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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή το πολυνομο-
σχέδιο, με τα προαπαιτούμενα, το οποίο θα ψηφιστεί με την 
διαδικασία του επείγοντος. Το πολυνομοσχέδιο θα συζητηθεί 
στις επιτροπές της Βουλής και αναμένεται να τεθεί σε ψηφο-
φορία την Δευτέρα.  Περιλαμβάνει ένα πλήθος επί μέρους 
νομοσχεδίων, συνολικά σε περίπου 600 σελίδες. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στόχος είναι να κλείσουν περίπου 50 από 
τα εκκρεμή 60 προαπαιτούμενα της αξιολόγησης και τα 
υπόλοιπα (για να συμπληρωθεί η λίστα με τα συνολικά 110 
προαπαιτούμενα) θα υλοποιηθούν μέσα στο επόμενο δεκαή-
μερο με την έκδοση υπουργικών αποφάσεων και εγκυκλίων. 
Ειδικότερα, μεταξύ πολλών άλλων στις διατάξεις του πολυ-
νομοσχεδίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν: 

-Το Κτηματολόγιο:  Με τη σύσταση ενιαίου φορέα (ΟΕΚΤ), 
με τη μορφή ΝΠΔΔ, με στόχο όπως σημειώνει το ΥΠΕΝ 
«την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας σε 
συνδυασμό με την ανάρτηση των δασικών χαρτών , για τη 
διασφάλιση της ασφάλειας δικαίου για τις επενδύσεις και τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών επί της ακίνητης 
τους περιουσίας. 
-Το Λατομικό νομοσχέδιο:  Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ αποσκοπεί 
στον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου έρευνας και 
εκμετάλλευσης των λατομείων και της εξορυκτικής δραστη-
ριότητας γενικότερα, με στόχο την απρόσκοπτη τροφοδοσία 
των βιομηχανιών σε ορυκτές πρώτες ύλες και τη δημιουργία 
ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος. Στο πλαίσιο αυτό πρω-
ταρχική σημασία για το ΥΠΕΝ έχουν τα ζητήματα του δημο-
σίου συμφέροντος που συνδέονται άμεσα με την προστασία 
του περιβάλλοντος και την προάσπιση της ασφάλειας και της 
δημόσιας υγείας.
-Το Χρηματιστήριο Ενέργειας, σύμφωνα με το ΥΠΕΝ για την 
αναδιοργάνωση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, προς όφελος των συμμετεχόντων στην αγορά και 
των τελικών καταναλωτών, καθώς στοχεύει: Στη σύζευξη 
της ελληνικής αγοράς με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές. 
Στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας, με 
άμεσα οφέλη στη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη 
διασφάλιση καλύτερων τιμών για τα νοικοκυριά και τις επι-
χειρήσεις. Στην εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού 
εφοδιασμού,  τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο 
ενεργειακό μίγμα, καθώς και την περαιτέρω αύξηση της συμ-
μετοχής των ΑΠΕ.
-Οι ρυθμίσεις του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης 
στο πολυνομοσχέδιο σχετίζονται με την παροχή επιπλέον 

κινήτρων για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρη-
ματικά πάρκα, τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας 
του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), τον καθο-
ρισμό των κριτηρίων για τα αρτοποιεία, την απλοποίηση 
των λατομικών δραστηριοτήτων, αλλά και την επιτάχυνση 
υλοποίησης των δημοσίων έργων, ενώ θα προστεθούν στις 
βελτιώσεις που αφορούν στους νόμους για την απλοποίηση 
διαδικασιών αδειοδότησης και σύστασης επιχειρήσεων, 
προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω το γραφειοκρατικό βά-
ρος σε όσους επιθυμούν να επιχειρήσουν και να διευκολυνθεί 
η επιχειρηματικότητα.
-Το υπουργείο Οικονομικών προωθεί ρυθμίσεις για νέα 
υπηρεσία για την καταπολέμηση του μεγάλου οικονομικού 
εγκλήματος με 135 ελεγκτές, η οποία θα υπάγεται κατευθεί-
αν στον υπουργό Οικονομικών και θα καθοδηγείται και θα 
συντονίζεται από τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος.
-Σε άλλη διάταξη του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται ότι το 
σύνολο των μετοχών κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου 
σε δημόσιες επιχειρήσεις, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και 
χωρίς αντάλλαγμα στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και 
Περιουσίας ΑΕ..
-Πλέγμα ρυθμίσεων για την  αναμόρφωσης της καταναλωτι-
κής νομοθεσίας- και συνολική αναθεώρηση της νομοθεσίας 
για τις εμπορικές εκθέσεις περιλαμβάνονται επίσης στις διατά-
ξεις του πολυνομοσχεδίου αρμοδιότητας γενικής γραμματεί-
ας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή.
-Τις διατάξεις με τις οποίες θα χορηγούνται οι άδειες καζίνο 
περιγράφει επίσης  το πολυνομοσχέδιο, υπογραμμίζοντας 
μεταξύ άλλων ότι η «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνί-
ων» (ΕΕΕΠ) χορηγεί άδεια λειτουργίας επιχείρησης καζίνο σε 
υπό ίδρυση ή υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία καζίνο («ΕΚΑΖ»), 
κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται κατά τις διατάξεις του πα-
ρόντος νόμου.

Στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου περιλαμβάνονται, με-
ταξύ άλλων, οι αλλαγές στην προκήρυξη απεργιών από τα 
πρωτοβάθμια σωματεία, οι αλλαγές στο «επίδομα παιδιού», 
όπως επίσης ρυθμίσεις για τους πλειστηριασμούς, φορολο-
γικά ζητήματα, την ενίσχυση της εξωδικαστικής διαμεσολά-
βησης, για τον ΕΦΚΑ (απαγόρευση χορήγησης δανείων σε 
φορείς ιδιωτικού δικαίου), για τα τουριστικά λεωφορεία, την 
αδειοδότηση ιδιωτικών ραδιοφωνικών σταθμών επίγειας 
ψηφιακής ευρυεκπομπής ελεύθερης λήψης κ.ά.
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δΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1,4,5,6,7,8,9 και 10 
Κατατέθηκε το πολυνομοσχέδιο μαμούθ στη 
Βουλή - Ψηφίζεται με τη διαδικασία του επείγο-
ντος - Τι προβλέπεται για Κτηματολόγιο, Λατο-
μεία, Χρηματιστήριο Ενέργειας – Οι  ρυθμίσεις 
των υπουργείων Οικονομικών, Οικονομίας,  για 
αναπτυξιακά, φορολογικά, ασφαλιστικά και 
άλλα θέματα.
Σελ 3 
Πρόσκληση ενδιαφέροντος για το νέο επενδυ-
τικό σχήμα δομής «Fund of Funds», με αρχικό 
ύψος δημόσιας επένδυσης 100 εκατ. ευρώ 
Σελ 11 
Αναβολή στην πρώτη δημοπρασία NOME του 
2018 μέχρι να νομοθετηθούν δεσμεύσεις για τις 
εξαγωγές «φθηνού» ρεύματος
Σελ 12
Δύο τα σενάρια που εξετάζονται για τον τρόπο 
πώλησης του 17% της ΔΕΗ
Σελ 13 
Αποσύνδεση του κατώτατου μισθού από τους 
μισθούς που καταβάλλουν οι επιχειρήσεις, προ-
τείνει ο ΣΕΒ
Σελ 14
Επενδύσεις 2,3 εκατ. ευρώ στο μετοχικό κεφά-
λαιο 12 εταιρειών από την Εθνική Τράπεζα το 
2017 για την στήριξη της καινοτόμου επιχειρη-
ματικότητας
Σελ 15 
Ιστορικό ρεκόρ στις συναλλαγές με κάρτες της 
Τράπεζας Πειραιώς στις γιορτές - Περισσότερες 
από 33 συναλλαγές ανά δευτερόλεπτο
Σελ 16 
Ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε κυβερνοεπιθέσεις εί-
ναι οι επιχειρήσεις σύμφωνα με έρευνα της ΕΥ
Έτος - σταθμός για την παγκόσμια αγορά «έξυ-
πνων» ηχείων το 2018
Σελ 17 
Οριακά θετικά τα έσοδα των Ευρωπαίων τηλε-
πικοινωνιακών παρόχων το 2017
Σελ  18
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφια-
κός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 19,20,21
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:
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20 Ιανουαρίου 2018

1ο Αναπτυξιακό Συνέδριο Θεσσαλονίκης
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ελληνικό Ινστιτούτο Έρευνας και 
Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το 
“Πολιτικό Ημερολόγιο-Ατζέντα 
Θεσσαλονίκης” και το MyPortal.gr

29 - 31 Μαρτίου 2018
Συνέδριο Σκυροδέματος
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό  Τμήμα  Σκυροδέματος  
ΤΕΕ,  από κοινού  με  το  ΕΜΠ και σε 
συνεργασία με το ΕΤΕΚ

«160 χΡΟΝΙΑ made iN Greece. ΒΙΟΜΗχΑΝΙΑ, 
πΡΩΤΟπΟΡΙΑ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» 

ΕΣπΕΡΙδΑ γΙΑ ΤΟΝ 
πΛΗΜΜυΡΙΚΟ ΚΙΝδυΝΟ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ

Εκδήλωση με θέμα: «Ο πλημμυρικός κίνδυνος στην Ελλά-
δα» συνδιοργανώνουν η Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, 
το Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας του ΤΕΕ, το Γεωτεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδας (Παράρτημα Κεντρ. Μακεδονίας), 
η Ελληνική Υδροτεχνική Ένωση, ο Σύλλογος Ελλήνων 
Γεωλόγων και το Κέντρο Ολοκληρωμένης Διαχείρισης 
Υδάτων/ΑΠΘ, την Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018 (17:00-
21:00), στη Θεσσαλονίκη, στο κτίριο του Δημαρχείου.
Κατά τη διάρκεια των εργασιών θα γίνουν οι ομιλίες:
- «Η Βροχόπτωση ως Ακραίο Καιρικό Φαινόμενο», Θεό-
δωρος Καρακώστας (Καθηγητής Μετεωρολογίας ΑΠΘ, 
Τμήμα Γεωλογίας) 
 - «Το θεσμικό πλαίσιο και η εφαρμογή του στη Ευρω-
παϊκή Ένωση», Νικόλαος Θεοδοσίου (Καθηγητής Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών ΑΠΘ) 
 - «Τα αίτια της πλημμυρογένεσης του Ελλαδικού χώρου: 
Κλιματική αλλαγή- Θεομηνία- Ακραία καιρικά φαινόμε-
να- ή κάτι άλλο;»,  Παναγιώτης Στεφανίδης (Καθηγητής 
Τμήμα Δασολογίας ΑΠΘ) 
 - «Η εφαρμογή του Ενωσιακού Θεσμικού Πλαισίου για τις 
Πλημμύρες», Αγγελική Καλλία -Αντωνίου (Δρ. Νομικής, 
Δικηγόρος, Καθηγήτρια Δικαίου Περιβάλλοντος ΕΚΔΔΑ) 
- «Πρόσφατες πλημμύρες στον ελληνικό χώρο», Γεώργι-
ος Σούλιος (Ομότιμος Καθηγητής Υδρογεωλογίας  ΑΠΘ) 
- «Θέματα γεωκινδύνων διάβρωσης και εδαφορροών σε 
πλημμυρικά φαινόμενα: Ανάλυση και μέτρα προστασί-
ας», Βασίλειος Μαρίνος (Επίκ. Καθηγητής Τεχνικής Γεω-
λογίας ΑΠΘ) 
- «Διαμόρφωση των υδρομορφολογικών χαρακτηριστι-
κών των κοιτών αστικών χειμάρρων για αντιπλημμυρική 
προστασία» Κωνσταντίνος Βουβαλίδης (Αν. Καθηγητής 
Φυσικής Γεωγραφίας ΑΠΘ) 
- «Εκτίμηση της τρωτότητας έναντι των πλημμυρών», 
Κωνσταντίνος Βουδούρης (Αν. Καθηγητής Υδρογεωλο-
γίας ΑΠΘ, αντιπρόεδρος ΚΕΟΔΥ).

 

Την ιστορική έκθεση με τίτλο: «160 χρόνια made in Greece. Βι-
ομηχανία, πρωτοπορία, καινοτομία», παρουσιάζουν η Τεχνό-
πολη του Δήμου Αθηναίων και το Βιομηχανικό Μουσείο Φω-
ταερίου, από τις 18 Ιανουαρίου έως τις 25 Μαρτίου του 2018, 
αναδεικνύοντας τη βιομηχανική ανάπτυξη στην Ελλάδα, κατά 
την περίοδο 1860-1970 και την εξέλιξή της μέχρι σήμερα.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «με αφορμή τα «160 
χρόνια Γκάζι», τη συμπλήρωση 160 χρόνων από την ίδρυση 
του εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας, κάνουμε ένα πο-
λύχρωμο και συναρπαστικό ταξίδι σε 160 χρόνια ελληνικής 
βιομηχανίας: από τις απαρχές, τις λαμπρές στιγμές, άγνωστες 
πτυχές της έως την αποβιομηχάνιση, το παρόν και το μέλλον 
της».
Περισσότερα από 800 αντικείμενα, μηχανήματα, πρώτες ύλες, 
φωτογραφίες, σπάνια έγγραφα, πλούσιο οπτικοακουστικό 
υλικό, πρωτότυπα ιστορικά κείμενα, κρυμμένες πληροφορίες, 
παράλληλες εκδηλώσεις, ξεναγήσεις και εκπαιδευτικά προ-
γράμματα συνθέτουν τα 160 χρόνια made in Greece.  Μέσα 
από 3 ενότητες, θα οι ενδιαφερόμενοι θα ανακαλύψουν με 
διαδραστικό τρόπο 8 κλάδους της ελληνικής βιομηχανίας 
(μετάλλου, χημικών, οικοδομικών υλικών και υλών, ενέργει-
ας, τροφίμων και ποτών, κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, 

καπνού, επίπλου), περισσότερες από 90 βιομηχανίες, ενεργές 
και μη ενεργές, που δραστηριοποιήθηκαν σε αυτούς, πρώτες 
ύλες, στάδια παραγωγής, παραγόμενα προϊόντα, τεχνολογικές 
εξελίξεις και καινοτομίες που σημειώθηκαν, ενώ ταυτόχρονα, 
θα γνωρίσουν πρωτοπόρους επιχειρηματίες, εργαζομένους 
αλλά και παράλληλες, ανεξερεύνητες ιστορίες της ελληνικής 
βιομηχανικής ιστορίας.
«Γνωρίζοντας καλύτερα το παρελθόν, ανοίγουμε έναν διάλο-
γο με το παρόν και το μέλλον της ελληνικής βιομηχανίας μέσα 
από μία σειρά παράλληλων εκδηλώσεων που θα πραγματο-
ποιηθούν σε συνεργασία με το INNOVATHENS Powered by 
Samsung, τον Κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
της Τεχνόπολης Δήμου Αθηναίων, επισημαίνεται στην ίδια 
ανακοίνωση. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συζητήσεις, πα-
ρουσιάσεις, workshops για την οικονομία, τη διοίκηση και 
τη διαχείριση βιομηχανικών μονάδων, την καινοτομία, τον 
ανθρώπινο παράγοντα στη βιομηχανία, την πολιτιστική επα-
νάχρηση εργοστασίων στην Ελλάδα κ.ά.».

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚδΟΣΗ   
ΤΟυ γΡΑφΕΙΟυ ΤυπΟυ ΤΕΕ
πΡΟΕδΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
υπΕυΘυΝΟΙ ΣυΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟυΛΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕδΙΑΣΜΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr
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Σε τελικό στάδιο η ΚΥΑ για τη διευκόλυνση επενδύσεων 
στον ιαματικό τουρισμό- Ο Γ.Γ. Τουριστικής Πολιτικής & 
Ανάπτυξης, Γ.Τζιάλλας σε Ημερίδες για τον Τουρισμό Υγείας,  
στο πλαίσιο του Money Show. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
Γενικός Γραμματέας Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. 
Γιώργος Τζιάλλας απηύθυνε χαιρετισμό στις ημερίδες με θέμα 
τον ιατρικό τουρισμό που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
του Money Show, η πρώτη υπό την αιγίδα της ΚΕΔΕ και η 
δεύτερη από τον Ελληνικό Σύνδεσμο Τουρισμού Υγείας. Τόνι-
σε ότι η ανάπτυξη του τουρισμού Υγείας στην Ελλάδα αποτε-
λεί προτεραιότητα της εθνικής τουριστικής πολιτικής, καθώς 

αποτελεί μία μορφή τουρισμού με σημαντικές οικονομικές και 
αναπτυξιακές προεκτάσεις για τις τοπικές κοινωνίες και συμ-
βάλλει στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου στη χώρα 
μας. Το Υπουργείο Τουρισμού εργάζεται για την ανάπτυξη 
του ιαματικού τουρισμού υψηλού επιπέδου, προχωρώντας 
τη διαδικασία αναγνώρισης των πηγών ως ιαματικών πό-
ρων. Επιπλέον, όπως ανέφερε, βρίσκεται σε τελικό στάδιο 
η Κοινή Υπουργική Απόφαση για τις προδιαγραφές των κέ-
ντρων θαλασσοθεραπείας και των εγκαταστάσεων ιαματικού 
τουρισμού που θα διευκολύνει τις σχετικές επενδύσεις για την 
αξιοποίηση των ιαματικών πηγών. Μίλησε για τα συγκριτικά 

πλεονεκτήματα της χώρας μας, σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη 
του ιατρικού τουρισμού, όπως είναι οι υψηλού επιπέδου 
ιατρικές υπηρεσίες από υψηλά καταρτισμένο προσωπικό σε 
χαμηλότερο κόστος, σε σχέση με άλλες χώρες, σε συνδυασμό 
με το εξαιρετικό κλίμα της Ελλάδας. Επισήμανε ότι το 2017 
σημειώθηκε νέο ρεκόρ τουριστικής κίνησης στη χώρα μας με 
περισσότερες από 30 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις, ως αποτέ-
λεσμα των προσπαθειών του Υπουργείου να αναπτύξει μορ-
φές τουρισμού προς αυτήν την κατεύθυνση. Πρόσθεσε ότι για 
την ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού, είναι καθοριστική η 
συμβολή της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.

Σε μια στιγμή που η Ελλάδα προσπαθεί να ελκύσει τις ξένες 
άμεσες επενδύσεις, ένας αγωγός που μεταφέρει αέριο από το 
Αζερμπαϊτζάν στην Ευρώπη δείχνει τη διαφορά που μπορούν 
να κάνουν τέτοιου είδους συμφωνίες, τονίζει σε δημοσίευμά 
του το πρακτορείο Bloomberg, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Η παραγωγή βασικών μετάλλων αποτέλεσε τον βασικό τομέα 
μιας συγκρατημένης ανοδικής παραγωγής το 2017 με αύ-

ξηση πάνω από 21% σύμφωνα με τα βιομηχανικά στοιχεία 
παραγωγής που δημοσιοποιήθηκαν σήμερα για την περίοδο 
Ιανουαρίου-Νοεμβρίου. Πίσω από αυτήν την άνοδο υπάρχει 
η ζήτηση για αγωγούς από τον Διαδριατικό Αγωγό, ένα εγ-
χείρημα 878 χιλ. που βρίσκεται υπό κατασκευή από το 2016.
Σύμφωνα με το Bloomberg, Ο αγωγός δείχνει πώς τα μεμο-
νωμένα εγχειρήματα μπορούν να επηρεάσουν στα μακρο-

οικονομικά στοιχεία σε μια χώρα όπως η Ελλάδα. Αυτός ο 
χρόνος θα είναι κρίσιμος για την ελληνική οικονομία η οποία, 
έχοντας σταθεροποιηθεί (μετά τη συρρίκνωσή της κατά 
25%), τώρα πρέπει να επιτύχει ταχύτερη ανάπτυξη ώστε να 
μειώσει το ποσοστό ανεργίας, το υψηλότερο στην ευρωζώ-
νη. Υπάρχουν μερικά ενθαρρυντικά σημάδια καθώς ο δείκτης 
μεταποίησης κινήθηκε στα υψηλότερα επίπεδα από το 2008.

Ο νέος πρόεδρος της Ακαδημίας Αθηνών, Αντώνιος Κουνάδης, 
εγκαθίσταται την ερχόμενη εβδομάδα, επισήμως, επικεφαλής 
του ιδρύματος για το 2018, καθώς επίσης και ο αντιπρόεδρος, 
ακαδημαϊκός-λαογράφος Στέφανος Ήμελλος. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η τελετή θα πραγματοποιηθεί κατά την πρώτη δη-

μόσια συνεδρία της Ακαδημίας Αθηνών για το νέο έτος, στις 16 
Ιανουαρίου, στις 19:00, στην Ακαδημία Αθηνών. Στην τελετή 
εγκατάστασης ο απερχόμενος πρόεδρος, Λουκάς Παπαδήμος, 
θα μιλήσει για «Το έργο των Κέντρων και Γραφείων Ερεύνης 
της Ακαδημίας κατά το έτος 2017». Θα ακολουθήσει ομιλία 

του νέου προέδρου, πολιτικού μηχανικού, ομότιμου καθηγητή 
ΕΜΠ, Αντώνιου Κουνάδη, με θέμα «Λικνιζόμενοι λόγω σεισμού 
πολυσπονδυλωτοί κίονες φέροντες βαρέα σώματα. Ένα ευρη-
ματικό ευσταθές δομικό σύστημα αρχαίας τεχνολογίας».

Αύξηση 0,8% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή στη χώρα 
τον περασμένο Νοέμβριο, ενώ η παραγωγή των μεταποιητι-
κών βιομηχανιών αυξήθηκε 0,2%.  ΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι 
όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, ο γενικός δείκτης βιομηχανικής 
παραγωγής παρουσίασε αύξηση 0,8% τον Νοέμβριο 2017 σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2016, έναντι 
αύξησης 2,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση 
το 2016 με το 2015. Η εξέλιξη αυτή προήλθε από τις ακόλουθες 

μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας: 
1. Από την αύξηση: *Κατά 0,2% του δείκτη παραγωγής μετα-
ποιητικών βιομηχανιών. Σε αυτό συνέβαλαν, κυρίως, οι αυ-
ξήσεις στην παραγωγή παραγώγων πετρελαίου και άνθρακα 
(7,1%), βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμά-
των (10,7%), ηλεκτρονικών υπολογιστών, ηλεκτρονικών και 
οπτικών προϊόντων (14,8%), καθώς και μηχανημάτων και 
ειδών εξοπλισμού (12,4%). *Κατά 6,5% του δείκτη παραγω-

γής ηλεκτρισμού. 2. Από τη μείωση: *Κατά 8,4% του δείκτη 
παραγωγής ορυχείων- λατομείων. *Κατά 4,2% του δείκτη πα-
ροχής νερού. Παράλληλα, ο μέσος γενικός δείκτης της περιόδου 
Ιανουαρίου- Νοεμβρίου 2017 παρουσίασε αύξηση 4,4%, σε 
σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου- 
Νοεμβρίου 2016.

ΣΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΤΑδΙΟ Η ΚυΑ γΙΑ ΤΗ δΙΕυΚΟΛυΝΣΗ ΕπΕΝδυΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΙΑΜΑΤΙΚΟ ΤΟυΡΙΣΜΟ

ΜΟχΛΟΣ γΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑπΤυΞΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ Ο ΑγΩγΟΣ ΤΑΡ, ΑΝΑφΕΡΕΙ δΗΜΟΣΙΕυΜΑ ΤΟυ “BloomBerG”

ΕγΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟυ ΝΕΟυ πΡΟΕδΡΟυ ΤΗΣ ΑΚΑδΗΜΙΑΣ ΑΘΗΝΩΝ, ΑΝΤΩΝΙΟυ ΚΟυΝΑδΗ

ΕΛΣΤΑΤ : ΚΑΤΑ 4,4% ΑυΞΗΘΗΚΕ Ο ΜΕΣΟΣ γΕΝΙΚΟΣ δΕΙΚΤΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗχΑΝΙΚΗΣ 
πΑΡΑγΩγΗΣ ΣΤΟ 11ΜΗΝΟ ΙΑΝΟυΑΡΙΟυ - ΝΟΕΜΒΡΙΟυ 2017 

πΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝδΙΑφΕΡΟΝΤΟΣ γΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΕπΕΝδυΤΙΚΟ ΣχΗΜΑ δΟΜΗΣ 
«FuNd oF FuNds», ΜΕ ΑΡχΙΚΟ υΨΟΣ δΗΜΟΣΙΑΣ ΕπΕΝδυΣΗΣ 100 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ 
Νέο επενδυτικό σχήμα δομής «Fund of Funds», με αρχικό 
ύψος δημόσιας επένδυσης 100 εκατ. ευρώ δημιουργεί το Τα-
μείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ), στο πλαίσιο υλο-
ποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού Επενδύσεων και Ανά-
πτυξης του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ- ΜΠΕ το νέο επενδυτικό σχήμα έχει δυνατότητες 
μελλοντικής αύξησης του αρχικού ύψους δημόσιας επένδυ-
σης, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, με σκοπό τη συμμετοχή στο 
κεφάλαιο Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων που θα έχουν 
προβεί σε ενέργειες χρηματοοικονομικής και επιχειρησιακής 
αναδιοργάνωσης και απευθύνει στα μέλη τής επενδυτικής 

κοινότητας πρόσκληση εκδήλωσης εκδιαφέροντος. Η πρό-
σκληση αφορά όλους τους ενδιαφερόμενους επενδυτές και 
διαχειριστές επενδύσεων που προτίθενται να προβούν στη 
σύσταση Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετο-
χών (ΑΚΕΣ), Εταιρίας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετο-
χών (ΕΚΕΣ) ή άλλων αντίστοιχων επενδυτικών σχημάτων 
επιχειρηματικού κεφαλαίου που θα λειτουργούν σύμφωνα 
με τη νομοθεσία κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
ώστε να συνεπενδύσουν με το ΤΑΝΕΟ σε ελληνικές Μικρές 
και Μεσαίες Επιχειρήσεις. Τα νέα επενδυτικά σχήματα που 
θα διαχειρίζονται από ελληνικούς ή ξένους φορείς του ιδιω-

τικού τομέα θα επενδύουν με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια σε 
ελληνικές Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις μέσω απόκτησης 
μετοχών ή και μετατρέψιμων ομολογιών. Η καταλληλότητα 
των διαχειριστικών ομάδων, η αξιοπιστία των επενδυτικών 
προτάσεων και η συμβολή των επιχειρησιακών σχεδίων 
στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα αποτελέσουν τα 
βασικά κριτήρια επιλογής των επενδυτικών σχημάτων. Για 
την παροχή πρόσθετης πληροφόρησης το ΤΑΝΕΟ θα πραγ-
ματοποιεί προγραμματισμένες συναντήσεις με τα ενδιαφερό-
μενα μέρη έως τις 15 Φεβρουαρίου 2018.
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Η ολοκλήρωση της κτηματογράφησης της χώρας σε συν-
δυασμό με την ανάρτηση των δασικών χαρτών αποτε-
λούν κεντρικά αναπτυξιακά εργαλεία και συνεπώς προτε-
ραιότητες της Κυβέρνησης. Πρόκειται για δύο σημαντικές 
πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση, με στόχο τη δια-
σφάλιση της ασφάλειας δικαίου για τις επενδύσεις και τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών επί της ακίνη-
της τους περιουσίας.  Αυτά αναφέρονται σε ενημερωτικό 
σημείωμα του ΥΠΕΝ και αναλυτικά σημειώνεται ότι: 
-Ελληνικό Κτηματολόγιο. Με το παρόν σχέδιο νόμου 
συστήνεται ο νέος ενιαίος φορέας «Ελληνικό Κτηματο-
λόγιο»,όπως ισχύει σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώρες. Η 
Ανώνυμη Εταιρεία του δημοσίου «Εθνικό Κτηματολόγιο 
και Χαρτογράφηση» (Ε.Κ.ΧΑ.) θα ενσωματωθεί στον νέο 
οργανισμό, καθώς και τα υφιστάμενα κτηματολογικά 
γραφεία και υποθηκοφυλακεία. Ηδημιουργία του ενιαίου 
φορέα επιτρέπει τη διαμόρφωση μίας ενιαίας στρατηγικής 
και την επίτευξη του απαραίτητου συντονισμού που θα 
θέσει σε λειτουργία το σύστημα του Κτηματολογίου και 
τελικά θα επιτρέψει την ολοκλήρωση της κτηματογράφη-
σης της ελληνικής επικράτειας έως το 2020.
Η προτεινόμενη μεταρρύθμισηθεσπίζει ένα ορθολογικό 
και ενιαίο τρόπο οργάνωσης των παρεχόμενων υπηρεσι-
ών καταχώρισης και δημοσιότητας των δικαιωμάτων σε 
ολόκληρη την επικράτεια. Επιβάλει ακόμη την εφαρμογή 
ενιαίων κανόνων σχετικά με τον τρόπο καταχώρισης και 
δημοσιότητας των δικαιωμάτων, και τον τρόπο υπολογι-
σμού και είσπραξης των τελών, ώστε να διασφαλίσει την 
παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότηταςκαι την ασφάλεια 
των συναλλαγών, πριν ακόμη από την ολοκληρωτική 
μετάβαση στο καθεστώς του κτηματολογίου, μέσω της 
σταδιακής και ελεγχόμενης  μετάβασης σε μια αποκε-
ντρωμένη δομή.
Η τελική δομή και ο τρόπος λειτουργίας του Ελληνικού 
Κτηματολογίου είναι αποτέλεσμα ευρείας διαβούλευσης 
με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς,με την Παγκόσμια 
Τράπεζα να έχει συμβουλευτικό ρόλο. Η ριζική αναδιορ-
γάνωση των δομών κτηματογράφησης πραγματοποιείται 
ώστε να εξασφαλίσει πλήρως την αρχή της δημοσιότητας 
και να κατοχυρώσειτην ασφάλεια των συναλλαγών.Το 
οργανόγραμμα και οκανονισμός λειτουργίας του φορέα-
ουσιαστικά ενσωματώνονται στο σχέδιο νόμου, ώστε να 
μπορεί να τεθεί άμεσα σε λειτουργία.
Οργανωτική δομή. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο διαρ-
θρώνεται σε μία κεντρική καθώς και σε περιφερειακές 
υπηρεσίες πουσυμπεριλαμβάνουν 17 κτηματολογικά 
γραφεία και 75Υποκαταστήματα.Η σύσταση των Υποκα-
ταστημάτων θα γίνει σταδιακά και εντός δύο ετών από την 
ψήφιση του νομοσχεδίου.

