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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Σε νέα αναβολή της προσαρμογής των αντικειμενικών 
αξιών των ακινήτων στα επίπεδα των πραγματικών 
εμπορικών τιμών της κτηματαγοράς για άλλους έξι 
μήνες και συγκεκριμένα για τον Δεκέμβριο του 2017 
(αντί για τον Ιούνιο του ιδίου έτους), ώστε το νέο σύ-
στημα προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των 
ακινήτων να είναι διαθέσιμο για εφαρμογή από την 1η 
Ιανουαρίου 2018, συμφώνησαν η κυβέρνηση και οι 
δανειστές. Όπως γράφει το Dikaiologitika. gr και ανα-
μεταδίδει το imerisia.gr  στόχος του σχεδίου αυτού 
είναι τον Μάρτιο του επομένου έτους να εκδοθούν και 
να αποσταλούν σε περισσότερους από 7 εκατομμύρια 
φορολογούμενους τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φό-
ρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του έτους 2018, 
στα οποία ο συγκεκριμένος φόρος θα έχει υπολογιστεί 
όχι επί των ισχυουσών σήμερα αντικειμενικών αξιών 
αλλά επί των νέων φορολογητέων τιμών των ακινή-
των, που θα είναι προσαρμοσμένες στα επίπεδα των 
αγοραίων τιμών τους.  Για το ίδιο θέμα το capital.
gr  σημειώνει ότι το κουαρτέτο των θεσμών θεωρεί 
–και όχι άδικα- τον ΕΝΦΙΑ ως το φόρο που γλίτωσε 
τα κρατικά έσοδα στα πιο δύσκολα χρόνια της κρίσης 
κρατώντας όρθιο τον κρατικό προϋπολογισμό. Έτσι, 
οποιαδήποτε πρόταση ή σκέψη για τη μείωσή του 
αποτελεί κόκκινο πανί. Στην πράξη ο φόρος πρόκειται 

να παραμείνει ίδιο με αυτόν που είναι σήμερα τουλά-
χιστον έως και το 2018 ενώ η όποια μείωσή του θα 
γίνει από το 2019 θα είναι πολύ περιορισμένη. Ο φό-
ρος φέρνει σήμερα στα κρατικά ταμεία το ποσό των 
τουλάχιστον 2,65 δισ. ευρώ και η συνολική ετήσια 
βεβαίωσή του ανέρχεται στα περίπου 3,3 δισ. ευρώ. 
Η συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών για τη 
δεύτερη αξιολόγηση προβλέπει ότι ο φόρος θα μειω-
θεί κατά περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ από το 2019 
αν και εφόσον επιτευχθεί υψηλότερο από το προβλε-
πόμενο πρωτογενές πλεόνασμα. Η μείωση αυτή θα 
αφορά μόνο όσους έχουν χαμηλή ακίνητη περιουσία 
και εισόδημα με την πλήρη απαλλαγή όσων σήμερα 
έχουν έκπτωση 50% από το φόρο. Επίσης, θα υπάρξει 
και μια μείωση του συντελεστή του συμπληρωματικού 
φόρου για όσους έχουν συνολική ακίνητη περιουσία 
έως 300.000 ευρώ. Ο φετινός ΕΝΦΙΑ δεν θα έχει καμία 
αλλαγή σε σχέση με τον ΕΝΦΙΑ που πλήρωσαν οι φο-
ρολογούμενοι πέρυσι. Η εκκαθάριση του φόρου σχε-
διάζεται να πραγματοποιηθεί το αργότερο έως τα μέσα 
Αυγούστου και να αρχίσει να πληρώνεται από τον Σε-
πτέμβριο. Το σχέδιο προβλέπει εξόφληση του φόρου 
σε πέντε μηνιαίες δόσεις, από τον Σεπτέμβριο έως και 
τον Ιανουάριο 2018. Αναλυτικά στη σελ. 4 

Δημοσιεύθηκε χθες η πρόσκληση ενδιαφέροντος για 
στρατηγικό σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ για τη ΔΕΠΑ. Σύμ-
φωνα με το energypress.gr  ο στρατηγικός σύμβουλος 
θα αναλάβει να εκπονήσει και να παρουσιάσει στο 
ΤΑΙΠΕΔ σχέδιο για την αξιοποίηση του 65% της ΔΕΠΑ, 
που ελέγχεται από το Ταμείο Ιδιωτικοποιήσεων (το 
υπόλοιπο 35% ελέγχεται από τα ΕΛΠΕ), αλλά και του 
ποσοστού που κατέχει η ΔΕΠΑ στις εταιρείες παροχής 
αερίου (ΕΠΑ) καθώς και στις εταιρείες διανομής (ΕΔΑ) 
(51% πλην της Εταιρείας Διανομής Αερίου Λοιπής 
Ελλάδας που ελέγχεται κατά 100%). Διευκρινίζεται 

ότι το σχέδιο το οποίο θα αναλάβει να παρουσιάσει 
ο στρατηγικός σύμβουλος θα περιλαμβάνει όλα τα 
περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΠΑ πλην της συμμετοχής 
στον ΔΕΣΦΑ, ζήτημα για το οποίο προωθείται ξεχω-
ριστή διαδικασία. Ο επιλεγείς στρατηγικός σύμβουλος 
θα πρέπει να εκπονήσει το σχέδιο εντός τετραμήνου. Η 
προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, σύμφω-
να με την πρόσκληση, λήγει στις 19 Μαΐου.

ΣΕ δΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΟυ ΕΝΦΙΑ ΣΤΑ ΙδΙΑ ΕπΙπΕδΑ γΙΑ ΑΚΟΜΗ δυΟ 
χΡΟΝΙΑ ΟδΗγΕΙ Η ΣυΜΦΩΝΙΑ ΚυβΕΡΝΗΣΗΣ-δΑΝΕΙΣΤΩΝ 
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δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 4
Σε διατήρηση του ΕΝΦΙΑ στα ίδια επίπεδα για ακόμη δύο 
χρόνια οδηγεί η συμφωνία κυβέρνησης-δανειστών. Τι 
προβλέπει η συμφωνία  για τον ΕΝΦΙΑ και τις αντικειμενι-
κές αξίες των ακινήτων 
Σελ 1 
Στρατηγικό σύμβουλο για τη ΔΕΠΑ αναζητά το ΤΑΙΠΕΔ - 
Βγήκε η πρόσκληση
Σελ 3 
Μάστερ τα πτυχία πολυτεχνικών και γεωπονικών σχο-
λών
Μνημόνιο συνεργασίας της ΕΔΕΥ και του Πολυτεχνείου 
Κρήτης με τη Νορβηγική PGS 
Σχέδιο νόμου για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς
Το ΙΚΥ προκηρύσσει 211 θέσεις υποτροφιών για υποψή-
φιους διδάκτορες
Σελ 5 
Εισοδηματικά κριτήρια σχεδιάζει η ΔΕΗ για τα κοινωνικά 
τιμολόγια στα νησιά
Αυξημένες κατά 62% οι εξαγωγές της Gazprom προς την 
Ελλάδα 
Σελ 6 
Τι ειπώθηκε στο 6ο Ενεργειακό Συνέδριο «ΕΝΕΡΓΕΙΑ - 
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙA: Αναζητώντας ένα νέο μο-
ντέλο ανάπτυξης»
 Σελ 7 
Μειώσεις έως 18% σε κύριες - επικουρικές συντάξεις 
φέρνει η συμφωνία
Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Απρίλιο 
στην Ελλάδα, σύμφωνα με το ΙΟΒΕ
Σελ 8 
Συρρίκνωση του μεταποιητικού τομέα τον Απρίλιο στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με την Markit
Σταθερή στο 23,5% παρέμεινε η ανεργία στην Ελλάδα 
τον Ιανουάριο του 2017,  σύμφωνα με την Eurostat
Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς το 2018
Σελ 9 
Τεχνολογία: 4th Digital Finance Forum
Επαναλειτουργεί πιο φωτεινός ο μεγάλος επιταχυντής 
LHC του CERN 
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:



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

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

Το ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας διοργανώνει σήμερα στις 
18:30 ενημερωτική εκδήλωση με θέμα: «Το Νομοθετικό 
Πλαίσιο & ο Ρόλος του Μηχανικού στις Προστατευό-
μενες Περιοχές Νομού Αιτωλοακαρνανίας» στην πόλη 
του Αγρινίου, στο κτίριο του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας (Π. 
Σούλου 11).
Οι εργασίες της εκδήλωσης θα ξεκινήσουν με χαιρετι-
σμούς του προέδρου ΤΕΕ Μπλέτσα Στυλιανού, του προ-
έδρου Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου 
Περγαντή Φώτη Βιολόγου – Οικολόγου M.Sc και του 
προέδρου Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού  
Κουτσικόπουλου Κωνσταντίνου, καθηγητή Πανεπιστη-
μίου Πατρών.
Θα ακολουθήσουν οι ομιλίες:
- «Το νομικό καθεστώς του Εθνικού Πάρκου Λιμνοθά-
λασσας Μεσολογγίου»,  Κασβίκη Γιάννη Περιβαλλο-
ντολόγου M.Sc  - Υπεύθυνου τμήματος επόπτευσης, 
φύλαξης και εφαρμογών διαχείρισης Φορέα Διαχείρισης 
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
- «Το έργο και οι αρμοδιότητες του Φορέα Διαχείρισης 
Λιμνοθάλασσας  Μεσολογγίου», Σελιμά Γιάννη  Περιβαλ-
λοντολόγου M.Sc.- Συντονιστή του Φορέα Διαχείρισης 
Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου
-«Έργα και ανθρώπινες δραστηριότητες στον Εθνικό 
Πάρκο Υγροτόπων Αμβρακικού»,  Καραγεώργου Πέ-
τρου, Δρ. Χημικός Μηχανικός του Φορέα Διαχείρισης 
Υγροτόπων Αμβρακικού 
- «Οι ιδιαιτερότητες των Προστατευόμενων Περιοχών 
και η φιλοσοφία προσέγγισης των ανθρώπινων δραστη-
ριοτήτων», Μπαρέλου Δημήτριου, Περιβαλλοντολόγου 
Φορέα Διαχείρισης Υγροτόπων Αμβρακικού.
Θα ακολουθήσει συζήτηση.

προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

5 - 7 Μαΐου 2017 
6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ένωση Ελλήνων Χημικών/ Περιφε-
ρειακό Τμήμα Κεντρικής και Δυτικής 
Μακεδονίας

19 Μαΐου 2017 
Ημερίδα: «Κυκλική Οικονομία - Δημιουρ-
γώντας Αξία» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Greenagenda.gr, SGT Symeon 
Tsomokos SA

ΕΚδΗΛΩΣΗ ΤΟυ ΤΕΕ 
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚδΗΛΩΣΗ
Στις 4 Μαΐου 2017 και ώρα 18:00 θα διεξαχθεί στο νέο αμ-
φιθέατρο του ΤΕΙ Πειραιά, ενημερωτική εκδήλωση με τίτλο: 
«Περιβαλλοντική & Ενεργειακή Αναβάθμιση του Πάρκου 
«Αντώνης Τρίτσης»», στην οποία θα παρουσιασθούν τα 
πρώτα αποτελέσματα της Ερευνητικής Ομάδας του Εργα-
στηρίου Ήπιων Μορφών Ενέργειας & Προστασίας Περι-

βάλλοντος σχετικά με τις δυνατότητες και τις προοπτικές 
περιβαλλοντικής και ενεργειακής αναβάθμισης ενός σημα-
ντικού πνεύμονα πρασίνου της Αττικής. Στην εκδήλωση θα 
παραστούν και τα στελέχη του ΑΣΔΑ (Αναπτυξιακού Συν-
δέσμου Δυτικής Αθήνας) σε συνεργασία με τον οποίο έχει 
διεξαχθεί η συγκεκριμένη μελέτη.

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 ΤΟπΙΟ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕπΟχΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗΣ ΜΕΤΑβΑΣΗΣ»

Η Διεθνής Ένωση για την Οικονομία Ενέργειας διοργανώ-
νει το 2ο συνέδριο HAEE -από τις 18 ως τις 20 Μαΐου 2017, 
στην Αθήνα- με τίτλο: «Το τοπίο στη νέα εποχή της ενεργει-
ακής μετάβασης: Προκλήσεις, επενδυτικές ευκαιρίες και τις 
τεχνολογικές καινοτομίες».
Το συνέδριο –που θα διεξαχθεί στο Metropolitan Hotel 
Athens- στοχεύει στην ανταλλαγή ιδεών, ερευνητικών 
αποτελεσμάτων και εμπειριών μεταξύ εμπειρογνωμόνων 
και επαγγελματιών, που εργάζονται σε όλους τους τομείς 
που σχετίζονται με την ενέργεια, το περιβάλλον και την 
οικονομία.
Θέματα που μεταξύ άλλων θα αναλυθούν:
- Πώς μπορούν οι χώρες να προετοιμαστούν για τη νέα επο-
χή της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης
- Προκλήσεις, επενδυτικές ευκαιρίες και τεχνολογικές καινο-
τομίες στον τομέα της ενέργειας
- Ενέργεια για την Ευρώπη του 2050
- Περιφερειακή γεωπολιτική αβεβαιότητα και προκλήσεις 
για την προμήθεια αερίου

- Εναλλακτικά καύσιμα (όπως CNG, υγροποιημένο φυσικό 
αέριο, υδρογόνο, κλπ)
- Βιομηχανικός τομέας: προκλήσεις για τη μετάβαση σε μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
- Νέες προοπτικές για αγορές ενέργειας
- Διακύμανση των τιμών της ενέργειας και τις επιπτώσεις 
τους στις περιφερειακές πολιτικές
- Αποκεντρωμένη παραγωγή ενέργειας και διαχείριση του 
δικτύου
-  Η τεχνολογική καινοτομία στην αποθήκευση ενέργειας
- Έξυπνες πόλεις και ο ρόλος τους στις αναδυόμενες τεχνο-
λογίες ενέργειας και στη συμπεριφορά των καταναλωτών
- Ενεργειακή απόδοση στα κτήρια
- Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το δυναμικό τους για την 
περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου
- Πράσινες μεταφορές
- Περιβαλλοντικοί νόμοι και τα εμπόδια για την εφαρμογή 
τους.
Πληροφορίες: haee2017.eventsadmin.com
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ΜΑΣΤΕΡ ΤΑ πΤυχΙΑ πΟΛυΤΕχΝΙΚΩΝ ΚΑΙ γΕΩπΟΝΙΚΩΝ ΣχΟΛΩΝ
Η εξομοίωση των πτυχίων πολυτεχνικών και γεωπονι-
κών σχολών με μεταπτυχιακά διπλώματα θα προβλέ-
πεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδείας για τα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, που αναμένεται να τε-
θεί σε δημόσια διαβούλευση εντός της εβδομάδας. Σύμ-
φωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Έθνος», με αυτήν 
τη διάταξη του υπουργείου Παιδείας ικανοποιείται ένα 
πάγιο αίτημα των πολυτεχνικών και γεωπονικών σχο-
λών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η ισοδυναμία με πτυχία 
Μάστερ (Masters) θα ισχύει μόνο για τα τμήματα ή τις 
σχολές οι οποίες -κατά την κρίση της Αρχής Διασφάλισης 
της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση- πληρούν τις 

παρακάτω προϋποθέσεις:
- Προσφέρουν σπουδές γνωστικού αντικειμένου με θετι-
κό-εφαρμοσμένο προσανατολισμό.
- Έχουν πρόγραμμα ενιαίας και αδιάσπαστης πενταετούς 
ή εξαετούς φοίτησης.
- Διαθέτουν επαρκή σε εύρος και λογική διάρθρωση 
μαθήματα, που καλύπτουν ολόκληρο το εύρος του 
σχετικού γνωστικού αντικειμένου, περιλαμβανομένων 
και επαρκών μαθημάτων εμβάθυνσης (προχωρημένου 
επιπέδου) διαρκείας δύο τουλάχιστον εξαμήνων.
- Προβλέπουν την υποχρεωτική εκπόνηση ερευνητικού 
χαρακτήρα διπλωματικής εργασίας, εντός ενός εξαμή-

