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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Το Δεκέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβο-
λή αιτήσεων χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων για 
τη δημιουργία καινούργιων πολύ μικρών και μικρομεσαίων 
τουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του νέου προγράμ-
ματος του ΕΣΠΑ με τίτλο: «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουρ-
γίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Ήδη ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης 
Χαρίτσης έχει υπογράψει τη σχετική απόφαση, έχει καταρτίσει 
τον αναλυτικό οδηγό εφαρμογής της νέας δράσης και εντός 
της εβδομάδας αναμένεται να προχωρήσει η προκήρυξη του 
προγράμματος. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση 
της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία 
νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ σε συγκεκριμένους 
τομείς τουριστικής δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και 
στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αθλητικός, Θαλάσσιος 

τουρισμός και τουρισμός υπαίθρου). Μέσω της δράσης επι-
διώκεται η δημιουργία τουριστικών μονάδων και η ανάπτυξη 
δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσί-
ες υψηλής ποιότητας μεγιστοποιώντας τη συμβολή του τουρι-
σμού στα οικονομικά μεγέθη και στους δείκτες απασχόλησης 
της χώρας. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομίας κι Ανάπτυξης Αλέξης Χαρίτσης: «Με το 
νέο πρόγραμμα στηρίζουμε αποφασιστικά τη «βαριά» βιομη-
χανία της χώρας μας - τον τουρισμό, που τα τελευταία χρόνια 
σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη, συμβάλλοντας σημαντικά στην 
αντιστροφή του οικονομικού κλίματος και 120 εκατ. ευρώ θα 
διατεθούν για την ίδρυση νέων τουριστικών επιχειρήσεων 
αλλά και για την ολοκλήρωση μονάδων που παρέμεναν ημι-
τελείς λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης. 
Αναλυτικά στη σελ 3

Επενδυτικά σχέδια ύψους ενός δισ. ευρώ βρίσκονται σε διαδι-
κασία έγκρισης ή προέγκρισης, επισημαίνει σε συνέντευξή του 
στην εφημερίδα «ΕΘΝΟΣ» ο κ. Χρήστος Στάϊκος, πρόεδρος της 
Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου, 
(Enterprise Greece), δηλαδή του εθνικού φορέα για την προ-
ώθηση των επενδύσεων και της εξωστρέφειας. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
γράφει ότι παράλληλα, όπως επισημαίνει ο κ.Στάϊκος είναι 
στα «σκαριά» νέες συμφωνίες σε τομείς όπως ο τουρισμός, η 
ενέργεια, οι τηλεπικοινωνίες και το εμπόριο. Εκτός των κλά-
δων αυτών, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στα αγροδιατροφικά 
προϊόντα. Όπως σημειώνει ο κ. Στάϊκος, απαντώντας στα 
ερωτήματα της εφημερίδος «ΈΘΝΟΣ» σχετικά με τη λειτουρ-
γία του Enterprise Greece τα τελευταία 2,5 χρόνια, «μέλημά 
μας είναι η διαρκής αναβάθμιση του Οργανισμού στην κατεύ-

θυνση διαμόρφωσης ενός σύγχρονου και αξιόπιστου φορέα 
εξωστρέφειας. Στο πλαίσιο αυτό, βελτιώνουμε την επιχειρη-
σιακή λειτουργία, δημιουργούμε νέα εταιρική ταυτότητα, 
εκσυγχρονίζουμε τις υπηρεσίες, κάνουμε αξιολόγηση του 
προσωπικού, προτείνουμε την ένταξη του ΑΣΕΠ στη διαδικα-
σία προσλήψεων, δρομολογούμε την ηλεκτρονική διακίνηση 
εγγράφων και σχεδιάζουμε με το υπουργείο Εξωτερικών ένα 
ενιαίο portal εξωστρέφειας, σε συνδυασμό με ένα αναβαθμι-
σμένο help desk».
Σύμφωνα με τον ίδιο, «άλλωστε, έχουμε αυξήσει τις ενέργειές 
μας τόσο για την προσέλκυση επενδύσεων όσο και για την 
προώθηση των εξαγωγών, εντάσσοντας νέους κλάδους, 
προσεγγίζοντας νέες αγορές, υλοποιώντας περισσότερες και 
νέες δράσεις, διαμορφώνοντας νέα εργαλεία».

Το νέο σύστημα δηλώσεων αυθαιρέτων τέθηκε  αυθημερόν σε 
λειτουργία από τις υπηρεσίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δας. Το απόγευμα της Δευτέρας ανακοινώθηκε από το ΤΕΕ  ότι ο 
σύστημα διαχείρισης δηλώσεων αυθαιρέτων του ν.4495/2017 
ξεκίνησε την λειτουργία του στις 6/11/2017. Σημειώνεται ότι 
νωρίτερα είχε γίνει ολιγόωρη διακοπή της λειτουργίας του και 

είχε ανακοινωθεί ότι:  «Το σύστημα διαχείρισης δηλώσεων 
αυθαιρέτων του ν.4178/2013 δεν θα λειτουργήσει την Δευτέρα 
6/11/2017,  προκειμένου να γίνουν οι εργασίες εγκατάστασης 
για την λειτουργία του ν. 4495/2017, οι οποίες αναμένεται να 
ολοκληρωθούν την ίδια ημέρα»

120 ΕΚ ΕυΡΩ γΙΑ ΤΗΝ ΙδΡυΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΗΜΙΤΕΛΩΝ ΤΟυΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΟ δΕΚΕΜβΡΙΟ ΘΑ 
ξΕΚΙΝΗΣΕΙ Η υπΟβΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΕπΕΝδυΣΕΙΣ ΕΝΑ δΙΣ. ΕυΡΩ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕυΘΕΙΑ, δΗΛΩΝΕΙ 
Ο πΡΟΕδΡΟΣ ΤΗΣ EntErprisE GrEEcE 

ΤΕΕ: ξΕΚΙΝΗΣΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟυΡγΙΑ ΤΟυ ΤΟ ΝΕΟ ΣυΣΤΗΜΑ 
δΗΛΩΣΕΩΝ ΑυΘΑΙΡΕΤΩΝ

ΤΕΥΧΟΣ 1403 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 7 ΝΟΕΜβΡΙΟυ 2017

δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
120  εκατ. ευρώ για την ίδρυση νέων και την ολοκλήρωση ημι-
τελών τουριστικών επιχειρήσεων - Το Δεκέμβριο θα ξεκινήσει η 
υποβολή αιτήσεων.
Σελ 1
Επενδύσεις ένα δισ. ευρώ στην τελική ευθεία, δηλώνει ο πρόε-
δρος της Enterprise Greece 
Σελ 4 
Πρόγραμμα «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον ΙΙ»: Σοβαρές ενδείξεις ότι 
ούτε φέτος θα υλοποιηθεί
Σελ 5 
Φεύγει από τον ΑΔΜΗΕ και ανατίθεται στον ΛΑΓΗΕ η εκκαθάρι-
ση για ΕΤΜΕΑΡ και Τέλος Λιγνίτη
Σελ 6
ΔΕΗ: διαγωνισμός για διαχείριση ληξιπρόθεσμων χρεών
Σελ 7 
Και με το νόμο,  η αυτόνομη θέρμανση στις πολυκατοικίες
Σελ 8 
Μειώθηκε κατά 2,3% το 2016 το διαθέσιμο εισόδημα των νοι-
κοκυριών, σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
Σελ 9 
Τι λέει  ο ΣΕΒ για την αδήλωτη εργασία και την μερική απασχό-
ληση 
Σελ 10 και 11   
Τι αναφέρει η έκθεση του Γραφείου του Προϋπολογισμού του 
Κράτους στη Βουλή για το τρίμηνο Ιούλιος - Σεπτέμβριος 2017
Σελ 11 
Το ΣτΕ έκρινε συνταγματική την αύξηση του Ειδικού Φόρου Ακι-
νήτων, από του 3% στο 15%, στις οffshore εταιρείες
Σελ 12 
Ουσιαστική πρόοδο ως προς την εφαρμογή της συμφωνίας του 
Παρισιού προσδοκά η ΕΕ
Σελ 13 
Αγορά Μοδιάνο: Η πορεία του έργου και δηλώσεις του υπευθύ-
νου του σχεδίου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σελ 14
Ξεκινά διαβούλευση για την εκπόνηση ειδικού χωρικού σχεδίου 
για το παραθαλάσσιο μέτωπο της Θεσσαλονίκης
Σελ 15
Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη, 
στον Πειραιά
Σελ 16
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής 
καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ  17,18,19
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:
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προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

20 - 22 Νοεμβρίου 
2017

7ο Πανελλήνιο Συνέδριο για τη Διαχείριση 
και Βελτίωση Παράκτιων Ζωνών 
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

1 - 3 δεκεμβρίου 
2017

2o Πανελλήνιο Συνέδριο Ψηφιοποίησης 
Πολιτιστικής Κληρονομιάς
βΟΛΟΣ

Τεχνολογικό Παν. Κύπρου, Παν. Θεσσα-
λίας, ΤΕΙ Πειραιά, «Δίκτυο «Περραιβία», 
Δευτεροβάθμιος Φορέας Πολιτισμού και 
Επιστημών

12 - 13 δεκεμβρίου 
2017

Ετήσια Συνάντηση Ναυτικής Τεχνολογίας
ΑΘΗΝΑ 

Ελληνικό Ινστιτούτο Ναυτικής Τεχνολογί-
ας (ΕΛ.Ι.Ν.Τ.)

ΕπΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣυΝΕδΡΙΟ 

ΗΜΕΡΙδΑ γΙΑ ΤΗ “ΣυΜβΑΣΗ ΤΗΣ UnEscO γΙΑ ΤΗΝ 
πΟΙΚΙΛΟΜΟΡφΙΑ”ΕΣπΕΡΙδΑ

Το 2ο επιστημονικό συνέδριο της ΠΟΣΕΗ (Πανελλήνια Ομο-
σπονδία Σωματείων Εγκαταστατών Ηλεκτρολόγων) θα διεξα-
χθεί στο πλαίσιο τη διεθνούς έκθεσης “Elec.Tec 2018”, η οποία 
και θα πραγματοποιηθεί από τις 23 ως τις 26 Φεβρουαρίου 
2018, στο MEC της Παιανίας. 
«Το επιστημονικό συνέδριο της ΠΟΣΕΗ -αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση- έρχεται να ενημερώσει τους επαγγελματίες του 
κλάδου για όλες τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, τις πρακτικές 
διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας υλικών και τους κανόνες 
ασφαλείας για οικιακές και επαγγελματικές εγκαταστάσεις». 
Επίσης, θα πραγματοποιηθεί και ενημερωτική ημερίδα για την 
πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του καταναλωτικού κοι-
νού στα θέματα ασφάλειας από την χρήση της ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, στις κατοικίες, στους χώρους εργασίας και στους χώρους 
συνάθροισης κοινού.
Πληροφορίες: 
http://www.elec-tec.gr/el/default.asp?sw=1707

Ημερίδα σχετικά με τη Σύμβαση για την Προστασία και 
Προώθηση της Ποικιλομορφίας των Πολιτιστικών Εκφρά-
σεων (UNESCO 2005), διοργανώνει το υπουργείο Πολι-
τισμού και Αθλητισμού την Τετάρτη 8 Νοεμβρίου 2017, 
στο αμφιθέατρο του ΥΠΠΟΑ (Μπουμπουλίνας 20-22, από 
09:00 έως 15:30).
Η ημερίδα ενημέρωσης για την ποικιλομορφία, που είναι 
ανοιχτή για το κοινό, απευθύνεται σε επαγγελματίες του 
πολιτιστικού και δημιουργικού τομέα, καθώς και σε όλους 
όσοι σχεδιάζουν και υλοποιούν πολιτικές και δράσεις που 
αφορούν τη δημιουργία, παραγωγή, διάδοση, διακίνηση 
και απόλαυση των πολιτιστικών αγαθών και υπηρεσιών.
Συμμετέχουν εκπρόσωποι του υπουργείου Πολιτισμού, 
Πολιτιστικών Ιδρυμάτων και φορέων, ιδιώτες και ερευνη-
τές και εστιάζει στα ακόλουθα θέματα:
- την ανάδειξη των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του πο-
λιτισμού
- τον πολιτισμό στο ψηφιακό περιβάλλον
- τη συμβολή του πολιτισμού στην κοινωνική συνοχή
- τη χαρτογράφηση του Πολιτιστικού & Δημιουργικού 
Τομέα και την ενίσχυση των νέων δεξιοτήτων
- τις πολιτικές ενίσχυσης της πρόσβασης όλων των πολι-
τών στον πολιτισμό

- τα καλά παραδείγματα προώθησης της ποικιλομορφίας 
των πολιτιστικών εκφράσεων και ενίσχυσης της κινητικό-
τητας των καλλιτεχνών.
Όπως ενημερώνει με ανακοίνωσή του το ΥΠΠΟΑ, «η 
Σύμβαση της UNESCO για την Ποικιλομορφία, η οποία 
κυρώθηκε από τη χώρα μας και τέθηκε σε ισχύ από τον 
Απρίλιο του 2007, επισημαίνει τη διττή φύση (πολιτιστική 
και οικονομική) των πολιτιστικών προϊόντων/υπηρεσιών 
και προτείνει μέτρα στήριξης για την ενδυνάμωση όλων 
των σταδίων έκφρασης του Πολιτιστικού και Δημιουργι-
κού Τομέα».
«Κύριο σημείο της Σύμβασης, επισημαίνει το ΥΠΠΟΑ, απο-
τελεί η ανάδειξη μέτρων για την αποτροπή της περιθωρι-
οποίησης ή της υποβάθμισης πολιτιστικών εκφράσεων 
έναντι άλλων περισσότερο διαδεδομένων παγκοσμίως. 
Στοχεύει στη στήριξη των δικαιωμάτων και της κινητι-
κότητας των καλλιτεχνών, στη διευκόλυνση πρόσβασης 
όλων ανεξαιρέτως των πολιτών στον πολιτισμό, στην 
ενίσχυση των πολιτιστικών ανταλλαγών και στην οικονο-
μική και κοινωνική ανάπτυξη μέσω της ενίσχυσης του Πο-
λιτιστικού και Δημιουργικού Τομέα. Έμφαση δίνεται στις 
πολιτικές στήριξης των ευπαθών κοινωνικών ομάδων».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων 
- Ηλεκτρολόγων Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας, σε συνερ-
γασία με την εταιρεία SolarWay, διοργανώνει την Τετάρτη 8 
Νοεμβρίου 2017 και ώρα 6:00 μ.μ., στο ξενοδοχείο Pharae 
Palace στην Καλαμάτα, επιστημονική εσπερίδα με θέμα: «Net 
- Metering: Αυτοπαραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας». Την Πέ-
μπτη 9 Νοεμβρίου 2017 θα πραγματοποιηθεί «Επίσκεψη σε 
Σύστημα Net - Metering».

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
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Το Δεκέμβριο αναμένεται να ξεκινήσει η ηλεκτρονική υποβο-
λή αιτήσεων χρηματοδότησης των επενδυτικών σχεδίων για 
τη δημιουργία καινούργιων πολύ μικρών και μικρομεσαίων 
τουριστικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο του νέου προγράμ-
ματος του ΕΣΠΑ με τίτλο: «Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουρ-
γίας νέων τουριστικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων». Ήδη ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Αλέξης 
Χαρίτσης έχει υπογράψει τη σχετική απόφαση, έχει καταρτίσει 
τον αναλυτικό οδηγό εφαρμογής της νέας δράσης και εντός 
της εβδομάδας αναμένεται να προχωρήσει η προκήρυξη του 
προγράμματος. Βασικός στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση 
της υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων για τη δημιουργία 
νέας τουριστικής επιχείρησης από ΜΜΕ σε συγκεκριμένους 
τομείς τουριστικής δραστηριότητας του Ν.4276/2014 και 
στις εναλλακτικές μορφές τουρισμού (αθλητικός, Θαλάσσι-
ος τουρισμός και τουρισμός υπαίθρου). Μέσω της δράσης 
επιδιώκεται η δημιουργία τουριστικών μονάδων και η ανά-
πτυξη δραστηριοτήτων που θα προσφέρουν προϊόντα και 
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας μεγιστοποιώντας τη συμβολή 
του τουρισμού στα οικονομικά μεγέθη και στους δείκτες 
απασχόλησης της χώρας. Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας κι Ανάπτυξης Αλέξης 
Χαρίτσης: «Με το νέο πρόγραμμα στηρίζουμε αποφασιστικά 
τη «βαριά» βιομηχανία της χώρας μας - τον τουρισμό, που τα 
τελευταία χρόνια σημειώνει ραγδαία ανάπτυξη, συμβάλλο-
ντας σημαντικά στην αντιστροφή του οικονομικού κλίματος 
και 120 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ίδρυση νέων τουρι-
στικών επιχειρήσεων αλλά και για την ολοκλήρωση μονάδων 
που παρέμεναν ημιτελείς λόγω αδυναμίας χρηματοδότησης. 
Στόχος μας είναι η ανάπτυξη του ποιοτικού τουρισμού και η 
δημιουργία νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας. Γι αυτό, προ-
ϋπόθεση για την ένταξη στο πρόγραμμα είναι η διατήρηση 
της μονάδας για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ενώ προβλέπεται 
επιπλέον ενίσχυση για τις επιχειρήσεις που θα δημιουργή-
σουν νέες θέσεις εργασίας. Με σχέδιο και σκληρή δουλειά 
διασφαλίζουμε ουσιαστική ρευστότητα για την οικονομία και 
στηρίζουμε τις επιχειρήσεις που προχωρούν σε νέες ποιοτικές 
επενδύσεις οι οποίες αυξάνουν το παραγωγικό δυναμικό της 
χώρας». Σύμφωνα με την αναλυτική πρόσκληση της δράσης, 
ο προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται στο ύψος 
των 120 εκατομμυρίων ευρώ ενώ ο επιχορηγούμενος προ-
ϋπολογισμός κάθε επένδυσης θα μπορεί να κυμαίνεται από 
25.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ. Κάθε τουριστικό επενδυ-
τικό σχέδιο θα μπορεί να είναι και μεγαλύτερο των 400.000 
ευρώ, ωστόσο το επιπλέον ποσό δεν θα επιδοτείται, αλλά θα 
πρέπει να καλύπτεται είτε με ίδια κεφάλαια είτε με δανεισμό. 
Επενδυτικά σχέδια με προϋπολογισμό μικρότερο των 25.000 
ευρώ δεν θα θεωρούνται επιλέξιμα και δεν θα είναι δυνατή η 
υποβολή τους. Το ύψος της κρατικής επιδότησης ανά επένδυ-
ση καθορίζεται στο 45% (55% η ιδιωτική συμμετοχή), ενώ 
το ποσοστό αυτό θα μπορεί να φτάνει ακόμα και στο 50% 

εφόσον στο επενδυτικό σχέδιο θα υπάρχει πρόβλεψη για τη 
δημιουργία νέων σταθερών θέσεων απασχόλησης. Δηλαδή, 
ένας επενδυτής θα μπορεί να λαμβάνει δωρεάν επιχορήγηση 
έως και το ύψος των 200.000 ευρώ. Δικαιούχοι του νέου προ-
γράμματος θα είναι επιχειρήσεις που θα συσταθούν από την 
ημερομηνία έκδοσης της προκήρυξης της δράσης μέχρι και 
την ημερομηνία της πρώτης εκταμίευσης της επιχορήγησης. 
Επίσης, δικαιούχοι θα μπορούν να είναι και επιχειρήσεις που 
έχουν ήδη συσταθεί, αλλά μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της 
προκήρυξης το ΑΦΜ τους δεν έχει αναπτύξει καμιά οικονομι-
κή δραστηριότητα (μηδενικός κύκλος εργασιών) και οι ίδιες 
δεν έχουν λάβει σήμα λειτουργίας τουριστικού καταλύματος. 
Ωστόσο, θα μπορούν να διαθέτουν άδεια δόμησης για το νέο 
τουριστικό κατάλυμα που θέλουν να εντάξουν στο νέο πρό-
γραμμα του ΕΣΠΑ. Η προθεσμία ολοκλήρωσης των χρηματο-
δοτούμενων επενδύσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 30 
μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.
 
-ποια έργα θα χρηματοδοτηθούν. Τα επενδυτικά σχέ-
δια που θα χρηματοδοτηθούν θα αφορούν στην ίδρυση και 
λειτουργία τουριστικών επιχειρήσεων που εντάσσονται στις 
ακόλουθες κατηγορίες δραστηριοτήτων και υπό την προϋπό-
θεση τήρησης των περιορισμών, όπου προβλέπονται:
 
Τουριστικά καταλύματα (σύμφωνα με τον 
Ν.4276/2014)
Κύρια ξενοδοχειακά Καταλύματα. - Ξενοδοχεία (κατά-
ταξη σε κατηγορία τριών αστέρων και άνω και δυναμικότητα 
10 έως και 50 κλίνες)
Δυναμικότητα ξενοδοχειακού καταλύματος μεγαλύτερη των 
50 κλινών, δεν αποτελεί αιτία αποκλεισμού/απόρριψης της 
πρότασης. Το τμήμα ωστόσο του επενδυτικού σχεδίου που 
αφορά στη δυναμικότητα άνω των 50 κλινών θα χρηματο-
δοτηθεί με ιδία κεφάλαια. - Ξενοδοχειακά τουριστικά κατα-
λύματα εντός παραδοσιακών κτισμάτων που προβλέπονται 
στο π.δ. 33/1979 - Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις 
(camping) (κατάταξη σε κατηγορία τριών αστέρων και άνω)
-Μη Κύρια ξενοδοχειακά Καταλύματα - Αυτοεξυπη-
ρετούμενα καταλύματα - τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες 
(ελάχιστος αριθμός κατοικιών 3)
- Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα (κατά-
ταξη σε κατηγορία 3 κλειδιά και άνω και ελάχιστη δυναμικό-
τητα 10 κλίνες) Οι ανωτέρω ελάχιστοι περιορισμοί πρέπει να 
τηρούνται υποχρεωτικά κατά την ολοκλήρωση και παραλα-
βή του έργου καθώς και για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 5 
ετών μετά από την τελική πληρωμή της δημόσιας χρηματο-
δότησης στον δικαιούχο. Μη συμμόρφωση με την συγκεκρι-
μένη απαίτηση επιφέρει επιστροφή εντόκως της καταβληθεί-
σας χρηματοδότησης.
-Τουριστικά γραφεία. - Τουριστικά είναι τα γραφεία κατά 
την έννοια του άρθρου 1 του ν. 393/1976 (Α΄199) - Γραφεία 

ενοικιάσεως αυτοκινήτων ολικής μίσθωσης ιδιωτικής χρή-
σης αυτοκινήτων. - Επιχειρήσεις εκμίσθωσης μοτοσικλετών, 
τρίτροχων και τετράτροχων οχημάτων άνω των 50 κ. εκ. - 
Τουριστικές Επιχειρήσεις Οδικών Μεταφορών (Τ.Ε.Ο.Μ.) που 
έχουν στην κυριότητα, νομή ή κατοχή τους ένα ή περισσότερα 
ειδικά τουριστικά λεωφορεία του ν. 711/1977. - Ναυλομεσιτι-
κά γραφεία που αναλαμβάνουν την εκναύλωση επαγγελματι-
κών πλοίων αναψυχής.
-Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού. Στην κατηγορία 
αυτή ενδεικτικά περιλαμβάνονται:
- Αθλητικός Τουρισμός: α) στη θάλασσα (π.χ. καταδύσεις 
αναψυχής, γήπεδα γκολφ, μίνι γκολφ, θαλάσσιο σκι, θα-
λάσσιο αλεξίπτωτο, ιστιοσανίδα, ιστιοδρομίες, αετοσανίδα, 
κολύμβηση και λοιπά θαλάσσια αθλήματα), β) σε λίμνες - πο-
τάμια (π.χ. canoe kayak, rafting κ.ά), γ) σε ορεινές, ημιορεινές, 
πεδινές ή/ και αστικές και ημιαστικές περιοχές (π.χ ορειβασία, 
αναρρίχηση, πίστες mountain bike, αιωροπτερισμός- αλε-
ξίπτωτο πλαγιάς, διάβαση φαραγγιών- δασών, τουρισμός 
άγριας ζωής, ποδηλασία πόλης, ιππασία κ.ά).
- Θαλάσσιος τουρισμός: Εκτός πολλών εκ των ανωτέρω 
δραστηριοτήτων του αθλητικού τουρισμού στη θάλασσα 
όπως π.χ. θαλάσσιο σκι, στην ειδική αυτή μορφή τουρισμού 
περιλαμβάνονται δραστηριότητες αναψυχής που συνδέονται 
με θαλάσσιες περιηγήσεις (κρουαζιέρες με κρουαζιερόπλοια ή 
άλλα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής).
- Τουρισμός υπαίθρου: α) φυσιολατρικός τουρισμός που 
αναπτύσσεται στις χαρακτηριζόμενες «φυσικές» περιοχές με 
σκοπό να αποκτήσουν γνώσεις για τη φύση οι τουρίστες, β) 
τουρισμός παρατήρησης και ερμηνείας της φύσης (π.χ. παρα-
τηρητήρια, κέντρα ενημέρωσης επισκεπτών και ορειβατικά 
καταφύγια), γ) περιπατητικός τουρισμός που αναπτύσσεται 
στα περιπατητικά μονοπάτια της υπαίθρου και δ) περιηγη-
τικός τουρισμός όταν η περιήγηση ή η εκδρομή γίνεται στην 
ύπαιθρο. Η μορφή αυτή συνδέεται και με τον αθλητικό τουρι-
σμό που αναπτύσσεται σε λίμνες - ποτάμια, ορεινές, ημιορει-
νές, πεδινές και ημιαστικές περιοχές.
-Άλλες ειδικές - εναλλακτικές μορφές τουρισμού: 
Ψυχαγωγικά και θεματικά πάρκα π.χ πάρκα περιπέτειας, πάρ-
κα ομοιωμάτων (miniature parks) κ.ά.
-Συνολικός προϋπολογισμός και κατανομή. Ο προ-
ϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στο συνολικό ποσό των 
120.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη) και κατανέμεται στις 
περιφέρειες της χώρας ως εξής:
- Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα 45.000.000 ευρώ
- Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αι-
γαίο, Κρήτη 40.000.000 ευρώ
- Αττική 15.000.000 ευρώ
- Στερεά Ελλάδα 5.000.000 ευρώ
- Νότιο Αιγαίο 15.000.000 ευρώ.

