δεδομένος 
και όλα τα κράτη οφείλουν να συνεργαστούν στην κατεύθυνση υλοποίησής 
του. Οι στόχοι κινούνται στη σωστή κατεύθυνση, ωστόσο πρέπει να συναι-
νέσουμε πάνω στη μεθοδολογία της δουλειάς μας, η οποία θα πρέπει να 
διακρίνεται από δύο γνωρίσματα: α.  Κάθε χώρα να διατηρήσει έναν βαθμό 
ελευθερίας ως προς την προσαρμογή της στο πακέτο που να συνδέεται: 
με τις ιδιαιτερότητες που έχει το  ενεργειακό της μοντέλο, με τις δυνατό-
τητες συγκρότησης περιφερειακών αγορών και με το βαθμό εκπλήρωσης 
των ενεργειακών στόχων 2020.  β. Η περαιτέρω απεξάρτηση της οικονομίας 
από τον άνθρακα, μέσω προσαρμογής των μηχανισμών επάρκειας ισχύος 
και λήψης μέτρων για ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την 
ενίσχυση της ενεργειακής εξοικονόμησης, πρέπει να γίνεται με σταθερά και 
ισόρροπα βήματα, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η ασφάλεια και σταθερότητα 
του ηλεκτρικού συστήματος. 2. Η ετερογένεια των ενεργειακών μειγμάτων 
ανά την Ευρώπη επιβάλλει τη στενότερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπε-
δο, ώστε η διατήρηση των εγχώριων πηγών να καταστεί συμβατή με τους 
στόχους της κλιματικής αλλαγής. Οφείλουμε να πετύχουμε μία χρυσή τομή 
ανάμεσα στην αναγκαιότητα του ευρωπαϊκού πλαισίου και στο δικαίωμα των 
κρατών-μελών να καθορίζουν το εθνικό τους ενεργειακό μείγμα. Σύμφω-
να με αυτό, οι μηχανισμοί επάρκειας ισχύος πρέπει να είναι τεχνολογικά 
ουδέτεροι κι οι επενδύσεις σε επιμέρους τομείς να καθοδηγούνται από τα 

εθνικά σχέδια δράσης. 3. Θετικό βήμα αποτελεί η χρήση της ενεργειακής 
απόδοσης ως εργαλείου μείωσης της ενεργειακής ζήτησης, σε συνδυασμό 
με την υποστήριξη των ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της 
ενεργειακής φτώχειας. Είναι, ωστόσο, πολύ σημαντικό να υπάρξει ένας κοι-
νός και σαφής ορισμός της ενεργειακής φτώχειας, τόσο από την άποψη των 
κριτηρίων όσο και της μεθοδολογίας, που θα συνεισφέρει στην αξιολόγη-
ση των εφαρμοζόμενων μέτρων και πολιτικών αντιμετώπισής της. 4.  Όσον 
αφορά την Ελλάδα, ο νησιωτικός χαρακτήρας της προϋποθέτει μία ενδελεχή 
μελέτη για το πώς τα νησιωτικά συστήματα της χώρας θα ανταποκριθούν 
στις απαιτήσεις του προτεινομένου πακέτου. Πιστεύω ότι θα έχουμε τη δυ-
νατότητα να συζητήσουμε αυτά τα θέματα στο πλαίσιο του Φόρουμ για τα 
ενεργειακά νησιά, που θα διοργανώσουμε από κοινού με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, τον προσεχή Ιούνιο στα Χανιά. 5. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής για την ενεργειακή απόδοση θα πρέπει να λάβει υπόψη τις δυνα-
τότητες που έχουν οι εθνικές οικονομίες να κινητοποιήσουν τον ιδιωτικό 
τομέα προς την κατεύθυνση υλοποίησης των απαραίτητων δράσεων, καθώς 
επίσης και τις δημοσιονομικές δυνατότητές τους. Ένα πρώτο θετικό βήμα 
θα ήταν οι όποιες δημόσιες δαπάνες προκύψουν, στην προσπάθεια επίτευ-
ξης του στόχου, να μην συνυπολογιστούν στο χρέος και στο έλλειμμα του 
προϋπολογισμού. 6. Τέλος, οι στόχοι που έχουν τεθεί για τα προηγμένα βι-
οκαύσιμα είναι εξαιρετικά φιλόδοξοι, ενώ η πολυπλοκότητα του συστήμα-
τος, όπως περιγράφεται στη νέα πρόταση Οδηγίας, μειώνει τη δυνατότητα 
ευελιξίας των κρατών-μελών. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να σημειώσουμε ότι 
προκύπτει σοβαρό ζήτημα με την προτεινόμενη μετάβαση από τα συμβατικά 
στα προηγμένα βιοκαύσιμα, καθώς οι υφιστάμενες επενδύσεις στα συμβα-
τικά βιοκαύσιμα θα απαξιωθούν και θα υπάρξει σχετική απώλεια θέσεων 
εργασίας, με συνεπακόλουθες κοινωνικές επιπτώσεις

Διπλή ανάσα για την ΔΕΗ, καθώς μετά το ομόλογο 
ύψους 100 εκατ. ευρώ που εξόφλησε η επιχείρηση 
την Παρασκευή εγκρίθηκε και τυπικά το κοινοπρα-
κτικό δάνειο ύψους 200 εκατ. ευρώ και από τις τέσ-
σερις συστημικές τράπεζες. Ο Γ. Φυντικάκης γρά-
φει στο energypress.gr  ότι σύμφωνα με πηγές της 
ΔΕΗ, η εξόφληση του ομολόγου έγινε από χρήματα 
που είχε συγκεντρώσει εγκαίρως η επιχείρηση από 

άλλες πηγές, και όχι μέσω του κοινοπρακτικού δα-
νείου. Με άλλα λόγια τα 200 εκατ. ευρώ του δανείου 
θα διατεθούν για να καλύψουν άλλες ανάγκες της 
εταιρείας, όπως εξηγούν οι ίδιες πηγές. Στην πρά-
ξη πρόκειται για την πρώτη πηγή ρευστότητας που 
μπαίνει εδώ και καιρό στα ταμεία της ΔΕΗ, η οποία 
και αναμένει ακόμη να εισπράξει "σπαστά" μέσα 
στη χρονιά, επιπλέον 800 εκατ. ευρώ. Αφενός τα 

100 εκατ. ευρώ για την προπληρωμή από το Δημό-
σιο της ετήσιας κατανάλωσης ρεύματος, και αφε-
τέρου περίπου 700 εκατ ευρώ από την απόσχιση 
του ΑΔΜΗΕ. Δηλαδή τα 320 εκατ. ευρώ από τους 
Κινέζους της State Grid για την πώληση του 24%, 
περίπου 300 εκατ. ευρώ επιπλέον από το Δημόσιο 
για την μεταβίβαση του 25%, και 93 εκατ. από την 
επιστροφή μετρητών του ΑΔΜΗΕ.

Για το δεύτερο εξάμηνο του 2024 μετατίθεται η ηλέκτριση της μεγάλης διασύν-
δεσης της Κρήτης, όπως προβλέπεται στην προκαταρκτική μελέτη ανάπτυξης 
του συστήματος μεταφοράς που έδωσε προ ημερών στη δημοσιότητα ο ΑΔΜΗΕ, 
όπως μεταδίδει το energypress.gr.  Πρόκειται για την περίφημη διασύνδεση 
2Χ350MW, που σύμφωνα με το διαχειριστή εφόσον κριθεί αναγκαίο μπορεί να 
αναβαθμιστεί με μεγαλύτερη χωρητικότητα, η οποία όμως δεν μπορεί να υπερ-
βαίνει τα 1000MW. Το έργο σύμφωνα με τη ΜΑΣΜ θα κοστίσει 712,9 εκατ. ευρώ. 
Αντίθετα με τη μεγάλη διασύνδεση, για την οποία δεν περιλαμβάνεται αναλυτικό 
χρονοδιάγραμμα των επιμέρους έργων, για την μικρή διασύνδεση Πελοπόννη-
σος – Χανιά, υπάρχει πιο εκτεταμένη ανάλυση, με το έργο να προβλέπεται να 
ολοκληρώνεται το 2020 και να κοστίζει 327,9 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι η δι-
ασύνδεση της Κρήτης χαρακτηρίζεται ως έργο ιδιαίτερης σημασίας, τόσο λόγω 
των υψηλών φορτίων (ενέργεια και ισχύς) της νήσου, όσο και λόγω του πλούσιου 

δυναμικού ΑΠΕ που διαθέτει. Ως προς το χρονοδιάγραμμα των επιμέρους έργων 
της μικρής διασύνδεσης προβλέπονται τα εξής: Για το 2017 η ολοκλήρωση της 
μελέτης βυθού (α εξάμηνο)και η αναβάθμιση υφιστάμενων γραμμών μεταφοράς  
του συστήματος στη Σπάρτη (β εξάμηνο). Για το 2018 επιπλέον εργασίες αναβάθ-
μισης των γραμμών μεταφοράς Σπάρτης– Σκάλας (α εξάμηνο) Σκάλας – Μολάων, 
Μεγαλόπολης – Σπάρτης (β εξάμηνο). Για το 2019 το τερματικό αντιστάθμισης ΝΑ 
Πελοποννήσου, εργασίες στα Χανιά και πιθανόν στα Λινοπεράματα (α εξάμηνο) 
αναβάθμιση της γραμμής Μεγαλόπολη Ι- Σπάρτη ΙΙ, εργασίες στους Μολάους, 
στο τερματικό αντιστάθμισης (β εξάμηνο). Τέλος για το 2020 το καλωδιακό τμήμα 
σύνδεσης 150KV ΝΑ Πελοποννήσου ΥΣ Χανίων Ι, η ολοκλήρωση των εργασιών 
στις γραμμές μεταφοράς Ρούφ Λάδωνας  και η ολοκλήρωση της πρώτης φάσης 
της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό σύστημα εντός του πρώτου εξα-
μήνου. 
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Τοποθέτηση  του  αν. ΥΠΕΝ για τη  νέα Οδηγία της ΕΕ για το εμπόριο εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της ΕΕ

Νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις  
προαναγγέλει ο υφυπουργός Οικονομίας

Σειρά μελετών για υποδομές στο οδικό δίκτυο, ενέκρινε  
ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης

"Αναγνωρίζουμε την πρόοδο που έχει συντελεστεί για την 
αναθεώρηση του ΕΤS", δήλωσε ο αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης 
Φάμελλος, στην αρχή της συνεδρίασης του Συμβουλίου 
Υπουργών Περιβάλλοντος, που συνεδρίασε χθες με θέμα 
την Αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας 
Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του Θερμοκηπίου (ETS) 
και πρόσθεσε ο ίδιος ότι "διαπραγματευόμαστε, ώστε να 
κάνουμε ένα σημαντικό βήμα στο πλαίσιο της Συμφωνίας 
των Παρισίων, η οποία πρέπει να επιτύχει για το μέλλον του 
πλανήτη και την ανάπτυξη των επόμενων γενεών". Αναλυτι-
κά σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου του υπουργείου, ό αν. 
ΥΠΕΝ τόνισε ότι είναι επιβεβλημένες κάποιες προσαρμο-
γές, προκειμένου η πρόταση Οδηγίας για την Αναθεώρηση 
του ETS της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να έχει την απαιτούμε-
νη ισορροπία. Πρόσθεσε δε, ότι είναι αναγκαία η εξεύρε-
ση κοινών λύσεων στα θέματα που τα κράτη μέλη της ΕΕ 
θεωρούν ως σημαντικά, εφόσον βασική αρχή της ΕΕ είναι 
η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών. Σημαντικά ζητή-
ματα που αφορούν άλλα κράτη μέλη, όπως η αποζημίωση 
για το έμμεσο κόστος άνθρακα, το ζήτημα της αξιολόγησης 
σε επίπεδο κωδικού προϊόντων (PRODCOM), ο τρόπος δι-
οίκησης του Ταμείου Εκσυγχρονισμού, είναι θέματα για τα 
οποία μπορούν να βρεθούν αμοιβαία ικανοποιητικές λύσεις. 
"Ο στόχος που μας ενώνει και αποτελεί βασική μας προ-
τεραιότητα είναι η αποτελεσματική μείωση των εκπομπών 
αερίων του θερμοκηπίου. Προτείνουμε να θέσουμε όλες 

τις δυνάμεις μας για την επίτευξη αυτού του στόχου", είπε 
ο Σωκράτης Φάμελλος και σημείωσε ότι για τα κράτη μέλη 
που είναι σε οικονομικά δυσκολότερη θέση, η επίτευξη 
των ποσοτικών στόχων που έχουν τεθεί σε επίπεδο ΕΕ, για 
τους τομείς εντός του ETS, πρέπει να γίνει με το μικρότερο 
δυνατό κοινωνικό κόστος. Για παράδειγμα, "πρέπει να απο-
φύγουμε την υπερβολική αύξηση της τιμής του άνθρακα 
με διοικητικά μέτρα, η οποία ενδέχεται με τη σειρά της να 
αυξήσει υπέρμετρα το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, με σαφείς κοινωνικές επιπτώσεις, όπως είναι η περι-
ορισμένη πρόσβαση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων στην 
ενέργεια". Με δεδομένο ότι έχουν ήδη περάσει 2,5 χρόνια 
από τον Οκτώβριο 2014 που τέθηκαν οι βάσεις της σημε-
ρινής συζήτησης και με τα νέα δεδομένα που προέρχονται 
από το πρόσφατο ψήφισμα της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου χρειάζεται προσαρμογή των θέσεων όλων 
των κρατών μελών. Για παράδειγμα, "ο διπλασιασμός του 
Αποθεματικού Σταθερότητας της Αγοράς (ΜSR) που τροπο-
ποιεί το πλαίσιο της συμφωνίας του Οκτωβρίου 2014, μπο-
ρεί να εξισορροπηθεί από την αύξηση της βοήθειας προς τα 
κράτη μέλη, είτε με ενίσχυση των υφιστάμενων εργαλείων 
εκσυγχρονισμού, είτε με τη δημιουργία του Ταμείου Δίκαιης 
Μετάβασης (Just Transition Fund)". Ως προς τους χρημα-
τοδοτικούς μηχανισμούς για τη μετάβαση σε ένα σύστημα 
ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλών εκπομπών που προβλέπο-
νται για τις χώρες με χαμηλό ΑΕΠ, "θεωρούμε ότι θα πρέπει 

