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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Εκτός απρόβλεπτων εξελίξεων, λήγει την Παρασκευή η προθε-
σμία υποβολής προσφορών. Στοίχημα για κυβέρνηση και ΕΛ.ΠΕ 
η προσέλκυση τιμήματος άνω των 400 εκατ. ευρώ. Τα δύο κοι-
νοπρακτικά σχήματα που είναι διεκδικητές γράφει το euro2day.gr 
σημειώνοντας ότι στην τελική ευθεία μπαίνει αυτή την εβδομάδα 
ο διεθνής διαγωνισμός για την πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ 
καθώς η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 
που έχει ορίσει το ΤΑΙΠΕΔ, είναι η ερχόμενη Παρασκευή 16 Φε-
βρουαρίου. Τα δύο επενδυτικά σχήματα που έχουν περάσει στη 
δεύτερη φάση και αναμένεται, εκτός απρόοπτου, να καταθέσουν 
προτάσεις είναι από τη μία πλευρά η κοινοπραξία των Snam 
S.p.A. (Ιταλία), Enagas Internacional S.L.U. (Ισπανία), Fluxys S.A. 
(Βέλγιο) και N.V. Nederlandse Gasunie (Ολλανδία) και από την 
άλλη, η ισπανική Regasificadora del Noroeste S.A - Reganosa (Δι-
αχειριστής στην περιοχή της Γαλικίας), με τη ρουμανική Transgaz 
(Διαχειριστής του συστήματος φυσικού αερίου της Ρουμανίας). 
Το τελευταίο σχήμα μορφοποιήθηκε στις 22 Ιανουαρίου, όταν 
οι Ρουμάνοι ανακοίνωσαν ότι οι μέτοχοί τους αποδέχονται την 
πρόταση συνεργασίας της Reganosa για τη διεκδίκηση του 66% 
του ΔΕΣΦΑ. Η Transgaz είχε συμμετάσχει και στην πρώτη περίοδο 
της υποβολής προτάσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος αλλά δεν 
προκρίθηκαν καθώς με τους όρους του διαγωνισμού εκείνης της 

φάσης δεν είχαν το δικαίωμα να κατέβουν μόνοι τους στον επό-
μενο γύρο. Η σύμπραξη των δύο εταιριών γέννησε μάλιστα και 
προσδοκίες για «δυνατή μάχη» στον διαγωνισμό του ΤΑΙΠΕΔ. Η 
τελευταία φάση της αποκρατικοποίησης λοιπόν, αν δεν υπάρξουν 
απρόβλεπτες εξελίξεις, λήγει κανονικά την ερχόμενη Παρασκευή 
και το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο τίμημα που θα προσφέ-
ρουν για την εξαγορά του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών. 
Υπενθυμίζεται ότι από το 66%, το 31% ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ και το 
35% στα Ελληνικά Πετρέλαια . Τα ΕΛ.ΠΕ έχουν διαμηνύσει με κάθε 
τρόπο πως αποδεκτό είναι τίμημα πολύ υψηλότερο των 400 εκατ. 
ευρώ, λόγω της θεαματικής βελτίωσης των αποτελεσμάτων του 
ΔΕΣΦΑ, αλλά και επειδή έχει αλλάξει και το κλίμα για την πορεία 
της ελληνικής οικονομίας. Τη θέση αυτή συμμερίζεται και η κυβέρ-
νηση. Σημειώνεται ότι προσφορά 400 εκατ. ευρώ είχε δώσει στον 
προηγούμενο διαγωνισμό η κρατική εταιρία του Αζερμπαϊτζάν 
Socar, με αποτέλεσμα τότε να αναδειχθεί ως προτιμητέος επεν-
δυτής. Ο Διαχειριστής για το 2017 φαίνεται ότι εμφανίζει κέρδη 94 
εκατ. ευρώ και ταμειακά διαθέσιμα της τάξης των 200 εκατ. ευρώ. 
Αποτελέσματα που συνηγορούν στην προσέλκυση υψηλών προ-
σφορών, με δεδομένο και το μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα που 
βρίσκεται σε εξέλιξη.

Εντατικοποιούνται τα σχέδια των τραπεζών για την πώληση της 
ακίνητης περιουσίας τους κατά το 2018, καθώς, σύμφωνα με τα 
λεγόμενα των αρμόδιων στελεχών, υπολογίζεται ότι τα προσ-
δοκώμενα έσοδα θα είναι κατά πολύ υψηλότερα σε σχέση με 
το 2017, προσεγγίζοντας ή και ξεπερνώντας τα 300 εκατ. ευρώ.  
Σύμφωνα με την «καθημερινή» προς την κατεύθυνση αυτή, 
εκτιμάται ότι θα συμβάλουν τόσο η σημαντική βελτίωση του μα-
κροοικονομικού περιβάλλοντος και η συνακόλουθη αύξηση του 

επενδυτικού ενδιαφέροντος όσο και η ενίσχυση της ροής ακινή-
των προς τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών από τη διαδικασία των 
πλειστηριασμών. Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, στο χαρτοφυλάκιο 
των τεσσάρων συστημικών τραπεζών (Τράπεζα Πειραιώς, Alpha 
Bank, Εθνική Τράπεζα και Eurobank) βρίσκονται περίπου 10.000 
ακίνητα, με την πλειονότητα εξ αυτών να αφορά διαμερίσματα και 
κατοικίες. Αναλυτικά στις σελ 6, 7.

Ορίστηκαν οι αξιολογητές για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπα-
σχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β κύκλος». Το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την απόφαση του υπουργείου 
Οικονομίας, που περιλαμβάνει 3.131 ονόματα και έχει αναρτηθεί 
στην ηλεκτρονική σελίδα για το ΕΣΠΑ 
(http://www.antagonistikotita.gr), οι αξιολογητές φέρουν αποκλει-
στικά την ευθύνη τήρησης της υπεύθυνης δήλωσης περί τήρησης 
της αρχής της μη σύγκρουσης συμφερόντων και της αρχής της ανε-
ξαρτησίας και εμπιστευτικότητας και υποχρεούνται να αρνηθούν, αν 

δεν τηρούνται οι παραπάνω όροι και να απέχουν από την αξιολό-
γηση. Ο αξιολογητής θα έχει ελάχιστο χρόνο αξιολόγησης 30 λεπτά 
και μέγιστο χρόνο 6 ώρες και θα μπορεί να αξιολογεί έως 10 αιτήσεις 
χρηματοδότησης ανά ημέρα. Ο αξιολογητής δεν θα μπορεί να χρε-
ώνεται δεύτερη αξιολόγηση εάν δεν έχει ολοκληρώσει και υποβάλει 
την προηγούμενη. Η αμοιβή των αξιολογητών θα ορισθεί με Κοινή 
Υπουργική Απόφαση.

ΔΕΣΦΑ:  ΛΗΓΕΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 66%

ΕΣΟΔΑ 300 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ»

ΤΕΥΧΟΣ 1462 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
ΔΕΣΦΑ: Λήγει την Παρασκευή η προθεσμία υποβολής προσφορών για 
την πώληση του 66%
Σελ 1 και  6, 7
Εσοδα 300 εκατ. από την πώληση ακινήτων
Σελ 1 
Ορισμός αξιολογητών για τη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης 
Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης- Β κύκλος»
Σελ 3
Οι μηχανικοί στη μάχη του ‘’εξοικονομώ II’’
Σελ 4 
ΥΠΕΝ προς Πολεοδομίες: Προχωρήστε τις οικοδομικές άδειες στα δια-
τηρητέα κτίρια
Σελ 5
Απευθείας αέριο από την Gazprom αγοράζει στα Ελληνοβουλγαρικά 
σύνορα η «Μυτιληναίος»
Σελ 7 
ΣΕΒ: εκτιμήσεις για την πορεία της οικονομίας και τα διαρθρωτικά ζη-
τήματα 
Σελ 8 
Έκθεση της Eurostat παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία για το μερίδιο 
των ανανεώσιμων πηγών στη συνολική κατανάλωση των 28 της ΕΕ
Σελ 9
ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΠΕ-ΜΠΕ : Μεγάλη αύξηση των οδικών αφίξεων από 
Βαλκάνια, χάρη στην Εγνατία Οδό και τους κάθετους άξονές της
Σελ 10
ΕΕ: Η Ελλάδα καταγράφει τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης και 
τα υψηλότερ ποσοστά μακροχρόνιας ανεργίας στην ΕΕ
Σελ 11
ΕΕΛΛΑΚ : Επιτακτική η ανάγκη για μηχαναγνώσιμα ανοιχτά δεδομένα 
σε όλο το δημόσιο τομέα και θεσμοθέτηση θέσης “επιτρόπου ανοιχτών 
δεδομένων”
Σελ 12 
ΟΛΘ: Στις 15 Φεβρουαρίου η εκλογή του νέου διοικητικού συμβουλίου
Σελ 13
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου: Το παγκόσμιο εμπόριο θα συνεχί-
σει να αυξάνεται με ρυθμούς πάνω από τη μακροχρόνια τάση
Σελ 14
Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην οικονομία και το τραπεζικό σύστημα 
αντικατοπτρίζει η διεύρυνση του αποταμιεύματος εκτιμούν τραπεζικά 
στελέχη
Σελ 15
Οδηγός ΕΣΕΕ: «Τι κάνω και τι δεν κάνω» σύμφωνα με τον Κανονισμό 
Γενικής Προστασίας Δεδομένων
Σελ 16
ΗΑΕ-Σύνοδος για την Παγκόσμια Διακυβέρνηση: «Σε αυτή την εποχή 
της ανισότητας και των σοβαρών προβλημάτων είναι αναγκαία η εξε-
ρεύνηση του διαστήματος;»
Σελ 18
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινο-
τόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 19,20,21
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
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ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

21 Φεβρουαρίου 2018
Συνέδριο: «Οδηγός Ανάπτυξης των ΜμΕ»
ΑΘΗΝΑ

 Σ.Ε.Β. 

15  - 18 Μαρτίου 2018
17ο Πανελλήνιο συνέδριο: «Η Φυσική  συ-
ναντά  τη κοινωνία» 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ένωση Ελλήνων Φυσικών

29 - 31 Μαρτίου 2018
Συνέδριο Σκυροδέματος
ΑΘΗΝΑ

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

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ

«ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: ΕΥΡΩΠΑϊΚΕΣ ΚΑΙ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ»

ΕΚΘΕΣΗ: «160 ΧΡΟΝΙΑ 
made iN Greece»

Η Ελληνική Επιστημονική Εταιρεία Εδαφομηχανικής και Γε-
ωτεχνικής Μηχανικής - ΕΕΕΕΓΜ διοργανώνει την Πέμπτη 15 
Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 6 μ.μ. διάλεξη από τον Χρ. Τσα-
τσανίφο (στο Αμφιθέατρο της Σχολής Πολιτικών Μηχανικών, 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου) με τίτλο: «Μετρό Doha: Mega 
Project με ρεκόρ Guiness». 
Επίσης, στις αρχές Μαρτίου 2018, η ΕΕΕΕΓΜ θα διοργανώσει 
διάλεξη του Χ. Σαρόγλου με τίτλο: «Γεωτεχνικά προβλήματα 
σε έργα υποδομής στη Λαϊκή Δημοκρατία της Κίνας. Έμφαση 
στη συμπεριφορά βραχομαζών
Την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου και ώρα 19.00 θα πραγματο-
ποιηθεί η διάλεξη της Σταυρούλας Σδρόλια, Προϊσταμένης 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Λάρισας, με θέμα: «Διαχρονικό Μου-
σείο Λάρισας» -  Η μουσειολογική μελέτη και τα συμπεράσμα-
τα από τα πρώτα δύο χρόνια λειτουργίας του. Τον κύκλο των 
επιστημονικών διαλέξεων, υπό τον γενικό τίτλο «Τετάρτες στο 
Μουσείο – Αρχαιολογικές Διαλέξεις» διοργανώνει το Αρχαιο-
λογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον Σύνδε-
σμο των Φίλων του ΑΜΘ.

Η Ελληνική Ένωση για την Ενεργειακή Οικονομία διορ-
γανώνει το 3ο ετήσιο συνέδριο της HAEE με τίτλο «Με-
ταβατική ενέργεια: Ευρωπαϊκή και παγκόσμια προοπτι-
κή» που θα πραγματοποιηθεί από τις 3 ως τις 5 Μαΐου 
2018, στο ξενοδοχείο Wyndham Grand Athens.
Θεματολογία:
- Κυκλική Οικονομία
- Ενεργειακές επαναστάσεις του 21ου αιώνα
- Πώς μπορούν οι χώρες να προετοιμαστούν για τη νέα 
εποχή της παγκόσμιας ενεργειακής μετάβασης
- Προκλήσεις, επενδυτικές ευκαιρίες και τεχνολογικές 
καινοτομίες στον ενεργειακό τομέα
- Πολιτικές και μέτρα για έναν ενεργειακό χάρτη πορείας 
για την Ευρώπη έως το 2050
- Παγκόσμια και κοινοτική πολιτική για το κλίμα και συ-
στήματα εμπορίας εκπομπών
- Μέτρα μετριασμού και προσαρμογής για παγκόσμιες 
και περιφερειακές περιβαλλοντικές προκλήσεις
- Περιφερειακή γεωπολιτική αβεβαιότητα και προκλή-
σεις στον εφοδιασμό και μεταφορά φυσικού αερίου

- ΥΦΑ και φυσικό αέριο σχιστόλιθου: ασφάλεια εφοδια-
σμού και πιθανές εξελίξεις στην αγορά
- Βιομηχανικός τομέας: προκλήσεις για τη μετάβαση 
σε μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα
- Γεωπολιτική της ενέργειας
- Περιφερειακός ενεργειακός εφοδιασμός και ασφάλεια
- Ενεργειακά δίκτυα που σχετίζονται με την ενέργεια και 
αποτελεσματική διαχείριση τους
- Αποθήκευση ενέργειας: η επόμενη μεγάλη επανάσταση
- Έξυπνη ενέργεια και περιβαλλοντική αίσθηση
- Έξυπνοι μετρητές και τεχνολογικά προηγμένες επιλο-
γές ηλεκτρικού δικτύου
- Οι έξυπνες πόλεις και ο ρόλος τους στις αναδυόμενες 
τεχνολογίες ενέργειας και στη συμπεριφορά των κατα-
ναλωτών
- Ενεργειακή απόδοση στα κτίρια: προσεγγίσεις της ΕΕ 
και περιφερειακές
- Η διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 
μείγμα ηλεκτρικής ενέργειας
- Πράσινη μεταφορά: πώς η περιβαλλοντική συμμόρ-
φωση θα οδηγήσει σε αυξημένο κόστος
- Τα λιμάνια και τα αεροδρόμια ως κόμβοι ενέργειας και πελάτες
- Ηλεκτρικά οχήματα και το μέλλον της πράσινης μεταφοράς
- Οικονομική συμπεριφορά ενέργειας
- Περιβαλλοντικοί νόμοι και εμπόδια για την επιβολή τους
Πληροφορίες: www.haee.gr/may2018

Την ιστορική έκθεση με τίτλο: «160 χρόνια made in Greece. Βι-
ομηχανία, πρωτοπορία, καινοτομία», παρουσιάζει (έως τις 25 
Μαρτίου του 2018) η Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και το 
Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου, αναδεικνύοντας τη βιομηχα-
νική ανάπτυξη στην Ελλάδα, κατά την περίοδο 1860-1970 και 
την εξέλιξή της μέχρι σήμερα.
Όπως τονίζεται σε σχετική ανακοίνωση, «με αφορμή τα «160 
χρόνια Γκάζι», τη συμπλήρωση 160 χρόνων από την ίδρυση 
του εργοστασίου φωταερίου της Αθήνας, κάνουμε ένα πολύ-
χρωμο και συναρπαστικό ταξίδι σε 160 χρόνια ελληνικής βιομη-
χανίας: από τις απαρχές, τις λαμπρές στιγμές, άγνωστες πτυχές 
της έως την αποβιομηχάνιση, το παρόν και το μέλλον της».

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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Με την έκδοση του πολυαναμενόμενου οδηγού εφαρμο-
γής του νέου «εξοικονομώ» και την αναμενόμενη επίσημη 
έναρξή του στις 28 Φεβρουαρίου, οι μηχανικοί του χώρου 
ετοιμάζονται να μπουν στη «μάχη» των αιτήσεων, των πι-
στοποιητικών ενεργειακής απόδοσης και της παροχής συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών προς τους ενδιαφερόμενους γρά-
φει το b2green  και σημειώνει τις αμοιβές που προβλέπονται 
για τις υπηρεσίες μηχανικού στο νέο πρόγραμμα ως εξής:
Α. Ενεργειακές επιθεωρήσεις. Το κόστος που απαιτείται 
για τη διενέργεια των δύο ενεργειακών επιθεωρήσεων. H 
επιλέξιμη αμοιβή ανά ενεργειακή επιθεώρηση συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α. καθορίζεται ως εξής: για μονοκατοικία 
ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 62 € επαυξημένη 
κατά 1,86 €/τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησίας, με 
μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 310,0 €, 
για κτήρια πολλών ιδιοκτησιών κατοικίας (πολυκατοικία), 

όταν η επιθεώρηση αφορά στην πολυκατοικία, η αμοιβή 
καθορίζεται σε 62 € επαυξημένη κατά 1,24 €/τ.μ. συνολικής 
επιφανείας της «πολυκατοικίας», με μέγιστο επιλέξιμο ποσό 
ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 806,0 €.
Β. Σύμβουλος έργου. Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχε-
τικά με την υποβολή της αίτησης, την παρακολούθηση της 
υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας 
και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβανομένης της 
προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική εκταμί-
ευση, μέχρι του ποσού των 248 € ανά επιμέρους αίτηση, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοι-
κίας, πρέπει να χρησιμοποιηθεί ο ίδιος σύμβουλος έργου 
για όλους τους ωφελούμενους και η αμοιβή του ορίζεται 
μέχρι του ποσού των 248 € συν 62 € για κάθε επιπλέον του 
πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 620 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Γ. Λοιπές μελέτες & εγκρίσεις. Η αμοιβή για τυχόν μελέτες 
και εγκρίσεις απαιτούμενες από την κείμενη νομοθεσία για 
την ορθή υλοποίηση παρεμβάσεων (όπως για παράδειγμα 
αμοιβή για έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, 
αμοιβή για μελέτη εσωτερικής εγκατάστασης φυσικού αερί-
ου κλπ), μέχρι ποσού 248 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 
Σε περίπτωση πολυκατοικίας η αμοιβή για μελέτες ορίζεται 
μέχρι του ποσού των 248 € συν 62 € για κάθε επιπλέον του 
πρώτου διαμερίσματος, με μέγιστο συνολικό ποσό 620 €, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Για μονοκατοικία και μεμο-
νωμένο διαμέρισμα, το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος 
για τα α, β, και γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 992 € ανά 
αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πο-
λυκατοικίας το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα 
Α, Β, και Γ δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.604 € συνολικά, 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Tη δυνατότητα να ενταχθούν όσο το δυνατόν περισσότεροι 
μικρομεσαίοι επιχειρηματίες στις 120 δόσεις ζητάει η Ελληνική 
Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης 
δήλωσε με αφορμή ενημερωτική εγκύκλιο που έστειλε η συ-
νομοσπονδία στα μέλη της: «Πολλοί θέλουν, αλλά λίγοι μπο-
ρούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφειλές 
έως 50.000 ευρώ στο δημόσιο και τα ασφαλιστικά ταμεία. 
Η ανάλυση μας δείχνει ότι η ρύθμιση ενδιαφέρει περισσότε-
ρους από 1 εκ. οφειλέτες, αλλά δυστυχώς εκτιμάται ότι από 
τη πλατφόρμα θα αποκλειστούν τα 2/3 των μικρομεσαίων. Η 
ΕΣΕΕ θα συνεχίσει να διεκδικεί την άρση των περιορισμών και 
να ζητά την ένταξη όλων όσων επιθυμούν να ρυθμίσουν τις 
οφειλές τους, χωρίς υπερβολές και αποκλεισμούς».
Με την ευκαιρία του ανοίγματος της πλατφόρμας του εξωδι-
καστικού μηχανισμού για τις ρυθμίσεις οφειλών σε 120 δό-

σεις, η ΕΣΕΕ απέστειλε προς τους εμπορικούς συλλόγους και 
τις ομοσπονδίες ενημερωτική εγκύκλιο, με επικαιροποιημένα 
στοιχεία για τις επιχειρηματικές οφειλές προς την ΑΑΔΕ και τον 
ΕΦΚΑ.
Η ηλεκτρονική αίτηση είναι διαθέσιμη στον διαδικτυακό τόπο 
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΣΕΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές 
προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία είναι οι εξής:
Στοιχεία τριμηνιαίας έρευνας Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστι-
κών Εισφορών (ΚΕΑΟ) - Οκτώβριος/Δεκέμβριος 2017
- Υπάρχει συγκέντρωση πλήθους οφειλετών στις χαμηλό-
τερες κλίμακες οφειλών με 834.282 υπόχρεους (69,3% των 
οφειλετών) να έχουν οφειλή έως 15.000 ευρώ ο καθένας.
- Έως 50.000 ευρώ οφείλει το 89,2% του συνόλου των οφει-
λετών (1.074.498), με τις αντίστοιχα οφειλόμενα ποσά να 
αποτελούν το 33,2% επί του συνόλου των ληξιπρόθεσμων 

οφειλών (10,39 δις ευρώ).
- Μεγάλο μέρος του υπολοίπου οφειλών αφορά 89.546 οφει-
λέτες που έχουν οφειλή από 50.000 - 100.000 ευρώ (περίπου 
19,5% του τρέχοντος υπολοίπου).
- Το μεγαλύτερο μέρος των οφειλών αφορά λίγους μεγαλο-
οφειλέτες με οφειλές άνω του 1 εκ. ευρώ (1.698 οφειλέτες 
συγκεντρώνουν το 21,7% του υπόλοιπου οφειλών).
- Οι οφειλέτες του π. ΟΑΕΕ αποτελούν το 42,5% επί του συνό-
λου των οφειλετών (511.678 σε σύνολο 1.204.606), ενώ τα 
οφειλόμενα ποσά ανέρχονται στο 42,7% επί των συνολικών 
ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών (13,37 δις ευρώ σε 
τρέχον υπόλοιπο 31,29 δισ ευρώ).
- Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2017 οι ενεργές ρυθμίσεις ανέρχο-
νταν συνολικά στις 71.048 και το ρυθμισμένο ποσό στα 1,92 
δις ευρώ.

- Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο εκτινάχθηκαν 
μέχρι και το Δεκέμβριο του 2017 στα 101,86 δις Euro, ενώ σε 
όλη τη διάρκεια του παρελθόντος έτους τα «νέα» ληξιπρόθε-
σμα ανήλθαν στα 12,93 δισ. ευρώ, με τις εκκρεμείς επιστρο-
φές φόρων στο διάστημα Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017, 
κυρίως προς τις επιχειρήσεις, να εξακολουθούν να κυμαίνο-
νται σε υψηλά επίπεδα, καθώς κινούνται σε 1,13 δισ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός από τον Δεκέμβριο, οπότε και τα 
ληξιπρόθεσμα ανήλθαν σε 1,3 δισ. ευρώ, το Νοέμβριο 2017 
οι οφειλές κινήθηκαν σε παρεμφερή επίπεδα (1,19 δισ. ευρώ).
- Οι «παλαιές» ληξιπρόθεσμες οφειλές των φορολογουμένων, 

δηλαδή τα χρέη που είχαν καταστεί ληξιπρόθεσμα μέχρι 31 
Δεκεμβρίου 2016, ανέρχονταν σε 88,92 δις ευρώ μέχρι και το 
Δεκέμβριο του 2017.
- Με βάση τα επίσημα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δη-
μοσίων Εσόδων συνολικά έχουν ασκηθεί αναγκαστικά μέτρα 
κατά 1.050.077 φορολογουμένων, ενώ ήδη απειλούνται 
1.744.115 με κατασχέσεις των κινητών και ακίνητων περιου-
σιακών τους στοιχείων, την ώρα που συνολικά με χρέη στην 
εφορία εμφανίζονται 4.068.857 φορολογούμενοι.
-Σε κάθε περίπτωση, εισπράξιμες θεωρούνται μόνο οι οφειλές 
ύψους περίπου 15 - 20 δις ευρώ (15% - 18% επί του συνόλου 

των οφειλών), με το υπόλοιπο ποσό να χαρακτηρίζεται ως 
ανεπίδεκτο είσπραξης.
- Κατά 573 εκ. ευρώ μειώθηκαν οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώ-
σεις του Κράτους προς τον ιδιωτικό τομέα τον Δεκέμβριο του 
2017 και διαμορφώθηκαν στα 2,57 δις από 3,14 δις το Νοέμ-
βριο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Κυβέρνησης που 
δόθηκαν στη δημοσιότητα, οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων 
μειώθηκαν τον Δεκέμβριο στα 765 εκ. ευρώ έναντι 776 εκ. 
ευρώ το Νοέμβριο.

ΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΣΤΗ ΜΑΧΗ ΤΟΥ ‘’ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ii’’
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Εγκύκλιος του υπουργού ΠΕΝ Γιώργου Σταθάκη, που εκ-
δόθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2018 καλεί τις Πολεοδομίες 
(Υπηρεσίες Δόμησης – ΥΔΟΜ) όλης της χώρας να εκδίδουν 
κανονικά οποιουδήποτε είδους διοικητική πράξη, με σκοπό 
την αναστήλωση, ανακατασκευή, αποκατάσταση και συ-
ντήρηση κτιρίου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας 
ως διατηρητέο ή ως νεώτερο μνημείο (δηλ. άδεια δόμησης, 
άδεια εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας). Σύμφωνα με το 
ecopress.gr  στην ίδια εγκύκλιο τονίζεται ότι είναι επιτρεπτή 
η χορήγηση της σχετικής άδειας ακόμη και στις περιπτώσεις 
που το προστατευόμενο κτίριο ρυμοτομείται ή εμπίπτει (εξ’ 
ολοκλήρου ή τμηματικώς) σε μη οικοδομήσιμη ζώνη (όπως 
ζώνη παραλίας, παραρεμάτια περιοχή, δασική έκταση).
Η εγκύκλιος του υπουργού ΠΕΝ εκδόθηκε με αφορμή έγγρα-
φο ερώτημα του Δήμου Ύδρας απευθύνεται προς τις Αποκε-
ντρωμένες Διοικήσεις της Χώρας και τις Δ/νσεις Περιβάλλο-
ντος & Χωρικού Σχεδιασμού (ΠΕΧΩΣΧ) για να ενημερώσουν 
όλες τις ΥΔΟΜ της χωρικής τους αρμοδιότητας.
-Διαχωρισμός αδειοδότησης και ελέγχου δόμησης. Η έκδοση 
της νέας εγκυκλίου του ΥΠΕΝ γίνεται σε μία περίοδο, που ετοι-
μάζεται η εφαρμογή του νέου πολεοδομικού νόμου 4495/17, 
ο οποίος αλλάζει τα δεδομένα στη λειτουργία των πολεοδο-
μικών υπηρεσιών. Τεχνικοί παράγοντες σημειώνουν ότι είναι 
πυκνά τα φαινόμενα που οι πολεοδομικές υπηρεσίες λόγω 
έλλειψης ενημέρωσης και εγκυκλίων για την εφαρμογή του 
νέου νόμου ή και σε ορισμένες περιπτώσεις από υπερβάλλο-
ντα ζήλο προβάλλουν αιτιάσεις και ερωτήματα, με συνέπεια 
να μην προχωρούν κανονικά οι αδειοδοτήσεις, που προς το 
παρόν διατηρούν στην αρμοδιότητα τους. Υπενθυμίζεται ότι 
μια από τις βασικές τομές του νέου πολεοδομικού νόμου είναι 
ο πλήρης διαχωρισμός των διαδικασιών αδειοδότησης και 
ελέγχου του δομημένου περιβάλλοντος. Στην κατεύθυνση 
αυτή προβλέπεται η δημιουργία ενός νέου μηχανισμού που 
θα περιλαμβάνει Περιφερειακά και Τοπικά Παρατηρητήρια, ο 
οποίος προσφέρει σημαντική αποκέντρωση αρμοδιοτήτων 
και πόρων προς την αιρετή περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Είναι 
σχετικό, ότι με πρωτοβουλία του Υπουργείου Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας έχει ξεκινήσει κύκλος επαφών για την ενεργο-
ποίηση και ορθή εφαρμογή του νόμου 4495/2017, σχετικά με 
τον έλεγχο και την προστασία του δομημένου περιβάλλοντος. 
Από το ΥΠΕΝ με δελτίο Τύπου ανακοινώθηκε ότι στο πλαίσιο 
αυτό, η Γενική Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού 
Περιβάλλοντος, Ειρήνη Κλαμπατσέα, μαζί με εκπροσώπους 
των Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότη-
σης, συναντήθηκαν στο τέλος της εβδομάδας με το Προεδρείο 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας και τους Εκτελεστικούς 
Γραμματείς των Περιφερειών, για την οργάνωση και λειτουρ-

γία των Περιφερειακών Διευθύνσεων Ελέγχου Δόμησης (Πε-
ριφερειακών Παρατηρητηρίων) και των Τμημάτων Ελέγχου 
Δόμησης (Τοπικών Παρατηρητηρίων). Με δεδομένο ότι οι 
Περιφέρειες είναι αυτές που έχουν την αρμοδιότητα λειτουρ-
γίας των Παρατηρητηρίων, στη συνάντηση που πραγματο-
ποιήθηκε σε πολύ καλό κλίμα, οι άμεσα εμπλεκόμενοι εξέφρα-
σαν τις απόψεις τους, σε έναν ιδιαίτερα γόνιμο διάλογο, για τα 
βήματα που χρειάζεται να γίνουν αναφορικά με τη συγκρότη-
ση και στελέχωσης των υπηρεσιών ελέγχου δόμησης
-Η εγκύκλιος για τα διατηρητέα. Με θέμα «Χορήγηση άδειας 
δόμησης σε ρυμοτομούμενα ή μη οικοδομήσιμα οικόπεδα – 
γήπεδα για την εκτέλεση εργασιών αποκατάστασης / ανακαί-
νισης κτιρίων χαρακτηρισμένων ως διατηρητέα (ν.4067/12) 
ή νεώτερα μνημεία (ν.3028/02) και ΣΧΕΤΙΚΟ: (α) Το υπ’ αρ. 
1298/12.5.17 έγγραφο του Δήμου Ύδρας (αρ. πρωτ. ΥΠΕΝ 
23735/15.5.17) αναλυτικά στην εγκύκλιο του ΥΠΕΝ σημειώ-
νεται ότι: «Με αφορμή το ανωτέρω (α) σχετικό έγγραφο και 
ερωτήματα άλλων υπηρεσιών και φορέων σχετικά με τη δυ-
νατότητα χορήγησης άδειας δόμησης για την εκτέλεση εργα-
σιών αποκατάστασης – στατικής ενίσχυσης κλπ. σε κτίρια που 
έχουν υπαχθεί σε καθεστώς προστασίας και βρίσκονται εξ’ 
ολοκλήρου ή τμηματικά εντός μη οικοδομήσιμων οικοπέδων 
– γηπέδων, σας γνωρίζουμε κατ’ αρχάς τα εξής: Για τα κτίρια 
τα οποία προστατεύονται είτε με τις διατάξεις του Οικοδομι-
κούØ Κανονισμού (ν.4067/2012 ή με προγενέστερες αυτού 
αντίστοιχες διατάξεις) ως διατηρητέα είτε με τις διατάξεις του 
αρχαιολογικού νόμου (ν. 3028/2002 ή προγενέστερης αρχαι-
ολογικής νομοθεσίας) ως νεώτερα μνημεία, είναι Συνταγμα-
τική επιταγή και υποχρέωση της Πολιτείας η μέριμνα για τη 
διατήρηση και ανάδειξή τους βάσει του άρθρου 24, παρ. 6 
του Συντάγματος (το οποίο ορίζει ότι «τα μνημεία, οι παραδο-
σιακές περιοχές και τα παραδοσιακά στοιχεία προστατεύονται 
από το Κράτος»). Από την υφιστάμενη νομολογία (Αποφάσεις 
του ΣτΕ, γνωμοδοτήσεις τουØ Νομικού Συμβουλίου του 
Κράτους – πχ. ΣτΕ 2927/2012, ΠΕ 374/1995, ΠΕ 459/1994, 
ΝΣΚ 273/99), συνάγεται ευθέως ότι είναι επιβεβλημένη η 
αποκατάσταση των εν λόγω προστατευόμενων πολιτιστικών 
αγαθών σε κάθε περίπτωση, ακόμη και εάν το κτίριο ή παρα-
δοσιακό διατηρητέο εν γένει Α. Π.: ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/7037/557 
Ημ/νία: 07/02/2018 στοιχείο είναι ρυμοτομούμενο ή βρί-
σκεται σε μη οικοδομήσιμη ζώνη (π.χ. ζώνη παραλίας, πα-
ραρεμάτια περιοχή, δασική έκταση). Κατά το ν.5269/1931, 
άρθρο 1 παρ. 2, «Η άδεια προς εκτέλεσιν επισκευών επί των 
ρυμοτομουμένων μερών των κτιρίων αποβλεπουσών εις 
την υγιεινήν, την χρήσιν αυτών και την συνήθη συντήρησιν, 
χορηγείται επί τη αιτήσει του ενδιαφερομένου καθ’ όν τρόπον 
και δια τα μη ρυμοτομούμενα κτίρια. ...» Σύμφωνα με τις δι-

ατάξεις του άρθρου 22 παρ. 1 του Γενικού ΟικοδομικούØ 
Κανονισμού (ΓΟΚ/85, ν.1577/1985) το γενικότερο σκεπτικό 
των οποίων έχει μεταφερθεί στο άρθρο 4 παρ. 3 του Νέου Οι-
κοδομικού Κανονισμού (ΝΟΚ – ν.4067/2012) και στο άρθρο 
30 του πρόσφατου νόμου για τον Έλεγχο και την προστασία 
του δομημένου περιβάλλοντος (ν.4495/2017), καθώς και την 
παρ. 2.2.3. του άρθρου 5 του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Υπ. 
Αποφ. 3046/1989) που αφορά στην ασφάλεια των κτιρίων 
κατά τη λειτουργία τους – και η οποία ορίζει ότι η συνεχής 
συντήρηση του κτιρίου ή δομικού έργου είναι υποχρεωτική 
για τους ιδιοκτήτες του – δεν απαιτείται (ούτε απαιτούνταν) η 
έκδοση άδειας δόμησης / οικοδομικής άδειας για την εκτέλεση 
μικρών και μεμονωμένων επισκευών που γίνονται στα κτίρια 
για λόγους χρήσης και υγιεινής, δεδομένου ότι πρόκειται για 
εργασίες συνήθους συντήρησής τους που δεν επηρεάζουν 
– σε κάθε περίπτωση – τα υλοποιημένα πολεοδομικά τους 
μεγέθη. Από το συνδυασμό των ανωτέρω προκύπτει ευθέως 
ότι για την έκδοση οποιουδήποτε είδους διοικητικής πράξης 
με σκοπό την αναστήλωση, ανακατασκευή, αποκατάσταση 
και συντήρηση κτιρίου που έχει υπαχθεί σε καθεστώς προ-
στασίας ως διατηρητέο ή ως νεώτερο μνημείο (δηλ. άδεια 
δόμησης, άδεια εκτέλεσης εργασιών μικρής κλίμακας), δεν 
αποτελεί κώλυμα η θέση του κτιρίου.
Είναι επιτρεπτή δηλαδή η χορήγηση της σχετικής άδειας 
ακόμη και στις περιπτώσεις που το προστατευόμενο κτίριο 
ρυμοτομείται ή εμπίπτει (εξ’ ολοκλήρου ή τμηματικώς) σε 
μη οικοδομήσιμη ζώνη (όπως ζώνη παραλίας, παραρεμά-
τια περιοχή, δασική έκταση). Επισημαίνεται ωστόσο ότι στις 
ανωτέρω περιπτώσεις, δεν επιτρέπεται η μεταβολή και αύξη-
ση των υλοποιημένων πολεοδομικών μεγεθών κάλυψης και 
δόμησης, ενώ όσον αφορά στον όγκο του κτιρίου είναι απο-
δεκτή η αύξησή του μόνον στην περίπτωση ανακατασκευής 
στέγης (κατά την έννοια της παρ. 80 άρθρου 2 ν.4067/12) 
ή και άλλης συνδεόμενης με αυτήν κατασκευής που προϋ-
πήρχε, κατόπιν πλήρους αρχιτεκτονικής και ιστορικής τεκ-
μηρίωσης, η οποία εγκρίνεται από τα αρμόδια συλλογικά 
όργανα (Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, Συμβούλιο του ΥΠΠΟΑ, 
κατά περίπτωση). Μετά τα παραπάνω, παρακαλούμε όπως 
ενημερώσετε σχετικά τις ΥΔΟΜ και τα Συμβούλια Αρχιτε-
κτονικής χωρικής σας αρμοδιότητας για την εφαρμογή των 
ανωτέρω. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προς το 
οποίο κοινοποιείται το παρόν, παρακαλείται ομοίως για την 
ενημέρωση των αρμοδίων εποπτευομένων υπηρεσιών του. 
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ»

ΥΠΕΝ ΠΡΟΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΕΣ: ΠΡΟΧΩΡΗΣΤΕ ΤΙΣ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ ΣΤΑ ΔΙΑΤΗΡΗΤΕΑ ΚΤΙΡΙΑ
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Η ρωσική Gazprom πραγματοποιεί ήδη από τα τέλη Δεκεμ-
βρίου απευθείας πωλήσεις φυσικού αερίου στην ελληνική 
αγορά, καθώς προμηθεύει μέσω του σταθμού του Σιδηρόκα-
στρου, την εταιρεία Μυτιληναίος. Όπως αναφέρει η εφημερί-
δα «Καθημερινή» και αναδημοσιεύει το energypress.gr  ο Μυ-
τιληναίος έχει συνάψει σύμβαση προμήθειας αερίου με τους 
Ρώσους για να τροφοδοτεί μέσω αυτής της πηγής - εν μέρει 
- τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής που διαθέτει. Η για πρώτη 
φορά απευθείας διάθεση αερίου από τη Gazprom ασφαλώς 
αλλάζει τα δεδομένα στην εγχώρια αγορά και αναμένεται να 
εντείνει τον ανταγωνισμό. Γνωστό είναι, άλλωστε, ότι επί σει-
ρά ετών το ρωσικό αέριο έφερνε στη χώρα μας αποκλειστικά 

η ΔΕΠΑ, αλλά από το 2014 υπήρξε αναθεώρηση στη μεταξύ 
τους σύμβαση που κατάργησε το αποκλειστικό δικαίωμα της 
ΔΕΠΑ, ενώ η εταιρεία υποχρεώθηκε την ίδια χρονιά από την 
Επιτροπή Ανταγωνισμού να εκχωρήσει δυναμικότητα σε τρί-
τους στα σημεία εισόδου της χώρας. Στη συνέχεια, το 2016, η 
Gazprom παρέδωσε αρχικά αέριο στην Προμηθέας Gas, την 
εταιρεία που έχει από κοινού (50% και 50%) με τον Όμιλο 
Κοπελούζου, και η τελευταία δραστηριοποιήθηκε δυναμικά 
στη μεταπώληση του αερίου, αποσπώντας ποσοστό περί το 
20% από τη ΔΕΠΑ, προμηθεύοντας μεγάλους βιομηχανικούς 
καταναλωτές, ηλεκτροπαραγωγούς, αλλά και εταιρείες πα-
ροχής αερίου (ΕΠΑ). Τώρα η Gazprom προχωράει ένα ακό-

μη βήμα και πουλάει απευθείας σε μεγάλους καταναλωτές, 
όπως ο Όμιλος Μυτιληναίου, χωρίς να μεσολαβήσει η ΔΕΠΑ 
ή η Προμηθέας. Η ΔΕΠΑ τιμολογεί τους πελάτες της με βάση 
το συνολικό κόστος που προκύπτει από τους τρείς βασικούς 
προμηθευτές της (Ρωσία, Τουρκία και Αλγερία) καθώς και 
τα έκτακτα φορτία LNG από την spot αγορά. Φαίνεται ότι η 
τιμή που καταλήγει να πουλάει η ΔΕΠΑ είναι ακριβότερη από 
εκείνη που μπορεί να εξασφαλίσει ένας μεγάλος καταναλωτής 
απευθείας από την Gazprom. Ο ανταγωνισμός στην ελλη-
νική αγορά αναμένεται να ενταθεί ακόμα περισσότερο όταν 
λειτουργήσει ο αγωγός ΤΑΡ, δημιουργώντας ευνοϊκότερες 
συνθήκες για μείωση του ενεργειακού κόστους

Την ανάγκη διαβούλευσης με την τοπική κοινωνία, ώστε η υλο-
ποίηση του Ευρασιατικού Διασυνδετήριου Αγωγού (EuroAsia 
Interconnector), που θα διέλθει και από την Δυτική Αττική να 
αποτελέσει υπόδειγμα βιώσιμης ανάπτυξης, για κάθε δραστη-
ριότητα στην περιοχή, υπογράμμισε ο αντιπεριφερειάρχης 
Γιάννης Βασιλείου στην ανοιχτή διαβούλευση για το θέμα που 
πραγματοποιήθηκε στην Ελευσίνα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η 
διαβούλευση έγινε με την παρουσία του πρέσβη της Κυπριακής 

Δημοκρατίας, του δημάρχου Ελευσίνας και φορέων της περιο-
χής. Πρόκειται για τριμερή συνεργασία ηλεκτρικής διασύνδεσης 
των ενεργειακών συστημάτων Ισραήλ, Κύπρου και Ελλάδας 
με υποθαλάσσιο και υπόγειο καλώδιο. Το έργο αποτελεί την 
ενεργειακή γέφυρα μεταξύ των δύο ηπείρων, με συνολικό 
μήκος διασύνδεσης 1.500 χλμ, δημιουργώντας ένα αξιόπιστο 
εναλλακτικό διάδρομο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προερ-
χόμενης από ανανεώσιμες πηγές και από φυσικό αέριο, γι’ αυτό 

και θεωρείται ως ένα κορυφαίο έργο κοινού ενδιαφέροντος από 
την Ε.Ε. Ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Γ. Βασιλείου στο 
χαιρετισμό του, μετέφερε την στήριξη της Περιφέρειας Αττικής 
και της περιφερειάρχου Ρένας Δούρου για την συγκεκριμένη 
επένδυση. Επεσήμανε την σπουδαιότητα αυτής και αναφέρθη-
κε στα οφέλη που θα προκύψουν για την εθνική οικονομία και 
ειδικότερα για την Δυτική Αττική.

