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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Ο Γιώργος Στασινός Πολιτικός Μηχανικός, επικεφα-
λής της παράταξης «Δημοκρατική Κίνηση Μηχανι-
κών» (ΔΚΜ) επανεκλέχθηκε πανηγυρικά νέος Πρόε-
δρος του ΤΕΕ από την πρώτη ψηφοφορία, με ποσοστό 
άνω του 66% των ψήφων, του εκλεκτορικού σώμα-
τος των Μελών της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, 
της λεγόμενης και «Βουλής των Μηχανικών»,  που 
συγκλήθηκε το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Μαΐ-
ου 2017 στην Αθήνα, για την εκλογή των οργάνων 
διοίκησης του ΤΕΕ. Αμέσως μετά την εκλογή του, ο 
Γ. Στασινός  δεσμεύτηκε, όπως συνέβη τα δύο τελευ-
ταία χρόνια της θητείας του στη θέση του Προέδρου 
του ΤΕΕ, ο ίδιος και το ΤΕΕ να συνεχίσουν να δίνουν 
λύσεις στην καθημερινότητα των μηχανικών, να 
προσφέρουν νέες υπηρεσίες, να κάνουν παρεμβάσεις 
προς όσους αντιστρατεύονται τη βιώσιμη ανάπτυξη 
του τόπου και να δίνουν σωστές λύσεις και προτάσεις 
στην Πολιτεία για να τερματιστεί μια ώρα αρχύτερα 
η  κρίση που βιώνουμε. Ταυτοχρόνως,  δίνοντας μή-
νυμα αισιοδοξίας και μαχητικότητας, υπογράμμισε 
μεταξύ άλλων ότι  «για ένα μπορώ να είμαι σίγουρος: 
θα επιβιώσουμε. Γιατί οι μηχανικοί είμαστε πραγμα-
τικοί μαχητές». Οι εργασίες της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 
ολοκληρώθηκαν με την εκλογή του Νικόλαου Μήλη,  
Πολιτικού Μηχανικού από την παράταξη «Δημοκρα-
τική Συνεργασία Μηχανικών» (ΔΗ.ΣΥ.Μ), στη θέση 
του Α΄ Αντιπροέδρου της ΔΕ ΤΕΕ και του Νικόλαου 
Ανδρεαδάκη Πολιτικού Μηχανικού από την παρά-
ταξη «Ριζοσπαστική Κίνηση Μηχανικών, Οικολόγοι 
Μηχανικοί Συνεργαζόμενοι», στη θέση του Β’ Αντι-
προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ.  Της εκλο-
γής του Προέδρου του ΤΕΕ και των νέων Μελών του 
Προεδρείου της ΔΕ ΤΕΕ προηγήθηκε η εκλογή της δε-
καπενταμελούς Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ, που 
αποτελεί συλλογικό όργανο διοίκησης του Επιμελη-
τηρίου. Οι εκλεγέντες  κατ΄ αλφαβητικά σειρά είναι οι: 

Ακριτίδης Πολυχρόνης ΑΤΜ της «Ανασυγκρότησης 
Μηχανικών-ΤΕΕ Από την Αρχή», Ανδρεαδάκης Νικό-
λαος ΠΜ, της «Ριζοσπαστικής Κίνησης Μηχανικών, 
Οικολόγοι Μηχανικοί Συνεργαζόμενοι», Αντιβαλίδης 
Παναγιώτης ΠΜ της «Δυναμικοί Μηχανικοί» (ΔΥΝΑ.
ΜΗ), Γιανναδάκης Αθανάσιος ΜΜ της «Περιφερει-
ακής Συνεργασίας Μηχανικών», Ηλίας Αναστάσιος 
ΠΜ της  «Δημοκρατικής Συνεργασίας Μηχανικών» 
(ΔΗ.ΣΥ.Μ), Καψάσκης Γεώργιος ΠΜ, της «Δημοκρα-
τικής Παράταξης Μηχανικών» (ΔΗΠΑΜ),   Κουτζής 
Δημήτριος ΠΜ της «Δημοκρατικής Πανεπιστημονι-
κής Κίνησης Μηχανικών», Κυριακόπουλος Ιωάννης 
ΠΜ, της ΕΛΕΜ (Ελεύθεροι Επαγγελματίες Μηχανικοί) 
& Συνεργαζόμενοι, Μήλης Νικόλαος ΠΜ, της «Δη-
μοκρατικής Συνεργασίας Μηχανικών» (ΔΗ.ΣΥ.Μ), 
Μπούκη Ελένη ΑΜ της «Αριστερής Αγωνιστικής Ενω-
τικής Συσπείρωσης»- ΑΡ.ΑΓ.ΕΣ, Ξιφαράς Κωνσταντί-
νος ΜΜ, της «Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών» 
(ΔΚΜ), Σιούνας Μάρκος ΜΗ-Μ της «Μηχανικοί επί 
των έργω», Στασινός Γεώργιος ΠΜ της «Δημοκρα-
τικής Κίνησης Μηχανικών» (ΔΚΜ), Τσώνης Πανα-
γιώτης ΠΜ της «Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών» 
(ΔΚΜ), Ψωμιάδης Κωνσταντίνος ΠΜ της «Δημοκρα-
τικής Κίνησης Μηχανικών» (ΔΚΜ). Από την Κεντρι-
κή Αντιπροσωπεία ΤΕΕ έγινε η εκλογή του Δημήτρη 
Παπαγιαννίδη, Πολιτικού Μηχανικού της παράταξης 
«Δημοκρατική Κίνηση Μηχανικών» (ΔΚΜ) στη θέση 
του Γενικού Γραμματέα της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ και 
του Γεώργιου Γάγαλη, Μηχανολόγου  Μηχανικού 
της παράταξης «ΤΕΕ υπό Κατασκευή-Μηχανικοί της 
Κατασκευής για το ΤΕΕ»,  στη θέση του Αναπληρωτή 
Γενικού Γραμματέα της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ.  

(Αναλυτικά στη σελ 3 και 4)

ΝΕΟΣ ΠΡΟΕδΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ ΕΠΑΝΕΚΛΕχΘΗΚΕ 
Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 1282 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  10 ΑΠΡΙΛΙΟυ 2017

δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 3 
Νέος Πρόεδρος του ΤΕΕ Επανεκλέχθηκε ο Γιώργος Στασινός. 
«Για ένα μπορώ να είμαι σίγουρος: θα επιβιώσουμε. Γιατί οι 
μηχανικοί είμαστε πραγματικοί μαχητές» τόνισε ο Γ. Στασινός 
Σελ 4 
Τα 15 Νέα μέλη της ΔΕ ΤΕΕ
Αποτελέσματα για τα Προεδρεία της ΔΕ ΤΕΕ και Αντιπροσω-
πείας ΤΕΕ 
Σελ  5 
Άρθρο του Προέδρου ΤΕΕ Γιώργου Στασινού για τους Δασι-
κούς Χάρτες στον «Ελεύθερο Τύπο»
Σελ 6 
Δασικοί χάρτες και εξωδικαστικός συμβιβασμός, οι άμεσες 
νομοθετικές πρωτοβουλίες δήλωσε ο Πρόεδρος της Βουλής 
Κατατέθηκε η τροπολογία για την άδεια του γηπέδου της ΑΕΚ
Βελτιωτικές προσφορές για το 67% του ΟΛΘ ζήτησε το ΤΑΙΠΕΔ
Σελ 7 
Υπεγράφη η ΚΥΑ παράδοσης των 14 αεροδρομίων στη 
Fraport
Στην τελική ευθεία εισέρχεται πλέον ο ιδιοκτησιακός διαχωρι-
σμός του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ 
«Βουνό» παραμένουν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ
Σελ 8
Σε κερδοφορία με μειωμένα έσοδα πέρασε η ΔΕΗ το 2016 - 
Στα 67,5 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη
Νέες διευκρινίσεις για τα «μπλοκάκια» από το υπουργείο 
Εργασίας
Σελ 9 
Πράσινο φως από το Ελεγκτικό για τα πετρελαϊκά οικόπεδα 
της Δ. Ελλάδας – Ανοίγει  ο δρόμος για τις υπογραφές
Μεταπτυχιακό «δίκαιο και μηχανική της ενέργειας» στο ΑΠΘ 
με τη συμβολή των ΕΛΠΕ
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ 10,11,12 
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

Τα 15 νέα Μέλη της ΔΕ ΤΕΕ. Αποτελέσματα για τα Προεδρεία της ΔΕ ΤΕΕ 
και Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
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2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Το Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο 
διοργανώνει σήμερα, στο ξενοδοχείο Athenaeum 
Intercontinental, το 13o Athens Tax Forum με τίτ-
λο: «Φορολογικό Περιβάλλον: Μοχλός Ανάπτυξης ή 
Ανταγωνιστικό Μειονέκτημα;»

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

28 - 30 Απριλίου 
2017

9ο Συνέδριο Τεχνολογιών της Πληρο-
φορίας και των Επικοινωνιών 
ΣυΡΟΣ

Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση 
των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση κ.ά. φορείς

18 - 20 Μαΐου 
2017

Συνέδριο: «Το τοπίο στη νέα εποχή της 
ενεργειακής μετάβασης: Προκλήσεις, 
επενδυτικές ευκαιρίες και τις τεχνολογι-
κές καινοτομίες»
ΑΘΗΝΑ

Διεθνής Ένωση για την Οικονομία 
Ενέργειας 

19 - 21 Μαΐου 
2017

Διεθνές συνέδριο: «Χώροι για το παιδί ή 
Χώροι του παιδιού;»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τμήματα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών 
και Επιστημών Προσχολικής Αγωγής 
και Εκπαίδευσης του ΑΠΘ

ΑΘΗΝΑ

Το  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας/Τμήμα Κεντρικής Μακεδο-
νίας διοργανώνει σεμινάριο μικρής διάρκειας με θέμα: «Εφαρ-
μογή του ν. 4412/2016 στην ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 
συμβάσεων μελετών/υπηρεσιών», που θα πραγματοποιηθεί 
στις 24 και 25 Απριλίου 2017 (16.00 - 22.00). 
Στόχος του σεμιναρίου, η ενημέρωση των εμπλεκομένων στη 
διαδικασία των δημοσίων συμβάσεων (μελετητές, εργολή-
πτες, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό αναθετουσών Αρχών) 
για τις διατάξεις του νέου θεσμικού πλαισίου και τις διαφορο-
ποιήσεις με το προηγούμενο. Δεν θα γίνει συνολική παρουσί-
αση του νόμου, αλλά θα αναπτυχθούν συγκεκριμένα θέματα 
σύμφωνα με το πρόγραμμα: http://teetkm.us11.list-manage.
com/track/click?u=3adeb6a66fdb34ca0a94d165a&id=4b6
9f6aa05&e=66baec273a.
Το σεμινάριο θα παρακολουθήσουν 60 άτομα και έχει κόστος 
παρακολούθησης 20 ευρώ για τους κάτω των 30 ετών, 40 
ευρώ για τους άνω των 30 ετών.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετέχουν θα πρέπει να υποβάλουν 
αίτηση συμμετοχής: 
http://teetkm.us11.list-manage2.com/track/click?u=3adeb
6a66fdb34ca0a94d165a&id=38c1d59d48&e=66baec273a

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟυ ΤΕΕ/ΤΚΜ

Ο Σύλλογος Αρχιτεκτόνων Χανίων,  διοργανώνει έκθεση ει-
καστικής έκφρασης αρχιτεκτόνων της πόλης, με τίτλο: «Αρ-
χιτέκτονες +εικαστικά», η οποία έχει ήδη ανοίξει τις πύλες 
της και θα διαρκέσει ως τις 18 Απριλίου 2017. 
Πληροφορίες: www.archa.gr 

7ο ΣυΝΕδΡΙΟ Mobile CoNNeCted World      

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚδΟΣΗ   
ΤΟυ ΓΡΑΦΕΙΟυ ΤυΠΟυ ΤΕΕ
ΠΡΟΕδΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
υΠΕυΘυΝΟΙ ΣυΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟυΛΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕδΙΑΣΜΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

Το 7ο Συνέδριο Mobile Connected World θα πραγμα-
τοποιηθεί στο ξενοδοχείο Divani Caravel στις 4 Μαΐου 
2017 με τίτλο: «Mobile Now: Living the day, the Smart 
Connected Way!».
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «ο κόσμος 
γύρω μας αλλάζει. Ο τρόπος που ζούμε, δουλεύουμε και 
κυκλοφορούμε μέσα στην πόλη, αλλάζει... Βρισκόμαστε 
στην εποχή που οι κινητές επικοινωνίες και το IoT τείνουν 
να ενωθούν δημιουργώντας ένα θαυμαστό, διασυνδεδε-
μένο κόσμο! Νέες προκλήσεις και ευκαιρίες αναδύονται 
στο πλαίσιο του 5G και της 4ης βιομηχανικής επανάστα-
σης, δημιουργώντας πολλά παράλληλα οικοσυστήματα 
που θα επιδράσουν σε όλες τις αγορές, σε κάθε πτυχή της 
ζωής μας».
Στο συνέδριο θα συμμετέχουν στελέχη της αγοράς Τηλε-

πικοινωνιών και Πληροφορικής, κατασκευαστές κινητών 
συσκευών, τεχνολογικού εξοπλισμού και ασύρματων 
υποδομών, εταιρείες ανάπτυξης επιχειρηματικού λογι-
σμικού, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, επενδυτές τεχνο-
λογικής κατεύθυνσης, web και app developers, μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας και εκπρόσωποι της νεοφυούς 
επιχειρηματικότητας. 
Θεματικές ενότητες:
• Me and my Smart Mobility – The Connected Ecosystem!
• Smart Connected Business - The IoT world
• Smart Connected Cities – The future is now!

Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι δωρεάν. 
Πληροφορίες: www.mwc.gr

ΑΡχΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
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ΝΕΟΣ ΠΡΟΕδΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ ΕΠΑΝΕΚΛΕχΘΗΚΕ Ο ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ

Με επανεκλογή του Γιώργου Στασινού στη θέση του 
Προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
(ΤΕΕ), για δεύτερη συνεχόμενη θητεία, έκλεισαν οι 
εργασίες της πρώτης ημέρας της ειδικής εκλογικής 
συνεδρίασης της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, της λε-
γόμενης «Βουλής των μηχανικών». Είχε προηγηθεί 
η εκλογή των δεκαπέντε μελών της Διοικούσας Επι-
τροπής του ΤΕΕ για το επόμενο διάστημα, μεταξύ 
των οποίων τα μέλη της Αντιπροσωπείας επιλέγουν 
τον νέο πρόεδρο. Υποψηφιότητα κατέθεσε ο νυν 
πρόεδρος Γιώργος Στασινός, προερχόμενος από την 
παράταξη της Δημοκρατικής Κίνησης Μηχανικών, 
και ο Πολυχρόνης Ακριτίδης, πρώην γενικός γραμ-
ματέας της ΔΕ/ΤΕΕ, προερχόμενος από την παρά-
ταξη «Ανασυγκρότηση Μηχανικών – ΤΕΕ από την 
Αρχή». Ο Γιώργος Στασινός εκλέχθηκε Πρόεδρος με 
την πρώτη ψηφοφορία, με ποσοστό άνω του 66% 

των ψήφων. Συγκεκριμένα, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ με 
109 ψήφους έλαβε την προτίμηση της απόλυτης 
πλειοψηφίας των μελών της Αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ και ο  ανθυποψήφιος Πολυχρόνης Ακριτίδης 
έλαβε 48 ψήφους, επί συνόλου 165 μελών της Αντι-
προσωπείας που συμμετείχαν στη ψηφοφορία. Η 
διαδικασία συνεχίζεται σε κεντρικό ξενοδοχείο της 
Αθήνας για την εκλογή των άλλων θέσεων του Προ-
εδρείου της Διοικούσας Επιτροπής.

 «Για ένα μπορώ να είμαι σίγουρος: θα επι-
βιώσουμε. Γιατί οι μηχανικοί είμαστε πραγ-
ματικοί μαχητές» τόνισε ο Γ. Στασινός 

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός μετά την 
επανεκλογή του δήλωσε: «Θέλω να ευχαριστήσω 
τους συναδέλφους της Αντιπροσωπείας για την 
εμπιστοσύνη τους να συνεχίσω τη δουλειά των τε-
λευταίων σχεδόν δύο ετών. Κάναμε πολλά από τον 
Μάιο του 2015: προσφέραμε νέες υπηρεσίες στους 
μηχανικούς, προωθήσαμε το επιστημονικό έργο 
του ΤΕΕ, κάναμε προτάσεις και παρεμβάσεις ουσί-
ας για τα θέματα που επηρεάζουν τη δουλειά μας. 
Θέλω όμως παράλληλα να επαναλάβω τις ευχαρι-
στίες μου στους χιλιάδες μηχανικούς που συμμετεί-
χαν στις εκλογές του Νοέμβρη, δίνοντας με τη συμ-
μετοχή τους μήνυμα ευθύνης αλλά και προοπτικής 
σε όλους.   Έχουμε μπροστά μας τρία πολύ δύσκολα 

χρόνια για το επάγγελμά μας. Για ένα μπορώ να εί-
μαι σίγουρος: θα επιβιώσουμε. Γιατί οι μηχανικοί 
είμαστε πραγματικοί μαχητές στην καθημερινότη-
τα, και ξέρουμε να κάνουμε  με συνέπεια, σκληρή 
δουλειά, αποτελεσματικότητα και επιτυχία αυτά 
που θα έπρεπε να κάνουν κάθε είδους διάσημοι σε 
αυτή τη χώρα. Και μαζί με τους μηχανικούς θα επι-
βιώσει και θα κερδίσει και η χώρα. Γιατί οι μηχανι-
κοί και η ανάπτυξη της χώρας είναι αναπόσπαστα 
συνδεδεμένοι. Τα καταφέραμε στο παρελθόν, κάθε 
φορά που χρειάστηκε. Οι μηχανικοί έχτισαν αυτή 
τη χώρα, οι μηχανικοί την ξανασήκωσαν από τα 
ερείπια, οι μηχανικοί οικοδόμησαν πάνω στα χαλά-
σματα.  Θα τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά. Με 
όπλο την επιστημονική μας γνώση, την έρευνα και 
την καινοτομία, τη σκληρή δουλειά, τη θέληση και 
την αποτελεσματικότητα, μπορούμε. Δεσμεύομαι 
ότι όπως ακριβώς συνέβη τα τελευταία δύο χρόνια 
περίπου,  αυτά τα χαρακτηριστικά θα διέπουν όχι 
μόνο τους μηχανικούς αλλά και το Επιμελητήριο. 
Για να δίνουμε λύσεις στην καθημερινότητα των 
μηχανικών, να προσφέρουμε νέες υπηρεσίες, να 
κάνουμε παρεμβάσεις προς όσους αντιστρατεύο-
νται τη βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου και να δίνου-
με σωστές λύσεις και προτάσεις στην Πολιτεία για 
να τερματίσουμε μια ώρα αρχύτερα την κρίση που 
βιώνουμε.»

Ο Γιώργος Ν. Στασινός είναι Διπλωματούχος Πολι-
τικός Μηχανικός Πανεπιστημίου Πατρών. Τον Μάιο 
του 2015 εκλέχθηκε για πρώτη φορά Πρόεδρος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ενώ έχει διατελέ-
σει μέλος της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ από το 
2014 και της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ από το 2006. 
Δραστηριοποιείται ως Ελεύθερος Επαγγελματίας 
Πολιτικός Μηχανικός και ως σύμβουλος  Δημόσιων  
Οργανισμών, Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμ-
μάτων, ΟΤΑ και επιχειρήσεων για την απορρόφηση 
Ευρωπαϊκών Κονδυλίων.  
-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ – ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗTΑ: Πρόε-
δρος Εθνικού Συμβουλίου Νεολαίας (2004-2010). 
Πρόεδρος της Εθνικής Συντονιστικής Επιτροπής για 
την Πανευρωπαϊκή καμπάνια του Συμβουλίου της 
Ευρώπης «Όλοι διαφορετικοί – Όλοι Ίσοι» (2006-
2007). Μέλος Ε.Γ. ΟΝΝΕΔ (2001-2004). Μέλος ΚΕ 
ΟΝΝΕΔ (1998-2006)
-ΚΛΑΔΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Μέλος Διοικούσας Επι-
τροπής ΤΕΕ  (2014 – σήμερα). 

Πρόεδρος Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδας  
(2012-2014). 
Πρόεδρος ΔΚΜ (2011 – σήμερα). 
Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ (2006-σήμερα)
-ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ: Σύμβουλος Δημόσιων 
Οργανισμών, Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, ΟΤΑ 
και επιχειρήσεων για την απορρόφηση Ευρωπαϊκών 
Κονδυλίων (2010 – σήμερα). 
Σύμβουλος διαχείρισης ιδιωτικών και δημοσίων 
επενδύσεων – Αναπτυξιακός Νόμος (2009 – σήμε-
ρα). Σύμβουλος διαχείρισης έργων ΕΣΠΑ (ιδιωτικός 
και δημόσιος τομέας) (2009 – σήμερα). 
Μελέτη, επίβλεψη και κατασκευή σημαντικών έργων 
(δημόσια σχολεία, μουσεία, υδραγωγεία κλπ) στο 
εξωτερικό. 
Μελέτη επίβλεψη κατασκευή τουριστικών εγκατα-
στάσεων. Μελέτη επίβλεψη κατασκευή εκμετάλλευ-
ση αθλητικών εγκαταστάσεων. 
Έκδοση οικοδομικών αδειών. 
Επίβλεψη οικοδομών. Κατασκευή στρατιωτικών έρ-

γων. Έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και οδοποιίας. 
Κατασκευαστής ιδιωτικών έργων. Διαχείριση-εκμε-
τάλλευση ακινήτων.

βΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΤΟυ ΓΙΩΡΓΟυ Ν. ΣΤΑΣΙΝΟυ
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Η ΝΕΑ δΙΟΙΚΟυΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟυ ΤΕΕ 
Από την κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ, τη λεγόμενη «Βουλή των Μηχανικών» έγινε η εκλογή των 15 νέων μελών της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ, που αποτελεί συλλογικό όργανο 
διοίκησης του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Η εκλογή  της δεκαπενταμελούς Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ προηγήθηκε της εκλογής του Προέδρου ΤΕΕ, όπως επίσης των Α΄ Αντιπροέ-
δρου ΔΕ ΤΕΕ και Β΄ Αντιπροέδρου ΔΕ ΤΕΕ, που ακολούθησαν. Οι εκλεγέντες έχουν αλφαβητικά ως εξής:

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ

1 ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΓΡΟΝΟΜΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΡΧΗ

2 ΑΝΔΡΕΔΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

3 ΑΝΤΙΒΑΛΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΥΝΑ.ΜΗ.

4 ΓΙΑΝΝΑΔΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5 ΗΛΙΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.)

6 ΚΑΨΑΣΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΠΑ.Μ.)

7 ΚΟΥΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

8 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΕΛΕΜ (ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ) & ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ

9 ΜΗΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΗ.ΣΥ.Μ.)

10 ΜΠΟΥΚΗ ΕΛΕΝΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ - ΑΡ.ΑΓ.Ε.Σ.

11 ΞΙΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

12 ΣΙΟΥΝΑΣ ΜΑΡΚΟΣ ΜΗΧ/ΛΟΓΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙ-
ΚΟΣ

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΠΙ ΤΩ ΕΡΓΩ

13 ΣΤΑΣΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

14 ΤΣΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

15 ΨΩΜΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΔΚΜ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΗΣ ΝΕΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΕδΡΕΙΩΝ ΤΗΣ δΙΟΙΚΟυΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΕΕ 
ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ 
-Ν. Μήλης Α΄ Αντιπρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ, Ν. Ανδρεαδάκης Β΄ Αντιπρόεδρος ΔΕ ΤΕΕ  
-Δ. Παπαγιαννίδης Γ.Γ Αντιπροσωπείας ΤΕΕ,  Γ. Γάγαλης Αν. Γ.Γ Αντιπροσωπείας ΤΕΕ
Με την εκλογή του Νικόλαου Μήλη,  Πολιτικού Μη-
χανικού από την παράταξη «Δημοκρατική Συνεργασία 
Μηχανικών» (ΔΗ.ΣΥ.Μ), στη θέση του Α΄ Αντιπροέ-
δρου της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ και του Νικόλαου 
Ανδρεαδάκη Πολιτικού Μηχανικού από την παράταξη 
«Ριζοσπαστική Κίνηση Μηχανικών, Οικολόγοι Μηχα-
νικοί Συνεργαζόμενοι», στη θέση του Β’ Αντιπροέδρου 
της Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ ολοκληρώθηκαν την Κυ-
ριακή 9 Απριλίου 2017 οι εργασίες της δεύτερης ημέρας 
της συνεδρίασης της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, 
που συνεκλήθη στην Αθήνα για την ανάδειξη νέων 
οργάνων διοίκησης του ΤΕΕ για την επόμενη περίοδο. 
Σε νέα συνεδρίαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, 
στις αρχές Μαΐου 2017,  θα διεξαχθούν ψηφοφορίες για 
την ανάδειξη του Γενικού Γραμματέα της ΔΕ ΤΕΕ και του 
Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα της ΔΕ ΤΕΕ, ώστε να 
συμπληρωθούν όλες οι θέσεις του Προεδρείου της νέας 
Διοικούσας Επιτροπής ΤΕΕ. 

Στη διάρκεια των διήμερων εργασιών της Κεντρικής 
Αντιπροσωπείας ΤΕΕ,  στις 8 και  9 Μαΐου 2017 στην 
Αθήνα, έγινε η εκλογή του Δημήτρη Παπαγιαννίδη, 
Πολιτικού Μηχανικού της παράταξης «Δημοκρατι-
κή Κίνηση Μηχανικών» (ΔΚΜ) στη θέση του Γενικού 
Γραμματέα της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ και του Γεώργιου 
Γάγαλη, Μηχανολόγου  Μηχανικού της παράταξης 
«ΤΕΕ υπό Κατασκευή-Μηχανικοί της Κατασκευής για το 
ΤΕΕ»,  στη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Γραμματέα 
της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, με την εκλογή των οποίων, 
σε συνέχεια των αρχαιρεσιών που έγιναν στις 18 και 19 
Φεβρουαρίου 2017 συμπληρώνονται όλες οι θέσεις του 
Προεδρείου της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ. 
Αναλυτικά τα αποτελέσματα εκλογής των νέων μελών 
των Προεδρείων της ΔΕ και Αντιπροσωπείας ΤΕΕ έχουν 
ως εξής: 
-Α΄ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ ΤΕΕ:  Κατά την (επαναληπτική) 
ψηφοφορία, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:  Ψήφισαν 