Νομική μορφή. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα είναι-
φορέας του δημοσίου, με τη μορφή Νομικού Προσώπου 
Δημοσίου Δικαίου, θα παρέχει υπηρεσίες ανταποδοτικού 
χαρακτήρα και θα τελεί υπό την εποπτεία του ΥΠΕΝ. Η νο-
μική του μορφή επιλέχθηκε για δύο λόγους:
Ο νομικός έλεγχος και η καταχώριση των δικαιωμάτων 
των πολιτών συνιστά άσκηση δημόσιας εξουσίας και επο-
μένως δεν μπορεί παρά να ανατεθεί σε όργανο που ανήκει 
στο κράτος.
Τα δεδομένα που τηρούνται στο Κτηματολόγιο αφορούν 
την ακίνητη περιουσία των πολιτών και του δημοσίου σε 
όλη την επικράτεια και εξυπηρετούν άμεσα δημόσιους 
σκοπούς. Συνεπώς, η κυριότητα και η συναφής διαχεί-
ριση/εκμετάλλευσή τους, οφείλει να ανήκει αποκλειστικά 
στο κράτος.
Αρμοδιότητες του φορέα. Το Ελληνικό Κτηματολόγιο 
διενεργεί την κτηματογράφηση στο σύνολο της χώρας και 
λειτουργεί το σύστημα του εθνικού κτηματολογίου. Τη-
ρεί, ενημερώνει και λειτουργεί το σύστημα μεταγραφών 
και υποθηκών  σε όσες περιοχές δεν έχει γίνει έναρξη της 
λειτουργίας του εθνικού κτηματολογίου, ασκώντας όλες 
τις σχετικές αρμοδιότητες που ασκούνται από τα υπο-
θηκοφυλακεία, ενώ διατηρεί και διαχειρίζεται τα αρχεία 
των υποθηκοφυλακείων και μετά την έναρξη λειτουρ-
γίας του κτηματολογίου.Ασκεί ακόμη, τις αρμοδιότητες 
του ενεχυροφυλακείου που έχουν προσωρινά ανατεθεί 
στα υποθηκοφυλακεία. Προβλέπεται επίσης η διαχείριση 
των βάσεων δεδομένων του κτηματολογίου και δίνεται 
η δυνατότητα να αναθέτει σε τρίτους υπηρεσίες, μελέτες 
και έργα που κρίνονται απαραίτητα για την επίτευξη των 
σκοπών του.Δίνεται τέλος η δυνατότητα συνεργασίας με 
άλλους φορείς και η συμμετοχή του φορέα σε προγράμ-
ματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Βασικοί στόχοι. Η μεγάλη αυτή αλλαγή που εισάγει το 
σχέδιο νόμου για τη σύσταση του Ελληνικού Κτηματολο-
γίου:
εκσυγχρονίζει το σύστημα δημοσιότητας στη βάση ενός 
μοναδιαίου κωδικού ακινήτου και όχι σε ονομαστική 
βάση
εξασφαλίζει την ενιαία εφαρμογή των κανόνων καταχώ-
ρισης και δημοσιότητας των δικαιωμάτων των πολιτών 
αλλά και του Ελληνικού Δημοσίου επί της ακίνητης περι-
ουσίας, μέσω της άσκησης ενιαίας εποπτείας
παρέχει υπηρεσίες καταχώρισης με διαφανή και αποτελε-
σματικό τρόπο
βελτιώνει την εξυπηρέτηση των χρηστών, μέσω των ηλε-
κτρονικών εφαρμογών κατάθεσης των προς καταχώριση 
πράξεων, λήψης πιστοποιητικών, έρευνας κτηματολογι-
κών δεδομένων κ.τ.λ.

Κεντρικά αποτελέσματα. Αντιμετωπίζουμε με αυτόν 
τον τρόπο κεντρικά ζητήματα, που είχαν ως αποτέλεσμα 
την τόσο μεγάλη καθυστέρηση της διαδικασίας κτηματο-
γράφησης. Στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού, της παρακο-
λούθησης, καθώς και του αποτελεσματικού ελέγχου και 
αξιολόγησης του συστήματος κτηματογράφησης:
Δημιουργούμε τις κατάλληλες εφαρμογές και ηλεκτρο-
νικές υπηρεσίες που θα επιτρέψουν τη διαβαθμισμένη 
διάθεση των κτηματολογικών στοιχείων, με σεβασμό στη 
διαφύλαξη των ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.
Προχωράμε στη σταδιακή ψηφιοποίηση του αρχείου που 
έχουν στη διάθεση τους τα υφιστάμενα υποθηκοφυλα-
κεία, ώστε αυτά να είναι άμεσα διαθέσιμα για κάθε χρήση, 
καθιστούμε δυνατό τον άμεσο έλεγχο και κατοχυρώνουμε 
τις εμπράγματεςσχέσεις.
Δημιουργούμε ταυτόχρονα ένα αποτελεσματικό μηχανι-
σμό διόρθωσης τυχόν εσφαλμένων εγγραφών.
Κωδικοποιούμε τα τέλη που εισπράττονται από τα Υπο-
θηκοφυλακεία και απλοποιούμε τον τρόπο υπολογισμού 
τους.
Μειώνουμε τη γραφειοκρατία προβλέποντας την είσπρα-
ξη όλων των τελών ηλεκτρονικά.
Απλοποιείται η διαδικασία είσπραξης των τελών για τον 
πολίτη, αφού αυτή θα διενεργείται μέσω των πιστωτικών 
ιδρυμάτων.
Διασφαλίζεται η ενιαία εφαρμογή των διατάξεων, καθό-
τιτο θεσμικό πλαίσιο απλοποιείται και διότι η εφαρμογή 
τους κατά το μεγαλύτερο μέρος  θα γίνεται ηλεκτρονικά 
Ζητήματα Προσωπικού. Οι θέσεις εργασίας των υπαλλή-
λων της νομικής υπηρεσίας της ΕΚΧΑ, των υπαλλήλων 
των υφιστάμενων έμμισθων υποθηκοφυλακείων, καθώς 
και των άμισθων υποθηκοφυλακείων διασφαλίζονται 
απόλυτα. Οι μεν υπάλληλοι των έμμισθων υποθηκοφυ-
λακείων, οι οποίοι είναιδικαστικοί υπάλληλοι, έχουν τη 
δυνατότητα είτε να ενταχθούν στο φορέα ως δημόσιοι 
υπάλληλοι, είτε να μεταταχθούν σε θέσεις κλάδου δικα-
στικών υπαλλήλων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Οι δε 
υπάλληλοι των άμισθων υποθηκοφυλακείων μεταφέρο-
νται στο φορέα σε προσωποπαγείς θέσεις,με σχέση εργα-
σίας ιδιωτικού δικαίου,αορίστου χρόνου. Οι υφιστάμενες 
θέσεις εργασίας διατηρούνται, καθώς αναγνωρίζεται η 
αποκτηθείσα τεχνογνωσία και εμπειρία των υπαλλήλων.

πΟΛυΝΟΜΟΣχΕδΙΟ
Τι προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο για τον νέο ενιαίο φορέα Κτηματολογίου
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Με την θεσμοθέτηση του νέου νόμου συγκεντρώνεται για 
πρώτη φορά και επικαιροποιείται η πολύπλοκη και αποσπα-
σματική λατομική νομοθεσία των τελευταίων 30-40 χρόνων, 
ένα πάγιο αίτημα, διαχρονικά, όλων των κοινωνικών εταί-
ρων που σχετίζονται με τον εξορυκτικό κλάδο σημειώνει το 
ΥΠΕΝ και αναλυτικά αναφέρει ότι:
-Βασικός Στόχος. Το σχέδιο νόμου αποσκοπεί στον εκσυγ-
χρονισμό του θεσμικού πλαισίου έρευνας και εκμετάλλευσης 
των λατομείων και της εξορυκτικής δραστηριότητας γενικότε-
ρα, με στόχο την απρόσκοπτη τροφοδοσία των βιομηχανιών 
σε ορυκτές πρώτες ύλες και τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρη-
ματικού κλίματος. Στο πλαίσιο αυτό πρωταρχική σημασία για 
το ΥΠΕΝ έχουν τα ζητήματα του δημοσίου συμφέροντος που 
συνδέονται άμεσα με την προστασία του περιβάλλοντος και 
την προάσπιση της ασφάλειας και της δημόσιας υγείας.
-Με το νομοσχέδιο επιτυγχάνονται οι παρακάτω 
επιδιώξεις: Η διατύπωση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων 
που αφορούν όλες τις κατηγορίες λατομικών ορυκτών, με 
παράλληλη κατάργηση των αποσπασματικών διατάξεων και 
παρεκκλίσεων που είχαν εισαχθεί στο παρελθόν, δημιουργώ-
ντας σύγχυση και ευνοώντας την παραβατικότητα. Με τον 
τρόπο αυτό περιορίζεται η γραφειοκρατία και βελτιώνεται η 
αποδοτικότητα των πόρων της διοίκησης.
Ο εξορθολογισμός και η ενιαία αντιμετώπιση των διαδικασι-

ών αλλά και του χρόνου για τις μισθώσεις και τη χορήγηση 
των εγκρίσεων των λατομείων. Πιο συγκεκριμένα:
το μέγιστο χρονικό διάστημα ισχύος των μισθώσεων του 
δικαιώματος εκμετάλλευσης για όλα τα λατομικά ορυκτά, 
ορίζεται πλέον στα 70 χρόνια, ώστε να επιτυγχάνεται η οικο-
νομική βιωσιμότητα των κοιτασμάτων
η μίσθωση δημοσίων ή δημοτικών  εκτάσεων  γίνεται μέσω 
δημοπρασίας. Η απευθείας μίσθωση επιλέγεται μόνον εφό-
σον έχει προηγηθεί σχετική έρευνα και έγκριση των αποτελε-
σμάτων από την αδειοδοτούσα αρχή.
Η απλούστευση της διαδικασίας αδειοδότησης της διενέργει-
ας των εργασιών έρευνας και εκμετάλλευσης, με στόχο ένα 
απλό, διαφανές, σαφές και με σταθερούς όρους πλαίσιο. Έτσι:
Καταργείται η άδεια εκμετάλλευσης. Στις  δημόσιες και δημο-
τικές εκτάσεις η μίσθωση επέχει θέση άδειας, ενώ η εκμετάλ-
λευση στις ιδιωτικές υπάγεται σε καθεστώς γνωστοποίησης.
Καταργείται η άδεια εγκατάστασης και τα απαιτούμενα δικαι-
ολογητικά συνυποβάλλονται με την τεχνική μελέτη, ενώ η 
άδεια λειτουργίας εγκαταστάσεων γίνεται πλέον με γνωστο-
ποίηση.
Η αναμόρφωση της διαδικασίας καθορισμού λατομικών 
περιοχών εκμετάλλευσης αδρανών υλικών, ώστε να δια-
σφαλίζεται η επάρκεια δομικών υλικών σε εθνικό επίπεδο, 
η ποιότητα των παραγόμενων υλικών με βάση ευρωπαϊκά 

πρότυπα και η ένταξη των λατομικών περιοχών στον χωρο-
ταξικό σχεδιασμό της χώρας.
Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς, καθώς και η ασφάλεια και ο εποπτικός έλεγχος, 
τίθενται σε αυστηρότερο πλαίσιο,  με συγκεκριμένες διατάξεις 
που διατρέχουν ολόκληρο το σχέδιο νόμου. Όπως, για παρά-
δειγμα, η ενιαία αντιμετώπιση εγγυητικών για το περιβάλλον.
-Νέο πλαίσιο για τα πρόστιμα. Εισάγεται ένα πλήρες 
παραμετροποιημένο σύστημα καθορισμού προστίμων για 
παραβάσεις του Κανονισμού Μεταλλευτικών και Λατομικών 
Εργασιών. Με βάση το νέο σύστημα, λαμβάνεται υπόψη η 
σοβαρότητα και η επαναληπτικότητατης παράβασης, καθώς 
και ο συνολικός αριθμός εργαζομένων στο έργο, σε αντίθεση  
με το υφιστάμενο πλαίσιο που αφήνει στην κρίση του Επιθεω-
ρητή τον καθορισμό του ύψους του προστίμου. Επιπρόσθετα, 
παραμετροποιούνται τα πρόστιμα που αφορούν την παρά-
νομη εκμετάλλευση, δηλαδή, τις εξορυκτικές εργασίες που 
γίνονται χωρίς τις κατά το νόμο εγκρίσεις. Με το νέο νόμο τα 
πρόστιμα κλιμακώνονται από 5.000 ευρώ έως 90.000 ευρώ, 
ανάλογα με τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν από τον παραβά-
τη (χειρωνακτικά, με χρήση μηχανικών μέσων ή χρήση εκρη-
κτικών) και τριπλασιάζονται εφόσον η παράβαση τελεστεί για 
περισσότερες από μία φορές.

Σε ό,τι αφορά τους πλειστηριασμούς οι ρυθμίσεις προβλέπουν 
μεταξύ άλλων (άρθρο 208) ότι από τις 21.2.2018 οι πλειστη-
ριασμοί διεξάγονται αποκλειστικά και μόνο με ηλεκτρονικά 
μέσα, ανεξάρτητα από τον χρόνο επίδοσης της επιταγής και 
επιβολής της κατάσχεσης. Επίσης, για τους πλειστηριασμούς 
που έχει ήδη οριστεί να πραγματοποιηθούν με φυσικό τρόπο 
οποτεδήποτε μετά τις 21.2.2018 και έχει ήδη συντελεστεί η 
σχετική προδικασία του πλειστηριασμού, ο επισπεύδων είναι 
υποχρεωμένος να γνωστοποιήσει τη μεταβολή του τρόπου 
και του χρόνου διενέργειας τους με σχετική εντολή προς τον 
δικαστικό επιμελητή για την έκδοση νέου αποσπάσματος 
της κατασχετήριας έκθεσης. Σε ό,τι αφορά τη διαδικασία, το 
νομοσχέδιο προβλέπει ότι οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 
διενεργούνται μόνο εργάσιμη ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή 
Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ. έως τις 14:00 ή από τις 14:00 
έως τις 18:00. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το 
τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι 
από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 
17:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για 
κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό 
της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) 
λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι πα-
ρατάσεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι 

μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης 
του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η 
διαδικασία υποβολής προσφορών. Ηλεκτρονικός πλειστη-
ριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31 Αυ-
γούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδο-
μάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, 
αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εξάλλου, με το άρθρο 176 προβλέπεται ότι απαιτήσεις, οι οποί-
ες προέκυψαν πριν από την ημερομηνία ορισμού του πρώτου 
πλειστηριασμού και αφορούν μη καταβληθέντες μισθούς έως 
(6) μηνών από παροχή εξαρτημένης εργασίας και έως του 
ποσού το οποίο ισούται ανά μήνα οφειλόμενου μισθού και 
ανά εργαζόμενο με το νόμιμο κατώτατο μισθό υπαλλήλου 
άνω των είκοσι πέντε (25) ετών επί 275% ικανοποιούνται 
προνομιακά πριν από κάθε άλλη απαίτηση (υπερ-προνόμιο) 
και μετά την αφαίρεση των εξόδων της εκτέλεσης.

Για τους συμβολαιογράφους προβλέπεται: «Εάν, για οποιον-
δήποτε λόγο, δεν είναι δυνατό να ορισθεί συμβολαιογράφος 
του τόπου εκτέλεσης, αρμόδιος για τη διανομή μπορεί να ορι-
στεί και συμβολαιογράφος διορισμένος στην περιφέρεια του 

συμβολαιογραφικού συλλόγου του τόπου εκτέλεσης ή, αν και 
αυτό δεν είναι δυνατό, του συμβολαιογραφικού συλλόγου 
της πρωτεύουσας του κράτους». 

Επίσης: «Ο συμβολαιογράφος ασκεί τα καθήκοντά του σε 
όλη την περιφέρεια του ειρηνοδικείου στην οποία είναι διο-
ρισμένος, όπως κάθε φορά η περιφέρεια του ειρηνοδικείου 
ορίζεται, με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων που 
διέπουν τη διενέργεια αναγκαστικού ή εκούσιου πλειστηρι-
ασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας».

Η διάταξη για τις απεργίες (άρθρο 211, Ποσοστό απαρτίας για 
συζήτηση και λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας) προβλέπει 
ότι:

Μετά το τρίτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 8 του ν. 
1264/1982 (Α΄ 79) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για 
τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης κήρυξης απεργίας απαι-
τείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δευτέρου (1/2) των 
οικονομικά τακτοποιημένων μελών».

πΟΛυΝΟΜΟΣχΕδΙΟ
Τι προβλέπεται για  τα λατομεία και την εξορυκτική δραστηριότητα  

Τι προβλέπεται για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις
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Το Χρηματιστήριο Ενέργειας αποτελεί προϋπόθεση για την 
αναδιοργάνωση της χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας, προς όφελος των συμμετεχόντων στην αγορά και 
των τελικών καταναλωτών, καθώς στοχεύει: 
1. στη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις υπόλοιπες ευρω-
παϊκές αγορές.
2. στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας, με 
άμεσα οφέλη στη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη 
διασφάλιση καλύτερων τιμών για τα νοικοκυριά και τις επι-
χειρήσεις.
3. την εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδια-
σμού,  τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο ενεργει-
ακό μίγμα, καθώς και την περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής 
των ΑΠΕ.
Σύμφωνα με ενημερωτικό σημείωμα του ΥΠΕΝ με τις διατά-
ξεις που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο, τροποποιείται ο 
Ν. 4425/2016 για την αναδιοργάνωση της ελληνικής αγοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας, σε εφαρμογή των Ευρωπαϊκών Κανο-
νισμών και Οδηγιών για την ολοκλήρωση της ενιαίας ευρω-
παϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, το λεγόμενο «Μοντέλο 
Στόχο» (TargetΜodel).
Το TargetΜodelπροσδιορίζει τις ελάχιστες απαιτούμενες 
προδιαγραφές που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι επιμέρους 
εθνικές αγοράς ανά την Ευρώπη, και η δική μας, ώστε να δια-
μορφώσουν μια κοινή αρχιτεκτονική λειτουργίας η οποία θα 
οδηγήσει ακολούθως στην σύζευξη των αγορών της ΕΕ και 
στην ενθάρρυνση ανοικτού και δίκαιου ανταγωνισμού προς 
το συμφέρον του τελικού καταναλωτή. Ο βασικός στόχος της 
αναδιάρθρωσης της αγοράς Η/Ε είναι η μείωση του ενεργει-
ακού κόστους και η ενίσχυση της ασφάλειας εφοδιασμού, 
μέσω της αποτελεσματικής διαμόρφωσης και σταδιακής 
σύγκλισης της τιμής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας με 
χρήση (1) μηχανισμών όπως το ενεργειακό χρηματιστήριο 
και (2) ενίσχυση και διεύρυνση των διασυνδέσεων μεταξύ 

των κρατών μελών. Οι διατάξεις που περιέχει το πολυνομο-
σχέδιο διαμορφώνουν το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία 
του ενεργειακού χρηματιστηρίου.
Το Target Model έχει ως βασική επιδίωξη την εξισορρόπησης 
προσφοράς και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας σε πραγματικό 
χρόνο, ώστε να αποφεύγονται μη αποδοτικές λύσεις για κά-
λυψη αιχμών φορτίου ή στοχαστικών διακυμάνσεων των 
ΑΠΕ. Η δημιουργία μιας διευρυμένης αγοράς ηλεκτρικής 
ενέργειας που θα λειτουργεί με κοινούς κανόνες παράλληλε 
με το διασυνοριακό εμπόριο, επιτρέπουν ανά πάσα στιγμή το 
έλλειμμα που μπορεί να προκύψει προσωρινά σε μία χώρα 
να αντισταθμίζεται από το πλεόνασμα μιας άλλης χώρας με 
όρους αγοράς. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η επάρκεια 
εφοδιασμού αλλά και ένα χαμηλότερο ενεργειακό κόστος, με 
στόχο τη σταδιακή σύγκλιση των τιμών ενέργειας της ενιαί-
ας ευρωπαϊκής αγοράς. Η συντονισμένη και συγχρονισμένη 
προσέγγιση αμβλύνει τις διαφοροποιήσεις των τιμών μεταξύ 
των αγορών και προκαλεί πιο αποτελεσματικές ροές ενέργει-
ας, ισχυρότερα συσχετισμένες με τα οικονομικά σήματα.
Υπάρχει μια ενιαία πλατφόρμα δημοπρασιών 
(singleauctionplatform),  στην οποία υποβάλλονται καθημε-
ρινά προσφορές για πώληση και αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 
για την επόμενη ημέρα (ΠΡΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΑΓΟΡΑ). Το αποτέ-
λεσμα αυτής της ενιαίας επίλυσης σε πανευρωπαϊκή κλίμακα, 
είναι η κατανομή της ενέργειας μεταξύ των διαφόρων διε-
θνών διασυνδέσεων με έναν τρόπο αρκετά αποτελεσματικό 
που αξιοποιεί στο μέγιστο δυνατό την χωρητικότητα των δι-
ασυνδέσεων, προκειμένου οι τιμές μεταξύ των συζευγμένων 
αγορών να καθίστανται ίσες και να διαφοροποιούνται μόνο 
στην περίπτωση συμφόρησης στην μεταξύ τους διασύνδεση, 
το οποίο θα μπορεί να ερμηνευτεί και ως ένα οικονομικό σήμα 
για την αναγκαιότητα περαιτέρω διασυνδέσεων. 
Στο παρελθόν, οι έμποροι ηλεκτρικής ενέργειας (traders) 
λάμβαναν μέρος σε διακριτές δημοπρασίες (explicitauctions) 

για την κατανομή ημερήσιων διασυνδετικών δικαιωμάτων 
και επομένως έπρεπε να προβλέψουν τη διαφορά των τιμών 
μεταξύ των διασυνδεδεμένων αγορών. Σε περίπτωση εσφαλ-
μένης πρόβλεψης, αν δηλαδή είχαν αντιστραφεί εν τέλει τα 
οικονομικά δεδομένα και επομένως δεν υπήρχε οικονομικό 
νόημα στις διασυνοριακές συναλλαγές, ένα μεγάλο ποσοστό 
τους δεν υλοποιούνταν. Έτσι, σημαντικό τμήμα των διεθνών 
διασυνδέσεων παρέμενε στην πράξη αναξιοποίητο.
Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες από την Πορτογαλία έως 
την Φινλανδία, συμπεριλαμβανομένης της Μεγάλης Βρετανί-
ας, έχουν ήδη ενοποιήσει τις προ-ημερήσιες χονδρεμπορικές 
αγορές ηλεκτρικής ενέργειας. Ο ρυθμός των εξελίξεων και στη 
Βαλκανική είναι ενθαρρυντικός. Οι χώρες της Ενεργειακής 
Κοινότητας έχουν ήδη δεσμευτεί για τη σύζευξη των αγορών 
τους με μια τουλάχιστον όμορη χώρα έως τα μέσα του 2018.  
Σημειώνεται ενδεικτικά ότι η  ΠΓΔΜ έχει ανακοινώσει την επι-
κείμενη σύζευξή της με τη Βουλγαρία. Εν συνεχεία της ίδρυ-
σης χρηματιστηρίων ενέργειας στη Σερβία και τη Βουλγαρία, 
ήδη από το 2015, σε αντίστοιχες ενέργειες προβαίνει και το 
Μαυροβούνιο, ενώ η Αλβανία διεξάγει το σχεδιασμό της από 
κοινού με το Κόσοβο. Σημειώνεται επίσης ότι έως το 2020, η 
Βουλγαρία προτίθεται να ενοποιηθεί με τις 4 ήδη συζευγμένες 
αγορές της Ουγγαρίας, Τσεχίας, Σλοβακίας και Ρουμανίας.
Στην περίπτωση της Ελλάδας, η προ-ημερήσια αγορά μας θα 
συζευχθεί με την Ιταλία και αργότερα τη Βουλγαρία, αλλά και 
όμορες χώρες της Ενεργειακής Κοινότητας, ανάλογα με τον 
βαθμό ετοιμότητάς τους.
Το Target Modelθα ενισχύσει σημαντικά και τις βιομηχανίες 
καθώς αφενός θα διαμορφωθούν οικονομικά προσιτές τιμές 
ενέργειας αφετέρου θα μπορούν και οι ίδιες να συμμετέχουν 
στην αγορά συνάπτοντας συμβόλαια με παραγωγούς ηλε-
κτρικής ενέργειας κάνοντας αντιστάθμιση και ελέγχοντας 
πλήρως το ενεργειακό κόστος σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Για το επίδομα παιδιού προβλέπεται στο πολυνομοσχέδιο ότι 
θα καταβάλλεται λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρ-
τώμενων τέκνων, το ισοδύναμο οικογενειακό εισόδημα και 
την κατηγορία ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος. Για 
τον καθορισμό των δικαιούχων οικογενειών προσδιορίζονται 
τρεις κατηγορίες ισοδύναμου οικογενειακού εισοδήματος, ως 
εξής: έως έξι χιλιάδες (6.000) ευρώ, από έξι χιλιάδες και ένα 
(6.001) ευρώ έως δέκα χιλιάδες (10.000) ευρώ, και από 
δέκα χιλιάδες και ένα (10.001) ευρώ έως δεκαπέντε χιλιάδες 
15.000) ευρώ. Το ποσό του επιδόματος, ανάλογα με τον αριθ-

μό των εξαρτώμενων τέκνων και την κατηγορία ισοδύναμου 
οικογενειακού εισοδήματος, προσδιορίζεται ως εξής: Για την 
πρώτη κατηγορία: α) εβδομήντα (70) ευρώ ανά μήνα για το 
πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, β) επιπλέον εβδομήντα (70) ευρώ 
ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, γ) επιπλέον εκα-
τόν σαράντα (140) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρ-
τώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. Για τη δεύτερη κατηγορία: α) 
σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο 
τέκνο, β) επιπλέον σαράντα δύο (42) ευρώ ανά μήνα για το 
δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, γ) επιπλέον ογδόντα τέσσερα (84) 

ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν 
του τρίτου. Για την τρίτη κατηγορία: α) είκοσι οκτώ (28) ευρώ 
ανά μήνα για το πρώτο εξαρτώμενο τέκνο, β) επιπλέον είκοσι 
οκτώ (28) ευρώ ανά μήνα για το δεύτερο εξαρτώμενο τέκνο, 
γ) επιπλέον πενήντα έξι (56) ευρώ ανά μήνα για το τρίτο και 
κάθε εξαρτώμενο τέκνο πέραν του τρίτου. Ορίζεται ακόμη 
ότι το επίδομα παιδιού απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, 
εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπερι-
λαμβανομένης και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Αναφορικά με τη διάταξη για τις απεργίες σημειώνεται ότι 
ουδεμία αλλαγή επέρχεται στα πρωτοβάθμια σωματεία ευ-
ρύτερης περιφέρειας (π.χ. Αττικής) ή πανελλαδικής εμβέλειας, 

καθώς και στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμιες συνδικαλι-
στικές οργανώσεις.  Σε αυτές τις περιπτώσεις, άλλωστε, η από-
φαση για απεργία λαμβάνεται από το διοικητικό συμβούλιο, 

όπου δεν έχουν εφαρμογή οι ανωτέρω κανόνες απαρτίας.