Επεκτείνεται ως το Νοέμβριο του 2025 η συμφωνία Energean 
με την BP για την πώληση της παραγωγής του Πρίνου ως το 
Νοέμβριο του 2025 του συνόλου της παραγωγής πετρελαίου 
από τον Πρίνο, όπως ανακοινώθηκε επίσημα σήμερα.
Η αρχική συμφωνία μεταξύ των δύο εταιριών είχε συναφθεί 
το 2013 και κάλυπτε την περίοδο έως και την 31η Ιουλίου 
2021, η οποία επεκτείνεται τώρα για άλλα τέσσερα χρόνια. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο διάστημα αυτό υλοποιείται 
παράλληλα επενδυτικό πρόγραμμα για την περαιτέρω αύ-
ξηση της παραγωγής από τα κοιτάσματα του Πρίνου και του 
Βόρειου Πρίνου καθώς και για την ανάπτυξη του κοιτάσματος 

Έψιλον. Το πρόγραμμα έχει εξασφαλισμένη χρηματοδότηση 
από δανειακή σύμβαση που βασίζεται στα διαπιστωμένα 
αποθέματα υδρογονανθράκων και περιλαμβάνει έως 25 γε-
ωτρήσεις καθώς και την τοποθέτηση δύο νέων εξεδρών ως 
το 2021.
Ο κ.Μαθιός Ρήγας, διευθύνων σύμβουλος του ομίλου 
Energean Oil & Gas, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ ικανο-
ποιημένοι για την επέκταση της συμφωνίας μας με την BP, 
μιας σχέσης που ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2013 και πλέον 
εξελίσσεται σε στρατηγική συνεργασία η οποία διασφαλίζει 
τις ταμειακές ροές από την παραγωγή μας στην Ελλάδα. Στα 

προηγούμενα τέσσερα χρόνια, η BP έχει ανελλιπώς παρα-
λάβει φορτία της παραγωγής πετρελαίου του Πρίνου, την 
οποία και έχει καθιερώσει στις διεθνείς αγορές. Η αύξηση της 
παραγωγής της Energean στην Ελλάδα, η ύψους 1,6 δισεκ. 
δολαρίων επένδυση της πρώτης φάσης στην ανάπτυξη των 
θαλάσσιων κοιτασμάτων Καρίς και Τανίν στο Ισραήλ και η 
ερευνητική δραστηριότητα στην Ανατολική Μεσόγειο απο-
τελούν το επίκεντρο της στρατηγικής μας. Πιστεύουμε ότι η 
επέκταση της συμφωνίας με την BP ενισχύει περαιτέρω τις 
προοπτικές μεγιστοποίησης της αξίας που λαμβάνει ο όμιλος 
της Energean από τον Πρίνο».

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, 
παραχώρησε, σήμερα, συνέντευξη στην εκπομπή «Απευ-
θείας» της ΕΡΤ. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ σχετικά 
με το κοινωνικό τιμολόγιο της ΔΕΗ και την ελάφρυνση των 
λογαριασμών των καταναλωτών, ο υπουργός σημείωσε τα 
εξή: «Το νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο δίνει έκπτωση 30% 
σε όσους καλύπτουν τα κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος. 
Η βασική τομή είναι ότι για όσους λαμβάνουν Κοινωνικό Ει-
σόδημα Αλληλεγγύης η αύξηση αυξάνεται σε 70%. Πρόκειται 
για 300.000 νοικοκυριά. Από 150 ευρώ που είναι ο μέσος όρος 
των χρεώσεων τετραμήνου για το ρεύμα, αυτοί θα πληρώνουν 
λιγότερα από 50 ευρώ. Επίσης προσθέσαμε κάποιες προστα-
τευτικές δικλείδες, χάριν της ισονομίας και της προστασίας του 
νόμου απέναντι σε φαινόμενα δόλιας χρήσης. Τέλος αυξήσαμε 
τα εισοδηματικά όρια ένταξης των ΑμεΑ και όσων χρίζουν 

μηχανικής υποστήριξης. Τέλος, εξοικονομήσαμε 10 εκατ. ευρώ 
για όσους είχαν υπαχθεί στο ΚΟΤ αλλά τους έχει κοπεί το ρεύμα 
(1.342 νοικοκυριά το 2017). Με αυτά θα πληρωθεί το κόστος 
επανασύνδεσης και η οφειλή, ανάλογα με την εισοδηματική 
τους κατάσταση». Σε ό,τι αφορά το ακανθώδες ζήτημα των 
χρεών ύψους 2 δισ. ευρώ προς τη ΔΕΗ, ο κ. Σταθάκης τόνισε: 
«Η ΔΕΗ πραγματοποιεί μελέτη για την ανάλυση των οφειλών. 
Για παράδειγμα περίπου 600 εκατ. ευρώ αφορούν επιχειρήσεις 
που έχουν κλείσει. Ταξινομώντας επακριβώς τη φύση των 
χρεών η προσπάθεια ανάκτησης αποκτά αξιοπιστία, καθώς 
για κάθε υποκατηγορία κατανάλωσης θα ληφθούν κατάλληλα 
μέτρα, ώστε τα χρέη να ανακτηθούν εκεί που μπορούν κι εκεί 
που δεν μπορούν να υπάρξουν ρυθμίσεις ευνοϊκότερες απ’ ό, 
τι στο παρελθόν». Για το ζήτημα των «κόκκινων δανείων», ο 
υπουργός επεσήμανε: «Η πρώτη κατοικία είναι πλήρως προ-

στατευμένη με βάση τα κριτήρια του νόμου Κατσέλη-Σταθάκη, 
που πλέον περιλαμβάνει και τους ελεύθερους επαγγελματίες, 
ενώ τα νοικοκυριά μπορούν να ρυθμίζουν οφειλές τόσο προς 
τράπεζες όσο και προς το Δημόσιο. Παράλληλα, με τον Εξωδι-
καστικό δημιουργήσαμε έναν ισχυρό μηχανισμό προστασίας 
και διακανονισμού οφειλών για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. 
Αυτό που δεν καλύπτει το πλαίσιο είναι όσους έχουν εμπορική 
δραστηριότητα και έχουν ιδιώτες πιστωτές. Δεδομένου ότι τα 
προηγούμενα χρόνια δεν έγιναν καθόλου πλειστηριασμοί, έχει 
συσσωρευτεί ένα υψηλό απόθεμα. Το επόμενο διάστημα θα 
υπάρξουν πλειστηριασμοί που θα αφορούν κυρίως συναλλα-
γές που εμπίπτουν στο εμπορικό δίκαιο. Δίνεται η εντύπωση 
ότι θα γίνει ένα μπαράζ πλειστηριασμών. Δεν ισχύει αυτό. Οι 
πλειστηριασμοί θα είναι μετρημένοι και λελογισμένοι επειδή δεν 
υπάρχει αγορά και οι στόχοι των τραπεζών είναι ρεαλιστικοί».

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΕΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ GaZPrOm ΑΓΟΡΑΖΕΙ 
ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΒΟΥΛΓΑΡΙΚΑ ΣΥΝΟΡΑ Η “ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ”

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΛΕΥΣΙΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΜΕΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΙΣΡΑΗΛ

ΕΠΕΚΤΕΙΝΕΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ 2025 Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ eNerGeaN - BP

ΣΤΑΘΑΚΗΣ: ΠΡΩΤΑ ΘΑ ΑΝΑΛΥΘΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΘΑ ΑΝΑΚΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΧΡΕΗ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΗ
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ΕΣΟΔΑ 300 ΕΚΑΤ. ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Εντατικοποιούνται τα σχέδια των τραπεζών για την πώ-
ληση της ακίνητης περιουσίας τους κατά το 2018, κα-
θώς, σύμφωνα με τα λεγόμενα των αρμόδιων στελεχών, 
υπολογίζεται ότι τα προσδοκώμενα έσοδα θα είναι κατά 
πολύ υψηλότερα σε σχέση με το 2017, προσεγγίζοντας 
ή και ξεπερνώντας τα 300 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με ρε-
πορτάζ του δημοσιογράφου Νίκου Ρουσάνογλου στην 
«Καθημερινή» προς την κατεύθυνση αυτή, εκτιμάται ότι 
θα συμβάλουν τόσο η σημαντική βελτίωση του μακρο-
οικονομικού περιβάλλοντος και η συνακόλουθη αύξηση 
του επενδυτικού ενδιαφέροντος όσο και η ενίσχυση της 
ροής ακινήτων προς τα χαρτοφυλάκια των τραπεζών από 
τη διαδικασία των πλειστηριασμών. Υπενθυμίζεται ότι, 
σήμερα, στο χαρτοφυλάκιο των τεσσάρων συστημικών 
τραπεζών (Τράπεζα Πειραιώς, Alpha Bank, Εθνική Τρά-
πεζα και Eurobank) βρίσκονται περίπου 10.000 ακίνητα, 
με την πλειονότητα εξ αυτών να αφορά διαμερίσματα και 
κατοικίες. Ο όμιλος της Τράπεζας Πειραιώς άντλησε περί 
τα 55 εκατ. ευρώ από την πώληση 300 ακινήτων το 2017, 
ποσό που ήταν σχεδόν τριπλάσιο σε σχέση με τον ετήσιο 
μέσον όρο των προηγούμενων ετών. Σύμφωνα με τον 
κ. Γεώργιο Κορμά, διευθύνοντα σύμβουλο της Πειραιώς 
Real Estate και της Picar, στόχος για το 2018 είναι η ακόμα 
μεγαλύτερη βελτίωση της περυσινής επίδοσης, καθώς, 
όπως τονίζει, «η στόχευσή μας είναι η πιο δυναμική πα-
ρουσία μας στην αγορά και η αξιοποίηση του συνόλου 
του υφιστάμενου χαρτοφυλακίου μας, που περιλαμβάνει 
ακίνητα όλων των κατηγοριών, από οικόπεδα μέχρι ξενο-
δοχεία και από γραφεία μέχρι καταστήματα και κατοικίες». 
Το 2017, το 40% των πωληθέντων ακινήτων ήταν κατοι-
κίες και το 35% επαγγελματικά ακίνητα. Μεγάλη κινητικό-
τητα αναμένεται και από τον όμιλο της Alpha Bank. Στόχος 
του ομίλου είναι η άντληση εσόδων της τάξεως των 100 
εκατ. ευρώ κατά το 2018 και ακόμα περισσότερων το 
2019, καθώς εντατικοποιείται η προσπάθεια των τελευ-
ταίων ετών για την ωρίμανση της διαδικασίας πώλησης 
σημαντικών ακινήτων. Μεταξύ αυτών, περιλαμβάνονται 
αυτοτελή κτίρια γραφείων, όπως π.χ. το κτίριο που στε-
γάζει τα κεντρικά γραφεία της Vodafone. Σύμφωνα με τον 
διευθυντή επενδυτικής τραπεζικής του ομίλου Ευάγγελο 
Καλαμάκη, «φέτος αναμένεται να διατεθεί σημαντικός 
αριθμός ακινήτων επενδυτικού χαρακτήρα, ως αποτέλε-
σμα μιας σημαντικής προεργασίας 2-3 ετών». Η Eurobank 
έχει ήδη πραγματοποιήσει σημαντικές πωλήσεις ακινήτων 
επενδυτικού χαρακτήρα την τελευταία διετία. Σύμφωνα 
με την υπεύθυνη ακίνητης περιουσίας του ομίλου Δέ-
σποινα Χαμηλάκη, το 2017 συγκεντρώθηκαν έσοδα της 
τάξεως των 60 εκατ. ευρώ, ενώ ανάλογος είναι ο στόχος 

εσόδων από πωλήσεις ακινήτων και για το 2018. Σύμφω-
να με τα σχετικά στοιχεία, υπολογίζεται ότι η Eurobank 
ελέγχει σήμερα περί τα 3.000 ακίνητα, εκ των οποίων τα 
200 είναι επενδυτικού χαρακτήρα (π.χ. κτίρια γραφείων, 
καταστήματα, ξενοδοχεία κτλ.), ενώ τα υπόλοιπα 2.800 
αφορούν διαμερίσματα και κατοικίες. Η συνολική αξία 
του χαρτοφυλακίου υπολογίζεται σε 500 εκατ. ευρώ, με 
το 1/3 αυτής να αφορά στα οικιστικά ακίνητα. Με τη σειρά 
της, η Εθνική Τράπεζα, η οποία ελέγχει σήμερα 1.000-
1.200 ακίνητα, ετοιμάζει τις δικές της κινήσεις. Σύμφω-
να με τον κ. Γιώργο Φράγκου, υποδιευθυντή του τομέα 
ακινήτων του ομίλου της Εθνικής, εντός του προσεχούς 
διμήνου θα έχει ολοκληρωθεί η εμπορική πολιτική του 
ομίλου. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένο ότι ο όμιλος 
αναμένεται να υποδέχεται περίπου 3.000 νέα ακίνητα σε 
ετήσια βάση μέσω των πλειστηριασμών, δρομολογείται 
σειρά εργαλείων για τη διαχείρισή τους. Για παράδειγμα, 
στο τέλος Μαρτίου θα είναι λειτουργική η νέα δικτυακή 
πλατφόρμα ηλεκτρονικών πωλήσεων ακινήτων της Εθνι-
κής, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται και μηχανισμός για 
την προετοιμασία των προς πώληση ακινήτων, κυρίως 
μέσω χρήσης εξωτερικών συνεργατών.

-Οι επενδυτές ενδιαφέρονται, αλλά δεν βρί-
σκουν σύγχρονα κτίρια. Επενδύσεις της τάξεως των 
750 εκατ. ευρώ καταγράφηκαν στην ελληνική αγορά 
επαγγελματικών ακινήτων (κτίρια γραφείων, εμπορικά 
καταστήματα, εμπορικά κέντρα, ξενοδοχεία, κτλ.) κατά τη 
διάρκεια του 2017, μια υποχώρηση της τάξεως του 25% 
σε σχέση με το 2016, όταν το σχετικό μέγεθος είχε υπολο-
γιστεί σε περίπου 1 δισ. ευρώ. Ωστόσο, όπως επισημαίνει 
σε σχετική ανάλυσή της η εταιρεία παροχής υπηρεσιών 
ακινήτων JLL – Αθηναϊκή Οικονομική, η κάμψη αυτή δεν 
οφείλεται στη μείωση του αγοραστικού ενδιαφέροντος ή 
της κινητικότητας των επενδυτών, αλλά στην έλλειψη του 
κατάλληλου προϊόντος, δηλαδή ποιοτικών κτιρίων που 
να προσελκύουν το ενδιαφέρον των θεσμικών επενδυ-

τών. Η έλλειψη αυτή είναι αποτέλεσμα της απουσίας νέων 
επενδύσεων ανάπτυξης ακινήτων για μακρά περίοδο, και 
συγκεκριμένα από το 2010 μέχρι και το 2016. Σύμφωνα 
με την κ. Δίκα Αγαπητίδου, γεν. διευθύντρια της JLL – 
Αθηναϊκή Οικονομική, ένας ακόμα λόγος για την πτώση 
της αξίας των συναλλαγών το 2017 ήταν και το ότι κατά 
το προηγούμενο έτος σύγκρισης, δηλαδή το 2016, είχαν 
ολοκληρωθεί και ορισμένες πολύ μεγάλες συναλλαγές, 
απόρροια πολύμηνων διαπραγματεύσεων, όπως για 
παράδειγμα η πώληση του Hilton και του Αστέρα Βου-
λιαγμένης. Επίσης, οι πωλήσεις ακινήτων το 2017 θα 
μπορούσαν να ήταν πολύ περισσότερες, εφόσον υπήρχε 
το κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει σε φορείς 
του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως τα ασφαλιστικά 
ταμεία, να προχωρούν και σε πωλήσεις ακινήτων τους 
πέραν των μακροχρόνιων εκμισθώσεων. Επίσης, αρκετά 
ακίνητα που θα μπορούσαν να αποτελέσουν αντικείμενο 
επενδυτικού ενδιαφέροντος, επί του παρόντος, βρίσκο-
νται ως ενέχυρο σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια. «Σε ό,τι 
αφορά τα μεγέθη που επενδύθηκαν, τη μερίδα του λέο-
ντος (41%) καταλαμβάνουν οι συναλλαγές μεταξύ 1 - 5 
εκατ. ευρώ, με δεύτερη (28%) την κατηγορία που δεν 
ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ και τρίτη (20%) αυτή που αφο-
ρά συμφωνίες μεταξύ 5 - 20 εκατ. ευρώ. Επίσης, υπήρξε 
και μια συναλλαγή άνω των 100 εκατ. ευρώ και συγκε-
κριμένα 190,6 εκατ. ευρώ, που αφορούσε την εξαγορά 
του 50% του The Mall Athens από τον όμιλο της Lamda 
Development (πωλητής η HSBC)», αναφέρει η κ. Αγαπη-
τίδου. Οσον αφορά την κατανομή ανά κλάδο, το 51% των 
επενδύσεων αφορούσε εμπορικά ακίνητα (καταστήματα 
και εμπορικά κέντρα), έναντι μεριδίου αγοράς μόλις 3% 
που είχε καταλάβει το 2016. Στη δεύτερη θέση βρέθηκαν 
τα ξενοδοχειακά ακίνητα με 23% (από 83% το 2016), με 
ορισμένες από τις πράξεις που ξεχώρισαν να είναι η αγορά 
του Athens Ledra από τη Hines προς 33 εκατ. ευρώ και 
αυτή του Amathus από τη London & Regional προς 30 
εκατ. ευρώ. Τα κτίρια γραφείων κατέλαβαν μερίδιο 9% 
το 2017 έναντι 8% το 2016, ωστόσο εκτιμάται ότι το πο-
σοστό θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερο, εάν ήταν 
διαθέσιμα προς πώληση περισσότερα ακίνητα του είδους. 
Η μεγαλύτερη σε αξία συναλλαγή δεν προέρχεται από τον 
ιδιωτικό τομέα αλλά από τον δημόσιο, καθώς η Περιφέ-
ρεια Αττικής προχώρησε στην αγορά του κτιρίου ιδιοκτη-
σίας Synergo, που στέγαζε στο παρελθόν τον ΟΠΑΠ με τί-
μημα που φημολογείται ότι προσεγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ. 
Συνέχεια στη σελ. 7
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Η συνολική εικόνα είναι ουσιωδώς καλύτερη από ό,τι ήταν 
ένα χρόνο πριν, καθώς στους περισσότερους δείκτες κα-
ταγράφεται βελτίωση. Οι μεγάλες προκλήσεις, όμως, που 
αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία είναι πολλές και αφο-
ρούν κυρίως διαρθρωτικά ζητήματα, όπως η μείωση του 
μη μισθολογικού κόστους εργασίας, ο αρνητικός δείκτης 
επενδύσεων και η ανάγκη για παροχή δημοσιονομικά ουδέ-
τερων κινήτρων για παραγωγικές επενδύσεις, η ανάπτυξη 
μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής για τον ψηφιακό μετα-
σχηματισμό της οικονομίας, η διασύνδεση της αγοράς ερ-
γασίας με την εκπαίδευση, η επιτάχυνση στην απονομή της 
δικαιοσύνης, η προώθηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών 
και της ηλεκτρονικής τιμολόγησης για τον περιορισμό της 
φοροδιαφυγής, η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων και, τέλος, η αποφυγή οποιασδήποτε οπισθοδρό-
μησης στις μεταρρυθμίσεις στην αγορά εργασίας.

Αυτά επισημαίνει ο ΣΕΒ στο μηνιαίο δελτίο οικονομικών 
εξελίξεων, προσθέτοντας ότι οι προκλήσεις αυτές θα πρέπει 
να αντιμετωπισθούν χωρίς καθυστερήσεις, καθώς η βελ-
τίωση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας, με βάση την 
πραγματική σταθμισμένη συναλλαγματική ισοτιμία, δείχνει 
να αντιστρέφεται από το 4ο τρίμηνο του 2016 και μετά. 
Ταυτόχρονα, τονίζει, χρειάζεται να εξασφαλιστεί μια βιώ-
σιμη σχέση μεταξύ χρέους, πλεονασμάτων και ανάπτυξης, 
ώστε η έξοδος στις αγορές να μην αποδειχθεί για ακόμα μία 
φορά προσωρινή.
Ο ΣΕΒ υπογραμμίζει ότι το 2018 ξεκίνησε με την ελληνική 
οικονομία να βρίσκεται σε φάση ανάκαμψης, υποστηρι-
ζόμενη από τη βελτίωση του παγκόσμιου οικονομικού 
περιβάλλοντος ενώ εκτιμά ότι «η ψήφιση των μέτρων για 
την ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης του προγράμματος 
προσαρμογής, θα βελτιώσει περαιτέρω το οικονομικό κλί-

μα, το οποίο τον Ιανουάριο του 2018 διαμορφώθηκε στο 
υψηλότερο επίπεδο από τον Νοέμβριο του 2014, αντανα-
κλώντας και την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των αγορών, 
καθώς ο δείκτης του Χρηματιστηρίου κινείται ανοδικά και 
τα επιτόκια του 10ετούς ομολόγου υποχωρούν».
Από τους επιμέρους δείκτες ο ΣΕΒ επισημαίνει τη βελτίωση 
του οικονομικού κλίματος, της βιομηχανικής παραγωγής, 
των εξαγωγών, του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών, 
της ανεργίας, της οικοδομικής δραστηριότητας και του 
δανειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών. Από την άλλη 
πλευρά ωστόσο πηγές ανησυχίας αποτελούν η κατανα-
λωτική εμπιστοσύνη, η πτώση των λιανικών πωλήσεων, η 
αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο και 
η υποχώρηση του διαθέσιμου εισοδήματος και της αποτα-
μίευσης των νοικοκυριών.

