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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Κρίσιμος μήνας είναι ο Σεπτέμβριος για την επιτάχυνση 
των διαδικασιών αναφορικά με την έναρξη της επένδυ-
σης ανάπλασης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου 
του Ελληνικού, καθώς ήδη εκκρεμούν τουλάχιστον επτά 
ζητήματα, μόνο μέχρι την παράδοση της έκτασης στους 
επενδυτές και την υπογραφή της τελικής συμφωνίας. 
Στη συνέχεια, θα απαιτηθεί και μία σειρά από άδειες και 
εγκρίσεις μελετών, έως ότου ξεκινήσει η ανάπτυξη της 
έκτασης, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Καθημερινής». 
Σε ρεπορτάζ αναδημοσίευση του capital.gr σημειώνεται 
ότι ξεκινώντας από τα πιο άμεσα, κατ’ αρχάς, εντός του 
μήνα αναμένεται να εκδικαστεί η ένσταση που έχουν κα-
ταθέσει η Lamda Development και το ΤΑΙΠΕΔ στην από-
φαση του Δασαρχείου Πειραιά να χαρακτηρίσει τμήμα 
37 στρεμμάτων της έκτασης δασικό. Το ζητούμενο είναι 
ο αποχαρακτηρισμός της επίμαχης έκτασης, η οποία 
είναι ιδιαίτερης σημασίας για το μέλλον της επένδυσης, 
καθώς στη συγκεκριμένη περιοχή έχει χωροθετηθεί ένα 
από τα σημαντικότερα σκέλη της, η ανέγερση ενός δι-
εθνούς ξενοδοχειακού θερέτρου με καζίνο, συνολικής 
δυναμικότητας 1.200 δωματίων, το οποίο δεν μπορεί να 
μεταφερθεί αλλού. «Δεν πρόκειται για Legoland», τόνισε 
χαρακτηριστικά στην πρόσφατη γενική συνέλευση της 
Lamda Development, ο κ. Οδυσσέας Αθανασίου, διευ-
θύνων σύμβουλος της Lamda Development. Εντός του 
μήνα θα πρέπει να αναμένεται επίσης και το νομοσχέδιο 
που θα ενσωματώνει τις αλλαγές, που θα επιτρέψουν 
την λειτουργία καζίνο εντός του Ελληνικού, ένα από 
τα βασικότερα προαπαιτούμενα για την υπογραφή της 
σύμβασης. Στη συνέχεια βέβαια, θα πρέπει να προκη-

ρυχθεί και ο σχετικός διαγωνισμός για τη χορήγηση της 
άδειας. Επίσης, εντός του μήνα, εκτιμάται ότι θα έχει ορι-
στικοποιηθεί η τελική μορφή του Σχεδίου Ολοκληρω-
μένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ), καθώς πριν από λίγες ημέρες 
ολοκληρώθηκε η περίοδος της δημόσιας διαβούλευσης 
κι εξετάζονται οι σχετικές παρατηρήσεις που έχουν υπο-
βληθεί. Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) της 
έκτασης του Ελληνικού περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, 
σειρά εμβληματικών κτιρίων κι έξι ουρανοξύστες δια-
φόρων χρήσεων, ύψους έως 195 μέτρων, που θα έχουν 
τον χαρακτήρα του «τοπόσημου», δηλαδή θα είναι ιδι-
αίτερης αρχιτεκτονικής και θα διαθέτουν συγκεκριμένο 
χαρακτήρα, προκειμένου να μπορούν να λειτουργή-
σουν ως διεθνής πόλος έλξης επισκεπτών. Στη συνέχεια, 
εκκρεμεί ακόμα η μετεγκατάσταση φορέων που βρίσκο-
νται εντός του χώρου, όπως επίσης και η έκδοση του 
Προεδρικού Διατάγματος, που αποτελεί άλλωστε και 
προαπαιτούμενο της τρίτης αξιολόγησης. Τέλος, το ίδιο 
το Προεδρικό Διάταγμα πρέπει να εγκριθεί από το ΣτΕ, 
προτού υπογραφεί η τελική συμφωνία και καταβληθεί 
η πρώτη δόση του τιμήματος. Ηδη, όπως όλα δείχνουν, 
το χρονοδιάγραμμα των προαπαιτουμένων δεν μοιάζει 
ικανό να εκπληρωθεί, καθώς ελάχιστοι – πλην ίσως 
ορισμένων κυβερνητικών στελεχών– θεωρούν ότι είναι 
εφικτή η υπογραφή της τελικής συμφωνίας πριν εκπνεύ-
σει το έτος. Ρεαλιστικά δε κι εφόσον δεν υπάρξουν άλλες 
εμπλοκές και καθυστερήσεις, οι νέες εκτιμήσεις φορέων 
της αγοράς κάνουν λόγο για τα μέσα του 2018 έως ότου 
ξεκαθαρίσουν και οι τελευταίες εκκρεμότητες.

Κάλεσμα στον κόσμο να σπεύσει να ολοκληρώσει άμεσα τη 
διαδικασία για τους δασικούς χάρτες απευθύνει ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος. Σε 
συνέντευξή του στην «ΥΧ», διευκρινίζει πως δεν υπάρχει πε-
ρίπτωση να δοθεί περαιτέρω χρόνος, πέραν ολίγων ημερών 
του Σεπτέμβρη, λόγω νομοτεχνικών βελτιώσεων. Υποστηρί-
ζει πως η ιστορία με τους δασικούς χάρτες ανέδειξε ζητήματα 
μικροδιαπλοκής και παθογένειες του ελληνικού Δημοσίου και 

σημειώνει πως έρχονται ρυθμίσεις για την καλύτερη διαχείρι-
ση του δάσους ως κομμάτι του πρωτογενούς τομέα..  Ο αν. 
ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος αναμένεται σήμερα να ανοίξει τα 
χαρτιά του, σε ενημερωτική συνάντηση με τους δημοσιογρά-
φους, με θέμα τις πρωτοβουλίες που πρόκειται να ληφθούν, 
με στόχο την απρόσκοπτη συνέχιση του έργου των δασικών 
χαρτών. Αναλυτικά η συνέντευξη του αν. ΥΠΕΝ στη σελ 5
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Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: ΑΝΟΙχΤΟ ΤΟ ΕΝδΕχΟΜΕΝΟ γΙΑ ΟΛΙγΟΗΜΕΡΗ πΑΡΑΤΑΣΗ 
ΣΤΟύΣ δΑΣΙΚΟύΣ χΑΡΤΕΣ

Σελ 1 
Σε εκκρεμότητα επτά προαπαιτούμενα για την επένδυση 
στο Ελληνικό
Σελ 1 και 5
Σ. Φάμελλος: Ανοιχτό το ενδεχόμενο για ολιγοήμερη 
παράταση στους δασικούς χάρτες
Σελ 3 
Ολιγοήμερη καθυστέρηση στη short list για την πώλη-
ση του ΔΕΣΦΑ
Σελ 4 
Βουλή: Τι ειπώθηκε στην επί της αρχής συζήτηση του 
εργασιακού νομοσχεδίου 
Σελ 6
Προσφυγή ΔΕΗ στο ΣτΕ κατά ΡΑΕ για τις υπηρεσίες κοι-
νής ωφελείας
Σελ 7 
Η ΔΕΗ ετοιμάζει έξοδο σε Τουρκία και Αλβανία
Σελ 8 
Πρόταση εξαγοράς της Νεώριον από την Postlane 
Partners
Σελ 9 και 10 
Προς έγκριση δυο-τρία μεγάλα επενδυτικά σχέδια σε 
ενέργεια και τηλεπικοινωνίες -Συνέντευξη υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Euro2day.gr
Σελ 11
Στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και της καινο-
τομίας ανακοίνωσε ο  Αλέξης Τσίπρας, κατά την επίσκε-
ψή του στην Apivita 
Σελ 12
Κυριάκος Μητσοτάκης: Οι 4 προτεραιότητες για να έρ-
θουν επενδύσεις στην Ελλάδα
Σελ 13 
Κατάρρευση στα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις 
και ενοίκια
Σελ 14 
Θάσος: ένας χρόνος από την καταστροφική πυρκαγιά, 
χωρίς έργα αποκατάστασης
Σελ 15, 16,17  
Τι φέρνει η επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου Ε. Μακρόν 
στην Αθήνα για επενδύσεις και οικονομία 
Σελ 18 
Αρχίζει η εφαρμογή του νέου συστήματος κινητικότη-
τας στο Δημόσιο
Σελ 19
Prototype by TEE : ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) 
επιταχυντής καινοτόμων ιδεών
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ  20,21,22
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 
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προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

28 - 29 
Σεπτεμβρίου 2017

2η Ευρωμεσογειακή Διάσκεψη για τις 
πόλεις 
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

ΕΜΠ, ΑΠΘ, Παν. Αιγαίου και Κύπρου, 
Δίκτυο SMART-MED

29 - 30
Σεπτεμβρίου 2017

Συνέδριο: «Ο Μελετητικός – Συμβουλευ-
τικός κλάδος σ’ έναν κόσμο που αλλάζει»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σύνδεσμος Ελληνικών Γραφείων 
Μελετών- ΣΕΓΜ

4 - 6 
Οκτωβρίου 2017

11ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο
ΑΘΗΝΑ

Ελληνική Επιτροπή Υδρογεωλογίας, 
Σύνδεσμος Γεωλόγων - Μεταλλειολό-
γων Κύπρου, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο 
Αθηνών

πΑΝΕΛΛΗΝΙΟ 
ΣύΝΕδΡΙΟ 
ΕΡΑΣΙΤΕχΝΙΚΗΣ 
ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑΣ                 
Το 10ο πανελλήνιο συνέδριο ερασιτεχνικής 
αστρονομίας θα πραγματοποιηθεί στην πόλη της 
Κέρκυρας, από τις 20 έως τις 22 Οκτωβρίου 2017. 
Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Αστρονομι-
κή Εταιρεία Κέρκυρας (μετά από κοινή απόφαση 
των διοικητικών Συμβουλίων των Ελληνικών 
Αστρονομικών Συλλόγων),  σε  συνεργασία με το 
Ιόνιο πανεπιστήμιο,

 «Τα πανελλήνια συνέδρια ερασιτεχνικής αστρονομίας που 
διοργανώνονται κάθε δύο χρόνια, είναι μια από τις σημα-
ντικότερες δραστηριότητες των ελληνικών αστρονομικών 
συλλόγων που δραστηριοποιούνται σε πολλές πόλεις της 
Ελλάδας, με τον αριθμό τους να έχει ξεπεράσει ήδη στους 
30, τονίζεται σε ανακοίνωση. Ξεκίνησαν το 1999 με σκοπό 
τη συνεύρεση των ερασιτεχνών αστρονόμων, την εκλαΐ-
κευση της αστρονομίας, την παρουσίαση του έργου τους 
και την πρόοδο της αστρονομίας στην Ελλάδα».

Στο συνέδριο, εκτιμάται ότι θα συμμετέχουν περίπου 220 
σύνεδροι προερχόμενοι από όλη την Ελλάδα, ενώ θα πα-
ρευρεθούν Έλληνες και ξένοι επιστήμονες, στο πλαίσιο 
της διοργάνωσης κεντρικών ομιλιών, αλλά και εξειδικευ-
μένων εργαστηρίων.

Εγγραφή στο συνέδριο μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε 
ενδιαφερόμενος, άσχετα εάν είναι μέλος ή όχι, αστρονο-
μικού συλλόγου.

πληροφορίες:  http://www.astrosynedrio-2017.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚδΟΣΗ   
ΤΟύ γΡΑΦΕΙΟύ ΤύπΟύ ΤΕΕ
πΡΟΕδΡΟΣ ΤΟύ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ύπΕύΘύΝΟΙ ΣύΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟύΛΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕδΙΑΣΜΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

ΤΕΕ: ΕπΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ δΙΑΛΕΞΕΙΣ

Μέχρι την Κυριακή 10 Σεπτεμβρίου 2017 παρατείνεται η προθεσμία για την υποβολή περιλήψεων εισηγήσεων σε ό,τι αφορά 
το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών., που διοργανώνεται στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2017, 
στην Αθήνα (Ηρ. Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου),  από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Διπλωματούχων Αγρονόμων & Τοπογράφων 
Μηχανικών.
Το συνέδριο υποστηρίζουν:
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας
Σχολή Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών ΕΜΠ
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών Πολυτεχνικής Σχολής ΑΠΘ
Περιφερειακά - Τοπικά Τμήματα και Σύλλογοι ΑΤΜ.
Θεματολογία:
- Τοπογραφία, γεωδαισία, χαρτογραφία, φωτογραμμετρία, τηλεμετρία, τηλεπισκόπηση, γεωπληροφορική, κτηματολόγιο, 
   διαχείριση γης και ακινήτων. 
- Συγκοινωνιακά έργα και μελέτες, οδοποιία, περιβαλλοντικές επιπτώσεις, κυκλοφορική τεχνική, μεταφορές. 
- Υδραυλικά έργα και μελέτες, εγγειοβελτιωτικά έργα και διαχείριση υδατικών πόρων, αντιπλημμυρικά έργα, περιβαλλοντική        
   τεχνολογία. 
- Ανάλυση, σύνθεση και σχεδιασμός του χώρου, πολεοδομία, χωροταξία, περιφερειακή ανάπτυξη. 
- Δομικά έργα, κατασκευές, οικοδομικά έργα, δημόσια έργα, έργα υποδομής. 
- Διαχείριση, προστασία, οργάνωση, σχεδιασμός, εκτίμηση επιπτώσεων για το περιβάλλον, τις υποδομές και τις υπόλοιπες 
   δραστηριότητες. 
- Η εκπαίδευση του ΑΤΜ: Προκλήσεις & Προοπτικές 
- Το βήμα στους Φοιτητές: Εργασίες & Απόψεις (βράβευση της καλύτερης Διπλωματικής εργασίας με το πέρας του συνεδρίου).
  Κατά την διάρκεια του συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί έκθεση εταιρειών και φορέων που ασχολούνται με τα αντικείμενα  
  απασχόλησης του Αγρονόμου Τοπογράφου Μηχανικού. 

πληροφορίες:  (καθημερινά 10:00-14:00), Στάθη Ευγενία (email: psdatm@tee.gr ,τηλ: 210.3301045, 210.3301089).

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει - τη Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017- δύο επιστημονικές διαλέξεις 
(στην Αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, Νίκης 4, Σύνταγμα, 17.30 - 18.00):
- του Επίτιμου Διευθυντή του Ευγενίδειου Πλανητάριου, Σιμόπουλου Διονυσίου, με θέμα: «Ταξίδι Χωρίς Τέλος»
- του Καθηγητή Φυσικής Διαστήματος του Παν/μιου Αθηνών, Μουσά Ξενοφώντα, με θέμα: 
«Μηχανισμός των Αντικυθήρων».
Των διαλέξεων θα προηγηθεί χαιρετισμός του προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού. Οι ομιλίες πραγματοποιούνται στο πλαίσι-
οτων εκδηλώσεων για τα 90 χρόνια λειτουργίας της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ.

ΣύΝΕδΡΙΟ ΑγΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟπΟγΡΑΦΩΝ ΜΗχΑΝΙΚΩΝ: 
πΑΡΑΤΑΣΗ πΡΟΘΕΣΜΙΑΣ       
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ΟΛΙγΟΗΜΕΡΗ ΚΑΘύΣΤΕΡΗΣΗ ΣΤΗ 
shorT lisT γΙΑ ΤΗΝ πΩΛΗΣΗ ΤΟύ 
δΕΣΦΑ

Δεν πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα, παρά τον αρχικό 
σχεδιασμό, η συνεδρίαση του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ κατά την 
οποία αναμενόταν να ληφθεί η απόφαση για τη short list 
του διαγωνισμού του ΔΕΣΦΑ. Αυτό αναμένεται να γίνει 
εκτός απροόπτου εντός της εβδομάδας, ενώ σύμφωνα με 
πληροφορίες του energypress.gr  η καθυστέρηση αφορά 
σε διαδικαστικούς λόγους.  Σύμφωνα με το ίδιο ρεπορτάζ 
αν και  τελικά θα χρειαστεί να περιμένουμε λίγες ημέρες 
ακόμη για να μάθουμε τις εταιρείες που θα περάσουν στην 
επόμενη τελική φάση των δεσμευτικών προσφορών, όλο 
και πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι το περιβάλλον του δια-
γωνισμού ευνοεί την επίτευξη του βασικού στόχου που 
δεν είναι άλλος από την επίτευξη ίδιου ή και καλύτερου 
τιμήματος από τους συμμετέχοντες.  Σε αυτήν την κατεύ-
θυνση τις τελευταίες ημέρες είχαμε και μια άλλη θετική 
εξέλιξη στην διαδικασία πώλησης του 66% του ΔΕΣΦΑ, 
που ενισχύει τις προσδοκίες ότι μπορεί να υπάρξει βελτι-
ωμένο τίμημα στο διαγωνισμό.  Ο λόγος για την πορεία 
της αγοράς φυσικού αερίου και τα μεγέθη των διακινού-
μενων όγκων φυσικού αερίου μέσα από το δίκτυο, που 
όπως είναι λογικό ενισχύουν τα έσοδα και την οικονομι-
κή θέση της εταιρείας. Όπως φάνηκε μάλιστα και στην 
πρόσφατη ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των ΕΛΠΕ 
για το εξάμηνο, ο ΔΕΣΦΑ φέτος οδεύει για πρώτη φορά 
μετά από το 2012, δηλαδή την τελευταία πενταετία για 
διακίνηση όγκων άνω των 4 δις κυβικών μέτρων. Συγκε-
κριμένα όπως ανακοινώθηκε από τα Ελληνικά Πετρέλαια 
στο εξάμηνο οι όγκοι του φυσικού αερίου έφτασαν τα 2 δις 
κυβικά μέτρα με σημαντική αύξηση της κατανάλωσης στο 
πρώτο τρίμηνο του έτους και μικρή υποχώρηση στο δεύ-
τερο τρίμηνο. Εφόσον η υπόλοιπη χρονιά εξελιχθεί ομαλά, 
τότε για πρώτη φορά από το 2012 η κατανάλωση αερίου 
θα ξεπεράσει τα 4 δις κυβικά μέτρα. Η τελευταία φορά που 
συνέβη αυτό ήταν το 2012 ενώ έκτοτε η κατανάλωση 
αερίου κινείται πτωτικά γεγονός που επηρέασε και τον 
πρώτο διαγωνισμό του 2013. Να θυμίσουμε ότι το 2013 
η κατανάλωση είχε πέσει σημαντικά κάτω από τα 4 δις κυ-
βικά μέτρα (3,8 δις κμ) ενώ η πτώση συνεχίστηκε το 2014 
και κορυφώθηκε το 2015.  Αυτό σημαίνει ότι η προοπτικές 
για τα έσοδα της εταιρείας είναι βελτιωμένες, δημιουργώ-
ντας ένα θετικό περιβάλλον για την επίτευξη καλύτερου 
τιμήματος.  Εκτός από την αυξημένη κατανάλωση αερί-
ου, ο διαγωνισμός έχει ακόμη το “ατού” της προόδου 
του αγωγού TAP, ο οποίος είναι υπό κατασκευή και στην 
επόμενη διετία αναμένεται να μπει σε λειτουργία. Εφόσον 
ο ΔΕΣΦΑ τελικώς αναλάβει τη συντήρηση και λειτουργία 
του αγωγού, πλάνο που είχαν και οι Αζέροι της Socar, τότε 
δημιουργείται η προοπτική για περαιτέρω αύξηση των 
δραστηριοτήτων, αρα και των πωλήσεων του ΔΕΣΦΑ.  

ΕΞΩδΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΜΗχΑΝΙΣΜΟΣ: 
ΤΡΑπΕζΕΣ ΚΑΙ ΕΦΟΡΙΕΣ 
ΑΝΑΡΤΟύΝ ΤΑ ΣΤΟΙχΕΙΑ γΙΑ ΤΑ 
χΡΕΗ ΤΩΝ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ

Προχωράει η διαδικασία διευθέτησης για 82 υπερχρεω-
μένες επιχειρήσεις που συμπλήρωσαν όλα τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα υπαγωγής 
στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών προς 
τράπεζες δημόσιο ασφαλιστικά ταμεία και προμηθευτές. 
Επίσης, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ εφορίες και τράπεζες 
αναρτούν στις ειδικές φόρμες του συστήματος, τα δικά 
τους στοιχεία για τα χρέη των επιχειρήσεων. Την ηλε-
κτρονική πλατφόρμα επισκέφθηκαν, μέσα στον πρώτο 
μήνα λειτουργία της, από τις 3 Αυγούστου μέχρι και τις 3 
Σεπτεμβρίου 2017, 6100 επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυ-
τές ξεκίνησαν την συμπλήρωση της σχετικής αίτησης για 
την ένταξή τους στον μηχανισμό και 520 από αυτές έχουν 
φτάσει σε ώριμο στάδιο την αίτησή τους, ενώ για 82 οφει-
λέτες έχουν συμπληρωθεί όλα τα απαραίτητα στοιχεία και 
προχωρούν οι διαδικασίες.  Υπενθυμίζεται ότι έως τώρα 
οι επιλέξιμοι επιχειρηματίες-οφειλέτες συμπλήρωναν 
από μόνοι τους τις ειδικές φόρμες με τα περιουσιακά τους 
στοιχεία και άλλα δεδομένα που αφορούν στο χρέος και 
στους πιστωτές τους. Πλην εκείνων που αφορούν στα 
ασφαλιστικά ταμεία, καθώς το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλι-
στικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) έχει συνδεθεί με την πλατφόρμα 
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
(ΓΔΙΧ). Μέσα στον Σεπτέμβριο εφορίες και τράπεζες θα 
διαθέσουν στην ΕΓΔΙΧ τα δικά τους στοιχεία που αφο-
ρούν τους οφειλέτες και τον Οκτώβριο, πλέον, όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία των οφειλετών θα είναι αναλυτικά 
μέσα στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Οι ενδιαφερόμενοι 
εισέρχονται στην πλατφόρμα μέσω του link που υπάρχει 
στον διαδικτυακό χώρο της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρι-
σης Ιδιωτικού Χρέους και υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής 
στον μηχανισμό. Οι οφειλέτες που θέλουν να ενταχθούν 
στη ρύθμιση, θα πρέπει να εγγραφούν με τους κωδικούς 
του TAXIS στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Στη συνέχεια, η 
υπόθεση ανατίθεται σε συντονιστή, ο οποίος θα επικοι-
νωνήσει με τους πιστωτές για λύση σχετικά με τον τρόπο 

Σε ό,τι αφορά τη συνεδρίαση του ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ που θα 
εγκρίνει τη short list πιθανόν αυτή να γίνει την Πέμπτη. 
Θυμίζουμε ότι στο διαγωνισμό συμμετείχαν τα ακόλουθα 
σχήματα - εταιρείες:- Snam S.p.A./ Enagas Internacional 
S.L.U./ Fluxys S.A./ N.V. Nederlandse Gasunie (Ιταλία, 
Ισπανία, Βέλγιο, Ολλανδία) -Transgaz S.A. / GRTgaz S.A. 
(Ρουμανία, Γαλλία) - Regasificadora del Noroeste S.A. 
(Ισπανία) - Macquarie Infrastructure and Real Assets 
(Europe) Limited - Powerglobe LLC  (Κατάρ) - Integrated 
Utility Services Inc. (INTUS) (Καναδάς).

διαχείρισης των χρεών.  Όπως έχει αναφέρει ο ειδικός 
γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρ-
μούσης, για μία μικρή επιχείρηση, η διαδικασία μπορεί 
να διαρκέσει μερικές εβδομάδες, ενώ για μία μεγάλη έως 
και 10 μήνες. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του υπουργείου 
Οικονομίας, δυνητικά επιλέξιμες είναι από 150.000 έως 
400.000 επιχειρήσεις, υπό προϋποθέσεις, τις οποίες είτε 
πληρούν ήδη σήμερα οι επιχειρήσεις, είτε θα τις πληρούν 
έως τα τέλη του 2018, οπότε και θα είναι σε ισχύ ο μηχα-
νισμός.

Ο ΕπΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ ToTal ΘΑ 
ΣύΝΟδΕύΣΕΙ ΤΟΝ ΜΑΚΡΟΝ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ

Δεκαπέντε εκπρόσωποι γαλλικών ομίλων θα συνοδεύ-
σουν τον πρόεδρο της γαλλικής δημοκρατίας Εμάννουελ 
Μακρόν στην επίσκεψή του στην Αθήνα. Σύμφωνα με 
πληροφορίες του energypress.gr , ανάμεσα στις επιχειρή-
σεις αυτές συγκαταλέγονται η πετρελαϊκή Total, που συμ-
μετέχει στις έρευνες υδρογονανθράκων σε Ιόνιο-Κρήτη 
μαζί με τα ΕΛΠΕ και την ExxonMobil, αλλά και η Alstom 
με τη Suez. Αναλυτικά, η επιχειρηματική αποστολή του 
προέδρου Μακρόν είναι:  -Adrien Aumont, συνιδρυτής 
της εταιρίας Kiss Kiss Bank Bank (πλατφόρμα χρηματο-
δότησης media, πολιτισμού, ψυχαγωγίας και μουσικής. - 
Hennir Boyer πρόεδρος του ομίλου Roullier (λιπάσματα και 
ζωοτροφές) -Louis-Roch Burgard εκτελεστικός πρόεδρος 
της Saur (εταιρία υδάτων) - Nicolas Cappelaere πρόεδρος 
και γεν. Διευθυντής των εργαστηρίων Ineldea (καλλυντι-
κά, βιταμίνες κ.λπ.) - Jean-Louis  Chaussade πρόεδρος 
και γενικός διευθυντής της Suez Environnement (εται-
ρία νερού και περιβάλλοντος).- Emmanuel Commault  
γενικός διευθυντής της Cooperl (εταιρία επεξεργασίας 
χοιρινού κρέατος) - Nicolas Dufourcq γενικός διευθυντής 
της BPI (Αναπτυξιακή Τράπεζα της Γαλλίας) - Jean-Marie 
Lefevre πρόεδρος και γεν. Διευθυντής της Biocodex (φαρ-
μακευτική εταιρία) - Guillaume Leroy πρόεδρος και γεν. 
Διευθυντής της Sanofi (φαρμακευτική εταιρία) - Pierre 
Mestre πρόεδρος και γεν. Διευθυντής της Orchestra (εται-
ρία παιδικού ενδύματος) - Nicolas Notebaert μέλος της 
εκτελεστικής επιτροπής της Vinci (τεχνική εταιρία) - Agnes 
Paillard πρόεδρος της Aerospace Valley (αεροδιαστημική 
εταιρία) - Francois Perol πρόεδρος του ομίλου BPCE (χρη-
ματοπιστωτικό ίδρυμα) - Henri Poupart-Lafarge γενικός 
διευθυντής της Alstom (τρένα, μέσα μαζικής μεταφοράς) 
- Patrick Pouyanne πρόεδρος και γενικός διευθυντής της 
Total (πετρελαϊκή εταιρία). 
-Ρεπορτάζ τι φέρνει η επίσκεψη του Γάλλου προέδρου 
στην Αθήνα στις σελ 15,16,17.
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ΒΟύΛΗ: ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕπΙ ΤΗΣ ΑΡχΗΣ ΣύζΗΤΗΣΗ ΤΟύ ΕΡγΑΣΙΑΚΟύ 
ΝΟΜΟΣχΕδΙΟύ
Με την υπουργό Εργασίας Έφη Αχτσιόγλου, να υποστηρίζει 
ότι η αξιωματική αντιπολίτευση να προβλέπει ότι το ΔΝΤ 
θα ακυρώσει τις ευνοϊκές διατάξεις για τους εργαζόμενος 
και τον Γιάννη Βρούτση, εκ μέρους της ΝΔ, να αντιτείνει ότι 
αυτή η κυβέρνηση «ξεψηφίζει» τις ρυθμίσεις που της λέει 
η Τρόικα, το νομοσχέδιο για την προστασία των εργαζό-
μενων ψηφίστηκε επί της αρχής από την αρμόδια κοινο-
βουλευτική Επιτροπή. Αυτά αναφέρονται σε ρεπορτάζ του 
ΑΠΕ-ΜΠΕ στο οποίο αναλυτικά σημειώνεται ότι: Υπέρ του 
νομοσχεδίου ψήφισαν τα κόμματα της συγκυβέρνησης, 
«παρών» δήλωσε το ΚΚΕ, ενώ όλα τα υπόλοιπα κόμματα 
επιφυλάχθηκαν να τοποθετηθούν στην Ολομέλεια, την Τε-
τάρτη, οπότε εισάγεται προς ψήφιση το νομοσχέδιο. Κατά 
την τοποθέτησή της επί των άρθρων του νομοσχεδίου, η 
υπουργός έκανε λόγο για νομοθέτημα με θετικό πρόσημο 
για την κοινωνία, «το πρώτο αμιγώς προστατευτικό νομο-
σχέδιο του υπουργείου Εργασίας από την αρχή της κρίσης 
μέχρι σήμερα» και έκανε ειδική μνεία στους τρεις κεντρικούς 
του άξονες, που κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. 
Αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις για το Ασφαλιστικό σύστημα, 
που, όπως είπε, επιλύουν κάποια χρόνια προβλήματα και 
απαντούν σε δίκαια αιτήματα συγκεκριμένων κοινωνικών 
ομάδων. Επίσης, επικεντρώθηκε στις ρυθμίσεις για τα εργα-
σιακά, με επιμέρους διατάξεις για την αδήλωτη, απλήρωτη 
και την υποδηλωμένη εργασία και επέκταση εργασιακών 
δικαιωμάτων σε ομάδες οι οποίες δεν τα απολάμβαναν 
όπως θα έπρεπε, καθώς και στις διατάξεις για επέκταση 
των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρίες, οι οποίες 
αποτελούν τον τρίτο άξονα του νομοσχεδίου. «Υπάρχει 
ένα μεγάλο έλλειμμα στο νομοσχέδιο. Είναι απαράδεκτο 
και από άλλη μια πλευρά: έρχεται ακοστολόγητο. Δεκατρείς 
κρίσιμες διατάξεις που φέρουν δημοσιονομικό βάρος, δεν 
έχουν γνωμοδότηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κρά-
τους. Είναι καλή νομοθέτηση αυτό;» αντέτεινε ο εισηγητής 
της ΝΔ, επιμένοντας ότι η κυβέρνηση φέρνει αυτή την ώρα, 
αυτό το νομοσχέδιο για «να βάλει λίγα ψίχουλα στο καλά-
θι του πρωθυπουργού στην ΔΕΘ». Η υπουργός Εργασίας, 
με την σειρά της, κατηγόρησε την ΝΔ ότι επέλεξε, δια του 
εισηγητή της, αντί να μιλήσει για το στο σχέδιο νόμου, να 
θέσει κάποια κεντρικά ερωτήματα που θεωρεί ενδεχομένως 
ότι βοηθούν ή εξυπηρετούν καλύτερα την θέση της αξιω-
ματικής αντιπολίτευσης. «Δεν είμαι βέβαιη γιατί το πιστεύει 
αυτό, αλλά θα προσπαθήσω να δώσω κάποιες απαντήσεις» 
είπε, επισημαίνοντας ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, επί κυ-
βερνήσεως Σαμαρά οι απασχολούμενοι μειώθηκαν πάνω 