στο έτος βάσης 2013 να προστεθεί και το 2014, έτσι ώστε να 
αντανακλάται ορθότερα η τρέχουσα οικονομική πραγματι-
κότητα, όπως υποστηρίζει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο". 
Η συμπερίληψη της Ελλάδας στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού, 
με ταυτόχρονη διασφάλιση των δικαιωμάτων των υπολοί-
πων κρατών μελών είναι αναγκαία, ακόμα και αν χρειάζεται 
κάποιο εργαλείο ισοδύναμου αποτελέσματος. "Γνωρίζοντας 
ότι η χώρα μας είναι εδώ και χρόνια σε πρόγραμμα με χρη-
ματοδότηση από τον ΕSM (European Stability Mechanism) 
και την ΕΚΤ (Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα) είναι πολιτικά 
και δημοσιονομικά λανθασμένο να αποκλείεται η Ελλά-
δα από τη συμμετοχή της στο Ταμείο Εκσυγχρονισμού". 
Συγκεκριμένα, οι πόροι του Ταμείου Εκσυγχρονισμού θα 
χρησιμοποιηθούν κυρίως για τη διασύνδεση των νησιών με 
το ηλεκτρικό δίκτυο της ηπειρωτικής χώρας, με βάση την 
διακηρυγμένη νησιωτική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της διείσδυσης των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και την απόσυρση των ση-
μερινών εξαιρετικά ρυπογόνων μονάδων πετρελαίου. Έτσι, 
θα μειωθούν οι αέριες εκπομπές και οι εκπομπές άνθρακα, 
καθώς και το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. "Το 
Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης μαζί με ένα ενισχυμένο Ταμείο 
Εκσυγχρονισμού είναι χρήσιμα εργαλεία για τη βιώσιμη 
ανάπτυξη και την ανασυγκρότηση της οικονομίας της χώρας 
μας, με πυλώνες την οικονομία χαμηλού άνθρακα και την 
κυκλική οικονομία", κατέληξε ο αν. ΥΠΕΝ.

Νομοσχέδιο για τις στρατηγικές επενδύσεις προαναγγέλλει 
σε συνέντευξή του στο Euro2day.gr ο υφυπουργός Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας. Σε αυτό  λέει ότι πε-
ριλαμβάνονται ρυθμίσεις για το προπαρασκευαστικό στάδιο 
των επενδύσεων, ώστε «να υπάρχουν σαφείς και ξεκάθαροι 
κανόνες για τους υποψήφιους επενδυτές από την αρχή», 
οικονομικά κίνητρα, τα οποία ωστόσο θα περάσουν από την 
κρίση των θεσμών, διατάξεις για την αναδιοργάνωση του 

Enterprise Greece αλλά και βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο 

για τα έργα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).

Ειδικότερα, για τα έργα ΣΔΙΤ ο υφυπουργός αναφέρει πως 

πρόκειται για πολύτιμο εργαλείο που δημιουργεί μόχλευση 

επενδεδυμένων κεφαλαίων, εξασφαλίζοντας σταθερό προ-

ϋπολογισμό, χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, συντήρηση 

του έργου αλλά και διαφάνεια. Κατά τον ίδιο, μπορούν να 

δεσμευτούν «έως και το 20% των πόρων του ΠΔΕ για έργα 
ΣΔΙΤ», ενώ εκτιμά ότι μέσα στο 2017 θα απεμπλακούν αρ-
κετές σχετικές επενδύσεις αλλά θα προστεθούν και νέα 
έργα. Επανερχόμενος στο ζήτημα των μεγάλων στρατηγικών 
επενδύσεων, υπενθυμίζει ότι ο Αστέρας, το Ελληνικό ή τα 
περιφερειακά αεροδρόμια εισήλθαν στη φάση ολοκλήρωσης 
και χαρακτηρίζει «υπερβολικές» τις αιτιάσεις για καθυστε-
ρήσεις.

Σειρά μελετών που αφορούν την βελτίωση των υποδομών του οδικού δικτύου, εγκρίθηκαν 
κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβούλιου του Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης. Σύμ-
φωνα με ανακοίνωση του Οργανισμού, που μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ εγκρίθηκε η μελέτη 
αναβάθμισης του κόμβου Σκοπής Σητείας και η μελέτη σήμανσης-ασφάλισης παράπλευρων 
οδών του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, στην περιοχή Πρασσά. Επίσης, εγκρίθηκε η μελέτη 
ηλεκτροφωτισμού και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου «εργασίες ηλεκτροφωτισμού και 
φωτεινής σηματοδότησης στο τμήμα του ΒΟΑΚ Άγιος Νικόλαος-Καλό Χωριό», καθώς και 
το πρακτικό τεχνικής αξιολόγησης και δικαιολογητικών του διαγωνισμού, για την προμήθεια 
και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, αυτόνομων αντλιών σε δεξαμενή αντλιοστα-
σίου του ΟΑΚ και μετρητικού εξοπλισμού, στο πλαίσιο του προγράμματος για εφαρμογές 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Παράλληλα, από το Διοικητικό συμβούλιο εγκρίθηκε η 

δαπάνη, με ίδιους πόρους, για την παροχή υπηρεσιών ελέγχου και συντήρησης των γεω-
τεχνικών και σεισμικών οργάνων των φραγμάτων Αποσελέμη, Ποταμών και Βαλσαμιώτη, 
καθώς και οι συμβάσεις παροχής νερού ύδρευσης από το διυλιστήριο Αποσελέμη με την 
ΔΕΥΑ Αγίου Νικολάου και την ΔΕΥΑ Χερσονήσου. Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο 
του ΟΑΚ, Φώτη Καζάση, εγκρίθηκε η δέσμευση προϋπολογισμού και η διάθεση ισόποσης 
πίστωσης από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την επιχορήγηση του Οργανισμού 
για το έργο «Ύδρευση Ηρακλείου και Αγίου Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη» ως εξής: 
1.500.000,00 ευρώ για εργασίες για την πλήρη και ασφαλή λειτουργία του φράγματος Αποσε-
λέμη, 3.989.796,42 ευρώ για εργασίες παρακολούθησης πρώτης πλήρωσης ταμιευτήρα του 
φράγματος Αποσελέμη και 1.112.488,73 ευρώ για έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα του φράγματος 
Αποσελέμη, από το οροπέδιο Λασιθίου.
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Συνάντηση του Πρωθυπουργού με το Προεδρείο της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών

Νέα τριετής Επιχειρησιακή Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στην Attica Bank

Τους στόχους και τις προοπτικές της Attica Bank του 2017  
παρουσιάζει η διοίκηση της τράπεζας στη Θεσσαλονίκη

Μειώθηκαν κατά 1,5 δις ευρώ οι καταθέσεις τον Ιανουάριο,  
σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος

Ο Πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, σύμφωνα με σχετι-
κό δελτίο Τύπου συναντήθηκε χθες με το Προεδρείο της 
Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη 
συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο Αντιπρόεδρος της Κυ-

βέρνησης, Γιάννης Δραγασάκης και ο Υφυπουργός παρά 
τω Πρωθυπουργώ, Δημήτρης Λιάκος. Κατά τη συνάντη-
ση συζητήθηκαν οι προοπτικές της ελληνικής οικονομί-
ας, η συνεργασία κυβέρνησης και τραπεζών με στόχο 

τη βελτίωση της παροχής ρευστότητας στην πραγματική 
οικονομία και τις επιχειρήσεις, η αποτελεσματική διαχεί-
ριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και η περεταίρω 
ενίσχυση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος

Νέα τριετή συλλογική σύμβαση εργασίας υπέγραψε η δι-
οίκηση της Attica Bank με τον σύλλογο Εργαζομένων, με 
στόχο όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση «την ενί-
σχυση της εμπιστοσύνης των καταθετών και πελατών της, 
την εξυγίανσή της και τη λειτουργία της με αμιγώς τραπεζι-
κά κριτήρια, ώστε να καταστεί ισχυρότερη στην τραπεζική 
αγορά». Ειδικότερα στα πλαίσια περιορισμού του λειτουρ-
γικού και μισθολογικού κόστους, οι κοινωνικοί εταίροι της 
τράπεζας υπέγραψαν στις 17 Φεβρουαρίου 2017 τη νέα 

ΕΣΣΕ τριετούς διάρκειας, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 
2017 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2019. Όπως σημειώνεται 
χαρακτηριστικά «ο στόχος εξορθολογισμού του μισθολο-
γικού κόστους επιτυγχάνεται με μεσοσταθμικές μειώσεις 
της τάξης περίπου του 17%  και δραστική απλοποίηση του 
υφιστάμενου μισθολογικού πλαισίου αμοιβών, με αποτέ-
λεσμα η τράπεζα μισθολογικά να τοποθετείται πλέον στον 
μέσο όρο της τραπεζικής αγοράς. H επικείμενη έγκριση 
του προγράμματος αναδιάρθρωσής από την DG Comp, το 

πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, η  επιτυχής αναδιοργάνω-
ση των δραστηριοτήτων της Attica Bank και η αναμενόμενη 
ολοκλήρωση της συναλλαγής με ξένο επενδυτή για την κε-
φαλαιακή ενίσχυσή της, αποτέλεσαν τα πρώτα καθοριστικά 
βήματα ανάταξης της Τράπεζας».  Και η ανακοίνωση κατα-
λήγει «η υπογραφή της τριετούς σύμβασης με τον Σύλλο-
γο Εργαζομένων έρχεται να επισφραγίσει το άριστο κλίμα 
μεταξύ διοίκησης και εργαζομένων με κοινό στόχο την υγιή 
και ανοδική μελλοντική πορεία της τράπεζας». 

Τους στόχους και τις προοπτικές του 2017 της Attica bank θα παρουσιάσει σήμερα Τετάρτη 1η 
Μαρτίου η διοίκηση της τράπεζας στη Θεσσαλονίκη στα στελέχη και τους πελάτες της. Στις συ-
ναντήσεις αυτές η διοίκηση θα τους ενημερώσει για το πρόγραμμα αναδιάρθρωσης το οποίο ήδη 
υλοποιείται. Επίσης ειδική συζήτηση θα γίνει με τα υποκαταστήματα της τράπεζας στην περιοχή. 
Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της τράπεζας ότι «η νέα διοί-
κηση της Attica Bank, από τον Σεπτέμβριο του 2016 που ανέλαβε καθήκοντα, έχει πρωτοστατήσει 
στην άμεση εξυγίανση της τράπεζας και στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης πελατών, καταθετών και 
μετόχων, με στόχο την επάνοδο της λειτουργίας της σε υγιείς βάσεις, σύμφωνα με τα ισχύοντα σε 
όλη την τραπεζική αγορά». Μάλιστα «το πόρισμα, εξάλλου, το οποίο δημοσιοποιήθηκε εν μέσω 
τριημέρου αργιών, είναι ήδη γνωστό στην Attica Bank - το τελικό κείμενο που οποίου γνωστοποι-
ήθηκε την 17η Οκτωβρίου 2016 από την Τράπεζα Ελλάδος - το Διοικητικό Συμβούλιο της οποίας το 
αποδέχθηκε, κατάρτισε άμεσα πλάνο διορθωτικών ενεργειών και απεστάλη στην Τράπεζα της Ελ-
λάδος, το οποίο και υλοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της. Η Attica Bank έχει θεραπεύσει μέχρι 
σήμερα ποσοστό άνω του 70% των διορθωτικών ενεργειών του πορίσματος, που προέκυψε μετά 
από έρευνα των εποπτικών οργανισμών (SSM και Τράπεζα Ελλάδος) και μάλιστα ενημερώνει 
κάθε μήνα την Τράπεζα Ελλάδος, για την περαιτέρω πρόοδο αυτού του καθοριστικού εγχειρήμα-
τος». Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της «η τράπεζα, όπως είναι ήδη γνωστό στην τραπεζική 
και επιχειρηματική κοινότητα, έχει πλέον έμπειρη, στιβαρή και ικανή διοίκηση» η οποία τονίζεται 
«προς κάθε κατεύθυνση ότι δεν έχει να φοβηθεί τίποτα απολύτως, πολύ περισσότερο καθώς τα 
όσα αναφέρονται στο πόρισμα, αποτελούν για την ίδια παρελθόν και δεν την επηρεάζουν πλέ-
ον». Έτσι προστίθεται στην ανακοίνωση «με νέα διοίκηση, νέα σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου, 
πλήρη λειτουργία όλων των Επιτροπών, η τράπεζα έχει επιστρέψει πλήρως στην εποπτική και 