Συνέχεια από τη σελ 6

-Τα επαγγελματικά ακίνητα προσφέρουν από τις 
υψηλότερες αποδόσεις στην Ευρώπη. Η παρούσα 
οικονομική συγκυρία θεωρείται ως η καλύτερη των τελευ-
ταίων ετών για την τόνωση των επενδύσεων στο ελληνικό 
real estate, κάτι που έχουν αντιληφθεί ασφαλώς και οι 
διοικήσεις των τραπεζών, οι οποίες άλλωστε εισπράττουν 
σε καθημερινή βάση και το ενδιαφέρον των ξένων και εγ-
χώριων θεσμικών επενδυτών για ακίνητα εισοδήματος, 
όπως κτίρια γραφείων, εμπορικά καταστήματα και ασφα-
λώς ξενοδοχειακές μονάδες. Οπως αναφέρει στην «Κ» ο 
κ. Γιώργος Χρυσικός, διευθύνων σύμβουλος της Grivalia 
Properties ΑΕΕΑΠ, η συνεχής υποχώρηση των αποδόσεων 
των ελληνικών ομολόγων έχει ως αποτέλεσμα τη στροφή 
των ξένων επενδυτών προς την εγχώρια αγορά ακινήτων, 
η οποία προσφέρει αισθητά υψηλότερες αποδόσεις, τάση 
από την οποία προσδοκούμε να επωφεληθούμε τόσο εμείς, 
όσο και οι τράπεζες. «Η κινητικότητα των επενδυτών οφεί-
λεται στο ότι το ρίσκο της ελληνικής οικονομίας έχει μειωθεί 
πολύ σε σχέση με πριν από ένα ή δύο χρόνια, κάτι που αντα-
νακλάται και στα ελληνικά ομόλογα. Αυτό σημαίνει ότι όσοι 
αναζητούν υψηλότερες αποδόσεις θα πρέπει να στραφούν 
σε άλλα επενδυτικά προϊόντα όπως η αγορά ακινήτων», 
τονίζει ο κ. Χρυσικός. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι προσφε-
ρόμενες αποδόσεις στην ελληνική αγορά επαγγελματικών 
ακινήτων είναι εξαιρετικά ελκυστικές συγκριτικά με άλλες 
χώρες της Ευρώπης, καθώς κινούνται μεταξύ 7,5%-9% 
για γραφεία, καταστήματα και εμπορικά κέντρα (και ακόμα 
υψηλότερα για αποθήκες-logistics), τη στιγμή που σε άλλες 

ώριμες αγορές, ακόμα και σε χώρες της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου, οι συνηθέστερες αποδόσεις δύσκολα ξεπερ-
νούν το 6%-6,5% και κατά κανόνα κινούνται στο 4%-5%. 
Οι υψηλές αποδόσεις οφείλονται στις ελκυστικές αξίες των 
ελληνικών επαγγελματικών ακινήτων, αλλά και στην ανο-
δική πορεία των ενοικίων τους τελευταίους μήνες, ιδίως για 
ακίνητα πρώτης προβολής. Αν στα παραπάνω προστεθεί 
και το ευνοϊκό μακροοικονομικό περιβάλλον, καθίσταται 
σαφές ότι η ελληνική αγορά ακινήτων διανύει τις καλύτερες 
ημέρες της από την έναρξη της οικονομικής κρίσης και μέχρι 
σήμερα. Όπως ανέφερε πρόσφατα η διοίκηση της Grivalia 
Properties ΑΕΕΑΠ, «οι τιμές των «prime» ακινήτων αναμέ-
νεται να εμφανίσουν περαιτέρω αυξητικές τάσεις. Η εξάλει-
ψη των περιορισμών στην κίνηση κεφαλαίων και η υλο-
ποίηση του προγράμματος αποκρατικοποιήσεων μπορεί 
να οδηγήσουν σε περαιτέρω μείωση του «ρίσκου χώρας» 
(country risk) και στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων, 
γεγονός που θα οδηγήσει στην ανάταξη του κλάδου των 
ακινήτων». Δεδομένης πάντως της υφιστάμενης ζήτησης, 
ιδίως για ακίνητα υψηλών προδιαγραφών, εκτιμάται ότι η 
ανταπόκριση προς τα πωλούμενα ακίνητα από τις συστη-
μικές τράπεζες θα είναι ιδιαίτερα υψηλή, εφόσον ασφαλώς 
οι αποτιμήσεις κριθούν ελκυστικές. Όπως τονίζουν, χαρα-
κτηριστικά, στελέχη της αγοράς ακινήτων, αναμφίβολα οι 
τιμές των ακινήτων είναι χαμηλότερες σε σχέση με πριν από 
δέκα χρόνια, αλλά δεν παύουν να υπάρχουν και αρκετές 
περιπτώσεις όπου οι ζητούμενες τιμές είναι υψηλότερες απ’ 
ό,τι ίσως θα επέτρεπε το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον. 
Την όλη διαδικασία και κυρίως σε ό,τι αφορά τα οικιστικά 
ακίνητα που θα περιέλθουν στην κατοχή των τραπεζών 

τους επόμενους μήνες, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας των 
πλειστηριασμών, φαίνεται πως διευκολύνει σημαντικά η 
εκτίναξη της αγοράς των βραχυχρόνιων μισθώσεων (π.χ. 
Airbnb, HomeAway, Booking κτλ.). Χάρις στο μεγάλο μι-
σθωτικό ενδιαφέρον έχουν αυξηθεί και οι ενδιαφερόμενοι 
επενδυτές, οι οποίοι αναζητούν κατοικίες προς εκμετάλλευ-
ση σε δημοφιλείς τουριστικές περιοχές.
-Τα κόκκινα δάνεια. Ο μεγαλύτερος όγκος των μεγάλων 
και επενδυτικού χαρακτήρα ακινήτων του ομίλου της Εθνι-
κής Τράπεζας «κρύβεται» πίσω από μη εξυπηρετούμενα 
επιχειρηματικά δάνεια, ισχυρίζονται παράγοντες της αγο-
ράς ακινήτων. Η σταδιακή απελευθέρωση του κτιριακού 
αυτού όγκου από το δεύτερο εξάμηνο του 2018, αναμένεται 
να τροφοδοτήσει μεγάλη ζήτηση.
-Τα υποκαταστήματα. Ακίνητα περιέρχονται στις τράπε-
ζες και από τον εξορθολογισμό του δικτύου των καταστη-
μάτων τους. Για παράδειγμα, η Eurobank διαθέτει σήμερα 
περίπου 40 ακίνητα που στο παρελθόν στέγαζαν τραπεζικά 
υποκαταστήματα του ομίλου. Για τα ακίνητα αυτά αναζη-
τούνται –όπου απαιτείται– μισθωτές, προκειμένου να με-
ταπωληθούν σε υψηλότερη τιμή.
-Οι υπεραξίες. Η Τράπεζα Πειραιώς είχε αναπτύξει πολυ-
σχιδή παρουσία στην αγορά ακινήτων ήδη από τις αρχές 
της δεκαετίας του 2000 και τουλάχιστον μέχρι την περίοδο 
2007-2008, αποκτώντας ή αξιοποιώντας εμβληματικά ακί-
νητα. Σήμερα, η δυναμική αυτή φαίνεται πως επανενεργο-
ποιείται, με αφορμή τις σημαντικές υπεραξίες που κρύβο-
νται στο χαρτοφυλάκιο ακινήτων του ομίλου.

ΣΕΒ:  ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ 
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Με το 2020 να είναι πολύ πιο κοντά από όσο νομίζουμε, ορι-
σμένα κράτη-μέλη θα πρέπει να κάνουν τεράστια βήματα 
για να πιάσουν τον στόχο που έχουν θέσει για τη χρήση των 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη συνολική κατανάλωση. 
Σύμφωνα με το ypaithrow.gr πρόσφατη έκθεση της Eurostat 
παρουσιάζει σημαντικά στοιχεία για το μερίδιο των ανανεώ-
σιμων πηγών στη συνολική κατανάλωση των 28 της ΕΕ. Πιο 
συγκεκριμένα, στην έκθεση αναφέρονται οι στόχοι που έχει 
θέσει κάθε κράτος-μέλος για το 2020 και αφορούν το ποσοστό 
της κατανάλωσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και σε ποιο 
επίπεδο αυτοί είχαν επιτευχθεί μέχρι το 2016. Χαρακτηριστικό 
των στοιχείων της έκθεσης είναι πως 17 χώρες, συμπεριλαμ-
βανομένης και της Ελλάδας, δεν έχουν καταφέρει να πλησιά-
σουν τον στόχο τους, ενώ 11 το έχουν επιτύχει και συνεχίζουν. 
Σε γενικές γραμμές, πάντως, η κατανάλωση από ΑΠΕ στην ΕΕ 
μέχρι το 2016 είχε αγγίξει το 17% της συνολικής ενέργειας, με-
ρίδιο διπλάσιο από το 2004 που ήταν μόλις στο 8,5%.
-Κράτη-μέλη. Κάθε κράτος-μέλος έχει θέσει τον δικό του στόχο 
μέχρι το 2020, με βάση τις δυνατότητες που έχει, τις πολιτικές 
που ασκεί, αλλά και τις οικονομικές επιδόσεις του. Από το 2004, 
το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στην τελική κατανάλωση 
ενέργειας αυξήθηκε σημαντικά σε όλα τα κράτη-μέλη. Σε σύ-
γκριση με το 2015, έχει αυξηθεί σε 15 από τα 28 κράτη μέλη. Η 

Σουηδία είχε το μεγαλύτερο μερίδιο το 2016, καθώς το 53,8% 
της ενέργειας που καταναλώνει προέρχεται από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας. Ακολουθούν η Φινλανδία με 38,7%, η Λετο-
νία με 37,2%, η Αυστρία με 33,5% και η Δανία με 32,2%. Στο 
αντίθετο άκρο της κλίμακας, καταγράφηκαν τα χαμηλότερα 
ποσοστά Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο Λουξεμβούργο 
(5,4%), στη Μάλτα (6%) και στις Κάτω Χώρες (6%). Η Αυ-
στρία βρίσκεται λιγότερο από μία ποσοστιαία μονάδα μακριά 
από την επίτευξη του στόχου της. Αντίθετα, η Ολλανδία είναι η 
χώρα που βρίσκεται πιο μακριά από την επίτευξη του στόχου 
της, καθώς πρέπει να συμπληρώσει ακόμα οκτώ ποσοστιαίες 
μονάδες. Ακολουθούν η Γαλλία με επτά, η Ιρλανδία με 6,5, το 
Ηνωμένο Βασίλειο με 5,7 και το Λουξεμβούργο με 5,6 μονάδες. 
Η Ελλάδα έχει δεσμευτεί πως το 2020 το 18% της ενέργειας που 
καταναλώνει θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές. Μέχρι το 
2016 είχε καταφέρει να φτάσει στο 15,2%, ενώ το 2004 βρι-
σκόταν στο 6,9%.
-Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στην προσπάθεια των κρατών-μελών 
να φτάσουν τους ενεργειακούς τους στόχους συμβάλλει η από-
φαση της Επιτροπής να επενδύσει περισσότερα από 2 δισεκα-
τομμύρια ευρώ από τα συνολικά κονδύλια του προγράμματος 
εργασίας Horizon 2018-2020 στον τομέα της έρευνας και της 
καινοτομίας στον τομέα της καθαρής ενέργειας, της ηλεκτρο-

μαγνητικής ικανότητας, της αποκεντροποίησης των αποθε-
μάτων κτηρίων και της ενσωμάτωσης των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας. Σύμφωνα με την έκθεση του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου (ανάπτυξη της τεχνολογίας και της καθαρής 
ενέργειας), η καινοτομία που θα προωθήσει τη χρήση των 
ΑΠΕ στην Ευρώπη θα αποτελέσει το «κλειδί» για την ανταγω-
νιστικότητα του πρωτογενούς τομέα. Βασική προτεραιότητα 
της Κομισιόν είναι η δημιουργία ενός νομικού πλαισίου που θα 
βοηθήσει την ανάπτυξη της καινοτομίας, απλουστεύοντας την 
πρόσβαση στη χρηματοδότηση στο κομμάτι της έρευνας και 
ενισχύοντας τη μετατροπή της γνώσης σε εμπορικά βιώσιμα 
προϊόντα. Επιπλέον, σκοπός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
είναι η προώθηση της συνεργασίας και των σχέσεων μεταξύ 
των ερευνητών, των παραγωγών, αλλά και των συναφών 
εταιρειών και βιομηχανιών του αγροδιατροφικού τομέα για 
την περαιτέρω διάδοση της καινοτομίας στις ΑΠΕ. Επίσης, στην 
έκθεση γίνεται ειδική μνεία στις εκπομπές αερίων του θερμοκη-
πίου από τις διάφορες πηγές ενέργειας που χρησιμοποιούνται 
στον πρωτογενή τομέα και εστιάζει στην προώθηση καθαρών 
λύσεων και τεχνολογιών, συμπεριλαμβανομένης της προμή-
θειας βιολογικών πρώτων υλών.

Τη στήριξη και ανάδειξη του πολιτισμού και της σύγχρονης 
τέχνης αναλαμβάνει η Περιφέρεια Αττικής με την ένταξη της 
Μπιενάλε της Αθήνας στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020. Στόχος 
της Περιφέρειας είναι η ανάδειξη της Αττικής σε πόλο σύγ-
χρονου πολιτισμού, ο οποίος μπορεί να γίνει το όχημα για 
την ενίσχυση τόσο του τουριστικού ενδιαφέροντος στην 
ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας, όσο και των χαρα-
κτηριστικών μίας σύγχρονης μητρόπολης. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο αυτό η περιφερειάρχης Ρένα Δούρου 
υπέγραψε την ένταξη της πράξης «Μπιενάλε Σύγχρονης 
Τέχνης Αθήνας 2017-2020» στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 
και στον Άξονα Προτεραιότητας «Βελτίωση της Ποιότητας 

Ζωής στο Αστικό Περιβάλλον». Το έργο συνολικού προϋ-
πολογισμού 963.400 ευρώ, προβλέπει την προετοιμασία, 
στήριξη και διεξαγωγή του προγράμματος και των δράσε-
ων της 6ης Μπιενάλε της Αθήνας (2017-2018) και της 7ης 
Μπιενάλε της Αθήνας (2019-2020). Η Μπιενάλε της Αθήνας 
είναι το 13ο Φεστιβάλ Σύγχρονης Τέχνης με 38 διοργανώ-
σεις. Τόσο η 6η όσο και η 7η Μπιενάλε θα περιλαμβάνουν 
την κύρια έκθεση με έργα ζωγραφικής, γλυπτικής, νέων 
μέσων όπως βίντεο, κλπ, αλλά και ένα πλούσιο πρόγραμμα 
τουλάχιστον 40 δράσεων, με ημερίδες, ομιλίες, συνέδρια, 
ανοιχτές συζητήσεις, προβολές, μουσικές εκδηλώσεις, θεα-
τρικά και χορευτικά δρώμενα. Η 6η Μπιενάλε θα εγκαινια-

στεί τον Οκτώβριο του 2018 και η 7η Μπιενάλε τον Απρίλιο 
του 2020 σε κτίρια του κέντρου της Αθήνας και θα έχουν 
μέγιστη διάρκεια 2 μήνες, ενώ σε κάθε μία θα πάρουν μέ-
ρος τουλάχιστον 100 καλλιτέχνες, καλλιτεχνικές ομάδες, 
θεωρητικοί και επιμελητές από όλο τον κόσμο. Σημειώνεται 
ότι με την ένταξη της Μπιενάλε στο ΠΕΠ Αττικής 2014-2020, 
ο συνολικός προϋπολογισμός για τις δράσεις σύγχρονης 
τέχνης και πολιτισμού στην Περιφέρεια αγγίζει τα 10 εκα-
τομμύρια ευρώ. Οι δράσεις ξεκίνησαν από το 2016, οπότε 
και έγινε η αρχική πρόσκληση και θα ολοκληρωθούν μέσα 
στο 2020, ενώ καλύπτουν όλα τα είδη σύγχρονης τέχνης.

Την ανακαίνιση του ξενοδοχείου Athens Ledra στη Λ. Συγ-
γρού ανέλαβε ο Άκτωρας, ενώ η σχετική σύμβαση αναμέ-
νεται να υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με 
το b2green  επιθυμία του επενδυτικού σχήματος είναι η όσο 
το δυνατόν γρηγορότερη ολοκλήρωση της ανακαίνισης του 
ξενοδοχείου. Στόχος είναι να εκμεταλλευτούν τις ευνοικές 
συγκυρίες που παρουσιάζει ο τουρισμός στην πρωτεύουσα 
μετά και τις προσπάθειες που γίνονται για να αναπτυχθεί ο 

συνεδριακός τουρισμός αλλά και να μετατραπεί η πρωτεύ-
ουσα σε προορισμό του Σαββατοκύριακου.. Να σημειωθεί 
ότι ο ξενοδοχείο άλλαξε χέρια πέρυσι τον Ιούνιο, όταν σε 
πλειστηριασμό αγοράστηκε από την εταιρεία «Ξενοδοχειακές 
Επιχειρήσεις Hotel A.E», έναντι 33,5εκατ. ευρώ με σκοπό την 
λειτουργία του υπό την επωνυμία των γνωστών ξενοδοχείων 
της Hyatt Regency. Η εταιρεία Hyatt που αναζητούσε εδώ και 
καιρό τρόπο εισόδου στην προσοδοφόρα τουριστική αγορά 

της Αθήνας κατέληξε μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις 
με το επενδυτικό σχήμα των νέων ιδιοκτητών, της αμερικανι-
κής Hines και της Henderson Park και με τον όμιλο του Γιάννη 
Δασκαλαντωνάκη ο οποίος έχει επιβεβαιωθεί ότι αναλαμβά-
νει τη διαχείριση του ακινήτου.

