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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Τροχοπέδη για τη διαδικασία κτηματογράφησης αποτελεί, σύμ-
φωνα με μηχανικούς και μελετητές, η αλλαγή που επιχειρείται στο 
νομικό καθεστώς του Κτηματολογίου.
Η σύσταση ενός νέου φορέα, (που θα είναι Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου) είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για την αξιο-
λόγηση, που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο. Σύμφωνε με 
ρεπορτάζ του Προκόπη Γιόγακα στα «ΝΕΑ», ωστόσο, όπως λένε 
πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, «η δημιουργία από την αρχή 
ενός νέου δημόσιου οργανισμού, ο οποίος για να λειτουργήσει 
εκτιμάται ότι χρειάζεται τουλάχιστον από έξι έως δώδεκα μήνες, θα 
έχει ως συνέπεια να σταματήσει η κτηματογράφηση ή στην καλύ-
τερη περίπτωση να γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, με συνέπεια 

να μην είναι εφικτός ο στόχος της ολοκλήρωσης του Κτηματολογί-
ου το 2020». Όπως επισημαίνει, μιλώντας στα «ΝΕΑ», ο πρόεδρος 
του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) Γιώργος Στασινός, 
«αντί να συζητάμε για διοικητικά συμβούλια, νέους υπαλλήλους 
κι άλλα γραφειοκρατικά, θα έπρεπε να «τρέχουμε» την παροχή με 
ένα “κλικ” έγκαιρης και έγκυρης πληροφορίας». Για τις επιπτώσεις 
που θα φέρει η αλλαγή μιλούν στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του ΤΕΕ 
Γιώργος Στασινός, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Δι-
πλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Μιχάλης 
Καλογιαννάκης και ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος 
Καθυστερήσεις στην κτηματογράφηση με τον νέο φορέα. Αναλυ-
τικά στη σελ 4

«Το Ελληνικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια, το 
“φιλέτο” της Ευρώπης όπως λέγεται, το οποίο θα πάρει μπρος το 
2018. Περιμένουμε ότι σε ένα μήνα θα δούμε τις πρώτες μορφές 
κατασκευής». δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
Δημήτρης Παπαδημητρίου, σε συνέντευξη που παραχώρησε 
στην τηλεόραση της ΕΡΤ. Στο μεταξύ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στις 29 Ιανουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέλεια 

Συμβουλίου της Επικρατείας η νομοπαρασκευαστική επεξεργασία 
του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την επένδυση της έκτα-
σης στο Ελληνικό Αττικής. Ειδικότερα, η Ολομέλεια του Συμβουλί-
ου της Επικρατείας, υπό τον πρόεδρό της Νικόλαο Σακελλαρίου και 
με εισηγητή τον πάρεδρο Δημήτρη Βασιλειάδη, κεκλεισμένων των 
θυρών, θα εξετάσει τη συνταγματικότητα και τη νομιμότητα του 
επίμαχου σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος. Αναλυτικά στη σελ 5

Ζήτημα ημερών θεωρείται το κλείσιμο της συμφωνίας ΔΕΠΑ 
- Rothschild, η οποία μαζί με την Alpha Bank φαίνεται ότι θα 
αναλάβουν να εκπροσωπήσουν την ελληνική εταιρεία στις 
διαπραγματεύσεις με την Shell για την εξαγορά του ποσο-
στού 49% των Ολλανδών στην ΕΠΑ Αττικής. Σύμφωνα με 
το energypress.gr  το θέμα αναμένεται να οριστικοποιηθεί 

εντός των αμέσως επόμενων ημερών, γεγονός που σημαίνει 
ότι το πρώτο ραντεβού Rothschild-Alpha Bank με την Lazard 
η οποία εκπροσωπεί την Shell θα πραγματοποιηθεί εκτός 
απροόπτου την επόμενη εβδομάδα. 
Περισσότερα στη σελ 7

Με μοναδικό θέμα «Τροποποίηση Θεσμικού Πλαισίου Τ.Ε.Ε.» 
συγκαλείται συνεδρίαση της  Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που θα 
πραγματοποιηθεί  το Σάββατο 3 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 
10:30 π.μ. στην Αίθουσα της Γερουσίας, στη Βουλή των Ελλή-

νων (Μέγαρο Βουλής), στην Αθήνα, σύμφωνα με πρόσκληση 
που εξέδωσε η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.  Αντω-
νία Μοροπούλου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π. Αναλυτικά στη σελ 3 

ΡΕπΟΡΤΑζ - «ΤΑ ΝΕΑ»: ΚΑΘυΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ 
ΚΤΗΜΑΤΟγΡΑφΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ φΟΡΕΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ: ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ξΕΚΙΝΑΝΕ ΟΙ ΚΑΤΑΣΚΕυΕΣ 
δΗΛΩΣΕ Ο υπΟυΡγΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ - ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟυΑΡΙΟυ 
ΣυΝΕδΡΙΑζΕΙ ΤΟ ΣΤΕ γΙΑ ΤΟ πδ

Rothschild ΚΑΙ lazaRd ΑΝΕΛΑβΑΝ ΤΙΣ 
δΙΑπΡΑγΜΑΤΕυΣΕΙΣ γΙΑ ΛΟγΑΡΙΑΣΜΟ δΕπΑ ΚΑΙ shell - 
ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΝ ΕπΟΜΕΝΗ ΕβδΟΜΑδΑ

πΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣυΝΕδΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙπΡΟΣΩπΕΙΑΣ 
ΤΕΕ ΜΕ ΘΕΜΑ: «ΤΡΟπΟπΟΙΗΣΗ ΘΕΣΜΙΚΟυ πΛΑΙΣΙΟυ Τ.Ε.Ε.»

ΤΕΥΧΟΣ 1439 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 11 ΙΑΝΟυΑΡΙΟυ 2018

δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1και 4 
Ρεπορτάζ – «ΤΑ ΝΕΑ»: Καθυστερήσεις στην κτηματογράφη-
ση με τον νέο φορέα 
Σελ 1 και 3 
Πρόσκληση συνεδρίασης της Κεντρικής Αντιπροσωπείας ΤΕΕ 
με θέμα: «Τροποποίηση Θεσμικού Πλαισίου Τ.Ε.Ε.»
Σελ 1 και 5
Ελληνικό:  Σε ένα μήνα ξεκινάνε οι κατασκευές δήλωσε ο 
υπουργός Οικονομίας – Στις 29 Ιανουαρίου το συνεδριάζει 
το ΣτΕ για το ΠΔ
Σελ 1 και 6
Rothschild και Lazard ανέλαβαν τις διαπραγματεύσεις για λο-
γαριασμό ΔΕΠΑ και Shell - Εκκίνηση την επόμενη εβδομάδα
Σελ 7 
7+1 κίτρινες κάρτες των Βρυξελλών για τον ανταγωνισμό 
στις ενεργειακές αγορές - Τα μηνύματα και η στενή επιτήρηση
Σελ 8
Shell: Το σχιστολιθικό αέριο η βάση για την ενεργειακή ανά-
πτυξη
Σελ 9 
Στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές, με τη διαδικασία 
του επείγοντος, το πολυνομοσχέδιο για το κλείσιμο της γ’ 
αξιολόγησης
Σελ 10 
Ποιες είναι οι αλλαγές στο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική 
διαμεσολάβηση
Σελ 11 
Ανακοινώσεις Γ. Δραγασάκης σε εκδήλωση της ΕΣΕΕ για  
χρηματοδότηση και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και προ-
γράμματα
Σελ 12 
Συνιστάται στον ΕΦΚΑ Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δη-
μόσιου Τομέα, υπαγόμενη στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων
Σελ 13
Αποκατάσταση και αξιοποίηση των «Στρατιωτικών Παρα-
πηγμάτων του 401» με χρηματοδότηση της Περιφέρειας 
Αττικής
Σελ 14
Τα πεπραγμένα του ΚΑΣ για το 2017
Σελ  15
ΑΡΘΡΟ-BUSINESS: «Έρχεται ο Ευρωπαϊκός Κανονισμός Προ-
στασίας Προσωπικών Δεδομένων GDPR»
Σελ  16 
Μελέτη του JRC: Σεισμοί, πλημμύρες και γεωμαγνητικές κα-
ταιγίδες μπορούν να κόψουν το ηλεκτρικό ρεύμα ακόμη και 
για μήνες
Σελ 17
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυ-
ντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 18,19,20
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:
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Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

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

20 - 21 φεβρουαρίου 
2018

Φοιτητικό συνέδριο: “Επισκευές και Ενισχύ-
σεις Κατασκευών 2018”
πΑΤΡΑ

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Παν. 
Πατρών

29 - 31 Μαρτίου 2018
Συνέδριο Σκυροδέματος
ΑΘΗΝΑ

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

«Η ΕΝΕΡγΕΙΑ ΣΤΟΝ ΟΡΙζΟΝΤΑ 2020»

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΕΜπ: δΙΑΛΕξΗ

δΙΕΘΝΕΣ ΣυΝΕδΡΙΟ γΙΑ ΤΗ δΙΑχΕΙΡΙΣΗ 
βΙΟΜΗχΑΝΙΚΩΝ ΑπΟβΛΗΤΩΝ

• Εκδήλωση με θέμα: «Ο πλημμυρικός κίνδυνος στην 
Ελλάδα» συνδιοργανώνουν σήμερα (17:00-21:00),  η 
Ελληνική Γεωλογική Εταιρεία, το Τμήμα Κεντρικής Μα-
κεδονίας του ΤΕΕ, το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας 
(Παράρτημα Κεντρ. Μακεδονίας), η Ελληνική Υδροτεχνι-
κή Ένωση, ο Σύλλογος Ελλήνων Γεωλόγων και το Κέντρο 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Υδάτων/ΑΠΘ, στο κτίριο 
του Δημαρχείου Θες/κης.

Σήμερα, 11 Ιανουαρίου 2018, στις 18:30, στο αμφιθέα-
τρο 02 του κτιρίου Αβέρωφ ΕΜΠ, θα πραγματοποιηθεί 
η πρώτη διάλεξη του 2018 της σειράς Σεμιναρίων Εμβά-
θυνσης στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, με ομιλητή τον 
Νίκο Καρύδη, Senior Lecturer in Architecture, Πανεπι-
στήμιο του Κεντ και θέμα: «Από την Ομιλούσα Αρχιτεκτο-
νική στην Ελληνική Αναβίωση: Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 
στο Νεοσύστατο Ελληνικό Κράτος».
Πληροφορίες: Εργαστήριο Ερευνών Ιστορίας της Αρ-
χιτεκτονικής, email: dialex.pempt@gmail.com, τηλ.: 
2107723320.

H πόλη των Χανίων θα «φιλοξενήσει» από τις 4 έως τις 7 
Σεπτεμβρίου 2018, το 6ο διεθνές επιστημονικό συνέδριο 
«CRETE 2018» με αντικείμενο τη διαχείριση βιομηχανι-
κών και επικίνδυνων αποβλήτων.
Τη διοργάνωση του συνεδρίου έχουν αναλάβει το Πο-
λυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο της Πάντοβα, το Πο-
λυτεχνείο του Αμβούργου και το Πανεπιστήμιο Tsinghua 
της Κίνας.

Κεντρικό θέμα του «CRETE 2018» είναι η διαχείριση των 
ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών αποβλήτων και ιδιαίτερα 
οι δυνατότητες ανάκτησης διαφόρων υλικών από αυτά, 
υπό το πρίσμα της κυκλικής οικονομίας. Το συνέδριο, το 
οποίο πραγματοποιείται κάθε δύο χρόνια, αναμένεται να 
συγκεντρώσει περισσότερους από 350 επιστήμονες από 
40 διαφορετικές χώρες του κόσμου. 
Επίσημη γλώσσα, θα είναι η αγγλική.

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ), Εθνικό Σημείο Επαφής 
για το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 (Horizon 2020) της Ευ-
ρωπαϊκής Επιτροπής (ΕΕ), διοργανώνει στις 15 Ιανουαρίου 
2018, ημερίδα με θέμα: «Η Ενέργεια στον Ορίζοντα 2020». Η 
εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής και της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογί-
ας και θα πραγματοποιηθεί στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (Αμ-
φιθέατρο Λ. Ζέρβας, Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα).
   Στόχος της εκδήλωσης -όπως υπογραμμίζεται σε ανακοί-
νωση- είναι η παρουσίαση των δυνατοτήτων χρηματοδό-
τησης για τον τομέα της Ενέργειας μέσω του προγράμματος 
Ορίζοντας 2020. Με το πρόγραμμα Ορίζοντας 2020, που 
αποτελεί το χρηματοδοτικό πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και 
την Καινοτομία κατά την περίοδο 2014-2020, η ΕΕ επενδύει 
περαιτέρω στην Έρευνα και την Καινοτομία στον τομέα της 
Ενέργειας, υποστηρίζοντας σχετικές δράσεις που προωθούν 
την ανάπτυξη στους τομείς της επιστήμης, της βιομηχανίας και 
των κοινωνικών προκλήσεων.

Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα παρουσιάσουν 
το πρόγραμμα «Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια» 
και τις νέες προκηρύξεις για το διάστημα 2018-2020. Ο 
Εθνικός Εκπρόσωπος του προγράμματος θα παρουσιάσει 
τις θέσεις της Ελλάδας για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, κα-
θώς και στατιστικά στοιχεία για την ελληνική συμμετοχή στο 
πρόγραμμα «Ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια» του 
Ορίζοντα 2020. Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης θα παρουσι-
άσει τις δράσεις και υπηρεσίες του ως Εθνικό Σημείο Επαφής 
για τον Ορίζοντα 2020 και συντονιστής του Enterprise Europe 
Network-Hellas.
 Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη, αλλά απαιτείται 
εγγραφή
Η εκδήλωση θα μεταδίδεται ζωντανά στη διεύθυνση 
http://media.ekt.gr/live
Πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/events/21303, 
schris@ekt.gr

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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Σύμφωνα με δελτίο Τύπου στις 8/1/2018 συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Συνδέσμου Ελληνικών Εταιρειών – Γραφείων Μελετών (ΣΕΓΜ), το οποίο αναδείχθηκε από 
τις εκλογές της 14ης Δεκεμβρίου 2017. Η σύνθεση του νέου Δ.Σ., το οποίο έχει διετή θητεία, 
έχει ως εξής:

 «Το πέρας της προηγούμενης διετίας βρίσκει τον ΣΕΓΜ, πιο δυνατό, σε καλή οικονομική κατά-
σταση, με περισσότερα νέα μέλη, με μεγαλύτερο βαθμό διεισδυτικότητας και παρεμβατικότη-
τας, με σημαντική και ηγετική παρουσία στον δημόσιο διάλογο και στις πολιτικές, κοινωνικές 
και διοικητικές διεργασίες που αφορούν τον κλάδο, με ισχυρό αποτύπωμα στην προώθηση 
του ρόλου και της σημασίας των μελετητικών-συμβουλευτικών επιχειρήσεων, μέσω και της 
κορυφαίας δράσης του Συνεδρίου 2017 της Θεσσαλονίκης. Το νέο ΔΣ δεσμεύεται ότι θα συνε-
χίσει τις προσπάθειες για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ανάκαμψη 
του μελετητικού κλάδου, ο οποίος είχε, έχει και πρέπει να συνεχίσει να έχει σημαντικό ρόλο στον 
αναπτυξιακό σχεδιασμό και στην υλοποίηση των δημοσίων και των ιδιωτικών επενδύσεων 
της χώρας. Ανάπτυξη της χώρας με στέρεες βάσεις, ανάπτυξη με προοπτική δεν μπορεί να 
υπάρξει με τον μελετητικό – συμβουλευτικό κλάδο σε ύφεση. Στο πλαίσιο αυτό, και υπό τη νέα 
του διοίκηση, ο ΣΕΓΜ δηλώνει πλήρη διαθεσιμότητα για συνεργασία με την κυβέρνηση και τη 
δημόσια διοίκηση, τους επιχειρηματικούς και επαγγελματικούς φορείς και επιμελητήρια, την 
ακαδημαϊκή και την ερευνητική κοινότητα, για τον σχεδιασμό δράσεων, μεταρρυθμιστικών και 
διαρθρωτικών αλλαγών και μέτρων προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης και της προώθησης 
της υγιούς, εξωστρεφούς, καινοτόμου και ανταγωνιστικής επιχειρηματικότητας», δήλωσε αμέ-
σως μετά την επανεκλογή του ο Πρόεδρος του ΣΕΓΜ, κ. Κωνσταντίνος Καλέργης.

Σύμφωνα με δελτίο Τύπου την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2017 
ο Πρόεδρος του ΠΣΔΑΤΜ Μιχάλης Καλογιαννάκης συνα-
ντήθηκε με τον συνάδελφο Βαρδή Καγιαδάκη Διοικητή της 
Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού και συζήτησαν θέματα που 
απασχολούν τους Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς 
και την ΓΥΣ. Κάποια από τα ζητήματα που τέθηκαν ήταν:
•Ηλεκτρονική παράδοση αεροφωτογραφιών/άλλων προϊό-
ντων, καθώς και η διάθεση των αεροφωτογραφιών μετά το 
2009. Εκτενής συζήτηση έγινε για την τιμολογιακή πολιτική 
και την κατηγοριοποίηση των αντιγράφων των αεροφωτο-
γραφιών ανάλογα με την μέθοδο επεξεργασίας τους.
•Η δωρεάν διάθεση των αεροφωτογραφίων του έτους 1945 
για τα μέλη του συλλόγου, η οποία δεν είναι εφικτή για υπη-

ρεσιακούς λόγους.
•Η ενημέρωση της κατάστασης του τριγωνομετρικού και χω-
ροσταθμικού δικτύου της Γ.Υ.Σ. σε συνεργασία με τον ΠΣΔΑ-
ΤΜ και τις τοπικές δομές του.
•Η δημιουργία Μουσείο Τοπογραφίας (με την συγκέντρωση 
μέρους ή συνολικά σε ένα χώρο του αρχειακού υλικού που 
διαθέτουν διάφορες υπηρεσίες π.χ. σχολές πανεπιστημίου, 
υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, Υδρογρα-
φική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού)
•Η θεσμοθέτηση μόνιμης στήλης στο ενημερωτικό δελτίο του 
συλλόγου.
•Η συνεργασία για την διεξαγωγή ημερίδων.
•Ζητήματα που αφορούν τους ΑΤΜ της ΓΥΣ.

Με το πέρας της συνάντησης συμφωνήθηκε η δημιουργία 
μόνιμης ομάδας εργασίας ΠΣΔΑΤΜ-ΓΥΣ για την συνεχή 
επικοινωνία των δύο φορέων για την επίλυση των προβλη-
μάτων που εμφανίζονται και την υλοποίηση των πρωτοβου-
λιών που αποφασίζονται από κοινού από τους δύο φορείς. 
Η πρώτη πρωτοβουλία που συζητήθηκε είναι η δημιουργία 
διαδικτυακού ιστότοπου για την ενημέρωση της κατάστασης 
των δικτύων της Γεωγραφικής Υπηρεσίας Στρατού. Το δελτίο 
Τύπου του ΠΣΔΑΤΜ καταλήγει σημειώνοντας ότι:   Καλούμε 
κάθε συνάδελφο που επιθυμεί να συμμετέχει στην μόνιμη 
ομάδα εργασίας να αποστείλει στο psdatm@tee.gr την αί-
τηση ενδιαφέροντος και ένα σύντομο βιογραφικό μέχρι την 
Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2018.

Λόγω τεχνικής βλάβης του εσωτερικού δικτύου του ΥΠΕΝ δεν 
είναι δυνατή η έκδοση των ημερήσιων δελτίων ατμοσφαιρικής 
ρύπανσης από την Τρίτη 9 Ιανουαρίου 2018 και μέχρι την απο-
κατάσταση της βλάβης ανακοίνωσε το ΥΠΕΝ.  Οι σταθμοί παρα-

κολούθησης ατμοσφαιρικής ρύπανσης λειτουργούν κανονικά 
και γίνεται η συλλογή των μετρήσεων και η ενημέρωση της 
βάσης δεδομένων, οπότε θα εκδοθεί συνοπτική ανακοίνωση 
με την κατάσταση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης για το χρονικό 

διάστημα που δεν υπήρξε ενημέρωση, μόλις αποκατασταθεί η 
βλάβη.

ΝΕΟ δΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣυΜβΟυΛΙΟ ΣΤΟΝ ΣΕγΜ γΙΑ ΤΗ δΙΕΤΙΑ 2018-2019

πΣδΑΤΜ: δΕΛΤΙΟ ΤυπΟυ γΙΑ ΤΗΝ ΣυΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ δΙΟΙΚΗΤΗ ΤΗΣ γυΣ

ΤΕχΝΙΚΗ βΛΑβΗ ΣΤΗΝ ΕΚδΟΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ δΕΛΤΙΩΝ ΑΤΜΟΣφΑΙΡΙΚΗΣ ΡυπΑΝΣΗΣ

πΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣυΝΕδΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΝΤΙπΡΟΣΩπΕΙΑΣ ΤΕΕ
Η πρόσκληση που εξέδωσε η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας 
του Τ.Ε.Ε.  Αντωνία Μοροπούλου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π προς 
τα μέλη της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ,, με κοινοποίηση στους  
Πρόεδρους  Δ.Ε. των Περιφ. Τμημάτων του Τ.Ε.Ε, αναλυτικά 
αναφέρει: «Καλείσθε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση της 
Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. που θα πραγματοποιηθεί  το Σάβ-
βατο 3 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 10:30 π.μ. στην Αίθουσα 
της Γερουσίας, στη Βουλή των Ελλήνων (Μέγαρο Βουλής), 
στην Αθήνα, με μοναδικό θέμα : 
Τροποποίηση Θεσμικού πλαισίου Τ.Ε.Ε. 
Στη συνεδρίαση αυτή απαιτείται απαρτία άνω του ημίσεως 

των Μελών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι 
η διαπίστωση της ύπαρξης απαρτίας δεδομένης της επίσημης 
έναρξης της Συνεδρίασης στις 10:30 π.μ. θα γίνει αυστηρά 
10:00 π.μ. - 10:30 π.μ. του               Σαββάτου 3 Φεβρουαρίου 
2018, ενώ η συνεδρίαση προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 
20:00 της ίδιας μέρας. Η συνεδρίαση θα συνεχιστεί την Κυ-
ριακή 4 Φεβρουαρίου 2018 με ώρα έναρξης 10:30 π.μ. και 
προβλέπεται να ολοκληρωθεί έως τις 14:30 . Αν δεν  επιτευ-
χθεί  απαρτία, η  συνεδρίαση  θα  πραγματοποιηθεί το Σάββα-
το 10 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 08:00 π.μ., στην Αίθουσα 
Εκδηλώσεων του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (Νίκης 4,                  

1ος όροφος) και με την ίδια ημερήσια διάταξη, οπότε αρκεί 
για την απαρτία η παρουσία του ¼ (ενός τετάρτου) των Με-
λών της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε. Επισημαίνεται ότι η διαπί-
στωση της ύπαρξης απαρτίας θα είναι αυστηρά στις 08:05. Τα 
Μέλη της Αντιπροσωπείας από την Περιφέρεια μπορούν να 
μετακινηθούν με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο, αεροπλάνο 
ή άλλο μέσο μαζικής μεταφοράς. Σε περίπτωση μετακίνησης 
με ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητο δεν καταβάλλεται η χιλιομε-
τρική απόσταση, αλλά το αντίστοιχο αντίτιμο εισιτηρίου του 
ΚΤΕΛ. Η Πρόεδρος της Αντιπροσωπείας του Τ.Ε.Ε.  Αντωνία 
Μοροπούλου Καθηγήτρια Ε.Μ.Π.»
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Τροχοπέδη για τη διαδικασία κτηματογράφησης αποτελεί, σύμ-
φωνα με μηχανικούς και μελετητές, η αλλαγή που επιχειρείται στο 
νομικό καθεστώς του Κτηματολογίου.
Η σύσταση ενός νέου φορέα, (που θα είναι Νομικό Πρόσωπο 
Δημοσίου Δικαίου) είναι ένα από τα προαπαιτούμενα για την αξι-
ολόγηση, που περιλαμβάνονται στο πολυνομοσχέδιο. Σύμφωνε 
με ρεπορτάζ του Προκόπη Γιόγακα στα «ΝΕΑ», ωστόσο, όπως 
λένε πηγές που γνωρίζουν καλά το θέμα, «η δημιουργία από την 
αρχή ενός νέου δημόσιου οργανισμού, ο οποίος για να λειτουρ-
γήσει εκτιμάται ότι χρειάζεται τουλάχιστον από έξι έως δώδεκα 
μήνες, θα έχει ως συνέπεια να σταματήσει η κτηματογράφηση ή 
στην καλύτερη περίπτωση να γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, 
με συνέπεια να μην είναι εφικτός ο στόχος της ολοκλήρωσης 
του Κτηματολογίου το 2020». Όπως επισημαίνει, μιλώντας στα 
«ΝΕΑ», ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) 
Γιώργος Στασινός, «αντί να συζητάμε για διοικητικά συμβούλια, 
νέους υπαλλήλους κι άλλα γραφειοκρατικά, θα έπρεπε να «τρέ-
χουμε» την παροχή με ένα “κλικ” έγκαιρης και έγκυρης πληροφο-
ρίας».  Σύμφωνα με πηγές από τον τεχνικό κόσμο, «η αλλαγή στο 
καθεστώς του Κτηματολογίου - από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού 
Δικαίου σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου - θα ήταν καλή 