επιχειρηματική κανονικότητα και αντιμετωπίζει το μέλλον με σύνεση, αποφασιστικότητα και αισι-
οδοξία». Αναφορικά με το πόρισμα η διοίκηση της τράπεζας σημειώνει πως «ειδικότερα τώρα για 
τα κρίσιμα ζητήματα που αναφέρονται: 1) Σε σχέση με την πιστοδοτική λειτουργία της τράπεζας, 
έχουν ήδη αντιμετωπιστεί άριστα όσα αφορούν στην τιμολογιακή πολιτική, στην ταξινόμηση και 
την αξιολόγηση πελατών και την εγκριτική διαδικασία. 2) Σε σχέση με τη σύσταση του ελέγχου, 
που αφορά στη συμμετοχή πελατών στην τελευταία αύξηση κεφαλαίου, το θέμα έχει αντιμετω-
πιστεί και σχετική σημείωση υπάρχει στις ενδιάμεσες οικονομικές καταστάσεις της 30ης/9/2016, 
ενώ παράλληλα έχει ενημερωθεί και η Τράπεζα Ελλάδος. 3) Η Attica Bank, έχει εκπονήσει και 
υλοποιεί με επιτυχία, Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης, το οποίο το έχει υποβάλλει και αναμένει την 
τελική έγκριση από την DG Comp. Πάντως, υπενθυμίζεται ότι η Attica Bank: Έχει δεσμευτεί στην 
Γενική Συνέλευση των Μετόχων της, ότι δεν θα παρέχει νέα δάνεια σε εταιρείες, που συνδέονται 
άμεσα ή έμμεσα με ΜΜΕ, περιορίζοντας σταδιακά το πιστωτικό τους όριο. Επικεντρώνεται στο 
κύριο έργο της, που είναι η εξυγίανση του ισολογισμού της με την απεμπλοκή του καταγγελμένου 
χαρτοφυλακίου το οποίο  προβλέπεται να οριστικοποιηθεί σύντομα. Επιπλέον, στοχεύει και στην 
διεύρυνση των συνεργασιών με διεθνείς και εθνικούς χρηματοδοτικούς φορείς προκειμένου να 
αυξήσει την ρευστότητα για την χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και την διευκόλυνση της ανά-
πτυξης της ελληνικής οικονομίας. Υλοποίησε πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου, πρόσφατα μάλιστα 
υπέγραψε και Επιχειρησιακή Σύμβαση Εργασίας με το Σύλλογο Εργαζομένων, διασφαλίζοντας 
την εύρυθμη λειτουργία της και την προσαρμογή της στις τρέχουσες ανάγκες της».  Και η ανα-
κοίνωση καταλήγει «συνεπώς, η προαναγγελθείσα από την Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος 
κατάθεση του πορίσματος στη Δικαιοσύνη και η διαδικασία που ακολουθείται είναι αναμενόμενη 
και η Attica Bank το αντιμετωπίζει, όπως έχει σχεδιαστεί».

Μείωση κατά 1,5 δις ευρω εμφάνισαν οι καταθέσεις τον ιδιωτών και επι-
χειρήσεων τον Ιανουάριο, υποχωρώντας στα 119,7 δισ. ευρώ από 121,4 
δισ. ευρώ το Δεκέμβριο του 2016.Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης 
της Ελλάδος, που δημοσίευσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ  οι καταθέσεις επιχειρήσεων 
μειώθηκαν κατά 562 εκατ. ευρώ, ενώ μείωση κατά 972 εκατ. ευρώ παρου-
σίασαν, τον Ιανουάριο του 2017, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των 
ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων έναντι αύξησης κατά 2,176 δισ. 

ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Μείωση κατά 1,4% εμφάνισαν τον Ιανουάριο 
και οι χορηγήσεις των τραπεζών σε ετήσια βάση. Ο ετήσιος ρυθμός με-
ταβολής της συνολικής χρηματοδότησης του ιδιωτικού τομέα διαμορφώ-
θηκε στο -1,6% από -1,4% τον προηγούμενο μήνα. Η μηνιαία καθαρή ροή 
της συνολικής χρηματοδότησης προς τον ιδιωτικό τομέα ήταν αρνητική 
κατά 885 εκατ. ευρώ έναντι θετικής καθαρής ροής 124 εκατ. ευρώ τον 
προηγούμενο μήνα.
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Εκδήλωση του Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικού Επιμελητηρίου  
και της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Η ιδιωτική οικονομία έχει μεγάλη ανάγκη τη διαμόρφωση ενός σταθερού περιβάλλοντος
Το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο και η 
Επιτροπή Ανταγωνισμού, διοργάνωσαν εκδήλωση με 
θέμα: “Επιχειρήσεις και Ανταγωνισμός στο Πλαίσιο 
της Ψηφιακής Ενιαίας Αγοράς” με στόχο να εξεταστεί 
η διασύνδεση του ηλεκτρονικού εμπορίου και του ευ-
ρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για τον ανταγωνισμό 
εντός της ενιαίας ψηφιακής αγοράς και να δημιουρ-
γήσει τα κατάλληλα ερεθίσματα για την ενασχόληση 
με μια προσοδοφόρο και εξωστρεφή δραστηριότητα  
που θα αποτελέσει την βάση  των εμπορικών συναλ-
λαγών στο άμεσο μέλλον. Σε σχετικό δελτίο Τύπου 
αναλυτικά σημειώνεται ότι ο Πρόεδρος του Ελληνο-
Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ. Σίμος 
Αναστασόπουλος δήλωσε από το βήμα της εκδήλω-
σης: “Προβάλλουμε σήμερα τις νέες ευκαιρίες και 
την απαραίτητη ενημέρωση και προετοιμασία  για να 
δημιουργηθεί ανάπτυξη στο νέο παγκοσμιοποιημένο 
επιχειρηματικό πεδίο”. Επιπλέον πρόσθεσε ότι "Η 
Συμφωνία για την επιστροφή των θεσμών ήταν πολύ 
θετική και αναγκαία διότι ανοίγει τον δρόμο για την 
επανέναρξη των διαπραγματεύσεων που έχουν ήδη 
καθυστερήσει και μειώνει την αβεβαιότητα όσον αφο-
ρά τουλάχιστον τις προθέσεις των δύο μερών. Ακόμη 
σημαντικότερο όμως είναι να τελειώσουμε γρήγορα 
με τις διαπραγματεύσεις και το κλείσιμο της αξιολό-
γησης γιατί μόνο τότε θα αρθεί οριστικά η αβεβαιότη-
τα και θα δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ένταξη 
στο QE, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την 
επάνοδο των καταθέσεων και των επενδύσεων που 
αποτελούν όλα  απαραίτητες προϋποθέσεις για την 
ανάπτυξη της οικονομίας και την αποκατάσταση της 
εργασίας”. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανταγωνισμού, 
κ. Δημήτρης Κυριτσάκης αναφέρθηκε στην ανάγκη, 
ενός νέου κινήματος διαφωτισμού που θα δώσει ξανά 
περιεχόμενο σε κρίσιμες έννοιες, όπως η αλληλεγ-
γύη και η συλλογικότητα και νέα πνοή και ορίζοντες 
στην επιχειρηματική και οικονομική συνεργασία και 
σκοπό την δημιουργία προϋποθέσεων και ανάπτυξης 
σε συλλογικό αλλά και ατομικό για τις επιμέρους επι-
χειρήσεις επίπεδο και συμφέρον. Η επιτροπή ανταγω-
νισμού είπε ότι καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια 
προκειμένου να εξασφαλιστεί μία έρρυθμη και υγιείς 
ομαλή λειτουργία στην Ελληνική αγορά προασπίζο-
ντας ταυτόχρονα τα συμφέροντα των καταναλωτών. 
Αναφέρθηκε επίσης στα καρτέλ τονίζοντας την ανά-
γκη πάταξης του καρτελικού τύπου συμπεριφορών 
που πολλές φορές αποβαίνουν επιζήμιες όχι μόνο για 
τους καταναλωτές αλλά επιζήμιες ακόμη και για τις 
ίδιες τις επιχειρήσεις. Για τα υψηλά πρόστιμα που επι-
βάλλονται στις εταιρίες είπε: “Αποδέκτες των ποινών 
και των μέτρων αυτών είναι εκείνοι οι επιχειρηματίες, 
μικροί ή μεγάλοι, οι οποίοι δεν εννοούν για δικούς 
τους καθαρά λόγους να σεβαστούν τους κανόνες λει-
τουργίας της αγοράς”. Αναφορικά με το ηλεκτρονικό 
εμπόριο δήλωσε ότι: “Πρόκληση αποτελεί η ανάπτυξη 

σε διεθνή κλίμακα του ηλεκτρονικού εμπορίου”, το-
νίζοντας ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρακολουθεί 
στενά τις εξελίξεις τόσο στο ηλεκτρονικό εμπόριο όσο 
και στις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Ο Αναπληρωτής 
Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης Χα-
ρίτσης τόνισε στην ομιλία του πως η προώθηση της 
ψηφιακής οικονομίας και του ηλεκτρονικού εμπορίου 
αποτελούν προτεραιότητες της αναπτυξιακής στρατη-
γικής της κυβέρνησης και του Υπουργείου Οικονομί-
ας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδιασμού για την 
αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, με έμφαση στην 
ενίσχυση της έρευνας και της σύνδεσης της με την 
παραγωγή, καθώς και την αξιοποίηση του υψηλά μορ-
φωμένου και καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού 
της χώρας μας. Ο Αναπληρωτής Υπουργός σημείωσε 
πως: “Οι οριζόντιες πολιτικές όπως η Ψηφιακή Ενιαία 
Αγορά (DSM) πρέπει να συνδυάζονται με στοχευμέ-
νες κλαδικές πολιτικές για την στήριξη κλάδων που η 
χώρα διαθέτει στρατηγικά πλεονεκτήματα, όπως για 
παράδειγμα οι ΤΠΕ και η αγροδιατροφή. Παράλληλα 
χρειάζονται ουσιαστικές επενδύσεις στον τομέα των 
άυλων στοιχείων, της έρευνας και των νέων τεχνολο-
γιών, αλλά και η επίτευξη της βέλτιστης ισορροπίας 
μεταξύ ισχυρών καθεστώτων πνευματικής ιδιοκτησί-
ας και ενός πλαισίου που προάγει την καινοτομία και 
την ταχεία διάχυση της στην οικονομία. Και φυσικά, η 
ενίσχυση, η τεχνολογική αναβάθμιση και η ψηφιακή 
διασύνδεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που 
αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της παραγωγής και της 
απασχόλησης στη χώρα μας.” Στη συνέχεια ο κ. Χα-
ρίτσης ανέλυσε τις ενέργειες του Υπουργείου για την 
τεχνολογική αναβάθμιση και την ψηφιοποίηση της ελ-
ληνικής οικονομίας, τόσο στο χρηματοδοτικό επίπεδο, 
μέσα από τις δράσεις του νέου ΕΣΠΑ, των σύγχρονων 
χρηματοδοτικών εργαλείων και των καθεστώτων του 
νέου Αναπτυξιακού Νόμου, όσο και στο θεσμικό με 
μία σειρά παρεμβάσεις που δημιουργούν το κατάλ-
ληλο πλαίσιο για την ανάπτυξη της έρευνας και της 
καινοτομίας και τη διασύνδεση τους με την παραγω-
γή, ενώ αίρουν τα εμπόδια για την ανάπτυξη του ηλε-
κτρονικού εμπορίου και της ψηφιακής οικονομίας, 
παρέχοντας ταυτόχρονα τη μέγιστη ασφάλεια στους 
καταναλωτές και τις επιχειρήσεις. Ο Επικεφαλής 
Σύμβουλος Πολιτικής Aνταγωνισμού της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, κ. Luc Peeperkorn επικεντρώθηκε στους 
βασικούς περιορισμούς των online πωλήσεων από τη 
σκοπιά του δικαίου του ανταγωνισμού και μεταξύ άλ-
λων στους περιορισμούς ως προς το σε ποιους αντι-
συμβαλλόμενους και σε ποια γεωγραφική περιοχή 
μπορούν να πωλούν οι διανομείς, ενώ εξέτασε επίσης 
τις ρήτρες του πλέον ευνοούμενου πελάτη στις δια-
δικτυακές πλατφόρμες. Ο κ. Rosario Rende Granata, 
στέλεχος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Digital Single 
Market Taskforce, αναφέρθηκε στην τομεακή έρευνα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το ηλεκτρονικό εμπό-

ριο (e-commerce sector inquiry), και ιδιαίτερα στους 
στόχους της, στο χρονικό πλαίσιο, στα βασικά της ευ-
ρήματα, στις πρακτικές γεωγραφικού αποκλεισμού 
(geo-blocking) και σε άλλες παράλληλες δράσεις της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υποθέσεις και νομοθέτηση). 
Ο καθηγητής κ. Γεώργιος Δουκίδης, Διευθυντής του 
Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν και Ηλεκτρο-
νικού Εμπορίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών, ανέλυσε τα χαρακτηριστικά του ελληνικού 
διαδικτυακού εμπορίου και τη συμπεριφορά των ελ-
λήνων online καταναλωτών. Ο κ. Ανδρέας Ξηρόκω-
στας, Country Manager Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας 
της εταιρίας SAP, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που 
παρουσιάζει ο ψηφιακός μετασχηματισμός της οι-
κονομίας, την αλλαγή των παραγωγικών διαδικασιών 
που επιφέρει και την δυναμική διάσταση που προσ-
δίδει στην αγορά. Στην ανάγκη αλλαγής της πολιτικής 
και του δικαίου ανταγωνισμού σε σύγκριση με όσα 
γνωρίζαμε ως τώρα, αναφέρθηκε ο γενικός διευθυ-
ντής του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών, καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου 
Αθηνών κ. Νίκος Βέττας. Η Ειρήνη Νικολαΐδη, Νομική 
Σύμβουλος και επικεφαλής νομικών και ρυθμιστικών 
θεμάτων του ομίλου εταιρειών ΟΤΕ επεσήμανε ότι  
έως το 2020 4,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον 
κόσμο και 50 δισεκατομμύρια συσκευές εκτιμάται ότι 
θα είναι δικτυωμένες, on line. Τα οφέλη στην παγκό-
σμια οικονομία υπολογίζεται ότι θα είναι τα ακόλουθα: 
για κάθε 1% αύξηση της ψηφιοποίησης, θα αυξάνεται 
κατά 0,5% το ΑΕΠ και κατά 1,9% το διεθνές εμπόριο. 
Αναφερόμενη ειδικότερα στην Ελλάδα τόνισε ότι δυ-
στυχώς είναι στην 26η θέση μεταξύ των 28 της ΕΕ σε 
ό,τι αφορά την ψηφιακή ωριμότητα και επεσήμανε 
ότι η συμβολή της ψηφιακής οικονομίας στο ΑΕΠ 
υπολογίζεται -εάν είχε βεβαίως αυτή αναπτυχθεί- σε 
τουλάχιστον 4,5 δισ. ευρώ ετησίως. Η κα Βικτωρία 
Μερτικοπούλου, Εισηγήτρια-Μέλος της Επιτροπής 
Ανταγωνισμού, αναφέρθηκε στους περιορισμούς του 
ανταγωνισμού και ιδίως στους φραγμούς γεωγραφι-
κού χαρακτήρα, που παρατηρούνται στο ηλεκτρονικό 
εμπόριο και στην εφαρμογή σε αυτούς των κανόνων 
του ανταγωνισμού και της σχετικής ενωσιακής και 
εθνικής νομολογίας. 