139, Έγκυρα 91, Άκυρα 15, Λευκά 33. Έλαβαν Μήλης Νι-
κόλαος 91, ο οποίος εκλέγεται.
-Β΄ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕ ΤΕΕ:  Κατά την ψηφοφορία, τα 
αποτελέσματα έχουν ως εξής:  Ψήφισαν 130, Έγκυρα 103, 
Άκυρα 11, Λευκά 16. Έλαβαν Ανδρεαδάκης Νικόλαος 103, 
ο οποίος εκλέγεται.
-Γ.Γ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ: Κατά την (επαναληπτική) ψη-
φοφορία, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:  Ψήφισαν 164, 
Έγκυρα 153, Άκυρα 0, Λευκά 11. Έλαβαν  Παπαγιαννίδης 
Δημήτριος 89, ο οποίος εκλέγεται, Τερζή Γεωργία 64.
-ΑΝ. Γ.Γ. ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ: Κατά την (επαναληπτική) 
ψηφοφορία, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:    Ψήφισαν 
153, Έγκυρα 141, Άκυρα 3, Λευκά 9. Έλαβαν  Γάγαλης 
Γεώργιος 88, ο οποίος εκλέγεται, Σεραφίδης Θόδωρος 53. 
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ΑΡΘΡΟ ΤΟυ ΠΡΟΕδΡΟυ ΤΕΕ Γ. ΣΤΑΣΙΝΟυ ΓΙΑ ΤΟυΣ δΑΣΙΚΟυΣ χΑΡΤΕΣ 
ΣΤΟΝ «ΕΛΕυΘΕΡΟ ΤυΠΟ»
Το άρθρο του Γιώργου Ν. Στασινού, Προέδρου του Τε-
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, που δημοσιεύτηκε στις 9 
Απριλίου 2017 στον «Ελεύθερο Τύπο», με τίτλο «Τι θα γίνει 
με τις αγροτικές εκτάσεις και τη μη οριοθέτηση οικισμών» 
έχει ως εξής: Ή ΜΗ ανάρτηση των δασικών χαρτών έγινε 
τους τελευταίους μήνες φλέγον και μείζον θέμα σε όλη τη 
χώρα, γιατί αφορά στο χαρακτήρα και τη χρήση της γης 
σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Αφορά, εν τέλει, 
στο περιεχόμενο των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων των 
Ελλήνων πολιτών σε όλες τις περιοχές εκτός σχεδίου. Η 
διαδικασία που ακολουθείται αναδεικνύει τώρα σε όλους 
τα μεγάλα προβλήματα που κρύβαμε κάτω από το χαλί 
πάρα πολλά χρόνια στην Ελλάδα και πρέπει, επιτέλους, 
να αντιμετωπιστούν. Είναι ευκαιρία τώρα να λύσουμε τα 
προβλήματα αυτά και θα πρέπει σε αυτό να συναινέσουμε 
όλοι και να προσπαθήσουμε μέσα από διάλογο να δώ-
σουμε οριστική λύση. Το ΤΕΕ πρωτοστατεί στην επίλυση 
αυτών των προβλημάτων και θα συνεχίσει να το κάνει 
μέχρι τέλους. Διοργάνωσε ειδική ενημερωτική εκδήλωση 
για τους δασικούς χάρτες, σε συνεργασία με το Γεωτεχνι-
κό Επιμελητήριο, παρουσία του αρμόδιου υπουργού και 
του επιτελείου του υπουργείου Περιβάλλοντος και της 
Δασικής Υπηρεσίας. Το ίδιο πράττουν σε όλη την Ελλάδα 
τα περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ. Αναδεικνύουμε τα προ-
βλήματα στη σύνταξη, στην ανάρτηση και την κύρωση 
των δασικών χαρτών και προτείνουμε λύσεις. Ελπίζω ότι 
το αρμόδιο υπουργείο Περιβάλλοντος αλλά και τα άλλα 
συναρμόδια υπουργεία θα σταθούν στο ύψος των περι-
στάσεων και θα δώσουν ορθές και ενδεδειγμένες λύσεις 
με σωστό επιστημονικά τρόπο, όπως προτείνουν οι επι-
στημονικοί φορείς της χώρας. Στο ζήτημα αυτό, μία είναι 
η βασική, η κύρια ερώτηση: Θέλουμε να υπάρχουν δασι-
κοί χάρτες; Θέλουμε δηλαδή να προχωρήσει η ανάρτηση 
των δασικών χαρτών στην Ελλάδα; Ναι, ως ΤΕΕ θέλουμε 
να υπάρχουν δασικοί χάρτες και να αναρτηθούν. Είναι 
ξεκάθαρη η απάντηση. Ελπίζω ότι αυτό το συμμερίζεται 
όλη η κοινωνία. Γιατί ήρθε πλέον η ώρα, έπειτα από δε-
καετίες καθυστερήσεων, να αποτυπωθεί σε αυτή τη χώρα 
πού υπάρχει δάσος και πού όχι. Έρχεται όμως μαζί και μία 
ακόμη ερώτηση: Θέλουμε να υπάρχουν ηλεκτρονικές δι-
αδικασίες που να υποστηρίζουν όλη αυτή τη διαδικασία 
της ανάρτησης και όποιοι συνδέονται με αυτήν; Ναι, θέ-
λουμε να προωθήσουμε όλες τις ηλεκτρονικές διαδικασί-
ες, επομένως και στους δασικούς χάρτες. Για να κάνουμε 
εύκολα και γρήγορα τη δουλειά. Το Τεχνικό Επιμελητήριο 
έχει πάρει ξεκάθαρη θέση, στηρίζει τις ηλεκτρονικές διαδι-
κασίες και τις εφαρμόζει το ίδιο, όπως συμβαίνει σήμερα 
με το ηλεκτρονικό σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων και 
όπως ελπίζουμε ότι θα συμβαίνει αύριο, όταν οι αρμόδιοι 
υπουργοί αποφασίσουν να υπογράψουν τις σχετικές απο-

φάσεις, με την ηλεκτρονική έκδοση οικοδομικών αδειών. 
Ως ΤΕΕ επιχειρηματολογούμε και παροτρύνουμε όλους 
τους δημόσιους φορείς να ακολουθήσουν ηλεκτρονικές 
διαδικασίες, γιατί θεωρούμε ότι έτσι μειώνεται ο χρόνος, ο 
οποίος είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για την ανάπτυξη της 
χώρας σε όλες τις διαδικασίες και μειώνεται και η πιθανή 
διαφθορά που μπορεί να υπάρξει.
Όμως, πέρα από αυτές τις θέσεις αρχής, πρέπει να λυθούν 
άμεσα συγκεκριμένα προβλήματα που έχουν παρουσι-
αστεί με τους δασικούς χάρτες. Τίθεται εν πρώτοις ένα 
σημαντικό ζήτημα με τις αεροφωτογραφίες του 1945 που 
λαμβάνονται υπ’ όψιν για το χαρακτηρισμό της έκτασης 
ως δασικής ή μη. Και αυτό γιατί η ευκρίνεια σε πολλές πε-
ριπτώσεις δεν είναι ικανοποιητική. Παράλληλα πρέπει να 
σκεφθούμε ότι το 1945 η χώρα βρισκόταν ήδη επί χρόνια 
σε εμπόλεμη κατάσταση και αυτό συνεχιζόταν - και συνε-
χίστηκε και αργότερα... Τότε, ακόμα και εκτάσεις οι οποίες 
ήταν αγροτικές χαρακτηρίστηκαν δασικές γιατί εκείνη την 
περίοδο δασώθηκαν, λόγω εγκατάλειψης.
Πρέπει οπωσδήποτε να λυθεί το πρόβλημα με την απεικό-
νιση των χορτολιβαδικών εκτάσεων και τα προβλήματα 
που αυτή δημιουργεί. Γιατί το αν και πώς προστατεύονται 
οι χορτολιβαδικές εκτάσεις και λόγω της δασικής νομοθε-

σίας αλληλένδετα τίθεται το ερώτημα σε ποιον ανήκουν...- 
είναι θέμα ανάπτυξης της χώρας. Ενδεχομένως το θέμα να 
λύνεται σε ηπειρωτικές περιοχές, αλλά πρέπει να λυθεί από 
το υπουργείο οπωσδήποτε και στα νησιά της χώρας. Ακό-
μη υφίσταται πρόβλημα με αγροτικές εκτάσεις οι οποίες 
δεν έχουν τίτλους ιδιοκτησίας και οι οποίες δασώθηκαν 
κάποια περίοδο που οι ιδιοκτήτες τους τις άφησαν ακαλλι-
έργητες. Πρέπει να λυθεί το πρόβλημα σε περιοχές αγρο-
τικές στις οποίες δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή συμβόλαια 
και δεν έχουν γίνει συμβολαιογραφικές πράξεις, καθώς οι 
μεταβιβάσεις σε παλαιότερες εποχές γίνονταν προφορικά 
και χωρίς σχέδια. Ακόμη πρέπει να αντιμετωπιστεί το θέμα 
του υπερβολικού κόστους του τέλους αντιρρήσεων σε 
σχέση με την αξία της έκτασης. Και αυτό δεν αφορά μόνο 
στους πολίτες της επαρχίας ή τους αγρότες, αλλά ακόμη 

και τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όπως ΟΤΑ, τα 
οποία έχουν στην ιδιοκτησία τους πολύ μεγάλες εκτάσεις 
και δεν μπορούν να αντιμετωπίσουν οικονομικά αυτό το 
τέλος. Τέλος, οφείλουμε να τονίσουμε το πολύ σημαντικό 
ζήτημα με τη μη οριοθέτηση των οικισμών. Τα περισσό-
τερα χωριά της χώρας μας δεν έχουν εγκεκριμένο σχέδιο 
πόλης, οπότε δεν είναι επακριβώς καθορισμένα τα όρια 
των οικισμών. Και στα χωριά η έλλειψη τέτοιων ορίων 
οικισμού, πρακτικά, βάζει το δάσος μέσα στον οικισμό. 
Αυτά τα προβλήματα, που πρέπει να επιλυθούν άμεσα, 
είναι χαρακτηριστικά παραδείγματα προβλημάτων που 
είχαμε βάλει κάτω από το χαλί, τα οποία τώρα αναδεικνύ-
ονται μέσα από την ανάρτηση των χαρτών. Παράλληλα 
μέσα από τη διαδικασία αναδεικνύονται προβλήματα 
που έχουν να κάνουν με τις καταπατήσεις των δασών και 
δασικών εκτάσεων, τις αυθαιρεσίες που έχουν γίνει μέσα 
στα δάση, τις συναλλαγές οι οποίες υπήρξαν αλλά και οι 
ομηρίες που υπάρχουν ακόμα και σήμερα για πολλούς 
συμπολίτες μας. Άποψη μου είναι ότι οι δασικοί χάρτες 
πρέπει να προχωρήσουν άμεσα. Ωστόσο, δεν θα λύσουν 
οριστικά το ζήτημα. Για να γίνει αυτό πρέπει να προχωρή-
σει μια εύστοχη συνταγματική αναθεώρηση στα θέματα 
δασών, χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης. Ως συ-

γκεκριμένο τρόπο, μεταξύ άλλων, προτείνω να υπάρξει 
συγκεκριμένη συνταγματική πρόβλεψη για έναν ενιαίο 
ηλεκτρονικό χάρτη με όλες τις θεσμικές γραμμές (δασικές 
και αρχαιολογικές περιοχές, εθνικοί δρυμοί και περιοχές 
Natura, αιγιαλός, σχέδια πόλης, χρήσεις γης κ.λπ.), ως 
υποχρέωση της διοίκησης και της Πολιτείας γενικότερα 
προς τους πολίτες. Η συζήτηση άνοιξε ήδη από την κυ-
βέρνηση και οφείλουμε ως κοινωνία να αντιμετωπίσουμε 
τα προβλήματα που μας κρατούν πίσω εδώ και δεκαετίες. 
Αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει δημόσια και σε βάθος, 
χωρίς ιδεοληψίες, χωρίς φόβο και χωρίς πάθος.
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δΑΣΙΚΟΙ χΑΡΤΕΣ ΚΑΙ ΕΞΩδΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΣυΜβΙβΑΣΜΟΣ, ΟΙ ΑΜΕΣΕΣ 
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΠΡΩΤΟβΟυΛΙΕΣ δΗΛΩΣΕ Ο ΠΡΟΕδΡΟΣ ΤΗΣ βΟυΛΗΣ 

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ Η ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑδΕΙΑ ΤΟυ ΓΗΠΕδΟυ ΤΗΣ ΑΕΚ
Κατατέθηκε  την  Παρασκευή στη Βουλή των Ελλή-
νων τροπολογία για το γήπεδο της ΑΕΚ, με την οποία 
όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ  «ορίζεται ότι η έγκριση 
των μελετών (κυκλοφοριακών, τεχνικών, υποστηρι-
κτικών, υψομετρικής μελέτης οδού) καθώς και η έκ-
δοση σχετικών βεβαιώσεων που απαιτούνται για την 
έκδοση της οικοδομικής άδειας ή και της κατασκευής 

και επίβλεψης των αντίστοιχων έργων, σε περίπτω-
ση ανέγερσης αθλητικών εγκαταστάσεων χωρητικό-
τητας άνω των 15.000 θεατών, αποτελούν αρμοδι-
ότητα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. 
Οι προτεινόμενες διατάξεις εφαρμόζονται και για τις 
εκκρεμείς αιτήσεις έγκρισης των απαιτούμενων με-
λετών των προαναφερομένων έργων» αναφέρει η 

έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η ρύθμιση δεν επι-
βαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό. Η τροπολογία 
που εντάχθηκε στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου 
Περιβάλλοντος «Τροποποιήσεις διατάξεων της Δασι-
κής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις». 

