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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Αναπτυξιακό σχεδιασμό για την τριετία 2018-2020 που 
περιλαμβάνει επενδύσεις ύψους 7 δις ευρώ προωθεί στη 
χώρα μας η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ο επικε-
φαλής της οποίας, Βέρνερ Χόγιερ, θα βρεθεί στην Αθήνα 
στις 29 Σεπτεμβρίου για τα εγκαίνια των νέων γραφείων 
της ΕΤΕπ στην Ελλάδα. 
Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της εφημερίδας «Νέα 
Σελίδα», που αναμεταδίδει το energypress.gr  ο αναπλη-
ρωτής γενικός διευθυντής της ΕΤΕπ και επικεφαλής της 
Ομάδας Επενδύσεων για τη χώρα μας, Νίκολας Τζένετ, 
δήλωσε την περασμένη Τρίτη ότι «η Ελλάδα είναι μία 
από τις κορυφαίες χώρες που έχουν επωφεληθεί μέχρι 
στιγμής από το Επενδυτικό Σχέδιο (Jounker Plan)», 
επισημαίνοντας ότι 1,2 δισ. έργων έχουν εγκριθεί και 
τα οποία οδηγούν μέσω της ιδιωτικής μόχλευσης σε 
επενδύσεις ύψους 3,7 δισ. ευρώ. Όπως τονίζεται, για 
τα επόμενα 3 χρόνια (2018-2020) έχουν συμφωνηθεί ή 
βρίσκονται στην τελική φάση έγκρισης από την ΕΤEπ πε-
ρισσότερα από 7 δισ. ευρώ επενδυτικά έργα. Μάλιστα, 
τα χρήματα αυτά αναμένεται να διπλασιαστούν ή ακόμη 
πιθανότερο είναι να τριπλασιαστούν λόγω της μόχλευ-
σης που θα επιφέρουν, δηλαδή λόγω των ιδιωτικών ή 
τραπεζικών κεφαλαίων που θα ελκύσουν. Σύμφωνα με 
την εφημερίδα, το τελευταίο διάστημα έχουν προστεθεί 
στον κατάλογο των έργων που ετοιμάζεται να εγκρίνει 
η ΕΤΕπ έξι νέα και εν πολλοίς άγνωστα projects. Τα πε-
ρισσότερα από αυτά θα υλοποιηθούν από μικρομεσαίες 
τεχνικές εταιρείες και εξειδικευμένο επιστημονικό προ-
σωπικό, δημιουργώντας σημαντικό αριθμό νέων θέσε-
ων εργασίας. Συγκεκριμένα:
- Οδική ασφάλεια (470 εκατ. ευρώ): Βελτίωση 
7.000 σημείων οδικών αξόνων συνολικού μήκους 
2.500 χλμ
- Ενεργειακή αναβάθμιση δημόσιων κτιρίων: 
Προτεραιότητα σε σχολεία και κτίρια υγείας. Θα περι-
λαμβάνει και παρεμβάσεις αντισεισμικής θωράκισης.
- Χωρικός σχεδιασμός: Η ΕΤΕπ δεν χρηματοδοτεί 
συνήθως τέτοια εγχειρήματα, αλλά για την Ελλάδα κάνει 
εξαίρεση, καθώς πρόκειται για ένα πάγιο αίτημα των 
επενδυτών η λύση του θέματος αυτού.
- Ταμείο Υποδομών (1 δισ. ευρώ.): Αστικές ανα-

πλάσεις, ενεργειακή αναβάθμιση κτιρίων, έργα στερεών 
και υγρών αποβλήτων κ.λπ. Τα έργα αυτά μπορεί να 
είναι δημόσια, ΣΔΙΤ ή ιδιωτικά. Η συμμετοχή της ΕΤΕπ 
και του «πλάνου Γιουνκέρ» θα είναι από 200 εκατ.ευρώ.
- Αναπτυξιακός Νόμος (320 εκατ. ευρώ): Χρημα-
τοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων μέσω του νέου 
αναπτυξιακού νόμου.
- Αεροδρόμιο Καστελίου Κρήτης: Η συμμετοχή της 
ΕΤΕπ είναι 231 εκατ. ευρώ.
Επίσης, στα τελευταία στάδια της έγκρισης βρίσκονται 
τα εξής έργα:
- Γραμμή 4 μετρό (1,4 δισ. ευρώ): Από Άλσος Βε-
ΐκου μέχρι Γουδή, μήκους 14,9 χλμ, με 14 σταθμούς. Η 
ΕΤΕπ θα συμμετέχει με 1 δισ. ευρώ.
- Παράκαμψη Χαλκίδας (220 εκατ. ευρώ): Πλή-
ρης κατασκευή μήκους 16,7 χλμ, με τα συνοδά της έργα.
- Αστική ανάπτυξη δήμου Θεσσαλονίκης (38 
εκατ. ευρώ): Έργα υποδομών για την ανανέωση και 
τον μετασχηματισμό της πόλης.
- Ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης (362 εκατ. 
ευρώ.): Η διασύνδεση θα γίνει μέσω υποβρύχιου 
καλωδίου. Αποτελεί ένα μεγάλης σημασίας έργο (πρω-
τοσυζητήθηκε τη δεκαετία του 1980) προκειμένου να 
διασφαλιστεί ο ενεργειακός εφοδιασμός του νησιού και 
να μεγιστοποιηθεί η διείσδυση των Ανανεώσιμων Πη-
γών Ενέργειας στο σύστημα. Η ΕΤΕπ συμμετέχει με 250 
εκατ. ευρώ.
-Ανάπτυξη δικτύου διανομής φυσικού αερίου 
στις περιοχές της Κεντρικής Ελλάδας, της Μα-
κεδονίας και της Θράκης. Θα επιτρέψει τη μετάβαση 
από τα πιο ακριβά και ρυπογόνα καύσιμα, προσφέρο-
ντας περιβαλλοντικά οφέλη και ενδεχομένως χαμηλότε-
ρο ενεργειακό κόστος. Η συμμετοχή της ΕΤΕπ ανέρχεται 
σε 48 εκατ. ευρώ.
-Δάνειο για επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας: Ανάπτυξη ΑΠΕ (χερσαίων αιολικών πάρ-
κων και μικρών υδροηλεκτρικών σταθμών) γεωγρα-
φικά διασκορπισμένων. Η ΕΤΕπ συμμετέχει με 85 εκατ. 
ευρώ.

ΕΡΓΑ 7 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΕΤΕΠ 
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ΤΕΥΧΟΣ 1370 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Έργα 7 δις ευρώ χρηματοδοτεί η ΕΤΕπ στην Ελλάδα το 2018-
2020
Σελ 3 
Γρανάζια και συμφέροντα μπλοκάρουν τις επενδύσεις
Σελ 4 
Έκδοση αδειών για τις Σκουριές ζητά η Ελληνικός Χρυσός
Σελ 5 
Η νέα στρατηγική  για τη βιομηχανική πολιτική της ΕΕ - Επεν-
δύοντας σε έξυπνες, καινοτόμες και βιώσιμες βιομηχανίες
Σελ 6
Κλίμα δυσπιστίας από DG Comp για το market test του λιγνίτη 
Σελ 7 
Ανεπαρκή θεωρούν τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας την ελλη-
νική πρόταση για τον τομέα του φυσικού αερίου και τη ΔΕΠΑ
Σελ 8 
Ένας νομπελίστας προειδοποιεί από τα Χανιά: Αναγκαιότητα η 
στροφή στην ηλιακή ενέργεια
Σελ 9 και 10 
13 ερωτήσεις- απαντήσεις  για τους πλειστηριασμούς  από το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ 
Σελ 11 
Πουλά 57 ακίνητα με e-δημοπρασία η Τράπεζα Πειραιώς
Σελ 12 
Εγκύκλιος της ΑΑΔΕ για τις εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας 
εισοδήματος
Σελ 13 
Το ΤΧΣ ολοκλήρωσε την αξιολόγηση των ΔΣ  και των επιτρο-
πών ΔΣ των ελληνικών συστημικών τραπεζών 
Σελ 14 
ΥΠΕΝ:  εντός του 2017 ενιαίο φορέα διαχείρισης του Θερ-
μαϊκού Κόλπου  -  Ολοκληρώνεται το master plan για την 
Κορώνεια 
Σελ 15  
ManpowerGroup:  Ενισχύονται οι προθέσεις προσλήψεων 
των εργοδοτών στην Ελλάδα 
Σελ 16  
Βραδιά του Ερευνητή στο ΕΜΠ - Παρασκευή 29 Σεπτεμβρίου 
2017
Σελ  17
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυ-
ντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ  18,19,20
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

20-22 Σεπτεμβρίου 
2017

10ο Διεθνές συνέδριο για τη Συντήρηση 
των Μνημείων της Μεσογείου
ΑΘΗΝΑ

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των 
Υλικών Ε.Μ.Π.

29 Σεπτεμβρίου 
2017

Βραδιά του Ερευνητή
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας

30 Σεπτεμβρίου - 1η 
Οκτωβρίου 2017

Εκδήλωση: «Drones & UAVs. Επιστημονι-
κές Εφαρμογές & Κοινωνικές Προεκτάσεις»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Τμήμα Χωροταξίας, Πολεοδομίας & Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης Παν. Θεσσαλίας

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Εκδήλωση με τίτλο: Energy Efficiency Conference 2017, θα 
διεξαχθεί στην Αθήνα (Αμφιθέατρο OTEAcademy),  στις 29 
Σεπτεμβρίου 2017,  με την υποστήριξη της Ελληνικής Εταιρεί-
ας Ενεργειακής Οικονομίας.  Στόχος, η ανάδειξη των πιο απο-
τελεσματικών μεθόδων που εφαρμόστηκαν από κορυφαίες 
εταιρίες για να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση, σε 
πολλαπλούς τομείς και διαδικασίες (παραγωγή, κτήρια, εσω-
τερικές λειτουργίες, υπηρεσίες). 
Θεματολογία:
- Βιοκλιματικός Σχεδιασμός
- Κτήρια σχεδόν Μηδενικής Ενεργειακής Κατανάλωσης
- Το πρότυπο ISO 50001
- Ενεργειακή Αναβάθμιση Υφιστάμενων Κτηρίων ή Ενεργειακή 
Ανακαίνιση
- Ελληνικό Νομοθετικό Πλαίσιο και Ρόλος των ESCOs
- IoT (Internet of Things)
- Θερμομόνωση Κτηρίων
- Κλιματισμός
- Φωτισμός Κτηρίων
- Η/Μ Εξοπλισμός
- Ενεργειακή Διαχείριση & Συστήματα
- Συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ
- Ενεργειακός Ανασχεδιασμός Κτιρίων και Περιβάλλοντος Χώρου
- Ενεργειακές Επιθεωρήσεις
Πληροφορίες:  http://bit.ly/2f7h2uc

ΣΥΝΕΔΡΙΟ «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ»

«Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ 
ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΙΚΗ ΟΙΚΟΝoΜΙΑ»

Το 13ο συνέδριο «Αλουμίνιο & Κατασκευές», θα 
πραγματοποιηθεί από τις 20 ως τις 22 Οκτωβρίου 
2017, στην Αγ. Πελαγία Ηρακλείου Κρήτης. Το συνέ-
δριο πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Συνδέσμου 
Ελλήνων Κατασκευαστών Αλουμινίου – ΣΕΚΑ, της 
Περιφέρειας Κρήτης, του ΤΕΕ-Τμήμα Αν. Κρήτης, του 
Επιμελητηρίου Ηρακλείου, του Δήμου Μαλεβιζίου και 

με την υποστήριξη της Ελληνικής Ένωσης Αλουμινίου, 
του Πανεπιστημίου Πειραιώς του ΚΑΠΕ, του Συλλόγου 
Αρχιτεκτόνων Νομού Ηρακλείου και πολλών άλλων 
φορέων. Την οργάνωση έχει η Energy Line.
Δηλώσεις συμμετοχής στο τηλ.: 210 4512000 (Κώστας 
Σταματόπουλος) ή στο www.alumini.gr 

Η Ελληνική Εταιρεία Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ), 
με την υποστήριξη της International Solid Waste Association 
(ISWA), διοργανώνει το 5ο διεθνές συνέδριό της με τίτλο: «Η Δι-
αχείριση Στερεών Αποβλήτων και η Συμβολή της στην Κυκλική 
Οικονoμία» “Solid Waste Management & its Contribution to 
Circular Economy”. Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματο-
ποιηθούν στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2017 στο ιστορικό κτήριο 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στο κέντρο της Αθήνας. 
Η επιστημονική εκδήλωση - όπως αναφέρεται σε ανακοίνω-

ση - θα εστιάσει στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, 
και στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων με 
έμφαση στις πρακτικές της κυκλικής οικονομίας. Η επικοινωνία 
μεταξύ των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) διαχείρισης 
στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα, καθώς και η σύνδεση μετα-
ξύ εφαρμοσμένης έρευνας και των αντίστοιχων εταιρειών και 
φορέων αποτελεί επίσης στόχο του συνεδρίου.

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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Η προσπάθεια κινητοποίησης από το Μέγαρο Μαξίμου 
και τα προσκόμματα που βάζουν συντεχνίες και κρατι-
κές αγκυλώσεις. Τι ζητούν οι επενδυτές, γιατί «κολλά» 
το πακέτο Γιούνκερ, ποια είναι τα μέτωπα στα έργα 
υποδομής. Ο Φώτης Κόλλιας γράφει στο  euro2day.
gr  σε αναλυτικό ρεπορτάζ ότι μία από τις συμβάσεις 
παραχώρησης που υπέγραψε η παρούσα κυβέρνηση 
προβλέπει πως εάν εντός συγκεκριμένων ημερών δεν 
έχει υπογραφεί από την αρμόδια κρατική υπηρεσία 
η άδεια που έχει ζητήσει ο παραχωρησιούχος για μια 
επένδυση, τότε η επένδυση θεωρείται αδειοδοτημένη. 
Πολλοί πίστευαν πως αυτή η πρόβλεψη θα κινητοποι-
ούσε τον κρατικό μηχανισμό, ώστε να επιταχυνθούν οι 
επενδύσεις. Τελικά συνέβη κάτι άλλο: Μία-δύο ημέρες 
πριν εκπνεύσει η προθεσμία, η υπηρεσία στέλνει νέες 
ερωτήσεις «για διευκρινίσεις» στον επενδυτή, οπότε αρ-
χίζει πάλι από το μηδέν η αντίστροφη μέτρηση για την 
αδειοδότηση!  Η ακαμψία του κρατικού μηχανισμού, η 
δράση πανίσχυρών συντεχνιών στο εσωτερικό του (ενί-
οτε και με επιστημονικό προσωπείο), σε συνδυασμό με 
τα μικρά ή μεγάλα συμφέροντα που ευημερούν επειδή η 
χώρα παραμένει στον βούρκο, συγκρούονται αυτές τις 
ημέρες με την προσπάθεια που καταβάλλει η κυβέρνηση 
ώστε να αντιμετωπίσει μία από τις σημαντικότερες αιτίες 
επιφυλακτικότητας των ξένων επενδυτών: Το έλλειμμα 
εμπιστοσύνης προς την Ελλάδα, το οποίο μεταφράζεται 
σε υψηλότερες απαιτήσεις αποδόσεων και τελικά σε 
αποχή των επενδυτών από τη χώρα μας. Όσο δεν περιο-
ρίζεται το συγκεκριμένο έλλειμμα, τόσο πιο δύσκολη θα 
καθίσταται η επίτευξη των στόχων ανάπτυξης που έχει 
θέσει η κυβέρνηση και τόσο περισσότερο θα καθυστερεί 
ο περιορισμός της ανεργίας, λένε στην αγορά. Η προσω-
πική παρέμβαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, με 
τη σύσταση μιας ακόμα «ομάδας δράσης» για τις επεν-
δύσεις, δείχνει πως κάποιοι έχουν χτυπήσει καμπανάκι 
για τις καθυστερήσεις. Όπως επισημαίνουν τραπεζικά 
στελέχη, η κυβέρνηση εγκαλείται για προβληματικές 
καταστάσεις που κληρονόμησε, όπως συμβαίνει στην 
περίπτωση του Ελληνικού. Το μοντέλο αδειοδότησης 
μιας επένδυσης με παρεμβάσεις σειράς διαφορετικών 
κρατικών υπηρεσιών που ενίοτε έχουν διαφορετικές 
απόψεις για το ίδιο πράγμα, οικοδομήθηκε επί δεκαετίες 
από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Δεκαετίες χρειάστη-
καν για να αναπτυχθεί και το σημερινό μοντέλο απο-
νομής Δικαιοσύνης, που κατατάσσει τη χώρα μας στις 
τελευταίες θέσεις της Ευρώπης. Όμως, σε πολλές άλλες 
περιπτώσεις, οι επενδύσεις καθυστερούν επειδή ούτε το 
θεσμικό πλαίσιο βελτιώθηκε τα τελευταία δυόμισι χρό-
νια, ούτε οι κρατικές υπηρεσίες ανταποκρίνονται στις 
έκτακτες συνθήκες κάτω από τις οποίες λειτουργεί μια 

χώρα που διψά για νέα κεφάλαια. Γι’ αυτό και πολλοί θε-
ωρούν πως χρειάζονται άμεσες πρωτοβουλίες, ώστε οι 
κυβερνητικές εξαγγελίες, τις οποίες είδαν θετικά αρκετοί 
στην αγορά, να μη μείνουν μετέωρες. 
-Τα μέτωπα. Στην αγορά επισημαίνουν πως χρειάζονται 
παρεμβάσεις σε δύο μέτωπα: 
Πρώτον, στην επιτάχυνση των επενδύσεων που συν-
δέονται με τις ιδιωτικοποιήσεις (από το Ελληνικό μέχρι 
την αναβάθμιση των περιφερειακών αεροδρομίων και 
τις επενδύσεις στα λιμάνια του Πειραιά και της Θεσσαλο-
νίκης) καθώς θα δημιουργήσουν χιλιάδες θέσεις εργασί-
ες, αρκετές από τις οποίες στην περιφέρεια.
Δεύτερον, στην επιτάχυνση των μεγάλων έργων υπο-
δομών καθώς τα περισσότερα είναι χρηματοδοτήσιμα, 
με τη συνδρομή της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων 
(ΕΤΕπ) και ξένων επενδυτών. Κρίσεις, τύπου Eldorado 
Gold, θα υπάρχουν όταν έχουμε να κάνουμε με μεγάλες 
επενδύσεις. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει στρατηγική και 
διάθεση ουσιαστικής ενεργοποίησης του μηχανισμού 
που θα στηρίξει τις μεγάλες ή μικρότερες επενδύσεις στη 
χώρα.
Η περίπτωση του Ελληνικού είναι το χαρακτηριστικό-
τερο παράδειγμα καθυστερήσεων καθώς στο πρώην 
αεροδρόμιο «προσγειώνονται» όλες οι αμαρτίες του μο-
ντέλου προώθησης επενδύσεων στη χώρα μας. Ουδείς 
πίστευε πως θα τηρηθεί η αρχική προθεσμία για ολοκλή-
ρωση της αδειοδότησης εντός του 2017. Το ανησυχητικό 
είναι, όμως, πως υπάρχει πάντα το ενδεχόμενο σοβαρό-
τερης εμπλοκής, όπως έδειξε και η διπλή ματαίωση της 
συνεδρίασης του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλί-
ου. Η κυβέρνηση και ο επενδυτής (Lamda Development 
) συμφώνησαν σε ένα μνημόνιο για τα αρχαιολογικά. 
Στόχος ήταν να αποφευχθεί η ανακήρυξη μεγάλου τμή-
ματος του Ελληνικού σε αρχαιολογική ζώνη. Αν τελικά 
το ΚΑΣ αποφασίσει το αντίθετο, τότε το μνημόνιο πάει 
στα σκουπίδια, όπως και το χρονοδιάγραμμα. Ταχύτερες 
διαδικασίες αδειοδότησης χρειάζονται, λένε οι μηχανι-
κοί που ασχολούνται με τα έργα, και για τις επενδύσεις 
αναβάθμισης των περιφερειακών αεροδρομίων από το 
σχήμα Fraport-Ομίλου Κοπελούζου. Τα σχέδια βρίσκο-
νται στις υπηρεσίες του υπουργείου Υποδομών και όσο 
ταχύτερα εγκριθούν, τόσο πιο γρήγορα θα προχωρήσει 
η επένδυση των 350 εκατ. ευρώ στα 14 αεροδρόμια. 
Αντίστοιχες καθυστερήσεις καταγράφονται και σε άλλες 
επενδύσεις που προωθούνται μέσω του προγράμματος 
ιδιωτικοποιήσεων, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την 
υπόθεση του ακινήτου της Αφάντου στη Ρόδο, όπου είχε 
ανακοινωθεί πως θα υπογραφόταν αντίστοιχο «μνημό-
νιο» με το υπουργείο Πολιτισμού για τα αρχαία. Αλλά 
και η επένδυση στο πρώτο μεγάλο ακίνητο που παρα-

χώρησε το ΤΑΙΠΕΔ, στην Κασσιώπη Κέρκυρας, καρκινο-
βατεί παρά τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, εν 
μέσω τοπικών αντιδράσεων στις οποίες πρωτοστατούν 
στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. «Η επίκληση της ανεξαρτησίας των 
διάφορων κρατικών υπηρεσιών ή της Δικαιοσύνης δεν 
είναι αρκετή για να αλλάξει την εικόνα της χώρας στα 
μάτια των ξένων επενδυτών, κυρίως γιατί έχουν ακού-
σει από τα στόματα υπευθύνων συγκεκριμένες ημερο-
μηνίες αδειοδότησης» τονίζουν άνθρωποι που εμπλέκο-
νται στις ιδιωτικοποιήσεις.
-Τα μεγάλα έργα υποδομών. Η εικόνα στο μέτωπο 
των μεγάλων έργων υποδομών είναι καλύτερη, κάτι 
το οποίο πιστώνεται στη σημερινή ηγεσία του υπουρ-
γείου. Για παράδειγμα, έπειτα από περισσότερες από 
δέκα αναβολές προχώρησε ο διαγωνισμός για το νέο 
αεροδρόμιο στο Καστέλι Ηρακλείου. Προκηρύχθηκε ο 
διαγωνισμός για το πρώτο τμήμα της γραμμής 4 του 
μετρό της Αθήνας (Αλσος Βεΐκου - Ευαγγελισμός - Γου-
δή). Ταυτόχρονα, όπως τουλάχιστον υποστηρίζουν στο 
υπουργείο, υπάρχει σε εξέλιξη συζήτηση με την ΕΤΕπ για 
συμμετοχή στο σχέδιο κατασκευής του Βόρειου Οδικού 
Άξονα Κρήτης (ΒΟΑΚ), ενώ προωθούνται αλλαγές ώστε 
να προχωρήσει και η παραχώρηση της Εγνατίας (που 
σχεδιάστηκε στο γόνατο από το ΤΑΙΠΕΔ!). Τα στελέχη 
των μεγάλων τεχνικών εταιρειών υποστηρίζουν πως 
θα δοκιμαστούν σκληρά τους επόμενους μήνες καθώς 
δεν αναμένεται η ανάθεση κάποιου μεγάλου έργου. 
Ταυτόχρονα δυσκολεύονται να αναλάβουν σημαντικά 
έργα στο εξωτερικό. Επίσης αγνοείται η τύχη μεγάλων 
δημόσιων έργων όπως το Πάτρα - Πύργος, ύψους άνω 
των 400 εκατ. ευρώ, εν μέσω φημολογίας για σοβαρές 
αντιρρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του σχε-
διασμού της ελληνικής πλευράς. Οι διαθέσιμοι πόροι 
του ΕΣΠΑ για υποδομές είναι ελάχιστοι σε σχέση με τις 
ανάγκες της χώρας και θα κατευθυνθούν κυρίως σε 
έργα διαχείρισης απορριμμάτων (ώστε να σταματήσει 
η χώρα να πληρώνει ημερήσιο πρόστιμο στην Ε.Ε. για 
παράβαση κοινοτικών οδηγιών) και μεταφορών. Γι’ 
αυτό και όλες οι προτάσεις των εταιρειών συμβούλων 
επικεντρώνονται στην προώθηση μεγάλων, κρίσιμων 
έργων που μπορούν να προσελκύσουν ξένα κεφάλαια. 
Τέτοιο παράδειγμα είναι και η ηλεκτρική διασύνδεση 
της Κρήτης, που πάει από χρόνο σε χρόνο, με άγνωστη 
ημερομηνία εκκίνησης. Πρόσφατη είναι η παρέμβαση 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ), που απειλεί με 
μέτρα αν δεν υπάρξουν δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα 
από τον ΑΔΜΗΕ. Συνέχεια στη σελ 4

ΓΡΑΝΑζΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
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ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ζΗΤΑ Η ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΧΡΥΣΟΣ

ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ: ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΑΙΠΕΔ- ΕΡΓΑζΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ ΣΔΙΤ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΝΙΩΝ

ΓΡΑΝΑζΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΝ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Να προχωρήσει η έκδοση αδειών ρουτίνας, όπως χαρα-
κτηρίζονται από την εταιρία, για το έργο των Σκουριών 
ζητά η Ελληνικός Χρυσός υποστηρίζοντας ότι οι άδειες 
αυτές είναι ανεξάρτητες από τη διαδικασία της διαιτη-
σίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλυτικά η Ελληνικός 
Χρυσός αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση τα εξής: «Αυτή 
τη στιγμή, ορισμένες άδειες για το έργο των Σκουριών 
παραμένουν σε εκκρεμότητα. Όλες οι απαραίτητες από 

πλευράς της Εταιρείας ενέργειες για τις παραπάνω άδειες 
έχουν εκπληρωθεί και ως εκ τούτου η έκδοση τους είναι 
απολύτως νόμιμη. Δεν υπάρχει κανένας νομικός ή συμ-
βατικός λόγος για τη μη έκδοση τους. Προκειμένου να 
υπάρχει σαφής εικόνα της κατάστασης διαχρονικά, όλες 
οι βασικές άδειες και εγκρίσεις για το έργο των Σκουριών 
έχουν ήδη χορηγηθεί και εκκρεμούν αποκλειστικά και μό-
νον δευτερεύουσες άδειες ρουτίνας απαραίτητες για την 

πρόοδο των εργασιών στις Σκουριές. Σύμφωνα με τους 
όρους της Σύμβασης Μεταβίβασης, η έκδοση των αδειών 
αυτών είναι ανεξάρτητη από τη διαδικασία της διαιτησίας. 
Στην πραγματικότητα η διαιτησία αφορά στο Εργοστάσιο 
Μεταλλουργίας που θα κατασκευαστεί στην περιοχή του 
Μαντέμ Λάκκου, και για να λειτουργήσει θα πρέπει να 
τροφοδοτείται από τα συμπυκνώματα τόσο του Μεταλ-
λείου της Ολυμπιάδας όσο και των Σκουριών».