Η κα Αναστασία Δρίτσα, δικηγόρος, εταίρος στη δι-
κηγορική εταιρεία Κυριακίδης - Γεωργόπουλος ανα-
φέρθηκε αρχικά στα πορίσματα της Προκαταρκτικής 
Έκθεσης που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο 
πλαίσιο της κλαδικής έρευνας που διενήργησε για 
το ηλεκτρονικό εμπόριο. Στη συνέχεια έκανε εκτενή 
αναφορά στα όρια που τίθενται από το δίκαιο αντα-
γωνισμού, βάσει του Κανονισμού Απαλλαγής, των 
Κατευθυντηρίων Γραμμών για τους κάθετους περιο-
ρισμούς, αλλά και της συνεχώς αναπτυσσόμενης ευ-
ρωπαϊκής νομολογίας, στην ανάπτυξη ηλεκτρονικών 
δικτύων διανομής. 
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Οι τεχνολογίες Li-Fi και Blockchain στο επίκεντρο της διεθνούς 
έκθεσης Mobile World Congress

Ψηφιακά οφέλη μέσα από μια ενιαία στρατηγική εξωστρέφειας 
επιδιώκει η Ελλάδα

Οι τεχνολογίες Li-Fi και Blockchain βρέθηκαν στο 
επίκεντρο του ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της 
διεθνούς έκθεσης Mobile World Congress (MWC) 
που πραγματοποιείται στη Βαρκελώνη της Ισπα-
νίας. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλυτικά γράφει ότι: Συγκε-
κριμένα, το Li-Fi είναι μια νέα ασύρματη τεχνο-
λογία που σε αντίθεση με το Wi-Fi χρησιμοποιεί 
το ηλεκτρομαγνητικό φάσμα για τη μεταφορά δε-
δομένων σε ιδιαίτερα υψηλές ταχύτητες. Σε εργα-
στηριακές δοκιμές που είχαν πραγματοποιηθεί το 
2015, η τεχνολογία κατάφερε να πιάσει ταχύτητες 
της τάξης των 224 Gigabits το δευτερόλεπτο. Από 
την άλλη, το Blockchain είναι η τεχνολογία που 
«χτυπά» στην καρδιά του ψηφιακού νομίσματος 
Bitcoin και επιτρέπει την καταγραφή τεράστιας 
λίστας συναλλαγών στο ψηφιακό νόμισμα, χωρίς 
ωστόσο να υπάρχει η δυνατότητα παρέμβασης 
από εξωτερικούς παράγοντες. Κατά τη διάρκεια 
της έκθεσης, ο άνθρωπος που ανέπτυξε την ασύρ-
ματη τεχνολογία Li-Fi, ο Γερμανός Χαράλντ Χαας, 
υποστήριξε ότι η τεχνολογία αξίζει την στήριξη 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ οι προγραμματι-
στές του Blockchain υπερασπίστηκαν την άποψή 
τους ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία θα έχει θετι-
κό αντίκτυπο τόσο στον χρηματοπιστωτικό τομέα 
όσο και στην κοινωνία στο σύνολό της. Ωστόσο, 
και οι δύο τεχνολογίες θα πρέπει να ξεπεράσουν 
ποικίλα εμπόδια προτού μπορέσουν να ξεδιπλώ-

σουν πλήρως τις δυνατότητές τους. Ο Χαας, κα-
θηγητής Τηλεπικοινωνιών στο Πανεπιστήμιο του 
Εδιμβούργου της Σκωτίας, υποστηρίζει ότι το Li-
Fi έχει τη δυνατότητα να φέρει την «επανάσταση» 
που υπόσχεται. «Εκτιμώ ότι θα υπάρξει μαζική 
διείσδυση σε βάθος 5 χρόνων», δήλωσε ο ίδιος 
στην ιστοσελίδα EURACTIV.com. «Η τοστιέρα σας 
διαθέτει ένα φως LED για την ένδειξη ‘αναμμένο'. 
Πλέον μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτό το 
φως για να κάνουμε μια προβλέψιμη ανάλυση. Η 
τοστιέρα θα έχει τη δυνατότητα να παραγγείλει μία 
νέα συσκευή από την Amazon εάν ‘αντιληφθεί' ότι 
είναι έτοιμη να χαλάσει», ενώ πρόσθεσε με ενθου-
σιασμό ότι «αυτό είναι μόνο η αρχή». Η τεχνολο-
γία Li-Fi έχει προσελκύσει την προσοχή τόσο του 
ιδιωτικού όσο και του δημόσιου τομέα. Οι τηλε-
πικοινωνιακοί πάροχοι BT και Deutsche Telecom 
βρίσκονται ήδη στο στάδιο δοκιμών της τεχνολο-
γίας. Ωστόσο, όπως καταγγέλλει ο Χαας, υπάρχει 
μεγάλη έλλειψη στήριξης από την πλευρά της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Όπως ο ίδιος δήλωσε, τα 
τελευταία 5 χρόνια έχει κάνει προσπάθειες προ-
κειμένου να πείσει την ΕΕ για τα οφέλη του Li-Fi, 
ωστόσο «οι προτάσεις του συχνά απορρίπτονταν». 
«Μερικές φορές είναι δύσκολο να πείσεις μια κοι-
νότητα για τα οφέλη μια καινοτόμας τεχνολογίας, 
εφόσον δεν το έχουν δει εν λειτουργία. Αυτό είναι 
κατανοητό, αλλά χρειάζεται ισχυρότερη στήριξη 

από την ΕΕ». Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η Ευρώπη 
κινδυνεύει να χάσει μια «μεγάλη ευκαιρία» αν δεν 
διεκδικήσει το προβάδισμα αυτής της νέας τεχνο-
λογίας που έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει 
το Wi-Fi. Σε σύγκριση με το Li-Fi, το Blockchain 
βρίσκεται αρκετά βήματα μπροστά όσον αφορά 
στην ανάπτυξή του. Η τεχνολογία έχει ήδη αποδει-
χθεί επιτυχής σε εφαρμογές όπως το Bitcoin, ενώ 
πολλές εταιρείες, μεταξύ των οποίων και μερικές 
από τις μεγαλύτερες τράπεζες στον κόσμο, επεν-
δύουν ήδη σε χρηματοοικονομικές εφαρμογές 
που βασίζονται στην εν λόγω τεχνολογία. Ωστόσο, 
οι υποστηρικτές του Blockchain εξακολουθούν 
να αγωνίζονται για να αποδείξουν τα οφέλη που 
μπορεί να έχει σε τομείς όπως τα χρηματοοικο-
νομικά μέχρι και στην ταυτοποίηση προσώπων. 
Από την άλλη πλευρά, οι επικριτές υποστηρίζουν 
ότι το Blockchain προσφέρει μια λύση σε ένα πρό-
βλημα που δεν υπάρχει. Όπως υποστηρίζουν, οι 
προγραμματιστές έχουν την τάση να εφαρμόζουν 
την τεχνολογία σε επιχειρήσεις που ήδη υπάρχουν 
αντί να επικεντρώνονται σε νέες, φέρνοντας έτσι 
μόνο περιορισμένα οφέλη. Οι επιχειρηματίες από 
την πλευρά τους υπερασπίζονται την ιδέα της συ-
γκεκριμένης τεχνολογίας, υποστηρίζοντας ότι θα 
επιτρέψει την έλευση μιας «επανάστασης» στο 
Διαδίκτυο, κάνοντας δυνατή τη μεταφορά όχι μόνο 
πληροφοριών αλλά και αξιών.

Δείγματα μιας ενιαίας ψηφιακής στρατηγικής δίνει αυτές τις ημέρες η Ελλά-
δα, με την εθνική συμμετοχή της στο Mobile World Congress 2017 (MWC17), 
που άνοιξε επίσημα τις θύρες του στη Βαρκελώνη. Το στίγμα αυτής της πο-
λιτικής περιέγραψε ο Υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενημέρωσης, Νίκος Παππάς, στη διάρκεια εκδήλωσης στο πλαίσιο του με-
γαλύτερου διεθνούς event για τις ψηφιακές επικοινωνίες, που διοργανώνε-
ται ετησίως στη Βαρκελώνη. Όπως μεταδίδει η ενημερωτική πύλη του ΣΕΠΕ  
ο κ. Παππάς, αναφερόμενος στην τεχνολογία, τόνισε ότι είναι ανάγκη να 
συνειδητοποιήσουμε ότι δεν μιλάμε για έναν ακόμα τομέα της οικονομίας. 
“Μιλάμε για τον τομέα των τομέων. Για τον τομέα, τον οποίο θα αξιοποιή-
σουν όλοι οι άλλοι τομείς, ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικοί, ώστε να 
γίνει τελικά η ίδια μας η κοινωνία πιο δημοκρατική”, σημείωσε κατά την 
ομιλία του σε εκδήλωση με θέμα “Mobile for Innovation - Business Models 
Emerging and Driving Digital Information”, με τίτλο “Πως οι Κυβερνήσεις 
και οι Επιχειρηματικοί Φορείς επενδύουν στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων 
υπηρεσιών, που παράγουν αξία για την οικονομία και τους πολίτες”. Όπως 
υπογράμμισε ο ίδιος, το γεγονός ότι η Ελλάδα βρίσκεται χαμηλά στην κατά-
ταξη διείσδυσης των νέων τεχνολογιών, συνιστά μια μεγάλη ευκαιρία για τη 
χώρα μας να αλλάξει σελίδα. “Στην Ελλάδα, έχουμε πάρει μια απόφαση. Θα 
αξιοποιήσουμε τα κοινοτικά κονδύλια, περίπου μισό δισεκατομμύριο ευρώ, 
που διαθέτουμε και θα τα μοχλεύσουμε μέσω Συνεργασιών Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ώστε να διασφαλίσουμε ότι σε όλη τη χώρα θα ανα-

πτυχθούν δίκτυα, έγκαιρα και αποτελεσματικά”. Για το σκοπό αυτό, η Ελλά-
δα, όπως τόνισε ο κ. Παππάς, επιδιώκει, πλέον, συστηματικά την προσέλ-
κυση ξένων επενδύσεων, μέσα από δύο κυρίως εργαλεία. Το ένα αφορά το 
πρόγραμμα για τη Νεοφυή Επιχειρηματικότητα, που διοχετεύει €120 εκατ. 
για την υποστήριξη ελληνικών startups και ήδη έχει υποδεχτεί 5.000 προ-
τάσεις, εκ των οποίων έχουν επιλεγεί σε πρώτη φάση οι 1.500 προς χρημα-
τοδότηση. Το δεύτερο εργαλείο είναι το Fund of Funds, που - σε συνεργασία 
με το European Investment Fund - χρηματοδοτεί με €260 εκατ. (κονδύλι 
το οποίο, μέσω μόχλευσης, αναμένεται να αγγίξει το €1 δις) μικρομεσαί-
ες επιχειρήσεις, με προτεραιότητα στις τεχνολογίες της πληροφορικής και 
των επικοινωνιών. Ο κ. Παππάς τόνισε ιδιαίτερα την κοινωνική διάσταση της 
τεχνολογίας, σημειώνοντας ότι “η μεγαλύτερη πρόκληση είναι να πείσουμε 
τον κόσμο πως οι νέες τεχνολογίες θα λειτουργήσουν προς όφελος του. Ότι 
φέρνουν επανάσταση στη δουλειά, στην υγεία, στην κοινωνία”. Αναφέρθηκε 
δε και στο ρυθμιστικό πλαίσιο που πρέπει να διέπει την τεχνολογία, ώστε να 
παράγεται το βέλτιστο κοινωνικό αποτέλεσμα: “Το μάθημα που παίρνουμε 
από το παρελθόν είναι ότι χρειάζεται ξεκάθαρο θεσμικό τοπίο και ρυθμι-
στικές αρχές που θα διασφαλίσουν ότι δεν θα μονοπωλήσουν την αγορά 
οι λίγοι και μεγάλοι”. Στο πλαίσιο αυτό, όπως πρόσθεσε, “είναι κρίσιμος ο 
τρόπος με τον οποίο θα αποφασίσουμε να κινητοποιήσουμε τη δημόσια και 
την ιδιωτική επένδυση, ούτως ώστε να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα 
μείνει πίσω. Αυτή είναι η πρωταρχική μας μέριμνα”.
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Ευρωπαϊκά βραβεία ύψους 150 000 ευρώ  
για την κοινωνική καινοτομία