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ eUrOSTaT ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΡΙΔΙΟ ΤΩΝ 
ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΤΩΝ 28 ΤΗΣ ΕΕ

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΜΠΙΕΝΑΛΕ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΤΟΥ aTHeNS Ledra ΑΝΕΛΑΒΕ Ο ΑΚΤΩΡ
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Τετραπλασιάστηκαν το 2015, σε σχέση με το 2008, οι οδικές 
αφίξεις στην Ελλάδα από τις χώρες των Βαλκανίων, χάρη στις 
νέες δυνατότητες που διάνοιξαν η Εγνατία Οδός και οι κάθετοι 
άξονές της, με τη μεγαλύτερη εισροή σε απόλυτο αριθμό να 
αντιστοιχεί στους κατοίκους της πΓΔΜ και την πιο εντυπωσια-
κή αύξηση να καταγράφεται το ίδιο διάστημα στην προσέλευ-
ση των Τούρκων επισκεπτών (507,6%).
Παρότι το Παρατηρητήριο της Εγνατίας Οδού, από όπου 
άντλησε τα στοιχεία το ΑΠΕ-ΜΠΕ, δεν καταγράφει στην πα-
ρούσα μελέτη τον λόγο επίσκεψης στη χώρα, το γεγονός ότι 
οι οδικές αφίξεις παρουσιάζουν μεγάλη άνοδο ιδίως κατά τη 
θερινή περίοδο, ενδεχομένως αποκαλύπτει τον θετικό ρόλο 
που έχει διαδραματίσει η Οδός στις τουριστικές ροές οδικώς.
«Η κατασκευή και λειτουργία της Εγνατίας Οδού, σε συνδυα-
σμό με τους κάθετους άξονές της, προφανώς έχουν διευκολύ-
νει πολύ τις οδικές αφίξεις. Λογικά η τάση αυτή θα συνεχιστεί, 
με όφελος στο τουριστικό και γενικά το οικονομικό ισοζύγιο 
της χώρας, όταν ολοκληρωθούν περισσότερα διευρωπαϊκά 
έργα μεταφορών» ανέφεραν μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ στελέχη 
του Παρατηρητηρίου. Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοι-
χεία που κατέγραψε το Παρατηρητήριο, οι οδικές αφίξεις στο 
διάστημα 2008-2015 προήλθαν ως επί το πλείστον από τις 
βαλκανικές χώρες, καθώς εκείνες από τις υπόλοιπες περιοχές 
του πλανήτη ήταν κατά κύριο λόγο αεροπορικές.
Από πΓΔΜ και Βουλγαρία οι περισσότερες οδικές αφίξεις
Ως προς τις οδικές αφίξεις, οι χώρες των Βαλκανίων ξεκίνησαν 
το 2008 με 1.591.151, αριθμός που το 2015 τετραπλασιάστη-
κε -για το συγκεκριμένο έτος- σε 6.368.354. Οι βαλκανικές 
χώρες που φαίνεται να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στις οδικές αφίξεις είναι κατά σειρά η πΓΔΜ, η Βουλγαρία, η 
Σερβία και η Αλβανία. Συγκεκριμένα, το 2015 οι αφίξεις από 
την πΓΔΜ στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα 3 εκατομμύρια, όταν το 
2013 ήταν 1,6 εκατομμύρια, γεγονός που καθιστά τη γειτονι-
κή χώρα πρώτη σε αφίξεις (μη κατοίκων) στην Ελλάδα. Στη 
δεύτερη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία, από την οποία το 2015 
μετρήθηκαν 1.782.467 αφίξεις στην Ελλάδα, έναντι 587.726 
το 2013.
«Ωστόσο, λόγος γίνεται για απόκλιση των στοιχείων της ει-
σερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης μεταξύ αυτών που αναγρά-
φονται στη χώρα μας και εκείνων που σημειώνονται από τις 
παραπάνω χώρες προέλευσης. Το γεγονός αυτό αποδίδεται 
στις αφίξεις λόγω αναζήτησης εργασίας, έστω και εποχικής, 
όπως για παράδειγμα το μάζεμα των ελιών. Ένας ακόμη λό-
γος στον οποίο αποδίδεται μερικώς η απόκλιση αυτή αποτελεί 
το γεγονός ότι μέρος της ταξιδιωτικής κίνησης με είσοδο από 
Βουλγαρία και πΓΔΜ αφορά διερχόμενους επισκέπτες από 
άλλες χώρες» υπογραμμίζουν οι μελετητές στο κείμενο εργα-
σίας με τίτλο «Διερεύνηση των οδικών και λοιπών αφίξεων 
μη κατοίκων Ελλάδας ανά μέσο μεταφοράς, σταθμό εισόδου 
και χώρα προέλευσης κατά τη χρονική περίοδο 2007-2016».
Αύξηση άνω του 500% στις οδικές αφίξεις από Τουρκία το 
2015, σε σχέση με το 2008

Ακόμα, οι αφίξεις από την Τουρκία είναι κατά συντριπτική 
πλειοψηφία οδικές, καθώς οι υπόλοιπες εμφανίζονται σχεδόν 
μηδενικές. Συγκεκριμένα, το 2008 οι οδικές αφίξεις ανήλθαν 
σε 165.077 και μέχρι το 2015 έφτασαν σε 1.003.061. Πρόκει-
ται για μεταβολή που αγγίζει το 507,6%.
Κατά τα λοιπά, οι οδικές αφίξεις μη κατοίκων τη θερινή περί-
οδο παρουσιάζουν εξαιρετικά μεγάλη ανάπτυξη ετησίως από 
το 2007 έως και το 2015. Ειδικότερα, το 2008 υπάρχει μικρή 
πτώση της τάξης του 6,5% που τον επόμενο χρόνο άμεσα 
αλλάζει με ανοδική πορεία, έπειτα από την ολοκλήρωση του 
έργου της Εγνατία Οδού το ίδιο έτος. Οι αφίξεις συνεχίζουν να 
αυξάνονται έως και το 2011, ενώ το 2012 σημειώνεται μικρή 
πτώση. «Έως και το 2015, οι οδικές αφίξεις κατά τη θερινή 
περίοδο έχουν φτάσει σε ποσοστό 207,2% συγκριτικά με το 
2009 που βρισκόταν σε ποσοστό 0,1%. Πρόκειται για εξαι-
ρετικά μεγάλη και σημαντική μεταβολή θετικής φόρτισης» 
επισημαίνουν οι μελετητές.
Πώς επέδρασε η ολοκλήρωση των κάθετων αξόνων
Η Εγνατία Οδός διασχίζει την Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη 
Θράκη από το λιμάνι της Ηγουμενίτσας, από όπου υπάρχει τα-
κτική ακτοπλοϊκή σύνδεση με την Ιταλία, μέχρι τους Κήπους 
του Έβρου στα ελληνοτουρκικά σύνορα.
«Με την πλήρη απόδοσή της το 2009, λοιπόν, τη διετία 2010-
2011 ακολουθεί σχετικά μικρή αύξηση των οδικών αφίξεων 
μη κατοίκων Ελλάδας και τη διετία 2013-2014 σημειώνεται 
ραγδαία ανάπτυξη. Οι αυξήσεις αυτές μπορούν να εξηγηθούν 
μερικώς λόγω της σταδιακής ολοκλήρωσης των κάθετων 
αξόνων που συνδέουν τη χώρα μας με τις γειτονικές χώρες: 
η σταδιακή απόδοση στην κυκλοφορία του κύριου άξονα της 
νέας, βελτιωμένης χάραξης του κάθετου άξονα Θεσσαλονί-
κη-Σέρρες-Προμαχώνα, που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλ-
γαρία συντέλεσε ώστε η δεύτερη ν’ αποτελέσει τη δεύτερη σε 
αριθμό αφίξεων χώρα προέλευσης από τα Βαλκάνια. Αυτό 
επίσης ενισχύεται και από την απόδοση στην κυκλοφορία 
του νέου κάθετου άξονα Κομοτηνής – Μ.Σ. Νυμφαίας, τον 
Σεπτέμβριο του 2013» υπογραμμίζεται στο κείμενο.
Ακόμα, το τμήμα Φλώρινα- Νίκη που κατασκευαζόταν από 
το 2012 παραδόθηκε στις 20 Μαΐου 2016, ενισχύοντας έτσι 
τον αριθμό των αφίξεων από την πΓΔΜ, που ήδη επιτυγχά-
νεται με επιτυχία από τον μεθοριακό σταθμό των Ευζώνων. Η 
αξιοποίηση, τέλος, 51 από τα 72 χλμ. του κάθετου άξονα της 
Εγνατίας Σιάτιστα-Κρυσταλλοπηγή έως το 2016 (το τελευταίο 
κομμάτι Κορομηλιά Καστοριάς-Κρυσταλλοπηγής Φλώρινας 
παραδόθηκε στη κυκλοφορία στις 14 Ιουλίου του 2017) αύ-
ξησε τις αφίξεις από την Αλβανία.
Όλα τα παραπάνω «κουμπώνουν» με την εφαρμογή της 
Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τα ΔΕΔ-Μ (Διευρωπαϊκά Δίκτυα 
Μεταφοράς). Το 2013 έγινε αναθεώρηση του κανονισμού του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τις κατευθυντήριες γραμμές 
για την ανάπτυξη των ΔΕΔ, σύμφωνα με την οποία -μεταξύ 
άλλων- τα διευρωπαϊκά δίκτυα διαχωρίστηκαν σε κεντρικά 
και εκτεταμένα (core & comprehensive network).

Από Ευζώνους οι περισσότερες αφίξεις
Η Εγνατία Οδός αποτέλεσε την πύλη προς την Ευρώπη. Συ-
γκεκριμένα, ο μεθοριακός σταθμός Ευζώνων είναι πύλη εισό-
δου-εξόδου στο κεντρικό δίκτυο (core network) Ευζώνων-Α-
ξιού. H διασυνοριακή αυτή σύνδεση, πιο συγκεκριμένα, 
συνδέει την Ελλάδα με την πΓΔΜ, ενώ αποτελεί κομμάτι του 
αυτοκινητόδρομου ΠΑΘΕ (Πάτρα-Αθήνα-Θεσσαλονίκη-Εύ-
ζωνοι). Ο σταθμός των Ευζώνων συγκεντρώνει τον μεγαλύ-
τερο αριθμό αφίξεων μη κατοίκων Ελλάδας, συνεπώς λαμβά-
νει σημαντικό ρόλο στις οδικές αφίξεις της Ζώνης IV, συνεπώς 
της Ελλάδας.
«Ο ρόλος του σταθμού αυτού καταδεικνύεται από τον υψηλό 
συγκεντρωτικό αριθμό των αφίξεων από την πΓΔΜ, καθώς 
κατά την περίοδο 2013-2015 καταγράφηκε ραγδαία αύξη-
ση». Ωστόσο, οι αφίξεις αυτές μερικώς αποδίδονται, όπως 
προαναφέρθηκε, στην ταξιδιωτική κίνηση με είσοδο την 
πΓΔΜ, που αφορά διερχόμενους επισκέπτες από άλλες χώρες.
Ο μεθοριακός σταθμός του Προμαχώνα συγκεντρώνει τον 
δεύτερο μεγαλύτερο αριθμό οδικών αφίξεων μη κατοίκων 
στη Ζώνη IV. Επομένως, η επίδραση του είναι καταλυτική. Ο 
εν λόγω σταθμός βρίσκεται σε κεντρικό δίκτυο (core network) 
που συνδέει την Ελλάδα με τη Βουλγαρία. Πρόκειται για τον 
εθνικό δρόμο «Ε.Ο.12 Σέρρες-Προμαχώνα», ο οποίος έφερε 
στη δεύτερη θέση των οδικών αφίξεων ανά χώρα προέλευ-
σης τη Βουλγαρία. «Οι αφίξεις από τη Βουλγαρία στη χώρα 
μας μέσα σε δύο χρόνια σημείωσαν αύξηση σχεδόν κατά το 
ήμισυ και συνέβαλαν καθοριστικά στην αύξηση όχι μόνο των 
χερσαίων αφίξεων αλλά και εκείνων που προέρχονται από τις 
βαλκανικές χώρες» υπογραμμίζεται στο κείμενο .
Ο μεθοριακός σταθμός των Κήπων καταλαμβάνει την τρίτη 
θέση στο άθροισμα των οδικών αφίξεων, με μεγάλη διαφορά 
από τον αντίστοιχο του δευτέρου. Αποτελεί κομμάτι του κε-
ντρικού διευρωπαϊκού δικτύου και συνδέει τη χώρα μας με 
την Τουρκία. Ο επικείμενος μεθοριακός σταθμός συνέβαλε 
δραστικά, με βάση τα πρωτογενή δεδομένα, στο σταθερά 
αυξητικό χαρακτήρα των οδικών αφίξεων που προέρχονται 
από τις χώρες της Ασίας. Η Τουρκία αποτελεί την τρίτη κατά 
σειρά χώρα που συμβάλλει δραστικά στις χερσαίες αφίξεις 
ανά χώρα προέλευσης γεγονός που καταδεικνύει και το κα-
θοριστικό ρόλο του επικείμενου μεθοριακού σταθμού, ανα-
φέρεται στο κείμενο.
Ο μεθοριακός σταθμός Κακκαβιάς βρίσκεται ανάμεσα στους 
σταθμούς με τον μεγαλύτερο αριθμό αφίξεων. Αποτελεί μέρος 
του κεντρικού δικτύου με τον εθνικό δρόμο Α4 Κακκαβιάς-Ι-
ωαννίνων και συνδέει την Ελλάδα με την Αλβανία. Δεν πρό-
κειται για μία διευρωπαϊκή σύνδεση, καθώς η Αλβανία δεν 
είναι μέλος κράτος της Ευρώπης, ωστόσο δεν παύει να είναι 
διασυνοριακή. Ο σταθερά αυξητικός χαρακτήρας του αριθ-
μού των αφίξεων από την Αλβανία αποδίδεται μερικώς στην 
αναζήτηση εργασίας, έστω και εποχιακής._

ΕΙΔΙΚΟ ΘΕΜΑ ΑΠΕ-ΜΠΕ: ΜΕΓΑΛΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΑΦΙΞΕΩΝ ΑΠΟ ΒΑΛΚΑΝΙΑ, 
ΧΑΡΗ ΣΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΘΕΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ
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Στο 72,3%, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί ποτέ 
έφτασε η απασχόληση στην ΕΕ το τρίτο τρίμηνο του 2017, με 
περισσότερους από 236 εκατομμύρια απασχολούμενους. Αυτό 
προκύπτει από τα στοιχεία της τριμηνιαίας έκθεσης της Ευρωπα-
ϊκής Επιτροπής για την απασχόληση, που δόθηκε χθες  στη δημο-
σιότητα. Σύμφωνα το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε σύγκριση με το προηγούμενο 
έτος, η απασχόληση στην ΕΕ αυξήθηκε κατά 1,7%. Ωστόσο, τα 
επίπεδα της απασχόλησης εξακολουθούν να έχουν μεγάλες 
διαφορές μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ. Το χαμηλότερο πο-
σοστό απασχόλησης στην ΕΕ καταγράφεται στην Ελλάδα (58%) 
και το υψηλότερο στη Σουηδία (82%). Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά 
την Ελλάδα, από την έκθεση της Επιτροπής προκύπτει ότι το τρίτο 
τρίμηνο του 2017, το 73,4% των ανέργων ήταν μακροχρόνια 
άνεργοι, δηλαδή είχαν παραμείνει εκτός της αγοράς εργασίας για 
πάνω από 12 συνεχόμενους μήνες. Το ίδιο τρίμηνο, η Ελλάδα κα-
τέγραψε το υψηλότερο ποσοστό μακροχρόνιας ανεργίας στην ΕΕ 
(15,3%), ακολουθούμενη από την Ισπανία (7,1%) και την Ιταλία 
(6,2%). Επίσης, η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο ποσοστό 
στην ΕΕ «πολύ μακροχρόνιας ανεργίας» (άνω των 24 μηνών) 
(11%). Εξάλλου, σε ό,τι αφορά την κατάσταση των νοικοκυριών 

στην ΕΕ, παρόλο που στην ΕΕ συνεχίζει να βελτιώνεται με ποσοστό 
ανάπτυξης περίπου 1,5% σε ετήσια βάση (κυρίως λόγω της αύξη-
σης των εσόδων από την εργασία), δεν παρατηρείται το ίδιο και 
στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την έκθεση της Επιτροπής, η Ελλάδα 
είναι η μόνη χώρα που δεν παρουσιάζει σταθερή τάση βελτίω-
σης των εισοδημάτων των νοικοκυριών. Επίσης, το ακαθάριστο 
διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών παραμένει κάτω από το 
επίπεδο του 2008 σε αρκετές χώρες, μεταξύ των οποίων η Ελλά-
δα, η Ιταλία, η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Κροατία, αλλά και η Ολ-
λανδία. Σχετικά με την παραγωγικότητα της εργασίας στην ΕΕ και 
στην Ευρωζώνη, η έκθεση επισημαίνει ότι βελτιώθηκε κατά 0,8 % 
από το τρίτο τρίμηνο του 2016 έως το τρίτο τρίμηνο του 2017. Η 
μεγαλύτερη αύξηση με διαφορά σημειώθηκε στη Λετονία, τη Λι-
θουανία, την Πολωνία και τη Ρουμανία (πάνω από 3 % σε ετήσια 
βάση). Μείωση της παραγωγικότητας της εργασίας καταγράφηκε 
στην Ελλάδα (-0,8%) και στην Πορτογαλία (-0,5%). Όσον αφορά 
τη ζήτηση εργασίας, σημειώνεται ότι το συνολικό ποσοστό κενών 
θέσεων εργασίας στην ΕΕ έφτασε το 2% το τρίτο τρίμηνο του 2017 
και το 0,5% στην Ελλάδα (το χαμηλότερο στην ΕΕ). Το ποσοστό 
κενών θέσεων εργασίας στην ΕΕ ήταν υψηλότερο στις υπηρε-

σίες σε σύγκριση με τη βιομηχανία και τις κατασκευές. Σε γενικές 
γραμμές, η έκθεση της Επιτροπής υπογραμμίζει ότι η αύξηση της 
απασχόλησης στην ΕΕ οφείλεται στην αύξηση των μόνιμων θέ-
σεων εργασίας και των θέσεων πλήρους απασχόλησης. Μεταξύ 
του τρίτου τριμήνου του 2016 και του 2017, ο αριθμός των εργα-
ζομένων με μόνιμες συμβάσεις αυξήθηκε κατά 2,8 εκατομμύρια. 
Αυτή η αύξηση είναι τρεις φορές υψηλότερη από την αύξηση των 
συμβάσεων ορισμένου χρόνου (900.000). Ο αριθμός των εργα-
ζομένων πλήρους απασχόλησης αυξήθηκε κατά περίπου 3 εκα-
τομμύρια, φτάνοντας τα 181 εκατομμύρια, ενώ οι εργαζόμενοι με 
μειωμένο ωράριο αυξήθηκαν κατά περίπου 300.000, φτάνοντας 
τα 42,7 εκατομμύρια. Τέλος, η έκθεση καταδεικνύει ότι η ανεργία 
στην ΕΕ πλησιάζει τα προ της κρίσης επίπεδα με σταθερό ρυθμό. 
Η ανεργία έχει υποχωρήσει περίπου κατά 8,6 εκατομμύρια άτομα 
μετά την κορύφωση που καταγράφηκε τον Απρίλιο του 2013 και 
ο αριθμός των ανέργων παρέμεινε κάτω από 18 εκατομμύρια τον 
Δεκέμβριο του 2017, που είναι το χαμηλότερο επίπεδο που έχει 
σημειωθεί από τον Νοέμβριο του 2008.

Οι  υπουργοί Μεταφορών Ελλάδας και Γαλλίας, στο πλαίσιο συνά-
ντησής τους στο Παρίσι αντάλλαξαν απόψεις σε ευρωπαϊκά θέμα-
τα κοινού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, 
ο Έλληνας υπουργός Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστος 
Σπίρτζης και η Γαλλίδα υπουργός Μεταφορών κ. Elisabeth Borne 
αναφορικά με το πρώτο οδικό πακέτο της ΕΕ, συνεργάστηκαν 
στενά, εξειδικεύοντας τις πολλές κοινές θέσεις τους σε συνέχεια 
του Συμβουλίου των υπουργών Μεταφορών στις Βρυξέλλες, τον 
περασμένο Δεκέμβριο. Η Γαλλία και η Ελλάδα δεσμεύονται κατά 
γενικό κανόνα να καταπολεμήσουν την απάτη και το κοινωνικό 
ντάμπινγκ, καθώς και να εφαρμόσουν την απόσπαση των εργα-
ζομένων στον τομέα των εμπορευματικών μεταφορών. Εάν πρέ-
πει να διατηρηθεί η ελεύθερη κυκλοφορία εντός της εσωτερικής 
αγοράς, αυτό πρέπει να γίνει χωρίς να διακυβεύονται οι συνθήκες 
διαβίωσης και εργασίας των οδηγών φορτηγών. Ο κ. Σπίρτζης και 
η κ. Borne συμφώνησαν ότι η συνεργασία μεταξύ της Ελλάδας και 
των μελών της Οδικής Συμμαχίας θα ήταν η σωστή προσέγγιση. 
Από την άποψη αυτή, η επερχόμενη υπουργική συνάντηση της 
Οδικής Συμμαχίας θα αποτελέσει ευκαιρία να προσκληθεί η Ελλά-

δα. Επίσης, έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις αντίστοιχες 
πολιτικές τους για τις υποδομές και τις μεταφορές, όπου και συμ-
φώνησαν ότι υπάρχει κοινό έδαφος να ενισχυθούν οι διμερείς σχέ-
σεις τους σε αυτούς τους δύο τομείς αλλά και να προωθήσουν τη 
συνεργασία μεταξύ γαλλικών και ελληνικών εταιρειών για κοινά 
έργα σε τρίτες χώρες. Σε δηλώσεις του, ο υπουργός Μεταφορών 
Χρήστος Σπίρτζης τόνισε «η Ελλάδα και η Γαλλία έδωσαν σήμερα 
ένα νέο ρυθμό στην ενίσχυση και επέκταση της συνεργασίας και 
της συνέργειας τους στους τομείς των μεταφορών και των υπο-
δομών, τόσο στο πλαίσιο της ΕΕ, όσο και αναφορικά με τις τρίτες 
χώρες». Πιστεύουμε, πρόσθεσε, ότι στην ΕΕ με δίκαιες ρυθμίσεις 
και επαρκείς ελέγχους μπορούμε να υλοποιήσουμε το όραμα για 
ανταγωνιστικές και βιώσιμες μεταφορές στην Ευρώπη. Η Ελλάδα 
και η Γαλλία συμφώνησαν ότι το Οδικό Πακέτο αποτελεί ευκαι-
ρία για την αναδιάρθρωση και την προώθηση των αναγκαίων 
αλλαγών στις οδικές μεταφορές προκειμένου να επιτευχθεί μια 
εύρυθμη ευρωπαϊκή αγορά, η οποία θα συμπεριλαμβάνει και 
θα διασφαλίζει τους όρους ενός θεμιτού ανταγωνισμού, την προ-
ώθησή των νέων τεχνολογιών για την βελτίωση των ελέγχων 

και για τα κοινωνικά δικαιώματα των εργαζομένων στον τομέα. 
Στις διμερείς σχέσεις μας, αποφασίσαμε να διερευνήσουμε όλες 
τις δυνατότητες για να εντατικοποιήσουμε τη συνεργασία μας 
σε βασικά έργα υποδομών. Τέλος πιστεύουμε ότι υπάρχει ευρύ 
περιθώριο για συνέργειες μεταξύ των εταιρειών μας, για την από 
κοινού υλοποίηση έργων υποδομής και άλλων έργων σε τρίτες 
χώρες, συνδυάζοντας την εμπειρία και τις γνώσεις τους». Από την 
πλευρά της, η Γαλλίδα υπουργός Μεταφορών κ. Elisabeth Borne 
ανέφερε: «Οι κυβερνήσεις της Γαλλίας και της Ελλάδας είναι βαθιά 
και έντονα φιλοευρωπαϊκές, αλλά η ΕΕ πρέπει να μεταρρυθμιστεί, 
να γίνει πιο ευανάγνωστη, κατανοητή και να επιδιώξει την κοινω-
νική εναρμόνιση εκ των άνω. Η Γαλλία και η Ελλάδα θα εργαστούν 
χέρι-χέρι και γι’ αυτό το στρατηγικό στόχο, χέρι - χέρι με τα υπό-
λοιπα μέλη της Οδικής Συμμαχίας. Ταυτόχρονα, θα ενισχύσουμε 
τη διμερή συνεργασία μας για να συνεργαστούμε στενότερα για 
τα προγράμματα / projects στους τομείς των μεταφορών και 
υποδομών τόσο στις χώρες μας όσο και σε τρίτες χώρες. Κάποια 
έργα έχουν ήδη εντοπιστεί και τα υπουργεία και οι υπηρεσίες μας 
θα εργαστούν από κοινού μέσα στους επόμενους μήνες».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε παγκόσμιο θα μετεξελιχθεί το Δίκτυο 
Ελλήνων Αιρετών Αυτοδιοίκησης της Ευρώπης και προς την κα-
τεύθυνση αυτή, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) θα 

αναλάβει σχετική πρωτοβουλία. Στη σημερινή συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ παραβρέθηκε ο πρόεδρος της 
Συντονιστικής Επιτροπής του Δικτύου Ελλήνων Αιρετών Αυτοδι-

οίκησης της Ευρώπης, Γιώργος Κοντορίνης, ο οποίος παρουσίασε 
τον απολογισμό των δραστηριοτήτων του δικτύου, με δεδομένη 
την ολοκλήρωση της θητείας της επιτροπής.

