
1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοί-
νωσε ότι «παρατείνεται κατά ένα μήνα η προθεσμία 
υπαγωγής στον ισχύοντα νόμο  4178/2013, για την 
αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης». Οι Υπουργοί, 
Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος και Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, υπέγραψαν 
χθές Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση, η ισχύς της οποίας αρχίζει από 
τη δημοσίευση της στο ΦΕΚ.  «Πρόκειται για ένα νομο-
σχέδιο με κρίσιμη σημασία για το περιβάλλον και την 
ανάπτυξη».  Η ανακοίνωση του ΥΠΕΝ συνεχίζει σημει-
ώνοντας ότι «για τον λόγο αυτό δόθηκε ο απαραίτητος 
χρόνος στη δημόσια διαβούλευση, ώστε να καταθέ-
σουν τις απόψεις τους όσο το δυνατόν περισσότεροι 
κοινωνικοί εταίροι και να διαμορφωθεί η μέγιστη δυ-
νατή συναίνεση. Η επιλογή αυτή δικαιώθηκε, καθώς η 
διαβούλευση απέφερε χρήσιμους καρπούς. Τα σχόλια 
και οι παρατηρήσεις που προέκυψαν έχουν πλέον εν-
σωματωθεί στο σχέδιο νόμου, που θα κατατεθεί άμεσα 
προς ψήφιση στη Βουλή. Η Κυβέρνηση επέλεξε, επί-
σης, η κοινοβουλευτική διαδικασία να γίνει μετά την 

ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης, ώστε να βρει 
τον αρμόζοντα χώρο και χρόνο στο δημόσιο διάλογο. 
Τέλος, μετά την υιοθέτηση του νόμου, απαιτείται κά-
ποιο χρονικό διάστημα για να πραγματοποιηθούν τε-
χνικές παρεμβάσεις, απαραίτητες ώστε το ηλεκτρονικό 
σύστημα να προσαρμοστεί στις νέες θεσμικές προβλέ-
ψεις. Για τους λόγους αυτούς κρίθηκε απαραίτητη η 
παράταση κατά ένα μήνα της προθεσμίας υπαγωγής 
στον ισχύοντα νόμο, από τις 8 Μαΐου 2017, στις 8 Ιου-
νίου 2017».

Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι βρίσκεται το πολυ-
θρύλητο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» 
και η προκήρυξη του εκτιμάται να γίνει στις αρχές του 
Ιουνίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Χ. Κολώνα στο 
euro2day.gr . Ο αρχικός προϋπολογισμός του προ-
γράμματος θα ανέρχεται στα 400 εκατ. ευρώ και μέσα 
από τα κίνητρα που θα παρέχει εκτιμάται ότι θα επιδο-
τήσει 40.000 νοικοκυριά για τεχνικές και οικοδομικές 
εργασίες στις κατοικίες τους με στόχο την περιστολή 
ενεργειακών δαπανών. Το πρόγραμμα θα «τρέχει» το 
ΕΤΕΑΝ και το ανώτατο ποσοστό επιδότησης θα φτά-
νει στο 70% των επιλέξιμων δαπανών, χωρίς όμως το 
χρηματοδοτούμενο ποσό να ξεπερνά τις 25.000 ευρώ. 
Στα κίνητρα που προβλέπονται συμπεριλαμβάνονται ο 
συνδυασμός επιχορήγησης και άτοκου δανείου, ενώ 

τα έξοδα που δεν επιδοτούνται ή δεν καλύπτονται από 
το δάνειο ο δικαιούχος μπορεί να τα χρηματοδοτήσει 
με ίδια κεφάλαια. Το τραπεζικό επιτόκιο το επιδοτεί 
εξολοκλήρου το ΕΤΕΑΝ. Τα ποσοστά επιδότησης κι-
νούνται κλιμακωτά με τα υψηλότερα να αντιστοιχούν 
στα χαμηλότερα εισοδήματα. Επίσης τα ποσοστά ενί-
σχυσης προσαυξάνονται κατά 5% ανά προστατευόμε-
νο μέλος. Οι δαπάνες που μπορούν να πραγματοποι-
ήσουν τα νοικοκυριά κατόπιν σχετικής υπόδειξης από 
τους ενεργειακούς επιθεωρητές είναι η αντικατάσταση 
κουφωμάτων και συστημάτων σκίασης, η τοποθέτηση 
θερμομόνωσης στο κέλυφος των κτιρίων και αναβάθ-
μιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού 
νερού. Τα εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσοστά επι-
χορήγησης στη σελ 5
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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Παράταση έως 8 Ιουνίου για την τακτοποίηση αυθαιρέτων 
ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ 
Σελ 1 και 5 
Τον Ιούνιο η προκήρυξη του «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ».  Τα 
εισοδηματικά κριτήρια και τα ποσοστά επιχορήγησης
Σελ 3 
Συνεδριάσεις  της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ το Σάββατο 6 
και την Κυριακή 7 Μαΐου 2017
Το ΤΕΕ φιλοξενεί τις εργασίες της Ένωσης Μηχανικών των Χω-
ρών της Μεσογείου(EAMC)  στις 12 - 14 Μαΐου 2017
Σελ 4 
Μείωση του τιμήματος ανταλλάγματος χρήσης για τις γεωργι-
κές εκμεταλλεύσεις σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις ανακοίνω-
σε το ΥΠΕΝ 
Σελ 5 
Ατελώς οι αντιρρήσεις επί των δασικών χαρτών για περιοχές 
αναδασμών και για τους ΟΤΑ Α’ και Β’ Βαθμού 
Εντός 2 μηνών θα ολοκληρωθεί η αξιολόγηση 2.815 προτάσε-
ων νέων ερευνητών στο ΕΣΠΑ
Σελ 6 
Συνάντηση του Πρωθυπουργού με τους Περιφερειάρχες  για το 
Εθνικό Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης
Σελ 7 
Συνέντευξη του ΥΠΕΝ: Οι προβλέψεις της συμφωνίας με τους 
δανειστές για την αγορά ενέργειας
Σελ 8 
Οι  δήμοι και περιφέρειες μπαίνουν στο παιχνίδι για τους λιγνίτες 
της ΔΕΗ
Σελ 9 
Τιτλοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών σχεδιάζει η ΔΕΗ
Σελ 10 
Επιστροφή στα κέρδη για την πλειοψηφία των εισηγμένων εται-
ρειών, το 2016, μετά από έξι χρήσεις
Επιχειρηματική αποστολή ΣΕΒ στην Αίγυπτο
Σελ 11 
Συνάντηση Αν. ΥΠΕΝ, με τον Πρόεδρο Ερασιτέχνη Παναθηνα-
ϊκού 
Δυναμική παρουσία της Ελλάδος στην διεθνή έκθεση «BIG 5 
CONSTRUCT NORTH AFRICA 2017» 
Σελ 12 
Ανάπτυξη για τον Συνεργατικό Σχηματισμό Διαστημικών Εφαρ-
μογών και Τεχνολογιών si-Cluster
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ 13,14,15
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE: Προθεσμία ακόμη ενός μήνα για υπαγωγή αυθαιρέτων στο ν.4178.2013 ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ

Η επιδότηση θα φτάνει στο 70% των επιλέξιμων δαπανών για ποσό έως  25.000 ευρώ.
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Η Ελληνική Φιλοσοφική Εταιρεία διοργανώνει σήμερα 
(19:00-21:00, στο Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης», 
Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Αθηναίων, Ακαδημίας 
50) εκδήλωση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα μιλήσουν 
ο Κωνσταντίνος Πέτσιος, καθ. Φιλοσοφίας του Πανεπι-
στημίου Ιωαννίνων, με θέμα: «Εργογραφία και φιλοσο-
φία του Βασ. Κύρκου» και ο Θεοδόσης Τάσιος, Ομότιμος 
Καθηγητής του ΕΜΠ, με θέμα: «Τα ωφελιμιστικά στοιχεία 
στα Ηθικά Νικομάχεια του Αριστοτέλους».

Το διεθνές συνέδριο Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολο-
γίας (CEST2017) θα πραγματοποιηθεί στο νησί της Ρόδου, από 
τις 31 Αυγούστου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2017.
Σκοπός του συνεδρίου είναι η παρουσίαση καινοτόμων τε-
χνολογιών και πρακτικών για την αντιμετώπιση καίριων πε-
ριβαλλοντικών προβλημάτων σε τοπικό και διεθνές επίπεδο. 
Παρουσιάζονται επίσης θέματα περιβαλλοντικής νομοθεσίας 
και προτάσεις που θα μπορούσαν να αποτελέσουν τη βάση 
διαλόγου για τη χάραξη εθνικής πολιτικής σε τομείς όπως 
η διαχείριση αποβλήτων, η κλιματική αλλαγή, ο αειφόρος 
τουρισμός, η παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων, οι 
ενεργειακές τεχνολογίες και η δημόσια υγεία.
To CEST2017 υποστηρίζεται επιστημονικά από το Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου (Ελλάδα), το Πανεπιστημίου του Σαλέρνο 
(Ιταλία) και το Imperial College London (Μεγάλη Βρετανία). 
Κύριος διοργανωτής είναι το Global NEST (Διεθνές Δίκτυο 
Περιβαλλοντικής Επιστήμης και Τεχνολογίας - Global Network 
of Environmental Science and Technology). Οι εργασίες του 
CEST2017 τελούν υπό την αιγίδα του Δήμου Ρόδου.
Πληροφορίες: http://cest.gnest.org, 
http://www.aegean.gr/aegean2/news/2016_17/deltia/
deltio-CEST2017.html

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

5 Μαΐου 2017
Εκδήλωση: «Βιώσιμη κινητικότητα και 
Τουριστική Ανάπτυξη»
ΡΕΘυΜΝΟ

Πολυτεχνείο Κρήτης, Δήμος Ρεθύμνης

5 - 7 Μαΐου 2017  
6ο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

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

18 - 20 Μαΐου 
2017

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

Διεθνής Ένωση για την Οικονομία 
Ενέργειας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ
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Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

ΠΑΝΕυΡΩΠΑΪΚΟ ΣυΝΕΔΡΙΟ ΣΕΙΣΜΙΚΗΣ ΜΗχΑΝΙΚΗΣ 

Το 16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σεισμικής Μηχανικής 
(16ECEE) διοργανώνεται -από 18 έως 21 Ιουνίου 2018, στη 
Θεσσαλονίκη- από το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μηχα-
νικής (ETAM) της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής 
(EAEE), με την υποστήριξη του Τμήματος Πολιτικών Μηχανι-
κών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
«Το 16ECEE καλύπτει μεγάλο εύρος επιστημονικών θεμάτων 
ακολουθώντας τις σύγχρονες εξελίξεις και τις τεχνολογίες 
αιχμής στον τομέα της Σεισμικής Μηχανικής, επισημαίνεται 
σε ανακοίνωση.
Μηχανικοί κατασκευών, γεωτεχνικοί μηχανικοί, γεωλόγοι 
και σεισμολόγοι από όλο τον κόσμο θα βρεθούν για να ανταλ-
λάξουν ιδέες, να μοιραστούν γνώσεις και εμπειρίες και να συ-
ζητήσουν γύρω από τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς 
των αντισεισμικών κατασκευών, της γεωτεχνικής σεισμικής 
μηχανικής και της τεχνικής σεισμολογίας.
Διακεκριμένοι προσκεκλημένοι ομιλητές θα παρουσιάσουν 

τις πρόσφατες και τρέχουσες εξελίξεις, θίγοντας αξιοσημείωτα 
θέματα και προβάλλοντας ιδέες για το μέλλον. Θα διοργανω-
θούν επιλεγμένες ειδικές συνεδρίες, εργαστήρια και συζητή-
σεις στρογγυλής τραπέζης σε θεματικές ενότητες ειδικού εν-
διαφέροντος για τους μηχανικούς και την κοινωνία, με σκοπό 
να διευρύνουν τους ορίζοντες της επιστημονικής κοινότητας 
της  σεισμικής μηχανικής και να ενισχύσουν τις διεθνείς συ-
νεργασίες».
Το συνέδριο αποτελεί την κορυφαία δραστηριότητα της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής, πραγματοποιείται 
κάθε τέσσερα χρόνια και αποτελεί σημείο αναφοράς και συ-
νάντησης για τον επιστημονικό και επαγγελματικό κλάδο σε 
διεθνές επίπεδο, με περισσότερους από 1000 συμμετέχοντες, 
αλλά και την παρουσία κορυφαίων επιστημόνων και μηχανι-
κών από όλον τον κόσμο.
Πληροφορίες: www.16ecee.org
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ΣυΝΕΔΡΙΑΣΕΙΣ  ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ ΤΕΕ ΤΟ ΣΑββΑΤΟ 6 ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΚυΡΙΑΚΗ 7 ΜΑΪΟυ 2017
Με προσκλήσεις που απηύθυνε η πρόεδρος της Αντι-
προσωπείας ΤΕΕ  Αντωνία Μοροπούλου, προς τα Μέλη 
της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ  το ερχόμενο Σάββατο 6 Μαΐου 
2017 και την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 πραγματοποιού-
νται συνεδριάσεις της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 
στην Αθήνα. Και οι δύο συνεδριάσεις αρχίζουν  στις 10 
το πρωί  στο ξενοδοχείο DIVANI CARAVEL (Βασ. Αλε-
ξάνδρου 2 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ)   Ειδικότερα, σύμφωνα με τις 
σχετικές προσκλήσεις :
-To Σάββατο 6 Μαΐου 2017  η Αντιπροσωπεία 
ΤΕΕ συνεδριάζει με θέματα:  «Εκλογή γενικού 
γραμματέα και  Αναπληρωτή γενικού γραμμα-
τέα της Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Ε.Ε».  
Ειδικότερα στην πρόσκληση που απεύθυνε η πρόεδρος 
της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Α. Μοροπούλου, προς τα Μέλη 
της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ σημειώνεται ότι:  «Σε συνέχεια 
των υπ’ αριθ. 2706/27-1-2017 και 7780/22.3.2017 
προσκλήσεων από τον προηγούμενο Πρόεδρο της Αντι-

προσωπείας του Τ.Ε.Ε. και μετά τις ψηφοφορίες που διε-
νεργήθηκαν στις συνεδριάσεις που πραγματοποιήθηκαν 
στις 18 & 19.2.2017 και 8 & 9.4.2017, καλείσθε σε νέα 
ειδική συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε., σύμ-
φωνα με τα άρθρα 7 και 8 του Π.Δ. της 27-11/14.12.26 
«περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως του Τ.Ε.Ε. 
κειμένων διατάξεων», όπως αντικαταστάθηκαν από τα 
άρθρα 7 και 8 του Ν. 1486/1984, την παρ. 3 του άρ-
θρου 14 του Ν. 2187/1994 και την παρ. 4 του άρθρου 
15 του Ν. 2308/1995». Ακόμη ότι :  «Στην ειδική αυτή 
συνεδρίαση απαιτείται απαρτία των δύο τρίτων (2/3) 
του όλου αριθμού των Μελών της Αντιπροσωπείας του 
Τ.Ε.Ε., σύμφωνα  με τις παρ. 5 του άρθρου 7 και παρ. 2 
του άρθρου 8 του Π.Δ. της 27-11/14.12.26 όπως τρο-
ποποιήθηκαν και ισχύουν. Τα Μέλη της Αντιπροσωπείας 
του Τ.Ε.Ε. πρέπει να έχουν μαζί τους, για πιστοποίηση 
της ταυτότητάς τους, την αστυνομική τους ταυτότητα ή 
το δελτίο Μέλους του Τ.Ε.Ε. ή το διαβατήριο ή την άδεια 

οδήγησης». 
-Την Κυριακή 7 Μαΐου 2017 η Αντιπροσωπεία 
ΤΕΕ συνεδριάζει με θέματα: «1.χάραξη των 
γενικών κατευθύνσεων για όλα τα όργανα 
του Τ.Ε.Ε. 2.Τροποποίηση Θεσμικού Πλαισίου 
Τ.Ε.Ε».
 Ειδικότερα στην πρόσκληση που απεύθυνε η πρόεδρος 
της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Α. Μοροπούλου, προς τα Μέλη 
της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ σημειώνεται ότι:  «αρκεί για 
την απαρτία η παρουσία του ενός τετάρτου των Μελών 
της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.» Για τις συνεδριάσεις 
της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ σημειώνεται ότι «τα Μέλη της 
Αντιπροσωπείας από την Περιφέρεια μπορούν να μετα-
κινηθούν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αεροπλάνο ή 
άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. Σε περίπτωση μετακίνη-
σης με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο δεν καταβάλλεται 
η χιλιομετρική απόσταση, αλλά το αντίστοιχο αντίτιμο 
εισιτηρίου του ΚΤΕΛ»

ΤΟ ΤΕΕ  ΦΙΛΟξΕΝΕΙ ΤΙΣ ΕΡγΑΣΙΕΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΜΗχΑΝΙΚΩΝ ΤΩΝ χΩΡΩΝ ΤΗΣ 
ΜΕΣΟγΕΙΟυ (EAMC) ΣΤΙΣ 12 - 14 ΜΑΪΟυ 2017
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στις 12 - 14 Μαΐ-
ου 2017 θα φιλοξενήσει στο Ρέθυμνο τις εργασίες της 
Engineering Association of Mediterranean Countries 
(EAMC)- Ένωσηw Μηχανικών των Χωρών της Μεσογείου  
στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών. Σημειώνεται ότι 
το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας είναι δραστήριο μέλος 
της Διεθνούς Κοινότητας Μηχανικών και αποτελεί Εθνικό 
Μέλος που εκπροσωπεί την Ελλάδα σε πλήθος Διεθνών 
και Ευρωπαϊκών Οργανισμών. Πεποίθηση του ΤΕΕ είναι 
ότι η εξωστρέφεια των Μηχανικών συμβάλλει στην Ανά-
πτυξη και για αυτό υλοποιεί δράσεις σχετικές με θέματα 
κοινού τεχνικού ενδιαφέροντος σε συνεργασία με Διεθνείς 
Οργανισμούς. Ειδικότερα επωφελής μπορεί να αποβεί η 
συνεργασία, όταν υπάρχει και το στοιχείο της γεωγραφι-
κής γειτονίας. Στο πλαίσιο αυτό το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη της Ένωσης Μη-
χανικών Μεσογειακών Χωρών - Engineers Association 
of Mediterranean Countries  (EAMC). Ο Οργανισμός 
ιδρύθηκε το 2016 με τη στήριξη του World Federation of 
Engineers Organizations (WFEO). Σύμφωνα με το κατα-
στατικό του Οργανισμού η στρατηγική θέση των χωρών 
της Μεσογείου ενισχύει τον γεωπολιτικό τους ρόλο στην 
διατήρηση της ισορροπίας στην περιοχή. Οι πολιτικές και 
οικονομικές προκλήσεις καθιστούν αναγκαία τη συνερ-
γασία των χωρών και τη διαμόρφωση των πολιτικών. Η 
Ένωση Μηχανικών των Χωρών της Μεσογείου (EAMC) 
αποτελείται από Διεθνή Μέλη: ECEC - European Council 

of Engineers’ Chambers, ECCE - European Council of Civil 
Engineers, και Εθνικά Μέλη: Αλβανία, Αλγερία, Κύπρος, 
Αίγυπτος, Ελλάδα, Ιταλία, Λίβανος, Μάλτα, Παλαιστίνη, 
Σλοβενία, Συρία, Τυνησία, Réseau Méditerranéen Ecoles 
d’ Ingénieurs (RMEI).  Για την εκπλήρωση των σκοπών της 
Ένωσης έχουν συσταθεί 4 Τεχνικές Επιτροπές Engineering 
Education and Professional Qualification, Energy and 
Renewable Energies, Environment, Infrastructure and 
Construction. Οι στόχοι της Ένωσης Μηχανικών των Χω-
ρών της Μεσογείου (EAMC) είναι: 
• Η ανάπτυξη της συνεργασίας μεταξύ των Ενώσεων των 
Μηχανικών της Ευρώπης και της Αραβικής Μεσογείου 
• Η ενίσχυση της συνεργασίας και η ανάληψη προγραμμά-
των κοινής ωφέλειας
• Η καθιέρωση της συνεργασίας με την WFEO και άλλους 
Διεθνείς και Περιφερειακούς Οργανισμούς