Δημοσίευση δείκτη περιφερειακής ανταγωνιστικότητας 2016 
για 263 περιφέρειες της ΕΕ·

Στην Αθήνα χθες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε επί-
σημα τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό Κοινωνικής Καινοτομί-
ας 2017 "Equality Rebooted", καλώντας τους Ευρωπαίους 
να προσφέρουν νέες, δυναμικές ιδέες για την ψηφιακή 
ένταξη, τη συνεργατική οικονομία, τη διασύνδεση και την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων.  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναζητά 
καινοτομίες σε εργαλεία, υπηρεσίες και μοντέλα που θα 
επιτρέψουν σε όλα τα μέλη της κοινωνίας να αποκτήσουν 
τις κατάλληλες δεξιότητες και να εκμεταλλευθούν τις 
πολυάριθμες ευκαιρίες που προσφέρουν οι νέες τεχνο-
λογίες  και η ψηφιακή επανάσταση. Θα απονεμηθούν 3 
βραβεία των 50 000 ευρώ στις καλύτερες ιδέες. Μπορείτε 
να υποβάλλετε τις προτάσεις σας εδώ: http://ec.europa.
eu/growth/industry/innovation/policy/social/competition 
Η φετινή έναρξη του διαγωνισμού φιλοξενήθηκε στο Μου-
σείο Μπενάκη στην Αθήνα και υποδέχτηκε πρωτοπόρους 
στην καινοτομία από όλη την Ευρώπη. Στην εναρκτήρια 
εκδήλωση συμμετείχαν εμπειρογνώμονες που εργάζονται 
στην Ελλάδα και αλλού, όπως οι OpenLab Athens, Ondula, 
OuiShare, Fairmondo, Impact Hub Athens και Nesta. Κη-
ρύσσοντας την έναρξη του διαγωνισμού, μαζί με την Ανα-
πληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης 
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,  κα Ράνια Αντωνοπούλου, ο 
Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής στην Ελλάδα, κ. Πάνος Καρβούνης δήλωσε: "Η οικο-
νομική κρίση, η ανάγκη για τη δημιουργία ανάπτυξης και 
θέσεων απασχόλησης στην Ευρώπη απαιτούν να βρούμε 
νέους τρόπους δράσης. Πρέπει να δημιουργήσουμε μια 
κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς, μια κοινωνία που να δίνει 
στον καθένα και στην καθεμία τη δυνατότητα να διερευνή-
σουν και να αναπτύξουν τα ταλέντα τους και να ευημερή-
σουν. Θα πρέπει να επιδιώξουμε δράσεις που, πέρα από 
τη δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων απασχόλησης για 
όλους, να έχουν προστιθέμενη αξία για το κοινωνικό σύ-
νολο και τις τοπικές κοινωνίες, έτσι ώστε όλοι να μπορούν 
να επωφελούνται από  αυτές και να ελπίζουν σε ένα καλύ-

τερο μέλλον. Να γιατί η έναρξη, σήμερα, του Ευρωπαϊκού 
Διαγωνισμού Κοινωνικής Καινοτομίας 2017 είναι εξαι-
ρετικά σημαντική. Αποτελεί ένα σπουδαίο μήνυμα προς 
όλους τους φορείς κοινωνικής καινοτομίας στην Ελλάδα· 
σε όλους εκείνους τους επιχειρηματίες και παράγοντες 
αλλαγής που σχεδιάζουν να συνεργαστούν με τις αρχές 
για να πραγματώσουν την κοινωνική καινοτομία στη χώρα 
μας. Είμαι ιδιαιτέρα χαρούμενος που ο διαγωνισμός αυτός 
φιλοξενείται  φέτος στην Αθήνα, μια πόλη που εκφράζει 
όλα όσα η κοινωνική καινοτομία συνεπάγεται για την ανά-
πτυξη, τη συνοχή και τη δημοκρατία!"
-Περισσότερες πληροφορίες: Από το 2012, στη μνήμη του 
Πορτογάλου πολιτικού και πρωτοπόρου της καινοτομίας 
Diogo Vasconcelos, ο Ευρωπαϊκός διαγωνισμός Κοι-
νωνικής Καινοτομίας διοργανώνεται κάθε χρόνο με νέο 
θέμα, εστιάζοντας στην αντιμετώπιση ενός ζητήματος που 
απασχολεί την Ευρώπη. Οι Ευρωπαϊκές κοινωνίες με-
ταλλάσσονται γοργά χάρη στις αλλαγές της τεχνολογίας. 
Εταιρείες πληροφορικής, ψηφιακές επιχειρήσεις, βιομη-
χανίες υψηλής τεχνολογίας δημιουργούν προστιθέμενη 
αξία για την οικονομία, εκμεταλλευόμενες την τεχνολογι-
κή πρόοδο και βελτιώνουν σημαντικά την αγορά εργασίας.  
Ο διαγωνισμός αναζητά εμπνευσμένες ιδέες, μεγάλες και 
μικρές, από Ευρωπαίους πολίτες που πιστεύουν στη δη-
μιουργία μιας οικονομίας χωρίς αποκλεισμούς και στην 
αξιοποίηση δεξιοτήτων και τεχνολογιών ώστε να γεφυρω-
θούν οι αποστάσεις στην κοινωνία μας. Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή αναζητεί καινοτομίες σε εργαλεία, υπηρεσίες και 
πρότυπα που θα εφοδιάσουν όλα τα μέλη της κοινωνίας 
με τις δεξιότητες που χρειάζονται για να είναι σε θέση να 
ενταχθούν και να ανταγωνιστούν σε μια συνεχώς μετα-
βαλλόμενη οικονομία. 
-Πιθανές ιδέες:
- Νέες τεχνολογίες και επιχειρηματικά μοντέλα που μπο-
ρούν να βοηθήσουν την ψηφιακή οικονομία να γίνει πιο 
‘ανοιχτή’ ή χρησιμοποιούν συνεργατικές λύσεις για τη 

μείωση των ανισοτήτων.
-Καινοτομίες που ενδυναμώνουν τα μειονεκτούντα άτομα 
ώστε να συμμετέχουν πλήρως στην ψηφιακή οικονομία 
και να αποκτούν έσοδα από την απασχόληση ή την επι-
χειρηματικότητα.
- Πρωτοβουλίες που εφοδιάζουν όσους είναι στα όρια 
αποκλεισμού από την αγορά εργασίας με τις κατάλληλες 
δεξιότητες για να διαμορφώσουν την οικονομία της γνώ-
σης, όπως δημιουργικότητα, επικοινωνία ή ευκολία στην 
επίλυση προβλημάτων. - Λύσεις για την προστασία και τη 
στήριξη εργαζομένων με χαμηλή αμοιβή ή κατάρτιση στην 
εξελισσόμενη αγορά εργασίας.
Ο διαγωνισμός είναι ανοικτός σε επιχειρηματίες, φοιτητές, 
φορείς κοινωνικής καινοτομίας, σχεδιαστές, λάτρεις της 
υψηλής τεχνολογίας, εκπαιδευτικούς, σε άτομα, ή ομάδες 
ατόμων και οργανισμούς από ολόκληρη την ΕΕ και τις χώ-
ρες που συμμετέχουν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Horizon 
2020. Ο διαγωνισμός θα βοηθήσει τις πλέον καινοτόμες 
ιδέες και προτάσεις να επιτύχουν βιώσιμα αποτελέσματα. 
Τριάντα από πλέον υποσχόμενες αιτήσεις θα επιλεγούν 
για τους ημιτελικούς και οι δημιουργοί τους θα προ-
σκληθούν σε ακαδημία καθοδήγησης για την κοινωνική 
καινοτομία τον Ιούλιο, στη Μαδρίτη, για να αναπτύξουν τις 
ιδέες τους. Τα τρία πιο αποτελεσματικά έργα θα λάβουν, 
το καθένα, χρηματικό έπαθλο 50.000 ευρώ κατά την τε-
λετή απονομής των βραβείων που θα γίνει τον Οκτώβριο 
στις Βρυξέλλες. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει 
στις 7 Απριλίου (12:00 μμ ώρα Βρυξελλών). Για περισσό-
τερες πληροφορίες επισκεφθείτε τη διεύθυνση: http://
ec.europa.eu/growth/social-innovation-competition.
-Ερωτήσεις για τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων 
μπορούν να υποβληθούν: info@socialinnovationprize.
eu. Ακολουθήστε  στο Twitter: @EUSocialInnov 
#diogochallenge. Περισσότερες πληροφορίες: http://
ec.europa.eu/greece/event/20170228_European_
Social_Innovation_Competition_el 

Η Επιτροπή δημοσίευσε στις 27/2 την τρίτη έκδοση του δείκτη περιφερει-
ακής ανταγωνιστικότητας για 263 περιφέρειες της ΕΕ· πρόκειται για μελέ-
τη που παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ενίσχυση των οικονομικών 
επιδόσεων των περιφερειών. Περιφερειακή ανταγωνιστικότητα είναι η ικα-
νότητα της περιφέρειας να προσφέρει στις επιχειρήσεις και στους κατοί-
κους ένα ελκυστικό και βιώσιμο περιβάλλον διαβίωσης και εργασίας. Σε 
σύγκριση με τις δύο προηγούμενες εκδόσεις, που δημοσιεύτηκαν το 2010 
και το 2013, η Μάλτα και πολλές περιφέρειες στη Γαλλία, στη Γερμανία, στη 
Σουηδία, στην Πορτογαλία και στο Ηνωμένο Βασίλειο βελτίωσαν τις επι-
δόσεις τους, ενώ οι επιδόσεις επιδεινώθηκαν στην Κύπρο και σε περιφέ-
ρειες στην Ελλάδα, στην Ιρλανδία και πιο πρόσφατα στις Κάτω Χώρες. Στις 
ανατολικές περιφέρειες της ΕΕ, η ανταγωνιστικότητα παρέμεινε ως επί το 
πλείστον σταθερή. Το χάσμα ανάμεσα στην περιφέρεια της πρωτεύουσας 
και σε άλλες περιφέρειες είναι ιδιαίτερα ευρύ σε ορισμένες χώρες όπως, 

για παράδειγμα, στη Ρουμανία, στην Ελλάδα, στη Σλοβακία, στη Βουλγαρία 
και στη Γαλλία. Οι χώρες αυτές χαρακτηρίζονται από υψηλή διαφοροποίηση 
στο εσωτερικό τους, που οφείλεται κυρίως στη σαφή υπεροχή της πρωτεύ-
ουσας. Στην έκδοση του 2016 η καινοτομία είναι το διαδραστικό διαδικτυακό 
εργαλείο, το οποίο επιτρέπει τη λεπτομερέστερη ανάλυση της κάθε περιφέ-
ρειας και τη σύγκρισή της είτε με τις ομόλογές της σε όρους κατά κεφαλήν 
ΑΕΠ ή με όλες τις περιφέρειες της ΕΕ. Οι χρήστες μπορούν τώρα να δουν 
πιο εύκολα τη βαθμολογία της περιφέρειάς τους ως προς την καινοτομία, 
τη διακυβέρνηση, τις μεταφορές, τις ψηφιακές υποδομές, την υγεία ή το 
ανθρώπινο κεφάλαιο. Επίσης, το εργαλείο αυτό έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε 
να βοηθά τις περιφέρειες να εντοπίζουν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία 
τους και τις επενδυτικές τους προτεραιότητες κατά τη διαμόρφωση των 
αναπτυξιακών τους στρατηγικών. Η Επίτροπος περιφερειακής πολιτικής, κ. 
Κορίνα Κρέτσου, δήλωσε: «Ο παρών δείκτης αποτελεί πολύτιμο εργαλείο 
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Λουκέτο για την μεταλλουργία που "έκοβε" τα κέρματα του ευρώ

για την καλύτερη χάραξη πολιτικής. Ενισχύει τις 
προσπάθειες που καταβάλλει η Επιτροπή για την 
υποστήριξη των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων 
και την τόνωση των ικανοτήτων καινοτομίας των 
περιφερειών της ΕΕ μέσω των επενδύσεων της 
πολιτικής συνοχής. Δεδομένου ότι κάθε περιοχή 
είναι μοναδική, παρέχουμε εξατομικευμένη στή-
ριξη για να τις ενισχύσουμε και να τις βοηθήσου-
με να αξιοποιήσουν τα δυνατά τους σημεία και τα 
πλεονεκτήματά τους, ιδίως με τις περιφερειακές 
μας στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης».  Συνο-
λικά, τα αποτελέσματα του 2016 είναι ευθυγραμ-
μισμένα με τα αποτελέσματα του 2013. Για άλλη 
μια φορά, παρατηρείται ένα πολυκεντρικό μοντέ-
λο στο οποίο οι ισχυρές πρωτεύουσες και οι μη-
τροπολιτικές περιοχές αποτελούν τους κύριους 
μοχλούς της ανταγωνιστικότητας. Δευτερογενή 
αποτελέσματα διαφαίνονται στις περισσότερες 
περιφέρειες της βορειοδυτικής Ευρώπης, αλλά 
είναι πολύ λιγότερο εμφανή στις περιφέρειες 
της νοτιοανατολικής ΕΕ. Παρατηρούνται υψηλά 
επίπεδα διακυμάνσεων εντός της κάθε χώρας 
σε πολλές περιπτώσεις, τα οποία οφείλονται στη 
σαφή υπεροχή της περιφέρειας της πρωτεύου-

σας έναντι των άλλων περιφερειών της χώρας.

