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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ κατήγγειλε ότι:  
-Το Υπουργείο Οικονομίας δείχνει μία επίμονη στά-
ση να αφήσει το ΤΕΕ έξω από τη διαδικασία των 
εκτιμητών ακινήτων
-Για 300.000 έως 400.000 υποθέσεις του εξωδικα-
στικού συμβιβασμού εξακολουθούν να  υπάρχουν 
λιγότεροι από 600 πιστοποιημένοι εκτιμητές ακινή-
των
-Το ΤΕΕ έχει κάνει εδώ και 1,5 χρόνο, σημαντική 
προσπάθεια και αίτηση διαπίστευσης του ΤΕΕ, για 
να πιστοποιεί εκτιμητές ακινήτων. Και η Πολιτεία 
το αρνείται.

«Η εκτίμηση του ακινήτου δεν μπορεί να παραμείνει ένα 
κλειστό επάγγελμα», υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός, απευθύνοντας χαιρετισμό στις εργασίες 
της ημερίδας του ΤΕΕ για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, κα-
ταγγέλλοντας παράλληλα  ότι «αυτήν τη στιγμή το Υπουργείο 
Οικονομίας δείχνει μία επίμονη στάση να αφήσει το ΤΕΕ έξω 
από τη διαδικασία των εκτιμητών ακινήτων», σημειώνο-
ντας ότι «αυτό είναι τουλάχιστον παράξενο», ζητώντας την 
συμβολή της πολιτείας και της κυβέρνησης για την άμεση 
επίλυση του θέματος των εκτιμήσεων ακινήτων. Με αφετη-
ρία το γεγονός ότι σε λίγες ημέρες, από τις 3 Αυγούστου 2017 
ξεκινά η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για την εξω-
δικαστική ρύθμιση οφειλών, διαδικασία, στην οποία,  όπως 
είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ αναμένεται να ενταχθούν 300.000 
έως 400.000 υποθέσεις, στη χώρα εξακολουθούμε να έχουμε 
λιγότερους από 600 πιστοποιημένους εκτιμητές για το σύ-
νολο αυτών των υποθέσεων. «Το ΤΕΕ έχει κάνει εδώ και 1,5 
χρόνο, σημαντική προσπάθεια και αίτηση διαπίστευσης του 
ΤΕΕ, για να πιστοποιεί εκτιμητές ακινήτων. Και η Πολιτεία το 
αρνείται» είπε ο Γ. Στασινός και επισήμανε ότι: «Στη χώρα, 
που συζητάμε συνέχεια κατ΄ απαίτηση των δανειστών για 
το άνοιγμα των επαγγελμάτων, ειδικά για το άνοιγμα του 
επαγγέλματος του μηχανικού, που περιλαμβάνει 110.000 
επιστήμονες χωρίς δουλειά και συζητάμε αν είναι ανοιχτό ή 
όχι, έχουμε ταυτοχρόνως λιγότερους από 600 πιστοποιη-
μένους εκτιμητές ακινήτων». Αναφερόμενος στη στάση του 
υπουργείου Οικονομίας ο πρόεδρος του ΤΕΕ, τόνισε ότι το 

θέμα της διαπίστευσης του ΤΕΕ ώστε να πιστοποιεί εκτιμητές 
ακινήτων θα πρέπει άμεσα να λυθεί. Ο Γ. Στασινός, σημείωσε 
ότι το συγκεκριμένο πρόβλημα θα μπορούσε το ΤΕΕ να το δει 
καλοπροαίρετα αλλά έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση  
λέγοντας ότι: «Ελπίζω τις επόμενες μια, δυο, τρεις εβδομάδες, 
το θέμα να λυθεί, αλλιώς θα σηκώσουμε τους τόνους. Διότι 
δεν μπορεί να παραμένει κλειστό επάγγελμα η εκτίμηση του 
ακινήτου». Η ημερίδα του ΤΕΕ με θέμα «εξωδικαστική ρύθμι-
ση οφειλών-αναδιάρθρωση και εξυγίανση επιχειρήσεων στο 
δρόμο της ανάπτυξης» έγινε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
ΤΕΕ, με τη συμμετοχή ειδικών και πλήθους κόσμου, οι οποίοι 
παρακολουθήσαν την εκδήλωση με την παρουσία τους είτε  
ζωντανής μετάδοσης, μέσω διαδικτύου. Από την πλευρά  των 
κυβερνητικών αρμοδίων ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους Φώτης Κουρμούσης μίλησε για «σημαντι-
κό ρόλο των μηχανικών στην εφαρμογή του νέου θεσμικού 
πλαισίου» και παρουσίασε αναλυτικά τις νέες ρυθμίσεις χρε-
ών επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών. Εκ μέρους 
του Αντιπροέδρου της κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη 
μίλησε η Κερασίνα Ραυτοπούλου, πρώην εκπρόσωπος του 
δημοσίου στο ΤΧΣ, συνεργάτης της Αντιπροεδρίας, η οποία 
παρουσίασε αναλυτικά το πλέγμα δράσεων, που όπως είπε 
έχει θέσει η κυβέρνηση σε εφαρμογή για να επιλυθεί τον θέμα 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων, τα οποία τα τελευταία 
οκτώ χρόνια έχουν υπέρ οκταπλασσιαστεί και ανέρχονται 
πλέον άνω των 100 δις ευρώ. Η ίδια σημείωσε ότι η εφαρ-
μογή του εξωδικαστικού μηχανισμού ανοίγει παράλληλα 
μεγάλο πεδίο επαγγελματικών δραστηριοτήτων, λέγοντας 
χαρακτηριστικά ότι:  «ανοίγονται δουλείες για τις εκτιμήσεις 
ακινήτων και εξ αντικειμένου ανοίγονται δουλείες και για τους 
μηχανικούς». Στις εργασίες της Ημερίδας του ΤΕΕ πήραν επί-
σης μέρος εκπρόσωποι της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, ο Κ. 
Κόλλιας πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητήριου Ελλάδας 
και ο Ν. Κανελλόπουλος γενικός γραμματέας του ΟΠΕΜΕΔ, 
του Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επί-
λυσης Διαφορών, στον οποίο συμμετέχουν το ΤΕΕ και άλλοι 
επιστημονικοί, επαγγελματικοί και παραγωγικοί φορείς. 
Αφιέρωμα στις σελίδες 2 έως 10

ΠΩΣ ΘΑ ΕφΑΡΜΟΣΤΕΙ Η ΕξΩδΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΟφΕΙΛΩΝ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ 
δΙΑδΙΚΑΣΙΑ – ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙδΑ ΤΟΥ ΤΕΕ - Γ. 
ΣΤΑΣΙΝΟΣ: «Η ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ δΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ 
ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΕΝΑ ΚΛΕΙΣΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ». 
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δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 έως 9 
ΑΦΙΕΡΩΜΑ : Πως θα εφαρμοστεί η εξωδικαστική 
ρύθμιση οφειλών και ο ρόλος της εκτίμησης ακινή-
των στη διαδικασία – Τι ειπώθηκε στην ημερίδα του 
ΤΕΕ
Γ. Στασινός: «Η εκτίμηση του ακινήτου δεν μπορεί να 
παραμείνει ένα κλειστό επάγγελμα».  
Σελ 10 και 11
Διεθνές Συνέδριο Σκυροδέματος- «Αειφόρος κατα-
σκευή από σκυρόδεμα και η συμβολή της τεχνολο-
γίας του τσιμέντου στην προστασία του περιβάλλο-
ντος» - Η Οργανωτική Επιτροπή.  
Σελ 11
Τα χαρακτηριστικά της Νέας Αναπτυξιακής Τράπε-
ζας. Τα οφέλη από τη συμμετοχή της Ελλάδας
Σελ 12
Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις της δασικής νομο-
θεσίας με τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο για τους 
ΟΤΑ
28 Δήμοι δεν έχουν ενσωματώσει στοιχεία στους δα-
σικούς χάρτες, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ
Σελ 13
Χρηματοδοτήσεις για την επίτευξη των εθνικών στό-
χων στην ανακύκλωση ανακοίνωσε ο Σ. Φάμελλος 
στην ΚΕΔΕ
Σελ 14 
Ισχυρός ανταγωνισμός στη δημοπρασία NOME – Στα 
43,05 ευρώ έκλεισε η τιμή
Υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας για τη διασύνδεση 
των αγωγών φυσικού αερίου των Βαλκανίων
Σελ 15
Η τελική πρόταση για ΔΕΗ που πήγε στις Βρυξέλλες: 
Δύο+1 μονάδες και τρία ορυχεία προς πώληση
Σελ 16
Τη δυνατότητα να δηλώνεται ως ακατάσχετος ο λο-
γαριασμός πληρωμών, προβλέπει νομοσχέδιο του 
υπ. Οικονομικών
Σελ 17
XRTC :  Τι λέει η ετήσια μελέτη της  ελληνικής ακτο-
πλοΐας για το 2017
Σελ 18 
EUIPO:  Η αλληλεπίδραση κατοχύρωσης των διπλω-
μάτων ευρεσιτεχνίας και απορρήτου με την ανάπτυ-
ξη της καινοτομίας 
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ  19,20,21
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

31 Αυγούστου - 1 
Σεπτεμβρίου 2017

10ο Διεθνές Συνέδριο Επιχειρηματικότη-
τας, Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (ICEIRD)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

University of Sheffield International 
Faculty

6 - 8 Σεπτεμβρίου 
2017

Διεθνές συνέδριο για την Ανοιχτή Επιστή-
μη - OSFair2017  
ΑΘΗΝΑ

Τμήμα Πληροφορικής ΕΚΠΑ,  Ε.Κ. ΑΘΗ-
ΝΑ, Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος

4 - 6 Οκτωβρίου 
2017

11ο Διεθνές Υδρογεωλογικό Συνέδριο
ΑΘΗΝΑ

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

«ΟΙ ΜΗχΑΝΙΚΟΙ 
δΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ 
ζΩΓΡΑφΙζΟΝΤΑΣ»
Το ΤΕΕ, στο πλαίσιο των εορταστικών εκδηλώσεων με 
αφορμή την συμπλήρωση  των 90 χρόνων λειτουργίας 
της βιβλιοθήκης του, απευθύνει ανοιχτή πρόσκληση εν-
διαφέροντος σε όλους τους μηχανικούς επαγγελματίες και 
ερασιτέχνες ζωγράφους, για υποβολή πρότασης συμμε-
τοχής σε έκθεση ζωγραφικής Μηχανικών καλλιτεχνών με 
θέμα: «Οι Μηχανικοί δημιουργούν ζωγραφίζοντας»
Περίοδος υποβολής προτάσεων: 1– 31 Ιουλίου 2017
Περίοδος συγκέντρωσης των έργων: 1– 31 Οκτωβρίου 2017
Περίοδος υλοποίησης της δράσης: 1– 31 Δεκεμβρίου 2017

Οι αιτήσεις συμμετοχής αποστέλλονται στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: tee_lib@tee.gr ή tee@central.tee.gr . 

Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων συμμετοχής στην 
έκθεση απευθύνεται σε όλους τους μηχανικούς (άτομα, 
ομάδες) που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, στην 
Κύπρο και στο εξωτερικό. Κάθε ομάδα/φυσικό πρόσωπο 
μπορεί να συμμετέχει στο πρόγραμμα με μέγιστο αριθμό 
τριών (3) έργων. 
Για ερωτήσεις και πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπο-
ρούν να επικοινωνούν με τη Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ στα 
τηλέφωνα  210-3291701, 210-3291717, 2103291513 
(08.00 -15.00), ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
διεύθυνση tee_lib@tee.gr  ή tee@central.tee.gr .

Η εκδήλωση ενδιαφέροντος γίνεται με συμπλήρωση συ-
γκριμένης αίτησης συμμετοχής, η οποία βρίσκεται στην 
ιστοσελίδα του ΤΕΕ στη διεύθυνση: 
http://web.tee.gr/zwgrafizontas/

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚδΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑφΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕδΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑξΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕδΙΑΣΜΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

δΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕδΡΙΟ ΕΕδΣΑ: ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΠΕΡΙΛΗψΕΩΝ

Η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΕΕΔΣΑ), με την υποστήριξη της International Solid Waste 
Association (ISWA), διοργανώνει το 5ο διεθνές συνέδριό 
της με τίτλο: «Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και η 
Συμβολή της στην Κυκλική Οικονoμία» “Solid Waste 
Management & its Contribution to Circular Economy”. Οι 
εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 
15 Δεκεμβρίου 2017 στο ιστορικό κτήριο του Εθνικού Με-
τσόβιου Πολυτεχνείου, στο κέντρο της Αθήνας.
Με απόφασή της Οργανωτικής Επιτροπής του συνεδρίου 
της ΕΕΔΣΑ παρατείνεται η ημερομηνία υποβολής περίλη-
ψης για συμμετοχή στο συνέδριο, ως τις 4 Αυγούστου 2017 
(ηλεκτρονική υποβολή στο: info@eedsa.gr).
Η επιστημονική εκδήλωση –όπως αναφέρεται σε ανα-
κοίνωση- θα εστιάσει στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης 
αποβλήτων, και στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης 
αποβλήτων με έμφαση στις πρακτικές της κυκλικής οικο-
νομίας. Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων (δημόσιων και 
ιδιωτικών) διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, 
καθώς και η σύνδεση μεταξύ εφαρμοσμένης έρευνας και 
των αντίστοιχων εταιρειών και φορέων αποτελεί επίσης 
στόχο του συνεδρίου.

Βασικές θεματικές ενότητες:
• Κυκλική οικονομία- Απαιτήσεις Νέου Νομοθετικού πλαισίου 
• Εθνικός σχεδιασμός αποβλήτων  – Περιφερειακοί σχεδιασμοί
• Τεχνολογίες και τεχνικές διαχείρισης αποβλήτων (τεχνο-
λογίες εναλλακτικής διαχείρισης και λοιπές) 
• Συστήματα Εναλλακτικής Διαχείρισης
• Χρηματοδοτικά εργαλεία- Οικονομική διάσταση της ΔΣΑ
• Θεσμικό Πλαίσιο για την υλοποίηση δράσεων ΔΣΑ ( ΦοΔ-
ΣΑ, Αδειοδοτήσεις, Δημοπράτηση Έργων, ΣΔΙΤ κοκ)
• Ολοκληρωμένη διαχείριση ΣΑ σε περιοχές με ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά (νησιωτικές, τουριστικές, απομακρυσμέ-
νες ορεινές)
• Μέθοδοι και συστήματα εκπαίδευσης /Ευαισθητοποί-
ησης/Επιβράβευσης πολιτών και payt – Εκπαίδευση και 
πιστοποίηση δεξιοτήτων
•Επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής (casestudies) για 
ΔσΠ  και βιοαποβλήτων στην Ελλάδα
•Τουρισμός, εστίαση, καθαριότητα (littering) και κυκλική 
οικονομία
• Διαχείριση θαλάσσιας ρύπανσης 
• Διαδικασίες επίτευξης κοινωνικής συμφωνίας για κατα-
σκευή υποδομών επεξεργασίας.

Πληροφορίες:
http://bit.ly/2ucXzAF
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Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ: Η ΕξΩδΙΚΑΣΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟφΕΙΛΩΝ ΤΕΡΑΣΤΙΑ ΑΝΑΠΤΥξΙΑΚΗ 
ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ χΩΡΑ

φΩΤΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ: Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΗχΑΝΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΟΙ  
ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ χΡΕΩΝ ΤΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ 

-«Ο εξωδικαστικός τρόπος ρύθμισης οφειλών είναι ίσως 
μία τεράστια ευκαιρία για τη χώρα, προς το δρόμο της 
πραγματικής ανάπτυξης και έτσι θα πρέπει να το δούμε» 
τόνισε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός, κατά  τον χαιρετι-
σμό του στις εργασίες της ημερίδας του ΤΕΕ. Ο ίδιος υπο-
γράμμισε ότι:   -«Είναι ένα μεγάλο βήμα, πολύ σημαντικό, 
κατά την άποψή μου, για να λύσουμε πολλά προβλήματα 
που έχουμε σαν χώρα. Δε γίνεται, χωρίς να λυθεί αυτό 
το ζήτημα, των τεραστίων οφειλών, να πάρει η χώρα 
το δρόμο της ανάπτυξης». Ο Γ. Στασινός παράλληλα με 
το ζήτημα των εκτιμήσεων των ακινήτων έθεσε και το 
ζήτημα, ότι παρά τις προτάσεις και τις παρεμβάσεις του 
ΤΕΕ και άλλων φορέων έμειναν εκτός της διαδικασίας οι 
ελεύθεροι επαγγελματίες, θέμα, που κατά κόρον απασχο-
λεί τους μηχανικούς. «Αναδείχθηκε και στη Βουλή κάποια 
στιγμή όταν ψηφιζόταν το σχετικό νομοσχέδιο, ότι είναι 
εκτός ρύθμισης οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Κάτι που το 
τονίσαμε από όλους τους φορείς» είπε ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ και συμπλήρωσε ότι : «παρόλα αυτά, ας δούμε πως 
μπορεί να πετύχει το σημερινό μοντέλο, έτσι όπως ψηφί-
στηκε και να δούμε αν μπορεί να επεκταθεί στη συνέχεια 
και για τους υπόλοιπους ελεύθερους επαγγελματίες».  Ο 
πρόεδρος του ΤΕΕ υπογράμμισε ακόμη τη σημασία της 
συνεργασίας όλων των εμπλεκομένων πλευρών για την 
επιτυχία του νέου θεσμού, λέγοντας ότι: «πρέπει να συμ-

βάλουμε όλοι οι φορείς, όλοι οι επιστημονικοί φορείς και 
για αυτό είμαστε σήμερα εδώ και για αυτό είναι σήμερα 
εδώ και ο Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου και 
όλων των φορέων που σχετίζονται με αυτή τη ρύθμιση». 
Επίσης ο Γ. Στασινός  υπογράμμισε ότι  «σαν Τεχνικό 
Επιμελητήριο, θα είμαστε κοντά σε όλους τους φορείς, 
σ’ όλους τους αρμόδιους φορείς και στα αρμόδια Υπουρ-
γεία, για να πετύχει αυτός ο θεσμός».
-Η Αντωνία Μοροπούλου, πρόεδρος της Αντι-
προσωπείας του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με 
παρέμβασή της στην ημερίδα επεσήμανε:  «Οι εναλλα-
κτικές λύσεις αντιμετώπισης των χρεών, με εξωδικα-
στικό τρόπο, εντάσσονται σε μία ευρύτερη διαδικασία 
διαμεσολαβήσεων και διαπραγματεύσεων. Και για αυτό 
τα Επιμελητήρια, το Τεχνικό Επιμελητήριο και το Οικο-
νομικό Επιμελητήριο, όπως και ο Δικηγορικός Σύλλογος, 
με όπλο τoν ΟΠΕΜΕΔ, μπαίνουν στο χώρο αυτό. Αυτός ο 
χώρος, όμως, απαιτεί ένα νέο πνεύμα και νέα εργαλεία 
και δυνάμεις, ένα ανθρώπινο κεφάλαιο, που θα επιτρέψει 
να εφαρμοστούν αυτές οι νέου τύπου διαμεσολαβήσεις. 
Είναι μεγάλο, λοιπόν, το ζήτημα που έθεσε ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ, να αναγνωριστούν, στο χώρο των εκτιμητών, 
από το Υπουργείο Οικονομίας, οι μηχανικοί, ως ένα αν-
θρώπινο δυναμικό, εξειδικευμένο, που μπορεί να συμ-
βάλλει.  Αλλά όχι μόνο αυτό. Η υπερχρέωση των επιχει-

ρήσεων, που οδηγεί σήμερα στην πραγματική οικονομία 
σε μία πρακτική εξαγορών και συγχωνεύσεων σε μεγάλη 
κλίμακα, η οποία σε επίπεδο θεσμικό συνοδεύεται από 
την υποχρέωση λογιστικών ελέγχων, αλλά όχι υποχρε-
ωτικά από την αναδιάρθρωση και την εξυγίανση των 
επιχειρήσεων, θέτουν στο προσκήνιο, στη συζήτηση, 
δηλαδή, σήμερα και θέλουμε να τοποθετηθείτε επ’ αυτού 
και αυτό το θέμα.  Δηλαδή, ποια θα ήταν τα μέτρα που 
θα απαιτούντο, έτσι ώστε να τεθεί υποχρεωτικά το θέμα 
της αναδιάρθρωσης των επιχειρήσεων. Γιατί, για να είναι 
βιώσιμες, δεν αρκεί μόνο ο λογιστικός τους έλεγχος». Και 
συνέχισε: «Εμείς θέλουμε διευρύνοντας τη συζήτηση, να 
δώσουμε προοπτική αυτών των διαμεσολαβήσεων σε 
μια σειρά ρυθμίσεων στο χώρο της ανάπτυξης» προσθέ-
τοντας ότι «θέλουμε να ανοίξει αυτός ο διάλογος. Δηλαδή 
σήμερα όλοι ξέρετε ότι είναι στην επικαιρότητα το θέμα 
εάν θα βγει ή όχι η χώρα στις αγορές. Το θέμα είναι αυτή 
η εσωτερική αγορά σε κρίση πώς θα ρυθμιστεί σε μια 
αναπτυξιακή διέξοδο η οποία θα δώσει νέους ρόλους και 
ουσιαστικούς ρόλους στη διέξοδο αυτή στους επιστήμο-
νες και στους Μηχανικούς. Διότι η αναδιάρθρωση των 
επιχειρήσεων και όχι μόνο η εκτίμηση απαιτεί έναν οργα-
νικό ρόλο στους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται την 
οργάνωση της παραγωγής και τις διεργασίες της».

Στις δυνατότητες που προκύπτουν από το νέο θεσμικό 
πλαίσιο, ώστε οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί να 
ρυθμίσουν τα χρέη τους, αναφέρθηκε ο Ειδικός Γραμ-
ματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, Φώτης Κουρμού-
σης. Μιλώντας σε ημερίδα του ΤΕΕ για τον εξωδικαστικό 
συμβιβασμό, ο κ. Κουρμούσης παρουσίασε τις νέες 
δυνατότητες ρύθμισης χρεών, καθώς και το ρόλο που 
προβλέπεται για τους μηχανικούς στις εκτιμήσεις των 
ακινήτων. Ειδικότερα, ο κ. Κουρμούσης ανέφερε:
-Για  τα χρέη των ελεύθερων επαγγελματιών μηχανικών:  
«δεν έγινε εφικτό να περιληφθούν στον νόμο για τον 
εξωδικαστικό μηχανισμό», σημείωσε ο κ Κουρμούσης 
και ταυτοχρόνως εξήγησε ότι  «στο άρθρο 15 έχει περι-
ληφθεί μία πολύ επωφελής πρόβλεψη,  η οποία προβλέ-
πει ότι όλοι οι αυτοαπασχολούμενοι, άρα και όλοι οι μη-
χανικοί από τις 3 Αυγούστου μπορούν να απευθυνθούν 
κατευθείαν στην Εφορία τους ή στο ασφαλιστικό τους 
ταμείο στο ΤΣΜΕΔΕ  και να λάβουν τα ίδια οφέλη για τα 
χρέη τους, δηλαδή ενδεχομένως «κούρεμα» προστίμων 
προσαυξήσεων και έως 120 δόσεις αποπληρωμής του 
χρέους». Όσον αφορά τα τραπεζικά τους χρέη, συνέχισε 

ο ίδιος «αυτά μπορούν οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχα-
νικοί να τα ρυθμίσουν μέσω του κώδικά δεοντολογίας, ο 
οποίος αναθεωρήθηκε ήδη από πέρσι και υπάρχει πλέον 
ως ένα χρήσιμο εργαλείο και για αυτό το αντικείμενο».  
-«Ίσως οι ελεύθεροι επαγγελματίες μηχανικοί να μην 
μπορούσαν τον τελευταίο χρόνο να αξιοποιήσουν αυτό 
το εργαλείο γιατί δεν μπορούσαν να τακτοποιήσουν τα 
χρέη τους προς το δημόσιο και άρα βρίσκονταν σε ένα 
αδιέξοδο. Τώρα λύθηκε και αυτό. Θεωρούμε λοιπόν ότι 
κάθε μηχανικός μπορεί μετά τις 3 Αυγούστου, χωρίς να 
πάει στα δικαστήρια, με εξωδικαστικές λύσεις  μπορεί να 
ρυθμίσει όλα του τα χρέη. Λαμβάνεται υπόψη φυσικά, η 
ικανότητα αποπληρωμής των χρεών του, το εισόδημα 
και η περιουσία του» είπε ο κ Κουρμούσης. 
-Για το ρόλο του μηχανικού στις εκτιμήσεις ακίνητων: O  
κ. Κουρμούσης είπε ότι  αυτός περιγράφεται στο νόμο, 
όπου λέει ρητά ότι κάθε επιχείρηση με την αίτηση της  για 
ένταξη στον εξωδικαστικό μηχανισμό οφειλών πρέπει να 
προσκομίσει μία πρόσφατη εκτίμηση των ακινήτων τη. 
Εξήγησε ο ίδιος ότι «αυτό προβλέφθηκε στο νόμο διότι 
διαπιστώθηκε ότι σε διαδικασίες αναδιάρθρωσης χρεών 

υπήρχε έντονη διχογνωμία για το ποια είναι πραγματικά 
η αξία των ακινήτων, αφού η κάθε πλευρά προσερχόταν 
με την δική της εκτίμηση και δεν μπορούσε να υπάρξει 
βάση διαπραγμάτευσης».  -«Η επίκαιρη εκτίμηση των 
ακινήτων συνέχισε ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης 
Ιδιωτικού Χρέους  ότι πρέπει να γίνεται από πιστοποιη-
μένο εκτιμητή, που ανήκει στο μητρώο του υπουργείου 
Οικονομικών.  «Οποιοσδήποτε μηχανικός είπε ο ίδιος, 
ότι μπορεί να κάνει μία σχετική αίτηση, εφόσον έχει κά-
νει κάποια ειδικά σεμινάρια ή έχει ασκήσει αυτό το αντι-
κείμενο και έχει και τις αντίστοιχες βεβαιώσεις».  -«Είναι 
πολύ σημαντικό ότι θεσμοθετήθηκε ο ρόλος του μηχανι-
κού για την αναδιάρθρωση των χρεών και πρωτοφανές 
για την Ελλάδα» είπε ο κ Κουρμούσης, εκφράζοντας την 
ελπίδα  « οι συνάδελφοι μηχανικοί να ασχοληθούν και 
να βοηθήσουν τις επιχειρήσεις, ως το απαραίτητο επι-
στημονικό δυναμικό για να ξεπεράσουμε το πρόβλημα 
των χρεών».  