Νέα συνάντηση με την πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ, Λίλα Τσιτσο-
γιαννοπούλου, αναμένεται να έχουν εντός της τρέχουσας 
εβδομάδας οι εργαζόμενοι στην Εγνατία Οδό ΑΕ, προκειμένου 
να καταθέσουν τεχνοκρατικά στοιχεία, που σχετίζονται με την 
εταιρεία και τη διαδικασία παραχώρησης, καθώς και με την 
κατάσταση και συντήρηση του οδικού άξονα. Η νέα συνάντη-
ση έρχεται σε συνέχεια εκείνης που πραγματοποιήθηκε μετα-
ξύ των δύο πλευρών το Σαββατοκύριακο στη Θεσσαλονίκη, 
κατά τη διάρκεια της οποίας γνωστοποιήθηκε ότι «όλα τα σε-
νάρια για την παραχώρηση είναι ανοιχτά», χωρίς να αποκλεί-

εται ακόμη και αυτό της Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού 
Τομέα (ΣΔΙΤ), όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρα-
κτορείο Ειδήσεων πρόεδρος των εργαζομένων, Πασχάλης 
Τσουκαλάς. «Οι εργαζόμενοι ξέρουμε πολύ καλά τις ανάγκες 
της εταιρείας και ενόψει και της τρίτης αξιολόγησης (σ.σ. βάσει 
της δέσμευσης του ΤΑΙΠΕΔ έναντι των δανειστών ο ανάδοχος 
πρέπει να εγκατασταθεί στην Εγνατία Οδό μέχρι το καλοκαίρι 
του 2018) κάποιες διαδικασίες χρειάζεται να τις δούμε άμεσα. 
Έχουμε τη δέσμευση της κ. Τσιτσογιαννοπούλου ότι το ΤΑΙ-
ΠΕΔ δεν θα προβεί στον διαγωνισμό (για την παραχώρηση) 

ούτε τον επόμενο μήνα, τον Οκτώβριο. Θα συμμετάσχουμε 
στον διάλογο και μέσα στην εβδομάδα θα πάει ένα κλιμάκιο 
δικό μας στην Αθήνα, με τεχνοκρατικά στοιχεία. Έχουμε ανοί-
ξει δίαυλο επικοινωνίας» σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.
Οι εκπρόσωποι των εργαζομένων συναντήθηκαν σήμερα και 
με την επικεφαλής του Γραφείου του Πρωθυπουργού στη 
Θεσσαλονίκη, Κατερίνα Νοτοπούλου. «Έγινε πλήρης ενημέ-
ρωση για θέματα που αφορούν την παραχώρηση, αλλά και 
θέματα εργασιακά και μπορώ να πω πως υπήρξε ενδιαφέρον 
και ανταπόκριση» ανέφερε ο κ. Τσουκαλάς.

Την έγκριση της διυπουργικής επιτροπής ΣΔΙΤ έλαβε το έργο 
της κατασκευής, χρηματοδότησης, λειτουργίας και συντή-
ρησης οκτώ σχολικών μονάδων και της αναβάθμισης ενός 
πάρκου στο Δήμο Χανίων. Πρόκειται για ένα έργο προϋπο-
λογισμού 40 εκατ. ευρώ στις περιαστικές κυρίως περιοχές του 
Δήμου, όπου παρουσιάζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, 
λόγω της ανεπάρκειας των υφιστάμενων σχολικών μονά-
δων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι οκτώ νέες σχολικές μο-
νάδες περιλαμβάνουν τέσσερα Νηπιαγωγεία, τρία Δημοτικά 
σχολεία και τρία Γυμνάσια. Φορέας του έργου που θα γίνει με 

τη μορφή της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα είναι 
ο Δήμος Χανίων, ο οποίος εντός των επόμενων εβδομάδων 
θα ξεκινήσει τη διεθνή διαγωνιστική διαδικασία. Το έργο 
περιλαμβάνει εκτός από την κατασκευή, τη λειτουργία, τη 
συντήρηση, την καθαριότητα και τη φύλαξη για διάστημα 25 
ετών. Επίσης, μέρος του έργου ΣΔΙΤ αποτελεί η αναβάθμιση 
του Πάρκου Ειρήνης και Φιλίας των Λαών, που βρίσκεται στο 
κέντρο της πόλης απέναντι από το Δημοτικό Κήπο Χανίων, 
προκειμένου να γίνει πόλος πρασίνου και αστικής αναβάθμι-
σης. Το εν λόγω έργο είναι το τρίτο έργο ΣΔΙΤ σχολείων μετά 

τα δύο έργα των συνολικά 24 σχολείων στην Αττική, τα οποία 
έχουν παραδοθεί και λειτουργούν. Τα αποτελέσματα ως προς 
την ποιότητα υποδομών και υπηρεσιών κρίνονται θετικά 
σύμφωνα με την πιστοποίηση των ίδιων των χρηστών, δη-
λαδή της μαθητικής και της διδακτικής κοινότητας. Αυτή τη 
στιγμή, προετοιμάζονται και άλλα έργα σχολικών υποδομών 
στην Ελλάδα, που στόχο έχουν να δώσουν ποιοτικές υποδο-
μές και να αναβαθμίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία.

Συνέχεια από τη σελ 3 

Η κυβέρνηση εγκαλείται για περιορισμένη απόδοση όσον 
αφορά την προσέλκυση κεφαλαίων (για επενδύσεις) μέσω 
του «πακέτου Γιούνκερ».  Η  εικόνα των ελληνικών υποψή-
φιων έργων προς χρηματοδότηση, στη σχετική «ανεπίσημη» 
βάση δεδομένων, είναι επιεικώς αστεία. Στοιβάζονται στην 
ίδια λίστα, μέσω της οποίας υποτίθεται πως αναζητούνται ιδι-
ωτικά κεφάλαια, η σιδηροδρομική Εγνατία (φαραωνικό έργο 
ύψους 10 δισ. ευρώ!) μαζί με έργα όπως η γραμμή 4 του με-
τρό Αθήνας, που έχουν ήδη προκηρυχθεί ως δημόσια έργα! Η 
πτώση των Ξένων Αμέσων Επενδύσεων (Ξ.Α.Ε.) στην Ελλάδα 
μεταξύ 2006-2016 άγγιξε το 34%, όπως επισημαίνεται και σε 

πρόσφατη μελέτη της εταιρείας συμβούλων PwC. Στην κυ-
βέρνηση τονίζουν το ρεκόρ του 2017, με τις Ξ.Α.Ε. να βρίσκο-
νται φέτος στο 1,6 δισ. ευρώ, κυρίως χάρη στο 1,23 δισ. της 
Fraport. Αν, όμως, αρχίσουν γρήγορα τα έργα αναβάθμισης 
στα αεροδρόμια, τότε το όφελος στις τοπικές οικονομίες θα 
είναι πολλαπλάσιο. Το ίδιο θα συμβεί αν προχωρήσουν τα-
χύτερα (όσο το επιτρέπει ο στενός δημοσιονομικός κορσές και 
τα παζάρια με την ΕΤΕπ) οι διαγωνισμοί για τα μεγάλα έργα 
υποδομών. Ταυτόχρονα στην κυβέρνηση «πρέπει να αναζη-
τήσουν και άλλες διεξόδους για την ενίσχυση των επενδύσε-
ων όπως π.χ. οι αναπλάσεις, ώστε να τονωθεί η αγορά κατοι-
κίας». Ένα τέτοιο φιλόδοξο σχέδιο ανάπλασης για την Αθήνα 
είχε ανακοινωθεί, εν μέρει, προ μηνών, αλλά προς το παρόν 

η τύχη του αγνοείται. Η πρόσφατη στροφή της κυβέρνησης 
όσον αφορά στην αντιμετώπιση των έργων με Σύμπραξη 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) είναι, πάντως, καλό μή-
νυμα. Αρκεί αυτή τη φορά να μην επαναληφθούν όσα ζούμε 
εδώ και τρία χρόνια με το ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων της 
Πελοποννήσου. Από πέρυσι τα Χριστούγεννα είχε ανακοινώ-
σει η «ομάδα δράσης» για τις μεγάλες επενδύσεις πως θα υπο-
γραφεί σύμβαση εντός μηνός. Φτάνουν τα Χριστούγεννα του 
2018 και ακόμα περιμένουν στην περιφέρεια Πελοποννήσου..
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Η ΝΕΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΕ - 
ΕΠΕΝΔΥΟΝΤΑΣ ΣΕ ΕΞΥΠΝΕΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ
Στις 13 Σεπτεμβρίου, στην ετήσια ομιλία του για την 
κατάσταση της Ένωσης, ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κ. Ζαν-Κλωντ Γιούνκερ δήλωσε: «Θέλω μια 
πιο ισχυρή και ανταγωνιστική βιομηχανία μας. «Η νέα 
στρατηγική βιομηχανικής πολιτικής που παρουσιάζουμε 
σήμερα θα βοηθήσει τις βιομηχανίες μας να παραμεί-
νουν στην κορυφή ή να την κατακτήσουν όσον αφορά 
την καινοτομία, την ψηφιοποίηση και την απαλλαγή από 
τις ανθρακούχες εκπομπές.» Σύμφωνα με ανακοίνωση 
της ΕΕ η ανανεωμένη στρατηγική της ΕΕ για τη βιομη-
χανική πολιτική συγκεντρώνει όλες τις υφιστάμενες και 
νέες οριζόντιες και τομεακές πρωτοβουλίες σε μια ολο-
κληρωμένη βιομηχανική στρατηγική. Η στρατηγική δι-
ευκρινίζει επίσης τις δράσεις που πρέπει να αναλάβουν 
όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες και καθορίζει τα φό-
ρουμ - όπως η ετήσια Ημέρα Βιομηχανίας της ΕΕ, η οποία 
πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο 
του 2017, και η υψηλού επιπέδου στρογγυλή τράπεζα 
βιομηχανίας, που θα επιτρέπουν, ιδίως, στη βιομηχα-
νία και την κοινωνία των πολιτών να κατευθύνουν στο 
μέλλον τις δράσεις της βιομηχανικής πολιτικής.Ο κ. Γίρκι 
Κατάινεν, Αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος για την 
απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την αντα-
γωνιστικότητα, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: «Με 
την υιοθέτηση τεχνολογικών αλλαγών, τη μετατροπή 
ερευνητικών επενδύσεων σε καινοτόμες επιχειρηματικές 
ιδέες και τη διατήρηση της πρωτοπορίας στον τομέα των 
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και της κυ-
κλικής οικονομίας θα προετοιμάσουμε το έδαφος για μια 
έξυπνη, καινοτόμο και βιώσιμη βιομηχανία στην Ευρώ-
πη.» Η Επίτροπος κ. Ελζμπιέτα Μπιενκόφσκα, αρμόδια 
για την εσωτερική αγορά, τη βιομηχανία, την επιχειρη-
ματικότητα και τις ΜΜΕ, πρόσθεσε: «Πολλές ευρωπαϊκές 
βιομηχανίες βρίσκονται σε σημείο καμπής. Στην εποχή 
μας η βιομηχανική πολιτική συνίσταται στην ενίσχυση 
των βιομηχανιών μας, ώστε να εξακολουθήσουν να πα-
ρέχουν βιώσιμη ανάπτυξη και θέσεις απασχόλησης για 
τις περιφέρειες και τους πολίτες μας.»
-Τα κύρια νέα στοιχεία της στρατηγικής για τη 
βιομηχανική πολιτική της ΕΕ περιλαμβάνουν: 
Συνολική δέσμη μέτρων για την ενίσχυση της ασφάλειας 
της βιομηχανίας μας στον κυβερνοχώρο. Η δέσμη αυτή 
περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Έρευνας και Ικανοτήτων για την κυβερνοασφάλεια, για 
την υποστήριξη της ανάπτυξης τεχνολογικών και βιομη-
χανικών ικανοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, 
καθώς και ενός ενωσιακού συστήματος για την πιστο-
ποίηση προϊόντων και υπηρεσιών, που θα αναγνωρί-
ζεται σε όλα τα κράτη μέλη (εγκρίθηκε στις 13 Σεπτεμ-

βρίου 2017). Πρόταση κανονισμού για την ελεύθερη 
ροή δεδομένων μη προσωπικού χαρακτήρα, που θα 
επιτρέπει την ελεύθερη κυκλοφορία δεδομένων μεταξύ 
των κρατών μελών, συμβάλλοντας στον εκσυγχρονισμό 
της βιομηχανίας και στη δημιουργία ενός πραγματικά 
κοινού ευρωπαϊκού χώρου δεδομένων (εγκρίθηκε στις 
13 Σεπτεμβρίου 2017). Νέα σειρά δράσεων για την κυ-
κλική οικονομία, συμπεριλαμβανομένης της στρατηγι-
κής για τις πλαστικές ύλες και μέτρων για τη βελτίωση 
της παραγωγής ανανεώσιμων βιολογικών πόρων και 
την μετατροπή τους σε προϊόντα βιολογικής προέλευσης 
και βιοενέργεια (φθινόπωρο 2017). Σειρά πρωτοβου-
λιών για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου διανοητικής 
ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένης έκθεσης σχετικά με 
τη λειτουργία της οδηγίας για την επιβολή των δικαιω-
μάτων διανοητικής ιδιοκτησίας και ανακοίνωση σχετικά 
με ένα ισορροπημένο, σαφές και προβλέψιμο ευρωπαϊκό 
πλαίσιο αδειοδότησης για τα τυποποιημένα διπλώματα 
ευρεσιτεχνίας ουσιώδους σημασίας (φθινόπωρο 2017). 
Πρωτοβουλία για τη βελτίωση της λειτουργίας των δη-
μόσιων συμβάσεων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου 
ενός εθελοντικού μηχανισμού για μεγαλύτερη σαφήνεια 
και καθοδήγηση στις αρχές σχεδιασμού μεγάλων έργων 
υποδομής (φθινόπωρο 2017). Επέκταση του θεματο-
λογίου δεξιοτήτων σε νέους βασικούς βιομηχανικούς 
τομείς, όπως οι κατασκευές, ο χάλυβας, το χαρτί, οι πρά-
σινες τεχνολογίες και οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 
η μεταποιητική βιομηχανία και η ναυτιλία (φθινόπωρο 
2017). Στρατηγική για τη βιώσιμη χρηματοδότηση, 
για τον καλύτερο προσανατολισμό της ροής ιδιωτικών 
κεφαλαίων προς πιο βιώσιμες επενδύσεις (αρχές του 
2018). Πρωτοβουλία για μια ισορροπημένη και προο-
δευτική εμπορική πολιτική και ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο 
για τον έλεγχο των άμεσων ξένων επενδύσεων που ενδέ-
χεται να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια ή τη δημόσια 
τάξη (εγκρίθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2017). Αναθεωρη-
μένο κατάλογο πρώτων υλών ζωτικής σημασίας, όπου η 
Επιτροπή θα εξακολουθήσει να βοηθά να διασφαλίζεται 
η ασφαλής, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή παροχή για 
τη μεταποιητική βιομηχανία της ΕΕ (εγκρίθηκε στις 13 
Σεπτεμβρίου 2017). Νέες προτάσεις για καθαρή, αντα-
γωνιστική και διασυνδεδεμένη κινητικότητα, στις οποίες 
περιλαμβάνονται αυστηρότερα πρότυπα εκπομπών CO2 
για τα αυτοκίνητα και τα ημιφορτηγά, σχέδιο δράσης για 
τις υποδομές εναλλακτικών καυσίμων, για την υποστή-
ριξη της ανάπτυξης υποδομών φόρτισης, και δράσεις για 
την προώθηση της αυτόνομης οδήγησης (φθινόπωρο 
2017). Η πρακτική εφαρμογή αυτής της ολιστικής στρα-
τηγικής αποτελεί κοινή ευθύνη. Η επιτυχία της εξαρτάται 

από τις προσπάθειες και τη συνεργασία των θεσμικών 
οργάνων της ΕΕ, των κρατών μελών και των περιφε-
ρειών και, κυρίως, από τον ενεργό ρόλο της ίδιας της 
βιομηχανίας.
-Ιστορικό. Η ευρωπαϊκή βιομηχανία είναι ισχυρή και 
έχει διατηρήσει την ηγετική θέση της σε πολλούς κλά-
δους στις παγκόσμιες αγορές. Η βιομηχανία αντιπρο-
σωπεύει τα δύο τρίτα των εξαγωγών της ΕΕ και παρέχει 
θέσεις εργασίας για περισσότερα από 36 εκατομμύρια 
άτομα, ενώ 1,5 εκατομμύρια από αυτές τις θέσεις εργασί-
ας δημιουργήθηκαν από το 2013 και μετά. Όμως, για να 
διατηρήσει και να ενισχύσει το ανταγωνιστικό της πλε-
ονέκτημα, απαιτείται σημαντική προσπάθεια εκσυγχρο-
νισμού. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η βιομηχανία 
βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών προτεραιοτήτων 
της Επιτροπής Γιούνκερ. Όλες οι πολιτικές της Επιτροπής 
είναι προσανατολισμένες στην ενίσχυση της βιομηχανίας 
για τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την προώθηση 
της ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης, στην ενθάρρυνση 
των επενδύσεων και της καινοτομίας στον τομέα των κα-
θαρών και ψηφιακών τεχνολογιών και στην υπεράσπιση 
των περιφερειών της Ευρώπης και των εργαζομένων 
που έχουν πληγεί περισσότερο από τις βιομηχανικές αλ-
λαγές. Νέες τεχνολογίες παραγωγής μεταβάλλουν το βιο-
μηχανικό τοπίο της Ευρώπης και διαδραματίζουν ολοένα 
και πιο σημαντικό ρόλο στον καθορισμό της ικανότητας 
των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων να ανταγωνίζονται σε 
παγκόσμιο επίπεδο. Οι τεχνολογίες αυτές θα συμβάλουν 
στη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω διαφόρων δι-
κτύων, ενώ οι τεχνολογίες που προσφέρουν υψηλότερη 
παραγωγικότητα μπορούν να ωφελήσουν την οικονομία 
γενικότερα. Μπορούν επίσης να έχουν βαθύτερο αντί-
κτυπο στη φύση και τη διαθεσιμότητα της εργασίας. Το 
μέλλον της ευρωπαϊκής βιομηχανίας θα εξαρτηθεί από 
την ικανότητά της να προσαρμόζεται συνεχώς και να 
καινοτομεί, με επενδύσεις σε νέες τεχνολογίες και την 
αποδοχή των αλλαγών που επιφέρει η αυξανόμενη ψη-
φιοποίηση και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία με 
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα. Ταυτόχρονα 
ο παγκόσμιος ανταγωνισμός είναι υψηλότερος παρά 
ποτέ και τα οφέλη της παγκοσμιοποίησης και της τεχνο-
λογικής προόδου είναι άνισα κατανεμημένα μεταξύ των 
κοινωνιών μας. Η Επιτροπή Γιούνκερ επιθυμεί να επιλύ-
σει αυτό το πρόβλημα.
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ΚΛΙΜΑ ΔΥΣΠΙΣΤΙΑΣ ΑΠΟ DG CoMP ΓΙΑ ΤΟ MARKET TEST ΤΟΥ ΛΙΓΝΙΤΗ 

Να κάμψει τις ενστάσεις της DG Comp για τους λιγνί-
τες επιχειρεί από σήμερα στις Βρυξέλλες η ελληνική 
πλευρά, προσπαθώντας να πείσει τους κοινοτικούς ότι 
το μείγμα των προς πώληση μονάδων έχει περιθώρια 
επιτυχίας στο market test του Οκτωβρίου, γράφει ο Γ. 
Φυντικάκης, όπως μεταδίδει το  energypress.gr.  Απέ-
ναντι της ωστόσο συναντά ένα κλίμα δυσπιστίας, όπως 
τουλάχιστον αυτό έχει μέχρι σήμερα αποτυπωθεί μέσω 
της συχνής αλληλογραφίας των δύο πλευρών. Πολλώ 
δε μάλλον, όταν η άποψη που ανέκαθεν επικρατούσε 
(και επικρατεί) στη DG Comp, παρ’ ότι δεν έχει ακόμη 
πάρει επίσημη μορφή, είναι ότι το Μνημόνιο υστερεί 
συγκριτικά με τις ανάγκες της αγοράς, και ότι δεν πρό-
κειται αυτή να ανοίξει αν δεν πουληθούν και υδροηλε-
κτρικές μονάδες. Το γεγονός δυσκολεύει τα πράγματα, 
καθώς είναι άλλο οι δύο πλευρές να συζητούν πάνω 
στο ίδιο υπόβαθρο, και άλλο όταν υπάρχουν δομικές 
ενστάσεις με αποτέλεσμα να εγείρονται συνεχώς θέμα-
τα, τα οποία η ελληνική αντιπροσωπεία ευελπιστεί πως 
δεν θα βρει σήμερα μπροστά της. 
«Πρώτο πιάτο» στο μενού της συνάντησης είναι το 
μείγμα των προς πώληση μονάδων που σκέφτεται να 
διαθέσει στο market test η κυβέρνηση, την οποία και 
θα εκπροσωπήσει αντιπροσωπεία, με επικεφαλής τον 
γ.γραμματέα του ΥΠΕΝ, Μιχάλη Βερροιόπουλο.  Το 
μικτό κλιμάκιο ΥΠΕΝ-ΔΕΗ περιμένει, σύμφωνα με τις 
πληροφορίες, να δεχθεί πιεστικές ερωτήσεις παρόμοι-
ου ύφους με εκείνες της πρόσφατης αλληλογραφίας με 
τη DG Comp, δηλαδή «μονάδα τη μονάδα», όπως λέει 
στο «Energypress» άνθρωπος με γνώση των διεργασι-
ών. Τούτο σημαίνει λεπτομερειακές διευκρινήσεις για 
κάθε μια από τις δύο μονάδες του ΑΗΣ Αμυνταίου, τη 
Μελίτη Ι, και την άδεια για τη Μελίτη ΙΙ, που περιλαμ-
βάνει το ελληνικό πακέτο. Οπως για παράδειγμα, για 
ποιό λόγο η κυβέρνηση πουλά μια άδεια (Μελίτη ΙΙ) και 
όχι ολόκληρη μονάδα ή γιατί έχει επιλέξει παλαιές μο-
νάδες σαν τις δύο του Αμυνταίου όταν αυτές χρήζουν 
εκτεταμένης αναβάθμισης (ύψους άνω των 50 εκατ. 
ευρώ) από τον αυριανό αγοραστή, και όχι εκείνες του 
ΑΗΣ Αγ.Δημητρίου ή της Μεγαλόπολης. Στις αιτιάσεις 