120 ΕΚ.  ΕυΡΩ ΘΑ δΙΑΤΕΘΟυΝ γΙΑ ΤΗΝ ΙδΡυΣΗ ΝΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΗΜΙΤΕΛΩΝ 
ΤΟυΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ - ΤΟ δΕΚΕΜβΡΙΟ ΘΑ ξΕΚΙΝΗΣΕΙ Η υπΟβΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
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πΡΟγΡΑΜΜΑ «ΕξΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»: ΣΟβΑΡΕΣ ΕΝδΕΙξΕΙΣ ΟΤΙ 
ΟυΤΕ φΕΤΟΣ ΘΑ υΛΟπΟΙΗΘΕΙ

ΑυΣΤΗΡΑ ΚΑΙ δΕΣΜΕυΤΙΚΑ χΡΟΝΟδΙΑγΡΑΜΜΑΤΑ γΙΑ ΤΙΣ δΙΑΣυΝδΕΣΕΙΣ ΚΡΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΚυΚΛΑδΩΝ ζΗΤΑ Η ΡΑΕ ΑπΟ ΤΟΝ ΑδΜΗΕ

Όλη η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πλέον συνειδητοποιήσει ότι 
η Εξοικονόμηση Ενέργειας είναι η μόνη λύση για την αποτε-
λεσματική καταπολέμηση της Ενεργειακής Φτώχειας γράφει 
το energypress.gr  και σε αναλυτικό ρεπορτάζ σημειώνει ότι 
το Εξοικονομώ ΙΙ, ένα πρόγραμμα που αφορά στην οικο-
νομική ενίσχυση παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης 
και εξοικονόμησης σε κατοικίες και το οποίο πρόκειται να 
κινήσει όλη την αγορά και που αναμένουν εναγωνίως νοι-
κοκυριά και επαγγελματίες, μοιάζει πλέον μετο γεφύρι της 
Άρτας. Ολημερίς το εξαγγείλανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Οι 
προσδοκίες υλοποίησής του, οι πληροφορίες, οι εκτιμήσεις, 
οι προαναγγελίες των υπευθύνων για την ημερομηνία 
έναρξής του, διαψεύδονται συνεχώς και στην πράξη ακυ-
ρώνονται, με αποτέλεσμα το Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον να 
αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να μείνει στα χαρτιά πριν καν 
ξεκινήσει η υλοποίησή του. Μόλις πριν από λίγες ημέρες ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος Γ. Σταθάκης προανήγγειλε πως το 
πρόγραμμα θα ξεκινήσει εντός του Νοεμβρίου. Προφανώς 
όμως για ακόμη μια φορά, υπάρχουν σοβαρές πιθανότητες 
το πρόγραμμα να μην προκηρυχθεί και τα νοικοκυριά να 
μην καταφέρουν τελικά να το εκμεταλλευτούν ούτε και το 
φετινό χειμώνα. Οι λόγοι που το πρόγραμμα Εξοικονομώ 

Κατ’ Οίκον φαίνεται ότι θα έχει και πάλι καθυστέρηση στην 
υλοποίησή του είναι μια σειρά ενεργειών που πρέπει να 
προηγηθούν:
• Το πληροφοριακό σύστημα, το οποίο θα υποδεχθεί τις αι-
τήσεις δεν είναι εφικτό να είναι έτοιμο άμεσα, καθώς η σχε-
τική σύμβαση αναμένεται να υπογραφεί αρχές Δεκεμβρίου. 
Θα ακολουθήσει η προετοιμασία της πλατφόρμας, η οποία 
θα είναι έτοιμη αρχές Mαρτίου.
• Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες δεν έχουν ακόμη αξι-
ολογηθεί οι προτάσεις των δέκα χρηματοπιστωτικών ιδρυ-
μάτων που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να συμμετέχουν 
στο πρόγραμμα.
• Ο αναθεωρημένος ΚΕΝΑΚ, δεν μπορεί να τεθεί σε εφαρμο-
γή, επειδή αναμένεται να εκδοθούν οι νέες αναθεωρημένες 
Τεχνικές Οδηγίες (ΤΟΤΕΕ) και να προσαρμοστούν σε αυτές 
τα εργαλεία υπολογισμών που θα πρέπει να πιστοποιηθούν 
από το υπουργείο.
• Θα χρειαστεί να εκδοθεί ο οδηγός προγράμματος, οι όροι 
και οι διαδικασίες υπαγωγής των προτάσεων. 
Βέβαια πρέπει να επισημάνουμε ότι μέσα στο 2018 θα πρέ-
πει να αναθεωρηθεί εκ νέου ο ΚΕΝΑΚ λόγω των απαιτήσε-
ων της Οδηγίας 27/2012 και της Σύστασης 2016/1318 της 

ΕΕ για τα Κτίρια Σχεδόν Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας 
(ΚΣΜΚΕ).
Συνεπώς καμία μελέτη και σύνταξη φακέλου για την υπα-
γωγή στο πρόγραμμα δεν είναι προς το παρόν αλλά και στο 
προσεχές μέλλον τεχνικώς εφικτή.
Όπως αναφέρει ο Γενικός Διευθυντής του Πανελλήνιου Συν-
δέσμου Διογκωμένης Πολυστερίνης Παντελής Πατενιώτης, 
«το πρόγραμμα ΕξοικονομώΙΙ, έχει εξαγγελθεί από το 2015 
μέχρι σήμερα περισσότερες από 40 φορές, δηλαδή περίπου 
κάθε μήνα». Και συνεχίζει: «Είμαστε η μόνη ευρωπαϊκή 
χώρα που επιδοτεί την κατανάλωση πετρελαίου, αντί την 
ενεργειακή απεξάρτηση των κτιρίων. Είναι λυπηρό το γεγο-
νός ότι δεν απορροφούμε ευρωπαϊκά κονδύλια ύψους εκα-
τοντάδων εκατομμυρίων που μας έχουν ήδη διατεθεί από 
τετραετίας για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια. Για όλους 
αυτούς τους λόγους, η πολιτεία χρειάζεται να επιδείξει υπευ-
θυνότητα, να εκμεταλλευτεί τα ευρωπαϊκά κονδύλια που 
προβλέπονται για την υλοποίηση του προγράμματος, ώστε 
να επωφεληθούν τα νοικοκυριά οι μηχανικοί και οι επαγγελ-
ματίες και επιτέλους να κινηθεί αυτή η πολύπαθη αγορά».

Να θέσει συγκεκριμένα και δεσμευτικά χρονοδιαγράμμα-
τα στο 10ετές πρόγραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, όσον 
αφορά την υλοποίηση των διασυνδέσεων των νησιών και 
ειδικά της Κρήτης και των Κυκλάδων, επιχειρεί, σύμφω-
να με πληροφορίες η ΡΑΕ. Σύμφωνα με το energypress.
gr πρακτικά, αυτό που επιδιώκει είναι να τίθεται για κάθε 
έργο ένας ρεαλιστικός χρονοπρογραμματισμός και εάν 
δεν τηρείται να υπάρχουν ποινές, εκτός από τις περιπτώ-
σεις που υπάρχει αιτιολογημένη καθυστέρηση (όπως για 
παράδειγμα δικαστική εμπλοκή). Προς την κατεύθυνση 
αυτή κινείται η Αρχή λόγω του ότι υπάρχουν παραδοσι-
ακά σημαντικές καθυστερήσεις στα έργα που προγραμμα-
τίζονται, γεγονός που επιφέρει επιπλέον κόστη στο σύστη-
μα και στον καταναλωτή. Η νέα αυτή πρόβλεψη εκτιμάται 
ότι θα ισχύσει από τη νέα ρυθμιστική περίοδο που ξεκινάει 
από το 2018 και θα περιλάβει και τα σημαντικά έργα της 
διασύνδεσης της Κρήτης (μικρή και μεγάλη) και των 
Κυκλάδων (δεύτερη και τρίτη φάση). Οι πληροφορίες 
αναφέρουν ότι η νέα διοίκηση του ΑΔΜΗΕ που ανέλαβε 
μετά την είσοδο των Κινέζων στο μετοχικό κεφάλαιο του 
Διαχειριστή εμφανίζεται να κινείται με διαφορετικές ταχύ-
τητες από ό,τι ιστορικά είχε να επιδείξει ο ΑΔΜΗΕ και να 
επισπεύδει τα έργα διασύνδεσης. Αυτός είναι ο λόγος που 

έχουν σταματήσει οι αναφορές που συνήθιζε παλαιότερα 
ο πρόεδρος της ΡΑΕ (το είχε αναφέρει και στη Βουλή) σύμ-
φωνα με τις οποίες «αν δεν μπορεί ο ΑΔΜΗΕ να προωθή-
σει τις διασυνδέσεις των νησιών, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέρ-
γειας είναι έτοιμη να αναθέσει αλλού την κατασκευή των 
έργων». Παρόλα αυτά η ΡΑΕ επιδιώκει να διασφαλιστεί 
η ομαλή και εντός χρονοδιαγραμμάτων υλοποίηση των 
έργων, πολλώ μάλλον όταν στα έργα αυτά έχει στηρίξει 
κάποιες σημαντικές ρυθμιστικές αποφάσεις σχετικά με το 
ύψος των ΥΚΩ, τις μελλοντικές ανακτήσεις κ.λπ. Νούμερο 
μένα ζήτημα είναι η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης 
που έχει ενταχθεί στο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης 
(ΔΠΑ) του ΑΔΜΗΕ της περιόδου 2018 - 2027. Ο ΑΔΜΗΕ 
έχει εντάξει στο ΔΠΑ τη «μικρή διασύνδεση» Κρήτης - Πε-
λοποννήσου με μεταφορική ικανότητα 140 - 180 MW και 
χρόνο λειτουργίας το 2020 και τη «μεγάλη διασύνδεση» 
Κρήτης - Αττικής με μεταφορική ικανότητα 700 MW και 
προγραμματισμένη λειτουργία τον Δεκέμβριο του 2023. 
Το γεγονός ότι παρά τα χρονοδιαγράμματα που έχει θέ-
σει ο ίδιος ο ΑΔΜΗΕ προβλέπει ότι η συνολική ζήτηση της 
Κρήτης θα ενταχθεί στο σύστημα το 2025, έχει προκαλέσει 
ανησυχίες στην αγορά και στη ΡΑΕ ότι το χρονοδιάγραμ-
μα για την ολοκλήρωση του έργου το 2023 δεν μπορεί να 

επιτευχθεί. Πρέπει να σημειωθεί ότι ο νέος πρόεδρος και 
διευθύνων σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ Μανούσος Μανουσά-
κης, στην τελετή υπογραφής της συμφωνίας μεταβίβασης 
της εταιρείας στους νέους μετόχους τόνισε ότι πρώτος 
στόχος για τον ΑΔΜΗΕ στη νέα εποχή με στρατηγικό επεν-
δυτή την State Grid είναι να συμβάλει στην προώθηση της 
διασύνδεσης Ισραήλ - Κύπρου - Κρήτης. Την ίδια στιγμή 
πάντως, όπως έγκαιρα έχει  γράψει το energypress, σο-
βαρά προβλήματα αντιμετωπίζει το έργο της «μικρής» 
διασύνδεσης Κρήτης – Πελοποννήσου, καθώς οι κάτοικοι 
της Λακωνίας έχουν καταθέσει προσφυγές στο ΣτΕ και ζη-
τούν αλλαγές στην όδευση του καλωδίου. Από την πλευ-
ρά του, ο ΑΔΜΗΕ εκτιμά ότι μια τέτοια κίνηση θα επέφερε 
καθυστέρηση δύο ετών στο έργο, με ιδιαίτερα αρνητικά 
αποτελέσματα για τον εφοδιασμό της Κρήτης. Παρόλα 
αυτά ο Διαχειριστής δρομολογεί την υπογειοποίηση ενός 
ακόμη τμήματος καλωδίου στην Πελοπόννησο και προ-
γραμματίζει συμπληρωματικά έργα ώστε να ικανοποιήσει 
τους κατοίκους, χωρίς ωστόσο να γνωρίζει κανείς αν θα 
υπάρξει ομαλοποίηση της κατάστασης ή μεγάλη καθυστέ-
ρηση στην υλοποίηση του έργου.
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φΕυγΕΙ ΑπΟ ΤΟΝ ΑδΜΗΕ ΚΑΙ ΑΝΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΛΑγΗΕ Η ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ γΙΑ ΕΤΜΕΑΡ 
ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ ΛΙγΝΙΤΗ

πΗΡΕ πΑΛΙ ΜπΡΟΣΤΑ Η πΑΡΑγΩγΗ βΕΝζΙΝΩΝ ΣΤΟ δΙυΛΙΣΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΕΛπΕ ΣΤΟΝ 
ΑΣπΡΟπυΡγΟ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣυγΚΡΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟυ δΣ ΤΟυ ΣΕπΟχ

Την αντιμετώπιση μιας περίπλοκης και μάλλον προβλη-
ματικής κατάστασης, κατά την οποία ο ΑΔΜΗΕ έκανε την 
εκκαθάριση και είσπραξη του ΕΤΜΕΑΡ και του Μέσου 
Μεταβλητού Κόστους των θερμικών μονάδων από τους 
προμηθευτές ρεύματος, καθώς και του Τέλους Λιγνίτη από 
τη ΔΕΗ, και στη συνέχεια πλήρωνε τον ΛΑΓΗΕ για να εντα-
χθούν τα έσοδα στον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, φαίνεται ότι 
θα επιφέρει ο εταιρικός μετασχηματισμός του ΛΑΓΗΕ και το 
«σπάσιμό» του σε δύο εταιρείες. Το  energypress.gr γράφει 
ότι όπως αναφέρουν κύκλοι της διοίκησης του ΣΠΕΦ σε 
συνέχεια συναντήσεων τους με την διοίκηση του ΛΑΓΗΕ, 
ο ΛΑΓΗΕ (για την ακρίβεια ο «νέος ΛΑΓΗΕ», η εταιρεία που 
θα απομείνει μετά την απόσχιση του κλάδου της αγοράς και 
τη δημιουργία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας) θα τιμολο-
γεί και θα εισπράττει απευθείας από τους προμηθευτές το 
ΕΤΜΕΑΡ και το ΜΜΚΣΘΜ, όπως και το λγνιτικό Τέλος από 
την ΔΕΗ αφού  μέχρι σήμερα μόνο αυτή διαθέτει λιγνιτική 
παραγωγή. Έτσι ικανοποιείται ένα πάγιο αίτημα του ΣΠΕΦ 
αλλά και ολόκληρου του κλάδου των ΑΠΕ, οπότε η εται-
ρεία που θα διαχειρίζεται τον Ειδικό Λογαριασμό ΑΠΕ, θα 
τιμολογεί, θα διαχειρίζεται, θα διεκδικεί και θα εισπράττει 
απευθείας τους πόρους αυτούς από τους Προμηθευτές που 
τους οφείλουν. Πρόθεση μάλιστα είναι, οι πόροι αυτοί να 
εισπράττονται εντός μηχανισμού διασφάλισης κινδύνου 

και απαιτήσεων με εγγυήσεις (όπως συμβαίνει σήμερα στα 
ποσά του ΗΕΠ) και η εκκαθάριση να είναι εβδομαδιαία αντί 
για μηνιαία ώστε να μειωθούν οι καθυστερήσεις, να αυξη-
θεί η αξιοπιστία της αγοράς και να ενισχυθεί το επενδυτικό 
κλίμα σύμφωνα και με τις παραινέσεις της Κομισιόν και του 
ΙΕΑ.  Τα στοιχεία των μετρήσεων στον «νέο ΛΑΓΗΕ» για τον 
υπολογισμό των ποσών που αυτός θα τιμολογεί στους Προ-
μηθευτές θα τα παρέχουν οι ΔΕΔΔΗΕ  και ΑΔΜΗΕ. Ο «νέος 
ΛΑΓΗΕ»  επίσης θα συνεχίσει να είναι ο εκπλειστηριαστής 
των δικαιωμάτων ρύπων CO2, οπότε σε ότι αφορά την δι-
αδρομή τα εσόδων του ΕΛΑΠΕ από την πώληση τους, δεν 
αλλάζει τίποτα με ότι ήδη σήμερα ισχύει. Ο «νέος ΛΑΓΗΕ» 
τέλος, θα είναι ο εκδότης των εγγυήσεων προέλευσης για το 
ρεύμα που παράγουν οι ΑΠΕ.   Σε ό,τι αφορά τους σταθμούς 
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που λειτουργούν υπό καθεστώς FIT, τα 
έσοδα από την δημοπράτηση και πώληση των εγγυήσεων 
προέλευσης θα ενισχύουν τον ΕΛΑΠΕ στην βάση σχετικής 
πρόβλεψης του ν. 4414/2016. Την δημοπράτηση των εγ-
γυήσεων προέλευσης ωστόσο δεν θα την κάνει ο «νέος ΛΑ-
ΓΗΕ» αλλά η εταιρεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας,  αφού 
είναι χρηματιστηριακής φύσης αντικείμενο.  Ας σημειωθεί 
ότι ο «νέος ΛΑΓΗΕ» θα είναι το κομμάτι που θα απομείνει 
από την απόσχιση που ΗΕΠ από τον σημερινό ΛΑΓΗΕ.  Δη-
λαδή ο «νέος ΛΑΓΗΕ» θα έχει το ίδιο ΑΦΜ με τον σημερινό 

ΛΑΓΗΕ, οπότε και δεν αλλάζει τίποτα σε ό,τι αφορά το  δια-
δικαστικό της λειτουργίας των συμβάσεων ΑΠΕ (όπως αντί-
στοιχα συνέβη το 2011 όταν η αρμοδιότητα πέρασε από τον 
τότε ΔΕΣΜΗΕ στο ΛΑΓΗΕ).
-Εταιρεία Χρηματιστηρίου Ενέργειας. Σε ό,τι αφορά την 
εταιρεία του Χρηματιστηρίου Ενέργειας,  αυτή θα εκκαθα-
ρίζει τον ΗΕΠ και τον εικονικό ΗΕΠ, οπότε και θα υπολο-
γίζει/εκκαθαρίζει την ΟΤΣ, την εικονική ΟΤΣ, άρα τα ποσά 
του ΗΕΠ αλλά  και την Χρέωση Προμηθευτή (ΠΧΕΦΕΛ).  Οι 
λειτουργίες αυτές όχι μόνο θα συνεχίσουν να είναι εντός αυ-
στηρής εγγυοδοσίας και μηχανισμού διαχείρισης κινδύνου 
που ήδη ο σημερινός ΛΑΓΗΕ χρησιμοποιεί (Μηχανισμός 
8ης ημέρας αναφοράς),  αλλά θα αυστηροποιηθεί περαιτέ-
ρω ένεκα της χρηματιστηριακής φύσης της νέας εταιρείας.   
Σε ό,τι αφορά λοιπόν τα χρήματα που αντιστοιχούν στον 
ΕΛΑΠΕ από την λειτουργία των ΑΠΕ (από ΗΕΠ και ΠΧΕΦΕΛ), 
αυτά ο «νέος ΛΑΓΗΕ» θα τα τιμολογεί και θα τα εισπράττει 
από το Χρηματιστήριο Ενέργειας που θα τα έχει εκκαθαρίσει 
προηγουμένως από τους προμηθευτές. Το Χρηματιστήριο 
Ενέργειας επίσης, λόγω της χρηματιστηριακής του φύσης 
θα διενεργεί τις δημοπρασίες των εγγυήσεων προέλευσης.  
Ο «νέος ΛΑΓΗΕ»  θα τιμολογεί και θα εισπράττει τις εγγυήσεις 
προέλευσης εν συνεχεία από το Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Επανεκίνησε από χθες η παραγωγή βενζινών στο διυλι-
στήριο του Ασπροπύργου των ΕΛΠΕ, μετά και την πλήρη 
αποκατάσταση της βλάβης που αυτό είχε υποστεί πριν από 
μερικές ημέρες. Σύμφωνα με το energypress.gr βασική 
δουλειά του διυλιστηρίου (FCC) είναι η παραγωγή όλων 
των ποσοτήτων βενζινών του ομίλου, γεγονός που σημαί-
νει ότι μετά την επίλυση του προβλήματος το Σάββατο, η 
δραστηριότητα των ΕΛΠΕ επανέρχεται πλέον σε πλήρη δυ-
ναμικότητα. Την Πέμπτη στο μεταξύ τα ΕΛΠΕ ανακοινώνουν 
τα αποτελέσματα εννεαμήνου, τα οποία θα κινούνται αυξη-
τικά έναντι του περυσινού διαστήματος, με τους αναλυτές 

να προβλέπουν νέο ρεκόρ στο τέλος του έτους. Σε ανάλυση 
της Επενδυτικής Τράπεζας Ελλάδος αναφέρεται ότι τα κα-
θαρά κέρδη των ΕΛΠΕ αναμένεται να διαμορφωθούν στα 
100 εκατ. ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του έτους, δηλαδή 
αυξημένα κατά 29% σε ετήσια βάση. Αν από τους παρα-
πάνω υπολογισμούς αφαιρεθούν οι επιπτώσεις από τις 
ισοτιμιακές μεταβολές στην αξία των αποθεμάτων, τότε η 
χρηματιστηριακή μιλά για καθαρά κέρδη, ύψους 75,5 εκατ. 
ευρώ, δηλαδή αυξημένα κατά 0,5% σε σχέση με πέρυσι. 
Η ίδια ανάλυση εκτιμά ότι στο εννεάμηνο, τα EBITDA θα 
διαμορφωθούν στα 228 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 15% 

σε ετήσια βάση, ενώ σε 193 εκατ ευρώ θα κυμανθούν τα 
καθαρά EBITDA. Όσο για την μετοχή, η χρηματιστηριακή 
διατηρεί σύσταση accumulate με τιμή-στόχο στα 8,5 ευρώ 
για τη μετοχή. Σε επίπεδο κεφαλαιοποίησης η αξία του ομί-
λου ανέρχονταν την Παρασκευή στα 2,25 δισεκατομμύρια 
ευρώ. Σε μια αγορά που η γεωστρατηγική της σημασία 
δείχνει να αυξάνεται συνεχώς, τα ΕΛΠΕ αναμένεται φέτος 
να κάνουν ρεκόρ τόσο σε EBITDA (731 εκατ ευρώ το 2016), 
όσο και σε παραγωγή που έφτασε πέρυσι στα 14,8 εκατ. 
μετρικούς τόνους (αύξηση 16%), κάνοντας ρεκόρ στην 
ιστορία του ομίλου.