Τι ειπώθηκε στην ημερίδα του ΤΕΕ με θέμα «εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών-αναδιάρθρωση και εξυγίανση επιχειρήσεων στο δρόμο της ανάπτυξης»
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φΩΤΗΣ ΚΟΥΡΜΟΥΣΗΣ:  ΤΙ ΠΡΟβΛΕΠΕΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ χΡΕΩΝ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Συνέχεια από τη σελ 3
Ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους Φώτης 
Κουρμούσης, παρουσιάζοντας αναλυτικά τις νέες ρυθμίσεις 
σημείωσε τα εξής: Στις 3/5/2017 ψηφίστηκε από τη Βουλή 
των Ελλήνων ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφει-
λών επιχειρήσεων (Νόμος 4469/2017), ο οποίος αποτελεί μια 
ολοκληρωμένη λύση για τη διευθέτηση όλων των χρεών των 
βιώσιμων επιχειρήσεων. Παράλληλα θέτει το πλαίσιο για τη 
ρύθμιση των χρεών των ελευθέρων επαγγελματιών προς το 
δημόσιο (εφορία, ασφαλιστικά ταμεία).
Ο Νόμος αυτός ενεργοποιείται στις 3/8/2017, όπου:
1. Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλλει αίτηση στην ηλε-
κτρονική πλατφόρμα της ΕΓΔΙΧ: www.keyd.gov.gr 
2. Κάθε ελεύθερος επαγγελματίας μπορεί να υποβάλλει αίτη-
ση απευθείας στην ΑΑΔΕ ή/και στον ΕΦΚΑ.
Για πρώτη φορά με μια διαδικασία, εκτός δικαστηρίου, η 
επιχείρηση μπορεί να ρυθμίσει όλα τα χρέη της προς όλους 
τους πιστωτές της, δηλαδή εφορίες, τελωνεία, ασφαλιστικά 
ταμεία, δήμους, τράπεζες, καθώς και λοιπούς ιδιώτες (π.χ. 
προμηθευτές).  Ο Νόμος επιτρέπει ρητά τις ρυθμίσεις και 
διαγραφές οφειλών των επιχειρήσεων προς δημόσιο και 
ασφαλιστικά ταμεία (ΑΑΔΕ και ΕΦΚΑ), τράπεζες και μεγάλους 
προμηθευτές. Οι μικροί πιστωτές, όπως οι εργαζόμενοι και οι 
μικρο-προμηθευτές, προστατεύονται από «κούρεμα» οφειλής 
και έτσι μέσω του Νόμου διασφαλίζεται η πλήρης εξόφλησή 
τους. Βασική παράμετρος του μηχανισμού είναι ότι αξιολο-
γείται η πραγματική ικανότητα αποπληρωμής της επιχείρη-
σης ή του επαγγελματία και βάσει αυτής διαμορφώνεται ένα 
πλάνο αποπληρωμής των χρεών. Επίσης λαμβάνεται υπόψη 
η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων (κυρίως των 
ακινήτων) της επιχείρησης ή του επαγγελματία, με σκοπό την 
τήρηση του κανόνα ότι οι πιστωτές θα πρέπει να λάβουν ποσό 
μεγαλύτερο από την αξία ρευστοποίησης (δηλαδή από ότι 
θα λάμβαναν αν η περιουσία «έβγαινε» στον πλειστηριασμό 
σήμερα).  Στο Νόμο εξωδικαστικού μηχανισμού μπορούν να 
υπαχθούν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες και μεγάλες, 
καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, δηλαδή τα φυσικά πρό-
σωπα με εμπορική / πτωχευτική ιδιότητα, εφόσον πληρούν 
αθροιστικά τις 3 προϋποθέσεις του συνημμένου Παραρτήμα-
τος. Σημειώνεται ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες δεν εντάσσο-
νται στην τυπική διαδικασία του Νόμου για ρύθμιση όλων 
των χρεών τους, αφού έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν 
αυτό με την υπαγωγή τους στις ευεργετικές διατάξεις του 
Νόμου 3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά (Νόμος 
«Κατσέλη» με τις τροποποιήσεις Νόμων «Σταθάκη»), που 
προστατεύει παράλληλα και την πρώτη κατοικία τους.  Ωστό-
σο ο Νόμος του εξωδικαστικού προβλέπει ρητά ότι οι ελεύθε-
ροι επαγγελματίες μπορούν από 3/8/2017 να απευθύνονται 
κατευθείαν στο δημόσιο και στα ασφαλιστικά ταμεία (ΑΑΔΕ 

και ΕΦΚΑ αντίστοιχα) και να λαμβάνουν τα ίδια οφέλη με τις 
επιχειρήσεις (δηλ. ρύθμιση / «κούρεμα» χρεών). Στο Νόμο 
εξωδικαστικού μηχανισμού μπορούν να υπαχθούν τόσο 
οφειλές που αφορούν επιχειρηματικές δραστηριότητες όσο 
και χρέη από προσωπικές δραστηριότητες (π.χ. προσωπικό 
στεγαστικό δάνειο), εφόσον τα χρήματα αξιοποιήθηκαν από 
τον επιχειρηματία για τη στήριξη της επιχείρησης. Σε κάθε 
περίπτωση δεν μπορούν να ρυθμιστούν οφειλές που γεννή-
θηκαν μετά την 31/12/2016, με σκοπό την αποφυγή στρα-
τηγικών κακοπληρωτών. Ωστόσο όλες οι οφειλές της επιχεί-
ρησης κατά τη στιγμή της αίτησης εντάσσονται στη μελέτη 
βιωσιμότητας, έτσι ώστε να ληφθούν υπόψη κατά τον υπο-
λογισμό της ικανότητας αποπληρωμής των παλαιών χρεών. 
Για πρώτη φορά, ο εξωδικαστικός μηχανισμός περιλαμβάνει 
κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας, όπως η άρση τραπεζικού 
απορρήτου και η υποβολή «περιουσιολογίου», προκειμένου 
να μην επωφεληθούν, οι «στρατηγικοί κακοπληρωτές», οι 
οποίοι κατευθύνουν τις επιχειρήσεις τους, τους εργαζόμενους, 
καθώς και τους πιστωτές τους, σε οικονομικά αδιέξοδα, ενώ οι 
ίδιοι πλουτίζουν εις βάρος της οικονομίας και της κοινωνίας. Η 
διαδικασία του Νόμου περιλαμβάνει διαπραγμάτευση μεταξύ 
της επιχείρησης και των πιστωτών της. Μόνο με τη συναίνεση 
της πλειοψηφίας 60% των πιστωτών μπορεί να επιτευχθεί μια 
βιώσιμη λύση, η οποία επιβάλλεται στη μειοψηφία. Ο Νόμος 
ορίζει και συγκεκριμένη διαδικασία εθελοντικής δικαστικής 
επικύρωσης, έτσι ώστε η επιχείρηση να μπορεί να αποταθεί 
στο δικαστήριο, εφόσον το επιθυμεί, με σκοπό να αντιμετωπί-
σει τη μειοψηφία των πιστωτών που διαφωνούν με τη συνο-
λική ρύθμιση των χρεών και τελικά οδηγούν την επιχείρηση 
σε οικονομικό αδιέξοδο.  Ως συντονιστές των διαδικασιών του 
Νόμου αξιοποιούνται οι διαπιστευμένοι διαμεσολαβητές, με 
σκοπό να υποβοηθούν τις διαπραγματεύσεις και την επίτευξη 
βιώσιμης λύσης που θα διασώσει τις επιχειρήσεις. Οι συντο-
νιστές διενεργούν παράλληλα και συγκεκριμένους ελέγχους. 
Επιπλέον, μετά την αίτηση και τη διενέργεια των σχετικών 
ελέγχων, παρέχεται προστασία από καταδιωκτικά μέτρα 
(π.χ. κατασχέσεις, πλειστηριασμοί), ενώ αν αυτά είχαν ήδη 
επιβληθεί, τότε αναστέλλονται, μέχρι να ολοκληρωθούν οι 
διαπραγματεύσεις. Η διαδικασία του Νόμου υλοποιείται στην 
πράξη από ειδικό πληροφοριακό σύστημα, μέσω του οποίου 
διενεργείται ηλεκτρονικά ολόκληρη η διαδικασία, βήμα – 
βήμα.  Η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων ενερ-
γοποιείται στις 3/8/2017, όπου και εισέρχεται η επιχείρηση με 
τους υφιστάμενους κωδικούς TAXISnet. Η διαδικασία είναι 
εμπιστευτική, με ειδικά μέτρα που διασφαλίζουν την προ-
στασία του απορρήτου της επιχείρησης, καθώς και όλων των 
εμπλεκομένων μερών.  Το σημαντικότερο όφελος του Νόμου 
είναι ότι αποφεύγονται οι πτωχεύσεις και έτσι διασώζονται οι 
βιώσιμες επιχειρήσεις, καθώς και οι ελεύθεροι επαγγελματίες 

που συσσώρευσαν χρέη στα χρόνια της οικονομικής ύφεσης. 
Ο Νόμος επιφέρει και ευρύτερο όφελος για την εθνική οικονο-
μία από τις επιχειρήσεις και επαγγελματίες που θα συνεχίσουν 
τη λειτουργία τους και θα αποπληρώνουν τα ρυθμισμένα 
χρέη τους. Επιπρόσθετα εξυγιαίνονται και τα «χαρτοφυλά-
κια» του δημοσίου από τα ανείσπρακτα χρέη, καθώς και των 
τραπεζών από τα «κόκκινα δάνεια», έτσι ώστε να μπορούν να 
παρέχουν νέες χρηματοδοτήσεις και με χαμηλότερα επιτόκια 
δανεισμού.
-Προϋποθέσεις (Παράρτημα): Στο Νόμο εξωδικαστικού μη-
χανισμού μπορούν να υπαχθούν όλες οι επιχειρήσεις, μικρές, 
μεσαίες και μεγάλες, καθώς και οι ατομικές επιχειρήσεις, δη-
λαδή τα φυσικά πρόσωπα με εμπορική / πτωχευτική ιδιότη-
τα, εφόσον πληρούν αθροιστικά τις 3 προϋποθέσεις: 1. έχουν 
συνολικό ύψος οφειλών, προς όλους τους πιστωτές (δημόσιο 
και ιδιώτες), άνω των 20.000 €. 2 διαθέτουν ένα από τα ακό-
λουθα σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες τρεις χρήσεις, 
πριν υποβάλουν την αίτησή τους (δηλ. 2016 ή  2015 ή  2014):  
α) θετικά αποτελέσματα προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων 
ή β) θετική καθαρή θέση (equity). Και 3 έχουν ένα από τα 
ακόλουθα:  οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) με 
καθυστέρηση τουλάχιστον 3 μηνών, κατά την 31/12/2016 ή 
οφειλές από δάνειο (ή άλλη αιτία σε τράπεζα) που ρυθμίστη-
κε μετά την 1η Ιουλίου 2016 ή ληξιπρόθεσμες οφειλές προς 
το δημόσιο (ΑΑΔΕ, ΕΦΚΑ, άλλα ΝΠΔΔ συμπεριλαμβανομέ-
νων των ΟΤΑ) και δεν έχουν φορολογική και ασφαλιστική 
ενημερότητα, κατά την 31/12/2016 ή εκδώσει επιταγές που 
σφραγίστηκαν κατά την 31/12/2016 ή έχουν εκδοθεί διατα-
γές πληρωμής ή δικαστικές αποφάσεις εις βάρος τους, λόγω 
ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων από τρίτους (π.χ. προμηθευτές) 
κατά την 31/12/2016.
-Ο Νίκος Μήλης Α΄ Αντιπρόεδρος του ΤΕΕ, που είχε τον 
συντονισμό των εργασιών της ημερίδας σε παρέμβαση του 
τόνισε ότι το ΤΕΕ έχει αναλάβει ήδη σημαντικές πρωτοβουλίες 
για την διαμεσολάβηση και τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και 
ότι «σε αυτά τα πλαίσια, το ΤΕΕ θα κάνει κάθε τι δυνατό προ-
κειμένου να αποτελέσει αυτή η ρύθμιση αντιμετώπισης των 
συσσωρευμένων οφειλών μία ευκαιρία ανάπτυξης της ελλη-
νικής οικονομίας». Ο ίδιος σημείωσε ότι «οι τεχνικές εταιρείες 
και οι επιχειρήσεις του τεχνικού κόσμου της χώρας έχουν κάθε 
συμφέρον να διερευνήσουν αυτές τις δυνατότητες που τους 
δίνει το νέο πλαίσιο». Παράλληλα τόνισε «η συμβολή των 
μηχανικών στα θέματα ακινήτων που θα εντάσσονται στις  
νέες διαδικασίες, είναι σημαντική και θα πρέπει να αναδειχθεί 
ιδιαίτερα ο δικός τους ο ρόλος».

Τι ειπώθηκε στην ημερίδα του ΤΕΕ με θέμα «εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών-αναδιάρθρωση και εξυγίανση επιχειρήσεων στο δρόμο της ανάπτυξης»
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ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΡΑΥΤΟΠΟΥΛΟΥ: «ΑΝΩ ΤΩΝ 100 δΙΣ ΕΥΡΩ ΑΝΕΡχΟΝΤΑΙ ΠΛΕΟΝ 
ΤΑ ΜΗ ΕξΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ δΑΝΕΙΑ ΣΤΗΝ χΩΡΑ. ΙΛΙΓΓΙΩδΕΙΣ ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΑΥξΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΤΗΝ 
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ δΕΚΑΕΤΙΑ»

Άνω των 100 δις ευρώ ανέρχονται πλέον τα μη εξυπηρετού-
μενα δάνεια στην χώρα  ανέφερε η Κερασίνα Ραυτοπούλου 
, που μίλησε στην ημερίδα του ΤΕΕ εκ μέρους του Αντιπροέ-
δρου της κυβέρνησης κ. Γιάννη Δραγασάκη. Ταυτοχρόνως η 
κ Ραυτοπούλου, πρώην εκπρόσωπος του δημοσίου στο ΤΧΣ, 
συνεργάτης της Αντιπροεδρίας παρουσίασε την πορεία ιλιγγι-
ώδους αύξησης, που είχαν τα «κόκκινα δάνεια» τα τελευταία 
χρόνια αναφέροντας ότι : τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια αυξή-
θηκαν από 7,7%  το 2009 σε 33,8% το 2014 (€78,5 δις).  Τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια από  €10,2 δισ. το έτος 2007 έφτασαν 
περίπου τα €80 δις (8πλασιάστηκαν). Παράλληλα η σταδιακή 
μείωση της  χρηματοδότησης  νοικοκυριών και επιχειρήσεων, 
κατά 19%, από το 2009 – 2014 αποτέλεσε τη χαριστική βολή 
στην παραγωγική ζωή του τόπου. Δηλαδή μηδενική παροχή 
ρευστότητας στην πραγματική οικονομία μέχρι και σήμερα.  
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια συνέχισαν να αυξάνονται και 
το 2015.  Ο ορισμός των μη εξυπηρετούμενων δανείων διευ-
ρύνθηκε το 2015. O νέος διευρυμένος ορισμός περιλαμβάνει 
τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια καθώς και τα δάνεια αβέβαιης 
είσπραξης (Non Performing Exposures - NPEs).  Επομένως  και 
μόνο λόγω της διεύρυνσης του ορισμού, το σύνολο των μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων είναι αυξημένο. Κατά το πρώ-
το τρίμηνο του 2015 τα NPEs  αυξήθηκαν κατά 1%  φτάνοντας  
στο 40,8 %  στο σύνολο των δανείων, δηλαδή λίγο πάνω από 
τα €100 δις και με 31/12/2016 έχουν φθάσει στο 44,8 % του 
συνολικού ποσού των δανείων περίπου 106 δις.
-Η ταυτότητα των κόκκινων δανείων:  Η κ. Ραυτοπού-
λου σημείωσε ότι οι τράπεζες έθεσαν ως στόχο τη μείωση του 
υπολοίπου των μη εξυπηρετούμενων δανείων κατά 38% για 
την περίοδο Ιουνίου 2016-Δεκεμβρίου 2019, διαμορφώνο-
ντας το αναμενόμενο υπόλοιπο των ΜΕΑ στα 67 δισεκ. ευρώ 
στο τέλος του 2019, με το μεγαλύτερο ποσοστό της μείωσης 
να εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί το 2018 και το 2019. Η ίδια 
παρουσίασε παράλληλα  στοιχεία για τα κόκκινα δάνεια ελλη-
νικών τραπεζών,  σύμφωνα με την ΤτΕ για το διάστημα έως 
31/12/2016, τα οποία έχουν ως εξής:
-Το 44,8% των δανείων δεν εξυπηρετούνται, δηλαδή οκτα-
πλάσιο ποσοστό σε σχέση με την Ε.Ε που βρίσκεται στο 5,4% 
περίπου
-Στα στεγαστικά τα επισφαλή είναι το 41,1%.  465.000 νοικο-
κυριά στην Ελλάδα είναι αυτή τη στιγμή με επισφαλές στεγα-
στικό δάνειο.
-Στα επιχειρηματικά δάνεια το 44,4% είναι «κόκκινα», ενώ στα 
καταναλωτικά το 54%. 
-Ένα σημαντικό μέρος του συνόλου των δανείων (15,5 δισ. 
ευρώ) είναι κάτω από νομική προστασία. Το 1/3 των στεγα-
στικών, το ¼ των καταναλωτικών και το 3,5% των επιχειρη-
ματικών δανείων (άρθρο 99 και άλλες περιπτώσεις). Από αυτά, 
περίπου 9,3 δισεκ. ευρώ αφορούν στεγαστικά, 3,5 δισεκ. ευρώ 

καταναλωτικά και 2,1 δισεκ. ευρώ επιχειρηματικά δάνεια
-Το ύψος των επισφαλών δανείων είναι αντιστρόφως ανάλογο 
με τις μικρές επιχειρήσεις. Ειδικότερα, το 68,3% αφορά τις μι-
κρές επιχειρήσεις (περίπου 330.000), το 58% τις μικρομεσαίες 
(73.000), ενώ αντίθετα στις μεγάλες επιχειρήσεις το ποσοστό 
περιορίζεται στο 26,7% (7.000). 
-Οι δύο κλάδοι των κατασκευών και Real Estate εμφανίζουν 
τα μεγαλύτερα ποσοστά καθυστερήσεων αφού από δάνεια 
ύψους 22,8 δισ. ευρώ που έχουν χορηγηθεί προς επιχειρή-
σεις στους δύο κλάδους, το 55,2% είναι μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια.
-Τα μέτρα ενίσχυσης των τραπεζών:  Η εκπρόσωπος 
της Αντιπροεδρίας της κυβέρνησης,  σημείωσε ότι «στην Ελλά-
δα η κρίση χρέους που εκδηλώθηκε το 2009-2010 προκάλεσε 
την αποδυνάμωση των ελληνικών τραπεζών, οι οποίες βρί-
σκονταν ήδη σε δεινή θέση λόγω της παγκόσμιας χρηματοπι-
στωτικής κρίσης» και αναφέρθηκε αναλυτικά στο πλαίσιο που 
δημιουργήθηκε  με την υπογραφή συμφωνιών της Ελλάδας 
με τους εταίρους της ευρωζώνης και πιστωτές της χώρας για 
την παροχή χρηματικής βοήθειας.  Η ίδια πρόσθεσε ότι αυτές 
οι συμφωνίες έγιναν «με ιδιαίτερα αυστηρούς όρους λιτότητας 
και περαιτέρω απορύθμισης της οικονομίας ιδιαίτερα στην 
αγορά εργασίας. Το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος της βοή-
θειας αυτής αφορούσε στην εξόφληση των πιστωτών – στη 
στήριξη δηλαδή των ευρωπαϊκών τραπεζών - ενώ σημαντική 
βοήθεια έλαβαν και οι ελληνικές τράπεζες».  Η κ Ραυτοπούλου 
μίλησε επίσης για τα μέτρα που λήφθηκαν σε ενίσχυση των 
τραπεζών. Δηλαδή την προληπτική κεφαλαιακή ενίσχυση 
των τραπεζών το 2008 μέσω της έκδοσης προνομιούχων 
μετοχών υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου (περίπου 5 δις) και με 
την παροχή εγγυήσεων (ν. 3723/2008, γνωστός και ως ‘νόμος 
Αλογοσκούφη’).  Και την ανακεφαλαιοποίηση στο πλαίσιο της 
δεύτερης συμφωνίας (2012) με τους δανειστές και της ανταλ-
λαγής ομολόγων (Private Sector Involvement, PSI).  Το κόστος 
της ανακεφαλαιοποίησης για το ελληνικό δημόσιο έφθασε στο 
ποσό των €38,5 δις περίπου. 
-«Οι δύο πρώτες ανακεφαλαιοποιήσεις δεν είχαν τα αναμενό-
μενα αποτελέσματα για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα» είπε 
η ομιλήτρια σημειώνοντας ότι: « η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση 
του 2015 ήταν αναπόφευκτη και έγινε με επιβάρυνση του δη-
μοσίου χρέους κατά 5,4 δις ενώ αντλήθηκαν  και  5,3 δις από 
τους ιδιώτες επενδυτές». 
-Η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών του 
2015  και τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια:  «Το σημαντι-
κότερο στοιχείο  της ανακεφαλαιοποίησης των τραπεζών  του 
2015 τόνισε η κ. Κερασίνα Ραυτοπούλου είναι ότι αυτή η ανα-
κεφαλαιοποίηση συνδέθηκε με τη διαμόρφωση ενός συνολι-
κού πλαισίου διαχείρισης των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
ώστε να αποφευχθεί η ανάγκη νέας ανακεφαλαιοποίησης στο 

μέλλον. Σύμφωνα με την ομιλήτρια:  Ειδικότερα, προβλέφθηκε 
ένα πλέγμα δράσεων, με τη στενή παρακολούθηση των επο-
πτικών αρχών και την ενεργή συμμετοχή των συναρμόδιων 
Υπουργείων, που περιλαμβάνει τα εξής:
• Αξιολόγηση της ικανότητας των τραπεζών στη διευθέτηση 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και συνεχής παρακολού-
θησή τους, μέσω επιχειρησιακών στόχων ανά κατηγορία.
• Ανάληψη δράσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση 
των κοινών πιστούχων και βελτίωση της διαδικασίας εξωδι-
καστικής επίλυσης για τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά 
δάνεια. 
• Βελτιώσεις στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο της πτωχευτικής 
διαδικασίας και αναθεώρηση του Κώδικα Δεοντολογίας, με 
ορισμό κατευθυντηρίων γραμμών αναδιάρθρωσης χρεών για 
ομάδες δανειοληπτών, με βάση σαφή κριτήρια κατηγοριοποί-
ησης δανειακών χαρτοφυλακίων.
• Θεσμοθέτηση πλαισίου αδειοδότησης και λειτουργίας εταιρι-
ών που θα παρέχουν υπηρεσίες διαχείρισης μη εξυπηρετούμε-
νων δανείων ή  θα τους μεταβιβάζονται τα μη εξυπηρετούμενα 
δάνεια.
-Ορατή πλέον μια αισιόδοξη αναπτυξιακή προοπτι-
κή:  Η κ.  Ραυτοπούλου είπε ακόμη ότι «η ελληνική οικονομία 
βρίσκεται σήμερα σε σημείο καμπής και για πρώτη φορά μετά 
από χρόνια, παρά τις δυσκολίες και τους κινδύνους που υπάρ-
χουν και θα συνεχίσουν να υπάρχουν, είναι ορατή πλέον μια 
αισιόδοξη αναπτυξιακή προοπτική. Όλες οι εκτιμήσεις από τους 
διεθνείς οργανισμούς και ανεξάρτητους αναλυτές προσδιορί-
ζουν το ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης της ελληνικής οικονο-
μίας για το 2017 κοντά στο 2%. Είναι θετικό ότι η ένταση με 
την οποία συρρικνώνεται  η τραπεζική χρηματοδότηση προς 
τις μη χρηματοπιστωτικές επιχειρήσεις μετριάστηκε κατά τη 
διάρκεια του 2016 (-0,5%, έναντι -1,4 % το β  ́εξάμηνο του 
2015). Ωστόσο, η αναζωογόνηση της πιστωτικής επέκτασης 
αναμένεται να παραμείνει υποτονική περιορίζοντας τη συμβο-
λή του εγχώριου τραπεζικού τομέα στην οικονομική ανάκαμ-
ψη. Η πρόσφατη απόφαση του Eurogroup που αναφέρεται στη 
βούληση των θεσμών να στηρίξουν τη δημιουργία Εθνικής 
Αναπτυξιακής Τράπεζας ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία 
Εθνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, η οποία θα έχει δημόσιο χα-
ρακτήρα, σημαντικό ρόλο ως μηχανισμός συνεργασίας με δι-
εθνείς χρηματοδοτικούς θεσμούς και ως φορέας σχεδιασμού, 
συντονισμού, προτεραιοποίησης έργων και χρηματοδότησης 
της ελληνικής οικονομίας στο πλαίσιο της Εθνικής Αναπτυξια-
κής Στρατηγικής.  Αυτονόητο ότι δεν θα είναι ανταγωνιστική 
προς το υφιστάμενο τραπεζικό σύστημα, αλλά αντίθετα θα 
διαμορφώνονται πεδία συνεργασίας».

Τι ειπώθηκε στην ημερίδα του ΤΕΕ με θέμα «εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών-αναδιάρθρωση και εξυγίανση επιχειρήσεων στο δρόμο της ανάπτυξης»
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O Πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
Κωνσταντίνος Κόλλιας, κατά τη διάρκεια της ομιλίας 
του αναφέρθηκε στον κλάδο των μηχανικών, που –
όπως είπε- έχει νιώσει για τα καλά τις επιπτώσεις της 
κρίσης της τελευταίας 7ετίας και βιώνει ακόμα περισ-
σότερα από φέτος μετά και το μέτρο των υπέρογκων 
ασφαλιστικών εισφορών για τον ΕΦΚΑ.  «Αυτό σημαίνει 
μια οξύμωρη εικόνα αφενός μείωσης του τζίρου, αφε-
τέρου αύξησης φορολογικών επιβαρύνσεων, αύξησης 
ασφαλιστικών εισφορών και κατά συνέπεια καθυστέ-
ρηση στην πληρωμή των χρεών προς τράπεζες και δη-
μόσιο, τόνισε. Πολύ απλά, δηλαδή, σημαίνει διόγκωση 
των μη εξυπηρετούμενων υποχρεώσεων προς κάθε 
κατεύθυνση. 
Για αυτό και εμείς πριν από 2 περίπου χρόνια, ως Οι-
κονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδος μιλήσαμε για μια 
ενιαία αντιμετώπιση όλων αυτών των υποχρεώσεων 
βλέποντας την ανάγκη οι πολίτες αλλά κυρίως οι επιχει-
ρήσεις να βάλουν σε ένα καλάθι όλες τις οφειλές τους 
προς τις τράπεζες, εφορία και ασφαλιστικά ταμεία.  Και 
τα χρέη αυτά να αποπληρωθούν με μία συνολική ρύθ-
μιση η οποία να έχει διπλό σκοπό. Και το ποσό να είναι 
ρεαλιστικό για τα δεδομένα κάθε επιχείρησης, ώστε να 
μπορεί να είναι συνεπής στην αποπληρωμή των δόσε-
ων. Και η ρύθμιση να είναι τέτοια που να μην θίγει τα 
συμφέροντα του Δημοσίου και των τραπεζών ώστε να 
διασφαλίζεται και η εισπραξιμότητα των τελικώς συμ-
φωνηθέντων χρεών. 
Διότι, θέλουμε η οποιαδήποτε παρέμβαση προς αυτή 
τη κατεύθυνση να έχει τον οφειλέτη στο επίκεντρο και 
να φέρνει διαδικασίες που να είναι όσο το δυνατόν πιο 
απλές σε ότι αφορά τη ρύθμιση των οφειλών εκείνων 
των επιχειρήσεων που έχουν προοπτικές, αλλά δυσκο-
λεύονται να είναι συνεπείς στις κάθε είδους υποχρεώ-
σεις τους.  Διότι το βασικό ζητούμενο είναι οι βιώσιμες 
επιχειρήσεις να εξυγιάνουν τα οικονομικά τους και οι 
τράπεζες από την άλλη μεριά να καθαρίσουν τα χαρ-
τοφυλάκια τους. Έτσι και τα πιστωτικά ιδρύματα θα 
μπορέσουν να επιστρέψουν στο να επιτελέσουν την βα-
σική τους λειτουργία δηλαδή, που δεν είναι άλλη από 
την χορήγηση ρευστότητας μέσω δανεισμού στο υγιές 
επιχειρείν. Και οι βιώσιμες επιχειρήσεις θα μπουν σε μια 
διαδικασία απόλυτης εξυπηρετήσιμης αποπληρωμής 
των οφειλών τους ώστε στη συνέχεια να εκμεταλλευ-
θούν τη δανειοδότηση που μπορούν να τους παρέχουν 

οι τράπεζες για να αρχίσουν και πάλι να αναπτύσ-
σονται, να επενδύουν και να δημιουργούν δουλειές 
έχοντας διασφαλίσει όμως και τις υφιστάμενες θέσεις 
απασχόλησης».  Και ακόμη ο κ. Κόλλιας υπογράμμισε: 
«Είναι αυτός ο νόμος αποτελεσματικός για όλους; Δυ-
στυχώς όχι. Τα όσα προβλέπονται δημιουργούν αρκετά 
προβλήματα. Ελπίζω όχι περισσότερα από αυτά που 
επιχειρούν να λύσουν. Για δυο βασικούς λόγους. Το 
πρώτο ακούστηκε και από τον Πρόεδρο του ΤΕΕ. Το 
βασικότερο είναι το γεγονός ότι οι ελεύθεροι επαγγελ-
ματίες μένουν έξω από την διαδικασία εξωδικαστικού 
μηχανισμού σε ότι αφορά τα χρέη τους προς τις Τρά-
πεζες και τους προμηθευτές.  Ευτυχώς καταφέραμε, 
έστω και την τελευταία στιγμή να μπουν σε ότι αφορά 
τα χρέη τους προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, απο-
τέλεσμα αυτού να κινδυνεύει η επιβίωση εκατοντάδων 
χιλιάδων ελευθέρων επαγγελματιών, οφειλετών δηλα-
δή, μετά και την χαριστική βολή που τους δόθηκε, με 
το τελευταίο ασφαλιστικό και την κατακόρυφη αύξηση 
των ασφαλιστικών εισφορών τις οποίες πλέον καλού-
νται να πληρώσουν. 
Δεύτερον. Οι διαδικασίες που απαιτούνται για την 
ολοκλήρωση της αίτησης υπαγωγής και της τελικής 
έγκρισης, αν αυτή προκύψει, είναι πολλές. Πολλές που 
οδηγούν σε σημαντικές καθυστερήσεις και καθιστούν 
ακριβή, ελπίζω όχι και απαγορευτική, την όποια κίνηση 
προς αυτή την κατεύθυνση. 
Υπάρχουν και πλήθος άλλων προβλημάτων, όμως πρέ-
πει να πούμε ότι το μέτρο είναι προς τη σωστή κατεύ-
θυνση. Είναι αυτό που ζητούσαμε πολύ καιρό σε σχέση 
με τις οφειλές.  Η αρχή τουλάχιστον έγινε, ελπίζω να 
αντιμετωπιστούν τα προβλήματα, ελπίζω σε δεύτερο 
χρόνο να μπορούν να ενταχθούν και οι ελεύθεροι επαγ-
γελματίες εφόσον κυλήσει λίγο η διαδικασία. Ελπίζω 
σε δεύτερο χρόνο να μπορούν να μπουν και οι οφει-
λές κάτω των 20.000 ευρώ, γιατί υπάρχουν και τέτοιοι 
οφειλέτες». 
-Ο μηχανισμός της διαμεσολάβησης:  Στη συ-
νέχεια ο κ. Κόλλιας αναφέρθηκε στον μηχανισμό της 
διαμεσολάβησης σημειώνοντας αναλυτικά ότι: «Όλοι 
γνωρίζουμε –είπε- τι σημαντικό κόστος έχει για τους 
εμπλεκόμενους η καθυστέρηση στη διαδικασία λήψης 
τελεσίδικων αποφάσεων από τα δικαστήρια, πέραν του 
γεγονότος ότι άλλοι, δηλαδή ο εκάστοτε δικαστής και 
όχι οι εμπλεκόμενοι, αποφασίζουν για τη λύση της εκά-