αυτές, η ελληνική πλευρά αναμένεται να επαναλάβει 
τους ισχυρισμούς των τελευταίων επιστολών προς τη 
DG Comp, αφενός δηλαδή ότι τα εργοστάσια της ΔΕΗ 
είναι «μετρημένα κουκιά», αφετέρου ότι πλην ελαχί-
στων εξαιρέσεων (Μελίτη Ι), όλα χρήζουν σημαντικών 
επενδύσεων, είτε τα κρατήσει η επιχείρηση, είτε τα 
πουλήσει. 
Στην πράξη αυτό που ισχυρίζεται η κυβέρνηση είναι 
ότι από τη στιγμή που η ίδια η ΔΕΗ καλείται να επενδύ-
σει κεφάλαια προκειμένου να εκσυγχρονίσει τις μονά-
δες της, γιατί να μην πρέπει να κάνει το ίδιο και ο αυ-
ριανός αγοραστής; Επικαλείται μάλιστα το παράδειγμα 
του Αγ. Δημητρίου όπου το περιβαλλοντικό λίφτινγκ, 
δηλαδή η μέθοδος της ξηράς αποθείωσης, θα κοστίσει 
συνολικά στη ΔΕΗ 100 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων έχει 
ήδη καταβάλει τα 70 εκατ. ευρώ. 
Στην άλλη αιτίαση των κοινοτικών, ως προς το «γιατί 
πουλάτε μια άδεια (Μελίτη ΙΙ) και όχι ολόκληρη μο-
νάδα», το επιχείρημα της ελληνικής πλευράς είναι ότι 
ο επενδυτής αγοράζει «με το καλημέρα» το πιο σύγ-
χρονο εργοστάσιο της ΔΕΗ, μαζί με άδεια για να κτίσει 
δίπλα του ένα δεύτερο, συν τα κοιτάσματα που θα τα 
τροφοδοτούν, δηλαδή αυτά της Βεύης. Το ίδιο ισχύει 
για τον ΑΗΣ Αμυνταίου αφού ο σταθμός συνοδεύεται 
από τα ορυχεία του Αμυνταίου και της Λακκιάς.  
Τα επιχειρήματα δεν είναι ότι δεν έχουν βάση, όμως το 
ερώτημα είναι αν θα πείσουν τα στελέχη της DG Comp 
ότι ένα τέτοιο πακέτο θα προσελκύσει ισχυρό επενδυ-
τικό ενδιαφέρον στο market test. Αυτό μέχρι σήμερα 
δεν έχει συμβεί. Και ο φόβος της ελληνικής πλευράς 
είναι μη τυχόν η σημερινή συνάντηση με τη DG Comp 
εξελιχθεί σε ένα «παζάρι» για το ποιές μονάδες θα 
μπουν στο μείγμα, κάτι το οποίο θέλει να αποφύγει, 
και άλλωστε έχει πάρει και εντολή να μην το κάνει. 
Αλλά πολλές φορές διαφορετικά τα έχει σχεδιάσει η 
Αθήνα, και διαφορετικά έχουν εξελιχθεί τα πράγματα 
στις Βρυξέλλες. Πολύ περισσότερο δε, όταν το κλίμα 
στην Επιτροπή, παρ’ ότι δεν έχει αποτυπωθεί σε κάποιο 
επίσημο έγγραφο, δεν είναι γενικώς ευνοικό απέναντι 
στην πώληση μόνο λιγνιτικών μονάδων, δίχως και 
νερών. 
Αν και δεν επιβεβαιώνεται, το πιθανότερο είναι ότι αν 
τα βρει σκούρα, και προς επίρρωσιν των επιχειρημά-
των της, η ελληνική πλευρά θα παρουσιάσει και συ-
γκεκριμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για την πρότασή 
της, αυτό δηλαδή που λέγεται ότι έχει εκδηλωθεί από 
εταιρείες της Αν. Ευρώπης και φυσικά της Κίνας. 
Πρόσφατα ο πρόεδρος της ΔΕΗ Μ. Παναγιωτάκης 
απηύθυνε δημόσιο κάλεσμα στην Shenhua να πάρει 
μέρος στη διαδικασία, γνωστοποιώντας μάλιστα ότι 

η πρόταση αντιμετωπίζεται με ενδιαφέρον από τον 
κινεζικό κολοσσό. Θυμίζουμε επίσης την συμφωνία 
που είχε υπογράψει το Μάιο με την Shenhua ο όμιλος 
Κοπελούζου για την εξαγορά, περιβαλλοντική ανα-
βάθμιση και εκμετάλλευση λιγνιτικών μονάδων στην 
Ελλάδα. Πέραν της Shenhua, στο διαγωνισμό θα μπο-
ρούσε να εμφανιστεί και η CMEC, γνωστή μας από το 
εγχείρημα της σύμπραξης με τη ΔΕΗ για τη Μελίτη ΙΙ. 
Οσο για άλλους τοπικούς εταίρους, η εικόνα παραμένει 
θολή, πάντως τόσο ο όμιλος Μυτιληναίος, όσο και τα 
ΕΛΠΕ έχουν κάνει σαφές ότι πακέτο χωρίς νερά, δεν 
τους ενδιαφέρει. 

Το ίδιο ισχύει και για τις δυτικοευρωπαικές εταιρείες, 
με την ηχηρή απουσία της EDF από την ομάδα επιχει-
ρηματιών που συνόδεψαν τον Μακρόν στην Αθήνα, 
να στέλνει σαφές μήνυμα ότι ούτε οι Γάλλοι, ούτε και 
η θυγατρική τους, Edison, ενδιαφέρονται, όσο απου-
σιάζουν τα υδροηλεκτρικά. Ένα ερώτημα είναι κατά 
πόσο θα επιτραπεί η πώληση μεμονωμένων μονάδων, 
π.χ. μόνο της Μελίτης Ι, και όχι όλου του ελληνικού 
πακέτου. 
Οι άνθρωποι της DG Comp είχαν απευθύνει σχετική 
ερώτηση προς την ελληνική πλευρά, σε κάποια από τις 
πολλές επιστολές που έχουν μέχρι σήμερα ανταλλάξει, 
για να εισπράξουν τις επιφυλάξεις της, αφού για την 
ίδια προέχει να δει αν θα υπάρξει ενδιαφέρον, τι έσοδα 
συνεπάγεται η παραχώρηση ανά εργοστάσιο (σαφώς 
λιγότερα από τη πώληση σε έναν επενδυτή ολόκληρου 
του πακέτου), κ.ό.κ.  
Ούτως ή άλλως πάντως, η πώληση ανά μονάδα, είναι 
ήσσονος σημασίας θέμα, όπως εξηγεί ο συνομιλητής 
μας. «Προέχει να τους πείσουμε ότι θα υπάρξει ενδι-
αφέρον, τα άλλα θα τα βρούμε στη πορεία», λέει χα-
ρακτηριστικά.
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Το πρώτο σοβαρό αγκάθι για την 3η αξιολόγηση όσον αφορά 
τα ενεργειακά θέματα αναδείχτηκε την προηγούμενη εβδομά-
δα στις επαφές που είχαν τα εν Αθήναις τεχνικά κλιμάκια της 
τρόικας με τους εκπροσώπους της ελληνικής κυβέρνησης. 
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, χωρίς να έχει συ-
ζητηθεί το θέμα της πώλησης του 40% του λιγνιτικού δυναμι-
κού της ΔΕΗ (στην ουσία η συζήτηση θα γίνει από σήμερα στις 
Βρυξέλλες), ήδη υπήρξε καταγραφή διαφορετικού μήκους κύ-
ματος στο θέμα του οδικού χάρτη για την αγορά του φυσικού 
αερίου. Στην ουσία τα τεχνικά κλιμάκια της τρόικας φέρονται 
να έχουν ήδη απορρίψει την πρόταση που έφερε στο τραπέζι η 
ελληνική πλευρά, με κεντρικό ζήτημα το ρόλο και τις συμμετο-
χές της ΔΕΠΑ στην χονδρική, στη λιανική και στη διανομή του 
αερίου. Ως γνωστόν οι δανειστές έχουν ζητήσει (και έχει μπεί 
στο αναθεωρημένο μνημόνιο) να καταρτισθεί ως το τέλος του 
χρόνου ένας οδικός χάρτης για τον τομέα του φυσικού αερίου, 
προκειμένου μεταξύ άλλων να αρθούν, όπως αναγράφεται 
χαρακτηριστικά, καταστάσεις που δεν προωθούν τον ανταγω-
νισμό. Παρά τη γενικότητα με την οποία περιγράφεται η απαί-
τηση, στην πραγματικότητα οι θεσμοί πιέζουν για να μην είναι 
η ΔΕΠΑ, όπως λέει χαρακτηριστικά ανταγωνιστής της, «πα-
νταχού παρούσα»: Χονδρέμπορος και προμηθευτής αερίου, 

μέτοχος των ΕΠΑ, μέτοχος των ΕΔΑ, αυτόνομος λιανοπωλητής 
αερίου. Το ίδιο έχουν ζητήσει επίσημα πλέον, με επιστολές τους 
στον κ. Σταθάκη, οι στρατηγικοί εταίροι των ΕΠΑ και ΕΔΑ στην 
Αττική και στη Θεσσαλία – Θεσσαλονίκη, δηλαδή η Shell και 
η ENI  αντίστοιχα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η πρόταση με 
την οποία προσήλθε η ελληνική πλευρά στις συνομιλίες με τα 
τεχνικά κλιμάκια και η οποία κρίνεται - προς ώρας τουλάχιστον 
- ανεπαρκής από τους εκπροσώπους των θεσμών, προβλέπει 
κατά βάση τα εξής: -Παραμονή της ΔΕΠΑ στην ΕΠΑ Αττικής και 
στην ΕΔΑ Αττικής με το σημερινό της ποσοστό. -Πλήρη απο-
χώρηση της ΔΕΠΑ από την ΕΠΑ Θεσσαλίας – Θεσσαλονίκης ή 
δραστική μείωση του ποσοστού της με αντίστοιχη αύξηση του 
ποσοστού της στην ΕΔΑ Θεσσαλίας – Θεσσαλονίκης. - Εγκατά-
λειψη της ιδέας για είσοδο της ΔΕΠΑ στη λιανική του αερίου ως 
αυτόνομη δραστηριότητα, παρά το γεγονός ότι έχει ήδη απο-
φασιστεί η αλλαγή καταστατικού και η επέκταση δραστηριό-
τητας  στη λιανική αερίου και ρεύματος. Πρέπει να σημειωθεί 
ότι το θέμα της συμμετοχής της ΔΕΠΑ στην αγορά δεν είναι η 
μοναδική εκκρεμότητα. Πέραν των υπόλοιπων θεμάτων που 
σχετίζονται με την ανάγκη δημιουργίας νέων αγορών στη λο-
γική ενός «target model για το αέριο», εκκρεμεί το θέμα που 
έχουν εγείρει Shell και ΕΝΙ για αποζημίωσή τους έπειτα από 

την κατάργηση του μονοπωλιακού δικαιώματος των ΕΠΑ 
δέκα και πλέον χρόνια πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία. 
Στην επιστολή της μάλιστα η Shell φέρεται να υποστηρίζει ότι 
η απώλεια του μονοπωλιακού δικαιώματος προμήθειας που 
κατείχε μέχρι το 2030 για την Αττική, αποτιμάται σε περίπου 
100 εκατ. ευρώ, ποσό που μοιράζεται βέβαια κατά 50 εκατ. 
στη Shell και κατά 50 εκατ. στη ΔΕΠΑ. Από την πλευρά τους 
πηγές του υπουργείου εμφανίζονται να αμφισβητούν τα στοι-
χεία της Shell, υποστηρίζοντας ότι δεν είναι καθόλου εύκολο 
να υπολογιστεί κατά πόσο υπάρχει θέμα αποζημίωσης (value 
gap) καθώς και πόσο είναι αυτό. Δεν είναι δε, καθόλου βεβαιο, 
σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ότι θα προκύψει τελικά value gap, 
εφόσον ληφθεί υπόψη το γεγονός ότι κατά το παρελθόν είχαν 
δοθεί δημόσιες χρηματοδοτήσεις για την ανάπτυξη δικτύων, 
για την επιδότηση αλλαγής καυστήρα κ.ό.κ. Επιπλέον το 2012, 
οι δύο εταιρείες Αττικής και Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας είχαν 
εισπράξει επιστροφή κεφαλαίου. Σε κάθε περίπτωση, οι ίδιες 
πηγές, αναφέρουν ότι εφόσον το ζήτημα παραπεμφθεί στη Δι-
αιτησία, τότε θα αξιολογηθεί μεταξύ άλλων και το κατά πόσον 
έχουν μέχρι σήμερα ικανοποιηθεί οι υποχρεώσεις που είχε η 
εταιρεία με βάση την αρχική σύμβαση με το Δημόσιο.

Όλο και πιο έντονη παρουσία αποκτά στην ελληνική αγορά η 
αμερικανική πετρελαϊκή  ExxonMobil, η οποία έχει εκδηλώσει 
ενδιαφέρον μαζί με τη γαλλική Total και τον όμιλο των Ελληνι-
κών Πετρελαίων για έρευνες στη θαλάσσια περιοχή στα νότια 
και δυτικά της Κρήτης. Σύμφωνα με το  energypress.gr  προ 
ημερών στο ενεργειακό συνέδριο που πραγματοποιήθηκε 
στην Αλεξανδρούπολη, είχε έρθει από το Χιούστον του Τέξας 
και παρακολούθησε τις εργασίες υψηλόβαθμο στέλεχος της 
αμερικανικής εταιρείας. Επίσης το ενδιαφέρον της Exxon και 
το joint venture που συστήθηκε για την Κρήτη σχολιάστηκε 
θετικά και από πολιτικούς παριστάμενους, όπως ο αμερικανός 
πρέσβης, που επίσης παρακολούθησε το συνέδριο. Ακόμη πιο 

μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια ακόμη πληροφορία που 
θέλει την αμερικανική εταιρεία να αναζητά γραφεία προκει-
μένου να αποκτήσει μόνιμη παρουσία στην Ελλάδα, ενόψει 
και του νέου διαγωνισμού για την Κρήτη. Προφανώς, όπως 
αναφέρουν πηγές της αγοράς, η αμερικανική εταιρεία θέλει 
να εγκαταστήσει στην Ελλάδα την ομάδα που θα χειριστεί την 
υπόθεση του διαγωνισμού για λογαριασμό της ExxonMobil 
αλλά και πιθανές νέες επενδύσεις στη χώρα μας ή σε γειτονι-
κές περιοχές. Στο σημείο αυτό να τονιστεί ότι η αμερικανική 
εταιρεία έχει δυναμική παρουσία στην ευρύτερη περιοχή της 
ανατολικής Μεσογείου, καθώς τον περασμένο Δεκέμβριο σε 
κοινοπραξία με την Qatar Petroleum κέρδισε στο νέο γύρο πα-

ραχωρήσεων της Κύπρου το οικόπεδο 10 που βρίσκεται στη 
νοτιοδυτική ΑΟΖ. Προ ημερών η κοινοπραξία ανακοίνωσε την 
προγραμματισμό της για τη διενέργεια 2 γεωτρήσεων στην 
Κύπρο το 2018.  Από τις μέχρι τώρα επαφές που έχουν γίνει 
στην Ελλάδα, οι συνομιλητές της αμερικανικής εταιρείας τονί-
ζουν ότι η ExxonMobil αντιμετωπίζει την ανατολική Μεσόγειο 
ως μια από τις πιο ελπιδοφόρες νέες περιοχές για την αγορά 
των υδρογονανθράκων ενώ καταλυτικό ρόλο για την εμπλο-
κή της στη χώρα μας έχει παίξει η ανακάλυψη του γιγαντιαίου 
κοιτάσματος Ζορ στην Αίγυπτο, η οποία άλλαξε τις προοπτικές 
για την ευρύτερη περιοχή.

Η κοινοπραξία του αγωγού ΤΑΡ πρόκειται να ξεκινήσει στους 
επόμενους 131 πρόσθετα έργα συνολικής αξίας 23 εκατ. ευρώ, 
όπως δήλωσε ο διευθυντής, Λούκα Σιεπάτι, σε συνέντευξή του 
στο αζέρικο πρακτορείο Trend. Σύμφωνα με το  energypress.
gr o ίδιος τόνισε ότι τα έργα θα ωφελήσουν την Ελλάδα, την 
Αλβανία και την Ιταλία. «Το σχέδιο θα συνεισφέρει στο ΑΕΠ 
των τριών χωρών μέσω της φορολογίας. Επιπλέον, ο ΤΑΡ θα 
ενισχύσει την οικονομική ανάπτυξη άμεσα και τη δημιουργία 
θέσεων εργασίας έμμεσα κατά μήκος της διαδρομής του, τόσο 

κατά τη διάρκεια των εργασιών, όσο και κατά τη διάρκεια της 
λειτουργίας του. Σήμερα, σχεδόν 6.000 εργάζονται για το έργο 
στην Ελλάδα, την Αλβανία και την Ιταλία», ανέφερε. Ο Σιεπάτι 
είπε επίσης ότι πολλές τοπικές επιχειρήσεις συνδέονται με το 
σχέδιο και ντόπιοι εργαζόμενοι απασχολούνται κατά την κα-
τασκευή. «Υπάρχουν πολλά φαινόμενα υπερχείλισης για τις 
τοπικές επιχειρήσεις, όπως στα ξενοδοχεία, στις μεταφορές, 
στην εστίαση κτλ», πρόσθεσε. Παράλληλα, «ο ΤΑΡ στηρίζει 
τις τοπικές κοινότητες με στρατηγικά έργα στα πλαίσια των 

κοινωνικών και περιβαλλοντικών επενδύσεών του. Συνολικά, 
θα επενδύσουμε πάνω από 55 εκατ. ευρώ στις κοινότητες κατά 
μήκος της διαδρομής», σχολίασε. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα, 
ο ΤΑΡ ανακοίνωσε επένδυση 9 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση και 
αναβάθμιση των δημοσίων οχημάτων στη Βόρεια Ελλάδα με 
92 νέα οχήματα, όπως ασθενοφόρα κτλ.

ΑΝΕΠΑΡΚΗ ΘΕΩΡΟΥΝ ΤΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΚΛΙΜΑΚΙΑ ΤΗΣ ΤΡΟιΚΑΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ 
ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΕΠΑ

ΑΠΟΚΤΑ ΕΔΡΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Η EXXoN MoBIL

Ο TAP ΞΕΚΙΝΑ 131 ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΕΙ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ
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ΕΝΑΣ ΝΟΜΠΕΛΙΣΤΑΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ ΑΠΟ ΤΑ ΧΑΝΙΑ: ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ 
Η ΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΜΕ  ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ ΣΤΟ ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΥΞΗΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑ 17,7% ΟΙ ΟΓΚΟΙ ΠΟΥ ΔΙΟΧΕΤΕΥΤΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ GAzPRoM ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η στροφή στην ηλιακή ενέργεια αποτελεί αναγκαιότητα για 
την αντιμετώπιση των προβλημάτων από την κλιματική με-
ταβολή. Αυτό επισημαίνει ο νομπελίστας Yuan T. Lee ο οποίος 
συμμετείχε στις εργασίες της 9ης Ολυμπιάδας Πνεύματος που 
πραγματοποιήθηκε στην Ορθόδοξο Ακαδημία Κρήτης στο 
Κολυμπάρι Χανίων.
Παράλληλα, προτείνει τη χρήση ηλιακής ενέργειας για την 
αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. 
Προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, ο κ. Lee τονίζει ότι πρέπει 
να εξαλειφθούν, επίσης, οι ανισότητες στον πλανήτη καθώς 
σήμερα ο πλούτος έχει συγκεντρωθεί σε λίγα χέρια. Σύμφωνα 
με το  energypress.gr  μιλώντας στα «Χανιώτικα Νέα» –με τη 
συμβολή του ομότιμου καθηγητή του Πολυτεχνείου Κρήτης, 
πρώην πρύτανη Γιάννη Φίλη- ο κ. Lee ο οποίος έλαβε το Βρα-
βείο Νόμπελ Χημείας το 1986 και έχει διατελέσει Πρόεδρος 
της Academia Sinica of της Ταϊβάν, είπε ότι, «πρωταρχικό και 
μέγιστο πρόβλημα της ανθρωπότητας που πολλοί άνθρωποι 
ακόμα δεν έχουν συνειδητοποιήσει, είναι η κλιματική μεταβο-
λή. Το 2015 συγκεντρώθηκαν όλα τα κράτη στο Παρίσι για 
να βρουν τρόπους και να συμφωνήσουν ώστε να αρχίσουν 
να περικόπτουν τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που ανε-
βάζουν την θερμοκρασία». Επίσης σημείωσε ότι από τον 20ο 
αιώνα έχουμε εισέλθει σε μια νέα περίοδο της γης, τη λεγόμε-
νη «ανθρωπόκενο» όπου «οι ίδιοι οι άνθρωποι επηρεάζουν 
τη φύση και τη γη, όχι τα φυσικά φαινόμενα που συνέβαιναν 
επί πολλά χρόνια».
«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ  ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ»
Ο ίδιος, εξέφρασε την αντίρρησή του στη «βιώσιμη ανάπτυ-
ξη» καθώς, όπως είπε, «η λέξη ανάπτυξη σημαίνει ήδη ότι 