Τα μέλη του Διοικητικου Συμβουλίου  του ΣΕΠΟΧ που εκλέχτηκαν στην ετήσια τακτική Γε-
νική Εκλογικοαπολογιστικής Συνέλευσης της 9ης Οκτωβρίου 2017 συνήλθαν, στις 16-10-
2017,  σε Συνεδρίαση με θέμα τη συγκρότηση σε σώμα του νέου ΔΣ. Μετά από την σχετική 

ψηφοφορία η σύσταση του νέου ΔΣ του ΣΕΠΟΧ είναι η ακόλουθη: Πρόεδρος : Σοφία Αυ-
γερινού , Αντιπρόεδρος: Άννα Νικολάου, Γραμματέας: Μαρία Βογιατζάκη, Ταμίας: Στρατής 
Μπαμπαλίκης, Μέλη: Εφη Καραθανάση, Γιάννης Κιουσόπουλος, Δημήτρης Οικονόμου. 



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

6

δΕΗ: δΙΑγΩΝΙΣΜΟΣ γΙΑ δΙΑχΕΙΡΙΣΗ ΛΗξΙπΡΟΘΕΣΜΩΝ χΡΕΩΝ

ΤΟΝ ΚΩδΩΝΑ ΤΟυ ΚΙΝδυΝΟυ ΚΡΟυΕΙ Ο iEA γΙΑ ΤΗΝ ΕπΑΡΚΕΙΑ ΕφΟδΙΑΣΜΟυ ΜΕ ΑΕΡΙΟ

ΜΕ ΤΗΝ πΕΙΡΑ ΑπΟ ΤΗ δυΤΙΚΗ ΜΑΚΕδΟΝΙΑ Η ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗ 
ΣΤΟΝ «πΡΑΣΙΝΟ» ΑΗ-ΣΤΡΑΤΗ

Σε Κοινοπραξία εταιριών με συμμετοχή της αμερικανικής 
FINACITY CORPORATION προσανατολίζεται η ΔΕΗ να ανα-
θέσει το έργο της διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών, 
σύμφωνα με αρμόδιο στέλεχος για την επικοινωνία της 
επιχείρησης. Σύμφωνα με το  ΑΠΕ-ΜΠΕ στην προσπάθεια 
για διαχείριση και περιορισμό των ληξιπρόθεσμων εντάσσε-
ται και η αύξηση του επιτοκίου για τα μη ρυθμισμένα χρέη, 

όπως και η επιβολή τόκων στις οφειλές του Δημοσίου που 
αποφάσισε πρόσφατα το ΔΣ της επιχείρησης. Σύμφωνα με 
το ίδιο στέλεχος η FINACITY, αμερικανικός χρηματοοικονο-
μικός οίκος εξειδικευμένος στις τιτλοποιήσεις θα εισφέρει την 
εμπειρία στη διαχείριση χρεών ενώ υπεργολάβοι για νομικά, 
συμβουλευτικά, λειτουργικά, διαχειριστικά κ.α. θέματα θα εί-
ναι οι εταιρίες IBM Hellas A.E., Deutshce Bank London Branch, 

Estia Business Group, Deloitte Business Solutions A.E., KPMG, 
Qualco UK, KAΠA RESEARCH A.E. και NIKOΛAOΣ A. ANΔPIKO-
ΠOYΛOΣ KAI ΣYNEPΓATEΣ ΔIKHΓOPIKH ETAIPEIA. Σημειώνε-
ται πάντως ότι η απόφαση για ανάθεση της σύμβασης δεν έχει 
ληφθεί ακόμη από το ΔΣ 

Η χώρα μας χρειάζεται άμεσα επενδύσεις σε νέες υποδομές 
φυσικού αερίου, προκειμένου να αντεπεξέλθει μελλοντικά 
σε ενεργειακές κρίσεις όπως αυτή του περασμένου χειμώνα. 
Αυτό είναι το συμπέρασμα της έκθεσης που εκπόνησε ο ΙΕΑ 
για την ελληνική αγορά και παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλω-
ση στο ΥΠΕΝ. Σύμφωνα με το  energypress.gr , όπως τονίζεται 
στο κείμενο αναφορικά με την εξέλιξη της ζήτησης για αέριο, 
«υπάρχει περιθώριο για επέκταση της πελατειακής βάσης των 
εταιρειών φυσικού αερίου. Η αύξηση της πυκνότητας των 
καταναλωτών σε υφιστάμενα δίκτυα θα πρέπει να αποτελεί 
το πρώτο βήμα. Επίσης, θα θέσει τη βάση για την επέκταση 
του δικτύου σε νέες περιοχές». Στο θέμα των εισαγωγών, ο 
ΙΕΑ παρατηρεί ότι «η στάσιμη εγχώρια ζήτηση καλύπτεται 
επαρκώς τουλάχιστον ως το 2021, όταν και θα λήξουν τα 
πρώτα δύο μακροπρόθεσμα συμβόλαια που έχει συνάψει η 
χώρα με τους προμηθευτές της». Στο κρίσιμο θέμα των τιμών, 
ο ΙΕΑ αναφέρει ότι «το 2016, οι Έλληνες οικιακοί καταναλωτές 
πλήρωσαν 100 δολάρια ανά μεγαβατώρα για το αέριο που 
προμηθεύονται, γεγονός που κατατάσσει το τιμολόγιο δεύτε-
ρο ακριβότερο στις χώρες-μέλη του ΙΕΑ. Εξαιρουμένων των 

φόρων, η τιμή είναι η υψηλότερη στη σχετική λίστα. Όσον 
αφορά το βιομηχανικό τιμολόγιο, βρέθηκε πέρυσι στα 28 δο-
λάρια ανά μεγαβατώρα και κατατάσσεται κοντά στο μέσο όρο 
των χωρών του ΙΕΑ». Σχετικά με την επάρκεια εφοδιασμού, 
ο ΙΕΑ εκτιμά ότι οι υποδομές στη χώρα μας δεν πληρούν τις 
ανώτατες προδιαγραφές. «Η Ελλάδα έχει στενό περιθώριο 
χωρητικότητας, ιδίως στις χειμερινές αιχμές, και βασίζεται 
κυρίως στη Ρεβυθούσσα για την ευελιξία. Η Ελλάδα θα εξαρ-
τάται από πολιτικές προσαρμογής της ζήτησης και μέτρα 
αλλαγής καυσίμου σε ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες μέχρι 
να υλοποιηθούν πρόσθετες υποδομές. Τα μέτρα αυτά μπο-
ρούν να μειώσουν την ημερήσια κατανάλωση κατά 3 εκατ. 
κ.μ. Αν υποθέσουμε ότι η τεχνική χωρητικότητα στα σημεία 
εισόδου είναι 15,1 εκατ. κ.μ. και η μέγιστη αιχμή ζήτησης στα 
23,59 εκατ. κ.μ., τότε η Ελλάδα «σκοράρει» 73,6% στο σχετι-
κό δείκτη που αξιολογεί την επάρκεια». Επίσης, στην έκθεση 
τονίζονται τα εξής: «Η χειμερινή ενεργειακή κρίση υπέδειξε 
ότι η Ελλάδα παραμένει ευάλωτη σε πιθανά προβλήματα στις 
υποδομές της, σε καθυστερήσεις φορτίων LNG ή απρόβλεπτες 
ελλείψεις στα σημεία εισόδου. Κατ’ επέκταση, η χώρα χρειάζε-

ται επειγόντως να προσθέσει εγκαταστάσεις LNG. Ένα από τα 
μαθήματα της κρίσης αφορά την ισχυρή αλληλεπίδραση του 
τομέα ηλεκτρισμού και αερίου. Η Ελλάδα πρέπει να επιτρέψει 
στις αγορές ηλεκτρισμού και αερίου να ανταποκρίνονται σε τι-
μολογιακά σήματα ώστε να αποφεύγεται ανισορροπία τιμών 
που ενθαρρύνει τις εξαγωγές ρεύματος». Καταλήγοντας, ο ΙΕΑ 
προτείνει τα εξής για την ελληνική αγορά φυσικού αερίου: -Να 
συνεχιστεί η τόνωση της αγοράς με την είσοδο νέων παικτών, 
τον περιορισμό του κυρίαρχου μεριδίου της ΔΕΠΑ και της 
ανάπτυξης ρευστής χονδρεμπορικής αγοράς.
-Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας και αποδοτικότητας του δια-
χειριστή και μετά την ιδιωτικοποίησή του. -Εξάλειψη εμποδί-
ων προς την απελευθέρωση της λιανικής αγοράς. -Ενίσχυση 
της επάρκειας εφοδιασμού μέσω της ευελιξίας και της επέν-
δυσης σε διασυνδέσεις και υποδομές. -Προσεκτική εκτίμηση 
των επενδυτικών σχεδίων. -Συντονισμός των πολιτικών στη 
ΝΑ Ευρώπη ώστε να γίνει η Ελλάδα περιφερειακός κόμβος 
φυσικού αερίου.

Σύμβασης με αντικείμενο «Αναλυτικός σχεδιασμός ολοκλη-
ρωμένου συστήματος τηλεθέρμανσης στον οικισμό του Αγ. 
Ευστρατίου» υπέγραψε πρόσφατα το ΚΑΠΕ και η Αναπτυ-
ξιακή Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. – ΑΝΚΟ. Σύμφωνα με το  
energypress.gr ο οικισμός Αγ. Ευστρατίου (Αη – Στράτης), 
έχει επιλεγεί και είναι ενταγμένος στο ΕΣΠΑ σε πιλοτικό πρό-
γραμμα ως «Πράσινο Νησί». Στο νησί του Αη - Στράτη, στο 
πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Υποστήριξη των πολιτικών και 
κάλυψη μελλοντικών αναγκών – ΠΡΑΣΙΝΟ ΝΗΣΙ» και κωδικό 
MIS 5003098, η οποία χρηματοδοτείται από το ΕΠΑΝΕΚ του 
ΕΣΠΑ 2014-2020, θα πραγματοποιηθεί εγκατάσταση και λει-
τουργία Υβριδικού Σταθμού (ΥΒΣ) ηλεκτροπαραγωγής από 
ΑΠΕ (ανεμογεννήτριες και φωτοβολταϊκός σταθμός) συνο-
λικής ισχύος 1,05 MW και εκτιμώμενης παραγωγής περίπου 
3,0 GWh/ετησίως. Σκοπός είναι η κάλυψη των ηλεκτρικών 
αναγκών του νησιού σε ποσοστό άνω του 85% από τον ΥΒΣ 
(οι οποίες το 2015 ήταν 1,2 GWh) ενώ το υπόλοιπο 15% θα 

καλύπτεται από τον υφιστάμενο σταθμό της ΔΕΗ με καύσιμο 
diesel. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι, με τον τρόπο αυτό, 
ποσοστό της τάξης του 60% της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από τον ΥΒΣ θα παραμένει ανεκμετάλλευτο και 
θα απορρίπτεται. Στο πλαίσιο της ίδιας Πράξης, και με βασικό 
στόχο τη μεγιστοποίηση της εκμετάλλευσης της παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από τον ΥΒΣ και τη βελτιστοποίηση της 
διαχείρισης της ενέργειας συνολικά στο νησί, θα πραγματο-
ποιηθεί εγκατάσταση και λειτουργία ολοκληρωμένου συστή-
ματος τηλεθέρμανσης (Τ/Θ), το οποίο θα καλύπτει τις ανάγκες 
σε θέρμανση χώρων και σε θερμό νερό χρήσης των κτιρίων 
του οικισμού του Αγ. Ευστράτιου.  Η θερμική ενέργεια που θα 
καταναλώνεται στα κτίρια θα παράγεται με την κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας στο σταθμό παραγωγής θερμότητας, 
μέσω κατάλληλου συνδυασμού ωμικών αντιστάσεων (ηλε-
κτρικών λεβήτων) και αντλιών θερμότητας. Παράλληλα, θα 
υπάρχουν κατάλληλες δεξαμενές νερού για την απαιτούμενη 

αποθήκευση θερμότητας. Στο πλαίσιο αυτό, αρχικά θα εκτε-
λεσθεί ο απαιτούμενος αναλυτικός σχεδιασμός του ολοκλη-
ρωμένου συστήματος Τηλεθέρμανσης για τον οικισμό του Αγ. 
Ευστρατίου, που αποτελεί και το αντικείμενο της υπό ανάθεση 
υπηρεσίας. «Η ανάληψη του παραπάνω έργου ταξιδεύει τη 
γνώση των στελεχών μας εκεί όπου υπάρχει ανάγκη. Ταυ-
τόχρονα επιβεβαιώνει τη χρησιμότητα της Εταιρείας μας σε 
εθνικό επίπεδο, σε συνέχεια της συμβολής της στην υλοποίη-
ση μεγάλου αριθμού σημαντικών και καινοτόμων αναπτυξι-
ακών έργων στη Δυτική Μακεδονία», τόνισε ο Πρόεδρος του 
Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) της ΑΝΚΟ και Περιφερειάρχης 
Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδης Θεόδωρος. Ο πρόεδρος 
του ΚΑΠΕ κ. Τσολακίδης Βασίλειος εξέφρασε την ικανοποίησή 
του για τη συνεργασία με την ΑΝΚΟ αναφερόμενος στη γνώ-
ση και στο έργο της που αποτελούν βασική προϋπόθεση για 
μελλοντικές κοινές δράσεις.
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Δημοσιεύτηκε το ΦΕΚ ο νέος νόμος για τον έλεγχο δόμησης, στον 
οποίο περιλαμβάνεται η ρύθμιση,  που δίνει τη δυνατότητα σε 
ιδιοκτήτες διαμερισμάτων σε πολυκατοικίες να αυτονομηθούν 
από το κεντρικό σύστημα θέρμανσης. Το energypress.gr  γρά-
φει ότι σύμφωνα με αυτό, ένας ιδιοκτήτης έχει το δικαίωμα να 
ζητήσει από τη γενική συνέλευση της πολυκατοικίας να αυτονο-
μηθεί από την κεντρική θέρμανση με την προϋπόθεση όμως να 
τοποθετήσει αυτόνομο σύστημα στο διαμέρισμά του.  Με αυτό 
τον τρόπο απαλλάσσεται από τα έξοδα κεντρικής θέρμανσης θα 
εξακολουθεί όμως να συμμετέχει στα έξοδα συντήρησης. Ειδικό-

τερα όσοι θέλουν να αυτονομηθούν από την κεντρική θέρμανση 
και να βάλουν φυσικό αέριο ή άλλο σύστημα θα πρέπει να γνω-
ρίζουν τα παρακάτω: Θα συμμετέχουν μόνο σε έκτακτες δαπάνες 
για τη συντήρηση του κεντρικού καυστήρα. Σε περίπτωση που 
η γενική συνέλευση πάρει αρνητική απόφαση τότε ο ιδιοκτήτης 
μπορεί να αυτονομηθεί με δική του δαπάνη. Αναλαμβάνει ο ίδιος 
την ευθύνη και την επιμέλεια της αποσύνδεσης. Πρέπει να μονώ-
σει τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που περνούν από το 
διαμέρισμά του, χωρίς να θίγει τη θέρμανση των υπολοίπων. Για 
την εγκατάσταση του νέου συστήματος χρειάζεται πολεοδομική 

άδεια και ο εξοπλισμός μπαίνει σε χώρο που ανήκει στην ιδιοκτη-
σία του. Είναι υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει στους υπόλοι-
πους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, την αποσύνδεση, τον τρόπο 
που θα περάσουν οι σωλήνες, πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες και 
πόσο χρόνο θα διαρκέσουν. Απαλλάσσεται από το σύνολο των 
δαπανών καυσίμου κεντρικής θέρμανσης, αλλά πληρώνει για τη 
συντήρηση του κεντρικού συστήματος και για την ενδεχόμενη 
αντικατάστασή του.

Tα κράτη-μέλη της ΕΕ έχουν τον τελευταίο λόγο για την 
καταπολέμηση της φοροδιαφυγής υποστηρίζει η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, η οποία καλεί σε γρήγορη εφαρμογή των 
προτάσεων που έχει θέσει στο τραπέζι. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ εκπρόσωπος της Επιτροπής κληθείς να σχολιάσει τις 
αποκαλύψεις των «paradise papers» για τους φορολογικούς 
παραδείσους αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες προτάσεις που 
έχει καταθέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την καταπολέμη-
ση της φοροδιαφυγής, συμπεριλαμβανομένης μιας «μαύρης 
λίστας των παγκόσμιων φορολογικών παραδείσων», η 
οποία αναμένεται να δημοσιευθεί τον ερχόμενο Δεκέμβριο. 
Ο ίδιος εκπρόσωπος σημείωσε, ωστόσο ότι πολλές από τις 
προτάσεις της Επιτροπής παραμένουν «εκκρεμείς», καλώ-
ντας τα κράτη-μέλη να λάβουν αποφάσεις το συντομότερο 
ώστε «να βοηθήσουν στο κλείσιμο των δρόμων της φορο-
αποφυγής μέσω offshore». «Οι αποκαλύψεις επαναφέρουν 
στο προσκήνιο τη δουλειά που κάνει η Επιτροπή σε ό,τι 
αφορά την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής» δήλωσε σχε-

τικά ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής, Βάλντις Ντομπρόφσκις 
προσερχόμενος στο σημερινό Eurogroup, σημειώνοντας 
ωστόσο ότι υπάρχουν πολλοί τομείς στους οποίους χρει-
άζεται ακόμα προσπάθεια από τα κράτη-μέλη και μάλιστα 
«επειγόντως», όπως δείχνουν οι νέες διαρροές. Η αρμόδια 
Επίτροπος για θέματα ανταγωνιστικότητας, Μαργκρέτε Βε-
στάχερ συνεχάρη και ευχαρίστησε τους δημοσιογράφους 
που ερεύνησαν το ζήτημα, λέγοντας πως η εν λόγω έρευνα 
συμβάλλει στη διαφάνεια και διευκολύνει και την καταπολέ-
μηση της φοροαποφυγής. O επίτροπος Οικονομικών υπο-
θέσεων και Φορολογίας, Πιερ Μοσκοβισί επισήμανε ότι τα 
«κακά νέα» είναι ότι υπάρχουν ακόμα εταιρίες και άτομα που 
πλουτίζουν, γιατί αποφεύγουν να πληρώσουν τους φόρους 
τους, σημειώνοντας ότι υπάρχουν, όμως και «καλά νέα» 
γιατί αυτές οι διαρροές συμβάλλουν στην «ευαισθητοποίη-
ση» των κρατών-μελών προκειμένου να υπάρξει γρήγορα 
πρόοδος στην εφαρμογή των προτάσεων της Επιτροπής 
κατά της φοροδιαφυγής. Ο ίδιος υπογράμμισε ότι δεν πρέ-

πει να μπερδεύεται ο «φορολογικός ανταγωνισμός» με τους 
φορολογικούς παραδείσους, εξηγώντας ότι κανένα από τα 
κράτη-μέλη της ΕΕ δεν περιλαμβάνεται στη μαύρη λίστα που 
εξετάζει η Επιτροπή, καθώς όλες οι χώρες της ΕΕ «έχουν λά-
βει δεσμεύσεις για την επικύρωση των διεθνών στάνταρς». O 
πρόεδρος του Eurogroup, Γερούν Ντάισελμπλουμ σημείωσε 
επίσης με τη σειρά του πως πολλά έχουν γίνει μέχρι στιγμής 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο και νέες προτάσεις βρίσκονται στο 
τραπέζι, υποστηρίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να αναμένει 
να «αλλάξει ο κόσμος» προτού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
νομοθέτησης των σχετικών μέτρων που βρίσκεται σε εξέλιξη 
στις Βρυξέλλες αλλά και στα κράτη-μέλη. Το πρώτο βήμα 
για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής είναι η διαφάνεια, 
τόνισε, τέλος, από την πλευρά του ο υπουργός Οικονομικών 
της Μάλτας, Έντουαρντ Σικλούνα, ερωτηθείς σχετικά με τις 
αποκαλύψεις των «paradise papers». Όπως είπε, η «μυστι-
κότητα» είναι αυτή που σοκάρει τον κόσμο, ενώ υποστήριξε 
πως στη Μάλτα το σύστημα ευνοεί τη διαφάνεια.

Φυσικά πρόσωπα, που έχουν προβεί σε διακοπή εργασιών 
της ατομικής τους επιχείρησης κατά το φορολογικό έτος 
2016 και δεν υπέβαλαν εκ νέου έναρξη εργασιών μέχρι την 
υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, μπορούν 
οποτεδήποτε εντός του χρόνου παραγραφής να αξιώσουν 

με αίτησή τους στη Δ.Ο.Υ. τη διαγραφή της βεβαιωθείσας 
προκαταβολής. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό προβλέπεται 
σε εγκύκλιο που υπέγραψε σήμερα ο Διοικητής της Ανεξάρ-
τητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργος Πιτσιλής, στην 
οποία περιέχονται νέες διευκρινίσεις, σχετικά με τη βεβαίωση 

προκαταβολής φόρου εισοδήματος σε περίπτωση διακοπής 
εργασιών ατομικής επιχείρησης.

Η γαλλική εταιρεία ΤΟΤΑΛ θα δραστηριοποιηθεί σύντομα στο 
τεμάχιο 6 της κυπριακής ΑΟΖ, ανακοίνωσε στο Παρίσι ο γενι-
κός διευθυντής της Πατρίκ Πουγιανέ, ύστερα από συνάντησή 
του με τον Πρόεδρο της Κύπρου Νίκο Αναστασιάδη. Ο κ. Που-
γιανέ ευχήθηκε να υπάρξουν σημαντικές ανακαλύψεις στην 
κυπριακή ΑΟΖ προς όφελος της Κύπρου στο εγγύς μέλλον. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η απόφαση της ΤΟΤΑΛ για έρευνες 
στο τεμάχιο 6 θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, γιατί πρόκειται 
για τεμάχιο στο οποίο η Τουρκία διεκδικεί μεγάλο μέρος, επειδή 
δήθεν εμπίπτει στη δική της ΑΟΖ και στο οποίο διεξάγει συχνά 

στρατιωτικές ασκήσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Νίκος 
Χριστοδουλίδης, χαρακτήρισε θετική εξέλιξη το γεγονός ότι 
η εταιρεία θα προχωρήσει πολύ σύντομα με τον σχεδιασμό 
στο τεμάχιο αυτό, λέγοντας ότι αποτελεί ξεκάθαρη ψήφο 
εμπιστοσύνης στην κυπριακή Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη. 
Εξάλλου, ο κ. Αναστασιάδης θα συναντηθεί στις 17.30 (ώρα 
Κύπρου) στο Παρίσι με τον Πρόεδρο της Γαλλίας Εμμανουέλ 
Μακρόν. Στο επίκεντρο της συζήτησής τους θα είναι οι τελευ-
ταίες εξελίξεις στο Κυπριακό και οι διμερείς σχέσεις, με έμφαση 
σε θέματα ενέργειας και άμυνας, καθώς και στα ευρωτουρκικά 

θέματα και περιφερειακά ζητήματα. Το πρωί, ο κ. Αναστασιά-
δης επισκέφθηκε το Μουσείο του Λούβρου, όπου ξεναγήθηκε 
στην πτέρυγα των κυπριακών αρχαιοτήτων. Στην κυπριακή 
συλλογή εκτίθενται αντικείμενα, μεταξύ άλλων, της νεολιθι-
κής εποχής και της εποχής του χαλκού. Εκτίθεται, επίσης, το 
γιγάντιο πιθάρι της Αμαθούντας το οποίο χρονολογείται γύρω 
στον έκτο αιώνα π.Χ. Είναι φτιαγμένο από ασβεστόλιθο και 
θεωρείται από τους αρχαιολόγους ως μοναδικό στον κόσμο, 
λόγω του τρόπου κατασκευής και του μεγέθους του.