Με ένα πλούσιο νομοθετικό έργο, αλλά κυρίως με δύο ση-
μαντικά νομοσχέδια στην ατζέντα, των δασικών χαρτών και 
του εξωδικαστικού συμβιβασμού, αναμένεται να ασχοληθεί 
η Βουλή μετά το Πάσχα. Επιπλέον, όπως είπε στο Αθηναϊ-
κό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρόεδρος του 
Κοινοβουλίου Νίκος Βούτσης, η κυβέρνηση βρίσκεται σε 
αναμονή των νομοθετημάτων που θα έρθουν κατ΄ επιταγή 
της συμφωνίας, η οποία -όπως τόνισε- έχει θετικό πρόση-
μο, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι δεν θα υπάρξει ζήτημα 
διαρροών στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος 
κόμματος. Απόσπασμα από τη συνέντευξη του προέδρου 
της Βουλής έχουν ως εξής: Ερ: Κύριε πρόεδρε, μετά το Πά-
σχα ποιο θα είναι το νομοθετικό έργο της κυβέρνησης; Σε 
ποια νομοσχέδια θα δώσετε προτεραιότητα; Απ: Υπάρχουν 
δύο βασικά νομοσχέδια. Το πρώτο είναι αυτό των δασικών 
χαρτών, που ελπίζουμε μέχρι τη Μ. Τετάρτη να τελειώσει, 
ή την αμέσως επόμενη, γιατί η Βουλή θα κλείσει για μια 
εβδομάδα. Και επίσης το πολύ σημαντικό νομοσχέδιο για 
τους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, το οποίο αφορά δε-
κάδες, ίσως εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, το οποίο θα 
μπει στις επιτροπές τους δύο προσεχείς εβδομάδες και μετά 
τις 24 Απριλίου θα μπει στην Ολομέλεια και θα ψηφιστεί με 
την κανονική διαδικασία. Ακόμη, έχουν αναρτηθεί κάποια 
νομοσχέδια, όπως το πολυνομοσχέδιο του υπουργείου 
Εσωτερικών, ή κάποια άλλα, κυρώσεις Συνθηκών. Υπάρχει 
ένα πλούσιο νομοθετικό έργο το οποίο, βεβαίως, θα είναι 
σε αναμονή και των νομοθετημάτων που θα έρθουν κατ’ 
επιταγή της συμφωνίας, η οποία από ό,τι βλέπουμε επετεύ-

χθη για το θέμα της β΄ αξιολόγησης. Ερ: Οι δασικοί χάρτες 
προκάλεσαν αντιδράσεις και διαφωνίες. Θα θέλατε να μας 
δώσετε περισσότερα στοιχεία για το περιεχόμενο του νομο-
σχεδίου; Απ: Με απίστευτα μεγάλη καθυστέρηση έρχεται 
αυτό το ζήτημα στο ελληνικό Κοινοβούλιο. Και αν θέλετε 
ήταν μία από τις βασικές ελλείψεις, στη βάση των οποίων 
δεν προχώρησε όπως έπρεπε να προχωρήσει, ποιοτικά και 
ποσοτικά, το περίφημο Κτηματολόγιο, που ήταν και είναι 
μία πολύ μεγάλη μεταρρύθμιση για τη χώρα, με πολλαπλές 
θετικές συνέπειες και επιπτώσεις. Το ότι έρχεται σήμερα το 
ζήτημα των δασικών χαρτών, το ότι έρχεται μετά από δι-
αβούλευση και αλλαγές που έκανε το αρμόδιο υπουργείο 
-επίσης θα περιμένουμε και μέσα στην Ολομέλεια σε τι συμ-
φωνίες, συμβιβασμούς θα προχωρήσουν-, πιστεύω πως 
είναι μια σημαντική εξέλιξη. Πιστεύω πως η εμπειρία από 
τόσα χρόνια αυθαιρεσίας, ανομίας, ή εν πάση περιπτώσει 
ευθύνης και του ίδιου του κράτους, του Δημοσίου για τα 
του οίκου του, πιστεύω πως η εμπειρία, για να μην πω η 
σοφία, όλης αυτής της εξέλιξης θα αποτυπωθεί σε ένα βι-
ώσιμο νομοσχέδιο, το οποίο θα γίνει αποδεκτό από την κοι-
νωνία και το οποίο θα βάλει κανόνες από δω και πέρα. Και 
νομίζω πως δεν θα είναι αρκετοί αυτοί που θα χάσουν κάτι 
από αυτό που έχουνε ήδη είτε μέσα από την παράδοση και 
τη χρήση είτε μέσω της ιδιοκτησίας στη δική τους μερίδα. 
Έχει γίνει ο σχετικός διάλογος και όλοι αντιλαμβανόμαστε 
πως αν στην αρχή υπήρχαν πολύ μεγάλες αντιρρήσεις και 
κριτικές από πολλά μέρη της Ελλάδος τώρα νομίζω έχει 
βρεθεί ένα modus vivendi. Ερ: Πόσο αναγκαίο είναι το νο-

μοσχέδιο για τους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς; Απ: Για 
τους εξωδικαστικούς συμβιβασμούς, πιστεύω πως επίσης 
είναι κάτι ιδιαίτερα καθυστερημένο. Είναι σε κάποια όρια τα 
οποία έχουν τεθεί ευρύτερα και στο πλαίσιο της συμφωνίας, 
δηλαδή Μνημονίων κλπ, μην έχουμε καμία αμφιβολία. Εάν 
ήταν ίσως στη διάθεση μόνο της ελληνικής κυβέρνησης, θα 
αφορούσε περισσότερο κυρίως ιδιώτες και θα έφθανε στα 
όρια αυτού που είχαμε πει, της σεισάχθειας, δηλαδή της 
αποκοπής και όλου του χρέους. Τώρα όμως, αφορά κυρίως 
μικρές, μεσαίες επιχειρήσεις, είναι κάτι εξαιρετικά ωφέλιμο 
και χρήσιμο, ας ελπίσουμε πως δεν είναι καθυστερημένο και 
αυτό. Διότι πάρα πολύς κόσμος και κυρίως, επιτρέψτε μου 
να σας πως, οι συνεπείς, που προσπαθούσαν ταυτόχρονα 
να πληρώσουν και τις ασφαλιστικές εισφορές και τις ρυθμί-
σεις στο Δημόσιο και τα λειτουργικά έξοδα, προχώρησαν σε 
λουκέτα αυτά τα χρόνια. Δεν έχουμε έρθει από άλλη χώρα, 
ούτε κάνουμε ότι δεν τα βλέπουμε. Ας ελπίσουμε ότι τα δύο 
αυτά νομοσχέδια θα επουλώσουν πληγές και θα βοηθή-
σουν τον κόσμο να σταθεί στα πόδια του.

βΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 67% ΤΟυ ΟΛΘ ζΗΤΗΣΕ ΤΟ ΤΑΙΠΕδ
Να υποβάλουν βελτιωτικές προσφορές για το 67% 
του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) ζήτη-
σε από τους τρεις υποψηφίους επενδυτές το Ταμείο 
Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου 
(ΤΑΙΠΕΔ). Η «Ημερησία» γράφει ότι το Ταμείο ολο-
κλήρωσε τη διαδικασία αποσφράγισης των τριών 

δεσμευτικών οικονομικών προσφορών, που είχαν 
καταθέσει η «International Container Terminal 
Services Inc», με έδρα τις Φιλιππίνες, η «Peninsular 
and Oriental Stream» του ομίλου της «Dubai Port 
World» και το σχήμα του γερμανικού fund «DIEP 
GmbH», της «Belterra Investments LTD» του επιχει-

ρηματία Ιβάν Σαββίδη και της «Terminal Link SAS», 
θυγατρικής της γαλλικής CMA CGM. Οι νέες προσφο-
ρές των τριών ενδιαφερόμενων, οι οποίοι κρίθηκαν 
στο σύνολό τους ως έγκυροι και επαρκείς, θα αξιο-
λογηθούν σε επόμενη συνεδρίαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΤΑΙΠΕΔ.
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υΠΕΓΡΑΦΗ Η ΚυΑ ΠΑΡΑδΟΣΗΣ ΤΩΝ 14 ΑΕΡΟδΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Fraport
Ένα- ένα θα παραδοθούν από τους αερολιμενάρχες τα περιφερει-
ακά αεροδρόμια στη Fraport. Σύμφωνα με την «Καθημερινή» η 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) των υπουργών Μεταφορών, 
Αμύνης και Οικονομικών προβλέπει την υπογραφή των επιμέ-
ρους, ανά περιφερειακό αεροδρόμιο, πρωτοκόλλων παράδοσης 
- παραλαβής. Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, τα πρωτόκολλα 
θα περιλαμβάνουν: • Πρωτόκολλο παράδοσης - παραλαβής 
του αεροδρομίου, που αφορά στην παραλαβή της χρήσης των 
περιοχών παραχώρησης του αντίστοιχου περιφερειακού αε-
ροδρομίου, δηλαδή του αποκλειστικού δικαιώματος χρήσης 

και νομής των εκτάσεων, κτιρίων, εγκαταστάσεων, υποδομών 
και χώρων του εν λόγω αεροδρομίου που απαιτούνται για την 
υλοποίηση της παραχώρησης. • Πρωτόκολλο παραλαβής των 
κινητών περιουσιακών στοιχείων με βάση το επικαιροποιημένο 
Μητρώο Κινητών Περιουσιακών Στοιχείων. • Πρωτόκολλο με-
τρητών κατανάλωσης ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος και φυσικού 
αερίου. Επίσης, με βάση την ΚΥΑ εντέλλονται οι κατά τόπους 
αερολιμενάρχες της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) ή οι 
νόμιμοι αναπληρωτές τους, να υπογράψουν τα προαναφερθέντα 
επιμέρους ανά αεροδρόμιο πρωτόκολλα, κατόπιν της παράδοσης 

στον αερολιμενάρχη από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της 
παραχωρησιούχου εταιρείας του συνόλου των ανωτέρω πρω-
τοκόλλων πριν από την ημέρα έναρξης παραχώρησης, όπως 
αυτή ορίζεται σε κάθε σύμβαση παραχώρησης. Επιπροσθέτως, οι 
αερολιμενάρχες εντέλλονται να εκτελέσουν κάθε άλλη, κατά τόπο, 
απαραίτητη ενέργεια που σχετίζεται με την προαναφερθείσα δια-
δικασία. Ολα δείχνουν ότι η μεταβίβαση των αεροδρομίων θα συ-
ντελεστεί τις επόμενες ημέρες με πιο πιθανή ημερομηνία την 11η 
Απριλίου 2017, τη Μεγάλη Τρίτη. Την ημέρα εκείνη αναμένεται να 
καταβληθεί το τίμημα του 1,23 δισ. ευρώ.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕυΘΕΙΑ ΕΙΣΕΡχΕΤΑΙ ΠΛΕΟΝ Ο ΙδΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟΣ 
δΙΑχΩΡΙΣΜΟΣ ΤΟυ ΑδΜΗΕ ΑΠΟ ΤΗ δΕΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ υΠΕΝ 
Στην τελική ευθεία εισέρχεται πλέον ο ιδιοκτησιακός διαχωρι-
σμός του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ, που θα επιτρέψει, παράλληλα, τη 
γενναία ενίσχυση της οικονομικής ρευστότητας της Επιχείρησης. 
Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ ολοκληρώθηκε η περίοδος 
των 60 ημερών από την έκτακτη Γενική Συνέλευση της ΔΕΗ (στις 
17/1/2017), κατά την οποία είχαν δικαίωμα οι πιστωτές (τράπε-
ζες/προμηθευτές/ομολογιούχοι) να εγείρουν ενστάσεις για τη 
μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της, καθώς και τη διανομή 
στους μετόχους της ΔΕΗ του 100% της Ενεργειακής Συμμετο-
χών, η οποία κατέχει το 51% του ΑΔΜΗΕ. Στο διάστημα αυτό 
δεν υποβλήθηκε καμία ένσταση από τους πιστωτές. Ανοίγει, έτσι, 
ο δρόμος για μια σημαντική ένεση ρευστότητας στη ΔΕΗ, μέσα 
στο Μάιο, ύψους περίπου 700 εκατ. ευρώ, εξέλιξη που συνιστά 
την καλύτερη απάντηση στα καταστροφολογικά σενάρια που 
διακινούνται συστηματικά και από την Αντιπολίτευση για την 

Επιχείρηση. Τα επόμενα διαδικαστικά, πλέον, βήματα με τα οποία 
αναμένεται να ολοκληρωθεί με επιτυχία ο ιδιοκτησιακός διαχωρι-
σμός του ΑΔΜΗΕ από τη ΔΕΗ περιλαμβάνουν: Πιστοποίηση του 
ΑΔΜΗΕ. Ήδη, η ΡΑΕ έχει στείλει από την προηγούμενη εβδομάδα 
προς τη Γενική Διεύθυνση Ενέργειας της Κομισιόν (DG Energy) την 
Πιστοποίηση προς έγκριση. Έγκριση από τη Γενική Διεύθυνση 
Ανταγωνισμού της Κομισιόν (DG Competition) της εξαγοράς από 
τους μελλοντικούς μετόχους του ΑΔΜΗΕ (Ελληνικό Δημόσιο και 
κινεζική State Grid). Εξαγορά μεριδίου 25% στον ΑΔΜΗΕ, που 
σήμερα κατέχει η ΔΕΗ, από την ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ, η οποία ανήκει 
κατά 100% στο Ελληνικό Δημόσιο. Εξαγορά μεριδίου 24% στον 
ΑΔΜΗΕ, που σήμερα κατέχει η ΔΕΗ, από την State Grid. Είσοδο 
της Ενεργειακή Συμμετοχών στο ελληνικό Χρηματιστήριο. Με 
την ολοκλήρωση και αυτών των διαδικασιών, το Ελληνικό Δη-
μόσιο θα κατέχει το 51% του Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής 

Ενέργειας (θα λάβει 26% ως μέτοχος της ΔΕΗ και θα εξαγοράσει 
επιπλέον 25% μέσω της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ), που αποτελεί φυσικό μο-
νοπώλιο γεωστρατηγικής σημασίας. Έτσι, η κυβέρνηση φέρνει 
εις πέρας μέσα στα καθορισμένα χρονοδιαγράμματα το σχεδια-
σμό της για τη διατήρηση του δημόσιου ελέγχου στον ΑΔΜΗΕ, 
ανατρέποντας το σχέδιο των προηγούμενων κυβερνήσεων για 
πώληση του 66% του ΑΔΜΗΕ. Εταίρος του Ελληνικού Δημοσίου 
στον ΑΔΜΗΕ καθίσταται η μεγαλύτερη εταιρεία παγκοσμίως στον 
τομέα της Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, η κινέζικη State Grid, 
που θα εξαγοράσει από τη ΔΕΗ, έναντι τιμήματος 320 εκατ. ευρώ, 
το 24% του ΑΔΜΗΕ. Η μεταφορά τεχνογνωσίας  θα καταστήσει 
πιο αποτελεσματικό τον ΑΔΜΗΕ και θα επιφέρει άμεσα οφέλη στον 
Έλληνα πολίτη, μέσω των επενδύσεων που πρόκειται να υλοποι-
ηθούν στα επόμενα χρόνια.