συνεχίζουμε να καταστρέφουμε τη φύση, συνεχίζουμε να 
καταστρέφουμε το περιβάλλον μας, ενώ ήδη έχουμε φτάσει 
σε ένα επίπεδο υψηλής ανάπτυξης και δεν χρειαζόμαστε πε-
ρισσότερη».
Όπως σημείωσε ο κ. Lee, «από την εποχή της βιομηχανικής 
επανάστασης έχει ανέβει η μέση θερμοκρασία κατά 1,1 βαθμό 
Κελσίου», η συμφωνία το 2015 στο Παρίσι «ήταν να μην ξεπε-
ράσουμε τους 2 βαθμούς και μετά είπαν να μην ξεπεράσουμε 
και τον 1,5 βαθμό». Επίσης, από τις αναλύσεις της περιεκτικό-
τητας σε διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, έχει φάνει 
ότι «σήμερα έχουμε υπερβεί τα 400 μέρη στο εκατομμύριο». 
Δηλαδή, σε κάθε κυβικό μέτρο αέρα, έχουμε πάνω από 400 
κυβικά εκατοστά διοξειδίου του άνθρακα. Ο κ. Lee πρόσθε-
σε επίσης ότι «αν οι νέοι άνθρωποι σήμερα μας ρωτούσαν τι 
θα αντιμετωπίσουμε στο μέλλον, θα τους έλεγα ότι αυτό που 
έχουμε σήμερα είναι πολύ απομακρυσμένο από αυτό που θα 
ονομάζαμε ιδεώδες.
Θα έπρεπε η συγκέντρωση διοξειδίου του άνθρακα, να μείνει 
το πολύ στα 350 μέρη στο εκατομμύριο και όχι 400 που εί-
ναι σήμερα. Μέχρι το 2050 θα πρέπει να γίνουμε ουδέτεροι 
σε σχέση με τον άνθρακα. Δηλαδή, να μην εκπέμπουμε κα-
θόλου άνθρακα από το υπέδαφος στην ατμόσφαιρα. Και θα 
πρέπει από το 2050 και μετά να βρούμε και τεχνολογίες ώστε 
να μπορούμε να απομακρύνουμε το υπάρχον διοξείδιο του 
άνθρακα και να το θάβουμε πίσω στη γη. Δηλαδή από εκεί 
που το πήραμε, να το ξαναγυρίσουμε, αν θέλουμε να έχουμε 
ένα κλίμα και μια ζωή που θα είναι ανεκτή για τους απογό-
νους μας». Ακόμη, ο καθηγητής ανέφερε ότι «το πρόβλημα 
που αντιμετωπίζουμε είναι παγκόσμιο» καθώς «οι εκπομπές 

από την Αμερική ή την Κίνα πηγαίνουν οπουδήποτε» και «γι’ 
αυτό πρέπει να εργαστούμε όλοι μαζί, από κοινού. Αλλιώς το 
πρόβλημα δεν πρόκειται να επιλυθεί».
Η ΗΛΙΑΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Ο κ. Lee πρότεινε την λύση της ηλιακής ενέργειας λέγοντας:
«Εως τώρα η ανάπτυξη της κοινωνίας βασίστηκε σε δύο βα-
σικές αρχές: διαθέσιμη ενέργεια και διαθέσιμες εκπομπές και 
ρύπανση στην ατμόσφαιρα διαρκώς. Αυτό το δίπτυχο της 
ενέργειας και της ανεξέλεγκτης απελευθέρωσης ρύπων στην 
ατμόσφαιρα λόγω ενέργειας πρέπει να σταματήσει. Αλλιώς, 
δεν υπάρχει βιωσιμότητα σε τίποτα.
Η λύση του προβλήματος είναι η ηλιακή ενέργεια. Αυτό το 
ζήτημα από επιστημονικής πλευράς έχει ένα μειονέκτημα 
διότι δεν έχουμε ακόμη πολύ καλές μεθόδους αποθήκευσης 
της ενέργειας. Δηλαδή, δεν μπορούμε να αποθηκεύσουμε 
ηλιακή ενέργεια σε τεράστιες μπαταρίες και να την έχουμε επί 
μακρόν. Πρέπει λοιπόν τώρα η επιστήμη και η τεχνολογία να 
βρουν τρόπους καλύτερης αποθήκευσης αλλά οπωσδήποτε 
πρέπει αυτή τη στιγμή να αρχίσουμε να στρεφόμαστε σε πολύ 
μεγάλο βαθμό, σε ύψιστο βαθμό, στον ήλιο. Δεν υπάρχει άλλη 
λύση».
Καταλήγοντας υπογράμμισε ότι ο πλανήτης έχει «πάρα πολύ 
μεγάλο πληθυσμό ο οποίος καταναλώνει πάρα πολύ» και 
συμπλήρωσε ότι «ο στόχος των Ηνωμένων Εθνών για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη είναι να εξαφανίσουμε τη φτώχεια από τις 
φτωχές χώρες» αλλά για τον ίδιο ο στόχος είναι πρωτίστως να 
μην υπάρχουν υπερβολικά πλούσιοι «γιατί η μεγάλη ανισότη-
τα είναι που καταστρέφει το σύστημα».

Ένα ακόμα σημαντικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό του 
ΑΔΜΗΕ αποτελεί η επιτυχής μετάβαση στο νέο Σύστημα 
Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ) που ολοκληρώθηκε με απόλυτη 
επιτυχία την Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017. Σύμφωνα με το  
energypress.gr το νέο Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας είναι 
εξοπλισμένο με όλες τις απαραίτητες εφαρμογές που εξα-
σφαλίζουν την  αξιοπιστία της λειτουργίας του Συστήματος 
Μεταφοράς. Χρησιμοποιεί προηγμένο τεχνολογικά (state of 
the art) εξοπλισμό και λογισμικό και διαθέτει πλήρη εφεδρι-

κά συστήματα λειτουργίας Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (π.χ. 
για το σύστημα λειτουργίας του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου 
Ενέργειας υπάρχει πλήρες εφεδρικό σύστημα εγκατεστη-
μένο σε άλλο γεωγραφικό χώρο). Ενσωματώνει ακόμα 
πρόσθετες σύγχρονες εφαρμογές για τον έλεγχο και την  
εποπτεία του διασυνδεμένου συστήματος μεταφοράς και 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, υποστηρίζει την επικοι-
νωνία με τους υποσταθμούς του Συστήματος Μεταφοράς 
με τα σύγχρονα διεθνή πρωτόκολλα (IEC 60870-5-101 & 

104). Θα έχει δε μικρότερο κόστος συντήρησης από το προ-
ηγούμενο ΣΕΕ. Τέλος, η  αναβάθμιση του ΣΕΕ εξασφαλίζει 
την πλήρη συμβατότητα της λειτουργίας του Συστήματος 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας,  αφ’ ενός με το Εθνικό 
και Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο και αφ’ ετέρου με τις πο-
λιτικές του Ευρωπαϊκού Δικτύου Διαχειριστών Συστημάτων 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (European Network of 
Transmission System Operators for Electricity - ENTSO-E). 

Η κρατική ενεργειακή εταιρία της Ρωσίας Gazprom ανα-
κοίνωσε πως η διοχέτευση φυσικού αερίου στην Τουρκία 
αυξήθηκε κατά 22,8%.. Σύμφωνα με το  energypress.gr αύ-
ξηση κατά 17,7% σημείωσαν οι όγκοι φυσικού αερίου που 

διοχετεύτηκαν από την Gazprom στην Ελλάδα την περίοδο 
μεταξύ 1/1/2017 -15/9/2017, σε σχέση με την αντίστοιχη 
περσινή περίοδο. Όπως ανακοίνωσε η Gazprom, αυξήθηκε 
συνολικά η διοχέτευση φυσικού αερίου προς τη νότια και 

νοτιοανατολική Ευρώπη. Συγκεκριμένα, καταγράφονται 
αυξήσεις κατά 25,2% στην Ουγγαρία, κατά 34,6% στην 
Σερβία, κατά 22,8% στην Τουρκία και 10,4% στη Βουλγα-
ρία.
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Το ΑΠΕ-ΜΠΕ παρουσιάζει αναλυτικό ρεπορτάζ με 13 
ερωτήσεις απαντήσεις νομικών κύκλων και τραπεζι-
κών πηγών για τους πλειστηριασμούς. Σε αυτό ανα-
φέρεται ότι οι πλειστηριασμοί ακινήτων αφορούν τους 
στρατηγικούς κακοπληρωτές, αυτούς που διαθέτουν 
τα εισοδήματα και τα περιουσιακά στοιχεία που τους 
επιτρέπουν να αποπληρώσουν το δάνειο τους, αλλά 
συνειδητά επιλέγουν να μην το κάνουν, σε βάρος των 
τραπεζών και τελικά σε βάρος όσων πραγματικά αντι-
μετωπίζουν πρόβλημα» αναφέρουν νομικοί με γνώση 
της τραπεζικής πραγματικότητας.
Παράλληλα τονίζουν οι ίδιες πηγές «δεν υπάρχει ούτε 
ένας συνεργάσιμος δανειολήπτης που να μη βρήκε 
ανταπόκριση από τις τράπεζες».
Πρακτικά οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και 
με βάση την προεργασία που θα πρέπει να προηγηθεί 
δεν μπορούν να γίνουν πριν το τέλος Νοεμβρίου 2017, 
ενώ όλες οι δικαστικές εγγυήσεις που έχει ένας δανειο-
λήπτης διατηρούνται και βέβαια όσοι προστατεύονταν 
μέχρι σήμερα θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται.
Απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα που απασχολούν 
μεγάλο αριθμό δανειοληπτών γύρω από τους ηλε-
κτρονικούς πλειστηριασμούς και τους πλειστηρια-
σμούς γενικότερα δίνουν οι ιδιες πηγές νομικών με 
γνώση της τραπεζικής πραγματικότητας. Οι 13 ερωτή-
σεις-απαντήσεις έχουν ως εξής: 
1. Πότε γίνεται πλειστηριασμός.
Ο πλειστηριασμός εδώ και 150 χρόνια είναι η νόμιμη 
διαδικασία που προβλέπεται για την είσπραξη ενός 
χρέους όταν ο οφειλέτης δεν εξυπηρετεί οικειοθελώς 
τις υποχρεώσεις του. Πλειστηριασμό δεν κάνουν μό-
νον οι Τράπεζες ή το Δημόσιο, αλλά και οι ιδιώτες για 
να προστατεύσουν τα νόμιμα δικαιώματά τους. Είναι 
μια απόλυτα νόμιμη διαδικασία είσπραξης των απαιτή-
σεων, που όμως αποτελεί το έσχατο μέσο, και το χρη-
σιμοποιούν οι δανειστές μόνο όταν έχει αποκλειστεί 
κάθε περιθώριο να βρεθεί λύση, και αυτό συμβαίνει 
κατά κανόνα επειδή ο δανειολήπτης δεν είναι συνεργά-
σιμος. Διασφαλίζει το δανειστή, αλλά και τους συνεπείς 
δανειολήπτες.
 
2.Πώς εξασφαλίζεται ο οφειλέτης ότι είναι νόμιμη η 
διαδικασία του πλειστηριασμού;
Καταρχάς για να γίνει πλειστηριασμός θα πρέπει να 
υπάρχει βεβαιότητα ότι κάποιος οφείλει συγκεκριμένο 
ποσό και ότι αρνείται να ανταποκριθεί στις υποχρεώ-
σεις του. Ακριβώς για αυτό το λόγο ο νόμος προβλέπει 
συγκεκριμένες εγγυήσεις: Η Τράπεζα ή οι ιδιώτες, πριν 
κάνουν πλειστηριασμό, πρέπει να έχουν δικαστική 
απόφαση ή δικαστική διαταγή, που να δέχεται ότι ο 

οφειλέτης χρωστάει. Δεν μπορούν να κινηθούν αυθαί-
ρετα. Για να εκδοθεί αυτή η δικαστική απόφαση ή η 
δικαστική διαταγή έχει προηγουμένως λάβει έγκαιρα 
γνώση ο οφειλέτης ώστε να μπορεί να υπερασπίσει 
αποτελεσματικά τη θέση του. Δεν γίνεται ο πλειστηρι-
ασμός ξαφνικά. Συνήθως, πριν γίνει ο πλειστηριασμός 
περνάει ένας τουλάχιστον χρόνος, για να εκδοθεί η 
δικαστική απόφαση ή η διαταγή πληρωμής. Στο διά-
στημα αυτό ο οφειλέτης μπορεί να αποδείξει ότι δεν 
χρωστάει ή ότι χρωστάει λιγότερο, και αν το αποδείξει 
και τον δικαιώσει το δικαστήριο, τότε δεν κινδυνεύει 
από πλειστηριασμό. Αν όμως οφείλει, τότε στο διάστη-
μα αυτό μέχρι να εκδοθεί η απόφαση και να φτάσουμε 
στον πλειστηριασμό, έχει όλο το χρόνο στη διάθεσή 
του για να ζητήσει ρύθμιση των υποχρεώσεών του 
και να αποφύγει κάθε διαδικασία πλειστηριασμού. 
Επίσης, και σε όλη τη διάρκεια της αναγκαστικής εί-
σπραξης, δηλαδή από την ειδοποίηση, την κατάσχεση 
και τον πλειστηριασμό, πάλι μεσολαβεί ένα χρονικό 
διάστημα 8 τουλάχιστον μηνών. Δηλαδή με βάση το 
δικαστικό μας σύστημα και όλες τις εγγυήσεις που 
υπάρχουν, ένας οφειλέτης έχει πολύ χρόνο στη διάθε-
σή του (γύρω στο 1,5 έτος) για να επεξεργαστεί λύσεις. 
Μπορεί επίσης να ζητήσει από το δικαστήριο να ακυ-
ρωθεί η εκτέλεση εάν έχει γίνει κάποιο ουσιαστικό ή 
και τυπικό λάθος από το δανειστή. Η Ελλάδα διαθέτει 
ένα δικαστικό και νομοθετικό πλαίσιο που διασφαλί-
ζει πλήρως τους οφειλέτες. Μπορούμε να πούμε με 
βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση να γίνει 
πλειστηριασμός χωρίς προηγούμενη δικαστική κρίση 
που θα κρίνει ότι κάποιος οφείλει και θα επιτρέπει τον 
πλειστηριασμό. Πρέπει σε όλους να είναι σαφές ότι για 
να φτάσουμε στον πλειστηριασμό σημαίνει ότι έχουν 
εξαντληθεί όχι μόνο τα περιθώρια συζήτησης, αλλά 
και κάθε άλλης λύσης από το ίδιο το δικαστήριο. Όταν 
υπάρχει μία δικαστική απόφαση που λέει ότι κάποιος 
χρωστάει και πρέπει να πληρώσει δεν μπορούμε να 
την αγνοήσουμε.
 
3. Υπάρχει περίπτωση να αιφνιδιαστεί ένας οφειλέτης 
και να δει ξαφνικά ότι χάνει το σπίτι του στον πλειστη-
ριασμό;
Σε καμία περίπτωση. Όπως ήδη διευκρινίσαμε για να 
φτάσουμε στον πλειστηριασμό χρειαζόμαστε ή δικα-
στική διαταγή ή δικαστική απόφαση. Και πριν αυτές 
εκδοθούν ο οφειλέτης λαμβάνει γνώση. Εκτός από τη 
δικαστική διαδικασία έχει και η διαδικασία του πλει-
στηριασμού πολλά στάδια. Όπως είπαμε χρειάζεται 
κατά μέσο όρο περίπου 1,5 έτος κατ’ ελάχιστον για να 
φτάσουμε στη διενέργεια πλειστηριασμού. Εκτός από 

τη δικαστική διαδικασία, εδώ και 3 χρόνια οι τράπεζες 
πρέπει - πριν καν φτάσουν σε δικαστικές ενέργειες και 
καταγγελίες των δανείων - να ακολουθήσουν τη δια-
δικασία του Κώδικα Δεοντολογίας της Τράπεζας της 
Ελλάδος. Ο Κώδικας υποχρεώνει τις τράπεζες πριν κα-
ταγγείλουν το δάνειο και πριν προσφύγουν στα δικα-
στήρια για να εκδοθεί η δικαστική απόφαση ή διαταγή 
πληρωμής, να προσπαθήσουν να βρουν μία λύση σε 
συνεργασία με το δανειολήπτη. Και αυτή η διαδικασία 
θέλει ένα τουλάχιστον χρόνο. Δηλαδή από τη στιγμή 
που θα αποφασίσει η Τράπεζα να προχωρήσει σε πλει-
στηριασμό χρειάζεται συνολικά 2 έως 2,5 χρόνια. Τα 
2,5 αυτά χρόνια ο οφειλέτης ξέρει ότι έχει οφειλές και 
πρέπει να ανταποκριθεί και να τις ρυθμίσει. Σε καμία 
πάντως περίπτωση δεν αιφνιδιάζεται από τον πλειστη-
ριασμό.
 
4.Πλειστηριασμό κάνουν μόνο οι Τράπεζες;
Όχι όσοι είναι δανειστές κάνουν πλειστηριασμό: Και 
επιχειρηματίες, και ιδιοκτήτες που νοικιάζουν ένα σπί-
τι ή ένα μαγαζί σε κάποιον και έχουν να εισπράττουν 
χρωστούμενα ενοίκια από αυτόν, και ένας εργαζόμε-
νος που θέλει να εισπράξει τις δεδουλευμένες αποδοχές 
του ή την αποζημίωση από τον εργοδότη. Βέβαια κατά 
κανόνα πλειστηριασμούς κάνουν οι μεγάλοι δανειστές, 
όπως είναι το Δημόσιο, οι Ασφαλιστικοί Οργανισμοί, 
οι τράπεζες, γιατί συνήθως έναντι αυτών υπάρχουν 
υποχρεώσεις. Ο νόμος είναι γενικός και ισχύει για 
όλους. Δεν ξεχωρίζει μικρούς και μεγάλους δανειστές 
ή οφειλέτες.
 
5. Χρειαζόμαστε τον πλειστηριασμό;
Ναι τον χρειαζόμαστε, για όλους εκείνους που έχουν 
περιουσιακά στοιχεία, και δεν ανταποκρίνονται στις 
υποχρεώσεις τους. Γιατί όσοι ανταποκρίνονται, επιδι-
ώκουν να βρουν μια λύση με το δανειστή τους και να 
ρυθμίσουν τις οφειλές τους ανάλογα με τις οικονομικές 
τους δυνατότητες. Και βέβαια για να γίνει πλειστηρια-
σμός ο οφειλέτης θα πρέπει να διαθέτει κάποια περιου-
σιακά στοιχεία, ακίνητα, μετοχές ή μετρητά. Η λογική 
είναι ότι δεν μπορείς να χρωστάς, να μην ανταποκρί-
νεσαι στα χρέη σου και να διατηρείς τα περιουσιακά 
σου στοιχεία. Αυτό δημιουργεί κοινωνικές ανισότητες 
και είναι άδικο. Λ.χ. εάν κάποιος δεν έχει ιδιοκτησία 
και νοικιάζει ένα σπίτι για να μείνει, εάν δεν πληρώσει 
3-4 ενοίκια κινδυνεύει με έξωση. Δεν γίνεται κάποιος 
να έχει αποκτήσει στέγη με δανεικά και να λέει ότι δεν 
πληρώνει. Είναι θέμα κοινωνικής ισότητας. 

Συνέχεια στη σελ 10. 
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Συνέχεια από τη σελ 9.
 
6. Γιατί ειδικά τα τελευταία χρόνια είμαστε τόσο αρνητικοί με 
τους πλειστηριασμούς;
Από το 2008 και μέχρι τέλη του 2014 ο νόμος δεν επέτρεπε τον 
πλειστηριασμό για ορισμένα χρέη (λ.χ. μέχρι 200.000 ευρώ 
και μάλιστα ανεξάρτητα εάν επρόκειτο για νοικοκυριά (νόμος 
Κατσέλη) ή επιχειρήσεις Και αυτό έγινε για να προστατευθούν 
όσοι είχαν ανάγκη, πραγματική ανάγκη. Παράλληλα, όμως, 
κανένας νόμος δεν είπε ότι δεν θα πληρώνουν, έστω με ρυθ-
μίσεις οι οφειλέτες. Η λογική του νόμου για την απαγόρευση 
του πλειστηριασμού δεν ήταν προφανώς να χαριστούν τα 
χρέη (γιατί αυτό δεν γίνεται, χωρίς να επιβαρύνουμε όλους 
τους συνεπείς δανειολήπτες, ή φορολογούμενους) η λογική 
του νόμου ήταν να δοθεί μία χρονική άνεση και ανάσα στους 
δανειολήπτες, ώστε να μπορέσουν προστατευμένοι να κατα-
λήξουν σε μια ρύθμιση. Από ό,τι φαίνεται, όμως, αυτός ο σκο-
πός του νόμου παρερμηνεύθηκε. Οι δανειολήπτες πίστεψαν ότι 
δεν θα πληρώσουν τα χρέη τους. Και αυτό είναι λάθος. Σε κάθε 
περίπτωση οποιαδήποτε οριζόντια, γενικευμένη και χωρίς 
κριτήρια περικοπή του τραπεζικού χρέους του ιδιωτικού τομέα 
(δηλαδή των τραπεζικών δανείων σε επιχειρήσεις και νοικοκυ-
ριά), ακόμα και σε περιόδους οικονομικής κρίσης:
• οδηγεί σε ανακατανομή του εισοδήματος εις βάρος εκείνων 
που δεν έχουν δανειστεί ή αποπληρώνουν τις υποχρεώσεις 
τους κανονικά,
• νοθεύει τον υγιή ανταγωνισμό, και
• υπονομεύει τα συναλλακτικά ήθη.
Τελικά, το βάρος αυτής της πολιτικής θα το επωμιστούν εκ 
νέου, υπό τις τρέχουσες συνθήκες, οι συνεπείς Έλληνες φορο-
λογούμενοι.
 
7. Τί αλλάζει με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό.
Όσοι προστατεύονταν μέχρι σήμερα θα εξακολουθήσουν 
να προστατεύονται. Το μόνο που αλλάζει είναι ο τρόπος που 
πραγματοποιείται ο πλειστηριασμός. Αντί να πηγαίνει ο συμ-
βολαιογράφος στο Ειρηνοδικείο, όλη η διαδικασία θα γίνεται 
ηλεκτρονικά, με ένα τρόπο δίκαιο και αδιάβλητο. Παντού 
γίνεται αυτό στην Ευρώπη.. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός 
αποτελεί τη μετάβαση στην ηλεκτρονική εποχή. Εξάλλου είναι 
δυνατό (το επιτρέπει ρητά ο νόμος) ο δανειστής τελικά να επι-
λέξει το φυσικό πλειστηριασμό.
 
8. Περιορίζονται και θίγονται τα δικαιώματα του δανειολήπτη 
με τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό;
Καθόλου. Όλες οι δικαστικές εγγυήσεις που έχει ένας δανειολή-
πτης διατηρούνται. Η διαδικασία πριν τον πλειστηριασμό είναι 
η ίδια. Πάλι χρειάζεται δικαστική απόφαση, ή δικαστική διατα-
γή, που θα βεβαιώνει την ύπαρξη και το ύψος του χρέους, πάλι 
ο οφειλέτης ενημερώνεται, πάλι πριν τις δικαστικές ενέργειες 
και την καταγγελία του δανείου ακολουθείται από την τράπεζα 
ο κώδικας δεοντολογίας, ώστε να δούμε εάν ο δανειολήπτης 

είναι ή δεν είναι συνεργάσιμος και θέλει να κάνει κάποια ρύθ-
μιση, που θα ανταποκρίνεται στις πραγματικές οικονομικές του 
δυνατότητες. Σε αυτό το στάδιο αυτό που εξετάζεται κυρίως 
είναι αν πρόκειται για ένα δανειολήπτη που πράγματι βρέθηκε 
σε δυσκολία λόγω της κρίσης, της μείωσης του μισθού και του 
εισοδήματός του. Δεν υπάρχει ούτε ένας συνεργάσιμος δανειο-
λήπτης που να μη βρήκε ανταπόκριση.
 
9. Ο φυσικός πλειστηριασμός όμως μέχρι τώρα γινόταν μία 
φορά την εβδομάδα, ενώ ο ηλεκτρονικός θα γίνεται τρεις. 
Δεν επιταχύνεται έτσι η διαδικασία; δεν αυξάνει ο αριθμός των 
πλειστηριασμών;
Πράγματι με τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού 
ο αριθμός των πλειστηριασμών που θα διεξάγονται πιθανότα-
τα να αυξηθεί. Πρέπει, παρόλα αυτά να διευκρινιστούν τα εξής: 
Όπως ήδη τονίστηκε πριν φτάσουμε στον πλειστηριασμό, 
ηλεκτρονικό ή φυσικό, προηγούνται η διαδικασία του κώδικα 
δεοντολογίας και η δικαστική διαδικασία και εκεί κρίνεται εάν 
τελικά υπάρχει απαίτηση και πρέπει να κινηθεί η αναγκαστική 
διαδικασία είσπραξης. Ο πλειστηριασμός με βάση το νόμο δεν 
μπορεί να γίνει νωρίτερα των 7 μηνών από την κατάσχεση. 
Αυτό σημαίνει ότι για τον καθένα δανειολήπτη ξεχωριστά, 
δεν ενδιαφέρει αν θα γίνονται ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 
τρεις φορές την εβδομάδα. Η κατοχύρωση του δανειολήπτη 
είναι ο νόμος που δεν επιτρέπει να γίνει πλειστηριασμός πριν 
περάσουν 7 μήνες από την κατάσχεση. Εξάλλου πρέπει να είναι 
γνωστό ότι ακόμη και την ίδια τη μέρα του πλειστηριασμού ο 
δανειολήπτης έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει την υποχρέ-
ωσή του και να αποτρέψει τον πλειστηριασμό. Σε ορισμένες 
μάλιστα περιπτώσεις μπορεί να αποφύγει έως την ύστατη 
στιγμή τον πλειστηριασμό με την κατάλληλη ρύθμιση. Ο πλει-
στηριασμός είτε είναι φυσικός, είτε είναι ηλεκτρονικός αποτελεί 
την ύστατη λύση.
 