πΟΛυΝΟΜΟΣχΕδΙΟ
Τι προβλέπεται για το  Χρηματιστήριο Ενέργειας

Τι προβλέπεται για τα οικογενειακά επιδόματα 

Οι ρυθμίσεις για τις απεργίες
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Οι παρεμβάσεις του υπουργείου Οικονομίας στο πο-
λυνομοσχέδιο στοχεύουν στη διοχέτευση ουσιαστικής 
ρευστότητας στην οικονομία, αλλά και στη συνολικό-
τερη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, 
επισημαίνουν πηγές του υπουργείου. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ρυθμίσεις που εντάσσονται στο πολυ-
νομοσχέδιο και αφορούν στο υπουργείο Οικονομίας 
σχετίζονται με την παροχή επιπλέον κινήτρων για την 
εγκατάσταση επιχειρήσεων σε επιχειρηματικά πάρ-
κα, τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας του 
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), τον κα-
θορισμό των κριτηρίων για τα αρτοποιεία, την απλο-
ποίηση των λατομικών δραστηριοτήτων, αλλά και την 
επιτάχυνση υλοποίησης των δημοσίων έργων, ενώ θα 
προστεθούν στις βελτιώσεις που αφορούν στους νό-
μους για την απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης 
και σύστασης επιχειρήσεων, προκειμένου να μειωθεί 
περαιτέρω το γραφειοκρατικό βάρος σε όσους επιθυ-
μούν να επιχειρήσουν και να διευκολυνθεί η επιχειρη-
ματικότητα.
Επίσης, θα υπάρξει, άμεσα, νομοθετική πρωτοβουλία 
για τη διαμόρφωση νέου πλαισίου για τους ελέγχους 
και την εποπτεία της αγοράς.
Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με πληροφορίες από το 
υπουργείο οικονομίας, θεσπίζονται ενιαίες αρχές και 
διαδικασίες για την εποπτεία της αγοράς και τη διε-
νέργεια των ελέγχων. Εισάγονται κοινά εργαλεία και 
μεθοδολογία για όλους τους ελεγκτικούς φορείς και 
καθορίζονται με σαφήνεια τα δικαιώματα και οι υπο-
χρεώσεις, τόσο του ελεγχόμενου όσο και του ελεγκτή, 
διασφαλίζοντας έτσι τη διαφάνεια και το αδιάβλητο 
των διαδικασιών.
Ειδικότερα, οι πρόσθετες ρυθμίσεις του υπουργείου 
Οικονομίας στο πολυνομοσχέδιο για τη βελτίωση του 
επιχειρηματικού περιβάλλοντος είναι οι εξής:
- Επιχειρηματικά Πάρκα
Για την ενίσχυση των επιχειρηματικών πάρκων και την 
ενθάρρυνση των επιχειρήσεων να εγκατασταθούν ή 
μετεγκατασταθούν σε αυτά, πέρα από τα φορολογικά 
κίνητρα που ήδη παρέχονται (ν.3982/2011, άρθρο 62 
παρ. 3,4,8 και 9) και είναι απαραίτητο να διατηρηθούν, 
το υπουργείο προχωράει και στη θέσπιση σειράς νέων 
κινήτρων, τόσο θεσμικών όσο και χρηματοδοτικών.
Δηλαδή εισάγονται ρυθμίσεις που απλοποιούν και 
επιταχύνουν τη δημιουργία των επιχειρηματικών 
πάρκων και διευκολύνουν την εγκατάσταση ή μετε-
γκατάσταση των επιχειρήσεων σε αυτά ενώ δίνεται η 
δυνατότητα σε μια μεγάλη μεμονωμένη μονάδα (για 

παράδειγμα μία μεγάλη βιομηχανία) να απολαμβάνει 
τα πλεονεκτήματα ενός επιχειρηματικού πάρκου.
- ΟΒΙ
Εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του 
Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση εγκαθιδρύεται ο θεσμός 
του πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσιτεχνίας που εκ-
συγχρονίζει το σύστημα προστασίας της ευρεσιτεχνίας 
στην Ελλάδα σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, 
μειώνει το κόστος για τον καταθέτη και αντιμετωπίζει 
ζητήματα μονοπωλιακού ελέγχου της αγοράς.
Η θεσμοθέτηση πιστοποιημένου συμβούλου ευρεσι-
τεχνιών δημιουργεί ένα αποτελεσματικότερο πλαίσιο 
για την ενίσχυση της καινοτομίας και την υποστήριξη 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων που πρέπει να έχουν πρό-
σβαση σε πιστοποιημένους επαγγελματίες.
- Αρτοποιεία
Όπως εκτιμά το υπουργείο οικονομίας, ο νόμος του 
2007 (ν. 3526/2007) έθεσε ανεδαφικά κριτήρια και 
προϋποθέσεις για τα δεδομένα της ελληνικής αγοράς, 
για την ίδρυση και λειτουργία των αρτοποιείων, κυ-
ρίως σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα τετραγωνικά λειτουρ-
γίας, έσπρωχνε στο κλείσιμο χιλιάδες παραδοσιακά 
αρτοποιία, ιδίως σε ορεινές, απομακρυσμένες και νη-
σιωτικές περιοχές, ενώ αποθάρρυνε την είσοδο νέων 
αρτοποιών στην αγορά του «παραδοσιακού άρτου».
Οι νέες ρυθμίσεις που εισάγονται με το πολυνομοσχέ-
διο αφορούν σε κτιριοδομικά κριτήρια που ανταπο-
κρίνονται στην πραγματική εικόνα και τις ανάγκες των 
αρτοποιείων στην Ελλάδα, τα οποία δεν θα επηρεά-
σουν τα καταστήματα που ήδη λειτουργούν αλλά θα 
καταστήσουν πιο εύκολη τη δραστηριοποίηση νέων 
επιχειρήσεων στον κλάδο. Επιπλέον, μπαίνει τέλος στο 
καθεστώς ομηρίας χιλιάδων μικρομεσαίων αρτοποιών 
σε όλη τη χώρα που δημιούργησε ο νόμος του 2007.
- Ρυθμίσεις για την επιτάχυνση υλοποίησης δημοσίων 
έργων
Στο πλαίσιο επίσπευσης της υλοποίησης των δημο-
σίων έργων, δημιουργήθηκαν με απόφαση του ανα-
πληρωτή υπουργού Οικονομίας Αλέξη Χαρίτση, δύο 
ομάδες εργασίας - η μία αντικείμενο τις αρχαιολογικές 
έρευνες και εργασίας και η άλλη για τια απαλλοτρι-
ώσεις με συμμετοχή εκπροσώπων όλων των συναρ-
μόδιων υπουργείων. Οι ομάδες εντόπισαν τα σημεία 
που προκαλούσαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση 
των έργων με σημαντική οικονομική επιβάρυνση για 
το δημόσιο και πρότειναν μία σειρά από μέτρα για την 
αντιμετώπισή τους.

- Λατομεία - Μεταλλεία
Σε συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας απλοποιείται και η διαδικασία αδειοδότησης 
για τις μεταλλευτικές και λατομικές δραστηριότητες με 
πλήρη διασφάλιση του περιβάλλοντος, της υγείας και 
της ασφάλειας πολιτών και εργαζομένων.
Χρηματοδότηση
Στον τομέα της χρηματοδότησης υπενθυμίζεται ότι η 
χώρα μας απορρόφησε πλήρως τους πόρους του ΕΣΠΑ 
2007 - 2013 και επί δύο συναπτά έτη (2016,2017) εί-
μαστε πρώτοι σε όλη την Ευρώπη στην αξιοποίηση 
του νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020, έχοντας ήδη απορρο-
φήσει το 25% των κονδυλίων. Στην ίδια κατεύθυνση 
ενεργοποιήθηκε έγκαιρα το Σχέδιο Γιούνκερ και έχου-
με συναφθεί μέχρι στιγμής συμφωνίες που ξεπερνάνε 
τα 1,7 δισ. ευρώ, ερχόμενοι και εδώ η χώρα μας είναι 
δεύτερη σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, στην αξιοποίηση 
των πόρων αυτού του σημαντικού χρηματοδοτικού 
εργαλείου.
Επιπλέον, έχει διαμορφωθεί μία πολύ παραγωγική 
σχέση με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων η 
οποία μεταφράζεται σε περισσότερα κεφάλαια για την 
ελληνική οικονομία. Από τις συμφωνίες με την Τρά-
πεζα εκταμιεύτηκαν το 2017 περισσότερα από 2 δισ. 
ευρώ στην πραγματική οικονομία, ενώ για την επόμε-
νη τριετία έχουμε δρομολογήσει ένα pipe line έργων 
ύψους 7 δισ. ευρώ, που αναμένεται να πυροδοτήσει 
επενδύσεις άνω των 20 δισ. ευρώ, σύμφωνα με τα 
στοιχεία της ίδιας της ΕΤΕπ. Συνολικά, μέσα από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και την πρόσθετη 
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύ-
σεων, έπεσαν το 2017 στην ελληνική οικονομία πάνων 
από 8 δισ. ευρώ.
Τέλος, προχωράει η δημιουργία πέντε νέων ταμείων 
για τη στοχευμένη χρηματοδότηση διαφορετικών 
κλάδων της οικονομίας (νεοφυείς επιχειρήσεις και 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, υποδομές, ενεργειακή 
αναβάθμιση, μικροπιστώσεις κλπ) που θα κινητοποι-
ήσουν, με την ιδιωτική συμμετοχή, περισσότερα από 3 
δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία, ενώ βρίσκεται 
σε πλήρη εξέλιξη ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος ο οποίος 
για πρώτη φορά επικεντρώνει στη βιομηχανία και τη 
μεταποίηση με τα πρώτα αποτελέσματα να είναι ιδι-
αίτερα θετικά (περισσότερα από τα μισά επενδυτικά 
σχέδια που έχουν υποβληθεί στον νέο νόμο αφορούν 
τη βιομηχανία, τη μεταποίηση και την αγροδιατροφή).

πΟΛυΝΟΜΟΣχΕδΙΟ
Οι παρεμβάσεις του υπ. Οικονομίας στο πολυνομοσχέδιο με σκοπό τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος
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Νέα υπηρεσία για την καταπολέμηση του μεγάλου οικονομι-
κού εγκλήματος συστήνεται στο υπουργείο Οικονομικών με 
135 ελεγκτές, η οποία θα υπάγεται κατευθείαν στον υπουργό 
Οικονομικών και θα καθοδηγείται και θα συντονίζεται από τον 
εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Τη σύσταση της νέας 
υπηρεσίας προβλέπει το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε 
στη Βουλή. Η υπηρεσία θα έχει έδρα στο υπουργείο Οικονομι-
κών και θα φέρει τον τίτλο «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού 
Εγκλήματος». Αναλυτικά το πολυνομοσχέδιο προβλέπει τα 
ακόλουθα για τη «Διεύθυνση Ερευνών Οικονομικού Εγκλή-
ματος»:
 
- Αποστολή της υπηρεσίας είναι αποκλειστικά η διενέργεια 
ερευνών προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, για την 
εξακρίβωση τέλεσης μείζονος ποινικής απαξίας φορολογικών 
εγκλημάτων που προβλέπονται στα άρ. 66 επ. του Κώδικα 
Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ) και οποιωνδήποτε άλλων 
απολύτως συναφών οικονομικών εγκλημάτων που βλά-
πτουν σοβαρά τα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατόπιν παραγγελίας του εισαγγε-
λέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του αναπληρωτή του ή των 
εισαγγελικών λειτουργών που τον επικουρούν, υπό την επο-
πτεία του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Η υπηρεσία 
είναι αρμόδια για:
α) τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προα-
νάκρισης για την εξακρίβωση τέλεσης φορολογικών εγκλη-
μάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών οικονομικών 
εγκλημάτων,, αποκλειστικά κατόπιν παραγγελίας του εισαγ-
γελέα Οικονομικού Εγκλήματος ή του αναπληρωτή του ή των 
εισαγγελικών λειτουργών που τον επικουρούν,
β) τη σύνταξη πορισματικών εκθέσεων σε εκτέλεση των ει-
σαγγελικών παραγγελιών που της ανατίθενται, 
γ) τη διοικητική υποστήριξη και μέριμνα και την εξασφάλιση 
των υλικών και μέσων, που απαιτούνται για την εύρυθμη 
λειτουργία της υπηρεσίας σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπη-
ρεσίες, και
δ) τη συλλογή, τήρηση και διαρκή ενημέρωση του αρχείου 
της υπηρεσίας σχετικά με την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή 
νομοθεσία που αφορά στην αποκάλυψη και δίωξη φορολογι-
κών και οποιωνδήποτε άλλων συναφών οικονομικών εγκλη-
μάτων καθώς και τήρηση αρχείου διοικητικής και ποινικής 
νομολογίας για τα θέματα αυτά.
3. Το προσωπικό της υπηρεσίας κατά την άσκηση των αρ-
μοδιοτήτων του, έχει την ιδιότητα των ειδικών ανακριτικών 
υπαλλήλων και κατόπιν παραγγελίας του εισαγγελέα Οικονο-
μικού Εγκλήματος ή του αναπληρωτή του, ή των εισαγγελι-
κών λειτουργών που τον επικουρούν: 
α) προβαίνει στη διενέργεια ανακριτικών πράξεων, σύμφω-
να με τα οριζόμενα στις ισχύουσες κάθε φορά ειδικές διατά-
ξεις και τις διατάξεις του Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, για τα 
αδικήματα που προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία και 
ανάγονται στην καθ` ύλην αρμοδιότητα του εισαγγελέα Οικο-
νομικού Εγκλήματος

β) λαμβάνει γνώση και διενεργεί έρευνες επί φορολογικών 
δεδομένων, ήτοι φορολογικών δηλώσεων, φορολογικών 
στοιχείων και κάθε άλλου υποχρεωτικού και προαιρετικού 
βιβλίου και στοιχείου που ορίζεται από τη φορολογική νομο-
θεσία. Η πρόσβαση στα συγκεκριμένα δεδομένα περιορίζεται 
σε αυτά που είναι απαραίτητα για την εκτέλεση των εισαγγε-
λικών παραγγελιών. Ο έλεγχος των βιβλίων και στοιχείων 
γίνεται στα γραφεία της υπηρεσίας, ή στην επαγγελματική 
εγκατάσταση του ελεγχόμενου
γ) καλεί εγγράφως τον ελεγχόμενο ή άλλο πρόσωπο να δώ-
σει πληροφορίες για τη διευκόλυνση της έρευνας, καθώς και 
να παρέχει αντίγραφα μέρους των βιβλίων και στοιχείων ή 
οποιουδήποτε συναφούς εγγράφου, συμπεριλαμβανομένων 
πελατολογίων και καταλόγων προμηθευτών και αντίγραφα 
των ηλεκτρονικών αρχείων, εφόσον αυτά εκδίδονται μηχα-
νογραφικά
δ) ενεργεί κάθε αναγκαία εξέταση ή έρευνα στην επαγγελμα-
τική εγκατάσταση του ελεγχόμενου, στον τόπο παροχής των 
υπηρεσιών, καθώς και στα μεταφορικά μέσα 
ε) ενεργεί έρευνες εγγράφων και λοιπών στοιχείων που δεν 
ευρίσκονται στο χώρο της επαγγελματικής απασχόλησης του 
ελεγχόμενου τηρώντας τα οριζόμενα στις διατάξεις του ΚΠΔ.
στ) λαμβάνει αντίγραφα των βιβλίων και στοιχείων, καθώς 
και λοιπών εγγράφων, για τα οποία ο ελεγχόμενος δηλώνει 
ότι αντιπροσωπεύουν ακριβή αντίγραφα. Οι διενεργούντες 
την έρευνα δύνανται να απαιτούν από τον ελεγχόμενο ή τον 
εκπρόσωπο του να παρίσταται στον τόπο, όπου διενεργείται 
ο έλεγχος και να απαντά σε ερωτήματα που του τίθενται, 
ώστε να διευκολύνεται η διενέργεια της έρευνας. Σε περί-
πτωση κατά την οποία τα βιβλία και στοιχεία τηρούνται σε 
ηλεκτρονική μορφή, η υπηρεσία έχει δικαίωμα πρόσβασης σε 
οποιαδήποτε φυλασσόμενα αρχεία, καθώς και στα λογιστικά 
προγράμματα και τις πληροφορίες που έχουν καταχωριστεί 
σε αυτά ενώ δικαιούται να λαμβάνει τα ηλεκτρονικά αρχεία 
σε αναγνώσιμη ηλεκτρονική ή έντυπη μορφή.
ζ) κατάσχει βιβλία και στοιχεία που τηρούνται ή διαφυλάσ-
σονται σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία, οποιαδήποτε 
άλλα ανεπίσημα βιβλία, έγγραφα, αρχεία, στοιχεία, ηλεκτρο-
νικά μέσα αποθήκευσης και μεταφοράς δεδομένων προκειμέ-
νου να διασφαλιστεί η αποδεικτική αξία αυτών.
- Οι ελεγκτές της Υπηρεσίας, στο πλαίσιο εκτέλεσης παραγ-
γελιών των εισαγγελικών λειτουργών έχουν πρόσβαση στα 
πληροφοριακά συστήματα που διαχειρίζεται η ΑΑΔΕ, γνω-
στοποιώντας της την πρόσβαση αυτή, σύμφωνα με τους 
κανόνες ιχνηλασιμότητας και πρόσβασης στα συστήματα της 
ΑΑΔΕ, και λαμβάνουν οποιαδήποτε πληροφορία ή στοιχείο 
που αφορά ή είναι χρήσιμο για τη συγκεκριμένη υπόθεση 
που ερευνούν. Η πρόσβαση αφορά σε πληροφορίες ή στοι-
χεία προσδιορισμένων φυσικών και νομικών προσώπων και 
κάθε είδους νομικών οντοτήτων με εντοπισμένο, πριν την 
πρόσβαση, αριθμό φορολογικού μητρώου. Πέρα από τους 
περιορισμούς της παρούσας παραγράφου, η προαναφερ-
θείσα πρόσβαση των ελεγκτών της Υπηρεσίας δεν υπόκειται 

σε περιορισμούς διατάξεων περί φορολογικού απορρήτου, 
υποχρεούμενοι όμως στην τήρηση των διατάξεων περί εχε-
μύθειας του άρθρου 26 του Υπαλληλικού Κώδικα.
 
- Οι ελεγκτές της υπηρεσίας έχουν πρόσβαση στο «Σύστημα 
Μητρώων Τραπεζικών Λογαριασμών και Λογαριασμών 
Πληρωμών» σύμφωνα με τα άρθρα 62 και 63 του Ν. 
4170/2013 και στα λοιπά πληροφοριακά συστήματα και τις 
βάσεις δεδομένων που διαχειρίζονται άλλες δημόσιες υπη-
ρεσίες σύμφωνα με τις προδιαγραφές ασφαλείας του κάθε 
συστήματος μη υποκείμενοι σε περιορισμούς διατάξεων περί 
τραπεζικού, επαγγελματικού απορρήτου, απορρήτου των 
στοιχείων τηρουμένων των διατάξεων περί εχεμύθειας του 
Υπαλληλικού Κώδικα. 
- Οι αρμοδιότητες της υπηρεσίας ασκούνται παράλληλα και 
ανεξάρτητα από λοιπές υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομι-
κών. Το προσωπικό αυτής τελεί σε διαρκή ετοιμότητα για την 
ταχεία επέμβασή του όταν παρίσταται ανάγκη, και θεωρείται 
ότι βρίσκεται σε διατεταγμένη υπηρεσία σε κάθε τόπο και χρό-
νο, κάθε φορά που καθίσταται αναγκαία η παρέμβασή του, 
πάντοτε, όμως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και τις 
εντολές των προϊσταμένων του και του εισαγγελέα Οικονομι-
κού Εγκλήματος.
- Η υπηρεσία συνεργάζεται και ανταλλάσσει πληροφορίες και 
στοιχεία, που έχουν σχέση με το αντικείμενο της αποστολής 
της, με άλλες αρχές, υπηρεσίες και φορείς του εσωτερικού και 
του εξωτερικού και δύναται να συμμετέχει σε θεσμοθετημένα 
διϋπηρεσιακά όργανα. Με την επιφύλαξη και τους όρους του 
παρόντος νόμου, οι αστυνομικές, λιμενικές, στρατιωτικές και 
λοιπές αρχές και υπηρεσίες, υποχρεούνται, όταν τους ζητηθεί, 
να συνδράμουν άμεσα και αποτελεσματικά τους υπαλλήλους 
της Υπηρεσίας καθώς επίσης και να χορηγούν κάθε σχετική 
πληροφορία ή στοιχείο. Η ανταλλαγή πληροφοριών με υπη-
ρεσίες και φορείς του εξωτερικού αφορά μόνο στην ποινική 
διερεύνηση των υποθέσεων που εμπίπτουν στην αρμοδιότη-
τα της Υπηρεσίας και δεν σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με 
την αμοιβαία διοικητική συνδρομή του άρθρου 29 του Κώδι-
κα Φορολογικής Διαδικασίας.
- Μέχρι την τριακοστή πρώτη Μαρτίου κάθε έτους, η υπη-
ρεσία υποβάλλει έκθεση πεπραγμένων της κατά το προη-
γούμενο έτος στον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και 
στους υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 
και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Στην έκθεση αναφέρονται ο 
αριθμός ερευνών και η διαδικαστική πορεία τους. Η έκθεση 
αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Οικονομικών στο 
διαδίκτυο το αργότερο μία (1) εβδομάδα μετά την υποβολή 
της, όπου και παραμένει αναρτημένη για πέντε (5) έτη. 

Συνέχεια στη σελ 9 

πΟΛυΝΟΜΟΣχΕδΙΟ
Νέα υπηρεσία για την καταπολέμηση του μεγάλου οικονομικού εγκλήματος υπο την καθοδήγηση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος
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Ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας των καταναλωτών 
αλλά και των μικρών επιχειρήσεων -στο πλαίσιο της ανα-
μόρφωσης της καταναλωτικής νομοθεσίας- και η συνολική 
αναθεώρηση της νομοθεσίας για τις εμπορικές εκθέσεις 
περιλαμβάνονται στις διατάξεις του πολυνομοσχεδίου αρ-
μοδιότητας γενικής γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας 
Καταναλωτή.
Με αφετηρία τις συστάσεις του ΟΟΣΑ σχετικά με την κατα-
ναλωτική νομοθεσία (ν. 2251/1994), το υπουργείο Οικο-
νομίας ανέλαβε την πλήρη ιδιοκτησία της συγκεκριμένης 
μεταρρύθμισης, από τη διαμόρφωση των συστάσεων μέχρι 
την υλοποίησή τους. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρουν πλη-
ροφορίες από το υπουργείο Οικονομίας, η καταναλωτική 
νομοθεσία εξετάστηκε και κωδικοποιήθηκε συνολικά για 
πρώτη φορά, σε πλήρη αρμονία με το ευρωπαϊκό κεκτη-
μένο. Η κωδικοποίηση θα ολοκληρωθεί με την έκδοση 
Υπουργικής Απόφασης αμέσως μετά την ψήφιση του πολυ-
νομοσχεδίου. Με αυτό το ευέλικτο εργαλείο θα είναι δυνατή 
η άμεση ενημέρωση όλων των ενδιαφερόμενων μερών, 
ιδίως σε περιπτώσεις μεταβολών που προκύπτουν από νέες 
ευρωπαϊκές Οδηγίες.
 
Βασικοί στόχοι της αναμόρφωσης είναι αφενός η διατή-
ρηση υψηλού επιπέδου προστασίας για καταναλωτές και 
μικρές εγχώριες επιχειρήσεις, αφετέρου η μείωση του κό-
στους συμμόρφωσης για τις εμπορικές επιχειρήσεις.
 