νου κατ’ ελάχιστον.
Στο ίδιο σχέδιο νόμου θα περιληφθεί διάταξη με την 
οποία τα Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
της χώρας θα έχουν τη δυνατότητα να ιδρύουν και διετή 
τμήματα τα οποία θα απονέμουν διπλώματα επαγγελμα-
τικής κατάρτισης επιπέδου 5, δηλαδή θα είναι αντίστοιχα 
με τα διπλώματα που χορηγούν τα Ινστιτούτα Επαγγελ-
ματικής Κατάρτισης. Σύμφωνα μάλιστα με πληροφορίες, 
σε αυτά τα τμήματα θα μπορούν να εισάγονται χωρίς 
εξετάσεις απόφοιτοι των επαγγελματικών λυκείων.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣυΝΕΡγΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕδΕυ ΚΑΙ ΤΟυ πΟΛυΤΕχΝΕΙΟυ ΚΡΗΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΝΟΡβΗγΙΚΗ PGS

ΣχΕδΙΟ ΝΟΜΟυ γΙΑ ΤΟυΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΟυΣ ΣυΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟυΣ

ΤΟ ΙΚυ πΡΟΚΗΡυΣΣΕΙ 211 ΘΕΣΕΙΣ υπΟΤΡΟΦΙΩΝ γΙΑ υπΟψΗΦΙΟυΣ δΙδΑΚΤΟΡΕΣ

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν στις 25 Απριλίου, 
η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία Υδρογονανθράκων 
και η Νορβηγική εταιρεία PGS στο Όσλο. Όπως γρά-
φει το energypress.gr  οι δύο εταιρείες συμφώνησαν 
να συνεχίσουν την συνεργασία τους ακολουθώντας 
το συμφωνητικό του 2012 και να προχωρήσουν στην 
επανεπεξεργασία της σεισμικής καμπάνιας ΜC2Δ 
GRE012, να μελετήσουν και ετοιμάσουν την λήψη 
νέων σεισμικών δεδομένων 2D και 3D, την διαθεσι-
μότητα πλοίου και το κόστος, καθώς και την περίοδο 
αποκλειστικότητας των δικαιωμάτων των καινούρ-
γιων δεδομένων.Πρέπει να σημειωθεί ότι η ΕΔΕΥ 
συμφώνησε και με το Πολυτεχνείο Κρήτης να προω-
θήσουν τη συνεργασία τους, όπως αποτυπώνεται σε 
μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψαν οι δυο πλευ-
ρές. Η συμφωνία προβλέπει ότι το Πολυτεχνείο Κρήτης 
θα συμμετάσχει, μεταξύ άλλων, στην επανεπεξεργασία 
και την μελέτη προσομοίωσης και μοντελοποίησης 
σεισμικών δεδομένων που είχαν συγκεντρωθεί από 
τον ελληνικό θαλάσσιο χώρο το 2012. Ειδικότερα: Για 

το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα οι δυο πλευρές 
συμφώνησαν να προωθήσουν τη συνεργασία στους 
παρακάτω τομείς: 1.     Επαναεπεξεργασία και μοντε-
λοποίηση σεισμικών δεδομένων από τον θαλάσσιο 
ελληνικό χώρο όπως δυτικά της Κρήτης και Κυθήρων 
2.     Συγκέντρωση και επαναξιολόγηση υφιστάμενων 
γεωχημικών δεδομένων και δημιουργία ενιαίας βάσης 
δεδομένων. 3.     Συνεργασία σε εργαστηριακές μετρή-
σεις δειγμάτων περιοχών ενδιαφέροντος της ΕΔΕΥ. 4.     
Προετοιμασία και υποβολή από κοινού προτάσεων 
ερευνητικών έργων στον ευρύτερο τομέα της έρευνας 
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων σε ευρωπαϊκά 
ή ελληνικά χρηματοδοτικά προγράμματα. 5.     Συ-
νεργασία στα πλαίσια της θερινής πρακτικής άσκησης 
των φοιτητών της Σχολής ΜΗΧΟΠ στην ΕΔΕΥ. Το μνη-
μόνιο θα έχει ισχύ δύο έτη και θα επικαιροποιείται με 
φροντίδα των δύο μερών, ανάλογα με τις ανάγκες και 
τις δυνατότητές τους. Ο πρόεδρος της ΕΔΕΥ, Γιάννης 
Μπασιάς και ο αντιπρόεδρος, Σπύρος Μπέλλας βρέθη-
καν για δύο ημέρες στα Χανιά, όπου και επισκέφθηκαν 

εργαστήρια της Σχολής Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 
του Πολυτεχνείου Κρήτης. Επίσης, είχαν την ευκαιρία 
να συναντηθούν και να συζητήσουν με καθηγητές της 
Σχολής, καθώς και με μέλη της πρυτανείας του Πολυ-
τεχνείου Κρήτης.
-Οι προσδοκίες από τις συμπληρωματικές σεισμικές 
έρευνες: Όπως έχει γίνει γνωστό, η ΕΔΕΥ έχει συμ-
φωνήσει με τη νορβηγική PGS για συμπληρωματικές 
σεισμικές έρευνες στην περιοχή νότια της Κρήτης, με 
στόχο να εμπλουτιστούν τα προ πενταετίας δεδομένα. 
Σε συνδυασμό με την επανεπεξεργασία των δεδομένων 
του 2012, τα εμπλουτισμένα πλέον στοιχεία, θα γίνει 
εφικτή η πύκνωση των γραμμών με αλλαγή διεύθυν-
σης στις θαλάσσιες περιοχές νότια της Κρήτης, καθώς 
και η πύκνωση γραμμών στην περιοχή μεταξύ Κρήτης 
και Πελοποννήσου. Ο εμπλουτισμός αυτός εκτιμά-
ται ότι θα οδηγήσει στην προσέλκυση περισσότερων 
ενδιαφερόμενων επενδυτών, κάτι που άλλωστε επι-
βεβαιώνεται από τις πρώτες επαφές που έχουν ήδη 
διεξαχθεί.

Έως τα τέλη Μαΐου, θα θέσει το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου 
για τους ενεργειακούς συνεταιρισμούς, στόχος των οποί-
ων θα είναι η παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, 
διανομή και προμήθεια ενέργειας, η βελτίωση της ενερ-
γειακής αποδοτικότητας στην τελική χρήση σε τοπικό και 
περιφερειακό επίπεδο, καθώς και η καταπολέμηση της 
ενεργειακής φτώχειας. Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό 

ανακοινώθηκε στο Επιστημονικό Συνέδριο «Ίδρυση Ενερ-
γειακών Συνεταιρισμών. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο στην 
Ελλάδα», που διοργάνωσαν στα Χανιά, το Σάββατο 29 
Απριλίου, η Ορθόδοξος Ακαδημία Κρήτης, το Ινστιτούτο 
Θεολογίας και Οικολογίας, το Ίδρυμα Χάινριχ Μπελ Ελ-
λάδος και η Ελληνογερμανική Συνέλευση. Όπως επιση-
μαίνεται από το ΥΠΕΝ, το σχέδιο νόμου αποτελεί πολιτική 
επιλογή με στόχο την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, 

των τοπικών φορέων όσο και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
στη διαδικασία της ενεργειακής μετάβασης σε καθαρές 
μορφές ενέργειας. Με τις νέες ρυθμίσεις θα δημιουργηθεί 
για πρώτη φορά χώρος για τη συμμετοχή συμπράξεων 
μικρής κλίμακας στην ενεργειακή μετάβαση, μέσω ενός 
αυστηρού θεσμικού πλαισίου το οποίο θα διασφαλίζει 
τη λειτουργία των συνεταιρισμών σε συνθήκες απόλυτης 
διαφάνειας.

Οι υποτροφίες αφορούν τρεις γενικότερους επιστημονικούς 
τομείς, όπως τις επιστήμες ζωής, την υγεία και διατροφή αλλά 
και τις επιστήμες μηχανικού γράφει το euro2day.gr  και ανα-
λυτικά σημειώνει ότι: Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), 
στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Πρόγραμμα χορήγησης 

υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές δεύτερου κύκλου 
σπουδών»προκηρύσσει συνολικά 211 θέσεις υποτροφιών 
για υποψήφιους διδάκτορες με ορισμό Τριμελούς Συμβου-
λευτικής Επιτροπής από 1-7-2013 έως και 10-1-2015, στους 
παρακάτω επιστημονικούς τομείς: Φυσικές Επιστήμες και Επι-

στήμες Μηχανικού, Επιστήμες Ζωής, Υγείας και Διατροφής, 
Κοινωνικές και Ανθρωπιστικές Επιστήμες.
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ΤΙ πΡΟβΛΕπΕΙ Η ΣυΜΦΩΝΙΑ ΚυβΕΡΝΗΣΗΣ δΑΝΕΙΣΤΩΝ γΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑΞΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
Σε νέα αναβολή της προσαρμογής των αντικειμενικών 
αξιών των ακινήτων στα επίπεδα των πραγματικών 
εμπορικών τιμών της κτηματαγοράς για άλλους έξι 
μήνες και συγκεκριμένα για τον Δεκέμβριο του 2017 
(αντί για τον Ιούνιο του ιδίου έτους), ώστε το νέο σύ-
στημα προσδιορισμού των φορολογητέων αξιών των 
ακινήτων να είναι διαθέσιμο για εφαρμογή από την 1η 
Ιανουαρίου 2018, συμφώνησαν η κυβέρνηση και οι 
δανειστές. Όπως γράφει το Dikaiologitika. gr και ανα-
μεταδίδει το imerisia.gr  στόχος του σχεδίου αυτού 
είναι τον Μάρτιο του επομένου έτους να εκδοθούν και 
να αποσταλούν σε περισσότερους από 7 εκατομμύρια 
φορολογούμενους τα εκκαθαριστικά του Ενιαίου Φό-
ρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του έτους 2018, στα 
οποία ο συγκεκριμένος φόρος θα έχει υπολογιστεί όχι 
επί των ισχυουσών σήμερα αντικειμενικών αξιών αλλά 
επί των νέων φορολογητέων τιμών των ακινήτων, που 
θα είναι προσαρμοσμένες στα επίπεδα των αγοραίων τι-
μών τους. Επειδή όμως οι νέες φορολογητέες αξίες των 
ακινήτων - που θα προκύψουν από την προσαρμογή 
των σημερινών αντικειμενικών αξιών στα πραγματικά 
επίπεδα της κτηματαγοράς - αναμένεται να είναι μειω-
μένες σε πολλές περιοχές της χώρας, η κυβέρνηση και 
οι δανειστές συμφώνησαν εντός του 2018 να ληφθεί μέ-
ριμνα ώστε να περιοριστούν κι άλλο οι απαλλαγές από 
τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και να αυξηθούν οι συντελεστές επιβολής 
του, ώστε τα έσοδα που θα αποδίδει ο συγκεκριμένος 
φόρος να διατηρηθούν στο επίπεδο των 2,65 δισ. ευρώ. 
Όπως προκύπτει, ειδικότερα, από τα όσα αναφέρονται 
στο κείμενο του νέου επικαιροποιημένου Μνημονίου, 
στο οποίο φέρονται να έχουν συμφωνήσει η κυβέρνηση 
και οι δανειστές, ο ΕΝΦΙΑ θα υπολογιστεί και φέτος με 
βάση τις εξωπραγματικές (σε πολλές περιοχές της χώ-
ρας) αντικειμενικές φορολογητέες αξίες των ακινήτων, 
ενώ το νέο σύστημα υπολογισμού των φορολογητέων 
αξιών της ακίνητης περιουσίας, με βάση τις πραγματικές 
τιμές της κτηματαγοράς, θα νομοθετηθεί, τελικά, τον 
Δεκέμβριο του 2017 – αντί τον Ιούνιο του 2017 που 
προέβλεπε το προηγούμενο επικαιροποιημένο Μνημό-
νιο - και θα εφαρμοστεί από το επόμενο έτος. Στο πλαί-
σιο αυτό, όπως αναφέρεται στο σχετικό απόσπασμα του 
νέου επικαιροποιημένου Μνημονίου, τα εκκαθαριστικά 
σημειώματα του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του έτους 2018 θα επιδιωχθεί 
να εκδοθούν τον Μάρτιο του επομένου έτους (ελάχι-
στους μήνες αφού θα έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή 
του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2017) και στα νέα αυτά σημειώματα, 
ο συγκεκριμένος φόρος θα επιδιωχθεί να είναι υπολο-
γισμένος με βάση τις νέες φορολογητέες αξίες, που θα 
είναι προσαρμοσμένες στα επίπεδα των πραγματικών 
τιμών της κτηματαγοράς. Δεδομένου ότι, εξαιτίας της 

πολυετούς οικονομικής κρίσης, οι αγοραίες τιμές των 
ακινήτων σε πολλές περιοχές της χώρας μας έχουν 
μειωθεί σημαντικά, οι νέες φορολογητέες αξίες που θα 
έχουν καθοριστεί ως τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους 
στα επίπεδα των αγοραίων αυτών τιμών αναμένεται να 
είναι σημαντικά μειωμένες σε σύγκριση με τις ισχύου-
σες σήμερα αντικειμενικές φορολογητέες αξίες. Ωστόσο, 
η συμφωνία της κυβέρνησης με τους δανειστές, όπως 
αποτυπώνεται στο επικαιροποιημένο Μνημόνιο προ-
βλέπει ότι για να μην υπάρξουν επιπτώσεις στα έσοδα 
του Δημοσίου από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α., εξαιτίας της μείωσης 
των φορολογητέων αξιών των ακινήτων που θα χρησι-
μοποιηθούν το 2018 ως βάση υπολογισμού του φόρου 
αυτού, η κυβέρνηση ανέλαβε τη δέσμευση να περιορίσει 
κι άλλος τις απαλλαγές από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. και να αυξή-

σει τους συντελεστές υπολογισμού του συγκεκριμένου 
φόρου! Ειδικότερα, όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά 
στο αποκαλυπτικό απόσπασμα του κειμένου του νέου 
επικαιροποιημένου Μνημονίου, σε περίπτωση που οι 
νέες φορολογητέες τιμές ακινήτων οδηγήσουν έστω και 
σε μικρή πτώση των εσόδων του ΕΝ.Φ.Ι.Α. κάτω από 
το επίπεδο των 2,65 δισ. ευρώ, που έχει προϋπολογι-
στεί να εισπράττεται κάθε χρόνο από τον συγκεκριμένο 
φόρο, θα διευρυνθεί η φορολογητέα βάση του ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
και θα αναπροσαρμοστούν οι συντελεστές του ώστε το 
ύψος των εσόδων που θα εισπραχθούν να διατηρη-
θεί στο επίπεδο των 2,65 δισ. ευρώ! Από το επίμαχο 
απόσπασμα του νέου επικαιροποιημένου Μνημονίου 
προκύπτει εξάλλου ότι η νέα αναβολή του σχεδίου προ-
σαρμογής των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων στα 
επίπεδα των πραγματικών τιμών της κτηματαγοράς για 
άλλους έξι μήνες, για τον Δεκέμβριο αντί για τον Ιούνιο 
του 2017, οφείλεται σε σημαντικές τεχνικές δυσκολίες 
που ανέκυψαν στην προσπάθεια υλοποίησης του συ-
γκεκριμένου σχεδίου. Πιο αναλυτικά, στο κείμενο του 
νέου επικαιροποιημένου Μνημονίου περιγράφονται 
ουσιαστικά ένα νέο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμο-
γή του σχεδίου της προσαρμογής των αντικειμενικών 
αξιών στα επίπεδα των αγοραίων τιμών καθώς και ένα 