10. Πότε θα γίνουν οι πρώτοι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί;
Ο νόμος για τον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό άρχισε να ισχύει 
τυπικά την 1η Σεπτεμβρίου 2017 και θα αφορά κατά κύριο 
λόγο όσες διαδικασίες ξεκινήσουν με κατάσχεση μετά την 
ημερομηνία αυτή. Και πάλι, όμως, διευκρινίζεται ότι ο δανει-
στής μπορεί να επιλέξει από την αρχή τη διαδικασία και να 
γνωστοποιήσει στο δανειολήπτη ότι επιλέγει τον ηλεκτρονικό 
έναντι του φυσικού πλειστηριασμού. Ο νόμος επιτρέπει ρητά 
όμως να γίνουν ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και για παλιές 
διαδικασίες, δηλαδή για κατασχέσεις που είχαν γίνει πριν την 
1η Σεπτεμβρίου του 2017. Αλλά και πάλι ο οφειλέτης θα λά-
βει επίσημη ειδοποίηση από τις τράπεζες. Πρακτικά οι πρώτοι 
ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και με βάση την προεργασία που 
θα πρέπει να προηγηθεί δεν μπορούν να γίνουν πριν το τέλος 
Νοεμβρίου 2017.
 
11. Είναι επιτακτική η ανάγκη αντιμετώπισης των κόκκινων 
δανείων;

Μέχρι την έναρξη της κρίσης η είσπραξη των δανείων σε κα-
θυστέρηση και η αξιοποίηση της υποθήκης και της προσημεί-
ωσης που είχαν οι τράπεζες σε εξασφάλιση των δανείων τους 
γινόταν ομαλά και ουδέποτε απασχόλησε η διενέργεια πλει-
στηριασμών, γιατί πάντα υπήρχαν οι εγγυήσεις που υπάρχουν 
και σήμερα, ότι δηλαδή για να φτάσουμε στον πλειστηριασμό, 
ο οφειλέτης ήταν συστηματικά ασυνεπής και πάντα υπήρχε η 
ασφάλεια της δικαστικής κρίσης. Μετά την έναρξη της κρίσης, 
τα πολλά και μακρόχρονα προγράμματα προστασίας του 
νόμου δεν έδωσαν ανακούφιση μόνο σε πράγματι αδύναμες 
ομάδες πολιτών (που πάντα τους προστατεύουν τα ίδια τα 
δικαστήρια), αλλά έδωσε και άλλοθι μη εξυπηρέτησης σε ομά-
δες πολιτών και επιχειρήσεων, που ενώ μπορούσαν έστω με 
κάποια ρύθμιση να εξυπηρετήσουν το δανεισμό τους, αδιαφό-
ρησαν παντελώς. Για όλους αυτούς τους λόγους ο όγκος των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων έχει κυριολεκτικά πνίξει την 
οικονομία. Όσο δεν εξυπηρετούνται τα δάνεια τόσο δεν μπορεί 
να δοθεί νέα ρευστότητα σε συνεπείς πολίτες και επιχειρήσεις, 
που παρά την κρίση με προσωπικές τους θυσίες εξυπηρετούν 
τα χρέη τους. Είναι λοιπόν ζήτημα κοινωνικής ισορροπίας και 
δικαιοσύνης η είσπραξη των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
 
12. Τι ισχύει για την πρώτη κατοικία;
Από το 2010 ισχύει ο ν. 3869 (γνωστός και ως νόμος Κατσέλη), 
που δίνει τη δυνατότητα σε πολίτες, που δεν μπορούν να εξυ-
πηρετήσουν το στεγαστικό τους ιδίως δάνειο, να ζητήσουν την 
προστασία της κύριας κατοικίας τους από το Δικαστήριο. Και 
πάλι ο δανειολήπτης δεν απαλλάσσεται, ούτε και προστατεύε-
ται ένα πολυτελές ακίνητο. Απλώς, το δικαστήριο παρεμβαίνει 
και δίνει ένα χρονοδιάγραμμα πληρωμής του στεγαστικού δα-
νείου, που ανταποκρίνεται στις οικονομικές δυνατότητες, αλλά 
και στην εν γένει κατάσταση του δανειολήπτη, όπως επίσης και 
στην αξία του ακινήτου. Πολλές φορές τα δικαστήρια απορ-
ρίπτουν τις σχετικές αιτήσεις γιατί διαβλέπουν ότι ο οφειλέτης 
ενώ μπορεί δεν εξυπηρετεί το δανεισμό του. Βλέπουμε λοιπόν 
ότι ακόμη και με το νόμο αυτό δεν προστατεύονται όσοι μπο-
ρούν αλλά δεν πληρώνουν αλλά πράγματι οι ευπαθείς ομάδες.
 
13.Ποιες είναι οι προτεραιότητες που έχουν θέσει οι τράπεζες;
Οι Τράπεζες δεν έχουν κανένα λόγο να στραφούν κατά των 
αδύναμων δανειοληπτών, ούτε και έχουν ως στόχο τα μικρής 
αξίας ακίνητα, που έχουν μεγάλη σημασία για τους πολίτες, 
αλλά περιορισμένη οικονομική αξία για τις ίδιες. Μάλιστα 
όλη την περίοδο της κρίσης στάθηκαν δίπλα στους συνεπείς 
δανειολήπτες. Ο πρωταρχικός τους στόχος είναι οι λεγόμενοι 
στρατηγικοί κακοπληρωτές, αυτοί που έχουν και συνειδητά 
δεν αποπληρώνουν τις δόσεις των δανείων τους, σε βάρος 
όσων έχουν πραγματικά ανάγκη , ή πολίτες που αποφεύγουν 
συστηματικά τη ρύθμιση ενώ χρησιμοποιούν ακίνητα πολυτε-
λείας σε ακριβές περιοχές.

13 ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥΣ  ΑΠΟ ΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ 
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Στις 24 και 25 Οκτωβρίου θα γίνει η δεύτερη δημοπρασία ιδι-
όκτητων ακινήτων της τράπεζας. Οι τιμές εκκίνησης κυμαίνο-
νται από €11.000 έως €1.050.000. Δυνατότητα χρηματοδότη-
σης των αγορών με προνομιακούς όρους από την τράπεζα. Η 
διαδικασία. Αναλυτικά γράφει το  euro2day.gr  ότι στη δεύτερη 
ηλεκτρονική δημοπρασία για την πώληση ιδιόκτητων ακινή-
των της, προχωρά η Τράπεζα Πειραιώς, σύμφωνα με σχετική 
ανακοίνωση. Η δημοπρασία θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 
25 Οκτωβρίου 2017 μέσω του properties4sale.gr, του ειδι-
κού διαδικτυακού της ιστότοπου. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη 
δημοπρασία ιδιόκτητων ακινήτων της Τράπεζας πραγματο-
ποιήθηκε στις 27 και 28 Ιουνίου 2017 και σημείωσε ιδιαίτερη 
επιτυχία, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Μέσω της νέας δημο-
πρασίας θα διατεθούν 57 ακίνητα από όλη την Ελλάδα. 
Συγκεκριμένα, θα διατεθούν διαμερίσματα, μονοκατοικίες, 
γραφεία, καταστήματα, οικόπεδα και κτίρια σε Αττική, Θεσσα-
λονίκη, παραθεριστικές περιοχές, νησιά κ.α. Οι τιμές εκκίνησης 
των ακινήτων κυμαίνονται από €11.000 έως €1.050.000 ενώ 
υπάρχει και δυνατότητα άμεσης αγοράς (buy now). Ταυτό-
χρονα υπάρχει δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς 
του/των ακινήτων από την Τράπεζα με ευνοϊκούς όρους. Οι 
ηλεκτρονικές δημοπρασίες ακινήτων αποτελούν μια καινοτό-
μο και ιδιαίτερα επιτυχημένη διεθνώς διαδικασία η οποία έχει 
αποδειχθεί πως συμβάλλει σημαντικά στην ενίσχυση της κινη-
τικότητας στην αγορά ακινήτων, στον εξορθολογισμό και την 

σταθεροποίηση των τιμών, στην διαφάνεια και την απεμπλο-
κή από γραφειοκρατικές διαδικασίες. Επίσης, ενθαρρύνει την 
προσέλκυση επενδυτών από το εσωτερικό και το εξωτερικό.  
Για την Τράπεζα η διαδικασία αυτή μπορεί να απελευθερώ-
νει ρευστότητα που θα διοχετεύεται στην χρηματοδότηση 
της οικονομίας ενώ ταυτόχρονα διευκολύνει την αξιοποίηση 
των ακινήτων που έχει στην ιδιοκτησία της και τα οποία πα-
ραμένοντας αναξιοποίητα, σταδιακά απαξιώνονται. Επιπλέον, 
η δυνατότητα χρηματοδότησης της αγοράς του ακινήτου, 
υποστηρίζει την επιτυχία της διαδικασίας και ενισχύει την 
κινητικότητα στην αγορά.  Μέσω του properties4sale.gr της 
Τράπεζας Πειραιώς, οι ενδιαφερόμενοι αγοραστές και επενδυ-
τές έχουν πρόσβαση σε πλήρες πληροφοριακό υλικό σχετικά 
με τα ιδιόκτητα ακίνητα που προωθούνται προς πώληση και 
μπορούν να αναζητήσουν εύκολα κατοικίες και επαγγελμα-
τικούς χώρους με βάση τις επιλογές και τις προτιμήσεις τους. 
Η δημοπρασία είναι ανοικτή προς όλους και η διαδικασία 
απλή για τους ενδιαφερόμενους: 

• Αναζήτηση στο site ακινήτων που ταιριάζουν στις ανάγκες 
τους με πρόσβαση στο πληροφοριακό υλικό που παρέχεται 
(φωτογραφίες, κάτοψη, βεβαίωση μηχανικού, άδεια οικοδο-
μής κ.α).
• Εγγραφή στο site για περαιτέρω πληροφόρηση σχετικά με τις 
«ανοικτές ημέρες» επίσκεψης του ακινήτου, την επικοινωνία 

με την ομάδα διαχείρισης του site και τη συμμετοχή στη δη-
μοπρασία.
• Αγορά ακινήτου στην τιμή «Άμεσης Αγοράς» που αναγρά-
φεται στο site ή συμμετοχή στη δημοπρασία στις 24 και 25 
Οκτωβρίου 2017.
• Η online δημοπρασία θα πραγματοποιείται στη σελίδα του 
κάθε ακινήτου στο properties4sale.gr. 

-Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αιτηθούν τη συμμετο-
χή τους στη δημοπρασία του ακινήτου που τους ενδιαφέρει.
-Η πρώτη προσφορά στη δημοπρασία θα πρέπει να ξεπερνά 
την «Τιμή εκκίνησης» και στην συνέχεια οι ενδιαφερόμενοι 
αγοραστές θα μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά την 
εξέλιξη των προσφορών και να υποβάλουν τις δικές τους 
αντι-προσφορές έως τη λήξη της δημοπρασίας.
-Η λήξη της δημοπρασίας ενδέχεται να παραταθεί για τα ακί-
νητα για τα οποία θα ληφθούν προσφορές τα τελευταία λεπτά 
ώστε να δοθεί η ευκαιρία σε όλους τους ενδιαφερόμενους να 
ανταποκριθούν.

Το properties4sale.gr είναι ανοικτό σε συνεργασία με μεσιτικά 
γραφεία, όπως περιγράφεται στο site. Σύμφωνα με τον προ-
γραμματισμό επόμενη δημοπρασία θα πραγματοποι-
ηθεί το Δεκέμβριο 2017, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ενιαία κριτήρια βιωσιμότητας, ανάλογα με τον κλάδο, θα ακο-
λουθήσουν οι τράπεζες για όσους χρωστούν 20.000-50.000 
ευρώ. Η PwC πήρε εντολή από τις τράπεζες να παραδώσει 
πρόταση εντός 10 ημερών. Πώς θα τρέξει η διαδικασία. Η 
Α. Παπαϊωάννου γράφει στο  euro2day.gr  αναλυτικά ότι  
η PricewaterhouseCoopers ανέλαβε κατόπιν εντολής των 
τραπεζών να καταρτίσει την πρόταση πάνω στην οποία θα 
βασίζεται η μελέτη βιωσιμότητας που πρέπει να πραγματο-
ποιήσουν οι επιχειρήσεις με συνολικές οφειλές (σ.σ. προς την 
εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία και τις τράπεζες) από 20.000 
έως 50.000 ευρώ, προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν 
στην εξωδικαστική ρύθμιση. Ασφαλείς πληροφορίες αναφέ-
ρουν ότι η πρόταση της PwC θα προβλέπει η μελέτη βιωσιμό-
τητας για τη συγκεκριμένη κατηγορία -στην πλειοψηφία τους 
πολύ μικρές επιχειρήσεις- να γίνεται fast track και ανά κλάδο 
δραστηριότητας (σ.σ. εστίαση, εμπόριο κ.λπ.) και με βασικό 
κριτήριο τα κέρδη μετά από φόρους, τόκους και αποσβέσεις. 
Το θέμα συζητήθηκε την προηγούμενη Παρασκευή στη συ-
νάντηση της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών με τα τεχνικά 
κλιμάκια των δανειστών, στα οποία τα διοικητικά τραπεζικά 
στελέχη παρουσίασαν τα επόμενα βήματα, με στόχο να αρθεί 
το αδιέξοδο που είχε δημιουργηθεί εξαιτίας της επιμονής των 
δανειστών να κάνουν μελέτη βιωσιμότητας και όσες επιχειρή-
σεις χρωστούν από 20.000 έως 50.000 ευρώ. Η πρωτοβουλία 

των τραπεζών σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, να δοθεί λύση μέσω της 
πρότασης που θα ετοιμάσει η PwC, πάρθηκε προκειμένου, 
όπως υποστηρίζουν οι διοικήσεις των πιστωτικών ιδρυμά-
των, να μην τιναχθεί στον αέρα ο εξωδικαστικός, προκύψουν 
νέες απαιτήσεις και καθυστερήσεις, τη στιγμή που οι επόπτες 
εντός και εκτός συνόρων πιέζουν για μείωση των κόκκινων 
δανείων. Η πρόταση της PwC -που λειτουργεί ως σύμβουλος 
των τραπεζών για τα θέματα του εξωδικαστικού- αναμένεται, 
σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, να είναι έτοιμη εντός του επόμενου 
δεκαημέρου. Εν συνεχεία οι τράπεζες σε συνεργασία με τις αρ-
μόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας θα την αποστεί-
λουν στους θεσμούς, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες 
διαπραγματεύσεις και να επιτευχθεί συμφωνία. «Όλη η 
διαδικασία εκτιμούμε ότι θα διαρκέσει τουλάχιστον δύο μήνες, 
μέχρι δηλαδή να τα βρούμε με τους δανειστές και να πάρουμε 
την έγκρισή τους», αναφέρει στέλεχος τράπεζας. Υπό τα νέα 
αυτά δεδομένα, η καθυστέρηση εκτιμάται ότι θα δημιουργή-
σει περαιτέρω πρόβλημα στις επιχειρήσεις που χρωστούν από 
20.000 έως και 50.000 ευρώ, καθώς για το επόμενο δίμηνο θα 
βρίσκονται στον αέρα και δεν θα μπορούν να ενταχθούν στη 
ρύθμιση χρεών του εξωδικαστικού μηχανισμού. «Αυτό είναι 
ένα σοβαρό πρόβλημα, μιας και η πλειοψηφία των εν λόγω 
επιχειρήσεων, δεδομένου του πολύ μικρού μεγέθους τους, θα 

βρεθεί αντιμέτωπη με πρόβλημα επιβίωσης», αναφέρουν οι 
ίδιες πηγές.
-Μεγάλη πίεση από τους δανειστές. Τραπεζικά στελέ-
χη που χειρίζονται το θέμα του εξωδικαστικού μηχανισμού 
αναφέρουν στο Euro2day.gr ότι οι πιέσεις των δανειστών 
τόσο προς το οικονομικό επιτελείο όσο και προς το τραπεζικό 
σύστημα για την εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας και για τις 
πολύ μικρές επιχειρήσεις ήταν ασφυκτικές. Κι αυτό διότι όπως 
εκτιμούν (σ.σ. οι δανειστές), η εφαρμογή πλήρως αυτοματο-
ποιημένης διαδικασίας για χρέη από 20.000 έως 50.000 ευρώ, 
χωρίς μελέτη βιωσιμότητας -όπως προβλέπει ο νόμος στη 
σημερινή του μορφή- θα δώσει τη δυνατότητα να μπουν στη 
ρύθμιση του εξωδικαστικού όλοι, βιώσιμοι και μη. «Υπο-
στηρίζουν ότι ο εξωδικαστικός θα γίνει σαν τον νόμο Κατσέ-
λη, δηλαδή θα μπουν και όσοι διαθέτουν περιουσία και δεν 
πληρώνουν κατά συνείδηση», αναφέρουν τραπεζικές πηγές. 
Εξ ου και, όπως έγραψε το Euro2day.gr, αποφασίστηκε ήδη 
στις περιπτώσεις οφειλετών με χρέη από 20.000 έως 50.000 
ευρώ που διαθέτουν ακίνητη περιουσία να μη γίνεται κού-
ρεμα οφειλής, αλλά μόνο ρύθμιση σε δόσεις.

ΠΟΥΛΑ 57 ΑΚΙΝΗΤΑ ΜΕ E-ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ Η ΤΡΑΠΕζΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ: FAST TRACK ΜΕΛΕΤΕΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ «ΜΙΚΡΟΥΣ»
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Τις εκκρεμείς υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και του Κώδικα 
Βιβλίων και Στοιχείων που θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα 
από τους ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων 
προσδιορίζει εγκύκλιος του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. 
Πρόκειται για υποθέσεις οι οποίες προτεραιοποιούνται ανάλογα 
με την χρήση που αφορούν και την φορολογική παράβαση. Το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι έτσι, όπως προβλέπεται στην εγκύκλιο, οι 
χρήσεις του 2001 και μετά θα ελέγχονται κατά προτεραιότητα 
με βάση το κριτήριο της μη υποβολής δήλωσης φορολογίας 
εισοδήματος. Για υποθέσεις απο το 2006 και μετά κριτήριο θα 
είναι η ύπαρξη συμπληρωματικών στοιχείων στην υπόθεση. 
Σημειώνεται ότι στην κατηγορία αυτή ανήκει ένα μεγάλο μέρος 
από τις υποθέσεις που περιλαμβάνονται στις λίστες φοροδιαφυ-
γής οι οποίες και θα ελεγχθούν κατά προτεραιότητα με βάση τις 
οδηγίες που δίνονται στην εγκύκλιο. Για χρήσεις από το 2011 
έως και το 2013 κριτήριο για έλεγχο κατά προτεραιότητα είναι 
η αποφυγή της παρέλευσης της προθεσμίας πενταετούς παρα-
γραφής. Αναλυτικά στην εγκύκλιο διευκρινίζονται μεταξύ άλλων 
τα ακόλουθα: «από τις εκκρεμείς υποθέσεις που ελέγχονται κατά 
προτεραιότητα σύμφωνα με τα ανωτέρω, οι Προϊστάμενοι 
των Ελεγκτικών Υπηρεσιών προτεραιοποιούν και προβαίνουν 

στην έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρων 
και προστίμων, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 
28 του ν.4174/2013, ως κάτωθι: (α) για ελεγχόμενες χρήσεις 
2001 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθ. 84 του 
ν.2238/1994 (μη υποβολή δήλωσης στη φορολογία εισοδήμα-
τος), (β) για ελεγχόμενες χρήσεις 2006 και μετά, με βάση τις δια-
τάξεις της παρ. 4 του άρθ. 84 και της περ. α’ της παρ. 2 του άρθ. 
68 του ν.2238/1994 (συμπληρωματικά στοιχεία), (γ) για ελεγχό-
μενες χρήσεις 2008 και μετά, με βάση τις διατάξεις της παρ. 3 του 
άρθ. 36 του ν.4174/2013 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 
11 του άρθ. 72 του ίδιου νόμου (σε περίπτωση φοροδιαφυγής), 
(δ) για ελεγχόμενες χρήσεις 2011, 2012 και 2013, με βάση τις δια-
τάξεις της παρ. 1 του άρθ. 84 του ν.2238/1994 και για φορολογι-
κά έτη 2014 και επόμενα με βάση τις διατάξεις της παρ. 1 του άρ-
θρου 36 του ν.4174/2013 (πενταετής παραγραφή). Ως εκκρεμείς 
υποθέσεις ελέγχου νοούνται οι προτεραιοποιημένες υποθέσεις, 
για τις οποίες δεν έχουν εκδοθεί οριστικές πράξεις διορθωτικού 
προσδιορισμού φόρων και προστίμων μέχρι τη δημοσίευση 
της παρούσας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.» Στο μεταξύ 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η απόφαση της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων για την προτεραιοποίηση των ελέγχων στις 

εκκρεμείς φορολογικές υποθέσεις δεν οδηγεί στην παραγραφή 
υποθέσεων αλλά στηρίζεται στην απόφαση του Συμβουλίου 
της Επικρατείας που προβλέπει τον χρόνο παραγραφής των 
υποθέσεων. Αυτό σημειώνουν κύκλοι της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) αναφορικά με την απόφαση της 
Αρχής με την οποία δίνονται οδηγίες στον ελεγκτικό μηχανισμό 
και περιγράφονται τα κριτήρια με βάση τα οποία θα επιλέγονται 
οι υποθέσεις που έχουν προτεραιότητα στους ελέγχους. Μια από 
τις κατηγορίες αυτών των υποθέσεων είναι αυτές που αφορούν 
χρήσεις από το 2005 και πριν. Στην απόφαση σημειώνεται ότι θα 
ελέγχονται κατά προτεραιότητα υποθέσεις του 2005 και προη-
γούμενων ετών υπό την προϋπόθεση ότι δεν έχουν υποβληθεί 
για αυτές φορολογικές δηλώσεις. Γεγονός που σημαίνει, ότι οι 
υποθέσεις των ετών αυτών για τις οποίες έχουν υποβληθεί φο-
ρολογικές δηλώσεις δεν περιλαμβάνονται στις προτεραιότητες 
του ελεγκτικού μηχανισμού. Σημειώνεται ότι η απόφαση του Δι-
οικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή για τα κριτήρια προτεραιοπο-
οίησης των ελέγχων πρόκειται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως, ενώ αμέσως μετά αναμένεται να εκδοθεί και 
σχετική εγκύκλιος για περαιτέρω διευκρινίσεις για τους ελέγχους 
των υποθέσεων αυτών.