Οι σημαντικότερες παρεμβάσεις είναι οι εξής:
Α. Εισαγωγή ενιαίου ορισμού των εννοιών του καταναλω-
τή και του προμηθευτή (εμπόρου). Το υφιστάμενο νομικό 
πλαίσιο χαρακτηριζόταν από πλήθος ορισμών, ανάλογα με 
την κατηγορία συναλλαγών που ρυθμιζόταν κάθε φορά. Το 

αποτέλεσμα ήταν η μείωση της ασφάλειας δικαίου, ιδίως 
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις και καταναλωτές - με άλλα 
λόγια για δρώντες της αγορές οι οποίοι δεν έχουν την πολυ-
τέλεια καθημερινής νομικής υποστήριξης.
Β. Επέκταση της προστασίας που παρέχουν οι διατάξεις περί 
γενικών όρων συναλλαγών στο σύνολο των πολύ μικρών 
επιχειρήσεων. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στο πλαίσιο συ-
ναλλαγών τους με άλλες μεγαλύτερες ή με πιστωτικά ιδρύ-
ματα, συχνά συνάπτουν συμβάσεις οι οποίες κατά το μεγα-
λύτερο τμήμα τους περιέχουν προδιατυπωμένους όρους. 
Αυτοί φυσικά υπαγορεύονται από το ισχυρότερο μέρος της 
συμβατικής σχέσης. Με τις προτεινόμενες διατάξεις, η προ-
στασία από καταχρηστικούς όρους σε τέτοιες περιπτώσεις 
καλύπτει πλέον και τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές 
ορίζονται σε επίπεδο ΕΕ. Με δεδομένο ότι αυτός ο ορισμός 
αναφέρεται σε επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους 
από 10 εργαζομένους και της οποίας ο κύκλος εργασιών 
ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
2 εκατ. ευρώ, γίνεται αντιληπτό ότι σχεδόν το σύνολο των 
εγχώριων μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποκτά ένα ακόμα 
εργαλείο για την προστασία των συμφερόντων του.
Γ. Αποσαφήνιση κρίσιμων νομικών εννοιών. Δημιουργείται 
ένα ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας των καταναλωτών 
στις αγορές αγαθών για δύο έτη. Αυτό περιλαμβάνει τόσο 
τις διατάξεις περί νόμιμης εγγύησης, δηλαδή της διατήρη-
σης των βασικών ιδιοτήτων ενός προϊόντος επί μια διετία 
με ευθύνη του εμπόρου, όσο και την διασφάλιση, για πρώ-
τη φορά, της υποστήριξης μετά την πώληση (after sales 
service) και της διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για ίσο 
χρονικό διάστημα. Με δεδομένη αυτή την ενίσχυση των 
δικαιωμάτων των καταναλωτών, η εμπορική εγγύηση, 
δηλαδή η επιπλέον κάλυψη που παρέχει ο έμπορος πέρα 

από την διετία, καθίσταται προαιρετική, σύμφωνα με την 
επικρατούσα ευρωπαϊκή πρακτική. Η υποχρεωτικότητα 
που ίσχυε ως τώρα είχε αποδειχθεί δυσεφάρμοστη και σε 
μεγάλο βαθμό συμβολική, καθώς δεν παρεχόταν πάντα 
από τους κατασκευαστές, με αποτέλεσμα να επιβαρύνονται 
αναίτια μικρομεσαίοι έμποροι. Η ρύθμιση που προτείνεται 
δίνει έμφαση στην σωστή ενημέρωση του καταναλωτή για 
την εμπορική εγγύηση. Άλλωστε Ο ενημερωμένος κατανα-
λωτής που διεκδικεί τα δικαιώματά του είναι ένας ιδιαίτερα 
αποτελεσματικός ρυθμιστής της αγοράς.
-Εμπορικές εκθέσεις. «Η προσαρμογή με ορισμένες 
αυτονόητες συστάσεις του ΟΟΣΑ, οι οποίες υποδείκνυαν 
στρεβλώσεις και ανισότητες του καθεστώτος αδειοδότησης 
εκθεσιακών χώρων, έγιναν η αφορμή για μια συνολική 
αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας, η οποία σήμερα 
είναι ελλιπής, ασαφής και κατακερματισμένη» όπως σχολι-
άζουν στελέχη του υπουργείου Οικονομίας. Βασικοί στόχοι 
είναι η δημιουργία προϋποθέσεων για την πλήρη αξιοποίη-
ση των εμπορικών εκθέσεων ως μοχλού τοπικής ανάπτυ-
ξης, προσέλκυσης επενδυτών και εκθετών από το εξωτερικό 
και ανάδειξης της εγχώριας παραγωγής. Σημαντικότερες 
παρεμβάσεις σε αυτό το πλαίσιο είναι οι εξής: Α. Εισαγωγή 
ενιαίου πλαισίου αδειοδότησης, στην βάση σαφών κατηγο-
ριών εκθεσιακών χώρων και δραστηριοτήτων. Β. Θέσπιση 
οριζόντιων κριτηρίων ποιότητας που δεσμεύουν τους ιδιο-
κτήτες τέτοιων χώρων, ώστε να ενισχυθεί η εμπορική αξία 
και η αναγνωρισιμότητα αυτής της δραστηριότητας. Γ. Ειδι-
κή μερίμνα για τις προϋποθέσεις διοργάνωσης αντίστοιχων 
εκδηλώσεων μικρότερης κλίμακας και τοπικής εμβέλειας. Δ. 
Δημιουργία μητρώου για την παρακολούθηση του κλάδου 
βάσει δεικτών και την αποτελεσματική χάραξη πολιτικής.

Συνέχεια από τη σελ 8 
 
- Για τη στελέχωση της Διεύθυνσης συνιστώνται 135 θέσεις 
ελεγκτών. Για τη διοικητική υποστήριξή της, επιτρέπεται η κα-
τανομή δεκαπέντε οργανικών θέσεων από τις προβλεπόμενες 
στα άρθρα 86 και 87 του Π.Δ. 142/2017 (181 Β’) με απόφαση 
του υπουργού Οικονομικών.
- Η πλήρωση των οργανικών θέσεων διοικητικού προσωπι-
κού της Διεύθυνσης διενεργείται:
α) με μετακίνηση υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών,
β) με μετάταξη, ή απόσπαση δημοσίων υπαλλήλων σύμφω-
να με τις διατάξεις του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας (ν. 
4440/2016, 224 Α),
γ) με διορισμό σύμφωνα με το ν. 2190/1994 (Α΄28) όπως 
ισχύει.
- Οι θέσεις ελεγκτών καλύπτονται κατά παρέκκλιση των δια-
τάξεων για το Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας (ν. 4440/2016), 
με αποσπάσεις μονίμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι-
καίου αορίστου χρόνου προσωπικού που υπηρετεί σε φορείς 

του δημόσιου ή ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως αυτός ορί-
ζεται από τις διατάξεις του ν. 1256/1982 (Α΄65) όπως ισχύει, 
συμπεριλαμβανομένων ένστολων καθώς και ειδικού επιστη-
μονικού προσωπικού που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
του προανακριτικού έργου. Για τη διενέργεια των ανωτέρω 
αποσπάσεων εκδίδεται πρόσκληση του αρμόδιου υπουργού, 
ύστερα από εισήγηση του εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήμα-
τος, με την οποία καθορίζονται ο αριθμός των θέσεων που θα 
καλυφθούν, τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα 
των υποψηφίων για την κάλυψη των θέσεων αυτών, καθώς 
και ο χρόνος και ο τρόπος υποβολής αίτησης των ενδιαφε-
ρομένων, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεών τους και 
κάθε άλλο σχετικό θέμα.
- Ειδικά και προς διασφάλιση της άμεσης λειτουργίας της 
υπηρεσίας και προς ολοκλήρωση των εκκρεμών ελέγχων, 
αποσπώνται και τοποθετούνται σε αυτή κατ’ ανώτατο όριο 
εξήντα υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε.
- Οι εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ανακριτικών και προ-
ανακριτικών πράξεων, περιλαμβανομένων των αιτημάτων 

και εντολών διενέργειας φορολογικών ελέγχων που έχουν 
προκύψει από εντολή οιασδήποτε εισαγγελικής και δικαστικής 
αρχής, οι οποίες υφίστανται στην Α.Α.Δ.Ε. (ΚΕΜΕΕΠ, ΚΕΦΟ-
ΜΕΠ, ΔΟ.Υ., ΥΕΕΔΕ, ΔΙΠΑΕΕ, κεντρικές υπηρεσίες), κατά τον 
χρόνο έναρξης λειτουργίας της υπηρεσίας, επιστρέφονται 
από την ΑΑΔΕ στις κατά περίπτωση αρμόδιες εισαγγελικές και 
δικαστικές αρχές που έχουν εκδώσει τις σχετικές παραγγελίες, 
εντολές και αιτήματα μέχρι την 28.02.2018. Κατ’ εξαίρεση του 
προηγούμενου εδαφίου η Α.Α.Δ.Ε. διατηρεί κατ’ ανώτατο 
όριο εκκρεμείς εντολές ελέγχου 1.300 Α.Φ.Μ. για τις χρήσεις 
που έχουν προτεραιοποιηθεί, των οποίων ο έλεγχος βρίσκε-
ται σε τελικό στάδιο την 28.02.2018 ή που είναι προτεραιοποι-
ημένες για έλεγχο από την Α.Α.Δ.Ε. κατά την ίδια ημερομηνία. 
Ως τελικό στάδιο ελέγχου νοείται, α) η έκδοση προσωρινού 
διορθωτικού προσδιορισμού φόρου ή β) η έκδοση αιτήματος 
παροχής πληροφοριών του άρθρου 14 του Κ.Φ.Δ.

πΟΛυΝΟΜΟΣχΕδΙΟ
Δημιουργείται ολοκληρωμένο πλέγμα προστασίας των καταναλωτών στις αγορές αγαθών για δύο έτη, σύμφωνα με το πολυνομοσχέδιο

Νέα υπηρεσία για την καταπολέμηση του μεγάλου οικονομικού εγκλήματος υπό την καθοδήγηση του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10

Σε άλλη διάταξη του πολυνομοσχεδίου προβλέπεται ότι το 
σύνολο των μετοχών κυριότητας του ελληνικού Δημοσίου 
σε δημόσιες επιχειρήσεις, μεταβιβάζονται αυτοδικαίως και 
χωρίς αντάλλαγμα στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και 
Περιουσίας ΑΕ..
Μεταξύ άλλων προβλέπονται τα ακόλουθα: 
- Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ή οποιοδήποτε 
άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό πρόσωπο διασφαλίζει ότι 
όλες οι ενέργειες που απαιτούνται για την ολοκλήρωση των 
καταχωρίσεων της παραπάνω μεταβίβασης πραγματοποι-

ούνται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, συμπεριλαμβα-
νομένης της εγγραφής της σχετικής μεταβίβασης στο βιβλίο 
μετόχων κάθε μίας εκ των μη εισηγμένων εταιριών, οι μετο-
χές των οποίων μεταβιβάζονται σύμφωνα με την παραπά-
νω παράγραφο και στην περίπτωση εταιριών εισηγμένων 
στο Χρηματιστήριο Αθηνών της καταχώρισης της σχετικής 
μεταφοράς στο Σύστημα ‘Αυλων Τίτλων. 

Με απόφαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής 
Πολιτικής καθορίζεται η διαδικασία και τα κριτήρια για τις 

υπόλοιπες δημόσιες επιχειρήσεις που θα μεταφερθούν στην 
Εταιρεία. εφαρμοζομένου αναλόγως του άρθρου 209.
- Το καταστατικό των εταιριών, οι μετοχές των οποίων με-
ταβιβάζονται δυνάμει του παρόντος άμεσα ή έμμεσα στο 
σύνολό τους ή εν μέρει στην Εταιρεία, τροποποιείται σύμ-
φωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920.
- Η μεταβίβαση των μετοχών των δημοσιών επιχειρήσεων 
στην Εταιρεία δεν επηρεάζει αφ’ εαυτής τους όρους εργασί-
ας των υπαλλήλων των εν λόγω δημοσίων επιχειρήσεων.

«Το πολυνομοσχέδιο που κατατίθεται προς συζήτηση και 
ψήφιση στη Βουλή εμπεριέχει πολλά επιμέρους νομοσχέδια, 
πολλά από τα οποία είναι απαραίτητα για την μεταρρύθμιση 
και την πρόοδο της χώρας», ανέφερε χθες  ο Αν. ΥΠΕΝ, Σ. 
Φάμελλος, στο Πρώτο Πρόγραμμα της ΕΡΑ, επισημαίνοντας 
ότι κανένα από αυτά τα επιμέρους νομοσχέδια δεν αντιστοι-
χεί σε δημοσιονομικά και φορολογικά βάρη, περικοπές, 
απολύσεις, συντάξεις ή σε οποιοδήποτε μέτρο λιτότητας.  
Ο Σωκράτης Φάμελλος ανέφερε ως παραδείγματα τις νέες 
ρυθμίσεις του ΥΠΕΝ που περιλαμβάνει το πολυνομοσχέδιο 
της κυβέρνησης, όπως είναι ο εκσυγχρονισμός του θεσμι-
κού πλαισίου για την έρευνα και την εκμετάλλευση των λα-
τομείων και των μεταλλείων, η σύσταση του νέου, ενιαίου 

φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο», καθώς και η αναδιοργά-
νωση του Χρηματιστηρίου Ενέργειας, αλλά και ρυθμίσεων 
άλλων Υπουργείων, όπως η αδειοδότηση των επιχειρή-
σεων του Υπουργείου Οικονομίας ή η θεσμοθέτηση της 
διαμεσολάβησης του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Ανθρώ-
πινων Δικαιωμάτων κ.α., τα οποία βελτιώνουν λειτουργίες 
της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας. Ερωτηθείς για τις 
ρυθμίσεις που εισάγονται στο πολυνομοσχέδιο σχετικά με 
το ζήτημα της απεργίας, ο Σωκράτης Φάμελλος ξεκαθάρισε 
ότι σε καμία περίπτωση δεν  λειτουργούν εις βάρος των ερ-
γασιακών δικαιωμάτων. Διευκρίνισε δε, ότι «έως σήμερα η 
απόφαση για την κήρυξη απεργίας ή στάσης εργασίας λαμ-
βανόταν είτε στα  δευτεροβάθμια όργανα, ομοσπονδίες και 

Εργατικά Κέντρα, είτε στα πρωτοβάθμια. Ως προς αυτό δεν 
αλλάζει τίποτα. Όπως δεν αλλάζει και το δικαίωμα των ΔΣ 
να πάρουν απόφαση για στάση εργασίας. Η απόφαση για 
απεργία παραμένει στα πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
όργανα. Το μόνο που αλλάζει είναι ότι στη συνέλευση του 
γεωγραφικού πρωτοβάθμιου σωματείου για την απόφαση 
απεργίας, θα πρέπει να είναι παρόντα τουλάχιστον τα μισά 
οικονομικά τακτοποιημένα μέλη», είπε και πρόσθεσε ότι 
δεν έχουν διαπιστωθεί προβλήματα στην Κοινοβουλευτική 
Ομάδα ΣΥΡΙΖΑ εξαιτίας πιθανών διαφορετικών αναγνώσε-
ων στο συγκεκριμένο θέμα.

Τις διατάξεις με τις οποίες θα χορηγούνται οι άδειες καζίνο πε-
ριγράφει το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης με τις «Ρυθμίσεις 
για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του 
προηγράμματος οικονομικής προσαρμογής», υπογραμμίζο-
ντας μεταξύ άλλων ότι η «Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παι-
γνίων» (ΕΕΕΠ) χορηγεί άδεια λειτουργίας επιχείρησης καζίνο σε 
υπό ίδρυση ή υφιστάμενη ανώνυμη εταιρία καζίνο («ΕΚΑΖ»), 
κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται κατά τις διατάξεις του πα-
ρόντος νόμου.
Για τη χορήγηση από την ΕΕΕΠ άδειας λειτουργίας νέας επι-
χείρησης καζίνο, απαιτείται η προηγούμενη προκήρυξη της 
παραχώρησης νέας άδειας λειτουργίας καζίνο από την ΕΕΕΠ, 
αφού εκδοθεί κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και 
Τουρισμού, με την οποία καθορίζεται η προσδιοριζόμενη βάσει 
διοικητικών, πολεοδομικών και λοιπών παραμέτρων, θέση 
ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης καζίνο, εφόσον έχει 
γίνει σχετική χωροθέτηση με νόμο ή προεδρικό διάταγμα. Η 
έγκριση της χρήσης για το ακίνητο που θα δεχτεί την επένδυση 
κατά τα λοιπά, υλοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 8 «Ειδικά Χωρικά Σχέδια» του ν. 4447/2016 (Α’241), στην 
περίπτωση που αυτή δεν περιλαμβάνεται στις ισχύουσες χρή-
σεις γης. Η ΕΕΕΠ προκηρύσσει διεθνή πλειοδοτικό διαγωνισμό 
για την παραχώρηση της άδειας εντός έξι (6) μηνών από την 
έκδοση της εν λόγω κοινής υπουργικής απόφασης, σύμφωνα 
με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 363 και 364.

Οι επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια καζίνο σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του ν. 2206/1994 και του ν. 3139/2003, εξακολουθούν 
να λειτουργούν υπό το υφιστάμενο κατά τη θέση σε ισχύ του 
παρόντος νόμου καθεστώς και κατά τις υφιστάμενες κατά τον 
ίδιο χρόνο διατάξεις, οι οποίες εξακολουθούν να ισχύουν ως 
προς αυτές τις επιχειρήσεις. Οι εν λόγω επιχειρήσεις μπορούν 
να υπαχθούν στο καθεστώς του παρόντος νόμου, εφόσον τους 
χορηγηθεί άδεια λειτουργίας καζίνο από την ΕΕΕΠ σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 371, οπότε εφαρμόζονται και σ’ αυτές 
οι διατάξεις του παρόντος νόμου.
Με εξαίρεση τις επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουρ-
γίας καζίνο βάσει των διατάξεων του ν. 2206/1994 και του 
ν. 3139/2003, η λειτουργία καζίνο προϋποθέτει τη σύναψη 
σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, νομίμως εκπρο-
σωπούμενου από τον Υπουργό Οικονομικών, και του παρα-
χωρησιούχου. Για επιχειρήσεις που διαθέτουν άδεια λειτουρ-
γίας καζίνο βάσει των διατάξεων του ν. 2206/1994 και του ν. 
3139/2003 και υπάγονται στις διατάξεις του παρόντος νόμου 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 4, τροποποιού-
νται η σχετική σύμβαση παραχώρησης μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της επιχείρησης και, με απόφαση της ΕΕΕΠ, η υφι-
στάμενη άδειά τους, εκδιδομένης νέας αδείας λειτουργίας κατά 
τις διατάξεις του παρόντος νόμου.
Οι άδειες είναι προσωποπαγείς και δεν επιτρέπεται να μεταβιβα-
στούν ολικώς ή μερικώς σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο. 
Κάθε άδεια έχει ενιαίο και αδιαίρετο χαρακτήρα και δεν επιτρέ-

πεται η κατάτμησή της σε επιμέρους δικαιώματα άσκησης μίας ή 
περισσότερων μεμονωμένων δραστηριοτήτων. Απαγορεύεται 
η με οποιονδήποτε τρόπο εκμίσθωση ή συνεκμετάλλευση της 
άδειας με τρίτους.
Οι άδειες λειτουργίας καζίνο διακρίνονται σε: α) άδεια λειτουρ-
γίας καζίνο απλού τύπου και β) άδεια λειτουργίας καζίνο ευρέος 
φάσματος δραστηριοτήτων.
Με απόφαση της ΕΕΕΠ καθορίζονται κριτήρια για την υπα-
γωγή των ΕΚΑΖ στις ανωτέρω κατηγορίες, όπως το ύψος της 
επένδυσης, το είδος των εγκαταστάσεων και δραστηριοτήτων, 
ο αριθμός των τεχνικών μέσων και υλικών που χρησιμοποιού-
νται για τη διεξαγωγή των παιγνίων, το μέγεθος και η έκταση 
των κύριων και επικουρικών χώρων και εγκαταστάσεων, ο 
αριθμός και ο τύπος των θέσεων εργασίας και άλλα πρόσφορα 
κριτήρια. Με την ίδια απόφαση μπορεί να ρυθμίζεται και κάθε 
άλλο ειδικό θέμα και αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή 
των ανωτέρω. Για υφιστάμενες επιχειρήσεις, που λαμβάνουν 
άδεια ΕΚΑΖ σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, 
λαμβάνονται υπόψη το ύψος της υφιστάμενης επένδυσης και, 
εν γένει, της αξίας της επιχείρησης, όπως αυτή αποτιμάται κατά 
το χρόνο χορήγησης άδειας λειτουργίας ΕΚΑΖ. Η μέθοδος και οι 
κανόνες της αποτίμησης, καθώς και η διαδικασία διενέργειάς 
της καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών, και Τουρισμού, ύστερα από 
γνώμη της ΕΕΕΠ.

πΟΛυΝΟΜΟΣχΕδΙΟ

δΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟυ Σ. φΑΜΕΛΛΟυ γΙΑ ΤΟ πΟΛυΝΟΜΟΣχΕδΙΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΡυΘΜΙΣΕΙΣ ΑΡΜΟδΙΟΤΗΤΑΣ υπΕΝ

Οι μετοχές Δημοσίων Επιχειρήσεων στην Ελληνική Εταιρία Συμμετοχών και Περιουσίας

Οι διατάξεις για χορήγηση άδειας λειτουργίας καζίνο



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

11

Τις πρώτες ημέρες του Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί 
τελικά, σύμφωνα με αξιόπιστες εκτιμήσεις αρμόδιων παρα-
γόντων, η πρώτη δημοπρασία NOME της χρονιάς, που ήταν 
προγραμματισμένη για τις 17 Ιανουαρίου. Σύμφωνα με το 
energypress.gr  η δημοπρασία πάει προς τα πίσω προκει-
μένου να πραγματοποιηθεί με νέους όρους όσον αφορά τις 
δεσμεύσεις που θα έχουν οι συμμετέχοντες προμηθευτές για 
τις ποσότητες που πρέπει υποχρεωτικά να διοχετεύουν στην 
ελληνική αγορά (και όχι για εξαγωγές). Οι νέοι όροι θα προ-
κύψουν από τροποποίηση του Κώδικα, τροποποίηση όμως 
που θα έρθει ως εφαρμογή όσων θα νομοθετήσει το ΥΠΕΝ τις 
επόμενες ημέρες ως βασικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες 
του energypress, η νομοθέτηση των βασικών αρχών δεν θα 
γίνει στο πλαίσιο του νομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα 
που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή, αλλά με τροπολογία που 
θα έρθει τις επόμενες ημέρες, είτε στο νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ 
για τις ενεργειακές κοινότητες, είτε σε νομοσχέδιο άλλου 
υπουργείου. Με την τροπολογία του ΥΠΕΝ θα καθορίζονται 
υποχρεώσεις για τη δραστηριοποίηση των «παλιών» προ-
μηθευτών και θα θεσπίζεται ο έλεγχος των επιχειρησιακών 
σχεδίων των νεοεισερχόμενων στην αγορά. Στη βάση όσων 
νομοθετηθούν από το ΥΠΕΝ θα υπάρξει στη συνέχεια εφαρ-
μοστική εισήγηση του ΛΑΓΗΕ η οποία θα τεθεί σε ολιγοήμερη 
διαβούλευση και στη συνέχεια η ΡΑΕ θα λάβει απόφαση για 
τροποποίηση του Κώδικα. Μετά την τροποποίηση του Κώδι-
κα ο ΛΑΓΗΕ θα δημοσιοποιήσει τους όρους της δημοπρασίας. 
Όλες οι παραπάνω διαδικασίες θα γίνουν βεβαίως με ταχείς 
ρυθμούς, παρόλα αυτά απαιτούν αρκετές ημέρες, εξου και η 
εκτίμηση ότι η πρώτη δημοπρασία του 2018 θα γίνει αρχές 
Φεβρουαρίου. Πρέπει να σημειωθεί από την άλλη, ότι οι πρώ-
τες μέρες του Φεβρουαρίου αποτελούν το αργότερο δυνατό 
χρονικό περιθώριο, δεδομένου ότι η φυσική παράδοση των 
δημοπρατούμενων ποσοτήτων πρέπει να ξεκινήσει την 1η 
Μαρτίου.

-ποιοι θα είναι οι περιορισμοί. Μέχρι αυτή τη στιγμή 
παραμένει πάντως ασαφές ποιοι θα είναι οι περιορισμοί που 
θα τεθούν στους προμηθευτές για το ποσοστό του ρεύμα-
τος που είναι υποχρεωμένοι να διοχετεύουν στην ελληνική 
αγορά. Οι περιορισμοί που είχε θέσει η ΡΑΕ συνάντησαν την 
έντονη αντίδραση της Κομισιόν και κατά τη διαπραγμάτευση 
με τους θεσμούς συμφωνήθηκε να επανεξεταστούν. Υπενθυ-
μίζεται ότι η ΡΑΕ στην τελευταία δημοπρασία του Οκτωβρίου 
έθεσε για πρώτη φορά τον εξής περιορισμό στους προμη-
θευτές: Για να συμμετάσχουν στη δημοπρασία  θα έπρεπε να 
έχουν διαθέσει σε πελατολόγιό τους στην Ελλάδα τουλάχιστον 
το 30% του ρεύματος που έχουν αγοράσει μέσω NOME στις 
προηγούμενες δημοπρασίες. Για τις δημοπρασίες του 2018 
είχε αποφασίσει επίσης τις εξής αλλαγές:
-Για τους «παλιούς» προμηθευτές, αυτούς δηλαδή που έχουν 
κλείσει έναν τουλάχιστον χρόνο στον Ημερήσιο Ενεργειακό 
Προγραμματισμό, στις δημοπρασίες του πρώτου εξαμήνου 
του 2018 το ποσοστό που θα έπρεπε να έχουν διαθέσει στην 
εγχώρια αγορά για να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα ανέ-
βει στο 50%.
-Για τις δημοπρασίες του δεύτερου εξαμήνου του 2018, το 
ποσοστό θα έπρεπε να ανέβει και άλλο και να φτάσει στο 70%.
-Για τους νεοεισερχόμενους προμηθευτές, αυτούς δηλαδή 
που δεν έχουν συμπληρώσει έναν χρόνο στον ΗΕΠ (και μέχρι 
να συμπληρώσουν έναν χρόνο) στις δημοπρασίες τόσο του 
πρώτου εξαμήνου του 2018 όσο και του δεύτερου εξαμήνου, 
το ποσοστό που θα έπρεπε να έχουν διαθέσει στην εγχώρια 
αγορά για να συμμετάσχουν στη διαδικασία θα παρέμενε στο 
30%.
Οι ποσότητες
Υπενθυμίζεται ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έχει λάβει 
απόφαση κατανομής των ποσοτήτων στις δημοπρασίες του 
2018 ως εξής:
•        17  Ιανουαρίου (τώρα πλέον αρχές Φεβρουαρίου): 215 

MWh/h, έναντι 192 MWh/h που πρότεινε ο ΛΑΓΗΕ
•     18 Απριλίου: 190 MWh/h, έναντι 192 MWh/h που πρό-
τεινε ο ΛΑΓΗΕ
•        18  Ιουλίου:  190 MWh/h, έναντι 192 MWh/h που πρό-
τεινε ο ΛΑΓΗΕ
•         17 Οκτωβρίου: 531  MWh/h, έναντι 550 MWh/h που 
πρότεινε ο ΛΑΓΗΕ
Για τη λήψη της απόφασης ελήφθησαν υπόψη τα δεδομένα 
που προκύπτουν στην αγορά από τη ροή φυσικής παράδο-
σης των προθεσμιακών προϊόντων. Ελήφθησαν προφανώς 
υπόψη και οι επιπλέον ποσότητες οι οποίες θα προστεθούν 
κάποια στιγμή στη δεύτερη και τρίτη δημοπρασία λόγω του 
«πέναλτι» από την απόκλιση στόχων που καταγράφηκε στο 
τέλος του χρόνου. Επίσης οι ποσότητες που κατά πάσα βεβαι-
ότητα θα προστεθούν στην τελευταία δημοπρασία λόγω του 
νέου «πέναλτι» που θα επιβληθεί λόγω απόκλισης μετά τον 
έλεγχο του ερχόμενου Ιουνίου.
Ειδικότερα: οι ποσότητες που κατένειμε η ΡΑΕ (1126 MWh/h) 
οι οποίες αφορούν το συμφωνημένο με τους θεσμούς 19% 
της κατανάλωσης είναι δεδομένες. Δεδομένο είναι επίσης ότι 
πρέπει να προστεθεί το «πέναλτι» λόγω της απόκλισης από 
τους στόχους στο τέλος του έτους. Με βάση τα δεδομένα του 
Νοεμβρίου η απόκλιση ήταν 9% και πληροφορίες αναφέρουν 
ότι το Δεκέμβριο η απόκλιση αυξήθηκε κι άλλο. Συνεπώς το 
«πέναλτι» που θα προκύψει θα είναι περίπου 450 MWh/h.
Οι επιπλέον ποσότητες θα προστεθούν στις δύο επόμενες δη-
μοπρασίες, του Απριλίου και του Ιουλίου.
Στο ενδιάμεσο, όπως προαναφέρθηκε, θα γίνει ο «έλεγχος 
προόδου» του Ιουνίου του 2018. Η όποια απόκλιση από τους 
φιλόδοξους στόχους θα σημάνει νέο «πέναλτι» και θα αυξήσει 
ακόμα περισσότερο τις ποσότητες που θα δημοπρατηθούν. 
Συνεπώς η χρονιά θα σπάσει κάθε ρεκόρ, με ότι αυτό σημαί-
νει, τόσο για τη ΔΕΗ, όσο και για τους ιδιώτες παρόχους.