-Ιστορικό: Ο δείκτης περιφερειακής ανταγωνι-
στικότητας (RCI), ο οποίος ξεκίνησε το 2010 και 
δημοσιεύεται ανά τριετία, δίνει στις περιφέρειες 
τη δυνατότητα να παρακολουθούν και να αξιο-
λογούν τη ανάπτυξή τους μέσα στο χρόνο και σε 
σύγκριση με άλλες περιφέρειες. Είναι το πρώτο 
μέτρο που παρέχει μια ευρωπαϊκή προοπτική 
για την ανταγωνιστικότητα των περιφερειών της 
ΕΕ. Στηρίζεται στην προσέγγιση του Δείκτη πα-
γκόσμιας ανταγωνιστικότητας του Παγκόσμιου 
Οικονομικού Φόρουμ (GCI-WEF). Ο RCI βασίζε-
ται στις στατιστικές περιφέρειες επιπέδου NUTS 
2 (Ονοματολογία των στατιστικών εδαφικών μο-
νάδων). Οι περιφέρειες NUTS 2, που αποτελούν 
μέρος της ίδιας λειτουργικής αστικής περιφέρει-
ας, έχουν ομαδοποιηθεί ώστε να διασφαλίζεται 
ότι ο RCI αποτυπώνει πλήρως τις δεξιότητες που 
διατίθενται στην τοπική αγορά εργασίας. Ο RCI 
αποτελείται από 11 πυλώνες που περιγράφουν 
τις διαφορετικές πτυχές της ανταγωνιστικότητας. 
Μέσω αυτών των πυλώνων, ο RCI αξιολογεί τα 
πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα μιας περι-

φέρειας. Ταξινομούνται σε τρεις ομάδες: βασική 
ομάδα, ομάδα αποδοτικότητας και ομάδα καινο-
τομίας. Η βασική ομάδα περιλαμβάνει πέντε πυ-
λώνες: 1) θεσμοί, 2) μακροοικονομική σταθερό-
τητα, 3) υποδομές, 4) υγεία και 5) πρωτοβάθμια 
και δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Τα παραπάνω 
αποτελούν τους βασικούς μοχλούς για όλους 
τους τύπους των οικονομιών. Καθώς η περιφε-
ρειακή οικονομία αναπτύσσεται και σημειώνει 
πρόοδο, όσον αφορά την ανταγωνιστικότητά της, 
οι παράγοντες που συνδέονται με πιο ειδικευμέ-
νο εργατικό δυναμικό και με αποδοτικότερη αγο-
ρά εργασίας έρχονται στο προσκήνιο στο πλαίσιο 
της ομάδας αποδοτικότητας. Η ομάδα για την 
αποδοτικότητα περιλαμβάνει τρεις πυλώνες: 6) 
τριτοβάθμια εκπαίδευση, κατάρτιση και διά βίου 
μάθηση, 7) αποδοτικότητα της αγοράς εργασίας 
και 8) μέγεθος της αγοράς. Στο πλέον προηγμένο 
στάδιο της ανάπτυξης της περιφερειακής οικο-
νομίας, οι μοχλοί για τη βελτίωση της καινοτομί-
ας είναι μέρος της ομάδας καινοτομίας η οποία 
αποτελείται από τρεις πυλώνες: 9) τεχνολογική 
ετοιμότητα, 10) εξειδίκευση επιχειρήσεων και 11) 
καινοτομία.

Έναν ακόμη κρίκο στη μακρά αλυσίδα αποβιομηχάνισης της χώρας, αποτέλεσμα 
της, για δεκαετίες, αδυναμίας της χώρας να προφυλάξει το παραγωγικό δυναμι-
κό της, προσθέτει το λουκέτο της ακριτικής "Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου" 
(MBH).  Σε ρεπορτάζ του Νίκου Χρυσικόπουλου στο capital.gr  σημειώνεται ανα-
λυτικά ότι : Η ηπειρώτικη βιομηχανία που ιδρύθηκε το 1979, κρατικοποιήθηκε επί 
ΠΑΣΟΚ, πέρασε στον έλεγχο της Ελληνικά Αμυντικά Συστήματα (πρώην ΕΒΟ που 
συγχωνεύτηκε με την ΠΥΡΚΑΛ) αναλαμβάνοντας συμβόλαια παραγωγής για τον 
Ελληνικό Στρατό, κυρίως κάλυκες, εκσυγχρονίστηκε το 1998 με επενδύσεις 5 εκατ. 
ευρώ και ανέλαβε ένα "χρυσό" συμβόλαιο προμήθειας των δισκίων χαλκονικέλιου, 
από τα οποία το Νομισματοκοπείο παρήγαγε τα εγχώρια κέρματα του ευρώ μετά 
την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ, δεν κατάφερε να αντεπεξέλθει των οικονομικών 
προβλημάτων που αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Αν και είχε σταθερά πελά-
τες την ΤτΕ και την ΕΑΣ, τα οικονομικά προβλήματα που αντιμετώπιζε, ήδη έντονα 
από το 2013, επιδεινώθηκαν στο διάστημα που ακολούθησε. Έχοντας, στο μεταξύ, 
περάσει στον έλεγχο της "Ελληνικά Συστήματα Παραγωγής Πολιτικών Προϊόντων" 
(είναι ο μοναδικός της μέτοχος), προ διετίας εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τη ΧΑΛ-
ΚΟΡ του ομίλου Στασινόπουλου (σ.σ. ο όμιλος Βιοχάλκο είχε βρεθεί κοντά στην 
απόκτηση της ΜΒΗ και στις αρχές της δεκαετίας του 90) που, όμως, δεν ευοδώθη-
κε. Η μεταλλουργική εταιρεία βρέθηκε μπροστά σε αδιέξοδο, με τεράστιο πρόβλη-
μα ρευστότητας και μεγάλες υποχρεώσεις, ενώ η προ ετών έκρηξη των τιμών των 
μεταλλευμάτων αποδείχθηκε δυσβάστακτη. Μετά το σχηματισμό της κυβέρνησης 
ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ, υπήρξαν διαβεβαιώσεις  ότι η βιομηχανία δεν θα κλείσει. Στη θέση 
του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της ΜΒΗ τοποθετήθηκε στέλεχος του 
ΣΥΡΙΖΑ ο οποίος δεν πέτυχε να εκλεγεί βουλευτής, ενώ με τροπολογία χορηγήθηκε 
στην εταιρεία "ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα από την δημοσίευση της 
παρούσης και έως την 30ή Ιουνίου 2016, χωρίς παρακράτηση, κατά παρέκκλιση 
των ισχυουσών διατάξεων". Παράλληλα, επιχειρήθηκε να γίνει αύξηση μετοχικού 
κεφαλαίου, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Με βάση τα τελευταία δημοσιευμένα οικο-
νομικά αποτελέσματα (2015) είχε πωλήσεις 1,6 εκατ. ευρώ (από 8,8 εκατ. το 2009), 
σύνολο υποχρεώσεων 8,7 εκατ. ευρώ (με βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 7,5 εκατ. 
ευρώ), αρνητικά ίδια κεφάλαια 1,8 εκατ. ευρώ και ζημιές μετά από φόρους 1,3 εκατ. 
ευρώ Τελικώς το λουκέτο ήρθε αναπόφευκτα και η εταιρεία τέθηκε σε καθεστώς 

ειδικής εκκαθάρισης.  Σύμφωνα με την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που 
δημοσιεύτηκε (22/2/17) από τον ειδικό εκκαθαριστή (τη ΣΟΛ ΑΕ), μέσα σε 20 ημέ-
ρες από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές μπορούν 
να υποβάλλουν μη δεσμευτική πρόταση για όποια από τα περιουσιακά στοιχεία 
της ΜΒΗ επιθυμούν. Στο σφυρί βγαίνει το οικόπεδο της εταιρείας στο ακριτικό 
Κεφαλόβρυσο Ιωαννίνων, η μονάδα παραγωγής, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, τα 
αποθέματα πρώτης ύλης, ακόμη και τα αυτοκίνητα και τα γραφεία της βιομηχανί-
ας. Η εκποίηση θα γίνει με δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό, σε ημερομηνία που 
θα ανακοινωθεί. Η Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου ιδρύθηκε το 1979, το 1983 
όμως κρατικοποιήθηκε, περνώντας στον έλεγχο της ΕΒΟ. Συνέχισε την παραγω-
γή εξοπλιστικών προϊόντων (κυαθίων για κάλυκες και βολίδες), όμως η φθίνουσα 
πορεία της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας συμπαρέσυρε και την ίδια. Για ένα 
διάστημα, σωτήριο για τη ΜΒΗ ήταν το συμβόλαιο για την προμήθειας δισκίων χαλ-
κονικέλιου από τα οποία το Νομισματοκοπείο παρήγαγε τα εγχώρια κέρματα του 
κοινού νομίσματος. Η παραγγελία αρχικά ήταν μεγάλη, πάνω από 700 εκατομμύρια 
τεμάχια, λόγω των αναγκών αντικατάστασης της δραχμής με το κοινό ευρωπαϊκό 
νόμισμα. Μετά την κυκλοφορία του ευρώ, οι παραγγελίες προς την ΜΒΗ μειώθη-
καν σε 100 εκατομμύρια κατά μέσο όρο ετησίως και εν τέλει περιορίστηκαν μόλις 
στα 20-30 εκατομμύρια τεμάχια τον χρόνο. Στο σημείο αυτό να σημειωθεί πως η 
ΕΚΤ σε συνεργασία με τις Κεντρικές Τράπεζες των χωρών της Ευρωζώνης, είναι 
υπεύθυνες για την εκτύπωση χαρτονομισμάτων, ενώ οι  εθνικές αρχές είναι υπεύ-
θυνες για τα κέρματα, η παραγωγή των οποίων ονομάζεται "κοπή". Η ΕΚΤ εγκρίνει 
τις ποσότητες των κερμάτων που μπορεί να εκδώσει κάθε χώρα για να ικανοποιή-
σει τις ανάγκες της και αποτελεί ευθύνη κάθε χώρας να εκδίδει τα δικά της κέρματα 
με τις εθνικές γραφικές παραστάσεις στη μία όψη. Αυτή, λοιπόν, τη παραγωγή είχε 
αναλάβει επί σειρά ετών η Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου, έχοντας συνολικά 
παράξει το 65% περίπου των μεταλλικών δίσκων κερμάτων του 1, 2, 5, 10, 20, 50 
λεπτών ευρώ και το 100% των πυρήνων και δακτυλίων για τα κέρματα 1 και 2 ευρώ, 
από τις αρχικές ποσότητας που απαιτήθηκαν από την ΤτΕ.  Ακόμη, όμως, και με 
απευθείας, ουσιαστικά, αναθέσεις, η ακριτική βιομηχανία δεν μπόρεσε να σωθεί, 
επιβεβαιώνοντας για άλλη μια φορά την ανύπαρκτη σχέση του ελληνικού κράτους 
με την υγιή επιχειρηματικότητα.
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(συνέχεια από την 10η σελίδα)



Περισσότεροι από 370 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε τροχαία  
δυστυχήματα μόνο στο πρώτο εξάμηνο του 2016

Αναγκαία η εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου για την πρόληψη  
των τροχαίων ατυχημάτων τονίζει ο ΙΣΑ 

«Πιστεύω, ότι όλα ξεκινούν από τον παράγοντα άνθρωπο και την αντί-
ληψη που έχουμε για την οδική ασφάλεια. Από εκεί πηγάζουν όλες οι 
οδηγικές συμπεριφορές, καλές ή κακές». Αυτό εκτιμά ο διευθυντής 
της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, Νικόλαος Σπανουδάκης, μιλώντας 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και σημειώνει ότι η αλλαγή αντίληψης μπορεί να συμ-
βάλει καθοριστικά στη μείωση των τροχαίων. Τα τροχαία δυστυχήματα 
και ατυχήματα αποτελούν ένα διαχρονικό πρόβλημα που ταλανίζει την 
Ελλάδα. Είναι ενδεικτικό ότι στο πρώτο εξάμηνο του 2016, σύμφωνα με 
τα επίσημα στατιστικά στοιχεία της Τροχαίας, 378 άτομα έχασαν τη ζωή 
τους, 441 τραυματίστηκαν σοβαρά και 6.191 ελαφρά, σε όλη τη χώρα. 
Στην Αττική, μόνον τον Ιανουάριο του 2017, έχασαν τη ζωή τους 17 άτομα, 
14 τραυματίστηκαν σοβαρά και 417 ελαφρά σε 364 τροχαία... «Η αλλαγή 
αντίληψης για την οδική ασφάλεια», σημειώνει ο κ. Σπανουδάκης, «θα 
οδηγήσει σε καλύτερα αποτελέσματα και μείωση των τροχαίων ατυχη-
μάτων. Θεωρούμε, και το υποστηρίζουμε εδώ και πολλά χρόνια, ότι η 
μείωση των τροχαίων ατυχημάτων είναι ένα σύνθετο ζήτημα και γι’ αυτό 
χρειάζεται να το δούμε από όλες τις πλευρές του. Οι τροποποιήσεις του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας είναι σχετικά πρόσφατες, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι δεν επιδέχεται και περαιτέρω βελτιώσεις». Ο τομέας που 
θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα, σύμφωνα με τον κ.Ν. Σπανου-
δάκη, «είναι η νοοτροπία και η υπευθυνότητα του κάθε συμμετέχοντα 