εάν είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία της κτηματογράφησης και όχι 
τώρα που είναι σε εξέλιξη και εκκρεμεί η συλλογή δηλώσεων για 
περίπου 16,5 εκατομμύρια δικαιώματα».
Κατά τις ίδιες πηγές, η επιχείρηση μετασχηματισμού του Κτημα-
τολογίου δεν έχει απαντήσει σε μια σειρά από ερωτήματα που 
προκύπτουν. Για παράδειγμα, πόσος χρόνος θα χρειαστεί για να 
βγουν οι αποφάσεις, το οργανοδιάγραμμα κ.λπ.
Όπως λένε, στο Δημόσιο δεν μπορείς «να μετακινήσεις ούτε στυλό 
αν δεν προβλέπεται ρητά από νομοθετική διάταξη». Έτσι, ένα από 
τα ερωτήματα που τίθενται είναι τι θα γίνει με την υπηρεσία που 
λειτουργεί σήμερα στο Κτηματολόγιο για την ηλεκτρονική υποβο-
λή των τοπογραφικών.
Επιπλέον, μπαίνει και θέμα με τις πληρωμές. Γιατί είναι σημαντικό 
θέμα; Διότι, όπως λένε, από αυτές εξαρτάται η απασχόληση 400-
500 ανθρώπων στους αναδόχους.
«Αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε εξέλιξη 72 συμβάσεις και εκκρε-
μούν άλλες περίπου 40 από την ΕΚΧΑ ΑΕ για κτηματογράφηση, 
αλλά και δασικούς χάρτες» εξηγεί ο πρόεδρος του Πανελλήνιου 
Συλλόγου Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανι-
κών Μιχάλης Καλογιαννάκης.
Και συμπληρώνει: «Αν καθυστερήσει η λειτουργία του νέου φο-
ρέα, για παράδειγμα έξι μήνες, πώς θα πληρώνονται οι συμβάσεις 
και οι εργαζόμενοι; Πώς θα προχωρήσει το έργο; Ο νέος φορέας 
επιβαρύνεται με αχρείαστο διοικητικό προσωπικό, ενώ υποβαθ-
μίζονται ο αριθμός και το έργο των επιστημόνων που υπηρετούν 
στην ΕΚΧΑ ΑΕ».
Την ίδια ώρα, μπαίνει και ένα νέο ζήτημα. Κι αυτό αφορά τα 
χρήματα του Κτηματολογίου. Με το νέο καθεστώς, όποιο ποσό 
«περισσέψει» θα κατευθύνεται στον κρατικό προϋπολογισμό 
και όχι για τις ανάγκες του Κτηματολογίου. Σήμερα, τα διαθέσιμο 
αποθεματικό στο Κτηματολόγιο είναι γύρω στα 100 εκατομμύρια 
ευρώ (από τα 250 εκατομμύρια), ενώ υπάρχει προέγκριση για 

άλλα περίπου 83 εκατομμύρια ευρώ.
Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό, οι δικηγόροι στο Κτηματολόγιο 
συνεχίζουν την αποχή από τα καθήκοντά τους. Οι 63 δικηγόροι δι-
αμαρτύρονται γιατί το υπουργείο Περιβάλλοντος τους υποχρεώ-
νει να διαλέξουν αν θα διατηρήσουν τη δικηγορική τους ιδιότητα 
ή θα γίνουν υπάλληλοι του νέου φορέα.
-Ο,τι ισχύει στην Ευρώπη . Από το υπουργείο Περιβάλλοντος 
υποστηρίζουν ότι συστήνεται νέος ενιαίος φορέας, όπως ισχύει σε 
όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Κι όπως λένε από το ΥΠΕΚΑ, ο νομικός έλεγχος και η καταχώρι-
ση των δικαιωμάτων των πολιτών συνιστούν άσκηση δημόσιας 
εξουσίας και επομένως δεν μπορεί παρά να ανατεθούν σε όργανο 
που ανήκει στο κράτος.
Επιπλέον, σύμφωνα με το υπουργείο, τα δεδομένα που τηρούνται 
στο Κτηματολόγιο αφορούν την ακίνητη περιουσία των πολιτών 
και του Δημοσίου και εξυπηρετούν άμεσα δημόσιους σκοπούς. 
«Συνεπώς, η κυριότητα και η συναφής διαχείριση / εκμετάλλευσή 
τους οφείλουν να ανήκουν αποκλειστικά στο κράτος».
Από την πλευρά του, ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλα-
βάνος αναφέρει μεταξύ άλλων ότι «το επιθυμητό κοντινό αύριο, 
αόριστα θα αναβληθεί γιατί η αμέσως επόμενη μέρα, δηλαδή οι 
μεταβατικές διατάξεις, χρονικά προσδιορίζονται ανεξάρτητα από 
την πορεία σύνταξης του Κτηματολογίου και δεν εξασφαλίζουν 
την ομαλή διαδοχή του έργου».
Από τον τεχνικό κόσμο προτείνουν ως ενδιάμεση λύση ο νέος 
φορέας να ασχολείται με τη λειτουργία του Κτηματολογίου, ενώ 
η διαδικασία της κτηματογράφησης να γίνεται με το ισχύον καθε-
στώς.
Το Ελληνικό Κτηματολόγιο θα είναι φορέας του Δημοσίου με τη 
μορφή Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου, θα παρέχει υπη-
ρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα και θα τελεί υπό την εποπτεία 
του ΥΠΕΝ. 

Κατά την πρώτη συνεδρίαση του 2018, το Σώμα των Επι-
τρόπων συζήτησε τις θεσμικές προτεραιότητες για το τρέχον 
έτος, έτος υλοποίησης της μεταρρύθμισης της Οικονομικής 
και Νομισματικής Ένωσης, διασφάλισης των συνόρων της 
ΕΕ, αναμόρφωσης του συστήματος ασύλου της ΕΕ, επανόδου 
στο Σένγκεν, ολοκλήρωσης της ψηφιακής ενιαίας αγοράς, και 
προσέγγισης των Δυτικών Βαλκανίων προς την Ένωση. 89 φά-
κελοι προτεραιότητας εξετάζονται επί του παρόντος, 29 έχουν 
ήδη υλοποιηθεί και το Σώμα των Επιτρόπων συζήτησε το πώς 
μπορεί να εξασφαλιστεί ότι οι υπόλοιποι θα ολοκληρωθούν έως 
το τέλος Μαΐου 2019. Η συζήτηση προσανατολισμού περιέλα-
βε επίσης επισκόπηση των κυριότερων νέων προτάσεων που 
αναμένονται για το 2018, οι οποίες θα ληφθούν υπόψη στον 

Χάρτη Πορείας για μια πιο ενωμένη, πιο ισχυρή και πιο δημο-
κρατική Ένωση. Η Επιτροπή θα επικεντρωθεί στη δικαιοσύνη, 
διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη μπορεί να αντιδρά ταχύτερα και 
αποφασιστικότερα, χρησιμοποιώντας τις Συνθήκες μας στο 
μέγιστο δυνατό, και εξασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη είναι πρωτο-
πόρα στην αξιοποίηση νέων ευκαιριών και στην αντιμετώπιση 
νέων προκλήσεων. Παράλληλα, η προσέγγιση της Επιτροπής 
θα πρέπει να είναι ισόρροπη, λόγος για τον οποίο ο Πρόεδρος 
Γιούνκερ δημιούργησε μια νέα ειδική ομάδα «Επικουρικότητα & 
αναλογικότητα – ‘Κάνουμε λιγότερα με πιο αποδοτικό τρόπο’», 
στις 14 Νοεμβρίου 2017, σε συνέχεια της Λευκής Βίβλου για 
το μέλλον της Ευρώπης και της ομιλίας για την Κατάσταση της 
Ένωσης. Την εν λόγω ομάδα παρουσίασε ο πρώτος Αντιπρόε-

δρος κ. Τίμερμανς ο οποίος ενημέρωσε το Σώμα των Επιτρόπων 
σχετικά με την πρόοδο των εργασιών. Η ειδική ομάδα θα απαρ-
τίζεται από μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της Επιτροπής 
των Περιφερειών και των εθνικών κοινοβουλίων με στόχο τη 
διατύπωση συστάσεων για τρόπους για τη βελτίωση της εφαρ-
μογής των αρχών της επικουρικότητας και της αναλογικότητας, 
προσδιορίζοντας τομείς της πολιτικής όπου οι εργασίες θα μπο-
ρούσαν να ανατεθούν εκ νέου περιστασιακά, ή και οριστικά, στα 
κράτη μέλη, όπως και τρόπους για την καλύτερη συμμετοχή 
των περιφερειακών και τοπικών αρχών στη διαμόρφωση και 
υλοποίηση της πολιτικής της ΕΕ. 

ΡΕπΟΡΤΑζ - «ΤΑ ΝΕΑ»: ΚΑΘυΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟγΡΑφΗΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ φΟΡΕΑ 

ΘΕΣΜΙΚΕΣ πΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕυΡΩπΑϊΚΗΣ ΕπΙΤΡΟπΗΣ γΙΑ ΤΟ 2018

Για τις επιπτώσεις που θα φέρει η αλλαγή μιλούν στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, ο πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου 
Διπλωματούχων Αγρονόμων Τοπογράφων Μηχανικών Μιχάλης Καλογιαννάκης και ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Γιάννης Αλαβάνος.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ 
-Ο νέος δημόσιος οργανισμός προκειμένου 
να λειτουργήσει πλήρως θα απαιτήσει 
διάστημα 6 έως 12 μήνες
-Αναμένεται να καθυστερήσει η διαδικασία 
της κτηματογράφησης
-Εκτιμάται ότι θα δημιουργηθεί εμπλοκή με 
τις πληρωμές
-Μπαίνει χέρι στα αποθεματικά του 
Κτηματολογίου 
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«Το 2018 θα είναι ένας χρόνος ρεκόρ για τις επενδύσεις, όπως 
και για τις εξαγωγές και την ανάπτυξη» δήλωσε ο υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Δημήτρης Παπαδημητρίου, σε 
συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση της ΕΡΤ.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Παπαδημητρίου σημείωσε: «Το 
2017 που μόλις αφήσαμε, ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά. 
Όχι μόνο γιατί ήταν η μόνη χρονιά, ύστερα από πολλά χρόνια, 
που ελληνική οικονομία παρουσίασε και τα τέσσερα τρίμηνα 
συνεχή ανάκαμψη, που είχε να συμβεί για πολλά χρόνια, αλλά 
και γιατί αυτό το momentum των επενδύσεων και η έκρηξη 
των εξαγωγών θα συνεχιστεί και το 2018».
Αναφερόμενος στις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις είπε: «Το 2017 θα 
αγγίξουμε τα 4 δισ. ευρώ σε ξένες επενδύσεις, που είναι ένα 
ρεκόρ για την ελληνική οικονομία και είναι στα επίπεδα του 
2006. Για το 2018 έχουμε ήδη 4 στρατηγικές επενδύσεις που 
βρίσκονται σε διάφορα στάδια της διαδικασίας και αφορούν 
σε πάνω από 400 εκατ. ευρώ και επίσης υπάρχουν και άλλες 
που εμφανίζονται τώρα».
Σχολίασε επίσης, ότι οι επενδύσεις χρειάζονται κάποιο χρόνο 

για να υλοποιηθούν τελείως και επεσήμανε ότι «σε μια χώρα 
που βρισκόταν πολλά χρόνια σε ύφεση, είναι δύσκολο, αυτο-
μάτως σε ένα χρόνο, να δούμε την αλλαγή στην καθημερινό-
τητα που θα θέλαμε να δούμε».
Απαντώντας σε ερώτηση για το Ελληνικό, ο υπουργός τόνισε: 
«Το Ελληνικό είναι ένα από τα μεγαλύτερα επενδυτικά σχέδια, 
το “φιλέτο” της Ευρώπης όπως λέγεται, το οποίο θα πάρει 
μπρος το 2018. Περιμένουμε ότι σε ένα μήνα θα δούμε τις 
πρώτες μορφές κατασκευής».
«Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη που δεν έχει Αναπτυ-
ξιακή Τράπεζα» σημείωσε ο κ. Παπαδημητρίου και συμπλή-
ρωσε: «Αυτή η Τράπεζα είναι ένας αναπτυξιακός φορέας, ο 
οποίος θα καλύψει το κενό που οι συστημικές τράπεζες δεν 
καλύπτουν και αφορά στη χρηματοδότηση των μικρών και 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το ταμείο μικροπιστώσεων και 
τη χρηματοδότηση κάποιων υποδομών». 
Σε ό,τι αφορά τη λειτουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας, ο 
υπουργός υπογράμμισε: «Είμαστε στο στάδιο της τεχνικής 
βοήθειας που παίρνουμε από την Αναπτυξιακή Τράπεζα της 

Γαλλίας, να δημιουργήσουμε το νομοσχέδιο, το οποίο πιστεύ-
ουμε θα φέρουμε στη Βουλή σε ένα με δύο μήνες, το πολύ, 
οπότε θα έχουμε τη λειτουργία της Αναπτυξιακής Τράπεζας 
μέχρι το τέλος του Ιουνίου».
Επίσης, για τη χρηματοδότηση της Τράπεζας υπογράμμισε ότι 
«θα έρθει από άλλες αναπτυξιακές τράπεζες, από άλλες χώρες 
της Ευρώπης, όπως επίσης υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από 
την Αναπτυξιακή Τράπεζα της Βραζιλίας, της Αμερικής που 
είναι κάτω από την Παγκόσμια Τράπεζα, όπως επίσης και από 
την Τράπεζα της Κίνας».
Τέλος ο κ. Παπαδημητρίου ανέφερε, ότι «δεν θα υπάρχουν 
άλλα μέτρα και θα έχουμε μια καθαρή έξοδο από τα μνημό-
νια», ενώ σημείωσε, πως «καθαρή έξοδος σημαίνει ότι δεν 
υπάρχει άλλο μνημόνιο». «Είμαστε έτοιμοι να βγούμε στις 
αγορές. Όπως βλέπετε, η απόδοση των ελληνικών ομολόγων 
κατεβαίνει, με την έννοια ότι τα επιτόκια είναι τώρα στα επίπε-
δα του 2005» κατέληξε.

Στις 29 Ιανουαρίου 2018 θα πραγματοποιηθεί στην Ολομέ-
λεια Συμβουλίου της Επικρατείας η νομοπαρασκευαστική 
επεξεργασία του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την 
επένδυση της έκτασης στο Ελληνικό Αττικής. Ειδικότερα, η 
Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, υπό τον πρόεδρό 
της Νικόλαο Σακελλαρίου και με εισηγητή τον πάρεδρο Δη-
μήτρη Βασιλειάδη, κεκλεισμένων των θυρών, θα εξετάσει τη 
συνταγματικότητα και τη νομιμότητα του επίμαχου σχεδίου 
Προεδρικού Διατάγματος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ κατά τη 

διάρκεια της συνεδρίασης το πιθανότερο είναι να παραστεί εκ-
πρόσωπος του ελληνικού Δημοσίου -όπως συνηθίζεται- και 
συγκεκριμένα του υπουργείου Περιβάλλοντος, για να παρέ-
χει εξηγήσεις επί του περιεχομένου του σχεδίου Προεδρικού 
Διατάγματος, ενώ μπορεί να ζητήσουν να παραστούν ή να 
καταθέσουν υπόμνημα κάτοικοι της περιοχής του Ελληνικού. 
Υπενθυμίζεται, ότι το σχέδιο ΠΔ, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι 
έξι κτίρια-τοπόσημα θα έχουν ύψος έως τα 200 μέτρα, ενώ τα 
λοιπά ψηλά κτίρια που προβλέπονται κατ’ εξαίρεση δεν θα ξε-

περνούν τα 50 μέτρα. Επίσης, προβλέπει ότι το ακρωτήρι του 
Αγίου Κοσμά, το οποίο αποτελεί τμήμα του ομώνυμου ορι-
οθετημένου αρχαιολογικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου 
του μεταβυζαντινού ναού των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, 
διαμορφώνεται σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, ύστερα 
από ειδική μελέτη διαμόρφωσης και ανάδειξης των αρχαιο-
τήτων.

Τα μεγάλα έργα υποδομών φυσικού αερίου στα οποία συμμε-
τέχει η χώρα μας, όπως είναι ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού 
Αερίου (TAP), ο Διασυνδετήριος Αγωγός Ελλάδας-Βουλγαρί-
ας (IGB), η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποι-
ημένου Φυσικού Αερίου της Ρεβυθούσας και η κατασκευή 
του πλωτού τερματικού σταθμού Φυσικού Αερίου στην Αλε-
ξανδρούπολη, παρουσίασε ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, μιλώντας στο Israel Business 
Conference 2018, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο 
στην Ιερουσαλήμ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ επίσης, εξέφρα-
σε την ένθερμη υποστήριξη της ελληνικής κυβέρνησης στην 

κατασκευή του αγωγού East Med, καθώς αποτελεί, όπως 
είπε, έργο στρατηγικής σημασίας για τις εμπλεκόμενες χώρες 
και την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ενισχύσει σημαντικά την 
ασφάλεια εφοδιασμού. Το Μνημόνιο Κατανόησης που υπο-
γράφηκε τον περασμένο Δεκέμβρη στην Κύπρο αποτέλεσε 
ένα σημαντικό βήμα για την ωρίμανση του έργου, η πρόο-
δος του οποίου θα ενισχυθεί με την επικείμενη υπογραφή 
Διακρατικής Συμφωνίας για τον Αγωγό East Med, που θα 
υπογραφεί μέσα στο 2018 από τις εμπλεκόμενες χώρες. Ο 
υπουργός Περιβάλλοντος, τόνισε, ακόμη, ότι οι πρόσφατες 
ανακαλύψεις κοιτασμάτων φυσικού αερίου στην περιοχή της 

Νοτιοανατολικής Μεσογείου και τα σχετικά έργα υποδομών 
μπορούν να αποτελέσουν πρόσφορο έδαφος για την ενίσχυ-
ση της συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή και παράγοντα 
εξασφάλισης της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή.
Τέλος, αναφέρθηκε στο φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, 
που θέτει σε υψηλό σημείο στην ατζέντα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης τον ρόλο του φυσικού αερίου, ως καύσιμο-γέφυρα 
στη διαδικασία μετάβασης, καθώς επιτρέπει την ανάπτυξη 
της οικονομίας με την παράλληλη μείωση των εκπομπών του 
διοξειδίου του άνθρακα.

δ. πΑπΑδΗΜΗΤΡΙΟυ: ΣΕ ΕΝΑ ΜΗΝΑ ΟΙ πΡΩΤΕΣ ΜΟΡφΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕυΗΣ ΣΤΟ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟ -  ΣχΕδΙΑζΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟυΡγΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑπΤυξΙΑΚΗΣ ΤΡΑπΕζΑΣ

ΣΤΙΣ 29 ΙΑΝΟυΑΡΙΟυ ΚΡΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΟυ ΣΤΕ Η ΕπΕΝδυΣΗ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ

ΤΑ ΜΕγΑΛΑ ΕΡγΑ υπΟδΟΜΩΝ φυΣΙΚΟυ ΑΕΡΙΟυ ΣΤΑ ΟπΟΙΑ ΣυΜΜΕΤΕχΕΙ Η ΕΛΛΑδΑ 
πΑΡΟυΣΙΑΣΕ Ο γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ, ΣΤΟ isRael BusiNess coNfeReNce 2018
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Ζήτημα ημερών θεωρείται το κλείσιμο της συμφωνίας ΔΕΠΑ 
- Rothschild, η οποία μαζί με την Alpha Bank φαίνεται ότι θα 
αναλάβουν να εκπροσωπήσουν την ελληνική εταιρεία στις 
διαπραγματεύσεις με την Shell για την εξαγορά του ποσο-
στού 49% των Ολλανδών στην ΕΠΑ Αττικής. Σύμφωνα με το 
energypress.gr το θέμα αναμένεται να οριστικοποιηθεί εντός 
των αμέσως επόμενων ημερών, γεγονός που σημαίνει ότι 
το πρώτο ραντεβού Rothschild-Alpha Bank με την Lazard 
η οποία εκπροσωπεί την Shell θα πραγματοποιηθεί εκτός 
απροόπτου την επόμενη εβδομάδα.  Στις συζητήσεις που θα 
διεξάγουν για λογαριασμό των πελατών τους οι δύο σύμ-
βουλοι, κεντρικό φυσικά θέμα θα είναι το τίμημα στο οποίο 
οι Ολλανδοί φαίνεται να έχουν εδώ και καιρό ζητήσει να συ-

νυπολογιστεί και η αποζημίωση έναντι της κατάργησης του 
δικαιώματος αποκλειστικής δραστηριότητας στη γεωγραφική 
περιφέρεια της Αττικής μέχρι το 2030. Το ποσό της αποζημίω-
σης υπολογίζεται από τη Shell στα 150 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα 
πάντως με πληροφορίες η Shell εμφανίζεται διατεθειμένη να 
καταλήξει σε μια λύση με τη ΔΕΠΑ, προκειμένου να κλείσει 
το επίμαχο ζήτημα, και να απαγκιστρωθεί από την ελληνική 
αγορά λιανικής στο αέριο. Τα περιθώρια χρόνου πάντως είναι 
στενά, και οι αποφάσεις πρέπει να έχουν ληφθεί έως τον Μάρ-
τιο, αφού αν καθυστερήσουν, θα πάει πίσω και η προγραμ-
ματιζόμενη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΠΑ. Τυχαίο προφανώς δεν 
είναι ότι η έναρξη του διαγωνισμού πώλησης του 65% της 
ΔΕΠΑ έχει χρονικά τοποθετηθεί στο συμπληρωματικό μνημό-

νιο έως τα τέλη Μαρτίου. Στο θέμα πάντως του διαγωνισμού 
επανέρχεται το ερώτημα, αν τα ΕΛΠΕ, τα οποία επανειλημμέ-
να έχουν δηλώσει ότι τα ενδιαφέρει η αγορά φυσικού αερίου, 
θα πουλήσουν το ποσοστό τους ύψους 35% στη ΔΕΠΑ μαζί με 
το μερίδιο 65% του Δημοσίου, όπως δηλαδή έκαναν στην πε-
ρίπτωση του ΔΕΣΦΑ. Τίποτα φυσικά δεν μπορεί να ξεκινήσει 
πριν ξεκαθαρίσει η τύχη της παρουσίας της ΔΕΠΑ στις Εται-
ρείες Παροχής Αερίου σε Αττική, και Θεσσαλονίκη Θεσσαλία, 
γεγονός που θα εξαρτηθεί από τις συναντήσεις με την Shell. 
Θυμίζουμε ότι η αποχώρηση της ΔΕΠΑ από Θεσσαλονίκη – 
Θεσσαλίακαι η παραμονή της στην Αττική, είναι και το επιθυ-
μητό από την κυβέρνηση σενάριο. 

Ο ΑΔΜΗΕ προχώρησε σε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέ-
ροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για την παροχή 
Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ1 κατά το 
χρονικό διάστημα 17/01/2018 έως 28/02/2018 και στη 

Δημοπρασία για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου 
Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 17/01/2018 
έως 28/02/2018. Σύμφωνα με το energypress.gr η Συνολική 
Διακοπτόμενη Ισχύς για τον τύπο υπηρεσίας ΥΔΦ1 κατά το 

χρονικό διάστημα 17/01/2018 έως και 28/02/2018 ανέρχε-
ται σε 600 MW. Η Συνολικά Διακοπτόμενη Ισχύς για τον τύπο 
υπηρεσίας ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 17/01/2018 έως 
και 28/02/2018 ανέρχεται σε 450 MW.

Με ειδικό άρθρο που περιλαμβάνεται στο πολυνομοσχέδιο 
με τα προαπαιτούμενα που κατατέθηκε χθες στη Βουλή 
προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης προκαταβολών σε 
προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι της αξίας της ηλε-
κτρικής ενέργειας που καταναλώνεται από τους φορείς της 
Κεντρικής Διοίκησης. Σύμφωνα με το energypress.gr με την 
συγκεκριμένη διάταξη διασφαλίζεται ότι η έκπτωση που θα 
επιτυγχάνεται από την προπληρωμή των ετήσιων λογαρια-
σμών ρεύματος θα μειώνει τις κρατικές δαπάνες. Σύμφωνα με 
το energypress.gr υπενθυμίζεται ότι η ΔΕΗ έχει θεσπίσει ειδική 
μεταχείριση όσων προπληρώνουν το ρεύμα μιας χρονιάς, δί-
νοντας επιπλέον έκπτωση 6%. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα 
προβλέπονται στο νομοσχέδιο: «1. Η περ. γ΄ της παρ. 8 του 
άρθρου 58 του ν. 4075/2012 (Α΄ 89), όπως αντικαταστάθηκε 
με το άρθρο 16 του ν. 4455/2017 (Α΄ 22), αντικαθίσταται ως 
εξής: «γ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών το Ελλη-
νικό Δημόσιο δύναται να χορηγεί χρηματικές προκαταβολές 

σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας έναντι των συνολικών 
ετήσιων υποχρεώσεων της εκάστοτε τρέχουσας χρήσης για 
δαπάνη εξόφλησης λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος των 
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και μέχρι του ύψους της 
αντίστοιχης συνολικής δαπάνης του προηγούμενου οικονο-
μικού έτους. Οι προκαταβολές αυτές επιστρέφονται μετά την 
εξόφληση των υποχρεώσεων από τους φορείς.» 2. Στο τέλος 
της παρ. 8 του άρθρου 58 του ν. 4075/2012, όπως αντικατα-
στάθηκε με το άρθρο 16 του ν. 4455/2017, προστίθενται περ. 
ε΄ και στ΄ και εδάφιο ως εξής: «ε. Οι κάθε είδους μεταβιβάσεις, 
συμπεριλαμβανομένων των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων 
των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ και Β΄ βαθμού, 
από τον κρατικό προϋπολογισμό προς τους φορείς της Γενι-
κής Κυβέρνησης, μειώνονται κατά το ποσό της έκπτωσης που 
επιτυγχάνεται λόγω της χορήγησης των ανωτέρω προκατα-
βολών σε προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας. στ. Εάν φορέας 
της Γενικής Κυβέρνησης καθυστερεί την εξόφληση λογαρια-

σμού ηλεκτρικής ενέργειας πέραν των δύο μηνών από την 
ημερομηνία λήξης πληρωμής αυτού, η εξόφληση μπορεί να 
πραγματοποιηθεί από το Υπουργείο Οικονομικών σε βάρος 
πιστώσεων που μεταφέρονται με απόφαση του Υπουργού 
Οικονομικών, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου δι-
ατάκτη, σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εξόδου του ειδικού φορέα 
του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών «Γενικές 
Κρατικές Δαπάνες». Η μεταφορά των πιστώσεων γίνεται από 
τον προϋπολογισμό του φορέα της Κεντρικής Διοίκησης που 
καθυστερεί την πληρωμή ή εποπτεύει τον φορέα της Γενικής 
Κυβέρνησης που καθυστερεί την πληρωμή. Με απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται τα δικαιολογη-
τικά πληρωμής των δαπανών αυτών σε βάρος του ειδικού 
φορέα του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών 
«Γενικές Κρατικές Δαπάνες», καθώς και κάθε άλλο τεχνικό ή 
λεπτομερειακό ζήτημα για την εφαρμογή της παρούσας πα-
ραγράφου.»