σχέδιο για την επιβολή του ΕΝ.Φ.Ι.Α. του 2018 από τον 
Μάρτιο του συγκεκριμένου έτους, δηλαδή πολύ νωρί-
τερα από κάθε άλλη φορά. Συγκεκριμένα, αναφέρονται 
τα εξής: «Οι τιμές ζώνης που λαμβάνονται υπόψη για 
τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των ακινή-
των στην Ελλάδα θα ευθυγραμμιστούν με τις τιμές της 
αγοράς με τη βοήθεια Τεχνικής Βοήθειας: (1) Μέχρι τα 
τέλη Μαΐου 2017, θα συσταθεί ομάδα εργασίας για την 
αποτίμηση και την αναπροσαρμογή των φορολογητέων 
τιμών των ακινήτων η οποία θα συνεργαστεί με μια 
ομάδα διευθυντικών στελεχών υψηλού επιπέδου, όπου 
θα συμμετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδος και η Ελληνική 
Στατιστική Αρχή. Στόχος της ομάδας αυτής θα είναι να 
βελτιώσει την ικανότητα της μονάδας αποτίμησης ακι-
νήτων με την πρόσληψη έμπειρου εκτιμητή και ομάδας 
και ζητώντας τεχνική βοήθεια μέχρι τα τέλη Ιουνίου του 
2017. (2) Έως το τέλος Ιουλίου 2017 θα έχουν συγκε-
ντρωθεί όλα τα απαιτούμενα δεδομένα, θα έχουν τα-
ξινομηθεί πλήρως τα περιουσιακά στοιχεία και θα έχει 
προσδιοριστεί η μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των 
αξιών και η μεθοδολογία αποτίμησης που σχετίζονται με 
τις διαφορετικές κατηγορίες των ακινήτων. (3) Έως το 
τέλος Σεπτεμβρίου 2017 θα έχει βελτιωθεί η ικανότητα 
της μονάδας αποτίμησης ακίνητης περιουσίας με την 
πρόσληψη έμπειρων εκτιμητών και τη διαμόρφωση 
μιας ειδικής ομάδας για την αναπροσαρμογή των φο-
ρολογητέων αξιών της ακίνητης περιουσίας. (4) Έως το 
τέλος Σεπτεμβρίου 2017 θα έχει αναπτυχθεί επίσης μια 
μόνιμη πλατφόρμα πληροφόρησης για την αναπροσαρ-
μογή των φορολογητέων αξιών των ακινήτων περιου-
σιακών στοιχείων. (5) Έως το τέλος Νοεμβρίου 2017 θα 
πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ο πλήρης προσδιορισμός 
της ακίνητης ιδιοκτησίας μέσω του υφιστάμενου κτημα-
τολογίου και μέσω διασταυρωτικού ελέγχου όλων των 
ιδιοκτησιακών συμφερόντων με όλες τις μεμονωμένες 
ιδιοκτησίες. (6) Έως το τέλος Δεκεμβρίου 2017 θα έχει 
θεσπιστεί νομοθεσία για την ευθυγράμμιση των φορο-
λογητέων αξιών των ακινήτων με τις τιμές αγοράς. (7) 
Έως το τέλος Μαρτίου θα έχουν εκδοθεί τα εκκαθαριστι-
κά σημειώματα του Ε.Ν.Φ.Ι.Α. του έτους 2018 με βάση 
τις νέες φορολογητέες τιμές. Σε περίπτωση που οι νέες 
τιμές ακινήτων οδηγήσουν σε μικρή πτώση των εσό-
δων του ΕΝ.Φ.Ι.Α. σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα 
2,65 δισ. ευρώ, θα διευρυνθεί η φορολογητέα βάση του 
φόρου και οι συντελεστές υπολογισμού του θα προσαρ-
μοστούν για να επιτευχθεί αυτός ο στόχος των εσόδων 
και να διατηρηθεί ο φορολογικά ουδέτερος χαρακτήρα 
της μεταρρύθμισης».
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ΑυΞΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 62% ΟΙ ΕΞΑγΩγΕΣ ΤΗΣ GazProm πΡΟΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ 
Η ρωσική Gazprom εξήγαγε 66,2 δις. κ.μ. φυσικού αε-
ρίου στην Ευρώπη και την Τουρκία τους πρώτους τέσ-
σερις μήνες του έτους, ποσότητα αυξημένη κατά 14,9% 
ή 8,6 δις. κ.μ. σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή. 
Όπως γράφει το  energypress.gr σύμφωνα με την εται-

ρεία, ιδιαίτερα αυξημένες ήταν οι εξαγωγές προς τις 
χώρες της βορειοδυτικής και κεντρικής Ευρώπης. Πιο 
αναλυτικά, οι ποσότητες προς Γερμανία αυξήθηκαν 
κατά 16,8%, προς Αυστρία κατά 82,3%, προς Ουγγαρία 
κατά 53,6% και προς Δανία κατά 27,4%. Στην Ελλάδα η 

αύξηση έφτασε το 62%, ενώ η άνοδος πανευρωπαϊκά 
ερμηνεύεται ως αποτέλεσμα του κύματος ψύχους που 
αύξησε σημαντικά τις ενεργειακές ανάγκες στην Ε.Ε. 
κατά το πρώτο δίμηνο του έτους. Τέλος, η παραγωγή 
του ομίλου σημείωσε άνοδο 13% στα 162,6 δις. κ.μ.

Εισοδηματικά κριτήρια επιδότησης του επιπλέον κό-
στους για την ηλεκτροδότηση των νησιών προκειμέ-
νου να περιοριστεί η χρέωση των Υπηρεσιών Κοινής 
Ωφελείας (ΥΚΩ) για τους καταναλωτές εξετάζει η ΡΑΕ, 
στο πλαίσιο ενός συνολικότερου πακέτου προτάσεων 
ελάφρυνσης του λογαριασμού ρεύματος. Η Χ. Λιάγγου 
γράφει στην « Καθημερινή» ότι  προτεραιότητα αυτού 
του πακέτου είναι η τροποποίηση της μεθοδολογίας 
επιμερισμού των ΥΚΩ που οδηγεί σε υπέρμετρες και 
άδικες επιβαρύνσεις, όπως ανέδειξε η «Κ» σε προηγού-
μενο δημοσίευμά της και παραδέχθηκαν οι αρμόδιες 
αρχές. Το συνολικότερο πακέτο προτάσεων που εξε-
τάζει η ΡΑΕ, περιλαμβάνει επίσης τον επανέλεγχο των 
ρυθμιστικών χρεώσεων για τη μεταφορά και διανομή 
της ηλεκτρικής ενέργειας με στόχο τη μείωσή τους εάν 
υπάρξουν τέτοια περιθώρια, τη μείωση του ΕΤΜΕΑΡ 
(χρέωση για την ενέργεια που παράγεται από ΑΠΕ), 
αλλά και την απαλλαγή των ΥΚΩ από τον Ειδικό Φόρο 
Κατανάλωσης, ο οποίος σε ετήσια βάση ανέρχεται στα 
250 εκατ. ευρώ περίπου. Σε προτεραιότητα θέτει η αρ-
μόδια αρχή και την ηλεκτρική διασύνδεση των μη δια-
συνδεδεμένων νησιών, project που εκκρεμεί δεκαετίες 
και που θα περιορίσει τα κόστη ΥΚΩ κατά 90% και το 
κόστος για τους καταναλωτές κατά 600-800 εκατ. ευρώ 
σε ετήσια βάση. Η διακύμανση του κόστους αυτού 
σχετίζεται με τις τιμές του πετρελαίου για τη λειτουρ-
γία των πετρελαϊκών μονάδων της ΔΕΗ στα νησιά. Οι 
καταναλωτές μέσω των ΥΚΩ πληρώνουν ουσιαστικά τη 
διαχρονική ολιγωρία όλων των μέχρι σήμερα κυβερ-
νήσεων στο στρατηγικής σημασίας θέμα διασύνδεσης 

των νησιών που εκτός του κόστους και των περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων, καθιστά μη ασφαλή την ομαλή 
τροφοδοσία τους σε ηλεκτρισμό, με ανυπολόγιστες 
συνέπειες. Το προ τριετίας μπλακ άουτ στη Σαντορίνη 
παραμονές Δεκαπενταύγουστου είναι ενδεικτικό της 
δυσμενούς θέσεως που βρίσκονται τα νησιά κυρίως 
τους θερινούς μήνες που η κατανάλωση σε ηλεκτρισμό 
ανεβαίνει κατακόρυφα.
-Η εναλλακτική: Ο πρόεδρος της ΡΑΕ, Νίκος Μπουλα-
ξής, μιλώντας προ δεκαημέρου στην αρμόδια επιτροπή 
της Βουλής, έθεσε και θέμα ανάληψης του κόστους των 
ΥΚΩ από τον κρατικό προϋπολογισμό, πρακτική που 
όπως είπε ακολουθούν οι περισσότερες χώρες της Ε.Ε. 
«Είναι θέμα πολιτικής απόφασης» είπε ο κ. Μπουλαξής, 
ο οποίος ενημέρωσε τους βουλευτές ότι με τη θεσμο-
θέτηση του χειμερινού πακέτου για την ενέργεια που 
προωθεί η Ε.Ε., όλες αυτές οι χρεώσεις θα πρέπει υπο-
χρεωτικά να φύγουν από τον λογαριασμό ρεύματος και 
να περάσουν στο κράτος. Η ΡΑΕ αναμένεται να βάλει 
από τώρα στη συζήτηση με τα συναρμόδια υπουργεία 
την ανάληψη ενός μέρους του κόστους των ΥΚΩ από το 
κράτος, όπως επίσης και την επιστροφή του ΕΦΚ που 
επιβαρύνει τις ΥΚΩ. Εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο πρό-
τασης για εισοδηματικά κριτήρια στην επιδότηση των 
τιμολογίων στα νησιά, πρόταση που φέρεται να στη-
ρίζει και η ΔΕΗ. «Δεν μπορεί να επιδοτείται το σύνολο 
των καταναλωτών ανεξαρτήτως εισοδήματος» είναι η 
άποψη που διατυπώνουν. Πέραν των μεσοπρόθεσμων 
μέτρων, η ΡΑΕ θέτει ως προτεραιότητα την ηλεκτρική 
διασύνδεση των νησιών και είναι αποφασισμένη εάν ο 

ΑΔΜΗΕ δεν επιταχύνει τις διαδικασίες να κάνει χρήση 
του δικαιώματος που τις δίνει ο νόμος και να αναθέσει 
μέσω διαγωνισμών σε τρίτους τα έργα. «Φανταστείτε 
αυτή τη στιγμή να είχαμε διασυνδέσει όλα τα νησιά ή 
αυτά που μπορούμε να διασυνδέσουμε και αξίζει τεχνι-
κοοικονομικά, δεν θα υπήρχαν αυτά τα 600-700 εκατ. 
των υπηρεσιών κοινής ωφελείας για τα νησιά, θα είχα-
με εξασφαλίσει τα νησιά μακροπρόθεσμα για τον απρό-
σκοπτο εφοδιασμό τους και βεβαίως θα είχε απαλλαγεί 
κάθε νησί από τη λειτουργία του πετρελαϊκού σταθμού 
τοπικά, δηλαδή θα είχαμε και περιβαλλοντικό όφελος» 
είπε ο κ. Μπουλαξής στους βουλευτές μιλώντας για 
τα οφέλη των διασυνδέσεων. Στην ίδια συνεδρίαση 
της Βουλής, ο κ. Μπουλαξής επιβεβαίωσε πλήρως το 
δημοσίευμα της «Κ» για την παράδοξη μεθοδολογία 
χρέωσης των ΥΚΩ που οδηγεί σε ανεξέλεγκτες αυξήσεις 
και τάχθηκε υπέρ της τροποποίησής της. «Οι αυξήσεις, 
που πράγματι κάποιοι καταναλωτές παρατήρησαν την 
περίοδο αυτή του βαρύ χειμώνα, οφείλονται πέραν 
από την αυξημένη κατανάλωση, που προφανώς έχει 
μεγαλύτερο κόστος και σε μια αύξηση των υπηρεσιών 
κοινής ωφελείας, λόγω της κλιμακωτής χρέωσης. Δη-
λαδή, εάν κάποιος υπερβεί τις 2.000 kwh το τετράμη-
νο, ακόμα και δύο kwh να υπερβεί, θα πληρώσει στην 
αυξημένη χρέωση όλη την ενέργεια, ενώ αν ήταν κάτω 
από αυτή την τιμή θα ήταν με τη μειωμένη χρέωση και 
αυτή είναι μια στρέβλωση» είπε ο πρόεδρος της ΡΑΕ 
και συμπλήρωσε: «Θα εισηγηθούμε στον υπουργό που 
έχει τη νομοθετική πρωτοβουλία να το διορθώσει, γιατί 
είναι προβληματικό».

ΕΙΣΟδΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΣχΕδΙΑζΕΙ Η δΕΗ γΙΑ ΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΤΙΜΟΛΟγΙΑ ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ

ΣυΣΚΕψΗ γΙΑ ΤΗΝ ΕγΝΑΤΙΑ ΟδΟ
Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση που μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
σε τριμερή σύσκεψη (κυβέρνηση -διοίκηση -εργαζόμενοι) 
που πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την 
προεδρία του υπουργού Επικρατείας Αλέκου Φλαμπουράρη, 
αποσαφηνίσθηκαν τα εξής σημεία: Η Εγνατία Οδός Α.Ε. δεν θα 
συμπεριληφθεί στο υπερ-ταμείο. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. θα ανα-
λάβει το έργο παρακολούθησης της παραχώρησης της Εγνατί-

ας Οδού. Η Εγνατία Οδός Α.Ε. θα είναι εποπτευόμενος φορέας 
του Υπουργείου Υποδομών. Στη σύσκεψη συμμετείχαν, εκτός 
του υπουργού Επικρατείας, ο υπουργός Υποδομών και Μετα-
φορών Χρήστος Σπίρτζης και ο υφυπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης Στέργιος Πιτσιόρλας, η διοίκηση της εταιρείας και 
οι εργαζόμενοι.