από 200.000, ενώ το πρώτο επτάμηνο 2017 (με βάση τα 
στοιχεία της Εργάνης) υπήρξε αύξηση των θέσεων εργα-
σίας με δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κατά 263.000. 
«Η κυβέρνηση Σαμαρά, δεν γνώρισε ανεργία κάτω από 
25% και μας εγκαλεί σήμερα που έχουμε φέρει την ανεργία 
στο 21,7% σε επίπεδα δηλαδή προ του 2012» σχολίασε η 
κ. Αχτσιόγλου. «Δεν πανηγυρίζουμε, παρά επισημαίνουμε 
σε όλους τους τόνους, ότι χρειάζεται πολύ δουλειά, γιατί 
είμαστε πολύ πάνω από τον μέσο όρο» είπε η υπουργός, 
τονίζοντας πάντως πως κάθε κυβέρνηση επί των ετών της 
κρίσης, παρέδιδε ανεργία μεγαλύτερη από αυτήν που πα-
ραλάμβανε, ενώ η σημερινή έχει φέρει, μέχρι στιγμής, την 
ανεργία πέντε μονάδες κάτω από εκεί που την παρέλαβε. 
Απαντώντας η κ. Αχτσιόγλου στην αναφορά του εισηγητή 
της ΝΔ, Γιάννη Βρούτση, ότι «με νομοθετήματα δεν αυξά-
νονται οι μισθοί και δεν δημιουργούνται δουλειές» είπε ότι 
το 2012, το πετσόκομμα του κατώτατου μισθού έγινε με 
νομοθέτημα και ο κατώτατος μισθός για την πλήρη απα-
σχόληση έπεσε στα 586 ευρώ και στα 510 ευρώ για τους 
νέους, με πράξη υπουργικού συμβουλίου, ενώ ο μισθός 
για την μερική απασχόληση έπεσε κάτω από μέσο μισθό 
της περιόδου. Παραθέτοντας στοιχεία του ΕΦΚΑ, για τον 
Νοέμβριο του 2011, σύμφωνα με τα οποία ο μέσος μισθός 
για μερική απασχόληση ήταν στα 601 ευρώ, συνέκρινε τον 
Νοέμβριο του 2014, κατά τον οποίο ο μέσος μισθός για μερι-
κή απασχόληση έπεσε στα 400 ευρώ. Η υπουργός Εργασίας 
επικαλέστηκε εκ νέου στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για την Ελλάδα, 
όσον αφορά σε αμοιβές εξαρτημένης εργασίας ανά μισθω-
τό, λέγοντας πως σύμφωνα με αυτά οι αμοιβές εξαρτημένης 
εργασίας ανά μισθωτό, το 2012 μεσοσταθμικά ήταν -3%, 
σε όλους τους κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας. 
Το 2013 ήταν -7,5% και το 2016 ήταν +0,8%, δηλαδή 
αύξηση 0,8% το 2016, ανά εργαζόμενο για όλους τους 
κλάδους της οικονομίας. «Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, επτά 
στους δέκα κλάδους οικονομικής δραστηριότητας, κύριους 
κλάδους της οικονομικής δραστηριότητας, παρουσιάζουν 
αύξηση μισθού το πρώτο τετράμηνο του 2017, σε σχέση 
με το πρώτο τετράμηνο του 2016» είπε η κ. Αχτσιόγλου. 
Απευθυνόμενη προς τον εισηγητή της ΝΔ, ο οποίος είπε πως 
δεν μονοπωλεί το κυβερνών κόμμα την ευαισθησία στους 
εργαζόμενους, διότι όλοι είναι ευαίσθητοι πάνω σε αυτά τα 
ζητήματα, η υπουργός είπε πως η ΝΔ βλέπει πίσω από τις 
ρυθμίσεις του νομοσχεδίου το καλάθι του πρωθυπουργού 
για την ΔΕΘ, «εμείς βλέπουμε ιστορίες δεκάδων χιλιάδων 
εργαζομένων που η καθημερινότητά τους, μετά από αυτό 

θα βελτιωθεί». «Αφήστε τα λόγια περί εργαζομένων και 
ευαισθησίας. Την ίδια ευαισθησία έχουμε όλοι, αλλά την 
βλέπουμε από άλλη οπτική. Εμείς που πιστεύουμε ότι ο ερ-
γαζόμενος και οι μισθοί δεν γίνονται ούτε με νομοθετήματα, 
ούτε με ευχές, ούτε με καλές προθέσεις αριστερές. Γίνονται 
με επενδυτικό κλίμα, με επενδύσεις, κάτι που δεν κάνατε με 
το πακέτο Γιουνκέρ. Το είπε χθες ο κ Φλαμπουράρης, αυτή 
είναι η απάντηση για τις νέες δουλειές για τους εργαζόμε-
νους;» είπε από την πλευρά του προς την υπουργό, ο Γιάν-
νης Βρούτσης. «Όχι δεν έχουμε την ίδια ευαισθησία όλοι, 
γιατί όταν εμείς διαπραγματευόμαστε για τα εργασιακά, για 
τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας που εσείς καταργήσατε 
και εμείς θα επαναφέρουμε» είπε χαρακτηριστικά η υπουρ-
γός και κατηγόρησε την αξιωματική αντιπολίτευση, πως 
όταν η κυβέρνηση διαπραγματευόταν, εκείνη ταυτιζόταν 
με τους ακραίους κύκλους των δανειστών, με το ΔΝΤ, λέγο-
ντας πως αυτά είναι ιδεολογικές εμμονές και καθυστερεί να 
κλείσει την αξιολόγηση. «Τώρα, μας εγκαλείτε για αυτές τις 
συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Ξέρετε κάτι; Δεν πειράζει 
που έχετε τις ίδιες απόψεις με το ΔΝΤ, είναι δικαίωμά σας. 
Αυτό όμως που δεν είναι δικαίωμά σας, είναι να εύχεστε να 
παρέμβει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στη χώρα για να 
ακυρώσει τις ρυθμίσεις που προσπαθεί να περάσει μια δη-
μοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση και οι οποίες εξυπηρετούν 
τον κόσμο της εργασίας. Αυτό δεν είναι δικαίωμά σας. Δεν 
θα έπρεπε να το εύχεστε αυτό. Δεν θα έπρεπε κανένας να 
το εύχεται αυτό» κατέληξε η υπουργός Εργασίας προς την 
πτέρυγα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. «Στο εργατικό 
δίκαιο θα γραφτεί ότι είστε η υπουργός που υπογράψατε 
τις ανεξέλεγκτες ομαδικές απολύσεις, όμως το σοβαρότερο 
στη διαδικασία που ακολουθήθηκε στο τέταρτο μνημόνιο, 
είναι η αθέτηση των λόγων του πρωθυπουργού απέναντι 
στους εργαζόμενους της χώρας, που με αυτόν τον τρόπο 
κερδίσατε τις εκλογές. Μια από τις πολλές, ήταν η επικράτη-
ση των κλαδικών συμβάσεων απέναντι στις επιχειρησιακές 
συμβάσεις κι όχι μόνο αθετήθηκε, αλλά ήρθε στη Βουλή 
και με λάθος τρόπο. Πήγε να κρυφτεί με δύο διαφορετικές 
διατάξεις στην αιτιολόγηση και στο κείμενο του νόμου και 
τότε παρενέβη η Τρόικα, σας άλλαξε το νόμο και ήρθατε να 
ξανανομοθετήσετε και να ξεψηφίσετε» ήταν η κριτική του κ. 
Βρούτση ως προς το θέμα των συμβάσεων εργασίας. Ο ει-
σηγητής της ΝΔ, «προειδοποίησε» δε, «μην τυχόν διανοηθεί 
το υπουργείο σε αυτό το νομοσχέδιο να φέρει αλλαγές που 
θα διασύρουν το Κοινοβούλιο».
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Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: ΑΝΟΙχΤΟ ΤΟ ΕΝδΕχΟΜΕΝΟ γΙΑ ΟΛΙγΟΗΜΕΡΗ πΑΡΑΤΑΣΗ ΣΤΟύΣ 
δΑΣΙΚΟύΣ χΑΡΤΕΣ

Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΤΩΝ δΑΣΙΚΩΝ χΑΡΤΩΝ ΑΝΕδΕΙΞΕ ΤΗΝ ΑΝΑΡχΗ δΟΜΗΣΗ

Κάλεσμα στον κόσμο να σπεύσει να ολοκληρώσει άμεσα τη δι-
αδικασία για τους δασικούς χάρτες απευθύνει ο αναπληρωτής 
υπουργός Περιβάλλοντος, Σωκράτης Φάμελλος. Σε συνέντευ-
ξή του στην εφημερίδα «Ύπαιθρος Χώρα», διευκρινίζει πως 
δεν υπάρχει περίπτωση να δοθεί περαιτέρω χρόνος, πέραν 
ολίγων ημερών του Σεπτέμβρη, λόγω νομοτεχνικών βελτιώ-
σεων και επισημαίνει πως έρχονται νέες νομοθετικές πρωτο-
βουλίες για την ανακύκλωση και για τους Φορείς Προστατευό-
μενων Περιοχών (Natura 2000). Υποστηρίζει πως η ιστορία με 
τους δασικούς χάρτες ανέδειξε ζητήματα μικροδιαπλοκής και 
παθογένειες του ελληνικού Δημοσίου, σημειώνει πως έρχονται 
ρυθμίσεις για την καλύτερη διαχείριση του δάσους ως κομμάτι 
του πρωτογενούς τομέα ενώ προαναγγέλλει έργα για τη δια-
χείριση αποβλήτων ως το 2020, ύψους 2 δισ. ευρώ.
Το πρόβλημα των δασικών χαρτών ταλανίζει χρό-
νια την ελληνική κοινωνία. Θα δοθεί νέα παράταση 
και, αν ναι, σε ποιες περιπτώσεις;
Η ελληνική κοινωνία ταλαιπωρείται εξαιτίας της επιλογής όλων 
των προηγούμενων κυβερνήσεων να μην προχωρήσουν στη 
σύνταξη των δασικών χαρτών εδώ και 40 χρόνια, όπως όριζε 
το Σύνταγμα. Εμείς, από τον Γενάρη έχουμε αναρτήσει δασι-
κούς χάρτες για το 35% της χώρας, έχουμε νομοθετήσει και 
δημιουργήσει πολυάριθμα εργαλεία, που εξυπηρετούν τον 
πολίτη και διασφαλίζουν τα δικαιώματά του και είμαστε έτοι-
μοι να προχωρήσουμε στην κύρωσή τους και στην ανάρτηση, 
το φθινόπωρο, ενός ακόμα τμήματος, 17% της επικράτειας, 
για το οποίο υπάρχουν χάρτες. Έχουμε ήδη 8 μήνες ανάρτηση 
χαρτών, δεν νομίζω ότι χρειάζεται άλλη παράταση, έχει δοθεί 
επαρκές περιθώριο για τη χρήση των νομοθετικών εργαλείων. 
Είναι να κατατεθούν νομοτεχνικές βελτιώσεις για τις οικιστικές 
πυκνώσεις, αλλά δεν θα επηρεάσουν την ανάρτηση πάνω από 
7-10 ημέρες. Ας μην καθυστερούν, λοιπόν, όσοι ενδιαφέρονται.
Τι προβλέπεται για όσους είναι άνεργοι, απλήρωτοι, 
συνταξιούχοι αγρότες ή μικροί επαγγελματίες αγρό-

τες, έχουν χωράφια στην κατοχή τους αλλά είναι σε 
οικονομική δυσχέρεια για τα παράβολα;
Έχουμε ήδη προβλέψει αυτό το πρόβλημα και έχουμε προχω-
ρήσει από την άνοιξη σε γενναίες μειώσεις, που φτάνουν και το 
80% για τις αντιρρήσεις, ενώ έως 83% μειώσαμε το κόστος πα-
ραχώρησης κυριότητας και αλλαγής χρήσης, δηλαδή τα ποσά 
που χρειάζεται να πληρώσει ο γεωργός. Αυτό, δε, το ποσό, δεν 
προκαταβάλλεται, αλλά επιλέξαμε να ρυθμιστεί σε 100 δόσεις, 
δηλαδή σε 8 χρόνια, ώστε να μην έχει πρόβλημα κανείς οικο-
νομικά αδύναμος.
ύπάρχουν δήμοι, οι οποίοι μέχρι σήμερα για διάφο-
ρους λόγους δεν έχουν ανταποκριθεί;
Με την έκδοση διαφόρων διατάξεων που κάναμε το προη-
γούμενο διάστημα και σε συνεδριάσεις που συμμετείχαμε με 
την ΚΕΔΕ, καταφέραμε σήμερα να υπάρχουν μόλις 9 δήμοι 
στους 120 (της παρούσας ανάρτησης), που δεν έχουν περάσει 
τα όρια των οικισμών και των οικιστικών πυκνώσεων στους 
δασικούς χάρτες, σε σχέση με τους 84 που δεν το είχαν κάνει 
κατά την έναρξη των αναρτήσεων. Αυτή τη βδομάδα, τους κα-
λέσαμε μέσω δελτίου τύπου να επισπεύσουν τις διαδικασίες και 
να αναρτήσουν άμεσα τα παραπάνω όρια. Είναι απαραίτητος 
όρος για την προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών, που 
έχουν εκτάσεις στα όρια αυτών των ΟΤΑ.
Το ζήτημα των δασικών χαρτών ανέδειξε ξανά 
παθογένειες του ελληνικού δημοσίου και γραφει-
οκρατία. Καθώς έρχεται νέα διοικητική μεταρρύθ-
μιση, τι αλλάζει και στο υπουργείο περιβάλλοντος;
Η καθοριστική απόφαση της κυβέρνησής μας να προχωρήσει 
το έργο των δασικών χαρτών, ανέδειξε όντως τις παθογένει-
ες του Ελληνικού Δημοσίου όλα τα προηγούμενα χρόνια και 
απέδειξε τις ευθύνες των προηγούμενων κυβερνήσεων στη 
διαχείριση του χώρου. Έτσι, είμαστε από τις ελάχιστες χώρες 
χωρίς Κτηματολόγιο, έχει ανασταλεί ο αναπτυξιακός σχεδια-
σμός της χώρας, ενώ η προηγούμενη κατάσταση επέτρεψε τη 

μικροδιαπλοκή και εμπορευματοποίηση του δάσους, τοπικά 
ρουσφέτια από κομματάρχες και δημοσίους υπαλλήλους, που 
έκαναν τα «στραβά μάτια» σε παραβάσεις. Με την πρόθεσή 
μας, όμως, να ολοκληρώσουμε τους δασικούς χάρτες, ανα-
λαμβάνουμε να επιλύσουμε διάφορα προβλήματα που ταλα-
νίζουν εδώ και χρόνια τον περιβαλλοντικό χώρο:
α) Κατ’ αρχάς, να δούμε κατάματα το πρόβλημα των οικι-
στικών πυκνώσεων και να το επιλύσουμε με σεβασμό στο 
Σύνταγμα.
β) Δεύτερον, να κωδικοποιήσουμε την περιβαλλοντική και τη 
δασική νομοθεσία.
γ) Τέλος, να εκπονήσουμε, επιτέλους, διαχειριστικές μελέτες 
για τα δάση μας, οι οποίες θα επιφέρουν και την ενίσχυση του 
πρωτογενή τομέα, μέσω της αειφορικής εκμετάλλευσης των 
δασικών προϊόντων.
Όλα αυτά, θα συμβάλουν στον χωροταξικό σχεδιασμό της χώ-
ρας, ο οποίος με τη σειρά του θα συμβάλει καθοριστικά στην 
ανάπτυξη.
πότε βλέπετε  να ολοκληρώνεται τελικά η ιστορία 
με τους δασικούς χάρτες και ποιες είναι οι επόμενες 
προτεραιότητες του υπουργείου περιβάλλοντος, 
πέραν των ρυθμίσεων για τα αυθαίρετα;
Ο στόχος του υπουργείου μας είναι το 2019 να υπάρχουν κυ-
ρωμένοι δασικοί χάρτες σε όλη τη χώρα. Ήδη, όπως ανέφερα, 
ετοιμάζουμε την ανάρτηση του 17% της χώρας, ενώ μέχρι τις 
27 Σεπτεμβρίου τρέχει η προκήρυξη της κατάρτισης των νέων 
δασικών χαρτών στο υπόλοιπο της χώρας. Εντός του 2017 
θα έχουμε δύο νέες νομοθετικές πρωτοβουλίες για την ανα-
κύκλωση και για τους Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών 
(Natura 2000), ενώ ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην προώ-
θηση των έργων διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων, 
που αντιστοιχούν, για την περίοδο έως το 2020, σε προϋπολο-
γισμό 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Την αναρχία στη δόμηση που επικρατεί σε πολλές περιοχές της 
χώρας με υψηλή αξία γης ανέδειξε η ανάρτηση 33 δασικών 
χαρτών, η οποία ολοκληρώνεται την ερχόμενη Πέμπτη. Προ-
καλούν εντύπωση, αν και δεν εκπλήσσουν τους γνωρίζοντες 
τα πολεοδομικά ζητήματα, τα στοιχεία που αφορούν τους αυ-
θαίρετους οικισμούς - αλλιώς «οικιστικές πυκνώσεις» - εντός 
δασών και δασικών εκτάσεων. Σε ρεπορτάζ της  Μάχης Τρά-
τσα στην εφημερίδα «ΤΟ ΒΗΜΑ» σημειώνεται ότι στην Ανατο-
λική Αττική, η... σκληρή γλώσσα των αριθμών καταδεικνύει 
το «δάσος» της αυθαιρεσίας. Στα περίπου 130.000 στρέμματα 
που καλύπτει ο δασικός χάρτης, τα 8.314 καταλαμβάνουν αυ-
θαίρετοι οικισμοί σε δάση και μόλις τα 2.112 στρέμματα είναι 
εγκεκριμένα σχέδια πόλης ή μη εγκεκριμένα, δηλαδή βρίσκο-
νται στη διαδικασία ένταξης στο σχέδιο. Παρότι φαίνεται πα-
ράδοξο, οι εκτάσεις των παράνομων κοινοτήτων που έχουν 
αναπτυχθεί, ακόμη και εντός καταπατημένων δημόσιων δασι-

κών εκτάσεων, είναι τέσσερις φορές μεγαλύτερες σε σύγκριση 
με εκείνη που καταλαμβάνουν οι νόμιμοι οικισμοί. Μόνο στον 
Δήμο Λαυρεωτικής καταγράφονται περί τους 40 οικισμούς στις 
περιοχές του Λαυρίου και της Κερατέας. Ενδιαφέρον παρουσι-
άζει και άλλος δήμος της Ανατολικής Αττικής, με ιδιαιτέρως 
υψηλή αξία γης. Εκεί, όπως αναφέρουν στελέχη του υπουρ-
γείου, η Δημοτική Αρχή αποτύπωσε το μεγαλύτερο τμήμα του 
δάσους στις περιοχές με εγκεκριμένο σχέδιο. Επιπλέον, πολλοί 
δήμοι εκμεταλλεύτηκαν τον ορισμό των πυκνώσεων, ο οποίος 
προβλέπει κατ’ ελάχιστον 50 αυθαίρετα σε 25 στρέμματα και 
αύξηση της έκτασης όσο αυξάνει ο αριθμός των κτισμάτων. 
Προκειμένου να συμπεριλάβουν αυθαίρετα που βρίσκονται 
σε διάσπαρτα σημεία και όχι συγκεντρωμένα, τα πολεοδομικά 
γραφεία των δήμων άρχισαν να διαμορφώνουν στους χάρτες 
περίεργα πολύγωνα οικισμών ενώνοντας κτίρια με λεπτές λω-
ρίδες γης. Στόχος τους είναι να χωρέσουν στις πυκνώσεις και 

μεμονωμένα αυθαίρετα που διαφορετικά δεν θα μπορούσαν 
να εξαιρεθούν από την ανάρτηση του δασικού χάρτη. Τέτοιες 
πυκνώσεις αποτυπώνονται σε περιοχές της Δυτικής Αττικής, 
όπως στη Μάνδρα και στον Ασπρόπυργο. Συνολικά, βάσει των 
στοιχείων που παρείχαν οι περισσότεροι δήμοι στις 33 περιοχές 
όπου έγινε ανάρτηση δασικών χαρτών προκύπτει ότι οι οικι-
στικές πυκνώσεις καλύπτουν συνολικά περί τα 62.000 στρέμ-
ματα. Ωστόσο, από τους 120 δήμους που έπρεπε να στείλουν 
στην ΕΚΧΑ (Εθνικό Κτηματολόγιο και Χαρτογράφηση) αποτυ-
πωμένες τις οικιστικές πυκνώσεις που υπάρχουν στην περιοχή 
τους, λείπουν οι εννιά. Σε αυτούς περιλαμβάνονται, όλως πε-
ριέργως, δήμοι με περιοχές-φιλέτα, όπως της Μυκόνου, της 
Σιθωνίας Χαλκιδικής και της Πύλου Νέστορος στη Μεσσηνία.
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πΡΟΣΦύγΗ δΕΗ ΣΤΟ ΣΤΕ ΚΑΤΑ ΡΑΕ γΙΑ ΤΙΣ ύπΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

δΕΗ: ΒΕΛΤΙΩΝΕΤΑΙ Η ΕΙΣπΡΑΞΙΜΟΤΗΤΑ - ΚΑΝΟΝΙΚΑ Η ΑπΟπΛΗΡΩΜΗ ΤΩΝ 110 ΕΚΑΤ. 
ΕύΡΩ πΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΕπ

Τη δικαστική οδό για τη διεκδίκηση των δαπανών που 
έχει καταβάλει για ΥΚΩ (Υπηρεσίες Κοινής Ωφελείας) 
είναι αποφασισμένη να ακολουθήσει η ΔΕΗ. Σύμφωνα 
με δημοσίευμα της Καθημερινής, που αναδημοσιεύσει 
το energypress.gr η Επιχείρηση έχει ήδη αμφισβητήσει 
με προσφυγή που κατέθεσε στο ΣτΕ τη μεθοδολογία πα-
λαιότερης απόφασης της ΡΑΕ για τον προσδιορισμό του 
κόστους παραγωγής στα νησιά της περιόδου 2012-2013, 
διεκδικώντας μια διαφορά περί τα 100 εκατ. ευρώ, ενώ 
αναμένει την τελική απόφαση της ΡΑΕ για τα ανακτήσιμα 
ποσά της τετραετίας 2012-2015 προκειμένου να εκκινήσει 
τη διαδικασία νέων προσφυγών. Η καταγραφή των δαπα-
νών που έχει καταβάλει η ΔΕΗ για ΥΚΩ την περίοδο 2012-
2015 και ο προσδιορισμός του ανακτήσιμου ποσού αλλά 
και ο επιμερισμός του στους καταναλωτές σε ορίζοντα 
5ετίας, αποτελούν μνημονιακή δέσμευση για τη χώρα. 
Την εκκαθάριση του λογαριασμού των ΥΚΩ ανέλαβε η 
ΡΑΕ, ξεκινώντας με τη διαδικασία των ακροάσεων των 
διοικήσεων της ΔΕΗ, του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ που 
εμπλέκονται στην υπόθεση. Ο στόχος για ολοκλήρωση 
της σχετικής διαδικασίας μέχρι τον Ιούλιο του 2017 δεν 
επιτεύχθηκε, καθώς ο έλεγχος των στοιχείων και η με-
θοδολογία που ακολουθεί η ΡΑΕ εμφανίζουν σημαντική 

απόκλιση σε σχέση με τα στοιχεία της ΔΕΗ. Από τα όσα 
επισήμως έχουν διαρρεύσει, αφού η αναμενόμενη από-
φαση της ΡΑΕ αναβάλλεται από εβδομάδα σε εβδομάδα 
τους δύο τελευταίους μήνες, το ανακτήσιμο ποσό στο 
οποίο καταλήγει η ΡΑΕ περιορίζεται σε 375 εκατ. ευρώ 
έναντι 735 εκατ. ευρώ που διεκδικεί η ΔΕΗ. Πρόκειται για 
διαφορά της τάξεως του 51% την οποία η ΔΕΗ έχει δη-
λώσει ανοιχτά ότι αμφισβητεί και ότι «επιφυλάσσεται να 
τοποθετηθεί και να αξιολογήσει με τις επίσημες αποφάσεις 
της ΡΑΕ». Πάντα σύμφωνα με την «Κ», το θέμα των ΥΚΩ 
συζητήθηκε στην προχθεσινή συνεδρίαση του διοικητι-
κού συμβουλίου της ΔΕΗ με τη διοίκηση της εταιρείας να 
ενημερώνει για την πρόθεση της να προσβάλει δικαστικά 
την απόφαση της ΡΑΕ όταν βγει, διεκδικώντας την πλήρη 
ανάκτηση των ποσών που έχει δαπανήσει για ΥΚΩ. Το 
διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενημερώθηκε επίσης 
ότι αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες η εκδίκαση της 
προσφυγής στο ΣτΕ κατά παλαιότερης απόφασης της ΡΑΕ 
(2014) για τον τρόπο υπολογισμού του κόστους παραγω-
γής της εταιρείας στα νησιά, που αντιπροσωπεύει και το 
80% των δαπανών για ΥΚΩ σε ετήσια βάση. Τα περιθώρια 
έκδοσης οριστικής απόφασης για τη ΡΑΕ, πάντως, στε-
νεύουν, καθώς στις 11 Σεπτεμβρίου καταφθάνουν στην 

Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια των θεσμών, στα οποία και 
θα πρέπει να παρουσιαστεί η συνολικότερη πρόταση για 
το κλείσιμο του λογαριασμού ΥΚΩ παλαιοτέρων ετών. Το 
ύψος του προς ανάκτηση ποσού για τη ΔΕΗ θα καθορίσει 
και την επιβάρυνση που θα φέρει για τους καταναλωτές το 
κλείσιμο του πακέτου των ΥΚΩ μέσω των αναγκαίων αυ-
ξήσεων στους λογαριασμούς ρεύματος και η παράμετρος 
αυτή είναι που καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη συγκεκριμέ-
νη εξίσωση. Σε μια προσπάθεια αποφυγής της επιβάρυν-
σης των καταναλωτών η ΡΑΕ εισηγήθηκε προς τα συναρ-
μόδια υπουργεία την κάλυψη ενός ποσού ύψους 90 εκατ. 
ευρώ που αντιστοιχεί στον ετήσιο ΕΦΚ που επιβαρύνει 
τις ΥΚΩ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Η πρόταση, αν 
και στηρίχθηκε από το υπουργείο Ενέργειας, συνάντησε 
τον σκεπτικισμό του υπουργείου Οικονομικών δεδομένης 
της δυσκολίας αποδοχής της από τους πιστωτές χωρίς να 
βρεθεί κάποιο ισοδύναμο. Κατόπιν τούτου, οι αυξήσεις 
για τους καταναλωτές θεωρούνται αναπόφευκτες, ενώ το 
ύψος τους θα καθοριστεί από το πού θα σταθεροποιηθεί 
τελικά το ανακτήσιμο ποσό για τη ΔΕΗ. Η ανάκτηση θα 
γίνει σε βάθος 5ετίας με έναρξη τον Ιανουάριο του 2018, 
οπότε θα εμφανιστούν και οι πρώτες αυξήσεις στα τιμολό-
για ηλεκτρικού ρεύματος.