ΚΑΙ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ,  Η ΑυΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΤΙΣ πΟΛυΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

Η ΕΕ ΚΑΛΕΙ ΤΑ ΚΡΑΤΗ-ΜΕΛΗ ΣΕ γΡΗγΟΡΗ ΕφΑΡΜΟγΗ ΤΩΝ πΡΟΤΑΣΕΩΝ γΙΑ ΤΗΝ 
ΚΑΤΑπΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ φΟΡΟδΙΑφυγΗΣ 

ΟπΟΙΟΣ ΕΚΛΕΙΣΕ ΤΗΝ ΑΤΟΜΙΚΗ ΤΟυ ΕπΙχΕΙΡΗΣΗ ΤΟ 2016 ΜπΟΡΕΙ ΝΑ ζΗΤΗΣΕΙ ΑπΟ 
ΤΗΝ δΟυ ΤΗΝ δΙΑγΡΑφΗ ΤΗΣ βΕβΑΙΩΘΕΙΣΑΣ πΡΟΚΑΤΑβΟΛΗΣ

ΚυπΡΟΣ: Η ΤΟΤΑΛ ΘΑ δΡΑΣΤΗΡΙΟπΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΤΕΜΑχΙΟ 6 ΤΗΣ ΚυπΡΙΑΚΗΣ ΑΟζ
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ΜΕΙΩΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 2,3% ΤΟ 2016 ΤΟ δΙΑΘΕΣΙΜΟ ΕΙΣΟδΗΜΑ ΤΩΝ ΝΟΙΚΟΚυΡΙΩΝ, 
ΣυΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΤΡΑπΕζΩΝ γΙΑ ΤΗ  δΙΕξΑγΩγΗ πΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ

ΣΤΟ 65% ΑυξΗΘΗΚΕ ΤΟ πΟΣΟΣΤΟ ΤΩΝ ξΕΝΩΝ ΕπΕΝδυΤΩΝ ΣΤΟ χΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΝ 
ΟΚΤΩβΡΙΟ

Μείωση κατά 2,7 δισ. ευρώ ή κατά 2,3% σημείωσε πέρυσι σε 
σχέση με το 2015 το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών 
και των μη κερδοσκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν 
νοικοκυριά, και διαμορφώθηκε σε 114 δισ. ευρώ από 116,7 
δισ. ευρώ έναν χρόνο πριν. Ως αποτέλεσμα, η τελική κατα-
ναλωτική δαπάνη μειώθηκε κατά 1,3 δισ. ευρώ ή κατά 1%, 
από 123 δισ. ευρώ σε 121,7 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ τα  στοιχεία αυτά προκύπτουν από τους Ετήσιους Μη 
Χρηματοοικονομικούς Λογαριασμούς Θεσμικών Τομέων που 
δημοσιοποίησε η ΕΛΣΤΑΤ, σύμφωνα επίσης με τους οποίους 
το ποσοστό αποταμίευσης των νοικοκυριών και των μη κερδο-
σκοπικών οργανισμών που εξυπηρετούν νοικοκυριά (ορίζεται 

ως η ακαθάριστη αποταμίευση προς το ακαθάριστο διαθέσιμο 
εισόδημα) ήταν -6,8% το 2016 έναντι -5,4% το 2015. Ενώ, η 
εξέλιξη του ποσοστού των επενδύσεων του τομέα των μη- 
χρηματοοικονομικών εταιρειών (ορίζεται ως ο ακαθάριστος 
σχηματισμός παγίου κεφαλαίου προς την ακαθάριστη προστι-
θέμενη αξία) ήταν 18,2% το 2016 έναντι 15,2% το 2015. Επίσης 
πέρυσι καταγράφηκε έλλειμμα στο εξωτερικό ισοζύγιο αγαθών 
και υπηρεσιών κατά 1,3 δισ. ευρώ έναντι πλεονάσματος 0,1 δισ. 
ευρώ που είχε καταγραφεί το 2015. Παράλληλα, η συνολική 
οικονομία παρουσίασε το 2016 καθαρή χορήγηση δανείων 1,7 
δισ. ευρώ σε σχέση με την αλλοδαπή σε σύγκριση με το 2015 
που η καθαρή χορήγηση δανείων ανερχόταν σε 4,2 δισ. ευρώ. 

Οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών διαμορφώθηκαν πέρυσι 
σε 54,3 δισ. ευρώ (από 55,8 δισ. ευρώ το 2015) και οι εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών σε 53,1δισ. ευρώ (από 55,9 δισ. ευρώ). 
Σημειώνεται ότι οι ετήσιοι μη- χρηματοοικονομικοί λογαρια-
σμοί θεσμικών τομέων παρέχουν μια συνολική περιγραφή της 
ελληνικής οικονομίας, βασισμένη στην ανάλυση της οικονομι-
κής συμπεριφοράς των θεσμικών τομέων που τη συνθέτουν 
(νοικοκυριά και μη κερδοσκοπικά ιδρύματα που εξυπηρετούν 
νοικοκυριά, μη-χρηματοοικονομικές εταιρείες, χρηματοοικονο-
μικές εταιρείες, γενική κυβέρνηση), καθώς και των σχέσεων της 
εθνικής οικονομίας με τον υπόλοιπο κόσμο (αλλοδαπή).

«Η αντιμετώπιση του προβλήματος του μη εξυπηρετούμενου 
δανεισμού, είναι κομβικής σημασίας για την εξυγίανση των 
ισολογισμών των τραπεζών και για τη δυνατότητά τους να 
χρηματοδοτούν απρόσκοπτα την ελληνική οικονομία και τις 
επιχειρήσεις, στηρίζοντας την ανάπτυξη και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η ομαλή και 
απρόσκοπτη είσπραξη των απαιτήσεων είναι και πράξη ευ-
θύνης απέναντι στους συνεπείς δανειολήπτες» τονίζεται σε 
ανακοίνωση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, με αφορμή 
την απόφαση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου Εφετείων 
Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου & Δωδεκανήσου για αποχή των 
μελών τους από πλειστηριασμούς έως την 31η Δεκεμβρίου 
2017. Αναλυτικότερα η ανακοίνωση της ΕΕΤ είναι η ακόλου-
θη: Μετά την απόφαση του Συμβολαιογραφικού Συλλόγου 
Εφετείων Αθηνών - Πειραιώς - Αιγαίου & Δωδεκανήσου για 

αποχή των μελών τους από πλειστηριασμούς έως την 31η 
Δεκεμβρίου 2017, τα μέλη των εννέα συμβολαιογραφικών 
συλλόγων της χώρας απέχουν πλέον από τη διαδικασία, είτε 
αυτή διεξάγεται με φυσικό, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο. Επο-
μένως, είναι αδύνατη η διεξαγωγή οποιουδήποτε πλειστηρι-
ασμού όσο διαρκεί το καθεστώς αποχής, καθώς με βάση την 
ισχύουσα νομοθεσία αποκλειστικά αρμόδιοι για τη διεξαγωγή 
πλειστηριασμών είναι οι συμβολαιογράφοι. Το τραπεζικό 
σύστημα στο σύνολό του έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα 
ώστε η διαδικασία των πλειστηριασμών να στοχεύει τους 
στρατηγικούς κακοπληρωτές και έχουν προβεί σχετικά σε 
όλες τις νόμιμες ενέργειες. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες 
έχουν αναλάβει έναντι των ευρωπαϊκών εποπτικών αρχών 
συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την μείωση του αποθέματος μη 
εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων σε συγκεκριμένο και αυστηρό 

χρονοδιάγραμμα. Η αντιμετώπιση του προβλήματος του μη 
εξυπηρετούμενου δανεισμού είναι κομβικής σημασίας για την 
εξυγίανση των ισολογισμών των τραπεζών και για τη δυνα-
τότητά τους να χρηματοδοτούν απρόσκοπτα την ελληνική 
οικονομία και τις επιχειρήσεις, στηρίζοντας την ανάπτυξη και 
τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Η ομαλή και απρόσκοπτη 
είσπραξη των απαιτήσεων είναι και πράξη ευθύνης απέναντι 
στους συνεπείς δανειολήπτες. Υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, η 
ομαλή λειτουργία των χορηγήσεων δανείων στηρίζεται και 
στη δυνατότητα νοικοκυριών και επιχειρήσεων να παρέχουν 
εμπράγματες εξασφαλίσεις. Η εκ των πραγμάτων στέρηση της 
δυνατότητας για λήψη μέτρων αναγκαστικής εκτέλεσης υπο-
σκάπτει τις θεμελιώδεις αρχές της τραπεζικής πίστης και της 
οικονομίας και βέβαια αντίκειται στο Σύνταγμα.

Η συμμετοχή των ξένων επενδυτών στην κεφαλαιοποίηση 
του Ελληνικού Χρηματιστηρίου στο τέλος του Οκτωβρίου 
-συνυπολογίζοντας τη συμμετοχή του ΤΧΣ- ανήλθε στο 
62,4%, παρουσιάζοντας αύξηση συγκριτικά με το ποσοστό 
του 62,2% που είχε διαμορφωθεί στο τέλος Σεπτεμβρίου 
2017, ενώ χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ το ποσοστό αυτό 
διαμορφώθηκε στο 65,0% έναντι 64,9%. Τον ίδιο μήνα του 
προηγούμενου έτους η συμμετοχή των ξένων επενδυτών 
ήταν 60,4% συνυπολογίζοντας την συμμετοχή του ΤΧΣ και 
62,7% χωρίς την συμμετοχή του ΤΧΣ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ οι Έλληνες επενδυτές στο τέλος του μήνα κατείχαν το 
37,6% του συνόλου της κεφαλαιοποίησης των μετοχών στο 
ΧΑ, από 37,7% τον περασμένο μήνα. Τον Οκτώβριο 2017 οι 
ξένοι επενδυτές στο σύνολό τους εμφάνισαν εισροές της τάξης 

των 1,84 εκατ. Οι Έλληνες επενδυτές εμφανίζονται πωλητές, 
με εκροές κεφαλαίων ύψους 1,99 εκατ. Οι ξένοι επενδυτές τον 
Οκτώβριο 2017 πραγματοποίησαν το 55,0% των συναλλα-
γών (σε σχέση με το 58,7% τον προηγούμενο μήνα ενώ τον 
Οκτώβριο του 2016 είχαν πραγματοποιήσει το 48,8% των 
συναλλαγών). Η Αξία Συναλλαγών του Οκτωβρίου 2017 
έφτασε τα 912,51 εκατ. σημειώνοντας μείωση 40,2% από τη 
συναλλακτική δραστηριότητα του προηγούμενου μήνα που 
ήταν 1.524,74 εκατ. Σε σχέση με τον Οκτώβριο του 2016 που 
η αξία συναλλαγών ήταν 911,59 εκατ., σημειώθηκε άνοδος 
0,1%. Αντίστοιχα, η Μέση Ημερήσια Αξία Συναλλαγών του 
Οκτωβρίου 2017 ήταν 41,48 εκατ., μειωμένη σε σχέση με 
την αντίστοιχη του προηγούμενου μήνα (72,61 εκατ.) και 
μειωμένη της αντίστοιχης του ίδιου μήνα του προηγούμενου 

έτους (45,58 εκατ.). Ο αριθμός των Ενεργών Μερίδων για το 
μήνα Οκτώβριο 2017 ανήλθε στις 14.351 έναντι 17.524 κατά 
τον προηγούμενο μήνα (τον Οκτώβριο του 2016 ο αριθμός 
των ενεργών μερίδων ανήλθε στις 12.217). Τον Οκτώβριο 
2017 δημιουργήθηκαν 566 Νέες Μερίδες Επενδυτών έναντι 
590 νέων Μερίδων που δημιουργήθηκαν τον προηγούμενο 
μήνα. Η Κεφαλαιοποίηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο 
τέλος του μήνα υπολογίστηκε στα 40,80 δισ. Σε σχέση με 
την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του προηγούμενου μήνα 
που ήταν 40,77 δισ., σημειώθηκε αύξηση κατά 0,1%, ενώ 
συγκρινόμενη με την αντίστοιχη κεφαλαιοποίηση του ίδιου 
μήνα του προηγούμενου έτους που ήταν 36,09 δισ., σημει-
ώθηκε αύξηση 13,0%.
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Ένας στους δύο έχει λάβει αμοιβή από εργοδότη χωρίς να την 
έχει δηλώσει, 8 στους 10 έχουν αγοράσει το τελευταίο 12μηνο 
αγαθά που πιστεύουν ότι ενσωματώνουν αδήλωτη εργασία 
(το 54 % από επιχειρήσεις και το 38 % από γνωστούς και οι-
κογένεια), ένας στους τέσσερις έχει εργαστεί αδήλωτα σε επι-
χείρηση το τελευταίο δωδεκάμηνο, ενώ κατά το ίδιο διάστημα 
το μέσο έσοδο από αδήλωτη εργασία για άνδρα είναι 2.200 
ευρώ και για γυναίκα 1.500 ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
τα στοιχεία προκύπτουν από δημοσκόπηση που πραγματο-
ποιήθηκε το 2017 στο πλαίσιο προγράμματος που υλοποίησε 
η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας σε συνεργασία με την Κυβέρ-
νηση και με συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων με στόχο 
την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Τα αποτελέσματα 
της έρευνας περιλαμβάνονται σε ειδική έκθεση του ΣΕΒ σύμ-
φωνα με την οποία η αδήλωτη εργασία στην Ελλάδα δεν έχει 
μόνο μεγάλη έκταση, αλλά ειδικά το τελευταίο διάστημα λαμ-
βάνει όλο και συχνότερα τη μορφή της «ημι-δηλωμένης ερ-
γασίας» μέσω συμβάσεων μερικής απασχόλησης. Συγκεκρι-

μένα στο 55 % των περιπτώσεων η αδήλωτη εργασία αφορά 
την καταβολή μέρους αποδοχών για κύρια ή και υπερωριακή 
εργασία ως αδήλωτο εισόδημα σε εργαζόμενους που έχουν 
και επίσημο εισόδημα (ημι-δηλωμένη εργασία). Η ίδια δημο-
σκόπηση καταγράφει από την πλευρά των καταναλωτών ως 
πηγές προμήθειας υπηρεσιών και αγαθών που ενσωματώ-
νουν αδήλωτη εργασία τις οικιακές εργασίες, καθώς και ανα-
καινίσεις και κηπουρική, υγειονομική περίθαλψη και φύλαξη 
ηλικιωμένων, τη φύλαξη παιδιών και τη διδασκαλία, την αγο-
ρά αγροτικών προϊόντων και τις επισκευές αυτοκινήτων. Από 
την πλευρά των εργαζομένων, καταγράφεται ως ιδιαίτερα 
εκτεταμένη η αδήλωτη εργασία στην εστίαση (σερβιτόρος), 
στη διδασκαλία, τις πωλήσεις αγαθών, τη φύλαξη παιδιών και 
τον καθαρισμό και τις επισκευές κατοικιών και αυτοκινήτων. 
Προκύπτει ακόμη ότι το 15% των εργαζομένων απασχολείται 
χωρίς επίσημη γραπτή σύμβαση και άλλο ένα 11,7% απασχο-
λείται απλήρωτα για οικογενειακή επιχείρηση.
«Ο παράγοντας που ενθαρρύνει την αδήλωτη εργασία στην 

Ελλάδα δεν είναι απλά το γεγονός ότι οι φόροι είναι ιδιαίτερα 
υψηλοί και προοδευτικοί, αλλά το γεγονός ότι αυτοί οι ψηλοί 
φόροι και εισφορές δεν είναι ανταποδοτικοί, ή τουλάχιστον 
δεν αξιολογούνται από το κοινωνικό σύνολο ως τέτοιοι», επι-
σημαίνει ο ΣΕΒ. Στις αιτίες του φαινομένου περιλαμβάνονται 
ακόμη - κατά τον Σύνδεσμο - τα σημαντικά διοικητικά βάρη, 
τα ζητήματα αποτελεσματικότητας των ελέγχων, αλλά και 
γενικότερες αποτυχίες πολιτικής, όπως ενδεικτικά στην περί-
πτωση της δημόσιας εκπαίδευσης και της ανάγκης που δημι-
ουργεί για βοηθητική διδασκαλία στο σπίτι. Τονίζει ακόμη τις 
επιπτώσεις στις επιχειρήσεις (αθέμιτος ανταγωνισμός μεταξύ 
των επιχειρήσεων που τηρούν τη νομιμότητα και εκείνων 
που την καταστρατηγούν) αλλά και στους εργαζόμενους, «οι 
οποίοι εγκλωβίζονται σε ένα καθεστώς χαμηλών αποδοχών 
και επαγγελματικών προοπτικών, χάνοντας την προστασία 
της Πολιτείας και την πρόσβαση σε κρίσιμες υπηρεσίες που 
παρέχει το κοινωνικό κράτος, όπως ενδεικτικά την υγειονομι-
κή και συνταξιοδοτική κάλυψη».

Αύξηση κατά 706 εκατ. ευρώ σημείωσαν οι νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο τον 
Σεπτέμβριο, συγκριτικά με τον Αύγουστο, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της Ανεξάρτητης 
Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) που δόθηκαν στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-

ΜΠΕ συγκεκριμένα, ανήλθαν σε 9,257 δισ. ευρώ έναντι 8,551 δισ. ευρώ τον Αύγουστο, ενώ 
κατά το ίδιο διάστημα ο συνολικός αριθμός των οφειλετών προς το Δημόσιο αυξήθηκε κατά 
410.322. Το σύνολο των οφειλετών τον Σεπτέμβριο ανήλθε σε 4.267.408 έναντι 3.857.086.

Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο διοικητικό συμβούλιο του 
ΤΑΙΠΕΔ, σε συνέχεια της σχετικής απόφασης της Ελληνικής 
Εταιρείας Συμμετοχών και Περιουσίας (ΕΕΣΥΠ), μοναδικού 
μετόχου του Ταμείου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κ αθήκοντα 
προέδρου ανέλαβε ο Άρης Ξενόφος, ενώ το διοικητικό συμ-
βούλιο συμπληρώνεται με τον Γιώργο Μαρίνο στη θέση του 
μη εκτελεστικού μέλους.
Συγκεκριμένα, η νέα σύνδεση του διοικητικού συμβουλίου 
έως ως εξής:
1. Άρης Ξενόφος, πρόεδρος
2. Ριχάρδος Λαμπίρης, διευθύνων σύμβουλος
3. Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, μη εκτελεστικό μέλος
4. Άγγελος Βλάχος, μη εκτελεστικό μέλος
5. Γιώργος Μαρίνος, μη εκτελεστικό μέλος.
Η θητεία όλων των μελών ορίζεται έως την 1η Ιουλίου 2020.
Η απερχόμενη πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ Λίλα Τσιτσογιαννοπού-
λου, αφού καλωσόρισε τα νέα μέλη του ΔΣ, ανέφερε σχετικά: 
«Ολοκληρώσαμε έναν κύκλο στη διοίκηση του ΤΑΙΠΕΔ, φέ-
ροντας σε πέρας μεγάλα έργα, με χαρακτηριστικότερα την 
ιδιωτικοποίηση της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, την επέκταση της σύμβασης 

παραχώρησης του ΔΑΑ αντί 600 εκατ. ευρώ, την πώληση 
του 67% του ΟΛΘ έναντι 231,9 εκατ. ευρώ, προχωρώντας 
τον νέο διαγωνισμό του ΔΕΣΦΑ, κάνοντας καθοριστικά βή-
ματα για την ολοκλήρωση της συμφωνίας για το Ελληνικό. Σε 
αυτά έρχονται να προστεθούν η ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ, την 
παραχώρηση των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, η πώλη-
ση του Αστέρα, καθώς και η υπογραφή 34 συμβολαίων στα 
ακίνητα με συνολική αξία περί τα 200 εκατ. ευρώ. Συνεχίζου-
με γιατί πιστεύουμε ότι το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιήσεων 
συμβάλει καθοριστικά στην αναπτυξιακή τροχιά της ελλη-
νικής οικονομίας με την προσέλκυση σημαντικών άμεσων 
επενδύσεων και πολύ σύντομα θα βγουν νέοι οι διαγωνισμοί 
για την παραχώρηση σημαντικών περιουσιακών στοιχείων, 
όπως η Εγνατία Οδός και οι μαρίνες Αλίμου και Χίου».
Ο νέος πρόεδρος του Ταμείου Άρης Ξενόφος δήλωσε ότι «το 
Ταμείο δίνει έμφαση στην αξιοποίηση της δημόσιας περιου-
σίας που έχει περιέλθει στην κατοχή του, χρησιμοποιώντας 
πιο δημιουργικά όλα τα εργαλεία που έχει στη διάθεσή του 
με γνώμονα την μεγιστοποίηση των ωφελειών τόσο για το 
ελληνικό δημόσιο, όσο και συνολικά για την οικονομία και την 

κοινωνία. Η διαχείριση των περιουσιακών στοιχείων του ελ-
ληνικού δημοσίου δεν είναι μία στείρα διαδικασία πώλησης ή 
παραχώρησης τους προκειμένου να μειωθεί το δημόσιο χρέ-
ος. Αποτελούν ένα αναπτυξιακό πυλώνα για την εθνική οικο-
νομία, δημιουργώντας υπεραξία μέσα από σημαντικές άμεσες 
και έμμεσες επενδύσεις, οι οποίες επιστρέφουν πολλαπλάσια 
οφέλη στην κοινωνία, όπως η αύξηση της απασχόλησης και η 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, η αναβάθμιση των υπο-
δομών και η ενίσχυση του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος». 
Ενώ, ο διευθύνων σύμβουλος Ριχάρδος Λαμπίρης ανέφερε: 
«Το νέο μας διοικητικό συμβούλιο, το οποίο είναι τώρα σε 
πλήρη σύνθεση, είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις προκλή-
σεις που αντιμετωπίζει το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων και 
να υλοποιήσει με αποτελεσματικό τρόπο την αποστολή του, 
αξιοποιώντας την εμπειρία και τις επιτυχίες του παρελθόντος 
και το προσωπικό υψηλού επιπέδου του ΤΑΙΠΕΔ. Είμαστε όλοι 
αποφασισμένοι να πετύχουμε».