“βΟυΝΟ” ΠΑΡΑΜΕΝΟυΝ ΟΙ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΗ δΕΗ
Σε κλοιό ληξιπρόθεσμων οφειλών που επισήμως το-
ποθετούνται στα 2,2 δις στην πραγματικότητα ωστόσο 
ξεπερνούν τα 2,5 δις καθώς ένα σημαντικό μέρος κρύβε-
ται κάτω από το χαλί των διακανονισμών, συνεχίζει να 
βρίσκεται η ΔΕΗ. Σύμφωνα με το capital.gr τα προβλή-
ματα της εταιρείας παραμένουν οξύτατα και παρά την 
ανακοίνωση κερδών, είναι σαφές ότι η ΔΕΚΟ έχει μπει 
ανεπιστρεπτί σε μια πορεία συρρίκνωσης του τζίρου 
της, λόγω μνημονιακής υποχρέωσης να παραχωρήσει 
σχεδόν το μισό μερίδιο αγοράς που σήμερα κατέχει . 
Μαζί με τις ληξιπρόθεσμες οφειλές πάντως το δεύτερο 
μεγάλο πρόβλημα για την εταιρεία ακούει στο όνομα 
ρευστότητα, με την εταιρεία να έχει μπροστά της έναν 
Γολγοθά πληρωμών στον οποίο πρέπει να αντεπεξέλθει 
παρά τις μειωμένες εισροές κεφαλαίων. Στα τέλη Φε-

βρουαρίου σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε 
χθες στο conference call με τους αναλυτές η διοίκηση 
της ΔΕΗ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές πελατών έφταναν 
τα 2,2 δις από 2,258 δις στα τέλη του 2016 και 2,298 
το 2015. Στη χαμηλή τάση οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 
φτάνουν το 1 δις και διαμορφώνονται ως εξής: Οφειλές 
κάτω των 500 ευρώ: Περίπου 1 εκατομμύριο πελάτες 
χρωστούν 121 εκατ. ευρώ. Οφειλές 500 έως 1000 ευρώ: 
244 χιλιάδες πελάτες χρωστούν 125 εκατ. ευρώ. Οφειλές 
1000-3000 ευρώ: 187 χιλιάδες πελάτες χρωστούν 241 
εκατ. ευρώ. Οφειλές άνω των 3000 ευρώ: 81 χιλιάδες 
πελάτες χρωστούν 498 εκατ. ευρώ.  Ωστόσο στις ληξι-
πρόθεσμες οφειλές προστίθεται και ένα σημαντικό μέρος 
των ποσών που έχουν διακανονιστεί , καθώς “ένας ση-
μαντικός  αριθμός πελατών αποφεύγουν να εξοφλήσουν 

τις οφειλές τους, ενώ και η εξόφληση των τρεχόντων 
λογαριασμών παρουσιάζει υστέρηση” όπως ανέφερε ο 
πρόεδρος της ΔΕΗ. Έτσι σε διακανονισμό (που σε πολλές 
περιπτώσεις μεταφράζεται σε πάγωμα οφειλής) βρί-
σκονται 480 χιλιάδες πελάτες που χρωστούν 790 εκατ. 
ευρώ.
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ΣΕ ΚΕΡδΟΦΟΡΙΑ ΜΕ 
ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΣΟδΑ ΠΕΡΑΣΕ Η 
δΕΗ ΤΟ 2016 - ΣΤΑ 67,5 ΕΚΑΤ. 
ΕυΡΩ ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΚΕΡδΗ

Επέστρεψε στην κερδοφορία η ΔΕΗ το 2016, αν και τα 
έσοδα της εταιρίας υποχώρησαν στα 5,25 δισ. ευρώ 
από 5,73 δις. το προηγούμενο έτος. Σύμφωνα με το  
energypress.gr από τα αποτελέσματα της Επιχείρησης 
προκύπτει ότι εντάθηκε το πρόβλημα ρευστότητας 
σε μια χρονιά εξαιρετικά επιβαρυμένη από πληρωμές 
τόκων και δανείων τη στιγμή που οι ληξιπρόθεσμες 
οφειλές παραμένουν επίμονα υψηλές.  Όσον αφορά το 
μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά λιανικής, ναι μεν μειώθηκε 
πέρυσι κατά περίπου 5%, η πτώση όμως ήταν μικρότε-
ρη από τις μνημονιακές προβλέψεις, και εξηγεί ως ένα 
βαθμό την πίεση των δανειστών για  δομικά μέτρα, δη-
λαδή πώληση μονάδων. Πιο αναλυτικά, τα κέρδη προ 
τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν 
πέρυσι κατά € 235,3 εκατ. σε σχέση με το 2015, με το 
αντίστοιχο περιθώριο EBITDA να διαμορφώνεται σε 
20,2% έναντι 14,4%, κυρίως λόγω των χαμηλότερων 
προβλέψεων. Όπως αναφέρει η εταιρία, αρνητική επί-
πτωση στη λειτουργική κερδοφορία του Ομίλου για το 
2016 είχαν οι παρακάτω δαπάνες:
- € 63,5 εκατ. για την κάλυψη των ελλειμμάτων που 
δημιουργήθηκαν στην αγορά του Ημερήσιου Ενερ-
γειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), κατά τη διάρκεια 
των ετών 2011 και 2012 από τρίτους προμηθευτές, οι 
οποίοι αποχώρησαν από την αγορά. Μετά την οριστική 
εκκαθάριση από το ΛΑΓΗΕ, η συνολική εφάπαξ δαπάνη 
διαμορφώθηκε σε € 111,8 εκατ., εκ των οποίων € 48,3 
εκατ. είχαν ήδη επιβαρύνει τη χρήση του 2014.
- € 28,4 εκατ. λόγω της επιβάρυνσης της ΔΕΗ, μετά 
και τις Αποφάσεις 149 και 150 του 2017 της ΡΑΕ, στο 

πλαίσιο της νέας χρέωσης των προμηθευτών ηλεκτρικής 
ενέργειας για την κάλυψη του ελλείμματος του Ειδικού 
Λογαριασμού ΑΠΕ, η οποία ξεκίνησε το τελευταίο τρίμη-
νο του 2016.
- € 22,6 εκατ. εφάπαξ δαπάνη λόγω αναθεώρησης του 
κόστους προμήθειας φυσικού αερίου αγωγού της ΔΕΠΑ 
από την BOTAS για τα έτη 2012-2015, μετά την απόφαση 
του Διεθνούς Διαιτητικού Δικαστηρίου σχετικά με τη δια-
φορά μεταξύ των δύο εταιρειών.
Εξαιρουμένων των προαναφερθέντων αρνητικών επι-
πτώσεων, τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 
(EBITDA) παρουσίασαν βελτίωση κατά € 257,4 εκατ., 
βελτίωση η οποία οφείλεται ουσιαστικά στο χαμηλότερο 
επίπεδο προβλέψεων κατά € 512,2 εκατ.
Σε επίπεδο προ φόρων, τα αποτελέσματα, ανέρχονται 
σε € 169,1 εκατ. το 2016 έναντι ζημιών € 106,6 εκατ. το 
2015. Τα μετά από φόρους κέρδη διαμορφώθηκαν σε € 
67,5 εκατ. έναντι ζημιών € 102,5 εκατ. αντίστοιχα.
-Έσοδα:  Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου μειώθηκε το 
2016 κατά € 478,6 εκατ. ή 8,3% και διαμορφώθηκε σε € 
5.257,1 εκατ. έναντι € 5.735,7 εκατ. το 2015.
Η μείωση αυτή οφείλεται στη μείωση των εσόδων από 
πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας κατά € 549,4 εκατ. λόγω:
- της μείωσης του μέσου μεριδίου της ΔΕΗ (σε GWh) στην 
λιανική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και την συνακόλου-
θη επιδείνωση του μείγματος πωλήσεων λόγω cherry-
picking από τους ανταγωνιστές,
- των νέων τιμολογιακών πολιτικών για εμπορικούς και 
βιομηχανικούς πελάτες στη Χαμηλή και στη Μέση Τάση 
και την επιβράβευση των πιο πάνω συνεπών πελατών 
καθώς και των συνεπών οικιακών πελατών με την παρο-
χή εκπτώσεων, καθώς και
- της επίπτωσης από την αύξηση του ποσοστού των απω-
λειών που οφείλονται σε ρευματοκλοπές.
-Επενδύσεις:  Οι συνολικές επενδύσεις το 2016 διαμορ-
φώθηκαν σε € 867,6 εκατ. από 753,6 εκατ. το 2015, 
δηλαδή αυξήθηκαν κατά € 114 εκατ. ή 15,1%, αύξηση η 
οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται σε αυξημένες επενδύ-
σεις των ορυχείων λόγω της αποζημίωσης των δικαιού-
χων για την απαλλοτρίωση της Ποντοκώμης.
Στις επενδύσεις περιλαμβάνονται και οι συμμετοχές των 
χρηστών του δικτύου για τη σύνδεσή τους, οι οποίες το 
2016 διαμορφώθηκαν σε € 60 εκατ. έναντι € 56,3 εκατ.
Οι «καθαρές» επενδύσεις του ομίλου ΔΕΗ, δηλαδή οι 
επενδύσεις ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των υποδο-
μών, χωρίς τις κατά τα ανωτέρω συμμετοχές, αυξήθηκαν 
κατά € 110,3 εκατ. ή 15,8% και ανήλθαν το 2016 σε € 
807,6 εκατ. έναντι € 697,3 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή 
περίοδο.
-Καθαρό χρέος / Ληξιπρόθεσμες οφειλές: Το καθαρό χρέ-
ος διαμορφώθηκε σε € 4.526,8 εκατ., μειωμένο κατά € 
262,1 εκατ. σε σχέση με την 31.12.2015 (€ 4.788,9 εκατ.). 

Νέες διευκρινίσεις για τα «μπλοκάκια» παρέχονται με νέα 
εγκύκλιο του υπουργείου Εργασίας  γράφει η «Ημερησία». 
Συγκεκριμένα, σε συνέχεια των οδηγιών που δόθηκαν με 
σχετική εγκύκλιο για την εφαρμογή της διάταξης της παρ. 
9 του αρ. 39 του ν. 4387/2016 και κατόπιν ερωτημάτων 
που έχουν τεθεί σχετικά με το είδος της σύμβασης μεταξύ 
των συμβαλλόμενων μερών, διευκρινίζεται ότι στην έν-
νοια της σύμβασης περιλαμβάνεται τόσο η έγγραφη όσο 
και η προφορική σύμβαση.
Ως εκ τούτου, η σύμβαση η οποία θα αναφέρει τη διάρ-
κεια, καθώς και τα λοιπά απαιτούμενα στοιχεία, την οποία 
ο αντισυμβαλλόμενος-εργοδότης οφείλει να καταχωρήσει 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, που έχει αναρτηθεί στον 
ιστότοπο www.efka.gov.gr του Ενιαίου Φορέα Κοινωνι-
κής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), δύναται να έχει συμφωνηθεί και 
προφορικώς μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών.

ΝΕΕΣ δΙΕυΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΓΙΑ 
ΤΑ «ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ» ΑΠΟ ΤΟ 
υΠΟυΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

δεδομένου ότι στη διάρκεια του 2016 αποπληρώσαμε 
δάνεια ύψους € 409,1 εκατ και αντλήσαμε € 180 εκατ. 
Για την Μητρική Εταιρεία το καθαρό χρέος διαμορφώ-
θηκε σε € 4.380,8 εκατ. μειωμένο κατά € 171,8 εκατ. σε 
σχέση με την 31.12.2015, δεδομένου ότι στη διάρκεια 
του 2016 αποπληρώσαμε δάνεια ύψους € 382 εκατ. 
και αντλήσαμε € 145 εκατ. Πρέπει να σημειωθεί όμως 
ότι, παρά τη μείωση του καθαρού χρέους της Μητρικής 
Εταιρείας, συνέπεια κυρίως της αποπληρωμής χρεωλυ-
σίων, καταγράφηκε αύξηση του ύψους των ληξιπρόθε-
σμων οφειλών προς τρίτους κατά € 184 εκατ. συνολικά 
εντός του 2016, εξέλιξη που καταδεικνύει την πίεση που 
ασκείται στην ρευστότητα της Εταιρείας. Συγκεκριμένα, 
οι πάσης φύσεως συνολικές ληξιπρόθεσμες οφειλές στο 
τέλος του 2016 ανήλθαν σε € 759 εκατ., έναντι € 575 
εκατ. στο τέλος του 2015. Τέλος, σημειώνεται ότι η ΔΕΗ 
δεν θα διανείμει μέρισμα για το 2016.
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ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΤΡΕΛΑϊΚΑ ΟΙΚΟΠΕδΑ ΤΗΣ δ. ΕΛΛΑδΑΣ 
- ΑΝΟΙΓΕΙ Ο δΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ υΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΜΕΤΑΠΤυχΙΑΚΟ «δΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΜΗχΑΝΙΚΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» ΣΤΟ ΑΠΘ 
ΜΕ ΤΗ ΣυΜβΟΛΗ ΤΩΝ ΕΛΠΕ