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στις 12 - 14 Μαΐου 
2017 θα φιλοξενήσει στο Ρέθυμνο τις εργασίες της EAMC 
στο Ινστιτούτο Μεσογειακών Σπουδών (Νικ.Φωκά 130 & 
Μελισσινού). Στις 13 Μαΐου 2017 θα πραγματοποιηθεί 
η Γενική Συνέλευση και την ίδια ημέρα θα διοργανωθεί 
ανοιχτή τεχνική εκδήλωση με θέμα « Αναμορφώνοντας 
τις Γέφυρες» που αφορά σε επεμβάσεις δομικής και αρ-
χιτεκτονικής αναβάθμισης υπαρχουσών γεφυρών.   Θα 
συμμετέχουν διακεκριμένοι Εκπρόσωποι Φορέων-Μελών 
της Ένωσης Μηχανικών Μεσογειακών Χωρών. Κατά την 

έναρξη της Γενικής Συνέλευσης θα απευθύνει χαιρετισμό 
ο Υπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής κ. Πανα-
γιώτης Κουρουμπλής.  Η Εκδήλωση έχει ήδη τεθεί υπό την 
αιγίδα της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου  
(PAM – Parliamentary Assembly of the Mediterranean) 
και συνδιοργανώνεται με την Περιφέρεια Κρήτης, την 
Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου, το Περιφερειακό Ταμείο 
Ανάπτυξης της Περιφέρειας Κρήτης και το Δήμο Ρεθύμνης. 
Οι κ.κ. Αντώνης Μπαλωμενάκης, Βουλευτής Ν. Χανίων και 
Μέλος της Ελληνικής Αντιπροσωπείας στην PAM, Σταύρος 
Αρναουτάκης, Περιφερειάρχης Κρήτης, Μαρία Λιονή, 
Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, 
Γιώργος Μαρινάκης, Δήμαρχος Ρεθύμνου θα απευθύ-
νουν χαιρετισμό κατά την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. 
Χορηγός της Τεχνικής Επίσκεψης που θα πραγματοποιηθεί 
για τους ξένους φιλοξενούμενους στις 14 Μαΐου 2017, εί-
ναι ο Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης Α.Ε.
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ΜΕΙΩΣΗ ΤΟυ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΛΛΑγΜΑΤΟΣ χΡΗΣΗΣ γΙΑ ΤΙΣ γΕΩΡγΙΚΕΣ 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕυΣΕΙΣ ΣΕ ΔΑΣΙΚΟυ χΑΡΑΚΤΗΡΑ ΕΚΤΑΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ ΤΟ υΠΕΝ 
Οι Αναπληρωτές Υπουργοί Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος και Οι-
κονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης, υπέγραψαν ΚΥΑ (ΦΕΚ τ.Β 1492) σύμφωνα με την 
οποία μειώνεται το ύψος του ανταλλάγματος χρήσης, για τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις 
σε εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. Το τίμημα αυτό επιβάλλεται ως διατήρηση του περι-
βαλλοντικού ισοζυγίου, εξαιτίας της αλλαγής χρήσης αυτών των εκτάσεων.  Σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση του υπουργείου συγκεκριμένα η ΚΥΑ καθορίζει το αντάλλαγ-
μα χρήσης για τις εκτάσεις δασικού χαρακτήρα που καλλιεργούνται γεωργικά και των 
οποίων η μορφή άλλαξε από δάσος σε αγρό έως το 2007, ως εξής και ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά της περιοχής που έχει γίνει η επέμβαση: (α) σε δημόσια δάση και δα-
σικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης υπολογίζεται στο 20% της καθοριζόμενης αξίας 
τους (αξία δάσους), (β) σε ιδιωτικά δάση και δασικές εκτάσεις, το αντάλλαγμα χρήσης 
υπολογίζεται στο 12,5% της καθοριζόμενης αξίας τους, (γ) σε δημόσιες εκτάσεις των 
περιπτώσεων α΄ και β΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 3 του    νόμου 998/1979 ως 
ισχύει (χορτολιβαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις), το αντάλλαγμα χρήσης υπολογί-
ζεται στο 15% της καθοριζόμενης αξίας τους. Επιπλέον, για τις εκτάσεις που άλλαξαν 
χρήση από δάσος σε αγρό από το 1975 έως το 2007, υπάρχει πρόσθετη επιβάρυνση, 
της τάξης του 10% της «αξίας δάσους», που θα καλύπτει τη «δαπάνη αναδάσωσης». 
Οπότε, τα ποσοστά για τις ανωτέρω κατηγορίες εκτάσεων διαμορφώνονται σε 30%, 
22,5% και 25%, αντίστοιχα.  Οι εκτάσεις προ του 1975 δεν υπόκεινται στη «δαπάνη 
αναδάσωσης». Το αντάλλαγμα χρήσης μπορεί να καταβληθεί σε 100 δόσεις με ελάχι-
στη δόση 30 ευρώ. Η μείωση αυτή συμπληρώνει τη μείωση που προέβλεψε ο νόμος 
4467/2017 στο κόστος εξαγοράς μιας έκτασης δασικού χαρακτήρα που άλλαξε χρήση 
για γεωργική εκμετάλλευση πριν το 1975, όπου προβλέπεται πια η καταβολή του ¼ 
της αντικειμενικής αξίας. Με τον ίδιο νόμο έχουν επέλθει και σημαντικές βελτιώσεις 
των απαιτήσεων της αίτησης που υποβάλλουν στις Δασικές Υπηρεσίες οι αγρότες και 
καλλιεργητές, αφού δεν απαιτείται πια υποβολή οικονομοτεχνικής μελέτης για τις εκτά-
σεις που εκχερσώθηκαν μεταξύ 1975-2007, εφόσον αυτές είναι ενταγμένες στο ΟΣΔΕ, 
ενώ σε όλες τις παραπάνω εκτάσεις επιτρέπεται πια η ύπαρξη μικροεγκαταστάσεων 
(υπόστεγα, μετρητές ΔΕΗ, δεξαμενές, γεωτρήσεις, κλπ) που εξυπηρετούν τη γεωργική 
καλλιέργεια. 
-«Με την παρούσα ΚΥΑ καθίσταται απολύτως λειτουργικός ο Νόμος 4467/17 και ολο-
κληρώνονται οι αλλαγές που είχαμε προετοιμάσει, ώστε να υλοποιηθεί το έργο των 
δασικών χαρτών προς όφελος του περιβάλλοντος, της περιφερειακής ανάπτυξης και 
των πολιτών» τόνισε σε δήλωση του ο αν. ΥΠΕΝ Σ. Φάμελλος και μεταξύ άλλων ση-
μείωσε ότι: «Ειδικότερα με την ΚΥΑ δίνεται η δυνατότητα εξυπηρέτησης της γεωργικής 
καλλιέργειας στο πλαίσιο των συνταγματικών προβλέψεων για την προστασία των δα-
σικών εκτάσεων, μειώνεται το γραφειοκρατικό και διοικητικό βάρος και το κόστος φα-
κέλου και αποκαθίσταται η συμβατότητα των χρήσεων, χωρίς πρόβλημα στις αγρο-
τικές επιδοτήσεις. Μέχρι την 12η Ιουνίου υπάρχει η δυνατότητα τακτοποίησης αυτών 
των εκκρεμοτήτων, χωρίς την υποβολή άσκοπων αντιρρήσεων και με ιδιαίτερα μει-
ωμένο τίμημα, έως και 83%, σε 100 δόσεις για τους καλλιεργητές και ιδιοκτήτες, για 
τις περιοχές που υπάρχουν αναρτημένοι δασικοί χάρτες» Ο ίδιος υπενθύμισε ότι «στο 
πλαίσιο ανάρτησης και κύρωσης δασικών χαρτών για το 35% της χώρας μας, έχει 
παραταθεί η περίοδος ανάρτησης έως και 5 μήνες, έχει μειωθεί το τέλος αντιρρήσεων, 
έχει δοθεί ατέλεια σε όλες τις περιπτώσεις νόμιμων πράξεων της διοίκησης –ώστε να 
μην επιβαρύνεται ο πολίτης- , έχει προβλεφθεί η ατελής αίτηση πρόδηλου λάθους, έχει 
δοθεί παράταση στους ΟΤΑ να αποστείλουν τα περιγράμματα οικισμών και οικιστικών 
πυκνώσεων, έχουν καλυφθεί οι νόμιμες χρήσεις εντός αναδασωτέων περιοχών και με 
την παρούσα ΚΥΑ ολοκληρώνεται και το ζήτημα των γεωργικών καλλιεργειών και της 
αποτύπωσης τους στους δασικούς χάρτες».  

Τεχνικό παράρτημα επεξήγησης και παραδειγμάτων εφαρμογής της ΚΥΑ:
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΥΠΕΝ οι τροποποιήσεις στο αντάλλαγμα χρήσης και 
στο κόστος αναδάσωσης που επέρχονται με την συγκεκριμένη ΚΥΑ, σε σύγκριση με τις 
παλαιότερες τιμές, απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα :

Παραδείγματα υπολογισμού του κόστους εξαγοράς ή απόκτησης χρήσης  εκτάσεων 
δασικού χαρακτήρα, που καλλιεργούνται (με υπόθεση αξίας 600 €/στρ τόσο για την 
αντικειμενική, όσο και γι αυτή του δάσους):

Α) Εξαγορά έκτασης για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν το 1975, σε δημόσιες εκτάσεις 
δασικού χαρακτήρα:
Παλιές διατάξεις :  500 €/στρ (τα 200 € για κυριότητα σε 4 δόσεις, τα 300 € εφά-
παξ).
Νέες διατάξεις:  270 €/στρ σε 100 δόσεις
Μείωση κόστους   46%

Β) Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν το 1975, σε 
δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα. 
Παλιές διατάξεις:  Δεν υπήρχε δυνατότητα απόκτησης μόνο της  χρήσης της 
έκτασης. Ο καλλιεργητής όφειλε να αιτηθεί την εξαγορά με 500 €/στρ, (περίπτωση Α)
Νέες διατάξεις: 120 €/στρ σε 100 δόσεις
Μείωση κόστους   76%

Γ) Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια που ξεκίνησε πριν το 1975, σε 
ιδιωτικές εκτάσεις δασικού χαρακτήρα: 
Παλιό καθεστώς:  180 € εφάπαξ για τη χρήση
Νέες διατάξεις:  75 €/στρ σε 100 δόσεις
Μείωση κόστους   58,3%

Δ) Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια μετά το 1975 έως το 2007, σε 
δημόσιες εκτάσεις δασικού χαρακτήρα:
Παλιές διατάξεις:  921,25 €/στρ σε 100 δόσεις 
Νέες διατάξεις:  180 €/στρ σε 100 δόσεις
Μείωση κόστους   80,5%

Ε) Κόστος έγκρισης επέμβασης (χρήση) για καλλιέργεια μετά το 1975 έως το 2007, σε 
ιδιωτικές εκτάσεις δασικού χαρακτήρα:
Παλιές διατάξεις: 801,25 €/στρ σε 100 δόσεις 
Νέες διατάξεις: 135 €/στρ σε 100 δόσεις
Μείωση κόστους   83,2%
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ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙχΟΡΗγΗΣΗΣ γΙΑ ΤΟ “ΕξΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ”
Συνέχεια από τη σελ 1 
Στην τελική ευθεία φαίνεται ότι βρίσκεται το πολυθρύ-
λητο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» και η 
προκήρυξη του εκτιμάται να γίνει στις αρχές του Ιου-
νίου, γράφει ο  Χ. Κολώνας στο euro2day.gr   Στο ίδιο 
ρεπορτάζ σημειώνονται τα εισοδηματικά κριτήρια και 
τα ποσοστά επιχορήγησης, που θα ισχύσουν. Ειδικό-
τερα αναφέρεται ότι οι ομάδες των δικαιούχων έχουν 
χωριστεί σε επτά κατηγορίες ανάλογα με το εύρος των 
εισοδημάτων τους. Σε κάθε μία από αυτές αντιστοιχεί 
και ποσοστό επιδότησης. Στην πρώτη ομάδα ανήκουν 
όσοι έχουν ατομικό ετήσιο εισόδημα έως 10.000 καθώς 
και εκείνοι που δηλώνουν οικογενειακό εισόδημα έως 
20.000 ευρώ. Το βασικό ποσοστό επιχορήγησης είναι 
60%, το οποίο ανεβαίνει κατά 5% ανά προστατευόμε-
νο μέλος, ωστόσο το ανώτατο ύψος ενίσχυσης φτάνει 
μέχρι το 70%. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει αυ-
τούς που δηλώνουν ατομικό εισόδημα από 10.001 έως 
15.000 ευρώ ή οικογενειακό από 20.001 έως 25.000 
ευρώ. Σε αυτήν την κατηγορία το βασικό ποσοστό 
επιχορήγησης χαμηλώνει στο 50%, η προσαύξηση 
ανά προστατευόμενο μέλος παραμένει ίδια στο 5% με 
το μέγιστο ποσοστό χρηματοδότησης να παραμένει 
στο 70%, όπως δηλαδή και στην πρώτη κατηγορία. Η 
τρίτη κλίμακα των δικαιούχων αφορά τα νοικοκυριά 

που έχουν εύρος ατομικού εισοδήματος από 15.001 
έως 20.000 ευρώ και με τις οικογένειες που εμφανί-
ζουν έσοδα από 25.001 έως 30.000 ευρώ. Το βασικό 
ποσοστό ενίσχυσης χαμηλώνει κατά 10 ποσοστιαίες 
μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο της δεύτερης κλί-
μακας και διαμορφώνεται στο 40%. Πάλι η ενίσχυση 
ανεβαίνει κατά 5% ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών 
και το μέγιστο ποσοστό επιδότησης είναι στο 70%. Στην 
τέταρτη ομάδα βρίσκονται εκείνοι με ατομικό εισόδη-
μα από 20.001έως 25.000 ευρώ ή οικογενειακό από 
30.001 έως 35.000 ευρώ, και δικαιούνται ποσοστό 
επιχορήγησης 35%. Η προσαύξηση ανά παιδί είναι της 
τάξης του 5% και το ανώτατο ποσοστό είναι 70%. Η 
πέμπτη κατηγορία περιλαμβάνει τα φυσικά πρόσωπα 
με εισόδημα από 25.001 έως 30.000 ευρώ και τις οι-
κογένειες με εισόδημα από 35.001 έως 40.000 ευρώ. 
Το βασικό ποσοστό χρηματοδότησης είναι 30%, το 
οποίο προσαυξάνεται κατά 5% ανάλογα με τον αριθμό 
των προστατευόμενων μελών και το μέγιστο ποσοστό 
ενίσχυσης πια χαμηλώνει στο 50%. Στην προτελευταία 
κλίμακα είναι όσοι έχουν ατομικό εισόδημα εύρους 
30.001 έως 35.000 ευρώ και εκείνοι με οικογενειακό 
που κυμαίνεται από 40.001 έως 45.000 ευρώ. Τα νοι-
κοκυριά δικαιούνται ποσοστό επιχορήγησης 25%. Αυτό 
ανεβαίνει κατά 5% ανά παιδί και το ανώτατο καταλήγει 

στο 50%. Στην έβδομη κατηγορία το εύρος ατομικού 
εισοδήματος ξεκινά από 35.001 ευρώ και φτάνει έως τα 
40.000 ευρώ, ενώ για το οικογενειακό κυμαίνεται από 
45.001 έως τα 50.000 ευρώ. Οι δικαιούχοι σε αυτήν την 
περίπτωση δεν δικαιούνται επιδότησης, αλλά μπορούν 
να συνάψουν τραπεζικό άτοκο δάνειο. Το ανώτατο 
ύψος του δανείου διαφοροποιείται ανάλογα με την 
επιδότηση που παίρνει ο ιδιοκτήτης του ακινήτου. Δη-
λαδή, ουσιαστικά έρχεται να καλύψει τη διαφορά της 
ενίσχυσης μέχρι την τελική δαπάνη των εργασιών. Το 
δάνειο επίσης δεν μπορεί να ξεπερνά τα 25.000 ευρώ. 
Ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός των εργασι-
ών είναι μέχρι 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με 
μέγιστο όριο τις 25.000 ευρώ. Με πιο απλά λόγια ένα 
διαμέρισμα 100 τ.μ. θα μπορεί να χρηματοδοτηθεί με 
ενίσχυση και με άτοκο δάνειο έως και τα 25.000 ευρώ. 
Μία κατοικία 60 τ.μ. θα ενισχυθεί για 15.000 ευρώ. 
Τα κριτήρια και τα κίνητρα είναι διαφοροποιημένα σε 
σχέση με το «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον Ι». Στο πρώτο 
πρόγραμμα το μέγιστο ύψος προϋπολογισμού εργα-
σιών ήταν οι 15.000 ευρώ. Το ανώτατο όριο δανείου 
που χορηγούταν ήταν τα 12.750 ευρώ, ενώ η χρήση 
του δανείου ήταν υποχρεωτική. Επίσης υπήρχαν τρεις 
εισοδηματικές κατηγορίες ωφελούμενων με επιχορή-
γηση 70%, 35% και 15%, αντίστοιχα.