Σε νέο υψηλό 5,5 μηνών έκλεισε χθες η μετοχή της ΔΕΗ, επι-
στρέφοντας στα επίπεδα που βρεθεί στα τέλη του Ιουλίου. 
Σύμφωνα με το energypress.gr η  μετοχή της ΔΕΗ έκλεισε 
χθες στα 2,30 ευρώ, ενώ το καλοκαίρι, μετά την απόσχιση 

του ΑΔΜΗΕ, είχε πέσει μέχρι και στα 1,75 ευρώ. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι τις πρώτες μέρες του 2018, η μετοχή της ΔΕΗ 
καταγράφει «ράλι» ανόδου, καθώς κερδίζει περίπου 16,5%. 
Σε επίπεδο μήνα, η μετοχή της ΔΕΗ κερδίζει περίπου 23% τον 

τελευταίο μήνα, ενώ την τελευταία εβδομάδα, η άνοδος που 
καταγράφει φτάνει το 9%.

Rothschild ΚΑΙ lazaRd ΑΝΕΛΑβΑΝ ΤΙΣ δΙΑπΡΑγΜΑΤΕυΣΕΙΣ γΙΑ ΛΟγΑΡΙΑΣΜΟ 
δΕπΑ ΚΑΙ shell - ΕΚΚΙΝΗΣΗ ΤΗΝ ΕπΟΜΕΝΗ ΕβδΟΜΑδΑ

ΑδΜΗΕ: πΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚδΗΛΩΣΗΣ ΕΝδΙΑφΕΡΟΝΤΟΣ γΙΑ ΤΙΣ δΗΜΟπΡΑΣΙΕΣ 
δΙΑΚΟψΙΜΟΤΗΤΑΣ

πΡΑΣΙΝΟ φΩΣ γΙΑ πΡΟπΛΗΡΩΜΗ ΤΟυ ΡΕυΜΑΤΟΣ ΑπΟ ΤΟυΣ δΗΜΟΣΙΟυΣ φΟΡΕΙΣ 
ΚΑΙ ΑξΙΟπΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚπΤΩΣΗΣ 6%

ΣΕ ΑΝΟδΙΚΟ «ΡΑΛΙ» Η ΜΕΤΟχΗ ΤΗΣ δΕΗ - ΕΚΛΕΙΣΕ χΘΕΣ ΣΕ υψΗΛΟ 5,5 ΜΗΝΩΝ
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Καθώς βρισκόμαστε στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωση 
της τρίτης αξιολόγησης και έχει διανυθεί σημαντικός δρόμος, 
από τη συνολική διαδρομή των μεταρρυθμίσεων και των αλ-
λαγών στις εγχώριες ενεργειακές αγορές, ακόμη και σήμερα 
τα θέματα ανταγωνισμού του ενεργειακού κλάδου συνεχί-
ζουν να απασχολούν τις Βρυξέλλες, οι οποίες διαπιστώνουν 
επιμέρους προβλήματα, βήματα προς τα πίσω και καθυστε-
ρήσεις. Σύμφωνα με το energypress.gr το τελευταίο διάστη-
μα μάλιστα, υπάρχει μια λίστα από συγκεκριμένα ζητήματα, 
που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των ευρωπαϊκών αρχών 
σε σχέση με αποφάσεις και κινήσεις που έχουν εκδηλωθεί 
στην ελληνική αγορά και οι οποίες εγείρουν πιθανά ζητήματα 
ανταγωνισμού. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει 7 σημεία αλλά και 
μια γενικότερη ανησυχία που αφορά στο ζητούμενο να συνε-
χιστούν οι μεταρρυθμίσεις και η μετάβαση της ελληνικής αγο-
ράς ακόμη και μετά τη λήξη του μνημονίου.  Ποια είναι όμως 
τα σημεία ανησυχίας της Κομισιόν. Σύμφωνα με πληροφορίες 
του Energypress:
Στην αγορά προμήθειας ηλεκτρισμού, η εκτίμηση των Βρυ-
ξελλών είναι ότι η χρέωση προμηθευτή απορρόφησε το 70% 
της έκπτωσης που πέτυχαν οι προμηθευτές από τις τιμές των 
δημοπρασιών.
Επίσης έχει σημειωθεί το γεγονός ότι η έκπτωση από τα ΝΟΜΕ 
δεν μπορεί να αξιοποιηθεί στα νησιά, εκεί όπου υπάρχουν 
πρόσθετα εμπόδια για τον ανταγωνισμό και όλα τα τιμολόγια 

που τρέχουν είναι ζημιογόνα
Μια ακόμη εξέλιξη που δεν έχει περάσει απαρατήρητη, αφορά 
στην καθυστέρηση ενός έτους στο μηχανισμό ευελιξίας, που 
εκτιμάται ότι έχει ωφελήσει κατά κύριο λόγο τη ΔΕΗ κατά ένα 
ποσό της τάξης των 120 έως 170 εκ. ευρώ.
Την προσοχή των Βρυξελλών έχει επίσης τραβήξει και η υπό-
θεση της έκπτωσης του 15% της ΔΕΗ, που ανάγκασε και τους 
άλλους προμηθευτές να προχωρήσουν σε ανάλογες κινήσεις 
χωρίς αυτό να αποτελεί δική τους οικονομικά συμβατή επι-
λογή, σε αρκετές περιπτώσεις. Εδώ να σημειωθεί ότι οι νεοει-
σερχόμενοι παίκτες αντιμετωπίζουν υψηλά κόστη ανάπτυξης 
δικτύου πωλήσεων και άλλες επενδυτικές δαπάνες, που δι-
καιολογούν τα υψηλότερα κόστη σε σχέση με το δεσπόζοντα 
παίκτη. 
Στην παραγωγή, από την παρακολούθηση της ελληνικής 
αγοράς, έχει συναχθεί το συμπέρασμα ότι οι λιγνιτικές μο-
νάδες λειτουργούν ακόμη και με ζημία προκειμένου να 
αποτρέπουν τη λειτουργία άλλων μονάδων. Ταυτόχρονα 
ως στρέβλωση αντιμετωπίζεται το γεγονός ότι μπαίνει ως 
υποχρεωτική ποσότητα στον προγραμματισμό, η παραγωγή 
που προέρχεται από μονάδες σε παρατεταμένη δοκιμαστική 
λειτουργία όπως το Αλιβέρι, η Μεγαλόπολη και ο Ιλαρίωνας. 
Επίσης υπάρχουν σημαντικές επιφυλάξεις σε σχέση με τις πο-
σότητες από ΑΠΕ που μπαίνουν, καθώς η πρόβλεψη γίνεται 
από τον ΑΔΜΗΕ και υπάρχει ερωτηματικό για το κατά πόσο η 

διαδικασία ευνοεί ή όχι τη δεσπόζουσα εταιρεία.
Στα ραντάρ της Κομισιόν έχει μπει επίσης η σύμβαση προμή-
θειας φυσικού αερίου της ΔΕΗ με τη ΔΕΠΑ καθώς εκτιμάται 
ότι αυτή περιλαμβάνει εξαιρετικά ευνοϊκούς όρους. Για πα-
ράδειγμα επιτρέπει απεριόριστη ποσότητα πάνω από τη συμ-
βαλλόμενη χωρίς επιβάρυνση κόστους για τη ΔΕΗ. Πρέπει 
πάντως να επισημανθεί ότι κάτι τέτοιο διαψεύδεται κατηγο-
ρηματικά τόσο από τη ΔΕΗ όσο και από τη ΔΕΠΑ.
Οι ανησυχίες ότι η αγορά οδηγείται σε μονοπώληση, εντεί-
νονται και από το γεγονός ότι η ΔΕΗ έχει προχωρήσει στην 
υπογραφή σύμβασης και με τον εναλλακτικό προμηθευτή.
Στις 7 αυτές ειδικές παρατηρήσεις που αφορούν σε επιμέρους 
ζητήματα και λειτουργίες της αγοράς θα πρέπει να προστεθεί 
και μια γενικότερη ανησυχία από την πλευρά των Βρυξελλών 
η οποία αφορά στο γεγονός ότι οι μεταρρυθμίσεις που αυτή 
τη στιγμή υλοποιούνται στον εγχώριο ενεργειακό τομέα δε θα 
έχουν ολοκληρωθεί με τη λήξη του μνημονίου τον Αύγουστο. 
Επομένως αναζητείται ένας νέος εφαρμοστικός μηχανισμός 
που θα διασφαλίσει την ομαλότητα συνέχισης των μεταρρυθ-
μίσεων ακόμη και εκτός μνημονίου. Σε αυτήν την κατεύθυν-
ση, όπως σημειώνουν γνώστες των διεργασιών, η περίφημη 
έφοδος που έγινε στα τέλη του 2016 από τις αρχές ανταγω-
νισμού της ΕΕ, έχει προσφέρει αρκετά χαρτιά και εφόδια… 

Πρόσφατα η ιταλική Eni ολοκλήρωσε τρεις γεωτρήσεις 
στην Αίγυπτο, στο περίφημο πεδίο Ζορ, σε ανάλογα βάθη 
και μορφολογία με την περιοχή της Κρήτης η οποία έχει 
βγει προς παραχώρηση στον τελευταίο διεθνή διαγωνι-
σμό, που είναι σε εξέλιξη. Πόσο κόστισαν οι συγκεκριμένες 
γεωτρήσεις; Το κόστος για κάθε μια ξεπέρασε τα 400 εκατ. 
δολάρια και το συνολικό budget εκτινάχθηκε στα επίπεδα 
άνω του 1,2 δισ. Σύμφωνα με το capital.gr η  είδηση αυτή 
δείχνει ξεκάθαρα ότι τα κόστη για τις περιοχές που έχουν 
μπει στο στόχαστρο και αναμένεται να παραχωρηθούν 
στα νότια, δυτικά και βορειοδυτικά της Κρήτης, είναι τόσο 
μεγάλα που απαιτούνται πολλές και μεγάλες πετρελαϊκές 
εταιρείες, οι οποίες και θα επωμιστούν τα σημαντικά κό-
στη αλλά και το υψηλό ρίσκο για τις απαιτούμενες γεω-
τρήσεις και τις άλλες ερευνητικές επενδύσεις. Και μπορεί 
το budget να αποτελεί έναν ανασταλτικό παράγοντα, 
ωστόσο το γεγονός ότι οι τιμές του πετρελαίου βρίσκονται 
σε υψηλά τριετίας, δίνει νέα δυναμική στην προσπάθεια 
που βρίσκεται σε εξέλιξη στη χώρα μας για άνοιγμα της 

αγοράς και υλοποίηση νέων μεγάλων επενδύσεων στον 
κλάδο της έρευνας και παραγωγής πετρελαίου. Πότε θα 
έχουμε μια πιο σαφή εικόνα για την εξέλιξη των νέων δι-
αγωνισμών; Η προθεσμία για την εκδήλωση ενδιαφέρο-
ντος για την Κρήτη και το Ιόνιο, λήγει στις αρχές Μαρτίου 
και αυτό σημαίνει ότι ήδη έχουν κορυφωθεί οι διεργα-
σίες και οι ζυμώσεις.  Πληροφορίες θέλουν εκτός από τα 
γνωστά σχήματα που προκάλεσαν τους διαγωνισμούς 
(ExxonMobil, Total,  ΕΛΠΕ για την Κρήτη και Repsol, 
Energean για το Ιόνιο) να έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον και 
από άλλες μεγάλες εταιρείες του χώρου. Εδώ, η προσδο-
κία εκ μέρους της ΕΔΕΥ (Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία 
Υδρογονανθράκων) είναι αφενός να υπάρξει μεγάλος 
ανταγωνισμός που θα βελτιώσει σημαντικά την ποιότητα 
των προσφορών και αφετέρου να υπάρξουν ζυμώσεις 
μεταξύ των συμμετεχόντων για να δημιουργηθούν ακόμη 
μεγαλύτερα σχήματα που θα προχωρήσουν τις επενδύ-
σεις. Είναι χαρακτηριστικό ότι για την αξιολόγηση των 
προσφορών, θα δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στο τεχνικό μέ-

ρος των προσφορών αλλά και στο ύψος του επενδυτικού 
προϋπολογισμού, παρά στο bonus που θα καταβληθεί για 
την υπογραφή των συμβάσεων (signing bonus). Σε ό,τι 
αφορά τις άλλες εκκρεμότητες, εδώ να σημειωθεί ότι έχει 
ολοκληρωθεί η απαιτούμενη προεργασία και είναι έτοιμα 
από πλευράς ΕΔΕΥ τα απαραίτητα ντοσιέ των συμβάσεων 
για τα τρία χερσαία οικόπεδα στη Δ. Ελλάδα, προκειμένου 
οι φάκελοι να διαβιβαστούν στη βουλή και να κυρωθούν 
οι συμφωνίες από το κοινοβούλιο. Είναι σαφές πάντως ότι 
ο κλάδος της έρευνας και παραγωγής υδρογονανθράκων 
έχει εισέλθει σε μια νέα αρκετά ελπιδοφόρα περίοδο, τόσο 
σε σχέση με το περιβάλλον της αγοράς και τις τιμές του 
μαύρου χρυσού που ευνοούν εκ νέου τις επενδύσεις ακό-
μη και σε μεγαλύτερα θαλάσσια βάθη όσο και σε σχέση με 
την δουλειά που γίνεται σε θεσμικό επίπεδο και σε επίπεδο 
προετοιμασίας από την αρμόδια διαχειριστική αρχή ΕΔΕΥ. 

7+1 ΚΙΤΡΙΝΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΩΝ βΡυξΕΛΛΩΝ γΙΑ ΤΟΝ ΑΝΤΑγΩΝΙΣΜΟ ΣΤΙΣ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΕΣ 
ΑγΟΡΕΣ - ΤΑ ΜΗΝυΜΑΤΑ ΚΑΙ Η ΣΤΕΝΗ ΕπΙΤΗΡΗΣΗ

ΕπΕΝδυΣΗ ΑΝΩ ΤΟυ 1 δΙΣ. δΟΛ. γΙΑ ΝΑ βΡΕΘΕΙ πΕΤΡΕΛΑΙΟ ΣΤΗΝ ΚΡΗΤΗ
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Η ανάπτυξη του πετρελαίου και φυσικού αερίου της 
Royal Dutch Shell στην επόμενη δεκαετία θα εξαρτη-
θεί από την αξιοποίηση σχιστολιθικών κοιτασμάτων, 
δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της, σε μια ένδειξη 
ως προς το πού προσβλέπουν οι δυτικές πετρελαϊκές 
εταιρείες για επέκταση των δραστηριοτήτων τους από 
«μη συμβατικούς» πόρους. To energyin  γράφει ότι ο  
κ. Ben van Beurden δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξή 
του στους Financial Times ότι θεωρεί τα χημικά, την 
ηλεκτρική ενέργεια και τα βιοκαύσιμα ως τους βασικούς 
τομείς για το μακροπρόθεσμο μέλλον της Shell, καθώς 
εκτιμά ότι από εδώ και στο εξής η εταιρεία θα αντιμε-
τωπίσει αυστηρότερους περιορισμούς στην καύση ορυ-
κτών καυσίμων. Αλλά παρατηρεί επίσης ότι η ανάπτυξη 
της παραδοσιακής βάσης της εταιρείας από την παρα-
γωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου, θα επικεντρωθεί 
στα σχιστολιθικά αποθέματα στις ΗΠΑ, τον Καναδά και 
την Αργεντινή.
Επίσης υπογράμμισε ότι, ανάλογα με το πώς θα κινη-
θούν οι τιμές του πετρελαίου τα επόμενα χρόνια, η εται-
ρεία πιθανότατα θα ήθελε να συνεχίσει να επενδύει σε 
σχιστολιθικά κοιτάσματα «γιατί πραγματικά θέλουμε να 
αναπτύξουμε αυτήν την επιχείρηση αρκετά γρήγορα».
Η Shell έχει αντιμετωπίσει παρατεταμένες δυσκολίες 
στην αξιοποίηση αυτών των κοιτασμάτων στο παρελ-
θόν, όπως το 2013 όπου κατέγραψε ζημιές $ 2.1bn στην 
αξιοποίηση αντισυμβατικών κοιτασμάτων πετρελαίου 
σε ΗΠΑ και τον Καναδά. Αλλά ο κ. Van Beurden πιστεύει 
ότι τώρα έχουν βελτιωθεί αρκετά οι επιδόσεις της επιχεί-
ρησης ώστε αυτή να μπορέσει να επεκτείνει με κέρδος 
τις δραστηριότητες της σε αυτόν τον τομέα.
Η στρατηγική αυτή ευθυγραμμίζει την Shell με αυτή των 

ανταγωνιστών της ExxonMobil και Chevron, που είναι 
οι δύο μεγαλύτεροι πετρελαϊκοί όμιλοι στις ΗΠΑ, και οι 
οποίοι προσβλέπουν στα αποθέματα σχιστόλιθων των 
ΗΠΑ ως την κύρια πηγή νέας παραγωγής τους κατά τα 
επόμενα χρόνια.
Σήμερα η Shell εντείνει τις επενδύσεις της στην λεκάνη 
Permian του Τέξας και του Νέου Μεξικού και στο τερά-
στιο σχιστολιθικό κοίτασμα Duvernay στην Αλμπέρτα 
του Καναδά και αναμένεται να διπλασιάσει τη συνολική 
παραγωγή της από μη συμβατικο πετρέλαιο και φυσικο 
αέριο από περίπου 250.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρε-
λαίου ημερησίως σε περίπου 500.000 boe / d μέχρι τα 
τέλη της τρέχουσας δεκαετίας.
Ο κ. Van Beurden δήλωσε ότι η Shell εργάστηκε σκληρά 
τα τελευταία χρόνια για να μειώσει το κόστος παρα-
γωγής από σχιστόλιθο και με «λίγη βοήθεια από την 
αύξηση της τιμής του πετρελαίου, βλέπουμε τώρα ότι 
μπορούμε να επιταχύνουμε σημαντικά τις επενδύσεις 
μας σε αυτό τον χώρο».
Το ενδημικό πρόβλημα της ανάπτυξης των σχιστολιθι-
κών κοιτασμάτων στις ΗΠΑ για όλους τους παραγωγούς 
είναι ότι μέχρι τώρα ήταν δύσκολο να δημιουργηθούν 
θετικές ταμειακές ροές. Επειδή η παραγωγή από κάθε 
φρεάτιο μειώνεται πολύ γρήγορα κατά τα πρώτα χρόνια 
λειτουργίας, οι εταιρείες πρέπει να συνεχίσουν τις γεω-
τρήσεις για να διατηρήσουν την παραγωγή τους σταθε-
ρή. Όμως, η Shell αναφέρει ότι κατάφερε να μειώσει το 
κόστος γεωτρήσεων κατά 35% στην λεκάνη Permian 
τα τελευταία δύο χρόνια και έτσι προσβλέπει στην δη-
μιουργία ελεύθερων ταμειακών ροών ( free cash flow) 
από την παραγωγή σχιστολιθικού πετρελαίου και φ. αε-
ρίου έως το 2019.

«Το χαμηλότερο κόστος σε συνδυασμό με μια ανάκαμψη 
των τιμών πετρελαίου σημαίνει ότι σύντομα θα δούμε 
μια τεράστια αύξηση στα έσοδά μας από την αξιοποί-
ηση σχιστολιθικών κοιτασμάτων», δήλωσε ο κ. Van 
Beurden.
Εξ’ άλλου κατά τα επόμενα χρόνια, η Shell αναμένει να 
δει αύξηση της παραγωγής πετρελαίου από τα υπερά-
κτια κοιτάσματα της στη Βραζιλία και τον Κόλπο του 
Μεξικού ενώ παράλληλα εξετάζει την δυνατότητα να 
επενδύσει σε νέες μονάδες παραγωγής υγροποιημένου 
φυσικού αερίου στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Εντούτοις, μέχρι το 2020, η εταιρεία σχεδιάζει να εστι-
άσει την προσοχή της στα έσοδα από δραστηριότητες 
που θα είναι λιγότερο εξαρτημένες από τις πολιτικές για 
τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, 
συμπεριλαμβανομένων των πετροχημικών και της ηλε-
κτρικής ενέργειας. Ως εκ τούτου, η Shell έχει κάνει μια 
σειρά κινήσεων τους τελευταίους μήνες για να ενισχύ-
σει τη θέση της στη βιομηχανία ηλεκτρικής ενέργειας, 
με συμφωνίες για να αγοράσει το Texas Electric Group 
MP2, την εταιρεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων 
NewMotion και τον βρετανικό φορέα λιανικής πώλησης 
ενέργειας First Utility. «Εάν δούμε μακριά, τα επόμενα 
είκοσι, τριάντα, σαράντα, πενήντα χρόνια, ο τομέας της 
ηλεκτροπαραγωγής θα αποτελέσει ένα πολύ βασικό μέ-
ρος του συνολικού ενεργειακού συστήματος», δήλωσε ο 
κ. Van Beurden. «Αυτή τη στιγμή αυτό αντιστοιχεί μόνο 
στο 18 %, αλλά εκτιμούμε ότι αυτό θα φθάσει πάνω από 
50 % μέχρι τα τέλη του αιώνα. Επομένως, δεν μπορούμε 
να αγνοήσουμε αυτή την ευκαιρία».