ΡΑΕ: ΑδΕΙΑ πΑΡΑγΩγΗΣ γΙΑ 
ΑΙΟΛΙΚΟ πΑΡΚΟ 27,6 mW ΣΤΗ 
βΟΙΩΤΙΑ
Η ΡΑΕ προχώρησε σήμερα με απόφασή της στη χορήγη-
ση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αιολι-
κό σταθμό ισχύος 27,6 MW στη Βοιωτία, στην εταιρεία 
«ASCENT POWER Ι.Κ.Ε.». Όπως γράφει το  energypress.gr ο 
σταθμός θα αποτελείται από οκτώ ανεμογεννήτριες ισχύος 
3,45 MW έκαστη, με διάμετρο δρομέα 112 μέτρα.
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ΤΙ ΕΙπΩΘΗΚΕ ΣΤΟ 6Ο ΕΝΕΡγΕΙΑΚΟ ΣυΝΕδΡΙΟ «ΕΝΕΡγΕΙΑ - ΕπΕΝδυΣΕΙΣ - ΤΕχΝΟΛΟγΙa: 
ΑΝΑζΗΤΩΝΤΑΣ ΕΝΑ ΝΕΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΑΝΑπΤυΞΗΣ»
Με επιτυχία  στέφθηκε το 6ο Ενεργειακό Συνέδριο με τίτ-
λο: ΕΝΕΡΓΕΙΑ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙA: Αναζητώντας 
ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, που διοργάνωσε το Energy & 
Sustainability Club και το MBA International του Οικονο-
μικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Σύμφωνα με σχετική ανα-
κοίνωση που δημοσίευσε το  energypress.gr  στο συνέριο 
που παρακολούθησε πλήθος επιχειρηματιών, ανώτατων 
στελεχών επιχειρήσεων, διπλωμάτες, ακαδημαϊκοί, ερευ-
νητές και μεταπτυχιακοί φοιτητές, αναλύθηκαν όλες οι 
τελευταίες εξελίξεις στον σχεδιασμό ενεργειακών αγορών, 
παρουσιάστηκαν οι σύγχρονες τεχνικές χρηματοδότησης 
ενεργειακών επενδύσεων με έμφαση στην βιώσιμη ανά-
πτυξη, οι νέες τεχνολογίες στην παραγωγή και διαχείριση 
ενέργειας καθώς και επιτυχημένες επιχειρηματικές πρα-
κτικές νέων έργων, που διαμορφώνουν ένα νέο μοντέλο 
ανάπτυξης για τον ενεργειακό κλάδο στην Ελλάδα. Την 
έναρξη του συνεδρίου έκανε ο Πρόεδρος και ιδρυτής του 
ENERGY & SUSTAINABILITY CLUB του Οικονομικού Πανε-
πιστημίου Αθηνών, κ. Δημήτρης Σαραντόπουλος (φωτό), 
ο οποίος αφού καλωσόρισε όλους τους εκλεκτούς ομιλητές 
και καλεσμένους, παρουσίασε τις πρωτοβουλίες και δράσεις 
του Energy & Sustainability Club τα τελευταία 6 χρόνια, 
ενώ ανέδειξε την αναγκαιότητα συνεργασίας ακαδημαϊ-
κής κοινότητας, αγοράς και ρυθμιστικών αρχών, ώστε να 
αξιοποιηθεί η έρευνα και η καινοτομία που παράγεται στα 
ερευνητικά κέντρα, προς όφελος της κοινωνίας και της 
Ελληνικής οικονομίας. Χαιρετισμό απεύθυνε ο Καθηγητής 
Γιώργος Ιωάννου - Διευθυντής του MBA International του 
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών ο οποίος με τη σειρά 
του εξήρε τις πρωτοβουλίες και την πολυετή συνεισφορά 
του ENERGY & SUSTAINABILITY CLUB, αλλά και την μέχρι 
τώρα συνεργασία του Energy & Sustainability Club και του 
MBA International, στην  ανάπτυξη νέων πανεπιστημια-
κών μαθημάτων, που αφορούν τα ενεργειακά οικονομικά 
καθώς και την ενέργεια και βιώσιμη επιχειρηματικότητα. 
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο κ. Κώστας Σκρέκας, Τομεάρ-
χης Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Νέας Δημοκρατίας, ο 
οποίος επισήμανε ότι η ενέργεια και η ανάπτυξη είναι άρ-
ρηκτα συνδεδεμένες και ότι έχει φτάσει ο χρόνος, ώστε οι 
ώριμες  επενδύσεις στην ενέργεια που έχουν εγκριθεί από 
το σύνολο των κομμάτων να ολοκληρωθούν, αλλά και  
να υποστηριχθούν επιπλέον επιχειρηματικές προτάσεις 
για την ενέργεια και τη βιωσιμότητα που θα συμβάλλουν 
άμεσα στο να προχωρήσει η χώρα στην πολυαναμενόμενη 
φάση ανάπτυξης. Ο πρώην Υπουργός κ. Γιάννης Μανιάτης, 
Υπεύθυνος της Κεντρικής Ομάδας για Ενέργεια, Περιβάλλον 
και Υποδομές,  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ κατά την 
ομιλία του επικεντρώθηκε στην αναγκαιότητα αλλαγής του 
παραγωγικού μοντέλου της χώρας, που σε συνδυασμό με 

την τεχνολογία μπορούν να επηρεάζουν προς το καλύτερο 
την ποιότητα ζωής των Ελλήνων, αποτελώντας το βα-
ρόμετρο της ευημερίας και ανάπτυξής της. Στο νέο εθνικό 
σχέδιο ανάπτυξης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 
αναφέρθηκε διεξοδικά ο κ. Δημήτρης Ασημάκης, Εταίρος 
της  NORTON ROSE FULBRIGHT Greece,  αναλύοντας το νέο 
ρυθμιστικό πλαίσιο καθώς και ποιες ευκαιρίες αναδεικνύ-
ονται το επόμενο διάστημα. Εκτίμησε ότι με το νέο πλαίσιο 
υπάρχει η δυνατότητα ανάπτυξης αιολικών έργων κοντά 
στα 2.7GW μέχρι το 2020 άρα και επενδύσεων της τάξης 
των 3δις ευρώ περίπου.  Ο κ. Θεόδωρος Τσακίρης - Επικ. 
Καθηγητής Γεωπολιτικής & Ενεργειακής Πολιτικής, ΠΑΝΕ-
ΠΙΣΤΗΜΙΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, αφού έκανε εκτενή ανάλυση της 
αγοράς φυσικού αερίου στην Ελλάδα, ανέπτυξε παράλληλα 
και το πλαίσιο των ενεργειακών συσχετισμών στην Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη σε γεωπολιτικό επίπεδο και της ενεργει-
ακής πολιτικής που ακολουθείται την τελευταία δεκαετία, 
παραθέτοντας στατιστικά στοιχεία ανά χώρα. Υποστήριξε 
την ανάγκη περαιτέρω απελευθέρωσης της αγοράς φυσι-
κού αερίου με έμφαση στην αξιοποίηση νέων τεχνολογιών 
όπως το Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο μικρής κλίμακας και 
το συμπιεσμένο φυσικό αέριο. Ο κ. Γιώργος Δανιόλος - Διευ-
θύνων Σύμβουλος, ΗΡΩΝ / ENGIE Hellas, αφού παρουσίασε 
τις δραστηριότητες του ομίλου ENGIE Hellas, ανέφερε ότι το 
διάστημα 2016-2018 θα δαπανηθούν 16δις για αναπτυξια-
κές επενδύσεις συμπεριλαμβανομένου 1δις για καινοτομία 
και ψηφιακά πρότζεκτ, ενώ τόνισε ότι σήμερα λαμβάνει 
χώρα μία ενεργειακή επανάσταση που χαρακτηρίζεται από 
την απεξάρτηση από τον άνθρακα (decarbonization), με τις 
παγκόσμιες ΑΠΕ να αυξάνονται κατά 70% έως το 2030, την 
αποκέντρωση ενέργειας (decentralization),  με λύσεις που 
θα υπερδιπλασιαστούν μέχρι το 2030 και την ψηφιοποίηση 
(digitalization), με την ψηφιακή οικονομία να μεταλλάσσει 
τα ενεργειακά συστήματα, μειώνοντας δραστικά το ενερ-
γειακό κόστος για επιχειρήσεις και οικιακούς πελάτες. Ο 
κ. Ιωάννης Μάργαρης - Αντιπρόεδρος Δ.Σ., Διαχειριστής 
Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔ-
ΔΗΕ), παρουσίασε το νέο τοπίο στην αγορά της ηλεκτρικής 
ενέργειας και το ρόλο του Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, 
ενώ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην καινοτομία και την ανα-
πτυξιακή προοπτική του τομέα των «έξυπνων δικτύων»,  
η οποία δημιουργεί δυνατότητες για ουσιαστική συμβολή 
του ΔΕΔΔΗΕ στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώ-
ρας,  ενισχύοντας 25 τομείς της οικονομίας. Προσέθεσε ότι 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι το 2020 θα επενδυθούν στα 
δίκτυα ηλεκτρικής  ενέργειας 600δις ευρώ και τα 2/3 αυτών 
θα υλοποιηθούν στα Δίκτυα Διανομής. Ο κ. Κωνσταντίνος 
Νικολάου - Γεωλόγος Πετρελαίων - Τεχνικός Σύμβουλος, 
ENERGEAN OIL & GAS, παρουσίασε τα ενεργειακά έργα της 

εταιρίας επαναλαμβάνοντας ότι με την κατάλληλη τεχνο-
λογία και τεχνογνωσία μπορούν να παραχθούν εξαιρετικά 
αποτελέσματα τόσο στην απόδοση επενδύσεων που αφο-
ρούν την εξόρυξη πετρελαίου και φυσικού αερίου, όσο στη 
διατήρηση του περιβάλλοντος και του φυσικού κάλλους της 
περιοχής με παράλληλη ανάπτυξη του τουριστικού προϊό-
ντος. Ο κ. Δημήτριος Παρπαΐρης - Διευθύνων Σύμβουλος, 
GE POWER SERVICES (Ελλάδα & Κύπρο), διευκρίνισε τι ση-
μαίνει να είσαι μία ψηφιακά εκβιομηχανισμένη εταιρία αξίας 
πλέον των 150δις δολαρίων με ιστορία 125 ετών, και πως 
η χρήση τεχνολογίας υψηλού επιπέδου επηρεάζει θετικά 
όλες τις δραστηριότητες  της εταιρίας, είτε αυτές αφορούν 
στην εσωτερική οργάνωση και λειτουργία της, ώστε να 
αυξηθεί η παραγωγικότητά της, είτε στη σχέση της με τους 
προμηθευτές και τους πελάτες της, μέσω εφαρμογών που 
βοηθούν στην εξοικονόμηση πόρων, είτε στην ψηφιοποί-
ηση σε παγκόσμιο επίπεδο με την ανάπτυξη πλατφόρμας,  
μέσω cloud για βιομηχανίες. Με τη δημιουργία ψηφιακών 
εικονικών αντιγράφων κάθε εξοπλισμού, δίδεται η δυνατό-
τητα στους πελάτες της εταιρίας να λαμβάνουν συνεχή ροή 
δεδομένων για την ομαλή λειτουργία του εξοπλισμού, που 
συμβάλλει στην έγκαιρη πρόληψη και αντιμετώπιση  μελ-
λοντικών προβλημάτων. Τα οφέλη της αιολικής ενέργειας 
στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία συνεισφέρει  
στη διαφύλαξη του περιβάλλοντος και της αντιστροφής του 
φαινομένου της κλιματικής αλλαγής και της υπερθέρμανσης 
του πλανήτη παρουσίασε, ο κ. Ιωάννης Τσιπουρίδης,  Πρό-
εδρος Δ.Σ. της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης Αιολικής 
Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ). Επισήμανε ότι η αιολική ενέργεια θα 
αποτελέσει τη ναυαρχίδα της πράσινης ανάπτυξης και της 
προσπάθειας επίτευξης των στόχων του 2020 τόσο σε εθνι-
κό όσο και σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, ενώ δεν 
παρέλειψε να τονίσει ότι παρότι η Ελλάδα είχε ξεκινήσει από 
τη δεκαετία του ‘80 την εγκατάσταση αιολικών πάρκων, η 
Τουρκία ξεκινώντας μόλις το 2002, την έχει ήδη ξεπεράσει 
με εγκατεστημένα αιολικά πάρκα συνολικής  ισχύος 6 GW. 
Τις προϋποθέσεις  χρηματοδότησης προγραμμάτων ενέρ-
γειας, ανέλυσε ο κ. Άλκης Δρακινός, Αναπληρωτής Επικε-
φαλής Γραφείου Ελλάδας  της  ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (EBRD), αναφέροντας ότι 
στην 18μηνη παρουσία της τράπεζας στην Ελλάδα, έχουν 
εγκριθεί ποσά ύψους πλέον του 1δις ευρώ για τη χρηματο-
δότηση ενεργειακών έργων που αφορούν στην ανάπτυξη, 
κατασκευή και λειτουργία μονάδων ΑΠΕ, υποστήριξη μονά-
δων εξόρυξης πετρελαίου, όπως και για την παραγωγή ηλε-
κτρικής ενέργειας και την βελτίωση του δικτύου μεταφοράς 
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω ΑΠΕ.
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ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΩΣ 18% ΣΕ ΚυΡΙΕΣ - ΕπΙΚΟυΡΙΚΕΣ ΣυΝΤΑΞΕΙΣ ΦΕΡΝΕΙ Η ΣυΜΦΩΝΙΑ

βΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟυ δΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟυ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΟΝ ΑπΡΙΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ, 
ΣυΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΟβΕ

Τριπλό πακέτο μέτρων σε συντάξεις, εργασιακές σχέσεις 
και επιδόματα προβλέπει η συμφωνία κυβέρνησης – θε-
σμών.   Σύμφωνα με ρεπορτάζ του Δημήτρη Κατσαγάνη 
στο  Capital.gr  πιο συγκεκριμένα, το 1/3 των συντάξεων 
θα περικοπεί έως 18%, θα καταργηθεί το υπουργικό βέτο 
στις ομαδικές απολύσεις (αν και δεν θα αυξηθεί το όριο 
τους), ενώ θα υπάρξουν «αντίμετρα» με σημαντικότερα 
εκείνα της επιδότησης του ενοικίου, τη μείωση της συμ-
μετοχής σε φάρμακα σε συνταξιούχους αλλά και εργα-
ζομένους και ανέργους και την ενίσχυση του επιδόματος 
τέκνων.  Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με κυβερνητικές πη-
γές, στην τελευταία συνάντηση του οικονομικού επιτελείου 
– ανωτάτων κλιμακίων των θεσμών συμφωνήθηκαν:
*Μέση μείωση 9 % στο 1/3 των συντάξεων
Η μείωση αυτή θα προκύψει από περικοπές έως 18% στις 
«προσωπικές διαφορές” τόσο σε κύριες, όσο και σε επικου-
ρικές συντάξεις από 1.1.2019 (σ.σ. έως 18% θα μειωθούν 
οι κύριες συντάξεις και έως 18% θα μειωθούν οι επικουρι-
κές συντάξεις)
* Επαναφορά της αρχής της επεκτασιμότητας των κλαδι-
κών συλλογικών συμβάσεων εργασίας και της αρχής της 

ευνοϊκότερης ρύθμισης και μεταβίβαση των αποφάσεων 
για τις ομαδικές απολύσεις στο Ανώτατο Συμβούλιο Εργα-
σίας. 
Η επαναφορά των αρχών της επεκτασιμότητας και της 
ευνοϊκότερης ρύθμισης θα θεσπιστεί άμεσα και θα ισχύ-
σει μετά το πέρας του τρέχοντος προγράμματος προσαρ-
μογής, δηλαδή από την 1.9.2018. Αυτό σημαίνει από τον 
Σεπτέμβριο του επόμενου έτους, οι όροι των κλαδικών 
συλλογικών συμβάσεων θα ισχύουν υποχρεωτικά και για 
τα μη μέλη των κλαδικών εργοδοτικών ενώσεων και, πα-
ράλληλα, θα υπερισχύουν από τους όρους των επιχειρη-
σιακών συμβάσεων (εφόσον είναι οι όροι των κλαδικών 
είναι ευνοϊκότεροι από τους όρους των επιχειρησιακών 
συμβάσεων).
Οι αποφάσεις για τις ομαδικές απολύσεις θα λαμβάνονται 
σε επίπεδο Ανωτάτου Συμβουλίου Εργασίας, ενώ η πολιτι-
κή ηγεσία του Υπ. Εργασίας δεν θα μπορεί να θέσει «βέτο”. 
Ωστόσο, η συμφωνία κυβέρνησης - θεσμών προβλέπει τη 
διατήρηση του ορίου των απολύσεων στο 5%.
*Αντίμετρα για συνταξιούχους, εργαζομένους –ανέργους
Για το 2019, εφόσον επιτυγχάνονται οι δημοσιονομικοί 

στόχοι, συμφωνήθηκαν επίσης τα ακόλουθα αντίμετρα:
- Επιδότηση ενοικίου 1.000 ευρώ ανά έτος για 600.000 
οικογένειες 
- Ενίσχυση του επιδόματος πρώτου και δεύτερου παιδιού 
(επιπλέον συνολική ετήσια δαπάνη 260 εκατ. ευρώ).
- Επέκταση των σχολικών γευμάτων για το 50% των μα-
θητών των Δημοτικών Σχολείων και των Γυμνασίων
- Επέκταση του προγράμματος των βρεφονηπιακών σταθ-
μών για παιδιά από 0 έως 4 ετών
- Μείωση της συμμετοχής στα φάρμακα για όλο τον πλη-
θυσμό (σ.σ. και όχι μόνο στους συνταξιούχους όπως αρχι-
κά προβλεπόταν) με εισοδηματικά κριτήρια. Η συμμετοχή 
θα είναι μηδενική για όσους συνταξιούχους και εργαζομέ-
νους έχουν αποδοχές έως 700 ευρώ, ενώ θα μειωθεί στο 
50% για όσους έχουν αποδοχές έως 1.200 ευρώ  
- Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας συνολικού κόστους 
250 εκατ. ευρώ και χρηματοδότηση άλλων αναπτυξιακών 
μέτρων μέσω του ΠΔΕ με επιπλέον 250 εκατ. ευρώ. 