ΤΙ ΛΕΕΙ  Ο ΣΕβ γΙΑ ΤΗΝ ΑδΗΛΩΤΗ ΕΡγΑΣΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΡΙΚΗ ΑπΑΣχΟΛΗΣΗ 

ΑΑδΕ: ΑυξΗΣΗ ΚΑΤΑ 706 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΛΗξΙπΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΟφΕΙΛΕΣ πΡΟΣ ΤΟ δΗΜΟΣΙΟ 

ΣυγΚΡΟΤΗΘΗΚΕ ΣΕ ΣΩΜΑ ΤΟ  ΝΕΟ δΣ ΤΟυ ΤΑΙπΕδ 
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«Η Ελλάδα φαίνεται ότι βγαίνει από την κρίση» διαπι-
στώνει η έκθεση του Γραφείου του Προϋπολογισμού του 
Κράτους στη Βουλή για το τρίμηνο Ιούλιος - Σεπτέμβριος 
2017 που δόθηκε στη δημοσιότητα, ενώ καταγράφει τη 
σημαντική πρόοδο που επιτεύχθηκε στο διάστημα αυτό 
στις σχέσεις της χώρας μας με τους θεσμούς, συμπερι-
λαμβανομένου και του ΔΝΤ. Όπως σημειώνουν οι συ-
ντάκτες της έκθεσης, οι μήνες που πέρασαν μπορούν να 
χαρακτηριστούν ως το «τρίμηνο της εξομάλυνσης» των 
σχέσεών μας τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσμούς, 
ενώ νέο στοιχείο είναι η προσέγγιση με τις ΗΠΑ που -όπως 
σημειώνεται- είναι σημαντική για λόγους οικονομίας και 
ασφάλειας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην έκθεση του 
Γραφείου του Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, 
συντονιστής του οποίου είναι η καθηγητής Παναγιώτης 
Λιαργκόβας, καταγράφονται μια σειρά από θετικές εξε-
λίξεις στην ελληνική οικονομία στο διάστημα του τρίτου 
τριμήνου του έτους, όπως η ολοκλήρωση της δεύτερης 
αξιολόγησης, η έξοδος της χώρας από την διαδικασία 
υπερβολικού ελλείμματος αλλά και η υποχώρηση των 
αποδόσεων των κρατικών ομολόγων στα χαμηλότερα 
επίπεδα ( 5,33%) των τελευταίων ετών αν και επισημαί-
νεται ότι εξακολουθούν να κινούνται σε αισθητά μεγαλύ-
τερα επίπεδα από αυτά της Ισπανίας, της Ιταλίας και της 
Πορτογαλίας.
Στην έκθεση επισημαίνεται ότι η έξοδος στις αγορές δεν 
σημαίνει είσοδο σε μια κατάσταση χωρίς δημοσιονομι-
κούς (και άλλους) περιορισμούς. «Η Ελλάδα, ακόμα και αν 
όλα πάνε καλά, θα υπάγεται στους ισχύοντες για τα κράτη 
μέλη περιορισμούς της δημοσιονομικής διακυβέρνησης 
της ΕΕ και ειδικά της Ευρωζώνης» σημειώνεται χαρακτη-
ριστικά. Σε άλλο σημείο αναφέρεται ότι «ακόμα και μια 
«καθαρή» έξοδος στις αγορές δεν συνεπάγεται και έξοδο 
από κάθε επιτήρηση! Επίσης, η πιθανόν αναγκαία προλη-
πτική γραμμή στήριξης και ακόμη περισσότερο τα μέτρα 
ελάφρυνσης του δημόσιου χρέους θα συνοδεύονται από 
οικονομική εποπτεία».
Σε ό,τι αφορά την πορεία της ελληνικής οικονομίας το-
νίζεται ότι: «Οι βραχυπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξης 
βελτιώθηκαν. Η Ελλάδα φαίνεται ότι βγαίνει από την κρί-
ση. Για το 2017 αναμένεται σύμφωνα με τις κυβερνητικές 
προβλέψεις ότι η οικονομία θα επιστρέψει σε θετικούς 
ρυθμούς μεγέθυνσης με 1,8%. Το Προσχέδιο Κρατικού 
Προϋπολογισμού για το 2018 προβλέπει ρυθμό μεγέ-
θυνσης 2,4%». Στο σημείο αυτό οι συντάκτες της έκθεσης 
υπενθυμίζουν τις εκτιμήσεις ότι η ελληνική οικονομία 
χρειάζεται επενδύσεις πάνω από 100 δισ. ευρώ την επό-
μενη πενταετία 2017-2022.
Σύμφωνα με την έκθεση, στην βελτίωση της μακροοι-

κονομικής εικόνας της χώρας έχει συμβάλει η εφαρμογή 
του προγράμματος προσαρμογής στο οποίο περιλαμ-
βάνονται, μεταξύ άλλων, η σταδιακή αποπληρωμή των 
οφειλών του κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα, αλλά και 
η προσπάθεια απεμπλοκής συμβολικά και υλικά σημαντι-
κών ιδιωτικοποιήσεων όπως το Ελληνικό.
Παράλληλα, στον μεταποιητικό τομέα παρατηρήθηκε το 
Σεπτέμβριο η εντονότερη άνοδος της παραγωγής από τον 
Ιούνιο του 2008. Επίσης, σε άνοδο βρίσκεται και ο Δείκτης 
Κύκλου Εργασιών στη Βιομηχανία, ενώ και το ισοζύγιο 
των επιχειρήσεων κατά το πρώτο εννεάμηνο του 2017 
είναι θετικό. Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (ΔΟΚ), βάσει 
των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το Σεπτέμβριο 
2017 διαμορφώθηκε στις 100,6 μονάδες, από 99 μονάδες 
τον Αύγουστο και 98,2 μονάδες τον Ιούλιο του 2017.
Επίσης, η ανεργία υποχωρεί φέτος ραγδαία και μέχρι τον 
Δεκέμβριο του 2017, η κυβέρνηση εκτιμά ότι θα προ-
σεγγίσει το 20%, για την ακρίβεια θα διαμορφωθεί στο 
20,2%. Τον περασμένο Ιούνιο διαμορφώθηκε στο 21,2%, 
από 23,5% που ήταν ο μέσος όρος το 2016, 25% το 2015, 
26,5% το 2014 και 27,5% το 2013. Για το 2018 εκτιμά-
ται ότι θα μειωθεί στο 19%. Ωστόσο, όπως δείχνουν τα 
στοιχεία του ΕΦΚΑ, είναι υψηλό το ποσοστό των απασχο-
λούμενων μερικής απασχόλησης και οι μέσες μεικτές απο-
δοχές τους ανέρχονται σε 394,13 ευρώ! Συναφώς, στην 
Ελλάδα, όπως και σε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, 
η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση 
σε θέσεις χαμηλής ειδίκευσης!
Πέραν του μακρο-επιπέδου, σημειώνουν οι συντάκτες 
της έκθεσης, είναι εμφανή τα σημάδια κρίσης: Πολλές 
ελληνικές επιχειρήσεις εξακολουθούν να «φεύγουν» προς 
Βουλγαρία και Κύπρο, όπου την ανάπτυξή τους ευνοούν 
οι χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές και ασφαλιστικές ει-
σφορές, ο ευκολότερος τραπεζικός δανεισμός και γενικά 
μια λογική καλωσορίσματος επενδύσεων.
Σε άλλο σημείο σημειώνεται ότι «Κατά την εκτίμησή 
μας δεν έχει αποκατασταθεί εκείνη η εμπιστοσύνη της 
οικονομίας από την οποία εξαρτώνται οι πραγματικά 
παραγωγικές επενδύσεις. Ο κρατικός μηχανισμός με το 
τωρινό νομικό σύστημα εξακολουθεί να φέρνει εμπόδια 
σε μεγάλα επενδυτικά σχέδια. Η ικανότητα του τραπεζικού 
συστήματος να χρηματοδοτεί παραγωγικές επενδύσεις 
στην οικονομία εξακολουθεί να περιορίζεται από τα μη 
εξυπηρετούμενα δάνεια (κόκκινα δάνεια). Ορισμένες με-
ταρρυθμίσεις υλοποιούνται, αλλά γενικά διαπιστώνουμε 
βραδύτητα. Συναφώς, κρίσιμες αποφάσεις έχουν μετα-
τεθεί για το 2018. Από τις δημοσιονομικές επιδόσεις ως 
τότε θα εξαρτηθεί αν θα χρειασθούν νέα μέτρα το 2018 
και αν θα ενεργοποιηθούν νωρίτερα τα προβλεπόμενα για 

το 2019 -2020 μέτρα (περικοπές στις συντάξεις και μείω-
ση του αφορολόγητου). Ανησυχία, ωστόσο, προκαλούν 
τα έσοδα από τη φορολογία. Επίσης, η χώρα παραμένει 
τρωτή έναντι απρόοπτων και απότομων εξωτερικών δι-
αταραχών («σοκ») κυρίως λόγω του υπέρογκου χρέους. 
Το ΓΠΚΒ υποστήριξε εξ αρχής ότι χρειάζεται να εξαλειφθεί 
ιδίως αυτή η πηγή κινδύνων».
«Από πολιτική άποψη ένα χαρακτηριστικό των τελευταί-
ων μηνών είναι ότι η κυβέρνηση αναβάθμισε τον στόχο 
της ανάπτυξης (έναντι της αναδιανομής). Τονίζει πλέον 
την ανάγκη για αύξηση των (ιδιωτικών) επενδύσεων 
και αναγνωρίζει τον ρόλο της επιχειρηματικότητας για 
την επιστροφή της χώρας σε συνθήκες διαρκούς ανα-
πτυξιακής ομαλότητας. Δεν είναι διαφορετικοί οι γενικοί 
προσανατολισμοί της φιλοευρωπαϊκής αντιπολίτευσης. 
Ακόμα και σε ζητήματα εργαλείων ή μέσων πολιτικής 
σημειώνονται ευρύτατες συγκλίσεις όπως φερ’ ειπείν στις 
αποκρατικοποιήσεις. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούνται 
εξ αντικειμένου προϋποθέσεις για ευρύτερες πολιτικές 
συναινέσεις στη χώρα. Θα δούμε βέβαια αν οι καλές δια-
κηρύξεις θα αντέξουν τη δοκιμασία της πολιτικής πραγμα-
τικότητας» τονίζεται στην έκθεση.
Σε ότι αφόρα τις δημοσιονομικές επιδόσεις της χώρας 
σημειώνεται ότι «Η δημοσιονομική πορεία μειώνει την 
αβεβαιότητα βραχυχρόνια. Ο γενικός στόχος για το 2017 
και 2018 είναι να επιτευχθούν πρωτογενή πλεονάσματα 
1,75% ΑΕΠ και 3,5% ΑΕΠ αντίστοιχα. Η κυβέρνηση ελπί-
ζει ότι θα αποφευχθεί η λήψη νέων μέτρων εισπρακτικού 
χαρακτήρα το 2018. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους για το εννεάμηνο Ιανουάρι-
ος-Σεπτέμβριος 2017, ο στόχος για το έτος αυτό επιτυγ-
χάνεται. Επίσης, το υπουργείο οικονομικών ανεπίσημα 
πληροφορεί ότι για ολόκληρο το 2017 οι θεσμοί συμφω-
νούν ότι θα επιτευχθεί πρωτογενές πλεόνασμα 2,8% του 
ΑΕΠ, δηλαδή 1,05% πάνω από τον στόχο της χρονιάς. 
Αν επιβεβαιωθούν οι εκτιμήσεις αυτές τότε θα υπάρχει 
ένα περιθώριο πάνω από 1,8 δισ. ευρώ για τη διανομή 
«κοινωνικού μερίσματος». Η κυβέρνηση σχεδιάζει να το 
διανείμει ως το τέλος του τρέχοντος έτους. Η εξαγγελία κά-
νει πάλι επίκαιρο το δίλημμα «αναδιανομή ή ανάπτυξη». 
Σημειώνουμε ότι ο τρόπος χρησιμοποίησης των πόρων 
που προκύπτουν από την υπέρβαση των συμφωνημένων 
δημοσιονομικών στόχων έχει σαφώς καθορισθεί στις 
συμφωνίες με τους θεσμούς, πράγμα που περιορίζει τη 
σχετική διακριτική ευχέρεια της κυβέρνησης». 
Συνέχεια στη σελ 11 
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Συνέχεια από τη σελ 10 
Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή προ-
χωρά μέσω της έκθεσής του σε συστάσεις προς την κυβέρ-
νηση:
1) Να επιταχύνει τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις που συμ-
βάλλουν στην αύξηση της παραγωγικότητας, στη διάχυση 
της καινοτομίας και επομένως, της δυνητικής παραγωγικής 
ικανότητας (growth potential). Πολλές μεταρρυθμίσεις πα-
ραμερίζουν τα εμπόδια για παραγωγικές επενδύσεις. Σοβα-
ρές επενδυτικές αποφάσεις εξαρτώνται, μεταξύ άλλων, από 
την επιτάχυνση της απονομής δικαιοσύνης, τη σταθερότητα 
του φορολογικού συστήματος (όπου ένα πρώτο βήμα έγινε 
με την πρόβλεψη στον αναπτυξιακό νόμο ότι επενδύσεις που 
υπάγονται σε αυτόν δεν θα φοβούνται αλλαγές για μια δεκα-
ετία), τη χωροταξία που θα βελτίωνε την προβλεψιμότητα 
της ρυθμιστικής πολιτικής και την αποτελεσματικότερη Δη-
μόσια Διοίκηση. Υπενθυμίζουμε ότι σε σχέση με την τελευ-
ταία η χώρα έχει δεσμευθεί για σειρά αλλαγών (αξιολόγηση 

κλπ), που όμως αντιμετωπίζουν ισχυρές αντιδράσεις.
2) Να εντείνει τις προσπάθειες για ρύθμιση του προβλήματος 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
3) Να συνεχίσει τις προσπάθειες για την ενίσχυση της κοινω-
νικής συνοχής, μειώνοντας το βάρος της δημοσιονομικής 
προσαρμογής στα ασθενέστερα εισοδηματικά στρώματα.
4) Να ολοκληρώσει την επανεξέταση των κρατικών δαπα-
νών (spending review). Η διαδικασία έχει ήδη αρχίσει με 
πρωτοβουλία του Αν. Υπουργού Οικονομικών και φαίνεται 
ότι αποδίδει αν κρίνουμε από την προβλεπόμενη για το 2018 
μείωση της κρατικής κατανάλωσης. Συναφώς, η επανεξέτα-
ση δεν θα πρέπει να έχει μοναδικό στόχο τη μείωση των δα-
πανών αλλά κυρίως τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας 
τους με τις αναγκαίες ανακατανομές.
5) Να εντείνει τις προσπάθειες κατά της φοροδιαφυγής αρ-
χίζοντας από τις εμφανέστερες και μεγάλες ευκαιρίες για φο-
ροδιαφυγή που συνδέονται με τη διακίνηση του πετρελαίου.
6) Να ενθαρρύνει σαφή πρόοδο στο πρόβλημα των μη 

εξυπηρετούμενων δανείων, ώστε να αρχίσει σταδιακά να 
αποκαθίσταται η λειτουργία του τραπεζικού συστήματος 
στη χώρα, παρέχοντας την απαιτούμενη ρευστότητα στην 
οικονομία
7) Να αξιοποιήσει πλήρως, εγκαίρως και αποτελεσματικά 
όλες οι δυνητικές πηγές ευρωπαϊκής χρηματοδότησης.
8) Να εκτελεί ομαλά τον προϋπολογισμό, τόσο από την πλευ-
ρά των εσόδων όσο και από την πλευρά των δαπανών, ώστε 
να αποφευχθεί η ανάγκη λήψης επιπλέον δημοσιονομικών 
μέτρων.
9) Να συνεχίσει την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υπο-
χρεώσεων του δημοσίου, χωρίς τη μαζική συσσώρευση 
νέων.
Υπό τις προϋποθέσεις αυτές, όπως σημειώνεται στην έκθεση, 
θα καταστούν δυνατές νέες εκδόσεις ομολόγων με ανεκτούς 
όρους (χαμηλότερα επιτόκια).

Το Συμβούλιο της Επικρατείας (ΣτΕ) έκρινε συνταγματική και 
νόμιμη την αύξηση από το 3% στο 15% του Ειδικού Φόρου 
Ακινήτων (ΕΦΑ) στις εξωχώριες εταιρείες και απέρριψε αίτη-
ση οffshore εταιρείας που ζητούσε να ακυρωθεί η επίμαχη 
αύξηση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, το Β΄ Τμήμα 
του ΣτΕ, με την υπ’ αριθμ. 2810/2017 απόφασή του (πρό-
εδρος η αντιπρόεδρος Μαίρη Σαρπ και εισηγήτρια η πάρε-
δρος Όλγα Βασιλάκη) έκρινε ότι η επίμαχη αύξηση του ΕΦΑ 
δεν αντίκειται στις συνταγματικές επιταγές και ειδικότερα στα 
άρθρα του Συντάγματος:
α) 4 παράγραφος 5 (συνεισφορά πολιτών χωρίς διακρίσεις 
στα δημόσια βάρη ανάλογα με τις δυνάμεις τους),
β) 5 παράγραφος 1 (δικαίωμα πολιτών για συμμετοχή στην 
κοινωνική και οικονομική ζωή της χώρας) και
γ) 17 (η περιουσία τελεί υπό την προστασία του κράτους). 

Παράλληλα, ο εν λόγω φόρος δεν προσκρούει ούτε στην Ευ-
ρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), η 
οποία προστατεύει την περιουσία.
Αναλυτικότερα, η επταμελής σύνθεση του Β΄ Τμήματος ανα-
φέρει ότι με την επίμαχη αύξηση «δεν τίθεται ούτε ζήτημα 
υπέρμετρης επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας ή επέμβασης στην 
περιουσία των βαρυνομένων δυσανάλογη σε σχέση με τον 
επιδιωχθέντα από τον νομοθέτη σκοπό ή ζήτημα υπέρμε-
τρου περιορισμού της επιχειρηματικής ελευθερίας των υπό-
χρεων, ο οποίος να θίγει τον πυρήνα του δικαιώματος για 
την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας».

Συγκεκριμένα, στο ΣτΕ είχε προσφύγει εξωχώρια εταιρεία, 
η οποία είχε συσταθεί το 2005 με έδρα στη Μονροβία της 
Λιβερίας και είχε δραστηριότητα την αγορά, κατοχή κ.λπ. 
ακίνητης περιουσίας. Στην Ελλάδα είχε υποβάλει δήλωση 
έναρξης εργασιών ως ιδιοκτήτρια ακινήτου.
Το 2010 μετετράπη σε Ε.Π.Ε. και δήλωσε έδρα τη Λευκωσία 
της Κύπρου. Η επίμαχη εταιρεία είχε το 80% της κυριότητας 
αγροτεμαχίου έκτασης 1.669 στρεμμάτων στην εκτός σχεδί-
ου περιοχή Κοκκιναράς, του δήμου Κηφισιάς.
Κατόπιν εντολής του προϊσταμένου της ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, 
διενεργήθηκε σε βάρος της επίμαχης εταιρείας έλεγχος, σχε-
τικά με τον ειδικό φόρο ακινήτων για την τριετία 2007-2010 
και της καταλογίστηκε κύριος φόρος 2.212.780 ευρώ και 
πρόσθετος φόρος λόγω μη υποβολής δήλωσης.
Αναλυτικότερα, ο ειδικός φόρος ακινήτων, σύμφωνα με την 
εισηγητική έκθεση του νόμου 3091/2002 (στη συνέχεια έχει 
τροποποιηθεί με νεώτερους νόμους), αποσκοπεί στη δημι-
ουργία αντικινήτρων και στην πάταξη της φοροαποφυγής, 
που παρατηρείται σε ακίνητα τα οποία ανήκουν σε εξωχώ-
ριες εταιρείες. Ως εξωχώριες (offshore) έχει επικρατήσει διε-
θνώς να θεωρούνται εταιρείες που δεν έχουν δραστηριότητα 
στη χώρα στην οποία φέρονται ότι έχουν την καταστατική 
τους έδρα και των οποίων οι μετοχές ή οι τίτλοι παραστατικοί 
ιδιοκτησίας είναι κατά κανόνα ανώνυμοι.
Επειδή η μυστικότητα που περιβάλλει το ιδιοκτησιακό καθε-
στώς των εξωχώριων εταιρειών αναφέρεται στην εισηγητι-
κή έκθεση του νόμου, είναι προφανές ότι παρέχει τη δυνατό-

τητα στους πράγματι κυρίους των ακινήτων να παραμένουν 
ανώνυμοι και να φοροαποφεύγουν σε σχέση με το ακίνητο. 
Έτσι, το κενό αυτό έρχεται να καλύψει η ρύθμιση που επιβάλ-
λει ειδικό φόρο 3% στην αντικειμενική αξία των ακινήτων, 
μάλιστα με τις εξαιρέσεις από τον φόρο αυτό που προβλέπει 
η νομοθεσία εξαλείφονται ανισότητες φορολογικής μεταχεί-
ρισης μεταξύ ελληνικών και εξωχώριων εταιρειών.
Το 2010, με το νόμο 3842/2010, ο εν λόγω φόρος αυξήθηκε 
αναδρομικά από την 1η Ιανουαρίου 2010, από το 3% στο 
15%.
Ακόμη, το ΣτΕ αναφέρει ότι με την αύξηση αυτή, από το 3% 
στο 15%, προκύπτει ότι ο νομοθέτης επεδίωξε να επιβαρύ-
νει με τον επίμαχο ειδικό φόρο επί των ακινήτων όχι όλες 
ανεξαιρέτως τις εταιρείες, αλλά εκείνες μόνον οι οποίες, μη 
«επιθυμώντας» την «αποκάλυψη» στις φορολογικές αρχές 
της ταυτότητας των πραγματικών κυρίων των ακινήτων 
τους, καθιστούν τελικώς ανέφικτo τoν- εκ μέρους των φορο-
λογικών αρχών- έλεγχο φυσικών προσώπων υποκειμένων 
σε φορολογία στην Ελλάδα.
Το ΣτΕ, τελικά, απέρριψε ως αβάσιμους όλους τους ισχυρι-
σμούς της οffshore εταιρείας και ανέπεμψε την υπόθεση στο 
Διοικητικό Εφετείο Αθηνών για να καθορίσει την αξία του 
επίμαχου ακινήτου και στη συνέχεια να επιβληθεί εκ νέου ο 
Ειδικού Φόρου Ακινήτων.

ΤΙ ΑΝΑφΕΡΕΙ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΟυ γΡΑφΕΙΟυ ΤΟυ πΡΟϋπΟΛΟγΙΣΜΟυ ΤΟυ ΚΡΑΤΟυΣ 
ΣΤΗ βΟυΛΗ γΙΑ ΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΙΟυΛΙΟΣ - ΣΕπΤΕΜβΡΙΟΣ 2017

ΤΟ ΣΤΕ ΕΚΡΙΝΕ ΣυΝΤΑγΜΑΤΙΚΗ ΤΗΝ ΑυξΗΣΗ ΤΟυ ΕΙδΙΚΟυ φΟΡΟυ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΑπΟ ΤΟυ 
3% ΣΤΟ 15%, ΣΤΙΣ ΟffshOrE ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ
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Η ΕΕ προσδοκά ότι η φετινή Διάσκεψη των Ηνωμένων 
Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP 23) θα επιβεβαιώσει 
εκ νέου τη δέσμευση της διεθνούς κοινότητας για την ενί-
σχυση της παγκόσμιας αντίδρασης στην κλιματική αλλαγή 
και για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας του Παρι-
σιού. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου μετά την έναρξη 
της ισχύος της ιστορικής αυτής συμφωνίας το προηγούμε-
νο έτος, η επεξεργασία κατευθυντήριων γραμμών για την 
εφαρμογή της αποτελεί πλέον βασικό σημείο εστίασης.
Ο Πρόεδρος κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ το δήλωσε ξεκάθαρα 
φέτος στην ομιλία του για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο: «Επιθυμώ να ανα-
λάβει η Ευρώπη ηγετικό ρόλο στον αγώνα κατά της κλι-
ματικής αλλαγής. Πέρυσι, εμείς ορίσαμε τους κανόνες του 
παιχνιδιού για ολόκληρο τον κόσμο, με τη Συμφωνία του 
Παρισιού, η οποία επικυρώθηκε από αυτό εδώ το Σώμα. 
Απέναντι στο έλλειμμα φιλοδοξίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, 
η Ευρώπη πρέπει να είναι αυτή που θα κάνει τον πλανήτη 
μας σπουδαίο ξανά. Πρόκειται για την κοινή κληρονομιά 
όλης της ανθρωπότητας.»
Ο αρμόδιος Επίτροπος για τη δράση σχετικά με το κλίμα 
και την ενέργεια, κ. Μιγκέλ Αρίας Κανιέτε, δήλωσε σχετι-
κά: «Η συμφωνία του Παρισιού έχει ορίσει την πορεία για 
την παγκόσμια μετάβαση προς μια σύγχρονη οικονομία 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Τα ολοένα 
συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα που 
παρατηρούνται σε όλο τον κόσμο αποτελούν μια δριμεία 
υπενθύμιση του επείγοντος των προκλήσεων που αντιμε-
τωπίζουμε. Έφτασε πια η ώρα να κάνουμε τη φιλοδοξία 
δράση και να επιταχύνουμε την εφαρμογή. Η COP 23 θα 
προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να διασφαλιστεί ότι 
βρισκόμαστε στον σωστό δρόμο για να τηρήσουμε την 
πρώτη προθεσμία μας: να ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα 
εργασίας έως το 2018.» 
Η 23η διάσκεψη των μερών της σύμβασης-πλαισίου των 
Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (COP 23), 
στην οποία θα προεδρεύσουν οι Φίτζι, θα λάβει χώρα από 