Το υπουργείο Ναυτιλίας προσπαθεί να πείσει την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε στην επόμενη χρηματοδοτική 
περίοδο να θεσπίσει συγκεκριμένες πολιτικές για τα νησιά, 
τόνισε ο υπουργός Ναυτιλίας, Παναγιώτης Κορουμπλής, 
σε ημερίδα του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελ-
ληνικών Νήσων (ΕΟΑΕΝ). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο  κ. 
Κουρουμπλής περιέγραψε την εργώδη προσπάθεια που 
κατέβαλε για να κινητοποιήσει όλες τις νησιωτικές περι-
φέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε και σε συνεργασία 
με την Κύπρο και την Μάλτα, να συμπεριληφθούν, για 

πρώτη φορά, στις αποφάσεις της Συνόδου της Βαλέτας, 
πρωτοβουλίες για την ευρωπαϊκή νησιωτική πολιτική, 
η οποία θα στηρίζεται σε συγκεκριμένα κονδύλια. Όπως 
είπε, σκοπός είναι το τέλος της απομόνωσης και η ανα-
πτυξιακή προοπτική των νησιωτικών περιοχών. Για τις 
πολιτικές του υπουργείου για τα ελληνικά νησιά, ο κ. Κου-
ρουμπλής επεσήμανε την αναβάθμιση της ακτοπλοϊκής 
σύνδεσης, ειδικά των μικρών και απομακρυσμένων περι-
οχών και την οικονομική ανάπτυξη, σε εμπορικό και του-
ριστικό επίπεδο. Χαρακτηριστικά ανέφερε την ακτοπλοϊκή 

σύνδεση για τα νησιά, όπως τα Ψαρά, οι Οινούσσες και 
η Σαμοθράκη. Ειδική αναφορά έγινε για το μεταφορικό 
ισοδύναμο, που επίσης θα βοηθήσει στις εξαγωγές και θα 
κάνει πιο ανταγωνιστικά τα τοπικά προϊόντα των ελλη-
νικών νησιών. Ο κ. Κουρουμπλής στάθηκε στο θέμα της 
συνεργασίας της πολιτικής ηγεσίας με την τοπική αυτοδι-
οίκηση, λέγοντας: «Το γραφείο μου είναι πάντα ανοιχτό 
για να συζητήσουμε και να βρούμε λύσεις σε όλα τα προ-
βλήματα. Στηρίζουμε κάθε πρωτοβουλία που μπορεί να 
αναβαθμίσει τα νησιά μας».

shell: ΤΟ ΣχΙΣΤΟΛΙΘΙΚΟ ΑΕΡΙΟ Η βΑΣΗ γΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡγΕΙΑΚΗ ΑΝΑπΤυξΗ

δΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟυ υπΟυΡγΟυ  ΝΑυΤΙΛΙΑΣ  γΙΑ ΤΙΣ πΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕυΡΩπΑϊΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ
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Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ-ΜΠΕ με τη διαδικασία του 
επείγοντος συζητείται από χθες στις 15:00, στις πέντε συ-
ναρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές το πολυνομοσχέδιο 
για το κλείσιμο της γ’ αξιολόγησης. «Όλοι ξέρετε γιατί ειση-
γείται η κυβέρνηση αυτήν τη διαδικασία, τη διαδικασία του 
επείγοντος. Την 22α Ιανουαρίου είναι το Eurogroup που θα 
ολοκληρώσει με επιτυχία, ελπίζω, την τρίτη αξιολόγηση. Οι 
θεσμοί πρέπει το αργότερο Τρίτη να έχουν στα χέρια τους 
ψηφισμένο το νομοσχέδιο, ώστε να κάνουν την εισήγησή 
τους ενόψει του Eurogroup. Το θετικό είναι ότι έχουμε τέσ-
σερις ημέρες για μία ολοκληρωμένη συζήτηση» σημείωσε ο 
υπουργός Οικονομικών, Ευκλείδης Τσακαλώτος, κατά την 
έναρξη της συζήτησης του πολυνομοσχεδίου για το κλεί-
σιμο της γ’ αξιολόγησης στις πέντε κοινοβουλευτικές επι-
τροπές που συνεδριάζουν αυτήν την ώρα. Ο υπουργός δεν 
αρνήθηκε ότι κάποια θέματα που εισάγονται θα μπορούσαν 
να τύχουν και αυτοτελούς συζήτησης, αλλά επέμεινε ότι η 
ψήφιση πρέπει να προχωρήσει ενόψει της ολοκλήρωσης 
της αξιολόγησης. «Αποδεχόμαστε τη διαδικασία» ανέφερε 
εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ η Μαρία Τριανταφύλλου. «Ξεκινάμε 
στραβά. Αυτό που συμβαίνει σήμερα είναι απαξίωση του 
Κοινοβουλίου και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Σας 
ήταν γνωστή και η ημερομηνία του Euroworking και του 
Eurogroup. Δεν μπορούμε να κάνουμε δεκτή αυτήν τη δια-
δικασία» τόνισε ο Χρήστος Δήμας από τη ΝΔ. «Και αν οι δι-
ατάξεις δεν είναι στο 100% προαπαιτούμενα για το κλείσιμο 
της αξιολόγησης είναι σε ποσοστό 95% με 98%» σχολίασε 
ο υπουργός Οικονομικών και υποστήριξε ότι μεταξύ αυτών 
είναι διατάξεις όπως εκείνες για τα καζίνο, που έχουν σχέση 
με την επένδυση στο Ελληνικό. «Θα περίμενα από εσάς κύ-

ριε Δήμα να είστε περισσότερο μετριοπαθής, διότι ήσασταν 
βουλευτής όταν η κυβέρνησή σας το 2012 πέρασε το νομο-
σχέδιο με ένα άρθρο σε δύο μόνο συνεδριάσεις, μία στην 
επιτροπή και μία στην Ολομέλεια και μετά από μια εβδο-
μάδα άλλαξε κιόλας με ΠΝΠ» επισήμανε ο κ. Τσακαλώτος. 
«Να θυμηθείτε τη στάση που τηρούσατε εσείς το 2012 ως 
αντιπολίτευση και να αναλογιστείτε τη στάση που τηρείτε 
σήμερα και μετά να μιλήσετε για μετριοπάθεια» απάντησε 
ο κ. Δήμας. «Προκαλεί εντύπωση η στάση της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης» σχολίασε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύ-
ρος Κοντονής, και υπογράμμισε ότι επί των προηγούμενων 
κυβερνήσεων τα νομοσχέδια περνούσαν από τη Βουλή με 
τη διαδικασία του κατεπείγοντος με ένα άρθρο. Αντίθετα, 
στην περίπτωση του πολυνομοσχεδίου θα γίνουν όλες οι 
συνεδριάσεις κανονικά, αλλά θα είναι η μία συνεδρίαση 
κοντά στην άλλη. «Το νομοσχέδιο αυτό δεν είναι νομο-
σχέδιο μόνο με προαπαιτούμενα. Η πολιτική επιλογή της 
κυβέρνησης είναι να φέρει διατάξεις από τους κομμωτές και 
τις μανικιουρίστες μέχρι τις απεργίες. Υπάρχουν διατάξεις 
που δεν έχουν καμία σχέση με μνημονιακές υποχρεώσεις. 
Προτείνουμε, όπως έχει γίνει και άλλες φορές, να αποσυρ-
θούν οι διατάξεις που δεν χρειάζεται να ψηφιστούν ως την 
Τρίτη. Παράλληλα, εφόσον βάζετε όλα αυτά τα ζητήματα, 
δεν γίνεται να μην έρθουν όλοι οι φορείς που θίγονται από 
τις ρυθμίσεις αυτές» σημείωσε από τη Δημοκρατική Συμπα-
ράταξη ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος. «Δεν μας κάνει 
εντύπωση η διαδικασία αυτή. Είναι η γνωστή μνημονιακή 
διαδικασία, που μόνο ως κοροϊδία μπορεί να χαρακτηρι-
στεί. Στο νομοσχέδιο περιλαμβάνονται προαπαιτούμενα 
για την αξιολόγηση και μη. Αλλά όλα είναι προαπαιτούμενα 

που τσακίζουν την εργατική τάξη. Βεβαίως, πρέπει να απο-
συρθεί η διάταξη που επιδιώκει να τσακίσει το δικαίωμα της 
απεργίας. Δεν θα τα καταφέρετε όμως» ανέφερε ο βουλευ-
τής του ΚΚΕ Νίκος Καραθανασόπουλος. «Με αφοπλιστική 
ειλικρίνεια και ο ίδιος ο υπουργός παραδέχθηκε ότι πολλά 
από αυτά θα μπορούσαν να είναι αυτοτελή νομοσχέδια. 
Αλλά επίκειται το Eurogroup» τόνισε ο Θανάσης Παπαχρι-
στόπουλος από τους Ανεξάρτητους Έλληνες. «Η χρονιά δεν 
μπήκε καλά. Ό,τι και να σας φέρουνε τα ψηφίζετε, αλλά εμείς 
παραλάβαμε ένα νομοσχέδιο με 1.533 σελίδες και 400 άρ-
θρα. Σαφέστατα δεν προλαβαίνουμε ούτε απλή ανάγνωση 
να κάνουμε, πόσο μάλλον να τοποθετηθούμε επί της ουσί-
ας» είπε ο Μάριος Γεωργιάδης από την Ένωση Κεντρώων. 
«Δεν συμφωνούμε με τις διαδικασίες του επείγοντος, κατα-
λαβαίνουμε το θέμα με τις ημερομηνίες, αλλά έχει ολοκλη-
ρωθεί το staff level agreement και άρα μπορούσε να έρθει 
νωρίτερα το νομοσχέδιο. Επίσης, δεν κατανοούμε γιατί 
περιλαμβάνονται και διατάξεις που δεν έχουν σχέση με την 
αξιολόγηση. Είναι ευτελισμός της διαδικασίας. Δεν μπορού-
με να τα καταπίνουμε όλα αμάσητα» υποστήριξε ο Γιώργος 
Μαυρωτάς από το Ποτάμι. Η εισήγηση της κυβέρνησης να 
προχωρήσει η επεξεργασία και συζήτηση του νομοσχεδίου 
με τη διαδικασία του επείγοντος που προβλέπει και ακρό-
αση φορέων (σ.σ. θα γίνει στην αυριανή συνεδρίαση των 
κοινοβουλευτικών επιτροπών) εγκρίθηκε, συνεπώς, κατά 
πλειοψηφία. Οι επιτροπές θα κάνουν ακόμη δύο συνεδριά-
σεις, αύριο πρωί και απόγευμα, επί του πολυνομοσχεδίου, 
και οι διατάξεις εισάγονται στην Ολομέλεια την Παρασκευή 
12 και τη Δευτέρα 15 Ιανουαρίου, αντίστοιχα.

Σε επείγον υπόμνημα που απέστειλε η ΓΣΕΕ προς τους βου-
λευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου ζητά από το εκπροσώ-
πους του ελληνικού λαού να πράξουν το «καθήκον τους», 
προασπίζοντας το Σύνταγμα και τις δημοκρατικές ελευθε-
ρίες και καταψηφίζοντας το κομμάτι του Πολυνομοσχεδίου 
που αφορά τον τρόπο κήρυξης της απεργίας. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠε στο 8σέλιδο υπόμνημα της η ΓΣΕΕ τονίζει και 
αναλύει το συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα στην 
απεργία, που, όπως λέει, υπονομεύεται με την υπό ψήφιση 
νομοθετική παρέμβαση της κυβέρνησης.
Μεταξύ άλλων στο υπόμνημά της η κορυφαία εργατική 
ένωση της χώρας σημειώνει τα εξής:
- Το Ελληνικό Σύνταγμα στο άρθρο 23 παρ. 2 αναγνωρίζει 

ανεπιφύλακτα το δικαίωμα απεργίας. Ορίζει ότι: «Η απεργία 
αποτελεί δικαίωμα και ασκείται από τις νόμιμα συστημένες 
συνδικαλιστικές οργανώσεις για τη διαφύλαξη και προαγω-
γή των οικονομικών και εργασιακών γενικά συμφερόντων 
των εργαζομένων».
- Η νομοθετική θέσπιση περιορισμών της απεργίας, αλλά 
και όλη η μνημονιακή νομοθεσία των τελευταίων χρόνων, 
καταλυτική των εργασιακών δικαιωμάτων, προδιαγρά-
φουν τα όρια της νόμιμης άσκησης του σχετικού απεργια-
κού δικαιώματος, στο οποίο ορθώνεται σειρά νομοθετικών 
απαγορεύσεων. Με τον τρόπο αυτό αποδυναμώνεται το 
δικαίωμα και καθίσταται προβληματική για τους εργαζόμε-
νους η προσφυγή στην απεργία.

- Με νόμο προβλέπεται ειδική διαδικασία για τον ορισμό 
προσωπικού ασφαλείας. Αν οι διατάξεις για το προσωπικό 
ασφαλείας δεν τηρηθούν, κρίνεται αναπόφευκτα παράνομη 
όλη η απεργία χωρίς, σε πολλές περιπτώσεις, να λαμβάνεται 
υπόψη από τα δικαστήρια, κατά την ορθότερη άποψη, η 
πραγματική παρουσία προσωπικού, ικανού να καλύψει τις 
έκτακτες ανάγκες που έχει σκοπό να εξυπηρετήσει η παρου-
σία του προσωπικού ασφαλείας.
Η Συνομοσπονδία θα πραγματοποιήσει για το θέμα αυτό 
συγκέντρωση Διαμαρτυρίας τη Δευτέρα στις 6.00 το από-
γευμα στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ «πολυνομοσχέδιο ντροπής», το 
οποίο «θα μείνει στα χαρτιά και στο περιθώριο της κοινω-
νικής συνείδησης των εργαζομένων και του λαού μας» χα-
ρακτηρίζει η Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώ-
σεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ) το πολυνομοσχέδιο που κατατέθηκε 

στη Βουλή, ενώ παράλληλα προαναγγέλλει «παρεμβάσεις» 
και καλεί τις τράπεζες «να μην κάνουν το λάθος να θεωρή-
σουν, ότι το πολιτικό, το οικονομικό και το κοινωνικό κλίμα 
του φόβου και της ανασφάλειας, τις ευνοεί και θελήσουν 
να εφαρμόσουν ευκαιριακά, επιχειρησιακά μέτρα σε βάρος 

των εργαζομένων».Στην ανακοίνωση της ΟΤΟΕ, γίνεται ιδι-
αίτερη αναφορά στο δικαίωμα της απεργίας.

ΣΤΙΣ ΑΡΜΟδΙΕΣ ΚΟΙΝΟβΟυΛΕυΤΙΚΕΣ ΕπΙΤΡΟπΕΣ, ΜΕ ΤΗ δΙΑδΙΚΑΣΙΑ ΤΟυ 
ΕπΕΙγΟΝΤΟΣ, ΤΟ πΟΛυΝΟΜΟΣχΕδΙΟ γΙΑ ΤΟ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ γ’ ΑξΙΟΛΟγΗΣΗΣ

ΕπΕΙγΟΝ υπΟΜΝΗΜΑ ΤΗΣ γΣΕΕ πΡΟΣ ΤΟυΣ βΟυΛΕυΤΕΣ γΙΑ ΤΟ δΙΚΑΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΑπΕΡγΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΤΟΕ γΙΑ ΤΟ πΟΛυΝΟΜΟΣχΕδΙΟ
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Αλλαγές επήλθαν στο νομοσχέδιο για την υποχρεωτική διαμεσο-
λάβηση μετά τη συνάντηση που είχε χθες ο υπουργός Δικαιοσύ-
νης, Σταύρος Κοντονής, με αντιπροσωπεία της Ολομέλειας των 
Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
μετά τη συνάντηση, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου 
Δικαιοσύνης, επήλθαν οι εξής τροποποιήσεις στο συγκεκριμένο 
νομοσχέδιο:
1) Μείωση αμοιβής του διαμεσολαβητή από τα 250 στα 170 
ευρώ.
2) Διαγραφή από το νομοσχέδιο της πρόβλεψης της υποχρεωτι-
κότητας στις εργατικές διάφορες.

3) Μείωση κατά πολύ του ύψους της προβλεπόμενης χρηματικής 
ποινής για τη περίπτωση μη προσέλευσης στη διαδικασία της δι-
αμεσολάβησης.
4) Εξαίρεση από την υποχρεωτικότητα διαφορών, όταν το ένα 
μέρος είναι το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή ΟΤΑ.
5) Ορισμός τόπου του δικαστηρίου κατάθεσης πρακτικού διαμε-
σολάβησης του αρμόδιου της διαφοράς κατά Κώδικα Πολιτικής 
Δικονομίας.
6) Επιλογή του τόπου διαμεσολάβησης από την ΚΕΔ, όταν δεν 
υπάρχει συμφωνία ως προς το πρόσωπο του διαμεσολαβητή 
από τα μέρη.

7) Εξαίρεση της κύριας παρέμβασης από την υποχρεωτικότητα.
8) Ρητή καταγραφή των τρόπων κλήτευσης σε διαμεσολάβηση.
9) Εξαίρεση υποχρεωτικότητας για όσους πολίτες πληρούν τα 
κριτήρια υπαγωγής στη νομική αρωγή / legal aid.
10) Δυνατότητα ίδρυσης εταιριών διαμεσολαβητών αποκλειστικά 
και μόνο ως προσωπικές.
11) Ένταξη στον κανόνα υποχρεωτικότητας και των απαιτήσεων 
δανειστών που είναι εξοπλισμένες με εμπράγματη ασφάλεια ή 
ειδικό προνόμιο.
12) Μεταφορά εσόδων από τις ποινές στο ΤΑΧΔΙΚ και όχι γενικά 
στο Δημόσιο.

Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος κινήθηκε σε υψηλότερα επίπε-
δα τον Δεκέμβριο σε σχέση με τον Νοέμβριο 2017, στις 101 (από 
98,4) μονάδες, επισημαίνει στην μηνιαία έκθεσή του για την πο-
ρεία της οικονομίας, το Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών 
Ερευνών. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι όπως σημειώνεται, ο δείκτης 
ενισχύεται μετά από δύο μήνες υποχώρησης και επιτυγχάνει την 
υψηλότερη επίδοση από τον Νοέμβριο του 2014. Συνολικά άλ-
λωστε, ο δείκτης κινήθηκε το 2017 σε επίπεδο υψηλότερο από 
το 2016 (96,2 μονάδες έναντι 91,8 μονάδων), εξέλιξη που είναι 
συνεπής και με τον θετικό ρυθμό ανάπτυξης στο έτος. Στους 
επιμέρους τομείς της οικονομίας, η σταθερότητα του δείκτη σε 
Κατασκευές και Υπηρεσίες και η πτώση του στο Λιανικό Εμπό-
ριο, αντισταθμίζεται από την άνοδο στη Βιομηχανία και την 
καταναλωτική εμπιστοσύνη. Η βελτίωση των προσδοκιών τον 
Δεκέμβριο αντανακλά τη σχετική άμβλυνση της αβεβαιότητας 
για την πορεία της οικονομίας και την ολοκλήρωση της τρίτης 
αξιολόγησης του τρέχοντος προγράμματος, χωρίς τις παρατε-

ταμένες διαδικασίες προηγούμενων αξιολογήσεων. Η βελτίωση 
των προσδοκιών στη βιομηχανία σχετίζεται με ενίσχυση των 
εξαγωγικών επιδόσεων, ενώ άνοδος της καταναλωτικής εμπι-
στοσύνης αντανακλά μικρότερη απαισιοδοξία για την πορεία 
της ανεργίας και την επίδρασή της στα νοικοκυριά. Η άνοδος 
του ελληνικού δείκτη εντάσσεται σε μια ισχυρή τάση συνολικής 
βελτίωσης κλίματος των προσδοκιών στο ευρωπαϊκό περιβάλ-
λον. όπου τόσο τα νοικοκυριά, όσο και οι επιχειρήσεις παρου-
σιάζουν ενισχυμένη αισιοδοξία, παράλληλα με την εμπέδωση 
ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης στις αντίστοιχες χώρες. Ο δείκτης 
στη χώρα μας, απέχει όμως ακόμη πολύ από τον ευρωπαϊκό 
μέσο όρο.
Αναλυτικότερα:
- στη Βιομηχανία, οι προβλέψεις για την παραγωγή τους 
προσεχείς μήνες ενισχύονται, όπως και οι εκτιμήσεις για τις 
παραγγελίες και τη ζήτηση, με το ισοζύγιο για τα αποθέματα 
να υποχωρεί να αποκλιμακώνεται υποδηλώνοντας σημαντική 

ρευστοποίηση.
- στις Κατασκευές, οι προβλέψεις για το πρόγραμμα εργασιών 
των επιχειρήσεων επιδεινώνονται, όμως αντισταθμίζονται από 
τις ανοδικές προβλέψεις για την απασχόληση
- στο Λιανικό Εμπόριο, οι εκτιμήσεις για τις τρέχουσες πωλήσεις 
επιδεινώνονται, αντίθετα από τις προβλέψεις για τη βραχυπρό-
θεσμη εξέλιξή τους, ενώ στις εκτιμήσεις για το ύψος των αποθε-
μάτων καταγράφεται διόγκωση στο σχετικό δείκτη.
- στις Υπηρεσίες, οι θετικές εκτιμήσεις για την τρέχουσα κατά-
σταση των επιχειρήσεων εξασθενούν, όπως και οι εκτιμήσεις 
για την τρέχουσα ζήτηση, αλλά και οι προβλέψεις για τη
βραχυπρόθεσμη εξέλιξή της
- στην Καταναλωτική Εμπιστοσύνη, καταγράφεται σημαντική 
βελτίωση του ισοζυγίου για τις προβλέψεις της ανεργίας και τις 
προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση της χώρας και ήπια 
βελτίωση στις προβλέψεις για την οικονομική κατάσταση του 
νοικοκυριού και την πρόθεση αποταμίευσης.

Την προσδοκία του να δει περισσότερους Αμερικανούς τουρίστες 
στην Ελλάδα, εκφράζει o πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα Τζέφρι 
Πάιατ, με αφορμή την κατάταξη της χώρας μας, από το Στέι Ντι-
πάρντμεντ, στις πιο ασφαλείς χώρες για ταξίδια. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, σε ανάρτησή του στον προσωπικό του 
λογαριασμό στο Twitter, o Τζέφρι Πάιατ αναφέρει: «Η Ελλάδα 
είναι στο καλύτερο επίπεδο του Συμβουλευτικού Ταξιδιωτικού 
Προγράμματος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ. Προσδοκώ να δω περισ-
σότερους Αμερικανούς τουρίστες στην Ελλάδα φέτος». Σημει-

ώνεται πως το νέο Συμβουλευτικό Ταξιδιωτικό Πρόγραμμα του 
Στέιτ Ντιπάρτμεντ κατατάσσει την Ελλάδα στο επίπεδο ένα, στην 
κατηγορία των χωρών που ενέχουν τον χαμηλότερο κίνδυνο για 
την ασφάλεια των Αμερικανών ταξιδιωτών. Το νέο αυτό ταξιδιω-
τικό πρόγραμμα των ΗΠΑ, που άρχισε σήμερα, αντικαθιστά τις 
καθιερωμένες προειδοποιήσεις ταξιδιών και τις έκτακτες ταξιδιω-
τικές ενημερώσεις, και σκοπό έχει να παρέχει στους Αμερικανούς 
ταξιδιώτες σαφείς, έγκαιρες και αξιόπιστες πληροφορίες για την 
κατάσταση ασφάλειας παγκοσμίως. Το Συμβουλευτικό Ταξιδιωτι-

κό Πρόγραμμα του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ κατατάσσει 
τις χώρες σε τέσσερα επίπεδα ασφάλειας, δίνοντας παράλληλα μια 
περιγραφή των κινδύνων και των τρόπων δράσης. Ειδικότερα, 
ανάλογα με τον κίνδυνο για την ασφάλεια των Αμερικανών ταξι-
διωτών, στο επίπεδο ένα κατατάσσονται χώρες για τις οποίες συ-
στήνονται οι κανονικές προφυλάξεις, στο δύο χώρες για τις οποίες 
συστήνεται αυξημένη προφύλαξη, στο τρίτο, χώρες για τις οποίες 
συστήνεται η επανεξέταση του ταξιδιού και στο τέταρτο, κράτη για 
τα οποία συστήνεται να μην ταξιδέψουν.

Σημαντική μείωση του επιτοκίου των εντόκων γραμματίου τρί-
μηνης διάρκειας του δημοσίου σημειώθηκε κατά τη δημοπρα-
σία που διενήργησε το υπουργείο Οικονομικών αποτυπώνο-
ντας την αποκλιμάκωση των αποδόσεων για τους ελληνικούς 
τίτλους και το θετικό κλίμα που έχει διαμορφωθεί στις αγορές. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα το επιτόκιο διαμορφώθη-

κε στο 0,99% έναντι 1,6% κατά την προηγούμενη δημοπρασία 
εντόκων αντίστοιχης διάρκειας που είχε πραγματοποιηθεί στις 
13 Δεκεμβρίου. Το ελληνικό δημόσιο άντλησε το ποσό των 812 
εκατομμυρίων ευρώ ενώ το ύψος των προσφορών ανήλθε σε 
2,153 δισ. ευρώ και υπερκάλυψε κατά 3,44 φορές το δημοπρα-
τούμενο ποσό. Επίσης η υπερκάλυψη υπερέβη σημαντικά την 

αντίστοχη κατά την προηγουμενη δημοπρασία (σε 1,87 φορές). 
Τα αποτελέσματα της δημοπρασίας κρίνονται ώς ένα ιδιαίτερα 
θετικό τεστ ενόψει της νέας εξόδου στις αγορές που προγραμ-
ματίζει η κυβέρνηση για το επόμενο διάστημα μετά την ολοκλή-
ρωση της τρίτης αξιολόγησης.

πΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΛΛΑγΕΣ ΣΤΟ ΝΟΜΟΣχΕδΙΟ γΙΑ ΤΗΝ υπΟχΡΕΩΤΙΚΗ δΙΑΜΕΣΟΛΑβΗΣΗ

ΕΝΙΣχυΣΗ ΚΑΤΕγΡΑψΕ ΤΟΝ δΕΚΕΜβΡΙΟ 2017 Ο δΕΙΚΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟυ ΚΛΙΜΑΤΟΣ πΟυ 
ΚΑΤΑΡΤΙζΕΙ ΤΟ ΙΟβΕ

πΑϊΑΤ: «πΡΟΣδΟΚΩ ΝΑ δΩ πΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟυΣ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟυΣ ΤΟυΡΙΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ φΕΤΟΣ»

ΕΝΤΟΚΑ ΜΕ ΕπΙΤΟΚΙΟ 0,99% ΕξΕδΩΣΕ ΤΟ δΗΜΟΣΙΟ - υπΕΡΚΑΛυφΘΗΚΕ ΚΑΤΑ 3,44 φΟΡΕΣ
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«Διαρκής πίεση χρειάζεται προς το τραπεζικό σύστημα για τη 
διασφάλιση συνθηκών ισότιμης πρόσβασης στη χρηματοδό-
τηση, αλλά χρειάζονται και ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία 
και προγράμματα, όπως ο θεσμός των μικροπιστώσεων, που 
ελπίζω ότι σύντομα θα μπορέσει να θεσμοθετηθεί, καθώς 
και αλλά, που η δημιουργία της αναπτυξιακής τράπεζας θα 
επιτρέψει τη διαμόρφωσή τους». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
αυτό υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Γιάννης 
Δραγασάκης, στην εκδήλωση της ΕΣΕΕ όπου παρουσιάστη-
κε η φετινή ετήσια έκθεση για το ελληνικό εμπόριο. Ανάλογα 
ισχύουν, όπως είπε ο ίδιος, και στο τομέα της ρύθμισης των 
δανείων, καθώς υπάρχουν πράγματι κάποιοι στρατηγικοί κα-
κοπληρωτές, που ενώ έχουν, δεν πληρώνουν - και υπάρχουν 
κι αυτοί που έχουν βγάλει τα χρήματα τους στο εξωτερικό. 
«Όμως, δεν μπορούν να μπαίνουν στην ίδια ζυγαριά οι μικρο-
μεσαίοι που δίνουν πραγματικό αγώνα επιβίωσης και έχουν 
να διαχειριστούν αντικειμενικές δυσχέρειες, με τους στρατη-
γικούς κακοπληρωτές που αποδεδειγμένα πλέον, όπως μπο-
ρούν να αποδείξουν οι τράπεζες, χρεοκοπούσαν τις επιχειρή-
σεις τους στο εσωτερικό και αποθησαύριζαν στο εξωτερικό. 
Δεν μπορεί ο κάθε οφειλέτης να αντιμετωπίζεται ως στρατη-
γικός κακοπληρωτής. Πρέπει να εξετάζονται οι πραγματικές 
δυνατότητες και να συνεκτιμάται η αλλαγή των συνθηκών. 
‘Αλλωστε, η Τράπεζα της Ελλάδος έχει πλήρη στοιχεία για τα 
χρήματα που φυγαδεύθηκαν στο εξωτερικό. Πρέπει επομέ-
νως, να συμβάλει και αυτή ώστε να εντοπιστούν και να υπο-
στούν τις συνέπειες οι πραγματικοί συνειδητοί κακοπληρωτές 
και να ξεχωρίσει η «ήρα από το στάρι», όπως λέει ο λαός μας». 
Ο Κ. Δραγασάκης σημείωσε ότι οι εξαιρετικά δυσμενείς επι-
πτώσεις της κρίσης στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα δεν 
ήταν τυχαίο γεγονός. Αντίθετα, αντανακλά λανθασμένες αντι-
λήψεις, προκαταλήψεις και μεροληπτικές πολιτικές, αλλά και 
μηχανισμούς που φέρνουν τη μικρή επιχειρηματικότητα σε 
δυσμενή θέση. Ακόμη, πρόσθεσε, υπάρχουν και λογικές που 

θεωρούν την καταστροφή της μικρής επιχειρηματικότητας ως 
προϋπόθεση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την 
έξοδο από την κρίση. «Αυτή η λογική βρίσκεται πίσω από την 
καταστροφή της μεσαίας τάξης και όχι η σημερινή κυβέρνηση, 
όπως υποκριτικά λένε οι πραγματικοί υπεύθυνοι» σημείωσε ο 
αντιπρόεδρος. Όπως είπε, στόχος της κυβέρνησης είναι η μι-
κρή δομή, από παράγοντας υστέρησης να μετασχηματιστεί σε 
καταλύτη προόδου. «Και το μέσο για να το πετύχουμε αυτό, 
δεν είναι η τεχνητή συντήρηση αντιοικονομικών και μη βιώ-
σιμων καταστάσεων, αλλά η προώθηση της συνεργασίας, της 
δικτύωσης και της διασύνδεσης. Και βέβαια η διαμόρφωση 
πολιτικών στήριξης πρωτοβουλιών, που υπηρετούν αυτήν 
ακριβώς τη κατεύθυνση». Ο κ. Δραγασάκης υπογράμμισε ότι 
η έξοδος στις αγορές και ο τερματισμός των μνημονίων είναι 
ένα ορατός στόχος, όμως η υπέρβαση της χρεοκοπίας και 
των συνεπειών της και η δημιουργία ενός νέου υποδείγμα-
τος ανάπτυξης, χωρίς τις παθογένειες του παρελθόντος, είναι 
ένα εγχείρημα μεγάλων απαιτήσεων, που απαιτεί συλλογική 
εγρήγορση, οργανωμένο σχέδιο και σαφείς στόχους. Απαιτεί 
την ενεργοποίηση της κοινωνίας, την ανάπτυξη του κοινω-
νικού διαλόγου, τη διαμόρφωση αξιόπιστων συλλογικών 
υποκείμενων, την οικοδόμηση προωθητικών συναινέσεων 
και κοινωνικών συμμαχιών στη βάση συγκεκριμένων στό-
χων. Ο ίδιος σημείωσε ότι τον τελευταίο καιρό γίνεται αισθητή 
μια ανάκαμψη της αγοράς. «Παρόλο που η χορήγηση του 
κοινωνικού μερίσματος και άλλες σχετικές δράσεις, είχαν τη 
συμβολή τους σε αυτή την ανάκαμψη, υπάρχουν μονιμότεροι 
παράγοντες που την συντηρούν και οι οποίοι αναμένεται να 
ενισχυθούν το επόμενο διάστημα. Αναλυτικά ανέφερε τους 
εξής:
 
- Τα τελευταία τρία χρόνια δημιουργούνται ετησίως 100 χιλιά-
δες θέσεις εργασίας, τάση που αναμένεται να συνεχιστεί και να 
ενισχυθεί.

- Ενδεικτική είναι και η πτωτική τάση των επιτοκίων των 
κρατικών ομολόγων που έχουν υποχωρήσει στα επίπεδα 
που βρισκόταν πολύ πριν από την κρίση, Αυτή η πτώση των 
επιτοκίων δεν έχει γίνει ακόμη αισθητή στη πραγματική οικο-
νομία. Είναι όμως θέμα χρόνου αυτό να συμβεί, τουλάχιστον 
ως ένα βαθμό αρχικά. Και αυτός είναι ένας επόμενος στόχος 
που πρέπει να επιδιωχθεί.
 
- Η μείωση των κόκκινων δανείων θα αυξήσει τις δυνατότητες 
χρηματοδότησης της οικονομίας. «Ώθηση στην οικονομία θα 
δώσει και η βελτίωση των εισοδημάτων. Παρόλο που κάποιοι 
θα ήθελαν τους μισθούς να είναι αιωνίως «παγωμένοι», αυτό 
με τη παρούσα κυβέρνηση δεν πρόκειται να συμβεί» όπως 
σημείωσε ο Γ. Δραγασάκης.
 
- Τέλος, το μεσοπρόθεσμο δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει 
ένα περιθώριο για στοχευμένες φορολογικές ελαφρύνσεις για 
τα επόμενα χρόνια.
«Η ανάκαμψη επομένως, έχει προοπτική και μπορεί και θα 
αποκτήσει μεγαλύτερο δυναμισμό. Όλα αυτά, και αρκετά 
άλλα, σημαίνουν σαφή βελτίωση των προοπτικών και η 
βελτίωση των προοπτικών, με τη σειρά της δημιουργεί τους 
όρους για την αντιμετώπιση των συσσωρευμένων προβλη-
μάτων». 
-Β. Κορκίδης. O πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης σημείω-
σε από την πλευρά του ότι οι μελλοντικές προοπτικές των Μμε 
επιχειρήσεων θα είναι ευνοϊκές, εφόσον υπάρχουν ορισμένες 
προϋποθέσεις. Για να μετατραπεί η εγχώρια επιχειρηματικό-
τητα σε ουσιαστικό πυλώνα ανάπτυξης και προώθησης της 
καινοτομίας, πρέπει να ικανοποιηθούν πάγια αιτήματα των 
εκπροσώπων της, για τη διαμόρφωση ενός περισσότερο φι-
λικού οικονομικού και θεσμικού περιβάλλοντος.

Αύξηση 20,8% σημείωσαν οι πωλήσεις των αυτοκινήτων στη 
χώρα το 2017, μετά και την άνοδο των πωλήσεων κατά 16,1% 
τον περασμένο Δεκέμβριο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στον αντί-
ποδα, οι πωλήσεις μοτοσικλετών παρουσίασαν πέρυσι μείωση 
κατά 28,2%, μετά και από την κάθετη πτώση τους κατά 61,9% 
τον Δεκέμβριο. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ, τον 
περασμένο Δεκέμβριο κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 8.833 
αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 
7.607 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του 2016, πα-
ρουσιάζοντας αύξηση 16,1% (μείωση 19,8% είχε παρουσιαστεί 
τον Δεκέμβριο 2016 σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015). 
Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν ανέρχονται σε 

5.905 έναντι 5.197 που κυκλοφόρησαν τον Δεκέμβριο 2016, 
παρουσιάζοντας αύξηση 13,6%. Την περίοδο Ιανουαρίου- 
Δεκεμβρίου 2017 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 155.693 
αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 
128.910 που κυκλοφόρησαν την αντίστοιχη περίοδο του 2016, 
παρουσιάζοντας αύξηση 20,8 % (αύξηση 11% είχε παρουσι-
αστεί το δωδεκάμηνο του 2016 σε σχέση με το αντίστοιχο του 
2015). Τα καινούργια αυτοκίνητα ανέρχονται σε 95.171 έναντι 
84.899 το 2016, παρουσιάζοντας αύξηση12,1%. Τον περα-
σμένο Δεκέμβριο κυκλοφόρησαν 2.563 νέες μοτοσικλέτες άνω 
των 50 cc (καινούργιες και μεταχειρισμένες εξωτερικού) έναντι 
6.719 τον αντίστοιχο μήνα του 2016, παρουσιάζοντας μείωση 

61,9% (αύξηση 101,7% είχε παρουσιαστεί τον Δεκέμβριο 2016 
σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2015). Οι καινούργιες 
μοτοσικλέτες ανέρχονται σε 2.472 έναντι 6.622 τον Δεκέμβριο 
2016, παρουσιάζοντας μείωση 62,7%. Στο σύνολο του 2017, 
κυκλοφόρησαν 31.664 νέες μοτοσικλέτες άνω των 50 cc έναντι 
44.105 που κυκλοφόρησαν το 2016, παρουσιάζοντας μείωση 
28,2% (αύξηση 20,5% είχε παρουσιαστεί το δωδεκάμηνο του 
2016 σε σχέση με το αντίστοιχο του 2015). Οι καινούργιες μοτο-
σικλέτες ανέρχονται σε 28.852 έναντι 41.486 που κυκλοφόρη-
σαν το 2016, παρουσιάζοντας μείωση 30,5%.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ γ. δΡΑγΑΣΑΚΗΣ ΣΕ ΕΚδΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΕΣΕΕ γΙΑ  χΡΗΜΑΤΟδΟΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΕΙδΙΚΑ χΡΗΜΑΤΟδΟΤΙΚΑ ΕΡγΑΛΕΙΑ ΚΑΙ πΡΟγΡΑΜΜΑΤΑ

ΕΛΣΤΑΤ: ΑυξΗΣΗ 20,8% ΣΗΜΕΙΩΣΑΝ ΟΙ πΩΛΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑυΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΣΤΗ χΩΡΑ ΤΟ 2017
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Στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) συγκροτείται 
Διεύθυνση Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, υπαγό-
μενη στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων, σύμφωνα με ρύθμιση 
του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο 
της τρίτης αξιολόγησης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Διεύθυνση 
Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα διαρθρώνεται ως εξής:
   α) Τμήμα Α’ - Τμήμα Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πο-
λιτικών Συντάξεων,
   β) Τμήμα Β’ - Τμήμα Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής 
Συντάξεων υπαλλήλων ΟΤΑ, Νομικών Προσώπων Δημοσίου 

Δικαίου και Ειδικών Κατηγοριών,
   γ) Τμήμα Γ’ - Τμήμα Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρα-
τιωτικών Συντάξεων,
   δ) Τμήμα Δ’ - Τμήμα Διενέργειας Μεταβολών και δειγματολη-
πτικών ελέγχων.
   Για τις ανάγκες αρχικής στελέχωσης της Διεύθυνσης Χορήγη-
σης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα, δημιουργούνται στον ΕΦΚΑ 
52 οργανικές θέσεις μόνιμου προσωπικού, ως εξής: 22 θέσεις 
κατηγορίας ΠΕ, κλάδου Δημοσιονομικών, επτά θέσεις κατηγο-
ρίας ΤΕ, κλάδου Δημοσιονομικών και 23 θέσεις κατηγορίας ΔΕ, 

κλάδου Δημοσιονομικών. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται υποχρε-
ωτικά από υπαλλήλους που υπηρετούν στη Γενική Διεύθυνση 
Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου Τομέα της Γενικής Γραμμα-
τείας Δημοσιονομικής Πολιτικής του υπουργείου Οικονομικών, 
οι οποίοι αποσπώνται ή μεταφέρονται. Σε κάθε περίπτωση, για 
τη λειτουργία της Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημόσιου 
Τομέα, πρέπει να καλυφθεί τουλάχιστον το ήμισυ των ανωτέρω 
θέσεων, μέχρι τις 30 Απριλίου 2018, ενώ το υπόλοιπο ήμισυ έως 
τις 30 Σεπτεμβρίου 2018.

Διευκρινίσεις για τις προϋποθέσεις που πρέπει να ισχύουν για τη 
μετατροπή αναπηρικής σύνταξης σε σύνταξη γήρατος, παρέχει 
απόφαση του υφυπουργού Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστάσι-
ου Πετρόπουλου, η οποία δημοσιεύθηκε στη Διαύγεια. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην απόφαση αναφέρεται ότι, με τις διατά-
ξεις του άρθρου 1 του Ν. 612/1977, όπως αυτές επεκτάθηκαν 
και ισχύουν (άρθρο 40 παρ. 8 του Ν. 1902/1990, άρθρο 16 παρ. 
3 του Ν. 2227/1994, άρθρο 2 παρ. 2 του Ν. 3075/2002, άρθρο 
5 παρ. 1 του Ν. 3232/2004, άρθρο 61 παρ. 4 του Ν. 3518/2006 
και άρθρο 37 παρ. 4 του Ν. 3996/2011), παρέχεται η δυνατό-
τητα συνταξιοδότησης, λόγω γήρατος, με ειδικές προνομιακές 
διατάξεις σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες-ασφαλισμένους των 
ασφαλιστικών Οργανισμών, αρμοδιότητας του υπουργείου Ερ-
γασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, ανεξαρτήτως ηλικίας, με 15 
έτη ασφάλισης ή εφόσον πρόκειται για ασφάλιση υπολογιζόμε-
νη από τον οικείο φορέα σε ημέρες, με 4.050 ημέρες ασφάλισης, 
εφόσον πάσχουν από συγκεκριμένης και οριζόμενης από τις 
παραπάνω διατάξεις μορφής αναπηρία. Το ποσό της σύνταξης 
καθορίζεται ίσο προς αυτό που αντιστοιχεί σε 10.500 ημέρες 

ή 35 έτη ασφάλισης. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι, κατόπιν 
σχετικών ερωτημάτων και αναφορών που υποβλήθηκαν στο 
υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης, σχετικά με τη διαφορετική και συχνά αντικρουό-
μενη εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 612/1977, όπως ισχύει, 
από φορείς που τώρα έχουν ενταχθεί στον Ενιαίο Φορέα Κοι-
νωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), ως προς το θέμα της δυνατότητας 
μετατροπής αναπηρικής σύνταξης σε γήρατος και προκειμένου 
να επιτευχθεί ομοιόμορφη και πιστή εφαρμογή των διατάξεων, 
στο πλαίσιο του ΕΦΚΑ, παρατίθενται οι παρακάτω επισημάνσεις 
και διευκρινίσεις: Σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα μετατροπής σύ-
νταξης αναπηρίας σε σύνταξη γήρατος με τις παραπάνω προ-
νομιακές διατάξεις, τονίζεται ότι δεν υπάγονται συνταξιούχοι 
που, κατά τη συνταξιοδότησή τους, λόγω αναπηρίας, δεν είχαν 
συμπληρώσει τον ελάχιστο χρόνο ασφάλισης για συνταξιοδό-
τηση με τον ν. 612/77 και δεν έπασχαν από τις συγκεκριμένες 
παθήσεις, αλλά απέκτησαν την πάθηση-αναπηρία μεταγενέστε-
ρα του χρόνου συνταξιοδότησης, λόγω αναπηρίας. Αντίθετα, 
για λόγους χρηστής διοίκησης, δικαίωμα μετατροπής έχουν 

συνταξιούχοι αναπηρίας με πάθηση υπαγόμενη στις διατάξεις 
του ν. 612/1977, εφόσον η συγκεκριμένη πάθηση υπήχθη 
μεταγενέστερα της αίτησής τους στις ειδικές αυτές διατάξεις, κα-
θώς και όσοι έπασχαν από παθήσεις εμπίπτουσες στον ν. 612/77 
κατά τη συνταξιοδότησή τους και οι οποίοι ενδεχομένως, λόγω 
άγνοιας, δεν αιτήθηκαν την υπαγωγή τους στις ανωτέρω σχε-
τικές διατάξεις. Ο χρόνος συνταξιοδότησης, λόγω αναπηρίας, 
μπορεί να συνυπολογιστεί μόνο για τη συμπλήρωση των κατ΄ 
ελάχιστον απαιτούμενων χρονικών προϋποθέσεων συνταξι-
οδότησης, λόγω γήρατος, που προβλέπονται από τις γενικές 
διατάξεις της νομοθεσίας, δηλαδή 4.500 ημέρες ασφάλισης ή 15 
έτη ασφάλισης και μόνο για τη λήψη πλήρους σύνταξης, λόγω 
γήρατος. Αντιθέτως, δεν μπορεί να συνυπολογιστεί για τη συ-
μπλήρωση χρονικών προϋποθέσεων που ορίζονται από ειδικές 
διατάξεις νόμων, μεταξύ άλλων, για τη συνταξιοδότηση, λόγω 
γήρατος, με τις προνομιακές διατάξεις του ν. 612/1977, όπως 
έχουν επεκταθεί και ισχύουν ή για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, 
λόγω γήρατος.

Την αναθεώρηση του πίνακα παθήσεων για τις οποίες η διάρ-
κεια αναπηρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον, 
υπογράφει ο υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Αναστά-
σιος Πετρόπουλος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, 

αποφασίστηκε η αναθεώρηση/αντικατάσταση του πίνακα 
παθήσεων για τις οποίες η διάρκεια αναπηρίας των ασφαλι-
σμένων καθορίζεται επ’ αόριστον της αριθμ. Φ.11321/οικ. 
31102/1870 (Β’ 2906/2013) ΥΑ, με νέο «Πίνακα Παθήσεων 

που χαρακτηρίζονται μη αναστρέψιμες και η διάρκεια αναπη-
ρίας των ασφαλισμένων καθορίζεται επ’ αόριστον». (Απόφα-
ση 29/12/2017 αρ.πρωτ: Φ.80000/οικ.2/1) 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός Ανά-
πτυξης Κρήτης (ΟΑΚ), την Πέμπτη, θα υπογραφεί η σύμβαση για 
την εκπόνηση της μελέτης οδικής ασφάλειας του ΒΟΑΚ που ανα-
τέθηκε με ανοικτό διαγωνισμό στην ένωση οικονομικών φορέων 
«Ωμέγα Σύμβουλοι Μηχανικοί Α.Τ.Ε» και «Εμβέλεια - Σύμβουλοι 
Γεωτεχνικοί Μηχανικοί Α.Ε». Αντικείμενο της σύμβασης είναι η 
εκπόνηση επί μέρους μελετών κατά τμήματα στον ΒΟΑΚ με ιεράρ-
χηση προτεραιοτήτων για τη λήψη άμεσων μέτρων βελτίωσης 

οδικής ασφάλειας, όπως διορθώσεις - συμπληρώσεις σήμανσης 
- ασφάλισης, αντιολισθηρά οδοστρώματα κυκλοφορίας, κλαδο-
κοπές, αναθεωρήσεων ορίων ταχύτητας κατά τμήματα, διορθώ-
σεων επικλίσεων οδοστρωμάτων απορροών ομβρίων υδάτων, 
αποκαταστάσεις ευστάθειας πρανών. Ο συνολικός χρόνος ολο-
κλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται συνολικά στους 
δώδεκα μήνες με τμηματική παράδοση των άμεσων μέτρων οδι-
κής ασφάλειας σε έξη μήνες. Οι εργασίες που θα προκύψουν από 

την εκπόνηση της μελέτης αυτής θα προταθούν για υλοποίηση με 
χρηματοδότηση μέσω του προγράμματος της οδικής ασφάλειας 
του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η σύμβαση θα υπογραφεί μεταξύ του διευ-
θύνοντος συμβούλου του ΟΑΚ Φώτη Καζάση και εκπροσώπων 
των αναδόχων, παρουσία και του περιφερειάρχη Κρήτης Σταύ-
ρου Αρναουτάκη.

ΣυΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟΝ ΕφΚΑ δΙΕυΘυΝΣΗ χΟΡΗγΗΣΗΣ ΣυΝΤΑξΕΩΝ δΗΜΟΣΙΟυ ΤΟΜΕΑ, 
υπΑγΟΜΕΝΗ ΣΤΗ γΕΝΙΚΗ δΙΕυΘυΝΣΗ ΣυΝΤΑξΕΩΝ

ΤΙ ΙΣχυΕΙ γΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΤΡΟπΗ ΑΝΑπΗΡΙΚΗΣ ΣυΝΤΑξΗΣ ΣΕ ΣυΝΤΑξΗ γΗΡΑΤΟΣ

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΟυ πΙΝΑΚΑ πΑΘΗΣΕΩΝ γΙΑ ΤΙΣ ΟπΟΙΕΣ Η δΙΑΡΚΕΙΑ ΑΝΑπΗΡΙΑΣ ΤΩΝ 
ΑΣφΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΚΑΘΟΡΙζΕΤΑΙ Επ’ ΑΟΡΙΣΤΟΝ

υπΟγΡΑφΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ  Η ΣυΜβΑΣΗ γΙΑ ΤΗΝ ΕΚπΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟδΙΚΗΣ ΑΣφΑΛΕΙΑΣ 
ΤΟυ βΟΡΕΙΟυ ΟδΙΚΟυ ΑξΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

13

Ένα σημαντικό έργο πολιτιστικού χαρακτήρα στο κέντρο της 
Αθήνας, προϋπολογισμού 14 εκατομμύριων ευρώ, προχωρά με 
χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής και αφορά στην απο-
κατάσταση και αξιοποίηση τριών ιστορικών κτιρίων του πρώην 
401 Στρατιωτικού Νοσοκομείου, ως χώρου εκδηλώσεων, εκθέ-
σεων μουσειακού υλικού, αρχείου και βιβλιοθήκης. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η προγραμματική σύμβαση υπογράφηκε από 
την Περιφέρεια, την Εκκλησία και το υπουργείο Πολιτισμού 
και Αθλητισμού για τα τρία κτίρια γνωστά ως «Στρατιωτικά 
Παραπήγματα» στην περιοχή του Λυκαβηττού (επί των οδών 
Δεινοκράτους και Ιατρίδου). Έχουν χαρακτηριστεί διατηρητέα, 

ως ιδιαίτερης περιβαλλοντικής και οικιστικής αξίας. Διαθέτουν 
σπάνια οικοδομική τεχνολογία και ρυθμολογικά στοιχεία - πο-
λυγωνική λιθοδομή, αξιόλογα διακοσμητικά στοιχεία στις όψεις 
τους και ξύλινη τετράριχτη στέγη με βυζαντινού τύπου κεραμί-
δια. Τα κτίρια αποτελούν χαρακτηριστικά δείγματα στρατιωτικής 
αρχιτεκτονικής του 19ου αιώνα και των αρχιτεκτονικών ρευ-
μάτων της εποχής. Από το 1882 μέχρι το 1897, τμήμα του συ-
γκροτήματος αξιοποιήθηκε για τη λειτουργία του «Στρατιωτικού 
Σχολείου Υπαξιωματικών» το οποίο ήταν εφάμιλλο και ισάξιο της 
Σχολής Ευελπίδων. Από το 1904 και μέχρι το 1971, το συγκρό-
τημα χρησιμοποιήθηκε από το «Α  ́ Στρατιωτικό Νοσοκομείο» 

(1904 - 1945), το οποίο στη συνέχεια μετονομάστηκε σε «401». 
Νοσηλεύτηκαν χιλιάδες ασθενείς και τραυματίες των Βαλκανι-
κών Πολέμων, του Μακεδονικού Μετώπου, της Μικρασιατικής 
Εκστρατείας, του Ελληνο-Ιταλικού και του Ελληνο-Γερμανικού 
πολέμου. Στόχος του έργου είναι η αποκατάσταση των εκτετα-
μένων βλαβών που παρουσιάζουν τα κτίσματα (καταρρεύσεις 
στεγών - τοίχων, διάβρωση πατωμάτων, σήψη ξύλινων στοιχεί-
ων, οξείδωση σιδηρών στοιχείων), η ενίσχυση των οργανισμών 
τους και η διαρρύθμιση των εσωτερικών χώρων προκειμένου 
να καταστούν λειτουργικά και να αξιοποιηθούν

Να κηρυχθούν από το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
ως διατηρητέες οι χρήσεις των κινηματογραφικών αιθουσών 
«Απόλλων» και «Αττικόν» του κτιρίου της οδού Σταδίου ανα-
μένεται να αποφασίσει το δημοτικό συμβούλιο της Αθήνας στην 
σημερινή  συνεδρίασή του. Τη σχετική πρόταση θα υποβάλλει ο 
δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, ώστε να ξεπεραστούν 
τα εμπόδια στην αποκατάσταση του εμβληματικού κτιρίου. 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Δήμος Αθηναίων είχε αναλάβει προ 
μηνών σχετική πρωτοβουλία για την αποκατάσταση του κτιρίου 
και την επαναλειτουργία των κινηματογράφων με χρηματοδό-
τηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το κτίριο καταστράφηκε 
από εμπρησμό το 2012 κατά τη διάρκεια επεισοδίων στο κέντρο 
της πρωτεύουσας. Ωστόσο, εξαιτίας της στάσης των ιδιοκτητών 
του κτιρίου, δεν υπήρξε θετική έκβαση σε αυτήν την πρωτοβου-

λία του δήμου. Σύμφωνα με τον κ. Καμίνη, η αποκατάσταση 
του κτιρίου και η επαναλειτουργία των κινηματογράφων θα 
«ξαναζωντάνευε» την οδό Σταδίου, που έχει υποστεί σημαντικό 
πλήγμα, ενώ θα συνέβαλε και στην αναβάθμιση του ιστορικού 
κέντρου της Αθήνας.