ΕΕ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙ ΤΑ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΑ ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΤΑ ΥΨΗΛΟΤΕΡ ΠΟΣΟΣΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΙΜΕΡΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΕ ΥΠΟΔΟΜΕΣ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΜΕΤΕΞΕΛΙΣΣΕΤΑΙ ΣΕ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ 
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
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Με αφορμή την πρόσφατη συζήτηση για τις σχέσεις φαρμα-
κευτικών εταιριών με δημόσιους λειτουργούς,  ο Οργανισμός 
Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ τονίζει   σε δελτίο Τύπου που 
εξέδωσε την σημασία του να υπάρχουν όλες οι τιμολογήσεις 
και οι πληρωμές όλων των φορέων του Δημοσίου σε μηχα-
ναγνώσιμα ανοιχτά δημόσια δεδομένα αντί για “τεφτέρια” 
στα οποία ελάχιστοι  έχουν προνομιακή πρόσβαση. Ακόμα, 
η θεσμοθέτηση από την Βουλή θέσης “Επίτροπου Ανοιχτών 
Δεδομένων”, θα λειτουργήσει ως μοχλός βελτίωσης ενός πιο 
αξιόπιστου και λειτουργικού κράτους. Οι πρόσφατες εξελίξεις 
κάνουν ακόμα πιο επιτακτική την ανάγκη για την ενίσχυση και 
την πραγματική εφαρμογή των νόμων για τα ανοιχτά δεδομένα 
και την ανοιχτή ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η σωστή και χωρίς 
εξαιρέσεις εφαρμογή του νόμου για τα ανοιχτά δεδομένα και η 
ενίσχυση της Διαύγειαςαποτελούν τους πυλώνες στους οποίους 
μπορεί να βασιστεί μια πραγματικά διαφανής λειτουργία της 
δημόσιας διοίκησης. Η ανοιχτή διακυβέρνηση και τα ανοιχτά 
δημόσια δεδομένα αποτελούν βασικό στοιχείο των πολιτικών 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ρητή υποχρέωση της Οδηγίας για 
την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας. Επιπλέον, η 
εθνική νομοθεσία και ιδίως οι νόμοι  για την περαιτέρω χρήση 
της δημόσιας πληροφορίας, τη Διαύγεια, και την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση, περιέχουν πληθώρα διατάξεων που ενισχύουν 
και υποστηρίζουν τη διαφάνεια και το άνοιγμα των δημοσίων 
δεδομένων και την ανοιχτή διακυβέρνηση. Ωστόσο, οι περισ-
σότερες από αυτές τις διατάξεις παραμένουν ατελείς (δεν εκδί-

δονται οι απαραίτητες κανονιστικές πράξεις) ή ανεφάρμοστες 
(δεν τηρούνται από τη δημόσια διοίκηση χωρίς κυρώσεις για 
τις υπηρεσίες που δεν εφαρμόζουν τους νόμους). Ο Οργανισμός 
Ανοιχτών Τεχνολογιών με επιστολή του προς τους πολιτικούς 
αρχηγούς των  κομμάτων (ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, Δημο-
κρατική Συμπαράταξη, ΚΚΕ, Ανεξάρτητοι Έλληνες, Ένωση 
Κεντρώων, Το Ποτάμι) και τον Πρόεδρο της Βουλής, προτείνει 
την θεσμοθέτηση από την Βουλή θέσης “Επίτροπου Ανοιχτών 
Δεδομένων”,  ο οποίος θα εποπτεύει την εφαρμογή του νόμου 
για τα ανοιχτά δεδομένα (Ν.4305/2014), την ενίσχυση και 
εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου για την ηλεκτρονική δια-
κυβέρνηση (Ν.3979/2011), την αναβάθμιση του www.data.
gov.grκαι την ενίσχυση της Διαύγειας (Ν. 3861/2010) με την 
απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου, την κατάργηση των 
εξαιρέσεων και την εισαγωγή ρυθμίσεων που θα έχουν ως 
στόχο την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της στο σύνολο των 
πράξεων της δημόσιας διοίκησης.
Η θεσμοθέτηση της θέσης του “Επιτρόπου” θα τοποθετήσει την 
ανοιχτότητα και την διαφάνεια στον πυρήνα των πολιτικών για 
τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης και θα λειτουργήσει ως μο-
χλός βελτίωσης ενός πιο αξιόπιστου και λειτουργικού κράτους. 
Στόχος των προτάσεών του Οργανισμού Ανοιχτών Τεχνολογι-
ών - ΕΕΛΛΑΚ, είναι ο μετασχηματισμός της δημόσιας διοίκησης 
σε μια ανοιχτή και αποτελεσματική διοίκηση που θα βελτιώνει 
συνεχώς τις υπηρεσίες της προς πολίτες, τις επιχειρήσεις αλλά 
και τις εσωτερικές συναλλαγές μεταξύ των δημόσιων φορέων.  

Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ ιδρύθηκε το 
2008, σήμερα αποτελείται από 35 Πανεπιστήμια, Ερευνητικά 
Κέντρα και κοινωφελείς φορείς. Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τε-
χνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ έχει ως κύριο στόχο να συμβάλλει στην 
ανοιχτότητα και ειδικότερα στην προώθηση και ανάπτυξη των 
Ανοιχτών Προτύπων, του Ελεύθερου Λογισμικού, του Ανοιχτού 
Περιεχομένου, των Ανοιχτών Δεδομένων και των Τεχνολογιών 
Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής στο χώρο της εκπαίδευσης, του δημό-
σιου τομέα και των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα 
φιλοδοξεί να αποτελέσει κέντρο γνώσης και πλατφόρμα δια-
λόγου για τις ανοιχτές τεχνολογίες. Ανάμεσα στους φορείς που 
συμμετέχουν στον Οργανισμό Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ 
είναι τα πιο πολλά ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέ-
ντρα, ενώ για την υλοποίηση των δράσεων της ο Οργανισμός 
Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ βασίζεται στην συνεργασία 
και ενεργή συμμετοχή των μελών της και της ελληνικής κοινό-
τητας χρηστών και δημιουργών Ελεύθερου Λογισμικού, Ανοι-
χτού Περιεχομένου και Τεχνολογιών Ανοιχτής Αρχιτεκτονικής. 
Ο Οργανισμός Ανοιχτών Τεχνολογιών - ΕΕΛΛΑΚ εκπροσωπεί τα 
Creative Commons (wiki.creativecommons.org/Greece), είναι 
ιδρυτικό μέλος του COMMUNIA 
(www.communia-association.org), είναι ο ελληνικό κόμβος για 
το Open Data Institute (opendatainstitute.org), και είναι μέλος 
του Open Budget Initiative 
(internationalbudget.org/what-we-do/major-ibp-initiatives/
open-budget-initiative).

Τη συγκρότηση μίας ενιαίας ευρωπαϊκής επιτελικής και επι-
χειρησιακής μονάδας αντιμετώπισης έκτακτων καταστάσεων 
και τη δημιουργία ειδικού ταμείου αλληλεγγύης για τις επιχει-
ρήσεις που πλήττονται με την εφαρμογή ειδικών φορολογι-
κών ρυθμίσεων, καθώς και για την ταχεία αποκατάσταση 
ζημιών ζητάει η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών 
Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας (ΓΣΕΒΕΕ). Το ΑΠε-ΜΠΕ γρέφιε 
ότι όπως σημειώνει σχετική ανακοίνωση, το αίτημα διατυπώ-
θηκε από τη ΓΣΕΒΕΕ στην ημερίδα που συνδιοργάνωσαν το 
περασμένο Σάββατο, 10 Φεβρουαρίου, στην Ιταλία, η Ακα-
δημία Αβινιόν και η Ευρωπαϊκή Οικονομική Επιτροπή, υπό 
την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα την αποτελε-
σματική διαχείριση κρίσεων που προκύπτουν έπειτα από την 
εκδήλωση ακραίων φυσικών φαινομένων και καταστροφών. 
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ, Γιώργος Καββαθάς, αναφερόμενος 

στις πρόσφατες καταστροφές που υπέστη η Δυτική Αττική 
το 2017, καθώς και ο Σαρωνικός, το προηγούμενο εξάμηνο, 
τόνισε: «Οι επιπτώσεις της κρίσης στις χώρες της περιφέρειας 
δεν συνίστανται μόνο σε διαμόρφωση όρων χαμηλότερου 
βιοτικού επιπέδου, επηρέασαν σε μεγάλο βαθμό τις πολιτικές 
πρόληψης, τη διάθεση πόρων για δημόσιες επενδύσεις και 
υποδομές. Δεν πρέπει να παραγνωρίσουμε ότι σήμερα, ένα 
μεγάλο ποσοστό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται 
στην περιοχή της Μάνδρας Αττικής είτε έχουν κλείσει, είτε 
αδυνατούν να επαναλειτουργήσουν». Σε δήλωσή του στα 
τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο κ. Καββαθάς υπογράμμισε ότι 
«η ενιαία ευρωπαϊκή στρατηγική και η αμοιβαία στήριξη των 
ευρωπαϊκών χωρών απέναντι σε κρίσεις που προκύπτουν 
από φυσικές καταστροφές αποτελεί έμπρακτη έκφραση αλλη-
λεγγύης, αλλά και συνιστά την καλύτερη απάντηση σε όλες τις 

φωνές που ενισχύουν τις φυγόκεντρες τάσεις, ιδιαίτερα σήμε-
ρα που η Ευρώπη βρίσκεται σε μία φάση έντονων διεργασιών 
και διαμόρφωσης μίας νέας ατζέντας για την αντιμετώπιση 
των σύγχρονων προκλήσεων». Στόχος της ημερίδας ήταν η 
ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, των οργανώσεων και 
των επιχειρήσεων σχετικά με τη βέλτιστη ανταπόκριση των 
τοπικών και περιφερειακών οικονομιών και κοινωνιών στις 
επιπτώσεις που προκαλούνται από τις φυσικές καταστροφές, 
την πλημμελή προετοιμασία και την ελλιπή ή αποσπασματική 
γνώση παρέμβασης. Παράλληλα, στο επίκεντρο της ημερίδας 
βρέθηκε η διαμόρφωση μίας ενιαίας ευρωπαϊκής πολιτικής 
αλληλεγγύης και ταχείας αντίδρασης, που έχει στόχο την 
ελαχιστοποίηση των σοβαρών οικονομικών και κοινωνικών 
συνεπειών στις περιοχές που υφίστανται τη μήνιν των φυσι-
κών φαινομένων.

ΕΕΛΛΑΚ : ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΑΓΝΩΣΙΜΑ ΑΝΟΙΧΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 
ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΘΕΣΗΣ “ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΑΝΟΙΧΤΩΝ 
ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ”

ΕΝΙΑΙΑ ΕΥΡΩΠΑϊΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑϊΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΟΥ 
ΠΛΗΤΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ, ΖΗΤΑΕΙ Η ΓΣΕΒΕΕ
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Την Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου αναμένεται να πραγματοποι-
ηθεί βάσει προγράμματος η εκλογή του νέου, μεταβατικού 
διοικητικού συμβουλίου του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλο-
νίκης (ΟΛΘ), ενώ νωρίτερα, πιθανώς και αύριο, θα ολοκλη-
ρωθεί -όπως προβλέπεται από το τυπικό της διαδικασίας- η 
υποβολή των παραιτήσεων των μελών του υφιστάμενου δι-
οικητικού συμβουλίου.  Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκλογή 
του νέου διοικητικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί κατά 
τις συνεχιζόμενες εργασίες της έκτακτης γενικής συνέλευσης 
της εταιρείας, οι οποίες είχαν διακοπεί στις 25 Ιανουαρίου, 
προκειμένου να υπάρξει επαρκής χρόνος, ώστε οι εγκρι-
θείσες (στην ίδια γενική συνέλευση) τροποποιήσεις κατα-
στατικού ν΄ αναρτηθούν και να επικυρωθούν στο ΓΕΜΗ. 
Στο μεταξύ, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του 
διοικητικού συμβουλίου της ΟΛΘ ΑΕ, Κωσταντίνος Μέλλιος, 

η τρέχουσα διοίκηση θα παραδώσει χωρίς να υπάρχει η πα-
ραμικρή εκκρεμότητα ώς προς τις οφειλές ιδιωτών προς τον 
Οργανισμό. «Οι οφειλές παρακολουθούνται τακτικότατα και 
έχουν κλείσει όλες οι εκκρεμότητες. Οι οφειλές της τελευταίας 
πενταετίας -μέχρι το τέλος του 2017- έχουν κλείσει, αφού 
έχει γίνει εκκαθάριση και έχουν βεβαιωθεί στην εφορία. Σε 
ό,τι αφορά δε τις οφειλές από μισθώματα κτλ έχουν βγει δι-
καστικές αποφάσεις για τα μίσθια. Οφειλές σε εκκρεμότητα 
λοιπόν δεν έχουμε, πέρα από όσες αφορούν τις τρέχουσες 
συναλλαγές» εξήγησε. Υπενθυμίζεται ότι η Σύμβαση Αγο-
ραπωλησίας Μετοχών (ΣΑΜ) για τη μεταβίβαση του 67% 
του ΟΛΘ στη «South Europe Gateway Thessaloniki» (σ.σ. 
την εταιρεία ειδικού σκοπού, που σύστησε η κοινοπρα-
ξία «Deutsche Invest Equity Partners GmbH», «Belterra 
Investments Ltd.» και «Terminal Link SAS»), είχε υπογραφεί 

στις 21 Δεκεμβρίου στα γραφεία του ΤΑΙΠΕΔ. Στη συνέχεια, 
οι υπογραφές στην αναθεωρημένη σύμβαση παραχώρησης 
μεταξύ ΟΛΘ και Δημοσίου μπήκαν στις 2 Φεβρουαρίου. 
Πριν από τη μεταβίβαση του 67% των μετοχών του ΟΛΘ, ο 
Οργανισμός λειτουργούσε τις λιμενικές υποδομές και παράλ-
ληλα ήταν δημόσια αρχή υπεύθυνη για το λιμάνι, δηλαδή ο 
ελέγχων και ο ελεγχόμενος ταυτόχρονα. Η αρχική σύμβαση 
παραχώρησης που είχε υπογραφεί το 2001 μεταξύ ΟΛΘ και 
ελληνικού Δημοσίου είχε διάρκεια 50 ετών. Η νέα τροπο-
ποιημένη σύμβαση, στην οποία προβλέπεται η αφαίρεση 
των διοικητικών αρμοδιοτήτων από τον ιδιώτη ΟΛΘ πλέον 
και παράλληλα η ρύθμιση των σχέσεών του με το ελληνικό 
Δημόσιο, λήγει το 2051, με επιστροφή όλων των λιμενικών 
υποδομών και εξοπλισμού στο ελληνικό Δημόσιο.

Τη σύνδεση της επιχειρηματικής με την επιστημονική κοινότητα 
για την περαιτέρω προώθηση της ελληνικής ναυτιλίας και του 
κλάδου των logistics και των μεταφορών επιχειρεί το 15ο ειδικό 
συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών και 
η 12η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων, που 
συνδιοργανώνουν η Ελληνική Εταιρεία Επιχειρησιακών Ερευ-
νών, το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΑΕΙ Πειραιά και το 
Εμπορικό και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά. Σύμφωνα 
με το ΑΠε-ΜΠΕ η 12η Συνάντηση Πολυκριτήριας Ανάλυσης 
Αποφάσεων θα πραγματοποιηθεί από τις 15 έως τις 17 Φεβρου-
αρίου 2018 στην αίθουσα συνεδρίων του Εμπορικού και Βιο-
μηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά και αποτελεί τη συνέχεια των 
αντίστοιχων συναντήσεων των προηγούμενων ετών των Ελ-
λήνων επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην 
πολυκριτηριακή ανάλυση αποφάσεων και τις εφαρμογές της. 
Στόχοι της 12ης Συνάντησης είναι η παρουσίαση των νέων ερευ-
νητικών αποτελεσμάτων σε αυτόν τον χώρο και η συνέργεια 
των μελών τής επιστημονικής κοινότητας με τους παραγωγικούς 
και κοινωνικούς φορείς. Η ειδική θεματολογία του συνεδρίου 

αναφέρεται στη ναυτιλία και τις μεταφορές, καθώς ο κλάδος της 
ναυτιλίας αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους και πλέον 
παραδοσιακούς άξονες δραστηριοποίησης της Ελληνικής Οικο-
νομίας σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ υπάρχει και αξιοσημείωτη 
δραστηριότητα εταιρειών logistics και μεταφορών στο πλαίσιο 
της ευρύτερης αξιοποίησης των θαλασσίων μεταφορών. Εκτός 
από τις εργασίες που σχετίζονται με τη ναυτιλία και τις μεταφορές, 
θα γίνονται δεκτές και εργασίες που αφορούν και τους παρακάτω 
τομείς εφαρμογής της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων:
• Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών
• Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας
• Διοίκηση Ανθρώπινων πόρων
• Διαχείριση Φυσικών Πόρων
• Οικονομική Ανάπτυξη
• Εκπαίδευση και Κατάρτιση
• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
• Άμυνα
• Τουρισμός
• Αγροτική Ανάπτυξη

• Δημόσια Διοίκηση
• Υγεία και Πρόνοια
• Εκτίμηση και Διαχείριση Κινδύνων
• Χρηματο-οικονομική Διοίκηση
• Περιβάλλον
• Ενέργεια και Ήπιες Μορφές Ενέργειας
• Διοίκηση Λειτουργιών
• Διοίκηση Έργων
Επίσης, γίνονται δεκτές εργασίες που αφορούν θεωρητικά θέμα-
τα της Πολυκριτήριας Ανάλυσης Αποφάσεων όπως:
• Πολυκριτήρια Θεωρία Χρησιμότητας
• Θεωρία των Σχέσεων Υπεροχής
• Αναλυτικές - Συνθετικές προσεγγίσεις
• Πολυκριτήριιος γραμμικός προγραμματισμός
• Προγραμματισμός Στόχων
• Μοντελοποίηση Προτιμήσεων
• Ανάλυση Ευστάθειας στα πολυκριτηρια Μοντέλα Αποφάσεων

Παράταση στη διαβούλευση των φορέων για το αναπτυξιακό 
πρόγραμμα και τη μελέτη διαχείρισης (Master Plan) του λιμανιού 
στον Πειραιά ζητάει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο 
Πειραιά. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ με επιστολή του προς τον 
διευθύνοντα σύμβουλο της ΟΛΠ ΑΕ, κάπτεν Φου Τσενγκ Κιουάιε, 
την οποία κοινοποίησε στον δήμαρχο Πειραιά, Ι. Μώραλη, τον 
αντιπεριφερειάρχη Πειραιά, Γ. Γαβρίλη και σε όλους τους εμπλε-
κόμενους φορείς, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Β. Κορκίδης, αφού 
ενημερώθηκε αναφορικά με την σκοπιμότητα, τους στρατηγι-
κούς στόχους και τις επενδύσεις του Master Plan, εκ μέρους των 

μελετητών, που ανέλαβαν την εκπόνηση της σχετικής μελέτης, 
ζήτησε να δοθεί παράταση της διαβούλευσης των φορέων. Ειδι-
κότερα, μεταξύ άλλων, αναφέρει στην επιστολή: «…Οι επίσημες 
απόψεις και παρατηρήσεις μας θα προκύψουν από τη Συνεδρία-
ση του διοικητικού συμβουλίου του ΕΒΕΠ, που θα πραγματοποι-
ηθεί στις 21 Φεβρουαρίου 2018, με βασικό θέμα το Master Plan 
της ΟΛΠ ΑΕ. Επίσης, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι, μετά 
από σχετικές συναντήσεις με τον δήμαρχο Πειραιά και τον αντι-
περιφερειάρχη, υπάρχει ταύτιση θέσεων, αλλά και ερωτημάτων, 
που μας απασχολούν. Σε αυτό το πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψη 

και το αίτημα της ΟΛΠ ΑΕ για τη χορήγηση παράτασης της κατα-
ληκτικής ημερομηνίας Σχεδίων Πρώτης Επενδυτικής Περιόδου, 
έως την 31η Οκτωβρίου 2018, προτείνουμε να παραταθεί και 
ο χρόνος της διαβούλευσης για ένα εύλογο διάστημα, ώστε να 
επιτευχθεί ταύτιση απόψεων, αποφυγή αντιπαραθέσεων, αλλά 
και να δημιουργηθεί μία γέφυρα συνεργασίας, με στόχο, το Σχέ-
διο Ανάπτυξης Λιμένος και η Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση 
Πειραιά, να λειτουργήσουν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνι-
στικά».