Ενισχύεται ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος και τον Απρίλιο, 
φθάνοντας στις 94,9 (από 93,4) μονάδες, σε υψηλότερο επί-
πεδο από το αντίστοιχο περυσινό (90,7 μονάδες), σύμφωνα 
με έρευνα οικονομικής συγκυρίας του Ιδρύματος Οικονομι-
κών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ), που δημοσίευσε το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ. Στους επιμέρους επιχειρηματικούς τομείς, κατα-
γράφεται βελτίωση προσδοκιών στις υπηρεσίες και οριακά 
στο λιανικό εμπόριο, σταθερότητα στη βιομηχανία, αλλά 
επιδείνωση στις κατασκευές.
Από την πλευρά των νοικοκυριών, η πτωτική πορεία της 
καταναλωτικής εμπιστοσύνης ανακόπτεται μετά από τρεις 
μήνες συνεχούς υποχώρησης, αν και ακόμη κινείται σε πολύ 
χαμηλό επίπεδο. Η διαφαινόμενη ολοκλήρωση της εκκρε-
μούς αξιολόγησης του προγράμματος φαίνεται ότι αμβλύνει 
την επιχειρηματική αβεβαιότητα και απαισιοδοξία, ενώ οι πι-
έσεις στο φορολογικό και ασφαλιστικό, έχουν σε σημαντικό 
βαθμό ήδη προεξοφληθεί κατά τους προηγούμενους μήνες. 
Ως αποτέλεσμα, διατηρείται συνολικά μια τάση σταθεροποί-
ησης του οικονομικού κλίματος. Αναλυτικότερα:

- στη βιομηχανία, τόσο οι θετικές προβλέψεις για την παρα-
γωγή τους προσεχείς μήνες, όσο και οι αρνητικές εκτιμήσεις 
για τις παραγγελίες και τη ζήτηση, αλλά και το ισοζύγιο στις 
εκτιμήσεις για τα αποθέματα δεν μεταβάλλονται ουσιαστικά.
- στις κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργα-
σιών των επιχειρήσεων βαίνουν δυσμενέστερες, ενώ στις 
πολύ αρνητικές προβλέψεις απασχόλησης καταγράφεται 
μικρή βελτίωση.
- στο λιανικό εμπόριο, οι θετικές εκτιμήσεις για τις τρέχουσες 
πωλήσεις εξασθενούν εκ νέου, σε αντιδιαστολή με τις πιο 
ελαφρώς πιο αισιόδοξες προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη 
εξέλιξή τους. Οι εκτιμήσεις για το ύψος των αποθεμάτων 
υποδηλώνουν αποκλιμάκωση.
- στις υπηρεσίες, οι αρνητικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα 
κατάσταση των επιχειρήσεων αλλάζουν τάση και εξισορ-
ροπούνται, με τις προβλέψεις για τη βραχυπρόθεσμη εξέλιξη 
της ζήτησης να βελτιώνονται, παρά την επιδείνωση των 
εκτιμήσεων για την τρέχουσα ζήτηση.
- στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, οι δυσμενείς προβλέ-
ψεις των νοικοκυριών για την οικονομική κατάστασή τους 
και για την οικονομική κατάσταση της χώρας αμβλύνονται 
σημαντικά, εξέλιξη που αντισταθμίζεται εν μέρει από την επι-
δείνωση στις προβλέψεις για την ανεργία και την πρόθεση 
για αποταμίευση, η οποία καταγράφει τέταρτο διαδοχικό, 
ιστορικό χαμηλό. 

-βελτίωση στο οικονομικό κλίμα σε ΕΕ και Ευρω-
ζώνη: Τον Απρίλιο, ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελ-
τιώνεται στην ΕΕ (+1,4), στις 110,6 μονάδες, αλλά και την 
Ευρωζώνη (+1,6), στις 107,9 μονάδες. Στην Ευρωζώνη, η 
ανάκαμψη του δείκτης οικονομικού κλίματος εκπορεύεται 
από τη βελτίωση των προσδοκιών σε όλους τους τομείς, 
αλλά και από την καταναλωτική εμπιστοσύνη. Συγκεκριμέ-
να, οι επιμέρους δείκτες κλίματος κερδίζουν έδαφος τόσο 
στη βιομηχανία (+1,3) και τις κατασκευές (+3,7), όσο και 
στις υπηρεσίες (+1,4) και το λιανικό εμπόριο (+1,4), με την 
καταναλωτική εμπιστοσύνη (+1,4) να κινείται στο ίδιο μή-
κος κύματος. 
Σε επίπεδο χωρών, μεταξύ των πέντε μεγαλύτερων οικονο-
μιών της Ευρωζώνης, το οικονομικό κλίμα βελτιώθηκε σε 
όλες: στην Γερμανία (+1,8), την Ιταλία (+1,4), την Ολλανδία 
(+0,8), την Γαλλία (+1,2) και την Ισπανία (+1).
Η οριακά μικρότερη βελτίωση των προσδοκιών σε επίπεδο 
ΕΕ οφείλεται στο επί της ουσίας αμετάβλητο κλίμα στο Ηνω-
μένο Βασίλειο (+0,3), όταν στην Πολωνία (+1,1) σημειώνε-
ται βελτίωση του σχετικού δείκτη. 
Σε τομεακό επίπεδο, οι προσδοκίες σε σχέση με την Ευρωζώ-
νη παρουσιάζουν κοινή, θετική τάση σε όλους τους τομείς, 
αν και ελαφρώς λιγότερο έντονη στις κατασκευές, το λιανικό 
εμπόριο και την καταναλωτική εμπιστοσύνη.
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ΣυΡΡΙΚΝΩΣΗ ΤΟυ ΜΕΤΑπΟΙΗΤΙΚΟυ ΤΟΜΕΑ ΤΟΝ ΑπΡΙΛΙΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ, 
ΣυΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ markit
Οι λειτουργικές συνθήκες του μεταποιητικού τομέα στην 
Ελλάδα εξακολούθησαν να επιδεινώνονται κατά τη δι-
άρκεια του Απριλίου, σύμφωνα με την Markit. Αιτία της 
πρόσφατης ύφεσης ήταν και πάλι η έντονη υποχώρηση 
των νέων παραγγελιών, η οποία οδήγησε σε ακόμα μία 
μείωση της παραγωγής. Με δεδομένο τον μικρότερο 
όγκο εργασιών, οι εταιρείες περιόρισαν περαιτέρω το 
προσωπικό τους και την αγοραστική δραστηριότητα. Η 
νέα έντονη αύξηση των τιμών εισροών, σε συνδυασμό 
με τις αμετάβλητες τιμές εκροών εξακολούθησαν να συ-
μπιέζουν τα περιθώρια κέρδους. Παρόλ’ αυτά, οι εται-
ρείες παρέμειναν αισιόδοξες ως προς την αύξηση της 
παραγωγής τους επόμενους 12 μήνες. Όπως γράφει το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ τη συρρίκνωση του Απριλίου αποτύπωσε ο 
εποχικά προσαρμοσμένος Δείκτης Υπευθύνων Προμη-
θειών της Markit για τον τομέα μεταποίησης στην Ελλά-
δα (Purchasing Managers’ Index–PMI) –ένας σύνθετος 
δείκτης που έχει σχεδιαστεί για να μετρά την απόδοση 
της μεταποιητικής οικονομίας– ο οποίος κατέγραψε 
τιμή κάτω από το σημείο μηδενικής μεταβολής των 50,0 
μονάδων. Κλείνοντας στις 48,2 μονάδες τον Απρίλιο, 
τιμή υψηλότερη από τις 46,7 μονάδες του Μαρτίου, η 
πρόσφατη τιμή σηματοδότησε την όγδοη διαδοχική 

επιδείνωση των συνθηκών του μεταποιητικού τομέα 
στην Ελλάδα. Ο ρυθμός μείωσης ήταν ο ασθενέστερος 
που έχει καταγραφεί από τον περασμένο Δεκέμβριο. 
Οι Έλληνες παραγωγοί αγαθών βρέθηκαν αντιμέτωποι 
με την όγδοη συνεχή μείωση των εισερχόμενων νέων 
παραγγελιών κατά τη διάρκεια του Απριλίου εν μέσω 
της επιδείνωσης της ζήτησης των πελατών. Ο ρυθμός 
συρρίκνωσης εξασθένησε από τον προηγούμενο μήνα, 
παρέμεινε ωστόσο γενικά έντονος. Αντίστοιχα, η ζήτηση 
από το εξωτερικό για ελληνικά προϊόντα περιορίστηκε 
σημαντικά, παρότι με ασθενέστερο ρυθμό από τον αντί-
στοιχο του Μαρτίου. Προκειμένου να αντιμετωπίσουν 
την υποχώρηση των νέων παραγγελιών, οι εταιρείες 
περιόρισαν την παραγωγή τους για όγδοο συνεχή μήνα. 
Συμβαδίζοντας με τις τάσεις που κατέγραψαν οι νέες 
παραγγελίες, ο ρυθμός μείωσης εξασθένησε από τον 
αντίστοιχο του Μαρτίου, παρέμεινε παρόλ’ αυτά σημα-
ντικός. Ωστόσο, η μείωση της παραγωγής δεν εμπόδισε 
την περαιτέρω υποχώρηση των αποθεμάτων ετοίμων 
προϊόντων. Οι Έλληνες κατασκευαστές περιόρισαν πε-
ραιτέρω τον αριθμό εργαζομένων τους τον Απρίλιο. 
Ωστόσο, ο ρυθμός μείωσης εξασθένησε σε σχέση με 
τον προηγούμενο μήνα και ήταν μόλις οριακός. Παρά 

τη συνεχή μείωση της απασχόλησης, οι εταιρείες εξακο-
λούθησαν να περιορίζουν τις αδιεκπεραίωτες εργασίες, 
μολονότι με οριακά ασθενέστερο ρυθμό. Τα τελευταία 
στοιχεία της έρευνας υπογράμμισαν περαιτέρω υπο-
χώρηση των αποθεμάτων προμηθειών στις εταιρείες 
του μεταποιητικού τομέα στην Ελλάδα. Η αγοραστική 
δραστηριότητα σημείωσε πτώση για τέταρτο συνεχή 
μήνα, μολονότι στο χαμηλότερο βαθμό που έχει κα-
ταγραφεί την τρέχουσα περίοδο μείωσης. Οι Έλληνες 
κατασκευαστές εξακολούθησαν να έρχονται αντιμέτω-
ποι με αύξηση του κόστους εισροών κατά τη διάρκεια 
του Απριλίου. Ο ρυθμός αύξησης παρέμεινε σημαντικός 
μολονότι ασθενέστερος από τον Μάρτιο. Οι υψηλότερες 
τιμές πρώτων υλών και το σχετικά ασθενές ευρώ ήταν 
οι κύριοι παράγοντες που οδήγησαν σε υψηλότερο κό-
στος.
Αντιθέτως, οι μέσες τιμές πώλησης παρέμειναν αμετά-
βλητες σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα. Οι μέσοι 
χρόνοι παράδοσης προμηθειών επιμηκύνθηκαν τον 
Απρίλιο, συνεχίζοντας έτσι την τάση που παρατηρείται 
από τον Οκτώβριο του 2016.
Οι εταιρείες παραμένουν αισιόδοξες όσον αφορά τις 
προοπτικές ανάπτυξης μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

ΣΤΟ 23,5% πΑΡΕΜΕΙΝΕ Η ΑΝΕΡγΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟυΑΡΙΟ ΤΟυ 2017,  ΣυΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΤΗΝ EuroStat

πΡΟγΡΑΜΜΑ ΟδΟπΟΙΙΑΣ ΣΕ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ- δΡΑπΕΤΣΩΝΑ

Σταθερή στο 23,5% παρέμεινε η ανεργία στην Ελλάδα 
τον Ιανουάριο του 2017, σε σχέση με το Δεκέμβριο 
του 2016, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στα-
τιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) που δόθηκαν σήμερα 
στη δημοσιότητα. ¨όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ σταθερή 
παρέμεινε η ανεργία και στην ευρωζώνη στο 9,6% το 
Μάρτιο, έναντι του Φεβρουαρίου 2017. Στην «ΕΕ των 
28» η ανεργία διαμορφώθηκε στο 8% το Μάρτιο, ένα-
ντι 8,1% το Φεβρουάριο. Ένα χρόνο πριν, το Μάρτιο 
του 2016, η ανεργία στην ευρωζώνη και στην «ΕΕ των 
28» ήταν 10,2% και 8,7% αντιστοίχως. (Δεν υπάρ-

χουν στοιχεία για την Ελλάδα το Φεβρουάριο και το 
Μάρτιο). Συνολικά το Μάρτιο καταγράφονται 19,716 
εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 15,515 εκατομμύρια 
άνεργοι στην ευρωζώνη. Τα υψηλότερα επίπεδα ανερ-
γίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (23,5% τον 
Ιανουάριο) και στην Ισπανία (18,2%). Τα χαμηλότερα 
ποσοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (3,2%) 
και στη Γερμανία (3,9%). Ειδικότερα στην Ελλάδα, ο 
αριθμός των ανέργων τον Ιανουάριο διαμορφώθηκε 
στα 1,117 εκατομμύρια. Το ποσοστό ανεργίας στους 
άνδρες διαμορφώθηκε στο 19,9% και στις γυναίκες 

Τις προσεχείς μέρες ξεκινούν οι νέες ασφαλτοστρώ-
σεις, διαγραμμίσεις και διορθώσεις σε φρεάτια, σε 
συνολικά 65 δρόμους του Κερατσινίου και της Δραπε-
τσώνας. Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για ένα 
μεγάλο πρόγραμμα βελτίωσης της οδικής ασφάλειας, 
προϋπολογισμού 2.050.000 ευρώ, που υλοποιείται 
από την Περιφέρεια Αττικής σε συνεργασία της με το 
δήμο Κερατσινίου- Δραπετσώνας. Παράλληλα με τα 
νέα έργα, ολοκληρώνεται η ανακατασκευή 15 δρό-
μων με μεγάλη κλίση («μπετόδρομοι»), ώστε να εξα-
λειφθούν ανωμαλίες, σαθρότητες και λακούβες και να 

καταστούν ασφαλείς για όλα τα οχήματα. Συγκεκριμέ-
να, έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες, προϋπολογισμού 
300.000 ευρώ σε 25 δρόμους και ολοκληρώνονται 
αυτή την εβδομάδα τα έργα στους «μπετόδρομους», 
προϋπολογισμού 200.000 ευρώ. Επίσης, το επόμενο 
διάστημα θα δημοπρατηθούν δύο νέα έργα, συνολι-
κού προϋπολογισμού 1.550.000 ευρώ για ασφαλτο-
στρώσεις και άλλες εργασίες ενίσχυσης της οδικής 
ασφάλειας σε 40 δρόμους.