στοτε διαφοράς. 
Για αυτό και εμείς ως Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελ-
λάδος, όπως και το ΤΕΕ, όπως και πολλοί άλλοι φορείς, 
ενταχθήκαμε με μεγάλη χαρά στο εταιρικό σχήμα του 
Οργανισμού Προώθησης Εναλλακτικών Μεθόδων Επί-
λυσης Διαφορών. Το θεωρούμε μάλιστα ιδιαίτερη τιμή 
και έχουμε δεσμευτεί για το αυτονόητο και ήδη το κά-
νουμε. Δηλαδή, το καλύτερο δυνατό ώστε να συμβάλ-
λουμε στην ακόμα αποτελεσματικότερη λειτουργία του 
ΟΠΕΜΕΔ, στον τομέα, δηλαδή, αυτόν της διαμεσολά-
βησης με γνώμονα πάντα τη διευκόλυνση πολιτών και 
επιχειρήσεων στην επίλυση των μεταξύ τους διαφορών 
με το χαμηλότερο δυνατό κόστος και στο συντομότερο 
χρονικό διάστημα.
Η συγκυρία, μάλιστα, είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα 
επίσης για δύο λόγους. Πρώτον, λόγω της εφαρμογής, 
πλέον του νέου νόμου για τον εξωδικαστικό μηχανισμό 
και δεύτερον λόγω του γεγονότος ότι μέχρι σήμερα ο 
θεσμός δεν έχει προωθηθεί όσο θα θέλαμε.  Διάβαζα 
πρόσφατα μία έρευνα των διαμεσολαβητών η οποία 
δείχνει ότι το 92% εξ αυτών, δηλαδή 9 στους 10, έχουν 
λύσει μόλις 25 υποθέσεις σε 4 χρόνια από τη στιγμή 
που δόθηκαν δηλαδή οι πρώτες διαπιστεύσεις από το 
Υπουργείο δικαιοσύνης. 
Επιπλέον, 6 στους 10 νομικούς δεν γνωρίζουν καν την 
διαδικασία διαμεσολάβησης. Στο σύνολο των πολιτών 
η αναλογία αυτή αυξάνεται και γίνεται 8 στους 10, για 
αυτό και αναλαμβάνουμε δράση και σε αυτό το επί-
πεδο, πέραν του εξωδικαστικού, σε συνεργασία, μία 
θεσμική δηλαδή συμμαχία με τον ΟΠΕΜΕΔ.  Γιατί στο 
τέλος της ημέρας αυτό που οφείλουμε όλοι να κάνουμε 
είναι να διευκολύνουμε τόσο όσους δραστηριοποιού-
νται επιχειρηματικά στη χώρα, φυσικά και νομικά πρό-
σωπα όσο και όσους θέλουν να επενδύσουν, να φέρουν 
τα χρήματά τους στη χώρα μας και να δημιουργήσουν 
θέσεις απασχόλησης». 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ: ΝΑ δΙΕΥΚΟΛΥΝΘΟΥΝ ΟΣΟΙ δΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ 
ΕΠΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΣΤΗ χΩΡΑ
Τι ειπώθηκε στην ημερίδα του ΤΕΕ με θέμα «εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών-αναδιάρθρωση και εξυγίανση επιχειρήσεων στο δρόμο της ανάπτυξης»
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χΑΡΟΥΛΑ ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ: «Ο ΝΕΟΣ ΝΟΜΟΣ  χΡΗΣΙΜΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ, ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ χΡΗΣΕΩΝ»

Η Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών 
Χαρούλα Απαλαγάκη, τόνισε κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας της ότι «έχουμε ένα καινούριο εργαλείο πολ-
λαπλών χρήσεων και περισσότερων αποστολών. Από 
τις 3 Αυγούστου θα πρέπει να μας είναι σαφές ότι θα 
εφαρμόσουμε ένα καινούριο  πλαίσιο άγνωστο μέχρι 
σήμερα στην ελληνική νομική αλλά και οικονομική 
πραγματικότητα και επομένως οφείλουμε να δημι-
ουργήσουμε ο καθένας, ανάλογα με το ρόλο και την 
αποστολή του, όλες τις προϋποθέσεις για να επιτύχει 
και να μην τον υπονομεύσουμε. Αυτό ανεξάρτητα αν 
πρόκειται για τράπεζες,  οφειλέτες, επιχειρήσεις, φυ-
σικά πρόσωπα, συμβούλους οικονομικούς, νομικούς, 
θα πρέπει προηγουμένως,  πριν ενδεχομένως πούμε αν 
πέτυχε ή δεν πέτυχε ο νόμος, ο κάθε ένας να έχει κάνει 
ό,τι μπορεί». 
Και απάντησε στα ερωτήματα: Ποιος υπάγεται στο 
νόμο; Πότε υπάγεται στο νόμο; Με ποιους όρους θα 
υπαχθεί στο νόμο; Πώς; Τι προσδοκία πρέπει να έχει 
και ποιο θα είναι το δια ταύτα της συμμετοχής του; 
«Ποιος; Άλλο είναι τα νομικά πρόσωπα, άλλο είναι τα 
φυσικά πρόσωπα. Τα φυσικά πρόσωπα χρειάζονται 
μια πιο εξατομικευμένη προστασία και για το λόγο 
αυτό, είναι χαρακτηριστικό ότι στο ξεκίνημα της κρί-
σης το 2010 θεσπίστηκε ο νόμος 3869/2010 για τα 
υπερχρεωμένα νοικοκυριά. Τα φυσικά πρόσωπα λοι-
πόν τα οποία θέλουν απλώς να απαλλαγούν από τη θη-
λιά των χρεών τους και να μπορούν να λειτουργήσουν 
τα νοικοκυριά τους, έχουν την προστασία ενός συγκε-
κριμένου νόμου.  Προηγήθηκαν χρονικά. Έπρεπε να 
κάνουμε κάτι ανάλογο και για τα νομικά πρόσωπα. Τα 
νομικά πρόσωπα δεν είναι κάτι απρόσωπο και αφηρη-
μένο, είναι κατά κανόνα μικρές, μεσαίες και σπανιότε-
ρα για τα ελληνικά δεδομένα, μεγάλες επιχειρήσεις, οι 
οποίες δημιουργούν και προσφέρουν πολύ σημαντικές 
θέσεις εργασίας, άρα είναι πολύ λογικό να έχουν και 
αυτοί τη δική τους διαδικασία. Την είχαν μέχρι το νόμο 
4469, με τις γνωστές πτωχευτικές, προ πτωχευτικές 
και λοιπές διαδικασίες. Προσπάθησε αντίστοιχη λύση 
να τους δώσει και ο νόμος 4307/2014, ο γνωστός ως 
νόμος Δένδια. Αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση ότι 
ο νόμος αυτός δεν λειτούργησε. Βεβαίως δεν λειτούρ-
γησε. Είχε ένα βασικό μειονέκτημα. Ποιο ήταν το βα-
σικό μειονέκτημα του συγκεκριμένου νόμου;  Ότι δεν 
αντιμετώπιζε τον υπόχρεο, οφειλέτη ως μία οικονομι-
κή ενότητα και μοναδικότητα, ο οποίος δεν μπορούσε 
παράλληλα για να ρυθμίσει τα χρέη του, μία μέρα να 
πηγαίνει στην Τράπεζα, μία άλλη μέρα να πηγαίνει 
στον ΕΦΚΑ, στον σήμερα ΕΦΚΑ, τότε ασφαλιστικό ορ-

γανισμό και μία τρίτη μέρα στο δημόσιο και να ακούει 
από τον κάθε ένα χωριστά διαφορετικές προϋποθέσεις. 
Αυτή ακριβώς την πολυφωνία, αυτήν την πολυδιά-
σπαση προσπαθεί να αναιρέσει ο καινούριος νόμος. 
Το γεγονός και μόνο ότι θα έχουμε μία καθολικότητα, 
μια διαδικασία όπου όλοι οι δανειστές θα μιλάνε ταυ-
τόχρονα μέσω της εξαιρετικής πλατφόρμας που έχει 
δημιουργήσει ο ειδικός γραμματέας,  είναι μία πρώτη 
μεγάλη κατάκτηση και μία θα έλεγα ρηξικέλευθη πρα-
κτική σε αυτά που ξέραμε μέχρι σήμερα. Έτσι λοιπόν 
θεωρώ ότι έχω δώσει μία αιτιολογία για ποιο λόγο 
πολλοί ελεύθεροι επαγγελματίες δεν μπορούν να υπα-
χθούν στο νόμο. Δεν μπορούν να υπαχθούν στο νόμο, 
διότι στο πρόσωπό τους δεν συντρέχουν οι προϋποθέ-
σεις εκείνες για να εφαρμοστεί ο νόμος. Είναι μία ακα-
τάλληλη διαδικασία. Αν τώρα μελλοντικά για αυτή τη 
συγκεκριμένη κατηγορία ελεύθερων επαγγελματιών 
υπάρξει ένα άλλο παρεμφερές νομοθέτημα, είναι ένα 
ζήτημα διαφορετικό. Οι συγκεκριμένοι ωστόσο ελεύ-
θεροι επαγγελματίες, μπορούν ειδικά να διαχειριστούν 
τα χρέη τους προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς 
και προς το δημόσιο, χρησιμοποιώντας τα αντίστοιχα 
χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου νόμου, όπως επί-
σης μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις μία επιχείρηση η 
οποία χρωστά μόνο στην Τράπεζα, να απευθυνθεί και 
πάλι στην πλατφόρμα». 
Και η κ. Απαλαγάκη συνέχισε: Πότε θα αποφασίσουμε 
αν θα μπούμε ή όχι στο νόμο; Από τις 3 Αυγούστου μέ-
χρι και τις 31/12/2018. Για όσες αιτήσεις λοιπόν υπο-
βληθούν προς το τέλος, προς το Δεκέμβριο του 2018, 
καταλαβαίνουμε ότι όλη η επεξεργασία και η διαδικα-
σία θα πάει μέχρι τον Ιούνιο του 2019, άρα θα πρέπει 
να είναι σαφές σε όλους, ότι τα επόμενα δύο χρόνια, 
σε αυτό που λέμε , διαχείριση συνολική των χρεών, 
θα ζήσουμε με το εξωδικαστικό μηχανισμό. Οι πράξη 
θα μας αποδείξει αν έχουμε καλύψει ήδη το 70% και 
αν μας μένει ένα υπόλοιπο.  Πολλοί θα αναρωτηθείτε 
«Είμαι επιχειρηματίας, αλλά έχω και ατομικές οφειλές. 
Μπορώ να χρησιμοποιήσω τον νόμο;». Εδώ θα πρέπει 
να ξεχωρίσει κανείς αν έχουμε επιχείρηση ατομική ή 
νομικό πρόσωπο.  Με βεβαιότητα, ένα νομικό πρόσω-
πο δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αξιοποιήσει τον 
νόμο, γιατί είναι πέρα από την φιλοσοφία του, γιατί 
αυτό το πρόσωπο δεν έχει την πτωχευτική ικανότητα, 
σ’ ό,τι αφορά τις ατομικές οφειλές του». Και συμπλη-
ρώνοντας είπε:
«Με ποιους όρους μπορώ να υπαχθώ στον εξωδι-
καστικό; Θα αφορά όσους είχαν ληξιπρόθεσμα, από 
οποιαδήποτε αιτία, στις 31/12/2016, ώστε να μην 

ωφεληθούν εκείνοι οι οποίοι άφησαν εσκεμμένα να 
δημιουργηθούν νέες οφειλές, ή ανέλαβαν νέες υπο-
χρεώσεις μέσα στο 2017, υπολογίζοντας ότι κι αυτές 
θα έχουν ευνοϊκή μεταχείριση.
Πρέπει, αυτές οι επιχειρήσεις να αποδείξουν ότι έχουν 
ένα σχετικά καλό παρελθόν, αλλά και ένα ελπιδοφόρο 
μέλλον. Αυτό ήθελε ο νόμος. Το καλό τους παρελθόν το 
αποδεικνύει καθιερώνοντας τον όρο «επιλεξιμότητα», 
που σημαίνει σε ποιους θα επιτρέψω να μπουν στον 
νόμο. 
Και νομίζω εύλογα θεωρεί ότι θα το επιτρέψει σ’ αυ-
τούς που έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα. Σ’ 
αυτούς, δηλαδή, οι οποίοι πραγματικά συμμετέχουν 
στην οικονομική ζωή του τόπου. Και συγχρόνως σε 
ένα από τα τρία χρόνια εμφάνισαν μία καθαρή χρήση. 
Φυσικά, καθώς ο νόμος θα ισχύσει μέχρι την 
31/12/2018 υπάρχει μπροστά μας ενάμισης ακόμα, 
κάποιοι μήνες βελτίωσης αταξιών, παραλήψεων ή και 
ακόμα και ατυχίας του παρελθόντος, ώστε να διευρύ-
νει κανείς τον κύκλο των ανθρώπων, τα οποία μπο-
ρούν να υπαχθούν.
Διαφορετικό από το θέμα της επιλεξιμότητας, είναι 
αυτό που λέμε, «βιωσιμότητα». Η βιωσιμότητα θα 
ελέγχεται στο πλαίσιο της διαδικασίας. Θα την εξετά-
ζουν οι δανειστές, θα τη δηλώνει και ο ίδιος ο οφειλέ-
της. Μπορεί να μπει στην εικόνα ειδικά για τις μεγάλες 
επιχειρήσεις και ο εμπειρογνώμονας ο οποίος θα κρίνει 
με έναν αντικειμενικό τρόπο έναντι όλων τη βιωσιμό-
τητα της επιχείρησης, της μεγάλης επιχείρησης.  
Και ποια είναι η μεγάλη επιχείρηση;  Χρέη πάνω από 
2.000.000 ή κύκλος εργασιών πάνω από 2.500.000. 
Και θα δίνει σταθερότητα και προοπτική στη ρύθμιση 
που θα γίνει. 
Όπως προκύπτει από το νόμο, τα χρονικά όρια εξυ-
πηρέτησης της ρυθμίσεως ακόμα και για το αυστηρό 
δημόσιο είναι γενναιόδωρα, μπορούν να φτάσουν μέ-
χρι 120 μήνες αρκεί να υπάρχει μια ελάχιστη καταβολή 
και ως εκ τούτου θα πρέπει να κάνουμε την ώρα που 
ο οφειλέτης υποβάλει την αίτηση ή την ώρα που οι 
δανειστές θα την αξιολογήσουν, θα πρέπει να κάνουμε 
μια προβολή στο μέλλον. 

Τι ειπώθηκε στην ημερίδα του ΤΕΕ με θέμα «εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών-αναδιάρθρωση και εξυγίανση επιχειρήσεων στο δρόμο της ανάπτυξης»
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Ο Αναπληρωτής Δ/νων Σύμβουλος & Εκτελεστικό Μέλος 
του Δ.Σ. της EUROBANK, Θεόδωρος Καλαντώνης, επε-
σήμανε κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πως σήμερα τα 
κόκκινα δάνεια είναι το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για το 
ελληνικό τραπεζικό σύστημα. Το ύψος των καθυστερήσεων 
ξεπερνά οριακά το 50%.  «Δεν υπάρχει προηγούμενο στον 
δυτικό κόσμο, τουλάχιστον, όπου ένα τραπεζικό σύστημα 
να έχει τόσο υψηλό δείκτη καθυστερήσεων και να μπορεί 
να λειτουργήσει με τόσο υψηλό δείκτη καθυστερήσεων», 
είπε και συνέχισε:  «Το σύνολο των προβληματικών δανεί-
ων είναι 110 δισεκατομμύρια ευρώ, μέσα από ένα σύνολο 
συνολικών δανείων της τάξεως των 220 δισεκατομμυρίων 
ευρώ.  Αν το δει κάποιος σαν ποσοστό του ΑΕΠ είναι το 60% 
του ΑΕΠ της χώρας, όταν η Ιταλία, η οποία έχει και αυτή 
ένα σημαντικό μεγάλο πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια, το 
αντίστοιχο ποσοστό πέφτει στο 17%, και μόνο οι Κύπριοι, 
μπορούν να μας ανταγωνιστούν διότι και αυτοί παρουσιά-
ζουν ένα αντίστοιχα πολύ υψηλό ποσοστό προβληματικών 
δανείων.  Εμείς σαν τράπεζες, σαν διοικήσεις έχουμε ανα-

λάβει έναντι του Ευρωπαίου επόπτη, του Έλληνα επόπτη, 
των μετόχων μας, των δανειοληπτών οι οποίοι όλα αυτά 
τα χρόνια συνεχίζουν και πληρώνουν τις υποχρεώσεις 
τους, γιατί υπάρχει και ένα 50% που πληρώνει, και έναντι 
των καταθετών μας, έχουμε υποχρέωση και έχουμε λάβει 
ισχυρές δεσμεύσεις προκειμένου να μειώσουμε το στοκ των 
προβληματικών δανείων κατά 40%.  Ο στόχος αυτός είναι 
ιδιαίτερα φιλόδοξος, δεν έχει υπάρξει προηγούμενο άλλης 
χώρας που να μπορέσει να έχει μειώσει τόσο γρήγορα το 
στοκ των προβληματικών δανείων».  Και στη συνέχεια τό-
νισε:  «Αυτό που φέρνει ο εξωδικαστικός είναι ότι για πρώτη 
φορά θα επιχειρηθεί μία συνολική ρύθμιση των χρεών μίας 
επιχείρησης, και όταν λέω συνολικής εννοώ τα χρέη προς 
το τραπεζικό σύστημα, τα χρέη προς το δημόσιο, εφορία 
και ασφαλιστικά ταμεία και τα χρέη προς τρίτους. Το διακύ-
βευμα, το εγχείρημα είναι πολύ μεγάλο.  Γίνεται μία μεγάλη 
προσπάθεια εδώ και 2 – 3 μήνες των ελληνικών τραπεζών, 
αλλά και του ελληνικού δημοσίου και συνεργαζόμαστε 
δημόσιο και τράπεζες μαζί, προκειμένου να στήσουμε την 

απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή ,την περίφημη πλατ-
φόρμα του εξωδικαστικού, η οποία μπορεί να είναι μία λέξη, 
αλλά είναι μία εξαιρετικά περίπλοκη διαδικασία, αν σκεφτεί 
κανείς ότι στην ουσία μιλάμε για ένα διαδικτυακό σύστημα 
το οποίο θα διασυνδέσει όλους τους stay holders, τους δα-
νειολήπτες, τις τράπεζες, το δημόσιο, διαμεσολαβητές, εκτι-
μητές και τα λοιπά και τα λοιπά».  «Σαν τραπεζικό σύστημα, 
συνολικά, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περπατήσει 
αυτός ο νόμος. Είμαστε, θα έλεγα, πολύ έτοιμοι. Μεταξύ των 
άλλων έχουμε δημιουργήσει κι ένα ειδικό back office, σε 
επίπεδο Τειρεσίας, της Τειρεσίας, της τάξεως των 60 με 100 
ατόμων, προκειμένου να υποδεχθούμε τις αιτήσεις που θα 
έρθουν, σε μια προσπάθεια να υπάρξει γρήγορη και ταχεία 
διαχείριση των υποθέσεων αυτών.  Ακριβώς διότι, είναι μία 
ακόμα μεγάλη ευκαιρία που μας δίνεται, να πετύχουμε τον 
βασικό στόχο, για εμάς και για την ελληνική οικονομία», είπε 
καταλήγοντας.

Συνέχεια από τη σελ 8

Η Γεν. Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χα-
ρούλα Απαλαγάκη, σημείωσε ακόμη, κατά την ομιλία της 
στην Ημερίδα του ΤΕΕ, ότι  ι σε κάθε περίπτωση η ίδια η 
επιχείρηση, ο ίδιος ο οφειλέτης που κατά κάποιο τρόπο θα 
σταθμίσεις τις δυνάμεις του, θα αυτοαξιολογηθεί και θα 
επιλέξει εάν έχει όλες εκείνες τις προϋποθέσεις που θα του 
επιτρέψουν να πατήσει το enter στην ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα και να προχωρήσει η διαδικασία. Άρα επιλεξιμότη-
τα, βιωσιμότητα, δυο λέξεις κλειδιά». 
«Πώς;  Διαπιστώνω ότι όλοι οι φορείς έχουν αγκαλιάσει 
και θέλουν να προωθήσουν την εκτός δικαστηρίων επί-
λυσης της διαφοράς, άρα με πολύ μεγάλη ικανοποίηση 
διαβάζουμε στο νόμο και έγινε και η κλήρωσή τους ότι 
όλος αυτός ο συντονισμός θα γίνεται από το διαμεσολα-
βητή, τόνισε. Οι διαμεσολαβητές είναι κατά κύριο λόγο 
δικηγόροι αλλά βεβαίως και πάρα πολλοί οικονομολόγοι 
και βλέπετε ότι όλα τα επιμελητήρια έχουν δημιουργήσει 
κοινές υποδομές.  Το περιεχόμενο της αιτήσεως που θα 
υποβάλει ο οφειλέτης και έτσι θα ξεκινήσει η διαδικασία 
πρέπει να είναι πλήρες και ειλικρινές. Δεν θα συζητήσουμε 
θέματα γιατί να πω τι καταθέσεις έχω, γιατί να πω τι υπο-
χρεώσεις έχω, γιατί να πω τι ακίνητα έχω. Όποιος θέλει να 
είναι ένας fair player σε μια διαδικασία είναι ελεύθερος να 

πάει. Όποιος δεν θέλει μπορεί να μείνει εκτός διαδικασίας 
οπότε θα έχουμε διαφορετική διαδικασία για την ικανο-
ποίηση των οφειλών.
Γιατί να πάω στον εξωδικαστικό θα αναρωτηθεί κάποιος. 
Τι πρέπει να προσδοκώ;  Αυτό που πρέπει να προσδοκά 
κανείς συμμετέχοντας στον εξωδικαστικό είναι τα ακό-
λουθα.  Πρώτον, ότι θα έχει απέναντί του όλους τους 
δανειστές οι οποίοι θα πρέπει και εκείνοι με σοβαρότητα 
να δουν ποιες είναι οι αντικειμενικές ικανότητες του συ-
γκεκριμένου να πληρώνει άρα να μην κάνουν ούτε το 
δημόσιο, ούτε οι τράπεζες, ούτε οποιοσδήποτε άλλος μια 
ρύθμιση έτσι μόνο και μόνο για να μην έχω τη δανειακή 
σύμβαση σε καθυστέρηση ή για να λέω ότι αυξάνονται 
τα δημόσια έσοδα. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο μεγάλο 
όφελος. Η δυνατότητα να μιλάει μαζί τους σε μια κοινή 
πλατφόρμα.  Το δεύτερο, ότι αυτό το οποίο θα κληθεί να 
καταβάλει στο πλαίσιο της ρύθμισης θα ανταποκρίνεται 
στις προοπτικές του, στις δυνατότητες του, στην περιουσία 
του. Και, βεβαίως, κανένας δε θα πρέπει να προσδοκά ότι 
θα μπει σε αυτή τη διαδικασία και θα βγει πλουσιότερος, 
με την έννοια ότι θα διατηρήσει όλα του τα περιουσιακά 
στοιχεία αλλά θα έχει απαλλαγεί από τα χρέη του. Ο νόμος, 
προφανώς, δε θέλει να καθιερώσει μια σεισάχθεια που 
δε μπορεί να την σηκώσει η οικονομία ούτως ή άλλως».  
«Έχουμε μία γρήγορη διαδικασία που θα μας δώσει μια 

ρύθμιση, μια συμφωνία με όλους που θα ισχύει αμέ-
σως», είπε μεταξύ άλλων και καταλήγοντας αναφέρθηκε 
συνοπτικά στις αρετές του νόμου: Τη συλλογικότητα. Το 
βλέπουμε και στις εκδηλώσεις. Την καθολικότητα. Την 
ειλικρίνεια και την προοπτική. 