Σε 11.528 έφθασε το πλήθος των ρευματοκλοπών που εντοπί-
σθηκαν το 2016, σχεδόν τετραπλάσιο σε σχέση με το 2011 που 
ήταν 3.226, ενώ από τις αρχές έως και τον Οκτώβριο 2017, το 
σύνολο των μηνύσεων που υπέβαλε η Εταιρία και έφθασαν στο 
ακροατήριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για υποθέσεις εντοπι-
σμένων ρευματοκλοπών δεκαπλασιάστηκε και διαμορφώθη-
κε σε 2.971 έναντι 324 το 2015. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα 
στοιχεία παραθέτει ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής Ηλε-
κτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ), προσθέτοντας ότι έχει εξαντλήσει 
όλα τα διαθέσιμα μέσα για την καταπολέμηση του φαινομένου 
και τον εντοπισμό των παραβατών. Ωστόσο, προσθέτει ότι 

«παρά τη θεαματική αύξηση του αριθμού των εντοπισμένων 
κρουσμάτων, την εντατικοποίηση των ελέγχων, την επίσπευση 
των διαδικασιών και τη συστηματική υποβολή μηνύσεων από 
πλευράς ΔΕΔΔΗΕ, το φαινόμενο δεν φαίνεται να ανακόπτεται. 
Το γεγονός αυτό όμως δεν οφείλεται σε καμία περίπτωση σε 
ολιγωρία, αναποτελεσματικότητα ή παθητική στάση του ΔΕΔ-
ΔΗΕ, ο οποίος εξαντλεί όλα τα περιθώρια δράσεων στο πεδίο 
αυτό, όπως επιβεβαιώνεται από τη συνεχόμενη αύξηση των 
εντοπισμένων κρουσμάτων, προϊόν ακριβώς της δραστικής 
πύκνωσης των ελέγχων». Ο ΔΕΔΔΗΕ αποδίδει την έξαρση των 
ρευματοκλοπών στην παρατεταμένη οικονομική κρίση και στην 

ανεπάρκεια, μέχρι πρότινος (συγκεκριμένα μέχρι τη θέσπιση και 
θέση σε ισχύ του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου το 2017), του 
θεσμικού πλαισίου αντιμετώπισης του προβλήματος. Σημειώνει 
εξάλλου ότι με βάση τα επίσημα στοιχεία το κόστος της κλαπεί-
σας ενέργειας, υπολογίζεται σε περίπου 80 εκ. ευρώ ετησίως. 
Σημειώνεται ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προσανατολίζεται 
από το 2019 στην εφαρμογή κινήτρων για ένταση των ελέγχων 
για τις ρευματοκλοπές, συνδέοντας τα έσοδα του Διαχειριστή (τα 
οποία ορίζονται από την Αρχή) με τις επιδόσεις στον περιορισμό 
του φαινομένου.

ΑΝΑΒΟΛΗ ΣΤΗΝ πΡΩΤΗ δΗΜΟπΡΑΣΙΑ Nome ΤΟυ 2018 ΜΕχΡΙ 
ΝΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΘΟυΝ δΕΣΜΕυΣΕΙΣ γΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑγΩγΕΣ «φΘΗΝΟυ» ΡΕυΜΑΤΟΣ

ΣΤΙΣ 11.528 ΕφΘΑΣΕ ΤΟ πΛΗΘΟΣ ΤΩΝ ΡΕυΜΑΤΟΚΛΟπΩΝ πΟυ ΕΝΤΟπΙΣΘΗΚΑΝ ΤΟ 
2016, ΣυΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ δΕδδΗΕ
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Άνοιγμα βιβλίου προσφορών στο χρηματιστήριο ή έκ-
δοση ομολόγου μετατρέψιμου σε μετοχές ; Τα πάντα 
είναι ανοικτά όσον αφορά την υπόθεση αξιοποίησης 
του 17% της ΔΕΗ, αρκεί όπως αναφέρει το μνημόνιο 
να επιλεγεί μια μέθοδος που να έχει τα ίδια οικονομικά 
οφέλη για το Δημόσιο. Σύμφωνα με το energypress.gr  
αν και είναι ακόμη πρόωρο για οριστικές αποφάσεις, το 
σίγουρο είναι όταν θα έρθει η ώρα, θα εξεταστούν από 
το ΤΑΙΠΕΔ διάφορα εργαλεία, τόσο συμβατικά, όσο και 
μη, όπως η ιδέα της έκδοσης ενός ομολόγου μετατρέ-
ψιμου στις προς πώληση μετοχές, με το σκεπτικό ότι η 
ιδιαίτερα χαμηλή χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας, 
δεν ευνοεί τη διάθεση του 17% στο χρηματιστήριο. 
Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η διαδικασία θα ξε-
κινήσει αφού θα έχει ξεκαθαρίσει το τι μέλλει γενέσθαι 
με τις λιγνιτικές μονάδες, των οποίων η πώληση προ-
γραμματίζεται για τον Ιούνιο.  Άνθρωποι πάντως με 

γνώση των διεργασιών δεν κρύβουν ότι θα επιθυμού-
σαν εφόσον αυτό καταστεί εφικτό, να επιταχυνθούν οι 
διαδικασίες, και ει δυνατόν, να μην μετατεθούν πολύ 
σε βάθος χρόνου. Αναγνωρίζουν ότι δεν είναι δυνατόν 
τον Ιούνιο να προκηρυχθούν ταυτόχρονα δύο διαγω-
νισμοί, ένας για την πώληση του 17% και ένας για την 
πώληση των λιγνιτικών της μονάδων, ωστόσο δεν θα 
ήθελαν η υπόθεση να «τραβήξει» και ως τα τέλη του 
2018. Στο πλαίσιο αυτό εξετάζονται τα πάντα, ενώ το 
σενάριο του ανοίγματος βιβλίου προσφορών δεν έχει 
εγκαταλειφτεί. Αν και δεν έχει ακόμη αποφασιστεί η 
μέθοδος αποκρατικοποίησης, εφόσον επιλεγεί το χρη-
ματιστήριο, το πιθανότερο είναι η πώληση μετοχών να 
γίνει με άνοιγμα επιταχυνόμενου βιβλίου προσφορών 
(Accelerated Book Building). Πρόκειται για μια ταχεία 
διαδικασία, όπου ορίζεται ελάχιστη τιμή ανά μετοχή, 
και το βιβλίο προσφορών μένει ανοικτό για μία-δύο 

ημέρες, γεγονός που σημαίνει ότι η πώληση ολοκλη-
ρώνεται σε χρόνο- εξπρές. Στη ΔΕΗ άλλωστε δεν τίθεται 
θέμα δημόσιας προσφοράς και αλλαγής του πλειοψη-
φικού ελέγχου. Ακόμη και να πουληθεί το μειοψηφικό 
ποσοστό του 17%, η εισηγμένη δεν χάνει το δημόσιο 
χαρακτήρα της. Στην ΔΕΗ το Δημόσιο ελέγχει το 51%, 
πουλώντας επομένως το 17%, παραμένει με 34%, το 
οποίο και μεταβιβάζεται στο υπερ Ταμείο.  Σημειωτέον 
ότι σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές που είχε 
αποστείλει το καλοκαίρι ο κ. Τσακαλώτος προς τη διοί-
κηση του νέου φορέα, η ΔΕΗ χρειάζεται άμεση ανάγκη 
βελτίωσης των περιθωρίων κέρδους της, μείωση των 
λειτουργικών εξόδων, παροχή νέων και σύγχρονων 
υπηρεσιών, αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών, και 
βελτίωση των εσωτερικών της πολιτικών.

Αίσθηση στην παγκόσμια κοινή γνώμη και μεγάλη 
προβολή στα διεθνή ΜΜΕ προκάλεσε η χθεσινή είδη-
ση ότι οι Ρώσοι προμηθεύουν τους Αμερικανούς με 
υγροποιημένο φυσικό αέριο LΝG, ανατρέποντας την 
παγιωμένη άποψη ότι οι ΗΠΑ έχουν επιτύχει αυτάρ-
κεια  σχιστολιθικού αερίου και είναι σε θέση να αντα-
γωνιστούν στην ευρωπαϊκή ήπειρο τη Ρωσία και άλ-
λους παραγωγούς LNG. Το energypress.gr  γράφει ότι 
σύμφωνα με τις δημοσιευόμενες πληροφορίες, τάνκερ 
φορτωμένο με ρωσικό LNG αναχώρησε από τις εγκα-
ταστάσεις αποθήκευσης φυσικού αερίου  στο βρετανι-
κό νησί Γκρέιν του Κεντ με κατεύθυνση την παγωμένη 
από την σφοδρή κακοκαιρία Βοστώνη, στην οποία 
αναμένεται να φτάσει στις 22 Ιανουαρίου. Το πρακτο-
ρείο Μπλούμπεργκ που  μετέδωσε την είδηση, ανέφερε 
ότι μπορεί το σκάφος καθ’οδόν να αλλάξει πορεία. Το 
φορτίο προέρχεται από το εξαγωνικό τέρμιναλ LNG 
Yamal της ρωσικής ιδιωτικής εταιρείας Novatek στη 
Σιβηρία, το οποίο άρχισε να λειτουργεί πρόσφατα και 
μάλιστα συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο των σημα-
ντικών στόχων του αμερικανικού εμπάργκο εναντίον 
της Ρωσίας. Το πρώτο φορτίο υγροποιημένου φυσικού 
αερίου από το ρωσικό τέρμιναλ μεταφέρθηκε στα τέλη 
του περασμένου Δεκεμβρίου στις αποθήκες του βρε-
τανικού Κέντ. Σύμφωνα με τους Τάιμς του Λονδίνου, η 

πρωτοφανής κακοκαιρία στη βορειοανατολική Αμερι-
κή προκάλεσε έλλειψη φυσικού αερίου και άνοδο των 
τιμών του, με αποτέλεσμα το ρωσικό αέριο στις βρετα-
νικές αποθήκες να είναι φτηνότερο του αμερικανικού. 
Οι τιμές στις ΗΠΑ κυμάνθηκαν χθες στα 20 δολάρια 
περίπου ανά εκατομμύριο βρετανικών θερμικών μο-
νάδων (mmbtu), ενώ στη Βρετανία ήταν μόνο 7 δολά-
ρια/mmbtu. Ενώ η τιμή του LNG στις νότιες πολιτείες 
των ΗΠΑ , όπου παράγεται άφθονο σχιστολιθικό φυ-
σικό αέριο παρέμεινε κάτω των 3 δολαρίων/mmbtu, 
το ελλιπές σύστημα αγωγών μεταφοράς αερίου προς 
τον αμερικανικό βορρά, προκαλεί μεγάλες αυξήσεις 
στις τιμές του αερίου στις πολιτείες του βορρά. Το 
πρώτο ρωσικό φορτίο LNG έφτασε στις αποθήκες του 
Κεντ στα τέλη Δεκεμβρίου λόγω του  κλεισίματος του 
αγωγού Forties στη Βόρειο Θάλασσα,  που προκάλεσε 
άνοδο των τιμών στη Βρετανία. Ωστόσο, πληροφορίες 
αναφέρουν ότι το ρωσικό αέριο δεν χρησιμοποιήθηκε 
στη Βρετανία και παρέμειμε αποθηκευμένο στο νησί 
του Γκρέιν στο Κέντ, μέχρι την περασμένη Κυριακή, 
όταν επαναφορτώθηκε στο σκάφος Gaselys με εντολή 
της γαλλικής Engie,στην οποία ανήκει και το τέρμιναλ 
Everett LNG της Βοστώνης που συνήθως προμηθεύε-
ται  αέριο από το Τρινιτάντ. Σύμφωνα μες τους Τάιμς 
του Λονδίνου, φορτία  από το ρωσικό τέρμιναλ  Yamal 

LNG έχουν ξεφορτωθεί και στη Γαλλία και Ολλανδία, 
αλλά και αυτά με τη σειρά τους έχουν επαναφορτωθεί 
σε σκάφη προκειμένου να μεταπωληθούν σε άλλες πιο 
κερδοφόρες αγορές. Όπως είναι γνωστό, η παγκόσμια 
αγορά LNG  που ελέγχεται από τους Αμερικανούς, 
Καταριανούς και Αυστραλούς, διπλασιάστηκε σε 258 
εκατ. τόνους την τελευταία δεκαετία και η Ρωσία  ελ-
πίζει να συμμετάσχει με το αρκετά μεγάλο ποσοστό 
της τάξης του  15%  με 20%. Μετά το σταθμό Yamal 
LNG στη Σιβηρία, σχεδιάζει την κατασκευή και δεύτε-
ρου εργοστασίου υγροποίησης φυσικού αερίου στην 
ίδια περιοχή τα επόμενα λίγα χρόνια, με την ονομασία 
Arctic LNG 2. H  γαλλική TOTAL και η κινεζική   CNPC 
που κατέχουν ένα 20% του Yamal LNG, βρίσκονται σε 
διαπραγματεύσεις με τη ρωσική πλευρά για να συμμε-
τάσχουν με ποσοστά και στο νέο πρότζεκτ. Σύμφωνα 
με τον πρόεδρο της Novatek, Leonid Mikhelson, σύ-
ντομα  μεγαλύτερα παγοθραυστικά θα είναι σε θέση 
ανοίγουν το δρόμο στην παγωμένη θάλασσα της 
Αρκτικής, ούτως ώστε τα σκάφη μεταφοράς LNG να 
προωθούν  ολόκληρο το χρόνο το ρωσικό αέριο στις 
προσοδοφόρες αγορές της Κίνας, της Ιαπωνίας ,της 
Νότιας Κορέας κλπ., με μειωμένο κόστος μεταφοράς 
κατά τουλάχιστον 30% από ότι είναι σήμερα.

δυΟ ΤΑ ΣΕΝΑΡΙΑ πΟυ ΕΞΕΤΑζΟΝΤΑΙ γΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟπΟ πΩΛΗΣΗΣ ΤΟυ 17% ΤΗΣ δΕΗ

ΡΩΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΕΞΑγΕΤΑΙ γΙΑ ΝΑ ζΕΣΤΑΝΕΙ ΤΙΣ πΑγΩΜΕΝΕΣ ΗπΑ - ΝΕΟΙ δΡΟΜΟΙ, ΝΕΕΣ 
υπΟδΟΜΕΣ γΙΑ ΤΟ lNG



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

13

Αποσύνδεση του κατώτατου μισθού από τους μισθούς που κα-
ταβάλλουν οι επιχειρήσεις, σύσταση νέου Εθνικού Επαγγελματι-
κού Ταμείου με στόχο την υποστήριξη των κατηγοριών εκείνων 
που αναμένεται να έχουν περισσότερο ανάγκη πρόσθετου εισο-
δήματος κατά την συνταξιοδότηση, προτείνει μεταξύ άλλων ο 
ΣΕΒ ως θέματα συζήτησης στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης για 
τη νέα Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
για το θέμα των μισθών ο Σύνδεσμος ζητά συγκεκριμένα «απο-
σύνδεση στην πράξη του καθορισμού και των μεταβολών του 
κατώτατου μισθού από τις διαδικασίες καθορισμού και τις μετα-
βολές των μισθών στις επιχειρήσεις ή τους κλάδους, οι οποίοι θα 
πρέπει να διαμορφώνονται από τα μέρη με βάση τις δυνατότητες 
των επιχειρήσεων και των κλάδων». Προσθέτει ακόμη ότι «Όσοι 
υποστηρίζουν ότι «δεν θέλουμε μισθούς Βουλγαρίας» θα πρέπει 
να συμπληρώνουν «και γι’αυτό οφείλουμε να υλοποιήσουμε 
βαθιές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του 
κράτους και το άνοιγμα των αγορών»».
Η πρόταση του ΣΕΒ σημαίνει ότι όταν υπάρξει αναπροσαρμογή 
του κατωτάτου μισθού, αυτή δεν πρέπει να μεταφέρεται αυ-

τομάτως ως αφετηρία των αυξήσεων σε επίπεδο κλάδων και 
επιχειρήσεων, όπως επίσης ότι για το διάστημα που ο κατώτα-
τος μισθός θα διατηρηθεί στα σημερινά επίπεδα, οι επιχειρήσεις 
και οι κλάδοι μπορούν να αναπροσαρμόζουν τους δικούς τους 
μισθούς με ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. Ο ΣΕΒ 
διευκρινίζει ότι δεν τάσσεται υπέρ της μείωσης του κατώτατου 
μισθού, τονίζει ωστόσο ότι «όσο είμαστε ακόμη στα πρώτα δειλά 
σημάδια σταθεροποίησης του ΑΕΠ, πρέπει να δοθεί προτεραιό-
τητα στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για την μείωση της 
εκτεταμένης ανεργίας, ενώ δεν αποτελεί προτεραιότητα και βιώ-
σιμη επιλογή η επαναφορά του ονομαστικού κατώτατου μισθού 
στα επίπεδα 2010-2012, τα οποία ενδέχεται να επιβαρύνουν τον 
ρυθμό αύξησης της απασχόλησης (και να εντείνουν φαινόμενα 
αδήλωτης και υποδηλωμένης εργασίας). Σχετικά με το νέο τα-
μείο, ο ΣΕΒ αναφέρεται σε σχετική πρόταση της ΓΣΕΕ και τονίζει 
ότι θα πρέπει να μελετηθούν σημεία βελτίωσης του θεσμικού 
πλαισίου για τα Επαγγελματικά Ταμεία, καθώς και οι προϋποθέ-
σεις χρηματοδότησης ενός τέτοιου Ταμείου «λαμβάνοντας υπό-
ψη τους ασφυκτικούς οικονομικούς περιορισμούς της τρέχουσας 

συγκυρίας τόσο από την πλευρά των εργαζομένων όσο και των 
εργοδοτών». Για την διαιτησία ο ΣΕΒ προτείνει τη θέσπιση νέου 
συστήματος που θα είναι συμβατό με τις διεθνείς συμβάσεις ερ-
γασίας, για όσες περιπτώσεις όπως αναφέρει δεν εμπίπτουν στις 
«ουσιώδεις υπηρεσίες» («essential services») ή δεν αποτελούν 
απειλή για την κοινωνική ειρήνη, προσθέτοντας ότι οι διεθνείς 
κανόνες αποδέχονται σύστημα υποχρεωτικής διαιτησίας μόνον 
όσον αφορά στις «ουσιώδεις υπηρεσίες», με την στενή έννοια του 
όρου, δηλαδή σ’ εκείνες των οποίων η διακοπή θα μπορούσε να 
θέσει σε κίνδυνο την ζωή, την ασφάλεια ή την υγεία ολόκληρου 
ή μέρους του πληθυσμού. Τα άλλα θέματα που θέτει ο ΣΕΒ στον 
κοινωνικό διάλογο είναι: Το Μέλλον της Εργασίας, Επανεκκίνηση 
Επιχειρήσεων - Διάσωση Θέσεων Εργασίας, Χρηματοδότηση 
του Συστήματος Επαγγελματικής Κατάρτισης, των Συνδικαλιστι-
κών Φορέων και των Ινστιτούτων τους, Σύσταση Συμβουλίου 
Τριμερούς Διαβούλευσης. Συμφωνία Πλαίσιο με Κατευθυντήριες 
Γραμμές για Αποτελεσματικές Συλλογικές Διαπραγματεύσεις.

Τη μεγαλύτερη μείωση στην ΕΕ κατέγραψε μεταξύ Σεπτεμβρίου 
2016 και Σεπτεμβρίου 2017 το επίπεδο της ανεργίας στην Ελλά-
δα, από 23,2% σε 20,5% αντιστοίχως, σύμφωνα με τα στοιχεία 
της Eυρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat), που δόθηκαν 
σήμερα στη δημοσιότητα. Ωστόσο, το ποσοστό ανεργίας στην 
Ελλάδα παραμένει το υψηλότερο στην ΕΕ. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει 
ότι ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η ανεργία 
στην Ελλάδα μειώθηκε στο 20,5% τον Σεπτέμβριο του 2017, 
έναντι 20,7% τον Αύγουστο. Εξάλλου, τον Νοέμβριο (δεν υπάρ-
χουν στοιχεία για την Ελλάδα), το επίπεδο της ανεργίας στην Ευ-
ρωζώνη διαμορφώθηκε στο 8,7% (έναντι 8,8% τον Οκτώβριο), 

καταγράφοντας το χαμηλότερο επίπεδο από τον Ιανουάριο του 
2009. Στην ΕΕ, η ανεργία διαμορφώθηκε στο 7,3% τον Νοέμ-
βριο, (έναντι 7,4% τον Οκτώβριο), καταγράφοντας το χαμη-
λότερο επίπεδο από τον Οκτώβριο του 2008. Πριν έναν χρόνο, 
τον Νοέμβριο του 2016, η ανεργία στην Ευρωζώνη και στην «ΕΕ 
των 28» ήταν 9,8% και 8,3% αντιστοίχως. Συνολικά, τον Νοέμ-
βριο καταγράφονται 18,116 εκατομμύρια άνεργοι στην ΕΕ και 
14,263 εκατομμύρια άνεργοι στην Ευρωζώνη. Τα υψηλότερα 
επίπεδα ανεργίας στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (20,5% 
τον Σεπτέμβριο) και στην Ισπανία (16,7%). Τα χαμηλότερα πο-
σοστά ανεργίας σημειώθηκαν στην Τσεχία (2,5%), στη Μάλτα 

και στη Γερμανία (3,6%). Ειδικότερα, στην Ελλάδα, ο αριθμός 
των ανέργων τον Σεπτέμβριο διαμορφώθηκε στους 981.000. Το 
ποσοστό ανεργίας στους άνδρες διαμορφώθηκε στο 16,8% και 
στις γυναίκες στο 25,3%. Το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω 
των 25 ετών) στην Ελλάδα μειώθηκε τον Σεπτέμβριο στο 39,5%, 
έναντι 39,8% τον Αύγουστο. Τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας 
των νέων στην ΕΕ καταγράφονται στην Ελλάδα (39,5%), στην 
Ισπανία (37,9%) και στην Ιταλία (32,7%). Τα χαμηλότερα ποσο-
στά καταγράφονται στην Τσεχία (5%) και στη Γερμανία (6,6%). 
Τον Νοέμβριο, η ανεργία των νέων στην Ευρωζώνη διαμορφώ-
θηκε στο 18,2% και στην ΕΕ στο 16,2%.

Για την πορεία της ενιαίας διοικητικής διαχείρισης των 10 με-
γάλων λιμανιών της χώρας (Βόλου, Ραφήνας, Ηγουμενίτσας, 
Πάτρας, Αλεξανδρούπολης, Ηρακλείου, Ελευσίνας, Λαυρίου, 
Κέρκυρας και Καβάλας), που βρίσκονται υπό τη διαχείριση του 
ΤΑΙΠΕΔ και αναμένεται να αξιοποιηθούν με τη διαδικασία των 
παραχωρήσεων, ενημέρωσαν χθες, ο πρόεδρος και στελέχη του 
Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων, την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Ναυτιλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ, στη 
συνάντηση επισημάνθηκε ότι από το Ταμείο έχει επιτευχθεί, τα 
τελευταία τέσσερα χρόνια, εξορθολογισμός των δαπανών και 
βελτίωση των εσόδων, με αποτέλεσμα και οι 10 Οργανισμοί 
Λιμένος να παρουσιάζουν κερδοφορία. Τονίστηκε επίσης, ότι 
υπάρχει μηδενικός τραπεζικός δανεισμός και επιχορήγηση από 
τον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ όλα τα λιμάνια διαθέτουν 
πενταετές επιχειρησιακό σχέδιο. Στελέχη του ταμείου αποκρα-
τικοποιήσεων τόνισαν, ότι οι 10 Οργανισμοί Λιμένος διαθέτουν 

προϋπολογισμούς που παρακολουθούνται μηνιαίως, ενώ επε-
σήμαναν ότι είναι σε εξέλιξη η τακτοποίηση χρόνιων θεμάτων 
με Δήμους, που αφορούν τον αποχαρακτηρισμό των Χερσαίων 
Ζωνών τους. Επισημάνθηκε εξάλλου, ότι υπάρχουν κοινές ενέρ-
γειες και δράσεις μεταξύ των Οργανισμών Λιμένων, για την δημι-
ουργία clustering κρουαζιέρας, αλλά και για κοινή κάθοδό τους 
σε προγράμματα ΕΣΠΑ, με στόχο την απορρόφηση ευρωπαϊκών 
κονδυλίων. Τα στελέχη του ΤΑΙΠΕΔ ανέφεραν, ότι αυτή τη στιγμή 
βρίσκονται σε εξέλιξη έργα συντήρησης των λιμενικών υποδο-
μών σε όλους τους Οργανισμούς Λιμένων, τονίζοντας ότι πλέον 
είναι αναγκαία μια διαχείριση, με κυρίαρχο άξονα τις αναπτυξια-
κές προοπτικές του κάθε λιμανιού και των τοπικών κοινωνιών, 
παράλληλα. Το ΤΑΙΠΕΔ έχει ήδη αναθέσει σε ανεξάρτητους συμ-
βούλους την εκπόνηση μελέτης για τις δυνατότητες αξιοποίησης 
των 10 μεγάλων λιμανιών της χώρας, ενώ το επόμενο διάστημα 
θα καθορίσει την στρατηγική και τις προτεραιότητες για το κα-

θένα ξεχωριστά. Σημειώνεται, ότι λόγω της ιδιωτικοποίησης του 
ΟΛΠ και της ραγδαίας αύξησης του κύκλου εργασιών του, με την 
πλήρη ανάπτυξη που ήδη συντελείται από την Cosco, εκτιμάται 
ότι μπορεί να εκφραστεί ισχυρό ενδιαφέρον από επενδυτές, 
στους Οργανισμούς Λιμένων Λαυρίου, Ελευσίνας και Ραφήνας 
(Αττικό Λιμενικό Σύστημα), καθότι η αύξηση των εργασιών του 
ΟΛΠ αναγκαστικά θα κατανεμηθεί και σε άλλους λιμένες, με προ-
τεραιότητα τα Αττικά λιμάνια. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν 
ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Παναγιώτης 
Κουρουμπλής, ο υφυπουργός Ναυτιλίας, Νεκτάριος Σαντορινιός, 
οι γενικοί γραμματείς, Χρήστος Λαμπρίδης και Διονύσης Καλα-
ματιανός, ο πρόεδρος του ΤΑΙΠΕΔ, Άρης Ξενόφος και στελέχη του 
Ταμείου Αποκρατικοποιήσεων.