«Τα ταμειακά διαθέσιμα των δήμων ανήκουν στους πολί-
τες των τοπικών μας κοινωνιών» τονίζει, σε ανακοίνωση, ο 
πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), 
Γιώργος Πατούλης, με αφορμή σχετικό έγγραφο του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους για τη «Μεταφορά διαθεσίμων των 
Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στις ομάδες Λογαριασμών 
Νο 250-Κοινού Κεφαλαίου του Ν. 2469/97 και του Νο 260-Τα-
μειακής Διαχείρισης στην Τράπεζα της Ελλάδος». Σύμφωνα με 

το ΑΠΕ-ΜΠΕ γι’ αυτόν τον λόγο συγκαλείται, εκτάκτως, την Τε-
τάρτη 20 Σεπτεμβρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ για 
να απαντήσει στην ενεργοποίηση «εκ νέου της απαράδεκτης 
Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του 2015, με την οποία η 
κεντρική κυβέρνηση υποχρέωνε τους δήμους να καταθέτουν 
τα ταμειακά τους διαθέσιμα στην Τράπεζα της Ελλάδος». Και 
τότε η ΚΕΔΕ με απόφαση τόσο του Διοικητικού Συμβουλίου 
της, όσο και έκτακτων Γενικών Συνελεύσεων δημάρχων και 

τακτικών συνεδρίων της, είχε εκφράσει την αντίθεσή της στο 
περιεχόμενο της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, υπερα-
σπιζόμενη την οικονομική ανεξαρτησία και αυτοτέλεια της 
Αυτοδιοίκησης και είχε καλέσει τους δημάρχους να μην κατα-
θέσουν τα χρήματα των δήμων τους στην Τράπεζα της Ελλά-
δος. «Όπως το 2015, έτσι και τώρα, θα μας βρουν απέναντι» 
επισημαίνει ο κ. Πατούλης.

Στα 276 εκατ. ευρώ περιορίστηκε το πρωτογενές πλεόνα-
σμα του κρατικού προϋπολογισμού σε ταμειακή βάση στο 
οκτάμηνο Ιανουαρίου - Αυγούστου έναντι 2,4 δισ. ευρώ την 
αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. ΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα 
με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος την περίοδο Ιανουα-
ρίου-Αυγούστου 2017 το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής 
διοίκησης παρουσίασε έλλειμμα 1,499 δισ. ευρώ, έναντι ελ-

λείμματος 1,933 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2016. 
Κατά την περίοδο αυτή, τα έσοδα του τακτικού προϋπολογι-
σμού διαμορφώθηκαν σε 29,040 δισ. ευρώ, από 29,934 δισ. 
ευρώ πέρυσι. Επίσης στα έσοδα περιλαμβάνονται περίπου 2 
δισ. ευρώ που αφορούν μεταφορά από το ΤΧΣ (έσοδα Εθνικής 
Τράπεζας της Ελλάδος από την πώληση της Finansbank) για 
την αποπληρωμή δανείου προς τον ΕΜΣ. Όσον αφορά τις δα-

πάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες περιλαμβά-
νονται και δαπάνες ύψους περίπου 1.214 δισ. ευρώ που αφο-
ρούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών έναντι 1,573 
δισ. ευρώ πέρυσι, διαμορφώθηκαν σε 32,810 δισ. ευρώ, από 
32,283 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου 2016.

Στο 0,6% διαμορφώθηκε ο ετήσιος πληθωρισμός στη Ελλάδα 
τον Αύγουστο του 2017, σε σχέση με 0,9% τον Ιούλιο σύμφωνα 
με στοιχεία που δημοσιεύει σήμερα η Eurostat. Ένα χρόνο πριν 
το αντίστοιχο ποσοστό ήταν 0,4%.Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι συ-
νολικά, στην ευρωζώνη ο ετήσιος πληθωρισμός τον Αύγουστο 
ήταν 1,5% από 1,3% τον Ιούλιο και 0,2% ένα χρόνο πριν. Σε επί-

πεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός ήταν 1,7% 
τον Αύγουστο, σε σχέση με 1,5% τον Ιούλιο και 0,3% ένα χρόνο 
πριν. Οι χαμηλότεροι ετήσιοι ρυθμοί πληθωρισμού παρατηρή-
θηκαν τον Αύγουστο στην Ιρλανδία (0,4%), την Κύπρο (0,5%), 
και την Ελλάδα και τη Ρουμανία (0,6% και στις δύο). Τα υψηλότε-
ρα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στη Λιθουανία (4,6%), στην 

Εσθονία (4,2%) και στη Λετονία (3,2%). Σε σύγκριση με το Ιούλιο 
του 2017, ο ετήσιος πληθωρισμός αυξήθηκε σε 20 κράτη-μέλη, 
παρέμεινε σταθερός σε πέντε και μειώθηκε σε τρία. 

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΚΡΕΜΕΙΣ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΑΜΕΙΑΚΩΝ 
ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΔΗΜΩΝ ΣΤΗΝ ΤΤΕ

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 276 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ Ο ΚΡΑΤΙΚΟΣ 
ΠΡΟϋΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΤΕ

EuRoSTAT : ΣΤΟ 0,6% ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ Ο ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟ
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Την επισκόπηση και αξιολόγηση των Διοικητικών Συμβουλίων 
και των επιτροπών ΔΣ των ελληνικών συστημικών τραπεζών 
(Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος και 
Τράπεζα Πειραιώς), ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε το Ταμείο 
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ το ΤΧΣ σημείωσε, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση 
του, σημαντική πρόοδο το 2016 προς την κατεύθυνση της 
ενίσχυσης της διακυβέρνησης των ελληνικών συστημικών 
τραπεζών διεξάγοντας την αξιολόγηση των Διοικητικών τους 
Συμβουλίων. Ως αποτέλεσμα του παραπάνω γεγονότος, οι 
τράπεζες βελτίωσαν αξιοσημείωτα την διακυβέρνησή τους, 
καθώς κατόρθωσαν να προσελκύσουν νέα εξαιρετικά έμπειρα 
και ικανά μέλη στα Διοικητικά τους Συμβούλια και να υλοποι-
ήσουν σε μεγάλο βαθμό τις προτάσεις του ΤΧΣ αναφορικά με 
τη βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης. Η αξιολόγηση του 
2017 στοχεύει να διασφαλίσει ότι οι τράπεζες, οι οποίες αντι-

μετωπίζουν ένα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον και υψηλό 
επίπεδο Μη-Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ), διοικούνται 
σύμφωνα με τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και εντός των 
κατευθύνσεων των εποπτικών αρχών. Μέσω της εν λόγω 
αξιολόγησης, το ΤΧΣ παρέχει συγκεκριμένες προτάσεις για τη 
βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των τραπεζών, εστιά-
ζοντας στα Διοικητικά Συμβούλια και στις Επιτροπές Ελέγχου 
και Διαχείρισης Κινδύνων αυτών, καθιερώνοντας παράλληλα 
μία κουλτούρα αξιολόγησης και πειθαρχίας σε τακτική βάση, 
αναφέρει το ΤΧΣ. Σύμφωνα με την αξιολόγηση του 2017, τα 
αποτελέσματα της οποίας έχουν κοινοποιηθεί στις τράπεζες, 
σημειώθηκε σημαντική βελτίωση στη σύνθεση, τις δεξιότητες 
και τη θεματική εστίαση των Διοικητικών Συμβουλίων των 
τραπεζών. Επιπρόσθετες ενέργειες απαιτούνται για την ενίσχυ-
ση της κουλτούρας διαχείρισης κινδύνων και του συστήματος 
εσωτερικού ελέγχου, προκειμένου να προωθηθεί περαιτέρω ο 

οργανωτικός μετασχηματισμός. Με την ολοκλήρωση της επι-
σκόπησης και των προτεινόμενων δράσεων, το ΤΧΣ προωθεί 
την περαιτέρω βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης των 
μεγαλύτερων ελληνικών τραπεζών και διασφαλίζει ότι το πα-
ρόν δυσμενές οικονομικό περιβάλλον και το ζήτημα των ΜΕΔ 
θα αντιμετωπιστούν αποτελεσματικότερα από τον ελληνικό 
τραπεζικό κλάδο. Το Ταμείο ολοκλήρωσε την επισκόπηση του 
2017 με την υποστήριξη της εταιρείας Promontory Financial 
GroupLLC, μέλος του ομίλου IBM, η οποία είναι μια κορυφαία 
διεθνής συμβουλευτική εταιρεία για θέματα στρατηγικής, δια-
χείρισης κινδύνων και κανονιστικής συμμόρφωσης. Το έργο 
χρηματοδοτήθηκε από το ΤΧΣ και την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
μέσω του Ταμείου Τεχνικής Συνεργασίας Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης 
για την χρηματοδότηση έργων διεθνών χρηματοοικονομικών 
ιδρυμάτων στην Ελλάδα.

Όλο και περισσότερες χώρες μέλη του Διεθνούς Νομισματικού 
Ταμείου (ΔΝΤ) συμφωνούν ότι η διαφθορά είναι ένα σοβαρό 
μακροοικονομικό πρόβλημα σε πολλές χώρες, δήλωσε η 
διευθύντρια του θεσμού και ζήτησε να υπάρξει μια καλύτερη 
ποσοτικοποίηση του προβλήματος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Είναι αλήθεια πως η συστηματική διαφθορά θέτει σε κίνδυνο 
την ικανότητα των κρατών να δημιουργούν ανάπτυξη και να 

βγάζουν τον πληθυσμό από τη φτώχεια», δήλωσε η Κριστίν 
Λαγκάρντ στη διάρκεια ομιλίας της στο Brookings Institute 
στην Ουάσινγκτον. «Είναι μια διαβρωτική δύναμη που βλάπτει 
τη ζωτικότητα των επιχειρήσεων και φρενάρει τις οικονομικές 
δυνατότητες», πρόσθεσε. Μόνο οι δωροδοκίες που γίνονται 
κάθε χρόνο στον πλανήτη ανέρχονται σε 1,5 έως 2 τρισεκα-
τομμύρια δολάρια, δηλαδή φθάνουν περίπου στο 2% του 

παγκόσμιου ΑΕΠ. Οι 189 χώρες μέλη του ΔΝΤ θα μπορούσαν 
να ωφεληθούν από μια καλύτερη εκτίμηση των οικονομικών 
επιπτώσεων της διαφθοράς. «Για να γίνει κάτι τέτοιο είναι απα-
ραίτητες νέες μεθοδολογίες για να ποσοτικοποιήσουμε καλύτε-
ρα και να αναλύσουμε το πρόβλημα», πρόσθεσε η Λαγκάρντ.

Τη χρηματοδότηση των εργασιών αποκατάστασης του διατηρη-
τέου κτιρίου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, με το ποσό 
των 794.584 ευρώ από εθνικούς πόρους του ΠΔΕ, υπέγραψε ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρί-
τσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για διώροφο νεοκλασι-
κό κτίριο, στη συμβολή των οδών Φιλελλήνων και Ξενοφώντος, 
αξιόλογο αντιπροσωπευτικό δείγμα της αρχιτεκτονικής της επο-
χής στην Αθήνα, το οποίο έχει χαρακτηριστεί ιστορικό διατηρητέο 
μνημείο ήδη από το 1991. Η αποκατάσταση του κτιρίου περιλαμ-
βάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την στατική ενίσχυση του, 
την αισθητική ανάπλαση της πρόσοψης, της εσωτερικής τοιχοποι-

ίας και των πατωμάτων καθώς και την επιδιόρθωση της στέγης, 
ώστε το κτίριο να καταστεί εκ νέου λειτουργικό χωρίς να χάσει 
την ιστορικότητά του. Μετά το πέρας των εργασιών, το κτίριο θα 
λειτουργήσει ως έδρα του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας.
-Δήλωση του προέδρου του Οικονομικού Επιμελητηρίου Κ. 
Κόλλια. Ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, 
Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε: «Η σημερινή ημέρα είναι πολύ 
σημαντική για το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ο φορέας 
μας αποκτά το δικό του σπίτι, καθώς μπαίνουν τα θεμέλια για να 
γίνει πράξη ένα όραμα δεκαετιών. Η ολοκλήρωση των εργασιών 
στο συγκεκριμένο κτίριο θα σημάνει μια νέα εποχή για το ΟΕΕ, κα-

θώς, πέραν της στέγασης των κεντρικών υπηρεσιών του, στόχος 
μας είναι να αναπτύξουμε ένα πλέγμα ολοκληρωμένων παροχών 
προς τα μέλη μας, ώστε να διευκολύνονται στο μέγιστο δυνατό 
βαθμό στην καθημερινότητά τους. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον 
αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας, Αλέξη Χαρίτση, που ενέκρινε 
το κονδύλι, ώστε να αρχίσουν άμεσα οι εργασίες ανακατασκευ-
ής του κτιρίου, τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, 
Τρύφωνα Αλεξιάδη, που υπέγραψε την απόφαση για την 50ετή 
παραχώρηση του κληροδοτήματος και την υφυπουργό Οικονο-
μικών, Κατερίνα Παπανάτσιου, για την πολύτιμη βοήθειά της».

Την κενή θέση του προέδρου του Αρείου Πάγου κάλυψε σήμερα 
το υπουργικό συμβούλιο, καθώς επέλεξε τον αρεοπαγίτη Βασί-
λειο Πέππα, ενώ προέβη και στην τοποθέτηση πέντε αντιπροέ-
δρων του Αρείου Πάγου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμέ-
να, στον βαθμό του αντιπροέδρου προήχθησαν οι αρεοπαγίτες, 
Μαρία Γαλάνη, Γεώργιος Λέκκας, Αγγελική Αλειφεροπούλου, 
Πηνελόπη Ζωντανού και Μαρία Χυτήρογλου. Όσον αφορά τον 
νέο πρόεδρο του Αρείου Πάγου, είναι 65 ετών, άγαμος, κατάγε-
ται από την Πάρο και διορίστηκε στο δικαστικό Σώμα τον Αύγου-
στο του 1979. Θεωρείται έμπειρος και καλός δικαστικός, με πολύ 

καλή γνώση της νομικής επιστήμης και διατηρεί καλές σχέσεις με 
τους συναδέλφους του, οι οποίοι εκτιμούν θετικά την επιλογή του 
για τη συγκεκριμένη θέση.
Υπενθυμίζεται, ότι στην πρόσφατη Διάσκεψη των Προέδρων της 
Βουλής πρώτος σε ψήφους είχε καταταγεί ο αντιπρόεδρος Δημή-
τρης Κράνης με δεύτερο τον κ. Πέππα.
«Διαχρονικό, επιτακτικό αίτημα των συμπολιτών μας και της 
πολιτείας είναι η αποτελεσματική λειτουργία της δικαιοσύνης 
με όσα πολλά μπορούν να εννοηθούν με τις λίγες αυτές λέξεις. 
Θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούμε 

στο αίτημα αυτό. Οι δικαστικοί λειτουργοί όλων των βαθμίδων 
επιτελούν το καθήκον τους με αίσθημα ευθύνης, θα τους συμπα-
ρασταθούμε και θα ενισχύσουμε κάθε προσπάθειά τους, προκει-
μένου να ανταποκριθούν στην προσδοκία για αποτελεσματική 
δικαιοσύνη» δήλωσε ο κ. Πέππας μετά την επιλογή του για τη 
θέση του νέου προέδρου του Αρείου Πάγου.

ΤΟ ΤΧΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΕ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΣ  ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΔΣ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕζΩΝ 

ΔΝΤ: ΝΑ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΘΕΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΗΣ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ

ΜΕ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Ο Β. ΠΕΠΠΑΣ ΝΕΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ
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Ένας ενιαίος φορέας διαχείρισης του Θερμαϊκού Κόλπου, ο 
οποίος θα ενοποιήσει όλους τους φορείς, που είχαν σχετική 
αρμοδιότητα και θα συντονίσει το έργο τους, πρόκειται να 
συσταθεί πριν το τέλος του έτους, όπως γνωστοποίησε ο αν. 
υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος, 
μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού Μακε-
δονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 fm». «Ο 
Θερμαϊκός Κόλπος ήταν θύμα του άναρχου μοντέλου ανάπτυ-
ξης και της αποσπασματικής ανάγνωσης της πολιτικής, που 
είχαν τόσα χρόνια η Θεσσαλονίκη και η χώρα» παρατήρησε 
ο κ. Φάμελλος και διευκρίνισε: «Στο επόμενο νομοσχέδιο του 
υπουργείου Περιβάλλοντος για τους φορείς διαχείρισης πε-
ριβάλλοντος συστήνεται φορέας διαχείρισης του Θερμαϊκού 

Κόλπου, ο οποίος θα ενοποιήσει όλους τους φορείς που έχουν 
αρμοδιότητα στην περιοχή και θα συντονίσει τις δράσεις όλων, 
γιατί θα πρέπει να ομολογήσουμε ότι, είτε η Περιφέρεια, είτε οι 
δήμοι, είτε το λιμάνι, είτε το Λιμενικό, είτε η ΕΥΑΘ, είτε ο φο-
ρέας του Δέλτα Αξιού, το Εθνικό Κέντρο βιοτόπων, το Κέντρο 
Θαλάσσιων ερευνών κ.λπ. όλοι πρέπει να συντονιστούν μέσα 
σε μία ομπρέλα, σε ένα μεγάλο τραπέζι». Στόχος της πρωτο-
βουλίας, όπως εξήγησε ο αν. υπουργός, είναι ο νέος φορέας 
μπορεί να προλαμβάνει τα κατά καιρούς φαινόμενα ρύπανσης 
ή εξάρσεων της ερυθράς παλίρροιας ή του πλαγκτόν. «Το εί-
χαμε συζητήσει αρκετά στην πόλη και ήταν κάτι που χρειαζό-
μασταν, μόνο που δε θα είναι μόνο κυβερνητική προσπάθεια. 
Θέλουμε να υπάρξει μία τοπική συμφωνία για τον Θερμαϊκό. 

Να είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι, ο καθένας στον βαθμό της 
αρμοδιότητάς του. Εμείς θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τους 
πόρους και τη διοίκηση του φορέα, όμως θα πρέπει ταυτό-
χρονα όλοι να παρακολουθούν τη λειτουργία όλων μας. Δε 
θα μειώσουμε επ΄ ουδενί και σε τίποτα καμία αρμοδιότητα 
αποκεντρωμένου τοπικού φορέα, αντίθετα θα τις ενισχύσουμε 
σε ένα κοινό διοικητικό συμβούλιο» σημείωσε ο κ. Φάμελλος, 
ο οποίος πρόκειται να κάνει τη σχετική ανακοίνωση για τον 
φορέα σε εκδήλωση για την «1η Αναθεώρηση των Σχεδίων 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 
Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας (EL10)».

 «Το κλείσιμο του master plan για την αποκατάσταση της 
Κορώνειας αναμένεται να υπογραφεί σε λίγες μέρες, γλυ-
τώνοντας ουσιαστικά τη χώρα μας από ένα μεγάλο πρό-
στιμο από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο» ανακοίνωσε από τη 
Θεσσαλονίκη ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος, σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ. Προσερχόμενος σε ημερίδα, στο ΤΕΕ/Τμήμα Κεντρι-
κής Μακεδονίας, με θέμα την «1η Αναθεώρηση Σχεδίου 
Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατι-
κού Διαμερίσματος Κεντρικής Μακεδονίας», ο κ. Φάμελλος 
αναφέρθηκε στην αποκατάσταση της λίμνης, τονίζοντας 
ότι ολοκληρώνεται και κλείνει σε λίγες μέρες ο φάκελος του 
master plan. «Βρήκαμε ένα έργο στη μέση που αφορούσε 

τα βαθέα ενδιαιτήματα και την εκβάθυνση ουσιαστικά της 
λίμνης σε ένα σημείο της και το έργο αυτό καλύφθηκε με 
ένα εκατομμύριο ευρώ από το πρόγραμμα δημοσίων επεν-
δύσεων» είπε χαρακτηριστικά ο υπουργός. Μιλώντας για 
τη διαβούλευση που αφορά την αναθεώρηση του σχεδίου 
διαχείρισης του υδατικού διαμερίσματος της Κεντρικής 
Μακεδονίας, τόνισε ότι η καθυστέρηση που σημειώθηκε 
και προσεγγίζει τα 6 χρόνια, είχε οδηγήσει την Ευρωπαϊκή 
Ενωση να θέσει ως αιρεσιμότητα το συγκεκριμένο σχέδιο 
για τους ευρωπαϊκούς πόρους.  «Ουσιαστικά», εξήγησε, «η 
θεσμική κατοχύρωση των σχεδίων στο τέλος Δεκεμβρίου 
για όλη την Ελλάδα, απελευθερώνει τους ευρωπαϊκούς πό-
ρους για υγρά απόβλητα, αποχετεύσεις, ύδρευση και άρ-

δευση για όλο το ΕΣΠΑ».  Για τον ενιαίο φορέα διαχείρισης 
του Θερμαϊκού Κόλπου που θα συσταθεί πριν από το τέλος 
του έτους και γνωστοποίησε νωρίτερα στον ραδιοφωνικό 
σταθμό του Αθηναϊκού - Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδή-
σεων «Πρακτορείο 104,9 FM», ξεκαθάρισε ότι τον συντονι-
σμό θα έχει το Υπουργείο Περιβάλλοντος. «Η Θεσσαλονίκη 
θα έχει τη δυνατότητα να συζητήσει για τον φορέα του 
Θερμαϊκού το επόμενο δίμηνο, όταν παράλληλα θα αναρ-
τηθεί για διαβούλευση το νομοσχέδιο. Η δε διαφορά του 
νομοσχεδίου αυτού, είναι ότι για πρώτη φορά η προστασία 
του περιβάλλοντος θα μπει στον κρατικό προϋπολογισμό» 
κατέληξε ο κ. Φάμελλος.

Υπερέβησαν τους 260.000 οι επισκέπτες της 82ης ΔΕΘ, η 
οποία ολοκληρώθηκε. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η διορ-
γανώτρια εταιρεία, ΔΕΘ-Helexpo AE, ανανεώνει το «ραντε-
βού» της με εκθέτες και επισκέπτες για τον Σεπτέμβριο του 
2018, οπότε τιμώμενη χώρα της διοργάνωσης θα είναι οι 
ΗΠΑ, με σύνθημα «Το έθνος της καινοτομίας». Ειδικότερα, 
263.724 άτομα, έναντι 210.081 πέρυσι, πέρασαν τις πύλες 
της έκθεσης από τις 9 έως τις 17 Σεπτεμβρίου και επισκέ-
φθηκαν τη μεγαλύτερη ΔΕΘ της τελευταίας δεκαετίας. Η 
τεράστια προσέλευση επισκεπτών συνδυάστηκε με τους 
1.500 εκθέτες και τη μεγάλη επιτυχία της συμμετοχής της 
Κίνας, η οποία, με 167 εκθεσιακές συμμετοχές και με επί-
σημη αποστολή με περισσότερα από 400 μέλη, έθεσε νέα 

δεδομένα για τον θεσμό της τιμώμενης χώρας, σύμφωνα 
με τους διοργανωτές. Η «αυλαία» της 82ης ΔΕΘ έπεσε με 
συναυλία του Σάκη Ρουβά, που ήταν αφιερωμένη στον 
Σύλλογο «Όραμα Ελπίδας» και τους Εθελοντές Δότες Μυ-
ελού των Οστών, η οποία συγκέντρωσε χιλιάδες κόσμο 
κάθε ηλικίας καταγράφοντας ρεκόρ προσέλευσης. «Ο 
έντονος επιχειρηματικός χαρακτήρας και η ενίσχυση της 
διεθνοποίησης αποτέλεσαν κυρίαρχα στοιχεία της «προ-
σωπικότητας» της 82ης ΔΕΘ. Οι επιμέρους ενότητες της 
έκθεσης κάλυψαν ένα ευρύ πεδίο ενδιαφερόντων, από 
την εκπαίδευση, την αυτοκίνηση, την ενέργεια, μέχρι την 
ομορφιά, τη γαστρονομία και το e-gaming με πολλές δρά-
σεις και εκδηλώσεις» υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση των 

διοργανωτών
-Α. Τζιτζικώστας. «Η ΔΕΘ είναι αναμφίβολα από τους 
βασικότερους θεσμούς για την εξωστρέφεια της περιοχής 
μας» τόνισε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη συνεδρίαση του 
Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας, ο περι-
φερειάρχης Απόστολος Τζιτζικώστας, ο οποίος με αφορμή 
την ολοκλήρωση της 82ης ΔΕΘ συνεχάρη τον πρόεδρο, 
τον διευθύνοντα σύμβουλο και τους εργαζόμενους στη 
ΔΕΘ για τη φετινή διοργάνωση. «Ήταν η πιο επιτυχημένη 
έκθεση της τελευταίας δεκαετίας τουλάχιστον και αυτό 
προκύπτει από τον αριθμό των επισκεπτών και τα οικονο-
μικά» σημείωσε ο κ. Τζιτζικώστας. 