Στην περιβαλλοντική αποκατάσταση περιοχών που για χρόνια 
έχουν επιβαρυνθεί από την ταφή των απορριμμάτων, και είναι 
ανενεργές στη Χωματερή στη Φυλή, προχωρά ο Ενιαίος Δια-
βαθμιδικός Συνδέσμος Νομού Αττικής (ΕΔΣΝΑ). Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ στην κατεύθυνση αυτή, η Εκτελεστική Επιτροπή του 
ΕΔΣΝΑ ενέκρινε την μελέτη για τη δενδροφύτευση τμήματος της 

Μονάδας Ολοκληρωμένης Εγκατάστασης και Διαχείρισης Απο-
βλήτων (ΟΕΔΑ) Δυτ. Αττικής που περιλαμβάνει την ανάπλαση 
έκτασης 250 στρεμμάτων (στα κύτταρα της Β Φάσης που έχουν 
κλείσει), ενόψει του οριστικού κλεισίματος του ΧΥΤΑ Φυλής. Επι-
πλέον η μελέτη περιλαμβάνει την περιμετρική δενδροφύτευση 
σε μήκος 6.500 μέτρων, για λόγους οπτικής και ηχητικής απο-

μόνωσης καθώς και το απαραίτητο αρδευτικό δίκτυο. Συγκε-
κριμένα, θα φυτευτούν 10 δέντρα και 175 θάμνοι ανά στρέμμα, 
δηλαδή περίπου 2.500 δέντρα και 44.000 θάμνοι με δυνατότητα 
άρδευσής τους από την επεξεργασία των στραγγισμάτων, με 
προϋπολογισμό, βάση των τιμών του Υπουργείου Υποδομών 
και Μεταφορών, 2.253.357 ευρώ.

Εργασίες αποκατάστασης της γέφυρας που συνδέει την 6η προ-
βλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης με την επαρχιακή οδό 
Καλοχωρίου, προβλέπεται να πραγματοποιηθούν το επόμενο 
χρονικό διάστημα. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με υπη-
ρεσιακούς παράγοντες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 
από τη γέφυρα αυτή περνούν καθημερινά σχεδόν 1.000 νταλίκες 
με προορισμό τα Βαλκάνια. Όπως μάλιστα ανέφεραν οι ίδιοι πα-
ράγοντες, στη σημερινή συνεδρίαση της οικονομικής επιτροπής 
της Περιφέρειας, πρόκειται για σημείο άκρως επικίνδυνο, ενώ το 
πρόβλημα υφίσταται σχεδόν από το 2004. Το εν λόγω έργο απο-
τελεί τμήμα του έργου αποκατάστασης φθορών οδοστρωμάτων 
στις οδούς που χρησιμοποιούνται εναλλακτικά για τη διέλευση 
φορτηγών, λόγω της κατασκευής του ανισόπεδου κόμβου Κ16 

στην περιοχή του Καλοχωρίου. Η οικονομική επιτροπή ενέκρι-
νε τη διακήρυξη και τη συγκρότηση της επιτροπής διεξαγωγής 
δημοπρασίας για το έργο, ύψους 1,5 εκατ. ευρώ, ενώ σχετική 
έγκριση έδωσε πριν από έναν μήνα και το Περιφερειακό Συμ-
βούλιο. Εξάλλου, στο πλαίσιο του ίδιου έργου θα γίνουν εργα-
σίες επισκευής και συντήρησης στο οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας 
της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενώ μέσω των δρόμων 
που θα συντηρηθούν εξυπηρετούνται κρίσιμες αναπτυξιακές 
δομές της Κεντρικής Μακεδονίας, όπως η ΒΙΠΕ Καλοχωρίου και 
η Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης. Σε ό,τι αφορά τον κόμβο Κ16, 
οι υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας γνωστοποίησαν 
ότι συντάσσονται τεύχη δημοπράτησης για ένα μικρό τμήμα 
στο παράπλευρο οδικό δίκτυο που απομένει να υλοποιηθεί και 

καθυστέρησε ως προς τις απαλλοτριώσεις. Το εν λόγω έργο 
βρίσκεται σε φάση δημοπράτησης και το επόμενο χρονικό διά-
στημα θα τεθεί για έγκριση στην οικονομική επιτροπή. Από την 
πλευρά των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, ο περιφερειακός 
σύμβουλος της «Ριζοσπαστικής Αριστερής Ενότητας» Γιώργος 
Θεοδωρόπουλος, ανέφερε ότι η Περιφέρεια καλείται να πληρώ-
σει 1,5 εκατ. ευρώ για να συντηρήσει κάποια οδοστρώματα, γιατί 
δεν έχει ολοκληρωθεί ο Κ16, ενώ ο Δημήτρης Μούρνος από την 
παράταξη «Συμμετέχω» έθεσε ερωτήματα για το έργο του κόμ-
βου Κ16, επισημαίνοντας ότι σχετίζεται με τις αποκαταστάσεις 
των φθορών στο οδόστρωμα της περιοχής.

ΑπΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑξΙΟπΟΙΗΣΗ ΤΩΝ «ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ 
πΑΡΑπΗγΜΑΤΩΝ ΤΟυ 401» ΜΕ χΡΗΜΑΤΟδΟΤΗΣΗ ΤΗΣ πΕΡΙφΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣυζΗΤΗΣΗ ΣΤΟ δΗΜΟΤΙΚΟ ΣυΜβΟυΛΙΟ ΑΘΗΝΑΣ γΙΑ ΤΙΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟγΡΑφΙΚΕΣ ΑΙΘΟυΣΕΣ 
«ΑπΟΛΛΩΝ» ΚΑΙ «ΑΤΤΙΚΟΝ»

ΜΕΛΕΤΗ γΙΑ πΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑπΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 250 ΣΤΡΕΜΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ χΩΜΑΤΕΡΗ ΤΗΣ φυΛΗΣ

ΕΡγΑΣΙΕΣ ΑπΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ γΕφυΡΑΣ πΟυ ΣυΝδΕΕΙ ΤΗΝ 6Η πΡΟβΛΗΤΑ ΤΟυ ΛΙΜΑΝΙΟυ 
ΜΕ ΤΗΝ ΕπΑΡχΙΑΚΗ ΟδΟ ΚΑΛΟχΩΡΙΟυ
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Όπως είθισται να γίνεται κατά την πρώτη συνεδρίαση κάθε νέου 
έτους, το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο έκανε χτες, μέσω 
της προέδρου του, έναν απολογισμό της περσινής χρονιάς, 
παρουσία της Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδίας 
Κονιόρδου. Έτσι, σύμφωνα με τη γενική γραμματέα του ΥΠΠΟΑ 
και πρόεδρο του ΚΑΣ, Μαρία Ανδρεαδάκη - Βλαζάκη, το 2017 τα 
θέματα σε αριθμό ήταν περίπου όσα και πρόπερσι, με τα περισ-
σότερα να αφορούν παραχωρήσεις αρχαιολογικών χώρων και 
μνημείων για την πραγματοποίηση πολιτιστικών εκδηλώσεων, 
ενώ αρκετά ήταν αυτά που σχετίζονταν με μελέτες συντήρησης 
και ανάδειξης μνημείων, αρχαιολογικές εκθέσεις εντός και εκτός 
συνόρων, αλλά και με περιπτώσεις αναγκαστικών απαλλοτριώ-
σεων ή απευθείας εξαγοράς. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι συγκεκρι-
μένα, 1.091 ήταν τα θέματα που απασχόλησαν το ΚΑΣ το 2017, 
από τα οποία τα 212 αφορούσαν παραχωρήσεις αρχαιολογικών 
χώρων και μνημείων. Μάλιστα, όπως πληροφόρησε η κ. Βλαζά-
κη επίκειται ρύθμιση η οποία θα περιορίζει τον αριθμό των σχε-

τικών αιτημάτων που θα έρχονται στο ΚΑΣ, ώστε «το Συμβούλιο 
να έχει περισσότερο χρόνο για σοβαρότερα θέματα». Ως προς τα 
υπόλοιπα θέματα, τα 130 αφορούσαν άδειες κινηματογράφησης 
και φωτογράφισης και τα 121 μελέτες για τη συντήρηση, απο-
κατάσταση και ανάδειξη αρχαιολογικών χώρων και μνημείων, 
οι οποίες σχετίζονται με έργα ΕΣΠΑ, προγραμματικές συμβάσεις 
και άλλες περιπτώσεις. Τα 72 θέματα είχαν να κάνουν με δημόσια 
έργα, τα 59 με έρευνες πεδίου και συστηματικές ανασκαφές, τα 
55 με συγκρότηση επιτροπών για τον καθορισμό χρηματικής 
αξίας κατασχεθέντων, τα 50 με διοργάνωση εκθέσεων στην Ελ-
λάδα και στο εξωτερικό, τα 46 με άδειες χρήσεων απεικονίσεων 
αρχαιολογικού περιεχομένου σε ηλεκτρονικές εκδόσεις και τα 45 
με αναγκαστικές απαλλοτριώσεις ή απευθείας εξαγορές. Οι υπό-
λοιπες περιπτώσεις σχετίζονται, μεταξύ άλλων, με άδειες εγκατά-
στασης κεραιών κινητής - σταθερής τηλεφωνίας κοντά σε χώ-
ρους αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, χορήγηση αμοιβών, άδειες 
μελέτης, ψηφιοποίησης, μακροχρόνιους δανεισμούς αρχαίων, 

δωρεές κ.α. «Πήγαμε ομαλά, όπως και το 2016, με αντίστοιχα 
θέματα, τα οποία προχωρούν με κανονικούς ρυθμούς. Δίνεται 
αρκετός χρόνος σε κάθε περίπτωση, ξεκινάμε νωρίτερα από ό,τι 
στο παρελθόν για να μην φτάνουμε σε μεταμεσονύκτιες ώρες, 
παρότι υπήρξαν και θα υπάρξουν τέτοιες περιπτώσεις, αλλά να 
μην είναι τόσο συχνές. Υπάρχει μια πολύ καλή συνεργασία με 
όλους, μας απασχόλησαν θέματα δύσκολα και όλοι δίνουν τον 
καλύτερο εαυτό τους», δήλωσε, μεταξύ άλλων, η κ. Βλαζάκη, 
συμπληρώνοντας αργότερα στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Το κύρος του ΚΑΣ 
αντλείται από τη διαφάνεια των συνεδριάσεων και την πιστή 
και σταθερή στάση απέναντι στην τήρηση του αρχαιολογικού 
νόμου». Από τη μεριά της, η κ. Κονιόρδου, αφού ευχαρίστησε τα 
μέλη του ΚΑΣ για το σημαντικό έργο που επιτελούν, έκανε σαφές 
ότι θα πρέπει να υπάρξουν νέες εύλογες χρονικές προθεσμίες 
σχετικά με τα αιτήματα παραχωρήσεων (π.χ. στο Ηρώδειο), 
ώστε και το έργο του ΚΑΣ να διευκολύνεται και οι ενδιαφερόμενοι 
να προγραμματίζουν έγκαιρα τις υποχρεώσεις τους.

Για το ερευνητικό πρόγραμμα «Το λιμάνι της Κυλλήνης /
Γλαρέντζας» (2007-2017), μια επιστημονική συνεργασία της 
Εφορείας Εναλίων Αρχαιοτήτων (ΕΕΑ) και του Φινλανδικού 
Ινστιτούτου Αθηνών, που ολοκληρώθηκε φέτος, ενημερώνει 
με ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. 
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι το πρόγραμμα έχει ως κύριο στόχο, 
αφενός την τοπογραφική, αρχιτεκτονική και γεωφυσική έρευ-
να του λιμένα, για την μελέτη των καταλοίπων του λιμανιού 
των Σταυροφόρων (13ος-14ος αιώνας) και αφετέρου την 
υποβρύχια ανασκαφική έρευνα για τον ακριβή εντοπισμό του 
αρχαίου λιμανιού της Κυλλήνης. Σε ό,τι αφορά τη διεπιστημο-
νική προσέγγιση της μελέτης της λιμενικής ζώνης, ο στόχος της 
ενάλιας γεωαρχαιολογικής μελέτης είναι η παλαιογεωγραφική 
ανάπλαση του παράκτιου περιβάλλοντος και της ακτογραμ-
μής κατά την κλασσική αρχαιότητα και τον Μεσαίωνα, ενώ η 
υποβρύχια ανασκαφική έρευνα μελετά τη στρωματογραφία 

και την αποσαφήνιση ζητημάτων χρονολογικής συνάφειας 
των κατασκευών του μεσαιωνικού λιμένος της Γλαρέντζας 
και του αρχαίου λιμανιού της Κυλλήνης. «Με το πρόγραμμα 
του έτους 2017, που υλοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα από 
22 Αυγούστου έως 15 Σεπτεμβρίου, με την αρωγή και την 
χορηγία του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης και του Λιμενικού 
Ταμείου Κυλλήνης, ολοκληρώθηκε το δεκαετές εγκεκριμένο 
ερευνητικό πρόγραμμα συνεργασίας, κατά τη διάρκεια του 
οποίου συνεχίστηκε η υποβρύχια ανασκαφική έρευνα και η δι-
ενέργεια τρισδιάστατης τοπογραφικής και φωτογραμμετρικής 
αποτύπωσης σε κατασκευές του αρχαίου και του μεσαιωνικού 
λιμένα της Κυλλήνης» σημειώνει το ΥΠΠΟΑ. Οι θαλάσσιες γε-
ωφυσικές διασκοπήσεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία 
με το Εργαστήριο Θαλάσσιας Γεωλογίας και Φυσικής Ωκε-
ανογραφίας, του τμήματος Γεωλογίας του πανεπιστημίου 
Πατρών, υπό τη διεύθυνση του Δρ. Γ. Παπαθεοδώρου, ενώ 

υπεύθυνη της αρχαιοπεριβαλλοντικής μελέτης είναι η Δρ. Μ. 
Γεραγά. Οι γεωμορφολογικές έρευνες πραγματοποιούνται σε 
συνεργασία με το τμήμα Γεωλογίας του Mainz, με επικεφαλής 
τον Dr. Andreas Vött. Την διεύθυνση του προγράμματος έχει 
η ΕΕΑ, δια της προϊσταμένης της, Δρ. Αγγελικής Γ. Σίμωσι, με 
επιστημονικό υπεύθυνο πεδίου, τον καταδυόμενο αρχαιολόγο 
της ΕΕΑ, Διονύση Ευαγγελιστή, ενώ από πλευράς του Φιν-
λανδικού Ινστιτούτου Αθηνών, τον Δρ. Jari Pakkanen. Τέλος, 
όπως αναφέρει το ΥΠΠΟΑ, την Κυριακή, 10 Σεπτεμβρίου, δι-
ενεργήθηκε ξενάγηση του κοινού (Open Day) στον χώρο της 
έρευνας, ενώ το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στους φορείς και 
στους κατοίκους της περιοχής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων 
«Κυλλήνια 2017» και σε εκδήλωση που οργάνωσε ο Δήμος 
Ανδραβίδας-Κυλλήνης.

Προχωρά η αντιπλημμυρική θωράκιση του δήμου Θερμα-
ϊκού στη Θεσσαλονίκη, καθώς ξεπεράστηκαν τα τελευταία 
εμπόδια για την οριοθέτηση των επτά ρεμάτων σε Περαία 
και Αγία Τριάδα, τα οποία ευθύνονται για τις καταστροφικές 
πλημμύρες στις 6 και 7 Σεπτεμβρίου του 2016. Όπως δήλωσε 
ο δήμαρχος Θερμαϊκού, Γιάννης Μαυρομάτης, μιλώντας στο 
ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ - ΜΠΕ, «Πρακτορείο 104,9  
«ξεπεράστηκαν τα εμπόδια και πήραμε την έγκριση από το 
Συμβούλιο της Επικρατείας, προκειμένου να προχωρήσει 
στην υπογραφή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας η ορι-
οθέτηση των επτά ρεμάτων του δήμου Θερμαϊκού». ‘Όπως 
είπε ο κ.Μαυρομάτης «έχουμε έναν πλήρη φάκελο, την 

υδραυλική μελέτη και την οριοθέτηση των επτά ρεμάτων. 
Μια μελέτη, με προϋπολογισμό 7.200.000 ευρώ, ώστε να 
υποβληθεί μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2018 στη Διαχειριστική 
Αρχή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για να ενταχθεί 
το έργο στο ΕΣΠΑ». Σύμφωνα με τον δήμαρχο, υπάρχει η 
δέσμευση από τον περιφερειάρχη, Απόστολο Τζιτζικώστα, 
ότι θα χρηματοδοτηθεί το έργο, το οποίο «θα θωρακίσει 
αντιπλημμυρικά όλο τον δήμο Θερμαϊκού, καθώς αυτά τα 
ρέματα πνίγουν την περιοχή και με ψιλή βροχή». Ο φάκε-
λος αναμένεται να εγκριθεί εντός του τρέχοντος έτους και 
το 2019 εκτιμάται ότι θα προχωρήσει ο διαγωνισμός για την 
εγκατάσταση εργολάβου. Υπενθυμίζεται πως ο δήμος Θερ-

μαϊκού παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μέχρι τις 
7 Ιουνίου του 2018, μετά τη σφοδρή κακοκαιρία που έπληξε 
την περιοχή τον Σεπτέμβριο του 2016 και οδήγησε σε εκτε-
ταμένες καταστροφές. Αρχικά είχαν δοθεί παρατάσεις της 
κατάστασης έκτακτης ανάγκης για έξι μήνες και ακολούθως 
για άλλους τρεις μήνες, ωστόσο σε συνδυασμό με τον βαρύ 
περασμένο χειμώνα, με καταρρακτώδεις βροχές και έντονες 
χιονοπτώσεις, αλλά και εξαιτίας της μεγάλης έκτασης του δή-
μου, το έργο διαχείρισης των συνεπειών των καταστροφών 
κατέστη ιδιαίτερα δύσκολο και χρονοβόρο.

ΤΑ πΕπΡΑγΜΕΝΑ ΤΟυ ΚΑΣ γΙΑ ΤΟ 2017

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΤΟ δΕΚΑΕΤΕΣ ΕΡΕυΝΗΤΙΚΟ πΡΟγΡΑΜΜΑ «ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΗΣ ΚυΛΛΗΝΗΣ /
γΛΑΡΕΝΤζΑΣ» (2007-2017)

ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ  ΕπΤΑ ΡΕΜΑΤΩΝ ΤΟυ δΗΜΟυ ΘΕΡΜΑϊΚΟυ 
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Σε άρθρο του κ. Ν.Ροδόπουλου, Προέδρου της Ελληνικής Εται-
ρείας Logistics και Προέδρου ΔΣ της OnLine Data που δημοσιεύει 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλυτικά σημειώνεται:
Είναι αυστηρός, πρέπει να εφαρμοστεί στο σύνολο των επιχει-
ρήσεων και προβλέπει αυξημένα πρόστιμα. Πρόκειται για τον 
Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2016/679 (General Data Protection 
Regulation, GDPR) o οποίος τίθεται σε υποχρεωτική εφαρμογή 
για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 25.05.2018, 
διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, χωρίς την ανάγκη 
ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταργώντας την όποια υφι-
στάμενη.
Τι είναι ο GDPR και σε τι μας υποχρεώνει;
Πρόκειται για το νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών 
δεδομένων ο οποίος αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των 
επιχειρήσεων, ενώ το μέγεθος των προβλεπόμενων προστίμων 
τον τοποθετεί πολύ υψηλά στην ατζέντα των διοικήσεων των 
εταιρειών.
Με βάση τον GDPR οι επιχειρήσεις και οργανισμοί θα πρέπει:
1. Να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών 
δεδομένων, δηλαδή να τα συλλέγουν για συγκεκριμένο νόμιμο 
σκοπό και μόνο όσα εξ? αυτών είναι απαραίτητα.
2. Να μην τα υποβάλουν σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρόπο 
ασύμβατο.
3. Να τα αποθηκεύουν για το μικρότερο δυνατό χρονικό διάστη-
μα, λαμβάνοντας πάντα την ελεύθερη και σαφή συγκατάθεση 
των φυσικών προσώπων.
4. Να τα μεταφέρουν σε χώρες εκτός ΕΕ μόνον υπό συγκεκριμέ-
νες προϋποθέσεις.

5. Να αναπτύξουν ηλεκτρονικά εργαλεία για την έγκαιρη και 
δωρεάν ανταπόκριση σε αιτήματα για: ανάκληση της συγκα-
τάθεσης, πρόσβαση στα δεδομένα, διόρθωση και διαγραφή 
των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, παράδοση των 
δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, μεταφορά των δεδομένων 
σε άλλο φορέα.
6. Να γνωστοποιούν εγκαίρως στα φυσικά πρόσωπα τα δικαι-
ώματά τους εξασφαλίζοντας την ασφάλεια των προσωπικών 
δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους.
7. Να τηρούν σε αρχείο και να γνωστοποιούν κάθε παραβίαση 
των δεδομένων εντός 72 ωρών στην Αρχή Προστασίας Δεδομέ-
νων Προσωπικού Χαρακτήρα αλλά και στα φυσικά πρόσωπα με 
απευθείας ενημέρωση ή δημόσια ανακοίνωση.
8. Να αποδεικνύουν ότι τηρούν όλες τις απαιτήσεις του Κανονι-
σμού.
Τα ερωτηματικά που προκύπτουν είναι αρκετά. Για παράδειγμα 
ποια θα πρέπει να είναι τα δεδομένα που μπορούν να συλλέξουν 
οι επιχειρήσεις, ποιοι εμπλέκονται, με ποια εργαλεία και με ποιες 
διαδικασίες θα επιτρέπεται να γίνεται η επεξεργασία αυτή; Πως 
θα προκύπτουν οι συγκαταθέσεις για τη χρήση τους; Πόσο τα-
κτικός πρέπει να είναι ο έλεγχος για την κάλυψη των απαιτήσεων 
του κανονισμού σε κάθε στάδιο επεξεργασίας των δεδομένων;
Γίνεται σαφές πως η εφαρμογή του νέου κανονισμού πρέπει 
να αντιμετωπιστεί με συνέπεια και σοβαρότητα. Η υλοποίηση 
ενός τέτοιου έργου απαιτεί την ύπαρξη ομάδας εργασίας που 
θα οργανώσει άμεσα τη διαδικασία, υποστηρίζοντας και καθο-
δηγώντας την υλοποίηση μέσα από μία ολιστική συμμόρφωση 
και με τη δημιουργία αρχείου ενεργειών επεξεργασίας. Θα πρέπει 

επίσης να αξιολογεί τις επιπτώσεις προστασίας δεδομένων εντο-
πίζοντας άμεσα όλους τους πιθανούς κινδύνους (Privacy Impact 
Assessment). Είναι δε ουσιώδες να αναπτύξει πολιτικές και δια-
δικασίες προστασίας προσωπικών δεδομένων, σε ένα πλήρες 
Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικών Δεδομένων. Τέλος, θα πρέπει 
να εφαρμόζει επιθεωρήσεις ετοιμότητας (Compliance Audit) ως 
προς το νέο κανονισμό. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί θα πρέ-
πει να υπάρξει πιστοποίηση και επαλήθευση της συμμόρφωσης 
με βάση τα διεθνή πρότυπα που έχουν οριστεί.
Η τροποποίηση των υφιστάμενων μηχανογραφικών υποδομών 
είναι αναμενόμενη, ενώ οι εταιρείες θα πρέπει μέσα στον 5μηνο 
ορίζοντα που έχουμε μπροστά μας να προχωρήσουν στην 
ψηφιοποίηση των διαδικασιών τους με συστήματα ψηφιακής 
διαχείρισης εγγράφων, κρυπτογράφησης των δεδομένων τους, 
ασφαλείας δικτύου και διαδικτύου κοκ.
Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η εφαρμογή του GDPR θα 
αποτελεί προαπαιτούμενο για τη συναλλαγή εντός ΕΕ, ενώ σε 
περίπτωση παράβασης προβλέπονται σημαντικά αυξημένα 
πρόστιμα, που μπορεί να φτάσουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ 
ή το 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών.
Μας αφορά όλους
Ο GDPR αφορά όλες τις ιδιωτικές και δημόσιες επιχειρήσεις, κα-
θώς και τις κρατικές αρχές που με οποιονδήποτε τρόπο συγκε-
ντρώνουν και διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτή-
ρα. Τι σημαίνει αυτό; Ότι o νέος κανονισμός πρακτικά αφορά όλες 
τις επιχειρήσεις, εντός και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα 
δεδομένα αφορούν Ευρωπαίους πολίτες.