ΘΕΟδΩΡΟΣ ΚΑΛΑΝΤΩΝΗΣ:  «ΤΑ ΚΟΚΚΙΝΑ δΑΝΕΙΑ, ΤΟ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ΕΝΑ ΠΡΟβΛΗΜΑ ΓΙΑ 
ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΡΑΠΕζΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ»

χΑΡΟΥΛΑ ΑΠΑΛΑΓΑΚΗ: ΚΛΕΙδΙΑ Η ΕΠΙΛΕξΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ Η βΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΑΘΕ 
ΕΠΙχΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑξΗ ΣΤΗ ΝΕΑ δΙΑδΙΚΑΣΙΑ

Τι ειπώθηκε στην ημερίδα του ΤΕΕ με θέμα «εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών-αναδιάρθρωση και εξυγίανση επιχειρήσεων στο δρόμο της ανάπτυξης»
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Ο Γεν. Γραμματέας ΟΠΕΜΕΔ, δικηγόρος Νικόλαος Κα-
νελλόπουλος είπε μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του, ότι «ο ΟΠΕΜΕΔ ιδρύθηκε πριν από δύο 
χρόνια και είναι η επιθυμία όλων των κοινωνικών 
εταίρων και θεσμικών φορέων να δημιουργήσουν μια 
θεσμική συμμαχία για την προώθηση όλων των εναλ-
λακτικών μορφών επίλυσης διαφορών και βεβαίως 
της διαμεσολάβησης.
Μέσα στους μηχανισμούς που αναπτύσσονται στη 
μεγάλη εικόνα των εξωδικαστικών μηχανισμών είναι 
και ο συγκεκριμένος νόμος, ο 4469/17 και αφορά την 
εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών. Είναι και μια πρώτη 
μεγάλη ευκαιρία να δοκιμάσουμε στην πράξη τέτοιες 
μορφές εναλλακτικής επίλυσης διαφορών. 
Βεβαίως ενώ εξάρουμε και επικροτούμε την ψήφιση 
του νόμου, είναι γνωστό, το είχαμε τονίσει και στη δια-
δικασία στη Βουλή κατά την εξέταση φορέων όχι μόνο 
ο ΟΠΕΜΕΔ αλλά και όλοι η εταίροι του ΟΠΕΜΕΔ που 
συμμετείχαν στην εξέταση των φορέων, θέσανε και τις 
επιφυλάξεις. 
Πάρα πολλές αναφορές για έντονη γραφειοκρατι-
κοποίηση των διαδικασιών, πάρα πολλά διοικητικά 
εμπόδια.  Βεβαίως υπάρχουν δυο οπτικές γωνίες. Αυτή 
της αγοράς η οποία κάτω από τις συμπληγάδες πέτρες 
των τελευταίων χρόνων, της ανεργίας, της μείωσης 
της αποτελεσματικότητας της αγοράς βιώνει μια κα-
τάσταση θα λέγαμε μια ζόμπι κατάσταση, έναν φαύλο 
κύκλο φθοράς που φοβόμαστε ότι για πάρα πολλές 
εταιρίες μπορεί να οδηγήσει σε έναν αμετάκλητο αφα-
νισμό. 
Εκεί λοιπόν ο εξωδικαστικός μηχανισμός είχε μια 
πρώτη ευκαιρία προκειμένου να δοθεί η δυνατότητα 
σε αυτές τις εταιρίες να αναβιώσουν, να παίξουν τον 
καθοριστικό τους ρόλο στην παραγωγική διαδικασία 
αλλά συγχρόνως να εξασφαλίσουν θέσεις εργασίας 
αλλά και τη σχέση με τους προμηθευτές. Δηλαδή μια 
πολλαπλή εικόνα που έχει στη βάση της την ανάπτυξη. 
Και βεβαίως, μια άλλη οπτική γωνία η οποία ήθελε να 
ελεγχθεί διοικητικά, να μην έχουμε προβλήματα συσ-
σώρευσης πάρα πολλών υποθέσεων, κατανοητή αυτή 
η οπτική γωνία αλλά βεβαίως να εξασφαλίσει όσο το 
δυνατόν τις μεγάλες υποθήκες που δημιουργούν με-
γάλες επιχειρήσεις και μεγάλοι παραγωγικοί φορείς».
«Εδώ ο ΟΠΕΜΕΔ παίζει ένα ρόλο εξισορροπητικό, 

διαμεσολαβητικό, ώστε να μπορέσουμε να ικανοποι-
ήσουμε όλα τα αποτελέσματα, δήλωσε ο κ. Κανελλό-
πουλος. Πράγματι ο νόμος να λειτουργήσει ως δεύτερη 
ευκαιρία, ένα fresh restart προκειμένου η εταιρία να 
μπορέσει να αναβιώσει, να βγει από αυτό το καθεστώς 
αφάνειας, την αναποτελεσματική διαδικασία, και να 
προσδοκά μέσα από τη ρύθμιση των οφειλών μια νέα 
αρχή και ένα ιδιαίτερο ρόλο στην οικονομία. 
Αλλά συγχρόνως και οι τράπεζες να εξασφαλίσουν την 
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο ρύθμιση των οφειλών 
έτσι να μειωθεί το πρόβλημα των NPLs, των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων στο βαθμό που έχει πάρει, όπως 
αναφέρθηκε προηγουμένως, από τους προηγούμε-
νους ομιλητές, έχει πάρει διαστάσεις, πραγματικά, ενός 
μεγάλου κινδύνου. Να αναφέρεται ότι πάνω από το 
50% είναι μη εξυπηρετούμενα δάνεια, καταλαβαίνετε 
ότι αυτή ουσιαστικά είναι μια βραδυφλεγής βόμβα την 
οποία πρέπει να εξουδετερώσουμε στη βάση της. 
Αν θέλουμε πραγματικά να μιλάμε για μια νέα πορεία, 
μια αναπτυξιακή πορεία για την ελληνική οικονομία. 
Πρέπει να λυθεί το ζήτημα στον πυρήνα του. 
Και βεβαίως, ανάμεσα σε αυτή τη συμπιεζόμενη αγορά 
ο μηχανικός, οι τεχνικές εταιρείες, νομίζω ότι έχουν 
υποστεί την βαρύτατη, ίσως περισσότερο από κάθε 
άλλον κλάδο, επίπτωση της οικονομικής αυτής εξέλι-
ξης. Είναι οι πρώτοι που επλήγησαν από την κρίση. 
Υπάρχουν πολυάριθμες επιχειρήσεις αλλά και μεμο-
νωμένοι μηχανικοί που έχουν πραγματική ανάγκη από 
ένα νέο restart».  Και στη συνέχεια τόνισε:  «Ο νόμος, 
φέρνει όλους τους φορείς, τον οφειλέτη, και όλους 
τους πιστωτές απέναντι του σε ένα τραπέζι.  Επίκεντρο, 
αυτής της διαδικασίας πλέον είναι η διαπραγμάτευση. 
Το ότι σήμερα αυτός ο νόμος ουσιαστικά μέσα σε μια 
αίθουσα τοποθετεί τον οφειλέτη με όλους προμηθευ-
τές είναι η μεγάλη υπεραξία. Το τεράστιο βήμα προς 
επίλυση όλων αυτών των προβλημάτων που έχει να 
κάνει με την ρύθμιση των υποχρεώσεων. Και μάλιστα 
όλους αυτούς τους θέτει μέσα από μια διαδικασία, όχι 
de facto, όχι a priori προσδιορισμένη, αλλά το θέτει 
υπό την βασική έννοια της διαπραγμάτευσης. Τράπε-
ζες, Δημόσιο, ασφαλιστικοί οργανισμοί θα διαπραγ-
ματευτούν». «Σαν ΟΜΕΔ στηρίζουμε να πιστοποιηθεί 
το Τεχνικό Επιμελητήριο έτσι ώστε οι μηχανικοί να 
παίξουν τον ρόλο του εκτιμητή των ακινήτων, δήλω-

σε. Θα αλλάξει πάρα πολλά διότι υπό τις νέες αξίες των 
ακινήτων αλλάζουν οι σχέσεις ειδικά με τις Τράπεζες. 
Οι Τράπεζες έχουν εκτιμήσεις ακινήτων μιας άλλης 
εποχής. Δεν θέλω να πω ποσοστά αλλά καταλαβαίνετε 
όλοι ότι αυτά τα ακίνητα έχει μειωθεί πάρα πολύ η αξία 
τους. Σήμερα, λοιπόν, θα έρθει μια νέα εκτίμηση από 
τον εκτιμητή ακινήτων και έτσι θα προσδιορίσει την 
πραγματική, πιστεύουμε, αξία της ακίνητης περιουσίας 
του κάθε οφειλέτη. Βασικό κριτήριο; Η βιωσιμότητα 
της επιχείρησης με ταυτόχρονη ικανοποίηση μέρους 
των απαιτήσεων των πιστωτών. Και αναφέρθηκε 
ακόμη στα στρατηγικά πλεονεκτήματα του νόμου, που 
είναι η αμεσότητα, η εμπιστευτικότητα της διαδικασίας 
και η δεσμευτικότητα των συμφωνιών. «Πρώτη φορά 
δίνεται θεσμικός ρόλος στους διαμεσολαβητές, τους 
πιστοποιημένους διαμεσολαβητές του Υπουργείου 
Δικαιοσύνης, είναι περίπου 1.800 άτομα μεταξύ των 
οποίων και πάρα πολύ μηχανικοί. Και αυτό δείχνει και 
ένα τεράστιο ενδιαφέρον και το Τεχνικό Επιμελητήριο 
εξάλλου και το Οικονομικό Επιμελητήριο έχουν δείξει 
τεράστιο ενδιαφέρον για τη δημιουργία και φορέων 
κατάρτισης για τη διαμεσολάβηση.  Ήδη έχουν μετά 
από κλήρωση που έκανε ο κ. Χουρμούζης και η Γραμ-
ματεία έχουν επιλεγεί οι πρώτοι 320. Ο κ. Κουρμούσης 
έχει δεσμευτεί ότι σε άμεσο χρόνο θα περάσουμε και 
σε νέες κληρώσεις, οι επιλαχόντες θα καλύψουν όλοι 
στο βαθμό που υπάρχει και ζητούμενο. Θα καλύψου-
με όλες τις ανάγκες τις οποίες θα δημιουργηθούν και 
από εκεί και πέρα να  υπάρχουνε, εφεδρεία θα έλεγα 
άλλοι 900 διαμεσολαβητές, οι οποίοι αν χρειαστεί θα 
ενταχθούν και αυτοί σε αυτή τη διαδικασία». Και κατα-
λήγοντας ο κ. Κανελλόπουλος, επεσήμανε: «Όλη αυτή 
η διαδικασία μπορεί να συμβάλει στη διαπαιδαγώγηση 
και στην εκπαίδευση μιας ολόκληρης κοινωνίας επάνω 
στη εξωδικαστική ρύθμιση. Αν τα αποτελέσματα είναι 
θετικά, θα διαπαιδαγωγήσουμε μια ελληνική κοινωνία  
ή και το ελληνικό επιχειρείν σε μια ουσιαστική λειτουρ-
γία και στα θετικά αποτελέσματα της διαμεσολάβησης. 
Το σκοπούμενο αποτέλεσμα είναι η ταχεία και αποτε-
λεσματική διευθέτηση των οφειλών μιας επιχείρησης 
που αντιμετωπίζει προβλήματα, αλλά είναι ζωντανή 
και μπορεί να γίνει ξανά παραγωγική». 

Μετά το πέρας των εισηγήσεων, ακολούθησε ενδιαφέρον διάλογος μεταξύ μηχανικών, δικηγόρων, στελεχών επιχειρήσεων και των ομιλητών. Τα πρακτικά με τις ομιλίες των εισηγη-
τών και το διάλογο που ακολούθησε αναρτώνται στην ιστοσελίδα του ΤΕΕ στη διεύθυνση  www.tee.gr, όπως επίσης  το σχετικό βίντεο στη διεύθυνση: 
http://web.tee.gr/eidisis/parakolouthiste-live-tin-ekdilosi-tou-tee-gia-tin-exodikastiki-rythmisi-ofilon/

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ: «Ο ΝΟΜΟΣ φΕΡΝΕΙ ΤΟΝ ΟφΕΙΛΕΤΗ ΚΑΙ 
ΤΟΥΣ ΠΙΣΤΩΤΕΣ ΣΕ ΕΝΑ ΤΡΑΠΕζΙ»

ΤΟ ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚδΗΛΩΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙδΑ ΤΟΥ ΤΕΕ

Τι ειπώθηκε στην ημερίδα του ΤΕΕ με θέμα «εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών-αναδιάρθρωση και εξυγίανση επιχειρήσεων στο δρόμο της ανάπτυξης»
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Το  Ελληνικό  Τμήμα  Σκυροδέματος  του  ΤΕΕ,  από κοινού  
με  το  Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο  και  σε συνεργα-
σία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου 
(ΕΤΕΚ), διοργανώνουν συνέδριο Σκυροδέματος, στην 
Αθήνα (Ίδρυμα Ευγενίδου), από τις 29 ως τις 31 Μαρτίου 
2018. Στο μεταξύ, εγκρίθηκαν οι πρώτες 130 περιλήψεις 
εργασιών και εκκρεμεί η εξέταση των υπολοίπων. Έως 
ότου τελειώσει η διαδικασία έγκρισης και μετά από σχετι-
κό αίτημα Μελών της Επιστημονικής Επιτροπής μετατίθε-
ται η τελική ημερομηνία υποβολής περιλήψεων 
για τις 25 Ιουλίου 2017, στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
skyrodema@central.tee.gr Το συνέδριο, που πραγματο-
ποιείται τακτικά με πρωτοβουλία του Ελληνικού Τμήμα-
τος Σκυροδέματος του ΤΕΕ  εδώ και 40 χρόνια, απευθύνε-
ται στον Τεχνικό Κόσμο της Χώρας, στη Βιομηχανία, στις 
Εταιρείες Μελετών, Κατασκευών και Εφαρμογών, στα 
Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Δημόσιους Φορείς, 
όπως στις Υπηρεσίες και στους Οργανισμούς που δραστη-
ριοποιούνται στο πεδίο της έρευνας και καινοτομίας όσον 
αφορά στην τεχνολογία του σκυροδέματος, στο σχεδια-
σμό, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων από σκυρόδε-
μα. Το ΕΤΣ του ΤΕΕ είναι ο Εθνικός Εκπρόσωπος (National 
Member Group) της Διεθνούς Ομοσπονδίας Σκυροδέμα-
τος (FIB).  Το Συνέδριο Σκυροδέματος αποτελεί το βήμα, 
από το οποίο παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην έρευνα και 
στην καινοτομία, στη μελέτη και στην κατασκευή έργων 
από σκυρόδεμα, ενώ οι διπλωματούχοι μηχανικοί συν-
θέτουν τις απόψεις τους διεπιστημονικά για την επίλυση 
προβλημάτων και υποστηρίζουν επιστημονικά τη λήψη 
αποφάσεων σε όλους τους τομείς της παραγωγής και της 
διοίκησης. Η Θεματολογία του συνεδρίου είναι: Ανάλυση 
Κατασκευών - Διαστασιολόγηση - Συμπεριφορά Κατα-
σκευών - Αντισεισμικός Σχεδιασμός - Μη Καταστροφικός 
Έλεγχος και Παρακολούθηση της Συμπεριφοράς Υλικών 
και Κατασκευών από Σκυρόδεμα - Ενίσχυση – Επισκευή 
– Συντήρηση - Προκατασκευή  - Σύμμεικτες Κατασκευές 
- Ιστορικά και Παραδοσιακά Κονιάματα και Σκυροδέμα-
τα – Κατασκευές από Τοιχοποιία - Έρευνα και Καινοτομία: 
-  στην Τεχνολογία Σκυροδέματος  και Τσιμέντου -  στην 
Τεχνολογία Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος -  στα Ειδι-
κά Σκυροδέματα -  στα Σύνθετα Υλικά. 

-Παρουσίαση Σημαντικών Έργων: Οι σύγχρονες 
προκλήσεις προδίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα που 
σχετίζονται με τις αειφόρες τεχνολογίες τσιμέντου και 
σκυροδέματος, με την αειφορία των κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα και απαιτούν την συμβολή τους 
στην προστασία του περιβάλλοντος. Επομένως παράλ-
ληλα με την κλασσική θεματολογία, για την οποία όλες 
οι εργασίες είναι ευπρόσδεκτες, περιμένουμε με ενδιαφέ-
ρον εργασίες που θα συμβάλουν στον ιδιαίτερο θεματικό 
χαρακτήρα του συνεδρίου που θα είναι: Οι περιλήψεις 
θα πρέπει να έχουν έκταση μιας σελίδας A4 και με σαφή 
τρόπο να εκφράζουν τον χαρακτήρα και το περιεχόμενο 
των εισηγήσεων.
-Το δικαίωμα συμμετοχής στο συνέδριο διαμορ-
φώνεται ως εξής: 1η Μαΐου 2017 έως 31 Ιανουαρίου 
2018:  20,00 € φοιτητές, 50,00 € νέοι Μηχανικοί, 70,00 € 
παλαιοί Μηχανικοί. 1η Φεβρουαρίου 2018 έως 19 Μαρτί-
ου 2018: 20,00€ φοιτητές, 70,00€ νέοι Μηχανικοί, 90,00 
€ παλαιοί Μηχανικοί. 20 Μαρτίου 2018 έως τη διεξαγωγή 
(πρακτικά είναι οι  εγγραφές εντός του Συνεδριακού χώ-
ρου): 20,00€ φοιτητές, 80,00€ νέοι Μηχανικοί, 100,00 
€ παλαιοί Μηχανικοί. Για κάθε εγκεκριμένη εργασία που 
θα δημοσιευτεί στα πρακτικά του Συνεδρίου, θα υπάρχει 
τουλάχιστον μια πληρωμή πλήρους δικαιώματος συμ-
μετοχής στο Συνέδριο (νέου η παλαιού Μηχανικού) ενός 
εκ των συγγραφέων. Διευκρινίζεται ότι με μια πληρωμή 
δικαιώματος συμμετοχής μπορεί ένας συγγραφέας να κα-
λύψει και να δημοσιεύσει μέχρι δυο εργασίες.
-χορηγοί του Συνεδρίου: Παράλληλα με το Συνέδριο 
και εντός του χώρου διεξαγωγής, θα λειτουργήσει και Έκ-
θεση στην οποία οι Χορηγοί του Συνεδρίου θα εκθέσουν 
τα προϊόντα-υπηρεσίες τους, σύμφωνα με τα παρακάτω: 
1) χορηγία 10.000€ (2 χορηγοί). Λάβαρο στον εξω-
τερικό χώρο του Συνεδριακού Χώρου. 1η Προτεραιότητα 
στην επιλογή της θέσης περιπτέρου και παραχώρηση 
χώρου περιπτέρου 9 τετ. μέτρων. Η κατασκευή και ο 
εξοπλισμός του περιπτέρου βαρύνουν τον χορηγό. Κατα-
χώριση της επωνυμίας και του λογότυπου του χορηγού 
στο πανό του Συνεδρίου με μεγάλα γράμματα. Καταχώ-
ριση της επωνυμίας και του λογότυπου του χορηγού στο 
πρόγραμμα και στο μέσο ψηφιακής αποθήκευσης των ει-
σηγήσεων. 4 δωρεάν συμμετοχές στο Συνέδριο. Link του 
χορηγού στο site του Συνεδρίου. 2) χορηγία 5.000€ 
(3 χορηγοί). 2η Προτεραιότητα στην επιλογή της θέσης 
περιπτέρου και παραχώρηση χώρου περιπτέρου 6 τετ. 

μέτρων. Η κατασκευή και ο εξοπλισμός του περιπτέρου 
βαρύνουν τον χορηγό. Καταχώριση της επωνυμίας και 
του Λογότυπου του χορηγού στο πρόγραμμα και στο  
μέσο ψηφιακής αποθήκευσης των εισηγήσεων. Κατα-
χώριση της επωνυμίας και του λογότυπου του χορηγού 
στο πανό του Συνεδρίου με μεσαία γράμματα. 3 δωρεάν 
συμμετοχές στο Συνέδριο. Link του χορηγού στο site του 
Συνεδρίου. 3) χορηγία 3.000€ (5 χορηγοί) παραχώ-
ρηση χώρου περιπτέρου 3 τετ. μέτρων. Η κατασκευή και 
ο εξοπλισμός του περιπτέρου βαρύνουν τον χορηγό. Κα-
ταχώριση της επωνυμίας και του λογότυπου του χορηγού 
στο πανό του Συνεδρίου με μικρά γράμματα. Καταχώριση 
της επωνυμίας και του Λογότυπου του χορηγού στο πρό-
γραμμα και στο μέσο ψηφιακής αποθήκευσης των ειση-
γήσεων του Συνεδρίου, με μικρά γράμματα. 2 δωρεάν 
συμμετοχές στο Συνέδριο. Link του χορηγού στο site του 
Συνεδρίου. 4) χορηγία 1.000€ (10 χορηγοί) παρα-
χώρηση χώρου περιπτέρου 3 τετ. μέτρων. Η κατασκευή 
και ο εξοπλισμός του περιπτέρου βαρύνουν τον χορηγό.  
5) χορηγίες σε είδος μπλοκ σημειώσεων (500 τεμάχια, 
17Χ24, 50σέλιδο) και μολύβια η στυλό (500 τεμάχια), με 
λογότυπο του Συνεδρίου και του Χορηγού που θα αναλά-
βει εξ’ ολοκλήρου τη δαπάνη τους μαζί με την κατασκευή 
φακέλων Συνεδρίου, από σκληρό χαρτόνι, (500 τεμάχια, 
2χρωμία με τους λογότυπους του ΤΕΕ, του Συνεδρίου και 
του χορηγού). Η χορηγία αυτή αντιμετωπίζεται ως προς 
τα υπόλοιπα ευεργετήματα ως μία εκ των χορηγιών των 
1.000 €. δεξίωση οι έντυπες προσκλήσεις της οποίας θα 
αναγράφουν την επωνυμία του Χορηγού που θα ανα-
λάβει εξ ολόκληρου τις δαπάνες διοργάνωσής της. Η 
χορηγία αυτή κατά τα λοιπά αντιμετωπίζεται ως χορηγία 
10.000 €.  Διευκρινίζεται ότι επί ίσου ύψους χορηγίας, η 
προτεραιότητα επιλογής περιπτέρου και η σειρά αναγρα-
φής της επωνυμίας είναι συνάρτηση της ημερομηνίας 
καταβολής της χορηγίας.

«ΑΕΙφΟΡΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟδΕΜΑ ΚΑΙ Η ΣΥΜβΟΛΗ ΤΗΣ ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΥ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ»
ΤΕΕ/ Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος- Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο - Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
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Το  Ελληνικό  Τμήμα  Σκυροδέματος  του  ΤΕΕ,  από κοινού  
με  το  Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο  και  σε συνεργασία με 
το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), 
διοργανώνουν συνέδριο Σκυροδέματος, στην Αθήνα 
(Ίδρυμα Ευγενίδου), από τις 29 ως τις 31 Μαρτίου 2018. Η 
Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου αποτελείται: 
-Εκ μέρους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας 
από: την κ. Αντωνία Μοροπουλου, Καθ. ΕΜΠ, Πρόεδρο 
Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, τον κ. Γιάννη Κυριακόπουλο, Μέλος 
Δ.Ε.ΤΕΕ, τ. Πρόεδρο Αντιπροσωπείας ΤΕΕ, τον κ Ευάγγελο 
Μακρυκώστα, Πρόεδρο του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέ-
ματος , την Εκτελεστική Επιτροπή του Ελληνικού Τμήματος 
Σκυροδέματος κκ: Ειρήνη Μαργαρίτα Κανιτάκη, Αντιπρό-
εδρο ΕΤΣ, Λεωνίδα Παλίλη, Γραμματέα ΕΤΣ, Πλούταρχο 
Γιαννόπουλο,  Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ, Θεόδωρο  Δραγκιώτη, 
Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ, Κωνσταντίνο Κιάμο, Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ, 
Νικόλαο  Κατσιώτη, Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ, Χάρη Αποστολό-
πουλο, Αν. Μέλος της ΕΕ ΕΤΣ, Γεώργιο Σιγαρά, Αν. Μέλος 
της ΕΕ ΕΤΣ, Αλέκα Πρέζα, πρώην Πρόεδρο ΕΤΣ  τον κ. Νίκο 
Ζυγούρη, τ. Πρόεδρο  ΣΠΜΕ, Μέλος Αντιπροσωπείας ΤΕΕ.
-Εκ μέρους του Επιστημονικού και Τεχνικού Επι-
μελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ): τον κ. Στέλιο  Αχνιώτη, 
Πρόεδρο ΕΤΕΚ
-Εκ μέρους  του Εθνικού Μετσοβείου Πολυτεχνεί-
ου: τον κ. Χρήστο Ζέρη, Αν. Καθ. ΕΜΠ
-Εκ μέρους του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών 
Ελλάδος : τον  Δρ. Βασίλειο Μπαρδάκη, Πρόεδρο  ΣΠΜΕ.
-Εκ μέρους  της Ελληνικής Εταιρείας μη Καταστρο-

φικών Ελέγχων: τον κ. Ιωάννη Πρασιανάκη, Πρόεδρο 
ΕΛΕΜΚΕ.
Και από την Παραγωγική Βιομηχανία: τον  κ.Φωκίωνα 
Τασούλα, Διευθυντή Τεχνικής Διεύθυνσης του Ομίλου «ΤΙ-
ΤΑΝ». 
-Η Επιστημονική Επιτροπή του συνεδρίου αποτε-
λείται από τους κκ: Ι. Αβραμίδη, ομ. Καθ. ΑΠΘ, Α. Αθα-
νατοπούλου-Κυριακού, Καθ .ΑΠΘ, Σ. Αναγνωστόπουλο, 
ομ. Καθ. Αν. Καθ. ΠΣΠΠ, Χάρη Αποστολόπουλο, Αν. Μέλος 
της ΕΕ ΕΤΣ, Αν. Καθ. ΠΣΠΠ, Π.Αστερή,  Αν. Καθ. Τμ. Πολ. 
Μηχ. ΑΣΠΑΙΤΕ, Ε. Βιντζηλαίου, Καθ. ΕΜΠ, Μ. Βουγιούκα, 
Λέκτορα ΕΜΠ, Π. Γιαννόπουλο, Αν. Καθ. ΕΜΠ, ΕΕ ΕΤΣ, Σ. 
Γκαβέλα, Χ.Μ ΕΜΠ, Μέλος ΕΕΕ-ΥΠ ΤΕΕ, Δουδούμη, ομ Καθ.
ΑΠΘ, Σ. Δρίτσο, Καθ. ΠΣΠΠ, Α. Ελένα,  Καθ. ΔΠΘ, Χ. Ζέρη, 
Αν.Καθ. ΕΜΠ, Ε. Θεοτοκόγλου, Καθ. ΕΜΠ, Χ. Ιγνατάκη, ομ. 
Καθ. ΑΠΘ, Ε. Κανιτάκη, Επιστημονική Συνεργάτης  ΕΜΠ, 
Αντιπρόεδρος ΕΕ ΕΤΣ, Α. Κάππο, Καθ. ΑΠΘ, Μ. Καραβεζύρο-
γλου, τ. Καθ. ΑΠΘ, Χ. Καραγιάννη, Καθ. ΔΠΘ, Α. Καραμπέ-
ρη, ΕΔΙΠ, ΕΜΠ, Α. Καραμπίνη, Καθ. ΔΠΘ, Π. Καρύδη, ομ. 
Καθ. ΕΜΠ, Μ. Κατσιώτη, Διεύθυνση Έρευνας και Ποιότητας 
του Ομίλου «ΤΙΤΑΝ», Μ. Καττή, Αν. Καθ. ΕΜΠ, Στ. Κόλλια, τ. 
Αν.Καθηγητή ΕΜΠ, Ν. Κουλουμπή, ομ. Καθ. ΕΜΠ, Μ. Κών-
στα, Καθ. ΔΠΘ, Μ. Κωτσοβό, τ. Καθ. ΕΜΠ, Κ. Λαμπρόπου-
λο, ΕΔΙΠ  ΕΜΠ, Σ. Λαμπρόπουλο, Επιστημονικό Συνεργάτη 
ΕΜΠ, Α. Λιώλιο, τ. Καθ. ΔΠΘ, Μ. Λοϊζίδου - Μαλαμή, Καθ. 
ΕΜΠ, Ε. Μακρυκώστα, Πρόεδρο ΕΕ ΕΤΣ, Γ. Μάνο, ομ. Καθ. 
ΑΠΘ, Α. Μοροπούλου, Καθ. ΕΜΠ, Χ. Μουζάκη, Επ. Καθ. 
ΕΜΠ, Ε. Μπαδογιάννη, Επ. Καθ. ΕΜΠ, Α. Μπακόλα- Καρα-

γιάννη, Επ. Καθ. ΕΜΠ., Ε. Μυστακίδη, Καθ. Παν .Θεσσαλίας, 
Αικ. Μπαλτζοπούλου. Eπίκ. Καθ. ΔΠΘ, Γ.Μπατή, ομ.Καθ. 
ΕΜΠ, Μαργ. Μπεάζη - Κατσιώτη, Καθ. ΕΜΠ, Ε. Μπούσια, 
Αν. Καθ. ΠΣΠΠ, Μ. Μωρέτη, Επ. Καθ. ΕΜΠ, Γρ.Νικήτα, , 
Προϊστάμενος Marketing του Ομίλου «ΤΙΤΑΝ», Ν. Οικο-
νόμου, Καθ. ΑΠΘ, Χ. Οικονόμου, τέως Καθ. ΔΠΘ, Βασ. 
Πανοσκάλτση, Καθ. ΔΠΘ, Σ. Πανταζοπούλου, Καθ. ΔΠΘ, E.
Πανταλέων, ομ.Καθ.ΕΜΠ, Ι.-Π. Παντουβάκη, Καθ. ΕΜΠ, Α. 
Παπαγεωργίου, Καθ. ΠΣΠΠ, Ι. Παπαγιάννη, ομ. Καθ.  ΑΠΘ, 
Π. Παπαδόπουλο, Καθ.Παν.Frederic, Κ. Παπανικολάου, τ. 
Αν. Καθ ΑΠΘ, Ε. Παυλοπούλου,  ΕΤΕΠ ΕΜΠ, Γ. Πενέλη, Ομ. 
Καθ. Α.Π.Θ., Φ. Περδικάρη, Καθ. Παν. Θεσσαλίας, Θ. Ρου-
σάκης, Επ.Καθ.ΔΠΘ, Α. Σάββα, Αν. Καθ. ΔΠΘ, Α. Σέξτο, Αν. 
Καθ. ΑΠΘ, Κ. Σίδερη, Καθ. ΔΠΘ, Κ. Σπυράκο, Καθ. ΕΜΠ, Κ. 
Στυλιανίδη, ομ. Καθ. ΑΠΘ, Κ. Συρμακέζη, τ. Καθ.ΕΜΠ, Θ. 
Τάσιο, ομότ. Καθ. ΕΜΠ, Ι.  Τέγο, ομ. Καθ. ΑΠΘ, Εμ.Τζαννή, 
Προϊστάμενο Τεχνολογίας Σκυροδέματος Ομίλου «ΤΙΤΑΝ», 
Δ. Τουλιάτο, ΕΔΠ  ΕΜΠ, Κ. Τρέζο, Αν. Καθ. ΕΜΠ, Αθ. Τρι-
ανταφύλλου, Καθ. ΠΣΠΠ, Σ. Τσιβιλή, Καθ. ΕΜΠ, Στ. Τσίμα, 
ομ.Καθ.ΕΜΠ, Σ. Τσουκαντά, τ. Επ. Καθ.ΕΜΠ, Α.Δ.Τσώνο, 
Καθ.ΑΠΘ, Μ. Φαββατά,  Επ. Καθ. ΔΠΘ, Μ.Φαρδή, τ. Καθ. 
Παν Πατρών, Κ. Χαριτίδη, Καθ. ΕΜΠ., Κ. Χαλιορή, Αν. Καθ. 
ΔΠΘ, Μ. Χανιωτάκη, Διευθυντή Ποιότητας και Ανάπτυξης 
Προϊόντων Ομίλου «ΤΙΤΑΝ», Μ. Χρονόπουλο, ΕΔΠ  ΕΜΠ, Ι. 
Ψυχάρη, Καθ. ΕΜΠ.
-Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής είναι η 
Καθ. ΕΜΠ κ. Αντωνία Μοροπούλου, Πρόεδρος της Αντι-
προσωπείας ΤΕΕ. 