Τη νομιμότητα των τριών συμβάσεων για την παραχώρηση 
ισάριθμων χερσαίων οικοπέδων στη Δυτική Ελλάδα, ενέ-
κρινε το Ελεγκτικό Συνέδριο σύμφωνα με πληροφορίες που 
δημοσιεύει το  energypress.gr . Πρόκειται για τα οικόπεδα 
στις περιοχές «ΒΔ Πελοπόννησος» και «Αρτα - Πρέβεζα» με 
προτιμητέο επενδυτή τα ΕΛΠΕ και για την περιοχή της «Αι-
τωλοακαρνανίας» με προτιμητέο επενδυτή την Energean Oil 
& Gas. Μετά τη θετική εξέλιξη, θα πρέπει να θεωρείται θέμα 
εβδομάδων ίσως και ημερών η πρόσκληση από το ΥΠΕΝ 
προς τους αναδόχους για την υπογραφή των συμβάσεων 
παραχώρησης, προκειμένου στη συνέχεια να πάρουν το 
δρόμο προς τη βουλή για την τελική έγκριση. O διαγωνισμός 

Ένα καινοτόμο, διεπιστημονικό και τεχνοκρατικό Μετα-
πτυχιακό Πρόγραμμα υψηλού επιπέδου και απαιτήσεων, 
με τίτλο «Δίκαιο και Μηχανική της Ενέργειας» σχεδιάστηκε 
και υλοποιείται για πρώτη χρονιά φέτος στο Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, από τη Νομική Σχολή και το 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του ΑΠΘ. Όπως γράφει το  
Energypress.gr  στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συμβάλλει 
και η ΕΛΠΕ, στη θεματική «Πετρέλαιο και Πετρελαιοειδή: 
Διύλιση και Διανομή Πετρελαιοειδών – Ασφάλεια Ενερ-
γειακής Τροφοδοσίας-Ευρωπαϊκή και Εθνική Νομοθεσία» 
με τη Διευθύντρια Ενεργειακής Πολιτικής και Διεθνών 
Σχέσεων Ομίλου κα Λιάνα Γούτα, η οποία προσκλήθηκε να 

διδάξει τη σχετική ενότητα. Τα μαθήματα του Μεταπτυχια-
κού Προγράμματος διδάσκονται από Καθηγητές της Νομι-
κής και του Πολυτεχνείου καθώς και από εξειδικευμένους 
επιστήμονες της ενεργειακής αγοράς και βιομηχανίας, ενώ 
απευθύνεται αποκλειστικά σε πτυχιούχους Νομικών και 
Πολυτεχνικών Σχολών. Ο κλάδος της Ενέργειας είναι σε 
θέση να δημιουργήσει πολλές και καλές νέες θέσεις  εργα-
σίας και να δώσει την ευκαιρία σε επαγγελματίες νομικούς 
και μηχανικούς να επαναπροσανατολίσουν τη δραστηριό-
τητά τους σε πιο παραγωγικούς, βιώσιμους και επικερδείς 
τομείς. Στόχος του Μεταπτυχιακού αυτού Προγράμματος 
είναι οι απόφοιτοι του να αποκτήσουν σφαιρικές γνώσεις, 

που θα τους επιτρέψουν να προσεγγίζουν συνθετικά τα ζη-
τήματα που θα κληθούν να διαχειριστούν στον τομέα αυτό, 
τόσο από νομική, όσο και από τεχνική άποψη.  Η ενότητα 
των Ευρωπαϊκών και Εθνικών Εξελίξεων στον κλάδο των 
Πετρελαιοειδών από την κα Λιάνα Γούτα περιλαμβάνεται 
στα μαθήματα του δευτέρου εξαμήνου με 8 ώρες διδασκα-
λίας στη Νομική Σχολή του ΑΠΘ, και ολοκληρώθηκε την 
περασμένη εβδομάδα, με την επίσκεψη στις Βιομηχανικές 
Εγκαταστάσεις της Θεσσαλονίκης των μεταπτυχιακών φοι-
τητών και του επικεφαλής καθηγητού της Νομικής ΑΠΘ κ. 
Παναγιώτη Γκλαβίνη.

ξεκίνησε μετά από εκδήλωση ενδιαφέροντος από την ιταλική 
Enel την άνοιξη του 2014, η οποία ωστόσο στην πορεία απο-
σύρθηκε από τη διαδικασία, η οποία ολοκληρώθηκε το Φε-
βρουάριου του 2016 με την επιλογή των Ελληνικών Πετρε-
λαίων για τις περιοχές Άρτα – Πρέβεζα και ΒΔ Πελοπόννησος 
και της Energean για την περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας. 
Προ ημερών μάλιστα η Energean ανακοίνωσε τη συμφωνία 
farm in που υπέγραψε με την ισπανική Repsol και η οποία 
εκτός από την παραχώρηση των Ιωαννίνων περιλαμβάνει 
και την παραχώρηση της Αιτωλοακαρνανίας. Επίσης αξίζει 
να αναφερθεί ότι για την παραχώρηση Άρτα Πρέβεζα υπάρ-
χει σε εκκρεμότητα προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατεί-
ας από την Energean κατά της απόφασης του ΥΠΕΝ, η οποία 
επρόκειτο να εκδικαστεί στις 4 Απριλίου. Ωστόσο η υπόθεση 
πήρε αναβολή για τον Οκτώβριο. Οι εξελίξεις ανοίγουν το 
δρόμο για την ολοκλήρωση των παραχωρήσεων και την 
έναρξη των διαδικασιών για τις προκαταρκτικές ερευνητικές 
δραστηριότητες. Στις 3 περιοχές άλλωστε υπάρχουν συσσω-
ρευμένα ευρήματα από προηγούμενες έρευνες στο παρελ-
θόν που δεν τελεσφόρησαν για διάφορους λόγους. Συγκε-
κριμένα η περιοχή της ΒΔ Πελοποννήσου είχε παραχωρηθεί 

ΝΕΟ δΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣυΜβΟυΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ βΙΟΜΗχΑΝΙΑ ζΑχΑΡΗΣ
Λίγες ώρες ύστερα από την παραίτηση των επικεφαλής 
και ενός μέλους του διοικητικού συμβουλίου της Ελλη-
νικής Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ, ορίστηκε το νέο συμ-
βούλιο. Όπως γράφει η «Ημερησία» σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση της εταιρείας, πρόεδρος της ΕΒΖ ορίστηκε 
ο Αντώνης Χατζηδιαμαντής και αντιπρόεδρος ο Γαβριήλ 

Κερμανίδης, ενώ χρέη διευθύνοντας συμβούλου ανέλαβε 
ο Μιχάλης Κεφαλόπουλος και αναπληρωτής του ο Αντώ-
νης Μπούρης. Το διοικητικό συμβούλιο της ΕΒΖ πλαισιώ-
νουν τα μέλη: Γεράσιμος Τσιαπάρας, Χρήστος Βογιατζής 
και Κωνσταντίνος Μανιατάκης

στη ΔΕΠ το 1978 και είχαν γίνει πάνω από 20 γεωτρήσεις 
στη στεριά και την παράλια ζώνη, χωρίς αποτέλεσμα για 
να επιστραφεί η περιοχή στο Δημόσιο το 2007. Το 1981 
είχαν παραχωρηθεί στη ΔΕΠ οι περιοχές της Ηπείρου Ιω-
άννινα, Άρτα και Θεσπρωτία για να γίνουν στη συνέχεια 
γεωφυσικές έρευνες και 8 γεωτρήσεις. Το 1997 η κοινο-
πραξία ΔΕΠ Enterprise πραγματοποίησε την γεώτρηση 
στο Καλπάκι χωρίς αποτέλεσμα, με την ευθύνη να βαρύνει 
τη βρετανική εταιρεία που εγκατέλειψε την έρευνα λόγω 
των υψηλών πιέσεων που προέκυψαν και για τις οποίες 
δεν είχε προετοιμαστεί. Στα τέλη της δεκαετίας του 90 η 
Triton, επικεφαλής κοινοπραξίας στην οποία συμμετείχαν 
και τα ΕΛΠΕ είχαν κάνει δύο ακόμη άκαρπες γεωτρήσεις 
στην Αιτωλοακαρνανία, για να επιστραφεί στη συνέχεια 
η περιοχή στο Δημόσιο. Οι δραστηριότητες που έχουν 
προηγηθεί στο παρελθόν δίνουν πλέον καλύτερη εικόνα 
και πολύτιμα στοιχεία για τις έρευνες που θα ξεκινήσουν οι 
νέοι ανάδοχοι, οι οποίοι αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες 
και δυνατότητες προσδοκούν να έχουν καλύτερη τύχη στις 
νέες προσπάθειες που θα ξεκινήσουν το επόμενο διάστημα.
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Για μετά το Πάσχα και εκτός συνταρακτικού απροόπτου 
για μετά την εαρινή σύνοδο του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου μετατίθεται η άφιξη του κουαρτέτου στην Αθήνα 
προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαβουλεύσεις και να 
κλείσει η τεχνική συμφωνία (staff level agreement).
Οι εορτές του Πάσχα αλλά και το μικρό χρονικό διάστη-
μα που μεσολαβεί μέχρι τη σύνοδο στην Ουάσιγκτον -οι 
εκπρόσωποι όλων των χωρών μελών του Ταμείου θα 
πρέπει να βρίσκονται στην αμερικανική πρωτεύουσα από 
τις 21 Απριλίου- λειτουργεί αποτρεπτικά στο να πραγμα-
τοποιηθεί άμεσα η νέα αποστολή των επικεφαλής των 
θεσμών στην Αθήνα.
Εκτός από τεχνικούς λόγους, υπάρχουν και ουσιαστικοί. 
Μετά την επίτευξη της πολιτικής συμφωνίας στη Μάλτα 
η ελληνική κυβέρνηση θέλει να εξασφαλιστεί και η συμ-
φωνία για τους στόχους των πρωτογενών πλεονασμάτων 
αλλά και για τα μέτρα διευθέτησης του ελληνικού χρέους, 
προκειμένου να στείλει στη Βουλή τα δύο πακέτα με τα 
μέτρα: τα αρνητικά και τα θετικά.
Η συζήτηση για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα διευθέτησης του 
χρέους αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Ουάσιγκτον 
στο περιθώριο της εαρινής συνόδου, ενώ η πλήρης συμ-
φωνία για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης τοποθετείται 
πλέον χρονικά μέσα στον Μάιο.
Το αν θα χρειαστεί να φτάσουμε στο νέο Eurogroup της 
22ας Μαΐου ή το αν θα συγκληθεί έκτακτη συνεδρίαση 
ημέρες ή εβδομάδες νωρίτερα, είναι κάτι που θα αποφα-
σιστεί το επόμενο χρονικό διάστημα και ανάλογα με την 
πορεία των διαπραγματεύσεων τόσο στην Ουάσιγκτον 
όσο και στην Αθήνα με το που θα επανέλθουν τα κλιμάκια 
των τεσσάρων θεσμών.
Εξωδικαστικός συμβιβασμός 
Με τη μετάθεση των τεχνικών διαπραγματεύσεων για 
μετά το Πάσχα και πιθανότατα για το τελευταίο 10ήμερο 
του Απριλίου, μετατίθεται αντίστοιχα και η ψήφιση των 
μέτρων από την ελληνική Βουλή. Το μόνο «προαπαιτού-
μενο» που αναμένεται να ψηφίσει το Κοινοβούλιο πριν 
κλείσει η τεχνική συμφωνία αναμένεται να είναι ο εξωδι-
καστικός συμβιβασμός και αυτό προκειμένου οι τράπεζες 
να επιταχύνουν τη διαδικασία διευθέτησης των «κόκκι-
νων» δανείων, η οποία έχει καθυστερήσει χαρακτηρι-
στικά λόγω της πολύμηνης καθυστέρησης στην ολοκλή-
ρωση των διαπραγματεύσεων για τη β’ αξιολόγηση. Με 
αυτά τα δεδομένα, τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να 
ολοκληρωθούν μέχρι το κλείσιμο της συμφωνίας είναι τα 
εξής:
1. Αμέσως μετά την εβδομάδα του Πάσχα, η Ελληνική 
Στατιστική Αρχή και η Eurostat θα ανακοινώσουν το ύψος 

«ΓΟΛΓΟΘΑΣ» Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ 
ΣυΜΦΩΝΙΑΣ
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του πρωτογενούς πλεονάσματος για το 2016, το οποίο και 
ο Έλληνας πρωθυπουργός το τοποθέτησε προ ημερών σε 
επίπεδο υψηλότερο του 3%, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι 
ο στόχος του 3,5% έχει ήδη επιτευχθεί από το 2016. Έτσι, 
η τεχνική συμφωνία και το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για 
την περίοδο 2017-2021 θα συνταχθούν με «κλειδωμένα» 
τα δημοσιονομικά μεγέθη του 2016.
2. Στην Ουάσιγκτον θα πραγματοποιηθούν οι συζητήσεις 
για τα μεσοπρόθεσμα μέτρα για το χρέος αλλά και για την 
πορεία που θα πρέπει να έχει το πρωτογενές πλεόνασμα 
μετά το 2018. Το ότι θα πρέπει να επιτύχουμε τον στόχο 
του 3,5% για τουλάχιστον μέχρι και το 2021 είναι δεδο-
μένο, ενώ θα φανεί αν η υποχρέωση θα είναι 3ετής ή 
πενταετής οπότε ο στόχος του 3,5% θα παραμείνει μέχρι 
και το 2023.
3. Με τη συμφωνία για το χρέος και την ολοκλήρωση της 
τεχνικής αξιολόγησης θα ψηφιστούν τα καλά και τα κακά 
μέτρα στη Βουλή. Το περιεχόμενο των διατάξεων θα ορι-
στικοποιηθεί κατά την τεχνική αξιολόγηση. Ουσιαστικά, 
αυτό που πρέπει να «κλειδώσει» είναι η συνταγή περι-
κοπής των συντάξεων καθώς τα υπόλοιπα μέτρα -καλά 
και κακά- είναι λίγο πολύ γνωστά. Για τις συντάξεις, η 
κυβέρνηση θέλει να περάσει έναν ανώτατο κόφτη στην 
προσωπική διαφορά ώστε να μην υπάρχει συνταξιούχος 
που θα χάσει πάνω από το 22% των αποδοχών του από 
την 1 /1 /2019 και μετά.
4. Στη συνεδρίαση του Eurogroup θα πρέπει να κλειδώσει 
η συμφωνία και να δοθεί το πράσινο φως για την αποδέ-
σμευση της δόσης, το ύψος της οποίας θα είναι τουλάχι-
στον 7 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τουλάχιστον τα 2 δισ. 
ευρώ θα πρέπει να διοχετευτούν για την αποπληρωμή 
ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου. Προφανώς, 
μέχρι και τον Μάιο ου δεις θα πάρει χρήματα από το ελ-
ληνικό Δημόσιο. Η έγκριση της εκταμίευσης θα δοθεί από 
τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης, ενώ θα υπογραφεί 
η αναθεώρηση του 3ου μνημονίου. Αντίστοιχα, θα πρέπει 
να συγκληθεί το συμβούλιο του ΔΝΤ για να υπογραφεί ξε-
χωριστό μνημόνιο με το Ταμείο με ημερομηνία λήξης τον 
Αύγουστο του 2018.
Τελευταία συνεδρίαση θα είναι αυτή του δ.σ. της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να δοθεί το πράσινο φως 
συμμετοχής των ελληνικών ομολόγων στο πρόγραμμα 
ποσοτικής χαλάρωσης.