στην κυκλοφορία, οδηγού – πεζού – επιβάτη, ώστε μέσα από αυτές να 
σημειωθεί η μεγαλύτερη βελτίωση στον τομέα της πρόληψης. Εάν δεν 
υπάρχει ατομική ευθύνη και ευαισθητοποίηση, τότε δεν θα μπορούμε 
να προσδοκούμε θεαματικά αποτελέσματα στην αύξηση του επιπέδου 
της οδικής ασφάλειας στη χώρα μας». Ποιες είναι όμως οι κυριότερες 
αιτίες των θανατηφόρων τροχαίων; Σύμφωνα με τα πανελλαδικά στοιχεία 
της Τροχαίας για το πρώτο εξάμηνο του 2016, προηγείται η απόσπαση 
της προσοχής του οδηγού με 24 περιστατικά, ενώ ακολουθούν η κίνηση 
στο αντίθετο ρεύμα με 22, περιστατικά που σχετίζονται με πεζούς 16, 
παραβίαση προτεραιότητας 12, υπερβολική ταχύτητα 8, αίτια σχετικά με 
τους δρόμους και τον καιρό 8, αντικανονικό προσπέρασμα 4, παραβίαση 
σηματοδότη 4, ενώ άλλα 108 αίτια σχετίζονται με τους οδηγούς.
Οσον αφορά στις ηλικίες των θυμάτων από τροχαία δυστυχήματα σε όλη 
τη χώρα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας για το 2015, οπότε έχα-
σαν τη ζωή τους συνολικά 789 άτομα, οι περισσότεροι ήταν μεγαλύτε-
ροι των 55 ετών σε 291 περιστατικά. Ακολουθούν οι ηλικίες 26-35 ετών 
σε 126 περιστατικά, 36-45 ετών σε 122 περιστατικά, 18-25 ετών σε 117 
περιστατικά, 46-55 ετών σε 108 περιστατικά και 0-17 ετών σε 25 περι-
στατικά. Από τα 739 τροχαία που συνέβησαν το 2015, τα 265 αφορούν σε 
σύγκρουση, τα 248 σε εκτροπή, τα 129 σε παράσυρση πεζού, τα 74 σε 
πρόσκρουση, τα 19 σε ανατροπή και τα 4 σε πτώση από όχημα.

Την  ανάγκη εκπόνησης στρατηγικού σχεδίου 
για την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων 
επισημαίνουν ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, 
σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Χει-
ρουργικής Ορθοπαιδικής και Τραυματολογίας 
και την Ελληνική Εταιρία Διαχείρισης Κρίσε-
ων στην Υγεία, στα πλαίσια ευρείας σύσκεψης 
για το θέμα που πραγματοποιήθηκε χθες. Σε  
δελτίο Τύπου του ΙΣΑ που μεταδίδει το ΑΠΕ-
ΜΠΕ σημειώνεται ότι τα τροχαία αποτελούν 
την πρώτη αιτία θανάτου, για τους νέους από 
15 έως 29 ετών. Η ταχύτητα, το αλκοόλ και το 
κινητό τηλέφωνο είναι παράγοντες που ενο-
χοποιούνται. Ειδικότερα όπως τονίστηκε το 
αλκοόλ, η υπερβολική ταχύτητα και η από-
σπαση της προσοχής από το κινητό τηλέφωνο 
είναι τρείς παράγοντες που ενοχοποιούνται με 
μεγάλη συχνότητα στην πρόκληση αυτών των 
ατυχημάτων. Επιπρόσθετα τονίστηκε η ανάγκη 
ν αλλάξει το πλαίσιο που αφορά την αξιολό-
γηση από το ΚΤΕΟ και να δημιουργηθούν οι 
απαραίτητοι ελεγκτικοί μηχανισμοί που θα 
διασφαλίζουν τη συμμόρφωση των οδηγών 
για την επισκευή των βλαβών. Η χώρα μας 
βάσει των στοιχείων της Eurostat κατέχει την 
τρίτη θέση στα θανατηφόρα τροχαία, μετά τη 
Ρουμανία και τη Λιθουανία. Ειδικότερα στην 
Ελλάδα τα τελευταία πενήντα χρόνια είχαμε 
120.000 νεκρούς, 350.000 ανάπηρους και 2 
εκατομμύρια τραυματίες από τροχαία ατυ-

χήματα. Τα τροχαία συμβάντα αποτελούν την 
πρώτη αιτία θανάτου, για τους νέους από 15 
έως 29 ετών, τη δεύτερη αιτία θανάτου, για τις 
ηλικίες 5 έως 14 και την τρίτη για τις ηλικίες 
30 έως 44 ετών. Μάλιστα τα ατυχήματα που 
χαρακτηρίζονται «σοβαρά» και «θανατηφόρα» 
αυξήθηκαν κατά 3,8% και 8,3% αντίστοιχα, ενώ 
αντιθέτως τα «ελαφρά» μειώθηκαν κατά 10,9%. 
Η κυριότερη αιτία των τροχαίων είναι η αμέ-
λεια των οδηγών. Η απόσπαση προσοχής του 
οδηγού από αιτίες όπως είναι η χρήση του κι-
νητού τηλεφώνου, η υπερβολική ταχύτητα και 
η κατανάλωση αλκοόλ είναι οι συνηθέστεροι 
παράγοντες που ενοχοποιούνται για την πρό-
κληση των τροχαίων. Είναι ακόμη χαρακτηρι-
στικό ότι τα τροχαία αποτελούν την πρώτη αι-
τία θανάτου σε ηλικίες 19-39 ετών και το 50% 
αυτών οφείλεται στην κατανάλωση αλκοόλ και 
άλλων ουσιών. Μετά την ολοκλήρωση της σύ-
σκεψης ο πρόεδρος του ΙΣΑ κος Γ. Πατούλης 
δήλωσε τα εξής: «Τα τροχαία ατυχήματα απο-
τελούν μάστιγα για τη χώρα μας καθώς έχουν 
σαν αποτέλεσμα το θάνατο ή τον τραυματισμό 
των συμπολιτών μας και μάλιστα στις πλέον 
παραγωγικές ηλικίες. Πρέπει να τονίσουμε ότι 
η πολιτεία οφείλει να συγκροτήσει ένα σοβα-
ρό στρατηγικό σχέδιο για τη βελτίωση της οδι-
κής ασφάλειας γιατί ούτε ένας θάνατος στην 
άσφαλτο δεν είναι αποδεκτός. Επιπρόσθετα 
πρέπει να γίνουν οι απαραίτητες θεσμικές πα-

ρεμβάσεις και η δημιουργία ελεγκτικών μη-
χανισμών που θα διασφαλίσουν την συμμόρ-
φωση των οδηγών».  Από την πλευρά ο κος 
Παντελής Νικολάου, Πρόεδρος της Ελληνικής 
Εταιρείας Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και 
Τραυματολογίας επεσήμανε τα εξής: «Η Ελλη-
νική Εταιρεία Χειρουργικής Ορθοπαιδικής και 
Τραυματολογίας έχει ευαισθητοποιηθεί εδώ 
και αρκετό καιρό στην πρόληψη των τροχαίων 
ατυχημάτων. Η ΕΕΧΟΤ έχει εκδώσει συγκεκρι-
μένο δεκάλογο με οδηγίες προς τους οδηγούς 
,για την ορθή οδήγηση και αποφυγή τροχαίων 
ατυχημάτων. Η συνεχής ευαισθητοποίηση της 
κοινωνίας πάνω στο θέμα της πρόληψης των 
τροχαίων ατυχημάτων είναι υποχρέωση των 
φορέων και οργανισμών που έχουν άμεση 
σχέση με την υγεία των συμπολιτών μας». O 
κος Πάνος Ευστάθιου Ορθοπαιδικός Χειρουρ-
γός Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρίας Δια-
χείρισης Κρίσεων δήλωσε: «Είναι σημαντικό 
ότι η αξιολόγηση από το ΚΤΕΟ δεν θα πρέπει 
να έχει μόνο συμβουλευτικό χαρακτήρα αλλά 
και ελεγκτικό χαρακτήρα από την αστυνομία 
στο πλαίσιο της επιδιόρθωσης οποιασδήπο-
τε βλάβης διαπιστωθεί στο αυτοκίνητο. Στις 
περισσότερες περιπτώσεις καταγράφονται οι 
βλάβες οι οποίες παραμένουν στην συστατική 
επιστολή η οποία επιδίδεται στους οδηγούς 
,χωρίς να προβούν αυτοί στις κατάλληλες 
ενέργειες για τις επιδιορθώσεις αυτών».
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΕΠΙΜΕΝΟΥΝ ΣΕ ΜΕΤΡΑ 3,5 ΔΙΣ.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-4-5 | 1/3/2017

Με άγνωστο τον ακριβή χρόνο ολοκλήρωσης της αξιολόγησης 
και της συνολικής συμφωνίας κυβέρνησης - θεσμών, άρχισε 
χθες ο νέος γύρος διαπραγμάτευσης με τους επικεφαλής του 
κουαρτέτου. Σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις, διαφαίνεται 
«σπάσιμο» της διαδικασίας σε δύο μέρη, με τον κίνδυνο παράτασης 
της αβεβαιότητας στην οικονομία να ελλοχεύει. Ειδικότερα, 
ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος μίλησε για 
τεχνική συμφωνία εντός του Μαρτίου και μετά, σε δεύτερη φάση, 
θα ξεκινήσει η συζήτηση με τους θεσμούς για το ύψος και τη 
διάρκεια των πρωτογενών πλεονασμάτων καθώς και για τα μέτρα 
απομείωσης του χρέους.
Στη χθεσινή ευρεία συνάντηση με τους θεσμούς πήραν μέρος 
ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος, ο υπουργός 
Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης και η υπουργός Εργασίας Εφη 
Αχτσιόγλου.
Στον χθεσινό γύρο επαφών κυριάρχησε η ευρεία σύσκεψη-
διάρκειας περίπου δυόμισι ωρών- για τον συντονισμό αυτής της 
φάσης των διαβουλεύσεων και τον καθορισμό της ατζέντας. Ενώ ο 
αρχικός προγραμματισμός προέβλεπε να υπάρξει διαπραγμάτευση 
και για το εξαιρετικά κρίσιμο θέμα των δημοσιονομικών, η 
διαπραγμάτευση διακόπηκε στις 22:00 χωρίς να υπάρξουν 
δηλώσεις από ελληνικής πλευράς.
Στην πρώτη ευρεία συνάντηση με τους θεσμούς πήραν μέρος, 
πέραν του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου, ο 
υπουργός Οικονομίας Δημήτρης Παπαδημητρίου, η υπουργός 
Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος 
Σταθάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Γιώργος 
Χουλιαράκης.
Κυβερνητικά στελέχη άφηναν χθες ανοικτό το ενδεχόμενο οι 
διαβουλεύσεις αυτής της φάσης να διαρκέσουν περισσότερο από 
μία εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι οι επικεφαλής των θεσμών 
έχουν έρθει στην Αθήνα με αρχικό στόχο να αποχωρήσουν στο 
τέλος της εβδομάδας. Βασικός στόχος είναι να επιτευχθεί η τεχνική 
συμφωνία (stuff level agreement) μέχρι το Eurogroup της 20ής 
Μαρτίου, αλλά από τη χθεσινή, πρώτη ημέρα διαβουλεύσεων 
δεν φάνηκαν σημάδια προόδου καθώς όλη η μέρα πέρασε για 
να οριστεί η ατζέντα και να γίνει μια πρώτη συζήτηση για θέματα 
ενέργειας και αποκρατικοποιήσεων, η οποία όμως δεν κατέληξε 
στο κλείσιμο κάποιων εκ των ανοικτών θεμάτων.
- Μηχανισμός προσέγγισης 
Στο περιθώριο των χθεσινών διαπραγματεύσεων, κορυφαίο 
στέλεχος έλεγε ότι θα επιδιωχθεί να συμφωνηθεί με τους 
θεσμούς ένας μηχανισμός προσέγγισης του δημοσιονομικού 
αποτελέσματος ώστε να μην χρειάζεται κάθε χρόνο να φτάνουμε 
στον Απρίλιο του επόμενου έτους για να έχουμε εικόνα για το 
πρωτογενές πλεόνασμα της προηγούμενης χρονιάς. Το ίδιο 
στέλεχος αποσαφήνισε και το πώς ακριβώς θα λειτουργήσει το 
πακέτο των μέτρων -θετικών και αρνητικών- που θα ληφθούν μετά 
το 2018. Υπέρβαση του στόχου του 3,5% θα αυξάνει τον λογαριασμό 
των θετικών μέτρων, ενώ διαμόρφωση του πρωτογενούς 
πλεονάσματος στο 3,5% θα φέρνει ίσο προϋπολογισμό θετικών και 