ΑπΟΣυΝδΕΣΗ ΤΟυ ΚΑΤΩΤΑΤΟυ ΜΙΣΘΟυ ΑπΟ ΤΟυΣ ΜΙΣΘΟυΣ 
πΟυ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟυΝ ΟΙ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ, πΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΣΕΒ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ  eurostat  γΙΑ Τo ΕπΙπΕδΟ ΤΗΣ ΑΝΕΡγΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ, ΜΕΤΑΞυ 
ΣΕπΤΕΜΒΡΙΟυ 2016 ΚΑΙ 2017

γΙΑ ΤΗΝ πΟΡΕΙΑ ΤΩΝ 10 ΜΕγΑΛΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΤΗΣ χΩΡΑΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ ΤΟ ΤΑΙπΕδ ΤΗΝ 
πΟΛΙΤΙΚΗ ΗγΕΣΙΑ ΤΟυ υπ. ΝΑυΤΙΛΙΑΣ
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Επενδύσεις στο μετοχικό κεφάλαιο 12 εταιρειών, συνολικού 
ποσού 2,3 εκατ. ευρώ, ενέκρινε το 2017 το NBG Business Seeds 
της Εθνικής Τράπεζας, που αποτελεί ένα ολοκληρωμένο πρό-
γραμμα στήριξης της καινοτόμου και εξωστρεφούς επιχειρη-
ματικότητας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, έχουν ήδη 
υλοποιηθεί οι συμμετοχές στις εταιρείες Insybio, itbooms, PD 
Neurotechnology, Goodvidio, Covve, Mist.io, και Fieldscale, ενώ 
σε φάση διαπραγμάτευσης βρίσκονται οι συμμετοχές σε ακόμη 
πέντε εταιρείες. Σε επίπεδο δανεισμού, μέσω του NBG Business 
Seeds έχουν χρηματοδοτηθεί έξι εταιρείες με συνολικό ποσό 3 
εκατ. ευρώ. Επιπλέον, δόθηκαν 49.000 ευρώ ως βραβεία στους 
δέκα νικητές του έβδομου Διαγωνισμού Καινοτομίας & Τεχνολο-
γίας. Συνολικά το πρόγραμμα στα οκτώ έτη λειτουργίας του έχει 
χρηματοδοτήσει με 6,2 εκατ. ευρώ:
- 3 εκατ. ευρώ εγκεκριμένες συμμετοχές στο μετοχικό κεφάλαιο 
δεκατριών εταιρειών,
- 3 εκατ. ευρώ δανεισμός 6 εταιρειών και
- 343.000 ευρώ σε βραβεία στις 70 νικήτριες εταιρείες των δια-
γωνισμών Καινοτομίας & Τεχνολογίας.
Το 2017, για μια ακόμη χρονιά συνεχίστηκε η συνεργασία του 
προγράμματος της Εθνικής Τράπεζας στο πλαίσιο του NBG 
Business Seeds με μέλη ΔΕΠ από 8 πανεπιστήμια για την αξιο-
λόγηση των 401 προτάσεων του 7ου Διαγωνισμού Καινοτομίας 
& Τεχνολογίας

Παράλληλα συνεχίστηκε η συνεργασία με τους διαγωνισμούς:
- Διεθνής φοιτητικός διαγωνισμός Ennovation
- 2ος Επιχειρηματικός Διαγωνισμός της ΜΚΕ-ΕΑΠ «Ανοικτοί Επι-
χειρηματικοί Ορίζοντες»
- Διαγωνισμός Imagine Cup Μicrosoft
- Διαγωνισμός Ψηφιακής Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
/ StartUp
Πέραν των νικητών του 7ου Διαγωνισμού, υποστηρίχθηκαν 
110 ομάδες με κλειστές συναντήσεις καθοδήγησης, με τη συμ-
μετοχή τους σε τριήμερα εργαστήρια που διοργανώθηκαν στην 
Αθήνα σε συνεργασία με το ACEin του Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου, στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το OK!Thessκαι το ΑΠΘ, 
στην Πάτρα σε συνεργασία με την Mindspace και την Αμερικάνι-
κη Πρεσβεία.
Επίσης, το 2017 μεταξύ άλλων διοργανώθηκε τριήμερη απο-
στολή στο Οικοσύστημα Καινοτομίας του Ισραήλ μετά από 
πρόσκληση επιφανών μελών του ισραηλινού οικοσυστήματος. 
Συμμετείχαν εκπρόσωποι της ελληνικής ακαδημαϊκής κοινότη-
τας και των ερευνητικών κέντρων, εκπρόσωποι επενδυτικών 
σχημάτων και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επενδύσεων, επι-
χειρηματίες, εκπρόσωποι κομμάτων και στελέχη της Εθνικής 
Τράπεζας. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού πραγματοποιήθηκαν 
συναντήσεις με την Αρχή Καινοτομίας, , με επιταχυντές, venture 
capitals, εκπροσώπους crowd funding πρωτοβουλιών, εκπρο-

σώπους ερευνητικών κέντρων (Deloitte, Intel και Samsung) και 
Κέντρων Μεταφοράς Τεχνολογίας Πανεπιστημίων, εκπροσώ-
πους κέντρων καινοτομίας Ισραηλινών τραπεζών.
Στο πλαίσιο του Equifund Fund of Funds, η Εθνική Τράπε-
ζα αποφάσισε την συμμετοχή της ως ιδιώτης επενδυτής 
(LimitedPartner) σε επιλεγμένες εταιρείες κεφαλαίου επιχειρημα-
τικών συμμετοχών.
Όπως επισημαίνεται στον απολογισμό του προγράμματος, η 
στρατηγική αυτή τοποθέτηση της Εθνικής Τράπεζας στο οικοσύ-
στημα τα επόμενα έτη έγινε με γνώμονα την περαιτέρω στήριξη 
της Εθνικής Τράπεζας στο οικοσύστημα των νέων & νεοφυών 
επιχειρήσεων, την ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ των βα-
σικών παικτών του οικοσυστήματος, τη διεύρυνση των συμ-
φωνιών συνεργασίας με Πανεπιστήμια και των εξειδικευμένων 
συμφωνιών συνεργασίας για την εμπορευματικοποίηση των 
αποτελεσμάτων έρευνας και των συνεργασιών με ερευνητικά 
κέντρα (ΙΤΕ -Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ΕΚΕΤΑ - Εθνικό 
Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ερευνητικό Κέντρο 
Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμινγκ»).
Γενικότερα, το πρόγραμμα της Εθνικής Τράπεζας περιλαμβάνει 
σειρά από δράσεις ανάδειξης και προβολής καινοτόμων ιδεών 
και έργων, εκπαίδευσης και καθοδήγησης ομάδων, παροχής 
υποδομών, δικτύωσης και χρηματοδότησης.

Παγώνουν οι μεταβιβάσεις ακινήτων, καθώς οι υποθηκοφύ-
λακες προχωρούν σε επ’ αόριστον αποχή από τα καθήκοντά 
τους, αντιδρώντας στο νομοσχέδιο του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος που ουσιαστικά καταργεί τα υποθηκοφυλακεία κατά 
παράβαση των διατάξεων του Συντάγματος. Σύμφωνα με το 
insider.gr κατά τους υποθηκοφύλακες η επόμενη πράξη, μετά 
την ψήφιση του νομοσχεδίου, θα είναι η δικαστική προσβολή 
κάθε διοικητικής πράξης που θα εκδοθεί σε εκτέλεση του νό-
μου. Σε ανακοίνωση που εξέδωσαν οι υποθηκοφύλακες ανα-
φέρονται χαρακτηριστικά τα εξής:  «Όπως πληροφορηθήκαμε 
από τον έγγραφο και ηλεκτρονικό τύπο, το νομοσχέδιο  του 
ΥΠΕΝ σχετικά με την σύσταση Οργανισμού Κτηματολογίου, 
περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο το οποίο πρόκειται αύ-
ριο, 9.1.2018, να κατατεθεί στη Βουλή προς άμεση ψήφιση με 
την διαδικασία του κατεπείγοντος. Οφείλουμε εξαρχής να επι-
σημάνουμε ότι με έκπληξη διαπιστώνουμε το γεγονός ότι κα-

τατίθεται προς ψήφιση ένα νομοσχέδιο για τους σχεδιασμούς 
το οποίου για πρώτη φορά δηλώθηκε μηδενική συναίνεση 
από όλους τους επιστημονικούς φορείς των εμπλεκομένων 
– ενδιαφερομένων μερών της χώρας μας. Η Ένωσή μας, έχο-
ντας εκθέσει στους αρμόδιους φορείς, στο σύνολο του νομικού 
κόσμου και στην κοινή γνώμη αναλυτικά και στοιχειοθετημένα 
τις αντιρρήσεις, ενστάσεις και απόψεις της, τόσο επί της αρχής  
του νομοσχεδίου όσο και επί της πρόδηλης αντισυνταγμα-
τικότητας πλείστων διατάξεών του, είναι θεσμικά και ηθικά 
υποχρεωμένη να βροντοφωνάξει πως το μόνο βέβαιο είναι 
ότι με τη σχεδιαζόμενη «μεταρρύθμιση» - απορρύθμιση, θα 
χαθεί ανεπιστρεπτί η βεβαιότητα, η ασφάλεια, η ταχύτητα και 
η αποτελεσματικότητα με την οποία τα Άμισθα Υποθηκοφυλα-
κεία εξυπηρετούν το κοινό και εξασφαλίζουν τις εμπράγματες 
συναλλαγές στα πλαίσια της δικαστικής εξουσίας και θα γκρε-
μιστεί μια στέρεη και λειτουργική δομή προς χάριν μιας υδρο-

κέφαλης, γραφειοκρατικής και με πολλά και δικαιολογημένα 
ερωτηματικά αξιοπιστίας νέας δομής, η οποία υποβαθμίζει 
πλήρως τον νομικό χαρακτήρα του Κτηματολογίου με τρόπο 
πρωτόγνωρο για τον νομικό μας πολιτισμό και οπωσδήποτε 
εκτός των βέλτιστων πρακτικών των λοιπών χωρών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.  Εκφράζοντας την έντονη διαμαρτυρία 
μας, οι άμισθοι Υποθηκοφύλακες, δια του Δ.Σ. της Ένωσης 
Αμίσθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, απευθυνόμενοι στην 
συνείδηση κάθε ενός ξεχωριστά από τα μέλη του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου, τα κόμματα, της κυβέρνησης και της αντιπο-
λίτευσης, τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, ιδιαιτέρως 
του επισπεύδοντος Υπουργού ΥΠΕΝ και του συμπράττοντος 
Υπουργού Δικαιοσύνης Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιω-
μάτων και καλώντας σε συστράτευση το σύνολο του νομικού 
κόσμου και τις Επιστημονικές Ενώσεις, αποφασίσαμε τη συνέ-
χιση της αποχής από τα καθήκοντά μας επ’ αόριστον».

Την ανακατασκευή και συντήρηση 79 δρόμων της Περιφε-
ρειακής Ενότητας Πειραιά, εξασφάλισαν η περιφερειάρχης 
Αττικής, Ρένα Δούρου και ο δήμαρχος της πόλης, Γιάννης 
Μώραλης, με την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης. 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ το έργο προϋπολογισμού 3.500.000 
ευρώ, χρηματοδοτείται εξ ολοκλήρου από πόρους της Πε-
ριφέρειας, με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας του 
οδικού δικτύου για την ασφάλεια και την αναβάθμιση της 

ποιότητας ζωής των πολιτών. Συγκεκριμένα, περιλαμβάνει 
εργασίες για τη συντήρηση και την ανακατασκευή ασφαλ-
τικών οδοστρωμάτων, καθώς και την ανακατασκευή πεζο-
δρομίων.

ΕπΕΝδυΣΕΙΣ 2,3 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ ΣΤΟ ΜΕΤΟχΙΚΟ ΚΕφΑΛΑΙΟ 12 ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑπΟ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ 
ΤΡΑπΕζΑ ΤΟ 2017 γΙΑ ΤΗΝ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟυ ΕπΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΛΟυΚΕΤΟ ΣΤΑ υπΟΘΗΚΟφυΛΑΚΕΙΑ - πΑγΩΝΕΙ Η ΚΤΗΜΑΤΑγΟΡΑ

ΕΡγΑ ΟδΟπΟΙΙΑΣ ΣΕ 79 δΡΟΜΟυΣ ΤΟυ δΗΜΟυ πΕΙΡΑΙΑ
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Μαζική στροφή στην χρήση του πλαστικού χρήματος 
παρατηρείται στην χώρα μας, μια τάση που ξεκίνησε πριν 
δυόμισι χρόνια με την επιβολή των capital controls και 
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα 
στοιχεία για την χρήση του πλαστικού χρήματος τις ημέρες 
των εορτών (συναλλαγές αγορών με κάρτες της Τράπεζας 
Πειραιώς - που διαθέτει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς με 
30% περίπου σε χρεωστικές, πιστωτικές, προπληρωμένες) 
δημιουργούν νέα ιστορικά υψηλά επίπεδα. Ειδικότερα, ο 
αριθμός των συναλλαγών με κάρτες το Σαββατοκύριακο 
23-24 Δεκεμβρίου ήταν κατά 83% υψηλότερος συγκριτι-
κά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του προηγούμενου 
έτους, ο συνολικός τζίρος δε, ήταν κατά 46% αυξημένος 
συγκριτικά με τον τζίρο των αντίστοιχων ημερών του 
2016.
Αντίστοιχη εικόνα διαμορφώθηκε και το διήμερο 30-31 
Δεκεμβρίου, καθώς παρατηρήθηκε αύξηση κατά 70% 
στον αριθμό των συναλλαγών και 28% στην αξία τους, 
σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2016. Οι 
συναλλαγές αγορών που πραγματοποιήθηκαν παραμονές 
Χριστουγέννων 2017 ήταν περισσότερες κατά 18% από τις 
συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν παραμονές Πρωτο-
χρονιάς, επιβεβαιώνοντας την παράδοση με την μεγαλύ-
τερη εμπορική κίνηση να διαμορφώνεται τις ημέρες πριν 
από τα Χριστούγεννα. Από τα στοιχεία που έχουν εξαχθεί 
συνολικά από 20 Δεκεμβρίου 2017 έως το τέλος του μήνα, 
προκύπτει επίσης ότι ο μέσος ημερήσιος όρος του αριθμού 
των συναλλαγών αγορών παρουσίασε αύξηση της τάξεως 
του 92% συγκριτικά με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα 
του προηγούμενου έτους, κάτι το οποίο δημιουργεί ρεκόρ 
στη χρήση του πλαστικού χρήματος γενικότερα. Αποδοχή 
καρτών σε εμπόρους με τερματικά της Τράπεζας Πειραι-

ώς. Κατά το οκταήμερο 24-31/12/2017 και σε σχέση με 
το αντίστοιχο διάστημα του 2016, αποτυπώθηκε αύξηση 
κατά μέσο όρο 33% στους ημερήσιους τζίρους. Στο ίδιο 
χρονικό διάστημα ο μέσος όρος αύξησης των ημερήσιων 
συναλλαγών ήταν 74%. Η μέση αξία συναλλαγής των 
ημερών εμφανίζεται μειωμένη κατά 24% σε σχέση με το 
αντίστοιχο διάστημα του 2016 γεγονός που καταδεικνύει 
την ευρεία χρήση των καρτών ακόμη και για καθημερινές 
συναλλαγές μικρής αξίας. Συγκεκριμένα, ιδιαίτερα σημα-
ντική ήταν η αύξηση των μικροσυναλλαγών ( συναλλαγές 
μικρότερες από 10 ευρώ) τόσο κατά το παραπάνω χρονι-
κό διάστημα εμφανίζοντας αύξηση κατά 176%, όσο και 
για το σύνολο του 2017 με αύξηση 211%. Σε ό,τι αφορά 
τα ενεργά σημεία αποδοχής συναλλαγών με κάρτες τα 
οποία εξυπηρετούνται από την Τράπεζα Πειραιώς (εμπο-
ρικά καταστήματα με φυσική παρουσία του κατόχου της 
κάρτας ή ηλεκτρονικά καταστήματα στο διαδίκτυο), κατά 
το εορταστικό διάστημα αυτά αυξήθηκαν κατά 58% σε 
σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2016. Στα σημεία 
αυτά πραγματοποιήθηκαν 4,6 εκατομμύρια συναλλαγές 
κατόχων πιστωτικών, χρεωστικών και προπληρωμένων 
καρτών. Ο κλάδος στον οποίο παρατηρήθηκε η μεγαλύτε-
ρη αύξηση ως αναμενόταν, ήταν αυτός των σουπερμάρ-
κετ / είδη τροφίμων με τις επιχειρήσεις υγρών καυσίμων, 
ένδυσης / υπόδησης και οικιακού εξοπλισμού να ακολου-
θούν. Σύμφωνα με πληροφορίες από αρμόδια στελέχη της 
Τράπεζας, παρά την μεγάλη αύξηση των συναλλαγών με 
πλαστικό χρήμα, καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, τα 
συστήματα της Τράπεζας Πειραιώς λειτούργησαν απρό-
σκοπτα ανταποκρινόμενα στις αυξημένες απαιτήσεις των 
ιδιωτών πελατών της τράπεζας αλλά και των εμπορικών 
επιχειρήσεων που αποδέχονται κάρτες όλων των Τραπε-

ζών με τερματικά της Τράπεζας Πειραιώς. Αξίζει να επιση-
μανθεί ότι σε ώρες αιχμής, ο αριθμός των συναλλαγών με 
κάρτες ανά δευτερόλεπτο, ξεπέρασε τις 33, νούμερο που 
συνιστά ρεκόρ για την ελληνική αγορά. Ερωτηθείς από το 
ΑΠΕ/ΜΠΕ, ο Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Γιάννης 
Γραμματικός, επισημαίνει ότι στη διάρκεια της εορταστικής 
περιόδου οι καταναλωτές έδειξαν, περισσότερο από ποτέ, 
συνειδητή προτίμηση στη χρήση καρτών έναντι μετρη-
τών. Αυτό οφείλεται στην ευκολία και την ασφάλεια που 
συνοδεύει τις κάρτες, ενώ σημαντικό ρόλο στη εκδήλωση 
αυτής της τάσης έχουν και τα προγράμματα επιβράβευσης 
των τραπεζών. Στην περίπτωση της Τράπεζας Πειραιώς το 
πρόγραμμα επιβράβευσης Yellow προσφέρει σημαντικά 
και μετρήσιμα οφέλη στους κατόχους καρτών που χρη-
σιμοποιούν τις κάρτες τους. Ο κ. Γραμματικός επισημαίνει 
ότι η Τράπεζα Πειραιώς έχει πραγματοποιήσει σημαντικές 
επενδύσεις στις υποδομές που απαιτούνται καθώς και σε 
στελέχωση με ανθρώπινο δυναμικό, εξασφαλίζοντας την 
εύρυθμη λειτουργία του κυκλώματος πληρωμών και την 
απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των κατόχων των καρτών
-Πως γίνεται μια συναλλαγή. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με 
τους ειδικούς στην πραγματοποίηση μίας συναλλαγής με 
κάρτα συμμετέχουν τουλάχιστον 4 μέρη.
Ο πελάτης - κάτοχος της κάρτας, η Τράπεζα που έχει εκ-
δώσει την Κάρτα, η τράπεζα/πάροχος που έχει χορηγήσει 
τερματικό αποδοχής συναλλαγών (EFT/POS) και η επιχεί-
ρηση. Το δε κύκλωμα συναλλαγών βασίζεται σε επίπεδο 
τεχνολογικής υποδομής στο τηλεπικοινωνιακό δίκτυο 
(απλή γραμμή τηλεφώνου, σύνδεση Ethernet ή δίκτυο κι-
νητής τηλεφωνίας) και στις τερματικές συσκευές EFT/POS 
(ή στα websites/e-Shops).

«Ανάσα» στην κοινωνία δίνει το ειδικό τιμολόγιο έκπτωσης 
ηλεκτρικού ρεύματος υπογράμμισε, μιλώντας στον ραδιο-
φωνικό σταθμό του Αθηναϊκού – Μακεδονικού Πρακτορείου 
Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM», ο περιφερειάρχης Δυτικής 
Μακεδονίας, Θεόδωρος Καρυπίδης. «Το ειδικό τιμολόγιο έκ-
πτωσης ηλεκτρικού ρεύματος προς όλους τους παρόχους, είτε 
είναι η ΔΕΗ, είτε είναι ιδιωτικές εταιρείες, άρα λοιπόν αφορά 
όλους τους καταναλωτές, ανεξαρτήτως παρόχου ηλεκτρικής 
ενέργειας που έχουν επιλέξει» ανέφερε. Η τροπολογία είναι 
μέσα στο νομοσχέδιο για τις ενεργειακές κοινότητες, το οποίο –
όπως είπε ο κ. Καρυπίδης– σήμερα αναμενόταν να συζητηθεί 
στη Βουλή, ωστόσο η συζήτησή του μεταφέρθηκε την επόμε-

νη εβδομάδα (Τρίτη ή Τετάρτη).
«Με την ψήφισή του (σ.σ. του νομοσχεδίου), θα αποτελεί 
νόμο του κράτους, άρα θα έχουμε την άμεση εφαρμογή από 
1/1/2018. Άρα λοιπόν, από τις αρχές του 2018, θα ισχύει η 
έκπτωση 30% σε πρώτη φάση για όλα τα νοικοκυριά της Δυτι-
κής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης (Αρκαδίας)», επισήμανε 
ο περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας.
Η Δυτική Μακεδονία είναι η περιφέρεια των αντιθέσεων τόνι-
σε ο κ. Καρυπίδης και συμπλήρωσε «ενώ είναι η ενεργειακή 
‘καρδιά’ της χώρας, έχει ενεργειακή φτώχεια. Έχουμε δύο 
εποχές στη Δυτική Μακεδονία, χειμώνα και βαρυχειμωνιά, 
άρα αντιλαμβάνεστε ότι το ειδικό τιμολόγιο με την έκπτωση 

του ρεύματος δίνει μία ανάσα στην κοινωνία, επιπρόσθετα 
διορθώνει στρεβλώσεις(...) Αμέσως μετά εξειδικεύουμε να 
υπάρξει έκπτωση ρεύματος και προς τις επιχειρήσεις που αυτό 
είναι το μεγάλο θέμα, που θα δημιουργήσει και δυναμική στην 
οικονομία (...), όπου εκεί η έκπτωση κλιμακωτά θα φτάνει και 
το 50%».
«Εξειδικεύουμε από πού θα υπάρχουν αυτοί οι πόροι, έτσι 
ώστε να δημιουργηθεί ένα ειδικό ταμείο που θα ενισχύει αυτή 
την έκπτωση στα τιμολόγια των επιχειρήσεων και νομίζω ότι 
το επόμενο δίμηνο και αυτό θα αποτελέσει με τροπολογία, 
νόμο του κράτους», σημείωσε ο κ. Καρυπίδης.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΡΕΚΟΡ ΣΤΙΣ ΣυΝΑΛΛΑγΕΣ ΜΕ ΚΑΡΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΑπΕζΑΣ πΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΙΣ γΙΟΡΤΕΣ - 
πΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΑπΟ 33 ΣυΝΑΛΛΑγΕΣ ΑΝΑ δΕυΤΕΡΟΛΕπΤΟ

δΗΛΩΣΕΙΣ γΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟγΙΟ  ΣΤΟ “πΡΑΚΤΟΡΕΙΟ 104,9 Fm” ΑπΟ ΤΟΝ  
πΕΡΙφΕΡΕΙΑΡχΗ  δυΤ. ΜΑΚΕδΟΝΙΑΣ
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Ιδιαίτερα εκτεθειμένες σε κυβερνοεπιθέσεις είναι οι επιχειρήσεις 
σύμφωνα με την 20η ετήσια, παγκόσμια έρευνα της ΕΥ για την 
ασφάλεια των πληροφοριών (Global Information Security 
Survey - GISS), «Cybersecurity regained: preparing to face 
cyber attacks». Τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι ποσο-
στό 56% των ερωτηθέντων πραγματοποιούν ή σχεδιάζουν 
αλλαγές στις στρατηγικές και τα σχέδιά τους, λόγω των αυξη-
μένων επιπτώσεων των κυβερνοαπειλών, των κινδύνων και 
των τρωτών σημείων των επιχειρήσεων. Η ταχύτητα του ρυθ-
μού συνδεσιμότητας μέσα στους παγκόσμιους οργανισμούς, η 
οποία ενισχύεται από την ανάπτυξη του Internet of Things 
(IoT), αφήνει τις επιχειρήσεις ακόμη πιο εκτεθειμένες στις ολο-
ένα και πιο εξελιγμένες μορφές κυβερνοεπιθέσεων. Η έρευνα 
αποκαλύπτει ότι οι κοινές επιθέσεις – δηλαδή οι κυβερνοεπι-
θέσεις που πραγματοποιούνται από απλούς, μεμονωμένους 
εισβολείς – κατάφεραν να εκμεταλλευθούν τα τρωτά σημεία 
που οι επιχειρήσεις ήδη γνώριζαν, γεγονός που δείχνει έλλειψη 
αυστηρότητας στην εφαρμογή τυπικών διαδικασιών ασφα-
λείας. Σύμφωνα με την έρευνα, οι περισσότερες επιχειρήσεις 
συνεχίζουν να αυξάνουν τις δαπάνες τους για την κυβερνοα-
σφάλεια, με πάνω από το 90% των ερωτηθέντων να δηλώνει 
ότι αναμένει αύξηση στους σχετικούς προϋπολογισμούς φέ-
τος. Καθώς οι αυξανόμενες κυβερνοαπειλές απαιτούν μια πιο 
δυναμική αντιμετώπιση, το 87% αναφέρει ότι χρειάζεται έως 
και 50% περισσότερη χρηματοδότηση. Ωστόσο, μόνο το 12% 
εκτιμά ότι θα επιτύχει αύξηση άνω του 25% για τη φετινή χρο-
νιά. Πολλοί από τους ερωτηθέντες αναγνωρίζουν ότι η έλλειψη 
επαρκών πόρων μπορεί να αυξήσει τους κινδύνους κυβερνο-
ασφάλειας. Το 56% δηλώνει ότι έχει ήδη υλοποιήσει ή εξετάζει 
αλλαγές στις στρατηγικές και τα σχέδιά του για την αντιμετώ-
πιση αυτού του προβλήματος. Ωστόσο, το 20% παραδέχεται 
ότι δεν έχει πλήρη αντίληψη των σημερινών συνεπειών και 