ΕΠΑΝΕΚΛΟΓΗ ΣΤΑΣΙΝΟυ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΕδΡΙΑ ΤΟυ ΤΕΕ

ΝΕΟΙ ΦΟΡΟΙ-ΦΩΤΙΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ 
ΓΙΑ ΕΙΣΟδΗΜΑΤΑ 500-700 ΕυΡΩ 

Με επανεκλογή για δεύτερη θητεία του Γιώργου Στασινού 
στη θέση του προέδρου του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελ-
λάδας (ΤΕΕ) έκλεισαν οι εργασίες της πρώτης ημέρας της 
ειδικής εκλογικής συνεδρίασης της αντιπροσωπείας του 
ΤΕΕ. Ο ίδιος ο κ. Στασινός μετά την επανεκλογή του δή-

Οι συνταξιούχοι θα είναι οι πρώτοι που θα γευτούν το 
πικρό ποτήρι των νέων μέτρων που συμφώνησε η κυ-
βέρνηση με τους θεσμούς, με τη μείωση των συντάξεών 
τους το 2019 κατά 1,8 δισ. ευρώ. Ένα χρόνο μετά, το 
2020, θα δουν τα εισοδήματά τους να συρρικνώνονται 
ακόμη περισσότερο με τη δραστική περικοπή του αφο-
ρολογήτου ορίου από τις 8.636 ευρώ που ισχύει σήμερα 
για όσους δεν έχουν παιδιά στην περιοχή των 5.500 έως 
5.900 ευρώ. Το ίδιο θα συμβεί και για τους μισθωτούς.
Έτσι, τα εισοδήματα που θα αποκτήσουν από τον Ιανου-
άριο του 2020 πάνω από 4 εκατ. μισθωτοί και συντα-
ξιούχοι θα δεχθούν νέα επίθεση. Τα μεγαλύτερα βάρη 
θα κληθούν να σηκώσουν οι έχοντες χαμηλές αποδοχές 
της τάξης των 7.000 – 9.000 ευρώ τον χρόνο ή 500 - 
750 ευρώ τον μήνα. Πολλοί θα διαπιστώσουν ότι με την 
προσγείωση του αφορολογήτου θα χάσουν μέχρι και 
ένα μισθό ή μια σύνταξη τον χρόνο.
Στη Βαλέτα αποφασίστηκε η μείωση του αφορολογήτου 
ορίου με στόχο να εισρεύσουν στα κρατικά ταμεία φο-
ρολογικά έσοδα 1,8 δισ. ευρώ ή 1% του ΑΕΠ.
Οι νέες φορολογικές επιβαρύνσεις στα νοικοκυριά θα 
είναι μεγάλες και δεν επουλώνονται από τη μείωση του 
φορολογικού συντελεστή του πρώτου κλιμακίου στο 
20% από 22% που ισχύει σήμερα για εισοδήματα έως 
20.000 ευρώ ή τις ελαφρύνσεις στον ΕΝΦΙΑ μόλις κατά 
180 εκατ. ευρώ που προβλέπει το πακέτο των αντίμε-
τρων.
Το σχέδιο προβλέπει την ενεργοποίηση των μειώσεων 
στους φόρους το 2020 και να είναι της τάξης του 1,8 
δισ. ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι θα υπάρξει μείωση 
του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσεων από το 

λωσε: «Έχουμε μπροστά μας τρία πολύ δύσκολα χρόνια 
για το επάγγελμά μας. Για ένα μπορώ να είμαι σίγουρος: 
Θα επιβιώσουμε. Γιατί οι μηχανικοί είμαστε πραγματικοί 
μαχητές στην καθημερινότητα». Είχε προηγηθεί η εκλο-
γή των δεκαπέντε μελών της Διοικούσας Επιτροπής του 
ΤΕΕ, μεταξύ των οποίων τα μέλη της αντιπροσωπείας 
που επιλέγουν το νέο πρόεδρο.
Υποψηφιότητα κατέθεσε ο νυν πρόεδρος Γιώργος Στασι-
νός, προερχόμενος από την παράταξη της Δημοκρατικής 
Κίνησης Μηχανικών, και ο Πολύχρονης Ακριτίδης, πρώ-
ην γενικός γραμματέας της ΔΕ/ΤΕΕ, προερχόμενος από 
την παράταξη «Ανασυγκρότηση Μηχανικών-ΤΕΕ από 
την Αρχή».
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(συνέχεια από σελ. 10)

Έναν... «βολικό» τρόπο ώστε οι φορολογούμενοι που 
δεν μπορούν να πληρώσουν το φόρο κληρονομιάς 
φέρεται ότι εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών, όπως 
τουλάχιστον σημειώνει το Αθηναϊκό-Μακεδονικό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, επικαλούμενο πηγές από το 
περιβάλλον της υφυπουργού Οικονομικών, Κατερίνας 
Παπανάτσιου.
Πιο συγκεκριμένα στο υπουργείο εξετάζεται το ενδεχό-
μενο να ενεργοποιηθεί ο νόμος, βάσει του οποίου προ-
βλέπεται ο ιδιοκτήτης του ακινήτου να το παραχωρήσει 
στο... Δημόσιο, από τη στιγμή που αδυνατεί να πληρώ-
σει τον φόρο κληρονομιάς.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τέτοιου είδους διάταξη 
υπάρχει στην ελληνική νομοθεσία, αλλά είναι απαραί-
τητη μία υπουργική απόφαση προκειμένου από τη μία 
πλευρά να τεθεί σε ισχύ και από την άλλη να ξεκαθαρι-
στούν οι παράμετροι βάσει των οποίων θα υλοποιηθεί.
Τα ζητήματα που πρέπει να διευκρινιστούν αφορούν, 
μεταξύ άλλων, στο ύψος του φόρου κληρονομιάς πάνω 
από το οποίο θα μπορεί να γίνεται χρήση του μέτρου 
αυτού, όπως και τον τρόπο που θα γίνεται η αποτίμηση 
της αξίας του ακινήτου που θα παραχωρείται. Σε κάθε 
περίπτωση, όπως διευκρινίζουν αρμόδιοι παράγοντες 
του υπουργείο Οικονομικών, το μέτρο δεν θα αφορά 
στην πληρωμή άλλων φόρων π.χ. φόρο εισοδήματος, 
ΕΝΦΙΑ κτλ. Θα εφαρμόζεται αποκλειστικά για τη φορο-
λογία κληρονομιών.
Παράλληλα εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπάρξει ένα 
συγκεκριμένο όριο πάνω από το οποίο μπορεί να ενερ-
γοποιηθεί το μέτρο, με το πιθανότερο αυτό να μπορεί 
να ισχύσει εάν ο φόρος κληρονομιάς ξεπερνά τις 5.000 
ευρώ.

υΠΟΙΚ: δΩΣΤΕ ΤΟ ΑΚΙΝΗΤΟ ΣΤΟ 
δΗΜΟΣΙΟ ΕΑΝ δΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ 
ΤΟ ΠΛΗΡΩΣΕΤΕ
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29% που είναι σήμερα στο 27% ή ακόμη και στο 26%. 
Στη συμφωνία δεσπόζει η ρήτρα με την οποία θα δια-
σφαλίζεται η συνολική επιβολή των μέτρων το 2019 και 
όχι τμηματικά, σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί ο δημο-
σιονομικός στόχος του 2018 για πρωτογενές πλεόνασμα 
3,5% του ΑΕΠ.
Αυτό σημαίνει ότι αν δεν επιτευχθεί ο στόχος του πλεο-
νάσματος, τότε η περικοπή του αφορολογήτου ορίου θα 
εφαρμοστεί από τα εισοδήματα του 2019.
Με την επιστροφή των Θεσμών στην Αθήνα, αναμένεται 
να ξεκαθαρίσει το τοπίο σχετικά με το πού θα «κάτσει η 
μπίλια» στο νέο «κουτσουρεμένο» αφορολόγητο όριο, 
αν αυτό θα αυξάνεται ανάλογα με το αριθμό των παιδιών 
και αν χειρουργικές επεμβάσεις στο αφορολόγητο συνο-
δευτούν με αλλαγές στη φορολογική κλίμακα και κυρίως 
με τη μείωση του πρώτου συντελεστή της φορολογικής 
κλίμακας από το 22% στο 20% για να περιοριστούν οι 
φορο-επιβαρύνσεις.
Στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων υπάρχουν διάφορα 
σενάρια που θέλουν το αφορολόγητο όριο να περιορίζε-
ται από τις 8.636 ευρώ στην περιοχή των 5.500 - 5.900 
ευρώ ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του φο-
ρολογούμενου.
Πιο συγκεκριμένα:
1.  Εάν το αφορολόγητο όριο προσγειωθεί στις 5.500 
ευρώ τότε οι επιβαρύνσεις που θα υποστούν οι μισθωτοί, 
συνταξιούχοι και αγρότες φθάνουν μέχρι τα 620 ευρώ 
τον χρόνο. Αυτοί που πλήττονται περισσότερο είναι οι 
έχοντες εισοδήματα από 6.500 έως 9.000 ευρώ. Για πα-
ράδειγμα μισθωτός του ιδιωτικού τομέα χωρίς παιδιά με 
ετήσιο εισόδημα 7.000 ευρώ ή 500 ευρώ τον μήνα ενώ 
σήμερα είναι αφορολόγητος θα κληθεί να πληρώσει για 
πρώτη φορά φόρο για τα εισοδήματά του 300 ευρώ.
2. Μείωση του αφορολογήτου ορίου στα επίπεδα των 
5.600 ευρώ οδηγεί σε έξτρα φόρους έως 600 ευρώ τον 
χρόνο για τα χαμηλά εισοδήματα. Για παράδειγμα συ-
νταξιούχος με ετήσιες αποδοχές 9.000 ευρώ ή 750 ευρώ 
τον μήνα, ο οποίος από το 2019 θα έχει δει τη σύνταξή 
του να μειώνεται, θα κληθεί να πληρώσει φόρο 680 
ευρώ από 80 ευρώ που πληρώνει σήμερα (αύξηση φο-
ρολογικής επιβάρυνσης κατά 88%).
3 .Το καλό σενάριο προβλέπει το αφορολόγητο όριο να 
διαμορφώνεται για τους έγγαμους μισθωτούς, συνταξι-
ούχους και αγρότες στην περιοχή των 5.900 ευρώ, μεί-
ωση που φέρνει επιβαρύνσεις στους φορολογούμενους 
έως και 540 ευρώ τον χρόνο.
Στο φορολογικό πακέτο των αντίμετρων περιλαμβάνο-
νται:
Η μείωση του πρώτου συντελεστή της φορολογικής κλί-
μακας στο 20% από 22% που ισχύει σήμερα και εφαρ-
μόζεται για το τμήμα του εισοδήματος έως 20.000 ευρώ. 
Η μείωση του συντελεστή θα μετριάσει τις επιβαρύνσεις 
των μισθωτών και συνταξιούχων. Στο τραπέζι βρίσκεται 

και η μείωση του ανώτατου φορολογικού συντελεστή 
που σήμερα είναι 45% έχει θέσει το ΔΝΤ.
Μείωση της συνολικής βεβαίωσης του ΕΝΦΙΑ κατά 
0,1% του ΑΕΠ ή κατά περίπου 180 εκατομμύρια ευρώ. 
Η κυβέρνηση επιδιώκει η μείωση αυτή να γίνει μέσω της 
διεύρυνσης του αριθμού των ιδιοκτητών ακινήτων που 
θα απαλλάσσονται πλήρως από τον φόρο. Σήμερα όσοι 
έχουν ετήσιο εισόδημα έως 9.000 ευρώ απαλλάσσονται 
κατά 50%, ενώ οι τρίτεκνοι και πολύτεκνοι με ετήσιο ει-
σόδημα έως 12.000 απαλλάσσονται πλήρως.
Η μείωση του φορολογικού συντελεστή των επιχειρήσε-
ων από το 29% που είναι σήμερα στο 27% ή στο 26%.
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ΕΦυΓΑΝ 20.000 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΕΣ

Με τον πληθυσμό μιας πόλης αντιστοιχεί ο αριθμός 
του εξειδικευμένου επιστημονικού δυναμικού που έχει 
εγκαταλείψει την Ελλάδα την περίοδο των Μνημονίων. 
Τα αποκαρδιωτικά στοιχεία, που δείχνουν το ζοφερό 
μέλλον της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, 
ανακοίνωσε ο αναπληρωτής υπουργός Ερευνας και 
Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης στα εγκαίνια της 4ης 
έκθεσης μεταφοράς τεχνογνωσίας «Patras IQ», στο Πα-
μπελοποννησιακό Στάδιο.
Κατά τον αναπληρωτή υπουργό Ερευνας, την πενταε-
τία 2009 - 2014 σε χώρες του εξωτερικού μετανάστευ-
σαν 20.000 επιστήμονες. Σε απλά μαθηματικά, μέσα 
σε πέντε χρόνια σχεδόν δεκαπλασιάστηκε το ποσοστό 
εξειδικευμένων επιστημόνων, καθώς συγκριτικά με την 
προηγούμενη πενταετία, το χρονικό διάστημα 2000 με 
2005 μετανάστευσαν από τη χώρα περίπου 2.500 νέοι 
επιστήμονες. Βέβαια, ο αρμόδιος υπουργός δεν έδωσε 
περισσότερες πληροφορίες για τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά των επιστημόνων που υποχρεώθηκαν να φύγουν 
από την Ελλάδα ή εάν έφυγαν διότι δεν θα μπορούσαν, 
λόγω των πολύ εξειδικευμένων γνώσεών τους (αερο-
διαστημική, ρομποτική, νανοτεχνολογία ή ιατροβιολο-
γικές επιστήμες), να βρουν εργασία στη χώρα.
Ανακοίνωσε «δέσμη μέτρων» 
Ο κ. Φωτάκης ανακοίνωσε εκ μέρους της κυβέρνησης 
μια δέσμη μέτρων για τη συγκράτηση ή ακόμα και 
την επιστροφή επιστημονικών «εγκέφαλων», με αιχ-
μή του δόρατος τις... προσλήψεις στο Δημόσιο. Οπως 
ανακοίνωσε, έχουν εγκριθεί 1.000 νέες θέσεις τακτικού 
προσωπικού μελών ΔΕΠ, δηλαδή πανεπιστημιακών, 
που, σύμφωνα με τα στοιχεία των αμοιβών του ενιαίου 
μισθολογίου που ισχύει στο Δημόσιο, θα αμείβονται με 
λιγότερα από 1.000 ευρώ καθαρό μισθό, και 100 νέες 
θέσεις τακτικού προσωπικού για τα εθνικά κέντρα.
Επιπλέον, ο αναπληρωτής υπουργός Ερευνας και Και-
νοτομίας ανήγγειλε θεσμικές και νομοθετικές ρυθμί-
σεις, όπως ο αναπτυξιακός νόμος, που -όπως είπε- έχει 
στοιχεία στήριξης των καινοτόμων επιχειρήσεων. Μία 
ακόμη πηγή χρηματοδότησης, σύμφωνα με τον Κώστα 
Φωτάκη, «είναι το ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο στηρίζει 
κατεξοχήν την εφαρμοσμένη έρευνα και η χρηματο-
δότηση είναι πολύ υψηλή, της τάξης του 1,2 δισ., ενώ 
αναμένουμε στο τέλος της επταετίας να υπάρχουν περί-
που 9.000 θέσεις για νέους ερευνητές».
Σύμφωνα με σχετική έκθεση της Τραπέζης της Ελλά-
δος με θέμα «Φυγή ανθρωπίνου κεφαλαίου: σύγχρο-
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«Η Δήλος είναι ένα ζωντανό πρόβλημα, δεν συμμα-
ζεύεται από πουθενά». Το σήμα κινδύνου για το νησί 
του Απόλλωνα και Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς της Ουνέσκο έρχεται από τον αρμόδιο 
έφορο Αρχαιοτήτων, Δημήτρη Αθανασούλη. Δρα-
στικό φάρμακο στη φθορά του απέραντου ερειπιώνα 
αποτελούν οι αναστηλώσεις και οι συντηρήσεις, με 
τη βοήθεια χορηγών.
Στο πλαίσιο αυτό και με στόχο την κατάρτιση «μά-
στερ πλαν» για τη σωτηρία του φημισμένου αρχαιο-
λογικού χώρου, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβού-
λιο αποδέχτηκε ομόφωνα τη χορηγία του Ιδρύματος 
Παύλου και Αλεξάνδρας Κανελλοπούλου για την ανα-
στύλωση της Στοάς του Φιλίππου Ε’ (τέλη 3ου-αρχές 
2ου αι. π,Χ.), ενός από τα σημαντικότερα μνημεία του 
χώρου.
Για το σκοπό αυτό το Ιδρυμα Κανελλόπουλου θα δια-
θέσει 550.000 ευρώ που αφορούν εργασίες της περι-
όδου 2017-2019. Και επειδή από το ελληνικό κράτος 
δεν περισσεύουν λεφτά ούτε για την προστασία και 
την ανάδειξη ενός αρχαιολογικού χώρου της σπου-
δαιότατος της Δήλου (δεν περίσσευαν ούτε την πε-
ρίοδο πριν από την κρίση) αναζητούνται ιδιώτες χο-
ρηγοί για τη σωτηρία και των υπόλοιπων μνημείων. 
Εύλογη, για την αδιαφορία της ελληνικής Πολιτείας, 
είναι η απορία -όπως μεταφέρθηκε στο Συμβούλιο- 
του εφόρου Αρχαιοτήτων Πομπηίας που συμμετέχει 
στην Επιτροπή Δήλου. «Πώς είναι δυνατόν η Δήλος 
να παίρνει τόσα λίγα λεφτά όταν η Πομπηία πήρε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 106 εκατ. ευρώ;», αναρω-
τήθηκε. Ας μας απαντήσει το υπουργείο Πολιτισμού.
Σύμφωνα με τον κ. Αθανασούλη, υπάρχει προέγκρι-
ση χορηγίας και για την αναστύλωση του μεγάλου 
ιερού του Απόλλωνα, η οποία προς το παρόν δεν εί-
ναι ανακοινώσιμη. Ωστόσο, οι διεργασίες που έχουν 
ξεκινήσει οδηγούν τον έφορο Αρχαιοτήτων στη δια-
πίστωση πως «ξεκινάει νέα εποχή για το νησί».
Σύμφωνα με τον ίδιο, μέχρι σήμερα δεν έχουν πραγ-
ματοποιηθεί μεγάλα έργα, γιατί υπήρχαν πολλές 
ετοιμορροπίες που έπρεπε να θεραπευθούν άμεσα. 
Εξαιτίας αυτού του γεγονότος η εικόνα της Δήλου δεν 
είναι σήμερα όσο θα έπρεπε ευανάγνωστη για τους 
επισκέπτες της.

ΙδΙΩΤΕΣ χΟΡΗΓΟΙ ΠΡΟΣΠΑΘΟυΝ 
ΝΑ ΣΩΣΟυΝ ΤΗΝ ΑΡχΑΙΑ δΗΛΟ 

Αυτήν τη στιγμή στον αρχαιολογικό χώρο, σύμφω-
να με το γνωστό αρχαιολόγο, βρίσκονται πεσμένα 
χιλιάδες αρχιτεκτονικά μέλη, τα οποία φθείρονται 
ταχύτατα εξαιτίας της γειτνίασής τους με τη θάλασ-
σα. Ο μόνος τρόπος για να γλιτώσουν οι αρχαιότητες 
από τη φθορά είναι να αναστηλωθούν και φυσικά 
να συντηρηθούν. Στην προσπάθεια της συντήρησης 
θα βοηθήσει ενεργά και η Γαλλική Αρχαιολογική 
Σχολή, η οποία δεν θα διενεργήσει άλλες ανασκαφές 
στην περιοχή.
Στοά του Φιλίππου 
Η Στοά του Φιλίππου Ε’, το πρώτο μνημείο που 
εντάσσεται στο υπό κατάρτιση μάστερ πλαν, σώ-
ζεται στο επίπεδο των θεμελίων σε μήκος 71,75 μ. 
και πλάτος 11,16 μ. και έχει διαπιστωθεί ότι απο-
τελούνταν από 16 δωρικούς μαρμάρινους κίονες. Η 
αναστύλωση του μνημείου θα βασιστεί στην προ-
καταρκτική μελέτη του πολιτικού μηχανικού Κώστα 
Ζάμπα.
Πριν από τις όποιες εργασίες θα προηγηθεί η κατα-
γραφή των διάσπαρτων αρχιτεκτονικών μελών.

Με συνεχές και διευρυμένο ωράριο λειτουργούν τα κατα-
στήματα τη Μεγάλη Εβδομάδα.
Η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματι-
κότητας ενημέρωσε με ειδική εγκύκλιο τα μέλη της για τα 
λειτουργικά θέματα των επιχειρήσεων κατά τις ημέρες του 
Πάσχα, σε ό,τι αφορά το ωράριο και την καταβολή του Δώ-
ρου.
Ωράριο καταστημάτων:
Μ. Δευτέρα έως και Μ. Πέμπτη 9:00-21:00
Μ. Παρασκευή 13:00-21:00
Μ. Σάββατο 9:00-20:00
Την Κυριακή του Πάσχα και τη Δευτέρα 17 Απριλίου τα κα-
ταστήματα θα παραμείνουν κλειστά.
Σημειώνεται ότι η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Ατ-
τικής, όμορων νομών και νήσων Αιγαίου προτείνει στις 
επιχειρήσεις μέλη της να κλείνουν πιο νωρίς τα μαγαζιά, τη 
Μεγάλη Παρασκευή και το Μεγάλο Σάββατο.
Τη Μεγάλη Παρασκευή το ωράριο είναι από τις 13:00 μέχρι 
τις 19:00 και για το Μεγάλο Σάββατο από τις 9:00 μέχρι τις 
15:00.
- Σχετικά με το Δώρο Πάσχα
Οι εργοδότες υποχρεούνται και στην καταβολή του σχετι-
κού Δώρου προς τους εργαζομένους και τους υπαλλήλους 
τους.
Προϋπόθεση καταβολής του Δώρου είναι η ύπαρξη απα-
σχολήσεως (εργασιακής σχέσεως) του μισθωτού από την 
αρχή του έτους.
Βάση υπολογισμού του δώρου αποτελούν οι καταβαλλόμε-
νες αποδοχές της 15ης ημέρας πριν από το Πάσχα. Για τους 
μισθωτούς των οποίων η σχέση εργασίας λύθηκε προ της 
15ης ημέρας πριν από το Πάσχα, λαμβάνονται υπόψη οι 
αποδοχές της ημέρας λύσεως της σχέσεως.
Η καταβολή γίνεται μέχρι τη Μεγάλη Τετάρτη 12 Απριλίου. 
Δεν επιτρέπεται η καταβολή του Δώρου σε είδος αλλά μόνο 
σε χρήμα.
Για την καθυστέρηση καταβολής του Δώρου Πάσχα, το 
οποίο θεωρείται τακτική αποδοχή, επισύρονται οι ποινικές 
κυρώσεις του ΑΝ 690/1945, οι οποίες ισχύουν για κάθε πε-
ρίπτωση μη καταβολής τακτικών αποδοχών.

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΜΕ ΣυΝΕχΕΣ ΚΑΙ 
δΙΕυΡυΜΕΝΟ ΩΡΑΡΙΟ ΤΗ ΜΕΓΑΛΗ 
ΕβδΟΜΑδΑ

www.in.gr
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νη τάση μετανάστευσης των Ελλήνων στα χρόνια της 
κρίσης» από το 2008 έως το 2016, μια καλύτερη ζωή 
μακριά από την Ελλάδα έχουν αναζητήσει 427.000 νέοι 
μορφωμένοι και με επαγγελματική εμπειρία Έλληνες.

(συνέχεια από σελ. 11)
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Ενώ η ηλεκτροκίνηση κερδίζει συνεχώς έδαφος παγκο-
σμίως, στην Ελλάδα οι μεταφορές εξαρτώνται σε ποσοστό 
σχεδόν 98% από τα ορυκτά καύσιμα (το υψηλότερο στην 
ΕΕ). Ωστόσο, εκπρόσωποι του κάδου εμφανίστηκαν απαισι-
όδοξοι για το μέλλον της ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα, στην 
ημερίδα που διοργάνωσε το Ελληνικό Ινστιτούτο Ηλεκτροκί-
νητων Οχημάτων (ΕΛ.ΙΝ.Η.Ο.) χτες (9 Απριλίου). 
«Η ηλεκτροκίνηση είναι σίγουρα το μέλλον όχι μόνο στην Ελ-
λάδα αλλά και παγκοσμίως. Το ζήτημα για την Ελλάδα είναι 
πόσο γρήγορα θα επωφεληθεί από το πρότυπο κινητικότη-
τας αλλά και από το πρότυπο αστικής ανάπτυξης, χρήσης του 
αυτοκινήτου, χρήσης των ΑΠΕ και γενικότερα της αειφορί-
ας», δήλωσε στη Euractiv.gr ο κ. Δημήτρης Μιχαρικόπουλος, 
διευθυντής της FORTISIS, μιας εταιρίας η οποία εξειδικεύεται 
στο σχεδιασμό και στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων 
ηλεκτροκίνησης και βιώσιμης αστικής κινητικότητας.
Σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού οργανισμού περι-
βάλλοντος 18.000 πρόωροι θάνατοι στην Ελλάδα αποδί-
δονται στην κακή ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα ενώ 
την ίδια ώρα ή ηλεκτροκίνηση θεωρείται πολυτέλεια «για 
λίγους», όπως δήλωσε ο κ. Αντώνης Αδάναλης, διευθυντής 
πωλήσεων της BMW. Η μη εφαρμογή της Κοινοτικής οδηγί-
ας (2014/94/ΕΕ) σε σχέση με τα ηλεκτρικά οχήματα και το 
Εθνικό Σχέδιο δράσης για την ηλεκτροκίνηση, η άδικη φο-
ρολογική αντιμετώπιση, οι ανύπαρκτες υποδομές δημόσιες 

φόρτισης και η κρατική αδιαφορία ως προς την απορρό-
φηση Κοινοτικών κονδυλίων, αναφέρθηκαν από τους 
εκπροσώπους του κλάδου ως οι κυριότερες αιτίες για την 
προβληματική κατάσταση που επικρατεί στην Ελλάδα.