Σημάδια βελτίωσης καταγράφει η πορεία είσπραξης των 
ανεξόφλητων οφειλών προς την ΔΕΗ, σύμφωνα με τον 
Μανώλη Παναγιωτάκη, καθώς αρχίζουν να αποδίδουν 
«καρπούς» το καθεστώς των δόσεων και η παροχή έκ-
πτωσης της τάξεως του 15% προς τους συνεπείς κατα-
ναλωτές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Γ. Φυντικάκη στο  
energypress.gr  τουλάχιστον αυτό προκύπτει από την 
συνέντευξη που έδωσε o επικεφαλής της επιχείρησης 
στην εφημερίδα «Νέα Σελίδα», όπου κάνει λόγο για αι-
σθητή βελτίωση της ρευστότητας, με τις εισπράξεις της 
ΔΕΗ κατά το επτάμηνο Ιανουαρίου-Ιουλίου, να κινούνται 
στο ίδιο επίπεδο με το αντίστοιχο του 2016, όταν το τότε 
μερίδιο της στην αγορά ήταν κατά 7-8% μεγαλύτερο, και 
ενώ απουσίαζε η έκπτωση του 15%. Σαν αποτέλεσμα των 
παραπάνω, επισημαίνει ότι η αποπληρωμή προς το τέλος 
του έτους των 110 εκατ. ευρώ προς την ΕΤΕπ, θα γίνει 

δίχως κανένα πρόβλημα. Όσο για την εξυπηρέτηση των 
από εδώ και πέρα δανειακών υποχρεώσεων της ΔΕΗ, χα-
ρακτηρίζει το 2018 ως χρονιά σαφώς πιο εύκολη από το 
2017, καθώς η επιχείρηση θα κληθεί να εξοφλήσει ένα δι-
αχειρίσιμο ποσό της τάξης των 300 εκατ. ευρώ. Τα πράγ-
ματα γίνονται πιο δύσκολα κατά το 2019 όπου η ΔΕΗ κα-
λείται να αποπληρώσει μεταξύ άλλων το ομόλογο ύψους 
400 εκατ. για την αποπληρωμή του οποίου, όπως λέει ο κ. 
Παναγιωτάκης, γίνονται ήδη οι απαραίτητοι σχεδιασμοί, 
προκειμένου η επιχείρηση να ανταποκριθεί ακόμη και 
αν δεν καταστεί δυνατό να βγει στις αγορές.  Προσδοκά 
πάντως σε συνάρτηση και με την αναμενόμενη βελτίωση 
της εισπραξιμότητας (εντός του Σεπτεμβρίου θα γίνει η 
ανάθεση των σχετικών υπηρεσιών σε εξιδεικευμένο σύμ-
βουλο) σε βελτίωση των οικονομικών δεικτών της ΔΕΗ, 
προκειμένου οι διεθνείς οίκοι να αναβαθμίσουν το rating 

της επιχείρησης. Ειδική αναφορά κάνει ο κ. Παναγιωτάκης 
και στο νέο Business Plan της ΔΕΗ, το οποίο και επεξεργά-
ζεται αυτή την περίοδο η επιχείρηση από κοινού με την Mc 
Kinsey. Ο στόχος είναι εντός της επόμενης τριετίας να έχει 
ολοκληρωθεί μια δραστική παραγωγική ανασυγκρότηση 
της ΔΕΗ, με έμφαση στην εξωστρέφεια και στην παροχή 
νέων υπηρεσιών. Πτυχές αυτής της πολιτικής, συνιστούν 
το νέο σύστημα αξιολόγησης του προσωπικού στο οποίο 
και θα εκπαιδευθούν συνολικά 1.450 στελέχη, η νέα πο-
λιτική στελεχών προκειμένου να αναβαθμιστεί το μάνα-
τζμεντ με την κατάλληλη οργανωτική δομή, καθώς και η 
αξιολόγηση και αξιοποίηση κατά τον καλύτερο τρόπο των 
250 επιστημόνων και μηχανικών που έχουν προσληφθεί 
στην ΔΕΗ από το 2011 και έπειτα.
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Νέα έξοδο στα Βαλκάνια αναμένεται να επιχειρήσει σύντομα 
η ΔΕΗ, συμμετέχοντας σε δημοπρασία για αγορά δύο υδρο-
ηλεκτρικών σταθμών στην Τουρκία, ενώ επίκεινται ανάλογες 
κινήσεις και στην αγορά της Αλβανίας. Σύμφωνα με ρεπορτάζ 
του Γ. Φυντικάκη στο  energypress.gr  αυτό αποκάλυψε ο επι-
κεφαλής της επιχείρησης Μ.Παναγιωτάκης σε συνέντευξή του 
στην εφημερίδα «Νέα Σελίδα» επισημαίνοντας ότι η έξοδος στα 
Βαλκάνια αποτελεί μονόδρομος για την ΔΕΗ, πολλώ δε μάλλον 
σε μια στιγμή που η δημιουργία και λειτουργία περιφερειακών 
αγορών, όπως η ευρύτερη Βαλκανική, αποκτά καθοριστική 
σημασία, ενόψει και της ενοποίησης της αγοράς ενέργειας της 
Ε.Ε. Στόχος της ΔΕΗ, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο επικεφα-
λής της, «είναι να ενισχύσει τη δραστηριότητά της στην Τουρ-
κία αξιοποιώντας και συνεργασίες με εταιρείες της γείτονος», 
δίχως ωστόσο να δώσει περαιτέρω διευκρινήσεις. Το ερώτημα 
είναι με ποιό partner θα πραγματοποιηθεί η επικείμενη έξοδος 
της ΔΕΗ στην Βαλκανική, με αρκετούς να εκτιμούν ότι αυτός θα 
είναι Κινέζος. Εδώ και καιρό η επιχείρηση έχει καταστήσει σα-
φές ότι ποντάρει στα κινεζικά κεφάλαια ως το κλειδί για την έξο-
δό της στα Βαλκάνια και τη συνταγή για να σπάσει μια «γκίνια» 
δέκα και πλέον ετών. Παλαιότερα μάλιστα η ιδέα ήταν να μπει 
η ΔΕΗ μαζί με τους Κινέζους, είτε της CMEC, είτε κάποιας άλλης 
εταιρείας, στην αλβανική αγορά, και εφόσον το εγχείρημα περ-
πατήσει, να το επαναλάβει στα Σκόπια και στο Κόσοβο, σε μια 
προσπάθεια εξωστρέφειας που ναι μεν ξεκινά καθυστερημένα, 
θεωρείται ωστόσο μονόδρομος. Οι απόπειρες της ΔΕΗ να δι-

εμβολίσει την αγορά των Βαλκανίων μετρούν πάνω από δέκα 
χρόνια. Η πρώτη προσπάθεια ξεκίνησε το 2003, αρχής γενομέ-
νης από τη Ρουμανία, και έκτοτε ακολούθησαν πολλές ακόμη, 
όμως πάντα η μία αποτυχία διαδεχόταν την άλλη. Είτε επειδή 
οι κυβερνήσεις των χωρών των οποίων η ΔΕΗ χτυπούσε την 
πόρτα επέλεγαν για καθαρά πολιτικούς λόγους ισχυρότερους 
δυτικούς συμμάχους, είτε λόγω αστοχιών εκ μέρους των πα-
λαιότερων διοικήσεων της επιχείρησης. Άγνωστο αν τούτη τη 
φορά, θα τα καταφέρει να σπάσει τη βαλκανική της «γκίνια». 
Δίχως ωστόσο κεφάλαια από νέες διεθνείς δραστηριότητες, 
δεν υπάρχει περίπτωση η ΔΕΗ να σταθεί όρθια τα επόμενα 
χρόνια, και υπό αυτή την έννοια τα γεγονότα πιέζουν.  Ειδικά 
για την Αλβανία, κατ’ επανάληψη η διοίκηση της ΔΕΗ έχει ανα-
φερθεί στο μεγάλο υδραυλικό της δυναμικό, καθώς η χώρα 
έχει αντίστοιχο ανάγλυφο με της Ελλάδας.Το δυναμικό αυτό θα 
μπορούσε να στηρίξει την κατασκευή υδροηλεκτρικών έργων 
της τάξης των 1.000 μεγαβάτ. Επιθυμία λοιπόν της ΔΕΗ είναι 
να διεκδικήσει από κοινού ενδεχομένως με τον κινέζο πάρτνερ 
(αλλά και με άλλες Κινεζικές εταιρείες που έχουν δείξει ενδια-
φέρον), την κατασκευή υδροηλεκτρικών μονάδων.  Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η Αλβανία, όπου η ΔΕΗ έχει ήδη συστήσει θυγα-
τρική, διαθέτει ανάγκη και από δίκτυα αλλά και από θερμικές 
μονάδες βάσης καθώς στηρίζεται αποκλειστικά σχεδόν στα 
υδροηλεκτρικά.
-Το βαλκανικό μπλάκ-άουτ της περασμένης 10ετίας. Το σίγου-
ρο είναι ότι μέχρι σήμερα το Βαλκάνια δεν της πάνε της ΔΕΗ, 

που καλείται με τη νέα της αυτή προσπάθεια να σπάσει μια 
«γκίνια» δεκατεσσάρων ετών. Το 2003, και με εφαλτήριο τη 
Ρουμανία, ξεκίνησε η πρώτη απόπειρα εξόδου της, όταν και 
συμμετείχε στο διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης των εταιριών 
διανομής ηλεκτρικού ρεύματος Electrica Banat και Electrica 
Dabrogea. Αν και πέρασε στη β  ́φάση, τελικά έχασε από την 
πανίσχυρη ιταλική Enel.  To 2005 έδειξε ενδιαφέρον για τον 
λιγνιτικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Bobov Dol, στη Βουλ-
γαρία, όπου αν και κατέθεσε πολλαπλάσια προσφορά από το 
δεύτερο στο διαγωνισμό, και παρ’ ότι διαπραγματεύτηκε επί 
έναν χρόνο με τη βουλγαρική κυβέρνηση, τελικά έχασε και 
πάλι. Η ΔΕΗ προσέφυγε στα δικαστήρια και δικαιώθηκε, ποτέ 
ωστόσο δεν προχώρησε το σχέδιο. Το 2007 έκανε προσπάθεια 
να επεκταθεί στα Σκόπια, διεκδικώντας την εξαγορά του σταθ-
μού TEC Negotino, σε κοινοπραξία με το αμερικανικό Fund 
ContourGlobal. Έδωσε και πάλι τη μεγαλύτερη προσφορά, 
αλλά έχασε από τη Hatch&Matt MacDonald.  Το 2009, η ΔΕΗ 
και η Golden Energy του ομίλου Ρέστη επεδίωξαν να εξαγορά-
σουν την ηλεκτρική εταιρία EPCG του Μαυροβουνίου. Κατέθε-
σαν και πάλι την υψηλότερη προσφορά, αλλά έχασαν από την 
ιταλική A2A.  Επίσης το 2009, η ΔΕΗ από κοινού με την RWE 
είχαν καταθέσει πρόταση στην αλβανική κυβέρνηση, για την 
κατασκευή λιθανθρακικής μονάδας, ισχύος 800 MW στο Δυρ-
ράχιο της Αλβανίας. Απέναντι τους είχαν έναν ισχυρό ανταγω-
νιστή την ιταλική Enel. Ούτε τότε όμως της «βγήκε» της ΔΕΗ.

Συγκρατημένα αισιόδοξοι με τις εξελίξεις που προανήγγει-
λαν κυβερνητικά στελέχη για το τι μέλλει γενέσθαι με την 
ΕΛΒΟ δηλώνουν οι εργαζόμενοι στην αμυντική βιομηχα-
νία, με τον πρόεδρο των 336 εργαζομένων της, Θόδωρο 
Αλιόγκα, να δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «στα λόγια, τόσο ο 
υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, όσο και 
ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, Δημήτρης Βί-
τσας, μας τα είπαν μια χαρά. Μένει να δούμε τις πράξεις». 
Όπως επισήμανε ο ίδιος, σήμερα οι 336 εργαζόμενοι της 
Ελληνικής Βιομηχανίας Οχημάτων (ΕΛΒΟ) ενημερώθηκαν 
για τα αποτελέσματα της συνάντησης που είχε την περα-
σμένη Παρασκευή αντιπροσωπεία εργαζομένων της αμυ-
ντικής βιομηχανίας με τα προαναφερόμενα στελέχη της 
ελληνικής κυβέρνησης και «ομόφωνα αποφασίσαμε να 
περιμένουμε μέχρι και την άλλη εβδομάδα, για εξελίξεις. 

Μετά, σε νέα μας συνεδρίαση θα επαναπροσδιορίσουμε 
τη στάση μας». Πάντως, όπως επισήμανε ο ίδιος, στη 
σημερινή τους συνεδρίαση οι εργαζόμενοι στην ΕΛΒΟ 
αποφάσισαν να συμμετέχουν στη συλλαλητήριο που προ-
γραμμάτισαν εκπρόσωποι διαφόρων κοινωνικών τάξεων 
για το προσεχές Σάββατο 9/9 το απόγευμα, με αφορμή την 
τελετή εγκαινίων της 82ης ΔΕΘ. Υπενθυμίζεται ότι η κυ-
βέρνηση προανήγγειλε ότι μέσω του ειδικού εκκαθαριστή 
στην ΕΛΒΟ, θα απευθύνει κάλεσμα σε ξένους υποψήφιους 
επενδυτές, προκειμένου στο επόμενο δίμηνο να εξεταστεί 
το ενδεχόμενο συνεργασίας μέσω Σύμπραξης Δημόσιου 
και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με το υπουργείο Εθνικής Άμυ-
νας, που θα διατηρήσει ποσοστό 20% στην ΕΛΒΟ. Μάλι-
στα, έγινε ξεκάθαρο από τα αρμόδια στελέχη της κυβέρ-
νησης ότι δεν πρόκειται να μπει λουκέτο στην ΕΛΒΟ, αλλά 

ούτε και να πωληθεί τμηματικά. Στο ενδιάμεσο διάστημα, 
έως την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας 
και προκειμένου οι 336 εργαζόμενοι να μπορούν να πλη-
ρώνονται τους μισθούς τους και από τον Σεπτέμβριο και 
μετά, έγινε γνωστό ότι θα βγουν από τις ένοπλες δυνάμεις 
προγράμματα για να καλυφθούν ανάγκες των οχημάτων 
σε ανταλλακτικά. Επιπλέον, έχει ήδη γίνει συνεννόηση με 
τις αρμόδιες αρχές της Κύπρου, προκειμένου η ΕΛΒΟ να 
ολοκληρώσει το πρόγραμμα κατασκευής φορτηγών, των 
12 που δεν είχε παραδώσει, όπως τόνισε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
πρόεδρος των εργαζομένων της αμυντικής βιομηχανίας, 
Θόδωρος Αλιόγκας.

Η δΕΗ ΕΤΟΙΜΑζΕΙ ΕΞΟδΟ ΣΕ ΤΟύΡΚΙΑ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ

ΣύγΚΡΑΤΗΜΕΝΑ ΑΙΣΙΟδΟΞΟΙ γΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΒΟ δΗΛΩΝΟύΝ 
ΟΙ ΕΡγΑζΟΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΑΜύΝΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗχΑΝΙΑ
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πΡΟΤΑΣΗ ΕΞΑγΟΡΑΣ ΤΗΣ ΝΕΩΡΙΟΝ ΑπΟ ΤΗΝ PosTlaNE ParTNErs
Επιχείρηση που δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ εμφανίζεται πρό-
θυμη να εξαγοράσει τη Νεώριον Σύρου και να επενδύσει για 
την αξιοποίηση του ναυπηγείου. Δηλώνει πως διαθέτει επαρκή 
κεφάλαια και έχει έτοιμο το επιχειρηματικό πλάνο, το οποίο έχει 
παρουσιάσει σε εργαζόμενους και κυβέρνηση. Αυτά αναφέρο-
νται σε ρεπορτάζ του euro2day.gr  και αναλυτικά σημειώνεται 
ότι την αγορά και αξιοποίηση της «Νεώριον Σύρου» επιδιώκει 
η Postlane Partners, σύμφωνα με ανακοίνωσή της. Η εταιρεία 
που εκπροσωπείται στην Ελλάδα από τον Δημήτριο Τομαρά 
υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της ότι «δραστηριοποιείται στις 
ΗΠΑ και σε ολόκληρο τον κόσμο με επαρκή κεφάλαια, κάτο-
χος επικαιροποιημένων βεβαιώσεων κεφαλαιακής επάρκειας 
από την επενδυτική τράπεζα J. Aron, θυγατρική της Goldman 
Sacks» και πως «έχει εκδηλώσει από τις αρχές του 2016 ενδια-
φέρον για την αγορά και επιπλέον αξιοποίηση του ναυπηγείου 
Νεώριον Σύρου». Όπως υποστηρίζει, «καθώς δραστηριοποιεί-
ται σε όλο τον κόσμο και διαθέτει τα επαρκή κεφάλαια, μπορεί 
να εγγυηθεί την εξαγορά του Ναυπηγείου Νεώριον Σύρου, με 
σκοπό την επαναλειτουργία και δυναμική ανάπτυξή του, με 
πλήρη προστασία των εργασιακών θέσεων αλλά και ανάπτυξη 

νέων θέσεων εργασίας, που θα αποτελέσουν σημαντικό βήμα 
για την οικονομική αλλά και παραγωγική ανάπτυξη όλου του 
νησιού. Επιθυμία της Εταιρείας είναι να συμβάλει ουσιαστικά 
και άμεσα με σοβαρές άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, στην 
προσπάθεια τόνωσης της ελληνικής οικονομίας», σημειώνει.
- Το πλάνο. Η Postlane Partners «έχει προσφάτως υποβάλει 
ολοκληρωμένη έγγραφη πρόταση με πλάνο επιχειρηματικής 
αξιοποίησης και οικονομική πρόταση για την εξαγορά του 
πλειοψηφικού πακέτου μετοχών στον μέχρι σήμερα ιδιοκτήτη, 
καλύπτοντας πλήρως την εξόφληση των δεδουλευμένων και 
των οφειλών του Ναυπηγείου, εξασφαλίζοντας την επανα-
λειτουργία του Ναυπηγείου και διασφαλίζοντας πλήρως τους 
εργαζομένους». Όπως σημειώνεται, η πρόταση έχει κοινοποι-
ηθεί στα ενδιαφερόμενα μέρη, στο σωματείο εργαζομένων του 
ναυπηγείου (Αντώνης Χατζηαντώνης), στους τοπικούς φορείς 
(Γιώργος Μαραγκός, Δήμαρχος Σύρου, Ιωάννης Μαχαιρίδης, 
Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου), στα αρμόδια Υπουργεία 
(Άμυνας, Οικονομίας, Οικονομικών, Ναυτιλίας, Μεταφορών) 
καθώς και στον πρωθυπουργό της χώρας κύριο Αλέξη Τσί-
πρα. Ειδικότερα, έχει παρουσιαστεί στον υπουργό Ναυτιλίας 

κ. Κουρουμπλή, στον υφυπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης 
κ. Πιτσιόρλα και στον υφυπουργό Μεταφορών κ. Μαυραγά-
νη». «Η εταιρεία έχει καταστήσει σαφές προς κάθε κατεύθυνση 
ότι επιθυμεί να συμβάλει στην ταχεία επαναλειτουργία του 
Ναυπηγείου με ακριβώς την ίδια δραστηριότητα, στοχεύο-
ντας στην ισχυροποίηση του παραγωγικού του δυναμικού. 
Στόχοι της εταιρείας είναι να εργαστούν όλοι οι εργαζόμενοι 
που απασχολούντο στο ναυπηγείο πριν το κλείσιμό του, να 
δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας από την επέκταση των 
δραστηριοτήτων του και γενικότερα να ενισχυθεί σε σημαντι-
κό βαθμό η οικονομική ανάπτυξη του νησιού». Η ανακοίνωση 
καταλήγει σημειώνοντας ότι «η πρόταση εξαγοράς που έχει 
υποβληθεί μπορεί να αποτελέσει άμεση και αποδοτική λύση 
για την αποκατάσταση του χρόνιου σοβαρού προβλήματος, 
που έχει προκαλέσει τόσο οικονομικές όσο και κοινωνικές ζημί-
ες στην τοπική και εθνική οικονομία, και προσβλέπει σε άμεση 
ανταπόκριση των αρμοδίων, ώστε εντός του 2017 να δύναται 
να εκκινήσει η επαναλειτουργία του Νεωρίου».

Πώς οι αργοί ρυθμοί της Δικαιοσύνης θέτουν σε κίνδυνο τη 
συμφωνία εξυγίανσης, αλλά και σοβαρές επενδύσεις από 
Cetracore. Η δέσμευση ακινήτων από το Δημόσιο, η αίτηση 
αναίρεσης από JetOil και η απόφαση που καθυστερεί επικίνδυ-
να. Το ορόσημο της 26/9. Σε ρεπορτάζ του Χρήστου Κίτσιου 
στο euro2day.gr  αναλυτικά σημειώνεται ότι στα… βράχια 
κινδυνεύει να πέσει η συμφωνία διάσωσης της εταιρείας πε-
τρελαιοειδών JetOil-Mamidoil, καθώς μερικές ημέρες πριν τη 
συζήτηση επικύρωσης της prepack συμφωνίας εξυγίανσης 
παραμένει ενεργή η δέσμευση βασικών ακίνητων περιου-
σιακών στοιχείων της εταιρείας από το Δημόσιο. Όπως είναι 
γνωστό, μετά από πολύμηνες συζητήσεις, οι τράπεζες, ως βα-
σικοί πιστωτές της JetOil, συμφώνησαν με τη ρωσικών συμ-
φερόντων εταιρεία πετρελαιοειδών Cetracore Energy επί ενός 
σχεδίου διάσωσης, αντίστοιχου με αυτό που εφαρμόστηκε 
για τις αλυσίδες super market της Μαρινόπουλος. Το σχέδιο 
προβλέπει ότι το σύνολο σχεδόν των περιουσιακών στοιχείων 
της Mamidoil θα μεταβιβαστεί σε νέα εταιρεία, με νέο ΑΦΜ, 
η οποία θα ελέγχεται κατά 100% από τη Cetracore Energy. Η 
τελευταία θα καταβάλει τίμημα 111,5 εκατ. ευρώ, από το οποίο 
θα εξοφληθούν εν μέρει τράπεζες (65%), Δημόσιο (25%) και 
προμηθευτές (10%). Δεσμεύεται, δε, να απορροφήσει όλο το 
υφιστάμενο προσωπικό (σ.σ. περίπου 150 εργαζόμενοι) της 
JetOil και να προχωρήσει σε σημαντικές επενδύσεις τα επόμενα 
χρόνια. Ενώ οι διαπραγματεύσεις ολοκληρώθηκαν, οι εμπλε-
κόμενες τράπεζες συμφώνησαν και οι υπογραφές έπεσαν, 
ανοίγοντας τον δρόμο για τυπική έγκριση της prepack συμ-
φωνίας εξυγίανσης από το αρμόδιο δικαστήριο, το Δημόσιο 
προχώρησε, αιφνιδιαστικά, στη δέσμευση βασικών ακίνητων 
περιουσιακών στοιχείων της JetOil. Η κίνηση χαρακτηρίζεται 

«αιφνιδιαστική» για μια σειρά από λόγους. Σύμφωνα με πηγές 
που συμπεριλαμβάνονται στους πιστωτές της εταιρείας, το Δη-
μόσιο διέθετε ήδη εμπράγματες εξασφαλίσεις (π.χ. υποθήκες) 
για τις απαιτήσεις του. Η δε αίτηση δέσμευσης κατατέθηκε για 
μη απόδοση φόρου εισοδήματος και όχι, όπως συνηθίζεται, 
για παρακράτηση ΦΠΑ ή Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών 
(ΦΜΥ). Μπροστά στον κίνδυνο να… τιναχθεί στον αέρα η 
συμφωνία, καθώς τα δεσμευμένα ακίνητα αποτελούν βασικά 
περιουσιακά στοιχεία (π.χ. ακίνητα που φιλοξενούν δεξαμενές 
και λοιπές εγκαταστάσεις), που προσέλκυσαν το ενδιαφέρον 
της Cetracore, η JetOil υπέβαλε, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, 
στις αρχές του καλοκαιριού αίτηση άρσης της δέσμευσης. 
Προς το παρόν, όμως, δεν έχει εκδοθεί απόφαση από το αρμό-
διο Δικαστικό Συμβούλιο, παρά το γεγονός ότι ο εισαγγελέας, ο 
οποίος επιλήφθηκε της αίτησης αναίρεσης, φέρεται να κατέθε-
σε την εισήγησή του γρήγορα, αντιλαμβανόμενος τον επείγο-
ντα χαρακτήρα της κατάστασης. Με δεδομένο το ορόσημο της 
26ης Σεπτεμβρίου -ημερομηνία που θα συζητηθεί η αίτηση 
επικύρωσης της prepack συμφωνίας εξυγίανσης-, τα χρονικά 
περιθώρια για τη… διάσωση του deal διάσωσης στενεύουν 
επικίνδυνα.
- Κίνδυνος να χαθεί επένδυση αρκετών εκατομ-
μυρίων. Παρότι η JetOil απασχολεί αισθητά λιγότερους 
εργαζόμενους από τη Μαρινόπουλος, ενδεχόμενο «ναυάγιο» 
στη συμφωνία διάσωσης θα αποτελέσει σοβαρό πλήγμα 
για την εικόνα της χώρας. Η εκταμίευση 111,5 εκατ. ευρώ 
από τη Cetracore για την αγορά των βασικών περιουσιακών 
στοιχείων της JetOil αποτελεί για τα δεδομένα των τελευταίων 
ετών σοβαρή επένδυση. Είναι, δε, η πρώτη, μετά από πολλά 
χρόνια αποεπενδύσεων (αποχώρηση BP, Shell κ.ά.) σοβαρή 

είσοδος ξένου ανταγωνιστή σε μια αγορά που είναι κρίσιμη η 
διατήρηση μεγάλων αποθηκευτικών εγκαταστάσεων. Στόχος 
του ρωσικού ομίλου Rosneft είναι να χρησιμοποιήσει τα assets 
της JetOil για την επέκταση της δραστηριότητάς του στη Νότια 
Βαλκανική, με έδρα την ελληνική θυγατρική του. Η απόκτηση 
των δεξαμενών στο Καλοχώρι, δυναμικότητας περίπου 200 
χιλ. κυβικών, αποτελεί κομβικό βήμα προς αυτή την κατεύ-
θυνση καθώς οι δεξαμενές μπορούν να υποστηρίξουν τη δι-
άθεση προϊόντος σε ολόκληρη τη Βόρεια Ελλάδα και τη Νότιο 
Βαλκανική. Σημειώνεται ότι η δυναμικότητά τους αντιστοιχεί 
στο 14% της συνολικής αποθηκευτικής ικανότητας της χώρας 
για καύσιμα.
- Τα δάνεια και οι υποθήκες των τραπεζών. Alpha 
Bank Eurobank και Τράπεζα Πειραιώς έχουν εγγράψει υποθή-
κες επί των δεξαμενών στο Καλοχώρι έναντι του ομολογιακού 
δανείου ύψους 117 εκατ. ευρώ, που χορήγησαν πριν από με-
ρικά χρόνια. Η συνολική δανειακή τους έκθεση στη Mamidoil 
ανέρχεται σε 138 εκατ. ευρώ (σ.σ. περίπου 61 εκατ. η Alpha, 
42 εκατ. η Eurobank και 35 εκατ. η Πειραιώς). Η Εθνική, από 
την πλευρά της, έχει ως ενέχυρο για ανεξόφλητο δάνειο ύψους 
περίπου 50 εκατ. ευρώ, το ετήσιο μίσθωμα που καταβάλλει 
εταιρεία συμφερόντων της οικογένειας Βαρδινογιάννη, για 
ενοικίαση μέρους των αποθηκευτικών εγκαταστάσεων στο 
Καλοχώρι. Οι υποχρεώσεις προς προμηθευτές ανέρχονται 
σε 125 εκατ. ευρώ, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αφορά 
στον όμιλο Ελληνικών Πετρελαίων και δευτερευόντως στη 
Motor Oil. Η Cetracore Energy εδρεύει στη Βιέννη και έχει ως 
μετόχους τη UFG Europe Holdings ( 80,1%) και απευθείας τη 
Rosneft (19,9%).