Η Hyundai ανακοίνωσε ότι το μοντέλο της NEXO, θα αποτελέσει 
την τεχνολογική ναυαρχίδα του αναπτυσσόμενου στόλου οικο-
λογικών οχημάτων, μέσα στην προσπάθειά της να επιταχύνει τη 
δημιουργία οχημάτων χαμηλών εκπομπών ρύπων. Σύμφωνα 
με τον προγραμματισμό η εταιρεία θα βγάλει στην κυκλοφορία 
18 φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα έως το 2025. Σύμφωνα με 

το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταξύ των συστημάτων υποβοήθησης του οδη-
γού είναι το σύστημα παρακολούθησης προβολής «τυφλών» 
σημείων για το οποίο η Hyundai έχει δώσει μεγάλη βαρύτητα, 
ενώ διαθέτει και μια σειρά άλλων συστημάτων όπως η βοήθεια 
διατήρησης της λωρίδας κρατώντας το αυτοκίνητο στο κέντρο 
της και το σύστημα βοήθειας οδήγησης οδικής κυκλοφορίας 

το οποίο χρησιμοποιεί αισθητήρες και δεδομένα χάρτη για την 
ασφαλή λειτουργία και την αυτόματη ρύθμιση της ταχύτητας.
Το NEXO είναι το δεύτερο υδρογονοκίνητο όχημα της δεύτερης 
γενιάς της εταιρείας, μετά τη βελτίωση του ix35 FCEV και έχει αυ-
τονομία 500 χιλιομέτρων.

Την εξαγορά της επιχειρησιακής γραμμής λογισμικού ACE ERP 
από την εταιρεία ACE Hellas AE ανακοίνωσε η Uni Systems, μέ-
λος του Ομίλου Quest. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, στόχος 
της εξαγοράς είναι η περαιτέρω επέκταση της Uni Systems στον 
τομέα Δημοσίου και στον κατασκευαστικό κλάδο της ελληνικής 
αγοράς. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ως ολοκληρωμένο σύστημα 
διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και πελατειακών σχέσεων 
με κοστοκεντρική προσέγγιση, το ACE ERP κατέχει ηγετική θέση 
μεταξύ των λογισμικών οργάνωσης, διαχείρισης και παρακο-
λούθησης τεχνικών έργων στην Ελλάδα και αποτελεί εξειδικευ-
μένη πλατφόρμα που απευθύνεται σε δημόσιες υπηρεσίες και 

οργανισμούς που σχεδιάζουν και εκτελούν έργα καθώς και σε 
τεχνικές εταιρίες, εργολήπτες και μελετητές δημοσίων έργων 
ανεξαρτήτως μεγέθους.
Η επιχειρησιακή γραμμή του ACE ERP περιλαμβάνει την ολοκλη-
ρωμένη λύση για τη διαχείριση και παρακολούθηση δημοσίων 
έργων ACE ERPeCM και το ACE ERPPM που αφορά σε ολοκλη-
ρωμένη λύση για την οργάνωση και διαχείριση τεχνικών έργων 
και εταιρειών, η δε πλατφόρμα περιλαμβάνει εύρος υποσυστη-
μάτων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ζωής των τεχνικών έρ-
γων, ενδεικτικά αναφέρονται: μελέτη, κοστολόγηση, κατασκευή, 
ΣΑΥ-ΦΑΥ, επιμετρήσεις, οικονομική διαχείριση και παρακολού-

θηση δημοσίων έργων.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το προϊόν λογισμικού που 
εντάχθηκε στο ήδη ευρύ χαρτοφυλάκιο των λύσεων της Uni 
Systems, διαθέτει την ίδια προϊοντική φιλοσοφία με τα υφιστά-
μενα και ως εκ τούτου διασφαλίζεται η μεταξύ τους αλληλεπί-
δραση, ειδικά στο περιβάλλον λύσεων που απευθύνονται στο 
Δημόσιο τομέα. Σημειώνεται ότι στη Uni Systems εντάχθηκε το 
σύνολο της επιχειρησιακής γραμμής του προϊόντος, διασφαλίζο-
ντας την απρόσκοπτη και ολοκληρωμένη εμπορική και τεχνική 
ανάγκη ανάπτυξης και υποστήριξής του.

ΑΡΘΡΟ-BusiNess: “ΕΡχΕΤΑΙ Ο ΕυΡΩπΑϊΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ πΡΟΣΤΑΣΙΑΣ πΡΟΣΩπΙΚΩΝ 
δΕδΟΜΕΝΩΝ GdPR”

Η hyuNdai ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ υδΡΟγΟΝΟΚΙΝΗΤΟ ΟχΗΜΑ

Η uNi systems ΕξΑγΟΡΑΣΕ ΤΗΝ πΛΑΤφΟΡΜΑ ΛΟγΙΣΜΙΚΟυ ace eRP ΑπΟ ΤΗΝ ace hellas
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Από μερικές ώρες έως μερικούς μήνες μπορεί να διαρκέσει σε 
κάποιες περιπτώσεις η διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος από 
κάποια φυσική καταστροφή λόγω σεισμού, πλημμύρας ή γεω-
μαγνητικής καταιγίδας. Συνήθως η διακοπή του ρεύματος δι-
αρκεί από μία έως τέσσερις μέρες, ενώ οι συχνότερες διακοπές 
συμβαίνουν σε περίπτωση πλημμύρας.
   Αυτό αναφέρει μια νέα μελέτη του Κοινού Κέντρου Ερευνών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Joint Research Center-JRC) με τίτ-
λο «Η αποκατάσταση του ηλεκτρικού δικτύου μετά από τις 
επιπτώσεις των φυσικών καταστροφών», με επικεφαλής δύο 
έλληνες ερευνητές, τους Γεώργιο-Μάριο Καραγιάννη και Στα-
μάτη Χονδρογιάννη.
   Οι ερευνητές μελέτησαν την επίπτωση που είχαν στο ηλεκτρι-
κό δίκτυο ευρωπαϊκών χωρών 16 σεισμοί, 20 πλημμύρες και 
15 γεωμαγνητικές καταιγίδες λόγω έντονης δραστηριότητας 
του Ήλιου. Όπως επισημαίνουν, οι φυσικές καταστροφές 
μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά το ηλεκτρικό δίκτυο στις 
πληγείσες περιοχές και η διακοπή του ρεύματος μπορεί να 
έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση ατυχημάτων, τη διακοπή 
της οικονομικής δραστηριότητας και την παρεμπόδιση των 
προσπαθειών διάσωσης και αποκατάστασης των υποδομών, 
εωσότου επανέλθει ο ηλεκτρισμός.
   Σύμφωνα με τη μελέτη, τα διαφορετικά φυσικά φαινόμενα 
επηρεάζουν με διαφορετικό τρόπο το ηλεκτρικό δίκτυο. Αλλά 
σε κάθε περίπτωση, όσο πιο δύσκολη είναι η πρόσβαση στις 

πληγείσες περιοχές, π.χ. λόγω κατολισθήσεων, πλημμυρικών 
φαινομένων ή κυκλοφοριακής κίνησης στους δρόμους, τόσο 
θα καθυστερήσει η αποκατάσταση των ηλεκτρικών βλαβών.
   Ο χρόνος πλήρους αποκατάστασης εξαρτάται σημαντικά 
τόσο από τον αριθμό των αναγκαίων επισκευών, όσο και από 
τη δυνατότητα ταχείας πρόσβασης στην πληγείσα περιοχή.
   Ειδικότερα για τους σεισμούς τονίζεται ότι συνιστούν μεγα-
λύτερη απειλή στις μεσογειακές χώρες όπως η Ελλάδα, καθώς 
και στις βαλτικές. Μπορούν να προκαλέσουν ζημιές ακόμη και 
σε βαρύ ηλεκτρικό εξοπλισμό, ενώ αν συνοδεύονται από ρευ-
στοποίηση και υποχώρηση του εδάφους, τότε είναι δυνατό να 
αποβούν πολύ καταστροφικοί για το δίκτυο του ηλεκτρισμού. 
Στις περισσότερες περιπτώσεις, σύμφωνα με τη μελέτη, χρειά-
ζονται μία έως τέσσερις μέρες για την αποκατάσταση του δι-
κτύου μετά από σεισμό, αν και σε σπανιότερα περιστατικά είναι 
πιθανό να χρειασθούν ακόμη και μήνες.
   Συχνότερο πρόβλημα σε όλη την Ευρώπη αποτελούν οι 
πλημμύρες, καθώς τα νερά και οι κατολισθήσεις που προκα-
λούνται από αυτά, μπορούν να υποσκάψουν τα θεμέλια των 
στύλων του ηλεκτρικού δικτύου και να τους ρίξουν. Επιπλέον, 
η επαφή του ηλεκτρικού εξοπλισμού με το νερό μπορεί να 
προκαλέσει ακόμη και εκρήξεις, ενώ η υγρασία και η σκόνη 
που διεισδύουν στα πλημμυρισμένα ηλεκτρικά μηχανήματα, 
απαιτούν χρονοβόρες διαδικασίες για τον καθαρισμό τους.
   Ενώ όμως οι σεισμοί γίνονται απροειδοποίητα, στις πλημμύ-

ρες υπάρχει συχνά η δυνατότητα έγκαιρης προειδοποίησης για 
να μετριασθούν οι επιπτώσεις στο ηλεκτρικό δίκτυο. Για πα-
ράδειγμα, οι εταιρείες ηλεκτρισμού μπορεί να προλάβουν να 
κλείσουν τις εγκαταστάσεις τους στις ζώνες υψηλού κινδύνου, 
ελαχιστοποιώντας έτσι τις βλάβες. Μετά από μια πλημμύρα, 
το ρεύμα επανέρχεται συνήθως μετά από 24 ώρες έως τρεις 
εβδομάδες.
   Αντίθετα με τους σεισμούς και τις πλημμύρες, οι -σχετικά υπο-
τιμημένες έως τώρα- γεωμαγνητικές καταιγίδες μπορούν να 
επηρεάσουν όχι μόνο το τοπικό αλλά όλο το ηλεκτρικό δίκτυο. 
Ο χρόνος προειδοποίησης συνήθως είναι πολύ λίγος, ενώ ο 
χρόνος αποκατάστασης των ζημιών ποικίλει από μερικές ώρες 
έως αρκετούς μήνες.
   Η έρευνα τονίζει ότι ο ηλεκτρισμός αποτελεί τη «ραχοκο-
καλιά» της ευρωπαϊκής -και κάθε άλλης- κοινωνίας, γι’ αυτό 
είναι σημαντικό οι επιπτώσεις μιας φυσικής καταστροφής στην 
παροχή ηλεκτρικού ρεύματος να τίθενται γρήγορα από έλεγχο. 
Μεταξύ άλλων, οι ερευνητές προτείνουν το ηλεκτρικό δίκτυο 
να σχεδιάζεται έτσι ώστε μπορεί να συνεχίσει να λειτουργεί 
ακόμη κι αν καταστραφούν ζωτικές υποδομές του.
Σύνδεσμος για την επιστημονική δημοσίευση:
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/
JRC108842/jrc108842kjna28844enn.pdf

Αυξημένο είναι το ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό και οι νεοφυείς επιχειρήσεις 
γίνονται πλέον οι καλύτεροι σύμμαχοι για αυτό τον μετασχη-
ματισμό. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό προκύπτει από το 
τελευταίο ενημερωτικό δελτίο του Found.ation, σε συνερ-
γασία με το EIT Digital (τμήμα του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 
Καινοτομίας και Τεχνολογίας) με τίτλο Digital Transformation 
in Greece (στην αγγλική γλώσσα). Σκοπός του ενημερωτικού 
δελτίου είναι να ερευνήσει την έννοια του ψηφιακού μετασχη-
ματισμού και να σκιαγραφήσει την κατάσταση που επικρατεί 
στην Ελλάδα, τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. 
Αναλύονται θέματα όπως: τι είναι ο ψηφιακός μετασχηματι-
σμός, πώς βοηθά τις επιχειρήσεις και ποιες είναι οι συνηθέστε-
ρες πρακτικές που ακολουθούνται, πού βρίσκεται η Ελλάδα, 
σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, σε επίπεδο ψηφιακής 
ετοιμότητας και βασικών προαπαιτούμενων για τον ψηφιακό 
μετασχηματισμό και προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθεί 
η ψηφιακή στρατηγική. Επίσης, παρουσιάζονται τρία παρα-
δείγματα καλών πρακτικών, τα δύο από μεγάλες επιχειρήσεις 
(Eurobank, OTE/Cosmote) και ένα σε επίπεδο τοπικής αυτο-

διοίκησης (Δήμος Αθήνας). Μερικά από τα σημαντικότερα 
σημεία:
Έχοντας σχεδιάσει σχετικά πρόσφατα την Εθνική Ψηφιακή 
Στρατηγική της, η Ελλάδα βρίσκεται σημαντικά πίσω από 
άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε εθνικό επίπεδο. Ωστόσο, καθώς 
αναπτύσσονται δίκτυα νέας γενιάς και η χώρα διατηρεί καλό 
επίπεδο τεχνολογικού ταλέντου, μπορούμε να κοιτάζουμε το 
μέλλον με αισιοδοξία.
Στον δημόσιο τομέα και την τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει ση-
μειωθεί μεγάλη πρόοδος, τόσο λόγω έλλειψης πόρων, όσο και 
εξαιτίας της απουσίας μιας ολοκληρωμένης εθνικής ψηφιακής 
στρατηγικής. Σημαντική πρόοδος αναμένεται να σημειωθεί 
μέσα στα επόμενα δύο χρόνια σε εθνικό επίπεδο, ενώ ολοένα 
και περισσότεροι Δήμοι της χώρας παίρνουν πρωτοβουλίες 
ανάπτυξης ψηφιακών υπηρεσιών για τους πολίτες τους.
Στον ιδιωτικό τομέα, παρατηρείται αυξημένο ενδιαφέρον των 
επιχειρήσεων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό. Ιδιαίτερα 
οι μεγάλοι οργανισμοί, αναγνωρίζουν την ανάγκη του μετα-
σχηματισμού, εντάσσουν στην εταιρική στρατηγική τους πρα-
κτικές digital transformation και δημιουργούν εξειδικευμένες 

θέσεις εργασίας.
Μερικές από τις πιο αποτελεσματικές πρακτικές ψηφιακού 
μετασχηματισμού είναι η διοργάνωση διαγωνισμών καινο-
τομίας, η συνεργασία με εταιρείες startup, η επιμόρφωση 
στελεχών, καθώς και ο ανασχεδιασμός των προσφερόμενων 
προϊόντων και υπηρεσιών της επιχείρησης με επίκεντρο την 
εμπειρία του πελάτη.
«Σε αυτό το μεταβαλλόμενο παγκόσμιο τοπίο και υπό την 
τεράστια πίεση που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές εταιρείες τα 
τελευταία χρόνια, η ανάγκη αλλαγής είναι σχεδόν υποχρεωτι-
κή. Οι startups γίνονται πλέον οι καλύτεροι σύμμαχοι για τον 
μετασχηματισμό των εταιρειών, τόσο ως παράδειγμα βέλτι-
στων πρακτικών και μεθοδολογιών, όσο και ως συνεργάτες. Οι 
startups είναι τα νέα εργαστήρια έρευνας και ανάπτυξης. Τώρα 
είναι η κατάλληλη εποχή, καθώς οι ευκαιρίες και τα κατάλληλα 
συστατικά βρίσκονται ήδη εδώ: εμπειρία, υποδομή, ταλέντο» 
γράφει στον πρόλογο ο Φίλιππος Ζακόπουλος, partner του 
Found.ation.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟυ JRc: ΣΕΙΣΜΟΙ, πΛΗΜΜυΡΕΣ ΚΑΙ γΕΩΜΑγΝΗΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΙγΙδΕΣ 
ΜπΟΡΟυΝ ΝΑ ΚΟψΟυΝ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕυΜΑ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ γΙΑ ΜΗΝΕΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ πΡΟΟδΟΣ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΗΜΕΙΩΘΕΙ ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΕπΟΜΕΝΑ δυΟ χΡΟΝΙΑ, ΣΕ 
ΕΘΝΙΚΟ ΕπΙπΕδΟ, ΣΤΟΝ ψΗφΙΑΚΟ ΜΕΤΑΣχΗΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΑΣ 
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Για δεύτερο κατά σειρά χρόνο θα συνεχισθεί η σύγχυση 
σε ό,τι αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές των ελεύθερων 
επαγγελματιών, οι οποίες φέτος θα υπολογισθούν -σύμ-
φωνα με τις τελευταίες πληροφορίες- με βάση το 85% του 
ακαθαρίστου εισοδήματος που δήλωσαν για το 2016 και 
όχι με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα τους. Η ανα-
τροπή αυτή θα οδηγήσει φέτος σε κλιμακωτή αύξηση των 
εισφορών για όσους δήλωσαν το 2016 καθαρό εισόδημα 
ακόμα και 8% χαμηλότερο σε σχέση με το 2015.
Την ίδια στιγμή, κατά την οποία, θα αλλάξει από φέτος η 
βάση υπολογισμού, συνεχίζουν να ισχύουν διαφορετικά 
ποσοστά εισφορών  ανά κατηγορία ασφαλισμένων, ανά-
λογα με το επάγγελμά τους, το εισόδημα τους, το χρόνο 
ασφάλισης τους, τον τύπο της εργασιακής σύμβασης,  το 
πλήθος των εργοδοτών τους, αλλά ακόμα και τις σπουδές 
τους.
Για παράδειγμα, σε ό,τι αφορά το ύψος των εισφορών,  
οι αυταπασχολούμενοι μηχανικοί, δικηγόροι και γιατροί 
(ασφαλισμένοι στο τέως ΕΤΑΑ)  με πάνω από 5 έτη ασφά-
λισης έχουν κλιμακωτές εκπτώσεις έως 50% σε όλες τις 
εισφορές τους, εφόσον έχουν εισόδημα από 7.032 έως 
57.000 ευρώ.
Ωστόσο δεν ισχύουν οι εκπτώσεις αυτές για τους αυταπα-
σχολούμενους με πάνω από 5 έτη ασφάλισης που έχουν 
πτυχίο ΑΕΙ, αλλά δεν ασκούν τα παραπάνω επαγγέλματα.
Ο  χάρτης των ασφαλιστικών εισφορών των επαγγελμα-
τιών είναι ένας χάρτης διακρίσεων, οριζόντιων, καθέτων 
και… εγκάρσιων.
Μόνο κοινό χαρακτηριστικό τους είναι η βάση υπολογι-
σμού, που δεν είναι άλλη από το καθαρό φορολογητέο 
εισόδημα, αλλά και το γεγονός ότι οι εισφορές αυτές επι-
βάλλονται σε κάθε εισόδημα που προέρχεται από επαγγελ-
ματική δραστηριότητα,  χωρίς καμία απαλλαγή σε περί-
πτωση παράλληλης απασχόλησης.
Πιο συγκεκριμένα, με βάση το νόμο Κατρούγκαλου που 
έχει τεθεί σε ισχύ από 1/1/2017, σε ό,τι αφορά τον νέο 
τρόπο υπολογισμού των εισφορών των επαγγελματιών, 
αλλά και με βάση όλες τις μετέπειτα υπουργικές εγκυκλίους 
ισχύουν τα εξής:
- Διακρίσεις ανάλογα με τα έτη ασφάλισης, αλλά και τον 
τύπο της εργασιακής σύμβασης
Για όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες και αυταπασχο-
λούμενους , ισχύει το κατώτατο όριο ασφαλιστέων απο-
δοχών το οποίο αντιστοιχεί στο βασικό μισθό του άγαμου 
ανειδίκευτου εργάτη  (σ.σ. 586 ευρώ).
Ωστόσο για τους μηχανικούς, γιατρούς, δικηγόρους και 
τους αποφοίτους ΑΕΙ που είναι εγγεγραμμένοι στο αντί-
στοιχο επαγγελματικό επιμελητήριο και έχουν κάτω από 5 

ΤΟ ΜΕγΑΛΟ ΑΛΑΛΟυΜ ΤΩΝ ΕΙΣφΟΡΩΝ 
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έτη ασφάλισης, το κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών 
αντιστοιχεί στο 70% του βασικού μισθού.
- Διακρίσεις ανάλογα με τον τύπο της εργασιακής σύμβα-
σης
Δεν ισχύει κανένα κατώτατο όριο ασφαλιστέων αποδοχών 
για όσους αμείβονται με απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης 
(αν και θα καταβάλλουν εισφορές 26,9% όπως οι περισσό-
τεροι επαγγελματίες), όπως ισχύει για όλους τους αυταπα-
σχολούμενους.
- Διακρίσεις ανάλογα με το ταμείο ασφάλισης που υπάγο-
νταν κάποιος προ της 1/1/2017
Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες καταβάλλουν εισφορές 
26,9% επί του καθαρού δηλωτέου εισοδήματος τους.
Ωστόσο, οι μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι (ασφαλισμέ-
νοι του τέως ΕΤΑΑ, το οποίο εντάχθηκε στον ΕΦΚΑ από 
1/1/2017)  με πάνω από 5 έτη ασφάλισης  έχουν και φέτος 
κλιμακωτές εκπτώσεις  στις εισφορές αυτές έως 50% εφό-
σον έχουν δηλώσει εισόδημα από 7.032 έως 57.000 ευρώ.
Πχ ένας δικηγόρος που δήλωσε πέρσι εισόδημα 17.500 
ευρώ θα έχει έκπτωση 47% στις εισφορές του.
Οι εκπτώσεις αυτές θα ισχύουν έως και τις 31/12/2020.
 Ωστόσο για τους ασφαλισμένους του τέως ΟΑΕΕ (πχ έμπο-
ροι, βιοτέχνες κλπ.) δεν ισχύει καμία έκπτωση.
- Διακρίσεις ανάλογα με τις σπουδές του ασφαλισμένου
Εκπτώσεις  στις εισφορές τους έχουν και οι αυταπασχολού-
μενοι μηχανικοί, γιατροί, δικηγόροι και οι απόφοιτοι ΑΕΙ με 
έως 5 έτη ασφάλισης.
 Συγκεκριμένα, η εισφορά τους για την κύρια ασφάλιση 
ανέρχεται στο 14% για τα πρώτα 2 χρόνια ασφάλισης και 
στο 17% για τα επόμενα 3 χρόνια ασφάλισης.
Ωστόσο η έκπτωση αυτή δεν αφορά την εισφορά υπέρ της 
ιατρο-φαρμακευτικής περίθαλψης, ούτε όμως και τις άλλες 
εισφορές, δηλαδή υπέρ του επικουρικού και του εφάπαξ. 
Καμία έκπτωση σε καμία εισφορά τους δεν έχουν οι αυ-
ταπασχολούμενοι ασφαλισμένοι στον τέως ΟΑΕΕ, χωρίς 
πτυχίο ΑΕΙ, με έως 5 χρόνια ασφάλισης.
Επίσης απαλλάσσονται από κάθε εισφορά όσοι μηχανικοί, 
γιατροί, δικηγόροι είναι μέλη του αντίστοιχου επαγγελμα-
τικού συλλόγου τους, αλλά δεν ασκούν την επαγγελματική 
δραστηριότητα τους και έτσι δεν έχουν κανένα εισόδημα 
από αυτή. Ωστόσο, οι  άλλοι αυταπασχολούμενοι καταβάλ-
λουν κάθε μήνα εισφορές τουλάχιστον 158 ευρώ     ακόμα 
και αν το μηνιαίο εισόδημα τους είναι κάτω από 586 ευρώ.
- Διακρίσεις ανάλογα με το πλήθος των εργοδοτών
Οι παραπάνω διακρίσεις ισχύουν και για όσους αυταπα-
σχολούμενους αμείβονται με μπλοκάκι. Ωστόσο υπάρχει 
μία βασική διάκριση  μεταξύ των μπλοκάκηδων. Αυτή 
γίνεται με βάση το πλήθος των εργοδοτών τους. Έτσι όσοι 
μπλοκάκηδες αμείβονται από 1 ή 2 εργοδότες, μοιράζονται 
τις εισφορές τους (τουλάχιστον 27,1%)  με αυτούς .
Αντίθετα, όσοι διατηρούν μπλοκάκι κι έχουν πάνω από 2 
εργοδότες (πχ 3) αναλαμβάνουν αποκλειστικά μόνοι τους 
τις εισφορές τους (26,9%).