Το ΥΠΕΝ ανακοίνωσε ότι με Κοινή Υπουργική Απόφαση 
(ΚΥΑ) που αναρτήθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρ-
νησης (ΦΕΚ τ.Β 1491) και συνυπογράφεται από τον 
Αναπληρωτή Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Σωκράτη Φάμελλο, και τον Αναπληρωτή Υπουργό 
Οικονομικών, Γιώργο Χουλιαράκη, καθορίζεται ατέ-
λεια (δωρεάν) για την υποβολή αντιρρήσεων επί των 
αναρτημένων δασικών χαρτών για: Τους ΟΤΑ Α΄ (δη-
μοτικές) και Β’ Βαθμού (σε περίπτωση που υποβάλ-
λουν αντίρρηση κατά την διαδικασία ανάρτησης των 
δασικών χαρτών). Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως 
δασικές  στη  φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφω-
τογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια 
του αναδασμού. Περιοχές που χαρακτηρίζονται ως 
χορτολιβαδικές ή βραχώδεις, ή πετρώδεις είτε κατά την 

παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφι-
ση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του αναδασμού. 
Πρέπει να σημειωθεί ότι οι παραπάνω περιπτώσεις 
προστίθενται σε μια σειρά πέντε περιπτώσεων ατελούς 
υποβολής αντιρρήσεων, οι οποίες καθορίσθηκαν για 
πρώτη φορά με την ΚΥΑ 147797/2746/30.11.2016 
«Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρή-
σεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού 
χάρτη» και συνεχίζουν να ισχύουν με βάση την ΚΥΑ 
151585/323/3.2.2017.  Οι ήδη υπάρχουσες περιπτώ-
σεις είναι: α) περιοχών που συμπεριλήφθηκαν στο 
δασικό χάρτη λόγω μη αποτύπωσης των εγκεκριμένων 
σχεδίων πόλεως,  β) περιοχών που χαρακτηρίζονται ως 
δασικές  στη  φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφω-
τογράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε κληροτεμάχια 

του εποικισμού,  γ) περιοχών που χαρακτηρίζονται ως 
χορτολιβαδικές ή βραχώδεις, ή πετρώδεις είτε κατά την 
παλαιότερη είτε κατά την πρόσφατη αεροφωτογράφι-
ση, αλλά περιλαμβάνονται σε περιοχές του εποικισμού,  
δ) περιοχών με τελεσίδικη πράξη χαρακτηρισμού και  ε) 
περιοχών με εκκρεμείς πράξεις χαρακτηρισμού. Συνε-
πώς, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας με την 
Απόφαση αυτή λαμβάνει υπόψιν του το Ν. 4462/2017, 
που προβλέπει την αποτύπωση των αναδασμών στους 
δασικούς χάρτες, κάτι που δεν είχε γίνει στο παρελθόν 
με αποτέλεσμα να αδικούνται κάποιοι πολίτες, ενώ ταυ-
τόχρονα δίνει ένα ακόμα εργαλείο σε Δήμους και Πε-
ριφέρειες για να εργαστούν πάνω στην επιτυχή τελική 
κύρωση των δασικών χαρτών. 

ΑΤΕΛΩΣ ΟΙ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ χΑΡΤΩΝ γΙΑ ΠΕΡΙΟχΕΣ ΑΝΑΔΑΣΜΩΝ 
ΚΑΙ γΙΑ ΤΟυΣ ΟΤΑ Α’ ΚΑΙ β’ βΑΘΜΟυ 

ΕΝΤΟΣ 2 ΜΗΝΩΝ ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΑξΙΟΛΟγΗΣΗ 2.815 ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΕΡΕυΝΗΤΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ
Άρχισε, και αναμένεται να ολοκληρωθεί σε δύο μήνες η δια-
δικασία αξιολόγησης 2.815 ερευνητικών προτάσεων που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης «Υποστήριξη 
ερευνητών με έμφαση στους νέους ερευνητές» του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, 
Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020), όπως 

αναφέρεται σε σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδεί-
ας Έρευνας και Θρησκευμάτων. Ο συνολικός προϋπολογι-
σμός των προτάσεων που υποβλήθηκαν στον πρώτο κύκλο 
ανέρχεται σε 148.564.150€ και ο μέσος προϋπολογισμός ανά 
πρόταση ανέρχεται σε 52.776€.  Σημειώνεται ότι οι ερευνητικές 
ομάδες αποτελούνται από 10.594 ερευνητές εκ των οποίων 

2.815 είναι ακαδημαϊκοί σύμβουλοι, 4.896 είναι υποψήφιοι 
διδάκτορες και 2.883 είναι κάτοχοι διδακτορικού. 
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ΣυΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟυ ΠΡΩΘυΠΟυΡγΟυ ΜΕ ΤΟυΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡχΕΣ  γΙΑ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣχΕΔΙΟ 
ΠΑΡΑγΩγΙΚΗΣ ΑΝΑΣυγΚΡΟΤΗΣΗΣ
Με αντικείμενο τον εθνικό διάλογο για την Παραγωγική 
Ανασυγκρότηση, πραγματοποιήθηκε χθες στο Μέγαρο 
Μαξίμου, συνάντηση του πρωθυπουργού με τους 13 
περιφερειάρχες της χώρας. Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
σύμφωνα με την ανακοίνωση του γραφείου Τύπου του 

πρωθυπουργού, στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν 
οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα των περιφερειών 
και της χώρας, καθώς και οι προκλήσεις που αντιμε-
τωπίζουν οι περιφερειακές αρχές στην κατεύθυνση της 
παραγωγικής ανασυγκρότησης και της βιώσιμης ανάπτυ-
ξης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, στην ατζέντα 
των συζητήσεων βρέθηκαν και οι απαραίτητες θεσμικές 
αλλαγές για την ενίσχυση του ρόλου και των ικανοτή-
των των Περιφερειών, στο πλαίσιο της Συνταγματικής 
Αναθεώρησης, ώστε να μπορούν να σχεδιάζουν και να 
υλοποιούν αποτελεσματικά αναπτυξιακές πολιτικές. Κατά 
την εισήγησή του, ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα χα-
ρακτηριστικά και τους στόχους της βιώσιμης ανάπτυξης: 
τη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων εργασίας, 
την επένδυση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα και την αξι-
οποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων, τη δίκαιη δια-
νομή του οφέλους στο σύνολο της κοινωνίας, ιδιαίτερα σε 
όσους επλήγησαν περισσότερο κατά τα χρόνια της κρίσης. 
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το εθνικό αναπτυξιακό σχέ-
διο, θα θέτει σαφείς στόχους με κοινωνικά κριτήρια και θα 
εκπονηθεί μέσα από ένα διευρυμένο και διαφανή διάλογο 
που θα πραγματοποιηθεί σε περιφερειακό επίπεδο, με τη 
συμμετοχή των περιφερειακών θεσμών των κοινωνικών 
φορέων και των παραγωγικών δυνάμεων και χωρίς απο-
κλεισμούς. Για την επιτυχία του διαλόγου αυτού, αποκτά 
κρίσιμη σημασία ο ρόλος των Περιφερειών, και των 
περιφερειαρχών προσωπικά. Όπως επισημαίνεται στην 
ανακοίνωση, η επιτυχής διεξαγωγή του διαλόγου για το 
εθνικό, καθώς και τα επιμέρους περιφερειακά αναπτυξι-
ακά σχέδια, θα αποτελέσει παράδειγμα για τον πολιτικό 
διάλογο και τον ολοκληρωμένο σχεδιασμό στη χώρα μας.
-Στη σύσκεψη συμμετείχαν:  Από πλευράς κυβέρνησης οι 
υπουργοί Εσωτερικών Πάνος Σκουρλέτης, Οικονομίας και 

Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης 
και ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Στέργιος 
Πιτσίορλας. Οι Περιφερειάρχες Κωνσταντίνος Αγορα-
στός  Θεσσαλίας (και Πρόεδρος της ΕΝΠΕ), Ρένα Δούρου 
Αττικής,  Απόστολος Τζιτζικώστας Κεντρικής Μακεδονί-
ας,   Χρήστος Μέτιος Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, 
Θεόδωρος Καρυπίδης Δυτικής Μακεδονίας ,  Αλέξανδρος 
Καρχιμάνης,  Ηπείρου, Απόστολος Κατσιφάρας Δυτι-
κής Ελλάδας,  Θεόδωρος Γαλιατσάτος  Ιονίων Νήσων, 
Κωνσταντίνος Μπακογιάννης Στερεάς Ελλάδας,  Πέτρος 
Τατούλης Πελοποννήσου,  Χριστίνα Καλογήρου Βορείου 
Αιγαίου,  Γιώργιος Χατζημάρκος  Νοτίου Αιγαίου,  Σταύ-
ρος Αρναουτάκης Κρήτης.  
 -Κ. Αγοραστός: «Παραγωγική Επανάσταση για νέες 
σταθερές θέσεις εργασίας»: Μετά τη συνάντηση ο Πρόε-
δρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας κ. Κώστας Αγοραστός προέβη στην εξής δή-
λωση: «Όλη η Ελλάδα ήταν σήμερα εδώ. Για τρεις ώρες 
οι Περιφερειάρχες θέσαμε στον Πρωθυπουργό όλα τα 
θέματα που απασχολούν τις τοπικές κοινωνίες. Τονίσαμε 
ότι μπροστά μας ανοίγονται δύο δρόμοι και πρέπει να 
επιλέξουμε: Ή το δρόμο της αναδιανομής της φτώχειας 
και της ανέχειας ή ένα νέα δρόμο παραγωγικής επανά-
στασης, ρηξικέλευθο, αποτελεσματικό, συνεργατικό, 
ο οποίος χρειάζεται τόλμη. Για να γίνει πράξη αυτή η 
παραγωγική επανάσταση πρέπει να προχωρήσουμε σε 
μείωση των ασφαλιστικών εισφορών και της φορολογί-
ας που είναι άδικη για τους συνεπείς φορολογούμενους, 
γρήγορη απονομή δικαιοσύνης, ανοικτές τράπεζες με 
χρηματοδοτήσεις σε υγιείς κι εξωστρεφείς παραγωγικές 
δυνάμεις, μείωση των τιμών των παραγωγικών συντε-
λεστών. Σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας το μήνυμα είναι 
κοινό: η κοινωνία ζητά μεροκάματα, γιατί το μεροκάματο 
είναι αξιοπρέπεια. Γι’ αυτό είναι αναγκαία η παραγωγική 
επανάσταση, για να δημιουργηθούν νέες σταθερές θέσεις 
εργασίας. Επισημάναμε και κάτι άλλο: πρέπει οι υπηρε-
σίες του κράτους σε όλα τα επίπεδα να συνεργάζονται 
με ειλικρίνεια και ταχύτητα και να αντιλαμβάνονται την 
αξία των αποφάσεών τους γιατί αυτό επιτάσσει το εθνικό 
καθήκον. Πιστεύω ότι σήμερα εκπέμπουμε το μήνυμα της 
τόλμης. Να τολμήσουμε να φύγουμε πλέον οριστικά από 
τη μετρολογία των μνημονίων και να ασχοληθούμε με 
την πραγματική οικονομία, τις πραγματικές ανάγκες και το 
εθνικό παραγωγικό μοντέλο της χώρας μας. Εκπέμπουμε 
παράλληλα κι ένα άλλο μήνυμα: Οι Περιφέρειες είναι ο 
βασικός πυλώνας της παραγωγικής ανασυγκρότησης 
της χώρας μας διότι μπορούν με αποτελεσματικότητα να 
προωθήσουν αναπτυξιακά σχέδια που να καλύπτουν τις 
ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Γι’ αυτό και ήρθε η ώρα 

για μια ιστορική θεσμική τομή: τη μετεξέλιξη της Περιφε-
ρειακής Αυτοδιοίκησης σε Περιφερειακή Διακυβέρνηση 
ώστε να γίνει η προσωπική ευθύνη του καθενός συνολική 
εθνική ευθύνη. Ισχυρές και αυτοδύναμες θεσμικά, οικο-
νομικά και λειτουργικά, Περιφέρειες με πρωταγωνιστικό 
ρόλο στην ανάπτυξη, τις επενδύσεις, την παραγωγή, στα 
πρότυπα των ώριμων δημοκρατιών του πλανήτη: αυτός 
είναι ο πιο γρήγορος και πιο ασφαλής δρόμος για να πε-
ράσει η πατρίδα μας σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης και 
κυρίως να τους διατηρήσει. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας σ’ 
αυτή τη μεγάλη προσπάθεια και βέβαια στο μεσοδιάστημα 
απαιτούνται άμεσες αποφάσεις για την ενίσχυση της πα-
ραγωγής και της πραγματικής οικονομίας».
-Ρένα Δούρου: Οι Περιφέρειες κρίσιμος παράγοντας για 
την ανάταση της εθνικής οικονομίας:  «Oίδιος ο πρωθυ-
πουργός με μέλη του υπουργικού συμβουλίου αναγνώρι-
σε τον ρόλο που μπορεί να έχει ο δεύτερος βαθμός τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Ένας, ουσιαστικά, κρίσιμος παράγοντας 
για το μεγάλο στοίχημα της ανάτασης της εθνικής οικο-
νομίας», δήλωσε η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου 
μετά τη συνάντηση των περιφερειαρχών της χώρας με 
τον πρωθυπουργό, για το Εθνικό Σχέδιο Παραγωγικής 
Ανασυγκρότησης. Κατά τη συζήτηση, υπογράμμισε η 
περιφερειάρχης, επισημάνθηκε ότι το ελληνικό κράτος, 
η κεντρική κυβέρνηση, καθυστερημένα, και «ουσιαστικά 
για πρώτη φορά, αντιλαμβάνεται ότι χρειαζόμαστε μία 
σύζευξη μεταξύ της κεντρικής κυβέρνησης και των Περι-
φερειών, μέσω του επιτελικού συντονιστικού ρόλου που 
παίζουν, καθώς λόγω της θέσης τους, γνωρίζουν καλά 
την κοινωνική πραγματικότητα, διαχειρίζονται ευρωπαϊ-
κά προγράμματα και βάζουν στόχους αναπτυξιακούς για 
την τοπική κοινωνία». 
-«Παρόν» δηλώνει η ΚΕΔΕ: «Παρόν» στην εθνική προ-
σπάθεια για την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας 
δηλώνει η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας. Ο πρόεδρός 
της, Γιώργος Πατούλης, σε δήλωσή του  τονίζει ότι «έπρε-
πε να περάσουν δύο ολόκληρα χρόνια για να αντιληφθεί η 
κυβέρνηση ότι πρέπει να ξεκινήσει διάλογο με την Αυτοδι-
οίκηση, της οποίας ο ρόλος είναι κρίσιμος και καθοριστι-
κός στην προσπάθεια» αυτή. Ο  ίδιος εκφράζει την ελπίδα 
ότι «η πρωτοβουλία να μην εξαντληθεί σε αυτή τη συνά-
ντηση, να μην έχει μόνον επικοινωνιακό υπόβαθρο, αλλά 
να έχει και πολιτικό περιεχόμενο. Και για να γίνει αυτό, 
είναι απαραίτητο να ακούσει και τους εκπροσώπους των 
Δήμων της χώρας, ο ρόλος των οποίων είναι κομβικός, 
αφού χωρίς τοπική ανάπτυξη, δεν μπορεί να υπάρξει και 
εθνική ανάπτυξη».
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ΣυΝΕΝΤΕυξΗ ΤΟυ υΠΕΝ: ΟΙ ΠΡΟβΛΕψΕΙΣ ΤΗΣ ΣυΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕ ΤΟυΣ 
ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ γΙΑ ΤΗΝ ΑγΟΡΑ ΕΝΕΡγΕΙΑΣ

ΣΤΙΣ 24 ΜΑΪΟυ Η γ.Σ. ΤΩΝ ΕΛΠΕ γΙΑ ΔΙΑΘΕΣΗ ΚΕΡΔΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

Στις προβλέψεις της συμφωνίας με τους δανειστές για την 
αγορά ενέργειας, αλλά και στην κατάσταση της ΔΕΗ ανα-
φέρθηκε σήμερα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό 
«Στο κόκκινο» και το δημοσιογράφο Στάθη Σχοινά. Ανα-
λυτικά σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου από τον 
ΥΠΕΝ ειπώθηκαν τα παρακάτω: 
-γενικό σχόλιο για τη συμφωνία: Συνολικά το αποτέ-
λεσμα της συμφωνίας πρέπει να κριθεί ως ισορροπημένο. 
Είναι πολύ θετικό ότι το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί χωρίς 
κανένα πρόσθετο μέτρο. Έχει κάποια δύσκολα μέτρα, κυρί-
ως για μετά το 2018, αλλά τα μέτρα για το 2019 και 2020 
εξισορροπούνται από ένα σημαντικό πακέτο αντιμέτρων, 
που απευθύνονται στις κοινωνικές ομάδες που θίγονται 
από τα μέτρα. Η ελληνική οικονομία επανέρχεται πλέον σε 
μία τροχιά αξιόχρεης οικονομίας. Οι θετικές εξελίξεις δια-
φαίνονται πρωτίστως από το κλασικό μέτρο των οικονο-
μολόγων,  που είναι το επιτόκιο του δεκαετούς ομολόγου, 
το οποίο καταγράφει πτωτική τάση από 9% στο 6% και θα 
κατέβει ακόμη σε πιο χαμηλά επίπεδα μετά την ολοκλήρω-
ση της συμφωνίας και τη συζήτηση για το χρέος. Ανοίγει 
ο δρόμος για μια ισχυρή ανάκαμψη της οικονομίας, στον 
οποίο επενδύει η κυβέρνηση.
-για τα ενεργειακά θέματα στη συμφωνία: Η συμ-
φωνία προβλέπει την παραχώρηση του 40% περίπου των 
λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ σε συνέχεια της καταδικα-
στικής απόφασης του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, η οποία 
επιβάλλει την πρόσβαση ιδιωτών στα λιγνιτωρυχεία. Το 
θέμα διαμορφώθηκε ανεξάρτητα από τη συζήτηση με τους 
Θεσμούς και τις μνημονιακές δεσμεύσεις, εφόσον αφορά το 
άνοιγμα της αγοράς ενέργειας. Η συμφωνία περιλαμβάνει 
ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, το άνοιγμα 
του διαλόγου τώρα και τη διαμόρφωση συγκεκριμένων 

προτάσεων μέχρι τον Ιούνιο. Στη συνέχεια, ακολουθεί η 
περίοδος του market test τον ερχόμενο Σεπτέμβρη και 
Οκτώβρη, που θα εξεταστεί εάν υπάρχει ενδιαφέρον από 
την αγορά. Τέλος η υλοποίηση των προτάσεων θα έχει 
ολοκληρωθεί έως το τέλος του προγράμματος. Το δεύτερο 
σκέλος της συμφωνίας αφορά τα ΝΟΜΕ, των οποίων οι 
ποσότητες θα αυξηθούν κατά τι, με ταυτόχρονη πρόβλε-
ψη για την αναθεώρησή τους προς τα κάτω αναλογικά με 
τα αποτελέσματα της ολοκλήρωσης του πρώτου πακέτου 
μέτρων. Το τρίτο σκέλος της συμφωνίας αφορά την ιδιωτι-
κοποίηση του ΔΕΣΦΑ, όπου έχει συμφωνηθεί οι πάροχοι/
διαχειριστές που θα διαγωνιστούν να προέρχονται από την 
Ευρώπη ή εάν προέρχονται από Τρίτη χώρα, να συμμετέ-
χουν σε Ευρωπαϊκή σύμπραξη.
-για το μερίδιο της ΔΕΗ στην αγορά: Υπενθυμίζω ότι 
η ΔΕΗ παράγει μόνο το 50% της αγοράς και αγοράζει από 
ιδιώτες το υπόλοιπο, ώστε να φτάσει το 87%, που είναι το 
μερίδιο της στη λιανική αγορά. Η ΔΕΗ αγοράζει, δηλαδή, 
όλη την ενέργεια που παράγεται από τους υπόλοιπους εγ-
χώριους παραγωγούς, λόγω της δεσπόζουσας θέσης που 
έχει στην λιανική αγορά. Αυτό πρέπει να εξομαλυνθεί μέχρι 
το 2020, ώστε η λιανική της να φτάσει στα επίπεδα της πα-
ραγωγής της, δηλαδή το 50%. Είναι αναπόφευκτο να γίνει 
αυτό και έχει άδικο η Νέα Δημοκρατία όταν το αμφισβητεί. 
Πρέπει λοιπόν και άλλοι να συμμετάσχουν, αφού από το 
2018 θα εισαχθεί το target model, που είναι ένας διαφορε-
τικός τρόπος λειτουργίας της αγοράς ενέργειας. Είμαστε σε 
μία μεταβατική κατάσταση. Η ΔΕΗ θα παραμείνει ο βασικός 
πυλώνας του ενεργειακού μας συστήματος και μια ισχυρή 
επιχείρηση, που θα καλύπτει  το 50% της λιανικής αγοράς. 
Ταυτόχρονα θα μπορεί να αναπτυχθεί σε όλους τους τομείς 
που υπάρχουν περιθώρια, είτε με σύναψη διεθνών συ-
μπράξεων, είτε αναπτύσσοντας τομείς, όπως ο τομέας των 