«sos» γΙΑ ΤΟ dEal δΙΑΣΩΣΗΣ ΤΗΣ JEToil- MaMidoil
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Αισιόδοξος ότι η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα 
κινηθεί φέτος περίπου στο 2% εμφανίζεται ο υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης Δημήτρης Παπαδημητρίου 
σε συνέντευξή του στο Στ. Ζησίμου για το Euro2day.gr., 
που αναμεταδίδει το  ΑΠΕ-ΜΠΕ. Ο κ. Παπαδημητρίου 
δεν κρύβει την ανησυχία του για την τρίτη αξιολόγηση, 
ενώ μιλά για τη σημαντική πρόοδο που έχει κάνει η χώρα 
ως επενδυτικός προορισμός, αφήνοντας να εννοηθεί ότι 
επίκεινται ανακοινώσεις για κάποια μεγάλα επενδυτικά 
σχέδια στους τομείς της ενέργειας και των τηλεπικοινω-
νιών. Επίσης, μεταξύ άλλων, ο κ. Παπαδημητρίου, εξη-
γεί πώς θα λειτουργεί η Αναπτυξιακή Τράπεζα και ποιοι 
είναι στόχοι του εξωδικαστικού μηχανισμού.
Αναλυτικά η συνέντευξη του κ. παπαδημητρίου 
έχει ως εξής:
Κύριε παπαδημητρίου, η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε 
την εξέλιξη του ΑΕπ για το δεύτερο τρίμηνο του 
έτους. Είστε ικανοποιημένος από αυτή την επί-
δοση; πιστεύετε ότι θα πιαστεί ο ετήσιος στόχος 
για ανάπτυξη στην περιοχή του 2%;
Κοιτάξτε, πάντα το δεύτερο τρίμηνο, στις περισσότερες 
οικονομίες, το ΑΕΠ δεν είναι τόσο υψηλό όσο το τρίτο 
και τέταρτο. Αυτό που είναι σημαντικό και έχει ενδια-
φέρον και δεν υπάρχει αμφιβολία, είναι ότι η χώρα έχει 
μπει σε βιώσιμη τροχιά ανάπτυξης. Το ότι το δεύτερο 
τρίμηνο ο ρυθμός ανάπτυξης είναι μεγαλύτερος από 
το πρώτο τρίμηνο δείχνει ότι ο στόχος του 1,8% για το 
2017 είναι πολύ εφικτός. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, 
μπορώ να πω ότι εκτός από το ΑΕΠ που δείχνει αυτή την 
ανάπτυξη, όλες οι άλλες μεταβλητές που επιβεβαιώνουν 
την υγεία μιας οικονομίας είναι πάρα πολύ θετικές. Συ-
νεπώς, αυτή η προσπάθεια που έχει κάνει η κυβέρνηση 
από το 2016 μέχρι τώρα, παρόλο που είχε τα προβλή-
ματα της δεύτερης αξιολόγησης, για την οποία πέρασε 
πολύ περισσότερος χρόνος από ό,τι χρειαζόταν, είναι σε 
πολύ καλό δρόμο.
Τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, όμως, καταγράφουν 
υποχώρηση των επενδύσεων. πού το αποδί-
δετε αυτό;
Από κάποια άποψη μπορώ να πω ότι το δεύτερο τρίμηνο 
είναι κι αυτό όπως το πρώτο τρίμηνο, με την έννοια ότι 
δεν είχε κλείσει η αξιολόγηση. Αυτό είχε κάποια σημασία 
για τις επενδύσεις, καθώς επενδυτές ναι μεν ήθελαν να 
επενδύσουν, αλλά ήταν λίγο διστακτικοί γιατί περίμεναν 

το κλείσιμο της αξιολόγησης. Την ίδια στιγμή, τα διάφο-
ρα δημοσιεύματα του ξένου Τύπου είχαν διαμορφώσει 
ένα κλίμα το οποίο δεν ήταν ενθαρρυντικό. Παρ’ όλα 
αυτά, το κλίμα φοβίας δεν πέρασε, δεν πήγαμε πίσω 
στην ανάπτυξη, αλλά το αντίθετο, καταγράφηκε και 
αύξηση του ΑΕΠ σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο. Για 
αυτό και δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι το 2017 θα υπάρξει 
υποχώρηση των επενδύσεων. Το αντίθετο περιμένουμε.
Οπότε, λαμβάνετε θετικά μηνύματα στο κεφά-
λαιο των επενδύσεων…
Αυτό που ξέρω είναι ότι το επενδυτικό κλίμα είναι πάρα 
πολύ ενθαρρυντικό, βλέπω πολλούς επενδυτές κάθε 
μέρα και δεν ακούω παρά μόνο ότι θέλουν ή ήδη έχουν 
επενδύσει. Δεν είναι βέβαια όλοι με τις μεγάλες επενδύ-
σεις των 300 εκατ. ευρώ, όπως ο Παπαστράτος, αλλά 
υπάρχουν και πολλές μικρότερες επενδύσεις, της τάξεως 
των 5, 6, 7 εκατομμυρίων ευρώ, για τις οποίες όμως δεν 
ακούμε. Είναι οι λεγόμενοι «αθόρυβοι» επιχειρηματίες 
που έχουν δει τις ευκαιρίες, έχουν δει ότι η χώρα έχει 
μπει σε διαφορετικό ρυθμό. Αυτοί βλέπουν ότι και η ιδι-
ωτική κατανάλωση αυξάνεται, οπότε παράγουν και για 
την εγχώρια ζήτηση αλλά και για καλύψουν τη ζήτηση 
των εξαγωγών. Οι εξαγωγές, όπως ξέρετε, έχουν δείξει 
τεράστια άνοδο σε σύγκριση όχι μόνο με την αντίστοι-
χη περίοδο του 2016 και του 2015, αλλά της τελευταί-
ας δεκαετίας. Όπως και άλλοι δείκτες, όπως ο PMI, ο 
οποίος έχει ξεπεράσει τις 52 μονάδες, που δείχνει ότι η 
χώρα αναπτύσσεται, ότι υπάρχει πραγματικός ρυθμός 
ανάπτυξης και αυτό φυσικά που επισημαίνει είναι ότι το 
παραγωγικό μοντέλο που προσπαθεί να δημιουργήσει η 
κυβέρνηση είναι απόλυτα αναγκαίο, για αυτό και προ-
σπαθούμε να το εδραιώσουμε με τέτοιο τρόπο ώστε να 
γίνει μόνιμο.
πάντως υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση στο 
να πιαστεί ο στόχος του 2%. πώς θα τροφοδο-
τηθεί η ανάπτυξη στο δεύτερο εξάμηνο;
Ας μην ξεχνάμε ότι το τρίτο τρίμηνο είναι το σημαντικό-
τερο για τον τομέα του τουρισμού και όπως όλοι γνω-
ρίζουμε φέτος έχουμε ρεκόρ στις αφίξεις τουριστών, 
ενώ και οι δαπάνες τους είναι αρκετά μεγαλύτερες από 
αυτές των προηγούμενων χρόνων. Το ποσοστό του 
τουρισμού στο ΑΕΠ θα είναι πολύ σημαντικό και σημα-
ντικότερο από τα προηγούμενα χρόνια, με αποτέλεσμα 
να δώσει ισχυρή ώθηση στην ανάπτυξη της χώρας αλλά 

και στην απασχόληση, διότι δεν είναι μόνο οι άμεσες 
θέσεις εργασίας που δημιουργούνται αλλά είναι και οι 
έμμεσες, οι οποίες συμβάλλουν στην ακόμη μεγαλύτερη 
ανάπτυξη στο ΑΕΠ. Οπότε το τρίτο τρίμηνο θα είναι το 
πιο σημαντικό και νομίζω ότι επειδή η τουριστική περί-
οδος δεν κρατάει μόνο ως το τέλος Σεπτεμβρίου, αλλά 
συνεχίζεται τον Οκτώβριο, η επίδραση του τουρισμού 
στο ΑΕΠ θα είναι ακόμη μεγαλύτερη. Επίσης υπάρχει και 
ο τομέας της μεταποίησης, που έχει αρχίσει και δείχνει 
στοιχεία ανάπτυξης. Όπως έχουμε δει από τη βιομηχανι-
κή παραγωγή, η αύξηση είναι πολύ μεγαλύτερη από ό,τι 
ήταν πέρυσι και αυτό θα συνεχιστεί, όπως επίσης και η 
ενίσχυση των εξαγωγών.
Ωστόσο μπροστά μας έχουμε την τρίτη αξιολό-
γηση. δεν σας ανησυχεί η έκβασή της και οι επι-
πτώσεις που μπορεί να έχει στην αναπτυξιακή 
πορεία της οικονομίας;
Κοιτάξτε, δεν θα ήταν πολύ έξυπνο να πω ότι δεν ανη-
συχώ για την τρίτη αξιολόγηση, αλλά και γενικά για 
οποιαδήποτε αξιολόγηση. Όπως έχει αποδειχθεί, όλες 
οι αξιολογήσεις είναι δύσκολες, αλλά νομίζω ότι αυτή 
η αξιολόγηση, αν και μπορεί να μην κλείσει μέσα σε 
ένα μήνα, ωστόσο τα προαπαιτούμενα και αυτά που 
χρειάζονται για να κλείσει είναι τα περισσότερα στη δι-
αδικασία της τακτοποίησης. Τα θέματα που ίσως έχουν 
κάποιο πρόβλημα είναι πολύ λίγα, αλλά νομίζω ότι θα 
είναι πολύ πιο σύντομη από ό,τι ήταν η προηγούμενη.
Μιλήσατε προηγουμένως για την υλοποίηση 
επενδύσεων. Ωστόσο στρατηγικές, δηλαδή με-
γάλες επενδύσεις, δεν βλέπουμε. γιατί;
Βλέπουμε. Στο επόμενο διάστημα, αμέσως μετά τη ΔΕΘ, 
θα έχουμε άλλη μία συνεδρίαση της Διυπουργικής Επι-
τροπής Στρατηγικών Επενδύσεων, καθότι υπάρχουν 
τουλάχιστον δύο-τρία μεγάλα επενδυτικά σχέδια που 
νομίζω ότι είναι ώριμα και μπορούν να εγκριθούν.
Στον τομέα του τουρισμού και αυτά;
Δεν μπορώ να σας δώσω περισσότερες λεπτομέρειες, 
αλλά δεν είναι στον τομέα τουρισμού. Είναι στους τομείς 
της ενέργειας και των τηλεπικοινωνιών.

πΡΟΣ ΕγΚΡΙΣΗ δύΟ-ΤΡΙΑ ΜΕγΑΛΑ ΕπΕΝδύΤΙΚΑ ΣχΕδΙΑ ΣΕ ΕΝΕΡγΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
Συνέντευξη υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Euro2day.gr
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Με τις επενδύσεις που έχουν υπαχθεί στον αναπτυ-
ξιακό νόμο τι γίνεται;
Αναφορικά με τον αναπτυξιακό νόμο, στην πρώτη φάση, στο 
πλαίσιο των τεσσάρων καθεστώτων που έχουν προκηρυχθεί 
έχουν ενταχθεί 772 επενδύσεις. Αυτή τη στιγμή έχει ολοκλη-
ρωθεί ο έλεγχος της πληρότητας των αιτήσεων και προχωρά-
με στον έλεγχο της νομιμότητας και στην αξιολόγηση. Νομίζω 
ότι μέχρι το τέλος του έτους θα έχουμε τις εγκρίσεις. Αυτό που 
θέλω να επισημάνω είναι ότι τα περισσότερα αιτήματα στον 
αναπτυξιακό δεν αφορούν τουριστικές επενδύσεις αλλά επεν-
δύσεις στον τομέα της μεταποίησης.
πότε θα προκηρυχθούν τα άλλα τέσσερα καθεστώ-
τα;
Τα άλλα τέσσερα καθεστώτα θα ανακοινωθούν στις αρχές του 
2018.
γιατί αυτή η καθυστέρηση;
Διότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε αυτά τα αι-
τήματα, ώστε να μπορέσουμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία 
ένταξής τους στο νόμο.
Ένα από τα τέσσερα καθεστώτα, που δεν έχουν 
προκηρυχθεί, είναι και το Ταμείο Συμμετοχών. Θα 
προχωρήσει ή ενόψει ίδρυσης της Αναπτυξιακής 
Τράπεζας θα εγκαταλειφθεί;
Δεν θα εγκαταλείψουμε τίποτα. Η Αναπτυξιακή Τράπεζα θα 
είναι η μητρική εταιρεία που κάτω από την αιγίδα της θα 
ενταχθούν το ΕΤΕΑΝ, το ΤΑΝΕΟ, ο ΟΑΕΠ. Αυτοί οι οργανισμοί 
όχι μόνο θα συνεχίσουν αλλά θα επιταχύνουν τη λειτουργία 
τους, όπως επίσης θα έχουμε και περισσότερα χρηματοδοτι-
κά εργαλεία. Οπότε το Ταμείο Συμμετοχών, στο οποίο ανα-
φερθήκατε, είναι ένα από τα καθεστώτα. Αλλά μην ξεχνάτε, 
έχουμε και το Ταμείο Συνεπενδύσεων, στο οποίο αναμένουμε 
τις πρώτες εγκρίσεις τον επόμενο μήνα. Συνεπώς υπάρχουν 
πολλά εργαλεία που θα επισπεύσουν την ανάπτυξη.
Όπως είπατε, υπάρχουν ήδη αρκετά χρηματοδοτι-
κά εργαλεία. Οπότε ο ρόλος της Αναπτυξιακής Τρά-
πεζας ποιος θα είναι;
Η Αναπτυξιακή δεν θα έχει μόνο συντονιστικό ρόλο, αλλά θα 
έχει και νέα χρηματοδοτικά εργαλεία. Ας μην ξεχνάμε ότι το 
τραπεζικό σύστημα αυτή τη στιγμή δεν καλύπτει τις ανάγκες 
χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτό που 
θα προσπαθήσει και θα επιτύχει η Αναπτυξιακή Τράπεζα είναι 
να καλύψει το κενό που υπάρχει από τις συστημικές και τις συ-
νεταιριστικές τράπεζες προς τις ΜμΕ. Να σας φέρω ένα παρά-
δειγμα. Μια μικρή επιχείρηση βγαίνει από τον εξωδικαστικό 
μηχανισμό, είναι μεν βιώσιμη, αλλά χρειάζεται κεφάλαιο κί-
νησης. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Αυτό 
το κενό θα προσπαθήσει να καλύψει η Αναπτυξιακή Τράπεζα.
Από πού θα προέλθει η χρηματοδότηση της Ανα-

πτυξιακής Τράπεζας;
Η χρηματοδότησης της Αναπτυξιακής θα έρθει από το δη-
μόσιο και άλλες αναπτυξιακές τράπεζες. Ο στόχος της είναι 
διαφορετικός από αυτόν των συστημικών τραπεζών. Έχει 
πολλά να κάνει, θα προσπαθήσει να προσελκύσει κεφάλαια 
από ιδρύματα που τώρα δεν χρηματοδοτούν τη χώρα, όπως 
άλλες αναπτυξιακές τράπεζες και συγκεκριμένα της Γερμα-
νίας, της Γαλλίας, η νέα αναπτυξιακή τράπεζα των BRICS, η 
αναπτυξιακή τράπεζα της Βραζιλίας και το πιστωτικό ταμείο 
της παγκόσμιας τράπεζας. Οπότε έχει πολλά να προσφέρει και 
μεταξύ των άλλων όπως π.χ. μικροπιστώσεις.
Το κενό τη χρηματοδότησης δεν θα μπορούσε να 
καλυφθεί από τις συστημικές; Θα είναι ανταγωνι-
στική η Αναπτυξιακή Τράπεζα με τις συστημικές;
Έχω συναντηθεί με όλους τους τραπεζίτες των συστημικών 
τραπεζών και τους έχω ενημερώσει ότι ο ρόλος της Αναπτυξι-
ακής Τράπεζας δεν θα είναι ανταγωνιστικός αλλά, τουναντίον, 
συμπληρωματικός. Αυτό δεν σημαίνει ότι θα υπάρξει συνερ-
γασία μεταξύ τραπεζών και της Αναπτυξιακής Τράπεζας, διότι 
μερικά από τα χρηματοδοτικά προγράμματα θα ήταν καλύ-
τερο να γίνονται μέσω των συστημικών και συνεταιριστικών 
τραπεζών. Αυτό που μας ενδιαφέρει ως κυβέρνηση είναι η 
Αναπτυξιακή Τράπεζα να προσφέρει δάνεια χαμηλότερου 
επιτοκίου. Διότι, όπως ξέρετε, η Αναπτυξιακή Τράπεζα δεν έχει 
ως στόχο την κερδοφορία αλλά την ανάπτυξη και την κοινω-
νική σταθερότητα.
πότε θα λειτουργήσει;
Το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι έως το τέλος Σεπτεμβρίου 
θα κατατεθεί το νομοσχέδιο για την ίδρυσή της και ευελπι-
στούμε ότι το δεύτερο τρίμηνο του 2018 η μητρική εταιρεία 
θα είναι σε λειτουργία.
Αν και είναι ενεργός εδώ και ένα μήνα, οι αιτήσεις 
για τον εξωδικαστικό μηχανισμό δεν είναι πολλές. 
Κρίνετε ότι δεν υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον;
Κάθε άλλο. Τα στοιχεία που έχουμε για τον Αύγουστο είναι 
πολύ ενθαρρυντικά. Έχουν μπει στην πλατφόρμα πάρα πολ-
λές επιχειρήσεις που έχουν ξεκινήσει να υποβάλλουν στοιχεία, 
που σημαίνει ότι σταδιακά θα υποβάλλουν την τελική αίτηση. 
Έχουν απορριφθεί όμως και πολλές αιτήσεις, είτε γιατί είναι 
φυσικά πρόσωπα και όχι επιχειρήσεις, είτε διότι έκαναν λάθος 
στην υποβολή στοιχείων.
πόσες επιχειρήσεις εκτιμάτε ότι θα υπαχθούν στον 
μηχανισμό;
Οι ίδιες οι τράπεζες έχουν πει ότι περίπου 175.000 επιχειρήσεις 
μπορούν να μπουν στον μηχανισμό. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί 
να είναι και περισσότερες, διότι οι τράπεζες βλέπουν δάνεια 
ύψους πολύ πάνω από τις 20.000 ευρώ, ενώ εμείς έχουμε 
ορίσει ως κατώφλι τις 20.000 ευρώ.

Και πόσες πιστεύετε ότι θα διασωθούν;
Από τις 400.000 επιχειρήσεις που είναι υπερχρεωμένες, πι-
στεύουμε ότι μέσω εξωδικαστικού θα διασωθούν περίπου 
120.000-125.000. Οι εκτιμήσεις αυτές προέρχονται τόσο από 
τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί αλλά και από τις εκτιμή-
σεις των επιμελητηρίων και άλλους φορείς.
Και οι υπόλοιπες 280.000 επιχειρήσεις θα κλείσουν;
Όχι, σε καμία περίπτωση. Αυτό που σας λέω είναι ότι για να 
υπαχθεί μια επιχείρηση θα πρέπει να είναι βιώσιμη. Πρέπει να 
τηρεί μερικά κριτήρια, όπως για παράδειγμα να έχει τουλάχι-
στον μια κερδοφόρα χρήση την τελευταία τριετία, που πολλές 
επιχειρήσεις δεν έχουν. Γι’ αυτό όταν λέω 120-125 χιλιάδες, 
υπολογίζουμε τα στοιχεία του 2016. Όμως είναι και η χρήση 
του 2017, στην οποία πολλές επιχειρήσεις θα μπορούν να 
πληρούν τις προϋποθέσεις. Μην ξεχνάτε ότι μπαίνουμε σε πε-
ρίοδο ανάπτυξης και πολλές επιχειρήσεις ίσως να μη χρειαστεί 
καν να υπαχθούν στον εξωδικαστικό. Επίσης προετοιμάζουμε 
και ρύθμιση εκτός εξωδικαστικού, η οποία θα αφορά στην 
αποπληρωμή οφειλών προς το δημόσιο και τα ασφαλιστικά 
ταμεία σε 120 δόσεις. Οπότε δεν μπορώ να πω ότι οι υπόλοι-
πες επιχειρήσεις θα κλείσουν. Αυτό που λέω είναι ότι πολλές 
μπορεί να ενταχθούν στον εξωδικαστικό.
Κλείνοντας, υπουργέ, οι επενδυτές πού θα πρέπει 
να απευθύνονται; Στο υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, ή στα γραφεία της Νδ όπως πρόσφατα 
τους κάλεσε ο κ. Μητσοτάκης;
Συνήθως αποφεύγω να απαντάω σε δηλώσεις που παραπέ-
μπουν στη μικροπολιτική, αλλά είναι δύσκολο αυτή τη φορά. 
Διότι νομίζω ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι ένας «απεγνωσμένος» 
αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Όταν ένας αρχη-
γός της αντιπολίτευσης, που θέλει να γίνει πρωθυπουργός, 
λέει στους επενδυτές να στείλουν τις επενδύσεις τους στην 
Πειραιώς 62, υπάρχει κάποιο τεράστιο πρόβλημα. Πολλοί 
παράγοντες βλέπουν αλλαγή του κλίματος. Για παράδειγμα 
ο Αμερικανός Πρέσβης έχει ισχυρισθεί πολλές φορές ότι αυτό 
που υπάρχει στη χώρα είναι πολλές ευκαιρίες για επενδύσεις. 
Υπάρχει εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό, υπάρχουν ανα-
ξιοποίητοι φυσικοί πόροι και η Ελλάδα προσφέρει αυτές τις 
ευκαιρίες που οι Αμερικανοί επενδυτές και οποιοιδήποτε άλλοι 
επενδυτές δεν κοιτάνε κάτι άλλο, παρά μόνο αν το κλίμα είναι 
φιλικό. Αυτή η κινητικότητα, αυτό το μομέντουμ που επιδει-
κνύεται, λέει κάτι για την κυβέρνηση: το αν θέλει τις επενδύ-
σεις, το αν προσπαθεί να προσελκύσει επενδυτές. Του κυρίου 
Μητσοτάκη οι δηλώσεις είναι απλά άστοχες.

Συνέντευξη υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στο Euro2day.gr
(Συνέχεια από τη σελ. 9)
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Την πολιτική βούληση της κυβέρνησης για τη στήριξη της 
υγιούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας με άξονες 
τις νέες και τους νέους της χώρας, τόνισε ο πρωθυπουργός 
κατά την ομιλία του στην εταιρεία Apivita. Αυτά αναφέρο-
νται σε ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠε και αναλυτικά σημειώνεται 
ότι: «Δεν ξέρω εάν θα πρέπει να με δέσει κάποιος στο κατάρτι 
σαν τον Οδυσσέα, το σίγουρο είναι ότι δεν θα έρθει η αλλαγή 
χωρίς να αξιοποιήσουμε τη γνώση, τα ελληνικά πλεονεκτή-
ματα, υπό αυτή την έννοια χρειάζεται να λειτουργήσουμε 
πολλές φορές με αυτού του είδους το πολυμήχανο της 
σκέψης», σημείωσε εισαγωγικά στην ομιλία του ο Αλέξης 
Τσίπρας. Μιλώντας για την εταιρεία τόνισε πως δεν έχει ξε-
χωρίσει μόνο για τον οικονομικό κυκλο εργασιών της αλλά 
γιατί μεγαλούργησε στην αγορά με διαφορετική φιλοσοφία. 
«Η κερδοφορία δεν ήταν ο αυτοσκοπός, εξαιτίας της οποίας 
θα θυσιάσουμε τα πάντα» είπε ο πρωθυπουργός συνεχίζο-
ντας την αναφορά του στην εταιρεία για να προσθέσει ότι η 
κερδοφορία ήταν συνέπεια μιας πολύχρονης δουλειάς που 
αφορά την ποιότητα του προϊόντος και τις σχέσεις εργασί-
ας. Στην ομιλία του ο πρωθυπουργός σημείωσε τη στρεβλή 
λειτουργία της επιχειρηματικότητας η οποία στο παρελθόν 
κινήθηκε σε μια λογική που στο βωμό του κέρδους θυσία-
σε τις εργασιακές σχέσεις, και μετά στηρίχτηκε σε φούσκες 
χρηματιστηριακές και φούσκες δανειακές. Ο πρωθυπουρ-
γός υπογράμμισε τα πλεονεκτήματα της χώρας, τόνισε ότι 
μπορούμε να παράγουμε αλλά δεν επενδύσαμε σε αυτό 
στο παρελθόν. Ο Αλέξης Τσιπρας αναφέρθηκε προσωπικά 
στους ιδρυτές της εταιρείας, Νίκη και Νίκο Κουτσιανά, οι 
οποίοι επένδυσαν στην καινοτομία πριν από 38 χρόνια και 
σήμερα έχουν συνεργασία με την ισπανική Puig. «Δεν ξέρω 
εάν θα γίνει (η Apivita) Μπαρτσελόνα αλλά η συνεργασία με 
την Puig σηματοδοτεί κάτι, ότι μια ελληνική εταιρεία μπορεί 

να κάνει πράγματα και σε διεθνές επίπεδο» και πρόσθεσε ότι 
«ότι μπορούμε να δημιουργήσουμε μια παραγωγική βάση 
σε άλλη νοοτροπία και να πετύχουμε πολλά περισσότερα 
από το να επουλώσουμε τις πληγές». Ο πρωθυπουργός τό-
νισε πως επιδίωξη της κυβέρνησης είναι οι εταιρείες που σή-
μερα αποτελούν φωτεινή εξαίρεση να μετατραπούν σε κα-
νόνα για την επιχειρηματικότητα και την παραγωγή. «Έτσι 
ώστε η μικρή Ελλάδα να πάψει να είναι μικρή». Στο πλαίσιο 
αυτό η κυβέρνηση ενισχύει την έρευνα και την καινοτομία, 
τόνισε, μεταξύ άλλων, ο πρωθυπουργός σημειώνοντας 
πως στο παραγωγικό μοντέλο συστατικό στοιχείο θα είναι 
η σχέση εργαζομένου με την επιχείρηση, θα υπάρχει σεβα-
σμός των δικαιωμάτων των εργαζομένων καθώς, όπως 
επεσήμανε, «ο εργαζόμενος είναι ο σημαντικότερος κρίκος 
στην παραγωγική διαδικασία για να πετύχει η επιχείρηση». 
«Ο αγροτικός τομέας επλήγη όχι από φυσικές καταστροφές 
αλλά από καταστροφικές πολιτικές, δεν αξιοποιήσαμε σω-
στά τα ευεργετήματα της ΕΕ» δήλωσε ο πρωθυπουργός και 
τόνισε μεταξύ άλλων πως η χώρα κατέληξε είτε μονόπλευρα 
να ενισχύονται ορισμένα προϊόντα σε βάρος άλλων είτε η 
ενίσχυση της παραγωγής να σημαίνει τη μείωση της ποιό-
τητας και προανήγγειλε την αποσύνδεση των ευρωπαϊκών 
κονδυλίων από την παραγωγή. «Επεξεργαζόμαστε ένα 
πλαίσιο υπέρ προϊόντων που το μικροκλίμα της πατρίδας 
μας επιβάλλει, μια σειρά από προϊόντα στα οποία αντικειμε-
νικά η χώρα μας υπερτερεί, γίνονται αντικείμενο ερευνών 
άλλων χωρών, ένας από τους τομείς είναι τα αρωματικά και 
θεραπευτικά φυτά, τα οποία γίνονται ανάρπαστα» σημείω-
σε μεταξύ άλλων σε εκτενή του αναφορά για τα βότανα στην 
Ελλάδα. Μάλιστα όπως είπε ο πρωθυπουργός, πρόσφατα 
το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης παρουσίασε ένα πλήρες 
πρόγραμμα για αυτά τα φυτά, ενώ ακολούθησε και η εξαγ-

γελία από το βήμα του περιφερειακού συνεδρίου Δυτικής 
Μακεδονίας για την παραχώρηση στρεμμάτων από τη ΔΕΗ 
που θα δοθούν σε παραγωγούς αρωματικών και θεραπευ-
τικών φυτών. «Ευελπιστούμε σύντομα να φτάσουμε τα εκα-
τό χιλιάδες στρέμματα για να καλύπτουμε τις ανάγκες της δι-
εθνούς αγοράς» τόνισε ο Αλέξης Τσιπρας. Ο πρωθυπουργός 
αναφέρθηκε στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας 
λέγοντας, «το ένα είναι η ελληνική φύση και το άλλο είναι 
οι άνθρωποι αυτής της χώρας και θέλω να απευθυνθώ, 
καθώς απέναντί μου έχω κυρίως νέους ανθρώπους, νέους 
επιστήμονες, και να πω ότι θα στηρίξουμε την έρευνα και 
την καινοτομία, αυτό που λέμε οικονομία της γνώσης» είπε 
ο Αλέξης Τσιπρας και συμπλήρωσε: «Πάντα θα υπάρχουν 
χώρες που θα παρέχουν ανταγωνιστικά μισθολόγια, άρα 
εμείς πρέπει να επενδύσουμε στην επιστήμη, να επενδύ-
σουμε σε καινοτόμα προϊόντα». «Για μας είναι πολιτική 
και ιδεολογική επιλογή, να δώσουμε πνοή σε αυτούς τους 
τομείς της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας» είπε ο 
πρωθυπουργός κάνοντας ειδική αναφορά στην ίδρυση - με 
τη συνεργασία του αναπληρωτή υπουργού Έρευνας Κώστα 
Φωτακη - του ελληνικού κέντρου έρευνας και καινοτομίας 
αλλά και στη δημιουργία του υπέρ ταμείου που ενισχύει 
τις καινοτόμες επιχειρήσεις με πόρους από το ΕΣΠΑ. «Θα 
περάσουμε βήμα προς βήμα στο νέο μοντέλο παραγωγής» 
είπε ο πρωθυπουργός και εκφράζοντας τη χαρά του και το 
ενδιαφέρον του για την εταιρεία Apivita πρόσθεσε: «Θέλω 
να ευχηθώ να Βρεθούν πολλοί συναγωνιστές σας στην 
ελληνική οικονομία». Καταλήγοντας ο πρωθυπουργός ανέ-
φερε: «Θέλουμε να μας αισθάνεστε συμμάχους και συνοδοι-
πόρους, έχουμε την πολιτική βούληση να συμπορευτούμε 
με τους νέους, επενδύουμε στο μέλλον με σχέδιο και όραμα, 
επενδύουμε στους νέους ανθρώπους στη νέα γενιά».

Η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ), η 
οποία είναι υπεύθυνη για την οργάνωση και λειτουργία του 
Συστήματος Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΣΣΕΔ 
- ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), ανακοίνωσε ότι έφτασε πλέον τις 2.006 
συμβεβλημένες επιχειρήσεις, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί για την ΕΕΑΑ μια σημαντι-
κή επιτυχία, καθώς σε αυτές τις επιχειρήσεις, από τις οποίες 
προέρχονται αποκλειστικά οι πόροι της, ανήκει η πλειονότη-
τα των συσκευασιών που διατίθενται στην ελληνική αγορά. 
Αποδεικνύεται έτσι ότι η ΕΕΑΑ έχει την ευρεία αποδοχή και 
εμπιστοσύνη της επιχειρηματικής κοινότητας», υπογραμμί-
ζεται στην ανακοίνωση. Ο Γιάννης Ραζής, γενικός διευθυ-

ντής της ΕΕΑΑ, δήλωσε ότι «η όλο και μεγαλύτερη αύξηση 
του αριθμού των συμβεβλημένων με το Σύστημα αποδει-
κνύει ότι η ΕΕΑΑ διευρύνει συνεχώς το ρόλο της ως ο συλ-
λογικός φορέας της ελληνικής βιομηχανίας και του εμπο-
ρίου που στοχεύει στην προώθηση της ανακύκλωσης των 
συσκευασιών. Αύξηση των μελών συνεπάγεται περαιτέρω 
ενίσχυση των έργων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα με στό-
χο την επίτευξη διαρκώς αυξανόμενων αποτελεσμάτων». 
Σημειώνεται ότι η Ελληνική Εταιρεία Αξιοποίησης Ανακύ-
κλωσης, όπως προβλέπει ο Νόμος, έχει μη κερδοσκοπική 
λειτουργία και εξυπηρετεί σκοπούς δημοσίου συμφέροντος. 
Ιδρύθηκε από βιομηχανικές και εμπορικές επιχειρήσεις που, 

είτε διαθέτουν συσκευασμένα προϊόντα στην ελληνική αγο-
ρά είτε κατασκευάζουν συσκευασίες. Στο μετοχικό κεφάλαιο 
της ΕΕΑΑ συμμετέχει και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας 
(ΚΕΔΕ) κατά 35%. Στα 14 χρόνια λειτουργίας της η ΕΕΑΑ 
έχει καταφέρει να καλύψει με τα έργα της σχεδόν το 94% 
του πληθυσμού της χώρας έχοντας συνεργασία με 297 ΟΤΑ 
στους οποίους είναι τοποθετημένοι σχεδόν 157.000 κάδοι 
ενώ έχουν παραδοθεί και 493 οχήματα συλλογής ανακυ-
κλώσιμων υλικών. Το σύνολο των δραστηριοτήτων της 
ΕΕΑΑ έχει ως αποτέλεσμα να αξιοποιούνται σχεδόν 550.000 
τόνοι ανακυκλώσιμων υλικών κάθε χρόνο.

ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ύγΙΟύΣ ΕπΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο  
ΑΛΕΞΗΣ ΤΣΙπΡΑΣ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕπΙΣΚΕψΗ ΤΟύ ΣΤΗΝ aPiviTa

πΑΝΩ ΑπΟ 2.000 ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣύΝΕΡγΑζΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΕΕΑΑ, ΣύΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ
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Τις προτεραιότητες για την προσέλκυση επενδύσεων υπο-
γράμμισε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας κ. Κυριάκος 
Μητσοτάκης, σε συνάντηση που είχε, χθες, Δευτέρα 4 
Σεπτεμβρίου, με παραγωγικούς φορείς και εκπροσώπους 
επιμελητηρίων, στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ  «στην κορυφή», είπε ο Αρχηγός της Αξιωματικής 
Αντιπολίτευσης, «είναι η πολιτική σταθερότητα και μια 
αποφασισμένη και τολμηρή μεταρρυθμιστική Κυβέρνη-
ση, η οποία θα υλοποιήσει ένα σχέδιο μεταρρυθμίσεων, 
το οποίο θα πιστεύει και το οποίο θα είναι εθνικής ιδιο-
κτησίας. Δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις, “τραβάτε με κι ας 
κλαίω”. Δεν γίνονται μεταρρυθμίσεις, με το μισό Κόμμα 
απέναντι, με διστακτικότητα, με έλλειψη βασικής κατα-
νόησης, για το πως δουλεύουν η ελεύθερη οικονομία, 
η αγορά και οι κανόνες της. Η πολιτική αλλαγή είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση σήμερα για να κάνει η Ελλάδα 
ένα μεγάλο αναπτυξιακό άλμα στο μέλλον». «Εκτός από 
αυτό», συνέχισε ο Πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, 
«χρειάζονται 3 πράγματα ακόμα: φορολογία, ρευστότη-
τα, επενδυτικό περιβάλλον. Απλά πράγματα, απλές κου-
βέντες». Ειδικότερα, για τη φορολογία ο κ. Μητσοτάκης 
ανέφερε: «Η Ελλάδα είναι μη ελκυστικός προορισμός για 
οποιαδήποτε επένδυση. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις ξέ-
νες επενδύσεις. Αναφέρομαι στις εγχώριες επενδύσεις…  
Από πέρυσι, έχω δεσμευτεί για μείωση της φορολογίας 
στις επιχειρήσεις, από το 29%, στο 20% εντός μια διετίας. 
Έχω δεσμευτεί για τη μείωση του φόρου στα μερίσματα 
από το 15% στο 5%. Και έχω δεσμευτεί, επίσης, για την 
αύξηση του ορίου υπαγωγής στο Φ.Π.Α., στις 25.000 
ευρώ, κάτι το οποίο θα διευκολύνει ιδιαίτερα τις πολύ μι-
κρές επιχειρηματικές δραστηριότητες». Ο κ. Μητσοτάκης 
τόνισε ότι οι μειώσεις των φόρων θα χρηματοδοτηθούν 
«μέσα από ένα συμμάζεμα των κρατικών δαπανών» και 
πρόσθεσε: «Δεν έχω δυσκολία, προσωπικά, να μιλήσω 
για ένα πιο λιτό και αποτελεσματικό Κράτος. Δεν φαντάζο-
μαι μια οικονομία στην οποία ένα μεγάλο σπάταλο Κράτος 
θα απομυζά τα χρήματα των φορολογούμενων και των 

επιχειρήσεων, προκειμένου να συντηρεί και να διαιωνίζει 
την ύπαρξή του. Μακριά από μένα τέτοιες λογικές. Για 
αυτό, με τη σημερινή Κυβέρνηση - παρά τις όποιες μεταλ-
λάξεις επιχειρούνται το τελευταίο διάστημα - μας χωρίζει 
άβυσσος ως προς τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε το 
ρόλο του Κράτους και το ρόλο της ελεύθερης οικονομί-
ας». «Ρευστότητα», υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Νέας 
Δημοκρατίας, «παρέχει το τραπεζικό σύστημα και όχι 
άλλοι πόροι χρηματοδότησης, όπως οι σημαντικοί πόροι 
μέσα από το ΕΣΠΑ. Η αντιμετώπιση του προβλήματος των 
“κόκκινων δανείων” είναι απολύτως καθοριστική, προ-
κειμένου οι τράπεζες να μπορέσουν να καθαρίσουν τους 
ισολογισμούς τους και να κάνουν μια καινούρια αρχή, 
χρηματοδοτώντας επιχειρήσεις, οι οποίες είναι βιώσιμες 
και οι οποίες μπορούν πραγματικά να έχουν και μια δεύτε-
ρη ευκαιρία, όπως εμείς το αντιλαμβανόμαστε. Θεωρού-
με ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης στο νόμο για τα 
“κόκκινα δάνεια”... Σε κάθε περίπτωση, η επιχειρηματική 
αναδιάρθρωση πρέπει, πάνω από όλα, να αναγνωρίζει τη 
δυνατότητα μιας επιχείρησης να επιβιώσει και να διακρι-
θεί, σε περίπτωση που γίνουν κάποιες ρυθμίσεις για τα 
δάνεια και σε περίπτωση που θα μπορεί να προσελκύσει 
νέα κεφάλαια. Και, υπάρχουν, πολλές τέτοιες επιχειρήσεις 
– μικρές και μεγάλες – οι οποίες είναι κατά βάση υγιείς 
και θα μπορούσαν μέσα από μια αναδιάρθρωση δανείων 
να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία». Για το θέμα των αδειο-
δοτήσεων, τόνισε, ότι «όσοι ασχολούνται, ειδικά με τον 
τομέα της μεταποίησης, γνωρίζουν καλά, σήμερα, ποια 
είναι η πραγματικότητα στην Ελλάδα. Είναι μια πραγμα-
τικότητα, η οποία δυσχεραίνει το επιχειρείν, κάθε μέρα και 
σας υποχρεώνει, ως επιχειρηματίες, να αναλώνετε πολύ 
μεγαλύτερο κομμάτι του χρόνου σας σε συναλλαγές και 
σε επαφές με το Δημόσιο από ό,τι θα έπρεπε. Υπάρχει και 
μια διάσταση που πολλοί δεν αντιλαμβάνονται. Και είναι 
η διάσταση του κόστους του χρήματος. Όταν σχεδιάζεις 
μια επένδυση και προσελκύεις κάποιον επενδυτή, πας σε 
μια τράπεζα και κάνεις ένα business plan. Αυτά τα οποία 

ανακάλυψε ο κ. Φλαμπουράρης χθες σε συνέντευξη που 
έδωσε στην τηλεόραση. Το πρώτο πράγμα, το οποίο κοι-
τάς είναι ποιος είναι ο χρόνος υλοποίησης της επένδυσης 
και ποια είναι η διαδικασία αποπληρωμής της επένδυσης. 
Αν μια επένδυση που σχεδιάζεις να την κάνεις σε ένα χρό-
νο, την κάνεις σε τέσσερα, η επένδυση έχει πάει στράφι. 
Δεν χρειάζεται να είσαι οικονομικός αναλυτής για να το 
αντιληφθείς αυτό. Αρκεί να έχεις μια στοιχειώδη επαφή 
με την πραγματική οικονομία και να εισπράττεις τα μηνύ-
ματα».  Αναφορικά με τον ακατάσχετο λογαριασμό, ο κ. 
Μητσοτάκης επισήμανε: «Από τη στιγμή που δίνουμε έμ-
φαση στις ηλεκτρονικές πληρωμές είναι απολύτως λογικό 
να υπάρχει ένας ακατάσχετος λογαριασμός, ο οποίος θα 
επιτρέπει στην επιχείρηση να κάνει τα απολύτως βασικά. 
Να πληρώνει τις υποχρεώσεις της. Να πληρώνει τους ερ-
γαζόμενους της». Μάλιστα, ο κ. Μητσοτάκης θυμήθηκε 
τη δέσμευση του κ. Τσίπρα στη Δ.Ε.Θ. το Σεπτέμβριο του 
2016. «Καταλαβαίνω» είπε, « ότι η Θεσσαλονίκη είναι 
ένας πονεμένος τόπος για τον πρωθυπουργό. Διότι είναι ο 
τόπος εκείνος, ο οποίος θυμίζει τη συστηματική διάψευση 
των δικών του προβλέψεων για το τι θα γίνει στο μέλλον. 
Και έχω την εντύπωση ότι κάτι αντίστοιχο θα ακούσου-
με και φέτος. Φαντάζομαι ότι ο πρωθυπουργός φέτος θα 
μας πει ότι βγαίνουμε από τα Μνημόνια, όταν γνωρίζει 
πάρα πολύ καλά ότι έχει υπογράψει δημοσιονομικά μέτρα 
ύψους 5,1 δις ευρώ για το 2019 και το 2020. Φαντάζο-
μαι ότι ο πρωθυπουργός θα μας πει ότι θα ολοκληρώσει 
γρήγορα την τρίτη αξιολόγηση, όταν η πρώτη και η δεύ-
τερη αξιολόγηση τράβηξαν πάρα πολλούς μήνες, σχεδόν 
ένα χρόνο η κάθε μια, με πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην 
πραγματική οικονομία. Και θα μας πει ο πρωθυπουργός 
ότι ξαφνικά ανακάλυψε τη σημασία των επενδυτών και 
των επενδύσεων, όταν συστηματικά η μισή Κυβέρνη-
ση υπονομεύει τις επενδύσεις και όταν λίγα χιλιόμετρα 
από εδώ υπάρχει μια μεγάλη παραγωγική επένδυση της 
Eldorado Gold…».

Την αναζήτηση της ευρωπαϊκής «Πρωτεύουσας της 
Καινοτομίας» έχει ως στόχο ο διαγωνισμός Innovation 
Capital Europe 2017, ο οποίος διοργανώνεται για τρίτη 
συνεχή χρονιά. Μέσα από τον διαγωνισμό θα αναδειχτεί 
η πόλη που διαμορφώνει το πιο καινοτόμο οικοσύστημα, 
συνδέοντας, μέσω της τεχνολογίας, πολίτες, οργανισμούς, 
πανεπιστήμια και επιχειρήσεις. ΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι 
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής, οι δέκα πόλεις, οι οποίες εκμεταλλεύονται 
τις πιο καινοτόμες ιδέες για τη βελτίωση της ζωής των κα-
τοίκων θα εισέλθουν στην τελική ευθεία για την διεκδίκη-

ση του τίτλου. Οι δέκα πόλεις που κατάφεραν να φτάσουν 
στον τελικό γύρο του διαγωνισμού είναι η Κοπεγχάγη 
και το Ααρχους της Δανίας, το Βερολίνο, το Ελσίνκι και 
το Τάμπερε της Φινλανδίας, το Παρίσι, η Τουλούζη και η 
Νίκαια της Γαλλίας, το Ταλίν της Εσθονίας και το Τελ Αβίβ. 
Προϋπόθεση για τη συμμετοχή των πόλεων στον συγκε-
κριμένο διαγωνισμό είναι να βρίσκονται σε κράτος-μέλος 
που συμμετέχει στο πρόγραμμα Horizon 2020 και να έχει 
τουλάχιστον 100.000 κατοίκους. Η νικήτρια πόλη θα λά-
βει το χρηματικό έπαθλο του 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ 
οι πόλεις που θα καταλάβουν τη δεύτερη και τρίτη θέση 

θα λάβουν από 100.000 ευρώ η καθεμία. Το 2015, οπότε 
και πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά ο διαγωνισμός, 
την πρώτη θέση είχε καταλάβει η Βαρκελώνη, ενώ ένα 
χρόνο αργότερα τον τίτλο «Πρωτεύουσα της Καινοτομί-
ας» απέσπασε το ‘Άμστερνταμ. Στον φετινό διαγωνισμό 
συμμετείχαν 32 πόλεις από 17 ευρωπαϊκές χώρες. Οι νι-
κητές θα ανακοινωθούν στις 7 Νοεμβρίου σε ειδική τελετή 
που θα πραγματοποιηθεί στη Λισαβόνα.

ΚύΡΙΑΚΟΣ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: ΟΙ 4 πΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ γΙΑ ΝΑ ΕΡΘΟύΝ ΕπΕΝδύΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ

Η ΕύΡΩπΗ ΑΝΑζΗΤΑ ΤΗΝ πΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ πΟΛΗ ΜΕΣΑ ΑπΟ ΤΟΝ δΙΑγΩΝΙΣΜΟ iNNovaTioN 
CaPiTal EuroPE 2017
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Την ζοφερή οικονομική πραγματικότητα που βίωσαν το 2016 
και –κατά πάσα πιθανότητα βιώνουν και φέτος– εκατομμύ-
ρια φορολογούμενοι αποκαλύπτουν τα στοιχεία από την επε-
ξεργασία των φετινών φορολογικών δηλώσεων που μόλις 
ολοκληρώθηκε. Παρά την οριακή ανάπτυξη που έδειξαν τα 
στατιστικά στοιχεία του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος, 
στην πραγματική οικονομία, δηλαδή αυτή που αποτυπώ-
νεται στα πορτοφόλια των φορολογούμενων, τα πράγματα 
δεν πήγαν και τόσο καλά. Πρόκειται για στοιχεία που απο-
καλύπτει το Capital.gr και σε καμία περίπτωση δεν αφήνουν 
περιθώρια για θριαμβολογίες και μεγάλη αισιοδοξία. Μά-
λιστα, ιδιαίτερα ανησυχητικό είναι ότι τα εισοδήματα πολύ 
μεγάλων κατηγοριών των φορολογούμενων μειώθηκαν, 
το 2016, σε μια χρονιά που είχε κλείσει η πρώτη αξιολόγηση 
του ελληνικού προγράμματος και είχε υπογραφεί η σχετική 
συμφωνία που προέβλεπε τα βήματα για τη διευθέτηση του 
ελληνικού χρέους. Πιο συγκεκριμένα από τα στοιχεία των 
φετινών φορολογικών δηλώσεων προκύπτουν τα εξής: - Το 

συνολικό εισόδημα που δήλωσαν ότι απέκτησαν οι μισθωτοί 
και οι συνταξιούχοι το 2016 διαμορφώθηκε στα 57,886 δισ. 
ευρώ, έναντι 58,750 δισ. ευρώ που ήταν το 2015. Δηλαδή 
την πρώτη χρονιά μετά το καταστροφικό για την οικονομία 
2015 και ενώ έχει κλείσει η πρώτη αξιολόγηση το εισόδημα 
των μισθωτών, των πιο ευάλωτων δηλαδή έναντι των αρ-
νητικών εξελίξεων στην αγορά και την οικονομία, μειώθηκε 
κατά 864 εκατομμύρια ευρώ (ποσοστό 1,5%). Μάλιστα με 
δεδομένο ότι οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι κατά κανόνα 
δεν φοροδιαφεύγουν, η μείωση αυτή αντανακλά πραγματική 
μείωση διαθέσιμου εισοδήματος είτε μέσω μειώσεων μισθών 
και συντάξεων είτε μέσω μείωσης θέσεων εργασίας. -Νέο 
χαστούκι δέχθηκαν και οι ιδιοκτήτες ακινήτων που είδαν για 
ακόμη μια φορά τα εισοδήματά τους να μειώνονται. Το συ-
νολικό εισόδημα που δηλώθηκε από ενοίκια διαμορφώθηκε 
το 2016 στα 5,962 δισ. ευρώ, έναντι 6,083 δισ. που ήταν το 
2015. Πρόκειται για μια μείωση της τάξης των 121 εκατομ-
μυρίων ευρώ που αντανακλά τη συνεχιζόμενη υποχώρηση 

των μισθωμάτων αλλά και την επανάκαμψη των άδειων 
καταστημάτων λόγω της αναζωπύρωσης της κρίσης το 2015 
και το 2016. - Η μόνη κατηγορία εισοδημάτων που αυξήθη-
καν ήταν αυτή των αγροτών από τα 1,258 δισ. ευρώ το 2015 
σε 1,547 δισ. ευρώ το 2016. Η αύξηση αυτή δεν αντανακλά 
πραγματική αύξηση εισοδήματος. Αντανακλά δήλωση υψη-
λότερων εισοδημάτων από τους αγρότες επειδή επανέκαμψε 
το αφορολόγητο όριο και έτσι μπορούσαν να δηλώσουν 
υψηλότερο εισόδημα καταβάλλοντας μάλιστα λιγότερο 
φόρο.  - Το εισόδημα των ελευθέρων επαγγελματιών το 2016 
εμφανίζεται μειωμένο κατά 20%. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
δήλωσαν για το 2016 (φορολογική δήλωση 2017) συνολικά 
εισοδήματα 3,8 δισ. ευρώ, έναντι 4,7 δισ. ευρώ πέρυσι (εισό-
δημα 2015). Η μείωση αυτή αντανακλά κυρίως απόκρυψη 
εισοδημάτων λόγω της σύνδεσης των εισφορών με το εισό-
δημα αλλά και πτώση της αγοράς.

Ενισχυμένη είναι η αισιοδοξία και διάθεση για Συγχωνεύσεις 
και Εξαγορές (Σ&Ε) στην Ελλάδα, σύμφωνα με τα αποτε-
λέσματα της 16η έκδοσης του Global Capital Confidence 
Barometer (CCB) της ΕΥ. ΤΟ ΑΠΕ - ΜΠΕ γράφει ότι συγκεκρι-
μένα, αισιόδοξοι εμφανίζονται περισσότεροι από τους μισούς 
ερωτηθέντες για την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας, 
καθώς το ποσοστό όσων βλέπουν βελτίωση εκτινάχθηκε στο 
53% από 6% τον περασμένο Οκτώβριο και 8% τον Απρίλιο 
του 2016. Ιδιαίτερα θετικές εμφανίζονται ειδικότερα οι εκτι-
μήσεις για τη βραχυπρόθεσμη σταθερότητα της οικονομίας 
(47%), καθώς και τη διαθεσιμότητα πιστώσεων (40%). Πα-
ράλληλα, έχει αυξηθεί στο 43%, από 21% τον Οκτώβριο και 
8% τον Απρίλιο του 2016, και το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι 
η τοπική αγορά Σ&Ε βελτιώνεται. Ειδικότερα, ένα 60% (από 
35% τον περασμένο Οκτώβριο) αναφέρει ότι βελτιώνεται η 
ποιότητα των ευκαιριών εξαγορών. Με τα δεδομένα αυτά, 
για πρώτη φορά από το 2015 εμφανίζεται αυξημένο και το 
ποσοστό των συμμετεχόντων που εκτιμά ότι η επιχείρησή 
του θα επιδιώξει ενεργά Σ&Ε κατά το επόμενο δωδεκάμηνο, 
φθάνοντας το 30% από 26% τον Οκτώβριο, υστερώντας, 
ωστόσο, ακόμη σημαντικά σε σχέση με το παγκόσμιο δείγμα 
(56%), σύμφωνα με την EY. Κινητήρια δύναμη των σχεδίων 
Σ&Ε φαίνεται να είναι η ανάγκη για ανάπτυξη: είναι χαρα-
κτηριστικό ότι ποσοστό 32% αναφέρει ως βασικό κίνητρο 
για τις Σ&Ε την απόκτηση τεχνολογίας ή νέων παραγωγικών 
δυνατοτήτων και το 29% την αύξηση του μεριδίου αγοράς. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ειδικής έκδοσης της EY, η 
αβεβαιότητα για την πολιτική και το ενδεχόμενο αυξημένου 

κυβερνητικού παρεμβατισμού – μέσω νέων πολιτικών και 
κανονισμών – περιλαμβάνονται μεταξύ των ανησυχιών 
των στελεχών σε παγκόσμιο επίπεδο. Ωστόσο, οι συνάψεις 
συμφωνιών υποστηρίζονται από τους θετικούς εταιρικούς 
δείκτες και την ανάκαμψη της οικονομικής εμπιστοσύνης, με 
το 64% των στελεχών, έναντι 21% τον Οκτώβριο του 2016, 
να εκτιμά ότι η κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας βελ-
τιώνεται. Η αβεβαιότητα που πηγάζει από τον αυξανόμενο 
προστατευτισμό το 2016 θα μπορούσε να επηρεάσει τις αγο-
ρές παγκοσμίως. Ωστόσο, παρά τους προβληματισμούς για 
εμπόδια στο εμπόριο, οι διασυνοριακές Σ&Ε αποτελούν ήδη 
σήμα κατατεθέν των συμφωνιών το 2017, με τις συμφωνίες 
μεταξύ των ΗΠΑ και της Δυτικής Ευρώπης να ανακάμπτουν. 
Οι εταιρείες αναζητούν ευκαιρίες ανάπτυξης παντού, αν και 
εστιάζουν κυρίως ξανά στις αναπτυγμένες αγορές, σύμφωνα 
με την έρευνα. Το Ηνωμένο Βασίλειο επανέρχεται στην τρίτη 
θέση μεταξύ των ελκυστικότερων προορισμών για Σ&Ε. Η 
χώρα βρέθηκε εκτός των πέντε πρώτων θέσεων για πρώτη 
φορά στην ιστορία της έρευνας τον περασμένο Οκτώβριο. Σε 
αυτήν την έκδοση της έρευνας, την πεντάδα συμπληρώνουν 
οι ΗΠΑ (1), η Κίνα (2), η Γερμανία (4) και ο Καναδάς (5). Και 
άλλα ευρήματα της έρευνας ενισχύουν τη διαπίστωση ότι τα 
γεωπολιτικά θέματα δεν επηρεάζουν τις αναπτυξιακές προο-
πτικές. Σχεδόν τα τρία τέταρτα των επιχειρήσεων (71%) ανα-
φέρουν ότι η απόφαση για το Brexit έχει αυξήσει ή δεν είχε 
επίδραση στις επενδυτικές προθέσεις τους στη Βρετανία. Στις 
ΗΠΑ, υπάρχουν ενδείξεις ότι η νέα διοίκηση θα προωθήσει 
περαιτέρω τις Σ&Ε, καθώς το 76% πιστεύει ότι οι ενδεχόμενες 

πολιτικές είτε θα ενισχύσουν, είτε δε θα επηρεάσουν καθόλου 
τη δραστηριότητα συμφωνιών. Εν μέσω των ραγδαίων αλ-
λαγών, οι επιχειρήσεις αυξάνουν την ευελιξία των στρατηγι-
κών τους, με το 73% να δηλώνει ότι αυξάνει τις διαδικασίες 
αξιολόγησης του χαρτοφυλακίου περιουσιακών τους στοι-
χείων για να ανταποκριθεί ή να κεφαλαιοποιήσει τις δυνάμεις 
που μετασχηματίζουν δραστικά τους κλάδους δραστηριοποί-
ησής τους. Η σύγκλιση κλάδων της οικονομίας εξαιτίας των 
τεχνολογιών και οι δραστικές αλλαγές στη συμπεριφορά των 
καταναλωτών αποτελούν πρόκληση για τα στελέχη, με απο-
τέλεσμα να επανεξετάζουν και να επανεφεύρουν διαρκώς την 
επιχειρηματική στρατηγική τους. Οι προβληματισμοί αυτοί 
μεταφράζονται σε συμφωνίες σε όλους τους τομείς. Οι πέντε 
κλάδοι όπου σημειώνονται οι περισσότερες εξαγορές είναι η 
αυτοκινητοβιομηχανία, τα καταναλωτικά προϊόντα, τα ορυ-
κτά και μέταλλα, το πετρέλαιο και φυσικό αέριο, και οι τηλε-
πικοινωνίες. Οι αγορές καινοτομίας αποτελούν τον πυρήνα 
των συμφωνιών το 2017, σύμφωνα με την έρευνα. Καθώς οι 
νεοφυείς, δραστικά μετασχηματιστικές επιχειρήσεις απειλούν 
τα καθιερωμένα επιχειρηματικά μοντέλα, οι πιο εδραιωμένες 
εταιρείες θα επιδιώξουν να ενισχύσουν την ανάπτυξή τους 
αποκτώντας καινοτόμες, νεοφυείς επιχειρήσεις. Οι αγοραστές 
αυτοί θα χρησιμοποιήσουν μια σειρά από τεχνικές απόκτη-
σης, από την πλήρη εξαγορά περιουσιακών στοιχείων, μέχρι 
τις επενδύσεις μέσω εταιρικών κεφαλαίων καινοτόμων επι-
χειρήσεων νεοφυούς κεφαλαίου (corporate venture capital).

ΚΑΤΑΡΡΕύΣΗ ΣΤΑ ΕΙΣΟδΗΜΑΤΑ ΑπΟ ΜΙΣΘΟύΣ, ΣύΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΟΙΚΙΑ

ΣΕ ΕΞΑγΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣύγχΩΝΕύΣΕΙΣ ΣΚΟπΕύΟύΝ ΝΑ πΡΟχΩΡΗΣΟύΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ 
ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ, ΣύΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ErNsT & YouNg
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Σε λίγες ημέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος από τις μεγά-
λες καταστροφικές πυρκαγιές που έκαψαν μεγάλο μέρος 
του νησιού της Θάσου. Και μέχρι τώρα «δεν έχει πέσει 
ευρώ» για έργα αποκατάστασης και πυροπροστασίας που 
εγκρίθηκαν πέρυσι… Σε ρεπορτάζ  του Θοδωρή Καρα-
ουλάνη στο greenagenda.gr  αναλυτικά σημειώνεται ότι 
σε όλους έχουν μείνει νωπές οι τηλεοπτικές εικόνες και οι 
ανταποκρίσεις των ΜΜΕ από το πύρινα μέτωπα που έκαι-
γαν επί ημέρες. Επρόκειτο για μια φυσική καταστροφή, 
καθώς σύμφωνα με τις περισσότερες εκτιμήσεις οι φωτιές, 
που ξέσπασαν σε 3-4 διαφορετικά μέτωπα, προκλήθηκαν 
κατά κύριο λόγο από κεραυνούς, οι οποίο όμως εκδηλώ-
θηκαν χωρίς βροχή. Το φαινόμενο αυτό, αν και όχι πολύ 
συχνό, ονομάζεται «ξηρή καταιγίδα» και εκδηλώνεται 
όταν υπάρχει πολύ ξηρή ατμόσφαιρα, δηλαδή χαμηλή 
υγρασία, στα μεσαία στρώματα της ατμόσφαιρας που να 
μην επιτρέπει στην βροχή που δημιουργείται υψηλότερα 
να φθάνει στο έδαφος (στην ουσία σχεδόν εξατμίζονται 
οι σταγόνες της βροχής που πέφτουν, πριν φθάσουν στο 
έδαφος). Στη Θάσο αυτό λένε οι επιστήμονες ότι συνέβη 
και σε συνδυασμό με την ξηρότητα του εδάφους λόγω έλ-
λειψης υγρασίας και βροχοπτώσεων το προηγούμενο διά-
στημα, η φωτιά εξαπλώθηκε γρήγορα. Και ενώ επί ημέρες 
παρακολουθούσαμε συνεχείς ανακοινώσεις της κυβέρ-
νησης περί άμεσης κινητοποίησης για την αποκατάσταση 
των ζημιών και αποζημίωση των πληγέντων (μάλιστα το 

Υπουργείο Υποδομών είχε βγάλει δέκα ημέρες μετά μια 
διθυραμβική ανακοίνωση ότι περατώθηκε άμεσα το έργο 
της καταγραφής των ζημιών και εν αντιθέση με τα παλαι-
ότερα χρόνια προχωρούν άμεσα οι αποζημιώσεις και τα 
έργα), η greenagenda αποκαλύπτει σήμερα ότι χρειάστη-
κε ένας χρόνος για να εγκριθούν τα πρώτα χρήματα (μόλις 
130.000 ευρώ) για έργα αποκατάστασης. Πρόκειται για 
δύο έργα, συνολικού προϋπολογισμού 4.370.000 ευρώ, 
που όντως εντάχθηκαν, σύμφωνα με τις διακηρύξεις 
της κυβέρνησης, από πέρυσι στις δημόσιες επενδύσεις. 
Ωστόσο μόλις πριν λίγες ημέρες, στις 29/8/2017 ο Ανα-
πληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης 
Χαρίτσης υπέγραψε για τις πρώτες εκταμιεύσεις). Και 
αυτές αφορούν μόνο ένα εκατομμύριο ευρώ για φέτος, 
με τις δράσεις αποκατάστασης των ζημιών να αφορούν 
μόλις 130.000 ευρώ. Πρόκειται αφενός για το έργο «ΕΙΔΙ-
ΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ 
ΚΑΜΕΝΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΒΑΛΑΣ», προϋπολογι-
σμού 2.950.000 ευρώ, και αφετέρου για το έργο «ΑΠΟ-
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ, ΑΡΣΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ ΠΥΡΟ-
ΠΛΗΚΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΝΗΣΟΥ ΘΑΣΟΥ», προϋπολογισμού 
1.420.000 ευρώ. Σημειώνουμε, για όσους δεν κατάλαβαν, 
ότι από τα σχεδόν 4,5 εκατομμύρια ευρώ που προβλέπο-
νται για τα αναγκαία, σύμφωνα με τα συναρμόδια Υπουρ-
γεία και φορείς έργα, δεν έχει εκταμιευθεί ούτε ένα ευρώ 

μέχρι το καλοκαίρι το 2017. Ενώ προβλέπεται να ξοδευτεί 
μόλις ένα εκατομμύριο ευρώ από το φετινό πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων (δηλαδή μέχρι το Φλεβάρη), με 
τα υπόλοιπα τρία και κάτι εκατομμύρια να μεταφέρονται 
για τα επόμενα χρόνια. «Ζήσε Μάη μου να φας τρφύλλι», 
που λέει και ο λαός. Φυσικά και η κυβέρνηση επικαλείται 
ότι κινητοποιήθηκε έγκαιρα και ότι από τα συναρμόδια 
Υπουργεία (Υποδομών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Οικονομι-
κών κλπ) προωθηθήκαν άμεσα οι αποζημιώσεις στους 
πληγέντες. Εδώ όμως μιλάμε για έργα αποκατάστασης 
του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος και των 
υποδομών που καταστράφηκαν από τη φωτιά και όχι 
σε αποζημιώσεις. Δηλαδή σε όσα οφείλει και πρέπει να 
χρηματοδοτήσει ο δημόσιος κορβανάς για να επανέλθει 
η κανονικότητα στην περιοχή, με όρους περιβάλλοντικής 
προστασίας. Η καθυστέρηση αυτή αποδεικνύει, για μια 
ακόμη φορά, την αναποτελεσματικότητα των διαδικασι-
ών του δημοσίου σε έκτακτες καταστάσεις και τις χρόνιες 
παθογένειες του δημοσίου λογιστικού και της κρατικής 
γραφειοκρατίας σε αναγκαία έργα περιβαλλοντικής προ-
στασίας και αποκατάστασης. Για να γίνει κατανοητό το μέ-
γεθος των ζημιών, τις οποίες τα προγραμματιζόμενα έργα 
υποτίθεται ότι θα θεραπεύσουν, αξίζει να θυμίσουμε με 
ορισμένες εικόνες την έκταση της καταστροφής στη Θάσο 
το καλοκαίρι του 2016.