Το Ευρωπαϊκό Kοινοβούλιο με πρωτοβουλία της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής, καθιέρωσε το 2018 ως το Ευρωπαϊκό 
Έτος Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Όπως δήλωσε ο Επίτρο-
πος εκπαίδευσης, πολιτισμού, νεολαίας και αθλητισμού 
Τίμπορ Νάβρατσιτς: “Η πολιτιστική κληρονομία αποτελεί 
ουσιαστικό στοιχείο της ευρωπαϊκής μας ταυτότητας και 
βρίσκεται στην καρδία του Ευρωπαϊκού εγχειρήματος”

στο 27,9%. Τα ποσοστά ανεργίας των νέων (κάτω 
των 25 ετών) στην Ελλάδα, αυξήθηκαν στο 48% τον 
Ιανουάριο, από 46,7% το Δεκέμβριο. Τα υψηλότερα 
ποσοστά ανεργίας των νέων στην ΕΕ καταγράφονται 
στην Ελλάδα (48%), στην Ισπανία (40,5%) και στην 
Ιταλία (34,1%). Τα χαμηλότερα ποσοστά καταγράφο-
νται στη Γερμανία (6,7%). Το Μάρτιο η ανεργία των 
νέων στην ευρωζώνη διαμορφώθηκε στο 19,4% και 
στην ΕΕ στο 17,2%.

ΕυΡΩπΑΪΚΟ ΕΤΟΣ πΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ 2018



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

9

ΤΕχΝΟΛΟγΙΑ: 4th DiGital FiNaNcE Forum
Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στον χρηματοπιστωτι-
κό κλάδο με την εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών και 
τον συνδυασμό των φυσικών και ψηφιακών καναλιών 
πώλησης και διανομής προϊόντων και υπηρεσιών ήταν 
τα θέματα που απασχόλησαν τις εργασίες του φετινού 
4th Digital Finance Forum. Στην εκδήλωση, την οποία 
διοργάνωσε η Ethos Events, παρευρέθηκαν εκπρόσω-
ποι από τον χρηματοπιστωτικό κλάδο, ασφαλιστικές 
εταιρείες, αρμόδιοι φορείς, νεοφυείς εταιρείες τόσο 
από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό, καθώς και 
εταιρείες από τον χώρο της τεχνολογίας και των υπη-
ρεσιών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά τη διάρκεια 
του συνεδρίου συζητήθηκαν οι ψηφιακές αλλαγές στον 
ευρωπαϊκό χρηματοπιστωτικό τομέα και συγκεκριμένα 
θέματα όπως οι εφαρμογές του νέου phygital καταστή-
ματος, των νέων ψηφιακών μοντέλων στον ασφαλιστικό 
κλάδο, οι ψηφιακές αλλαγές στις μεθόδους χρηματοδό-
τησης και στις υποδομές του χρηματοπιστωτικού τομέα, 
οι εξελίξεις στο χώρο των POS, αλλά και το νέο τοπίο 
στις ηλεκτρονικές πληρωμές. Κεντρικός ομιλητής ήταν 
ο Δρ. Markos Zachariadis, Επίκουρος Καθηγητής Διοί-

κησης Πληροφοριακών Συστημάτων και Καινοτομίας, 
Warwick Business School & FinTech Επιστημονικός Συ-
νεργάτης, Cambridge Digital Innovation, University of 
Cambridge, ο οποίος μίλησε για το «Digital Ecosystems 
and the Emergence of Fintech in Financial Services 
Sector», τονίζοντας ότι το fintech αποτελεί την εφαρ-
μογή τεχνολογιών σε ιδέες βασισμένες στις τράπεζες. 
Επιπλέον, επεσήμανε ότι παρά το γεγονός πως μέχρι 
πρότινος τράπεζες και fintech ανταγωνίζονταν για την 
ίδια αγορά, πλέον έχουν αρχίσει να συνεργάζονται. 
Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου αναλύθηκαν οι 4 βα-
σικές ψηφιακές εξελίξεις που έλαβαν χώρα στον τομέα 
τα τελευταία χρόνια και αυτές είναι τα smartphones, το 
cloud computing, το Internet of Things και τα Big Data 
Analytics. Στην πρώτη ενότητα με τίτλο «Το νέο Phygital 
κατάστημα», επισημάνθηκε ότι ένα e-branch μπορεί να 
προσφέρει καλύτερη ροή πελατών, ενώ κλάδοι όπως ο 
Τύπος, τα ταξιδιωτικά γραφεία και η μουσική βρίσκονται 
σε μεγάλο κίνδυνο εάν δεν ακολουθούν τις τεχνολογι-
κές εξελίξεις. Τονίστηκε επίσης η σημασία ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός πρέπει να γίνει από την αρχή καθώς 

με τον τρόπο αυτό προσφέρεται μεγαλύτερη αξία στον 
πελάτη. Στη συνέχεια, στην ενότητα σχετικά με το νέο 
τοπίο στις ηλεκτρονικές πληρωμές και τα μηχανήματα 
POS, δόθηκε έμφαση στο γεγονός ότι μέχρι στιγμής στη 
χώρα μας υπάρχουν εγκατεστημένα περίπου 360.000 
τερματικά, τη στιγμή που στο τέλος του περασμένου 
έτους ο αριθμός αυτός ήταν αρκετά μικρότερος, στα 
305.000, ενώ εκτιμάται ότι μέχρι το τέλος του 2017 θα 
φτάσει τα 420.000. Η τελευταία ενότητα του συνεδρίου 
ασχολήθηκε κυρίως με το θέμα των ψηφιακών αλλαγών 
στις υποδομές του χρηματοπιστωτικού τομέα, όπου 
υπογραμμίστηκε ότι το ψηφιακό περιβάλλον των τραπε-
ζών καθορίζεται από τους ίδιους τους πελάτες, ενώ έγινε 
αναφορά στα βιομετρικά χαρακτηριστικά των κινητών 
τηλεφώνων, το άνοιγμα λογαριασμού μέσω βιντεο-
κλήσης και την ηλεκτρονική υπογραφή. Το 4th Digital 
Finance Forum έκλεισε με πάνελ στο οποίο φιλοξενήθη-
καν εκπρόσωποι από τις τέσσερις μεγάλες τράπεζες, σε 
μια συζήτηση κύριο θέμα της οποίας ήταν ο ψηφιακός 
μετασχηματισμός των ελληνικών τραπεζών.

ΕπΑΝΑΛΕΙΤΟυΡγΕΙ πΙΟ ΦΩΤΕΙΝΟΣ Ο ΜΕγΑΛΟΣ ΕπΙΤΑχυΝΤΗΣ lhc ΤΟυ cErN
Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (CERN) 
ανακοίνωσε ότι, μετά από διακοπή 17 εβδομάδων για τεχνι-
κή συντήρηση, επαναλειτούργησε ο μεγάλος επιταχυντής 
αδρονίων (LHC), ο οποίος αναβαθμίσθηκε για να γίνει πιο 
φωτεινός. Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ στον επιταχυντή άρ-
χισαν και πάλι το Σαββατοκύριακο, για πρώτη φορά μέσα 
στο 2017, να κυκλοφορούν δέσμες πρωτονίων, κάτι που 
θα διαρκέσει δοκιμαστικά για λίγες εβδομάδες, εωσότου 
αρχίσουν οι κανονικές συγκρούσεις σωματιδίων. Κάθε χει-
μώνα ο LCH κλείνει για το καθιερωμένο χειμερινό «τσεκ-απ» 
του. Στόχος των φετινών επεμβάσεων και αναβαθμίσεων, 
μεταξύ άλλων, ήταν να αναβαθμισθεί η φωτεινότητα του 

μεγάλου επιταχυντή. Όσο μεγαλύτερη είναι η φωτεινότητα, 
τόσο περισσότερα δεδομένα μπορούν να συλλέξουν τα πει-
ράματα του LHC από τις συγκρούσεις σωματιδίων. Η φωτει-
νότητα του LHC αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά κατά δέκα 
φορές έως το 2025, πράγμα που θα επιφέρει αύξηση του 
αριθμού των συγκρούσεων και συνεπώς του όγκου των 
δεδομένων που καταγράφονται από τα πειράματα. Ο LHC 
υψηλής φωτεινότητας θα προσφέρει στους ερευνητές ακρι-
βέστερες μετρήσεις των θεμελιωδών σωματιδίων από ό,τι 
είναι δυνατό σήμερα, πράγμα που αυξάνει τις ελπίδες για 
νέες ανακαλύψεις. Σε αυτό το πλαίσιο, στις 9 Μαΐου το CERN 
θα εγκαινιάσει επίσημα το γραμμικό επιταχυντή του Linac 

4. Ο βοηθητικός επιταχυντής, μήκους σχεδόν 90 μέτρων, 
ο οποίος επιταχύνει αρνητικά ιόντα υδρογόνου σε υψηλές 
ενέργειες, βρίσκεται 12 μέτρα κάτω από το έδαφος και χρει-
άστηκε σχεδόν δέκα χρόνια για να κατασκευαστεί. Αποτελεί 
μέρος του προγράμματος που στοχεύει στον εκσυγχρονισμό 
του συγκροτήματος των επιταχυντών του CERN. Ο Linac 4 
-που αναμένεται να αντικαταστήσει τον γραμμικό επιτα-
χυντή Linac 2 την περίοδο 2019-2020- θα γίνει ο πρώτος 
κρίκος στην αλυσίδα έγχυσης, που τροφοδοτεί τον μεγάλο 
επιταχυντή αδρονίων (LHC), έτσι ώστε ο τελευταίος να πα-
ράγει πιο ενεργητικές δέσμες σωματίων στα πειράματά του.

ΑυΞΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑ 6,6% Η ΚΙΝΗΣΗ ΣΤΑ ΑΕΡΟδΡΟΜΙΑ
Αυξημένη κατά 6,6% εμφανίζεται η κίνηση σε όλα τα 
αεροδρόμια της χώρας το πρώτο τρίμηνο του έτους, σε 
σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα πέρυσι, με έξι 
εκατομμύρια επιβάτες. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, οι δια-
κινούμενοι επιβάτες ήταν 5.980.112 έναντι 5.611.578, 
δηλαδή περισσότεροι κατά 328.534 σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2016. Σε ό,τι αφορά τις πτή-
σεις, ο συνολικός αριθμός στα ελληνικά αεροδρόμια 
ανήλθε στις 60.009, από τις οποίες 36.261 εσωτερικού 
και 23.748 εξωτερικού. Για τον μήνα Μάρτιο, με βάση 

τα στοιχεία της ΥΠΑ, προκύπτει αύξηση 5,5% στη συ-
νολική επιβατική κίνηση (εσωτερικού - εξωτερικού) το 
2017, με τους διακινούμενους επιβάτες να φθάνουν τα 
2,2 εκατ. Ειδικότερα, στα ελληνικά αεροδρόμια διακι-
νήθηκαν 2.227.839 επιβάτες και η άνοδος, συνολικά 
(+ 0,5% επιβάτες εσωτερικού και +11,15% επιβάτες 
εξωτερικού) έφτασε μεσοσταθμικά το + 5,5%, σε σχέ-
ση με τον αντίστοιχο μήνα του περασμένου έτους. Για 
τον μήνα Μάρτιο η μεγαλύτερη επιβατική κίνηση κα-
ταγράφεται στα αεροδρόμια Αθηνών, Θεσσαλονίκης, 
Ηρακλείου, Χανίων και Ρόδου.

Ενδεικτικά, από τα αεροδρόμια Αθηνών διακινήθηκαν 
1.374.600 επιβάτες, Θεσσαλονίκης 409.035, Ηρακλεί-
ου 93.507, Χανίων 82.167 και Ρόδου 61.900 επιβάτες. 
Τα αεροδρόμια Πάρου, Μυκόνου και Σκιάθου κατέγρα-
ψαν την μεγαλύτερη ποσοστιαία αύξηση επιβατών το 
3μηνο του 2017. 
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Ύστερα και από νέες υποχωρήσεις στις οποίες υποχρε-
ώθηκε η ελληνική πλευρά, με κυριότερη τη μείωση και 
των επικουρικών συντάξεων από την 1/1/2019 αλλά 
και τον συμβιβασμό για την κυριακάτικη λειτουργία 
των καταστημάτων, η κυβέρνηση κατέληξε σε συμ-
φωνία με τους δανειστές για τα προαπαιτούμενα της β’ 
αξιολόγησης αλλά και για το περιεχόμενο των μέτρων 
που θα ισχύσουν κατά τη διετία 2019-2020.
Το πρώτο από τα δύο μεγάλα βήματα που απαιτούνται 
για να υπάρξει η πλήρης συμφωνία έγινε και πλέον 
μέσα στις επόμενες 20 ημέρες θα φανεί αν υπάρχει η 
βούληση να γίνει και το δεύτερο: η αποσαφήνιση των 
μέτρων για τη ρύθμιση του ελληνικού χρέους, η οποία 
με τη σειρά της θα ξεκλειδώσει και τη συμμετοχή του Δι-
εθνούς Νομισματικού Ταμείου στο ελληνικό πρόγραμ-
μα αλλά και την ένταξη των ελληνικών ομολόγων στο 
πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης της Ευρωπαϊκής 
Κεντρικής Τράπεζας.
Όπως ανέφεραν χθες και οι τέσσερις θεσμοί (Κομι-
σιόν, ΕΚΤ, ΔΝΤ και ESM) στην κοινή ανακοίνωση που 
εξέδωσαν μετά το κλείσιμο της χθεσινής μαραθώνι-
ας διαπραγμάτευσης, η οποία ολοκληρώθηκε στις 
06:00 το πρωί της Τρίτης ύστερα από τουλάχιστον 12 
ώρες συνεχών διαβουλεύσεων «η συμφωνία αυτή θα 
αποτελέσει τη βάση για την ολοκλήρωση της β’ αξιο-
λόγησης του προγράμματος σταθερότητας του ESM». 
Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση «οι ελληνικές αρχές 
έχουν επιβεβαιώσει την πρόθεσή τους να εφαρμόσουν 
ταχέως αυτή τη δέσμη μέτρων πολιτικής. Η προκαταρ-
κτική συμφωνία τώρα θα συμπληρωθεί από περαιτέρω 
συζητήσεις στις επόμενες εβδομάδες για μια αξιόπιστη 
στρατηγική με την οποία θα διασφαλίζεται ότι το χρέος 
της Ελλάδας είναι βιώσιμο».
Από την πλευρά του ο Έλληνας υπουργός Οικονομικών 
Ευκλείδης Τσακαλώτος δήλωνε χθες, αμέσως μετά την 
ανακοίνωση για την επίτευξη συμφωνίας, «ότι πλέον 
δεν υπάρχει δικαιολογία για να μην προχωρήσουν οι 
συζητήσεις για το χρέος», προσθέτοντας μάλιστα ότι 
στον νέο γύρο διαβουλεύσεων που θα ξεκινήσει άμε-
σα θα αποσαφηνιστούν και οι στόχοι του πρωτογενούς 
πλεονάσματος για την περίοδο μετά το 2019. Το δεδο-
μένο ότι είναι για το 2019 και για το 2020 θα πρέπει να 
εμφανίσουμε πλεόνασμα 3,5% του ΑΕΠ και αυτό που 
απομένει να διευκρινιστεί είναι για πόσα χρόνια θα πα-
ραμείνει ο πήχης στο συγκεκριμένο επίπεδο.
Η συμφωνία και για τα δύο θέματα που παραμένουν 
σε εκκρεμότητα -πλεονάσματα και χρέος- κρίνεται ως 
κομβικής σημασίας για το ΔΝΤ καθώς θα κρίνουν τη 

ΝΕΕΣ υπΟχΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟ 
βΛΕΜΜΑ ΣΤΗ ΛυΣΗ γΙΑ ΤΟ χΡΕΟΣ
Η ΝΑυΤΕΜπΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-3                                                    03/05/2017