τις 6 έως τις 17 Νοεμβρίου 2017 στη Βόννη της Γερμανί-
ας. Στο πλαίσιο της διάσκεψης θα συναντηθούν υπουργοί 
και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, καθώς και ευρύ φάσμα 
εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών και των επιχει-
ρήσεων.
Η ΕΕ αναμένει ότι στη διάσκεψη θα παρουσιαστεί σαφής 
πρόοδος όσον αφορά την ανάπτυξη των τεχνικών κανό-
νων και κατευθυντήριων γραμμών για την εφαρμογή των 
διατάξεων της συμφωνίας του Παρισιού, για παράδειγμα 
ως προς το πλαίσιο διαφάνειας και τον πενταετή κύκλο φι-
λοδοξίας, που αποσκοπούν στο να βοηθηθούν οι χώρες να 
κάνουν σταδιακά ολοένα και περισσότερο φιλόδοξες συ-
νεισφορές. Το πρόγραμμα εργασίας αναμένεται να εγκρι-
θεί στη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική 
αλλαγή του 2018 (COP 24), η οποία θα πραγματοποιηθεί 
στο Κατοβίτσε της Πολωνίας.
Η ΕΕ σημειώνει σταθερή πρόοδο ως προς την ολοκλήρωση 
νομοθετικού πλαισίου για την επίτευξη του στόχου της στο 
πλαίσιο της συμφωνίας του Παρισιού —της συλλογικής 
εθνικά καθορισμένης συνεισφοράς της— που αφορούν 
τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ 
κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030. Αυτό περιλαμβάνει 
την αναθεώρηση του συστήματος εμπορίας εκπομπών της 
ΕΕ (ΣΕΔΕ) για την περίοδο μετά το 2020, θέτοντας στόχους 
μείωσης των εκπομπών για το 2030 σχετικά με τους τομείς 
που δεν υπάγονται στο ΣΕΔΕ, όπως οι μεταφορές, τα κτί-
ρια, η γεωργία και η ενσωμάτωση της χρήσης γης, η αλλα-
γή της χρήσης γης και η δασοκομία, στο νομικό πλαίσιο της 
ΕΕ για τη δράση για το κλίμα. Επιπλέον, η Επιτροπή σκο-
πεύει να υποβάλει δέσμη προτάσεων για την καθαρή κινη-
τικότητα στις 8 Νοεμβρίου, προκειμένου να διευκολυνθεί 
περαιτέρω η μετάβαση της ΕΕ σε μια κινητικότητα και μια 
οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.
Η ΕΕ παραμένει προσηλωμένη στον συλλογικό παγκόσμιο 
στόχο της κινητοποίησης 100 δισ. δολαρίων ΗΠΑ ετησίως, 
με ορίζοντα το 2020 και έως το 2025, για τη χρηματοδότη-
ση δράσεων για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες, από 

διάφορες πηγές, και της συνεχούς σημαντικής αύξησης της 
χρηματοδότησης για την προσαρμογή στην κλιματική αλ-
λαγή. Το 2016, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συνεισέφεραν 
συνολικά 20,2 δισ. ευρώ ως χρηματοδότηση για την αντι-
μετώπιση της κλιματικής αλλαγής, αύξηση μεγαλύτερη του 
10% από τα 17,6 δισεκατομμύρια ευρώ που διατέθηκαν 
το 2015.
Παράλληλα με τις επίσημες διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο 
της COP 23, η διάσκεψη της Βόννης θα προβάλει τη δράση 
για το κλίμα από ευρύ φάσμα ενδιαφερόμενων φορέων, 
στους οποίους συμπεριλαμβάνονται δήμοι και περιφέρειες, 
επιχειρήσεις και ομάδες της κοινωνίας των πολιτών. Η ΕΕ 
υποστηρίζει θερμά το παγκόσμιο πρόγραμμα δράσης για 
το κλίμα ως σημαντική πλατφόρμα πολυμερούς δράσης 
και θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε αυτό το φόρουμ.
Η ΕΕ θα εκπροσωπηθεί στη Βόννη από τον κ. Μιγκέλ Αρίας 
Κανιέτε, Επίτροπο αρμόδιο για τη δράση για το κλίμα και 
την ενέργεια και τον κ. Siim Kiisler, Υπουργό Περιβάλλο-
ντος της Εσθονίας, η οποία ασκεί την προεδρία του Συμ-
βουλίου Υπουργών της ΕΕ.
Εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της COP 23
Κατά τη διάρκεια της διάσκεψης, η ΕΕ θα διοργανώσει πε-
ρισσότερες από 100 εκδηλώσεις στο περίπτερο της ΕΕ στη 
Βόννη (βλ. παρακάτω σύνδεσμο). Οι εκδηλώσεις αυτές, 
που διοργανώνονται από διάφορες χώρες και οργανώσεις 
από την Ευρώπη και τον υπόλοιπο κόσμο, θα καλύπτουν 
ευρύ φάσμα θεμάτων σχετικών με το κλίμα, από την 
ενεργειακή μετάβαση ως τον ρόλο των δασών και των 
ωκεανών, τη χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της 
κλιματικής αλλαγής, την έρευνα και την καινοτομία και την 
εκτίμηση των κλιματικών κινδύνων.
Ενημερώσεις του Τύπου της ΕΕ στη Βόννη
Η αντιπροσωπεία της ΕΕ θα πραγματοποιεί τακτικές ενη-
μερώσεις του Τύπου οι οποίες θα μεταδίδονται απευθείας 
και θα παρέχονται κατʼ απαίτηση (on demand), στον 
δικτυακό τόπο https://cop23.unfccc.int/

Στην πρόσφατη Υπουργική Απόφαση του Αναπληρωτή 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτη Φάμελλου, 
(ΦΕΚ Β 3665), που αφορά στη διάθεση των καυσόξυλων για 
ατομικές ανάγκες, προβλέφθηκαν για πρώτη φορά και κρι-
τήρια που αφορούν κλιματολογικά δεδομένα των παραδα-
σόβιων κοινοτήτων για δικαιότερη κατανομή της ξυλείας.  Σε 
σχετικό δελτίο Τύπου σημειώνεται ότι επειδή αυτή η απόφαση 
έχει για φέτος πιλοτικό χαρακτήρα και επειδή διαπιστώθηκε 
ότι σε πολλές περιπτώσεις των παραπάνω κοινοτήτων δεν 
υπάρχουν διαθέσιμα μετεωρολογικά στοιχεία από τη Εθνική 
Μετεωρολογική Υπηρεσία, εκδόθηκε άμεσα εγκύκλιος του 

Αναπληρωτή Υπουργού η οποία δίνει λύση στο πρόβλημα της 
έλλειψης στοιχείων και της εξυπηρέτησης των δασικών αρχών 
και των δικαιούχων πολιτών.
Συγκεκριμένα καθορίζεται ότι,σε περίπτωση είτε αδυναμίας 
χρήσης, είτε μη ύπαρξης μετεωρολογικών δεδομένων της 
ΕΜΥ για τον υπολογισμό των ημερών ολικού και μερικού πα-
γετού οι Δασικές υπηρεσίες δύνανται:
• να αξιοποιήσουν αντίστοιχα δεδομένα άλλων σταθμών που 
έχουν χρησιμοποιηθεί για τη σύνταξη εγκεκριμένων μελετών 
της οικείας δασικής αρχής
• ή να χρησιμοποιήσουν δεδομένα σταθμών που έχουν εγκα-

τασταθεί από
o άλλους δημόσιους οργανισμούς
o δημόσιες επιχειρήσεις
o φορείς του στενού και ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Το Υπουργείο, επίσης, διευκρινίζει ότι με νεότερη εγκύκλιο που 
θα εκδοθεί τις επόμενες ημέρες θα καθοριστεί ο τρόπος με τον 
οποίο θα ικανοποιηθούν οι πολίτες που είχαν παραλάβει με το 
προηγούμενο καθεστώς ξυλεία ατομικών αναγκών (ΦΕΚ Β 
821), αλλά εντάσσονται πια στα νέα κριτήρια της ΥΑ του Οκτω-
βρίου (ΦΕΚ Β 3665).

ΟυΣΙΑΣΤΙΚΗ πΡΟΟδΟ ΩΣ πΡΟΣ ΤΗΝ ΕφΑΡΜΟγΗ ΤΗΣ ΣυΜφΩΝΙΑΣ ΤΟυ πΑΡΙΣΙΟυ 
πΡΟΣδΟΚΑ Η ΕΕ

υπΕΝ : ΕπΕΙγΟυΣΑ ΕγΚυΚΛΙΟΣ γΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑυΣΟξυΛΩΝ γΙΑ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΝΑγΚΕΣ
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Την πεποίθηση ότι μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου θα 
έχουν αποχωρήσει από τη Στοά Μοδιάνο κι οι ενα-
πομείναντες ενοικιαστές καταστημάτων, εξέφρασε 
μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο υπεύθυνος του project για 
την αναπαλαίωση και λειτουργία της Αγοράς, Χασδάι 
Καπόν. Σύμφωνα με τον κ. Καπόν, με τον τρόπο αυτό 
θα ανοίξει ο δρόμος για την έναρξη των εργασιών, που 
θα τη μεταμορφώσουν σε υπερσύγχρονη - αν και πα-
ραδοσιακή - σκεπαστή αγορά τροφίμων και τουριστι-
κή ατραξιόν για τη Θεσσαλονίκη. (σ.σ. τον περασμένο 
Ιούλιο το 43,63% εξ αδιαιρέτου κυριότητας επί του ακι-
νήτου περιήλθε από το ΤΑΙΠΕΔ στην «One Outlet Α.Ε», 
στην οποία μετέχουν ο όμιλος εταιρειών Φάις με 65% 
και η Notos Com με 35%. Το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει 
εξ αδιαιρέτου σε περίπου 60 ιδιοκτήτες). Οι εργασίες 
εκτιμάται ότι θα διαρκέσουν περίπου ενάμιση χρόνο 
και η ιστορική αγορά - ο θεμέλιος λίθος της οποίας είχε 
τεθεί το 1922 - αναμένεται ν’ ανοίξει ανανεωμένη στο 
τέλος 2019 ή στις αρχές του 2020, όπως επιβεβαίωσε ο 
κ. Καπόν. Ο ίδιος διατύπωσε την εκτίμηση ότι στη νέα 
Μοδιάνο θα απασχολούνται 400 έως και 500 άτομα (αν 
και όπως διευκρίνισε ο ίδιος, στην παρούσα φάση δεν 
είναι δυνατόν να γίνουν ακριβείς εκτιμήσεις).
Στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων 
το πόρισμα της επιτροπής του υππΟ για το κτή-
ριο
Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον κ. Καπόν, στο Κεντρικό 
Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων στην Αθήνα βρίσκε-
ται εδώ και λίγες ημέρες, το πόρισμα της πενταμελούς 
επιτροπής του υπουργείου Πολιτισμού, που είχε πραγ-
ματοποιήσει αυτοψία στο κτήριο (διατηρητέο, τόσο ως 
ακίνητο, όσο και ως χρήση). Η παράδοση κι έγκριση 
του πορίσματος είναι απαραίτητη, προκειμένου να 
προχωρήσει η οριστική τεχνική μελέτη του έργου.
«Πιστεύω ότι είναι θέμα περίπου δύο μηνών η απόφα-

ση του Κεντρικού Συμβουλίου επί του συγκεκριμένου 
πορίσματος, που θα καθορίσει την εξέλιξη του έργου» 
εκτίμησε ο κ. Καπόν, ενώ, ερωτηθείς αν ο διατηρητέ-
ος χαρακτήρας του κτηρίου προκαλεί ανησυχία στους 
επενδυτές, ως προς το ενδεχόμενο καθυστερήσεων 
στην εξέλιξη των εργασιών, ο ίδιος απάντησε: «Όταν 
αγοράσαμε το ποσοστό, το γεγονός αυτό ήταν σε γνώ-
ση μας. Κι άλλωστε, έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνερ-
γασία με την Εφορεία Νεοτέρων Μνημείων».
 
-προς αύξηση ποσοστού; Εξάλλου, θέμα ημερών 
εκτιμάται ότι είναι η αύξηση του ποσοστού των δύο 
ομίλων στην Αγορά Μοδιάνο, καθώς υπάρχουν ιδιο-
κτήτες που ενδιαφέρονται να πουλήσουν τα μερίδιά 
τους. «Σε λίγες ημέρες αναμένεται να έχουμε κάποιες 
μεταβιβάσεις» σημείωσε ο κ. Καπόν, ενώ ερωτηθείς 
σχετικά, επισήμανε ότι με τις μεταβιβάσεις αυτές, το πο-
σοστό της «Στοά Μοδιάνο ΑΕ» θα αυξηθεί σε περίπου 
55%. Εν αναμονή των εξελίξεων, απολύτως αναγκαίες 
κρίνονται κάποιες άμεσες παρεμβάσεις στο κτηριακό 
σύνολο της Αγοράς, το οποίο αντιμετωπίζει προβλήμα-
τα στατικότητας. Το θέμα θα βρεθεί στο επίκεντρο της 
επόμενης γενικής συνέλευσης των ιδιοκτητών της, με-
θαύριο Τετάρτη 8 Νοεμβρίου, στη διάρκεια της οποίας 
θα κληθούν να αποφασίσουν για εργασίες προσωρινής 
υποστύλωσης. Υπενθυμίζεται ότι η «One Outlet AE» 
είχε υποβάλει προσφορά ύψους 1,9 εκατ. ευρώ, ένα-
ντι αποτίμησης 1,750 εκατ. ευρώ, στη διαγωνιστική 
διαδικασία που είχε διεξάγει το ΤΑΙΠΕΔ για την Αγορά 
Μοδιάνο. Στο πλαίσιο της συναλλαγής, η εταιρεία είχε 
αποκτήσει το σύνολο του μετοχικού κεφαλαίου της 
εταιρείας ειδικού σκοπού, την οποία συνέστησε το 
ΤΑΙΠΕΔ για τις ανάγκες του διαγωνισμού, εισφέροντας 
το ποσοστό 43,63% εξ αδιαιρέτου κυριότητας επί του 
ακινήτου. Στην  «One Outlet Α.Ε Courier New», μετέ-

χουν ο όμιλος εταιρειών Φάις με 65% και η Notos Com 
με 35%. Το υπόλοιπο ποσοστό ανήκει εξ αδιαιρέτου σε 
περίπου 60 ιδιοκτήτες.  Στο ακίνητο αναμένεται να γί-
νουν επενδύσεις, τάξης ύψους 4,5-5 εκατ. ευρώ, αν και 
το ακριβές ύψος των κεφαλαίων που θα επενδυθούν, 
θα κριθεί και από τις αποφάσεις του Κεντρικού Συμ-
βουλίου Νεωτέρων Μνημείων.  Πώς θα είναι η Αγορά 
Μοδιάνο το 2020; ρωτήσαμε τον κ. Καπόν. «Θα είναι 
μια υπερσύγχρονη αγορά, που θα απευθύνεται στους 
κατοίκους της πόλης, αλλά θα αποτελεί και τουριστι-
κό προορισμό για όσους τουρίστες επισκέπτονται την 
πόλη. Θα προσφέρει ελληνικά και διεθνή προϊόντα 
υψηλού επιπέδου, κάποια από τα οποία θα μπορεί ο 
επισκέπτης να τα καταναλώσει επιτόπου» σημείωσε.  
Αντίστοιχες παραδοσιακές αγορές λειτουργούν σαν πό-
λος έλξης για κατοίκους και τουρίστες, σε πόλεις όπως 
η Βαρκελώνη, η Μαδρίτη, η Φλωρεντία και το Τελ Αβίβ. 
Ο θεμέλιος λίθος της αγοράς Μοδιάνο μπήκε το 1922. 
Όταν ολοκληρώθηκε, το 1925, το όνομα που ήταν 
γραμμένο στο μέτωπο του συγκροτήματος της Αγο-
ράς, ήταν «ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΤΟΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ». Στην πορεία 
όμως, το όνομα του οίκου των πανίσχυρων Μοδιάνο 
παραγκώνισε εκείνη την επίσημη ονομασία, παρότι η 
μεγάλη αυτή εβραϊκή οικογένεια ήταν τότε σε κρίση. Το 
κτήριο της αγοράς κατασκευάστηκε με βάση τα σχέδια 
που συνέταξαν ο J.Oliphant (ως αρχιτέκτων) και ο Ελί 
Μοδιάνο (ως μηχανικός και κύριος του έργου). Ο τίτλος 
στα σχέδια, στη γαλλική γλώσσα, ήταν «Bazar Central 
Salonique». Η αγορά ήταν χτισμένη στην περιοχή εκεί-
νη, όπου το σχέδιο του αρχιτέκτονα και πολεοδόμου 
Ερνέστ Εμπράρ για την αναγέννηση της Θεσσαλονίκης 
μετά την πυρκαγιά του 1917, προέβλεπε να δημιουρ-
γηθούν τα «bazaars» της πόλης. Το εμβαδόν του κτιρί-
ου της Αγοράς, είναι 2681 τετραγωνικά και το μέγιστο 
ύψος 12,4 μέτρα. 

Τη χρηματοδότηση ειδικού προγράμματος στον Έβρο, 
ύψους 26,3 εκατ. ευρώ, για την οριστική αντιμετώπιση 
των προβλημάτων από τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα 
που πλήττουν την ευρύτερη περιοχή και το νησί της Σα-
μοθράκης, ενέκρινε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ το ειδικό πρόγραμμα για την αντιπλημμυρική 
προστασία, τη δημιουργία και συντήρηση υποδομών 
όπως του οδικού και του αρδευτικού δικτύου, θα χρη-
ματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και θα υλοποιηθεί από 

την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 
Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας δήλωσε: «Ανα-
γνωρίζοντας τις ειδικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει 
η ακριτική Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και 
Θράκης αναλαμβάνουμε στοχευμένες πρωτοβουλίες 
και κατευθύνουμε επιπλέον πόρους για την κάλυψη 
των αυξημένων αναγκών. Με το νέο αυτό πρόγραμμα 
ερχόμαστε - σε συνεργασία με την Περιφέρεια - να υλο-
ποιήσουμε κρίσιμα έργα σε τομείς όπως η αντιπλημμυ-
ρική προστασία το αρδευτικό και το οδικό δίκτυο, που 
βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και θωρα-

κίζουν την τοπική οικονομία. Πρόκειται για υποδομές 
που θα έπρεπε να έχουν υλοποιηθεί εδώ και δεκαετίες. 
Η στήριξη των τοπικών κοινωνιών αποτελεί κεντρική 
προτεραιότητα της κυβέρνησης και του υπουργείου Οι-
κονομίας». Επιπλέον, το υπουργείο Οικονομίας αύξησε 
κατά 47 εκατ. ευρώ τους πόρους για την Περιφέρεια 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από το εθνικό σκέ-
λος του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων το 2017, 
στα 167 εκατ. ευρώ, από 120 εκατ. που προβλέπονταν 
αρχικά.

ΑγΟΡΑ ΜΟδΙΑΝΟ: Η πΟΡΕΙΑ ΤΟυ ΕΡγΟυ ΚΑΙ δΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟυ υπΕυΘυΝΟυ 
ΤΟυ ΣχΕδΙΟυ ΣΤΟ ΑπΕ-ΜπΕ

χΡΗΜΑΤΟδΟΤΗΣΗ ΝΕΩΝ υπΟδΟΜΩΝ ΣΤΗΝ πΕΡΙφΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕδΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
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Ένα παραλιακό μέτωπο μητροπολιτικού χαρακτήρα, 
που θα στοχεύει στην παράκτια αναψυχή, θα διαθέτει 
άξονα περιπάτου και θα προωθεί τη μετακίνηση μέσω 
ποδηλάτου είναι ο στόχος της μελέτης Ειδικού Χωρικού 
Σχεδίου, που δρομολογεί η Περιφέρεια Κεντρικής Μα-
κεδονίας, σε συνεργασία με το Τεχνικό Επιμελητήριο 
Ελλάδας/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας (ΤΕΕ/ΤΚΜ) και 
τους δήμους της περιοχής. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η 
μελέτη του ειδικού χωρικού σχεδίου θα προβλέπει ακό-
μη τη θαλάσσια αστική συγκοινωνία και τις μελλοντι-
κές επεκτάσεις του Μετρό και θα συνταιριάζει δράσεις 
με τους υφιστάμενους χώρους πολιτισμού, ιστορικής 
μνήμης, αθλητισμού, υπαίθριας αναψυχής, αλλά και 
με νέες τουριστικές υποδομές στο παραλιακό μέτωπο, 
όπως οι μαρίνες.
Όπως ανέφερε ο περιφερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώ-
στας, κατά τη διάρκεια σύσκεψης παρουσία εκπροσώ-
πων όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Δήμων Δέλτα, 
Αμπελοκήπων - Μενεμένης, Θεσσαλονίκης, Καλαμα-
ριάς και Πυλαίας - Χορτιάτη και του ΤΕΕ/ ΤΚΜ), η Πε-
ριφέρεια, στο πλαίσιο της μητροπολιτικής της αρμοδι-
ότητας, ξεκινά τη διαβούλευση για τον ειδικό χωρικό 
σχεδιασμό, ώστε να καταγραφούν οι προθέσεις των 
δήμων για τις χρήσεις που επιθυμούν στις περιοχές 
ευθύνης τους. Στη διαδικασία ωρίμανσης θα γίνουν 
μελέτες για δράσεις και ενέργειες που πρέπει να υπο-
στηριχτούν ώστε να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα.
Ο κ. Τζιτζικώστας διευκρίνισε ότι η περιοχή που αφορά 
το σχέδιο για το παραλιακό μέτωπο εκτείνεται από τη 
λίμνη Καλοχωρίου μέχρι το Αγγελοχώρι και υπογράμ-
μισε: «το σχέδιο αυτό θα προκύψει από τη συνεργασία 
και το αποτέλεσμα της συνεργασίας των φορέων του 
τόπου. Η πόλη έχει και περιφερειάρχη και δήμαρχο θεσ-

σαλονίκης και δημάρχους. Δεν έχει πατερούληδες και 
δεν χρειάζεται και δεν θα ανεχτεί πατερούληδες».
 Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ, Πάρις 
Μπίλλιας, ανέφερε ότι το ειδικό χωρικό σχέδιο είναι 
ένα εργαλείο που έδωσε η πολιτεία για να σχεδιάζονται 
μεγάλης κλίμακας μητροπολιτικής διαχείρισης έργα και 
πρόσθεσε ότι το εν λόγω σχέδιο θα είναι καθοριστικό 
για τα επόμενα χρόνια.
Ερωτήματα για το τρόπο εκπόνησης του σχεδίου δια-
τύπωσε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος και Τεχνικών 
Έργων του Δήμου Θεσσαλονίκης, Θανάσης Παππάς, 
επισημαίνοντας ότι πρέπει να υπάρξει αναθεώρηση 
των πολιτικών σε ό,τι αφορά την περιοχή των Λαχα-
νοκήπων, να αντιμετωπιστεί το θέμα υπό το πρίσμα 
των αλλαγών στον ΟΛΘ, να δοθεί ώθηση στην παλιά 
παραλία και να εξεταστεί το θέμα των εκτάσεων στο νέο 
παραλιακό μέτωπο.
Η πρώτη σοβαρή προσπάθεια που εκδηλώθηκε για 
το θέμα ήταν αυτή της περιφέρειας, δήλωσε από την 
πλευρά του ο δήμαρχος Αμπελοκήπων - Μενεμένης 
Λάζαρος Κυρίζογλου, ενώ και ο δήμαρχος Καλαμαριάς, 
Θεοδόσης Μπακογλίδης χαιρέτισε την πρωτοβουλία.
 
- Οι έξι ενότητες του παραλιακού μετώπου
Όπως έγινε γνωστό κατά την παρουσίαση από το ΤΕΕ / 
ΤΚΜ, το παραλιακό μέτωπο προτείνεται να οργανωθεί 
σε έξι ενότητες που περιλαμβάνουν:
1. Τη δυτική πλευρά στην περιοχή του Δενδροποτάμου 
και στην αρχή της 26ης Οκτωβρίου έως τα δικαστήρια 
της πόλης. Εκεί προβλέπονται η εξυγίανση και ανάπλα-
ση της περιοχής του Δενδροποτάμου και των βυρσο-
δεψείων και η λειτουργική ένωση με τις υπερτοπικές 
χρήσεις της 26ης Οκτωβρίου.