Ένα βήμα προς την παραχώρηση του πρώην στρατοπέδου 
Κόδρα, στους πολίτες της Καλαμαριάς, έγινε σήμερα με την 
επίσκεψη στους χώρους του, της υφυπουργού Οικονομικών, 
Κατερίνας Παπανάτσιου, προκειμένου να ενημερωθεί για το 
τμήμα εκείνο της περιουσίας του υπουργείου που βρίσκεται 
εντός του στρατοπέδου, έτσι ώστε να επισπευστούν οι διαδι-
κασίες απόδοσής του στην δημοτική αρχή. Σύμφωνα με ρε-
πορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Παπανάτσιου, συνοδευόμενη από 
την επικεφαλής του Γραφείου του πρωθυπουργού, Κατερίνα 
Νοτοπούλου και υπηρεσιακό κλιμάκιο του υπουργείου Οικο-
νομικών, περιηγήθηκε σε τμήμα του πρώην στρατοπέδου από 
τον δήμαρχο Καλαμαριάς, Θεοδόση Μπακογλίδη, τον επικε-
φαλής της αντιπολίτευσης του δήμου, Μανώλη Λαμψίδη, και 
τον αντιδήμαρχο τεχνικών υπηρεσιών και δόμησης, Παναγιώ-
τη Θεοδοσιάδη. Στη συνέχεια, παρουσία και του υφυπουργού 
Εξωτερικών, Γιάννη Αμανατίδη, ενημερώθηκε για την ακριβή 
έκταση και τοποθεσία του τμήματος του στρατοπέδου που 
ανήκει στο υπουργείο Οικονομικών.  «Μετά την παραχώρηση 
του στρατοπέδου Παύλου Μελά στο δυτικό κομμάτι της Θεσ-

σαλονίκης, έπρεπε να δούμε κάτι και για το ανατολικό κομμάτι, 
καθώς η απόδοση του πρώην στρατοπέδου Κόρδα ήταν ένα 
διαχρονικό αίτημα του δήμου Καλαμαριάς» ανέφερε σε δη-
λώσεις της η υφυπουργός και προσθέτοντας «σιγά σιγά αρ-
χίζουμε να βλέπουμε την κάθε περίπτωση σε κάθε υπουργείο 
ξεχωριστά. Εγώ είμαι εδώ για να δω το κομμάτι που αφορά το 
υπουργείο Οικονομικών, γιατί ένα μέρος της περιουσίας του 
υπουργείου είναι μέσα στο στρατόπεδο και με αυτή τη λογική, 
αφού επεξεργαστούμε με τους υπηρεσιακούς το τι πρέπει να 
κάνουμε, θα δούμε πως μπορούμε να το επισπεύσουμε και 
να το παραχωρήσουμε στη δημοτική αρχή». Τμήματα, από 
το σύνολο των περίπου 200 στρεμμάτων του πρώην στρα-
τοπέδου, ανήκουν επίσης στο υπουργείο Πολιτισμού, στο πα-
νεπιστήμιο και σε ιδιώτες. Οι χώροι του πρώην στρατοπέδου 
προστατεύονται με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, 
με την οποία χαρακτηρίζονται ως χώροι πρασίνου, περιπάτου, 
ιστορικής μνήμης καθώς και αρχαιολογικός χώρος. Σύμφωνα 
με τον δήμαρχο Καλαμαριάς, κ. Μπακογλίδη, με την απόφαση 
αυτή συμβαδίζουν και τα σχέδια του γενικού πολεοδομικού 

του δήμου για τη μετατροπή του- μετά την παραχώρησή 
του - σε αστικό πάρκο με ζώνες περιπάτου και αναψυχής. Σε 
ό,τι αφορά τα 14 κτίρια που βρίσκονται εντός του στρατοπέ-
δου και τα οποία έχουν χαρακτηριστεί ως διατηρητέα από 
το υπουργείο Πολιτισμού, ανέφερε ότι θα προγραμματιστεί 
συνάντηση με τους αρμόδιους φορείς, με στόχο την αναπα-
λαίωση και αναστήλωσή τους για να αξιοποιηθούν ως χώροι 
πολιτισμού. «Θα ξεκινήσει μία προσπάθεια να ξεδιαλύνουμε 
με τους εμπλεκόμενους φορείς το καθεστώς του στρατοπέ-
δου Κόδρα και να το αποδώσουμε στη συνέχεια, σε ελεύθερη 
χρήση, στους πολίτες της Καλαμαριάς. Θεωρώ ότι σήμερα θα 
κάνουμε μία εποικοδομητική κουβέντα, αλλά έχουμε δρόμο 
μπροστά μας, δεν είναι ακόμη ώριμες οι συνθήκες για επίσημες 
ανακοινώσεις. Σήμερα βάζουμε τις βάσεις της συνεργασίας για 
να μπορέσουμε στη συνέχεια - αφού συνεργαστούμε με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, και ο καθένας ανάλογα με τις αρ-
μοδιότητες του - να το αποδώσουμε στην κοινωνία», είπε ο κ. 
Μπακογλίδης.

ΘΑΣΟΣ: ΕΝΑΣ χΡΟΝΟΣ ΑπΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΗ πύΡΚΑγΙΑ, χΩΡΙΣ ΕΡγΑ ΑπΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΕπΙΣπΕύδΕΤΑΙ Η πΑΡΑχΩΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟύ πΡΩΗΝ ΣΤΡΑΤΟπΕδΟύ ΚΟδΡΑ
ΑπΟ ΤΟ ύπΟύΡγΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ πΡΟΣ ΤΟΝ δΗΜΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ
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Θετική εξέλιξη και ευκαιρία για τόνωση των διμερών σχέ-
σεων χαρακτηρίζει την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου 
Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα η πρόεδρος του Πανελλη-
νίου Συνδέσμου Εξαγωγέων Χριστίνα Σακελλαρίδη. Η κ. 
Σακελλαρίδη σε δήλωσή της στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ανέφερε ότι 
ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων με χαρά χαιρετίζει 
την επίσκεψη του προέδρου της Γαλλικής Δημοκρατίας, 
Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα. Όπως σημείωσε: «Οι 
σχέσεις των δυο κρατών είναι παραδοσιακά και ιστορικά 
πολύ στενές. Με την Γαλλία μας ενώνουν δεσμοί μακρο-
χρόνιας φιλίας και αγώνες για τα ίδια ιδεώδη, την Ελευθε-
ρία, την Δημοκρατία, τον Πολιτισμό, τις Τέχνες και ακόμη 
και την Γλώσσα, αφού η Ελλάδα συμπεριλαμβάνεται στη 
Γαλλόφωνες χώρες». Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ είπα ακόμα 
ότι «η Γαλλία βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό των Ελλήνων 
στις δύσκολες στιγμές που βιώσαμε και βιώνουμε ως 
Έθνος. Αλλά και πρόσφατα στην πρωτοφανή κρίση που 
έπληξε τη χώρα μας, η Γαλλία στάθηκε από την πρώτη 
στιγμή αρωγός προσφέροντας πολύτιμη βοήθεια στις 
κρίσιμες διαπραγματεύσεις για την παραμονή μας στον 
σκληρό πυρήνα της Ευρωζώνης». «Επιπρόσθετα, είπε, η 
Γαλλία παραμένει ένας από τους κυριότερους εμπορικούς 
μας εταίρους ενώ ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή 
των γαλλικών επενδύσεων στην ελληνική οικονομία». 
Σήμερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή 
του ο ΠΣΕ, όπως αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η κ. Σακελλαρί-
δη, περισσότερες από 120 εταιρείες γαλλικών συμφερό-
ντων δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, προσφέροντας 
πολύτιμες θέσεις εργασίας. Παρά την ύφεση που έπληξε 
τη χώρα μας, αρκετές από αυτές συνέχισαν να προωθούν 
επιχειρηματικά σχέδια σε διάφορους τομείς της ελληνι-
κής αγοράς, τονώνοντας την οικονομική δραστηριότητα 
και προσφέροντας μεταξύ άλλων δουλειά σε ελληνικές 
εταιρείες διανομών. Την ίδια στιγμή, η Γαλλία είναι σημα-
ντικός εξαγωγικός προορισμός για τα ελληνικά προϊόντα, 
όντας μεταξύ των δέκα κορυφαίων πελατών μας. Ειδι-
κότερα, στο α’ εξάμηνο του 2017, οι ελληνικές εξαγωγές 
προς την Γαλλία ανήλθαν σε 390,3 εκατ. ευρώ έναντι 
333,9 εκατ. ευρώ το α’ εξάμηνο του 2016, σημειώνοντας 
αύξηση 16,9%. Ανοδικά κινήθηκαν και οι εισαγωγές από 
την Γαλλία, οι οποίες έφθασαν σε 1,01 δισ. ευρώ το α’ εξά-
μηνο του 2017 έναντι 962,7 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διά-
στημα του 2016. Συνολικά, κατά το εξεταζόμενο διάστημα 
το διμερές εμπόριο κατέγραψε αύξηση 8,5% και ανήλθε 
σε 1,4 δισ. ευρώ στο α’ εξάμηνο του 2017 έναντι 1,29 δισ. 
ευρώ το α’ εξάμηνο του 2016. «Η έλευση του Γάλλου Προ-
έδρου αποτελεί μια πολύ θετική εξέλιξη και έρχεται σε μια 
κομβική συγκυρία για την ελληνική οικονομία, όπου η με-
τάβαση στην ανάπτυξη έχει εισέλθει στην πιο καθοριστική 
φάση της. Ελπίζουμε και προσδοκούμε η επίσκεψη του κ. 
Μακρόν να δώσει το έναυσμα για περαιτέρω σύσφιξη των 

διμερών οικονομικών σχέσεων και κυρίως για την τόνω-
ση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Περιθώρια για 
στενότερη συνεργασία υπάρχουν και είναι μεγάλα. Αρκεί 
οι δυο πλευρές να δείξουν και την ανάλογη βούληση» είπε 
η πρόεδρος του ΠΣΕ στο ΑΠΕ-ΜΠΕ.
- Ποιες Ελληνικές επενδύσεις «μιλάνε» γαλλικά και ποιες 
γαλλικές «μιλάνε» Ελληνικά. Η Γαλλία συγκαταλέγεται πα-
ραδοσιακά μεταξύ των χωρών που επιδεικνύουν έντονο 
επενδυτικό ενδιαφέρον για την ελληνική αγορά. Αν και 
κατά την πενταετία 2011-2015 και ιδιαίτερα το 2014 ση-
μειώνεται μείωση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 
των Γάλλων που θα μπορούσε να αποδοθεί στη ύφεση, 
εντούτοις, αρκετές γαλλικές επιχειρήσεις συνέχισαν να 
προωθούν επιχειρηματικά σχέδια σε διάφορους τομείς 
της ελληνικής οικονομίας. Όπως σημειώνεται σε σχετικό 
ενημερωτικό έγγραφο του γραφείου Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων της πρεσβείας μας στη Γαλλία, 
που δημοσιοποίησε πρόσφατα το ΑΠΕ - ΜΠΕ, οι συνολι-
κές κεφαλαιακές ροές προς την ελληνική οικονομία κυμαί-
νονται τα τελευταία έτη μεταξύ 1,5 δισ. ευρώ και 3,1 δισ. 
ευρώ, με μια μικρή εξαίρεση προς τα πάνω το 2012, εκ 
των οποίων το μεγαλύτερο μερίδιο κατέχουν επενδύσεις, 
κατά βάση βραχυχρόνιου χαρακτήρα που κατευθύνονται 
στην αγορά προϊόντων του χρηματοοικονομικού τομέα 
(μετοχές, ομόλογα και άλλα επενδυτικά προϊόντα). Σύμ-
φωνα με πρόσφατα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της 
Ελλάδος, παρά τη σημαντική πτώση των γαλλικών επεν-
δύσεων προς τη χώρα μας, η Γαλλία βρισκόταν το έτος 
2015 στην τεταρτη θέση των ξένων άμεσων επενδύσεων 
στην Ελλάδα, όπως και το 2014, με περίπου 1,9 δισ. ευρώ 
επενδύσεις παγίου κεφαλαίου, μετά τη Γερμανία (4,9 δισ. 
ευρώ), το Λουξεμβούργο (4,5 δισ. ευρώ) και την Ολλαν-
δία (4,4 δισ. ευρώ).
Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται σήμερα περίπου 120 
θυγατρικές εταιρείες γαλλικών ομίλων και επιχειρήσεων, 
μικτές επιχειρήσεις ή κοινοπραξίες με αντίστοιχες ελληνι-
κές. Υπολογίζεται ότι οι εν λόγω εταιρείες έχουν προβεί 
σε απευθείας προσλήψεις περίπου 30.000 υπαλλήλων. 
Οι γαλλικές εταιρείες είναι εγκατεστημένες κυρίως στην 
Αθήνα και την Θεσσαλονίκη επιδεικνύοντας μεγάλη δια-
φοροποίηση στις δραστηριότητές τους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας της Γαλ-
λίας, οι γαλλικές επενδύσεις στην Ελλάδα κατά το 2016 
ανήλθαν σε 1.331 εκατ. ευρώ, μειωμένες κατά 2,1%, σε 
σύγκριση με το 2015, οπότε αυτές ανέρχονταν σε 1.360 
εκατ. ευρώ, σύμφωνα με τα γαλλικά στοιχεία.
-Οι προτεραιότητες των γάλλων. Οι προτεραιότητες των 
γαλλικών επιχειρήσεων ως προς την Ελλάδα, σύμφωνα 
με την ως τώρα δραστηριοποίησή τους, αφορούν: την 
ενέργεια, τον τουρισμό, τις βασικές υποδομές (δημόσια 
έργα - αυτοκινητόδρομοι), υπηρεσίες κοινής ωφέλειας - 

ύδρευση (ΕΥΔΑΠ, ΕΥΑΘ), τις μεταφορές (ειδικότερα τους 
σιδηροδρόμους) και τον τομέα της υγείας. Οι σημαντικότε-
ροι κλάδοι και οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε 
αυτούς είναι: - Βιομηχανία (Lafarge - τσιμέντο, Michelin 
- ελαστικά, S&B - ορυκτά, Nexans - καλώδια, Safran και 
Thales - αεροναυπηγική, αμυντικά συστήματα, Schneider 
- ηλεκτρολογικό υλικό). - Οχήματα ( PSA Peugeot και 
Renault). - Ενέργεια (Ήρων ENGIE - μακροχρόνια διαχεί-
ριση τεχνικών εγκαταστάσεων, ενεργειακή διαχείριση και 
διαχείριση τεχνικών εγκαταστάσεων, Schneider Electric, 
DCNS και Total). - Υποδομές & Μεταφορές (Vinci, CMA-
CGM -θαλάσσιες μεταφορές, Geodis, Alstom). - Kατανα-
λωτικά προϊόντα (Baccarat, BIC, L’Oréal, Hermès, Seb, 
Dior). - Φαρμακοβιομηχανία (Sanofi-Aventis, Pierre 
Fabre Farmaka, Biomerieux). - Δίκτυα διανομής (Leroy 
Merlin). - Τρόφιμα (Danone, Délifrance, Groupe-Bel). 
- Ασφάλειες (AXA, Groupama, CNP, Credit Agricole Life, 
Bureau Veritas Greece). - Τουρισμός (Accor, Club Med). 
Την τελευταία δεκαετία οι γαλλικές επενδύσεις στην Ελλά-
δα κατευθύνονται κυρίως στην ενέργεια (ηλεκτρισμός και 
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας). Όμως η δραστηριοποίηση 
των γαλλικών εταιρειών επεκτείνεται και σε άλλους τομείς 
(κλάδος τροφίμων και ποτών, τομέας παροχής υπηρεσι-
ών, ασφαλιστικές εταιρείες, δίκτυα διανομής, τουριστικές 
επιχειρήσεις) κα. Από τις ηγέτιδες γαλλικές επιχειρήσεις 
στον τομέα της βιομηχανίας στην Ελλάδα είναι η Lafarge, 
η οποία εισήλθε στην ελληνική αγορά τσιμέντου το 2001 
εξαγοράζοντας την ΑΓΕΤ Ηρακλής. Επίσης, υπό την κατο-
χή της βρίσκονται πολλές θυγατρικές εταιρείες ανά την 
Ελλάδα όπως οι εταιρείες ΛΑΒΑ, Lafarge Beton, Σταθμοί 
Αιγαίου, Λατομεία Μαράθου, ΑΝΕΗ, ΕΒΙΕΣΚ, οι ναυτικές 
εταιρείες Α. Χατζηκυριάκος, Γ. Χατζηκυριάκος, Δύστος, 
η ναυτιλιακή εταιρεία Διακίνησης Τσιμέντου Μέσης 
Ανατολής, η εταιρεία ΕΔΑΚΕ και η εταιρεία Περικλής. Η 
Michelin στην Ελλάδα αποτελεί μία από τις πιο γνωστές 
πολυεθνικές εταιρίες και έχει πολυετή παρουσία στο χώρο 
της εμπορίας του ελαστικού. Η εταιρεία δραστηριοποιείται 
στην Ελλάδα στην εμπορία ελαστικών για αυτοκίνητα, 
φορτηγά, μοτοσικλέτες, αγροτικά καθώς και βιομηχανικά 
- χωματουργικά οχήματα. Τα ελαστικά της εταιρείας είναι 
διαθέσιμα μέσω δικτύου καταστημάτων ανά την Ελλάδα. 
S & B: To 2014 η S&B Βιομηχανικά Ορυκτά - πρώην Βα-
ρυτίνη - πέρασε υπό τον έλεγχο του γαλλικού μεταλλευ-
τικού ομίλου Imerys έναντι τιμήματος που συνδυαστικά 
(μετρητά, ανάληψη μετοχών και δικαιώματα μετόχων 
μειοψηφίας) ξεπέρασε τα 700 εκατ. ευρώ. Τα προϊόντα 
της (μπετονίτης και περλίτης) χρησιμοποιούνται στη χα-
λυβουργία, στις κατασκευές, στη μεταλλουργία και στη 
γεωργία. Περίπου το 90% των εσόδων της προέρχεται 
από το εξωτερικό.
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Η Nexans ΕΛΛΑΣ κατασκευάζει καλώδια ισχύος και τη-
λεπικοινωνιών στην Ελλάδα από το 1974. Η εταιρεία 
παράγει ηλεκτρικά καλώδια χαμηλής, μέσης και υψηλής 
τάσης, καλώδια τηλεπικοινωνιών από χαλκό και οπτικές 
ίνες, εναέριους αγωγούς από χαλκό, αλουμίνιο και κρά-
ματα αλουμινίου. Επιπλέον, η εταιρεία παράγει καλώδια 
και σύρματα για βιομηχανικές εφαρμογές, καλώδια μη-
χανημάτων, καλώδια για εγκαταστάσεις πετρελαίου και 
αερίου, καλώδια για μεταφορές, φωτοβολταϊκά συστή-
ματα και σταθμούς αιολικής ενέργειας, καθώς και χερσαία 
και υποβρύχια καλώδια οπτικών ινών. Το εργοστάσιο 
βρίσκεται στη Λαμία (Αγία Μαρίνα) και αποτελεί κινητή-
ρια δύναμη ανάπτυξης όλης της περιοχής. Η Safran είναι 
εταιρεία υψηλής τεχνολογίας, με έδρα την Αθήνα, η οποία 
ειδικεύεται στην αεροναυτική άμυνα και ασφάλεια. Με δι-
εθνή δραστηριότητα, απασχολεί σχεδόν 66.500 υπαλλή-
λους παγκοσμίως, ενώ σημείωσε 15,8 δισ. εκατομμύρια 
ευρώ πωλήσεις το 2016. Στον τομέα της αυτοκινητοβι-
ομηχανίας, oι γαλλικές Peugeot και Renault κατέχουν 
σημαντική παρουσία στην Ελλάδα με σημεία διανομής 
και πώλησης άνω των 50 σε όλη την ελληνική επικράτεια. 
Η Peugeot Ελλάδος εκπροσωπείται από το 2014 από τον 
Όμιλο Συγγελίδη και έχει αναλάβει και προμήθειες οχημά-
των (ασθενοφόρα). Η Renault έχει παρουσία στην Ελλάδα 
από το 1976. Η αποκλειστική εισαγωγή και διάθεση των 
αυτοκινήτων και ανταλλακτικών Renault και Dacia στην 
Ελλάδα έχει ανατεθεί από την αυτοκινητοβιομηχανία της 
Renault, στην εταιρεία του κ. Β.Ν. Θεοχαράκη. Σημαντική 
είναι η παρουσία μεγάλων γαλλικών εταιρειών στο χώρο 
της ενέργειας που έχουν επενδύσει στην Ελλάδα, είτε σε 
συνεργασία με ελληνικές επιχειρήσεις είτε αυτόνομα. Κο-
ρυφαία κοινοπραξία είναι αυτή του Ομίλου «Ήρων» που 
δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διάθεση ενέργειας 
από φυσικό αέριο - με δύο ιδιόκτητα εργοστάσια παραγω-
γής ισχύος 600MW που μπορούν να τροφοδοτήσουν έως 
και 1 εκατ. νοικοκυριά. Ο ΗΡΩΝ ιδρύθηκε από τον Όμιλο 
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, ο οποίος κατέχει ηγετική θέση στον τομέα της 
παραγωγής ενέργειας από συμβατικές και Ανανεώσιμες 
Πηγές (ΑΠΕ) στην Ελλάδα και διεθνώς. Το 2009 εισήλθε 
στη μετοχική σύνθεση η ENGIE (πρώην GDF Suez), ο μεγα-
λύτερος ανεξάρτητος παραγωγός και προμηθευτής ηλε-
κτρικής ενέργειας στον κόσμο. Επιπλέον, το Μάρτιο του 
2014, ολοκληρώθηκε επιτυχώς η είσοδος και της QATAR 
PETROLEUM (μέσω της εταιρείας QPI GAS & POWER OPC), 
μίας ακόμη παγκόσμιας ηγετικής δύναμης στον ενεργεια-
κό χάρτη, στο μετοχικό κεφάλαιο του σταθμού ηλεκτρο-
παραγωγής ΗΡΩΝ ΙΙ. Αξιόλογη είναι και η παρουσία της 
εταιρείας Schneider Electric στην Ελλάδα που εκτείνεται 
πέραν των 45 ετών, με προϊόντα, εξοπλισμούς και υπη-
ρεσίες που συνθέτουν λύσεις για τις αγορές της ενέργειας, 

των έργων υποδομής, των κτηρίων και των κέντρων 
δεδομένων. Η εταιρεία διαθέτει ιδιόκτητο εργοστάσιο 
παραγωγής μετασχηματιστών στα Οινόφυτα και κέντρα 
λιανικών πωλήσεων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, απασχολώ-
ντας συνολικά 220 εργαζόμενους. Επιπλέον, στην εν λόγω 
εταιρεία λειτουργεί και Κέντρο Εξυπηρέτησης & Κέντρο 
Εκπαίδευσης Πελατών. Επιπλέον, στον ενεργειακό τομέα 
δραστηριοποιούνται οι κάτωθι εταιρείες: Engie Hellas 
(ανήκει στη GDF Suez Energy Services), η οποία δραστη-
ριοποιείται στο χώρο των ενεργειακών υπηρεσιών και 
της τεχνικής συντήρησης, απασχολεί 140 εργαζομένους 
και παρουσίασε έσοδα 8,2 εκατ. ευρώ το 2015. DCNS, η 
οποία δραστηριοποιείται στον τομέα της ναυτικής άμυνας 
και της ενέργειας. Τέλος, η εταιρεία TOTAL Hellas διατηρεί 
πρατήρια λιανικής και χονδρικής πώλησης καυσίμων και 
λιπαντικών στην Ελλάδα, ενώ ταυτόχρονα μετέχει στην 
κοινοπραξία ΕΛΠΕ-TOTAL-EDISON για την παραχώρηση 
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθρά-
κων στις θαλάσσιες περιοχές του Ιονίου (οικόπεδο 2). Στον 
τομέα υψηλής τεχνολογίας η εταιρεία Thales έχει παρου-
σία στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια και απασχολεί 49 ερ-
γαζόμενους. Αντικείμενο της εταιρείας είναι ο εξοπλισμός 
υψηλής τεχνολογίας, οι μηχανικές δεξιότητες, η διαχείριση 
προγράμματος, η τεχνική υποστήριξη και η συντήρηση. 
Ως προς τον τομέα των μεταφορών, η Vinci είναι η μεγα-
λύτερη διεθνώς γαλλική κατασκευαστική εταιρία, με ισχυ-
ρή και διαρκή παρουσία στην Ελλάδα στον επιχειρηματικό 
τομέα και στη δημιουργία σημαντικών υποδομών. Ο όμι-
λος έχει 6 εταιρείες που διαχειρίζονται την εκμετάλλευση 
έργων, των οποίων είναι παραχωρησιούχος. Σε αυτά συ-
γκαταλέγονται η καλωδιωτή γέφυρα του Ρίου-Αντιρρίου, 
η Ολυμπία Οδός και ο Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου. Επίσης, 
συμμετέχει στην κατασκευή των αυτοκινητοδρόμων Πα-
τρών-Κορίνθου, Ιονίας Οδού και Αθηνών-Θεσσαλονίκης 
στο σημείο του Μαλιακού. Η εταιρεία CMA CGM αποτελεί 
μια από τις πιο καταξιωμένες δυνάμεις στο χώρο των θα-
λάσσιων μεταφορών στη χώρα μας προσεγγίζοντας τους 
λιμένες του Πειραιά και της Θεσσαλονίκης. Με γραφεία 
στις δυο ανωτέρω πόλεις και εξειδικευμένο προσωπικό 
50 ατόμων, εξυπηρετεί σήμερα πάνω από 3.000 Έλληνες 
εισαγωγείς και εξαγωγείς. Η Geodis Calberson Hellas απο-
τελεί θυγατρική εταιρεία του ομίλου GEODIS στην Ελλάδα, 
ενός από τους πρωτοπόρους στην Ευρώπη σε θέματα με-
ταφορών και logistics. Η εν λόγω εταιρεία προσφέρει ολο-
κληρωμένες λύσεις στη διαχείριση της παραγγελίας (πα-
ραλαβή, αποθήκευση εμπορευμάτων κλπ.) στους πελάτες 
της που επιθυμούν να αναπτύξουν τις δραστηριότητές 
τους στην Ελλάδα. Διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους στην 
Αθήνα και την Θεσσαλονίκη ενώ απασχολεί 50 άτομα. Η 
εταιρεία Alstom Transport S.A, θυγατρική του γαλλικού 

Ομίλου δραστηριοποιείται στην Ελλάδα, αναλαμβάνοντας 
πανελλαδικά έργα, ενώ τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας 
βρίσκονται στην Αθήνα. Στον τομέα των καταναλωτικών 
προϊόντων, τα προϊόντα της L΄Oreal πρωτοεμφανίστη-
καν στην ελληνική αγορά στα μέσα της δεκαετίας του 
‘30. Η πρώτη θυγατρική ιδρύθηκε το 1970 και το 1971 
λειτούργησε ένα πρότυπο για την εποχή του εργοστάσιο 
που συνέχισε να παράγει μέχρι το 1999, οπότε και κατα-
στράφηκε από το σεισμό. Η κύρια θυγατρική του Ομίλου, 
η L’OREAL HELLAS, με τζίρο πάνω από 190 εκατ. ευρώ και 
με μερίδιο αγοράς άνω του 30% απασχολεί περισσότερα 
από 700 άτομα. Η εταιρεία Baccarat αποτελεί διεθνή όμι-
λο με αντικείμενό τα ανδρικά και γυναικεία κοσμήματα, 
όπως επίσης και τα κρυστάλλινα είδη πολυτελείας για τον 
εξοπλισμό σπιτιού. Στην Ελλάδα έχει ένα υποκατάστημα 
στην Αθήνα, ενώ τα προϊόντα του ομίλου διατίθενται σε 
10 ακόμα καταστήματα ανά την Ελλάδα. Το εργοστάσιο 
της BIC στην Ελλάδα βρίσκεται στην Άνοιξη Αττικής, όπου 
σχεδιάζεται, βιομηχανοποιείται και παράγεται το 70% 
των ξυριστικών BIC που κυκλοφορούν σε όλο τον κόσμο. 
Η BIC-ΒΙΟΛΕΞ δημιουργήθηκε από την εξαγορά της ΒΙΟ-
ΛΕΞ που ιδρύθηκε το 1952 και το 1973 σχεδίασε το πρώτο 
απορριπτόμενο ξυριστικό μιας χρήσεως στον κόσμο. Το 
1974 η ΒΙΟΛΕΞ συνενώνει τις δυνάμεις της με τον γαλλι-
κό όμιλο BIC, και μετονομάζεται σε BIC-ΒΙΟΛΕΞ, με έδρα 
την Αθήνα. Η εταιρεία Hermès είναι γνωστή στον τομέα 
της πολυτελούς ένδυσης, υπόδησης και κοσμημάτων. 
Στην Ελλάδα διατηρεί ένα υποκατάστημα στην Αθήνα. 
Το Groupe SEB είναι κατασκευαστής μικροσυσκευών και 
οικιακού εξοπλισμού και έχει παρουσία σε περισσότερες 
από 120 χώρες. Στην Ελλάδα προϊόντα της εταιρείας 
βρίσκονται σε όλα τα καταστήματα που εμπορεύονται 
αντίστοιχα προϊόντα. Η εταιρεία Parfums Christian Dior 
Hellas, διαθέτει ένα κεντρικό υποκατάστημα στην Αθήνα, 
ενώ προϊόντα της εταιρείας βρίσκονται σε όλα τα μεγάλα 
εμπορικά καταστήματα. Αναφορικά με τις γαλλικές επεν-
δύσεις στη φαρμακοβιομηχανία, η Sanofi-Aventis AEBE, 
μια από τις κορυφαίες φαρμακευτικές εταιρείες στον κό-
σμο, με ηγετική θέση στην Ευρώπη και την Ελλάδα, έχει 
τα κεντρικά γραφεία της στην Αθήνα, ενώ υπάρχει κέ-
ντρο επιστημονικής ενημέρωσης και στη Θεσσαλονίκη. H 
Pierre Fabre Farmaka Α.Ε ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1996, 
με έδρα την Αθήνα και εμπορεύεται με επιτυχία φαρμα-
κευτικά σκευάσματα και καλλυντικά. Η BioMérieux SA, 
τμήμα του Ομίλου Mérieux Alliance δραστηριοποιείται σε 
ένα ολοκληρωμένο εύρος υπηρεσιών υγείας: πρόγνωση, 
διάγνωση, θεραπεία και κλινική παρακολούθηση και στην 
Ελλάδα διαθέτει ένα υποκατάστημα με έδρα την Αθήνα.