ΑΠΕ, στον οποίο είναι αδύναμη. Αυτό είναι το στρατηγικό 
πλαίσιο στο οποίο η χώρα πρέπει να προσαρμοστεί. Αυτό 
το πλαίσιο αποτυπώνεται σε μία εθνική ενεργειακή στρα-
τηγική που έχει Ευρωπαϊκούς στόχους και Ευρωπαϊκές δε-
σμεύσεις με ορίζοντα το 2030. Όσον αφορά το ενεργειακό 
μείγμα της αγοράς και τη λειτουργία των αγορών, πρέπει 
να υποβάλλουμε στην Κομισιόν, μέχρι το τέλος αυτού του 
χρόνου, το πλαίσιο του σχεδιασμού μας για το 2030.
-για την κατάσταση της ΔΕΗ: Τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζει η ΔΕΗ έχουν κλιμακωθεί σταδιακά μέσα 
στην κρίση και όχι μόνο τα δύο τελευταία χρόνια, καθώς η 
εταιρεία υπέστη πίεση από όσα συνέβησαν στην πραγματι-
κή οικονομία και την κοινωνία. Ως αποτέλεσμα αυξήθηκαν 
τα χρωστούμενα από τα νοικοκυριά, τις επιχειρήσεις και τα 
εμπορικά καταστήματα που έκλεισαν κτλ. Η ΔΕΗ έχει κάνει 
πολλά πράγματα στον τομέα αυτό, με ένα πακέτο ρυθμίσε-
ων και συμφωνιών με τις βιομηχανίες και αυτή την περίο-
δο ετοιμάζει ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Το πρώτο πρόβλη-
μα λοιπόν αντιμετωπίζεται. Το δεύτερο πρόβλημα αφορά 
τη δυνατότητα δανεισμού της υπό κανονικές συνθήκες. Για 
αυτό το ζήτημα φτιάχτηκε ένα καταστροφολογικό σενάριο 
από τη Νέα Δημοκρατία το οποίο έχει αποδειχτεί λάθος, δι-
ότι η ΔΕΗ  πολύ πρόσφατα δανείστηκε από τις τέσσερις ελ-
ληνικές τράπεζες και επίκειται «ένεση» ρευστότητας περί τα 
700 εκ. ευρώ από την πώληση του ΑΔΜΗΕ. Η κατάσταση 
είναι διαχειρίσιμη και τα καταστροφολογικά σενάρια που 
διαδίδει η Νέα Δημοκρατία είναι εκτός τόπου και χρόνου. 
Με συντεταγμένο τρόπο και με τη συνεργασία όλων των 
εμπλεκόμενων φορέων μπορούμε να φτάσουμε σε βιώσι-
μες λύσεις, οι οποίες θα είναι συμβατές με το στρατηγικό 
πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούμε.

Στις 24 Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη, θα πραγματοποιηθεί η 
Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕ-
ΤΡΕΛΑΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με αντικείμενο, μεταξύ άλλων, 
την έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2016 και διανομής 
μερίσματος. 
Όπως σημειώνει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλού-
νται οι κ.κ. Μέτοχοι να μετάσχουν στην Ετήσια Τακτική Γε-
νική Συνέλευση της εταιρείας που θα πραγματοποιηθεί στον 
Ασπρόπυργο Αττικής, 17ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αθηνών 
– Κορίνθου, την 24η  Μαΐου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 
10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεως επί των ακο-
λούθων θεμάτων Ημερήσιας Διάταξης: 
1. Απολογισμός διαχειρίσεως της 41ης εταιρικής χρήσε-

ως  (1.1.2016 – 31.12.2016) και υποβολή της εκθέσεως 
διαχειρίσεως του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των 
εκθέσεων  των Ορκωτών Ελεγκτών για τις ετήσιες οικονομι-
κές καταστάσεις σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα, 
περιλαμβανομένων  και των ενοποιημένων  οικονομικών 
καταστάσεων του Ομίλου, χρήσεως 2016. 2. Έγκριση των 
οικονομικών καταστάσεων της εταιρείας και των ενοποιημέ-
νων οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου σύμφωνα με τα 
διεθνή λογιστικά πρότυπα, με τις σχετικές εκθέσεις, χρήσεως 
2016. 3.  Έγκριση διάθεσης κερδών χρήσεως 2016 και δια-
νομής μερίσματος. 4. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίω-
σης, για τη χρήση 2016, σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 

2190/1920. 5. Έγκριση της καταβληθείσας αποζημίωσης 
των μελών και των αμοιβών των Εκτελεστικών μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου, του έτους 2016 και καθορισμός της 
αποζημίωσης τους, για το έτος 2017.  6.  Εκλογή Ορκωτών 
Ελεγκτών για τη χρήση 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Καταστατικού της εταιρείας και καθορισμός της αμοιβής 
τους. 7.  Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου. 8. Διάφορες 
ανακοινώσεις. 
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ΟΙ  ΔΗΜΟΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΜΠΑΙΝΟυΝ ΣΤΟ ΠΑΙχΝΙΔΙ γΙΑ ΤΟυΣ ΛΙγΝΙΤΕΣ 
ΤΗΣ ΔΕΗ
Ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια που αντιμετώπιζαν 
οι μέχρι τώρα προσπάθειες για άνοιγμα της αγοράς ηλε-
κτρισμού, μέσω της πώλησης λιγνιτικών εργοστασίων 
της ΔΕΗ προς τρίτους αγοραστές, ήταν οι έντονες τοπι-
κές αντιδράσεις. Κάποιοι θεωρούν – όχι άδικα – ότι τα 
μηνύματα που ήρθαν από τους λεγόμενους ενεργεια-
κούς νομούς της Δυτικής Μακεδονίας ήταν εκείνα που 
οδήγησαν στην ουσιαστική ακύρωση του σχεδίου της 
προηγούμενης κυβέρνησης για την πώληση της λε-
γόμενης μικρής ΔΕΗ. Άλλωστε οι δεσμοί των τοπικών 
κοινωνιών, ιδιαίτερα στα λιγνιτικά κέντρα της Δυτικής 
Μακεδονίας, με τη ΔΕΗ είναι ισχυροί καθώς η ΔΕΚΟ 
συνεισφέρει στο τοπικό ΑΕΠ μέσω της άμεσης απα-
σχόλησης, των εργολαβιών και των χορηγιών. Αυτά 
γράφει ό Χ. Φλουδόπουλος στο capital.gr και αναλυτικά 
σημειώνει ότι τέσσερα χρόνια μετά, το νομοσχέδιο της 
κυβέρνησης Σαμαρά, η συμφωνία με τους δανειστές 
οδηγεί στην αποεπένδυση του 40% (ίσως και λίγο λιγό-
τερο) του λιγνιτικού δυναμικού της ΔΕΗ, ως αποτέλεσμα 
της ανάγκης να συμμορφωθεί η χώρα με την τελευταία 
απόφαση του Ευρωδικαστηρίου που εκδόθηκε το Δε-
κέμβριο του 2016.  Μάλιστα όπως διευκρίνισε χθες το 
ΥΠΕΝ σε σχετικό ενημερωτικό σημείωμα, στη διαδικα-
σία για την αναζήτηση επενδυτή/ών που θα ενδιαφερ-
θεί/ουν για το λιγνιτικό δυναμικό της εταιρείας μπορούν 
να λάβουν μέρος και εταιρίες του ευρύτερου δημόσιου 

τομέα, περιφέρειες και άλλοι τοπικοί φορείς. Λίγη ώρα 
αργότερα το ΥΠΕΝ με νέα ανακοίνωσή του, προανήγ-
γειλε την κατάθεση νομοσχεδίου για τη σύσταση ενερ-
γειακών συνεταιρισμών, μέσω των οποίων οργανισμοί 
τοπικής αυτοδιοίκησης, δήμοι, περιφέρειες θα μπορούν 
να συμπράξουν με ιδιώτες επενδυτές με στόχο την πα-
ραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση, διανομή και 
προμήθεια ενέργειας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 
κατάθεση του νομοσχεδίου σχετίζεται άμεσα με τις προ-
βλέψεις της συμφωνίας με τους δανειστές. Όπως είχε 
γίνει γνωστό, κατά τις διαπραγματεύσεις οι δανειστές 
είχαν ζητήσει η διαδικασία της αποεπένδυσης των λιγνι-
τών να γίνει αποκλειστικά με τη συμμετοχή του ιδιωτι-
κού τομέα, πρόταση που τελικώς δεν περιλήφθηκε στο 
τελικό κείμενο. Μάλιστα αξίζει να θυμίσουμε πρόσφατη 
τοποθέτηση του υπουργού ενέργειας Γ. Σταθάκη στη 
βουλή, ο οποίος ενημερώνοντας για τα θέματα της αξιο-
λόγησης είχε κάνει ρητή αναφορά στο μοντέλο της Γερ-
μανίας, όπου περίπου το 20% της ηλεκτροπαραγωγής 
ελέγχεται από ενεργειακούς συνεταιρισμούς της τοπικής 
αυτοδιοίκησης. Αλλά και κατά την τελευταία επίσκεψη 
στη Δ. Μακεδονία, ο υπουργός είχε επίσης αναφερθεί 
στην προοπτική συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών 
στα σχήματα που θα αποκτήσουν τις μονάδες που θα 
διατεθούν από τη ΔΕΗ.  Το νομοσχέδιο που προωθεί το 
ΥΠΕΝ ουσιαστικά βάζει στο παιχνίδι για τους λιγνίτες 

της ΔΕΗ τους ΟΤΑ και μάλιστα με προνομιακούς όρους. 
Άλλωστε οι εταιρείες που θα θελήσουν να ασχοληθούν 
σοβαρά και να επενδύσουν στην αξιοποίηση του λιγνι-
τικού δυναμικού θα θελήσουν να έχουν συμμάχους και 
όχι αντιπάλους τις τοπικές κοινωνίες.  Στον αντίποδα, οι 
τοπικές κοινωνίες με τη συμμετοχή τους στις κοινοπρα-
ξίες των επενδυτικών σχημάτων μπορούν να εξασφα-
λίσουν ότι θα έχουν μέρισμα από τις δραστηριότητες 
και των ιδιωτικών σχημάτων στην ηλεκτροπαραγωγή, 
όπως συμβαίνει σήμερα με τη ΔΕΗ και ταυτόχρονα να 
έχουν λόγο και ενημέρωση για τις αποφάσεις που αφο-
ρούν την περιοχή τους.  Εφόσον δηλαδή προχωρήσει η 
ιδέα τότε υπό όρους μπορεί να υπάρξει μια ολική ανα-
τροπή του σκηνικού και να διασφαλιστούν οι συνθήκες 
για μια ομαλή μετάβαση στο νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς 
για τις μονάδες της ΔΕΗ που τελικά θα περιληφθούν στη 
λίστα προς παραχώρηση. Αξίζει να σημειωθεί τέλος ότι 
εκ των πραγμάτων, οι ενεργειακοί συνεταιρισμοί θα 
κληθούν να διαπραγματευτούν τους όρους συμμετο-
χής τους με μειοψηφικό ποσοστό, με δεδομένο ότι τα 
κεφάλαια που θα χρειαστούν για την επένδυση είναι 
σημαντικά. Ωστόσο μέσω του νομοσχεδίου αναμένεται 
να δοθεί η απάντηση στο σκέλος της χρηματοδότησης, 
αυτής της συμμετοχής μέσω εναλλακτικών εργαλείων 
και προγραμμάτων.

ΔΕΗ:  ΚΑΙ ΑυξΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΙΜΟΛΟγΙΑ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΕΙΣ ΜΟΝΑΔΩΝ

Και αυξήσεις στα τιμολόγια της ΔΕΗ μέσω των χρε-
ώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ), που θα 
γίνουν σπαστά σε βάθος πενταετίας, και πωλήσεις μο-
νάδων προβλέπει η συμφωνία στην οποία κατέληξαν 
κυβέρνηση και δανειστές.  Όπως γράφει ο Γ. Φυντικά-
κης στα «Νέα» σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα 
που έδωσε το υπουργείο Ενέργειας, «τακτοποιείται σε 
βάθος πενταετίας, έως το 2022, η εκκρεμότητα με τις 
χρεώσεις για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας που διεκδικεί 
η ΔΕΗ από το παρελθόν, προκειμένου να αποφευ-
χθούν αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρισμού». Στην 

πραγματικότητα υπονοεί ότι οι αυξήσεις δεν θα είναι 
μεγάλες, όχι ότι δεν θα γίνουν. Το ακριβές ύψος των 
ποσών που θα ανακτήσει η ΔΕΗ μπορεί να είναι χαμη-
λότερο από τα 735 εκατ. ευρώ που διεκδικεί, αλλά θα 
είναι σε κάθε περίπτωση σημαντικό (σ.σ. σύμφωνα με 
πληροφορίες, στα 400-500 εκατ. ευρώ) και θα το απο-
φασίσει τον Ιούνιο η ΡΑΕ αφού πρώτα συγκεντρώσει 
τα στοιχεία για τα πραγματικά ποσά που δικαιούται η 
Επιχείρηση. Έτερο προαπαιτούμενο στα ενεργειακά 
είναι να υποβληθεί από τη ΔΕΗ στους δανειστές πλά-
νο δράσης για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών της 2,2 δισ. ευρώ, ανοίγοντας ουσιαστικά 
τον δρόμο στην επιχείρηση για επιθετικότερη πολιτι-
κή στην διεκδίκηση των απλήρωτων λογαριασμών, 
όπως μαζικές αποκοπές, αγωγές μέσω δικηγορικών 
γραφείων κ.ο.κ. Στο επίμαχο θέμα της πώλησης του 
περίπου 40% των λιγνιτικών μονάδων και ορυχείων 
της ΔΕΗ, η κυβέρνηση πήρε διορία μέχρι τον Νοέμ-
βριο για να παρουσιάσει το σχέδιο, προκειμένου οι 
πρώτοι διαγωνισμοί να προκηρυχθούν τον Ιούνιο 

του 2018. Οσο για τα υδροηλεκτρικά δεν αναφέρονται 
πουθενά, αλλά είναι τοις πάσι γνωστό ότι θα πάρουν 
και αυτά τον δρόμο της πώλησης, εφόσον αποτύχει 
το market test των λιγνιτικών μονάδων έως τον Νο-
έμβριο. Στους διαγωνισμούς επιτρέπεται να λάβουν 
μέρος επενδυτικά σχήματα στα οποία συμμετέχουν 
εταιρείες του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και 
περιφέρειες ή τοπικοί φορείς (κατά το μοντέλο της Βό-
ρειας Ευρώπης όπου η τοπική κοινωνία συμμετέχει σε 
ενεργειακές εταιρείες με μειοψηφικά ποσοστά). Κατά 
τα λοιπά, θα συνεχιστούν κανονικά οι δημοπρασίες 
ΝΟΜΕ αν και σε πιο χαμηλά ποσοστά από ό,τι ζητού-
σαν οι δανειστές, έχοντας περιοριστεί σε 16% για το 
2017, 19% για το 2018 και 22% για το 2019. Τέλος, 
η κυβέρνηση δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει η ιδι-
ωτικοποίηση του 66% του ΔΕΣΦΑ, με το Δημόσιο να 
διατηρεί το υπόλοιπο 34%. 
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ΑΝΗΣυχΙΑ EBIKEN γΙΑ ΔΗΜΙΟυΡγΙΑ ΡυΘΜΙζΟΜΕΝΟυ ΟΛΙγΟΠΩΛΙΟυ ΜΕΤΑ ΤΗ 
«βΙΑΙΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗ ΠΑγΙΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ»
Για επικίνδυνη αβεβαιότητα στον ενεργειακό τομέα 
λόγω αφενός των οικονομικών προβλημάτων της ΔΕΗ 
και αφετέρου του κινδύνου, σε εφαρμογή της συμ-
φωνίας για τη δεύτερη αξιολόγηση, να δημιουργηθεί 
ένα ρυθμιζόμενο ολιγοπώλιο, έκαναν λόγο σήμερα οι 
εκπρόσωποι της Ένωσης Βιομηχανικών Καταναλω-
τών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ). Όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ «η 
βίαιη εκποίηση παγίων της ΔΕΗ μπορεί να οδηγήσει σε 
ρυθμιζόμενο ολιγοπώλιο απέναντι στο οποίο οι επιχει-
ρήσεις δεν θα έχουν διαπραγματευτική ισχύ», τόνισε σε 
ενημερωτική εκδήλωση ο πρόεδρος της ΕΒΙΚΕΝ Κων-
σταντίνος Κουκλέλης, εκφράζοντας το φόβο να υπάρξει 
ενιαία πολιτική καθορισμού τιμών, σε αντίθεση με την 
ΕΕ όπου υπάρχουν δικλείδες όπως η λειτουργία χρη-

ματιστηρίων ενέργειας. Εξέφρασε δε το ερώτημα αν τα 
μέτρα για τη δημιουργία ελεύθερης και ανταγωνιστικής 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που περιλαμβάνονται στη 
συμφωνία, θα εφαρμοστούν αποτελεσματικά, σύμφωνα 
με τον οδικό χάρτη που θα διαμορφωθεί. Η ΕΒΙΚΕΝ εκτι-
μά ότι με τους σημερινούς ρυθμούς το μοντέλο-στόχος 
(target model) που προβλέπει η ευρωπαϊκή νομοθεσία 
για τη δομή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας δεν θα 
εφαρμοστεί πριν από το 2019-2020. Σε ό,τι αφορά τη 
ΔΕΗ, η ΕΒΙΚΕΝ υποστηρίζει ότι οδηγείται σε ασφυξία 
λόγω των δημοπρασιών λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής 
παραγωγής (ΝΟΜΕ), των επισφαλειών αλλά και της χρέ-
ωσης που επιβλήθηκε στους προμηθευτές υπέρ του λο-
γαριασμού των ανανεώσιμων πηγών. Εκφράζει επίσης 

το φόβο να ακυρωθεί στην πράξη ή να καθυστερήσει 
το επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ και ειδικότερα η νέα 
λιγνιτική μονάδα στην Πτολεμαΐδα, λόγω έλλειψης κε-
φαλαίων. Στα αιτήματα των βιομηχανικών καταναλω-
τών ενέργειας περιλαμβάνεται η παράταση τουλάχιστον 
για τρία χρόνια του μέτρου της διακοψιμότητας, μέσω 
του οποίου οι μεγάλοι καταναλωτές αμείβονται για να 
περιορίσουν τη ζήτηση ενέργειας σε περιόδους αιχμής 
ή κρίσης. Το μέτρο, που εφαρμόστηκε κατά την περίοδο 
της κρίσης τον περασμένο χειμώνα κοστίζει συνολικά 
περί τα 34 εκατ. ευρώ το χρόνο αλλά αποτελεί -όπως το-
νίστηκε- ένα σημαντικό εργαλείο για την αντιμετώπιση 
κρίσεων και ταυτόχρονα μειώνει σημαντικά το ενεργει-
ακό κόστος της βιομηχανίας.

ΤΙΤΛΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗξΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ ΣχΕΔΙΑζΕΙ Η ΔΕΗ
Σχέδιο τιτλοποίησης ληξιπρόθεσμων οφειλών εξετά-
ζει η ΔΕΗ προκειμένου να γεμίσει τα άδεια της ταμεία 
γράφει η Χ. Λιάγγου στην «Καθημερινή». Μετά το πρό-
γραμμα «Προπληρωμένος λογαριασμός» με έκπτωση 
6% για όσους προπληρώσουν την αξία λογαριασμών 
ενός έτους, που εφάρμοσε από τις αρχές του 2017, η 
ΔΕΗ καταφεύγει σε ένα ιδιαίτερα ακριβό εργαλείο ενί-
σχυσης της ρευστότητάς της που αντανακλά το οξύ 
οικονομικό αδιέξοδο στο οποίο έχει περιέλθει και τον 
κίνδυνο να μην μπορεί να καλύψει ανελαστικές υπο-
χρεώσεις. Οι ανεξόφλητες οφειλές από λογαριασμούς 
ρεύματος εξακολουθούν να κινούνται στο αστρονο-
μικό ποσό των 2,5 δισ. (σχεδόν το μισό του τζίρου 
της), ενώ οι συνολικές υποχρεώσεις της προς τρίτους 
ξεπερνούν το 1,8 δισ. (τέλος του 2016). Η εκπόνηση 
ενός σχεδίου προείσπραξης ρευστότητας μέσω της με-
τατροπής απαιτήσεων σε ομόλογα που θα διατεθούν 
σε επενδυτές σε χαμηλή τιμή και θα αποπληρωθούν 
με την είσπραξη των απαιτήσεων, έχει σύμφωνα με 
πληροφορίες της «Κ» ανατεθεί στην PWC, η οποία 
ανέλαβε το έργο της σύστασης και διάθεσης στη συ-
νέχεια σε ιδιώτες δύο εταιρειών λιανικής, σχέδιο που 
προωθεί η ΔΕΗ ως αποτελεσματικότερο για τη μείωση 
των μεριδίων της, παράλληλα με τα ΝΟΜΕ. Ο επικεφα-
λής της ΔΕΗ Μανόλης Παναγιωτάκης είχε ανακοινώ-
σει στις αρχές Μαρτίου στη Βουλή την πρόθεση της 
Επιχείρησης για πρόσληψη εταιρείας συμβούλων με 
ειδίκευση στο θέμα της συλλογής οφειλών, με στόχο, 
όπως είπε, να αυξηθεί η εισπραξιμότητα των ληξιπρό-
θεσμων οφειλών κατά 10%, χωρίς να δώσει περισσό-
τερα στοιχεία. Τον κίνδυνο ρευστότητας επισημαίνει η 
διοίκηση της ΔΕΗ στην ετήσια οικονομική έκθεση του 

2016, σημειώνοντας ότι «συνδέεται με την ανάγκη 
για επαρκή εξασφάλιση ταμειακών διαθεσίμων για τη 
χρηματοδότηση της λειτουργίας, περιλαμβανόμενων 
και των αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης, των επενδυ-
τικών δαπανών και της εξυπηρέτησης των δανειακών 
υποχρεώσεων του ομίλου και της μητρικής εταιρείας». 
Σοβαρές ανησυχίες για τη ρευστότητα της ΔΕΗ εξέ-
φρασε στο report με ημερομηνία 26 Απριλίου ο οίκος 

αξιολόγησης Standard & Poors, ο οποίος διατήρησε 
την αξιολόγηση CCC- για τη μακροπρόθεσμη πιστο-
ληπτική ικανότητα της εταιρείας. Όπως διευκρινίζουν 
οι αναλυτές του οίκου, το καθεστώς επιτήρησης αντα-
νακλά την άποψη ότι η ρευστότητα της εταιρείας επι-
δεινώθηκε σημαντικά τους τελευταίους μήνες, καθώς 
υπάρχει περιορισμένη παραγωγή ρευστότητας από 
τις λειτουργίες, περιορισμένη δυνατότητα άντλησης 
κεφαλαίων κίνησης και σημάδια μείωσης της υποστή-
ριξης από τις ελληνικές τράπεζες. Επισημαίνουν δε τον 
κίνδυνο χρεοκοπίας μέσα στο τρίτο τρίμηνο του 2017 
στην περίπτωση που δεν εισρεύσουν στα ταμεία της τα 

έσοδα από το σχέδιο απόσχισης του ΑΔΜΗΕ. Αυτή είναι 
η εικόνα της ΔΕΗ λίγο πριν ξεκινήσει η έναρξη της δια-
δικασίας για την πώληση ποσοστού 40% περίπου των 
λιγνιτικών της μονάδας και ορυχείων όπως αναφέρε-
ται στη συμφωνία με τους πιστωτές. Τους βασικούς 
άξονες της συμφωνίας για τα ενεργειακά ανακοίνωσε 
χθες το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Ως 
προαπαιτούμενο για την αξιολόγηση θα κοινοποιη-
θούν στη Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Κομι-
σιόν ώς τα μέσα Μαΐου όλα τα απαραίτητα στοιχεία 
για την εξειδίκευση των μέτρων σε επόμενο στάδιο. Τα 
μέτρα θα οριστικοποιηθούν και θα νομοθετηθούν μετά 
τη διεξαγωγή έρευνας αγοράς (market test) μέχρι τον 
Νοέμβριο του 2017, ενώ η υλοποίησή τους προβλέπε-
ται μέχρι τον Ιούνιο του 2018. Ο δυνητικός επενδυτής 
ή επενδυτές δεν θα συνδέονται με κανέναν τρόπο με τη 
ΔΕΗ, για λόγους προστασίας του ανταγωνισμού, σύμ-
φωνα με τους ισχύοντες ευρωπαϊκούς κανόνες. Προα-
παιτούμενο για την αξιολόγηση αποτελεί και η υποβο-
λή από τη ΔΕΗ πλάνου δράσης για την αντιμετώπιση 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η εκκρεμότητα με την 
ανάκτηση των ΥΚΩ (Υπηρεσιών Κοινής Ωφελείας) από 
το 2012 και μετά θα τακτοποιηθεί, όπως αναφέρει το 
υπουργείο, σε βάθος 5ετίας, έως το 2022, προκειμένου 
να αποφευχθούν αυξήσεις στα τιμολόγια ηλεκτρισμού. 
Σε ό,τι αφορά την αγορά φυσικού αερίου, προβλέπε-
ται η ιδιωτικοποίηση του 66% του ΔΕΣΦΑ (35% ΕΛΠΕ, 
31% ΤΑΙΠΕΔ) μέχρι τα τέλη του 2017.
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΚΕΡΔΗ γΙΑ ΤΗΝ ΠΛΕΙΟψΗΦΙΑ ΤΩΝ ΕΙΣΗγΜΕΝΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, 
ΤΟ 2016, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕξΙ χΡΗΣΕΙΣ
Η πλειοψηφία των εισηγμένων στο Χρηματιστήριο 
Αθηνών εταιρειών, επέστρεψε στην κερδοφορία το 
2016, μετά από έξι χρήσεις. ¨Όπως γρεφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
σύμφωνα με την Beta ΑΕΠΕΥ, σε σύνολο 193 ισολογι-
σμών που εξέτασε, σε επίπεδο καθαρής κερδοφορίας 
καταγράφεται άνοδος 114,3% στο 1,009 δισ. ευρώ. Ο 
κύκλος εργασιών εμφανίζεται μειωμένος κατά 1,7% στα 
62,889 δισ. και τα λειτουργικά κέρδη των εισηγμένων 
εμφανίζονται αυξημένα κατά 4,8% στα 8,54 δισ. ευρώ. 
Από τις 101 κερδοφόρες εταιρίες, 41 αύξησαν τα κέρδη 
τους, 33 υπέστησαν μείωση και 27 επέστρεψαν σε κέρ-
δη από ζημίες. Στον αντίποδα, από τις 92 ζημιογόνες, 
οι 25 αύξησαν τις ζημίες τους, 57 τις μείωσαν ενώ 10 
εταιρίες επέστρεψαν σε ζημίες από κέρδη. Η τελευταία 
χρήση που οι εισηγμένες στο σύνολο ήταν κερδοφόρες 
ήταν το 2013, όταν είχαν εμφανίσει κερδοφορία 2,5 
δισ., ωστόσο το 65% των εταιριών ήταν ζημιογόνο. Το 
2016 η επιστροφή σε κέρδη ήταν όπως πρέπει, καθώς, 
εκτός από το 1 δισ. ευρώ καθαρή κερδοφορία, το 52% 
των εταιριών έκλεισε τη χρονιά στο «συν». Η τάση αυτή 
δεν εμφανίστηκε ξαφνικά, είναι προϊόν αποχωρήσεων/
χρεοκοπιών, συγχωνεύσεων, βελτιώσεων και κυρίως 
σταθεροποίησης της οικονομίας όπως εκφράστηκε στα 
νούμερα του ΑΕΠ το 2016. Η μείωση του τζίρου κατά 
1,7% προέρχεται αποκλειστικά από τον κλάδο διύλισης 

και εμπορίας καυσίμων (-6,7%) λόγω της μείωσης της 
τιμής του αργού πετρελαίου κατά την διάρκεια της χρο-
νιάς και του ειδικού βάρους (~24%) που έχει ο κλάδος 
στο σύνολο. Αν εξαιρεθούν τα διυλιστήρια, ο τζίρος 
εμφανίζεται αμετάβλητος αντανακλώντας απόλυτα την 
στασιμότητα της ελληνικής οικονομίας στο σύνολο της 
περυσινής χρονιάς. Καλύτερη εικόνα κλαδικά εμφανί-
ζουν οι κατασκευές (+22%), λόγω της ισχυρής εικόνας 
που παρουσίασαν στο α’ εξάμηνο και της επίσπευσης 
των έργων παραχώρησης. Αξιόλογες κλαδικές επιδόσεις 
παρατηρούνται και στο λιανικό εμπόριο (+11%) καθώς 
και στις ενοικιάσεις μεταφορικών μέσων (+43%) που 
συνδέονται με την τουριστική αγορά. Η λειτουργική 
κερδοφορία είναι αυξημένη κατά 14,3% αντανακλώ-
ντας βελτίωση στα οργανικά περιθώρια τα οποία δια-
μορφώθηκαν σε 13,59% (από 11,69% πέρυσι) εμφανί-
ζοντας το υψηλότερο ποσοστό που έχει παρατηρηθεί σε 
επίπεδο χρήσης από το 2007. Η βελτίωση στα λειτουργι-
κά περιθώρια έχει καλύψει πάνω από το μισό των απω-
λειών από το καταγεγραμμένο εύρος διακύμανσης των 
λειτουργικών περιθωρίων, από την περίοδο εφαρμογής 
των διεθνών λογιστικών προτύπων (3,8% - 17,9%).
-Πρωταγωνιστές: Στους δυνατούς ισολογισμούς που 
εξέπληξαν ευχάριστα την αγορά συγκαταλέγονται οι 
FFGroup, Motor-oil, Coca-Cola, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Ελληνικά 

Πετρέλαια, τόσο για το ύψος της κερδοφορίας όσο και 
για τις ταμειακές ροές. Σε ικανοποιητικά επίπεδα κινή-
θηκε η κερδοφορία του ΟΤΕ, μετά από εταιρικούς μετα-
σχηματισμούς του ΟΠΑΠ, επηρεασμένη από την αύξηση 
του φόρου μικτών κερδών, ενώ η Καρέλιας συνέχισε 
την ανοδική της πορεία σε όλες τις γραμμές των κερδών 
της. Οι τρεις εταιρίες από το χώρο των ανανεώσιμων 
πηγών Άνεμος, Τέρνα Ενεργειακή και Envitec είχαν 
ισχυρό δ’ τρίμηνο ανεβάζοντας αισθητά την κερδοφο-
ρία τους. Αντίστοιχα Aegean air, Πλαίσιο και Intralot 
είχαν καλύτερο τελείωμα της χρονιάς, βελτιώνοντας τις 
αρχικές μέτριες επιδόσεις. Σε μεσαίου μεγέθους εταιρί-
ες ξεχωρίζουν για την ποιοτική και δυναμική εικόνα 
τους, τα αποτελέσματα των Σαράντη, Πλαστικά Θράκης, 
Quest -επηρεασμένα από έκτακτα-, Ευρωπαϊκή Πίστη 
και Autohellas. Στις μικρότερες κατηγορίες ξεχώρισαν 
οι εταιρίες MLS, Elton, Κανάκης, Καράτζης, Flexopack, 
Κυριακίδης, Κρι-Κρι, Πετρόπουλος, Κλουκίνας, Νάκας, 
AS Company και Ιασώ. Χαμηλότερα των προσδοκιών 
αποτελέσματα παρουσίασαν ακόμα εταιρίες που επη-
ρεάστηκαν από έκτακτους παράγοντες, όπως οι ΑΒΑΞ, 
MIG και Ελλάκτωρ. Αρνητικά μεγέθη ή κατώτερα των 
προσδοκιών ανακοινώθηκαν από Frigoglass, Forthnet, 
Euromedica, Καραμολέγκος, Creta Farm, Ελγέκα, Κρεκα, 
Βιοτέρ, Ακρίτας και Σπύρου.

ΕΠΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΕβ ΣΤΗΝ ΑΙγυΠΤΟ

Ο ΣΕΒ μέσω της δυναμικής πρωτοβουλίας 
ExportReady ενισχύει την επιχειρηματική συνεργασία 
μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου, με έμφαση στους το-
μείς των logistics, των κατασκευών, των τροφίμων, 
των φαρμάκων, της διαχείρισης υδάτινων πόρων,ό-
πως και άλλων εξαγωγικών κλάδων.  
Σε δελτίο Τύπου του ΣΕΒ σημειώνεται ότι εκπρόσωποι 
των επιχειρηματικών κοινοτήτων των δύο χωρώνα-
ναζήτησαν συνέργειες, κατά τη διάρκεια της τρίτης 
Συνάντησης του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλά-
δας – Αιγύπτου, που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο 
της επιχειρηματικής αποστολής που διοργανώνει ο 
ΣΕΒ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΞ, στην Αίγυπτο (2-5 
Μαΐου 2017).Την επιχειρηματική αποστολή συνό-
δευσε ο Υφυπουργός Εξωτερικών, κ. Τέρενς Κουίκ.  
Στο πλαίσιο της αποστολής, διοργανώθηκε σήμερα 
(Τετάρτη, 3 Μαΐου 2017), Ελληνοαιγυπτιακό επιχει-
ρηματικό φόρουμ, από τον ΣΕΒ, σε συνεργασία με 
την Ένωση Αιγυπτίων Επιχειρηματιών (EBA), στο 
οποίο παρουσιάστηκαν οι διμερείς επενδυτικές και 

επιχειρηματικές ευκαιρίες, ενώ οι ελληνικές επιχει-
ρήσεις είχαν την ευκαιρία να πραγματοποιήσουν 
περισσότερες από 100 διμερείς συναντήσεις (Β2Β) με 
αιγυπτιακές εταιρείες. 
Καλωσορίζοντας τους συμμετέχοντες, κατά την 
έναρξη της εκδήλωσης, ο Αντιπρόεδρος του ΣΕΒ και 
Συμπρόεδρος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελ-
λάδας-Αιγύπτου, κ. Γιάννης Γιώτης τόνισε ότι οι δύο 
χώρες μοιράζονται μια μακρά ιστορία επιχειρηματι-
κών συνεργασιών. 
«Με εμπροσθοφυλακή κορυφαίες επιχειρήσεις, έχουν 
δημιουργήσει ισχυρούς οικονομικούς δεσμούς, θε-
μελιωμένους στην αμοιβαία κατανόηση» τόνισε ο κ. 
Γιώτης και πρόσθεσε ότι όλα τα στοιχεία επιβεβαιώ-
νουν ότι η αγορά της Αίγυπτου αποτέλεσε διαχρονικά 
μία από τις βασικές προτεραιότητες των ελληνικών 
επιχειρηματικών σχεδίων. 
Τέλος, επισήμανε ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις μπο-
ρούν σήμερα να αξιοποιήσουν τα πλεονεκτήματα που 
προσφέρει η Αίγυπτος, διεκδικώντας τη συμμετοχή 

τους στα μεγάλα έργα που σχεδιάζει η αιγυπτιακή 
κυβέρνηση. 
Σημειώνεται ότι στην αποστολή συμμετείχαν εκ-
πρόσωποι από τις ακόλουθες ελληνικές επιχειρή-
σεις: ATTIKO METRO S.A., CANA LABORATORIES 
S.A., DKND ENGINEERS Ltd, ECOTECH S.A., ELVIAL 
S.A., ENVIRONMENTAL ENGINEERING S.A. , GEOTER, 
HELLENIC CABLES S.A., INTERMED, MATHIOS 
REFRACTORIES S.A., SIDENOR S.A., TEMAK S.A. 
, TRANSCOMBI EXPRESS S.A., UNIPHARMA, 
UPSTREAM SYSTEMS, VAMVAKI Ltd, VASILIOU GLASS 
TECHNOLOGIES, YIOTIS S.A., ZERITIS GROUP. 
Σημειώνεται ακόμη ότι στο πλαίσιο της επιχειρημα-
τικής αποστολής,οι εκπρόσωποι των επιχειρήσε-
ων–μελών της πρόκειται να επισκεφθούν την Αρχή 
της Διώρυγας του Σουέζ, καθώς και το λιμάνι και τη 
βιομηχανική ζώνη του Έιν Ελ Σόχνα.