2. Την περιοχή από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι το 
μουσείο ολοκαυτώματος που πρόκειται να δημιουργη-
θεί. Εκεί προβλέπεται η λειτουργική ένωση της πλατείας 
Ελευθερίας δια μέσου του ΟΛΘ, του παλιού τελωνείου, 
των κτιρίων των στάβλων και εγκαταστάσεων του πα-
λιού εμπορευματικού σχεδίου, με τον χώρο του νέου 
μουσείου ολοκαυτώματος.
 3. Την περιοχή από την πλατεία Ελευθερίας μέχρι τον 
Λευκό Πύργο. Πρόκειται για τη συνέχεια του περιπατη-
τικού άξονα με νέα δεδομένα που αφορούν τη διαπλά-
τυνση και τη μεταφορά του ποδηλατόδρομου, ανεξάρ-
τητα από την πεζοδρόμηση της Λεωφόρου Νίκης. 
4. Το τμήμα από το Λευκό Πύργο που περιλαμβάνει το 
Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, το Ποσειδώνειο και 
τους Μύλους Αλλατίνη και φτάνει έως τα όρια του δή-
μου Καλαμαριάς. Για την περιοχή αυτή προβλέπεται η 
λειτουργική της ενοποίηση.
5. Την παράκτια ζώνη του Δήμου Καλαμαριάς που 
ακολουθεί τις οδούς Σοφούλη και Πλαστήρα. Εκεί προ-
βλέπεται η ενεργοποίηση των προβλεπόμενων και θε-
σμοθετημένων ρυθμίσεων για το παράκτιο μέτωπο του 
δήμου τόσο από το Γενικό πολεοδομικό σχέδιο όσο και 
από το υπό έκδοση προεδρικό διάταγμα.
6. Το παραλιακό μέτωπο του δήμου Πυλαίας που περι-
λαμβάνει τις περιοχές, ένθεν κακείθεν, της Λεωφόρου 
Γεωργικής Σχολής μετά την περιφερειακή τάφρο ως το 
αγρόκτημα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσα-
λονίκης (πράσινα φανάρια). Εκεί προβλέπονται πολεο-
δομικές παρεμβάσεις στο πλαίσιο της ενιαίας και συνο-
λικής παρέμβασης που θα περιλαμβάνει την επέκταση 
της γραμμής του μετρό προς το αεροδρόμιο, τα μεγάλα 
εμπορικά κέντρα, τη μαρίνα του Δήμου Πυλαίας και της 
εντασσόμενες σε σχέδιο περιοχές.

Αντιπλημμυρικά έργα έχουν ήδη αρχίσει στην Ζάκυνθο, 
από την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων, νωρίτερα από κάθε 
άλλη χρονιά, προκειμένου να αποφευχθούν τραγικά περι-
στατικά, όπως ο θάνατος του 31χρονου που έχασε τη ζωή 
του από τις πλημμύρες, πέρυσι, το Νοέμβριο. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ από τις αρχές Οκτωβρίου, ειδικά μηχανήματα 
της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, άρχισαν να καθα-
ρίζουν από ξερά χόρτα, ξύλα, καλαμιές και διάφορα άλλα 
αντικείμενα, μεγάλα ρέματα που βρίσκονται στην κεντρι-
κή Ζάκυνθο και σε περιοχές που πέρυσι υπήρξαν σοβαρά 

προβλήματα, ώστε να μην εμποδίζεται η ροή των υδάτων 
προς το ποτάμι του Αγίου Χαραλάμπη και τον χείμαρρο 
Ξιφίτα. Πρόσφατα, υπεγράφη σύμβαση μεταξύ της Περι-
φέρειας Ιονίων Νήσων και του αναδόχου, ύψους 188.000 
ευρώ, για το έργο «καθαρισμού και αποκατάστασης 
χειμάρρου Ξιφίτα, από γέφυρα Αγίου Γερασίμου έως τη 
συμβολή του με την ΕΟ Ζακύνθου-Κερίου». «Πρόκειται για 
ακόμη ένα έργο στον τομέα της αντιπλημμυρικής προστα-
σίας και θωράκισης της Ζακύνθου. Αποτελεί στρατηγική 
μας επιλογή η προστασία των νησιών μας από τις φυσικές 

καταστροφές κι αυτό το διάστημα ξεδιπλώνουμε τον σχε-
διασμό μας, που αποτελείται από σωρεία έργων, δράσε-
ων και παρεμβάσεων, αλλά και καινοτόμων εφαρμογών, 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης. Είμαστε βέβαιοι ότι με 
την βοήθεια των πολιτών, η επόμενη ημέρα για τα ιόνια 
νησιά θα είναι πολύ καλύτερη, προσεκτικά σχεδιασμένη 
και σε σταθερές βάσεις» δήλωσε ο περιφερειάρχης Ιονίων 
Νήσων, Θεόδωρος Γαλιατσάτος μετά την υπογραφή της 
σύμβασης.

ξΕΚΙΝΑ δΙΑβΟυΛΕυΣΗ γΙΑ ΤΗΝ ΕΚπΟΝΗΣΗ ΕΙδΙΚΟυ χΩΡΙΚΟυ ΣχΕδΙΟυ γΙΑ ΤΟ 
πΑΡΑΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩπΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ζΑΚυΝΘΟΣ: ΑΡχΙΣΑΝ ΤΑ ΑΝΤΙπΛΗΜΜυΡΙΚΑ ΕΡγΑ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΕΝΟψΕΙ ΤΟυ χΕΙΜΩΝΑ
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Την ίδρυση του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας 
BlueGrowth για την Γαλάζια Ανάπτυξη, στον Πειραιά, ανα-
κοίνωσε ο αντιπεριφερεάρχης Περιβάλλοντος, Νάσος Ανα-
γνωστόπουλος, στην διεθνή διάσκεψη για την «αλιεία και 
την Γαλάζια Ανάπτυξη» που πραγματοποιείται στον Δήμο 
της Sariyer στην Κωνσταντινούπολη, ως καλή πρακτική 
της Περιφερειακής Στρατηγικής «Έξυπνης Ειδίκευσης» της 
Αττικής.
 
Μιλώντας στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδή-
σεων (ΑΠΕ-ΜΠΕ) για το πλάνο της Περιφέρειας ως προς 
την υλοποίηση και ανάπτυξη της Γαλάζιας Οικονομίας, ο 
κ. Αναγνωστόπουλος επισήμανε, ότι στο πλαίσιο της στρα-
τηγικής για την «έξυπνη εξειδίκευση» και ειδικότερα στο 
σκέλος της για την «γαλάζια ανάπτυξη», μέχρι στιγμής, ένα 
από τα σημαντικότερα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών 
του Πειραιά, είναι το «θαυμάσιο ανθρώπινο οικοσύστημα 
που δημιουργείται γύρω από την γαλάζια οικονομία» στην 
περιοχή.
 
Το σύστημα επεκτείνεται και στην υπόλοιπη Ελλάδα, αλλά 
και εκτός αυτής, καθώς έχει ήδη αναπτυχθεί «στενή συνερ-
γασία με το λιμάνι του Ρότερνταμ- ο θαλάσσιος επιταχυ-
ντής PortXL, η CPMR και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ». Ονο-
μάζεται «Πειραιώς Marinescape» και συναποτελείται από 
την κεντρική, την περιφερειακή και την τοπική διοίκηση, 
τις λιμενικές αρχές, το εμπορικό επιμελητήριο, τη ναυτιλι-
ακή βιομηχανία, τις τοπικές επιχειρήσεις και ομάδες, την 
τοπική κοινότητα, το οικοσύστημα εκκίνησης, την ερευ-
νητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, τους χορηγούς και τα 
ιδρύματα χρηματοδότησης, τους συμβούλους και τα ΜΜΕ.
 
«Εργαζόμαστε όλοι μαζί, χρησιμοποιώντας τα επιστημονι-
κά εργαλεία “Quadruple Helix” για να επιταχύνουμε τη με-
ταφορά των αποτελεσμάτων έρευνας και καινοτομίας στην 

τοπική Γαλάζια Ανάπτυξη και “Triple Bottom Line” για να 
επιτύχουμε θετικές επιπτώσεις και στο τρίπτυχο “Επιχειρή-
σεις-Άνθρωπος-Πλανήτης”».
 
Όπως είπε ο κ. Αναγνωστόπουλος -και ανακοίνωσε και 
στους συνέδρους- «η Περιφέρεια Αττικής αισθάνεται ότι 
πρέπει να φιλοξενήσει» το Marinecape του Πειραιά. Για 
τον σκοπό αυτό, «αποφασίσαμε να οικοδομήσουμε έναν 
κεντρικό σταθμό καινοτομίας BlueGrowth στον Πειραιά». 
Θα λειτουργεί ως επιτελικό όργανο καθώς θα «φέρει την 
τεχνολογία αιχμής, ένα εκτεταμένο δίκτυο επενδυτών και 
επιχειρηματικούς πόρους για επιχειρηματίες και ΜΜΕ (μι-
κρoμεσαίες επιχειρήσεις) στην περιοχή».
 
Ανέφερε ότι προχωρούν οι διαδικασίες για την επίτευξη 
αυτού του έργου και ότι έχει ήδη εξασφαλιστεί η χρημα-
τοδότησή του από την Περιφέρεια Αττικής, καθώς το έργο 
εξυπηρετεί τη Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περι-
φέρειας.
 
Ο σκοπός του Blue HUB για την Ανάπτυξη της Καινοτομίας, 
διευκρίνισε, είναι η υποστήριξη της Βιώσιμης Ανάπτυξης 
στην περιοχή της Αττικής και η δημιουργία προηγμένων 
θαλάσσιων δεξιοτήτων. Κύριοι στόχοι είναι η δημιουρία 
μπλε θέσεων εργασίας και η συμβολή στη δημιουργία ενός 
συνόλου θαλάσσιων κέντρων για την μπλε οικονομία στη 
Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα.
Στο πλαίσιο αυτό, συμπλήρωσε θα συγκροτηθεί ένα δίκτυο 
συνεργασίας από τους νησιωτικούς Δήμους της Περιφέρει-
ας: Αγκίστρι, Αίγινα, Κύθηρα, Πόρο, Σαλαμίνα, Σπέτσες, 
Τροιζηνία-Μέθανα, Ύδρα.
 
Σκοπός του δικτύου θα είναι η ανάπτυξη διεθνών συνεργα-
σιών με άλλες νησιωτικές περιοχές, καθώς και περιοχές για 
την ολοκληρωμένη αγροτική και αστική ανάπτυξη και την 

προετοιμασία, την κατάρτιση της τοπικής αναπτυξιακής 
στρατηγικής και την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμά-
των και κοινοτικών χρηματοδοτήσεων.
 
Οι κυριότερες κατηγορίες δράσεων που πλαισιώνουν την 
εφαρμογή της Γαλάζιας οικονομίας η οποία είναι ένα από 
τα πεδία της Έξυπνης Ειδίκευσης της Αττικής, αφορούν 
σε: Περιβαλλοντική τεχνολογία, Υδατική βιοτεχνολογία, 
Ευφυή και βιώσιμη ναυτιλία, έξυπνες μεταφορές, πράσινη 
ναυτιλία, Ναυπηγική, Λιμενικές Κατασκευές, Διατροφή, 
Θαλάσσιος Τουρισμός/Αναψυχή, Διαστημικές τεχνολογίες, 
μικρο/νανο-ηλεκτρονικά.
 
Αναφορικά με τη σκοπιμότητα της διάσκεψης ο κ. Ανα-
γνωστόπουλος σημείωσε, ότι στόχος ήταν να εξετάσει τα 
βασικά ζητήματα που επηρεάζουν τη διαχείριση της αλιεί-
ας, να αξιολογήσει τις περιβαλλοντικές και κοινωνικοοικο-
νομικές επιπτώσεις στην αλιεία και την υδατοκαλλιέργεια 
και να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ του ιδιωτικού 
και του δημόσιου τομέα για τα παραπάνω ζητήματα, που 
αφορούν σε όλες τις χώρες με «πρόσωπο στη θάλασσα» η 
οποία «μας προσφέρει τον πλούτο της και την ευθύνη που 
μας επιφορτίζει για να την προστατεύουμε».
 
Στην Περιφέρεια Αττικής, τόνισε ο αντιπεριφερειάρχης 
Περιβάλλοντος, «εργαζόμαστε σκληρά στην υλοποίηση 
της νέας στρατηγικής, η οποία πλέον κινείται προς μια 
περισσότερο κυκλική οικονομία και την μετατροπή της 
Περιφέρειάς μας προς ένα αποκεντρωμένο μοντέλο βιώ-
σιμης, περιβαλλοντικά και οικονομικά ορθής διαχείρισης 
των αποβλήτων».
Πρόκειται για την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Ειδί-
κευσης της Αττικής για την «διαμόρφωση ενός ρεαλιστικού 
αλλά φιλόδοξου οδικού χάρτη που εξυπηρετεί το όραμα 
και τις αξίες μας».

Αρνητική ήταν η εισήγηση της επιτροπής παραλαβής που 
όρισε ο Δήμος Ζακύνθου, για τον εξοπλισμό της ενδιάμε-
σης λύσης των απορριμμάτων, που έχει εγκατασταθεί στην 
θέση Λίβας στο χωριό Κατασταρί Ζακύνθου. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ πριν μία εβδομάδα, άρχισε η δοκιμαστική 
λειτουργία των μηχανημάτων με την επιτροπή παραλαβής 
του Δήμου, να ελέγχει εξονυχιστικά τον εξοπλισμό αλλά 
και κάποιες από τις ελλείψεις που είχαν εντοπιστεί κατά 
την πρώτη διαδικασία ελέγχου των μηχανημάτων, όμως 

οι εκκρεμότητες παραμένουν και είναι τέτοιες που δεν 
επιτρέπουν στην επιτροπή να δώσει το «πράσινο φως». 
Σύμφωνα με πληροφορίες, από την επιτροπή παραλαβής 
του εξοπλισμού, τα μηχανήματα δεν διαθέτουν την απα-
ραίτητη έγκριση τύπου, της πιστοποίησης δηλαδή που 
αφορά αυτού του είδους τον εξοπλισμό και κάποια από 
αυτά παρουσιάζουν αποκλίσεις από τις προδιαγραφές, 
ενώ αξίζει να αναφέρουμε ότι δεν έχει συναρμολογηθεί ο 
κόμπακτ βιολογικός καθαρισμός και δεν μπόρεσε να γίνει 

η δοκιμαστική λειτουργία του. Τέλος, μεγάλη είναι η πίεση 
που ασκείται αυτή τη στιγμή στο Δήμο Ζακύνθου, καθώς ο 
κλειστός ΧΥΤΑ του Σκοπού από κατοίκους του Καλαμακίου, 
δημιουργεί πάλι μεγάλη συσσώρευση στους κάδους απορ-
ριμμάτων από σακούλες σκουπιδιών και άλλα αντικείμενα 
που αντί να μαζευτούν παραμένουν στους δρόμους.

ΚΕΝΤΡΟ ΕπΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ γΙΑ ΤΗΝ γΑΛΑζΙΑ ΑΝΑπΤυξΗ, ΣΤΟΝ πΕΙΡΑΙΑ

ΟΙ ΕξΕΛΙξΕΙΣ  γΙΑ ΤΟΝ ΕξΟπΛΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝδΙΑΜΕΣΗΣ ΛυΣΗΣ ΤΩΝ ΑπΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 
ΣΤΗΝ πΕΡΙΟχΗ ΛΙβΑ
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Σε ισχύ τίθεται πλέον ο πέμπτος κατά σειρά νόμος για τα 
αυθαίρετα, μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. Βασικό χαρακτηριστικό του ν.4495/17 
είναι η ελάφρυνση των προστίμων για αρκετές κατη-
γορίες παρανομιών και για τις ευάλωτες ομάδες πληθυ-
σμού. Η «Κ» παρουσιάζει σήμερα τα βασικά σημεία της 
νέας ρύθμισης, με τη μορφή ερωτήσεων - απαντήσεων.
- Ποιες πολεοδομικές παραβάσεις δεν χρειάζονται νομι-
μοποίηση; 
- Οι αποκλίσεις των διαστάσεων του κτιρίου έως 10% 
και έως 50 τ.μ., οι εργασίες που έχουν εκτελεστεί μεν χω-
ρίς άδεια, αλλά χωρίς να υπερβαίνουν τα όσα ορίζει ο 
νόμος (λ.χ. να μην υπάρχει υπέρβαση συντελεστή δόμη-
σης). Επίσης, η αλλαγή χρήσης χωρίς άδεια από κύρια 
σε άλλη, η οποία όμως να επιτρέπεται στη συγκεκριμένη 
περιοχή, και η εκτέλεση εργασιών μικρής κλίμακας χω-
ρίς άδεια. Στις παραβάσεις αυτές επιβάλλεται πρόστιμο 
ανέγερσης και διατήρησης, όπως ισχύει.
- Τι ισχύει για τις μικρές πολεοδομικές παραβάσεις; 
- Ο νόμος περιλαμβάνει έναν κατάλογο με 18 κατηγο-
ρίες πολεοδομικών παραβάσεων που νομιμοποιούνται 
μόνο με την καταβολή παράβολου 250 ευρώ. Ανάμεσα 
σε αυτές, η προσθήκη εξωτερικής μόνωσης στο κτίριο, 
η κατασκευή πέργκολας έως 50 τ.μ., αποθήκης έως 15 
τ.μ., πρόχειρες ξύλινες κατασκευές έως 8 τ.μ.
- Τι ισχύει για τα αυθαίρετα προ της 30.11.1955 και τι 
από 1.12.1955 έως 9.6.1975; Τι ισχύει για αυθαίρετα 
από 10.6.1975 έως 31.12.1982;
 - Τα αυθαίρετα της πρώτης κατηγορίας δεν θεωρούνται 
αυθαίρετα, δεν τους επιβάλλονται πρόστιμα νομιμοποί-
ησης και επιτρέπεται η μεταβίβασή τους. Το ίδιο ισχύει 
και για παλαιό αυθαίρετα που έχουν εξαιρεθεί από την 
κατεδάφιση με τους αντίστοιχους νόμους του 1977, 
1983, 1985 και 2005. Τα αυθαίρετα της δεύτερης κατη-
γορία (1955-1975) νομιμοποιούνται με την καταβολή 
παράβολου 250 ευρώ, χωρίς την πληρωμή προστίμου. 
Της τρίτης κατηγορίας (1975-1982) νομιμοποιούνται με 
την πληρωμή παράβολου και του 15% του προστίμου.
- Τι ισχύει για τα αυθαίρετα από 1.1.1983 έως 
31.12.1992 και για εκείνα από 1.1.1993 έως 28.7.2011; 
- Τα πρώτα νομιμοποιούνται με την πληρωμή παράβο-
λου και του 60% του προστίμου. Τα δεύτερα καταβάλ-
λοντας το παράβολο και το 100% του προστίμου. Για 
τα αυθαίρετα με παρανομίες άνω του 40%, η οριστική 
εξαίρεση από την κατεδάφιση θα γίνει με επιπλέον αγο-
ρά συντελεστή, όταν ετοιμαστεί το σχετικό ηλεκτρονικό 
σύστημα.
- Τι γίνεται αν κάποιος κληρονομήσει ακίνητο με αυθαι-

Ανησυχία για την πορεία των εσόδων, αλλά και για την 
εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών εκ-
φράζει στη νέα έκθεσή του το Γραφείο Προϋπολογισμού 
του Κράτους στη Βουλή, προειδοποιώντας ότι η μακρο-

ΣΕ ΙΣχυ Ο πΕΜπΤΟΣ ΝΟΜΟΣ γΙΑ ΤΑ 
ΑυΘΑΙΡΕΤΑ

ΣΤΗ ΜΕγγΕΝΗ ΤΩΝ φΟΡΩΝ

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-7                                                        07/11/2017

Η ΝΑυΤΕΜπΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-4                                                          07/11/2017

ρεσία; 
- Αν έχει ανεγερθεί έως τις 28.7.2011, μπορεί να το νομι-
μοποιήσει σύμφωνα με τα ισχύοντα. Μόνη διαφορά, ότι 
θα πρέπει να υποβάλει στα δικαιολογητικά και το Ε9 του 
αποβιώσαντος.
- Τι ισχύει για τα αυθαίρετα που έχουν ξεκινήσει τη δια-
δικασία υπαγωγής και δεν την έχουν ολοκληρώσει; 
- Τα αυθαίρετα αυτά μπορούν να υπαχθούν στον νέο 
νόμο. Η οφειλή επανυπολογίζεται και συμψηφίζεται με 
τα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί. Ειδικά για τη ρύθ-
μιση του 2010 για τους ημιυπαίθριους (ν. 3843), το υπό-
λοιπο πρέπει να καταβληθεί εφάπαξ ως παράβολο υπέρ 
του Πράσινου Ταμείου.
- Πόσο κοστίζει το παράβολο; 
- Το παράβολο ορίζεται σε 250 ευρώ για αυθαίρετη 
κατασκευή/χρήση έως 100 τ.μ., 500 ευρώ για 100-500 
τ.μ., 1.000 ευρώ για 500-2.000 τ.μ., 4.000 ευρώ για 
2.000-5.000 τ.μ., 10.000 ευρώ για αυθαίρετα άνω των 
5.000 τ.μ.
Πρόστιμα με εκπτώσεις 
- Πώς υπολογίζεται το πρόστιμο;
 - Ο υπολογισμός του προστίμου γίνεται με βάση το 
εμβαδόν της αυθαίρετης κατασκευής ή χρήσης επί την 
τιμή ζώνης στην περιοχή του ακινήτου, σύμφωνα με το 
σύστημα αντικειμενικών αξιών, επί τον συντελεστή 15% 
και επί τους συντελεστές των σχετικών ενδείξεων - τε-
τραγωνιδίων της αίτησης, όπου απαιτούνται (ανάλογα 
με την κατηγορία του αυθαιρέτου).
- Με ποιον τρόπο αποπληρώνεται το πρόστιμο;
 - Ο ιδιοκτήτης μπορεί να διαλέξει ανάμεσα στην εφά-
παξ αποπληρωμή (εξασφαλίζει έκπτωση 20%, αν γίνει 
σε ένα μήνα), την άμεση καταβολή του 30% και του 
υπολοίπου 70% με δόσεις (εξασφαλίζει έκπτωση 10%, 
επίσης εντός μήνα) ή την καταβολή με δόσεις (έως 100). 
Να σημειωθεί ότι ο ιδιοκτήτης δικαιούται έκπτωση 20% 
αν ξεκινήσει τη διαδικασία έως τις 8.4.2018 και 10% αν 
ξεκινήσει τη διαδικασία από 9.4.2018 έως 8.10.2018.
- Ποιοι δικαιούνται έκπτωση; 
- Μια σειρά από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες: ΑμεΑ 
(καταβάλλουν 15-20% του προστίμου), παλιννοστού-
ντες ομογενείς (20% του προστίμου) και πολύτεκνοι 
(20%-50%). Επίσης, τρίτεκνοι με ατομικό εισόδημα έως 
25.000 ευρώ ή οικογενειακό εισόδημα έως 40.000 ευρώ 
(30% του προστίμου), μακροχρόνια άνεργοι (30% του 
προστίμου) κ.ά.
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χρόνια αναπτυξιακή πορεία της χώρας παραμένει αμφί-
βολη, παρά τις «ενθαρρυντικές εξελίξεις» σε βραχυχρόνιο 
επίπεδο και τη γενικώς θετική εικόνα της οικονομίας.
Στην έκθεσή του για την εκτέλεση του κρατικού προϋ-
πολογισμού το τρίμηνο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2017, το 
Γραφείο Προϋπολογισμού χαιρετίζει τη βελτίωση των 
βραχυπρόθεσμων προοπτικών ανάπτυξης της ελληνικής 
οικονομίας με τον στόχο για ανάπτυξη 1,8% το 2017 και 
2,4% το 2018.
«Η Ελλάδα φαίνεται ότι βγαίνει από την κρίση» τονίζουν 
οι συντάκτες της έκθεσης και μιλούν για γενικώς θετική 
«μακροεικόνα» της οικονομίας. Ωστόσο, προειδοποιούν 
ότι η μακροχρόνια αναπτυξιακή προοπτική «παραμένει 
αμφίβολη», παρά τη βελτίωση των βραχυπρόθεσμων 
προοπτικών, όσο δεν αλλάζουν οι βασικές δομές και θε-
σμοί της χώρας.
Η έκθεση εκφράζει μάλιστα την ανησυχία της για τα φο-
ρολογικά έσοδα, σημειώνοντας ότι οι πραγματοποιήσεις 
των συνολικών εσόδων του προϋπολογισμού σε ταμει-
ακή βάση υστερούν κατά 1,3 δισ. ευρώ σε σχέση με την 
αρχική πρόβλεψη.
Τονίζει επίσης ότι και οι μεταγενέστερες αναθεωρήσεις της 
αρχικής πρόβλεψης αντικατοπτρίζουν μικρότερα έσοδα. 
Επικαλούνται, όμως, ως παράδειγμα σημαντικής από-
κλισης των εσόδων σε σχέση με τους αρχικούς στόχους, 
την πρόσφατη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
έλλειμμα ΦΠΑ-VAT Gap στην Ελλάδα. Η έκθεση αναφέρει 
ότι -παρά τις αυξήσεις των φορολογικών συντελεστών σε 
ορισμένες υπηρεσίες και προϊόντα- το έλλειμμα ΦΠΑ-VAT 
Gap αυξήθηκε από 25% το 2014 σε 28% το 2015.
Μάλιστα, το Γραφείο Προϋπολογισμού μιλά για «αντι-
φατικές εν μέρει» εξελίξεις στο μέτωπο της φορολογίας, 
τονίζοντας ότι οι εισπράξεις από τον φόρο εισοδήματος 
φυσικών και νομικών προσώπων στο εννεάμηνο Ιανουα-
ρίου-Σεπτεμβρίου 2017 ήταν λιγότερες κατά περίπου 800 
εκατ. ευρώ από τις αναμενόμενες, ενώ αντίθετα αυξημένα 
ήταν τα έσοδα από έμμεσους φόρους ΦΠΑ (+11,9%). 
Υπογραμμίζει, επίσης, ότι το ύψος των καθαρών εσόδων 
του κρατικού προϋπολογισμού παρουσίασε μείωση 6,1% 
έναντι του στόχου.
Οι συντάκτες της έκθεσης εκφράζουν ανησυχία και για 
την περαιτέρω αύξηση στις συνολικές νέες ληξιπρόθε-
σμες οφειλές προς το Δημόσιο στο οκτάμηνο Ιανουάριος 
- Αύγουστος 2017, επισημαίνοντας ότι αναδεικνύει την 
εξάντληση της φοροδοτικής ικανότητας των πολιτών 
και δημιουργεί εύλογες αμφιβολίες για τη δυνατότητα 
επίτευξης των φιλόδοξων δημοσιονομικών στόχων των 
επόμενων ετών.
Δεν υπάρχει καθαρή έξοδος από κάθε επιτήρηση 
Το Γραφείο Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή 
ξεκαθαρίζει επίσης ότι η έξοδος της Ελλάδας στις αγορές 