ΤΙ ΦΕΡΝΕΙ Η ΕπΙΣΚΕψΗ ΤΟύ γΑΛΛΟύ πΡΟΕδΡΟύ Ε. ΜΑΚΡΟΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ γΙΑ ΕπΕΝδύΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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Η Leroy Merlin Ελλάδας δραστηριοποιείται στον τομέα 
των δικτύων διανομής από τον Ιούνιο 2005 και ειδικεύ-
εται στις ιδιοκατασκευές και τη διακόσμηση σπιτιού και 
κήπου. Διαθέτει πέντε ιδιόκτητα υποκαταστήματα στην 
Αθήνα (τρία), στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα. Ως προς 
τον τομέα των τροφίμων και ποτών, η Danone, η ηγέτι-
δα εταιρία σε γαλακτοκομικά προϊόντα στον κόσμο έχει 
ιδρύσει στην Ελλάδα τις εταιρίες Danone Γαλακτοκομικά 
Προϊόντα Α.Ε. και την Numil Hellas Α.Ε (προϊόντα βρεφι-
κής διατροφής).
Η Délifrance, θυγατρική της Nutrixo, στο χώρο της αλευ-
ροβιομηχανίας και των αρτοσκευασμάτων, έχει συμπε-
ριλάβει στην εμπορική της δραστηριότητα στην Ευρώπη 
και την Ελλάδα με τη λειτουργία ενός δικτύου συνεργα-
τών με έδρα την Αθήνα υπό την επωνυμία της εταιρίας. 
Η βιομηχανία Groupe-Bel εξειδικεύεται στην παραγωγή 
και εμπορία τυροκομικών προϊόντων και δραστηριοποι-
είται στην Ελλάδα με την εταιρία Fromageries Bel Hellas 
Α.Ε Γαλακτοκομικών και Τυροκομικών Προϊόντων. Οι 
σημαντικότερες γαλλικές ασφαλιστικές εταιρείες με πα-
ρουσία στην Ελλάδα είναι: ο όμιλος AXA με ταυτώνυμη 
εταιρεία για παροχές γενικών ασφαλιστικών υπηρεσιών, 
ο όμιλος Groupama που δραστηριοποιείται από το 2007 
υπό την επωνυμία Groupama Phoenix Asfalistiki για 
παροχή ασφαλιστικών υπηρεσιών (κυρίως στους τομείς 
της αυτοκίνησης και της υγείας), η CNP Ασφαλιστική που 
δραστηριοποιείται στον τομέα της ασφάλισης ακινήτων 
και η Credit Agricole Life, η οποία δραστηριοποιείται στο 
χώρο των ασφαλίσεων ζωής από το 2001. Με την επω-
νυμία Εμπορική Ζωής, ιδρύθηκε ως κοινοπραξία μεταξύ 
του Ομίλου της Crédit Agricole S. A., της ασφαλιστικής 
της εταιρίας Predica και της πρώην Εμπορικής Τράπεζας. 
Επιπλέον, η εταιρεία Bureau Veritas Greece εξειδικεύεται 
σε υπηρεσίας πιστοποίησης ποιότητας (νηογνώμονας) και 
εδρεύει στον Πειραιά. Οι γαλλικές επιχειρήσεις με επενδύ-
σεις στην Ελλάδα στον τουριστικό τομέα είναι: α) η Accor 
hotels που δραστηριοποιείται στην Αθήνα με δυο ξενοδο-
χειακές εγκαταστάσεις (Novotel Athens και Sofitel Athens 
Airport), ενώ άνοιξε μία ακόμα ξενοδοχειακή μονάδα στο 
Ηράκλειο Κρήτης (ibis Styles Heraklion Center) και β) η 
γαλλο-κινεζική Club Med με ξενοδοχειακές εγκαταστάσεις 
στην Εύβοια. Στον τραπεζικό τομέα, εμφανίστηκε έντονη 
μείωση των γαλλικών επενδύσεων το 2012, με χαρα-
κτηριστική περίπτωση αυτή της πώλησης μεριδίου που 
διέθετε η Société Générale στη Γενική Τράπεζα (50,1%) 
στον Όμιλο Πειραιώς και της μεταβίβασης του συνόλου 
του μετοχικού κεφαλαίου της Εμπορικής που διατηρούσε 
η Credit Agricole στην Alpha Bank.  Ο όμιλος της Credit 
Agricole συμμετέχει στο μετοχικό κεφάλαιο της Alpha 
Bank με ποσοστό 0,44%, μετά τη μετατροπή ομολογιών 
της τράπεζας σε μετοχές, λόγω δανείου που εξέδωσε η 

Alpha το 2013. Επιπλέον, ως παράδειγμα γαλλικών απο-
επενδύσεων στη χώρα μας αναφέρεται η συρρίκνωση 
κατά το εν πέμπτο της γαλλικής αλυσίδας στεγνοκαθαρι-
στηρίων «5 à Sec», που το 2009 διέθετε πάνω από 100 κα-
ταστήματα, εκ των οποίων διατηρεί σήμερα μόνον τα 25.
- Οι Ελληνικές επενδύσεις στη γαλλία. Οι ελληνικές 
επενδύσεις στη Γαλλία, σύμφωνα με στοιχεία της Τράπε-
ζας της Ελλάδος εμφανίζουν συνεχή μείωση από το 2001, 
οπότε και ανέρχονταν σε 81,2 εκατ. ευρώ. Παρατηρήθηκε 
δηλαδή μία διαρκής μείωση των επενδυτικών ροών, η 
οποία σε ποσοστιαία βάση θα μπορούσε να χαρακτηρι-
σθεί σημαντική: το 2003 (64,1 εκατ. ευρώ), το 2006 (49,4 
εκατ. ευρώ), το 2010 (34,5 εκατ. ευρώ), ενώ παρατηρή-
θηκε μία μικρή αύξηση από το 2012 (17,1 εκατ. ευρώ) ως 
και το 2014 (23 εκατ. ευρώ). To 2015 οι ελληνικές άμεσες 
επενδύσεις στη Γαλλία ανήλθαν σε 19,8 εκατ. ευρώ. Οι 
επενδύσεις ελληνικών εταιρειών στη Γαλλία κατευθύνο-
νται αμιγώς στην πραγματική οικονομία της χώρας και 
οι σημαντικότερες εξ αυτών έχουν πραγματοποιηθεί - κυ-
ρίως μέσω θυγατρικών εταιρειών - στους κάτωθι τομείς 
από τις εταιρείες:
- δομικά υλικά και βιομηχανικά προϊόντα. Ο Όμι-
λος Χαλκόρ αναπτύσσεται ισχυρότερα στη γαλλική αγορά 
μετά την ενσωμάτωση στις εμπορικές του δραστηριότητες 
του τομέα χαλκού της εταιρίας Reynolds European SA το 
Φεβρουάριο 2015. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της 
στρατηγικής επένδυσης που πραγματοποίησε ο μητρι-
κός Όμιλος Viohalco στην εταιρία Reynolds European 
SA με την εξαγορά των εμπορικών δραστηριοτήτων και 
του δικτύου διανομής της τελευταίας και την ίδρυση της 
Reynolds Cuivre SA, ως νέας θυγατρικής του Ομίλου. 
Η εταιρεία Πλαστικά Κρήτης το 2006 συγχώνευσε δύο 
γαλλικές εταιρείες, τις Producteurs Agricole και Polyane 
Prolen (Deltatex) σε μια νέα εταιρεία, την AGRIPOLYANE. 
Η εταιρεία αυτή είναι κορυφαία παραγωγός προστατευ-
τικών μεμβρανών στη Γαλλία, ενώ παράλληλα εξάγει τα 
προϊόντα της σε διάφορες χώρες ανά τον κόσμο.
Η εταιρεία πλαστικών Lariplast κατασκεύασε το 2011 την 
2η παραγωγική μονάδα της στην Γαλλία και το 2013 ξεκί-
νησε τη λειτουργία της, με συνολική έκταση 9.000 τετρ. 
μέτρα (παραγωγή, αποθηκευτικοί χώροι, γραφεία) και 
5.000 τετρ. μέτρα κτιριακές εγκαταστάσεις. Το εργοστάσιο 
βρίσκεται 145 χλμ Βόρεια του Παρισιού στα Γαλλο-Βελ-
γικά σύνορα στην πόλη Marle, της περιφέρειας Picardie. 
Ο όμιλος εταιρειών Μαΐλης το 1999 εξαγόρασε μια μικρή 
γαλλική εταιρεία στην ευρύτερη περιοχή των Παρισίων 
που εξειδικεύεται στο χονδρεμπόριο βιομηχανικού εξο-
πλισμού.
- ύπηρεσίες τουρισμού: Το 1993 ο Όμιλος Κυριακού-
λη συμμετείχε στη σύσταση της γαλλικής εταιρείας SARL 
VENT PORTANT, με ποσοστό 66,67%. Η τελευταία, το 1999 

εξαγόρασε τη γαλλική εταιρεία SARL POINT D’AMURE, 
η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο του θαλάσσιου 
τουρισμού στη Γαλλία. Η εξαγορασθείσα εταιρεία μετο-
νομάστηκε σε SARL KIRIACOULIS POINT D’AMURE VENT 
PORTANT. Η εταιρεία Cocomat συμμετέχει σε 4 ξενοδοχεία 
στη Γαλλία. Επιπλέον, διαθέτει ένα σημείο πώλησης μέσα 
στο πολυκατάστημα BHV κι ένα κατάστημα στο Παρίσι.
- Φάρμακα και καλλυντικά. Lavipharm- ερευνη-
τικά εργαστήρια: το 1989 ο Όμιλος επιχειρήσεων Λα-
βίδα ιδρύει την εταιρεία Laboratoires Lavipharm στο 
Παρίσι. Tο 1992 ίδρυσε κοινοπραξίες με τη Synthélabo 
(Synthélabo -Lavipharm) και τη L’Oreal Cosmetique 
Active (Lavicosmetica). Το 1995 κυκλοφόρησε στην αγο-
ρά της Γαλλίας το διαδερμικό σύστημα νιτρογλυκερίνης 
και το 1997 το επιδερμικό σύστημα κατά της ακμής ιδίας 
έρευνας και ανάπτυξης της Lavipharm, από τη L’Oreal, σε 
40 χώρες. Το 2000 η Lavipharm προχώρησε στην εξαγο-
ρά της Hitex. Η εταιρεία Gerolymatos International δια-
θέτει από το 2007 στη Γαλλία ιδιόκτητο εργαστήριο ερευ-
νών Laboratoire AIM. Ο ελληνικός Όμιλος Famar το 2001 
εξαγόρασε τα εργοστάσια της Novartis στην Ορλεάνη και 
της Aventis στη Νορμανδία, το 2002 το κέντρο διανομής 
Sephora στο Boigny και το 2004 τη μονάδα παραγωγής 
της Aventis στο Saint Genis Laval. Το 2005 ιδρύθηκε έδρα 
της Famar στο Παρίσι.  Η εταιρεία ΚΟΡΡΕΣ διαθέτει τα προ-
ϊόντα της σε 30 χώρες, με παρουσία σε περισσότερα από 
4.700 σημεία διανομής και σε πάνω από 8.000 φαρμα-
κεία. Στη Γαλλία διαθέτει τρία καταστήματα, εκ των οποί-
ων ένα στο Παρίσι. Επιπλέον, έχει παρουσία στα πολυκα-
ταστήματα Monoprix, Le Bon Marche και Monop Beaute. 
Τέλος, τα προϊόντα της πωλούνται μέσω διαδικτύου και σε 
περισσότερα από 80 φαρμακεία σε όλη τη Γαλλία.
ύπηρεσίες και λοιπή παρουσία ελληνικών εται-
ρειών στην αγορά της γαλλίας
Η εταιρεία ΣΤΕΛΜΑ Α.Τ.Ε. στη Γαλλία ανέλαβε το έργο 
συντήρησης του Πύργου του Άιφελ. Επιπρόσθετα, οι δρα-
στηριότητες της STELMA T.S.A. αφορούν εργασίες αντι-
σκωριακής προστασίας (αμμοβολές - βαφές & συγκολ-
λήσεις) σε νεότευκτα πλοία (Queen Mary II, MSC Musica, 
MSc Poesia, NCL F3 κτλ) που ναυπηγούνται στο γαλλικό 
ναυπηγείο STX France S.A, ένα από τα μεγαλύτερα ναυπη-
γεία της Ευρώπης. ‘Αλλοι σημαντικοί πελάτες της εταιρεί-
ας στην Γαλλία είναι οι εταιρείες DCNS, ALSTOM MARINE 
S.A., GRAND PORT MARITIME DE NANTES, VEDETTES DE 
PARIS, MECASOUD SAS και FORCLUM. Σε μικρότερη κλί-
μακα η ΣΤΕΛΜΑ έχει αναλάβει έργα ειδικών βαφών σε 
μικρό ναυπηγείο της Δουνκέρκης στη Γαλλία.
Η εταιρεία ελληνικών συμφερόντων Autovision δραστη-
ριοποιείται στον έλεγχο οχημάτων, με περισσότερα από 
1.000 κέντρα ελέγχου οχημάτων στη Γαλλία κ.α 
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Την αυλαία για την εφαρμογή του νέου συστήματος κινητι-
κότητας στο Δημόσιο ανοίγει το υπουργείο Διοικητικής Ανα-
συγκρότησης, καθώς ζητεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
δημόσιας διοίκησης τα αιτήματά τους για κάλυψη θέσεων με 
μετάταξη ή απόσπαση. Τα αιτήματα θα πρέπει να αποσταλούν 
το αργότερο έως τις 15 Σεπτεμβρίου στην Κεντρική Επιτροπή 
Κινητικότητας, που έχει συσταθεί στο υπουργείο, με κύρια απο-
στολή τον συντονισμό και την επίβλεψη του νέου συστήματος. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε εγκύκλιο της αρμόδιας υπουργού 
Όλγας Γεροβασίλη υπενθυμίζεται ότι απαραίτητες προϋπο-
θέσεις για τη συμμετοχή των φορέων στο Ενιαίο Σύστημα 
Κινητικότητας είναι η έκδοση οργανογραμμάτων κατόπιν αξι-
ολόγησης των δομών τους, όπου απαιτείται, και η αντίστοιχη 

κατάρτιση περιγραμμάτων θέσεων εργασίας. Ακολούθως, τα 
στοιχεία θα πρέπει να καταχωρηθούν μαζί με την κατανομή 
θέσεων ανά οργανική μονάδα στο ψηφιακό Οργανόγραμμα, 
που αποτελεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων όπου αποτυ-
πώνονται η διάρθρωση και η στελέχωση όλων των φορέων 
του Δημοσίου. Επειδή πρόκειται για την παρθενική εφαρμογή 
της νέας κινητικότητας, η εγκύκλιος δίνει προθεσμία έως τις 9 
Οκτωβρίου για την υλοποίηση των παραπάνω προϋποθέσε-
ων. Τα αιτήματα για μετάταξη συνοδεύονται από έκθεση σχετι-
κά με το υπηρετούν προσωπικό, τις εκτιμώμενες αποχωρήσεις 
λόγω συνταξιοδότησης και τις τυχόν τρέχουσες διαδικασίες 
προσλήψεων ή μετατάξεων. Σχετικά με τις αποσπάσεις, για 
τις οποίες δεν απαιτείται η ύπαρξη κενής οργανικής θέσης, τα 

αιτήματα θα πρέπει να είναι αιτιολογημένα, όσον αφορά το σο-
βαρό και επείγοντα χαρακτήρα των υπηρεσιακών αναγκών. 
Στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας υπάγονται οι πολιτικοί 
διοικητικοί υπάλληλοι, μόνιμοι και με σχέση εργασίας ιδιωτι-
κού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπηρετούν σε υπηρεσίες, 
κεντρικές και περιφερειακές, του Δημοσίου, των Ανεξάρτητων 
Αρχών, των ΟΤΑ α  ́και β  ́βαθμού και των ΝΠΔΔ, καθώς και 
όσων ΝΠΙΔ ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση. Εξαιρούνται οι 
δικαστικοί υπάλληλοι, οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, το ιατρικό 
και νοσηλευτικό προσωπικό του ΕΣΥ και του ΕΚΑΒ, (εκτός από 
τους διοικητικούς υπαλλήλους), καθώς και οι εκπαιδευτικοί 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εκτός κι αν 
αποδεσμευθούν από την άσκηση εκπαιδευτικών καθηκόντων.

ΑΡχΙζΕΙ Η ΕΦΑΡΜΟγΗ ΤΟύ ΝΕΟύ ΣύΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ δΗΜΟΣΙΟ

Προσέγγιση και έγκριση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και 
των Σχεδίων Διαχείρισης για τις περιοχές του Δικτύου Natura 
2000, από κοινού, μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος 
και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, ζητά ο πρόεδρος 
της ΚΕΔΕ, Γιώργος Πατούλης και για τον σκοπό αυτό ζήτησε 
από τον αρμόδιο υπουργό, Γιώργο Σταθάκη, να ορίσει άμεσα 

συνάντησή τους. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Πατούλης 
απέστειλε σχετική επιστολή σήμερα στον κ. Σταθάκη, στην 
οποία τονίζει ότι η συνάντηση κρίνεται αναγκαία, προκειμέ-
νου να μεγιστοποιηθεί η αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά 
στο Χωρικό Σχεδιασμό και την Βιώσιμη Ανάπτυξη, αλλά και 
για να ελαχιστοποιηθούν οι απαιτούμενοι οικονομικοί πόροι 

για την εκπόνηση πολλαπλών μελετών και οι χρόνοι διαδοχι-
κών εγκρίσεων. Ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισημαίνει ακόμη, ότι 
«οι περιοχές του Δικτύου Natura 2000 καλύπτουν το 1/3 της 
χερσαίας χώρας, ενώ στο επίπεδο των Δήμων, σε πολλές πε-
ριπτώσεις, το ποσοστό αυτό υπερβαίνει το 50% και σε κάποιες 
περιπτώσεις το 100%».

ΚΟΙΝΗ δΙΑχΕΙΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ύπΕΝ, ΤΩΝ πΕΡΙΟχΩΝ ΤΟύ δΙΚΤύΟύ NaTura 2000, ζΗΤΑ Η ΚΕδΕ

Τη χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό των 
δράσεων πολιτικής προστασίας των Περιφερειών, αποφάσισε 
να ζητήσει η Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ). Το θέμα 
απασχόλησε τη σημερινή της συνεδρίαση, όπου ελήφθη η σχε-
τική απόφαση μετά από εισήγηση του περιφερειάρχη Ιονίων 

Νήσων, Θεόδωρου Γαλιατσάτου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο κ. Γαλιατσάτος τόνισε, ότι ενώ οι Περιφέρειες υποστηρίζουν 
ποικιλοτρόπως το επιχειρησιακό έργο του Πυροσβεστικού 
Σώματος -με υδροφόρες, μηχανήματα έργου, αλλά και καλύ-
πτοντας δαπάνες σίτισης ακόμη και καυσίμων- όχι μόνο δεν 

λαμβάνουν καμία χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπο-
λογισμό, αλλά είναι αβέβαιη η έγκριση αυτών των δαπανών 
από δικά τους έσοδα από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

ΝΑ χΡΗΜΑΤΟδΟΤΕΙ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΗΝ πΟΛΙΤΙΚΗ πΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ πΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ζΗΤΑ Η ΕΝπΕ

Έργο οδοποιίας σε δύο κεντρικούς οδικούς άξονες του Δήμου 
Περιστερίου, των λεωφόρων Θηβών και Κωνσταντινουπόλε-
ως, συνολικού προϋπολογισμού 1.9 εκατ. ευρώ, χρηματοδο-
τούμενο από την Περιφέρεια Αττικής, ενέκρινε, κατόπιν εισηγή-
σεως του αντιπεριφερειάρχη Σπύρου Τζόκα, το Περιφερειακό 

Συμβούλιο στην πρόσφατη συνεδρίασή του. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ το έργο αποκαθιστά σχεδόν στο σύνολό του, το κε-
ντρικό οδικό δίκτυο της πόλης, αναβαθμίζοντας σημαντικά την 
ποιότητα ζωής των πολιτών και την εμπορική κίνηση της πό-
λης, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Στις προβλεπό-

μενες εργασίες περιλαμβάνονται: χωματουργικές παρεμβάσεις 
με καθαιρέσεις κατεστραμμένων ρείθρων, κρασπέδων και ρα-
μπών και με τοπική εξυγίανση της υπόβασης, στα σημεία που 
απαιτείται, οδοστρωματώσεις και ασφαλτόστρωση.

ΕΡγΑ ΟδΟπΟΙΙΑΣ ΣΤΟ πΕΡΙΣΤΕΡΙ, ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η πΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Στο τέλος του 2018 αναμένεται να ολοκληρωθεί η προμήθεια 
του τροχαίου υλικού για το μετρό Θεσσαλονίκης σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα του έργου, ώστε ακολούθως να ξεκινήσει 
η δοκιμαστική λειτουργία τού συστήματος, το 2019, όπως επι-
σημαίνεται σε σημερινή ανακοίνωση της «Αττικό Μετρό ΑΕ». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο της διαδικασίας προμή-

θειας του τροχαίου υλικού, έχει σταλεί από την ιταλική εταιρεία 
που συμμετέχει στην ανάδοχο κοινοπραξία του έργου -και 
πρόκειται να εκτεθεί στην 82η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης 
(ΔΕΘ) - το πρώτο αυτόματο, χωρίς μηχανοδηγό, βαγόνι του 
Μετρό. Στο ειδικά διαμορφωμένο βαγόνι στη ΔΕΘ θα βρίσκο-
νται, κατά τη διάρκεια της 82ης ΔΕΘ, μηχανικοί και στελέχη της 

εταιρείας που θα ενημερώνουν τους πολίτες, ενώ θα υπάρχει 
διαθέσιμο οπτικοακουστικό και ενημερωτικό υλικό (βίντεο, 
φωτογραφίες, έντυπο φυλλάδιο) για την πρόοδο του έργου 
του μετρό.

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟύ 2018 ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η πΑΡΑδΟΣΗ ΤΩΝ ΒΑγΟΝΙΩΝ ΤΟύ ΜΕΤΡΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Προγραμματική Σύμβαση για έργα οδοποιίας, προϋπολογι-
σμού 1.499.033 ευρώ, στον Δήμο Παλλήνης, υπέγραψαν η 
περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο δήμαρχος, Αθανά-
σιος Ζούτσος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το έργο χρηματοδο-

τείται από την Περιφέρεια και αφορά την κατασκευή 24 οδών 
στις πολεοδομικές ενότητες «Βακαλόπουλο» και «Μπαλάνα». 
Περιλαμβάνει εργασίες χάραξης, διάνοιξης, διαμόρφωσης και 
ασφαλτόστρωσης επιλεγμένων οδών, καθώς και εκσκαφές 

που θα απαιτηθούν για την κατασκευή ή τη μεταφορά τμημά-
των του δικτύου ύδρευσης.

ΚΑΤΑΣΚΕύΗ 24 ΟδΩΝ ΣΤΟΝ δΗΜΟ πΑΛΛΗΝΗΣ
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Λιγότερα έσοδα σε σύγκριση με πέρυσι αναμένεται να ει-
σπράξει φέτος το Δημόσιο από τον φόρο εισοδήματος φυ-
σικών προσώπων. Βασική αιτία το γεγονός ότι τα ποσά των 
εισοδημάτων που δήλωσαν για το 2016 στην εφορία μι-
σθωτοί, συνταξιούχοι, ελεύθεροι επαγγελματίες και ιδιοκτή-
τες εκμισθούμενων ακινήτων ήταν μειωμένα σε σύγκριση 
με τα δηλωθέντα πέρυσι για το έτος 2015. Τη συρρίκνωση 
των φορολογητέων εισοδημάτων για τις πιο πολυπληθείς 
κατηγορίες φορολογουμένων φυσικών προσώπων αποτυ-
πώνει η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων των φετι-
νών φορολογικών δηλώσεων, την οποία ολοκλήρωσε πρό-
σφατα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία που προέρχονται από την επεξεργασία αυτή, 
οι μόνοι φορολογούμενοι οι οποίοι εμφανίζονται φέτος με 
αυξημένα ποσά δηλωθέντων εισοδημάτων είναι οι αγρότες. 
Συνολικά, το ποσό του εισοδήματος που δήλωσαν οι προα-
ναφερθείσες κατηγορίες φορολογουμένων ήταν φέτος μει-
ωμένο κατά 1,6 δισ. ευρώ. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει τις 
δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν στην ελληνική οικονομία 
τα μέτρα σκληρής λιτότητας όπως οι αυξήσεις φόρων και 
οι περικοπές συντάξεων τα οποία επιβάλλονται μέσω των 
μνημονίων. Επιβεβαιώνει δε για πολλοστή φορά αυτό που 
επισημαίνουν όσοι ανατίθενται στην εφαρμοζόμενη πολιτι-
κή των μνημονίων, ότι δηλαδή η υπερφορολόγηση και οι 
περικοπές εισοδημάτων προκαλούν περισσότερα προβλή-
ματα από αυτά που επιδιώκεται να επιλύσουν.
Από τη στατιστική επεξεργασία των στοιχείων των φετινών 
δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων 
προκύπτουν, συγκεκριμένα, τα εξής αποκαλυπτικά συμπε-
ράσματα:
1. Το συνολικό ποσό εισοδήματος που δήλωσαν ότι απέ-
κτησαν το 2016 οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι ανήλθε σε 
57,9 δισ. ευρώ, έναντι 58,75 δισ. ευρώ το 2015, δηλαδή 
μειώθηκε κατά 1,5% ή κατά 864 εκατ. ευρώ. Η μείωση 
αυτή αντανακλά την περαιτέρω συρρίκνωση του διαθέσι-
μου εισοδήματος των συγκεκριμένων φορολογουμένων η 
οποία... επετεύχθη με τις δημοσιονομικές και... «διαρθρω-
τικές μεταρρυθμίσεις» που επέβαλαν στους Έλληνες φορο-
λογούμενους η... αριστερή κυβέρνηση σε συνεργασία με το 
ΔΝΤ και τους λοιπούς δανειστές, μέσω του Μνημονίου III. 
Συγκεκριμένα, στη μείωση των δηλωθέντων εισοδημάτων 
των μισθωτών και των συνταξιούχων φαίνεται ότι συνέβα-
λαν:
 α) Τα εκτεταμένα φαινόμενα μη καταβολής δεδουλευμένων 
αποδοχών σε εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους στον 
ιδιωτικό τομέα, εξαιτίας της οικονομικής δυσπραγίας στην 

Η ΝΑύΤΕΜπΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1 - 5                                                      5/09/2017

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1 - 24                                                      5/09/2017

1,6 δΙΣ. ΛΙγΟΤΕΡΑ ΤΑ 
ΕΙΣΟδΗΜΑΤΑ ΤΟύ 2016

πΟΙΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΕχΟύΝ 
ΜΕγΑΛΗ ζΗΤΗΣΗ

οποία βρέθηκαν οι επιχειρηματίες-εργοδότες τους λόγω της 
σημαντικής μείωσης του τζίρου τους που προκάλεσαν: • η 
υπερφορολόγηση των ακαθαρίστων εσόδων τους με την 
επιβολή υπέρμετρων αυξήσεων στους συντελεστές του 
ΦΠΑ, στο πλαίσιο εφαρμογής του Μνημονίου III • η επιβο-
λή αυξήσεων στους συντελεστές φορολογίας εισοδήματος, 
στο πλαίσιο εφαρμογής του Μνημονίου III • το κλείσιμο της 
στρόφιγγας του δανεισμού από τις τράπεζες.
β) Οι σημαντικές περικοπές που επιβλήθηκαν στις επικουρι-
κές συντάξεις το 2016 στο πλαίσιο εφαρμογής του Μνημο-
νίου III.
2. Οι ιδιοκτήτες εκμισθούμενων ακινήτων δήλωσαν συνο-
λικά για το 2016 ποσό εισοδήματος 5,962 δισ. ευρώ προ-
ερχόμενο από ενοίκια, ενώ πέρυσι είχαν δηλώσει 6,083 
δισ. ευρώ από την ίδια πηγή. Το εισόδημά τους μειώθηκε 
δηλαδή κατά 121 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που δείχνει την πε-
ραιτέρω μείωση των εισπραττόμενων μισθωμάτων και την 
επανεμφάνιση του φαινομένου της αύξησης των ξενοίκια-
στων καταστημάτων.
3. Το συνολικό δηλωθέν εισόδημα των ελευθέρων επαγ-
γελματιών μειώθηκε το 2016 κατά 20% σε σύγκριση με 
το 2015. Οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι δήλωσαν για 
το 2016 (στις φορολογικές δηλώσεις του 2017) συνολικό 
ποσό εισοδημάτων ύψους 3,8 δισ. ευρώ, έναντι 4,7 δισ. 
ευρώ για το 2015 (σας φορολογικές δηλώσεις του 2016). 
Δήλωσαν δηλαδή φέτος εισοδήματα μειωμένα κατά 900 
εκατ. ευρώ. Η μείωση αυτή αποτυπώνει τις επιπτώσεις της 
υπερφορολόγησης αλλά και της εφαρμογής των επαχθών 
ρυθμίσεων της ασφαλιστικής «μεταρρύθμισης» του ν. 
4387/2016. Αποκαλύπτει συγκεκριμένα ότι το ύψος του 
συνολικού δηλωθέντος εισοδήματος από την πλευρά των 
αυτοαπασχολουμένων μειώθηκε αφενός λόγω της συρ-
ρίκνωσης των πωλήσεών τους την οποία προκάλεσαν οι 
υπεραυξήσεις των συντελεστών ΦΠΑ που επιβλήθηκαν την 
περίοδο 2015-2016, αφετέρου με σκοπό να αντιμετωπιστεί 
η σημαντική αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, την 
οποία προκαλεί ο ν. 4387/2016 που προβλέπει σύνδεση του 
ύψους των εισφορών με το δηλωθέν στο προηγούμενο έτος 
ετήσιο εισόδημα.
- Γιατί δήλωσαν περισσότερα οι αγρότες 
Η μόνη κατηγορία φορολογούμενων που φαίνεται να έχει 
δηλώσει αυξημένα εισοδήματα σε σύγκριση με πέρυσι είναι 
οι αγρότες. Οι εν λόγω φορολογούμενοι δήλωσαν φέτος 
για το 2016 συνολικό ποσό αγροτικών εισοδημάτων 1,547 
δισ. ευρώ, ενώ πέρυσι για το 2015 είχαν δηλώσει 1,258 δισ. 
ευρώ.
Η αύξηση αυτή οφείλεται στην εμφάνιση υψηλότερων εισο-
δημάτων από τους αγρότες επειδή φέτος για πρώτη φορά 
έπειτα από πολλά χρόνια εφαρμόστηκε και σ’ αυτούς αφο-
ρολόγητο όριο εισοδήματος και έτσι τους δόθηκε η δυνα-
τότητα να δηλώσουν υψηλότερο εισόδημα καταβάλλοντας 
μάλιστα λιγότερο φόρο.