Με τροπολογίες στο πολυνομοσχέδιο και υπουργικές 
αποφάσεις θα κλείσει η κυβέρνηση και τις τελευταίες εκ-
κρεμότητες με τα προαπαιτούμενα της 3ης αξιολόγησης 
ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την επίτευξη συμφωνίας στο 
Eurogroup της 22ας Ιανουαρίου. Με το ογκοδέστατο πολυ-
νομοσχέδιο που κατατέθηκε το βράδυ της Τρίτης στη Βουλή 
δεν εκπληρώνονται όλα τα προαπαιτούμενα. Ωστόσο, έχει 
ήδη συμφωνηθεί με τους θεσμούς, εκτός από τις τροπολο-
γίες που θα συμπεριληφθούν στο πολυνομοσχέδιο, να δοθεί 
χρονικό περιθώριο και ολόκληρη την επόμενη εβδομάδα 
ώστε να δημοσιευτούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως 
και οι τελευταίες υπουργικές αποφάσεις που έχουν συμ-
φωνηθεί και οι οποίες συνδέονται με υποχρεώσεις της 3ης 
αξιολόγησης.
Η βασικότερη -σε πολιτικό και οικονομικό επίπεδο- τρο-
πολογία που αναμένεται να κατατεθεί έχει να κάνει με το 
πλαίσιο διενέργειας των πλειστηριασμών του Δημοσίου. 
Στο πολυνομοσχέδιο ενσωματώθηκαν οι αλλαγές που 
αφορούν τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και σχετίζονται 
με τους πλειστηριασμούς των τραπεζών και των ιδιωτών. 
Ο «μπούσουλας» όταν ο επισπεύδων είναι η εφορία ή το 
ασφαλιστικό ταμείο είναι ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων 
Εσόδων. Σύμφωνα με πληροφορίες, δανειστές και κυβέρ-
νηση έχουν ήδη συμφωνήσει να εναρμονιστεί το πλαίσιο 
διενέργειας των πλειστηριασμών των τραπεζών με το αντί-
στοιχο του Δημοσίου, κάτι που σημαίνει ότι και ο Κώδικας 
Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα τροποποιηθεί προς την 
ίδια κατεύθυνση που κωδικοποιήθηκε και ο Κώδικας Πολι-
τικής Δικονομίας.
Η βέβαιη αλλαγή που θα περάσει είναι η διενέργεια ηλεκτρο-
νικών πλειστηριασμών και όταν ο επισπεύδων είναι το Δη-
μόσιο (εφορία ή ασφαλιστικό ταμείο). Από το περιεχόμενο 
της τροπολογίας θα φανεί αν και στους πλειστηριασμούς 
του Δημοσίου θα γίνει λόγος στην τροπολογία για διενέργεια 
των πλειστηριασμών αποκλειστικά μέσω της ηλεκτρονικής 
οδού ή αν θα παραμείνει ενεργή και η οδός των ειρηνοδι-
κείων. Πρόθεση είναι, πάντως, η διαδικασία των ειρηνοδι-
κείων να εκλείψει, αν όχι από φέτος τον Φεβρουάριο (κάτι 
που εξαρτάται και από τις τεχνικές αντοχές του συστήματος), 
το ταχύτερο δυνατόν. Η μέθοδος πραγματοποίησης των 
πλειστηριασμών δεν είναι η μοναδική διαφορά στη διαδι-
κασία των τραπεζών και του Δημοσίου. 0 Κώδικας Πολιτι-
κής Δικονομίας προβλέπει ότι η πρώτη προσφορά σε έναν 
πλειστηριασμό όπου ο επισπεύδων είναι τράπεζα μπορεί να 
είναι και χαμηλότερη της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου. 

ΕΝΙΑΙΟ ΜΟΝΤΕΛΟ Ε-πΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ  
ΣΕ ΤΡΑπΕζΕΣ, ΕφΟΡΙΕΣ, ΤΑΜΕΙΑ
Η ΝΑυΤΕΜπΟΡΙΚΗ
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Βήμα - βήμα θα καταγράφεται η διαδικασία παραγω-
γής των δημόσιων και ιδιωτικών έργων, από το αρ-
χικό στάδιο του προγραμματισμού - σχεδιασμού έως 
και την οριστική παραλαβή τους ή την ηλεκτροδότησή 
τους για τα ιδιωτικά έργα, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών ‘Εργων, η δη-
μιουργία του οποίου προβλέπεται στις ρυθμίσεις του 
υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών που περιλαμ-
βάνονται στο πολυνομοσχέδιο.
Αν και οι λεπτομέρειες λειτουργίας του θα καθοριστούν 
με Κοινή Υπουργική Απόφαση, ορίζεται ότι το ηλε-
κτρονικό σύστημα θα διασυνδεθεί με την ηλεκτρονική 
εφαρμογή έκδοσης οικοδομικών αδειών, το Εθνικό 
Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και με 
το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβά-
σεων, το Ηλεκτρονικό Σύστημα Καταγραφής, Λειτουρ-
γίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών έργων, 
την εφαρμογή του ηλεκτρονικού Μητρώου Συντελε-
στών Παραγωγής Δημοσίων και Ιδιωτικών Τεχνικών 
‘Εργων (ΜΗ.ΤΕ), το σύστημα Taxis κ.ά.
Με άλλες διατάξεις, δημιουργείται Σώμα Ειδικών Επι-
μετρητών Δημόσιων και Ιδιωτικών Έργων και οι εν-
διαφερόμενοι εγγράφονται στο ΤΕΕ και στο ΓΕΩΤΕΕ, 
ενώ υποχρεωτική γίνεται η επιλογή ειδικού επιμετρητή 
όταν πρόκειται για έργα ύδρευσης, αποχέτευσης και 
επεξεργασίας λυμάτων και διαχείρισης στερεών απο-
βλήτων, που είναι ενταγμένα στο ΕΣΠΑ και ο προϋπο-
λογισμός τους υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.
Επίσης, προσδιορίζεται η αρμόδια υπηρεσία του 
υπουργείου που θα δημοπρατήσει τη σύμβαση για την 
εγκατάσταση ηλεκτρονικού συστήματος αναλογικής 
χρέωσης διοδίων δορυφορικής τεχνολογίας με οπτική 
αναγνώριση στους οδικούς άξονες.

ΕΡχΕΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΣυΣΤΗΜΑ 
πΑΡΑΚΟΛΟυΘΗΣΗΣ ΕΡγΩΝ

Η ΑυγΗ
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Απρόθυμοι να «σηκώσουν» το βάρος της κληρονομιάς ενός 
ακινήτου εμφανίζονται περίπου τρεις στους τέσσερις Ελληνες, 
κάνοντας... ουρά στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία για να συ-
μπληρώσουν τη σχετική αίτηση αποποίησης.
Οπως προκύπτει από έρευνα, που πραγματοποιήθηκε διαδι-
κτυακά από τη 4Life Direct μεταξύ 6 και 10 Οκτωβρίου 201 7, 
σε δείγμα 150 ανθρώπων, ηλικίας μεγαλύτερης των 45 ετών, 
το 74% δηλώνει πως θα είναι «όχι πολύ εύκολο» ή «καθόλου 

100.000 ΑπΟπΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ 
ΤΟ 2017 ΛΟγΩ φΟΡΟΛΟγΙΑΣ
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0 Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων δεν προβλέπει κάτι 
τέτοιο. Επίσης ο Κώδικας Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων δεν 
προβλέπει καμία προστασία όσον αφορά την πρώτη κατοι-
κία. Ακόμη και αν ο οφειλέτης του Δημοσίου πληροί τα κρι-
τήρια που έχουν ενσωματωθεί στον νόμο Κατσέλη για την 
προστασία της κύριας κατοικίας από τον πλειστηριασμό, δεν 
υπάρχει ρητή πρόβλεψη που θα αποτρέψει την εφορία ή το 
ασφαλιστικό ταμείο από το να βγάλει ένα ακίνητο στο σφυ-
ρί. Μένει, λοιπόν, να φανεί σε ποιο βαθμό θα προχωρήσει 
η εξομοίωση των δύο διαφορετικών διαδικασιών. Δηλαδή 
αν στον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων θα υπάρξουν 
παρεμβάσεις και για την επιτρεπόμενη τιμή πρώτης προ-
σφοράς στον πλειστηριασμό αλλά και για την προστασία της 
κύριας κατοικίας έστω και για μια μεταβατική περίοδο.
Το Γενικό Λογιστήριο δεν είναι σε θέση να εκτιμήσει τις δη-
μοσιονομικές επιπτώσεις των περισσότερων διατάξεων που 
ενσωματώθηκαν στο πολυνομοσχέδιο όπως προκύπτει και 
από τη σχετική έκθεση που συνοδεύει το κείμενο των διατά-
ξεων. Με εξαίρεση το κονδύλι για την αύξηση της δαπάνης 
για τα επιδόματα τέκνων (περίπου κατά 260 εκατ. ευρώ) η 
έκθεση στερείται... αριθμών ειδικά αν αναλογιστεί κανείς ότι 
πρόκειται για ένα πολυνομοσχέδιο 400 άρθρων.
1. Περίπου 90 εκατ. ευρώ εκτιμάται ότι θα εξοικονομηθούν 
από το γεγονός ότι το Δημόσιο θα πληρώνει προκαταβολικά 
τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος για ένα ολόκληρο 
έτος προκειμένου να εξασφαλίσει τη σχετική έκπτωση.
2. Περίπου 4 εκατ. ευρώ θα χαθούν από τα έσοδα του κρα-
τικού προϋπολογισμού λόγω της μεταβίβασης του δικαι-
ώματος είσπραξης του μερίσματος του ΟΤΕ στην Ελληνική 
Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας.
3. Τα ποσά που ενδεχομένως θα εισπράξει το Δημόσιο από 
τα παράβολα που προβλέπει το νομοσχέδιο για τη διαδικα-
σία της διαμεσολάβησης δεν μπορούν να υπολογιστούν κα-
θώς θα εξαρτηθούν από τα «πραγματικά γεγονότα», όπως 
αναφέρει και η έκθεση του ΓΛΚ.
4. Αύξηση εσόδων αναμένεται και από την κατάργηση από 
το 2021 των διατάξεων για την κεφαλαιοποίηση των αφο-
ρολόγητων αποθεματικών των ανωνύμων εταιρειών και 
των ΕΠΕ.
5. Καμία πρόβλεψη δεν γίνεται από το ΓΛΚ και όσον αφορά 
τα έσοδα από τη διαγωνιστική διαδικασία χορήγησης των 
ραδιοφωνικών αδειών.
6. Περίπου 36 εκατ. ευρώ θα χαθούν από τα έσοδα του 
Δημοσίου εξαιτίας του ότι θα χαθούν τα έσοδα από τα τέλη 
και τα δικαιώματα που εξασφάλιζαν τα έμμισθα και άμισθα 
υποθηκοφυλακεία (σ.σ.: τα υποθηκοφυλακεία θα καταργη-
θούν και τα έσοδα θα περιέλθουν στο νέο νομικό πρόσωπο 
δημοσίου δικαίου για το κτηματολόγιο). Βέβαια, ως αντι-
στάθμισμα υπάρχει η διάταξη που προβλέπει ότι το Κτη-
ματολόγιο θα καταβάλλει στο Δημόσιο το 80% του θετικού 
αποτελέσματος που θα προκύπτει αν από τα έσοδα αφαιρε-
θούν τα έξοδα του φορέα. Επίσης θα υπάρξει εξοικονόμηση 
δαπανών από την κατάργηση των υποθηκοφυλακείων.

εύκολο» να καλύψει το κόστος του φόρου κληρονομιάς, ένα-
ντι μόλις 10% εκείνων που το θεωρούν «πολύ εύκολο». Την 
ίδια στιγμή, το 42% γνωρίζει το κόστος του επίμαχου φόρου, 
ποσοστό που φθάνει το 49,3% στις ηλικίες άνω των 55 ετών.
Υπολογισμός 
Αξίζει να σημειωθεί πως βάσει της πρόβλεψης της νομοθεσίας 
περί φορολογίας κληρονομιών, το αφορολόγητο ποσό στην 
Α’ κατηγορία αυξήθηκε στις 150.000 ευρώ (από 95.000), ενώ 
το υπολειπόμενο ποσό (συμπεριλαμβανομένων των ακινή-
των και προσωπικών περιουσιακών στοιχείων) φορολογείται 
βάσει μιας προοδευτικής φορολογικής κλίμακας από 1 % έως 
10%.
«Η ελληνική οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά 2,6% 
το 2018, κυρίως λόγω της ραγδαίας αύξησης του τουρισμού. 
Και μετά από επτά χρόνια συνεχούς πτώσης στις τιμές των 
κατοικιών, οι συνθήκες αρχίζουν να αλλάζουν. Στις αστικές 
περιοχές της Ελλάδας οι τιμές των κατοικιών μειώθηκαν κατά 
2,2% το 2016, που αποτελεί τη χαμηλότερη ετήσια πτώση 
από το 2009, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος (ΤτΕ). 
Ενώ αυτή η αλλαγή στην οικονομία είναι σπουδαίας σημα-
σίας για τη χώρα, οι αυξανόμενες τιμές στις κατοικίες σημα-
τοδοτούν δυσκολίες για όσους επιθυμούν να διατηρήσουν 
το πατρικό τους σπίτι στην κατοχή της οικογένειας, καθώς οι 
δικαιούχοι δεν έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στο 
φόρο κληρονομιάς», αναφέρεται στην έρευνα.
«Ο φόρος κληρονομιάς, σε συνδυασμό με τον ΕΝΦΙΑ, αλλά 
και τη γενικότερη φορολογία, που... συντροφεύει τα τελευ-
ταία χρόνια την ακίνητη περιουσία, λειτουργεί αποτρεπτικά 
για τον κληρονόμο», σημειώνουν στον Ελεύθερο Τύπο πα-
ράγοντες της αγοράς, παραπέμποντας στα στοιχεία για τις 
αποποιήσεις. «Το 2017 φέρεται να έκλεισε με διπλάσιο αριθ-
μό αιτήσεων σε σχέση με τον αμέσως προηγούμενο χρόνο, 
προσεγγίζοντας τις 100.000», προσθέτουν χαρακτηριστικά. 
Υπενθυμίζεται πως, σύμφωνα με τα στοιχεία, που διαβίβασε 
στη Βουλή ο υπουργός Δικαιοσύνης, κ. Σταύρος Κοντονής, 
το 2013 ανήλθαν σε 29.199, το 2014 σε 41.388, το 201 5 σε 
45.628 και το 2016 σε 54.422.
Δυσοίωνες προβλέψεις 
Για ένα νέο -ακόμη πιο ορμητικό «κύμα» αποποιήσεων το 
τρέχον έτος προειδοποιούν οι ίδιοι παράγοντες.
Οπως εξηγούν, οι αλλαγές στο νόμο Κατσέλη, που δεν συμπε-
ριλήφθηκαν στο πολυνομοσχέδιο, αλλά έχουν ήδη συμφω-
νηθεί μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών και συγκεκριμένα 
εκείνη που αφορά στους κληρονόμους ακινήτων, τα οποία 
συνδέονται με «κόκκινα» δάνεια, αναμένεται να οδηγήσουν 
σε... έκρηξη του φαινομένου. Ειδικότερα, σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, οι κληρονόμοι θα είναι πλέον υποχρεωμένοι να 
εξοφλούν το δάνειο με την αρχική και όχι τη ρυθμισμένη 
δόση που πέτυχε ο θανών. «Δεδομένου ότι πολλοί από τους 
κληρονόμους βαρύνονται με τις δικές τους υποχρεώσεις προς 
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Χωρίς μετρό (γραμμές 2 και 3) θα μείνει η πρωτεύουσα την 
Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2017, λόγω της 24ωρης απεργί-
ας των εργαζομένων. Το Σωματείο Εργαζομένων Λειτουργίας 
Μετρό Αθηνών αποφάσισε να προχωρήσει στην 24ωρη 
απεργία λόγω της ψήφισης του πολυνομοσχεδίου, «το οποίο 
παραδίδει στους δανειστές ενέχυρο ό,τι απέμεινε από τη δη-
μόσια περιουσία και μαζί τις τελευταίες ελπίδες για μία ζωή με 
αξιοπρέπεια στους ανθρώπους του μόχθου», όπως επισημαί-
νει σε ανακοίνωσή του.
«Μέσα στα δεκάδες αντεργατικά, αντικοινωνικά μέτρα ξεχω-
ρίζει η προσπάθεια να καταργηθεί στην πράξη το δικαίωμα 
στην απεργία, θέτοντας ως προαπαιτούμενο την απόλυτη 
πλειοψηφία των εργαζόμενων» σημειώνει το Σωματείο και 
προσθέτει: «Η δημοκρατική ευαισθησία του κυρίου Τσίπρα 
και των συνοδοιπόρων εξαντλείται επιλεκτικά σε μέτρα 
ενάντια στους εργαζόμενους και όχι όταν οι ίδιοι ψηφίζουν 

Περίπου στις 17.30 το απόγευμα θα δοθούν στη δημοσιότητα 
τα ονόματα των υποψηφίων που κατέθεσαν φάκελο προκει-
μένου να διεκδικήσουν μία τηλεοπτική άδεια γενικού περιεχο-
μένου πανελλαδικής εμβέλειας.
Στα γραφεία του ΕΣΡ που από χθες θυμίζουν φρούριο, καθώς 
είναι ιδιαίτερα αυξημένα τα μέτρα ασφαλείας, θα προσέλθουν 
ως τις 15.00 οπότε και λήγει η προθεσμία, όλοι όσοι επιθυ-
μούν να πάρουν μέρος στον διαγωνισμό. Μόλις εκπνεύσει η 
προθεσμία η Ολομέλεια του ΕΣΡ θα συσκεφθεί και εν συνεχεία 
αφού θα έχει γίνει ο πρώτος τυπικός έλεγχος των δικαιολογη-
τικών θα ανακοινώσει τη λίστα με τα ονόματα των υποψη-
φίων που θα περάσουν στην διαδικασία της αποσφράγισης.
Τη Παρασκευή θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης των 
φακέλων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο 
ως την Τρίτη και στην διάρκεια της οποίας θα είναι παρόντες 
οι εκπρόσωποι -δύο στον αριθμό- όλων των υποψηφίων. 
Ωστόσο αυτή τη φορά έχει απαγορευθεί η παρουσία δημοσι-
ογράφων και τηλεοπτικών καμερών προκειμένου να διασφα-
λιστεί η τάξη της διαδικασίας.
Η υποδοχή των φακέλων θα γίνει από επτά ομάδες οι οποίες 
έχουν συσταθεί και αποτελούνται από έναν νομικό, έναν οι-
κονομολόγο και δύο μέλη του ΕΣΡ. Κάθε ομάδα θα αναλάβει 
να ελέγξει έναν ή και περισσότερους φακέλους έτσι ώστε να 
εξελιχθούν όλα ομαλά και στη συνέχεια το ΕΣΡ θα ανακοινώ-
σει ποιοι υποψήφιοι περνούν στην επόμενη φάση, του εξονυ-
χιστικού ελέγχου, ο οποίος θα διαρκέσει από 1,5 ως 3 μήνες. 

χΩΡΙΣ ΜΕΤΡΟ ΚΑΙ ΤΡΟΛΕϊ ΤΗΝ 
πΑΡΑΣΚΕυΗ 12 ΙΑΝΟυΑΡΙΟυ
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τράπεζες, Δημόσιο ή ασφαλιστικά ταμεία, θεωρείται βέβαιο 
πως δεν θα δεχτούν να φορτωθούν με επιπρόσθετα βάρη», 
υπογραμμίζουν.
Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), το ιδιωτικό χρέος ανέρχεται στο 130% 
του Ακαθάριστου Εγχώριου Εισοδήματος. Πιο αναλυτικά, τα 
χρέη προς εφορία και ασφαλιστικά ταμεία «αγγίζουν» τα 100 
δις. ευρώ και 25 δις. ευρώ, αντίστοιχα, με το συνολικό ποσό 
των δανείων προς τις τράπεζες να υπολογίζεται σε περίπου 
110 δια ευρώ (εκ των οποίων τα 50 δια ευρώ σε οριστική 
καθυστέρηση). Ακόμη, πάντως, και εάν επιβεβαιωθούν οι 
πληροφορίες για «παραθυράκι» στον αναθεωρημένο νόμο 
Κατσέλη, βάσει του οποίου οι επίμαχοι κληρονόμοι θα μπο-
ρούν να αιτηθούν προστασίας ακόμη και μετά την εκπνοή της 
ισχύος του στα τέλη του 2018, οι πιθανότητες να λειτουργήσει 
ενθαρρυντικά παραμένουν λιγοστές.
Διαδικασία
 Προθεσμία τεσσάρων μηνών από την ημερομηνία θανάτου 
του κληρονομούμενου εφόσον είναι κάτοικοι Ελλάδας και 
ενός έτους εάν είναι κάτοικοι εξωτερικού έχουν οι δικαιούχοι, 
προκειμένου να καταθέσουν αίτηση αποποίησης κληρονο-
μιάς και άρα να... μπλοκάρουν τυχόν διαδικασίες κατάσχεσης 
τόσο των προσωπικών τους τραπεζικών λογαριασμών όσο 
και της λοιπής κινητής και ακίνητης περιουσίας τους. Το χρονι-
κό περιθώριο της αποποίησης, ωστόσο, ξεκινάει για τον κάθε 
κληρονόμο σε διαφορετικά χρονικά σημεία και, συγκεκρι-
μένα, από τη στιγμή που θα κληθεί στην κληρονομιά. «Στην 
περίπτωση του υιού, δηλαδή, από τότε, που έλαβε γνώση της 
επαγωγής (θάνατος του παππού) και του εγγονού από την 
επόμενη ημέρα αποποίησης του υιού. Εν ολίγοις, εάν κάποιος 
δεν κληθεί ως κληρονόμος δεν έχει ξεκινήσει γι’ αυτόν το 
χρονικό περιθώριο της αποποίησης», επισημαίνουν νομικές 
πηγές, προσθέτοντας πως εάν αυτός που πρέπει να αποποιη-
θεί είναι ανήλικος, τότε ζητείται άδεια από το Ειρηνοδικείο της 
κατοικίας του, με την προϋπόθεση ότι το παθητικό της κληρο-
νομιάς είναι μεγαλύτερο από το ενεργητικό της. 

Τη δημιουργία ενός νέου επενδυτικού σχήματος, που θα συμμε-
τέχει σε βιώσιμες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν προβλήματα 
ρευστότητας ή βρίσκονται σε φάση αναδιάρθρωσης, προωθεί 
το Ταμείο Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας (ΤΑΝΕΟ). 
Το νέο επενδυτικό σχήμα που προωθεί το ΤΑΝΕΟ θα έχει τη 
μορφή Fund of Funds και εκτός από το ΤΑΝΕΟ, επιδιώκεται η 
διεύρυνση της μετοχικής του σύνθεσης με τη συμμετοχή και 
ιδιωτικών επενδυτικών κεφαλαίων. Η πρωτοβουλία εντάσσε-
ται στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού επενδύσεων και 
ανάπτυξης του υπουργείου Οικονομίας, που θα συνεισφέρει ως 
αρχικό ύψος επένδυσης περί τα 100 εκατ. ευρώ μέσω του ΕΣΠΑ.

χΡΗΜΑΤΟδΟΤΗΣΗ ΜΜΕ ΜΕ 100 ΕΚΑΤ. 
ΑπΟ πΟΡΟυΣ ΕΣπΑ
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Το ύψος των επενδεδυμένων κεφαλαίων μπορεί να αυξηθεί 
εάν αυτό κριθεί απαραίτητο. Στόχος η συμμετοχή στο κεφάλαιο 
μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων που θα έχουν προβεί σε 
ενέργειες χρηματο-οικονομικής και επιχειρησιακής αναδιορ-
γάνωσης και απευθύνει στα μέλη της επενδυτικής κοινότητας 
πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Η πρόσκληση αφορά όλους τους ενδιαφερομένους επενδυτές 
και διαχειριστές επενδύσεων που προτίθενται να προβούν στη 
σύσταση Αμοιβαίου Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
(ΑΚΕΣ), Εταιρείας Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
(ΕΚΕΣ) ή άλλων αντίστοιχων επενδυτικών σχημάτων επιχει-
ρηματικού κεφαλαίου, ώστε να συν-επενδύσουν με το ΤΑΝΕΟ 
σε ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Η διαχείριση των 
νέων επενδυτικών σχημάτων θα γίνεται από ελληνικούς ή 
ξένους φορείς του ιδιωτικού τομέα, θα επενδύουν με ιδιωτι-
κοοικονομικά κριτήρια σε ελληνικές μικρές και μεσαίες επιχει-
ρήσεις μέσω απόκτησης μετοχών ή και μέσω μετατρέψιμων 
ομολογιών. Οπως σημειώνεται σε ανακοίνωση του ΤΑΝΕΟ, η 
καταλληλότητα των διαχειριστικών ομάδων, η αξιοπιστία των 
επενδυτικών προτάσεων και η συμβολή των επιχειρησιακών 
σχεδίων στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας θα αποτελέ-
σουν τα βασικά κριτήρια επιλογής των επενδυτικών σχημάτων.
Ο νυν πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΤΑΝΕΟ Αντώνι-
ος Γεωργακάκης ανέλαβε πρόσφατα καθήκοντα διευθύνοντος 
συμβούλου του ΕΤΕΑΝ. Σύμφωνα με δηλώσεις του στόχος είναι 
η ουσιαστική ευθυγράμμιση των δύο οργανισμών, ώστε να 
αναδεχθεί η δυναμική των εθνικών φορέων και να προαχθούν 
σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που θα ενισχύσουν άμεσα 
τη ρευστότητα της αγοράς και θα στηρίξουν την ελληνική επι-
χειρηματικότητα, συμβάλλοντας ενεργά στην ανάπτυξη της 
ελληνικής οικονομίας.

μνημόνια ή όταν προδίδουν δημοψηφίσματα στην πλάτη της 
συντριπτικής πλειοψηφίας του λαού».
Ακινητοποιημένα τα τρόλεϊ την Παρασκευή 12 Ιανουαρίου
Ακινητοποιημένα θα είναι τα τρόλεϊ την Παρασκευή, 12 
Ιανουαρίου, λόγω της 24ωρης απεργίας που αποφάσισε η 
Ένωση Εργαζομένων ΗΛΠΑΠ, αντιδρώντας στην ψήφιση του 
πολυνομοσχεδίου.
Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση τονίζει ότι «το κλείσιμο της 
τρίτης αξιολόγησης φέρνει νέα σκληρά μέτρα, όπως η απε-
λευθέρωση των πλειστηριασμών των λαϊκών κατοικιών, 
τον θεσμό της υποχρεωτικής διαμεσολάβησης για ατομικές 
και συλλογικές εργατικές διαφορές και την απαγόρευση της 
συνδικαλιστικής δράσης με την απαράδεκτη τροπολογία για 
περιορισμό του δικαιώματος στην απεργία» και καλεί τους 
εργαζομένους να συμμετάσχουν δυναμικά στις πορείες δια-
μαρτυρίας που θα οργανωθούν.