ΟΛΘ: ΣΤΙΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ Η ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΥΚΡΙΤΗΡΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΣΤΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΤΟ ΕΒΕΠ ΖΗΤΑΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΛΠ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 
maSTer PLaN ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ
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Το παγκόσμιο εμπόριο αγαθών θα συνεχίσει να αυξάνεται με 
ρυθμούς πάνω από την μακροχρόνια τάση του κατά το δεύ-
τερο τρίμηνο, σύμφωνα με τον τριμηνιαίο δείκτη προβλέψεων 
του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου που ανακοινώθηκε 
σήμερα
Ο σύνθετος δείκτης, που δημοσιοποιείται από το τρίτο τρί-
μηνο του 2016, ανήλθε στις 102,3 μονάδες από τις 102,2 τον 
περασμένο Νοέμβριο.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και οι επτά 
συνιστώσες του δείκτη ήταν θετικές εκτός του εμπορίου ηλε-
κτρονικών εξαρτημάτων, που υποχώρησε στις 94,1 από τις 
103,3 μονάδες το προηγούμενο τρίμηνο, υποδηλώνοντας 
ενδεχομένως μια εξασθένηση του καταναλωτικού κλίματος, 
σύμφωνα με ανακοίνωση του Παγκοσμίου Οργανισμού 
Εμπορίου. «Η ανάπτυξη συνεχίζει να είναι υψηλότερη της μα-

κροχρόνιας τάσης», δήλωσε στο Reuters ο οικονομολόγος του 
Οργανισμού Κόλμαν Νι. «Η ανάκαμψη του 2017 φαίνεται να 
επεκτείνεται τουλάχιστον στο πρώτο τρίμηνο του 2018», χάρη 
σε παράγοντες όπως οι ισχυρές παραγγελίες για εξαγωγές, οι 
ισχυρές αερομεταφορές και μεταφορές εμπορευματοκιβωτί-
ων, πρόσθεσε. Ο ΠΟΕ έχει προβλέψει ότι η συνολική αύξηση 
στο παγκόσμιο εμπόριο αγαθών θα διαμορφωθεί μεταξύ 1,4% 
και 4,4% φέτος, το πιθανότερο γύρω στο 3,2%, συγκριτικά με 
3,6% που ήταν η εκτίμηση το 2017.
Αυτά τα στοιχεία, που δημοσιοποιήθηκαν τον περασμένο 
Σεπτέμβριο, βασίστηκαν στις προβλέψεις του ΔΝΤ για την οι-
κονομική ανάπτυξη, οι οποίες έχουν έκτοτε αναθεωρηθεί ανο-
δικά κατά 0,2 της ποσοστιαίας μονάδας, στο 3,2% το 2017 και 
στο 3,3% το 2018. Ο ΠΟΕ θα επικαιροποιήσει τον Απρίλιο τις 

προβλέψεις του για το εμπόριο το 2018. Οι εμπορικές διαμάχες 
και οι προστριβές στο διεθνές εμπόριο δεν επηρεάζουν ιδιαί-
τερα τη γενικότερη εικόνα του παγκόσμιου εμπορίου, δήλωσε 
ο Νι, καθώς τείνουν να επηρεάζουν έναν συγκεκριμένο κλάδο 
σε μια συγκεκριμένη χώρα και εάν υπάρξουν περιορισμοί σε 
μια πηγή αγαθών, οι εισαγωγείς πολύ απλά συνηθίζουν να 
στρέφονται σε εναλλακτικές πηγές για τα ίδια προϊόντα. Μια 
διαμάχη για μια σειρά θεμάτων θα μπορούσε και πάλι να δημι-
ουργήσει αβεβαιότητα και να πλήξει την οικονομική ανάπτυξη, 
αλλά αυτό θα γίνει εμφανές στην επιβράδυνση της οικονομικής 
ανάπτυξης παρά άμεσα στα στατιστικά στοιχεία για το εμπόριο. 
«Οι εμπορικές προστριβές μεταξύ των χωρών μπορούν να επι-
βραδύνουν την παγκόσμια οικονομία», δήλωσε ο Νι.

Η πρόσφατη τραπεζική μεταρρύθμιση που προβλέπει λιγότερο 
επαχθείς απαιτήσεις για τα μικρά πιστωτικά ιδρύματα, η ολοκλή-
ρωση της τραπεζικής ένωσης και η δυνατότητα χρηματοδότη-
σης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και από την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), 
θα ευνοήσουν την ανάπτυξη των συνεταιριστικών τραπεζών, 
απάντησε ο αντιπρόεδρος της Επιτροπής Βάλντις Ντομπρόβσκις 
σε ερώτηση του αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
Δημήτρη Παπαδημούλη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην ερώ-
τησή του, ο Δημ. Παπαδημούλης είχε υπογραμμίσει τα πλεονε-
κτήματα των συνεταιριστικών τραπεζών, επισημαίνοντας πως 
«δεν έχουν αποτελέσει πηγή συστημικού κινδύνου», «γνωρί-
ζουν καλύτερα τις αναπτυξιακές ανάγκες της τοπικής αγοράς, 
της κοινωνικής επιχειρηματικότητας και τους πελάτες τους», 
και «επηρεάζονται λιγότερο από το πρόβλημα της ασύμμετρης 

πληροφόρησης (asymmetric information)». Είχε τονίσει, ωστό-
σο, ότι «το μερίδιο αγοράς των συνεταιριστικών τραπεζών στην 
Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά του ευρωπαϊκού 
μέσου όρου», σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Συνεταιριστικών Τραπεζών. Ειδικότερα, στην απάντησή του, ο 
κ. Ντομπρόβσκις σημειώνει ότι «η δέσμη μέτρων για τη μεταρ-
ρύθμιση του τραπεζικού τομέα της ΕΕ της 23ης Νοεμβρίου 2016 
προβλέπει τη θέσπιση αναλογικότερων και λιγότερο επαχθών 
κανόνων κεφαλαιακών απαιτήσεων για μη σύνθετα, μικρά πι-
στωτικά ιδρύματα». Ως προς το ερώτημα «αν θα μπορούσαν η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) και η Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) να αποτελέσουν 
εναλλακτικές πηγές παροχής χρηματοδοτικής πίστης των συνε-
ταιριστικών τραπεζών», ο επίτροπος απάντησε πως «η χρημα-
τοδότηση των συνεταιριστικών τραπεζών δεν υπόκειται σε πε-

ριορισμούς βάσει του ενωσιακού δικαίου». Συμπληρώνει επίσης 
ότι «τα ενδιαφερόμενα ιδρύματα δύνανται να απευθυνθούν 
απευθείας στην ΕΙΒ και την EBRD για να ενημερωθούν σχετικά με 
τα διαθέσιμα μέσα χρηματοδότησης». Σύμφωνα με τα στοιχεία 
που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Ένωση Συνεταιριστικών Τρα-
πεζών, τα οποία παραθέτει ο κ. Παπαδημούλης στην ερώτησή 
του, καταδεικνύεται ότι το μερίδιο αγοράς των συνεταιριστικών 
τραπεζών στην Ελλάδα εξακολουθεί να υπολείπεται σημαντικά 
του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Στις χώρες του ευρωπαϊκού Βορ-
ρά αποτελούν ωστόσο ένα από τα βασικά εργαλεία χρηματοδό-
τησης των τοπικών επιχειρήσεων. Χαρακτηριστικά, όσον αφορά 
τη χρηματοδότηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (SMEs), το 
μερίδιο αγοράς των συνεταιριστικών τραπεζών στη Φινλανδία 
είναι 37,8%, στη Γερμανία 33,4%, στη Γαλλία περίπου 45,7% και 
στην Ολλανδία 43%.

Αυξητικά κινήθηκαν τον περασμένο Νοέμβριο τόσο ο όγκος 
της ιδιωτικής οικοδομικής δραστηριότητας, όσο και ο αριθμός 
των οικοδομικών αδειών, όπως ανακοίνωσε η ΕΛΣΤΑΤ. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, τον Νοέμβριο 2017 εκδό-
θηκαν στο σύνολο της χώρας 1.296 άδειες ιδιωτικής οικοδο-

μικής δραστηριότητας, που αντιστοιχούν σε 259,2 χιλιάδες m2 
επιφάνειας και 1.055,1 χιλιάδες m3 όγκου. Με αποτέλεσμα να 
παρουσιαστεί αύξηση 13,3% στον αριθμό των οικοδομικών 
αδειών, 30% στην επιφάνεια και 24,4% στον όγκο σε σχέση με 
τον αντίστοιχο μήνα του 2016.

Το 11μηνο πέρυσι, υπήρξε αύξηση 10,3% στον αριθμό των 
οικοδομικών αδειών, 22,2% στην επιφάνεια και 23,6% στον 
όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Νοεμ-
βρίου 2016.

Στις 19 Μαρτίου 2018 πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη Ελληνο-Σερβικό Επιχειρηματικό Φό-
ρουμ, με συμμετοχή του αναπληρωτή υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Κατρούγκαλου. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο φόρουμ θα συμμετάσχουν κρατικοί αξιωματούχοι και εκπρόσωποι επιχειρή-
σεων από τις δύο χώρες και θα πραγματοποιηθούν επχειρηματικές συναντήσεις. Οι κλάδοι που 

παρουσιάζουν προοπτικές επιχειρηματικής συνεργασίας και οι οποίοι έχουν προταθεί ως τομείς 
προτεραιότητας, είναι οι εξής: - Ενέργεια / Ανανεώσιμες Πηγές - Real Estate – Τουρισμός - Τεχνολο-
γίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ICT) - Τρόφιμα και Ποτά.

Τα εικονικά νομίσματα, όπως το bitcoin, εμφανίζουν σαφείς ενδείξεις μιας φούσκας τιμών και οι 
καταναλωτές μπορεί να χάσουν όλα τα χρήματά τους, προειδοποίησαν σήμερα οι ευρωπαϊκές 
ρυθμιστικές αρχές τραπεζών, χρεογράφων και ασφαλίσεων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τα κρυ-
πτονομίσματα ενέχουν υψηλό ρίσκο, είναι προϊόντα χωρίς συγκεκριμένο ρυθμιστικό πλαίσιο και 

δεν είναι κατάλληλα ως επενδύσεις, αποταμιεύσεις ή συνταξιοδοτικά προϊόντα, ανέφεραν σε κοινή 
ανακοίνωσή τους οι τρεις ρυθμιστικοί φορείς.

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ: ΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΕΜΠΟΡΙΟ 
ΘΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΙ ΝΑ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΜΕ ΡΥΘΜΟΥΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΤΑΣΗ

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΕΤΙΣΤΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΘΑ ΕΥΝΟΗΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ 
ΕΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΥΝ ΟΙ eiB ΚΑΙ eBrd, ΑΠΑΝΤΑ Ο Β. ΝΤΟΠΡΟΒΣΚΙΣ 

ΣΕ ΑΝΟΔΙΚΗ ΤΡΟΧΙΑ Η ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΝ ΠΕΡΑΣΜΕΝΟ ΝΟΕΜΒΡΙΟ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΣΤΑΤ

ΕΛΛΗΝΟ-ΣΕΡΒΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΣΤΙΣ 19 ΜΑΡΤΙΟΥ

ΕΥΡΩΠΑϊΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΟΥΝ ΓΙΑ ‘ΦΟΥΣΚΑ ΤΙΜΩΝ’ ΣΤΑ ΚΡΥΠΤΟΝΟΜΙΣΜΑΤΑ
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Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην οικονομία και το τραπεζικό σύστη-
μα διαπιστώνει το εγχώριο τραπεζικό σύστημα, καθώς διευρύνεται η 
καταθετική βάση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα σύμφωνα με 
στοιχεία από τις εγχώριες τράπεζες, από τον Μάιο ως και τον Δεκέμ-
βριο του 2017, ο ιδιωτικός τομέας επανέφερε στις τράπεζες καταθέ-
σεις ύψους 7,4 δισ. ευρώ, με τα 4,8 δισ. ευρώ να προέρχονται από 
νοικοκυριά. Μάλιστα, το ήμισυ αυτών των κεφαλαίων, σύμφωνα 
με πηγές τραπεζών, βγήκε από θυρίδες και «σεντούκια», αναστρέφο-
ντας την τάση προηγούμενων ετών. Ένα ακόμη χαρακτηριστικό μέ-
γεθος που καταδεικνύει τη βελτίωση του κλίματος είναι η αύξηση του 
«νέου χρήματος», των νέων καταθέσεων δηλαδή που δεν υπόκεινται 
σε κεφαλαιακούς περιορισμούς μετά τη χαλάρωση του καλοκαιριού 
του 2016. Το νέο χρήμα υπολογίζεται αυτή τη στιγμή σε περίπου 30 
δισ. ευρώ, επί συνόλου 126 δισ. ευρώ καταθέσεων του ιδιωτικού 
τομέα, και προέρχεται από «σεντούκια», επενδυτικά προϊόντα που 
ρευστοποιούνται, χρήματα από το εξωτερικό και σε μεγάλο βαθμό 
μετρητά που καταθέτουν εμπορικές επιχειρήσεις. Από τα περίπου 15 
δισ. ευρώ ένα έτος πριν, το νέο χρήμα έχει τουλάχιστον διπλασιαστεί, 
εξέλιξη που δείχνει, σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, ότι εμπεδώνεται 

η κανονικότητα. Μέρος του νέου χρήματος, σύμφωνα με τις ίδιες 
εκτιμήσεις χρησιμοποιείται σε υποχρεώσεις των καταθετών αλλά και 
ένα αξιοσημείωτο μέρος του, μένει στο σύστημα. Τραπεζικά στελέχη 
βλέπουν ότι τους επόμενους μήνες όσο επαληθεύονται οι θετικές εκτι-
μήσεις για την οικονομία, και πλησιάζει η ολοκλήρωση του προγράμ-
ματος χρηματοδότησης, οι συνθήκες θα επιτρέψουν την επιτάχυνση 
του ρυθμού επιστροφής των καταθέσεων.
Για το 2018, συντηρητικές εκτιμήσεις τραπεζικών στελεχών κάνουν 
λόγο για τουλάχιστον 7 δισ. ευρώ νέες καταθέσεις με τις προσδοκίες 
να γίνονται υψηλότερες, και να φθάνουν ακόμη και στα 15 δισ. ευρώ, 
όσο βελτιώνονται οι συνθήκες. Είναι ενδεικτική, σύμφωνα πάντα με 
τραπεζικές πηγές. η σημασία της σταθερότητας και του καλού κλίμα-
τος και αποτυπώνεται στις τάσεις του 2017, το οποίο χωρίζεται σε δύο 
περιόδους που κινήθηκαν σε διαμετρικά διαφορετικές κατευθύνσεις. 
Στο πρώτο τετράμηνο του προηγούμενου έτους ήταν κυρίαρχη η 
ανησυχία των καταθετών και η αβεβαιότητα εξαιτίας της καθυστέ-
ρησης στην ολοκλήρωση της αξιολόγησης, ενώ από τον Μάιο και 
μετά, η συμφωνία με τους Θεσμούς και η οριστικοποίησή της τον 
Ιούνιο, ήταν ο καταλύτης για την άνοδο των καταθέσεων από τον ιδι-

ωτικό τομέα που έγινε σταδιακά και σταθερά. Ειδικότερα, την περίοδο 
Ιανουαρίου - Απριλίου μειώθηκαν κατά 2,4 δισ. ευρώ ενώ από τον 
Μάιο ως και τον Δεκέμβριο καταγράφηκαν εισροές 7,4 δισ. ευρώ. Στο 
οκτάμηνο αυτό μάλιστα τα νοικοκυριά έφεραν στο σύστημα περίπου 
4,8 δισ. ευρώ έναντι μείωσης των καταθέσεών τους κατά 1,6 δισ. 
ευρώ στο πρώτο τετράμηνο του έτους. Στο τέλος του έτους, το ισοζύ-
γιο των καταθέσεων του ιδιωτικού τομέα ήταν θετικό με αύξηση της 
τάξης των 5 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3 δισ. ευρώ προέρχονταν 
από τις καταθέσεις των νοικοκυριών. Τις καταθέσεις των επιχειρήσε-
ων τόνωσαν η πληρωμή σημαντικού ποσού των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών από πλευράς του Δημοσίου, αλλά και η αύξηση των του-
ριστικών εισπράξεων. Οι επιχειρηματικές καταθέσεις, οι οποίες ενι-
σχύθηκαν κατά 2,6 δισ. ευρώ από τον Απρίλιο ως και τον Δεκέμβριο 
και έκλεισαν το 2017 με αύξηση κατά 1,8 δισ. ευρώ. Η αποπληρωμή 
των οφειλών αλλά και η βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος, 
έδωσε περαιτέρω ώθηση στον κύκλο εργασιών συγκεκριμένων κλά-
δων, όπως για παράδειγμα, τα φαρμακεία, την ενέργεια, τα τρόφιμα, 
και τον τουρισμός, δημιουργώντας προσδοκίες σε συνδυασμό με τα 
θετικά μακροοικονομικά δεδομένα.

Μέχρι τα μέσα Απριλίου θα πρέπει να ολοκληρώσει η νομοπαρα-
σκευαστική επιτροπή που συγκροτήθηκε στη γενική γραμματεία 
Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή τις προτάσεις της για το νέο 
νομοσχέδιο σχετικά με τους μετασχηματισμούς και τις συγχωνεύσεις 
εταιρειών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σύμφωνα με την απόφαση, 
σκοπός της επιτροπής είναι η καταγραφή των επιτρεπομένων από 
τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου μετασχηματισμών και συγχωνεύ-
σεων και την αντιπαραβολή τους με τα οριζόμενα στους φορολογι-

κούς/αναπτυξιακούς νόμους, η εισήγηση διατάξεων για νέες μορφές 
μετασχηματισμών και συγχωνεύσεων, στα πλαίσια του κοινοτικού 
δικαίου, η εισήγηση διατάξεων για τη σύγκλιση/εναρμόνιση του 
εταιρικού με το φορολογικό δίκαιο σε θέματα μετασχηματισμών και 
συγχωνεύσεων και για τη διαρκή παρακολούθηση και διόρθωση 
τυχόν αποκλίσεων, η κατάρτιση σχεδίου νόμου, η αιτιολογική έκθεση 
και όλες οι λοιπές συνοδευτικές εκθέσεις. Το έργο της νομοπαρασκευ-
αστικής επιτροπής θα πρέπει να περατωθεί το αργότερο μέχρι τις 13 

Απριλίου 2018. Όπως αναφέρει η απόφαση «υπάρχει ανάγκη επικαι-
ροποίησης/τροποποίησης των διατάξεων του εταιρικού δικαίου και 
ειδικότερα των ν. 2190/1920, 3190/1955 και 4072/2012 ως προς τα 
θέματα μετασχηματισμού των εταιρειών και η ανάγκη σύγκλισης/
εναρμόνισης των διατάξεων των φορολογικών/αναπτυξιακών νό-
μων όπως ενδεικτικά του ν.δ. 1297/1972 και των ν. 2166/1993 και 
4172/2013 με το εταιρικό δίκαιο».

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η κατάρτιση του Οδικού Χάρτη για τη διοργάνωση του δεύτερου μαραθωνίου καινοτομίας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) για τις έξυπνες πόλεις, συζητήθηκε στη σημερινή 
συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της. «Η αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού υλοποιεί συγκεκριμένες ενέργειες, με στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών στους πολίτες», δήλωσε σχετικά ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, 
Γιώργος Πατούλης.