αρνητικών μέτρων. Εννοείται ότι σε περίπτωση μη επίτευξης του 
δημοσιονομικού στόχου θα λαμβάνονται νέα δημοσιονομικά μέτρα.
Αναφορικά με το εάν θα υπάρξει ή όχι συνέχιση της λιτότητας, 
με αφορμή τη δήλωση του υπουργού Οικονομικών Ευκλείδη 
Τσακαλώτου από το βήμα της Βουλής, χθες το απόγευμα, που 
είπε «δεν ωραιοποιούμε ούτε λέμε ότι τελειώνει η λιτότητα», 
κυβερνητικό στέλεχος διευκρίνισε ότι «δεν λέμε ότι δεν υπάρχει 
λιτότητα, αλλά ότι δεν θα έχουμε επιπλέον λιτότητα. Τελειώνει η 
συζήτηση για περισσότερη λιτότητα».
- Αποστάσεις από τον Ευ. Τσακαλώτο 
Σαφείς αποστάσεις από τις πρωθυπουργικές διαβεβαιώσεις για 
κλείσιμο της αξιολόγησης στις 20 Μαρτίου, αλλά και για τερματισμό 
της λιτότητας, πήρε ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης 
Τσακαλώτος στη Βουλή, παραδεχόμενος ότι στο επόμενο 
Eurogroup αναμένεται «προσωρινή» συμφωνία, αναγνωρίζοντας 
ότι η ελληνική οικονομία παραμένει σε ασφυκτικό περιοριστικό 
πλαίσιο και χαρακτηρίζοντας «προβληματική» την προνομοθέτηση 
υφεσιακών μέτρων που επέβαλαν οι δανειστές.
Ενημερώνοντας χθες τα μέλη της επιτροπής Οικονομικών 
Υποθέσεων της Βουλής σχετικά με τα αποτελέσματα του 
Eurogroup της 20ής Φεβρουαρίου, ο κ. Τσακαλώτος 
διαφοροποιήθηκε αισθητά από το αφήγημα του πρωθυπουργού για 
τη διαπραγμάτευση προκαλώντας εύλογα ερωτήματα σχετικά με 
τον χρόνο ολοκλήρωσης της δεύτερης αξιολόγησης και δίνοντας 
λαβή στη Ν.Δ. να μιλήσει για «άδειασμα» του Αλέξη Τσίπρα από τον 
υπουργό Οικονομικών. Ειδικότερα, ο κ. Τσακαλώτος παραδέχτηκε 
ουσιαστικά ότι στο επόμενο Eurogroup της 20ής Μαρτίου δεν 
αναμένεται τελική συμφωνία, αλλά μια αρχική συμφωνία σε 
τεχνικό επίπεδο που θα αφορά το περιεχόμενο των μέτρων και των 
αντίμετρων εν όψει της τελικής συμφωνίας για τα δημοσιονομικά 
πλεονάσματα και τα μεσοπρόθεσμα μέτρα. «Θα κλείσει το SLA, 
θα κλείσει η συζήτηση για τα μέτρα, για τα αντίμετρα. Και θα 
κλείσουν προσωρινά, αν δούμε τι θα είναι τα δημοσιονομικά 
πλεονάσματα και τι θα είναι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το 
χρέος» ανέφερε ο κ. Τσακαλώτος στην αρμόδια επιτροπή. Ο 
κ. Τσακαλώτος παραδέχτηκε, μάλιστα, ότι στο Eurogroup της 
20ής Φεβρουαρίου υπήρξε συμφωνία επί της «διαδικασίας», 
διαχωρίζοντας τη θέση του από τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις 
περί πολιτικής συμφωνίας. «Δεν ξέρω ούτε εγώ πού θα είναι η 
τελική συμφωνία για όλα τα κομμάτια, για το SLA, για την ενέργεια, 
είτε για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό είτε για τα μέτρα, για τα 
αντίμετρα, π θα είναι η δημοσιονομική πορεία μετά το 2018, τι θα 
είναι τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος» παραδέχτηκε ο κ. 
Τσακαλώτος και πρόσθεσε: «Εγώ δεν έχω κάνει καμία δέσμευση 
στο Eurogroup.
Έχω πει ότι “τίποτα δεν είναι συμφωνημένο, μέχρι όλα να είναι 
συμφωνημένα”. Αν δεν το δω όλο το πακέτο, δεν θα υπάρξει 
ελληνική συμφωνία σε αυτό».
- Προβληματική η προνομοθέτηση μέτρων 
Ο υπουργός Οικονομικών διαφοροποιήθηκε όμως και από τους 
πανηγυρικούς τόνους της κυβέρνησης για το θέμα των μέτρων και 
των αντίμετρων, χαρακτηρίζοντας προβληματική την επιβολή των 
προκαταβολικών μέτρων. «Είναι προβληματικό από δημοκρατική 
άποψη να αναγκαστούμε να κάνουμε προνομοθέτηση. Δεν υπάρχει 
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λόγος να κρυβόμαστε. Δεν λέμε ότι είναι το καλύτερο πράγμα που 
έχει γίνει ποτέ, ούτε θεωρούμε ότι μια σοβαρή Ευρώπη έπρεπε 
να μπει σε αυτό για να καλύψει το ΔΝΤ και να ζητήσει τέτοια 
πράγματα, ιδιαίτερα όταν αυτά δεν προκύπτουν από τις ανάγκες της 
πραγματικής οικονομίας και της κοινωνίας» είπε χαρακτηριστικά. 
Ταυτόχρονα πήρε αποστάσεις και από τις διακηρύξεις του Αλέξη 
Τσίπρα περί του τέλους της λιτότητας.
«Δεν ωραιοποιούμε την κατάσταση ότι κερδίσαμε, ούτε λέμε ότι 
τελείωσε η λιτότητα. Δεν έχει πει κανένας υπουργός ότι το πλαίσιο 
της Ε.Ε. δεν είναι ασφυκτικό» είπε και επανέλαβε ότι «συνολικά το 
όλο πακέτο μέχρι τώρα είναι υφεσιακό».

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΛΟΓΩ ΚΡΙΣΗΣ ΟΙ ΑΙΩΝΙΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΕΘΝΟΣ |  Σελίδες 1-4-5 | 1/3/2017

Η οικονομική κρίση αλλά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει 
η ανώτατη εκπαίδευση στη χώρα μας έχουν πλήξει και τους 
φοιτητές, οι οποίοι αδυνατούν πλέον να ολοκληρώσουν τις 
σπουδές τους στον προκαθορισμένο χρόνο. Αποτέλεσμα αυτής 
της κατάστασης είναι ο διπλασιασμός των νέων που δεν έχουν 
ολοκληρώσει τις σπουδές τους αλλά και η γενικότερη μείωση του 
αριθμού των φοιτητών. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί της κατάστασης 
που επικρατεί σήμερα, αφού για παράδειγμα το ακαδημαϊκό 
έτος 2003-2004 οι λεγόμενοι «αιώνιοι» φοιτητές ήταν περίπου 
163.000 για να φτάσουν σήμερα να αριθμούν πάνω από 330.000 
άτομα. Τα στοιχεία αυτά προκύπτουν από μελέτη του υπουργείου 
Παιδείας για τη στρατηγική της Ανώτατης Εκπαίδευσης για τα έτη 
2016-2020, όπου μεταξύ άλλων τονίζεται ότι η οικονομική κρίση 
και η υπογεννητικότητα θα είναι οι βασικές αιτίες μείωσης των 
φοιτητών στα πανεπιστήμια και τα ΤΕΙ και τα επόμενα χρόνια. 
Όπως αναφέρεται στη μελέτη, κάθε χρόνο τα ΑΕΙ δέχονται περίπου 
70.000 με 80.000 νέους φοιτητές.
Ο συνολικός αριθμός των τακτικών φοιτητών μειώθηκε κατά 15,796 
από το μέγιστο των 311.616 φοιτητών του 2005/06 στο ελάχιστο των 
262.753 φοιτητών του 2009/10 για να σταθεροποιηθεί την τελευταία 
πενταετία στο επίπεδο των 270.000-280.000 φοιτητών. Ωστόσο, ο 
αριθμός των φοιτητών που έχουν τελειώσει τα προβλεπόμενα από 
τον νόμο έτη σπουδών και οφείλουν μαθήματα έχει διπλασιαστεί 
την τελευταία δωδεκαετία. Γι αυτήν τη σχετικά χαμηλή επίδοση στα 
ποσοστά έγκαιρης αποφοίτησης σημαντικό ρόλο έχουν παράγοντες 
όπως το οικονομικό και κοινωνικό περιβάλλον της δημοσιονομικής 
κρίσης, τα προβλήματα διοίκησης και διαχείρισης των ιδρυμάτων, 
η δομή και η ποιότητα της διδασκαλίας, η ελλειμματική φοιτητική 
μέριμνα και η συρρικνωμένη υποστήριξη των φοιτητών, καθώς 
επίσης και οι ιδιαίτερες συνθήκες λειτουργίας του κάθε ιδρύματος 
(π.χ. ιδρύματα σε απομακρυσμένες περιοχές) κλπ.
Ένα επίσης εντυπωσιακό στοιχείο της μελέτης είναι ότι οι γυναίκες 
που παίρνουν πτυχίο στα ΑΕΙ είναι περίπου 100.000 περισσότερες 
από τους άνδρες.
Το γυναικείο φύλο κυριαρχεί τόσο στον φοιτητικό πληθυσμό των 
ΑΕΙ όσο και στους αντίστοιχους πτυχιούχους. Συγκεκριμένα, από 
τους τακτικούς φοιτητές των πανεπιστημίων, κατά μέσο όρο την 
τελευταία δωδεκαετία το 40,9% είναι άντρες και το 59,196 γυναίκες, 
με τα ποσοστά στους πτυχιούχους να διαμορφώνονται σε 35,8% και 
64,296 αντίστοιχα. Στο σύνολο των πανεπιστημίων, την τελευταία 

δωδεκαετία, είχαμε 350.179 πτυχιούχους, από τους οποίους οι 
125.530 είναι άνδρες και οι 224.649 γυναίκες.
Δηλαδή έχουμε 99.119 περισσότερες γυναίκες πτυχιούχους έναντι 
των άντρων. Από τους τακτικούς φοιτητές/ τριες των ΤΕΙ, κατά μέσο 
όρο την τελευταία δωδεκαετία το 50,296 είναι άντρες και το 49,896 
γυναίκες, με τα ποσοστά στους πτυχιούχους να διαμορφώνονται 
σε 42,8% και 57,296 αντίστοιχα. Στο σύνολο των ΤΕΙ, την τελευταία 
δωδεκαετία, είχαμε 197.696 πτυχιούχους, από τους οποίους οι 
84.555 είναι άνδρες και οι 113.141 γυναίκες. Δηλαδή έχουμε 28.586 
περισσότερες γυναίκες πτυχιούχους έναντι των άντρων.
Στο σύνολο των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ για τους τακτικούς 
φοιτητές, κατά μέσο όρο την τελευταία δωδεκαετία, το 44,796 είναι 
άντρες και το 55,3% γυναίκες, με τα ποσοστά στους πτυχιούχους να 
διαμορφώνονται σε 38,3% και 61,796 αντίστοιχα.
Στο σύνολο των πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, την τελευταία 
δωδεκαετία, είχαμε 547.875 πτυχιούχους από τους οποίους 
οι 210.085 είναι άνδρες και οι 337.790 γυναίκες. Δηλαδή την 
τελευταία δωδεκαετία έχουμε 127.705 περισσότερες γυναίκες 
πτυχιούχους έναντι των άντρων. Όπως τονίζεται στη μελέτη, τα 
ελληνικά ΑΕΙ κινδυνεύουν από την οικονομική κρίση και επίσης 
είναι ορατός ο κίνδυνος οικονομικού μαρασμού των Ιδρυμάτων ως 
αποτέλεσμα αποστέρησης των εθνικών πιστώσεων.
■ Δυσλειτουργική είναι η διαχείριση του ΕΣΠΑ ως σημαντικής 
πηγής χρηματοδότησης των ΑΕΙ, με κίνδυνο απώλειας πόρων.
■ Υπάρχει κίνδυνος μεγάλης απώλειας πνευματικού κεφαλαίου 
από τα ελληνικά ΑΕΙ προς το εξωτερικό, εξαιτίας της μακροχρόνιας 
οικονομικής κρίσης και των οικονομικά ελκυστικών προγραμμάτων 
διδακτορικών και μεταδιδακτορικών σπουδών.
■ Υπάρχει δραματική συρρίκνωση του διδακτικού προσωπικού 
των Ιδρυμάτων, λόγω γήρανσης και αδυναμίας αντικατάστασής του. 
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Σε διαρκή κατάρρευση βρίσκεται το ελληνικό εμπόριο το οποίο δεν 
«σώζεται» ούτε με τις εκπτώσεις πλέον. Παρά τις πολύ μεγάλες 
προσφορές, οι καταναλωτές αποφεύγουν να προχωρήσουν 
σε αγορές, πέραν των βασικών αγαθών με αποτέλεσμα να 
καταγράφεται σημαντική πτώση του τζίρου κατά της διάρκεια 
των χειμερινών εκπτώσεων. Η έρευνα του ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ είναι 
αποκαλυπτική καθώς ο μέσος όρος μείωσης των χειμερινών 
εκπτωτικών πωλήσεων συγκριτικά με πέρυσι είναι στα επίπεδα 
του 20%, με το 83% των επιχειρηματιών να δηλώνει ότι ήταν σε 
χαμηλότερα επίπεδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή 
περίοδο, το 13% ότι κινήθηκε στα ίδια επίπεδα και το 4% σε 
καλύτερα. Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πραγματοποίησαν 
χαμηλότερες πωλήσεις τις χειμερινές εκπτώσεις του 2017 σε 
σύγκριση με πέρυσι, άνω του 40%. Περίπου μία στις πέντε είχαν 
μείωση στις πωλήσεις είτε μεταξύ 31% και 40%, είτε μεταξύ 21% 
και 30%. Τέλος, μία στις τέσσερις επιχειρήσεις είχαν πτώση στις 
πωλήσεις της τάξης του 11% έως 20% και περίπου μία στις δέκα 
έως 10%. Μεγαλύτερες πιέσεις δέχονται οι επιχειρήσεις με κύκλο 
εργασιών μικρότερο από 30.000 ευρώ, αφού το 35% αυτών είχαν 
πτώση των πωλήσεων άνω του 40%.
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