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

18

Ανοικτό το ενδεχόμενο να μην αλλάξει τίποτε στους συντε-
λεστές και τις κλίμακες της φορολογίας Κεφαλαίου αφήνουν 
στο υπουργείο Οικονομικών. Ο λόγος; Οι αναπροσαρμογές 
που θα γίνουν στις αντικειμενικές αξίες θα είναι περιορισμέ-
νης κλίμακας με αποτέλεσμα να μην χρειάζονται ριζικές 
αλλαγές.
Σύμφωνα με πληροφορίες από το υπουργείο Οικονομικών, 
η άποψη που υπερισχύει προς το παρόν στο ζήτημα των 
αλλαγών στη φορολογία Κεφαλαίου λόγω των αντικειμε-
νικών αξιών, είναι ότι επειδή από τη συγκεκριμένη φορο-
λογία τα φορολογικά έσοδα είναι πολύ περιορισμένα (οι 
μεταβιβάσεις που γίνονται είναι ελάχιστες), δεν θα πρέπει να 
γίνουν αλλαγές στους συντελεστές, τα αφορολόγητα όρια 
και τις κλίμακες.
Η φορολογία Κεφαλαίου περιλαμβάνει τις μεταβιβάσεις 
ακινήτων (αγοραπωλησίες) και τις κληρονομικές, γονικές 
παροχές και δωρεές.
Στις κληρονομιές, γονικές παροχές και δωρεές από πατέρα 
ή παππού σε τέκνο και εγγόνι ισχύει αφορολόγητο όριο 
150.000 ευρώ και τα επόμενα 150.000 ευρώ αξίας φορο-
λογούνται με συντελεστή 1%. Δηλαδή για αξία κληρονο-
μούμενης ή μεταβιβαζόμενης με γονική παροχή ή δωρεά 
περιουσία 300.000 ευρώ, προκύπτει φόρος 1.500 ευρώ.
Στις μεταβιβάσεις επιβάλλεται συντελεστής φόρου 3% επί 
της αντικειμενικής αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται, 
αλλά για την απόκτηση της πρώτης κατοικίας ισχύει αφο-
ρολόγητο όριο 200.000 ευρώ για τον άγαμο, 250.000 για 
τον έγγαμο ή συνάψαντα σύμφωνο συμβίωσης. Τα όρια 
αυτά προσαυξάνονται κατά 25.000 για καθένα από τα δύο 
πρώτα τέκνα και κατά 30.000 για καθένα από το τρίτο και 
τα επόμενα.
Με βάση τα παραπάνω, όσοι φορολογούμενοι προσανα-
τολίζονται στην αγορά ακινήτου ή τη γονική παροχή και 
δωρεά θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Από τις 
έως τώρα πληροφορίες, αλλά και εκτιμήσεις υπηρεσιακών 
παραγόντων του υπουργείου Οικονομικών, προκύπτει ότι 

ΤΙ ΕΡχΕΤΑΙ γΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΚΑΙ 
γΟΝΙΚΕΣ πΑΡΟχΕΣ

www.capital.gr
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οι φορολογούμενοι που θα πραγματοποιήσουν συναλ-
λαγή ακινήτων για ακίνητο περιοχής με πολύ υψηλή τιμή 
ζώνης (π.χ. 4.000 ευρώ και άνω), είναι πιθανό να βγουν 
κερδισμένοι αν περιμένουν την αναπροσαρμογή των αντι-
κειμενικών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν δεν αλλάξουν τελικά οι 
κλίμακες και οι συντελεστές της φορολογίας Κεφαλαίου.
Αντίθετα οι φορολογούμενοι που θέλουν να κάνουν συ-
ναλλαγή ακινήτων σε περιοχές με πολύ χαμηλή τιμή ζώνης 
(π.χ. 700 ευρώ και κάτω), είναι πιθανό να τους συμφέρει 
τώρα η γονική παροχή ή η μεταβίβαση, καθώς η αξία του 
μεταβιβαζόμενου ακινήτου είναι πολύ πιθανό να αυξηθεί.
Σε κάθε περίπτωση, όλα θα κριθούν μετά την οριστικοποί-
ηση των νέων αντικειμενικών αξιών αλλά και τις τελικές 
αποφάσεις του ΥΠΟΙΚ για τη φορολογία Κεφαλαίου.

δεν θα σημάνει και το τέλος της επιτήρησης. «Η έξοδος 
στις αγορές δεν σημαίνει είσοδο σε μία κατάσταση χωρίς 
δημοσιονομικούς (και άλλους) περιορισμούς» σχολιάζει 
το Γραφείο, υπενθυμίζοντας ότι ακόμη και αν όλα πάνε 
καλά η Ελλάδα θα υπάγεται στους ισχύοντες για τα κράτη 
- μέλη περιορισμούς της δημοσιονομικής διακυβέρνησης 
της Ε.Ε. και ειδικά της Ευρωζώνης. «Ακόμη και μια καθα-
ρή έξοδος στις αγορές δεν συνεπάγεται και έξοδο από κάθε 
επιτήρηση» τονίζει η έκθεση. Σημειώνει δε ότι η πλήρης 
έξοδος στις αγορές «θα έχει κόστος», το ύψος του οποίου 
θα εξαρτηθεί από τη στάση του ΔΝΤ (αν δηλαδή θα συμ-
μετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα ή αν θα αποχωρήσει 
χωρίς θόρυβο).
Αποπληρωμή οφειλών σε ιδιώτες, άνοδος στη μεταποίη-
ση, ραγδαία μείωση της ανεργίας 
Αναφερόμενο στις θετικές εξελίξεις της περιόδου, η τρι-
μηνιαία έκθεση χαιρετίζει τη βαθμιαία αποπληρωμή των 
οφειλών του κράτους στον ιδιωτικό τομέα αλλά και την 
προσπάθεια απεμπλοκής «συμβολικά και υλικά» σημαντι-
κών ιδιωτικοποιήσεων (Ελληνικό) και υπογραμμίζει ότι 
στον μεταποιητικό τομέα παρατηρήθηκε τον Σεπτέμβριο 
η εντονότερη άνοδος της παραγωγής από τον Ιούνιο του 
2008.
Επίσης τονίζει ότι σε άνοδο βρίσκεται και ο Δείκτης Κύ-
κλου Εργασιών στη Βιομηχανία, ενώ και το ισοζύγιο των 
επιχειρήσεων κατά το εννεάμηνο του 2017 είναι θετικό. 
Υπογραμμίζει, ακόμη, ότι ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος 
(ΔΟΚ), βάσει των στοιχείων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
τον Σεπτέμβριο 2017 διαμορφώθηκε στις 100,6 μονάδες 
έναντι 99 μονάδων τον Αύγουστο και 98,2 μονάδων τον 
Ιούλιο του 2017.
Εστιάζει επίσης στη μείωση της ανεργίας, την οποία χα-
ρακτηρίζει «ραγδαία» και σημειώνει ότι μέχρι τον Δεκέμ-
βριο του 2017 ο δείκτης θα προσεγγίσει το 20% και 19% 
το 2018, έναντι 23,5% το 2016, 25% το 2015, 26,5% το 
2014 και 27,5% το 2013. Οι συντάκτες τονίζουν, όμως, ότι 
σύμφωνα με τα στοιχεία του ΕΦΚΑ, παραμένει πολύ υψη-
λό το ποσοστό των απασχολούμενων μερικής απασχό-
λησης, ενώ οι μέσες μικτές αποδοχές τους ανέρχονται σε 
394,13 ευρώ. Διαπιστώνουν, μάλιστα, ότι στην Ελλάδα, 
όπως και σε άλλες χώρες του ευρωπαϊκού Νότου, η αγορά 
εργασίας χαρακτηρίζεται από τη συγκέντρωση σε θέσεις 
χαμηλής ειδίκευσης.
• Στο χαμηλότερο επίπεδο το δεκαετές, αλλά παραμένει 
υψηλό 
 Η έκθεση του Γραφείου του Παναγιώτη Λιαργκόβα χαιρε-
τίζει την έξοδο της χώρας από τη διαδικασία υπερβολικού 
ελλείμματος, αλλά και την απόδοση του δεκαετούς ομολό-
γου του Ελληνικού Δημοσίου, που τον Ιούλιο διαμορφώ-
θηκε στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών (5,33 
%). Επισημαίνει, όμως, ότι προκαλεί ανησυχία το γεγονός 
ότι η απόδοση του δεκαετούς ομολόγου παραμένει σε αι-

σθητά μεγαλύτερα επίπεδα σε σχέση με άλλες χώρες του 
Νότου, όπως η Ισπανία, η Ιταλία και η Πορτογαλία.
Το Γ ραφείο χαρακτηρίζει επίσης την τελευταία περίοδο 
ως το «τρίμηνο της εξομάλυνσης» των σχέσεων της Ελ-
λάδας με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Χαιρετίζει, όμως, 
και την προσέγγιση της Ελλάδας με τις ΗΠΑ, τονίζοντας 
ότι αυτή είναι σημαντική για λόγους οικονομίας και ασφά-
λειας. Προειδοποιεί, όμως, ότι η εξομάλυνση αυτή μπορεί 
να αποδειχθεί πρόσκαιρη εάν υπάρξουν δυσκολίες στην 
εφαρμογή των συμφωνηθέντων.

Εκτός χρονικών πλαισίων βγήκε για ακόμη μια φορά 
το υπουργείο Μεταφορών το οποίο είχε προαναγγείλει 
πως χθες θα σταματούσε η έκδοση του χάρτινου εισι-
τηρίου και θα ξεκινούσε η εφαρμογή του ηλεκτρονικού 
τιμής 1,40 ευρώ.
Προς έκπληξή τους οι επιβάτες διαπίστωσαν ότι τα 
παλιά ακυρωτικά μηχανήματα λειτουργούν κανονι-
κά και ας προωθούσαν οι υπάλληλοι της ΣΤΑΣΥ την 
έκδοση του ηλεκτρονικού. Οσοι δεν ήταν στην ουρά 
για τις προσωποποιημένες κάρτες επέλεγαν τον μέχρι 
τώρα γνωστό τρόπο για να μετακινηθούν, εξηγώντας 
στον Ελεύθερο Τύπο «ότι το σύστημα φαίνεται πως θα 
αργήσει να εφαρμοστεί, άρα δεν υπάρχει λόγος να τα-
λαιπωρούμαστε ακόμα».
Από την πλευρά του πάντως ο ζητά από τους επιβά-
τες που επιλέγουν την αγορά ηλεκτρονικού εισιτη-
ρίου να μην το πετούν μετά το τέλος της διαδρομής, 
καθώς αυτό επαναφορτίζεται. Σύμφωνα μάλιστα με 
τη σχετική ανακοίνωση, ο «Οργανισμός εξετάζει την 
υιοθέτηση πιο ευέλικτης και ελκυστικής τιμολογιακής 
πολιτικής σε όσους τα επαναφορτίζουν».
Ανατροπές 
Παρόμοιο σύστημα με αυτό του ηλεκτρονικού εισι-
τηρίου προσδοκά να εφαρμόσει το υπουργείο Μετα-
φορών και για τα διόδια. Οπως σημείωσε ο αρμόδιος 
υπουργός Χρήστος Σπίρτζης σε συνέντευξή του στον 
ΑΝΤ1, «θα καταργηθούν, έτσι τουλάχιστον όπως τα 
γνωρίζουμε σήμερα και οι οδηγοί θα πληρώνουν για 
τις διαδρομές τους μέσω εφαρμογής στα κινητά τηλέ-
φωνα ή ειδικής συσκευής e-pass, ανάλογης με αυτές 
που χρησιμοποιούνται σήμερα».

ΣχΕδΙΑ ΤΩΡΑ ΚΑΙ γΙΑ E-δΙΟδΙΑ
ΕΛΕυΘΕΡΟΣ ΤυπΟΣ
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Λίστες φοροφυγάδων προετοιμάζεται να δημοσιοποι-
ήσει με την κατάθεση του Προϋπολογισμού, έως τις 21 
Νοεμβρίου, το υπουργείο Οικονομικών. Ο Ευκλείδης 
Τσακαλώτος υπέγραψε στις 30 Οκτωβρίου απόφαση 
με την οποία ανοίγει ο δρόμος για την ενεργοποίηση 
σχετικής διάταξης νόμου, η οποία ισχύει από το 2014, 
αλλά ουδέποτε μέχρι τώρα έχει εφαρμοστεί στην πρά-
ξη.
Με την απόφαση δρομολογούνται οι διαδικασίες για 
τη δημοσιοποίηση παραβατών της φορολογικής νο-
μοθεσίας κατά τη διάρκεια του προηγουμένου έτους 
από την κατάθεση του Προϋπολογισμού, οι οποίοι 
είτε έχουν εκδώσει πλαστά και εικονικά στοιχεία αξίας 
άνω των 3.000 ευρώ είτε βρέθηκαν αντιμέτωποι με 
«λουκέτο» της επιχείρησής τους (λόγω παραβάσεων) 
ή διέπραξαν μεγάλης έκτασης φοροδιαφυγή, άνω των 
200.000 ευρώ.
Οι λίστες θα περιλαμβάνουν: 
• Φορολογουμένους που διέπραξαν φορολογικές 
παραβάσεις σχετικές με την έκδοση εικονικών και 
πλαστών φορολογικών στοιχείων, μετά τις οποίες οι 
οικείες καταλογιστικές πράξεις εκδόθηκαν εντός του 
προηγούμενου της κατάθεσης του Προϋπολογισμού 
έτους και τα ποσά που καταλογίστηκαν είναι πάνω από 
3.000 ευρώ.
• Φορολογουμένους που διέπραξαν φορολογικές 
παραβάσεις και φοροδιαφυγή μεγάλης έκτασης, που 
διαπιστώθηκαν έπειτα από πλήρεις και μερικούς φο-

Μακρύς είναι ο κατάλογος των «ανοιχτών» περιβαλ-
λοντικών υποθέσεων της χώρας μας. Εκτός από τις 
ευρωκαταδίκες, περιλαμβάνει πολλές υποθέσεις υπο-
βάθμισης προστατευόμενων περιοχών ή παραβίασης 
της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας. Ανάμεσα 
σε αυτές βρίσκονται οι περιπτώσεις των ΧΥΤΑ Ζακύν-
θου, Μυκόνου, Κιάτου και Τεμπλονίου, η Κορώνεια, ο 
Κυπαρισσιακός Κόλπος, η Παμβώτιδα και ο Κορινός 
Πιερίας.
Οι υποθέσεις αυτές, σύμφωνα με την εφημερίδα «Κα-
θημερινή», ήταν το αντικείμενο της κλειστής οκτάω-
ρης συνάντησης η οποία πραγματοποιήθηκε στις 20 
Οκτωβρίου στην Αθήνα, με τη συμμετοχή εκπροσώ-
πων από τις Γενικές Διευθύνσεις Περιβάλλοντος και 
Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι εκπρόσωποι της Κομισιόν είχαν εκ των προτέρων 
ορίσει το «μενού», ζητώντας αναλυτική ενημέρωση 
για σειρά θεμάτων.
Τι συζητήθηκε
Σύμφωνα με πληροφορίες της εφημερίδας ο κύριος 
κορμός της συζήτησης κινήθηκε γύρω από τις βασικές 
υποθέσεις των ευρω-προστίμων. Επιπλέον:
• Για τις χωματερές ζητήθηκε λεπτομερής ενημέρωση 
για Αττική και Πελοπόννησο.

ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ βγΑΛΟυΝ «ΣΤΑ 
ΜΑΝΤΑΛΑΚΙΑ» ΤΟυΣ φΟΡΟφυγΑδΕΣ!

ΚΛΕΙΣΤΗ ΟΚΤΑΩΡΗ ΣυΣΚΕψΗ ΣΤΗΝ 
ΑΘΗΝΑ γΙΑ ΤΟ πΕΡΙβΑΛΛΟΝ - ΤΙ 
ΣυζΗΤΗΘΗΚΕ

Οπως εξήγησε, θα υπάρχει μια συσκευή στο αυτοκίνη-
το ή μια εφαρμογή στο κινητό, με την οποία θα μπορεί 
να γίνεται φόρτιση χρηματικού ποσού, το οποίο θα 
αφαιρείται με βάση τα χιλιόμετρα που διανύονται και 
τα διόδια που έχει κάποιος διανύσει.
«Τα διόδια θα καταργηθούν και το σχέδιο είναι να 
υπάρχουν μόνο στην άκρη του δρόμου για φόρτι-
ση και επαναφόρτιση», είπε ο κ. Σπίρτζης, ο οποίος 
πρόσθεσε πως «μέχρι το τέλος του χρόνου θα γίνει ο 
διαγωνισμός και μέσα στην επόμενη χρονιά θα έχει 
εφαρμοστεί σίγουρα στην Εγνατία Οδό».
Παράλληλα, ο υπουργός σημείωσε πως θα υπάρχει το 
ανώτερο ποσό που προβλέπεται σήμερα για τη μέγιστη 
διαδρομή σε έναν εθνικό δρόμο, ενώ το ποσό θα μειώ-
νεται όσο μικραίνει η διαδρομή ενός οχήματος.
Για το τι θα γίνουν οι υπάλληλοι που εργάζονται στα 
διόδια, ο κ. Σπίρτζης εξήγησε πως «οι αυτοκινητόδρο-
μοι έχουν πάρα πολλές υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι 
των διοδίων θα απορροφηθούν αλλού». 

ρολογικούς ελέγχους, μετά τους οποίους οι οικείες 
καταλογιστικές πράξεις εκδόθηκαν εντός του προη-
γούμενου της κατάθεσης του Προϋπολογισμού έτους 
και ειδικότερα:
 1. Φορολογουμένους για τους οποίους τα ποσά φό-
ρων, τελών, πρόσθετων φόρων και προστίμων που 
καταλογίστηκαν με πλήρη ή μερικό φορολογικό έλεγ-
χο κατέστησαν οριστικά λόγω μη άσκησης ένδικου 
μέσου και εφόσον αυτά τα ποσά αθροιστικά λαμβανό-
μενα υπερβαίνουν τα 200.000 ευρώ.
2. Φορολογουμένους οι οποίοι άσκησαν ενδικοφανή 
προσφυγή ενώπιον της ΔΕΔ κατά των καταλογιστικών 
πράξεων, με τις οποίες τα καταλογισθέντα ποσά φό-
ρων, τελών, πρόσθετων φόρων και προστίμων προ-
έκυψαν έπειτα από εξωλογιστικό προσδιορισμό των 
αποτελεσμάτων τους ή μετά την εφαρμογή έμμεσου 
προσδιορισμού της φορολογητέας ύλης και το σύνολο 
των ποσών αυτών υπερβαίνει τα 300.000 ευρώ.
3. Φορολογουμένους των οποίων ανεστάλη η λειτουρ-
γία των επαγγελματικών τους εγκαταστάσεων ή στους 
οποίους επιβλήθηκε ειδική χρηματική κύρωση.

• Για τα επικίνδυνα απόβλητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ζήτησε να πληροφορηθεί πόσες εγκαταστάσεις πρέπει 
να κατασκευαστούν για να δημιουργηθεί ένα ολοκλη-
ρωμένο δίκτυο για τη διάθεση των επικίνδυνων απο-
βλήτων.
• Για την υπόθεση του Θριασίου η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή «στρίμωξε» την ελληνική πλευρά, ζητώντας ειδικά 
στοιχεία όχι μόνο για την πρόοδο των συνδέσεων του 
αποχετευτικού δικτύου, αλλά και για την ποιότητα της 
επεξεργασίας που υφίστανται τα λύματα.
Επίσης, τη συζήτηση απασχόλησαν νέες και παλιές πε-
ριπτώσεις διαπιστωμένων παραβιάσεων της περιβαλ-
λοντικής νομοθεσίας. Μεταξύ αυτών:
• Η Ε.Ε. ζήτησε να μάθει αν έχει πάψει να λειτουργεί τον 
Ιούνιο ο ΧΥΤΑ Ζακύνθου και αν ξεκίνησε η λειτουργία 
μεταβατικής λύσης.
• Για τον ΧΥΤΑ Κιάτου, αν έχουν ξεκινήσει οι εργασίες 
αποκατάστασής του.
• Για τον ΧΥΤΑ Τεμπλονίου, αν όντως έχει παύσει να 
λειτουργεί και αποκαθίσταται.
• Για τον ΧΥΤΑ Μυκόνου, αν έχουν αντιμετωπιστεί οι 
παραβιάσεις που έχουν καταγραφεί και τι πρόοδος έχει 
συντελεστεί στη διαχείριση απορριμμάτων στο νησί.
• Για τις Πρέσπες, αν οι εγκαταστάσεις επεξεργασίας 
λυμάτων έχουν συμμορφωθεί με τις απαιτήσεις της 
νομοθεσίας.
• Για την Κορώνεια, πού βρίσκεται το masterplan και 
αν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν τη βελτί-
ωση της περιβαλλοντικής της κατάστασης (σημειώνο-
ντας ότι η ολοκλήρωση των δράσεων του masterplan 
δεν επαρκεί για να συμμορφωθεί η χώρα με την ευ-
ρω-καταδίκη).
• Για τον Κυπαρισσιακό Κόλπο, η Κομισιόν ζήτησε να 
ενημερωθεί για τα αποτελέσματα των δράσεων που 
παρουσίασαν το καλοκαίρι οι ελληνικές αρχές. Και για 
τα μέτρα που έχουν ληφθεί για το έργο κατασκευής 50 
σπιτιών μεταξύ του Αγιαννάκη και της Ελαίας.
• Για την Παμβώτιδα, αν έχει εγκριθεί νέο διάταγμα 
προστασίας της περιοχής κι αν εξετάζεται η κατασκευή 
στίβου θαλάσσιου σκι.
• Για τη σχεδιαζόμενη οικιστική ανάπτυξη στον Κορι-
νό Πιερίας, αν είναι ακόμα σε ισχύ οι περιβαλλοντικοί 
όροι που είχαν εγκριθεί και αν έχουν ξεκινήσει οι εργα-
σίες αποκατάστασης των ζημιών που έχουν προκληθεί 
(κατασκευή οδοποιίας μέσα σε υγρότοπο).
• Για τα δηλητηριασμένα δολώματα στον Νέστο και 
την παράνομη αγκυροβόληση πλοίων στον Κόλπο των 
Βατίκων (Λακωνίας), αν έχουν ληφθεί μέτρα.