τρωτών σημείων για την ασφάλεια των πληροφοριών, ώστε 
να προχωρήσει σε αναθεώρηση στρατηγικών. Αυξημένες 
οι απειλές από κακόβουλα λογισμικά (malware) και απρό-
σεκτους υπαλλήλους Τα κακόβουλα λογισμικά (malware) 
– 64%, σε σύγκριση με 52% το 2016 – και η αποστολή ηλε-
κτρονικών μηνυμάτων «ψαρέματος» (phishing) – 64% έναντι 
51% πέρυσι – θεωρούνται ως οι απειλές που έχουν αυξήσει 
περισσότερο την έκθεση των επιχειρήσεων σε κινδύνους κατά 
το τελευταίο δωδεκάμηνο. Οι απρόσεκτοι ή ανυποψίαστοι 
εργαζόμενοι θεωρούνται ως η σημαντικότερη αναδυόμενη 
αδυναμία των επιχειρήσεων (60% έναντι 55% το 2016). Ως 
πιο πιθανή πηγή επίθεσης, το 77% αναφέρει τους απρόσε-
κτους εργαζόμενους, το 56% τα κυκλώματα εγκληματιών και 
το 47% τους κακόβουλους εργαζόμενους. Όσον αφορά στην 
αντιμετώπιση προηγμένων επιθέσεων – αυτών που πραγμα-
τοποιούνται από εξελιγμένες και καλά οργανωμένες ομάδες – 
πολλές επιχειρήσεις έχουν σοβαρές ανησυχίες για το πόσο εξε-
λιγμένα είναι τα σημερινά τους συστήματα κυβερνοασφάλειας. 
Το 75% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει τα επίπεδα προσδι-
ορισμού της ευπάθειας των εταιρειών του ως «πολύ χαμηλή 
έως μέτρια». Επιπρόσθετα, το 12% δηλώνει ότι δεν έχει δημι-
ουργήσει ένα επίσημο πρόγραμμα ανίχνευσης παραβιάσεων, 
ενώ το 35% περιγράφει τις πολιτικές προστασίας δεδομένων 
των εταιρειών τους ως ad hoc ή ανύπαρκτες. Παράλληλα, το 
38% είτε δεν έχει πρόγραμμα ταυτοποίησης και πρόσβασης, 
είτε δεν έχει συμφωνήσει επίσημα για ένα τέτοιο πρόγραμμα. 
Για να βελτιώσουν την ετοιμότητά τους απέναντι σε πιθανές 
κυβερνοεπιθέσεις, οι περισσότερες επιχειρήσεις αναγνωρίζουν 
την ανάγκη δημιουργίας ενός Κέντρου Επιχειρήσεων Ασφα-
λείας (Security Operations Center - SOC), το οποίο θα αποτελεί 
ένα κεντρικό, δομημένο και συντονισμένο κόμβο για όλες τις 
δραστηριότητες κυβερνοασφάλειας. Παρόλα αυτά, το 48% 

των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δε διαθέτει ακόμα ένα SOC, είτε 
εντός του οργανισμού, είτε με εξωτερική ανάθεση. Επιπλέον, 
το 57% διαθέτει μόνο ένα ανεπίσημο πρόγραμμα πληροφορι-
ών για αθέμιτες απειλές – ή δε διαθέτει καθόλου – ενώ μόνο 
το 12% είναι βέβαιο ότι μπορεί να ανιχνεύσει μια εξελιγμένη 
κυβερνοεπίθεση κατά της επιχείρησής του. Σύμφωνα με την 
έρευνα, οι προϋπολογισμοί για την αντιμετώπιση κυβερνοεπι-
θέσεων είναι υψηλότεροι σε επιχειρήσεις οι οποίες:
- Έχουν ορίσει ειδικά στελέχη ασφαλείας στις βασικές τους επι-
χειρηματικές δραστηριότητες.
- Υποβάλλουν τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο αναφορές για 
την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στο Διοικητικό Συμβούλιο 
και την επιτροπή ελέγχου.
- Προσδιορίζουν με ακρίβεια τα κρίσιμα στοιχεία των συστη-
μάτων τους που κινδυνεύουν και τα προφυλάσσουν με διαφο-
ρετικό τρόπο.
Η έρευνα τονίζει ότι επιχειρήσεις των οποίων ο τρόπος λει-
τουργίας βασίζεται σε καλές διαδικασίες διακυβέρνησης κυ-
βερνοασφάλειας, είναι σε θέση να εφαρμόσουν πρακτικές τύ-
που security-by-design – ενσωμάτωση δικλείδων ασφαλείας 
κατά το σχεδιασμό ενός συστήματος, έτσι ώστε να μπορούν 
να ανταποκριθούν σε απρόβλεπτους και αναδυόμενους κιν-
δύνους. Τα ευρήματα δείχνουν, ωστόσο, ότι απέχουμε πολύ 
από το να καθιερωθεί αυτό ως πάγια πρακτική. Ενώ το 50% 
δηλώνει ότι ενημερώνει τακτικά το Διοικητικό Συμβούλιο, 
μόλις το 24% αναφέρει ότι το πρόσωπο που είναι υπεύθυνο 
για την κυβερνοασφάλεια μετέχει στο Συμβούλιο, ενώ μόνο το 
17% εκτιμά ότι τα Διοικητικά Συμβούλια έχουν επαρκή γνώση 
και κατανόηση της ασφάλειας των πληροφοριών, ώστε να 
μπορούν να αξιολογούν πλήρως την αποτελεσματικότητα των 
προληπτικών μέτρων.

Προς μαζική διείσδυση κινείται η παγκόσμια αγορά “έξυπνων” 
ηχείων, η οποία εξελίσσεται στην ταχύτερα αναπτυσσόμενη 
κατηγορία τεχνολογικών καταναλωτικών προϊόντων. Οι πω-
λήσεις αναμένεται να υπερβούν το 2018 τα 50 εκατ. τεμάχια, με 
την αγορά να εκτιμάται συγκεκριμένα στα 56,3 εκατ. συσκευ-
ές. Σύμφωνα με σχετική έρευνα της εταιρείας Canalys (Canalys’ 
Smart Speaker Analysis), οι ΗΠΑ θα παραμείνουν η πιο σημα-
ντική αγορά, διεθνώς, για τα “έξυπνα” ηχεία το 2018, καθώς 
οι αποστολές αναμένεται να φτάσουν τα 38,4 εκατ. μονάδες, 
ενώ η Κίνα θα είναι η δεύτερη σε απόσταση μόλις 4,4 εκατ. 
μονάδων. Σύμφωνα με το sepe.gr  “το 2018 θα είναι το καθο-
ριστικό έτος για την υιοθέτηση των “έξυπνων” ηχείων. Μάλι-
στα, η υιοθέτηση της κατηγορίας θα έχει τον ταχύτερο ρυθμό 
ανάπτυξης από οποιαδήποτε άλλη κατηγορία καταναλωτικών 
προϊόντων τεχνολογίας, ακόμη και από δημοφιλείς νέες τεχνο-

λογίες, όπως η Εικονική και η Επαυξημένη Πραγματικότητα 
ή το mobile”, αναφέρουν οι αναλυτές της Canalys.  Από την 
ανάλυση της Canalys προκύπτει ότι, καθώς η κατηγορία των 
“έξυπνων” ηχείων προετοιμάζεται για ευρεία υιοθέτηση από 
την καταναλωτική αγορά, Amazon και Google αναμένεται 
να παραμείνουν στην πρώτη θέση των κατασκευαστών με τα 
προϊόντα “Echo” και “Home” αντίστοιχα. Ωστόσο, σύμφωνα 
με τους αναλυτές, οι δύο κορυφαίοι κατασκευαστές θα αντιμε-
τωπίσουν αυξημένο ανταγωνισμό, καθώς νέοι πωλητές μπαί-
νουν στην παγκόσμια αγορά. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, 
ενώ το 2017 ήταν ένα εξίσου σημαντικό έτος για τις πωλήσεις 
“έξυπνων” ηχείων, ειδικά για τις Google και Amazon, το 2018 
θα σηματοδοτήσει την ανάπτυξη της προϊοντικής κατηγορίας 
πέραν από τον τομέα του hardware. Οι αναλυτές προβλέπουν 
ότι, εντός του 2018, θα αναπτυχθούν στρατηγικές προσπάθειες 

σε επίπεδο εφαρμογών, με τους παρόχους να θέλουν να εκμε-
ταλλευθούν τη συνεχώς αναπτυσσόμενη εγκατεστημένη βάση 
στις ΗΠΑ και πέραν αυτής. “Οι δυνατότητες για να επιτευχθεί 
αυτός ο στόχος είναι ατελείωτες, είτε πρόκειται για συνδρο-
μές περιεχομένου, είτε για υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, είτε 
για επιχειρηματικές λύσεις. Η τεχνολογία βρίσκεται ακόμη σε 
μεταβατικό στάδιο και οι αυξημένες επενδύσεις από πολλούς 
παίκτες του οικοσυστήματος θα συμβάλλουν στην ανάπτυξή 
της”, σημειώνει σε σχετικό report της η Canalys.  Οι ΗΠΑ απο-
λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος της παγκόσμιας αγοράς 
“έξυπνων” ηχείων και θα παραμείνουν η μεγαλύτερη αγορά 
για την κατηγορία τουλάχιστον μέχρι το 2020, βάσει των προ-
βλέψεων της Canalys. 

ΙδΙΑΙΤΕΡΑ ΕΚΤΕΘΕΙΜΕΝΕΣ ΣΕ ΚυΒΕΡΝΟΕπΙΘΕΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕπΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ 
ΣυΜφΩΝΑ ΜΕ ΕΡΕυΝΑ ΤΗΣ Ευ

ΕΤΟΣ - ΣΤΑΘΜΟΣ γΙΑ ΤΗΝ πΑγΚΟΣΜΙΑ ΑγΟΡΑ “ΕΞυπΝΩΝ” ΗχΕΙΩΝ ΤΟ 2018
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Μια οριακά θετική χρονιά, από πλευράς εσόδων, απο-
δείχθηκε το 2017 για τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών 
υπηρεσιών στην Ευρώπη. Τα έσοδα από υπηρεσίες Τηλε-
πικοινωνιών στην ΕΕ-28 εκτιμάται ότι αυξήθηκαν κατά 
0,1% το 2017, διαμορφούμενα στα επίπεδα των €222,6 
δις. O τομέας του Mobile επιβεβαιώνεται ως ο βασικός 
συντελεστής των εσόδων των εταιρειών του κλάδου με 
€112,6 δις.  Και το 2017, οι εταιρείες του κλάδου των 
Τηλεπικοινωνιών, στην Ευρώπη, ανέλαβαν πρωταγω-
νιστικό ρόλο στον τομέα των επενδύσεων. Συνολικά, οι 
πάροχοι στην Ευρώπη έχουν επιδοθεί σε ένα πραγματικό 
μπαράζ επενδύσεων την τελευταία εξαετία. Σύμφωνα με 
το sepe.gr  παρά την επενδυτική κινητικότητα, ωστόσο, 
όπου ο τομέας των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιών πέ-
τυχε τα υψηλότερα επίπεδα επενδύσεων, αυτές εξακο-
λουθούν να υπολείπονται σημαντικά των αντίστοιχων 
στις ΗΠΑ. Μάλιστα, οι επενδύσεις κατά κεφαλήν στην ΕΕ 
εξακολουθούν να είναι λιγότερες από τις μισές σε σχέση 
με τις αντίστοιχες των ΗΠΑ. Το επενδυτικό χάσμα μετα-
ξύ ΕΕ και ΗΠΑ εξακολουθεί να είναι σημαντικό, καθώς η 
κατά κεφαλήν επένδυση των ΗΠΑ είναι διπλάσια από την 
ευρωπαϊκή (€193,3 έναντι €92,9). Οι αναλυτές εκτιμούν 

ότι, παρά την έντονη επενδυτική δραστηριότητα των τε-
λευταίων ετών και την κορύφωσή της μέσω των επενδύ-
σεων σε 5G και οπτική ίνα και παρά τις εξαιρετικές επιδό-
σεις μεμονωμένων ευρωπαϊκών χωρών, η ΕΕ δεν μπορεί 
να αρθεί στα επίπεδα των ΗΠΑ ή της Ασίας. Στοιχεία, που 
περιγράφουν την παραπάνω εικόνα για τον ευρωπαϊκό 
κλάδο των τηλεπικοινωνιών, περιλαμβάνονται στην ετή-
σια οικονομική έκθεση, που δημοσιοποίησε ο ΕΤΝΟ - η 
Ένωση που εκπροσωπεί τα κορυφαία τηλεπικοινωνιακά 
δίκτυα της Ευρώπης - και το IDATE DigiWorld, το think-
tank για την ψηφιακή οικονομία. Η έκθεση παρουσιάζει 
ενοποιημένα στοιχεία από το 2016, καθώς και προβλέ-
ψεις για το 2017 και για τα επόμενα έτη. Η έκθεση διαπι-
στώνει ότι, ενώ οι Ευρωπαίοι πάροχοι εντείνουν διαρκώς 
τις προσπάθειές τους την τελευταία εξαετία. Σύμφωνα με 
τα στοιχεία της έκθεσης, οι ευρωπαϊκές εταιρείες τηλεπι-
κοινωνιών έχουν ενισχύσει τις επενδυτικές τους προσπά-
θειες τα τελευταία έξι χρόνια, ενώ ο δείκτης κεφαλαιακών 
δαπανών (CapEx)/Έσοδα έφθασε το 17,7% το 2016. 
Ωστόσο, ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων στην ΕΕ 
παρέμεινε υποτονικός με αύξηση +0,2% σε σύγκριση με 
το 2015, με τις επενδύσεις να ανέρχονται σε €47,2 δις. Οι 

εταιρείες - μέλη της ETNO παραμένουν ο κύριος επενδυ-
τής στην ευρωπαϊκή οικονομία των Gigabit, καθώς αντι-
προσωπεύουν σχεδόν το 70% του σταθερού CapEx και 
το 54,4% των κινητών CapEx στην ΕΕ. Να σημειωθεί ότι 
τα πορίσματα της έκθεσης έρχονται σε μια κρίσιμη στιγ-
μή, που η ΕΕ επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους της κοι-
νωνίας των Gigabit, συμπεριλαμβανομένης της έγκαιρης 
εγκατάστασης δικτύων 5G.  Σύμφωνα με τα στοιχεία, η 
διείσδυση των 4G γραμμών την Ευρώπη ξεπέρασε τις 
συνδέσεις 3G, για πρώτη φορά το 2017, με 348,7 εκατ. 
συνδρομές 4G σε αντίθεση με 316,4 εκατ. συνδρομές 3G. 
Στον τομέα του 5G, υπάρχουν σημαντικές εμπορικές ανα-
πτύξεις που αναμένονται το 2018, με κορυφαίες εταιρείες 
του κλάδου να οδηγούν το δρόμο. Ωστόσο, σε συνολικό 
επίπεδο, η ΕΕ-28 θα υπολείπεται τόσο των ΗΠΑ, όσο και 
της Ασία, όσον αφορά τις προβλέψεις συνδρομών 5G. Το 
2025, η IDATE DigiWorld αναμένει ότι η Ασία θα οδηγή-
σει τον κλάδο με 960 εκατ. συνδρομητές 5G, ακολουθού-
μενη από τις ΗΠΑ με 329 εκατ. συνδρομές και την ΕΕ-28 
με 178 εκατ. 

Οι επενδυτές στην Ευρωζώνη είναι πιο αισιόδοξοι τον 
Ιανουάριο, καθώς αντιπαρέρχονται το γεγονός ότι δεν 
υπάρχει νέα κυβέρνηση στη Γερμανία και η παγκόσμια 
οικονομία ενισχύεται, σύμφωνα με έρευνα του ομίλου 
Sentix, ο οποίος προειδοποιεί, ωστόσο, ότι υπάρχει κίν-
δυνος υπερθέρμανσης. Σύμφωνα με το ered.gr ο δείκτης 
Sentix για την Ευρωζώνη, που προκύπτει από έρευνα 929 
επενδυτών, αυξήθηκε στις 32,9 μονάδες τον Ιανουάριο 
από 31,1 τον Δεκέμβριο, υψηλότερα από τις 31,5 μονάδες 
που ήταν η πρόβλεψη σε έρευνα του Reuters. Η αύξηση 
του δείκτη ήρθε μετά από μία μεγάλη πτώση στο τέλος του 
περασμένου έτους. Ένας επιμέρους δείκτης, που αφορά 

στην τρέχουσα κατάσταση, έφθασε στο υψηλότερο επί-
πεδο από τον Αύγουστο του 2007. «Η οικονομία σε όλες 
τις περιοχές του κόσμου φαίνεται σταθερή και θετική και 
δείχνει συγκρατημένη βελτίωση», ανέφερε ο όμιλος ερευ-
νών με έδρα τη Φρανκφούρτη, προσθέτοντας ότι αυτό 
αφορά και στην Ευρωζώνη, την Ανατολική Ευρώπη και 
τη Λατινική Αμερική. «Η ανάκαμψη είναι, επομένως, ευ-
ρεία και συγχρονισμένη. Η πιθανότητα μίας ενδεχόμενης 
υπερθέρμανσης αυξάνεται», πρόσθεσε ο Sentix. Σύμφωνα 
με την εταιρεία, οι επιχειρήσεις δεν φαίνεται να ενοχλού-
νται από την απουσία μίας νέα κυβέρνησης συνασπισμού 
στη Γερμανία, όπου παραμένει η υπηρεσιακή κυβέρνηση 

μετά τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Ο δείκτης για τη Γερμα-
νία αυξήθηκε στις 40,1 μονάδες από 39,1 τον Δεκέμβριο. 
Αντί να εστιάζουν στην απουσία μίας νέας κυβέρνησης 
(στη Γερμανία), οι επενδυτές αρχίζουν να αξιολογούν την 
επίδραση από τις φορολογικές μεταρρυθμίσεις του Αμε-
ρικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, που ενισχύουν τα 
εταιρικά κέρδη και είναι πιθανόν να αυξήσουν τη ζήτηση 
για κεφαλαιουχικά αγαθά, αναφέρει ο Sentix. O Τραμπ 
υπέγραψε τον Δεκέμβριο τη φορολογική μεταρρύθμιση, 
η οποία μειώνει τον εταιρικό φορολογικό συντελεστή στις 
ΗΠΑ στο 21% από το 35%.

Κέρδη ρεκόρ αναμένει η Samsung στο δ’ τρίμηνο του 
2017, δηλαδή περίπου 14,13 δισ. δολάρια, ωστόσο το 
ποσό αυτό είναι ελαφρώς χαμηλότερο από ό,τι περίμεναν 
οι επενδυτές. Σύμφωνα το sofokleous.gr  ειδικότερα, σύμ-
φωνα με δημοσκόπηση που πραγματοποίησε το Reuters, 
οι αναλυτές ανέμεναν λειτουργικά κέρδη 14,87, δισ. δολά-

ρια για το τέταρτο τρίμηνο. Και πάλι όμως τα λειτουργικά 
κέρδη που ανακοίνωσε η Samsung είναι 64% υψηλότερα 
από ό, τι πριν από ένα χρόνο. Η Samsung ανακοίνωσε επί-
σης ότι τα έσοδά της για το τέταρτο τρίμηνο θα ανέλθουν 
περίπου στα 69,49 δισ. ευρώ, ελαφρώς χαμηλότερα από 
τις μέσες προβλέψεις του Reuters. Για ολόκληρο το 2017, 

η Samsung δήλωσε ότι αναμένει ενοποιημένα λειτουργικά 
κέρδη περίπου 47,6 δισ. δολαρίων και πωλήσεις 212,7 δισ. 
δολάρια. Πάντως η μετοχή της Samsung σημείωσε πτώση 
1,92% στα μέσα της συνεδρίασης, πιθανότατα εξαιτίας των 
αμφιβολιών που επικρατούν σχετικά με την επιχειρηματική 
στρατηγική της εταιρείας.

ΟΡΙΑΚΑ ΘΕΤΙΚΑ ΤΑ ΕΣΟδΑ ΤΩΝ ΕυΡΩπΑΙΩΝ ΤΗΛΕπΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ πΑΡΟχΩΝ ΤΟ 2017
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 Περισσότερο στις περιφράξεις οικοπέδων και λιγότερο 
στις πραγματικές αναπτύξεις, ή έστω επεκτάσεις υφιστά-
μενων οικοδομών και κατοικιών οφείλεται η ανοδική 
τάση που καταγράφηκε στην ιδιωτική οικοδομική δρα-
στηριότητα κατά το εννεάμηνο του 2017. Υπενθυμίζεται 
ότι με βάση τα σχετικά στοιχεία από τις άδειες που εκ-
δόθηκαν στο σύνολο της χώρας προέκυψε άνοδος κατά 
8,6% με βάση τον αριθμό των αδειών, κατά 16,8% με 
βάση την επιφάνεια και κατά 16,7% με βάση την όγκο.
Ωστόσο, όπως ανέφερε πρόσφατα ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός, ένα σημαντικό μέρος των αδειών στο 
σύνολο της χώρας δεν αφορά σε νέες οικοδομές, ούτε 
καν σε επεκτάσεις, ή ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρί-
ων, αλλά σε περιφράξεις οικοπέδων, οι οποίες επίσης 
συμπεριλαμβάνονται από την ΕΛΣΤΑΤ στην ιδιωτική 
οικοδομική δραστηριότητα. Σύμφωνα με τον ίδιο, κατά 
το 2017 παρατηρήθηκε μεγάλη αύξηση στην έκδοση 
αδειών περιτοιχίσεων οικοπέδων, λόγω της διαδικασίας 
ανάρτησης των δασικών χαρτών, που ώθησε αρκετούς 
οικοπεδούχους στο να προχωρήσουν τις σχετικές εργα-
σίες, ώστε να κατοχυρώσουν την περιουσία τους.
Το στοιχείο αυτό πιστοποιείται και από το ότι κατά το 
τρίτο τρίμηνο του 2017, οι επενδύσεις σε κατασκευές 
υποχώρησαν κατά 19,3%, ενώ οι επενδύσεις σε κατοι-
κίες συνέχισαν την πτωτική τους πορεία, με την κάμψη 
να διαμορφώνεται σε 7,5% σε ετήσια βάση, εξέλιξη που, 
σύμφωνα με πρόσφατη ανάλυση της Alpha Bank, έχει 
συμβάλει αρνητικά στο ΑΕΠ κατά 1%. Είναι χαρακτη-
ριστικό ότι οι επενδύσεις σε κατοικίες διαμορφώνονται 
πλέον σε μόλις 0,6% του ΑΕΠ, έναντι 11% στο απόγειο 
της αγοράς ακινήτων το 2007. Μάλιστα, ο κλάδος της 
κατοικίας αποτελεί πλέον μόλις το 12,7% των συνο-
λικών επενδύσεων σε κατασκευές, έναντι ποσοστού 
78,8% που αποτελούσε στο τρίτο τρίμηνο του 2007. 
Σημειωτέον ότι κατά το διάστημα από το 2007 μέχρι το 
τέλος του 2016, ο αριθμός των οικοδομικών αδειών μει-
ώθηκε κατά 84,1% και ο όγκος ιδιωτικών κατασκευών 
κατά 86,9%. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το 2008 εκδό-
θηκαν 66,7 χιλιάδες άδειες, έναντι μόλις 12,6 χιλιάδων 
αδειών το 2016.
Πάντως, ακόμα και εν μέσω της χειρότερης κρίσης στην 
αγορά ακινήτων διαχρονικά, το 2017 προέκυψαν και 
κάποια θετικά δείγματα γραφής, κυρίως στην Αθήνα. 
Σύμφωνα με φορείς της αγοράς ακινήτων, η τάση αυτή 
οφείλεται στην εκτόξευση της αγοράς βραχυχρόνιων 
μισθώσεων μέσω των αντίστοιχων ηλεκτρονικών πλατ-
φορμών, η οποία με τη σειρά της έχει αναζωπυρώσει τη 
ζήτηση για ανακαινίσεις, ανακατασκευές και επεκτάσεις 

πΕΡΙφΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟπΕδΩΝ ΑυΞΗΣΑΝ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟδΟΜΙΚΗ δΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
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υφιστάμενων διαμερισμάτων ή οικοδομών. Παράλ-
ληλα, όσο αυξάνεται η δημοφιλία των βραχυχρόνιων 
μισθώσεων, εκτιμάται ότι θα αρχίσουν να ενισχύονται 
και οι νέες κατασκευές κατοικιών, ειδικά στοχευμένες 
στο συγκεκριμένο κοινό. Σύμφωνα με τα στοιχεία της 
Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) κατά το εννεά-
μηνο του 2017, στην Αττική εκδόθηκαν συνολικά 2.004 
οικοδομικές άδειες, μέγεθος που συνιστά αύξηση της 
τάξεως του 15,6% με βάση τον αριθμό των αδειών, 
αλλά και κατά 36,4% με βάση την επιφάνεια και 31,7% 
με βάση τον όγκο. Δεδομένου ότι σε πανελλαδικό επί-
πεδο εκδόθηκαν περί τις 10.000 άδειες το αντίστοιχο 
διάστημα, είναι σαφές ότι στο Λεκανοπέδιο της Αττικής 
εντοπίστηκε το 20% της ιδιωτικής οικοδομικής δραστη-
ριότητας, με το μεγαλύτερο μέρος αυτής να αφορά σε 
ανακατασκευές/ανακαινίσεις και νέες οικοδομές και όχι 
σε περιτοιχίσεις οικοπέδων.