συμμετοχή του στο ελληνικό πρόγραμμα.
Έτσι, οι διαβουλεύσεις που θα γίνουν τις επόμενες ημέρες, 
με στόχο την τελική συμφωνία στο Eurogroup της 22ας 
Μαΐου (χωρίς να αποκλείονται περαιτέρω καθυστερή-
σεις), θα είναι καθοριστικές και για την ελληνική κυβέρ-
νηση. Και αυτό διότι ύστερα από τις μεγάλες υποχωρήσεις 
που έγιναν όσον αφορά τα δημοσιονομικά μέτρα που θα 
ληφθούν η ελληνική πλευρά περιμένει και τα «ανταλλάγ-
ματα», που είναι κατά κύριο λόγο η ελάφρυνση του χρέ-
ους αλλά και η συμμετοχή στο QE της ΕΚΤ.
Ικανοποίηση στις Βρυξέλλες 
Με ικανοποίηση υποδέχθηκαν κορυφαίοι αξιωματούχοι 
της Ευρωζώνης τη συμφωνία μεταξύ της κυβέρνησης 
και των επικεφαλής των θεσμών στην Αθήνα, που ανοίγει 
τον δρόμο για μια συνολική απόφαση στο Eurogroup της 
22ας Μαΐου. Προτεραιότητα τώρα είναι μια συμφωνία για 
το χρέος, που θα βάλει στο πρόγραμμα και το ΔΝΤ, ενώ 
καθοριστικές συζητήσεις για το θέμα αυτό θα γίνουν στο 
πλαίσιο της υπουργικής συνόδου G7 (11-13 Μαΐου στο 
Μπάρι).
Το ενθαρρυντικό μήνυμα που προκύπτει από τις πρώτες 
αντιδράσεις μετά τη συμφωνία της Αθήνας είναι ότι οι 
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι βάζουν πλέον πολύ ψηλά στην 
ατζέντα το ζήτημα του χρέους, με τις προσδοκίες να αυξά-
νονται σε μεγάλο βαθμό εν όψει της επόμενης συνεδρία-
σης του Eurogroup.
Άλλωστε, όπως επισημαίνουν στις Βρυξέλλες, μια αποσα-
φήνιση των μεσοπρόθεσμων μέτρων είναι προϋπόθεση 
για την είσοδο του ΔΝΤ στο πρόγραμμα και αυτό το γνω-
ρίζουν πολύ καλά στο Βερολίνο και στις άλλες πρωτεύου-
σες του Βορρά, οι οποίες δεν θα ήθελαν για εσωτερικούς 
λόγους, στην παρούσα φάση, να πάνε πολύ μακριά στο 
θέμα της περαιτέρω ελάφρυνσης του χρέους. Δεν είναι 
τυχαίο ότι το γερμανικό υπουργείο Οικονομικών επιχεί-
ρησε να κρατήσει χαμηλά τους τόνους της συμφωνίας 
της Αθήνας, σε αντίθεση με τις Βρυξέλλες, όπου οι πρώτες 
αντιδράσεις ήταν ιδιαίτερα θετικές.
Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντέισελ-
μπλουμ χαιρέτισε την προκαταρκτική συμφωνία, η οποία, 
όπως είπε, θα συνοδευτεί από συζητήσεις ης επόμενες 
βδομάδες για μια αξιόπιστη στρατηγική που θα διασφα-
λίζει τη βιωσιμότητα του χρέους.
«Πολύ καλό νέο για την Ελλάδα» χαρακτήρισε ο επίτροπος 
Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκο-
βισί την προκαταρκτική συμφωνία στον προσωπικό λο-
γαριασμό του στο twitter, προσθέτοντας ότι τα επόμενα 
βήματα είναι η επικύρωση από το Eurogroup και η συμ-
φωνία για το χρέος.
Για «σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της ολοκλή-
ρωσης της δεύτερης αξιολόγησης, που θα διασφαλίσει ότι 
η Ελλάδα θα σταθεί στα δικά της πόδια» μίλησε ο αντιπρό-
εδρος της Κομισιόν Βάλντις Ντόμπροβσκις.
Ο εκπρόσωπος της Κομισιόν Μαργαρίτης Σχοινάς δήλω-
σε χθες ότι «τα τεχνικά κλιμάκια εργάσθηκαν σκληρά τις 

τελευταίες ημέρες και νωρίς σήμερα το πρωί (σ.σ.: χθες) 
έφτασαν σε μια προκαταρκτική συμφωνία για ένα πακέτο 
πολιτικών που θα υποστηρίξουν την ανάκαμψη της Ελλά-
δας. Αυτό θα πλαισιωθεί από μια επιπλέον συζήτηση για 
τη βιωσιμότητα του χρέους και θα αποτελέσει τη βάση 
για την ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης του προ-
γράμματος» τόνισε.
Η εκπρόσωπος του επιτρόπου Μοσκοβισί ανέφερε ότι 
η συμφωνία με τις ελληνικές αρχές «ανοίγει την πόρτα 
για μια άμεση ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, 
καθώς η ελληνική πλευρά επιβεβαίωσε την πρόθεσή της 
να εφαρμόσει όλα τα προαπαιτούμενα» και συμπλήρωσε 
πως υπάρχει μια «ξεκάθαρη σειρά γεγονότων» ως προς 
τη συζήτηση για τη βιωσιμότητα του χρέους τις επόμενες 
εβδομάδες. Η εκπρόσωπος ολοκλήρωσε λέγοντας πως το 
επόμενο σημαντικό «πολιτικό βήμα» είναι το Eurogroup 
της 22ας Μαΐου.
ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΕΤΡΑ
2018 - ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ 
Θα εφαρμοστεί πακέτο μέτρων της τάξεως των 450 εκατ. 
ευρώ, το οποίο θα περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- τη μείω-
ση της δαπάνης για το επίδομα θέρμανσης κατά 50%, την 
κατάργηση της έκπτωσης φόρου για τις ιατρικές δαπάνες, 
την κατάργηση της έκπτωσης του 1,5% που γίνεται σε μι-
σθωτούς και συνταξιούχους λόγω παρακράτησης φόρου, 
αλλά και την κατάργηση των επιδομάτων ειδικά για όσους 
εισπράττουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα.
2019 - ΜΕΙΩΣΗ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ 
Θα γίνει η μείωση των συντάξεων, με το ποσό να υπολο-
γίζεται σε πάνω από 2 δισ. ευρώ. Η περικοπή θα αφορά 
σε κύριες και επικουρικές, χωρίς εξαίρεση των χαμηλο-
συνταξιούχων, ενώ θα μπει πλαφόν 18% στην περικοπή. 
Η μείωση των συντάξεων θα γίνει ούτως ή άλλως την 
1/1/2019 ανεξάρτητα από το αν θα εμφανιστεί υπερπλε-
όνασμα ή όχι.
2020 - ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟΥ 
Η μείωση της έκπτωσης φόρου στα 1.250 ευρώ είναι προ-
γραμματισμένη να γίνει την 1/1/2020. Θα γίνει νωρίτερα 
(την 1/1/2019) μόνο αν εκτιμηθεί ότι το πλεόνασμα του 
2019 θα είναι 1,5% του ΑΕΠ αντί για 3,5%. Ακόμη και αν 
το 2020 έχουν υπερπλεόνασμα, η μείωση του αφορολό-
γητου θα γίνει οπωσδήποτε.
2019-2020 ΑΝΤΙΜΕΤΡΑ 
Τα πακέτα των θετικών μέτρων τόσο του 2019 όσο και 
του 2020 θα ενεργοποιηθούν μόνο στην περίπτωση που 
εξασφαλιστεί ότι το πρωτογενές πλεόνασμα για τα συ-
γκεκριμένα χρόνια θα φτάσει στο 3,5% του ΑΕΠ, χωρίς 
να συνυπολογίζεται η πρόσθετη απόδοση των μέτρων 
όπως η μείωση των συντάξεων αλλά και η μείωση του 
αφορολόγητου.
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πΙΕΣΕΙΣ δΑΝΕΙΣΤΩΝ ΝΑ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΣυΜΦΩΝΙΑ γΙΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΑΙ ΕγΝΑΤΙΑ

ΣΟΚ ΚΑΙ δΕΟΣ: ΞΑΝΑΡχΙζΟυΝ ΟΙ 
πΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ - ΣΤΟ «ΣΦυΡΙ» 
ΚΑΙ Η πΡΩΤΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑ!

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΑ 21                                                            03/05/2017

www.protothema.gr

Μετ’ εμποδίων προχωρούν οι αποκρατικοποιήσεις της 
Εγνατίας Οδού και του Ελληνικού. Έπειτα από πολλούς 
μήνες καθυστερήσεων, η τρόικα σκληραίνει τη στάση της 
απέναντι στην κυβέρνηση και ζητεί πλέον για την ολο-
κλήρωση της νέας συμφωνίας συγκεκριμένα μέτρα, που 
θα υλοποιηθούν εκ των προτέρων (προαπαιτούμενα). 
Ειδικότερα για το Ελληνικό, ως προαπαιτούμενα αναφέ-
ρονται: 
1. Ορισμός ειδικής επιτροπής που θα διαπραγματεύεται με 
τους επενδυτές. Σήμερα πάντως υφίσταται μια άτυπη επι-
τροπή υπό τον Δημ. Τσιλιμίγκα, σύμβουλο του υπουργού 
Επικρατείας Α. Φλαμπουράρη. Πιθανόν η νέα επιτροπή να 
πάρει μια πιο επίσημη μορφή.
2. Το Σχέδιο Ολοκληρωμένης Ανάπτυξης (ΣΟΑ) θα πα-
ρουσιαστεί στο Κεντρικό Συμβούλιο Διοίκησης για την 
Αξιοποίηση τα Δημόσιας Περιουσίας και αμέσως μετά 
την επίσημη υποβολή του, η Γ.Γ. Δημόσιας Περιουσίας 
θα το προωθήσει στις σχετικές υπηρεσίες των υπουργεί-
ων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, για να λάβει 
έγκριση.
3. Υιοθέτηση της νέας νομοθεσίας σχετικά με την έκδοση 
άδειας καζίνο στην περιοχή της Αττικής.
4. Έναρξη της δημόσιας διαβούλευσης σχετική με τη 
στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του 
σχετικού ΣΟΑ.
Για την Εγνατία Οδό, ως προαπαιτούμενα αναφέρονται: 
1. Η δημοσιοποίηση διαγωνισμού για την κατασκευή τρι-
ών σταθμών διοδίων (σε Βενέτικο, Θεσσαλονίκη, Αλιάκ-
μονα). Τον διαγωνισμό υλοποιεί η ίδια η εταιρεία, η οποία 
συνεχώς τον αναβάλλει.
2. Υποβολή φακέλου μελέτα περιβαλλοντικών επιπτώ-
σεων για τους τρεις εναπομείναντες σταθμούς διοδίων 
(Ασπροβάλτα, Καβάλα, Στρυμονικό) από την πλευρά 
της εταιρείας και έναρξη τα διαδικασίας για την έκδοση 
υπουργικής απόφασης σχετικής με τους περιβαλλοντι-
κούς όρους από την πλευρά του υπουργείου Περιβάλλο-
ντος.
3. Η εταιρεία θα ολοκληρώσει τα κείμενα του διαγωνι-
σμού για την κατασκευή των προαναφερόμενων σταθ-
μών διοδίων. 
4. Το υπουργείο Υποδομών θα εκδώσει απόφαση που θα 
προσδιορίζει τη βελτίωση του υφιστάμενου «ανοικτού» 
συστήματος επιβολής διοδίων, όπως αυτό προτάθηκε 
από τον σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ.
Τα παραπάνω προαπαιτούμενα, αναμφίβολα, δεν τιμούν 
τη χώρα, καθώς οι θεσμοί φαίνεται να αποφασίζουν για 
κάθε βήμα που θα κάνει η δημόσια διοίκηση στη χώρα. 

Ωστόσο, οι αλλεπάλληλες καθυστερήσεις, δικαιολογη-
μένες ή αδικαιολόγητες, αναγκάζουν τους θεσμούς να 
θέσουν τους παραπάνω όρους. Από τα προαπαιτούμενα 
φαίνεται ότι «θάβεται» οριστικά το χιλιομετρικό μοντέλο 
τιμολόγησης (μέσω ηλεκτρονικού συστήματος) που ήθε-
λε να εφαρμόσει ο υπουργός Χρ. Σπίρτζης στην Εγνατία 
Οδό. Μάλιστα οι θεσμοί ζητούν μέσα στον Μάιο του 2017, 
χωρίς ωστόσο αυτό να αποτελεί προαπαιτούμενο, οι 
υπουργοί Υποδομών και Μεταφορών να εκδώσουν την 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) η οποία θα καθορίζει 
την ενιαία τιμολογιακή πολιτική της Εγνατίας Οδού βάσει 
των όσων προτείνουν οι σύμβουλοι του ΤΑΙΠΕΔ.

Ραντεβού στα ειρηνοδικεία της χώρας έχουν σήμερα, 
όπως κάθε Τετάρτη, οφειλέτες που κινδυνεύουν να χά-
σουν το σπίτι τους, «κοράκια» που θα επιχειρήσουν να 
το αρπάξουν, αλλά και τα κινήματα «Δεν πληρώνω», 
προκειμένου να παρεμποδίσουν την ολοκλήρωση του 
πλειστηριασμού. 
Μάλιστα πλέον βγαίνει στο σφυρί η πρώτη κατοικία ακό-
μη και για οφειλές προς το Δημόσιο, για επισπευδόμενη 
απαίτηση ίση ή μεγαλύτερη από 400.000 ευρώ, κάτι που 
τα προηγούμενα χρόνια δεν συνέβαινε, καθώς αυτές οι 
υποθέσεις δεν έφταναν στα Ειρηνοδικεία. Ολοκληρώνο-
νταν μόνο πλειστηριασμοί ακινήτων κατά βάση βιομηχα-
νικών και αυτές ήταν μετρημένες στα δάχτυλα. Όμως επί... 
«Πρώτης Φοράς Αριστερά» τα πάντα άλλαξαν και πλέον 
το σύνθημα «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη», μετατρέ-
πεται σε «κανένα σπίτι στα χέρια ιδιοκτήτη».
Ενδεικτική είναι η περίπτωση που είχε αποκαλύψει τον πε-
ρασμένο Μάρτιο το «Πρώτο Θέμα» με εκτενές ρεπορτάζ. 
Επιχειρηματίας οίκων ευγηρίας, ο οποίος έπειτα από τέσ-
σερις δεκαετίες επιτυχημένης πορείας πτώχευσε τον καιρό 
των μνημονίων, κινδυνεύει σήμερα να χάσει το σπίτι του. 
Όλο το χρέος της εταιρείας πέρασε στο ΑΦΜ του και παρά 
το γεγονός ότι προχώρησε σε ρύθμιση, μόλις εμφάνισε 
αδυναμία να πληρώσει μερικές δόσεις, η ΦΑΕ Πειραιά 
στην οποία υπάγεται, του κοινοποίησε την απόφαση ανα-
γκαστικού πλειστηριασμού της πρώτης και μοναδικής του 
κατοικίας, ένα διαμέρισμα στο Μοσχάτο, με ημερομηνία 
πλειστηριασμού την 1η Μαρτίου 2017. Στο διαμέρισμα 
αυτό μένει σήμερα με τους γονείς του, ενώ λόγω της οι-
κονομικής καταστροφής που υπέστη, από επιχειρηματίας 
που ήταν, σήμερα εργάζεται ως υπάλληλος για μισθό 400 
ευρώ. 
Το συνολικό χρέος που τον βαραίνει ανέρχεται σε περίπου 
610.000 ευρώ, εκ των οποίων ένα σημαντικό μέρος είναι 
τόκοι και προσαυξήσεις.