Μπορεί ο μεγαλύτερος όγκος των ακινήτων της χώρας 
να παραμένει στα... αζήτητα, ωστόσο τους τελευταίους 
μήνες έχει αρχίσει να καταγράφεται έντονη κινητικότητα 
σε κάποια τμήματα της αγοράς, καθώς αρκετοί διαπι-
στώνουν σημαντικές αγοραστικές ευκαιρίες, παρά το μη 
φιλικό φορολογικό καθεστώς, αλλά και την ευάλωτη κα-
τάσταση της ελληνικής οικονομίας.
Σύμφωνα με τον κ. Μπάμπη Χαραλαμπόπουλο, πρώην 
πρόεδρο του ΕΛΙΕ (Ελληνικό Ινστιτούτο Εκτιμητικής) και 
επιστημονικό σύμβουλο της εταιρείας παροχής υπηρεσι-
ών ακινήτων Solum Property Solution, αυτή την περίοδο 
παρατηρείται σημαντικό αγοραστικό ενδιαφέρον για μία 
σειρά κατηγοριών ακινήτων, σε ένα σαφές δείγμα ότι οι 
συνθήκες έχουν αρχίσει να βελτιώνονται. Στον αντίποδα, 
η ζήτηση για την πλειονότητα των κατοικιών, καταστημά-
των και γραφείων της χώρας εξακολουθεί να είναι εξαιρε-
τικά χαμηλή, τη στιγμή μάλιστα που συνεχίζονται και οι 
μαζικές αποποιήσεις κληρονομιάς.
Σύμφωνα με τον κ. Χαραλαμπόπουλο, ένα μέρος της 
όψιμης αυτής ζήτησης που έχει αρχίσει να διαφαίνεται, 
εστιάζει σε ακίνητα που επωφελούνται από την άνοδο 
του τουρισμού. Ετσι, ζήτηση εκδηλώνεται για ξενοδοχεία 
σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές, όπως η Μύκονος, η 
Σαντορίνη, η Ρόδος, η Χαλκιδική και η Κρήτη, αλλά και 
για εξοχικές κατοικίες σε πολύ μειωμένες τιμές σε σχέση 
με τα επίπεδα που είχαν διαμορφωθεί πριν από την κρίση. 
Επίσης, αγοραστικό ενδιαφέρον από ξένους παρατηρείται 
για υπερπολυτελείς εξοχικές κατοικίες, ενώ ζήτηση εκδη-
λώνεται και για διαμερίσματα, τα οποία μπορούν να μι-
σθωθούν σε τουρίστες μέσω ηλεκτρονικών εφαρμογών. 
«Η τάση αυτή έχει δώσει σημαντική ώθηση στην αγορά 
ακινήτων που ενδιαφέρουν κυρίως τους τουρίστες, είτε 
αυτοί μεταβαίνουν στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη είτε 
στα νησιά. Ετσι, τα ακίνητα που βρίσκονται σε κατάλληλες 
θέσεις και διαθέτουν τα χαρακτηριστικά του μεγέθους και 
της ποιότητας κατασκευής επιτυγχάνουν πολύ καλύτερα 
ενοίκια σε σχέση με τα τρέχοντα της αγοράς.
Πολλοί είναι και οι επενδυτές που αγοράζουν ακίνητα 
και τα ανακαινίζουν με σκοπό την ενοικίαση μέσω των 
πλατφορμών αυτών», αναφέρει χαρακτηριστικά ο κ. 
Χαραλαμπόπουλος. Ζήτηση καταγράφεται εσχάτως και 
σε επιλεγμένα επαγγελματικά ακίνητα, κυρίως σε υψηλής 
ποιότητας κτίρια γραφείων και σε εμπορικά καταστήματα 
που βρίσκονται στους εμπορικότερους δρόμους, όπως 
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για παράδειγμα η Ερμού. Στο σημείο αυτό εντοπίζονται 
και οι μεγαλύτερες διαφορές, καθώς στα επαγγελματικά 
ακίνητα χαμηλών προδιαγραφών (π.χ. μεγάλης ηλικίας 
κατασκευές σε δευτερεύουσες περιοχές), η πτώση των τι-
μών ξεπερνά το 65%, ενώ η ζήτηση εξακολουθεί να είναι 
μηδαμινή. Στον αντίποδα, για παράδειγμα, στα γραφεία 
υψηλών προδιαγραφών, οι αξίες δεν έχουν υποχωρή-
σει πάνω από 35%, εμφανίζοντας αισθητά υψηλότερες 
«αντοχές» απέναντι στην κρίση.
Στην αγορά κατοικίας, μπορεί η πτώση να κινείται πέριξ 
του 40%-45% κατά μέσον όρο, ωστόσο και στην περί-
πτωση αυτή παρατηρείται σημαντική ανομοιομορφία, 
καθώς υπάρχουν περιπτώσεις ακινήτων, όπου αυτή είναι 
πολύ υψηλότερη.
Για παράδειγμα, όπως τονίζει ο κ. Χαραλαμπόπουλος, σε 
υποβαθμισμένες περιοχές για ακίνητα μεγάλης ηλικίας, 
έχουν γίνει πράξεις σε τιμές της τάξεως των 350 ευρώ/τ.μ. 
ή και λιγότερο. Μεγάλες μειώσεις αξιών έχουν επίσης υπο-
στεί τα πολύ μεγάλα διαμερίσματα σε μεσαίες και ακριβές 
περιοχές, όπως και τα πολύ παλιά.

ΑπΟ ΣΗΜΕΡΑ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ 
πΡΟγΡΑΜΜΑ ΤΟύ ΟΑΕδ γΙΑ 
10.000 πΡΟΣΛΗψΕΙΣ ΑΝΕΡγΩΝ

ΑΡχΙΣΑΝ ΟΙ ΚΑΘύΣΤΕΡΗΣΕΙΣ: 
ΤΟΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟ Η ύπΟδΟΣΗ 
ΤΩΝ 800 ΕΚΑΤ. ΕύΡΩ

ΕΛΕύΘΕΡΟΣ ΤύπΟΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 22                                                             5/09/2017

www.protothema.gr

Ξεκινάει σήμερα Τρίτη η υποβολή αιτήσεων για συμμετο-
χή στο νέο πρόγραμμα του Οργανισμού Απασχόλησης Ερ-
γατικού Δυναμικού για την απασχόληση 10.000 μακρο-
χρόνια ανέργων σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς 
του Δημοσίου, καθώς και επιχειρήσεων της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι 
άνεργοι ηλικίας 55-67 ετών, εγγεγραμμένοι στο μητρώο 
ανέργων του ΟΑΕΔ, για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 
δώδεκα μηνών.
Δικαιούχοι του προγράμματος είναι οι επιχειρήσεις, 
φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυ-
τός ορίζεται με το άρθρο 51 του Ν. 1892/1990 (Α’ 101) 
και οι επιχειρήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου 
και δεύτερου βαθμού (δήμων και περιφερειών) του Ν. 
3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστη-
ριότητα. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας 
επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε 
μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμή-
νου πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμ-
μετοχής στο πρόγραμμα. Η διάρκεια της επιχορήγησης 
ορίζεται στους δώδεκα μήνες με δυνατότητα επέκτασης 
για επιπλέον δώδεκα μήνες, ύστερα από αίτηση που θα 
υποβάλει η δικαιούχος επιχείρηση. Το ύψος της επιχορή-

γησης ορίζεται στο 50% του μηνιαίου μισθολογικού και 
μη μισθολογικού κόστους του ωφελουμένου με ανώτατο 
όριο τα 600 ευρώ μηνιαίως. Οι δικαιούχοι που διαθέτουν 
κωδικούς πρόσβασης στο πληροφοριακό σύστημα του 
ΟΑΕΔ και που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, 
εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις, υποβάλλουν ηλεκτρονι-
κά την αίτηση υπαγωγής -εντολή κενής θέσης- υπεύθυ-
νη δήλωση, η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα 
του Οργανισμού (www.oaed.gr) και την αποστέλλουν 
μέσω του συστήματος ηλεκτρονικών αιτήσεων (http://
ait.oaed.gr/) στο ΚΠΑ2, στην αρμοδιότητα του οποίου 
υπάγονται, επιλέγοντας από τη σχετική στήλη. Στην 
περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν είναι πιστοποιημένοι 
χρήστες στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θα πρέ-
πει να επισκεφτούν την Υπηρεσία ΚΠΑ2 στην αρμοδιό-
τητα της οποίας ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημά τους 
όπου θα προσληφθεί ο ωφελούμενος, προκειμένου να 
παραλάβουν κλειδάριθμο προσκομίζοντας το καταστα-
τικό επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή/
και εταιρική σύνθεσή της, καθώς και το ΑΦΜ της.
Η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να διενεργηθεί από νό-
μιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Στη συνέχεια θα υπο-
βάλουν ηλεκτρονική αίτηση για την υπαγωγή τους στο 
πρόγραμμα.

Τη μπάλα στην εξέδρα επιχειρούν να πετάξουν στο 
υπουργείο Οικονομικών αναφορικά με τις καθυστερή-
σεις για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων του κρά-
τους. Tην Δευτέρα αρμόδια στελέχη συνέδεαν τη δόση 
των 800 εκατ. ευρώ που δεν εγκρίθηκε στο χθεσινο-
βραδινό Euro Working Group (EWG) με την αποτίμηση 
που θα γίνει στις αρχές Οκτωβρίου με βάση την πορεία 
αποπληρωμής των υποχρεώσεων του κράτους.
Επισήμως όμως οι ανακοινώσεις του Eυρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) και οι δηλώσεις 
Ευρωπαίων αξιωματούχων ξεκαθάριζαν ήδη από το 
καλοκαίρι ότι η δόση θα είναι διαθέσιμη μετά την 1η 
Σεπτεμβρίου. Όπως ανάφερε χαρακτηριστικά η ανακοί-
νωση του ESM στις 7 Ιουλίου, λίγο πριν την εκταμίευση 
των πρώτων 7,7 από τα 8,5 δισ. ευρώ της δόσης, «μια 
επιπλέον εκταμίευση ύψους 800 εκατ. ευρώ για την πλη-
ρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών μπορεί να γίνει μετά την 
1η Σεπτεμβρίου υπό την προϋπόθεση ότι η Ελλάδα θα 
σημειώσει σημαντική πρόοδο για την εκκαθάριση των 

ληξιπρόθεσμων οφειλών».
Άρα από τον Ιούλιο όλοι ανέμεναν πως αν είχαν αποπλη-
ρωθεί ήδη ληξιπρόθεσμα και συντάξεις από τα πρώτα 800 
εκατ. ευρώ που εκταμιεύθηκαν γι αυτό το σκοπό (αλλά και 
από τους πόρους του Προϋπολογισμού) η κυβέρνηση θα 
μπορούσε να διεκδικήσει τη δόση. Φαίνεται ωστόσο ότι 
δεν βρισκόμαστε ακόμη σε αυτό το σημείο καθώς μετά 
το χθεσινό EWG στις Βρυξέλλες η δόση δεν εγκρίθηκε και 
σύμφωνα με το ΑΠΕ την ερχόμενη εβδομάδα η ελληνική 
πλευρά αναμένεται να στείλει κάποια επιπλέον στοιχεία 
σχετικά με τη μέχρι τώρα εκκαθάρισή τους.
Επιπλέον, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του υπουργεί-
ου Οικονομικών που δημοσιεύθηκαν χθες το βράδυ, παρά 
την εκταμίευση της πρώτης υπο-δόσης για τα ληξιπρόθε-
σμα τον Ιούλιο τα «φέσια» του Δημοσίου τον ίδιο μήνα 
όχι μόνο δεν μειώθηκαν αλλά αυξήθηκαν κατά 343 εκατ. 
ευρώ. Από αυτά η πλειοψηφία, περίπου 269 εκατ. ευρώ, 
αφορά κυρίως σε έμμεσες επιστροφές φόρων. 
Τριβές για εργασιακά και Γεωργίου 
Τα βασικά θέματα που δημιούργησαν τριβές στο χθεσι-
νοβραδινό EWG ήταν σύμφωνα με πληροφορίες κάποια 
σημεία του νομοσχεδίου για τα εργασιακά όπου Θεσμοί 
διαπιστώνουν αντιστροφή των μεταρρυθμίσεων του 
προγράμματος, γεγονός που ενδέχεται να καθυστερήσει 
τη ψήφιση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας. 
Παράλληλα το EWG δήλωσε ότι τελεί εν αναμονή της από-
φασης για τους υπαλλήλους του ΤΑΙΠΕΔ και τον πρώην 
επικεφαλής της ΕΛΣΤΑΤ Ανδρέα Γεωργίου.
Σήμερα Τρίτη ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακα-
λώτος και ο αναπληρωτής υπουργός, Γιώργος Χουλιαρά-
κης αναμένεται να έχουν συνάντηση και με τον επίτροπο 
Οικονομικών της ΕΕ Πιερ Μοσκοβισί για  να θέσουν επί 
τάπητος τις προτεραιότητες της επόμενης αξιολόγησης.
 Θα καθυστερήσει η τρόικα
 Παρότι τα τεχνικά κλιμάκια αναμένονται στην Αθήνα την 
άλλη εβδομάδα οι επικεφαλής των Θεσμών θα έρθουν 
μετά τις 15 Οκτωβρίου κάτι που σημαίνει ότι η εκκίνηση 
της τρίτης αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει 95 προα-
παιτούμενα, θα καθυστερήσει. 
Στα θετικά της χθεσινής βραδιάς στις Βρυξέλλες συγκατα-
λέγεται, τέλος, το αναμενόμενο  «πράσινο φως» για την 
έξοδο της Ελλάδας από τη διαδικασία περί υπερβολικού 
ελλείμματος που άναψαν μετά τη θετική εισήγηση της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι επιτελείς των υπουργών Οικο-
νομικών της ΕΕ (EFC). Η τελική απόφαση αναμένεται να 
επικυρωθεί εντός του Σεπτεμβρίου σε επίπεδο πρέσβεων 
(COREPER).
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«ΤΡΕΜΟύΝ» ΟΙ ΤΡΑπΕζΕΣ 
γΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣ πΟύ ΘΑ 
ΑδΕΙΑΣΕΙ Η ΕΦΟΡΙΑ

Έντονη ανησυχία επικρατεί στις τραπεζικές διοικήσεις για τις επι-
πτώσεις που θα έχουν οι αυξημένες φορολογικές υποχρεώσεις 
των νοικοκυριών στη διαχείριση των κόκκινων δανείων και στα 
επίπεδα ρευστότητας του συστήματος.
Μέχρι και το τέλος του ερχόμενου Ιανουαρίου, θα πρέπει να 
πληρωθούν βεβαιωμένες οφειλές συνολικού ύψους 6,5 δισ. 
ευρώ για φόρο εισοδήματος, ΕΝΦΙΑ και τέλη κυκλοφορίας, 
γεγονός που έχει σημάνει συναγερμό στις αρμόδιες γενικές δι-
ευθύνσεις των τεσσάρων συστημικών ομίλων.
Όπως επισημαίνει έμπειρο τραπεζικό στέλεχος, τα χρήματα αυτά 
δεν θα λείψουν μόνο από την αγορά, αλλά και από τα Ταμεία 
των τραπεζών, εκτιμώντας ότι τους επόμενους μήνες θα ασκη-
θούν πιέσεις τόσο στις καταθέσεις, αλλά και στα μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια.
«Πολλά νοικοκυριά, λόγω της οικονομικής τους δυσχέρειας, θα 
κληθούν να επιλέξουν τι θα πληρώσουν. Τους φόρους ή τις δό-
σεις των δανείων τους» σημειώνει ο ίδιος σχετικά.
Προσθέτει δε ότι οι πληρωμές προς το Δημόσιο θα προκαλέσουν 
αναπόφευκτα εκροές καταθέσεων, καθώς περίπου το 80% των 
φόρων εξοφλείται από τα έτοιμα, με τη χρήση των αποταμιεύσε-
ων των φορολογούμενων.
Νέα κόκκινα στεγαστικά
Ο περιορισμός του διαθέσιμου εισοδήματος των νοικοκυριών 
ήταν εμφανής στο πρώτο εξάμηνο του 2017.
Σε αυτήν την περίοδο συμπλήρωσαν για πρώτη φορά τρεις συ-
νεχείς μήνες καθυστέρησης στεγαστικά δάνεια ύψους 1,34 δισ. 
ευρώ, αντιστρέφοντας τις θετικές τάσεις που είχαν καταγραφεί 
στο δεύτερο μισό του 2016.
Η αρνητική αυτή επίδοση, παρ  ́ότι συνδέεται με το κλίμα αβε-
βαιότητας που επικράτησε λόγω των παρατεταμένων διαπραγ-
ματεύσεων της κυβέρνησης με τους δανειστές για το κλείσιμο 
της δεύτερης αξιολόγησης, σημειώθηκε σε μία «νεκρή» φορο-
λογικά περίοδο για τα νοικοκυριά.
Με αυτό το δεδομένο, οι εσωτερικές μονάδες διαχείρισης επι-
σφαλειών των τραπεζών αναμένουν με αγωνία τις εισπράξεις 
των επόμενων τριμήνων, ευελπιστώντας ότι η ενεργοποίηση 
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών και η ανάκαμψη, έστω και 
αδύναμη ακόμη της οικονομίας, θα συγκρατήσει τις επισφάλει-
ες.
Από την άλλη πλευρά, μετά το θετικό γ  ́ τρίμηνο της χρονιάς 
στο ζήτημα της ρευστότητας, λόγω τουρισμού και βελτίωσης 
της εμπιστοσύνης από το κλείσιμο της δεύτερης αξιολόγησης, 
εκτιμούν ότι θα υπάρξει κόπωση στο ρυθμό επιστροφής κατα-
θέσεων στο σύστημα.
Οι καλοκαιρινοί μήνες πήγαν αρκετά καλά, με αποτέλε-
σμα να «σβήσουν» οι απώλειες που είχαν καταγραφεί 
στο πρώτο τετράμηνο της χρονιάς, ωστόσο οι φόροι που 
πρέπει να πληρωθούν δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αι-
σιοδοξίας για τη συνέχεια.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών, τα πι-
στωτικά ιδρύματα θα ήταν ευχαριστημένα εάν η χρονιά 
έκλεινε με καθαρές εισροές καταθέσεων της τάξης των 2 
δισ. ευρώ.
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Ποσό που αντιστοιχεί σε τρεις συντάξεις θα χάσουν το 2019 
από τις ετήσιες αποδοχές τους οι συνταξιούχοι! Σύμφωνα με 
το Ενιαίο Δίκτυο Συνταξιούχων, οι περικοπές θα γίνουν εξαιτί-
ας: • της μείωσης κατά 18% της προσωπικής διαφοράς όλων 
των κύριων καταβαλλόμενων συντάξεων, • της μείωσης κατά 
18% της προσωπικής διαφοράς όλων των επικουρικών συ-
ντάξεων, • της κατάργησης των οικογενειακών επιδομάτων 
(συζύγου και τέκνων) από όλες τις κύριες και επικουρικές συ-
ντάξεις, • του παγώματος των αυξήσεων σε όλες τις συντάξεις 
(έως τον Δεκέμβριο του 2021), • της κατάργησης του ΕΚΑΣ για 
280.000 χαμηλοσυνταξιούχους.
Σύμφωνα με το δίκτυο, οι συνταξιούχοι, λόγω των Μνημο-
νίων, έχουν υποστεί συνολικές περικοπές έως 70% στα εισο-
δήματά τους, ενώ ο νόμος Κατρούγκαλου φέρνει επτά νέες 
αλλαγές στο Ασφαλιστικό.
Συγκεκριμένα:
 1. Μικρότερες κατά 30% είναι οι νέες συντάξεις που εκδίδονται 
με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου, δηλαδή όσες λαμβάνουν 
οι αιτούντες συνταξιοδότηση από τις 13 Μαΐου του 2016 και 
μετά. Συνολικά, έως το 2020 περίπου 200.000 ασφαλισμένοι 
που θα αποχωρήσουν από την εργασία θα υποστούν περικο-
πές που, σε ορισμένες περιπτώσεις, θα αγγίξουν το 30%.
2. Εως 300 ευρώ θα είναι η απώλεια από την περικοπή της 
προσωπικής διαφοράς στις καταβαλλόμενες συντάξεις από το 
2019, με ορατό τον κίνδυνο να υπάρξει πλήρης περικοπή της 
διαφοράς.
3. Πάνω από 140.000 χαμηλοσυνταξιούχοι θα δουν νέα περι-
κοπή στο ΕΚΑΣ το 2018, καθώς κόβονται άλλα 238.000.000 
ευρώ από το επίδομα.
4. Το 20% των εκκρεμών επικουρικών συντάξεων (δηλαδή, 
25.000 επί συνόλου 127.000) αναμένεται να αποδοθεί μειωμέ-
νο κατά 10% (του Δημοσίου) έως 20% (του ιδιωτικού τομέα).
5. Περίπου 65.000 εκκρεμή εφάπαξ του Δημοσίου και του 
ιδιωτικού τομέα (τα οποία αιτήθηκαν ασφαλισμένοι μετά την 
1/9/2013) θα μειωθούν έως 20%.
6. Οσοι συνταξιούχοι έχουν λάβει την κύρια σύνταξή τους κατά 
την 1/1/2019 θα δουν τις κύριες συντάξεις να μη λαμβάνουν 
κατά το έτος αυτό καμία ονομαστική αύξηση.
7. Τον Σεπτέμβριο θα αρχίσουν να εκδίδονται οι πρώτες οριστι-
κές συντάξεις χηρείας με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου.

Περικοπές στις παροχές ασθενείας και γενικότερα στις προνοι-
ακού τύπου παροχές του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλι-
σης προς τους ασφαλισμένους των τέως “ευγενών” ταμείων 
(ΔΕΚΟ, τραπεζών) “κρύβει”  μνημονιακή δέσμευση την οποία 

έχει αναλάβει η κυβέρνηση.
Η δέσμευση αυτή προβλέπει την επιβολή ενιαίων κανόνων 
εισφορών-παροχών για όλους τους ασφαλισμένους. Έτσι όχι 
μόνο οι συνταξιούχοι των πρώην ΔΕΚΟ και των Tραπεζών οι 
οποίοι αναμένεται να υποστούν σημαντικές μειώσεις στις συ-
ντάξεις τους το 2019 (μέσω της μείωσης της προσωπικής δια-
φοράς από 1η/1/2017), αλλά και οι εργαζόμενοι των κοινωνι-
κών χώρων αυτών θα υποστούν νωρίτερα (τέλος 2017-αρχές 
2018) μειώσεις στις παροχές ασθενείας-πρόνοιας τις οποίες 
έως σήμερα απολαμβάνουν.
Η εφαρμογή αυτής δέσμευσης των ενιαίων κανόνων εισφο-
ρών – παροχών  έχει δύο πεδία:
*Το πρώτο πεδίο είναι το συνταξιοδοτικό (δηλαδή, οι κύριες 
συντάξεις)  
*Το δεύτερο είναι το μη συνταξιοδοτικό, στο οποίο υπάγονται 
οι παροχές ασθενείας και άλλες παροχές που σχετίζονται με 
την υποστήριξη της υγείας των ασφαλισμένων (σ.σ. σ’ αυτές 
δεν περιλαμβάνεται η ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη μέσω 
ΕΟΠΥΥ - ΕΣΥ). 
Στο συνταξιοδοτικό πεδίο, ήταν ο νόμος Κατρούγκαλου που 
ψηφίστηκε το Μάιο του 2016 (αλλά και η επί τα χείρω αναθε-
ώρηση του το Μάιο του 2017)  ο οποίος επέβαλε -αν και σταδι-
ακά- ενιαίους κανόνες εισφορών-συνταξιοδοτικών παροχών 
για όλους τους ασφαλισμένους, ανεξάρτητα από το αν δουλεύ-
ουν στο δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα ή είναι μισθωτοί ή ελεύ-
θεροι επαγγελματίες. Η συνέπεια αυτής της επιβολής θα φανεί 
κυρίως το 2019, όταν –βάσει του νέου Μνημονίου- θα κοπούν 
κυρίως οι ήδη καταβαλλόμενες  συντάξεις του τέως ΤΕΒΕ, των 
πρώην ΔΕΚΟ, των Τραπεζών, αλλά και του Δημοσίου.
Στο μη συνταξιοδοτικό πεδίο (δηλαδή στους τομείς υγείας, 
πρόνοιας του ΕΦΚΑ), όμως, η επιβολή ενιαίων κανόνων ει-
σφορών-παροχών δεν έχει ακόμα εφαρμοστεί. Ωστόσο αυτό 
πρέπει να γίνει και, μάλιστα, το συντομότερο δυνατό.
Ασφαλείς πληροφορίες του Capital.gr αναφέρουν πως η εφαρ-
μογή της στρατηγικής των ενιαίων κανόνων εισφορών –πα-
ροχών θα φέρει σημαντικές μειώσεις των μη συνταξιοδοτικών 
παροχών για τους ασφαλισμένους που εργάζονται στις πρώην 
ΔΕΚΟ και τις τράπεζες.
Και αυτό γιατί στους χώρους αυτούς, σύμφωνα με τις ίδιες πη-
γές, έχουν εντοπισθεί μεγάλες διαφορές μεταξύ των εισφορών 
που καταβάλλονται και των παροχών τις οποίες απολαμβά-
νουν οι ασφαλισμένοι.
Πιο συγκεκριμένα, οι παροχές είναι –σε σχέση με το τι απο-
λαμβάνουν οι άλλοι μισθωτοί ή οι επαγγελματίες- αναλογικά 
μεγαλύτερες.  
Η “προσγείωση” των παροχών προς τους ασφαλισμένους των 
πρώην ΔΕΚΟ και των Τραπεζών  στα επίπεδα των παροχών 
προς τους άλλους ασφαλισμένους θα σημάνει την περικοπή 
τους.
“Οδηγός” προς αυτήν την κατεύθυνση θα είναι ο νέος Κανο-
νισμός εισφορών –μη συνταξιοδοτικών παροχών, τον οποίο 
ετοιμάζει αυτήν την περίοδο ο ΕΦΚΑ.
Πληροφορίες του Capital.gr  αναφέρουν πως στόχος είναι να 
είναι έτοιμος αυτός ο κανονισμός έως τέλος του 2017, έτσι ώστε 
να μπορεί να εφαρμοστεί αμέσως μετά.