Ευκαιρίες επιχειρηματικής ανάπτυξης σε κατασκευές, logistics, τρόφιμα, φάρμακα και διαχείριση υδάτινων πόρων
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ΣυΝΑΝΤΗΣΗ ΑΝ. υΠΕΝ, ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΕΡΑΣΙΤΕχΝΗ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟυ 
Ως μείζον αναπτυξιακό έργο για την Αθήνα χαρακτήρισε 
ο Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος, το σχέδιο τετραπλής 
ανάπλασης της πρωτεύουσας, μέρος της οποίας είναι και 
το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, κατά τη συνάντηση 
που είχε χθες, στο ΥΠΕΝ, με τον Πρόεδρο του Ερασιτέχνη 
Παναθηναϊκού, Δημήτρη Μπαλτάκο. Σε σχετικό δελτίο 
Τύπου του υπουργείου σημειώνεται ότι : «Πρόκειται για 
έναν ισχυρό καταλύτη που τροφοδοτεί και οικονομικά 
και πολεοδομικά και περιβαλλοντικά την Αθήνα, ενώ 
ταυτόχρονα αποτελεί και οραματικό στοιχείο κι έμπρα-
κτη αλλαγή στην καθημερινότητα του πολίτη και στην 
ποιότητα ζωής. Ταυτόχρονα, θα μπορεί να τροφοδοτή-
σει την Αθήνα με θέσεις εργασίας και νέα οικονομία», 
είπε χαρακτηριστικά ο Αν. ΥΠΕΝ.  Επεσήμανε δε, ότι για 
να είναι ολοκληρωμένες και αποτελεσματικές  οι πα-
ρεμβάσεις στον Ελαιώνα, στον Βοτανικό, στη Λεωφόρο 
Αλεξάνδρας, στο ιστορικό - εμπορικό κέντρο της Αθή-
νας, στην περιοχή του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή 

και, βεβαίως στην χωροθέτηση και κατασκευή του 
νέου γηπέδου του Παναθηναϊκού, θα πρέπει να υπάρξει 
συνολική  αναθεώρηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της 
Αθήνας, με νέο νόμο, καθώς και νέα Στρατηγική Μελέ-
τη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, με αποτυπωμένο το 
περιβαλλοντικό ισοζύγιο προς όφελος της πόλης και των 
πολιτών της. Συνεπώς, «έως το φθινόπωρο θα πρέπει να 
έχει εκπονηθεί ένα σχέδιο με σαφές χωροταξικό και πε-
ριβαλλοντικό βραχίονα, ώστε να προχωρήσουμε στην 
αναθεώρηση του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας», 
πρόσθεσε ο Σωκράτης Φάμελλος και απευθυνόμενος 
στον Πρόεδρο του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού, Δημή-
τρη Μπαλτάκο,  ανακοίνωσε την πρόθεση του ΥΠΕΝ να 
υπάρξει μια κοινή ομάδα εργασίας στην οποία θα συμ-
μετέχουν,  εκτός από το ΥΠΕΝ και τον ΠΑΟ, η Περιφέρεια 
Αττικής, ο Δήμος Αθηναίων και τα υπόλοιπα συναρμό-
δια Υπουργεία.  Τον γενικό συντονισμό θα έχει το ΥΠΕΝ, 
ενώ στόχος της κοινής ομάδας εργασίας θα είναι αρχικά 

η επεξεργασία προτάσεων σχετικά με την αναθεώρηση 
του Ρυθμιστικού Σχεδίου της Αθήνας, αλλά και το πε-
ριβαλλοντικό ισοζύγιο της αναθεώρησης.  Ειδικότερα, 
στην ομάδα εργασίας ο ΠΑΟ  θα συμμετέχει σε τρεις 
υποεπιτροπές. Την επιτροπή νομικής τεκμηρίωσης και 
στήριξης, την επιτροπή τεχνικού, αρχιτεκτονικού και 
πολεοδομικού σχεδιασμού και την επιτροπή οικονομι-
κής αξιολόγησης του σχεδίου. Ο Αν. ΥΠΕΝ προανήγγειλε 
συναντήσεις με την Περιφέρεια Αττικής και τον Δήμο 
Αθηναίων, το προσεχές διάστημα, ώστε «όλοι να απο-
κτήσουμε κοινό βηματισμό και κοινό σκοπό που είναι 
η επίτευξη του μέγιστου δυνατού αποτελέσματος σε 
ένα σχέδιο ανάπλασης της Αθήνας, με  ασφάλεια για τις 
υποδομές, με ισχυρό περιβαλλοντικό, χωροταξικό και 
αναπτυξιακό αποτύπωμα και εν τέλει με βελτίωση της 
ποιότητας ζωής των πολιτών της Αθήνας». 

ΔυΝΑΜΙΚΗ ΠΑΡΟυΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΗΝ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ «BIG 5 CONSTRUCT NORTH 
AFRICA 2017» 

ΜΕ ΕΘΝΙΚΟυΣ ΠΟΡΟυΣ Η ΑΝΑΔΕΙξΗ ΤΟυ ΑΡχΑΙΟΛΟγΙΚΟυ χΩΡΟυ ΑΡχΑΙΑΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Άνοιγμα νέων αγορών για τον κλάδο των δομικών υλικών 
υλοποιεί για το 2017 η Enterprise Greece (Ελληνική Εταιρεία 
Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου ΑΕ. Ολοκληρώθηκε η 
ελληνική συμμετοχή, για πρώτη χρονιά με εθνικό περίπτερο, 
στην διεθνή έκθεση κατασκευών και δομικών υλικών BIG 5 
CONSTRUCT NORTH AFRICA 2017, που διεξήχθη πρόσφατα 
στο εκθεσιακό κέντρο Parc Des Expostions de l’Office des 
Changes, στην Καζαμπλάνκα του Μαρόκου. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Enterprise 
Greece, η Ελλάδα συμμετείχε με 11 εταιρείες από τους κλά-
δους των συστημάτων αλουμινίου, συστημάτων σκίασης, 
της πέτρας και του μαρμάρου, των μονωτικών υλικών, των 
χρωμάτων και των βερνικιών, οι οποίες εξέφρασαν την ικανο-
ποίηση τους για την ποιότητα, αλλά και την αποτελεσματικό-
τητα των συναντήσεων που πραγματοποίησαν στο περιθώ-
ριο της έκθεσης. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τη στρατηγική 

του Enterprise Greece στο ετήσιο πρόγραμμα του 2017, για 
συμμετοχή της χώρας μας στην παραπάνω έκθεση, η οποία 
αποτελεί κόμβο για την ευρύτερη περιοχή της Βορειοδυτικής 
Αφρικής.  Στη BIG 5 CONSTRUCT NORTH AFRICA 2017 συμμε-
τείχαν περισσότεροι από 120 εκθέτες, από είκοσι και περισσό-
τερες χώρες, μεταξύ των οποίων ήταν το Μαρόκο, η Γερμανία, 
η Ιταλία, η Τουρκία και η Κίνα και κατά την τριήμερη λειτουρ-
γία της καταγράφηκε ενδιαφέρον, όχι μόνο από εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στο Μαρόκο, αλλά και από τις γειτονικές 
χώρες. Οι Έλληνες εκθέτες αναγνώρισαν το υψηλό επίπεδο 
οργάνωσης της έκθεσης και της ελληνικής συμμετοχής από 
τον Enterprise Greece και συνέβαλαν στην επιτυχημένη προ-
βολή της χώρας με μία καθ’ όλα άρτια παρουσία. Η εξαιρετική 
θέση του ελληνικού περιπτέρου, στην κεντρική είσοδο του 
εκθεσιακού χώρου, έδωσε τη δυνατότητα στις ελληνικές επι-
χειρήσεις να πραγματοποιήσουν πολυάριθμες, στοχευμένες 

συναντήσεις. Το «παρών» έδωσε ο πρέσβης της Ελλάδος στο 
Μαρόκο, Παναγιώτης Σαρρής, ο οποίος συνομίλησε με όλους 
τους Έλληνες εκθέτες και εγγυήθηκε τη στήριξη της ελληνικής 
πρεσβείας στην προσπάθεια τους για διείσδυση στην αγορά 
του Μαρόκου. Παράλληλα και καθ’ όλη τη διάρκεια της έκθε-
σης, η επικεφαλής του Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών 
Υποθέσεων της χώρας μας στην Καζαμπλάνκα, Αγγελική Σαρ-
ρή, παρευρισκόταν στο ελληνικό περίπτερο συνομιλώντας με 
τους εκθέτες και δίνοντάς τους χρήσιμες πληροφορίες αναφο-
ρικά με την αγορά, αλλά και στοιχεία εταιρειών του Μαρόκου 
που παρευρέθηκαν στην έκθεση. Οι περισσότερες ελληνικές 
εταιρείες που συμμετείχαν, έδωσαν ραντεβού για την επόμενη 
διοργάνωση του 2018, δεδομένου ότι το Μαρόκο, πέρα από 
την πολιτική σταθερότητα, παρουσιάζει εντυπωσιακή αύξηση 
των έργων του κατασκευαστικού τομέα.

Στο εθνικό σκέλος του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 
εντάχθηκαν δύο έργα για τον πολιτισμό, στην περιοχή της 
Μεσσηνίας, με απόφαση του αναπληρωτή υπουργό Αλέξη 
Χαρίτση. Τα έργα αφορούν την προστασία και ανάδειξη του 
αρχαιολογικού χώρου Αρχαίας Μεσσήνης και την επιχορή-
γηση του 23ου Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, με 
συνολικό προϋπολογισμό 700.000 ευρώ. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως δήλωσε ο κ. Χαρίτσης: «Αναγνωρίζοντας την 
κρισιμότητα για τον πολιτισμό και την τοπική οικονομία των 

δύο αυτών έργων, προχωράμε στη χρηματοδότησή τους με 
εθνικούς πόρους. Πιστοί στις δεσμεύσεις μας στηρίζουμε και 
χρηματοδοτούμε όλες τις αναγκαίες παρεμβάσεις που βοη-
θούν τις τοπικές κοινωνίες να αναδείξουν το πολιτιστικό τους 
κεφάλαιο. Η ήπια και προσεχτική αξιοποίηση της μοναδικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς που διαθέτει η χώρα μπορεί να 
αποτελέσει σημαντικό μοχλό ανάπτυξης και να δώσει μεγάλη 
ώθηση στις τοπικές οικονομίες». Όπως σημειώνει το υπουρ-
γείο Οικονομίας σε ανακοίνωσή του, ο Αρχαιολογικός Χώρος 

Αρχαίας Μεσσήνης εκτός από σημαντικό πολιτισμικό κεφά-
λαιο της περιοχής  αποτελεί και ισχυρό παράγοντα περιφερεια-
κής ανάπτυξης, κρίσιμου για την τοπική οικονομία. Το Διεθνές 
Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας είναι μία διοργάνωση υψηλών 
προδιαγραφών στο πλαίσιο της οποίας φιλοξενούνται για δύο 
και πλέον δεκαετίες, πολιτιστικές εκδηλώσεις εξαιρετικής ποιό-
τητας, με σημαντικές διεθνείς συνεργασίες.
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ΑΝΑΠΤυξΗ γΙΑ ΤΟΝ ΣυΝΕΡγΑΤΙΚΟ ΣχΗΜΑΤΙΣΜΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟγΩΝ 
ΚΑΙ ΤΕχΝΟΛΟγΙΩΝ SI-ClUSTER
Πολύ καλά αποτελέσματα σημειώνει το si-Cluster που 
δραστηριοποιείται στον τομέα των διαστημικών τεχνο-
λογιών και εφαρμογών, υπό το συντονισμό του Corallia 
και της Ένωση Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής 
Τεχνολογίας & Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ), επιβεβαιώνοντας 
ότι η ανάπτυξη μπορεί να προέλθει μέσα από συντονι-
σμένες συνεργασίες σε καινοτόμες και εξαγωγικές δρα-
στηριότητες μέσα στην κρίση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το si-Cluster 
που έχει διακριθεί με το ανώτατο πιστοποιητικό αριστεί-
ας (Gold Label), αποτελείται από 55 μέλη, επιχειρήσεις, 
πανεπιστημιακά εργαστήρια και ινστιτούτα και μονά-
δες ερευνητικών κέντρων με περισσότερα από 1.500 
στελέχη υψηλής εξειδίκευσης και κατάρτισης, τα οποία 
σημείωσαν θεαματικά συγκριτικά αποτελέσματα στις 
κλεισμένες χρήσεις 2014-2015. Συγκεκριμένα, ο συνολι-
κός κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 25% και ο αριθμός 
προσωπικού κατά 15%, που αντιστοιχεί σε 48 άμεσες 
νέες θέσεις εργασίας σε ένα χρόνο την ίδια στιγμή που 
η ελληνική οικονομία γνώριζε για άλλη μια χρονιά ύφε-
ση. Επιπρόσθετα, το si-Cluster ενίσχυσε με στοχευμένες 
δράσεις την καινοτόμο εξωστρεφή επιχειρηματικότητα 
των μελών του συμβάλλοντας στην υποβολή πάνω από 
10 αιτήσεων ευρεσιτεχνίας και εμπορικών σημάτων 
(trademarks) σε ένα χρόνο, στην επένδυση πάνω από 
6% σε έρευνα και ανάπτυξη επί του κύκλου εργασιών 
καθώς και στη σταθερή διατήρηση πάνω από 23% των 

στελεχών υψηλής εξειδίκευσης με μεταπτυχιακό ή διδα-
κτορικό. Επίσης στην ανοδική αύξηση των εξαγωγών 
που αντιστοιχούν σε 46% του κύκλου εργασιών, από 
17% κατά την εκκίνηση του cluster και στην προσέλκυ-
ση πάνω από 3,3 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεων σε ένα 
χρόνο από ιδιώτες επενδυτές στις επιχειρήσεις. Επικυ-
ρώνοντας τη στρατηγική και ουσιαστική στόχευση του 
si-Cluster για την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των 
μελών του, κατά την περίοδο 2014-2015, πραγματο-
ποιήθηκε αύξηση του δείκτη που αφορά στην εμπορική 
συνεργασία των μελών (+11%) και αύξηση στον δείκτη 
που αφορά σε κάθε άλλου είδους συνεργασία (+84%). 
Αύξηση παρουσιάζουν επίσης τα κοινά κανάλια πώλη-
σης των μελών (+140%) καθώς και οι κοινοί προμη-
θευτές μεταξύ των μελών (+100%), επικυρώνοντας την 
επίτευξη οικονομιών κλίμακας εντός του συνεργατικού 
σχηματισμού.To si-Cluster με αποστολή την ανάδειξη 
της Ελλάδας μεταξύ των χωρών που αναπτύσσουν 
διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές και όραμα να 
διατηρηθεί ως ένα cluster παγκόσμιας κλάσης, καλωσο-
ρίζουν την πρωτοβουλία του υπουργείου Ψηφιακής Πο-
λιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (ΨΗΠΤΕ) για 
τη σύσταση του Ελληνικού Διαστημικού Οργανισμού, η 
οποία θα δημιουργήσει ακόμη καλύτερες συνθήκες για 
την περαιτέρω ανάπτυξη του ελληνικού διαστημικού 
οικοσυστήματος, ικανού να διατηρεί, να ενισχύει και 
να επαναφέρει το ελληνικό ανθρώπινο δυναμικό. O Δρ. 

Χόρχε Σάντσεζ, πρόεδρος του ΔΣ του si-Cluster και CSFO 
Corallia, ανέφερε: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι για όλα 
τα επιτεύγματα που έχουμε καταφέρει μέσα από συντο-
νισμένες ενέργειες και συλλογική προσπάθεια όλων των 
μελών του si-Cluster. To si-Cluster έχει επιτύχει μέσα σε 
σύντομο χρονικό διάστημα να αναδειχθεί σε ένα cluster 
διεθνούς εμβέλειας με σημαντικές συνεργασίες με αντί-
στοιχα clusters και φορείς που δραστηριοποιούνται 
στον κλάδο της αεροδιαστημικής παγκοσμίως. Στόχος 
μας είναι να εντείνουμε τις προσπάθειές μας για την επί-
τευξη ακόμα μεγαλύτερων αποτελεσμάτων ανάπτυξης 
τα επόμενα χρόνια. Τα προσωρινά αποτελέσματα του 
2016 επιβεβαιώνουν αυτή την εκπληκτική πορεία». Ο 
Δρ. Αθανάσιος Πότσης, πρόεδρος της ΕΒΙΔΙΤΕ και μέ-
λος ΔΣ si-Cluster, επεσήμανε ότι: «Τα αποτελέσματα της 
δράσης των βιομηχανικών μελών του si-Cluster μέσα 
σε συνθήκες παρατεταμένης κρίσης, δεν μπορούν παρά 
να μας γεμίζουν με χαρά και ελπίδα ότι η συντονισμέ-
νη προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια 
μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της οικονομία της 
χώρας. Επιπρόσθετα, φαίνεται ότι μέσω των συντονι-
σμένων αυτών δράσεων, μπορούμε να αντιστρέψουμε 
τη φυγή νέων επιστημόνων και μηχανικών από τη χώρα 
και να δώσουμε το όραμα που χρειάζεται προκειμένου 
να εργαστούμε όλοι για την ανάπτυξη της εθνικής οικο-
νομίας».

“ΣΕ ΡυΘΜΟυΣ ΠΡΩΤΟγΝΩΡΟυΣ ΘΑ ΚΙΝΗΘΟυΝ ΤΑ ΜΕγΕΘΗ ΤΟυ ΕΛΛΗΝΙΚΟυ ΤΟυΡΙΣΜΟυ” ΕΚΤΙΜΑ Ο ΣΕΤΕ

ΣυΝΑΝΤΗΣΗ ΔΕΣΦΑ ΚΑΙ ΤΑΡ γΙΑ ΕΠΙβΕβΑΙΩΣΗ ΣυΝΕΡγΑΣΙΑΣ

Σε ρυθμούς πρωτόγνωρους θα κινηθούν τα μεγέθη του ελλη-
νικού τουρισμού την τρέχουσα χρονιά, αν και τα τουριστικά 
έσοδα για μια ακόμα χρονιά θα είναι ο μεγάλος άγνωστος... 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως τόνισε ο πρόεδρος της Πα-
νελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων και επόμενος πρόεδρος 
του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων Γιάν-
νης Ρέτσης, σε συνάντηση με δημοσιογράφους, για φέτος 
οι πληρότητες και οι διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία θα 
σπάσουν κάθε ρεκόρ. Η εκτίμηση μάλιστα, κάνει λόγο για 1 
εκατομμύριο περισσότερους τουρίστες σε σχέση με πέρυσι. 
Ωστόσο, για τα έσοδα ο κ. Ρέτσος δεν θέλησε να προβεί σε 

ακριβή νούμερα, καθώς όπως είπε, οι προκρατήσεις που 
έγιναν και αφορούν το 50% των διαθέσιμων δωματίων των 
ξενοδοχείων, προσφέρθηκαν με εκπτωτικές τιμές και προ-
σφορές. Σε κάθε περίπτωση, τα 14,5 δισ. ευρώ εκτιμάται ότι 
θα επιτευχθούν. Ο Ιούλιος θα είναι ο μήνας, που οι τουριστικοί 
παράγοντες θα μπορούν να κάνουν ασφαλή πρόβλεψη και για 
τα έσοδα. Το μεγάλο στοίχημα της επόμενης ημέρας του ΣΕΤΕ, 
αναμένεται να είναι η «μάχη» της διαπραγμάτευσης στο πεδίο 
των κόκκινων δανείων στις ξενοδοχειακές μονάδες. Οπως 
είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ρέτσος, οι ρυθμίσεις που θα αποφα-
σιστούν θα πρέπει να διασφαλίζουν την ανταγωνιστικότητα 

των επιχειρήσεων και να εξασφαλίζουν και την ελκυστικότητα 
του κλάδου για επενδύσεις. Ανοικτό είναι και το μέτωπο του 
τέλους διανυκτέρευσης στα ξενοδοχεία, με τον επόμενο πρόε-
δρο του ΣΕΤΕ να σημειώνει, ότι αν αυτό τελικά εφαρμοστεί θα 
πρέπει να γίνει την δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου, ώστε να μην 
υπάρξει ζήτημα με την ανταγωνιστικότητα του κλάδου, που 
ήδη τρέχει με 7% περισσότερο ΦΠΑ από τις ανταγωνίστριες 
χώρες. Εστιάζοντας ο κ. Ρέτσος στα εσωτερικά του ΣΕΤΕ, ση-
μείωσε ότι θα ενισχυθεί το Ινστιτούτο ερευνών του ΣΕΤΕ, ενώ 
θα υπάρξει και αναδιάρθρωση της marketing Greece.