Η δικηγόρος του επιχειρηματία πέτυχε σε πρώτη φάση 
την ανακοπή του πλειστηριασμού για δύο μήνες. Όμως η 
προθεσμία έληξε και σήμερα, 3 Μαΐου, το διαμέρισμα του 
οφειλέτη θα βγει κανονικά «στο σφυρί» στο Ειρηνοδικείο 
της Αθήνας και μάλιστα «σκοτωμένο», αφού ως πρώτη 
προσφορά έχουν ορισθεί τα 100.000 ευρώ, ποσό σημα-
ντικό μικρότερο από την πραγματική αξία του ακινήτου. 
«Μετά την εγκύκλιο Πιτσιλή, που ουσιαστικά υπενθύμιζε 
και διέταζε τις φορολογικές αρχές να βγάζουν στο σφυρί 
ακίνητα οποιασδήποτε αξίας για οποιαδήποτε φορολο-
γική ή ασφαλιστική οφειλή, η όρεξη του Δημοσίου για 
ακίνητα που αποτελούν ακόμα και την πρώτη κατοικία 
των φορολογούμενων, φαίνεται να αυξάνεται αλματω-
δώς. Μονάδα Φροντίδας Ηλικιωμένων, οικογενειακή 
επιχείρηση, με τέσσερα υποκαταστήματα στην Αθήνα και 
σαραντάχρονη αξιέπαινη πορεία στον χώρο, δεν άντεξε 
τις απανωτές μειώσεις των συντάξεων των τροφίμων – 
πελατών της και πτώχευσε, αφήνοντας κάποια χρέη ως 
εταιρεία, καθώς “προτίμησε” να αποζημιώσει πλήρως 
τους πελάτες και τους εργαζόμενούς της. Τα χρέη βεβαι-
ώθηκαν στο προσωπικό ΑΦΜ του διευθύνοντος συμβού-
λου και τώρα η Εφορία βγάζει σε πλειστηριασμό το σπίτι 
του! Όχι κάποιο ακίνητο της εταιρείας, ούτε για προσω-
πικά χρέη των εταίρων. Χάνει το σπίτι του για χρέη της 
εταιρείας!», δηλώνει στο protothema.gr η κυρία Σοφία 
Νικολάου, δικηγόρος του οφειλέτη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι με αφορμή αυτή την περίπτωση, 
το «Πρώτο Θέμα» επικοινώνησε τότε με τον διευθυντή της 
ΦΑΕ Πειραιά, προκειμένου να διαπιστώσει αν πράγματι, 
όπως καταγγέλλεται, βγαίνουν στο σφυρί και οι πρώτες 
κατοικίες για οφειλές προς το Δημόσιο. «Είναι η νομοθεσία 
που μας επιβάλλει να βγάλουμε τυπικά τα προγράμματα 
πλειστηριασμών για να αποφύγουμε θέματα παραγραφής 
του δικαιώματος του Δημοσίου και άλλα πράγματα. Αλλά 
ουσιαστικά δεν παίρνουμε ποτέ αυτό το μέτρο, δηλαδή 
δεν φτάνουμε στην ημέρα του πλειστηριασμού», είχε 
δηλώσει ο διευθυντής της ΦΑΕ. Χθες που τηλεφωνήσαμε 
και πάλι για να ρωτήσουμε τι άλλαξε τελικά και η εφορία 
ολοκληρώνει τους πλειστηριασμούς, υπάλληλος της ΦΑΕ 
μας ενημέρωσε ότι ο διευθυντής είναι σε άδεια λόγω συ-
νταξιοδότησης, ενώ η αναπληρώτρια διευθύντρια που 
τον αντικαθιστά, μας παρέπεμψε στην Ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Εσόδων για οποιαδήποτε πληροφορία.
Την ίδια ώρα η συντονιστική επιτροπή των Συμβολαι-
ογραφικών Συλλόγων Ελλάδος καταγγέλλει ότι αν και 
πέρασαν έξι και πλέον μήνες αποχής των συμβολαιογρά-
φων από τη διενέργεια πλειστηριασμών, όλο αυτό το διά-
στημα και μέχρι σήμερα δεν υπήρξε νομοθετική ρύθμιση 
ή άλλη πολιτική πρωτοβουλία προκειμένου οι ανήμποροι 
οφειλέτες να προστατευθούν και να μη χάσουν το σπίτι 

(Συνέχεια στη σελίδα 12)
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ΜΑΚΕδΟΝΙΑ
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Θα διατηρηθούν και θα αναδειχτούν οι δυο βυζαντινές 
ημικυκλικές πλατείες που βρέθηκαν στη βόρεια και νότια 
είσοδο του υπό κατασκευή σταθμού «Αγίας Σοφία» του 
μετρό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με την ομόφωνη γνω-
μοδότηση του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου 
(ΚΑΣ). Συγκεκριμένα, στη βόρεια είσοδο, η πλατεία και 
οι αρχαιότητες που την πλαισιώνουν, θα διατηρηθούν 
κατά χώραν, ενώ στη νότια είσοδο η πλατεία θα απο-
σπαστεί προσωρινά και θα επανατοποθετηθεί σε ειδικό 
επίπεδο.
Όλα αυτά θα συμβούν με τροποποιήσεις του σταθμού 
- γεγονός που δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα στη 
λειτουργικότητα και στην ασφάλειά του, όπως ανέφερε 
ο Γιάννης Μυλόπουλος, πρόεδρος της Αττικό Μετρό, ο 
οποίος παραβρέθηκε στη συνεδρίαση μαζί με τον διευ-
θυντή του Μετρό Θεσσαλονίκης, Γιώργο Κωνσταντινί-
δη. «Βρέθηκε η βέλτιστη δυνατή λύση, ώστε και ο σταθ-
μός να μείνει αλώβητος και τα αρχαία να αναδειχθούν. 
Για να γίνει αυτό υπήρξε στενή συνεργασία με το ΥΠΠΟ 
και την Εφορεία Αρχαιοτήτων Πόλης Θεσσαλονίκης. Πε-
ρίπου δυο μήνες συζητούμε», δήλωσε ο κ. Μυλόπουλος.
Σύμφωνα λοιπόν με την πρόταση που παρουσιάστηκε 
από τον κ. Κωνσταντινίδη, η βόρεια είσοδος του σταθ-
μού έχει μετακινηθεί και έχει μικρύνει στο ελάχιστο 
δυνατό, ώστε να τηρούνται οι κανονισμοί ασφαλείας, 
δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα της κατά χώραν 
ανάδειξης της βυζαντινής πλατείας. Από την άλλη, η νό-
τια είσοδος επιμηκύνθηκε προς τα κάτω, περίπου κατά 
4 έως 4,5 μ. ώστε να αναδειχθεί η ημικυκλική πλατεία 
η οποία θα αποσπαστεί προσωρινά και θα επανατοπο-
θετηθεί σε ειδικό επίπεδο, έτσι ώστε οι επιβάτες, κατε-
βαίνοντας τα σκαλιά της νότιας εισόδου, να μπορούν να 
την βλέπουν.
Τα παραπάνω, έπειτα από συζήτηση και παρατηρήσεις, 

τους. «Ακόμη και η αποχή των συμβολαιογράφων όταν 
η απαίτηση είναι κάτω των 400.000 ευρώ δεν φαίνεται 
να δίνει ανάσα σε ορισμένες περιπτώσεις, που, αν και δεν 
εμπίπτουν στο όριο αυτό, έχουν όλες τις προϋποθέσεις να 
τύχουν προστασίας. Αν δεν υπάρξει νομοθετική πρωτο-
βουλία εξαίρεσης της πρώτης κατοικίας από οιοδήποτε 
πλειστηριασμό, καμία άλλη κυβερνητική πρωτοβουλία 
δεν φαίνεται να μπορεί να σώσει την κατάσταση. Φαίνε-
ται ότι φαινόμενα απώλειας σπιτιών έχουν ήδη αρχίσει να 
κάνουν την εμφάνισή τους και το δόγμα “κανένα σπίτι σε 
χέρια ιδιοκτήτη” παίρνει σιγά σιγά και βασανιστικά σάρκα 
και οστά», σχολιάζει στο protothema.gr η δικηγόρος Σο-
φία Νικολάου.

(Συνέχεια από σελίδα 11)

έγιναν δεκτά από τα μέλη του ΚΑΣ. Εξάλλου η πρόταση 
βρίσκεται ακόμα σε αρχικό στάδιο. Ωστόσο, το θέμα που 
απασχόλησε περισσότερο τα μέλη του ΚΑΣ, ήταν η ανά-
δειξη του βυζαντινού δρόμου Decumanus που διέσχιζε 
τη βυζαντινή Θεσσαλονίκη και, ως γνωστόν, τμήμα του 
θα διατηρηθεί κατά χώραν στον σταθμό «Βενιζέλου» 
μετά από πολλούς αγώνες, αλλαγές μελετών και απο-
φάσεων. Όμως στην περίπτωση της «Αγίας Σοφίας», το 
πρόβλημα είναι αλλού: Ο Decumanus έχει αποσπαστεί 
εδώ και χρόνια και «βρίσκεται σε κιβώτια», όπως ειπώ-
θηκε χαρακτηριστικά στη συνεδρίαση.
Έτσι, η πρόταση της Αττικό Μετρό για την ανάδειξη του 
βυζαντινού δρόμου στην περιοχή του σταθμού της Αγί-
ας Σοφίας, που τον τοποθετούσε σε διαφορετικό σημείο 
από την εύρεσή του (δεν μπορεί να επανέλθει, καθώς 
εκεί έχει μεταφερθεί ο παντορροϊκός αγωγός της πόλης), 
πάνω από τη βυζαντινή πλατεία της βόρειας εισόδου και 
κάτω από την επιφάνεια του δρόμου, αντιμετωπίστηκε 
με προβληματισμό. Κάποια από τα μέλη μίλησαν για την 
κακή «αφετηρία» του όλου σχεδίου, που άλλοι την τοπο-
θετούσαν στην αρχική σύλληψη της ιδέας για την κατα-
σκευή μετρό στη Θεσσαλονίκη και άλλοι στην απόφαση 
της απόσπασης του σημαντικού μνημείου. Επειδή, όμως, 
το γεγονός της απόσπασής του δεν μπορεί να αλλάξει, 
ενώ πολύ σημαντικές αρχαιότητες (όπως αυτές των δυο 
πλατειών), αναμένουν την προστασία και ανάδειξή τους, 
αυτό που τελικά αποφασίστηκε ήταν η γνωμοδότηση να 
μην περιλαμβάνει το θέμα του Decumanus. Ο περίφημος 
βυζαντινός δρόμος θα απασχολήσει την ομάδα εργασίας 
που θα συγκροτηθεί από το υπουργείο Πολιτισμού, με 
σκοπό να συζητήσει όλα τα θέματα που εκκρεμούν ως 
προς τις αποσπασμένες αρχαιότητες οι οποίες είναι πολ-
λές και περιμένουν την ανάδειξή τους. Μεταξύ αυτών, 
είναι κι ένα μέρος χωμάτινου δρόμου της ελληνιστικής 
εποχής, που δείχνει ότι η ιστορία της Θεσσαλονίκης 
πηγαίνει αρκετά πίσω στον χρόνο, αν και σύμφωνα με 
τους ειδικούς ο δρόμος αυτός δεν περιβαλλόταν από 
κτίσματα.
Σημειώνεται ότι το θέμα των αρχαιοτήτων στις δυο ει-
σόδους του σταθμού «Αγίας Σοφίας» πρωτοσυζητήθηκε 
στο ΚΑΣ στα μέσα Μαρτίου, οπότε και πάρθηκε η από-
φαση για τη διενέργεια αυτοψίας. Η αυτοψία των μελών 
του Συμβουλίου έλαβε χώρα λίγες μέρες αργότερα, ενώ 
ως σήμερα πραγματοποιήθηκαν συζητήσεις επί συζητή-
σεων μεταξύ του ΥΠΠΟ και της εταιρείας Αττικό Μετρό, 
στην προσπάθεια να βρεθεί μια λύση ώστε και οι αρχαι-
ότητες να διατηρηθούν και το Μετρό να ολοκληρωθεί. 
Επίσης, είναι σημαντικό να επισημανθεί ότι ο κεντρικός 
κορμός του σταθμού δεν έχει αρχαιότητες, καθώς έχουν 
αποδομηθεί πριν από χρόνια σύμφωνα με υπουργικές 
αποφάσεις, ενώ τα μόνα αρχαία που διατηρούνται είναι 
αυτά που βρέθηκαν στις δυο εισόδους, τα οποία είναι 
σημαντικά και γι’ αυτό απασχολούν αρχαιολόγους και 
ειδικούς του τεχνικού έργου.

Σημειώνεται, τέλος, ότι εκτός από τα υπολείμματα των 
δυο ημικυκλικών πλατειών που χρονολογούνται μεταξύ 
4ου και 6ου αιώνα μ. Χ., έχει διασωθεί τμήμα ενός κρη-
ναίου οικοδομήματος του 4ου αιώνα (που μένει να διε-
ρευνηθεί περαιτέρω), καθώς και βάσεις κιόνων περίπου 
της ίδιας περιόδου, κάποιες από τις οποίες διατηρούνται 
in situ. Έχουν επίσης διασωθεί δύο μεγάλοι αράβδωτοι 
κίονες από θεσσαλικό μάρμαρο πεσμένοι σχεδόν ακέραι-
οι στο δάπεδο της μίας πλατείας, μέρος από ένα ναΐδριο 
των αρχών του 15ου αιώνα, καθώς και τμήματα στοάς 
και καταστημάτων της μεσοβυζαντινής εποχής (11ος 
με 12ος αιώνας), που σύμφωνα με τα κινητά ευρήματα, 
ήταν εργαστήρια κατασκευής κοσμημάτων.

Στο δημόσιο, ως εποπτευόμενος φορέας του υπουργείου 
Υποδομών, διατηρείται η εταιρεία «Εγνατία Οδός Α.Ε.», 
η οποία δεν θα συμπεριληφθεί στο υπερ-ταμείο και θα 
αναλάβει το έργο παρακολούθησης της παραχώρησης 
του αυτοκινητόδρομου της Εγνατίας Οδού.
Επίσης, ξεκινούν οι διαδικασίες για την τροποποίηση της 
ΚΥΑ του 2014 με την οποία είχαν καθοριστεί οι σταθ-
μοί διοδίων. Αυτά διευκρινίσθηκαν σε χθεσινή τριμερή 
σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προ-
εδρία του υπουργού Επικράτειας Αλέκου Φλαμπουρά-
ρη. Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο υπουργός Υποδομών 
Χρήστος Σπίρτζης, ο υφυπουργός Οικονομίας Στέργιος 
Πιτσιόρλας, η διοίκηση της εταιρείας και εκπρόσωποι 
των εργαζομένων.
Οι διαδικασίες για την παραχώρηση του αυτοκινητόδρο-
μου θα συνεχιστούν, όπως προβλέπονται στο μνημόνιο 
της κυβέρνησης με τους δανειστές. Όσον αφορά την 
κατασκευή των διοδίων, θα υπάρξει τις επόμενες ημέρες 
Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που θα καθορίζει τον 
ακριβή αριθμό τους, τόσο στον κύριο οδικό άξονα όσο 
και στους κάθετους άξονες, το κόστος και τον τρόπο εκ-
μετάλλευσης τους από τον παραχωρησιούχο. Η νέα ΚΥΑ 
θα τροποποιεί την απόφαση του 2014, που παραμένει 
σε εφαρμογή και προβλέπει τη λειτουργία 13 σταθμών 
διοδίων στον κύριο άξονα της Εγνατίας Οδού και 5 στους 
τρεις κάθετους άξονες. Προφανώς, ο αριθμός αυτός θα 
αλλάξει, με την πρόσθεση ή αφαίρεση σταθμών διοδίων 
ενώ, όπως ανέφερε στη «Μ» ο πρόεδρος της «Εγνατίας 
Οδού Α.Ε». κ. Απόστολος Αντωνούδης, θα προβλεφθεί η 
λειτουργία ηλεκτρονικών αναλογικών διοδίων (δηλαδή 
ο χρήστης θα πληρώνει ανάλογα με τα χιλιόμετρα που 
διανύει).