Έγιναν αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις στη Χαλκιδική, δήλωσε 
στο Περιφερειακό Συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας, ο αντι-
περιφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Γιώργος, απαντώντας 
σε επερώτηση της παράταξης της «Λαϊκής Συσπείρωσης». 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Γιώργος αναφέρθηκε σε συ-
γκεκριμένα έργα, διευκρίνισε ότι οι καθαρισμοί των ρεμάτων 
και η αποκομιδή των φερτών υλικών βοηθούν στην αντι-
πλημμυρική προστασία, γνωστοποίησε ότι προχώρησαν και 

εντάχθηκαν στο ΕΣΠΑ έργα στους δήμους Νέας Προποντίδας 
και Πολυγύρου και πρόσθεσε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη μελέτες 
οριοθέτησης ποταμών της περιοχής.

ΥΠΕΝ:  ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 2017 ΕΝΙΑΙΟ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΡΜΑιΚΟΥ ΚΟΛΠΟΥ

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΤΟ MASTER PLAN ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΡΩΝΕΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 263.000 ΑΤΟΜΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΑΝ ΤΗΝ 82Η ΔΕΘ

ΣΥζΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ 
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Ενισχύονται οι προθέσεις προσλήψεων των εργοδοτών στην 
Ελλάδα, σύμφωνα με την έρευνα προοπτικών απασχόλησης της 
ManpowerGroup για το δ’ τρίμηνο 2017.  Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει 
ότι σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι 
συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +15% και 
πρόκειται για τις ισχυρότερες που έχουν αναφερθεί τα τελευταία 
εννέα χρόνια. Οι προθέσεις προσλήψεων ενισχύονται κατά 4 
ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμη-
νο και κατά 9 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του περασμένου έτους. Οι εργοδότες και στους εννέα 
τομείς οικονομικής δραστηριότητας προβλέπουν αύξηση του 
αριθμού των ατόμων που απασχολούν κατά την περίοδο Οκτω-
βρίου-Δεκεμβρίου. Οι εργοδότες του τομέα χρηματοοικονομι-
κών, ασφαλειών, ακίνητης περιουσίας και παροχής υπηρεσιών 
προς επιχειρήσεις αναμένουν την ισχυρότερη αγορά εργασίας, 
καταγράφοντας συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης 
του +21%. Παράλληλα στον τομέα γεωργίας, οι εργοδότες 
καταγράφουν αισιόδοξα σχέδια προσλήψεων με προοπτικές της 
τάξης του +20%, ενώ οι προοπτικές για τον τομέα μεταφορών 
και επικοινωνιών είναι της τάξης του +18%. Ευνοϊκές προοπτι-
κές προσλήψεων διαφαίνονται επίσης στον τομέα ηλεκτρισμού, 
φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και στον τομέα κατασκευ-
ών, με προοπτικές της τάξης του +17% και +16% αντίστοιχα, 
ενώ οι εργοδότες του τομέα δημόσιο και κοινωνικές υπηρεσίες 
καταγράφουν προοπτικές της τάξης του +15%. Παράλληλα, 
οι πιο επιφυλακτικές προοπτικές (+6%), καταγράφονται στον 
τομέα τουρισμού. Σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, οι 
προοπτικές βελτιώνονται σε πέντε από τους εννέα τομείς οικονο-
μικής δραστηριότητας. Οι εργοδότες του τομέα των κατασκευών 
καταγράφουν αξιόλογη αύξηση της τάξης των 12 ποσοστιαίων 
μονάδων, ενώ οι προοπτικές είναι κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες 
ισχυρότερες τόσο για τον τομέα Ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου 
και ύδρευσης όσο και τον τομέα μεταφορών και επικοινωνιών. 
Ωστόσο, οι προοπτικές προσλήψεων αποδυναμώνονται για τρεις 
τομείς, και ειδικότερα κατά τρεις ποσοστιαίες μονάδες για τον το-
μέα χρηματοοικονομικών, ασφαλειών, ακίνητης περιουσίας και 
παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις. Οι προθέσεις προσλήψε-
ων βελτιώνονται και για τους εννέα τομείς οικονομικής δραστη-
ριότητας σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Από-

τομες αυξήσεις, κατά 21 ποσοστιαίες μονάδες, καταγράφονται 
τόσο για τον τομέα κατασκευών όσο και τον τομέα ηλεκτρισμού, 
φυσικού αερίου και ύδρευσης. Παράλληλα, οι εργοδότες του 
τομέα μεταφορών και επικοινωνιών καταγράφουν βελτίωση 
10 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ οι προοπτικές εμφανίζονται 
ενισχυμένες κατά 9 και 8 ποσοστιαίες μονάδες για τον τομέα 
βιομηχανίας/παραγωγής και τον τομέα δημόσιο και κοινωνικές 
υπηρεσίες. Ο αριθμός των απασχολουμένων αναμένεται να 
αυξηθεί και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά 
το δ’ τρίμηνο του 2017. Οι εργοδότες των μεσαίων επιχειρήσε-
ων καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων, με 
συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +26% ενώ 
και οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων προβλέπουν μια 
δραστήρια αγορά εργασίας, καταγράφοντας προοπτικές της 
τάξης του +24%. Παράλληλα, οι εργοδότες των μικρών επιχει-
ρήσεων προβλέπουν σταθερή δραστηριότητα προσλήψεων με 
προοπτικές της τάξης του +12%, ενώ οι προοπτικές για τις πολύ 
μικρές επιχειρήσεις ανέρχονται σε +8%. Σε σύγκριση με το προ-
ηγούμενο τρίμηνο, οι εργοδότες των μεσαίων επιχειρήσεων κα-
ταγράφουν σημαντική βελτίωση 9 ποσοστιαίων μονάδων, ενώ 
οι προοπτικές ισχυροποιούνται κατά 3 και 2 ποσοστιαίες μονάδες 
για τους εργοδότες των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων 
αντίστοιχα. Τέλος, οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων 
δεν καταγράφουν κάποια αλλαγή. Οι προοπτικές προσλήψεων 
βελτιώνονται επίσης σε τρεις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού 
σε σύγκριση με το τελευταίο τρίμηνο του 2016, ειδικότερα κατά 
20 ποσοστιαίες μονάδες σε ό,τι αφορά τους εργοδότες των με-
σαίων επιχειρήσεων. Παράλληλα, οι προοπτικές είναι κατά 10 
και 8 ποσοστιαίες μονάδες ισχυρότερες για τους εργοδότες των 
πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων, αντίστοιχα, αλλά οι ερ-
γοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων καταγράφουν μείωση της 
τάξης των 3 ποσοστιαίων μονάδων. Περισσότεροι από 59.000 
εργοδότες σε 43 χώρες και επικράτειες συμμετείχαν στην έρευνα 
της ManpowerGroup για τη σφυγμομέτρηση της αναμενόμενης 
δραστηριότητας στην αγορά εργασίας κατά το δ’ τρίμηνο του 
2017. Όλοι οι συμμετέχοντες απάντησαν στην εξής ερώτηση: 
«Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η μεταβολή στο συνολικό αριθμό 
των ατόμων που απασχολούνται στον οργανισμό σας, στην 
περιοχή ευθύνης σας, κατά τους τρεις επόμενους μήνες, μέχρι και 

το τέλος Δεκεμβρίου του 2017, σε σχέση με το τρέχον τρίμηνο;» 
Οι προβλέψεις για το δ’ τρίμηνο είναι κυρίως θετικές, με τους ερ-
γοδότες σε 42 από τις 43 χώρες και επικράτειες να προσδοκούν 
σε μικρότερη ή μεγαλύτερη αύξηση του αριθμού των ατόμων 
που απασχολούν, κατά το προσεχές τρίμηνο. Μόνο οι εργοδότες 
στην Ελβετία προβλέπουν αμετάβλητο ρυθμό προσλήψεων το δ’ 
τρίμηνο. Συνεπώς, για πρώτη φορά από το β’ τρίμηνο του 2008 
και την επακόλουθη παγκόσμια ύφεση, δεν υπάρχουν αρνητικές 
συνολικές προοπτικές απασχόλησης σε καμία από τις 43 χώρες 
και επικράτειες της έρευνας. Οι πιο αισιόδοξες συνολικές προοπτι-
κές απασχόλησης καταγράφονται στην Ιαπωνία, την Ταϊβάν, την 
Κόστα Ρίκα, την Ινδία και την Ουγγαρία. Τα πιο αποδυναμωμένα 
σχέδια προσλήψεων δ’ τριμήνου καταγράφονται στην Ελβετία, 
τη Βραζιλία και τη Δημοκρατία της Τσεχίας. Οι εργοδότες σε όλες 
τις 10 χώρες της Βόρειας και Νότιας Αμερικής αναμένουν αύξηση 
του αριθμού των ατόμων που απασχολούν κατά το δ’ τρίμηνο 
του 2017. Οι εργοδότες στην Κόστα Ρίκα και τις Ηνωμένες Πολι-
τείες καταγράφουν τα ισχυρότερα σχέδια προσλήψεων τετάρτου 
τριμήνου. Το πλέον απαισιόδοξο κλίμα προσλήψεων αναμένεται 
στη Βραζιλία όπου οι εργοδότες καταγράφουν υποτονικά, αλλά 
θετικά, σχέδια προσλήψεων για δεύτερο συνεχές τρίμηνο μετά 
από περισσότερα από δύο χρόνια αρνητικών προβλέψεων. 
Προβλέπεται αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων σε 
κάθε μία από τις οκτώ χώρες και επικράτειες της περιφέρειας Ασί-
ας-Ωκεανίας, με τις προοπτικές προσλήψεων να βελτιώνονται σε 
σχέση με πριν από τρεις μήνες σε πέντε, να μειώνονται σε δύο και 
να διατηρούνται αμετάβλητες σε μία. Οι εργοδότες στην Ιαπωνία 
και την Ταϊβάν καταγράφουν τις ισχυρότερες προοπτικές εργα-
σίας ενώ η πιο αποδυναμωμένη πρόβλεψη καταγράφεται στην 
Κίνα. Στις 25 χώρες της περιφέρειας ΕΜΕΑ (Ευρώπη, Μέση Ανα-
τολή και Αφρική), οι εργοδότες αναμένουν κάποια αύξηση των 
θέσεων εργασίας σε 24 χώρες, ενώ μόνο οι εργοδότες στην Ελβε-
τία αναμένουν αμετάβλητο κλίμα προσλήψεων. Και για δεύτερο 
διαδοχικό τρίμηνο, οι εργοδότες στην Ουγγαρία καταγράφουν 
την ισχυρότερη πρόβλεψη της περιφέρειας ΕΜΕΑ. Οι εργοδότες 
στην Ελβετία καταγράφουν τα πιο αποδυναμωμένα σχέδια προ-
σλήψεων τετάρτου τριμήνου.

Το Ίδρυμα Vodafone υλοποιεί για 8η συνεχή χρονιά το πρό-
γραμμα World of Difference και δίνει για ακόμη μία φόρα τη 
δυνατότητα σε νέους να εργαστούν για 6 μήνες στο Μη Κερδο-
σκοπικό Οργανισμό της επιλογής τους και να συμβάλλουν με την 

εργασία τους κάνοντας τη διαφορά στην κοινωνία. Σύμφωνα 
με σχετική ανακοίνωση, που δημοσιεύει το ΑΠΕ-ΜΠΕ εφέτος, ο 
αριθμός των θέσεων απασχόλησης αυξάνεται σε 15 από 10, για 
τις οποίες το Ίδρυμα Vodafone θα καλύψει μισθό και εργοδοτικές 

εισφορές. Όσοι επιθυμούν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή, 
μέσω της ιστοσελίδας http://bit.ly/VFWODPRG και με καταλη-
κτική ημερομηνία στις 15 Οκτωβρίου 2017.

Μία εικονική ξενάγηση στο πείραμα του Συμπαγούς Μιονικού Σωληνοειδούς (Compact Muon 
Solenoid-CMS), που πραγματοποιείται στον Μεγάλο Επιταχυντή Αδρονίων (LHC) του CERN, θα 
λάβει χώρα στο Ίδρυμα Ευγενίδου την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η  δια-

δικτυακή τηλεδιάσκεψη, στις 19:00, θα υλοποιηθεί μέσω της Βιβλιοθήκης Καλαμπάκας. Η είσοδος 
είναι ελεύθερη.

MANPowERGRouP:  ΕΝΙΣΧΥΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΠΡΟΣΛΗψΕΩΝ 
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Υπό την ασφυκτική πίεση των δανειστών βρίσκεται 
ξανά το οικονομικό επιτελείο, λόγω των καθυστερήσε-
ων που καταγράφουν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια 
για θέματα της δεύτερης αξιολόγησης που αναβλή-
θηκαν λόγω του επείγοντος να ψηφιστούν μέτρα και 
αντίμετρα για τη διετία 2019-2020.
Πριν από την επισήμανση του πρωθυπουργού στο 
χθεσινό υπουργικό συμβούλιο για ολοκλήρωση των 
95 προαπαιτούμενων μέχρι και το τέλος Νοεμβρίου, 
έχουν προηγηθεί οι πρώτες κίτρινες κάρτες από τους 
δανειστές. Το μέλος του Εκτελεστικού Συμβουλίου 
της ΕΚΤ κ. Μπενουά Κερέ από το Ταλίν της Εσθονίας 
αναφέρθηκε στις καθυστερήσεις στα εργαλεία για τη 
διευθέτηση των κόκκινων δανείων. Η ΕΚΤ έχει ένα 
λόγο παραπάνω να πιέζει ώστε να υπάρξει πρόοδος 
στο ξεκαθάρισμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων, 
ώστε να μπορεί να αντιμετωπίσει τις απαιτήσεις του 
ΔΝΤ. Να σταματήσει δηλαδή το αίτημα για νέα ανα-
κεφαλαιοποίηση και AQR στις ελληνικές τράπεζες που 
δεν επιθυμεί -και για άλλους λόγους ούτε η Κεντρική 
Τράπεζα του ευρώ.
Πιο σημαντική όμως τόσο για την ΕΚΤ όσο και για τον 
ενιαίο εποπτικό οργανισμό για τις ευρωπαϊκές τράπε-
ζες (SSM) θεωρείται η ενεργητική διαχείριση των κόκ-
κινων δανείων.
Ειδικότερα καυτηριάζουν την καθυστέρηση στις πω-
λήσεις πακέτων πράσινων και κόκκινων δανείων 
σε distress fund και τη λειτουργία της πλατφόρμας 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών, που ενώ είχε ανακοι-
νωθεί για τον Σεπτέμβριο τώρα φαίνεται ότι παίρνει 
αναβολή για Οκτώβριο.
Θα πρέπει επίσης να ολοκληρωθεί το θεσμικό πλαίσιο 
για τον εξωδικαστικό μηχανισμό που θα επιτρέπει την 
αυτόματη ρύθμιση των οφειλών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων, με συνολικές οφειλές σε φόρους, εισφο-
ρές, δάνεια και προμηθευτές μέχρι 50.000 ευρώ σε 120 
δόσεις μέσω τπς ηλεκτρονικής πλατφόρμας του εξωδι-
καστικού μηχανισμού.
Το θέμα αυτό προχωρά και οι σχετικές υπουργικές 
αποφάσεις αναμένεται να εκδοθούν στις αρχές Οκτω-
βρίου.
Ανοιχτά μέτωπα
 Καθυστερήσεις έχουν υπογραμμίσει οι δανειστές και 
σε άλλα θέματα. Συγκεκριμένα:
 • Η αξιολόγηση και το σχέδιο μόνιμης κινητικότητας 
του Δημοσίου που καθυστερεί, ενώ έπρεπε να έχει τε-
λειώσει από τις αρχές του χρόνου και πλέον περιλαμ-
βάνει και το διορισμό νέων γενικών διευθυντών αλλά 
και τη μείωση του αριθμού των συμβασιούχων από τις 

ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΑΝΕΙΣΤΕΣ 
ΓΙΑ 95 ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ

Η ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΚΗΛΙΔΑ «ΤΡΩΕΙ» ΤΟΝ 
ΣΑΡΩΝΙΚΟ: ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΗΚΑΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ
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52.000 που έχουν φτάσει σήμερα στις 47.000.
• Ο επανυπολογισμός των συντάξεων που «έχασε» την 
προθεσμία του Ιουνίου για ολοκλήρωση κατά το 10%. 
Η νέα προθεσμία είναι να έχει ολοκληρωθεί η όλη δια-
δικασία μέχρι και το τέλος του χρόνου.
• Η εφαρμογή των αλλαγών στο συνδικαλιστικό νόμο, 
ειδικά στο σκέλος που αφορά τις προϋποθέσεις για την 
κήρυξη απεργίας.
• Η «αναστοχοθέτηση» των κοινωνικών επιδομάτων. 
Θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν το ύψος και οι 
δικαιούχοι οικογενειακών, αναπηρικών, στεγαστικών 
και μεταφορικών επιδομάτων μετά την εφαρμογή από 
1ης/1/2017 του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύ-
ης.
Οπως παραδόθηκε από το Ταλίν ο υπουργός Οικονο-
μικών, οι δανειστές δείχνουν να ανησυχούν και για 
την πορεία των εσόδων τα οποία παρουσιάζουν υπο-
χώρηση που έφτασε τον Αύγουστο τα 1 7 δια ευρώ. 
Πάντως, το θέμα αυτό δεν θα ανοίξει πριν ξεκινήσει η 
τρίτη αξιολόγηση, με το θέμα των νέων μέτρων για το 
2018 να είναι ανοιχτό και για την ελληνική πλευρά και 
για τους δανειστές. Σε συνέντευξή του στην τηλεόραση 
του ΣΚΑΙ ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
κ. Βάλντις Ντομπρόβσκις δεν εμφανίστηκε ξεκάθαρος 
για το ενδεχόμενο λήψης νέων μέτρων, τονίζοντας ότι 
τα μέτρα για την επίτευξη του δημοσιονομικού αποτε-
λέσματος συνεχίζονται και στο πλαίσιο της τρίτης αξι-
ολόγησης. Σε ερώτηση όμως σχετικό με την παραδοχή 
Ελληνα αξιωματούχου ότι οι ελεύθεροι επαγγελματίες 
δήλωσαν μικρότερα των πραγματικών τους εισοδη-
μάτων, τόνισε με νόημα ότι η επιλογή της μεγάλης 
αύξησης φόρων και εισφορών ήταν της ελληνικής 
κυβέρνησης. Παράλληλα, όπως και στις προηγού-
μενες αξιολογήσεις οι δανειστές εκφράζουν αντιρρή-
σεις ακόμη και σε ψηφισμένα μέτρα, όπως η εξαγορά 
πλασματικών ετών για συνταξιοδότηση, η μείωση του 
ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και κάποιες φοροαπαλλαγές 
που θεωρούν ότι δεν έπρεπε να παραμείνουν σε ισχύ.
Ρέγκλινγκ 
Πιο θετικός εμφανίζεται ο επικεφαλής του Ευρωπαϊκού 
Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM), Κλάους Ρέγκλινγκ, 
σε συνέντευξη που έδωσε στην εσθονική εφημερί-
δα «Aripaev». Στη συνέντευξη τόνισε ότι η Ελλάδα 
έχει καλές πιθανότητες να βγει από το πρόγραμμα το 
επόμενο έτος, αν υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που 
απομένουν: «Υπάρχουν ακόμη πολλά να γίνουν», συ-
μπλήρωσε. «Εχουμε ακόμη 11 μήνες του προγράμμα-
τος του ESM και, αν εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις 
που απομένουν, έχουν καλές πιθανότητες να βγουν το 
επόμενο έτος».
Οσον αφορά την περαιτέρω ελάφρυνση του χρέους, ο 
Ρέγκλινγκ σημείωσε ότι αυτό που μπορεί να εξετασθεί 
είναι μία πρόσθετη επιμήκυνση των περιόδων απο-
πληρωμής των δανείων. Συνέχεια σελ. 19

Μαύρες από το μαζούτ παραλίες, επιχειρήσεις που 
βλέπουν την κίνηση να πέφτει κατακόρυφα, εργαζό-
μενοι που χάνουν τις δουλειές τους, άνθρωποι του 
μόχθου που χάνουν το μεροκάματο καθώς στα ψαρά-
δικα δεν πατάει ψυχή. 
Αυτές είναι κάποιες από τις επιπτώσεις της πετρελαιο-
κηλίδας που κατέστρεψε τον Σαρωνικό έπειτα από την 
διαρροή μαζούτ μετά τη βύθιση του «Αγία Ζώνη ΙΙ» 
εδώ και δέκα μέρες.
Σε Σαλαμίνα και Αττική πλέον δεν θα είναι τίποτα όπως 
πριν. Χρειάζεται, σύμφωνα με τους επιστήμονες, του-
λάχιστον πέντε με δέκα χρόνια, ώστε να επανέλθει το 
οικοσύστημα στην κατάσταση που βρισκόταν πριν 
σκεπάσει τις ακτές αυτό το… «μαύρο πέπλο». 
Αν και αρχικά ο υφυπουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος Σα-
ντορινιός είχε εμφανιστεί αισιόδοξος πως «σε 20 μέρες 
οι παραλίες της Αττικής θα είναι καθαρότερες από 
πριν» τελικά φαίνεται να πείστηκε από τις δηλώσεις 
επιστημόνων που μιλούν για μακροχρόνια οικολογική 
βλάβη αναγνωρίζοντας στον εαυτό του πως «κάνουμε 
και λάθη» όπως δήλωσε σχετικά το πρωί της Δευτέ-
ρας, μιλώντας στον Σκάι. 
Ο δρ Νίκος Κατσαρός επιστημονικός συνεργάτης στον 
«Δημόκριτο», π. Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Χη-
μικών, π. Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας και 
π. Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων 
(ΕΦΕΤ), επισημαίνει στο protothema.gr πως η ρύπαν-
ση του Σαρωνικού είναι μία μακροχρόνια οικολογική 
βλάβη καθώς όπως εξηγεί πλήρης αποκατάσταση του 
οικοσυστήματος θα υπάρξει σε πέντε με δέκα χρόνια 
από σήμερα. 
«Από πέντε έως δέκα χρόνια, που θα προσδιοριστεί 
αυτό τους επόμενους ένα με δύο μήνες, θα υπάρξει 
πλήρης αποκατάσταση. Το οικοσύστημα με τους μι-
κροοργανισμούς, με τη φωτοσύνθεση η πλήρης δη-
λαδή αποκατάσταση όπως ήταν πριν το επεισόδιο θα 
είναι μετά από χρόνια. Είναι πολύ πιθανό του χρόνου 
ή τον παραπάνω χρόνο να μπορούν οι κάτοικοι να κά-
νουν μπάνιο χωρίς σοβαρό πρόβλημα. Αυτό όμως θα 
το δείξουν οι αναλύσεις που θα γίνουν μετά από έναν 
έως δύο μήνες», λέει χαρακτηριστικά. 
Οι εργασίες απορρύπανσης κατά μήκος της παραλια-
κής ζώνης των νοτίων προαστίων από την πετρελαι-
οκηλίδα που κατέστρεψε τον Σαρωνικό συνεχίζονται 
και σήμερα. Χθες έγινε γνωστό πως έχουν απαντληθεί 
περίπου 1500 τόνοι πετρελαίου. 
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Aντιμέτωπες με το ενδεχόμενο νέας ανακεφαλαιοποί-
ησης και τον κίνδυνο του bail in είναι οι τράπεζες και 
οι καταθέτες, αν δεν προχωρήσουν οι ηλεκτρονικοί 
πλειστηριασμοί ακινήτων. Αυτό το ξεκάθαρο μήνυμα 
απηύθυναν οι θεσμοί στις συναντήσεις που είχαν με 
τους εκπροσώπους των συμβολαιογράφων και των 
τραπεζών, κατά την παρουσίαση της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας των πλειστηριασμών. Αυτό αποκαλύπτει 