Η συμφωνία συνεργασίας του αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ 
με τον Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕ-
ΣΦΑ) στον τομέα της λειτουργίας και συντήρησης του αγω-
γού, επαναβεβαιώθηκε σήμερα σε συνάντηση που πραγμα-
τοποιήθηκε στα γραφεία του ΔΕΣΦΑ μεταξύ του προέδρου και 
διευθύνοντος συμβούλου του ΔΕΣΦΑ, Σωτήρη Νίκα και του 
διευθύνοντος συμβούλου του ΤΑΡ, Ian Bradshaw.  Σύμφωνα 

με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη συνάντηση παρευρέθηκε επίσης και ο δι-
ευθυντής του ΤΑΡ για την Ελλάδα, Rikard Scoufias, καθώς και 
υψηλόβαθμα διευθυντικά στελέχη και των δύο πλευρών. Συ-
γκεκριμένα, επιβεβαιώθηκε η πρόθεση του ΤΑΡ να αναθέσει 
στον ΔΕΣΦΑ τη λειτουργία και συντήρηση του ΤΑΡ στο ελληνι-
κό έδαφος, όπως επίσης και τη λειτουργία και συντήρηση του 
ΤΑΡ στην Αλβανία, μέσα από την ίδρυση της κοινής εταιρείας 

ΔΕΣΦΑ-ALBGAZ. Επιπλέον, ο ΔΕΣΦΑ αναλαμβάνει την εκπαί-
δευση και τη μεταφορά τεχνογνωσίας στην εταιρεία ALBGAZ. 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε επίσης το 
τριμερές πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ ΔΕΣΦΑ-ΤΑΡ-ALBGAZ, 
καθώς και το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης των σχετικών 
συμφωνιών.
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Νέο χρονοδιάγραμμα για την εφαρμογή του σχεδίου 
προσαρμογής των αντικειμενικών αξιών στα επίπεδα 
των αγοραίων τιμών, καθώς και ένα σχέδιο για την επι-
βολή του ΕΝΦΙΑ του 2018 από τον Μάρτιο του επόμε-
νου έτους ετοιμάζει πυρετωδώς το οικονομικό επιτελείο 
της κυβέρνησης.
Ειδικότερα, όπως προκύπτει από το κείμενο του νέου 
επικαιροποιημένου Μνημονίου, στο οποίο φέρονται 
να έχουν συμφωνήσει κυβέρνηση και δανειστές, οι νέες 
αντικειμενικές τιμές των ακινήτων θα πρέπει να είναι 
έτοιμες τον Δεκέμβριο του τρέχοντος έτους, αντί του 
Ιουνίου 2017 που είχε αρχικώς οριστεί.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι ο φετινός ΕΝΦΙΑ, όπως 
έχει ήδη επισημάνει η «Ν», θα υπολογιστεί με βάση 
τις σημαντικά υψηλές σε πολλές περιοχές της χώρας 
αντικειμενικές φορολογητέες αξίες των ακινήτων, σε 
σύγκριση με τις τιμές της αγοράς, ενώ το νέο σύστημα 
υπολογίζεται να είναι έτοιμο για εφαρμογή από την 1η 
Ιανουάριου 2018 και με βάση αυτό θα επιδιωχθεί να 
εκδοθούν από τον Μάρτιο του 2018 τα εκκαθαριστικά 
του ΕΝΦΙΑ του επόμενου έτους.
Σε κάθε περίπτωση, τόσο ο φετινός όσο και ο ΕΝΦΙΑ του 
2018 θα έχουν στόχο να εισρεύσουν στα δημόσια τα-
μεία 2,65 δισεκατομμύρια ευρώ, η είσπραξη των οποί-
ων εάν δεν καταστεί δυνατή το 2018 λόγω των νέων 
τιμών, που θα είναι αρκετά μειωμένες σε σχέση με τις 
αντικειμενικές που ισχύουν σήμερα, θα πρέπει να μπει 
«μαχαίρι» στις απαλλαγές που εφαρμόζονται και φέτος.
Ειδικότερα, με βάση το νέο σχέδιο, οι τιμές ζώνης που 
λαμβάνονται υπ’ όψιν για τον προσδιορισμό της φορο-
λογητέας αξίας των ακινήτων θα ευθυγραμμιστούν με 
τις τιμές της αγοράς με τη βοήθεια τεχνικής βοήθειας και 
για τον λόγο αυτό θα πρέπει μέχρι το τέλος Μαΐου να 
έχει συσταθεί ειδική ομάδα εργασίας για την αποτίμηση 
και την αναπροσαρμογή των φορολογητέων τιμών των 
ακινήτων.
Η εν λόγω ομάδα μάλιστα καλείται να συνεργαστεί με 
μια ομάδα διευθυντικών στελεχών υψηλού επιπέδου, 
στην οποία θα συμμετέχουν η Τράπεζα της Ελλάδος και 
η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με στόχο να βελτιωθεί η 
ικανότητα της μονάδας αποτίμησης ακινήτων με την 
πρόσληψη έμπειρου εκτιμητή και αν χρειαστεί να ζητη-
θεί τεχνική βοήθεια μέχρι τα τέλη Ιουνίου 2017.
Εφόσον τηρηθεί το ανωτέρω πλαίσιο θα πρέπει έως 
το τέλος Ιουλίου 2017 να έχουν συγκεντρωθεί όλα 
τα απαιτούμενα δεδομένα και να έχει προσδιοριστεί η 
μεθοδολογία για τον προσδιορισμό των αξιών και η 
μεθοδολογία αποτίμησης που σχετίζονται με τις διαφο-

ΑΠΟ ΤΟ 2018 ΟΙ ΝΕΕΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΑξΙΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 
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ρετικές κατηγορίες των ακινήτων.
Στη συνέχεια με βάση το νέο χρονοδιάγραμμα που έχει 
τεθεί: 
¼ ‘Εως το τέλος Σεπτεμβρίου 2017 πρέπει να διαμορφω-
θεί ειδική - τεχνική ομάδα για την αναπροσαρμογή των 
φορολογητέων αξιών της ακίνητης περιουσίας, αλλά και 
να έχει αναπτυχθεί μια μόνιμη πλατφόρμα πληροφόρη-
σης για την αναπροσαρμογή των φορολογητέων αξιών 
των ακινήτων περιουσιακών στοιχείων.
¼ Το Νοέμβριο 2017 θα πρέπει να έχει εξασφαλιστεί ο 
πλήρης προσδιορισμός της ακίνητης ιδιοκτησίας μέσω 
του υφιστάμενου κτηματολογίου και μέσω διασταυρωτι-
κού ελέγχου όλων των ιδιοκτησιακών συμφερόντων με 
όλες τις μεμονωμένες ιδιοκτησίες.
¼ Τον Δεκέμβριο 2017 να έχει θεσπιστεί η νομοθεσία για 
την ευθυγράμμιση των φορολογητέων αξιών των ακινή-
των με τις τιμές αγοράς. Υπό την προϋπόθεση ότι όλα θα 
τηρηθούν κατά γράμμα θα πρέπει έως το τέλος Μαρτίου 
να έχουν εκδοθεί τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝ-
ΦΙΑ του έτους 2018 με βάση τις νέες φορολογητέες τιμές.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που οι νέες τιμές ακι-
νήτων οδηγήσουν σε μικρή πτώση των εσόδων του ΕΝ-
ΦΙΑ, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα 2,65 δισ. ευρώ, 
θα διευρυνθεί η φορολογητέα βάση του φόρου και οι 
συντελεστές υπολογισμού του θα προσαρμοστούν για να 
επιτευχθεί αυτός ο στόχος των εσόδων και να διατηρηθεί 
ο φορολογικά ουδέτερος χαρακτήρας της μεταρρύθμισης.

Αναξιοκρατία, διαφθορά και οικονομική κρίση εκδιώ-
χνουν τους Έλληνες από τη χώρα. Νέοι με λαμπρές σπου-
δές, αλλά πλέον ολοένα και περισσότεροι 40άρηδες, όπως 
και παντρεμένοι με παιδιά βλέπουν τη μετανάστευση ως 
μονόδρομο επιβίωσης. Συνολικά περί τους 500.000 Έλ-
ληνες ζουν και εργάζονται σήμερα στο εξωτερικό, πολλοί 
από τους οποίους μάλιστα αποκλείουν το ενδεχόμενο 
επιστροφής τους στη χώρα. Τις τεράστιες διαστάσεις που 
έχει λάβει το φαινόμενο της «διαρροής εγκεφάλων» (brain 
drain) στην Ελλάδα καταδεικνύουν τα αποτελέσματα της 
πρωτογενούς έρευνας της ICAP People Solutions η οποία 
διεξήχθη το 2017 για τρίτη συνεχή χρονιά. Στην έρευνα 
συμμετείχαν φέτος 1.268 Έλληνες του εξωτερικού (ένα-
ντι 853 πέρυσι) εκ των οποίων η πλειονότητα -ποσοστό 
68%- είναι έως 35 ετών, χωρίς οικογενειακές υποχρεώ-
σεις και με υψηλή εξειδίκευση (κάτοχοι μεταπτυχιακού ή/
και διδακτορικού σε ποσοστό 64%) κυρίως στις Επιστήμες 
της Πληροφορικής, της Τεχνολογίας, της Μηχανικής και 
των Μαθηματικών.
Εντύπωση, πάντως, προκαλεί ότι αυξήθηκε ο αριθμός 
των Ελλήνων, ηλικίας 41 ετών και άνω, που επέλεξαν να 
μεταναστεύσουν (ανήλθε σε 14% το 2017), καθώς και 

όσων δηλώνουν παντρεμένοι με παιδιά (24% το 2017 
έναντι 19% το 2016).
Πρώτη η Μ. Βρετανία
Η Ευρώπη είναι ο κυριότερος προορισμός των Ελλήνων, 
με πρώτη χώρα τη Μ. Βρετανία, ενώ αυξανόμενα είναι 
τα ποσοστά προτίμησης της Ολλανδίας και της Ελβετίας. 
Σύμφωνα με την έρευνα, ως κυριότεροι λόγοι που οδη-
γούν τα άτομα για εργασία στο εξωτερικό αναδείχθηκαν 
και φέτος η μειωμένη αξιοκρατία και η διαφθορά στην 
Ελλάδα, με ποσοστό 41%, η οικονομική κρίση και η αβε-
βαιότητα στη χώρα, με ποσοστό 34% και οι προοπτικές 
εξέλιξης στη χώρα του εξωτερικού, με ποσοστό 33%.
Μάλιστα, σε σχέση με πέρυσι, ενισχύθηκε ακόμα πε-
ρισσότερο (42% έναντι του 35% του 2016) το ποσοστό 
των ατόμων που δηλώνουν ότι δεν βλέπουν πιθανή την 
επιστροφή τους στην Ελλάδα. Το 2017, το 42% δήλωσε 
ότι προτίθεται να παραμείνει στο εξωτερικό για διάρκεια 
άνω των πέντε ετών ή για πάντα έναντι 35% πέρυσι. Είναι 
ενδεικτικό άλλωστε ότι σε σύγκριση με τα άτομα που συμ-
μετείχαν και πέρσι στην έρευνα, οι οποίοι αποτέλεσαν το 
30% του φετινού δείγματος, μόλις πέντε άτομα έχουν εν 
τω μεταξύ επιστρέψει στην Ελλάδα για εργασία. Παρόλα 
αυτά, ο ένας στους δύο συμμετέχοντες στην έρευνα δη-
λώνει ότι προτίθεται να βοηθήσει τη χώρα μας να ανα-
κτήσει την ανταγωνιστικότητά της, κυρίως μέσω αγοράς 
ελληνικών προϊόντων (25%) ή προτείνοντας την Ελλάδα 
ως βασικό προορισμό διακοπών (23%). Μάλιστα, υψηλό 
ποσοστό -46%- συγκεντρώνει η άποψη ότι οι μετανάστες 
μπορούν να ωφελήσουν τη χώρα, το οποίο αυξάνει για 
όσους έχουν μεταβεί σε κράτη εκτός Ευρώπης.

Χρέος, πλεονάσματα και προαπαιτούμενα για τις δόσεις 
μπαίνουν από σήμερα στο τραπέζι των διαπραγματεύσε-
ων μετά την προκαταρκτική συμφωνία.
Σήμερα Πέμπτη σειρά έχει η συνεδρίαση του Euro Working 
Group στην οποία αναμένεται να παραστεί ο αναπληρω-
τής υπουργός Οικονομικών κ. Γιώργος Χουλιαράκης. 
Προβλέπεται αποτίμηση της συμφωνίας του Hilton και 
συζήτηση για τα πλεονάσματα και τα προαπαιτούμενα. 
Και τα δύο θέματα είναι κρίσιμα.
Για το πρώτο θέμα η Γερμανία συνεχίζει να τηρεί σκληρή 
στάση καθώς ζητάει πλεόνασμα 3,5% για δέκα χρόνια 
μετά το 2018. Η ελληνική πλευρά προτείνει 3 χρόνια μετά 
το 2018 (άρα ως το 2021) και ο συμβιβασμός αναμένεται 
να επιτευχθεί στα πέντε χρόνια μετά το 2018. 

(Συνέχεια στη σελίδα 14)



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

14

ΝΕΑ ΤΡΙΚΛΟΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ 
ΕΠΕΝΔυΣΗ ΤΟυ ΕΛΛΗΝΙΚΟυ ΑΠΟ 
υΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟυ

«ΦΩΤΙΑ» ΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΟ 2018

www.kathimerini.gr

ΑΛΗΘΙΝΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-24                                                      04/05/2017

Νέα τρικλοποδιά στην επένδυση του Ελληνικού βάζει το 
υπουργείο Πολιτισμού. Ενώ παραμένουν άλυτα τα ζητήματα 
που έχουν ανακύψει με τη δασική υπηρεσία και την επαπει-
λούμενη κήρυξη όλης της έκτασης του πρώην αεροδρομίου 
ως αρχαιολογικού χώρου, η υπουργός Λυδία Κονιόρδου 
επαναφέρει το θέμα κήρυξης ως διατηρητέων ενός αριθμού 
επιπλέον των προβλεπομένων στη σύμβαση κτιρίων με τον 
επενδυτή που ψηφίστηκε από τη Βουλή.
Ολα αυτά λαμβάνουν χώρα πριν συμπληρωθούν 48 ώρες 
από τη συμφωνία κυβέρνησης - δανειστών για το κλείσιμο 
της αξιολόγησης, η οποία περιλαμβάνει ως υποχρέωση την 
ολοκλήρωση της αδειοδότησης για την ανάπτυξη στο Ελληνι-
κό και την ολοκλήρωση της συναλλαγής έως τον Σεπτέμβριο. 
Καθίσταται σαφές πως η ανάπτυξη κινδυνεύει και πάλι να 
τιναχθεί στον αέρα και δοκιμάζει τις αντοχές των επενδυ-
τών και ειδικά των ξένων που συμμετέχουν στο σχήμα της 
παραχωρησιούχου, ενώ εκπέμπει λάθος μηνύματα για την 
Ελλάδα ως επενδυτικό προορισμό. Και μάλιστα για λόγους 
δευτερεύουσας σημασίας αν αναλογιστεί κανείς το οικονομι-
κό διακύβευμα και τις 70.000 θέσεις εργασίας που αναμένεται 
να δημιουργήσει η επένδυση.
Ειδικότερα έγγραφο του υπουργείου Πολιτισμού (αρ. πρωτ. 
3288/317/51 από 13/4/2017) προς το Κεντρικό Συμβούλιο 
Νεωτέρων Μνημείων, που κοινοποιείται σε πολλαπλούς 
αποδέκτες και φέρει την υπογραφή της υπουργού κ. Λυδίας 
Κονιόρδου, αναπέμπει προς επανεξέταση την απόφαση περί 
μη κήρυξης ως διατηρητέων ορισμένων από τα κτίρια στο 
Ελληνικό.
Tα τρία κτίρια
Ζητεί, συγκεκριμένα, να εξεταστούν ξανά ως δυνάμει διατη-
ρητέα το κέλυφος του κτιρίου του Δυτικού Αεροσταθμού, ο 
παλαιός Πύργος Ελέγχου και o αρχικός πυρήνας του συγκρο-
τήματος του πρώην Αμερικανικού Κολλεγίου Θηλέων που 
στεγάζει σήμερα την ΥΠΑ. Και οι τρεις αυτές περιπτώσεις είχαν 
αποδειχθεί εξαιρετικά ανίσχυρες στη διάρκεια της πολύωρης 
πρώτης συνεδρίασης για την τύχη των κτισμάτων που βρί-
σκονται μέσα στα όρια της επένδυσης. Και για τον λόγο αυτό 
δεν κρίθηκαν διατηρητέα μνημεία.
Ομως η υπουργός επικαλείται «Αίτηση Θεραπείας» της «Επι-
τροπής Αγώνα» για το Μητροπολιτικό Πάρκο του Ελληνικού 
κατά της προηγούμενης απόφασης. Να σημειωθεί πως η 
«Επιτροπή Αγώνα» στο παρελθόν συνδέθηκε με τον ΣΥΡΙΖΑ 
που στήριξε πολιτικά τις αντιδράσεις της για την επένδυση 
αλλά μετά την άνοδό του στην εξουσία και ειδικά μετά την 
αποχώρηση της Αριστερής Πλατφόρμας το καλοκαίρι του 
2015 κινήθηκε αριστερότερα.
Τα κτίρια που θέλουν να κηρυχθούν διατηρητέα είναι επιει-