Αισιοδοξία για οριστικό κλείσιμο της τρίτης αξιολόγησης σε 
πολιτικό επίπεδο, στην προσεχή συνεδρίαση του Eurogroup, 
στις 22 Ιανουαρίου, επικρατεί στις Βρυξέλλες, μετά την 
προχθεσινή τηλεδιάσκεψη μεταξύ της κυβέρνησης και των 
θεσμών.
Πηγή της Ευρωζώνης στη βελγική πρωτεύουσα υπογράμ-
μιζε χθες ότι η τηλεδιάσκεψη έγινε σε καλό κλίμα, δεν διαπι-
στώθηκε καμία εμπλοκή, ενώ από την πλευρά των θεσμών 
ζητήθηκαν κάποιες διευκρινίσεις σε επιμέρους θέματα. Η 
συζήτηση θα συνεχιστεί την Πέμπτη σε επίπεδο Ομάδας 
Εργασίας (EWG) του Eurogroup, όπου θα γίνει και η προε-
τοιμασία της συνεδρίασης των υπουργών Οικονομικών της 
Ευρωζώνης. Αυτό που προέκυψε από την τηλεδιάσκεψη 
είναι η δέσμευση της ελληνικής πλευράς ότι όλα τα προα-
παιτούμενα θα έχουν εκπληρωθεί πριν από τη συνεδρίαση 
του Eurogroup, ώστε να καταστεί δυνατή η ολοκλήρωση της 
τρίτης αξιολόγησης και να επικεντρωθούν στη συνέχεια οι 
συζητήσεις στα ζητήματα του χρέους και της προετοιμασίας 
εξόδου της Ελλάδας από το πρόγραμμα.
Αναφορικά με το χρέος, η ίδια πηγή υπογράμμιζε ότι, με το 
κλείσιμο και της τρίτης αξιολόγησης, μπορεί να ξεκινήσουν 
από τον Φεβρουάριο και οι συζητήσεις για την ελάφρυνση, οι 
οποίες ωστόσο θα έχουν ανεπίσημο χαρακτήρα. Κι αυτό γιατί 
οι εταίροι έχουν συμφωνήσει να εξετάσουν τη βιωσιμότητα 
του χρέους και να λάβουν τις αναγκαίες αποφάσεις αμέσως 
μετά την ολοκλήρωση και της τέταρτης αξιολόγησης, κάτι 
που αναμένεται τον Ιούνιο. Υπενθυμίζεται ότι η έξοδος από 
το πρόγραμμα είναι προγραμματισμένη για το τελευταίο 
10ήμερο του Αυγούστου.
Παραδόσεις - παραλαβές 
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Εν τω μεταξύ, μέσα σας επόμενες ημέρες πιάνουν και επίσημα 
δουλειά οι νέοι επικεφαλής του Eurogroup Μάριο Σεντένο και 
του EWG Χανς Φλάιμπριφ.
Ο Πορτογάλος Μάριο Σεντένο εξελέγη τον Δεκέμβριο και 
θα προεδρεύσει για πρώτη φορά στη συνεδρίαση του 
Eurogroup στις 22 Ιανουαρίου, διαδεχόμενος τον Γερούν 
Ντέισελμπλουμ.
Ο Ολλανδός Χανς Φλάιμπριφ θα εκλεγεί την Πέμπτη στη 
συνεδρίαση του EWG, διαδεχόμενος τον Τόμας Βίζερ που 
συνταξιοδοτείται.
Στον νέο πρόεδρο του Euro Working Group αναφέρεται εκτε-
νές δημοσίευμα της ολλανδικής εφημερίδας «DeVolkskrant», 
που φέρει τον τίτλο: «Η ήρεμη δύναμη των Βρυξελλών». Ο 
συντάκτης του δημοσιεύματος αποδίδει στον κ. Φλάιμπριφ 
πρωταγωνιστικό ρόλο στις παρασκηνιακές διαβουλεύσεις 
που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια της ελληνικής κρίσης.
Στο ίδιο δημοσίευμα φιλοξενείται και η άποψη του Τόμας 
Βίζερ για τον νέο πρόεδρο, για τον οποίο αναφέρει πως εδώ 
και πολλά χρόνια τον συνοδεύει μια πολύ καλή φήμη ότι εί-
ναι εξαιρετικά αποτελεσματικός. «Δεν του αρέσουν οι πολλές 
συζητήσεις, καθώς τον ενδιαφέρει κυρίως να δίνει πρακτικές 
λύσεις, διαθέτει τεράστια τεχνογνωσία και είναι ιδιαίτερα 
αγαπητός στους συνεργάτες του», εξηγεί ο κ. Βίζερ.
Επισημαίνει ακόμη την πολύτιμη συμβολή του κ. Φλάιμπριφ 
στην υπέρβαση της ελληνικής κρίσης, όπου μαζί με άλλους 
τεχνοκράτες είχε αναλάβει το καθήκον να γεφυρώσει πς 
διαφορές μεταξύ των αντιμαχόμενων πλευρών. Από την 
πλευρά του, ο Γερούν Ντέισεμπλουμ, κληθείς να σχολιάσει 
αυτό που πολλοί Ευρωπαίοι που έχουν συνεργαστεί με τον 
κ. Φλάιμπριφ του προσάπτουν, ότι δηλαδή κατά τη διάρκεια 
της ευρωπαϊκής κρίσης (2011) επέδειξε ενίοτε μια ωμή/
ανάλγητη συμπεριφορά, απορρίπτει την κατηγορία αυτή 
ως «ανοησία». «Αυτό το χαρακτηριστικό το προσάπτουν σε 
όλους τους Ολλανδούς που δραστηριοποιούνται σε ευρωπα-
ϊκό επίπεδο. Κι εγώ ακόμα έχω ακούσει τα εξ αμάξης για το 
πρόσωπό μου», ανέφερε.
Στο δημοσίευμα τονίζεται επίσης ότι η ολλανδική κυβέρνηση 
μεθόδευσε προσεκτικά την επιλογή του κ. Φλάιμπριφ για την 
προεδρία του EWG χρησιμοποιώντας τα δίκτυα επιρροής 
που διαθέτει, αλλά και εγκαταλείποντας το αίτημα να δοθεί 
παράταση έξι μηνών στη θητεία του κ. Ντέισελμπλουμ. Και 
τούτο διότι έγινε γρήγορα αντιληπτό ότι δεν θα ήταν καθό-
λου εύκολο να κατέχουν Ολλανδοί και τα δύο αυτά πόστα 
ταυτόχρονα. Από τη στιγμή λοιπόν που η θέση του κ. Βίζερ 
επρόκειτο να μείνει κενή λόγω συνταξιοδότησης, κρίθηκε 
σκόπιμο να εξασφαλιστεί η εκλογή του κ. Φλάιμπριφ, τονίζει 
το δημοσίευμα.
Σύμφωνα με την εφημερίδα, η απόφαση έγινε δεκτή με πα-
νηγυρισμούς στη Χάγη, καθώς για μια ακόμα φορά η Ολλαν-
δία κατάφερνε να πάρει μια ιδιαίτερα σημαντική ευρωπαϊκή 
θέση.
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«Φωτιά» έχουν πάρει η αμόλυβδη βενζίνη και το πε-
τρέλαιο θέρμανσης τις τελευταίες ημέρες στη χώρα 
μας, με τις μέσες τιμές τους να αγγίζουν ακόμη και τα 
1,78 ευρώ και 1,14 ευρώ το λίτρο αντίστοιχα. Οι πα-
ράγοντες της αγοράς κάνουν λόγο για περαιτέρω αύ-
ξηση, της τάξεως των 10 λεπτών, το προσεχές χρονικό 
διάστημα και για «μαχαίρι» στην κατανάλωση.
Η ανοδική πορεία που ακολουθούν οι τιμές των καυ-
σίμων αποδίδεται στις διεθνείς εξελίξεις, δηλαδή στις 
αναταραχές στον Ιράν, στην κακοκαιρία στις ΗΠΑ κ.λπ. 
Την εκτόξευση των τιμών συγκρατεί το γεγονός ότι για 
την ώρα το ευρώ είναι κατά πολύ πιο ενισχυμένο ένα-
ντι του δολαρίου.
Οι διεθνείς τιμές
 «Οι τιμές είναι υψηλές για τον Ελληνα καταναλωτή, 
του οποίου η τσέπη έχει αδειάσει περισσότερο από την 
περσινή χρονιά και δεν έχει χρήματα να αγοράσει τόσο 
πετρέλαιο θέρμανσης όσο και αμόλυβδη βενζίνη», 
επισήμανε ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας 
Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ), Γιώρ-
γος Ασμάτογλου, στον «Ε.Τ.». Ο ίδιος εξέφρασε την 
εκτίμηση πως, με τις αναμενόμενες αυξήσεις των διε-
θνών τιμών -οι οποίες ήδη καταγράφονται μέρα με τη 
μέρα- στο αργό πετρέλαιο, θα έχουμε πολύ μεγαλύτε-
ρες αυξήσεις από αυτές που είδαμε τον τελευταίο μήνα 
στο διυλισμένο προϊόν στον ελλαδικό χώρο. Πιο συ-
γκεκριμένα, ο κ. Ασμάτογλου υποστήριξε πως εφόσον 
η τιμή του αργού πετρελαίου φτάσει στα 75 δολάρια 
το βαρέλι από 67,5 δολάρια που είναι σήμερα, τότε η 
μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στα μεγάλα αστι-
κά κέντρα από 1,55 ευρώ το λίτρο θα αγγίξει τα 1,65 
ευρώ και αντίστοιχα στη νησιωτική Ελλάδα από 1,70 
ευρώ θα βρεθεί στα 1,90-1,95 ευρώ, δηλαδή μία... 
ανάσα από ία 2 ευρώ. Αναφορικά με το πετρέλαιο θέρ-
μανσης, στα μεγάλα αστικά κέντρα θα αυξηθεί από 1 
ευρώ το λίτρο που είναι σήμερα σε 1,10 ευρώ και στη 
νησιωτική Ελλάδα από 1,20 ευρώ στο 1,30 ευρώ. Και 
αυτό ενώ το επίδομα θέρμανσης που θα πάρουν οι ευ-
άλωτες οικογένειες είναι «κουτσουρεμένο» κατά 50%. 
Με τα παραπάνω δεδομένα, αναμένεται να επηρεαστεί 
περαιτέρω η κατανάλωση καυσίμων.
Ηδη στην περίπτωση των βενζινών παρατηρείται μεί-
ωση της τάξεως του 30%, συγκριτικά με πέρυσι. Και 
για το πετρέλαιο θέρμανσης καταγράφεται μείωση 
35% σε σχέση με πέρυσι και ενώ από άποψη καιρικών 
συνθηκών δεν παρουσιάζονται μεγάλες αποκλίσεις.
Ζητούν μείωση ΕΦΚ 
Πάγιο αίτημα της ΠΟΠΕΚ είναι, κατά τον πρόεδρό της, 

Ελκυστική δείχνει η προοπτική να υπάρξει μια νέα 
μεγάλη πηγή φυσικού αερίου στην Ευρώπη, αυτή τη 
φορά από την περιοχή της Μεσογείου, την ώρα που 
τα αποθέματα από τη Βόρεια Θάλασσα μειώνονται και 
οι Ευρωπαίοι θέλουν να μειώσουν την εξάρτησή τους 
από τη Ρωσία. Η εκμετάλλευση όμως των κοιτασμάτων 
στη Μεσόγειο αντιμετωπίζει αρκετές προκλήσεις, τόσο 
πολιτικές όσο και οικονομικές, σημειώνουν σε ρεπορ-
τάζ τους οι «Φαϊνάνσιαλ Τάιμς».
Τον περασμένο μήνα, πλοίο γεωτρήσεων της ΕΝΙ και 
της Total πήγε στη Νότια Κύπρο για να κάνει έρευνες 
δυτικά του κοιτάσματος «Αφροδίτη», το οποίο ανακα-
λύφθηκε το 2011.
Πέρυσι επίσης άρχισαν εργασίες για την εκμετάλλευ-
ση του κοιτάσματος «Λεβιάθαν» στο Ισραήλ. Φέτος 
αναμένεται να δοθεί το πράσινο φως για τα κοιτά-
σματα «Karish» και «Tanin» που ελέγχονται από την 
Energean.
Η ανακάλυψη και εκμετάλλευση κοιτασμάτων φυσικού 
αερίου είναι όμως το ένα μόνο μέρος της εξίσωσης, 
αφού το ίδιο δύσκολο είναι να δημιουργηθούν και οι 
δομές για τη μεταφορά του φυσικού αερίου στις διε-
θνείς αγορές, αναφέρει ακόμη η βρετανική εφημερίδα.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΓΟΥΣ
 Ηδη υπάρχει πολιτική στήριξη για την κατασκευή αγω-
γού αξίας 6 δισ. ευρώ, από το Ισραήλ στην Ιταλία μέσω 
της Κύπρου και της Ελλάδας. Τον περασμένο μήνα οι 

πΗΡΑΝ «φΩΤΙΑ» ΑΜΟΛυΒδΗ ΚΑΙ 
πΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ!

Η γΕΩπΟΛΙΤΙΚΗ ΕΞΙΣΩΣΗ γΙΑ ΤΑ 
ΚΟΙΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕΣΟγΕΙΟυ
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να μειωθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ) «για 
να καταναλωθεί το πετρέλαιο θέρμανσης ως κύριο 
καύσιμο». Οπως τόνισε ο κ. Ασμάτογλου, δεν γίνεται 
από τη μια πλευρά να καίμε ξύλα με βερνίκια που 
ρυπαίνουν την ατμόσφαιρα και από την άλλη να προ-
σπαθούμε να προστατέψουμε το περιβάλλον με μέτρα 
όπως αυτό της πλαστικής σακούλας.
Στο μεταξύ, η Ελλάδα «φιγουράρει» μέσα στην 10άδα 
των χωρών με την ακριβότερη βενζίνη στον κόσμο.
Σύμφωνα με στοιχεία της ιστοσελίδας 
GlobalPetrolPrices.com, η οποία παρακολουθεί τις 
διακυμάνσεις των τιμών παγκοσμίως, το Χονγκ Κονγκ 
έχει την πιο ακριβή βενζίνη (2,02 δολάρια το λίτρο), 
ενώ η Ελλάδα βρίσκεται στην 6η θέση με 1,86 δολάρια 
το λίτρο μαζί με την Ιταλία.
Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η χώρα μας είναι στην τέταρτη 
θέση μαζί με την Ιταλία, ενώ την ακριβότερη βενζίνη 
έχει η Ισλανδία με 2 δολάρια το λίτρο και την πιο φτηνή 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο έχει η Λευκορωσία με 0,63 δο-
λάρια το λίτρο και σε επίπεδο Ε.Ε. η Βουλγαρία με 1,25 
δολάρια το λίτρο. 

τέσσερις χώρες υπέγραψαν αρχική συμφωνία για την 
κατασκευή του έργου, με στόχο να ολοκληρωθεί έως 
το 2025. Ομως ο αγωγός με μήκος 2.000 χλμ. σε βάθη 
έως τριών χιλιομέτρων είναι ένα έργο που θα αντιμε-
τωπίσει μεγάλες προκλήσεις για την ολοκλήρωσή του 
και πολλοί έχουν αρχίσει να εκφράζουν επιφυλάξεις 
για τη βιωσιμότητα του, αναφέρουν οι «Φαϊνάνσιαλ 
Τάιμς».
Η βρετανική εφημερίδα προσθέτει ότι μια πιο φθηνή 
επιλογή θα ήταν να κατασκευαστεί ο αγωγός διά μέσου 
της Τουρκίας. Ωστόσο, ακόμη και εάν ξεπεραστούν οι 
κόντρες του Ισραήλ με την Τουρκία, οι κακές σχέσεις 
μεταξύ αραβικών χωρών - Ισραήλ αποκλείουν το να 
περάσει ο αγωγός από μέρη που ελέγχουν ο Λίβανος 
και η Συρία. Ούτε είναι εύκολο να ακολουθήσει ένας 
τέτοιος αγωγός εναλλακτική πορεία, περνώντας κοντά 
από την Κύπρο, καθώς οι σχέσεις Λευκωσίας - Αγκυρας 
είναι εύθραυστες.
Η Τουρκία θεωρεί ότι οι γεωτρήσεις στις οποίες προ-
χωρά η Κύπρος αποτελούν παραβίαση των δικαιω-
μάτων της και πλέον υπάρχουν επιφυλάξεις για το εάν 
εταιρείες και επενδυτές θα βάλουν μεγάλα χρηματικά 
ποσά για την εκμετάλλευση κοιτασμάτων, την ώρα που 
δεν έχουν δοθεί πολιτικές λύσεις στην κατάσταση.
Πιο εύκολο είναι να γίνουν επενδύσεις στην Αίγυπτο 
που εκμεταλλεύεται τα κοιτάσματα «Zohr», επειδή η 
Αίγυπτος έχει μεγάλη εσωτερική αγορά για να πουλη-
θεί φυσικό αέριο.
Επίσης το Ισραήλ και η Κύπρος μπορούν να διοχετεύ-
ουν φυσικό αέριο στους σταθμούς που έχει κατασκευ-
άσει η Αίγυπτος διά μέσου πολύ πιο μικρών σε μήκος 
αγωγών από αυτούς που έχουν προταθεί να κατασκευ-
αστούν στην Ιταλία και την Τουρκία.

Πιο κοντά από ποτέ στην γραμμή εκκίνησης βρίσκεται η 
μεγαλύτερη επένδυση της Blackrock στην ελληνική αγο-
ρά ακινήτων, μέσω του ελεγχόμενου από αυτήν fund. Ο 
λόγος για τον πολυχώρο Academy Gardens, με προϋπο-
λογισμό 300 εκατ. ευρώ, που σχεδιάζει να αναπτύξει στην 
έκταση του πρώην εργοστασίου της Κλωστοϋφαντουργί-
ας Μουζάκη (Λεωφ. Κηφισού 60 και Ηρούς) το BlackRock 
Europe Property Fund III. Το τελευταίο ελέγχει την εταιρεία 
ειδικού σκοπού Artume με αντικείμενο την υλοποίηση της 
ανάπτυξης, όπως και ευρύτερων έργων ανάπλασης.  

ΚΟΝΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΚΙΝΗΣΗ Η ΕπΕΝδυΣΗ 
€300 ΕΚΑΤ. ΤΗΣ BlacKrocK ΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ real estate

www.capital.gr

Συνέχεια στη σελ. 21
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Η Ελλάδα θα είναι και εφέτος, όπως και πέρυσι, στην πρώ-
τη θέση ως ο πλέον προσφιλής τουριστικός προορισμός 
για τους πελάτες του μεγαλύτερου αυστριακού ταξιδιω-
τικού ομίλου TUI, ο οποίος, για τον λόγο αυτό διευρύνει 
την «σεζόν» για διακοπές στην Ελλάδα, αυξάνει κατά 25% 
τις πτήσεις του προς ελληνικούς προορισμούς, και επε-
κτείνει τις προσφορές σε ξενοδοχεία. Τα παραπάνω τόνισε 
η γενική διευθύντρια του Ομίλου, Λίζα Βέντιγκ, κατά την 
σημερινή παρουσίαση στη Βιέννη του προγράμματος του 
για το 2018.
Παράλληλα με τα μεγάλα ελληνικά νησιά, όπως η Κρήτη, 
η οποία παρουσιάζει μία αύξηση στις έως τώρα κρατήσεις 
κατά 45% σε σχέση με πέρυσι, αυξάνεται έντονα η ζήτηση 
για μικρότερα νησιά στην Ελλάδα, όπως η Ζάκυνθος, για 
την οποία οι φετινές κρατήσεις στον TUI είναι κατά 85% 
περισσότερες από το 2017.
Πολλές θερινές πτήσεις του TUI για την Ελλάδα ξεκινούν 
εφέτος στις αρχές Μαΐου, μερικές μάλιστα ήδη τον Μάρ-
τιο, όπου για παράδειγμα, μπορεί κάποιος να κάνει κρά-
τηση για τις 24 Μαρτίου με προορισμό την Κρήτη ή για 
τις 25 Μαρτίου για τη Ρόδο, δηλαδή κατά δύο εβδομάδες 
νωρίτερα από πέρυσι.
Ταυτόχρονα, επεκτείνεται η «σεζόν» και έτσι υπάρχει εφέ-
τος δυνατότητα για πτήσεις της TUI από το Γκρατς προς 
το Ηράκλειο στα τέλη Οκτωβρίου, αντί τέλη Σεπτεμβρίου, 
που ίσχυε πέρυσι, και, όπως επισήμανε η Λίζα Βέντινγκ, 
το μέτρο αυτό σημειώνει ήδη επιτυχία, καθώς εφέτος οι 
κρατήσεις για τους μήνες «εκτός σεζόν», τον Μάιο και 
Οκτώβριο, έχουν αυξηθεί κατά 35% σε σχέση με το 2017.
Όπως ανέφερε η γενική διευθύντρια του ομίλου, την Ελ-
λάδα που βρίσκεται εφέτος για τον «TUI Austria» στην 
πρώτη θέση για τρίτη συνεχή χρονιά, ακολουθεί η Ισπα-
νία, με την Τουρκία να επιστρέφει στην τρίτη θέση, την 
Αίγυπτο να βρίσκεται στην τέταρτη θέση και την Ιταλία 
στην πέμπτη θέση.
Η Ελλάδα ως τουριστικός προορισμός, κατέχει εδώ και 
χρόνια μία από τις πρώτες θέσεις - αν όχι την πρώτη -- στις 
προτιμήσεις των Αυστριακών τουριστών, με κατά μέσο 
όρο 400.000 να καταφθάνουν ετησίως στη χώρα μας. Ως 
εκ τούτου, η Αυστρία, σε αναλογία με τον πληθυσμό της 
- 8,7 εκατομμύρια κάτοικοι - βρίσκεται στην πρώτη θέση 
από πλευράς αφίξεων ξένων τουριστών στην Ελλάδα.

ΕΛΛΑδΑ: Ο υπ’ΑΡΙΘΜΟΝ ΕΝΑ 
ΤΟυΡΙΣΤΙΚΟΣ πΡΟΟΡΙΣΜΟΣ γΙΑ ΤΟΝ 
ΑυΣΤΡΙΑΚΟ ΤΑΞΙδΙΩΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ tui

ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕδΟΝΙΚΟ 
πΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙδΗΣΕΩΝ

Χθες, ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Σταθάκης υπέ-
γραψε το Προεδρικό Διάταγμα με το οποίο καθορίζονται 
οι όροι δόμησης τεσσάρων οικοδομικών τετραγώνων 
στην ευρύτερη περιοχή της Ακαδημίας Πλάτωνος στην 
Αθήνα. Εκεί δηλαδή, όπου θα αναπτυχθεί ο πολυχώρος 
Academy Gardens.
Εκτονώθηκε η κρίση
Η πολύμηνη καθυστέρηση της υπογραφής του π.δ. είχε 
οδηγήσει το fund στην απόφαση της αναστολής της επέν-
δυσης, όπως και κάθε είδους προπαρασκευαστικής ενέρ-
γειας με στόχο την έναρξη του έργου.
Ωστόσο, μετά την αποκάλυψη του Capital.gr, αρχές του 
περασμένου Οκτωβρίου, ο κ. Σταθάκης, από το βήμα της 
Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, διαβε-
βαίωσε ότι το Academy Gardens θα προχωρήσει.
Εν τέλει, ύστερα από περίπου τέσσερις μήνες, ο υπουργός 
Περιβάλλοντος υπέγραψε το Προεδρικό Διάταγμα. Πλέον, 
θα πρέπει να το υπογράψει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
Προκόπης Παυλόπουλος, ώστε να ακολουθήσει η δημο-
σίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Οι εμπλεκόμενες πλευρές υπέγραψαν και το μνημόνιο συ-
νεργασίας με το οποίο προσδιορίζονται τα περιβαλλοντι-
κά οφέλη από την επένδυση.
«Η υπογραφή του Προεδρικού Διατάγματος θεμελιώνει 
ένα θετικό πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ του ιδιωτικού 
και του Δημόσιου Τομέα, φανερώνοντας ότι η επένδυση 
μπορεί να αποφέρει απτά οφέλη στους κατοίκους της ευ-
ρύτερης περιοχής όπου θα πραγματοποιηθεί» σημειώνει 
στο Capital.gr μέλος του ΔΣ της Artume και Διευθυντής 
έργου του Academy Gardens.
Τι ακολουθεί
Για να ξεκινήσει το έργο, να μπουν μπουλντόζες στον 
Κηφισό, θα πρέπει το υπουργείο Περιβάλλοντος να 
υπογράψει ένα ακόμη Προεδρικό Διάταγμα. Αφορά τον 
προσδιορισμό της ρυμοτομικής γραμμής του οικοπέδου 
επί του οποίου θα αναπτυχθεί το Academy Gardens και η 
υπογραφή του π.δ. αναμένεται ότι θα πραγματοποιηθεί το 
αμέσως προσεχές διάστημα.
Το συγκεκριμένο π.δ. απαιτείται προκειμένου η Artume 
να προχωρήσει στην διαδικασία έκδοσης άδειας δόμησης, 
όπως αναφέρουν οι πληροφορίες.
Ως εκ τούτου, άνευ απροόπτου, τη φετινή χρονιά, όλες 
οι ενδείξεις συνηγορούν ότι οι κατασκευαστικές εργασίες 
για την ανάπτυξη του πολυχώρου στον Κηφισό θα ξεκι-
νήσουν.
Ο πολυχώρος εμπορίου και ψυχαγωγίας θα είναι εμβα-
δού 55.000 τ.μ., θα περιλαμβάνει εμπορικούς χώρους, 
καταστήματα εστίασης και κινηματογράφους και εάν η 
κατασκευή ξεκινήσει μετά το πρώτο εξάμηνο του 2018, 
θα μπορούσε να ανοίξει τις πύλες μέσα στο 2020.
Σημειώνεται ότι, έως σήμερα, η Artume έχει επενδύσει 
130 εκατομμύρια ευρώ από τα οποία περίπου 35 εκατ. 

αντιστοιχούν σε φόρους ακίνητης περιουσίας.
Ιστορικό
Ήταν Χριστούγεννα του 2007, όταν η κλωστοϋφαντουρ-
γία Ελ. Δ. Μουζάκη ανακοίνωσε στο χρηματιστήριο την 
πώληση στην  εταιρεία Artume A.E. του οικοπέδου της επί 
των οδών Λ. Κηφισού 60 και Ηρούς στην Αθήνα, έναντι 
37 εκατ. ευρώ.
Τη δεκαετία που πέρασε, τα επενδυτικά σχέδια της Artume 
για κατασκευή εμπορικού πολυχώρου στην έκταση βρέ-
θηκαν αντιμέτωπα με σφοδρές αντιδράσεις κινημάτων, 
του ΣΥΡΙΖΑ και σχεδόν όλων των παρατάξεων αριστερού 
ή σοσιαλιστικού πρόσημου. Πρόκειται για μία ιστορία που 
επαναλαμβάνεται σε κάθε μικρή ή μεγάλη επένδυση στην 
Ελλάδα ιδίως εάν σχετίζεται με ανάπτυξη από το μηδέν.
Το 2010, η τότε υπουργός Περιβάλλοντος του ΠΑΣΟΚ 
Τίνα Μπιρμπίλη προχώρησε στην αναστολή έκδοσης 
νέων οικοδομικών αδειών σε 56 οικοδομικά τετράγωνα 
που περιβάλλουν το αρχαιολογικό πάρκο της Ακαδημίας 
Πλάτωνος. Η κίνηση εκείνη είχε «παγώσει” τα σχέδια τόσο 
της Artume όσο και μίας ακόμη εταιρείας ανάπτυξης ακι-
νήτων.
Στην πορεία το σχέδιο της Artume για την υλοποίηση 
ενός υπερτοπικού πόλου εμπορίου και αναψυχής βρέθηκε 
αντιμέτωπο με δύο επιχειρήματα.
Πρώτον, ότι η ύπαρξη ενός εμπορικού «μεγαθηρίου” δεν 
συνάδει με τον αρχαιολογικό χώρο της Ακαδημίας Πλά-
τωνος, αν και τις δύο εκτάσεις χωρίζει απόσταση 1,4 χλμ. 
Ας σημειωθεί εν παρόδω ότι, σύμφωνα με παλαιότερη 
έρευνα (Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών της ΕΣΕΕ), 
μόλις ένας στους 1.700 τουρίστες της Αθήνας, επισκέπτο-
νται την Ακαδημία Πλάτωνος.
Δεύτερον, ότι η δημιουργία εμπορικού χώρου στο προς 
οικοδόμηση ακίνητο θα επέφερε ένα σοβαρότατο πλήγμα 
στην εμπορική ζωή της ευρύτερης περιοχής.
Στα παραπάνω προστέθηκε και το γεγονός ότι το βιομη-
χανικό κτίσμα Μουζάκη ως διατηρητέο δεν πρέπει να 
κατεδαφιστεί και συνεπώς η έκταση θα έπρεπε να μείνει 
ως έχει.
Σε παράλληλο χρόνο, οι ερωτήσεις βουλευτών του ΣΥΡΙ-
ΖΑ στο Κοινοβούλιο, που έκαναν λόγο για απαράδεκτες 
μεθοδεύσεις και φοροαπαλλαγές υπέρ ιδιωτών και το 
«μπούλινγκ” προς όλες τις κυβερνήσεις - ακόμη και της 
σημερινής - από κινήματα και πολιτευτές οδηγούσαν στην 
αναβολή της λήψης κρίσιμων αποφάσεων για το έργο 
από σχεδόν όλους αρμόδιους υπουργούς.
Έτσι, μετά την κωλυσιεργία που επέδειξαν οι αρμόδιοι 
υπουργοί την περίοδο 2009-2015, επί ΣΥΡΙΖΑ το έργο 
βρέθηκε αντιμέτωπο με τη σθεναρή αντίσταση των Π. Λα-
φαζάνη, Π. Σκουρλέτη και Γ. Τσιρώνη που βρέθηκαν να 
κρατούν το τιμόνι του υπουργείου Περιβάλλοντος. Τελικά, 
το έργο φαίνεται να «ξεκλειδώνει» με τον  Γ. Σταθάκη στον 
θώκο του υπουργείου Περιβάλλοντος.