Τις πόρτες μίας οικονομίας, που αφορά το 42% του πα-
γκόσμιου πληθυσμού και το 27% της συνολικής έκτασης 
του πλανήτη, ανοίγει αίτηση ένταξης της Ελλάδας στην 
Νέα Αναπτυξιακή Τράπεζα, όπως αποφάσισε το Κυβερ-
νητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτικής (ΚΥ.Σ.ΟΙ.Π.), 
που συνεδρίασε υπό τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης 
Γ. Δραγασάκη.  Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει συγκεκριμένα, όπως 
ανακοινώθηκε, βάσει της απόφασης του ΚΥΣΟΙΠ, το 
Υπουργείο Οικονομικών εξουσιοδοτήθηκε να αποστείλει 
επίσημη επιστολή προκειμένου να ξεκινήσουν οι συζητή-
σεις για τη συμμετοχή της Ελλάδας στη Νέα Αναπτυξιακή 
Τράπεζα (New Development Bank), στην οποία μέτοχοι 
είναι οι χώρες των BRICS. Με τη συμμετοχή της χώρας σε 
διεθνείς αναπτυξιακούς θεσμούς ελληνικές επιχειρήσεις 
και φορείς καλούνται να αξιοποιήσουν τη χρηματοδοτική 
στήριξη έργων που υλοποιούνται στις χώρες-μέλη, είτε 
πρόκειται για έργα που χρηματοδοτούνται κυρίως από 
κρατικούς φορείς είτε πρόκειται για βιώσιμα ιδιωτικά 
επενδυτικά σχέδια. Επίσης, ελληνικές εταιρίες θα έχουν 

τη δυνατότητα να ζητούν εγγυητικές επιστολές από τις 
διεθνείς αναπτυξιακές τράπεζες για την εκτέλεση των έρ-
γων υποδομής (αυτοκινητόδρομοι, σχέδια αστικής ανά-
πτυξης, παραγωγή καθαρής ενέργειας κ. α).Στόχος της 
Νέας Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΝΑΤ) είναι η κινητοποίηση 
πόρων για την χρηματοδότηση έργων υποδομών και 
προγραμμάτων πράσινης και βιώσιμης ανάπτυξης στις 
λεγόμενες χώρες (BRICS) και σε άλλες αναδυόμενες και 
αναπτυσσόμενες οικονομίες, κατά τρόπο συμπληρω-
ματικό υφιστάμενων προσπαθειών εκ μέρους σειράς 
χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων που στοχεύουν στην 
περιφερειακή και παγκόσμια ανάπτυξη. Τα κράτη -μέλη 
της ΝΑΤ, Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα και Ν. Αφρική, 
κατέχουν ποσοστό 20% έκαστο στην Τράπεζα και από 
κοινού εκπροσωπούν το 42% του παγκόσμιου πληθυ-
σμού, ποσοστό της τάξης του 20% του παγκόσμιου ΑΕΠ 
και ποσοστό 27% της συνολικής έκτασης του πλανήτη. 
Το εγκεκριμένο (authorized) κεφάλαιο για την Τράπεζα 
ανέρχεται στα 100 δισ. δολάρια, το εγγεγραμμένο  στα 50 

δισ. δολάρια. και το καταβεβλημένο στα 10 δισ. δολάρια.
- Προγράμματα σε εξέλιξη: Το 2016, το διοικητικό 
συμβούλιο της ΝΑΤ ενέκρινε επτά προγράμματα σε όλα 
τα κράτη μέλη, συνολικού ύψους 1,5 δισ. δολαρίων 
στους τομείς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και των 
μεταφορών. Παράλληλα, τον Ιούλιο του 2016 εκδόθηκε 
το πρώτο «πράσινο ομόλογο», ύψους 450 εκατ. δολάρια 
ενώ ως χρηματοοικονομικός οργανισμός η Νέα Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα έχει λάβει αξιολογήσεις στην υψηλότερη 
διαβάθμιση (ΑΑΑ) εκ μέρους δύο κινεζικών οίκων αξιο-
λόγησης, των «China Chengxin Credit Rating Group» και 
«China Lianhe Credit Rating Co.,Ltd.» Τέλος, η ΝΑΤ έχει 
συνάψει μνημόνιο κατανόησης (MoU) με πολυμερείς και 
εθνικές αναπτυξιακές τράπεζες, συμπεριλαμβανομένης 
της Παγκοσμίου Τραπέζης (World Bank) και της Asian 
Development Bank (Ασιατικής Τράπεζας Ανάπτυξης), 
καθώς και με σειρά κορυφαίων εμπορικών τραπεζών 
των κρατών μελών της.

Η ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕδΡΙΟΥ ΣΚΥΡΟδΕΜΑΤΟΣ

ΤΑ χΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥξΙΑΚΗΣ ΤΡΑΠΕζΑΣ. ΤΑ ΟφΕΛΗ ΑΠΟ ΤΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟχΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΑΣ

ΤΕΕ Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος- Εθνικό  Μετσόβιο  Πολυτεχνείο - Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου
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Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις σε διατάξεις της δα-
σικής νομοθεσίας προωθεί η κυβέρνηση με τροπολογία 
που κατατέθηκε στο νομοσχέδιο για τους ΟΤΑ, από τους 
υπουργούς Εσωτερικών και Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με την τροπολογία, 
μεταξύ άλλων, διασαφηνίζεται ότι, για τη χορήγηση 
έγκρισης επέμβασης στα δάση, τις δασικές και τις χορτο-
λιβαδικές εκτάσεις, που εκχερσώθηκαν από 11.6.1975 
έως 17.3.2007 για γεωργική εκμετάλλευση χωρίς την 
απαιτούμενη άδεια της οικείας δασικής αρχής και καλ-
λιεργούνται μέχρι σήμερα, δεν απαιτείται η τήρηση των 
προβλεπόμενων προϋποθέσεων. Ορίζεται επίσης ότι 
για τις εκτάσεις με αγροτική μορφή που διεσώθησαν 
οι οποίες στερούνται τίτλων ιδιοκτησίας και δεν είναι 
δάση, μπορούν να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και 
μόνο για γεωργική και δενδροκομική εκμετάλλευση χω-
ρίς να επιτρέπεται η περαιτέρω αλλαγή χρήσης αυτών. 
Με τις προωθούμενες διατάξεις παρατείνεται για τρία 
(3) επιπλέον έτη η προθεσμία μετά το πέρας της οποίας 
καταργούνται οι διατάξεις σχετικά με δημόσιες δασικές 
εκτάσεις, οι οποίες είτε παραχωρήθηκαν προσωρινά σε 
ιδιώτες αλλά χωρίς οριστικά παραχωρητήρια λόγω μη 
καταβολής ολόκληρου του τιμήματος ή αδυναμίας εξα-
κρίβωσης του χρονικού διαστήματος εντός του οποίου 
εκπληρώθηκε ο σκοπός της παραχώρησης, είτε είχαν 
επίσης, παραχωρηθεί με προσωρινά ή οριστικά παρα-
χωρητήρια σε ιδιώτες για γεωργική χρήση και περιέρ-
χονται αυτοδίκαια στο Δημόσια λόγω εγκατάλειψης. 

Μετά την πάροδο της προθεσμίας αυτής για τις παρα-
χωρηθείσες περιοχές ισχύουν οι όροι των παραχωρη-
τηρίων. Παρατείνονται επίσης για τρία (3) επιπλέον έτη 
από τη λήξη τους, οι προθεσμίες νομιμοποίησης των 
οριζόμενων έργων και κατασκευών (κτηνοτροφικές 
εν γένει εγκαταστάσεις, υδατοκαλλιέργειες, Ιεροί Ναοί, 
χιονοδρομικά κέντρα και εγκαταστάσεις αυτών, έργα 
ύδρευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ, κατα-
σκηνώσεις), που λειτουργούν εντός δασικών εν γένει 
εκτάσεων χωρίς την απαιτούμενη άδεια, προκειμένου 
να λάβουν τη σχετική έγκριση ή την έκδοση των προ-
βλεπόμενων αδειών (πολεοδομικές, περιβαλλοντικές 
κ.λπ). Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, «η αναγκαι-
ότητα της διάταξης αυτής απορρέει από το γεγονός ότι 
οι προβλεπόμενες από ισχύον πλαίσιο προθεσμίες για 
τη νομιμοποίηση των προαναφερόμενων έργων δεν 
αρκούν προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες 
νομιμοποίησης των ανωτέρω έργων που ανηγέρθησαν 
επί δασικού χαρακτήρα εκτάσεων χωρίς τις προβλεπό-
μενες άδειες έτσι ώστε να επέλθει καθεστώς νομιμότη-
τας στις εκτάσεις αυτές, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
δασικής νομοθεσίας». Παράλληλα προβλέπεται ότι η 
Επιτροπή Δασολογίου συνιστάται ανά περιοχή αρμο-
διότητας της οικείας Διεύθυνσης Δασών και όχι στην 
έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης που προ-
βλέπεται και επανακαθορίζονται η σύνθεση καθώς και 
θέματα γραμματειακής υποστήριξης αυτής. Στο πλαίσιο 
της διαδικασίας κύρωσης των δασικών χαρτών, θεω-

ρείται οριστικό το περιεχόμενο του αναρτημένου χάρτη 
για μη δασικές εκτάσεις για τις οποίες δεν έχουν ασκη-
θεί αντιρρήσεις και δεν υπάγονται στις προβλεπόμενες 
εξαιρέσεις. Η οικεία Διεύθυνση Δασών, αντί τα οικεία 
κτηματολογικά γραφεία για τις κτηματογραφημένες πε-
ριοχές που ισχύει, είναι εφεξής η αρμόδια αρχή έκδοσης 
του πιστοποιητικού που συνοδεύει κάθε μεταβίβαση, 
σύσταση και εν γένει μεταβολή των εμπράγματων δι-
καιωμάτων στις δασικές εκτάσεις μετά την κύρωση του 
δασικού χάρτη. Το εν λόγω δε πιστοποιητικό δεν εκδίδε-
ται για περιοχές του δασικού χάρτη που δεν περιλαμβά-
νονται στις δασικές εν γένει εκτάσεις. Με την τροπολογία 
εισάγονται μεταβατικού χαρακτήρα διατάξεις σχετικά με 
την αντιμετώπιση εκτάσεων για τις οποίες έχουν εκδο-
θεί τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού σύμφωνα με το 
προϊσχύον καθεστώς έως την κατάρτιση των δασικών 
χαρτών και συγκεκριμένα καθορίζεται η διαδικασία για 
τον προσδιορισμό των εκτάσεων αυτών ως τεχνητών 
δασικών φυτειών που δημιουργούνται από τους ιδι-
οκτήτες τους. Επανακαθορίζονται οι λόγοι λύσης της 
Δασικού Συνεταιρισμού Ελλάδας, ιδίως ως προς τον 
ελάχιστο αριθμό μελών αυτού (21 αντί για 25) και την 
προθεσμία (δύο έτη αντί ενός), εντός της οποίας θα 
πρέπει να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος αριθμός των 
μελών, προκειμένου να μην επέλθει αυτοδικαίως λύσης 
του ΔΑΣΕ.

Μόλις οκτώ ημέρες πριν τη λήξη της -σχεδόν- επτάμηνης 
διαδικασίας ανάρτησης των δασικών χαρτών, που «συ-
νεπάγεται και τη λήξη των παρατάσεων», 28 από τους 
120 Δήμους «δεν έχουν οριοθετήσει τους οικισμούς και 
τις οικιστικές πυκνώσεις στους δασικούς χάρτες, παρά το 
γεγονός ότι ήταν υποχρεωμένοι να το κάνουν από τον 
Μάιο 2016».Αυτα ανακοίνωσε χθες το ΥΠΕΝ, υπογραμ-
μίζοντας ότι οι εν λόγω ΟΤΑ «οφείλουν να επισπεύσουν 
την αποστολή στοιχείων στο Κτηματολόγιο, ώστε να μην 
υπάρχουν συνέπειες στις περιοχές κατοικίας εντός σχεδί-
ου και εντός οικιστικών πυκνώσεων». Όπως έκανε γνω-

στό το υπουργείο, «κατά τη διαδικασία ανάρτησης των 
δασικών χαρτών το 48% των ΟΤΑ που είχαν αναρτημένο 
χάρτη έχει αποστείλει στοιχεία και έχουμε φτάσει σήμερα 
σε ποσοστό ενσωμάτωσης στοιχείων 77%. Δηλαδή στο 
77% των ΟΤΑ οι πολίτες δεν χρειάζεται να υποβάλλουν 
αντίρρηση στις περιοχές των οικισμών και των οικιστι-
κών πυκνώσεων». Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στη 
δημοσιότητα το ΥΠΕΝ, οι 28 Δήμοι που δεν έχουν ακό-
μα ενσωματώσει στοιχεία στην εφαρμογή της ΕΚΧΑ ΑΕ 
– Κτηματολόγιο και είναι ακόμα ασυνεπείς ως προς την 
υποχρέωσή τους είναι οι εξής: 1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 2. 

ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ 3. ΓΟΡΤΥΝΙΑΣ 4. ΔΕΛΤΑ 5. ΔΟΞΑΤΟΥ 
6. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 7. ΔΩΔΩΝΗΣ 8. ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕ-
ΣΙΟΥ 9. ΚΑΒΑΛΑΣ 10. ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 11. ΚΕΡΚΥΡΑΣ 12. 
ΚΙΜΩΛΟΥ 13. ΚΟΝΙΤΣΑΣ 14. ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15. ΜΗΛΟΥ 16. 
ΜΥΚΟΝΟΥ 17. ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ 18. ΝΟΤΙΑΣ ΚΥΝΟΥ-
ΡΙΑΣ 19. ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ 20. ΟΙΧΑΛΙΑΣ 21. ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ 
22. ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 23. ΣΙΘΩΝΙΑΣ 24. ΣΙΦΝΟΥ 25. 
ΣΚΟΠΕΛΟΥ 26. ΣΠΕΤΣΩΝ 27. ΧΙΟΥ 28. ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ. 
Σημειώνεται τέλος, ότι πολλοί από τους 28 Δήμους βρί-
σκονται σε επικοινωνία με το ΥΠΕΝ για την ενσωμάτωση 
των στοιχείων.

Στις 28 Ιουλίου θα ολοκληρωθεί η κατάθεση αντιρρήσεων για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες, επανέλαβε ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκρά-
της Φάμελλος, μιλώντας χθες  στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Σύμφωνα με το υπουργό, 28 δήμοι δεν έχουν ακόμη 
και τώρα καταθέσει σχετικά στοιχεία, επισημαίνοντας τις ευθύνες που έχουν έναντι των πολιτών τους. Όπως είπε ο κ. Φάμελλος, η λίστα με τους δήμους αυτούς θα δημοσιοποι-
ηθεί σήμερα από το υπουργείο.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ ΤΗΣ δΑΣΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΜΕ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟ 
ΠΟΛΥΝΟΜΟΣχΕδΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΤΑ

28 δΗΜΟΙ δΕΝ ΕχΟΥΝ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΕΙ ΣΤΟΙχΕΙΑ ΣΤΟΥΣ δΑΣΙΚΟΥΣ χΑΡΤΕΣ, ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΕΝ

δΕΝ ΘΑ δΟΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ δΑΣΙΚΟΥΣ χΑΡΤΕΣ
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Οι δασικοί χάρτες, το νέο νομοσχέδιο για την ανακύκλωση 
και τα χρηματοδοτικά εργαλεία των έργων διαχείρισης απορ-
ριμμάτων της χώρας ήταν τα βασικά θέματα της ατζέντας 
του Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτη Φάμελλου, στη  χθεσινή συνεδρίαση 
του ΔΣ της Κεντρικής ΄Ενωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ). Ο Αν. 
ΥΠΕΝ ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για τις εξελίξεις στα παρα-
πάνω ζητήματα, παρουσία του Προέδρου της ΚΕΔΕ, Γιώργου 
Πατούλη. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου, συγκεκριμένα, 
ο Σωκράτης Φάμελλος αναφερόμενος στους δασικούς χάρτες 
τόνισε πως «όσοι Δήμοι δεν έχουν ενσωματώσει τα στοιχεία 
των οικιστικών πυκνώσεων στους δασικούς χάρτες, θέτουν 
σε αμφισβήτηση τα δικαιώματα των πολιτών στην περιοχή 
τους», ενώ διευκρίνισε για ακόμα μία φορά ότι τα στοιχεία 
των οικιστικών πυκνώσεων δεν σχετίζονται σε καμία περί-
πτωση με διαδικασία πολεοδομικής επέκτασης. Επίσης, προ-
ανήγγειλε ότι κατά την αυριανή συνεδρίαση της Ειδικής Μόνι-
μης Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής θα υπάρξει εκ μέρους 
του ΥΠΕΝ ανακοίνωση ενός ακόμα βελτιωτικού εργαλείου 
για τους αγρότες, που θα αφορά στα συνοδευτικά στοιχεία 
της αίτησης που πρέπει να υποβάλουν για τις αλλαγές χρή-
σης, τις  εκχερσώσεις και τις γεωργικές λειτουργίες σε πρώ-
ην δασική έκταση. Ο Αν. ΥΠΕΝ σημείωσε ότι δεν θα υπάρξει 
παράταση στην υποβολή των αιτήσεων, αλλά διευκόλυνση 
σε τεχνικό επίπεδο. Για παράδειγμα, τα τοπογραφικά ή άλλα 
στοιχεία θα μπορούν να συμπληρωθούν και εκ των υστέρων. 
Στον τομέα της ανακύκλωσης ο Αν. ΥΠΕΝ, παρουσίασε στα 
μέλη του ΔΣ της ΚΕΔΕ πτυχές του νέου νομοσχεδίου για την 
ανακύκλωση και επανέλαβε τον νέο εθνικό στόχο, που είναι 
η μετάβαση στο 50% της ανακύκλωσης. Επεσήμανε δε, ότι η 
εισαγωγή νέου ρεύματος στα οργανικά απόβλητα των τρο-
φίμων θα έπρεπε να είναι πέρα από υποχρέωση της χώρας 
και πολιτική θέση της Αυτοδιοίκησης. «Πρέπει όλοι μαζί να 
συμβάλλουμε στην άνοδο της διαχείρισης των απορριμμά-

των σε διαφορετικό επίπεδο πολιτικής προτεραιότητας», είπε 
χαρακτηριστικά, γιατί ο μέσος όρος απόδοσης της ανακύ-
κλωσης στους Δήμους είναι 6%! Επίσης, σχολίασε το γεγονός 
ότι ο πόρος της ανακύκλωσης είναι κοινωνικός πόρος και θα 
πρέπει να επιστρέφεται στην κοινωνία, μέσω της Αυτοδι-
οίκησης, ενώ ανέφερε ότι η μείωση της εισφοροδιαφυγής, 
που σήμερα κυμαίνεται στο 40%, θα αυξήσει τους πόρους 
των Δήμων, κατά 2/3. «Στο νομοσχέδιο της ανακύκλωσης  
υπάρχουν μέτρα για τον περιορισμό της εισφοροδιαφυγής, 
τα οποία συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων τον περιορισμό 
της εμπορίας και διακίνησης προϊόντων που δεν διαθέτουν 
το σήμα της ένταξης σε συλλογικό σύστημα και της πληρω-
μής του τέλους. Το μέτρο αυτό θα επεκταθεί και στις δημόσιες 
συμβάσεις, διότι, δεν μπορεί κάποιος που δεν συμμετέχει στην 
ανακύκλωση να συμμετέχει στους διαγωνισμούς ενός Δήμου 
ή του δημοσίου ευρύτερα». Πρόβλεψη στο νέο νομοσχέδιο 
υπάρχει και για την εισροή των πόρων της ανακύκλωσης 
στην πραγματική λειτουργία της οικονομίας και της κοι-
νωνίας, συνεπώς θα υπάρχουν όροι για τη λειτουργία των 
Συστημάτων, με εφαρμογή κανονισμού προμηθειών στα 
Συστήματα και ασυμβίβαστου ιδιοκτησίας Συστημάτων και 
μονάδων επεξεργασίας των απορριμμάτων και των ανακυ-
κλώσιμων. Ως προς την μείωση της εισφοροδιαφυγής και της 
μείωσης του μη παραγωγικού κόστους για δράσεις ανακύ-
κλωσης, καθοριστικό ρόλο αναλαμβάνει και η Αυτοδιοίκηση, 
η οποία εν τούτοις θα κρίνεται ανά Δήμο για την απόδοση της 
ανακύκλωσης. Επίσης, θα παρέχεται πλέον η δυνατότητα 
στους Δήμους να κάνουν μόνοι τους εναλλακτική διαχείριση, 
εκτός Συστημάτων και να αδειοδοτούνται από τον ΕΟΑΝ, εάν 
το επιθυμούν, ο ελεγκτικός ρόλος του οποίου ενισχύεται στο 
νέο νομοσχέδιο. «Το εύλογο ερώτημα που προκύπτει με βάση 
τα παραπάνω είναι εάν, αυξάνοντας τους πόρους της ανακύ-
κλωσης στο 65%, μειώνοντας το μη παραγωγικό κόστος 

και επενδύοντας τους πόρους, ανά Δήμο, θα μπορέσουμε 
να πιάσουμε τον εθνικό στόχο του 50% της ανακύκλωσης», 
είπε ο Αν. ΥΠΕΝ συμπληρώνοντας ότι πρώτα θα πρέπει να 
απαντήσουμε στο ερώτημα, εάν μπαίνουν όλοι οι πόροι από 
την οικονομία της ανακύκλωσης στην Αυτοδιοίκηση και την 
κοινωνία, και να δημιουργήσουμε άλλα εργαλεία ενθάρρυν-
σης της ανακύκλωσης και αποθάρρυνσης της ταφής. Τέλος, 
ο  Αν. ΥΠΕΝ αναφέρθηκε σε κρίσιμα άρθρα του νομοσχεδίου, 
συγκεκριμένα στη σύνδεση των τελών διαχείρισης απορ-
ριμμάτων με την απόδοση ανακύκλωσης και διαλογής στην 
πηγή, ανά Δήμο, στο κόστος ταφής, μεταφόρτωσης και επε-
ξεργασίας, ενώ δεσμεύτηκε ότι εντός Ιουλίου θα είναι έτοιμες 
οι πρότυπες περιβαλλοντικές προδιαγραφές για τα Πράσινα 
Σημεία. Στο ζήτημα της πλαστικής σακούλας προανήγγειλε τη 
σταδιακή μείωση της χρήσης της, με στόχο την κατάργησή 
της. Ως προς τα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα προσφέρει 
η κυβέρνηση στους Δήμους, προκειμένου να προωθηθούν 
τα σχέδια για την ανακύκλωση και την επίτευξη των στόχων 
– δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η χώρα μας έναντι της ΕΕ, 
ο Σωκράτης Φάμελλος ενημέρωσε τα μέλη του ΔΣ για την 
προγραμματισμένη σήμερα 20/07, κοινή συνέντευξη Τύπου 
με τον Αν. Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Α. Χαρίτση, 
όπου θα υπάρξει αναλυτική παρουσίαση. Συνοπτικά, ανέφε-
ρε τις δυο μεγάλες δημόσιες προκηρύξεις, που βρίσκονται σε 
εξέλιξη (25 εκατ. ευρώ για ελαφρές υποδομές και 310 εκατ. 
ευρώ για μεγάλα έργα), ενώ από τα ΠΕΠ θα υπάρξουν άλλα 
94 εκατ. ευρώ για την πρώτη κατηγορία και 238 εκατ. ευρώ 
για τη δεύτερη. Παράλληλα, θα δοθούν 10 εκατ. ευρώ για 
επικαιροποίηση των Τοπικών Σχεδίων Ανακύκλωσης και 
Διαχείρισης Απορριμμάτων, αλλά και ειδική χρηματοδότηση 
για τα νησιά και την Αττική.

Την ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών για δημιουργία 
ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης στερεών αποβλή-
των που θα επιτυγχάνουν υψηλά ποσοστά ανακύκλωσης, 
ένα ζήτημα με «εθνικές διαστάσεις», υπογράμμισε ο Πρόε-
δρος της ΚΕΔΕ Γ.Πατούλης κατά τη σημερινή συνεδρίαση του 
ΔΣ της ΚΕΔΕ, όπου συμμετείχε ο Αν. υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Σ.Φάμελλος. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της 
ΚΕΔΕ, ο  Πρόεδρος της ΚΕΔΕ επισήμανε ότι η Τοπική Αυτοδιοί-
κηση είναι πιο ώριμη από ποτέ και πρόθυμη να συμβάλλει και 
να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια αύξηση των ποσοστών 
ανακύκλωσης στη χώρα, ωστόσο επισήμανε πως απαραίτη-
τες προϋποθέσεις για την αποτελεσματική επίτευξη των στό-
χων είναι η ενίσχυση των Δήμων με επιπλέον πόρους αλλά 
και προσωπικό. «Το γεγονός ότι σήμερα έχουμε ένα σχέδιο το 

οποίο σε γενικές γραμμές δημιουργεί μία βελτιωτική στάση 
είναι θετικό» ανέφερε χαρακτηριστικά, ωστόσο σημείωσε 
την ανάγκη να έχουν οι Δήμοι την ευθύνη της διαχείρισης 
των στερεών αποβλήτων, επισημαίνοντας πως ο «σφιχτός 
εναγκαλισμός της κεντρικής εξουσίας με τους Δήμους και σε 
αυτό το ζήτημα, έχει στερήσει από τη χώρα ουσιαστικές και 
αποτελεσματικές λύσεις». «Υπάρχει ανάγκη να σχεδιάζονται 
και να υλοποιούνται προγράμματα ανακύκλωσης και διαχεί-
ρισης προσαρμοσμένα στις τοπικές ιδιαιτερότητες και ανάγκες 
και όχι να αναπαράγονται γενικευμένες πρακτικές αγνοώντας 
τις γεωγραφικές, οικονομικές, δημογραφικές και περιβαλ-
λοντικές παραμέτρους που χαρακτηρίζουν κάθε περιοχή», 
ανέφερε ο κ. Πατούλης. Παράλληλα τόνισε τη σημασία επι-
καιροποίησης εφικτών στόχων και προβλέψεων με χρονικό 

και χωρικό προσδιορισμό της ευθύνης του κάθε φορέα, 
υπογραμμίζοντας πως η εξαγγελία φιλόδοξων σχεδίων εγκυ-
μονεί τον κίνδυνο να μείνουμε πάλι σε εξαγγελίες επί χάρτου, 
που δεν θα εφαρμοστούν ποτέ. Ολοκληρώνοντας την εισή-
γηση του ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ τόνισε πως για να σταματήσει 
η Ελλάδα να είναι η δακτυλοδεικτούμενη της Ευρώπης στον 
τομέα αυτό, απαιτείται επιτάχυνση των διαδικασιών χωρο-
θέτησης και αδειοδοτήσεων των χώρων διαλογής αλλά και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών πάνω στο ζήτημα, μέσω εκ-
παιδευτικών προγραμμάτων τα οποία θα πρέπει, κατά προ-
τεραιότητα, να εφαρμοστούν στα σχολεία. 

χΡΗΜΑΤΟδΟΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥξΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΟχΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Ο Σ. φΑΜΕΛΛΟΣ ΣΤΗΝ ΚΕδΕ

ΚΕδΕ: «ΕΘΝΙΚΗ ΥΠΟΘΕΣΗ ΤΟ ζΗΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ»
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Τα τελικά αποτελέσματα της σημερινής δημοπρασίας 
ΝΟΜΕ γνωστοποίησε χθες το βράδυ ο ΛΑΓΗΕ, δίνο-
ντας στη δημοσιότητα τους τελικούς πίνακες κατά-
ταξης δηλώσεων αγοράς. Όπως φαίνεται και από τα 
επίσημα αποτελέσματα, η τιμή «έκλεισε» στα 43,05 
ευρώ/MWh, σύμφωνα με το energypress.. Από τους 
πίνακες των αποτελεσμάτων επιβεβαιώνεται ότι ο 

ανταγωνισμός ήταν μεγάλος, ενώ αλλεπάλληλα ήταν 
τα «χτυπήματα» προς το τελευταίο εικοσάλεπτο της 
δημοπρασίας, με όλες τις προσφορές το διάστημα 
αυτό να κυμαίνονται μεταξύ των 43 και 43,05 ευρώ/
MWh. Οι τέσσερις πρώτοι σε κατάταξη παίχτες πήραν 
ποσότητες στα επίπεδα των 15 - 25 MWh/h με τις 
υπόλοιπες ποσότητες να μοιράζονται στους άλλους 

παίχτες, μεταξύ των οποίων και περίπου 15 MWh/h 
σε αμιγείς traders. Η μεγάλη αύξηση της τιμής πάντως 
έχει δημιουργήσει έντονη ανησυχία στο σύνολο του 
κλάδου προμήθειας. Οι τελικοί πίνακες κατάταξης στη 
διεύθυνση:  http://bit.ly/2uEy4sr

Μνημόνιο συνεργασίας για την προώθηση του Κάθετου Δια-
δρόμου φυσικού αερίου, από την Ελλάδα έως την Ουγγαρία 
και την Ουκρανία υπεγράφη χθες στο Βουκουρέστι. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΠΕ τη συμφωνία υπέγραψαν εκπρόσωποι του 
Διαχειριστή του Ελληνικού Εθνικού Συστήματος Φυσικού 
Αερίου (ΔΕΣΦΑ), καθώς και των ομολόγων του Βουλγαρίας 
(Bulgartransgaz), Ρουμανίας (Transgaz), Ουγγαρίας (FGSZ), 
καθώς και της κοινοπραξίας ICGB AD, που έχει αναλάβει το 
έργο της υλοποίησης του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδας 
- Βουλγαρίας IGB. Η συμφωνία προβλέπει τη συνεργασία 
όλων των εταίρων για την προώθηση του Κάθετου Δια-
δρόμου διασυνδετήριων αγωγών φυσικού αερίου. Όπως 
επισημαίνει ο ΔΕΣΦΑ, πρόκειται για έναν συνδυασμό έργων 

και δράσεων που περιλαμβάνει παρεμβάσεις στα υφιστάμενα 
δίκτυα μεταφοράς και συμφωνίες συνδεδεμένων συστημά-
των με κοινούς κανόνες, έτσι ώστε να δοθεί η δυνατότητα 
αμφίδρομης μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα έως 
την Ουγγαρία και την Ουκρανία. Είχε προηγηθεί η υπογραφή 
συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας, η οποία, από 
1ης Ιουνίου 2017, επιτρέπει την αντίστροφη ροή φυσικού 
αερίου μεταξύ των δύο χωρών. «Η πλήρης ενεργοποίηση 
του Κάθετου Διαδρόμου θα δώσει σε όλη την περιοχή την ευ-
καιρία να επωφεληθεί σημαντικά από τις δυνατότητες διαφο-
ροποιημένων εισαγωγών φυσικού αερίου που διαθέτει η Ελ-
λάδα και οι οποίες μάλιστα σύντομα θα αυξηθούν περαιτέρω, 
με την αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου 

Φυσικού Αερίου (LNG) της Ρεβυθούσας και το αέριο της 
Κασπίας που θα μεταφέρει ο υπό κατασκευή αγωγός TAP», 
προσθέτει ο ΔΕΣΦΑ. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
του ΔΕΣΦΑ, Σωτήριος Νίκας, που υπέγραψε από ελληνικής 
πλευράς τη συμφωνία, δήλωσε: «Πρόκειται για ένα μείζονος 
σημασίας βήμα που εξυπηρετεί ταυτόχρονα την ενεργειακή 
στρατηγική της χώρας, αλλά και έναν από τους σημαντικό-
τερους εταιρικούς στόχους του ΔΕΣΦΑ: την ενεργοποίηση 
ενός Κάθετου Διαδρόμου διακίνησης φυσικού αερίου από 
την Ελλάδα έως την Ουκρανία και αντιστρόφως, εξέλιξη που 
θα συντελέσει καθοριστικά στην ανάδειξη της Ελλάδας σε πε-
ριφερειακό κόμβο φυσικού αερίου και παράγοντα ενίσχυσης 
της ασφάλειας εφοδιασμού της ευρύτερης περιοχής».

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς των ομο-
λόγων, που εξέδωσε η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, σύμφωνα με το 
capital.gr καταγράφηκε υπερκάλυψη ρεκόρ 2,7 φορές. Συ-
γκεκριμένα ενώ η εταιρεία ζητούσε 60 εκατ. ευρώ, οι εγγρα-
φές στο βιβλίο προσφορών ξεπεράσαν τα 150 εκατ. ευρώ. Το 
επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,85%. Σημειώνεται ότι παρά 
την προσφορά ρεκόρ, η απόδοση που προσδιορίστηκε είναι 
πάνω από το κατώτατο όριο του εύρους που είχαν προσδιο-
ρίσει οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι (3,75%). Η επιλογή αυτή 
μόνο τυχαία δεν μπορεί να θεωρηθεί καθώς η εταιρεία έχει ξε-
κάθαρα δηλώσει ότι θέλει να επενδύσει στην αγορά των εται-
ρικών ομολόγων και να προχωρήσει σε νέες εκδόσεις για τις 
εταιρείες του ομίλου. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα 
60 εκατ. ευρώ είχαν ήδη καλυφθεί κατά τη διάρκεια της χθε-
σινής δεύτερης ημέρας διάθεσης του ΚΟΔ, ενώ σήμερα συνε-
χίστηκε η ζήτηση με την ίδια και ακόμη μεγαλύτερη ένταση.  
Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η συμμετοχή του retail, 
δηλαδή των μικροεπενδυτών, ξεπέρασε τις προσδοκίες. Σύμ-
φωνα με το  capital.gr  μετά την ολοκλήρωση της δεύτερης 
ημέρας, πληροφορίες από την αγορά μιλούσαν για έντονο εν-
διαφέρον που έδειξαν οι επενδυτές «αγκαλιάζοντας” την έκ-
δοση. Οι ίδιες εκτιμήσεις μιλούσαν για προσδοκίες σημαντικής 
υπερκάλυψης της ζήτησης. Ένα ακόμη εξαιρετικά ενδιαφέρον 
στοιχείο είναι ότι καταγράφηκε τεράστια ζήτηση από μικρο-
επενδυτές που ενδιαφέρονται να αγοράσουν ομολογίες της 

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ.  Υπενθυμίζεται ότι με το ΚΟΔ, η ΤΕΡΝΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ζητούσε να αντλήσει ποσό έως 60 εκατ. ευρώ 
προσφέροντας 60 χιλιάδες κοινές, ανώνυμες, άυλες ομολογί-
ες, αξίας χιλίων ευρώ, μέσω της υπηρεσίας του ηλεκτρονικού 
βιβλίου προσφορών. Το εύρος του επιτοκίου, όπως προσδι-
ορίστηκε από τους συντονιστές κύριους αναδόχους της έκδο-
σης είναι μεταξύ 3,75% και 4,25% ενώ το τελικό επιτόκιο θα 
προσδιοριστεί βάσει της τελικής απόδοσης των ομολογιών 
και θα ανακοινωθεί το αργότερο μέχρι την επόμενη εργάσιμη 
ημέρα της περιόδου προσφοράς. Η διάρκεια της έκδοσης είναι 
5 έτη ενώ συντονιστές κύριοι ανάδοχοι είναι η Alphabank και 
η Eurobank Ergasias. Το ΚΟΔ της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ είναι το 
ομόλογο της ελληνικής αγοράς που θα χρηματοδοτήσει απο-
κλειστικά επενδύσεις στην καθαρή ενέργεια και την πράσινη 
οικονομία. Συγκεκριμένα τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα 
χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση της κατασκευής 
2 αιολικών πάρκων στις περιφέρειες κεντρικής και δυτικής 
Μακεδονίας και της κατασκευής 1 αιολικού πάρκου στις ΗΠΑ, 
ενώ παράλληλα 18,744,6 εκατ. θα διατεθούν για τα έργα 
ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων στις περιφέρειες Ηπείρου και 
Πελοποννήσου.  Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ, πρωταγωνιστεί εδώ 
και 20 χρόνια στο χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
διαθέτοντας πλέον  συνολική εγκατεστημένη ισχύ 738 MW, εκ 
των οποίων 468 MW  στην Ελλάδα, 138 MW στις Ηνωμένες 
Πολιτείες, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. 

Ολοκληρώνοντας τους επόμενους μήνες νέα αιολικά πάρκα 
που κατασκευάζει στην Ελλάδα και το εξωτερικό  θα επιτύχει  
τον στόχο των 1000 MW (1GW) εγκατεστημένης ισχύος μέ-
χρι τις αρχές του 2018. Συγκαταλέγεται μεταξύ των ελάχιστων 
μεγάλων ελληνικών επιχειρήσεων που χρηματοδοτούνται 
από μεγάλους ευρωπαϊκούς θεσμούς όπως η ΕΤΕΠ (EiB) και 
η ευρωπαϊκή αναπτυξιακή τράπεζα EBRD, καθώς και μεγάλα 
γνωστά διεθνή funds όπως η York Capital Management. Πα-
ράλληλα η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ έχει υποβάλει προς αξιολόγη-
ση επενδυτικές προτάσεις στο πακέτο Γιουνκέρ, όπως η  κα-
τασκευή των καινοτόμων έργων αντλησοταμίευσης για την 
«αποθήκευση» ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 680 MW στην 
Αμφιλοχία, ένας υβριδικός σταθμός ισχύος 50 MW με αιολικό 
πάρκο 89 MW στην Κρήτη και αιολικά πάρκα 153 MW στην 
Νότιο Εύβοια. Εμφανίζει διευρυμένη γεωγραφική διασπορά 
καθώς  το 34,2% των εσόδων της Εταιρείας προέρχεται από 
πωλήσεις που πραγματοποιούνται στις αγορές της Ευρώπης 
και των ΗΠΑ. Επίσης η δραστηριότητά της έχει ευρεία προϊο-
ντική διασπορά, καθώς  τα έσοδα προέρχονται από τέσσερις 
(4) δραστηριότητες: Ηλεκτρισμός από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας (67,0%), Κατασκευές (13,4%), Εμπορία Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας (13,9%) και Παραχωρήσεις (e-ticket) (5,6%).

ΙΣχΥΡΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΤΗ δΗΜΟΠΡΑΣΙΑ NOME – ΣΤΑ 43,05 ΕΥΡΩ ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΤΙΜΗ

ΥΠΕΓΡΑφΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ δΙΑΣΥΝδΕΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ φΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ 
ΤΩΝ βΑΛΚΑΝΙΩΝ

ΥΠΕΡΚΑΛΥψΗ ΡΕΚΟΡ 2,7 φΟΡΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΗΣ ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
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Ένα και μόνο σενάριο περιλαμβάνει η τελική πρόταση της 
ελληνικής πλευράς για τις προς πώληση λιγνιτικές μονάδες, 
η οποία και βρίσκεται από την περασμένη εβδομάδα στις 
Βρυξέλλες. Σύμφωνα με το energypress.gr  αφορά την πώ-
ληση της μονάδας Μελίτη Ι (330 MW), μαζί με την άδεια για 
την Μελίτη ΙΙ (450 MW), συν τις δύο μονάδες του Αμυνταί-
ου(550 MW).  Το πακέτο συνοδεύεται από τα ορυχεία που 
τροφοδοτούν τις παραπάνω μονάδες, δηλαδή του Αμυ-
νταίου (παρά την κατολίσθηση που υπέστη), της Λακκιάς 
και της Βεύης. Εναλλακτικά σενάρια, όπως λένε αρμόδιες 
πηγές στο «Energypress», δεν υπάρχουν, δηλαδή διαψεύ-
δουν τις πληροφορίες ότι προτάθηκαν παράλληλα και οι 
μονάδες της Μεγαλόπολης ή υπό κατασκευή Πτολεμαίδα V. 
Σε ποσοστά τα προς πώληση περιουσιακά στοιχεία της ΔΕΗ 
αντιστοιχούν σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες :  Στο 36% 
των λιγνιτικών της μονάδων. Και στο 42% των ορυχείων 
της αναφορικά με την θερμογόνο δύναμη του λιγνίτη.  Τόσο 
οι μονάδες, όσο και τα ορυχεία που περιλαμβάνονται στην 
επιστολή, αποτελούν σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, κοινά 
συμπεράσματα των δύο συμβούλων που ασχολήθηκαν 
με την υπόθεση, δηλαδή της McKinsey από πλευράς ΔΕΗ 
και της Lazard από πλευράς υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας. Το ερώτημα κατά πόσο ένα τέτοιο μείγμα 
έχει πιθανότητες να προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέρον 

θα απαντηθεί, μόνο όταν θα τεθεί και επίσημα υπόψιν των 
ενδιαφερόμενων παικτών, πολύ δε περισσότερο κατά την 
διάρκεια του market test του προσεχούς Οκτωβρίου. Σε 
πρώτη πάντως ανάγνωση, τα πάντα είναι συνάρτηση του 
τιμήματος που θα ζητήσει η ΔΕΗ. Εκείνος που θα αγοράσει 
το πακέτο θα πρέπει να δαπανήσει σημαντικά ποσά για την 
παράταση της διάρκειας ζωής των δύο μονάδων του Αμυ-
νταίου, και συγκεκριμένα: Αναβάθμιση που θα προσθέτει 
λίγα ακόμη χρόνια ζωής μετά το 2020, οπότε και λήγει η κα-
νονική άδεια λειτουργίας τους, μεταφράζεται σε ένα κόστος 
περίπου 20 εκατ. ευρώ. Αναβάθμιση όμως που θα προσθέ-
τει ακόμη 10-15 χρόνια ζωής στο Αμύνταιο, μεταφράζεται 
σε δαπάνη της τάξης των 100 εκατ. ευρώ. Σε μια τέτοια 
περίπτωση, είναι προφανές ότι το τίμημα για την απόκτηση 
του Αμυνταίου δεν μπορεί παρά να είναι συμβολικό. Σε κάθε 
περίπτωση, και πριν από οποιαδήποτε συζήτηση με τους 
δυνητικούς παίκτες, αναμένεται η απάντηση της Κομισιόν, 
που λογικά δεν θα αργήσει να σταλεί στην ελληνική πλευρά. 
Η Κομισιόν καλείται να διαπιστώσει κατά πόσο το μείγμα 
αφενός καλύπτει την πρόβλεψη του μνημονίου για διάθεση 
μεριδίου 40% της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ, αφετέ-
ρου έχει τα ίδια χαρακτηριστικά απόδοσης και διάρκειας 
ζωής με το εναπομείναν δυναμικό της. Ανεπίσημες πάντως 
συζητήσεις έχουν γίνει με αρκετούς μέχρι σήμερα παίκτες, 

δίχως ακόμη να υπάρχει σαφής εικόνα για το ποιοί τελικά 
θα εμφανιστούν στο market test του Οκτωβρίου. Ανάμεσα 
στις εταιρείες με τις οποίες έχει γίνει προσέγγιση ή ακούγεται 
ότι θα μπορούσαν να ενδιαφερθούν τον Οκτώβριο είναι 
τρεις κινέζικες, μεταξύ των οποίων οι CMEC και Shenhua. 
Η τσέχικη CEZ. Μια γερμανική εταιρεία. Άγνωστο παραμένει 
αν θα χτυπήσει την πόρτα της ΔΕΗ, εταιρεία από την Πολω-
νία (χώρα με μεγάλη εξάρτηση από τον άνθρακα). Όσο για 
τους Ιταλούς της Edison, η μέχρι τώρα απάντησή τους προς 
την ελληνική πλευρά είναι αρνητική, για όσο εκείνη αρνεί-
ται να συμπεριλάβει στο μείγμα και «νερά». Η κυβέρνηση 
επιμένει ότι το μείγμα θα προσελκύσει επενδυτικό ενδιαφέ-
ρον, και ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να διαθέσει και 
υδροηλεκτρικά. Επικαλείται αμιγώς χρηματοοικονομικούς 
λόγους, υποστηρίζει ότι η προτεινόμενη λύση διασώζει την 
ΔΕΗ καθώς δίνει λύση τόσο απέναντι στο Ευρωπαϊκό Δι-
καστήριο, όσο και την απαίτηση του μνημονίου, και ότι αν 
φτάσει η ΔΕΗ να πουλήσει τα πολύτιμα υδροηλεκτρικά, θα 
οδηγηθεί σε απαξίωση. Τα πάντα φυσικά θα κριθούν από το 
market test του φθινοπώρου, αλλά και από το τίμημα που 
θα ζητηθεί από την δημόσια επιχείρηση, αν και η αγορά 
εμφανίζεται προς το παρόν αρκετά επιφυλακτική, δίχως να 
ανοίγει τα χαρτιά της. 

Σε τροχιά εξωστρέφειας βρίσκεται η ΕΡΓΟΣΕ, καθώς από το 
καλοκαίρι του 2015 υλοποιεί πρόγραμμα συμμετέχοντας σε 
σημαντικά έργα σε χώρες των Βαλκανίων -όπως το Μαυρο-
βούνιο και την Αλβανία- αλλά και σε ευρωπαϊκά ερευνητικά 
προγράμματα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η εταιρεία έχει ήδη 
εξασφαλίσει τρία συμβόλαια για έργα που αφορούν επενδύ-
σεις τρίτων χωρών, Ευρωπαϊκά Προγράμματα Έρευνας και 
Ανάπτυξης και Ευρωπαϊκά Διασυνοριακά Προγράμματα. Πιο 
συγκεκριμένα, η ΕΡΓΟΣΕ: - επελέγη να αναλάβει τον ρόλο του 
ανεξάρτητου μηχανικού σε έργο που χρηματοδοτεί η Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στο Μαυροβούνιο (σιδηροδρο-

μικός σταθμός Ποντγκόριτσα), - συμμετέχει σε κοινοπρακτικό 
σχήμα με πολλές ευρωπαϊκές εταιρείες και οργανισμούς που 
κέρδισε συμβόλαιο ύψους 1.700.000 ευρώ από το Ευρω-
παϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα Shift2Rail Horizon 2020 με 
στόχο να αναπτύξουν μεθοδολογίες παραγωγής ενέργειας 
επί του οχήματος για λειτουργία συσκευών σηματοδότησης 
και επικοινωνίας, - συμμετέχει ως βασικός εταίρος (leading 
company) στο έργο για τη σιδηροδρομική σύνδεση Ελλάδας 
– Αλβανίας, στο οποίο συμμετέχουν ο ΟΣΕ και το υπουργείο 
Μεταφορών και Υποδομών της Αλβανίας. Το έργο περιλαμ-
βάνει τη μελέτη της σιδηροδρομικής γραμμής Φλώρινα-Κρυ-

σταλλοπηγή-Πόγραδετς, καθώς και τη σύνδεση της γραμμής 
με το αεροδρόμιο της Καστοριάς και χρηματοδοτείται από 
το Interreg Ipa II Cross - Border Cooperation Program, πρό-
γραμμα διασυνοριακής συνεργασίας.
Τέλος, η ΕΡΓΟΣΕ αναμένει αποτελέσματα και από άλλους διε-
θνείς διαγωνισμούς που θα ενισχύσουν ακόμη περισσότερο 
τις δράσεις εξωστρέφειας της εταιρείας. Η προσπάθεια συ-
νεχίζεται, καθώς όλοι κατανοούν ότι οι ελληνικές δράσεις σε 
διεθνές περιβάλλον μπορούν να βοηθήσουν την ανάδειξη και 
προώθηση όχι μόνο της εταιρείας αλλά και όλου του ελληνι-
κού επιστημονικού δυναμικού.

Το προσχέδιο του σχεδίου ανάπτυξης για το λιμάνι του 
Πειραιά, που έχει εκπονήσει ο Οργανισμός Λιμένα Πειραιά 
(ΟΛΠ ΑΕ), εξετάστηκε σε ευρεία σύσκεψη στο υπουργείο 
Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής υπό την προεδρία 
του αρμόδιου υπουργού, Παναγιώτη Κουρουμπλή. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη συνάντηση συζητήθηκε η 
πρόοδος των έργων που έχει αναλάβει ο ΟΛΠ ΑΕ, όπως η 
ανακαίνιση των δεξαμενών για τις ναυπηγοεπισκευαστι-
κές εργασίες, ενώ ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας 

Cpt Fu (κάπτεν Φου), αναφέρθηκε στον παράγοντα της 
εργασιακής ειρήνης, ως κομβικό στοιχείο για την ολο-
κλήρωση των επενδύσεων. Ο κ. Κουρουμπλής δήλωσε 
κατηγορηματικά ότι το υπουργείο στηρίζει την εργασιακή 
ειρήνη και επιθυμεί την αποκατάσταση της εικόνας της 
Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης. Όπως είπε, για να επι-
τευχθεί κάτι τέτοιο, είναι απαραίτητο ένα πνεύμα συνερ-
γασίας ανάμεσα στους εργοδότες και τους εργαζόμενους 
στη ζώνη. Ιδιαίτερα τόνισε ότι το υπουργείο υποστηρίζει 

τα δικαιώματα των εργαζομένων, όπως και οι εργαζό-
μενοι πρέπει να αντιλαμβάνονται τις υποχρεώσεις τους. 
Ο υπουργός Ναυτιλίας αναφέρθηκε επίσης στο θέμα της 
άρτιας λειτουργίας της Πλοηγικής Υπηρεσίας διευκρι-
νίζοντας ότι ολοκληρώνεται πλέον η διαδικασία για την 
πλήρη κάλυψη όλων των κενών οργανικών θέσεών της 
αλλά και του εξοπλισμού της.

Η  ΤΕΛΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ δΕΗ ΠΟΥ ΠΗΓΕ ΣΤΙΣ βΡΥξΕΛΛΕΣ: δΥΟ+1 ΜΟΝΑδΕΣ 
ΚΑΙ ΤΡΙΑ ΟΡΥχΕΙΑ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ

ΣΕ ΤΡΟχΙΑ ΕξΩΣΤΡΕφΕΙΑΣ Η ΕΡΓΟΣΕ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ  ΓΙΑ ΤΟ ΣχΕδΙΟ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ 
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Την δυνατότητα να δηλώνεται ως ακατάσχετος ο 
λογαριασμός πληρωμών που τυχόν έχουν οι φορο-
λογούμενοι στα «ηλεκτρονικά πορτοφόλια» προβλέ-
πει, μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο του υπουργείου 
Οικονομικών που κατατίθεται στη Βουλή. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σήμερα, οι φορολογούμενοι μπο-
ρούν να δηλώνουν ως ακατάσχετο από οφειλές που 
έχουν προς το Δημόσιο, έναν λογαριασμό καταθέσε-
ων έως του ποσού των 1.250 ευρώ. Στο εξής, βάση 
της συγκεκριμένης διάταξης που θα προβλέπεται στο 
νομοσχέδιο, θα μπορούν επιλέξουν ως ακατάσχετο, 
τον λογαριασμό που έχουν στα εγκατεστημένα στη 

χώρα μας ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. Με το 
νομοσχέδιο θα ρυθμίζεται επίσης, το θέμα της κατα-
βολής της πρώτης δόσης του φόρου εισοδήματος για 
τα νομικά πρόσωπα. Ειδικότερα, θα προβλέπεται ότι 
η προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης παραμένει 
η 31η Ιουλίου, παρά την παράταση που δόθηκε στην 
προθεσμία υποβολής των δηλώσεων. Εξάλλου, με το 
νομοσχέδιο θα προστίθενται κατηγορίες αγαθών στον 
μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, μεταξύ των οποίων και τα 
αγροτικά εφόδια, τα οποία εκ παραδρομής δεν είχαν 
περιληφθεί στον τελευταίο νόμο του υπουργείου Οικο-
νομικών. Θα προβλέπονται ακόμη, θέματα που έχουν 

να κάνουν με τον καθορισμό του πλαισίου ανταλλα-
γής πληροφοριών μεταξύ των χωρών, βάσει οδηγίας 
του ΟΟΣΑ, σε ό, τι αφορά τις ενδοομιλικές συναλλαγές 
των επιχειρήσεων. Ακόμη, θα προβλέπονται διατά-
ξεις για την ανακούφιση και φορολογική ελάφρυνση 
των πληγέντων στις δημοτικές ενότητες του Δήμου 
Λέσβου, της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Τέλος, θα 
κυρώνεται η συμφωνία μεταξύ ελληνικού Δημοσίου 
και εφοπλιστικής κοινότητας, για την παράταση για 
ακόμη ένα έτος, το 2018, της καταβολής της οικειοθε-
λούς παροχής τους.

Πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση των αναγκών και την 
ανάπτυξη των Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων αναλαμ-
βάνει ο ΣΕΒ με την τεχνική υποστήριξη της Ernst & Young 
(EY). Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει συγκεκριμένα, ο ΣΕΒ θα συνερ-
γαστεί με την EY για τον εντοπισμό των σημαντικότερων 
προβλημάτων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και για την 
ανάδειξη των βέλτιστων λύσεων, με στόχο την ενίσχυση 
των αναπτυξιακών προοπτικών τους. Η μελέτη θα εξετάσει 
βασικά προβλήματα του κλάδου των μικρομεσαίων επιχει-

ρήσεων, όπως ο κατακερματισμός της ελληνικής αγοράς, η 
κυριαρχία των πολύ μικρών επιχειρήσεων, η χαμηλή παρα-
γωγικότητα και η δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση. 
Επισημαίνεται, ακόμη, η ανάγκη για ένα ολοκληρωμένο ανα-
πτυξιακό σχέδιο με μετρήσιμους στόχους και παρεμβάσεις 
απέναντι στα προβλήματα που συνδέονται με τη λειτουργία 
των επιχειρήσεων, όπως η υπερφορολόγηση, η γραφειοκρα-
τία και το κόστος ρυθμιστικής συμμόρφωσης για τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις. Η αναλυτική παρουσίαση των ευρημάτων 

της μελέτης θα γίνει τον Σεπτέμβριο, ενώ θα ακολουθήσει 
συνέδριο του ΣΕΒ για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις στις 
21 και 22 Νοεμβρίου. Στόχος είναι η ανάδειξη του σημαντικού 
ρόλου των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην οικονομία, των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και των προϋποθέσεων 
για την επιστροφή της ελληνικής οικονομίας σε έναν νέο κύ-
κλο ανάπτυξης.

Πρωτογενές έλλειμμα 434 εκατ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 
2,75 δισ. ευρώ εμφάνισε ο Κρατικός Προϋπολογισμός το 
πρώτο εξάμηνο του έτους σε σύγκριση με την αντίστοιχη πε-
ρίοδο πέρυσι. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τα στοι-
χεία της Τραπέζης της Ελλάδος το έλλειμμα του Προϋπολο-

γισμού σε ταμειακή βάση ανήλθε στα 890 εκατ. ευρώ έναντι 
526 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά την μείω-
ση των εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού σε 20,335 δισ. 
ευρώ, από 20,690 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά τις δαπάνες 
του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβάνονται 

και δαπάνες ύψους περίπου 799 εκατ. ευρώ που αφορούν 
την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, διαμορφώθη-
καν σε 23,962 δισ. ευρώ, από 22,182 δισ. ευρώ την περίοδο 
Ιανουαρίου-Ιουνίου 2016.

H Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία όσον αφορά το πεδίο 
του τουρισμού στην Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση του Οργα-
νισμού για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) 
για τη βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη (High 
Level Meeting on Sustainable and Inclusive Growth) που θα 
πραγματοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2017 στο Παρίσι, έδρα 
του οργανισμού. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ για πρώτη φορά 
η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της συνάντησης του 
ΟΟΣΑ για τον τουρισμό. Είναι αποτέλεσμα των προσπαθειών 
για την αναβάθμιση της διεθνούς παρουσίας της Ελλάδας και 
των στενότερων σχέσεων που έχει επιδιώξει και καθιερώ-
σει το υπουργείο Τουρισμού με τον οργανισμό στον τομέα 
του τουρισμού. Η υπουργός Τουρισμού Έλενα Κουντουρά 
είναι αυτή που θα προεδρεύσει στη σημαντική αυτή συνά-
ντηση όπου θα συμμετάσχουν υπουργοί Τουρισμού των 
χωρών-μελών του ΟΟΣΑ, φορείς χάραξης των πολιτικών 

στον τουρισμό, καθώς και παράγοντες της παγκόσμιας του-
ριστικής βιομηχανίας. Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ, Άνχελ 
Γκουρία, ανακοίνωσε επισήμως την ανάληψη της προεδρίας 
από την Ελλάδα. Σε επιστολή του προς την κ. Κουντουρά τη 
συνεχάρη για την πρωτοβουλία της διεκδίκησης της προεδρί-
ας και εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Ελλάδα είναι κατάλληλη 
να ηγηθεί της συζήτησης αυτής, ως καταξιωμένος παγκόσμι-
ος προορισμός και ενεργό μέλος με μακρόχρονη παρουσία 
στην Εκτελεστική Επιτροπή του Οργανισμού. Το υπουργείο 
Τουρισμού είναι σε στενή συνεργασία με τον ΟΟΣΑ για την 
από κοινού προετοιμασία της συνάντησης και συνολικά για 
την προώθηση θεμάτων στρατηγικού και αναπτυξιακού σχε-
διασμού στον τουρισμό, υπό την επίβλεψη του γενικού γραμ-
ματέα Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης, Γιώργου Τζιάλ-
λα. Για τα ζητήματα αυτά ο κ. Τζιάλλας έχει πραγματοποιήσει 
διαδοχικές συναντήσεις το τελευταίο διάστημα με τον επικε-

φαλής του Τμήματος Τουρισμού του ΟΟΣΑ, Alain Dupeyras. Η 
Υψηλού Επιπέδου Συνάντηση για τον Τουρισμό σηματοδοτεί 
την 100ή συνεδρίαση της Επιτροπής Τουρισμού του ΟΟΣΑ. 
Στόχο έχει να ενθαρρύνει τον ανοικτό διάλογο μεταξύ των 
χωρών-μελών του Οργανισμού για τους μακροπρόθεσμους 
στρατηγικούς στόχους στην τουριστική ανάπτυξη. Θα ανα-
δειχθούν θέματα με έμφαση στις μεγα-τάσεις στην παγκόσμια 
τουριστική αγορά, όπως οι δημογραφικές εξελίξεις, η ανάπτυ-
ξη των νέων τεχνολογιών και οι αλλαγές στις καταναλωτικές 
συνήθειες του ταξιδιωτικού κοινού. Επίσης, θα εξεταστεί το 
τοπίο που διαμορφώνεται στις τουριστικές επενδύσεις από τις 
πολιτικές για την αειφόρο τουριστική ανάπτυξη και ο ρόλος 
των συνεργειών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

δΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΝΑ δΗΛΩΝΕΤΑΙ ΩΣ ΑΚΑΤΑΣχΕΤΟΣ Ο ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΠΛΗΡΩΜΩΝ, 
ΠΡΟβΛΕΠΕΙ ΝΟΜΟΣχΕδΙΟ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΠΡΩΤΟβΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΣΕβ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣχΥΣΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΤΕ :  ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 434 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΕξΑΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ

Η  ΕΛΛΑδΑ ΑΝΑΛΑΜβΑΝΕΙ ΤΗΝ ΠΡΟΕδΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΥΡΙΣΜΟ
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Oποιοσδήποτε σχεδιασμός ανάπτυξης της ελληνικής οι-
κονομίας θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την ελληνική 
ακτοπλοΐα, προσφέροντας κίνητρα ανάπτυξής της, αναφέρε-
ται μεταξύ άλλων στην 16η ετήσια μελέτη για την ελληνική 
ακτοπλοΐα 2017, με τίτλο «Η αγορά σε λήθαργο αναμένοντας 
προοπτικές», που εκπόνησε η εταιρεία χρηματοοικονομικών 
συμβούλων XRTC και παρουσιάστηκε σήμερα στη ναυτιλιακή 
λέσχη Πειραιά. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει αναλυτικά ότι ο επικεφα-
λής της XRTC, Γιώργος Ξηραδάκης, κατά την παρουσίαση της 
μελέτης, τόνισε ότι όλα αυτά τα χρόνια η ακτοπλοΐα αποτελεί 
τον βασικό παράγοντα συνοχής του ελληνικού κράτους κα-
θώς τα πλοία κάθε χρόνο εκτελούν 40.000 χιλιάδες δρομο-
λόγια μεταφέροντας 46 εκατομμύρια επιβάτες και 10 με 12 
εκατομμύρια τόνους εμπορευμάτων, συνδέοντας 100 νησιά 
με τα νεότερα και πιο σύγχρονα πλοία της ΕΕ. Επισήμανε την 
ανάγκη ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού του ακτοπλοϊκού 
δικτύου, προσθέτοντας ότι «η ακτοπλοϊκή αγορά σήμερα σε 
μεγάλο βαθμό πληρώνει το κόστος ακραίων ανταγωνιστι-
κών πρακτικών του παρελθόντος που οδήγησαν σε υπερ-
προσφορά χωρητικότητας που συνοδεύτηκε από υψηλό 
κόστος κεφαλαίου (νέα πλοία) και ναύλους εισιτηρίων με 
μηδενικά ή και αρνητικά περιθώρια κέρδους». Ο κ. Ξηραδά-
κης τόνισε επίσης, ότι η αγορά θα πρέπει να προσέξει να μην 
οδηγηθεί πλέον στο άλλο άκρο δημιουργίας μονοπωλιακών 
εταιρικών σχημάτων διοίκησης, ενώ και το θεσμικό πλαίσιο 
θα πρέπει να σταθεί αρωγός στην προσπάθεια των εταιρειών 
του κλάδου για τον επαναπροσδιορισμό του ακτοπλοϊκού 
προϊόντος. Ο κ. Ξηραδάκης είπε ότι το γεγονός ότι ένας τρα-
πεζικός όμιλος (σημ. Τράπεζα Πειραιώς) έχει συμμετοχή στο 
μετοχικό κεφάλαιο των τριών εκ των τεσσάρων συστημικών 
παικτών του ακτοπλοϊκού κλάδου, αποτελεί «ένα φαινόμενο 
που θα πρέπει να απασχολήσει όλους». Τόνισε επίσης, ότι η 
εμφάνιση νέων παικτών σε ορισμένες γραμμές, αποτελεί 
ενθαρρυντικό στοιχείο για τον ανταγωνισμό, ωστόσο συ-
μπλήρωσε ότι στην παρούσα φάση, το μέγεθος αυτών δεν 
είναι ικανό στο να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα τους και είναι 
πολύ πιθανό να έχουμε μια κινητικότητα αγοραπωλησιών 
από μικρά σχήματα. Συμπλήρωσε εξάλλου, ότι οι ακτοπλο-
ϊκές εταιρείες που συνεχίζουν το δύσκολο έργο τους σε ένα 
αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, θα πρέπει να προχωρήσουν 
σε αναθεωρήσεις των τιμολογιακών πολιτικών τους με επα-

ναπροσδιορισμό του προσφερόμενου ακτοπλοϊκού προϊ-
όντος, δίνοντας έμφαση στη συνολική εμπειρία του πελάτη 
που σχετίζεται, όχι μόνο με την ποιότητα του πλοίου, αλλά 
και με τις υπηρεσίες που παρέχει το εισιτήριο πριν, κατά τη 
διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση του ταξιδιού. Ο γενικός 
γραμματέας του υπουργείου Ναυτιλίας, Διονύσης Καλαμα-
τιανός, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες που έχουν ληφθεί 
από πλευράς υπουργείου στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, 
προσθέτοντας ότι η παρέμβαση του υπ. Ναυτιλίας εδράζεται 
στη δρομολόγηση λύσεων σχετικά με τις αδυναμίες που ανά 
πάσα στιγμή παρουσιάζονται στην ακτοπλοϊκή σύνδεση των 
νησιών, αλλά και στην ανάγκη αλλαγής - μέσω στοχευμένων 
παρεμβάσεων και αναβάθμισης - του θεσμικού πλαισίου 
όποτε αυτό απαιτηθεί. Τόνισε ότι βασικός στόχος του υπουρ-
γείου Ναυτιλίας είναι η βελτίωση και επανασχεδιασμός του 
βασικού δικτύου των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, όπου 
αυτός είναι απαραίτητος, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο 
να αναβαθμιστούν οι ακτοπλοϊκές υπηρεσίες αλλά και τα επί-
πεδα εξυπηρέτησης στους πολίτες. Αναφέρθηκε στην αύξηση 
των λιμένων προσέγγισης αλλά και των δρομολογίων των 
επιδοτούμενων γραμμών δημοσίου συμφέροντος με βάση 
τις μεταφορικές ανάγκες των νησιών και των προτάσεων 
των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης. Ο κ. Καλαματιανός, 
είπε επίσης ότι το υπουργείο προχώρησε ήδη σε νομοθετική 
παρέμβαση για τροποποίηση των διατάξεων του νόμου 
2932/2001, μετά από διαβούλευση με τους φορείς της ακτο-
πλοΐας, προκειμένου να βελτιωθούν συγκεκριμένες διατάξεις 
και να αντιμετωπιστούν στο βέλτιστο βαθμό παθογένειες του 
παρελθόντος, όπως ο καθορισμός του χρόνου υποβολής 
δηλώσεων δρομολόγησης των ταχύπλοων πλοίων στην 
ίδια βάση με τα συμβατικά πλοία. Πρόσθεσε επίσης, ότι 
συστάθηκε ομάδα εργασίας για την αναδιάρθρωση του θε-
σμικού πλαισίου των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών, ενώ έχει 
δοθεί έμφαση στις συνδυασμένες μεταφορές σε συνεργασία 
με το υπ. Μεταφορών και τη σύσταση σχετικού συμβουλίου 
για το θέμα αυτό. Συμπλήρωσε εξάλλου, ότι από πλευράς 
υπουργείου αναλήφθηκαν όλες οι απαιτούμενες δράσεις 
προκειμένου να προκηρυχθεί μελλοντικός διαγωνισμός για 
την κάλυψη συγκοινωνιακών αναγκών της επικράτειας, με 
συμβάσεις ανάθεσης δημόσιας υπηρεσίας τριετούς διάρ-
κειας, ενώ μίλησε και για την αύξηση των πιστώσεων στην 

κάλυψη άγονων γραμμών στα 90 εκατομμύρια ευρώ για το 
2018, σε σχέση με τα 85,4 εκατ. ευρώ που είχαν προβλεφθεί 
το 2017 αύξηση περίπου 5,5%. Αναφερόμενος στα λιμάνια, 
είπε ότι αυτά θα πρέπει να παρέχουν σύγχρονες και ποιοτικές 
υπηρεσίες με σχεδιασμένες παρεμβάσεις, καθώς αποτελούν 
κυψέλες καινοτομίας, περιοχές συγκέντρωσης ναυτιλιακών 
επιχειρήσεων, πηγή θέσεων εργασίας και συγκοινωνιακές 
πύλες της νησιωτικής χώρας. Η θάλασσα αποτελεί το κλειδί 
για την ναυτική επιχειρηματική τουριστική ανάπτυξη της 
Ελλάδας μιας χώρας με 16.000 χιλιόμετρα ακτογραμμή και 
με πολυνησιωτικό χαρακτήρα φαινόμενο μοναδικό στην 
ΕΕ Η ιδιαιτερότητα αυτή δημιουργεί αυξημένες ανάγκες για 
επαρκείς και ποιοτικές συγκοινωνίες μεταξύ ηπειρωτικής και 
νησιωτικής χώρας. «Οι ακτοπλοϊκές υπηρεσίες στην χώρα 
μας θεωρούνται δεδομένες, με αποτέλεσμα να μη ασχο-
λούμαστε όσο πρέπει ή ακόμα να παρεμβαίνουμε αρνητικά 
δημιουργώντας έτσι ένα ακατάλληλο περιβάλλον για πρόοδο 
και ανάπτυξη», τόνισε από την πλευρά του ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας (ΣΕΕΝ), 
Μιχάλης Σακέλης. Πρόσθεσε ότι για πολλά χρόνια και μέχρι 
το 2002, το θεσμικό μας πλαίσιο ουσιαστικά απαγόρευε την 
ανάπτυξη, ενώ έκανε λόγο για ανεπαρκείς λιμενικές υποδομές 
που αποτελούν ανασχετικό παράγοντα ανάπτυξης, επηρεά-
ζοντας αρνητικά και το κόστος των υπηρεσιών. «Ήδη το λι-
μάνι της Ραφήνας δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα δρομολόγια 
τα οποία έχουν προγραμματιστεί για το 2018, ενώ ανάλογα 
προβλήματα αντιμετωπίστηκαν και στην τρέχουσα περίοδο» 
τόνισε ο κ. Σακέλης. Ο πρόεδρος των ακτοοπλόων, επεσήμα-
νε την ανάγκη να αντληθούν ευρωπαϊκά κεφάλαια για την 
ενίσχυση των δρομολογίων δημόσιας υπηρεσίας, ούτως 
ώστε οι συγκοινωνίες της χώρας στο σύνολό τους, χερσαίες 
και θαλάσσιες, να ενισχύονται ισότιμα με τις άλλες ευρωπαϊ-
κές χώρες. Είπε επίσης, ότι ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα στην 
εξυπηρέτηση των νησιών είναι καθοριστικός, καθώς το 95% 
της ακτοπλοϊκής κίνησης εξυπηρετείται με ελεύθερες δρομο-
λογήσεις πλοίων που ανήκουν σε ναυτιλιακές εταιρείες χωρίς 
καμία κρατική παρέμβαση, ενώ μόλις το 5% της κίνησης που 
αφορά 44 μικρά νησιά εξυπηρετείται με δρομολόγια δημόσι-
ας υπηρεσίας (σ.σ. άγονα δρομολόγια).

Την εξαίρεση συγκεκριμένων κατηγοριών επαγγελματιών 
από την αγορά τερματικού αποδοχής καρτών πληρωμών και 
μέσων πληρωμής με κάρτα, ζητά, με επιστολή του προς τον 
υπουργό Οικονομίας, Δημήτρη Παπαδημητρίου και την ανα-
πληρωτή υπουργό, Κατερίνα Παπανάτσιου, ο πρόεδρος του 

Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΟΕΕ), Κωνσταντίνος 
Κόλλιας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠε όπως αναφέρει το ΟΕΕ, 
πρόκειται για ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι αποδεδειγ-
μένα και αποκλειστικά παρέχουν υπηρεσίες σε εταιρείες και 
η αμοιβή τους κατατίθεται υποχρεωτικά στους τραπεζικούς 

λογαριασμούς υους. Δεν έχουν, δηλαδή, εκ φύσεως της δρα-
στηριότητάς τους, καμία απολύτως είσπραξη, που να χρειά-
ζεται τη χρήση πλαστικού χρήματος, και -κατά συνέπεια- την 
προμήθεια POS, με ό,τι κόστος μπορεί να σημαίνει αυτό για 
τους ίδιους.

XRTC ΤΙ ΛΕΕΙ Η ΕΤΗΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΠΛΟΐΑΣ ΓΙΑ ΤΟ 2017

ΤΗΝ ΕξΑΙΡΕΣΗ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ POS 
ζΗΤΑ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
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Την αλληλεπίδραση μεταξύ της κατοχύρωσης των διπλω-
μάτων ευρεσιτεχνίας και απορρήτου με την ανάπτυξη της 
καινοτομίας, διερευνά η νέα μελέτη του Γραφείου Δια-
νοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης (EUIPO). 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην περίληψη της μελέτης, 
υπογραμμίζεται ότι διερευνάται μια σειρά παραγόντων που 
ενδεχομένως επηρεάζουν τη χρήση των δύο αυτών μηχα-
νισμών προστασίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις προτι-
μήσεις μεταξύ των δύο μηχανισμών προστασίας και στους 
παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή της στρατηγικής 
που αφορά την προστασία. Παρότι σε προηγούμενες ανα-
λύσεις οι δύο μηχανισμοί αντιμετωπίζονταν ως δυνάμενοι 
να υποκαθιστούν ο ένας τον άλλο, στην παρούσα μελέτη 
τονίζεται ο συμπληρωματικός ρόλος των δύο μεθόδων 
προστασίας. Τα βασικά πορίσματα που προκύπτουν από 
την ανάλυση είναι τα ακόλουθα: 1. Οι καινοτόμες επιχει-
ρήσεις χρησιμοποιούν συχνά και τις δύο μεθόδους για να 
προστατεύσουν τις καινοτομίες τους, ήτοι την κατοχύρωση 

διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και τα εμπορικά απόρρητα. 2. Η 
χρήση εμπορικών απορρήτων για την προστασία καινοτο-
μιών είναι εντονότερη σε σχέση με τη χρήση διπλωμάτων 
ευρεσιτεχνίας από τις περισσότερες μορφές επιχειρήσεων 
και τους περισσότερους οικονομικούς τομείς, τούτο δε, σε 
όλα τα κράτη μέλη. 3. Τόσο τα εμπορικά απόρρητα, όσο και 
τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, φαίνεται ότι είναι πιθανό να 
χρησιμοποιούνται σε επιχειρήσεις που διαθέτουν εσωτερι-
κό τμήμα έρευνας και ανάπτυξης με υψηλές δαπάνες για την 
καινοτομία, καθώς και κατά την αρχική εμφάνιση της και-
νοτομίας στην αγορά. Τα εμπορικά απόρρητα προτιμώνται 
όταν πρόκειται για καινοτομία μόνο στο πλαίσιο της επιχεί-
ρησης. 4. Τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας είναι πιθανότερο να 
χρησιμοποιούνται (μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με εμπο-
ρικά απόρρητα) όταν η καινοτομία αφορά υλικό αγαθό 
και όχι υπηρεσία. 5. Τα εμπορικά απόρρητα (συχνά χωρίς 
διπλώματα ευρεσιτεχνίας), είναι πιο πιθανό να χρησιμοποι-
ούνται για την καινοτομία σε επίπεδο διεργασιών καθώς και 

για καινοτομία στις υπηρεσίες. 6. Τα εμπορικά απόρρητα 
(μεμονωμένα ή σε συνδυασμό με διπλώματα ευρεσιτεχνί-
ας) φαίνεται να χρησιμοποιούνται για τη διατήρηση ή την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των καινοτομιών που 
εισάγουν επιχειρήσεις που εφαρμόζουν πρακτικές ανοικτής 
καινοτομίας, όπως η συνεργασία στην έρευνα, ιδίως με εξ 
αποστάσεως (μη Ευρωπαίους) εταίρους.  7. Σε αγορές με 
έντονο ανταγωνισμό στις τιμές, υπάρχει η τάση να προτι-
μώνται τα εμπορικά απόρρητα σε σχέση με τα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας. Σε αγορές με έντονο ανταγωνισμό ως προς 
την ποιότητα, υπάρχει η τάση να χρησιμοποιούνται τόσο τα 
εμπορικά απόρρητα όσο και τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας. 
Ο έντονος ανταγωνισμός στις τιμές αποτελεί χαρακτηρι-
στικό των αγορών εμπορευμάτων, στις οποίες οι ευκαιρίες 
διαφοροποίησης/καινοτομίας ως προς τα προϊόντα είναι 
περιορισμένες, ενώ τα περιθώρια κέρδους μπορούν να 
βελτιωθούν μέσω της καινοτομίας που μειώνει το κόστος 
ή τις διεργασίες.

Ομόθυμη στήριξη στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για 
τους ΟΤΑ έδωσαν οι εκπρόσωποι φορέων που είχαν κληθεί 
χθες στην κοινοβουλευτική επιτροπή, αρμόδια για τη συ-
ζήτηση και επεξεργασία του. Αυτά γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ και 
αναλυτικά σημειώνει  ότι το γενικότερο κλίμα στήριξης των 
φορέων καταγράφηκε με εξαίρεση τα μέλη του Συλλόγου 
Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών, τα οποία παραπονέθη-
καν ότι δεν έγιναν δεκτά τα αιτήματά τους να ενταχθούν και 
εκείνοι σε μία σειρά θετικών διατάξεων που προωθούνται 
για τους υπαλλήλους των δήμων. Οι φορείς, οι οποίοι είχαν 
κληθεί, δήλωσαν ότι το νομοσχέδιο προωθεί λύσεις που 
ήταν αίτημά τους όλα τα προηγούμενα χρόνια και εξέφρασαν 
την ικανοποίησή τους διότι απέδωσε η διαβούλευση με την 
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών, την οποία και 
ευχαρίστησαν για την καλή προεργασία που έκανε. Από τις 
τοποθετήσεις των φορέων, τις οποίες παρακολούθησε και 
ο ίδιος ο πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης (σ.σ. είχε το 
χαρτοφυλάκιο του υπουργείου Εσωτερικών στην πρώτη 
φάση διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ), κοινός τόπος αναδει-
κνύεται η εναγώνια προσμονή για τις επικείμενες αλλαγές 
στον Καλλικράτη, που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση, ώστε 
η Τοπική Αυτοδιοίκηση να μπορέσει να προχωρήσει αποτε-
λεσματικά. Κοινή ήταν και η επισήμανση πως η Τοπική Αυτο-
διοίκηση έχει ανάγκη από μόνιμο προσωπικό, καθώς οι μει-

ώσεις προσωπικού την έχουν πλήξει δραματικά τα τελευταία 
χρόνια και έχουν προκαλέσει σοβαρές δυσλειτουργίες. Το 
κλίμα υποστήριξης των διατάξεων από τους φορείς δεν ήταν 
κεραυνός εν αιθρία για τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Γι’ 
αυτό και λίγα 24ωρα νωρίτερα η αξιωματική αντιπολίτευση, 
κρίνοντας τις διατάξεις και διαβλέποντας την υποστηρικτική 
στάση των φορέων, είχε δηλώσει διά του γενικού εισηγητή 
της Μάκη Βορίδη ότι «η κυβέρνηση, μπροστά στην πολιτι-
κή της απελπισία, κλείνει το μάτι σε διάφορες ομάδες, χωρίς 
κανένα ορθολογικό κριτήριο, ικανοποιώντας απολύτως πα-
ράλογα αιτήματα». Επιγραμματικά, τις διατάξεις στήριξαν η 
ΠΟΜΙΔΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων), 
ιδίως για τις ρυθμίσεις οφειλών προς τους δήμους, η ΕΔΕΥΑ 
(Ένωση Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης) 
«διότι λύνονται προβλήματα ετών», η ΠΟΠ-ΟΤΑ (Πανελ-
λήνια Ομοσπονδία Προσωπικού-ΟΤΑ) διότι «ικανοποιού-
νται αιτήματα που είχαν οι εργαζόμενοι επί σειρά ετών και 
αίρονται αδικίες», η ΠΟΕ-ΕΔΕΥΑ (Πανελλήνια Ομοσπονδία 
Εργαζομένων της ΕΔΕΥΑ) διότι «το νομοσχέδιο συνιστά τη 
σημαντικότερη παρέμβαση τα τελευταία 35 χρόνια». Επίσης, 
η ΓΣΕΒΕΕ διότι «το νομοσχέδιο κατά το μέρος που αφορά τα 
μέλη της κινείται σε θετική κατεύθυνση και έχει λάβει υπόψη 
προτάσεις που έχουν γίνει από τη ΓΣΕΒΕΕ», η ΚΕΔΕ με τον Γ. 
Πατούλη να δηλώνει ότι «μολονότι δεν λύνονται τα βασικά 

προβλήματα της αυτοδιοίκησης, υπάρχουν θετικές διατάξεις, 
κυρίως σε σημεία που αφορούν στο προσωπικό των ΟΤΑ». 
Η ΠΟΑΣΥ (Πανελλήνια Ομοσπονδία Αστυνομικών Υπαλλή-
λων) χαιρέτισε την επίλυση του θέματος των κρατήσεων για 
την ονομασία του δόκιμου αστυφύλακα σε αστυφύλακα και 
δόκιμου υπαξιωματικού σε αστυνόμου Β’. Η ΕΝΠΕ (Ένωση 
Περιφερειών Ελλάδος) αναγνώρισε ότι οι αλλαγές του νο-
μοσχεδίου «θα ξεμπλέξουν προβλήματα που χρόνιζαν». Η 
Ένωση Δημοτικών Ραδιοτηλεοπτικών Μέσων εξέφρασε την 
ικανοποίησή της διότι ρυθμίζονται πολλά θέματα που τους 
απασχολούσαν ενώ την ικανοποίησή του εξέφρασε το Σω-
ματείο Καθαριστριών των δημόσιων σχολείων της Αθήνας, 
σημειώνοντας ότι το νομοσχέδιο θα καλύψει πολλές αδικίες 
που έχει υποστεί ο κλάδος επί σειρά δεκαετιών, αφού οι καθα-
ρίστριες των σχολείων δεν έπαιρναν το ανθυγιεινό επίδομα, 
ούτε είχαν δικαίωμα σε μέσα ατομικής προστασίας, θέματα 
που λύνει το σχέδιο νόμου. Θετικές χαρακτηρίζουν τις διατά-
ξεις και οι μουσικοί των ΟΤΑ, το ίδιο και οι περιπτερούχοι. Η 
ΠΟΕ-ΟΤΑ επισήμανε ότι αυτό το νομοσχέδιο, αν και δεν λύνει 
συνολικά τα προβλήματα της αυτοδιοίκησης, που πηγάζουν 
κυρίως από τις πολιτικές των μνημονίων, επιλύει κάποια προ-
βλήματα των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και γι’ 
αυτό είναι σε θετική κατεύθυνση.

Με ομόφωνη απόφαση που έλαβε στη χθεσινή συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας ( ΚΕΔΕ) ζητεί να επιστραφεί στους δήμους, το 
τέλος βοσκής των επιλέξιμων βοσκοτόπων από τις περιφέρειες. Όπως τόνισε ο πρόεδρος 
της Επιτροπής Αγροτικής Ανάπτυξης της ΚΕΔΕ, Δημήτρης Τζιαχρήστας, η εκπόνηση δι-

αχειριστικών σχεδίων βόσκησης να χρηματοδοτηθεί από το υπουργείο Αγροτικής Ανά-
πτυξης.