κώς αμφιλεγόμενης αξίας, υποστηρίζουν παράγοντες της 
αγοράς αλλά και της σημερινής τοπικής αυτοδιοίκησης.
Για παράδειγμα, το κτίριο του Δυτικού Αεροσταθμού προέ-
κυψε από διαδοχικές παρεμβάσεις, αλλοιώσεις, καταστροφές 
και μεταπλάσεις αρχής γενομένης το 1948 όταν ανεγέρθηκε 
και έως το 1985, οπότε και οι πιο πρόσφατες προσθήκες. Το 
2005 το κτίριο κάηκε και σήμερα έχει τη γνωστή στους διερ-
χομένους εικόνα. Η θέση της «Επιτροπής Αγώνα» είναι ότι το 
αρχικό κτίσμα του 1948 είναι έργο του σημαντικού αρχιτέκτο-
να Θουκυδίδη Βαλεντή. Αλλά εκείνο το κτίριο του 1948 δεν 
υπάρχει.
Τα ίδια ισχύουν και για τον παλαιό Πύργο Ελέγχου, που κα-
τασκευάστηκε το 1948 σε σχέδια Θ. Βαλεντή, αλλά η αρχική 
κατασκευή ενσωματώθηκε σε νεότερα ογκώδη κτίρια και ο 
αρχικός πυρήνας απλώς δεν υπάρχει.
Το δε συγκρότημα του πρώην Αμερικανικού Κολλεγίου Θη-
λέων αποτελεί κτίριο του Μεσοπολέμου χωρίς αξιόλογα αρ-
χιτεκτονικά χαρακτηριστικά και θεωρείται ήσσονος σημασία 
έργο του αρχιτέκτονα της Γενναδίου, Στιούαρτ Τόμσον.
Ερωτήματα
Το μείζον, όμως, ζήτημα είναι τα ελατήρια πίσω από την 
αναπομπή που ζητεί η κυρία Κονιόρδου. Προφανώς εγείρεται 
ζήτημα νομικής εγκυρότητας αυτής της κίνησης, καθώς για 
να ζητήσει υπουργός αναπομπή πρέπει να συντρέχουν δύο 
λόγοι: πρώτον, να έχει διαπιστωθεί πλάνη του Συμβουλίου 
και δεύτερον, να έχουν προκύψει νέα στοιχεία προς αξιολόγη-
ση. Ούτε η μία ούτε η άλλη παράμετρος ισχύει, και είναι σαφές 
ότι με την κίνησή της αυτή η υπουργός Πολιτισμού προκαλεί 
εξέλιξη ενός μείζονος θέματος, που την ξεπερνάει. Πρέπει να 
είναι σε θέση να υποστηρίξει με νομικά επιχειρήματα τους 
λόγους που συνέτρεξαν για αλλαγή στάσης. Πόσο μάλλον 
όταν πρόκειται για ένα ζήτημα καθαρά πολιτικό και εθνικού 
διαμετρήματος, πράγμα που σημαίνει ότι το όψιμο ενδιαφέ-
ρον της για τα αιτήματα της «Επιτροπής Αγώνα» πρέπει να 
έχει και ανάλογη νομική ανάλυση και υποστήριξη καθώς και 
συγκρότηση πολιτικής επιχειρηματολογίας. Είναι σε θέση να 
τα παράσχει αυτά η κυρία Κονιόρδου;
Επιπλέον, είναι σαφές ότι και το ΤΑΙΠΕΔ πρέπει να λάβει σαφή 
θέση στο πλαίσιο της νομικής επιχειρηματολογίας.

(Συνέχεια στη σελίδα 15)

Αυτό βέβαια σημαίνει ότι για τα επόμενα 6 χρόνια, από 
το 2018 ως και το 2023, δεν θα υπάρξει καμία χαλά-
ρωση της λιτότητας. Η Ελλάδα δηλαδή θα πρέπει να 
πετυχαίνει αδιαλείπτως πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% 
του ΑΕΠ για να αποφύγει τη λήψη νέων μέτρων. 
Χθες στην Αθήνα ο επικεφαλής της Κομισιόν στην τρό-
ικα Ντέκλαν Κοστέλο ενημέρωσε πρέσβεις χωρών από 
όλο τον κόσμο για το περιεχόμενο της συμφωνίας και 
τις προοπτικές από εδώ και εμπρός. Διπλωματικές πηγές 
μεταδίδουν κλίμα αισιοδοξίας ότι θα υπάρξει συνολική 
συμφωνία στο Eurogroup στις 22 Μαΐου ωστόσο δεν 
λείπουν και οι φωνές ανησυχίας για τη σκληρή στάση 
που εξακολουθεί να τηρεί η πλευρά Σόιμπλε. 
Τα επόμενα βήματα δεν θα είναι περίπατος. Ένα από 
τα βασικά θέματα είναι η αναλυτική λίστα με τα προ-
απαιτούμενα η οποία θα πρέπει να καταρτισθεί σε 
συντονισμό με το ΔΝΤ και τα οποία είναι αναγκαίο να 
εφαρμοστούν από την ελληνική πλευρά πριν από την 
εκταμίευση των δόσεων.
Πιο απλά, ακόμη κι αν ψηφιστούν τα πολυνομοσχέδια 
και ακόμη και αν επιτευχθεί συμφωνία στο Eurogroup 
στις 22 Μαΐου θα υπάρχει ακόμα δρόμος. Κι επειδή ο 
διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες αναμένονται νέα 
παζάρια με τους δανειστές για πολλά θέματα: από τα 
ακριβή όρια των περικοπών στις συντάξεις, τα ανοιχτά 
καταστήματα τις Κυριακές και τα φάρμακα στα σου-
περμάρκετ, μέχρι το ποια από τα ειδικά μισθολόγια του 
Δημοσίου θα θιγούν και ποια θα μείνουν απέξω.
Εφέτος τα πράγματα θα είναι ακόμη πιο δύσκολα καθώς 
το Ταμείο επιμένει πάντα να τηρηθεί μέχρι κεραίας η 
αναλυτική λίστα με τα προαπαιτούμενα που καταρτίζει 
πριν εκταμιευθούν τα λεφτά. Και ως γνωστόν η Ελλάδα 
χρειάζεται τις δόσεις ως τον Ιούλιο όταν και θα πρέπει 
να αποπληρώσει ομόλογα λίγο πάνω από 7 δισ. ευρώ.
- Στο Μπάρι το χρέος 
Εν τω μεταξύ, θολό παραμένει το τοπίο για το χρέος. 
Ίσως να ξεκαθαριστεί κάπως την άλλη βδομάδα καθώς 
από τις 11 ως τις 13 Μαΐου, στο περιθώριο της συνόδου 
του G7 στο Μπάρι της Ιταλίας (σε επίπεδο υπουργών 
Οικονομικών και κεντρικών τραπεζιτών), αναμένεται 
σύσκεψη που θα φορά στην Ελλάδα.
Έτσι, αν τα νέα μέτρα του Hilton έχουν συμφωνηθεί 
και έχουν ψηφιστεί από τη Βουλή ως τις 20 του μήνα 
και παράλληλα έχει επιτευχθεί συμβιβασμός Ευρωπαί-
ων-ΔΝΤ για το χρέος (ουσιαστικά πάνω σε μια δέσμευ-
ση για το μέλλον), τότε το Eurogroup  της 22ας Μαΐου 
θα ανακοινώσει τη λεγόμενη συνολική συμφωνία 
(global deal). Οι πρέσβεις που άκουσαν χθες τον κ. Κο-
στέλο σχημάτισαν την εντύπωση ότι «γίνεται»...
Στη συνέχεια, το πιθανότερο τον Ιούλιο (όταν θα έχουν 
τελειώσει και τα προαπαιτούμενα), η Ευρωπαϊκή Κε-
ντρική Τράπεζα αναμένεται να αποφασίσει την ένταξη 
της χώρας στο πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης.

(Συνέχεια από σελίδα 13)

Αυξάνεται ο λογαριασμός των ασφαλιστικών εισφορών 
κατά 110 ευρώ μέσο όρο τον μήνα για 1,4 εκατ. ασφαλι-
σμένους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους 
και αγρότες από την 1η Ιανουαρίου του 2018. Οι «Ειδήσεις» 
παρουσιάζουν αναλυτικά παραδείγματα που αποκαλύπτουν 
ότι η επιβάρυνση ξεκινά από 14% και για όσους έχουν υψηλά 
εισοδήματα φτάνει το 32%.
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(Συνέχεια από σελίδα 14)

 Αγοράσατε μέσω του Διαδικτύου έναν φορητό υπολογι-
στή ο οποίος χάλασε ξαφνικά και, παρά την εγγύηση, ο 
πωλητής αρνείται να τον επισκευάσει; Το πακέτο διακο-
πών που «κλείσατε» online δεν ανταποκρίθηκε στις ανά-
γκες σας και το τουριστικό πρακτορείο αρνείται να επι-
στρέφει τα χρήματα που πληρώσατε; Κανένα πρόβλημα.
Πλέον σας δίνεται η δυνατότητα να βρείτε ταχύτερα και 
φθηνότερα το δίκιο σας ηλεκτρονικά, χωρίς τη μεσολά-
βηση του δικαστηρίου, μέσω της πλατφόρμας Ηλεκτρο-
νικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ).
Πρόκειται για ένα απαραίτητο, ως φαίνεται, εργαλείο το 
οποίο ξεκίνησε τη λειτουργία του πέρυσι τον Φεβρουά-
ριο, με στόχο να προσφέρει βοήθεια στους δυσαρεστη-
μένους καταναλωτές και να επωφελούνται στην πράξη 
από τα δικαιώματά τους, η δε ανταπόκριση είναι ιδιαί-
τερα μεγάλη.
Στην ουσία αυτός ο διαδραστικός δικτυακός τόπος απο-
τελεί ενιαίο σημείο εξυπηρέτησης για τους καταναλωτές 
και τους εμπόρους που επιδιώκουν την εξωδικαστική 
επίλυση διαφορών. Οι εν λόγω διαφορές αφορούν συμ-
βατικές υποχρεώσεις δυνάμει ηλεκτρονικών συμβάσε-
ων πώλησης ή παροχής υπηρεσιών μεταξύ καταναλωτή 
κατοίκου της Ενωσης και εμπόρου εγκατεστημένου στην 
Ενωση με την παρέμβαση φορέα Εναλλακτικής Επίλυσης 
Διαφορών (ΕΕΔ). Υπεύθυνη για τη λειτουργία της πλατ-
φόρμας (σ.σ: είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση webgate.
ec.europa.eu/odr/), η οποία λειτουργεί σε όλες τις επί-
σημες γλώσσες της Ε.Ε., είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Σύμφωνα με τα στοιχεία, το 2016 υποβλήθηκαν τουλά-
χιστον 24.000 καταγγελίες καταναλωτών, με πάνω από 
το ένα τρίτο να αφορούν διασυνοριακές συναλλαγές 
εντός της Ε.Ε. Οι περισσότερες είχαν ως αντικείμενο είδη 
ένδυσης και υπόδησης, αεροπορικά εισιτήρια και τεχνο-
λογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.
Στην Ελλάδα, η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του Κατα-

Προκειμένου να περιοριστούν οι υπέρογκες αυξήσεις 
ασφαλιστικών εισφορών, εξετάζεται να εφαρμοστεί μια 
μεταβατική περίοδος ενός έτους, όπου θα δίνεται έκπτωση 
15% για το 2018 για όλους τους ασφαλισμένους. Από το 
2019 δεν θα υπάρχει καμία έκπτωση.
Η κυβέρνηση συμφώνησε με τους δανειστές, υπό την πί-
εση του ΔΝΤ, στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των 
ασφαλιστικών εισφορών, καθώς διαπιστώθηκε μηνιαίο έλ-
λειμμα στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 45 εκατ. 
ευρώ. Είναι ενδεικτικό ότι το Ταμείο θεωρεί πως ανάμεσα 
στους κινδύνους που μπορεί να απειλήσουν τα «οφέλη» 
της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης περιλαμβάνεται και η 
μείωση της βάσης εισφορών για τους αυτοαπασχολούμε-
νους, που έγινε με τον ισχύοντα τρόπο υπολογισμού των 
εισφορών.
Ετσι, οι ασφαλιστικές εισφορές δεν θα υπολογίζονται επί 
του καθαρού εισοδήματος, αλλά επί του μεικτού. Δηλαδή 
θα υπολογίζονται στο εισόδημα μετά τις δαπάνες, αλλά 
πριν από την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών του 
προηγούμενου έτους.
Η αλλαγή αυτή θα οδηγήσει σε επιβαρύνσεις ασφαλισμέ-
νους με εισόδημα από 7.033 ευρώ και πάνω, οι οποίες θα 
αυξάνονται με γεωμετρική πρόοδο για όσους έχουν υψη-
λότερα εισοδήματα.
Παραδείγματα 
1. Εμπορος με ακαθάριστο εισόδημα προ φόρου το 2016 
στα 8.500 ευρώ και καθαρό στα 7.000 με βάση την ισχύου-
σα σήμερα νομοθεσία καταβάλλει μηνιαίες εισφορές 157,9 
ευρώ.
Εφόσον από 1-1-2018 αλλάξει η βάση υπολογισμού των 
εισφορών και γίνεται πλέον ο υπολογισμός στο ακαθάριστο 
ετήσιο εισόδημα, οι εισφορές του θα αυξηθούν κατά 18%, 
στα 191 ευρώ τον μήνα, επιπλέον 33,1 ευρώ.
2. Δικηγόρος με καθαρό φορολογητέο εισόδημα το 2016 
στα 11.500 ευρώ και προ φόρου εισόδημα στα 14.000 
ευρώ με βάση την ισχύουσα νομοθεσία καταβάλλει μηνι-
αίες εισφορές 301 ευρώ.
Εφόσον από 1-1-2018 αλλάξει η βάση υπολογισμού των 
εισφορών και γίνεται πλέον ο υπολογισμός στο ακαθάριστο 
ετήσιο εισόδημα, οι εισφορές του θα αυξηθούν κατά 14% 
στα 349 ευρώ τον μήνα, επιπλέον 48 ευρώ.
3. Μηχανικός με καθαρό φορολογητέο εισόδημα το 2016 
στα 16.000 ευρώ και προ φόρου εισόδημα στα 20.000 
ευρώ με βάση την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία καταβάλ-
λει μηνιαίες εισφορές 383 ευρώ.
Εφόσον από 1-1-2018 αλλάξει η βάση υπολογισμού των 
εισφορών και γίνεται πλέον ο υπολογισμός στο ακαθάρι-
στο ετήσιο εισόδημα, οι εισφορές του θα αυξηθούν κατά 
16,5%, στα 454 ευρώ τον μήνα, επιπλέον 71 ευρώ.
4. Δικηγόρος με καθαρό φορολογητέο εισόδημα το 2016 
στα 52.000 ευρώ και προ φόρου εισόδημα στα 70.000 
ευρώ με βάση την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία καταβάλ-
λει μηνιαίες εισφορές 1.207 ευρώ. Εφόσον από 1-1-2018 

αλλάξει η βάση υπολογισμού των εισφορών και γίνεται 
πλέον ο υπολογισμός στο ακαθάριστο ετήσιο εισόδημα, τότε 
οι εισφορές του θα αυξηθούν κατά 32% στα 1.765 ευρώ τον 
μήνα, επιπλέον 558 ευρώ.
5. Αγρότης με καθαρό φορολογητέο εισόδημα το 2016 στα 
15.000 ευρώ και προ φόρου εισόδημα στα 18.000 ευρώ με 
βάση την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία καταβάλλει μηνιαίες 
εισφορές 299 ευρώ τον μήνα.
Εφόσον από 1-1-2018 αλλάξει η βάση υπολογισμού των 
εισφορών και γίνεται πλέον ο υπολογισμός στο ακαθάριστο 
ετήσιο εισόδημα, οι εισφορές του θα αυξηθούν κατά 17% στα 
359 ευρώ τον μήνα, επιπλέον 60 ευρώ.

ναλωτή», η οποία είναι συνδεδεμένη με την ευρωπαϊ-
κή πλατφόρμα, πέτυχε την ηλεκτρονική επίλυση όλων 
των διαφορών που της διαβιβάσθηκαν μέσω αυτής, με 
μέσο χρόνο επίλυσης τις 48 ημέρες, αν και η προθεσμία 
ολοκλήρωσης της επεξεργασίας είναι οι 90 ημέρες.
Το 75% των καταγγελιών είναι εγχώριες και το 25% 
διασυνοριακές. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή 
Ελλάδας ως σημείο επαφής απάντησε σε 72 ερωτήμα-
τα από καταναλωτές και προμηθευτές, τα περισσότερα 
από τα οποία αφορούσαν στις υποχρεώσεις των ηλε-
κτρονικών καταστημάτων και τη διαδικασία ηλεκτρο-
νικής διαμεσολάβησης (μέσος χρόνος απάντησης 3,66 
ημερολογιακές ημέρες).
Για την ώρα 260 φορείς Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφο-
ρών έχουν εγγράφει στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα.
Τα κράτη-μέλη καταρτίζουν καταλόγους πιστοποιημέ-
νων φορέων ΕΕΔ και τους διαβιβάζουν στην Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή, ώστε να συνδεθούν με την πλατφόρμα 
ΗΕΔ.
Οι βασικές υποχρεώσεις για τα ηλεκτρονικά καταστή-
ματα είναι να διαθέτουν στην ιστοσελίδα τους σύνδε-
σμο (https://webgate.
ec.europa.eu/odr) για την ενημέρωση των κατανα-
λωτών που συναλλάσσονται μαζί τους και κατά δεύ-
τερον να διαθέτουν τη διεύθυνση του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου τους, ώστε να τους διαβιβάζονται από 
την ευρωπαϊκή πλατφόρμα τυχόν καταγγελίες κατα-
ναλωτών και να υπάρχει επικοινωνία κατά τη σχετική 
διαδικασία.
ΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΕΣ ΜΕ ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ
 Ο καταναλωτής συμπληρώνει ηλεκτρονικό έντυπο 
υποβολής καταγγελίας σχετικά με αγαθά ή υπηρεσίες 
που αγοράστηκαν ηλεκτρονικά εντός της Ε.Ε.
Η καταγγελία διαβιβάζεται από την πλατφόρμα στον 
καταγγελλόμενο έμπορο.
Αν ο καταναλωτής και ο έμπορος συμφωνήσουν στον 
πιστοποιημένο φορέα ΕΕΔ που θα χρησιμοποιήσουν 
εντός 30 ημερών, η πλατφόρμα διαβιβάζει το φάκελο 
τπς καταγγελίας στο φορέα ΕΕΔ.
Αν τα δύο μέρη δεν συμφωνήσουν εντός 30 ημερών, η 
καταγγελία δεν θα εξετάζεται περαιτέρω.
Από την ημερομηνία διαβίβασης του πλήρους φακέλου 
από την πλατφόρμα στο φορέα ΕΕΔ που έχει δεχθεί να 
μεσολαβήσει σχετικά με τη διαφορά που υποβλήθηκε 
ενώπιον του, ξεκινάει περίοδος 90 ημερών για τη διε-
νέργεια της μεσολάβησης και της επίλυσης της διαφο-
ράς. Αν ο φορέας ΕΕΔ κρίνει ότι δεν μπορεί να εξετάσει 
τη διαφορά, πρέπει να κοινοποιήσει και στα δύο μέρη 
το σκεπτικό της απόφασής του με πλήρη αιτιολογία.