Γ. ΡΟΥΣΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ: ΣΤΙΣ 15.000 ΤΟ 
ΑΠΟΘΕΜΑ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

www.kathimerini.gr

ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συμβολαιογράφων 
Γιώργος Ρούσκας στη συνέντευξη που παραχωρεί 
στην «Κ», στην οποία υπογραμμίζει ότι «η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα είναι έτοιμη και έχουν ολοκληρωθεί όλες 
οι τεχνικές δοκιμές».
Το «μπαλάκι» είναι πλέον στις τράπεζες, οι οποίες, 
όπως εξηγεί ο κ. Ρούσκας, καλούνται ως επισπεύ-
δουσες τους πλειστηριασμούς, να εγγράψουν τους 
επαναληπτικούς ή τους νέους που θα λάβουν ημερο-
μηνία εφ’ εξής, με βάση το νέο σύστημα. «Εμείς έχουμε 
έτοιμη την πλατφόρμα. Την ευθύνη έχει τώρα ο επι-
σπεύδων δανειστής, είτε είναι τράπεζα είτε ιδιώτης, να 
δώσει εντολή στον δικαστικό επιμελητή να συντάξει 
πρόγραμμα ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, το οποίο 
ο συμβολαιογράφος είναι υποχρεωμένος να ακολου-
θήσει. Αυτό είναι κάτι που δεν έχει γίνει ακόμη, αλλά 
εκτιμώ ότι είμαστε πλέον πολύ κοντά στην εκκίνηση».
Με βάση τον νόμο, το επαναληπτικό πρόγραμμα 
μπορεί να προσδιοριστεί εντός τριών μηνών, δηλαδή 
έως τα τέλη Δεκεμβρίου και το νέο εντός έξι μηνών, 
προσδιορίζοντας έτσι και τη χρονική στιγμή κατά την 
οποία μπορούν να γίνουν πράξη οι πρώτοι ηλεκτρο-
νικοί πλειστηριασμοί. Οπως, μάλιστα, αποκαλύπτει 
ο πρόεδρος του Συλλόγου των Συμβολαιογράφων, 
το απόθεμα των πλειστηριασμών που μπορούν να 
επαναπροκηρυχθούν ξεπερνάει τα 15.000 ακίνητα, 
ανεβάζοντας το στοκ αυτών που μπορούν να εκπλει-
στηριαστούν άμεσα πολύ πιο πάνω από τις 3.700 περί-
που, που αναγράφονται στην ιστοσελίδα του Ταμείου 
Νομικών. Πρόκειται για ακίνητα για τα οποία έχουν κι-
νηθεί οι διαδικασίες αναγκαστικής εκτέλεσης, οι οποίες 
όμως δεν έχουν περατωθεί εξαιτίας του γεγονότος ότι 
η διαδικασία ήταν κοστοβόρος και δεν τελεσφόρησε 
λόγω του γενικευμένου «παγώματος» που υπήρχε 
μέχρι σήμερα.
Η χώρα μας, όπως σημειώνει ο κ. Ρούσκας, «ενσωμα-
τώνει με καθυστέρηση την εμπειρία άλλων κρατών, 
όπως η Ισπανία, η Πορτογαλία και η Αυστρία και σε 
μικρότερο βαθμό η Εσθονία. Οι ηλεκτρονικοί πλειστη-
ριασμοί στα κράτη αυτά είναι, όπως εξηγεί, πραγμα-
τικότητα εδώ και αρκετό καιρό και η εμπειρία δείχνει 
ότι ο ηλεκτρονικός τρόπος έχει οδηγήσει στην αύξηση 
του εκπλειστηριάσματος, δηλαδή των τιμών πώλησης 
των ακινήτων». Η ανάληψη από τους συμβολαιογρά-
φους της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, όπως εξηγεί ο κ. 
Ρούσκας, διασφάλισε την έγκαιρη ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, αφού διαφορετικά θα ήταν απαραίτητη 
η διενέργεια ευρωπαϊκού διαγωνισμού, που θα απαι-
τούσε χρόνο που δεν υπήρχε με βάση τις μνημονιακές 
δεσμεύσεις της χώρας. Πολύ περισσότερο όμως, όπως 
υπογραμμίζει, «εξασφάλισε τη χρήση μιας δημόσιας 

Μπορεί σε κάποιες από τις ακτές της Σαλαμίνας και της 
Αττικής η εικόνα να είναι ελάχιστα βελτιωμένη, στα πε-
ρισσότερα όμως παραλιακά μέτωπα η κατάσταση θα 
μπορούσε να χαρακτηριστεί σταθερή.
Όσον αφορά τις αναλύσεις, που ήδη κάποιοι δήμοι 
έχουν σπεύσει να κάνουν προκειμένου να δουν αν στα 
νερά των ορίων τους υπάρχουν ενδείξεις μαζούτ, ο δρ 
Κατσαρός τονίζει: «Αξιόπιστες είναι οι αναλύσεις που 
κάνει το Γενικό Χημείο του Κράτους και το Ελληνικό 
Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών και αυτό γιατί κάνουν 
παραπάνω στοιχεία από αυτά που κάνουν οι δήμοι. 
Οι δήμοι απλά κάνουν ορισμένες αναλύσεις που θα 
δείξουν κατά πόσο είναι καθαρό το νερό αλλά το αν 
και πόσο είναι βιώσιμο προσδιορίζεται από το Γενικό 
Χημείο του Κράτους και το ΕΛΚΕΘΕ».
Τέλος κρούει τον κώδωνα του κινδύνου στους κατα-
ναλωτές και τους εφιστά την προσοχή στην κατανά-
λωση ψαριών: «Είναι δικαιολογημένο επειδή βγάζουν 
τα προς το ζην από τη θάλασσα να λένε ότι το ψάρι το 
βλέπουν. Είναι άλλο το βλέπω και άλλο πώς φαίνεται 
μέσα από τις αναλύσεις. Τον ψαρά τον ενδιαφέρει να 
μαζεύει ψάρια και όχι αν είναι υγιή και ποιες είναι οι 
κατηγορίες που προσέρχονται εκεί. Καλό θα ήταν ο 
κόσμος να μην καταναλώνει αυτά τα ψάρια και οι ψα-
ράδες να μην ψαρεύουν σε αυτές τις περιοχές». 
Μήνυση κατά παντός υπευθύνου από την WWF Ελλάς
Την ίδια ώρα μήνυση κατά παντός υπευθύνου, όπως 
είχε προαναγγείλει ότι θα κάνει, κατέθεσε η WWF Ελ-
λάς για τη ρύπανση στον Σαρωνικό. 
Θεωρώντας ότι πρόκειται για περιβαλλοντικό έγκλημα, 
που χρήζει παραδειγματικής τιμωρίας, το WWF Ελλάς, 
ως άμεσα ενδιαφερόμενη περιβαλλοντική οργάνωση, 
δήλωσε παράσταση πολιτικής αγωγής, με σκοπό την 
υποστήριξη της κατηγορίας και την αποκατάσταση της 
οικολογικής ζημιάς. 
«Αφού δεν αποτράπηκε η τραγωδία, πρέπει τουλά-
χιστον να διασφαλιστεί ότι οι ευθύνες θα αποδοθούν 
με παραδειγματικό τρόπο και ότι μέσα από την εξο-
νυχιστική ανάλυση των αιτιών θα βγούμε καλύτερα 
προετοιμασμένοι για να προλάβουμε ή να ελέγξουμε 
αντίστοιχα ατυχήματα στο μέλλον» δήλωσε ο γενικός 
διευθυντής της WWF Ελλάς, Δημήτρης Καραβέλλας.
Επιβεβαίωσε το ΕΛΚΕΘΕ την ρύπανση στη Σαρωνίδα 
Τις μαρτυρίες λουόμενων που το περασμένο Σαββατο-
κύριακο διαμαρτυρήθηκαν πως εντόπισαν συσσωμα-
τώματα μαζούτ σε παραλίες της Σαρωνίδας επιβεβαι-
ώνει το Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών. 
Την Δευτέρα ξεκίνησε η συστηματική δειγματοληψία 
του ΕΛΚΕΘΕ, για τη διερεύνηση των επιπτώσεων της 
πετρελαιοκηλίδας του «Αγία Ζώνη ΙΙ». Η λήψη δειγμά-
των πραγματοποιήθηκε από τη Βούλα μέχρι την Ανά-
βυσσο, καθώς μέχρι τη Γλυφάδα η απαγόρευση για 
το κολύμπι είναι σε ισχύ. Μία πρώτη δειγματοληψία 
πάντως έδειξε ότι πιθανότατα υπάρχει ρύπανση και 

στη Σαρωνίδα, αλλά δεν μπορεί να εκτιμηθεί επαρκώς, 
αν δεν βγουν τα αποτελέσματα της λεπτομερούς ανά-
λυσης. 
ΠΕΝΕΝ: Υπερήλικα και ελλιπώς συντηρημένα τα μικρά 
δεξαμενόπλοια ανεφοδιασμού πλοίων
Υπερήλικα και ελλιπώς συντηρημένα χαρακτήρισε η 
Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού τα 
μικρά δεξαμενόπλοια ανεφοδιασμού πλοίων με χθεσι-
νή ανακοίνωσή της. 
Συγκεκριμένα η ΠΕΝΕΝ «ζητά από την κυβέρνηση, 
το Υπουργείο Ε.Ν και τις αρμόδιες υπηρεσίες του την 
επείγουσα ανάγκη να ξεκινήσει άμεσα ένας ουσιαστι-
κός έλεγχος σε όλα τα μικρά δεξαμενόπλοια που εφο-
διάζουν ή μεταφορτώνουν με ναυτιλιακά καύσιμα όλα 
τα μεγάλα πλοία (Ακτοπλοϊκά – Φορτηγά – Κρουαζιε-
ρόπλοια) αλλά και αυτά που μεταφέρουν καύσιμα στα 
νησιά, και τα πλοία αυτά στην συντριπτική πλειονότη-
τά τους έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό ότι είναι υπε-
ρήλικα, ελλιπώς συντηρημένα, ενώ οι έλεγχοι από την 
Επιθεώρηση Εμπορικών Πλοίων θεωρούμε ότι όπως 
αυτοί γίνονται είναι ανεπαρκείς και καταφανέστατα 
αναποτελεσματικοί!!! Ο έλεγχος αυτός πρέπει να περι-
λαμβάνει όλους τους τομείς: ναυπηγικό – κατασκευα-
στικό, μηχανολογικό, σωστικά και πυροσβεστικά μέσα 
κ.λπ». 
Με αφορμή τις δηλώσεις του ιδιοκτήτη του δεξαμενό-
πλοιου, όπου υποστήριξε μεταξύ άλλων ότι το «Αγία 
Ζώνη ΙΙ» έπλεε νόμιμα καθώς τα πιστοποιητικά του 
πλοίου ναι μεν είχαν λήξει, όμως όπως είπε, είχαν 
πάρει δίμηνη παράταση από το υπουργείο Ναυτιλίας, 
όπως προβλέπει ο νόμος, η ΠΕΝΕΝ κάνει λόγο για «εύ-
λογα ερωτηματικά για την ποιότητα των ασκούμενων 
ελέγχων και επιθεωρήσεων, γεγονός που δείχνει την 
αναξιοπιστία των ίδιων των πιστοποιητικών αξιοπλοΐ-
ας που αυτά φέρουνε από τις αρμόδιες αρχές». 
Τέλος προειδοποίησε πως η τέτοιου είδους πλοία απο-
τελούν «πλωτές οικολογικές βόμβες οι οποίες είναι 
έτοιμες κάθε στιγμή να πυροδοτήσουν μεγάλες θαλάσ-
σιες οικολογικές καταστροφές».
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Όταν στα μέσα της περασμένης δεκαετίας η κυβέρνηση 
του Βασιλείου των Σαούντ ανακοίνωσε ότι τα νοικοκυ-
ριά θα πρέπει, πλέον, να αρχίσουν να πληρώνουν «κάτι 
τις» για το ρεύμα που καταναλώνουν και για τα τηλέφω-
να που κάνουν, στους δρόμους του Ριάντ, της Τζέντα και 
άλλων μεγάλων πόλεων ξεχύθηκαν αγανακτισμένοι οι-
κογενειάρχες για να διαμαρτυρηθούν για το «χαράτσι».
Τώρα η κυβέρνηση του Ριάντ παίζει πάλι με τη φωτιά. 
Αποφάσισε να αυξήσει κατά... 80% την τιμή της βενζί-
νης των 91 οκτανίων, με αποτέλεσμα αυτή να εκτιναχθεί 
από τα 1,35 στα 2,43 ριάλ το λίτρο, δηλαδή από τα 0,30 
στα 0,54 ευρώ.
Το χειρότερο είναι ότι η αύξηση, που σύμφωνα με δηλώ-
σεις ανώνυμων κυβερνητικών πηγών στο Bloomberg 
θα ισχύσει το Νοέμβριο, αφορά μόνο την απλή βενζίνη. 
Αυτή δηλαδή που βάζουν στα ταπεινά ΙΧ τους οι έχοντες 
χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Διότι οι πιο ευκατάστα-
τοι, εκείνοι που διαθέτουν πολλές γυναίκες και ακριβές 
κούρσες, βάζουν σούπερ αμόλυβδη ή πετρέλαιο για τα 
τουρμποντίζελ.
Θα «ματώσουν» και οι πλούσιοι
Είναι προφανές ότι τα μέτρα στοχεύουν τους μη προνο-
μιούχους. Αλλά η κυβερνητική πηγή που αποκάλυψε τα 
σχέδια του Ριάντ υπό την κατανοητή προϋπόθεση ότι θα 
διατηρήσει την ανωνυμία της πρόσθεσε ότι το συνολικό 
σχέδιο προβλέπει ανατιμήσεις και στα άλλα καύσιμα, σ’ 
αυτά που προτιμούν οι πλούσιοι δηλαδή. Όμως, έχει 
προς το παρόν αποφασιστεί οι αυξήσεις εκεί, όπως επί-
σης και οι αυξήσεις στα καύσιμα των αεροσκαφών (διότι 
θα «ματώσουν» και οι πολύ πλούσιοι) να αναβληθούν 
για τις αρχές του 2018. Οι τελικές αποφάσεις θα ληφθούν 
εντός του τρέχοντος μηνός ή τον Οκτώβριο, είπε ο αξι-
ωματούχος.
Τα υπουργεία Οικονομικών, Οικονομίας και Ενέργειας με 
τα οποία ήλθαν σε επαφή οι συντάκτες του Bloomberg 
Βαέλ Μαχντί και Βιβιάν Νερεΐμ για να επιβεβαιώσουν τις 
πληροφορίες τους, αρνήθηκαν κάθε σχόλιο. Οι αυξή-
σεις, πάντως, στα καύσιμα εντάσσονται στο πλαίσιο της 
μείζονος στρατηγικής μεταρρύθμισης που έχει αρχίσει 
να εφαρμόζει εδώ και μια τριετία ο νέος ισχυρός άνδρας 
της Σαουδικής Αραβίας, ο πρίγκιπας του θρόνου Μοχά-
μαντ Μπιν Σαλμάν.
Πρόκειται για μια τεκτονική για τη χώρα μεταρρύθμιση, 
που στόχο έχει να μετασχηματίσει τη σαουδαραβική 
οικονομία απεξαρτώντας την από το πετρέλαιο. Στο 
πλαίσιο αυτό ο Μπιν Σαλμάν έχει προωθήσει σειρά ρηξι-
κέλευθων μέτρων, όπως είναι η ιδιωτικοποίηση του του 
διαμαντιού του στέμματος των σαουδαραβικών πετρε-
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υπηρεσίας από το πιο κοντινό θεσμικό φορέα προς 
το κράτος, με βάση συγκεκριμένες νομικές ενέργειες 
που διαφοροποιούν τη διαδικασία από το σύστημα 
των δημοπρασιών που επιχειρήθηκε να προωθηθεί». 
Επιπλέον, όπως διευκρινίζει, «απέτρεψε την προοπτική 
ανάληψης της ευθύνης των πλειστηριασμών από ιδιώ-
τες –τράπεζες ή ακόμα και χρηματιστηριακές– όπως 
αρχικώς είχε προταθεί. Είναι ενδεικτικό ότι πριν από 
την ανάθεση της πλατφόρμας στους συμβολαιογρά-
φους εμφανίστηκαν εταιρείες και funds που επεδίωξαν 
να αναλάβουν το ηλεκτρονικό σύστημα, αλλά επικρά-
τησε –σύμφωνα με τον ίδιο– η άποψη ότι η πολιτεία 
δεν μπορεί να διαθέσει μια υπηρεσία σε έναν φορέα 
που δεν έχει θεσμική ιδιότητα».
Σύμφωνα με τον πρόεδρο των συμβολαιογράφων, 
το ηλεκτρονικό σύστημα εξασφαλίζει ότι θα υπάρχει 
διάχυση των πλειστηριασμών σε όλη τη χώρα. Οπως 
προβλέπει ο νόμος, οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 
θα γίνονται τρεις φορές την εβδομάδα –από μία που 
ισχύει σήμερα– και σε δύο βάρδιες, δηλαδή η μία από 
11 π.μ. έως 1 μ.μ. και η δεύτερη από 3 μ.μ. έως 5 μ.μ. 
«Με τον τρόπο αυτό θα μπορούν να γίνονται πολλα-
πλάσιοι πλειστηριασμοί και ουσιαστικά εξασφαλίζεται 
χρονική και γεωγραφική διάχυση. Η διαδικασία που 
έχει προβλεφθεί αποτρέπει τον κίνδυνο να επαναλη-
φθούν τα σημερινά ακραία φαινόμενα που στοχοποι-
ούν τους συμβολαιογράφους και τα οποία οδήγησαν 
και στην πολύμηνη αποχή τους τον τελευταίο χρόνο». 
Σημειώνεται ότι η αποχή των συμβολαιογράφων ξε-
κίνησε τον Οκτώβριο του 2016, αφού είχαν ξεκινήσει 
οι αντιδράσεις από τις λεγόμενες συλλογικότητες που 
εκδηλώθηκαν σε πολλές περιπτώσεις και με προπηλα-
κισμούς συμβολαιογράφων.
Το κίνημα των «συλλογικοτήτων»
Πίσω από την «επικοινωνιακή γιγάντωση» του κινή-
ματος των λεγόμενων «συλλογικοτήτων», ο πρόεδρος 
του συλλόγου των Ελλήνων συμβολαιογράφων βλέ-
πει «πολιτικά κίνητρα, αλλά και σκοπιμότητες», αφού, 
όπως εξηγεί, στις αίθουσες των Ειρηνοδικείων μέχρι 
σήμερα γίνεται διακριτική επιλογή των πλειστηρια-
σμών που θα εκτελεστούν και αυτών που δεν θα εκτε-
λεστούν. Οι συμβολαιογράφοι, όπως υπογραμμίζει ο 
κ. Ρούσκας, «συνέδραμαν την κυβέρνηση» και η από-
φασή τους να σταματήσουν την πολύμηνη αποχή τους 
έρχεται να αναδείξει το θέμα ότι δεν μπορούν πλέον να 
αναλάβουν εκείνοι το βάρος της ματαίωσης εκτέλεσης 
μιας διαδικασίας που συμβαίνει σε όλη την Ευρώπη 
και η αναστολή της συντηρεί την ανομία. Αλλωστε, η 
πρώτη κατοικία προστατεύεται μέσω του νόμου Κα-
τσέλη, σημειώνει ο κ. Ρούσκας, που συνιστά επαρκές 
νομικό πλαίσιο και δίχτυ προστασίας για όσους έχουν 
ανάγκη, με δικαστική απόφαση και όχι με βάση αυθαί-
ρετες κρίσεις ή σκοπιμότητες.

λαίων, της γιγαντιαίας και πανίσχυρης Saudi Aramco, με 
σκοπό τη δημιουργία ενός κρατικού πετρελαϊκού fund 
κατά τα πρότυπα εκείνου της Νορβηγίας.
Ο εκσυγχρονιστής πρίγκιπας
Η αλήθεια είναι ότι οι προγραμματιζόμενες αυξήσεις στα 
καύσιμα δεν είναι οι πρώτες. Είναι όμως οι πιο αποφα-
σιστικές. Διότι ο τριαντάρης εκσυγχρονιστής πρίγκιπας 
στο πλαίσιο του «Οραματικού Σχεδίου 2030» που εφαρ-
μόζει ο νεαρός εκσυγχρονιστής και πραγματιστής διάδο-
χος (αυτός είναι ο χρονικός ορίζοντας της απεξάρτησης 
της Σαουδικής Αραβίας από το πετρέλαιο, το έτος 2030) 
έχει ήδη προχωρήσει σε μια πρώτη αύξηση της τιμής 
των καυσίμων, το Δεκέμβριο του 2015.
Με τη νέα αύξηση η κυβέρνηση του Ριάντ και ο ιθύνων 
περί τα οικονομικά νους της επιδιώκουν για την ακρί-
βεια να περιορίσουν τις επιδοτήσεις στη βενζίνη και στα 
αεροπορικά καύσιμα και κατά συνέπεια τη μείωση των 
δημοσίων δαπανών, έπειτα από την προ διετίας μεγάλη 
κάμψη των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Η πρώτη 
αύξηση των τιμών των καυσίμων, δηλαδή, έγινε λίγους 
μήνες μετά την κατάρρευση κατά περίπου 60% των τι-
μών του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές.
Με τη μείωση των επιδοτήσεων επιδιώκεται, εξάλλου, 
και ο δεύτερος μείζων στόχος του σεΐχη Μπιν Σαλμάν, 
που είναι ο ισοσκελισμός του προϋπολογισμού του Σα-
ουδαραβικού Βασιλείου το έτος 2020. Διότι η απολύτως 
εξαρτώμενη, ακόμα, οικονομία της μοναρχίας βυθίζεται 
όλο και βαθύτερα στα ελλείμματα λόγω της πτώσης των 
εσόδων από τις πωλήσεις πετρελαίου.
Πρότυπο το Ντουμπάι
Εξυπακούεται ότι η εξάλειψη των γενναιόδωρων πα-
ροχών προς τους (καλομαθημένους, είναι αλήθεια) 
υπηκόους του Βασιλείου είναι ένα πολιτικά ευαίσθητο 
εγχείρημα. Αλλά ο Μπιν Σαλμάν ποντάρει στην προ-
σωπική επιρροή και γοητεία που ασκεί στην πολιτική 
σκηνή της πατρίδας του. Εξάλλου, η Σαουδική Αραβία 
δεν είναι η πρώτη χώρα του Περσικού που περικόπτει τις 
επιδοτήσεις στα καύσιμα. Έχουν προηγηθεί τα Ηνωμένα 
Αραβικά Εμιράτα από τον Αύγουστο του 2015.
Με τη διαφορά ότι η διαφοροποίηση της οικονομίας των 
ΗΑΕ και έχει ξεκινήσει – και προχωρήσει – πολύ νωρί-
τερα από εκείνη της οικονομίας της Σαουδικής Αραβίας. 
Ιδιαιτέρως το Εμιράτο του Ντουμπάι (είναι άλλωστε το 
μοναδικό από τα επτά Εμιράτα που δεν παράγει πετρέ-
λαιο) έχει αναπτύξει με εντυπωσιακό τρόπο τον τουρι-
σμό.
Το Ντουμπάι όμως (σε μικρότερο βαθμό το Αμπού Ντά-
μπι και σε ακόμα μικρότερο τα άλλα Εμιράτα) είναι ένα 
πολύ φιλελεύθερο Εμιράτο, με μια κοινωνία ανεκτική 
και εξωστρεφή που ουδεμία σχέση έχει με τη σαουδα-
ραβική.