EUIPO:  Η ΑΛΛΗΛΕΠΙδΡΑΣΗ ΚΑΤΟχΥΡΩΣΗΣ ΤΩΝ δΙΠΛΩΜΑΤΩΝ ΕΥΡΕΣΙΤΕχΝΙΑΣ 
ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥξΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ φΟΡΕΩΝ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣχΕδΙΟ ΤΩΝ  ΟΤΑ

ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑφΕΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ βΟΣΚΗΣ ζΗΤΕΙ Η ΚΕδΕ
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Μια νέα ελεγκτική υπηρεσία, η οποία θα τεθεί υπό την 
εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων και θα στελε-
χωθεί με 135 ελεγκτές, που θα έχει την αρμοδιότητα να 
ερευνά εξονυχιστικά μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής 
και άλλων οικονομικών εγκλημάτων ποινικού χαρα-
κτήρα, θα μπορεί να συλλαμβάνει και να ανακρίνει 
υπόπτους για την τέλεση ποινικών αδικημάτων, αλλά 
δεν θα έχει δικαίωμα να επιβάλλει φόρους και πρό-
στιμα στους ελεγχόμενους, σχεδιάζει να συστήσει η 
κυβέρνηση.
Στη νέα αυτή υπηρεσία, η οποία θα ονομάζεται Διεύ-
θυνση Ειδικών Οικονομικών Ελέγχων, θα μεταφερθούν 
και θα συγκεντρωθούν οι διεσπαρμένες στο Κέντρο 
Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕ-
ΦΟΜΕΠ), στο Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων 
(ΚΕΜΕΕΠ) και στις ΔΟΥ της χώρας 4.700 παραγγελίες 
των οικονομικών εισαγγελέων για φορολογικούς ελέγ-
χους σε οικονομικά ισχυρούς Έλληνες φορολογούμε-
νους που είναι ύποπτοι για φοροδιαφυγή και παράνο-
μο πλουτισμό, οι οποίες έχουν μείνει ανεκτέλεστες.
Μία μόνο από τις 4.700 εισαγγελικές παραγγελίες που 
θα μεταφερθούν στη νέα αυτή υπηρεσία αφορά τον 
έλεγχο 1,2 εκατομμυρίου φυσικών προσώπων με συ-
ναλλαγές άνω των 300.000 ευρώ στους τραπεζικούς 
λογαριασμούς τους σε ένα τουλάχιστον από τα έτη της 
περιόδου 2000-2012. Άλλες δύο παραγγελίες αφορούν 
τις λίστες Λαγκάρντ και Μπόργιανς, οι οποίες περιλαμ-
βάνουν πάνω από 11.000 Έλληνες φορολογούμενους 
με καταθέσεις σε τράπεζες της Ελβετίας, ενώ μία ακόμη 
παραγγελία αφορά πάνω από 25.000 Έλληνες που απέ-
στειλαν εμβάσματα άνω των 100.000 ευρώ σε τράπε-
ζες του εξωτερικού.
Όλος αυτός ο τεράστιος όγκος εισαγγελικών παραγγε-
λιών θα επιστρέψει, ουσιαστικά, στα χέρια των οικονο-
μικών εισαγγελέων, οι οποίοι θα υποχρεωθούν να τις 
αναθέσουν για εκτέλεση στη νέα αυτή υπηρεσία, που 
όμως δεν θα έχει την αρμοδιότητα να επιβάλλει φόρους 
και πρόστιμα. Το δικαίωμα αυτό θα το έχουν οι υπαγό-
μενες στην ΑΑΔΕ αρμόδιες ΔΟΥ προς τις οποίες θα υπο-
χρεούται να διαβιβάζει τις πορισματικές της αναφορές 
η συγκεκριμένη υπηρεσία.
Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ειδικών Οικονομικών 
Ελέγχων 
Το σχέδιο νόμου για τη σύσταση της νέας υπηρεσίας 
ελέγχου μεγάλων υποθέσεων οικονομικού εγκλήμα-
τος, το οποίο ετοιμάζουν τα συναρμόδια υπουργεία 
Δικαιοσύνης και Οικονομικών, προβλέπει αναλυτικά 
τα εξής: 

ΝΕΟΙ «ΡΑΜΠΟ» ΓΙΑ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ φΟΡΟδΙΑφΥΓΗΣ
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-4-5                                                     20/07/2017

(Συνέχεια στη σελίδα 20)

1. Στο υπουργείο Οικονομικών συνιστάται νέα Υπη-
ρεσία με τον τίτλο «Διεύθυνση Ειδικών Οικονομικών 
Ελέγχων». Η Υπηρεσία αποτελεί οργανική μονάδα 
σε επίπεδο Διεύθυνσης και υπάγεται απευθείας στον 
υπουργό Οικονομικών.
2.  Κύρια αποστολή της υπηρεσίας θα είναι η εκτέλεση 
παραγγελιών που θα ανατίθενται από τον εισαγγελέα 
Οικονομικού Εγκλήματος με αντικείμενο την έρευνα 
τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής ή λοιπών οικο-
νομικών αδικημάτων, η συμβολή στην καταπολέμηση 
εστιών οικονομικού εγκλήματος και κυρίως η πάταξη 
της φοροδιαφυγής και φοροαποφυγής και η βελτίωση 
της φορολογικής συμμόρφωσης φυσικών και νομικών 
προσώπων.
Ειδικότερα, η Υπηρεσία θα είναι αρμόδια για: 
α) Τη διενέργεια -κατόπιν παραγγελιών του εισαγγε-
λέα Οικονομικού Εγκλήματος- επιθεωρήσεων, τακτι-
κών ή έκτακτων ελέγχων, επανελέγχων και ερευνών, 
προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την 
τέλεση φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων, 
που διαπράττονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, 
της εθνικής οικονομίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ανεξαρτήτως του τρόπου τελέσεως.
β) Τη διενέργεια φορολογικών ελέγχων σε φυσικά και 
νομικά πρόσωπα όλης της επικράτειας, κατόπιν πα-
ραγγελιών του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, 
για τον εντοπισμό εισοδημάτων και περιουσιακών 
στοιχείων που δεν έχουν δηλωθεί.
γ) Τη σύνταξη πορισματικών εκθέσεων σε εκτέλεση 
των εισαγγελικών παραγγελιών που της ανατίθενται, 
δ) Την επιδίωξη της πλήρους επίτευξης των στόχων 
των ελέγχων που έχουν τεθεί από τον εισαγγελέα Οι-
κονομικού Εγκλήματος, σύμφωνα με το επιχειρησιακό 
σχέδιο της Υπηρεσίας.
ε) Τη διενέργεια διασταυρώσεων, την ανάλυση και τη 
θέσπιση κριτηρίων κινδύνου, καθώς και τον συνεχή 
προσδιορισμό, αναπροσδιορισμό και βελτίωση των 
κριτηρίων επιλογής των προς έλεγχο υποθέσεων, 
στ) Τη διοικητική υποστήριξη και μέριμνα, την εξα-
σφάλιση των υλικών και του εξοπλισμού, που απαι-
τούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Υπηρεσίας σε 
συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες.
3.  Η Υπηρεσία θα μπορεί να προβαίνει σε: α) Έρευνες 
εγγράφων και λοιπών στοιχείων στις επαγγελματικές 
εγκαταστάσεις του ελεγχόμενου, καθώς και σε έρευνες 
άλλων χώρων εκτός επαγγελματικής απασχόλησης 
του ελεγχόμενου, όταν υπάρχουν στοιχεία ή βάσιμες 
υπόνοιες για την τέλεση οικονομικών παραβάσεων, 
έπειτα από συναίνεση του ελεγχόμενου ή προηγού-
μενη άδεια του αρμόδιου εισαγγελέα. Όταν πρόκειται 
για έρευνα σε κατοικία, είναι πάντοτε απαραίτητη η 
παρουσία εκπροσώπου της δικαστικής αρχής. β) Συλ-
λήψεις και ανακρίσεις προσώπων και έρευνες μεταφο-
ρικών μέσων, αγαθών, καταστημάτων, αποθηκών, 

οικιών και λοιπών χώρων, καθώς και στη διενέργεια 
ειδικών ανακριτικών πράξεων, σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά ειδικές διατάξεις 
και τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, 
για τα αδικήματα που προβλέπονται από τη σχετική 
νομοθεσία και ανάγονται στην αρμοδιότητά της. γ) 
Κατασχέσεις βιβλίων, εγγράφων, αγαθών, μέσων με-
ταφοράς και άλλων στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων 
και ηλεκτρονικών μέσων αποθήκευσης και μεταφοράς 
δεδομένων, δ) Δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών 
και περιουσιακών στοιχείων, σε ειδικές περιπτώσεις 
κατά τις οποίες κρίνεται αναγκαία η διασφάλιση των 
συμφερόντων του Δημοσίου ή σε περιπτώσεις οικονο-
μικού εγκλήματος και μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγής 
και λαθρεμπορίου.
4.  Οι ελεγκτές της Υπηρεσίας θα έχουν πρόσβαση και 
θα μπορούν να λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία 
ή στοιχείο που αφορά ή σχετίζεται με την άσκηση του 
έργου και της αποστολής τους, ύστερα από υπηρεσια-
κή εντολή, μη υποκείμενη σε περιορισμούς διατάξεων 
περί απορρήτου, υποχρεούμενη όμως στην τήρηση 
των διατάξεων περί εχεμύθειας του άρθρου 26 του 
Υπαλληλικού Κώδικα.
5.  Οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας θα εκτείνονται σε 
όλη την ελληνική επικράτεια και θα ασκούνται παράλ-
ληλα και ανεξάρτητα από άλλες υπηρεσίες του υπουρ-
γείου Οικονομικών.
6.  Η Υπηρεσία θα συνεργάζεται και θα ανταλλάσσει 
πληροφορίες και στοιχεία, που έχουν σχέση με το αντι-
κείμενο της αποστολής της, με άλλες αρχές, υπηρεσίες 
και φορείς του εσωτερικού και του εξωτερικού και θα 
συμμετέχει σε θεσμοθετημένα διυπηρεσιακά όργανα. 
Οι αστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικές αρχές και 
υπηρεσίες, καθώς και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, να συνδρά-
μουν άμεσα και αποτελεσματικά τους υπαλλήλους της 
Υπηρεσίας, καθώς επίσης και να χορηγούν κάθε σχετι-
κή πληροφορία ή στοιχείο.
7.  Η Υπηρεσία θα συνεπικουρεί, όποτε της ζητείται, 
την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαια-
γοράς για τη διερεύνηση παραβάσεων της τραπεζικής 
νομοθεσίας και της νομοθεσίας για την κεφαλαιαγορά.
8. Για τη συγκρότηση της Υπηρεσίας συνιστώνται 150 
οργανικές θέσεις, εκ των οποίων οι 135 είναι θέσεις 
ελεγκτών και οι 15 είναι θέσεις διοικητικού προσωπι-
κού. Η πλήρωση των θέσεων των ελεγκτών θα μπορεί 
να γίνει με απόσπαση ή μετάταξη, κατά παρέκκλιση 
κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης που κάθε φορά ισχύει.
9. Η απόσπαση των ελεγκτών στην Υπηρεσία διαρκεί 
δύο έτη, ενώ μπορεί να παρατείνεται με απόφαση του 
υπουργού Οικονομικών για ένα ακόμη έτος, με μέγι-
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Τα «πέτρινα» χρόνια της ελληνικής ακτοπλοΐας συνε-
χίζονται, με τη μείωση της επιβατικής κίνησης να έχει 
φτάσει σχεδόν στο μισό τα τελευταία εφτά χρόνια και 
τη σταδιακή συρρίκνωση του ελληνόκτητου στόλου 
στην Αδριατική να έχει οδηγήσει την ελληνική σημαία 
σε απώλεια του ανταγωνιστικού της πλεονεκτήματος.
Παρά την ανθεκτικότητα του κλάδου, οι προκλήσεις 
που υπάρχουν, με την αύξηση της τιμής των καυσί-
μων, τις δυσκολίες στους τραπεζικούς δανεισμούς και 
τον οξύ ανταγωνισμό θαλάσσιων και εναέριων μετα-
φορών, οφείλουν να οδηγήσουν σε αναζήτηση ενός 
νέου «ακτοπλοϊκού προϊόντος» με νέα επιχειρηματικά 
μοντέλα και επενδύσεις που πρέπει να γίνουν ώστε ο 
κλάδος να πατήσει ισχυρότερα στα πόδια του. Οι οιω-
νοί για το 2017 δεν είναι θετικοί, με τις πρώτες εκτιμή-
σεις να κάνουν λόγο για αρνητικά οικονομικά αποτε-
λέσματα μετά από δύο χρόνια θετικών απολογισμών.
Ακτινογραφία 
Την ακτινογραφία του κλάδου παρουσίασε χθες για 
16η συνεχόμενη φορά η εταιρία χρηματοοικονομικών 
συμβούλων XRTC στη Ναυτιλιακή Λέσχη Πειραιά με 
την παρουσία και του προέδρου του Συνδέσμου Επι-
χειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Μιχάλη Σακέλλη. 
Στη μελέτη με τίτλο «Η αγορά σε λήθαργο αναμένο-
ντας προοπτικές» καταγράφεται η μεγάλη μείωση της 
επιβατικής κίνησης για 7ο συνεχές έτος και η συνολική 
μείωση κατά 46%, ενώ, παρά τη συνεχόμενη αύξη-
ση της τουριστικής κίνησης στη χώρα μας, αυτή δεν 
μπορεί να καρπωθεί οικονομικά από την ακτοπλοΐα 
λόγω του μεγάλου ανταγωνισμού με τις αεροπορικές 
εταιρίες.
Αντίθετα, η διακίνηση αυτοκινήτων και φορτηγών ση-
μείωσε αύξηση της τάξεως του 10% και 6% αντίστοιχα 
την περσινή χρονιά σε σχέση με το 2015. Η επιβατική 
κίνηση στα Δωδεκάνησα μειώθηκε το περασμένο έτος 
σε σύγκριση με το 2015 κατά 15,3% και στο Βόρειο 
Αιγαίο κατά 19,6%.
Η μεγαλύτερη μείωση, κατά 26,6%, παρατηρήθηκε 
στη γραμμή Χίου Μυτιλήνης, η οποία δεν αποδίδεται 
μόνο στον ανταγωνισμό των αεροπλάνων, αλλά και 
στην απαγόρευση της μετακίνησης των προσφύγων 
και των παρατύπως εισερχομένων στην Ελλάδα επι-
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Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στους δια-
γωνισμούς των δημοσίων έργων από τη συνεχιζόμενη 
απουσία των απαιτούμενων εγκυκλίων και υπουργι-
κών αποφάσεων, με τις οποίες θα μπορέσει να μπει 
«φρένο» στο φαινόμενο των υπερβολικών εκπτώσε-
ων. Παρότι έχει ψηφιστεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο 
ήδη από το 2016 (Ν.4412/16), σχεδόν 12 μήνες μετά 
εξακολουθούν να αγνοούνται οι σχετικές διατάξεις, οι 
οποίες και θα ορίσουν το πότε και με ποια κριτήρια 
ακριβώς μια προσφορά θα θεωρείται ασυνήθιστα 
χαμηλή, ώστε να αποκλείεται από τη συνέχεια του δι-
αγωνισμού. 
Αυτό επισημαίνει, με σχετική επιστολή του προς τον 
υπουργό Υποδομών Χρήστος Σπίρτζη, ο ΣΑΤΕ (Πα-
νελλήνιος Σύνδεσμος Τεχνικών Εταιρειών), όπου επι-
σημαίνεται ότι ακόμη και σήμερα δεν έχει συσταθεί 
ειδική ομάδα εργασίας για το ζήτημα, προκειμένου 
να οριστικοποιηθεί η αντιμετώπιση του προβλήματος 
των εκπτώσεων.
Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια των τελευταίων 
μηνών, λόγω της έλλειψης επαρκούς μεγέθους νέων 
δημοσίων έργων, η κατάσταση στην αγορά είναι ιδι-
αίτερα κρίσιμη, δεδομένου ότι οι κατασκευαστικές 
εταιρείες προχωρούν πλέον σε προσφορές κάτω του 
κατασκευαστικού κόστους, δηλαδή με ζημία, η οποία 
κυμαίνεται από 10% έως και 25%. Είναι χαρακτηριστι-
κό ότι, κατά τις φετινές δημοπρατήσεις, οι εκπτώσεις 
ξεκινούν από το 46% (η χαμηλότερη) και σε ορισμένες 
περιπτώσεις έχουν ξεπεράσει ακόμη και το 70%. Εν-
δεικτικά αναφέρεται ότι στο σύνολο των διαγωνισμών 
για τα τμήματα του άξονα Πάτρα - Πύργος οι προσφε-
ρόμενες από τους προσωρινούς μειοδότες εκπτώσεις 
ξεπερνούν το 50%, ενώ αντίστοιχα υψηλές εκπτώσεις 
καταγράφονται και σε άλλα μεγάλα έργα. Οσο για τα 
μικρότερα έργα, έχουν υπάρξει φέτος ακόμη και εκ-
πτώσεις πάνω από 70% (κατασκευή αγωγών ομβρίων 
στο Χαλάνδρι με 70,1%, υδραυλικά έργα-οδοποιία στα 
Ανω Λιόσια με 72,89%, αποκατάσταση οδοστρωμά-
των σε Π. Ράλλη - Γρ. Λαμπράκη με 74,13%).
Οπως τονίζει ο πρόεδρος του ΣΑΤΕ κ. Αθουσάκης, η 
εκτέλεση των έργων με ζημία των εταιρειών οδηγεί σε 
χρονοβόρες διαδικασίες αποπεράτωσης και αμφιλεγό-
μενη ποιότητα κατασκευής των έργων. Παράλληλα, 
«αυτό το φαινόμενο θα οδηγήσει με μαθηματική ακρί-
βεια σε κατάρρευση και τις υγιείς επιχειρήσεις, οι οποί-
ες δεν μπορούν να ανταγωνιστούν προσφορές κάτω 
του κόστους και μοιραία, είτε θα έχουν μηδενικό κύκλο 
εργασιών είτε θα αναγκαστούν να εμπλακούν σε μια 
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στο συνολικό χρόνο απόσπασης τα τρία έτη και είναι 
υποχρεωτική για την υπηρεσία προέλευσης του υπαλ-
λήλου.
10. Ειδικά και προς διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας 
της Υπηρεσίας αποσπώνται και τοποθετούνται σ’ αυ-
τήν 60 υπάλληλοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, οι οποίοι υπηρετούν στα Αυτοτελή Τμήματα 
Ελέγχων του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Με-
γάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ). Η απόσπαση διενεργείται 
με κοινή απόφαση του υπουργού Οικονομικών και του 
διοικητή της ΑΑΔΕ, για 3 έτη, χωρίς τη δυνατότητα 
ανανέωσης.
- «ΚΑΠΝΟΣ» ΤΟ 40% ΤΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Το 40% του πλούτου τους έχασαν τα νοικοκυριά κατά 
τη διάρκεια της κρίσης. Αυτό είναι ένα από τα συμπε-
ράσματα μελέτης που περιλαμβάνεται στο Οικονομικό 
Δελτίο της Τράπεζας της Ελλάδος. Σκοπός της μελέτης 
του Ευάγγελου Χαραλαμπάκη είναι να διερευνήσει 
κατά πόσο η κρίση επηρέασε την οικονομική κατάστα-
ση των ελληνικών νοικοκυριών σε μικροοικονομικό 
επίπεδο την περίοδο 2009-2014, χρησιμοποιώντας 
στοιχεία των δύο κυμάτων της έρευνας για την οικονο-
μική κατάσταση και την κατανάλωση των νοικοκυριών 
(Household Finance and Consumption Survey - HFCS).
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από την Τράπεζα της Ελ-
λάδος, στο πλαίσιο του Ευρωσυστήματος, και παρέχει 
λεπτομερή πληροφόρηση για τα περιουσιακά στοιχεία, 
τα δάνεια και τον καθαρό πλούτο των νοικοκυριών, 
καθώς επίσης και για το εισόδημα και την κατανάλωσή 
τους. Το ευρωπαϊκό δείγμα του δεύτερου κύματος πε-
ριλαμβάνει περισσότερα από 84.000 νοικοκυριά σε 20 
ευρωπαϊκές χώρες.
Για την Ελλάδα, το πρώτο κύμα της HFCS διεξήχθη το 
2009 με δείγμα 2.971 νοικοκυριά, ενώ το δεύτερο κύμα 
το 2014, με δείγμα 3.003 νοικοκυριά. Η διάμεση αξία 
του καθαρού πλούτου των νοικοκυριών κατά τη διάρ-
κεια της κρίσης μειώθηκε κατά 40% και αποδίδεται στη 
μείωση κυρίως της αξίας της ακίνητης περιουσίας και 
δευτερευόντως των καταθέσεων.
Εκτός από τον καθαρό πλούτο των νοικοκυριών, το 
διάμεσο ετήσιο εισόδημα των νοικοκυριών μειώθηκε 
κατά 26% την περίοδο 2009-2014. Το περιορισμένο 
εισόδημα και η επιβολή φόρων έπληξαν σημαντικά και 
την κατανάλωση των νοικοκυριών. Το διάμεσο ύψος 
της συνολικής ετήσιας κατανάλωσης τροφίμων μειώ-
θηκε κατά 27%.
Το ποσοστό των νοικοκυριών που δήλωσαν ότι τα 
έξοδά τους είναι χαμηλότερα από το εισόδημά τους 
μειώθηκε από 21,9% το 2009 σε 13,5 % το 2014. Τα 
ευρήματα αυτά αντανακλούν, στο μικροοικονομικό 
επίπεδο, τη μεγάλη μείωση της παραγωγικής δραστη-
ριότητας στην ελληνική οικονομία κατά την περίοδο 
20092014 και τη συνακόλουθη μείωση της απασχό-
λησης.

διαδικασία ζημιογόνων προσφορών, που και πάλι θα 
τις οδηγήσει σε κλείσιμο», καταλήγει ο κ. Αθουσάκης.
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Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν από 
σήμερα, Πέμπτη και για τέσσερις ημέρες στον κόμβο 
Ακράτας, του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου - Πατρών.
Ειδικότερα, από σήμερα, Πέμπτη, έως και την Κυριακή, 
θα αποκλειστούν οι κλάδοι εξόδου της κατεύθυνσης από 
Πάτρα και εισόδου στην κατεύθυνση προς Αθήνα του 
κόμβου Ακράτας, λόγω εργασιών ασφαλτόστρωσης.

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα εξυπηρετείται από 
τους γειτονικούς κόμβους Καλαβρύτων, Δερβενίου και 
της παλαιάς εθνικής οδού, Κορίνθου - Πατρών.

ΚΥΚΛΟφΟΡΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ - ΠΑΤΡΩΝ
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Ο Τόμσεν έσπασε τα νεύρα της κυβέρνησης γιατί έβαλε 
στο Μνημόνιο ένα αυστηρό «ταβάνι» για το χρέος που 
το υπέγραψαν Τσίπρας και Τσακαλώτος χωρίς (ίσως) 
να καταλάβουν ότι τους δένει τα χέρια - Το θέμα θα κυ-
ριαρχήσει στη συνεδρίαση του ΔΝΤ αργά απόψε στην 
Ουάσινγκτον.
Ο κύβος ερρίφθη. Η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να 

ΣΥΝΕδΡΙΑζΕΙ ΤΟ δΝΤ, ΑΓΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ 
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προχωρήσει την προσεχή Δευτέρα ή Τρίτη στην πολυ-
αναμενόμενη ανταλλαγή των ομολόγων Σαμαρά του 
2014. Οι κάτοχοί τους θα κληθούν να ανταλλάξουν τα 
χαρτιά που έχουν στα χέρια τους με νέα που θα λήγουν 
το 2022. 
Χρηματοοικονομικός σύμβουλος του Δημοσίου είναι 
η Rothschild και αν ο στόχος της εξόδου στεφθεί με 
επιτυχία η αμοιβή της θα φτάσει ως και τα τα 3,2 εκατ. 
ευρώ. Εν τω μεταξύ, σύμφωνα με το Reuters η Αθήνα 
προσέλαβε ήδη και αναδόχους για την έκδοση κάτι που 
σημαίνει ότι μπήκαμε στην τελική ευθεία. Συγκεκρι-
μένα, η ελληνική κυβέρνηση ανέθεσε την έκδοση στις 
Bank of America Merrill Lynch, BNP Paribas, Citigroup, 
Deutsche Bank, Goldman Sachs και HSBC. 
Στο φόντο της ιδιότυπης αυτής εξόδου στις αγορές 
εξακολουθεί όμως να σιγοβράζει η διαμάχη ανάμεσα 
στην κυβέρνηση (και κάποιους Ευρωπαίους) από τη μια 
πλευρά και στον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος 
του ΔΝΤ κ. Πολ Τόμσεν από την άλλη. Λίγες ώρες πριν 
από τη συνεδρίαση του εκτελεστικού συμβουλίου το Δι-
εθνούς Νομισματικού Ταμείου στην Ουάσινγκτον σήμε-
ρα, Πέμπτη, το αυστηρό «ταβάνι» χρέους εμπνεύσεως 
Πολ Τόμσεν προκάλεσε «ηλεκτροσόκ» στην Αθήνα. 
Yπέγραψαν κατά λάθος; 
Ο λόγος είναι ότι κάτω από τη μύτη του υπουργείου 
Οικονομικών ο κ. Τόμσεν προσέθεσε στο τεχνικό Μνη-
μόνιο ένα πολύ αυστηρό όριο για την ονομαστικό ύψος 
του χρέους το οποίο εμφανίζεται να συνομολογεί και η 
ελληνική πλευρά (ενδεχομένως επειδή δεν το αντιλή-
φθηκαν μέσα στο πλήθος των σελίδων του κειμένου). 
Έτσι αυτή η αναφορά στο τεχνικό Μνημόνιο δημιούρ-
γησε αμφιβολίες (με βάση έγκυρο δημοσίευμα του 
Bloomberg την Τρίτη) για το αν θα μπορούσε η Ελλάδα 
να εκδώσει νέα ομόλογα χωρίς να ξεπεράσει το χαμηλό 
όριο του χρέους που «τρύπωσε» δια χειρός Τόμσεν στις 
σελίδες που υπέγραψαν οι Έλληνες αξιωματούχοι.  
Τελικώς φαίνεται ότι για αυτή την έκδοση που αναμέ-
νεται την Δευτέρα δεν υπάρχει θέμα εφόσον θα είναι 
ανταλλαγή και δεν θα αυξάνει την ονομαστική αξία 
τους χρέους πάνω από το «ταβάνι Τόμσεν». Ωστόσο ο 
προβληματισμός για το μέλλον παραμένει και το θέμα 
θα τεθεί επί τάπητος απόψε στη συνεδρίαση του Board 
του ΔΝΤ για τη χώρα μας (ξημερώματα Παρασκευής 
ώρα Ελλάδος).
Θέλουν «ρέγουλα» στους πελατειακούς διορισμούς  
Πού έγκειται ο προβληματισμός; Το «ταβάνι» στο ονο-
μαστικό χρέος από το ΔΝΤ θα δυσκολέψει την Ελλάδα 
να δημιουργήσει το «μαξιλάρι ρευστότητας» 9 ως 15 
δισ. ευρώ που χρειάζεται να βγει από το Μνημόνιο το 
2018 μέσω των αγορών. Έτσι θα πρέπει αναγκαστικά 
να διατηρεί τα πλεονάσματα και να εφαρμόζει μεταρ-
ρυθμίσεις αποφεύγοντας  δημοσιονομικές σπατάλες 

βατών.
Το κόστος 
Η συνεχιζόμενη χαμηλή τιμή του πετρελαίου από το 4ο 
τρίμηνο του 2014 είναι ο κύριος λόγος που οι εταιρίες 
εμφανίζουν θετικά οικονομικά αποτελέσματα.
Το ποσοστό του κόστους των καυσίμων ανέρχεται 
στο 33% των συνολικών εξόδων εκμετάλλευσης των 
πλοίων για το 2016. Το βιώσιμο ποσοστό κόστους 
καυσίμων είναι κοντά στο 30%, οπότε κάθε αύξηση 
της τιμής του πετρελαίου από εδώ και πέρα θα θέσει 
σε σοβαρό κίνδυνο την κερδοφορία τους. Ηδη η μέση 
τιμή καυσίμων το α’ 5μηνο του 2017 είναι υψηλότε-
ρη κατά 80% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 
προηγούμενου έτους.
Ναύλα Την ίδια στιγμή, ιδιαίτερα ακριβό σε σχέση με 
την τσέπη του Ελληνα ταξιδιώτη θεωρείται το αντίτιμο 
για ένα εισιτήριο, ενώ υπάρχουν φόβοι ότι η τιμή θα 
αυξηθεί στο μέλλον καθώς το κόστος της υποχρεωτι-
κής μετατροπής των πλοίων ώστε να είναι φιλικότερα 
με το περιβάλλον θα μετακυλιστεί στον καταναλωτή.
«Κινήσεις που σχετίζονται με αναθεωρήσεις τιμολογι-
ακών πολιτικών οι οποίες θα πρέπει να συνοδεύονται 
με τον επαναπροσδιορισμό του προσφερόμενου ακτο-
πλοϊκού προϊόντος φαντάζουν πλέον απαραίτητες για 
την αναβίωση του κλάδου. Το “νέο” ακτοπλοϊκό προ-
ϊόν θα πρέπει να δώσει έμφαση στη συνολική εμπειρία 
του πελάτη η οποία σχετίζεται όχι μόνο με την ποιότη-
τα του πλοίου αλλά και με τις υπηρεσίες που παρέχει 
το εισιτήριο πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολο-
κλήρωση του ταξιδιού», τόνισε στην παρουσίασή του 
ο επικεφαλής της XRTC Γιώργος Ξηραδάκης.
Στην ανάγκη λήψης αποφάσεων που θα ενισχύσουν 
την ελληνική ακτοπλοΐα αναφέρθηκε μεταξύ άλλων ο 
Μιχάλης Σακέλλης. «Κατά περίεργο τρόπο οι ακτοπλο-
ϊκές υπηρεσίες στη χώρα μας θεωρούνται δεδομένες 
με αποτέλεσμα να μην ασχολούμαστε όσο πρέπει ή 
ακόμα να παρεμβαίνουμε αρνητικά δημιουργώντας 
έτσι ένα ακατάλληλο περιβάλλον για πρόοδο και ανά-
πτυξη», είπε. 

που θα χρηματοδοτούνται από τις αγορές. Πιο απλά 
η λογική είναι ότι η κυβέρνηση δεν θα μπορεί να χρη-
ματοδοτεί πελατειακούς διορισμούς αντλώντας ποσά 
από εκδόσεις ομολόγων. Ίσως να μην είναι τυχαίο ότι 
το Μνημόνιο του ΔΝΤ έχει κατά τις πληροφορίες μια ξε-
χωριστή αναφορά στη μεγάλη αύξηση του αριθμού των 
συμβασιούχων.  
Επιπλέον η κίνηση αυτή του ΔΝΤ πιέζει από την άλλη 
πλευρά και τους Ευρωπαίους να λάβουν πιο γρήγορα τις 
αποφάσεις τους για την ελάφρυνση του χρέους καθώς 
όσο θα ισχύει το πρόγραμμα του Ταμείου οι διαδοχικές 
επαφές με τις αγορές για την κατάρτιση καμπύλης επιτο-
κίων (και τη δημιουργία αποθεματικών για τη μετά μνη-
μόνιο εποχή) θα είναι δύσκολο να γίνουν αν δεν μειωθεί 
πρώτα το χρέος.  
Μη βιώσιμο το χρέος
Η Έκθεση Βιωσιμότητας Χρέους (DSA) που θα ανακοι-
νώσει σήμερα το ΔΝΤ θα είναι οριακά καλύτερη από 
αυτή που παρουσίασε το Ταμείο τον Φεβρουάριο, αλλά 
η ουσία θα είναι η ίδια δηλαδή ότι ακόμη και μετά τη 
νέα δέσμευση των Ευρωπαίων στο Eurogroup της 15ης 
Ιουνίου το χρέος παραμένει «μη βιώσιμο». Το αντίδοτο 
σε αυτό το αρνητικό σήμα είναι η σοβαρή πιθανότητα 
αναβάθμισης της οικονομίας από την Standard and 
Poor’s την Παρασκευή.