Δειγματοληπτικούς ελέγχους θα πραγματοποιήσει το Γενικό 
Λογιστήριο του Κράτους για την επαλήθευση της ορθής έκδο-
σης συντάξεων που έχουν εκδοθεί με εντολή πληρωμής από 
1.7. 2017 έως και 31.1.2018. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  αυτό 
προβλέπεται σε απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονο-
μικών, Γιώργου Χουλιαράκη. Στην απόφαση ορίζεται ότι: «Για 
το χρονικό διάστημα από τη δημοσίευση της παρούσης μέχρι 
30- 4-2018 θα ελεγχθούν από το Δ’ Τμήμα της Διεύθυνσης Δι-
ενέργειας Μεταβολών και Δειγματοληπτικών Ελέγχων - από τις 

συνταξιοδοτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί από τις Διευθύνσεις 
Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Πολιτικών Συντάξεων και 
Συντάξεων Υπαλλήλων ΟΤΑ, ΝΠΔΔ και Ειδικών Κατηγοριών, 
καθώς και από τις συνταξιοδοτικές πράξεις που έχουν εκδοθεί 
από τη Διεύθυνση Κανονισμού και Εντολής Πληρωμής Στρατι-
ωτικών και Πολεμικών Συντάξεων και για τις οποίες έχει δοθεί 
εντολή πληρωμής από 1.7.2017 έως 31.1.2018 - ποσοστό 10% 
επιλεγμένο με τυχαίο τρόπο από πληθυσμό στρωματοποιημένο 
ανά Διεύθυνση και Τμήμα Κανονισμού Συντάξεων και ανά είδος 

συνταξιοδοτικής πράξης (κανονιστικές, τροποποιητικές μεταβι-
βάσεις λόγω θανάτου), με ιδιαίτερη βαρύτητα στις πράξεις που 
εκδόθηκαν βάσει των διατάξεων του ν.4387/2016. Ο προσδιο-
ρισμός του ανωτέρου δείγματος θα γίνει σε συνεργασία με το Β’ 
Τμήμα της Διεύθυνσης Παραγωγικής Λειτουργίας Συστημάτων 
και Λειτουργικής Υποστήριξης της Γενικής Γραμματείας Πληρο-
φοριακών Συστημάτων με χρήση συνάρτησης τυχαιοποίησης».

ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗΣ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΕΙ Η ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΟΥΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ 
ΣΤΕΛΕΧΗ

ΕΤΟΙΜΑΖΕΤΑΙ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΣΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΘΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΚΑΙ ΦΕΤΟΣ Η ΚΕΔΕ

ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΠΤΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
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Ο Κανονισμός Γενικής Προστασίας Δεδομένων (GDPR) τίθεται σε εφαρμογή στις 25 
Μαΐου 2018, και καθιερώνεται ενιαίο νομικό πλαίσιο για την προστασία των προ-
σωπικών δεδομένων σε όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με την 
εφαρμογή του, όπως σημειώνει σε ενημερωτικό έγγραφό της η Ελληνική Συνομο-
σπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, θα δίνεται ιδιαίτερη σημασία στο θέμα 
της συγκατάθεσης. Δεν θα μπορούν πλέον οι επιχειρηματίες να προσθέτουν νέες δι-
ευθύνσεις στις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους ή να στείλουν μη στοχευμένες 
επικοινωνίες σε όλους τους εγγεγραμμένους χρήστες. Επομένως, όπως αναφέρει η 
ΕΣΕΕ, «προτού συμβεί αυτό, είναι καλό να ξέρουμε τι δεν θα επιτρέπεται βάσει της 
νέας νομοθεσίας, αν και όπως συμβαίνει με κάθε νόμιμη διαδικασία, μπορεί να είναι 
δύσκολο να αποκρυπτογραφηθεί ακριβώς πώς μεταφράζεται ο νόμος στις πραγματι-
κές επιχειρηματικές καταστάσεις».
Όπως, σημειώνει η συνομοσπονδία, είτε είστε διαχειριστής μάρκετινγκ είτε είστε 
απλώς επιφορτισμένοι με την αποστολή του μηνιαίου e-shot της εταιρείας σας, αυ-
τός ο οδηγός είναι για εσάς. Καλύπτοντας τα βασικά αρχεία και τα μηνύματα για το 
μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτοί οι απλοί κανόνες θα σας βοη-
θήσουν στην πορεία σας για να εξασφαλίσετε ότι οι διαδικασίες σας είναι αποδεκτές 
από την GDPR, όταν τελικά φτάσει η 25η Μαΐου 2018.

Τι να κάνετε και τι να μην κάνετε:
• Επιδιώξτε τη συγκατάθεσή όπου σας είναι δυνατόν - είναι καλύτερο να είσαστε 
ασφαλής από το συγγνώμη και ζητάτε άμεση, θετική άδεια επικοινωνίας με κάποιον 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου είναι η πιο ασφαλής διαδικασία σύμφωνα με τη 
νομοθεσία GDPR και το ηλεκτρονικό απόρρητο.
• Δεν στέλνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε οποιονδήποτε έχει ζητήσει 
να μην επικοινωνήσει, να διαγραφεί από μια λίστα ή να εξαιρεθεί με οποιονδήποτε 
άλλο τρόπο.
• Γνωρίζετε τη διαφορά μεταξύ των επικοινωνιών B2B και B2C και κατατάσσετε ανά-
λογα τους καταλόγους αλληλογραφίας σας. Τα ηλεκτρονικά μηνύματα ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου πρέπει να στοχεύουν στο ρόλο ενός ατόμου μέσα σε μια επιχείρηση, 
όχι στο συγκεκριμένο άτομο. Τα B2C comms, από την άλλη πλευρά, απευθύνονται 
στο ίδιο το άτομο, που σημαίνει ότι πρέπει να έχουν δώσει ρητή συγκατάθεση πριν 

επικοινωνήσετε μαζί τους.
• Όταν λαμβάνετε μια επαγγελματική κάρτα από κάποιον, ΜΗΝ προσθέτετε σε κάθε 
λίστα που χρησιμοποιεί η εταιρεία σας. Αντ ‘αυτού, γράψτε ένα email με τις συνήθεις 
λεπτομέρειες, εξηγώντας ότι σκεφτήκατε ότι μπορεί να ενδιαφέρονται να μάθουν πε-
ρισσότερα για τις υπηρεσίες/προϊόντα που προσφέρει η επιχείρησή σας.
• Στη συνέχεια, ρωτήστε αν θα είναι ευτυχείς να προστεθούν σε μια συγκεκριμένη 
λίστα αλληλογραφίας, προκειμένου να επικοινωνήσετε είτε με πληροφορίες σχετικές 
με τον κλάδο/ρόλο τους, είτε με νέα/ενημερώσεις σχετικά με τις υπηρεσίες/προϊόντα 
που συζητήσατε προηγουμένως. Εκτός αν λένε ρητά ότι θα ήθελαν να συμπεριλη-
φθούν στη λίστα, ΜΗΝ τις προσθέτετε - η σιωπή δεν είναι συγκατάθεση!
• Αν ασχολείσαι με επιχειρήσεις ενός ατόμου ή μικρές συνεργασίες, ακολουθούμε τους 
κανόνες B2C. Όπως και με έναν μεμονωμένο πελάτη, πρέπει να δοθεί ρητή συγκατά-
θεση συμμετοχής πριν μπορέσετε να στείλετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
• Μην υποθέτετε ότι οι άνθρωποι θα ενδιαφέρονται για ό, τι κάνετε. Η αποστολή μη-
νυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε πελάτες που έχουν αγοράσει από εσάς ή 
έχουν ερωτηθεί στο παρελθόν είναι ωραία - όσο χρονικό διάστημα είναι κατάλληλο 
για το προϊόν/υπηρεσία που προσφέρετε. Σε περιπτώσεις όπως αυτές, είναι σημα-
ντικό τα μελλοντικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου να σχετίζονται στενά με 
αυτά που αρχικά εξέφραζαν ενδιαφέρον.
• Αν παρακολουθείτε τις ανοικτές τιμές ηλεκτρονικού ταχυδρομείου - και αλλάζοντας 
το περιεχόμενο που αποστέλλεται σε άτομα βάσει αυτών που κάνουν/δεν διαβάζουν 
- αυτό σημαίνει ότι επεξεργάζεστε και παρακολουθείτε τη συμπεριφορά τους. Επομέ-
νως, θα πρέπει να τους ενημερώσετε για αυτή τη δραστηριότητα, δίνοντάς τους τη 
δυνατότητα να εξαιρεθούν / να διαγραφούν.
• Στην ιδανική περίπτωση, όταν πρόκειται για την εμπορία των υπηρεσιών/προϊό-
ντων σας σε νέες επαφές, ΜΗΝ είστε υπερβολικά άκαμπτοι με τις επικοινωνίες σας. 
Αντ ‘αυτού, παρέχετε πολλαπλούς τύπους περιεχομένου - συμπεριλαμβανομένων 
των ειδήσεων, των εκδηλώσεων, των γενικών ενημερώσεων και των λευκών χαρτι-
ών - καθώς και των διαφόρων μορφών.
• Όχι μόνο η μεγαλύτερη επιλογή θα προσφέρει το περιεχόμενο που ενδιαφέρει - και 
επομένως θα αυξήσει την πιθανότητα αλληλεπίδρασης - αλλά θα είναι επίσης σε θέση 
να επιλέξει να λάβει αυτές τις πληροφορίες μέσω του προτιμώμενου μέσου, είτε αυτό 
είναι μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενημερωτικό δελτίο, τηλεφωνική κλήση ή 
κείμενο. Εκτός από τη συμμόρφωση σας, η ελευθερία και η ευελιξία είναι λαμπρότε-
ροι τρόποι περιήγησης.
Ως εκ τούτου, το βασικό ερώτημα που πρέπει να ρωτήσετε όταν πρόκειται για το 
GDPR-proofing το μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας είναι:
«Έχουν επιβεβαιώσει ότι θέλουν να λάβουν αυτές τις πληροφορίες;»
Αν η απάντηση είναι «όχι», βγείτε από τη λίστα.
Εάν η απάντηση είναι «περίπου» ή «καλά δεν έχουν πει ότι δεν θέλουν να» τότε να 
τους απομακρύνουν από τη λίστα.
Μόνο εάν η απάντηση είναι «ναι» θα πρέπει να κάνετε κλικ στο send.
Η συγκατάθεση είναι απαραίτητη και ζωτικής σημασίας για τον νέο Κανονισμό Γενι-
κής Προστασίας Δεδομένων της Ε.Ε.

ΟΔΗΓΟΣ ΕΣΕΕ: «ΤΙ ΚΑΝΩ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΝΩ» ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΕΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Οι πρακτικές δυνατότητες, οι ευκαιρίες και οι προκλήσεις της 
εξερεύνησης του διαστήματος βρέθηκαν στο επίκεντρο της 
Παγκόσμιας Διάσκεψης (WGS 2018) στο Ντουμπάι. Κατά τις 
συνεδριάσεις που παρακολούθησε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, επιστήμονες 
από όλον τον κόσμο αλλά και αστροναύτες προσπάθησαν να 
απαντήσουν στο ερώτημα: «Σε αυτή την εποχή της ανισότητας 
και των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η ανθρω-
πότητα, όπως η κλιματική αλλαγή και η πολιτική αστάθεια, 
είναι αναγκαία η εξερεύνηση του διαστήματος;»
Νέοι πόροι
Οι ειδικοί απάντησαν ότι κατ’ αρχήν είναι απαραίτητο για την 
εξεύρεση νέων φυσικών πόρων. Η προοπτική μάλιστα να 
βρεθεί νερό στον Άρη εξετάστηκε σε όλες τις συνεδριάσεις. Η 
NASA δημοσίευσε πέρυσι μελέτη για το πώς οι αστροναύτες θα 
μπορούσαν να φτάσουν στο νερό του κόκκινου πλανήτη. Ο Ρί-
τσαρντ Ντέιβις, αναπληρωτής Διευθυντής στον τομέα Επιστή-
μης και Εξερεύνησης της NΑSA δήλωσε: «Με τον κόσμο μας να 
αντιμετωπίζει την εξάντληση των αποθεμάτων νερού, στρε-
φόμαστε στον Άρη. Τα επόμενα χρόνια αναμένουμε να βρούμε 
νερό που γνωρίζουμε ότι υπάρχει στον Άρη. Είμαι πεπεισμένος 
ότι αυτές οι ακραίες περιβαλλοντικές συνθήκες αναγκάζουν 
την κοινωνία να καινοτομεί συνεχώς για να βρει λύσεις».
Η εμπειρία των αστροναυτών
Οι αστροναύτες Dr. Mae Jemison, Dr. Chris Hadfield και Cady 
Coleman πρόσφεραν εμπνευσμένες εμπειρίες από πρώτο χέρι 
από την παραμονη τους στο διάστημα. Ο Chris Hadfield είπε: 
«Δεν υπάρχει τίποτα πιο τεχνικό αλλα και καλλιτεχνικό, από το 
να οδηγεις ένα διαστημόπλοιο στο σύμπαν».
Άλλα θέματα που εξετάστηκαν στις συναντήσεις εργασίας που 
παρακολούθησε το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ήταν η γεωργία στο διάστημα, 
η διεθνής συνεργασία στο διάστημα και μια συζήτηση για το 
αν οι άνθρωποι είναι απαραίτητοι για την εξερεύνηση του δι-
αστήματος.
Στη συνάντηση «Farming in Space», ο Christophe Lasseur, 

επικεφαλής του προγράμματος Melissa του Ευρωπαϊκού Ορ-
γανισμού Διαστήματος (ESA), μοιράστηκε την εμπειρία του για 
τη λειτουργία ενός φωτο-βιοαντιδραστήρα με φύκια για την 
παραγωγή οξυγόνου και την απομόνωση CO2. «Πλήρωμα» 
από αρουραίους έμειναν ζωντανοί και σε καλή κατάσταση για 
έξι μήνες.
Ο Julio Ernesto Valdivia Silva, μεταδιδακτορικός ερευνητής 
στο ερευνητικό κέντρο της NASA, μίλησε επίσης για τις προ-
σπάθειές του να καλλιεργήσει πατάτες σε δείγματα εδάφους 
από την έρημο Atacama σε μια προσπάθεια αναδημιουργίας 
των συνθηκών του Άρη.
Ορισμένοι εμπειρογνώμονες συμμετείχαν, επίσης, σε μια συ-
ζήτηση με τίτλο «Η υπόθεση για το διάστημα». Ο Δρ. John C 
Mankins, πρόεδρος της διαστημικής τεχνολογίας Mankins, 
καθηγητής διαστημικής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο George 
Washington και ο Marit Undseth, ερευνητής στον ΟΟΣΑ, 
τόνισαν ότι πρέπει να επιλυθούν πολλές προκλήσεις που θα 
επιτρέψουν την εξερεύνηση του Άρη από τον άνθρωπο. Τα 
σημαντικότερα από αυτά είναι η παροχή αέρα, νερού, τροφής 
και προστασίας των αστροναυτών από τους κινδύνους που 
προκαλούνται από τη μακροχρόνια διαμονή τους σε περιβάλ-
λον με χαμηλή βαρύτητα.
Οι ειδικοί ξεκίνησαν, επίσης, έναν διάλογο σχετικά με τον τρόπο 
με τον οποίο οι λύσεις σε αυτά τα προβλήματα θα απαιτήσουν 
την ανάπτυξη ανθεκτικών, φορητών και αυτοσυντηρούμενων 
συστημάτων υποστήριξης της ζωής, που μπορούν να λειτουρ-
γήσουν σε μια σειρά από περιβάλλοντα και ακραίες θερμοκρα-
σίες. Αυτές οι καινοτομίες εξασφαλίζουν ασφαλή, οικονομικά 
προσιτή και αποτελεσματική λειτουργία στο διάστημα, θα 
αποτελέσουν μια πλατφόρμα καινοτομιών που θα ωφελήσουν 
τους ανθρώπους και τις βιομηχανίες στη γη.
Ο Franco Fenoglio, επικεφαλής του τμήματος ανθρώπινων 
εξερευνήσεων και μεταφορών στο Thales Alenia Space, εξή-
γησε ότι, ενώ η NASA στοχεύει να βοηθήσει τους ανθρώπους 

να φτάσουν στον Άρη μέχρι τη δεκαετία του 2030, η αποστολή 
θα απαιτήσει την αντιμετώπιση πληθώρας προκλήσεων. Αυ-
τές οι προκλήσεις θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν την ψυ-
χολογία του πληρώματος, το περιβάλλον, τις επικοινωνίες, τον 
εφοδιασμό και τις προμήθειες και, τελικά, την ασφαλή επάνοδο 
του διαστημικού λεωφορείου.
Αστεροειδείς - χρυσωρυχεία
Η συζήτηση εστιάστηκε και στα επόμενα σύνορα της εξόρυξης 
πόρων, από τη Σελήνη έως τους αστεροειδείς. Μόνον ένας 
αστεροειδής στο ηλιακό σύστημα έχει εκτιμημένη ποσότητα 
πλατίνας αξιας 5,4 τρισ. δολαρίων ΗΠΑ. Οι δυνατότητες αξιο-
ποίησης αυτού του δυναμικού θα έχουν σημαντικές επιπτώ-
σεις στην ανθρωπότητα.
Τέλος, σε ένα πάνελ με τίτλο «Είναι απαραίτητοι οι άνθρωποι 
για εξερεύνηση;» οι ειδικοί συζήτησαν αν τα ρομπότ μπορούν 
να αντικαταστήσουν τους ανθρώπους στις μελλοντικές απο-
στολές των εξερευνήσεων του διαστήματος.
Ο Δρ. Bidushi Bhattacharya, ειδικός επιστήμονας σε θέματα 
πυραύλων και συνιδρυτής του κέντρου Astropreneurs, δήλω-
σε ότι ενώ υπάρχουν τεχνικές καινοτομίες και οικονομικά οφέ-
λη από τις διαστημικές εξερευνήσεις, το κοινωνικό κεφάλαιο, 
που λαμβάνουμε από την αποστολή ανθρώπων στο διάστημα 
δεν είναι εφικτό με ρομπότ.
Σύμφωνα με τον Dan Lester, Senior Scientist, Exinetics, η 
συνεργασία μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ πρόκειται να 
επαναφέρει την εικόνα της ανθρώπινης εξερεύνησης του 
διαστήματος. Υπογραμμίζοντας ότι οι άνθρωποι αποτελούν 
ουσιαστικό μέρος των εξερευνήσεων του διαστήματος. Όπως 
είπε: «Η ανθρώπινη παρουσία είναι άκρως σημαντική. Οι αν-
θρώπινες αισθήσεις, η όραση, η ακοή, η αφή, η κινητικότητα 
και η επιδεξιότητα - όλα αυτά είναι απολύτως αναγκαία για την 
εξερεύνηση των πραγμάτων σε άλλους κόσμους».

ΗΑΕ-ΣΥΝΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ: «ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ 
ΑΝΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΑΙΑ Η ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ;»

«Το ταξίδι της ανθρώπινης εξέλιξης οδηγεί στον Άρη» υποστη-
ρίζει ο διάσημος αρχιτέκτονας Μπιάρκε Ίνγκελς, ιδρυτής και 
επικεφαλής του ινστιτούτου Bjarke Ingels Group (BIG), που 
μίλησε στην Παγκόσμια Διάσκεψη για τη Διακυβέρνηση, στο 
Ντουμπάι. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο παγκοσμίου φήμης 
αρχιτέκτονας υποστήριξε ότι ο Άρης είναι το επόμενο σύνορο 
για τη ανθρωπότητα, καθώς διαθέτει πηγές οξυγόνου, άνθρα-
κα και κρυμμένου πάγου. Όπως είπε μάλιστα αστειευόμενος, 
στον Άρη γίνεται και η «ταχύτερη δίαιτα» που θα μπορούσε να 
επιτευχθεί καθώς, λόγω της διαφορετικής δύναμης βαρύτη-

τας, τα 100 κιλά στη Γη ισοδυναμούν με 38 κιλά στον Άρη. Ο 
Ίνγκελς εκτιμά επίσης ότι υπάρχουν πολλοί παράγοντες στην 
επιφάνεια του Άρη που μπορούν να συμβάλουν στη διατή-
ρηση ενός επιτυχημένου συστήματος υποστήριξης της ζωής 
στον Κόκκινο Πλανήτη, όπως ο κρυμμένος πάγος του και οι 
ηφαιστειακές ροές (που μπορεί να θεωρηθούν ως δυνητική 
πηγή ενέργειας). «Το περιβάλλον του Άρη είναι σχετικά έτοιμο 
να στηρίξει την ανθρώπινη ζωή» τόνισε. Πρόσθεσε επίσης ότι 
με την ανθρωπότητα να ενισχύει τις ικανότητες διαβίωσης, 
οι άνθρωποι σήμερα είναι σε θέση να επιβιώσουν σε σκληρά 

περιβάλλοντα με περιορισμένους βασικούς πόρους. Αυτό 
σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα μπορούσαν να κάνουν τον Άρη 
κατάλληλο τόπο για ζωή, αναπτύσσοντας και οικοδομώντας 
ένα κατάλληλο οικοσύστημα, καλλιεργώντας φυτά, μετατρέ-
ποντας τον πάγο σε νερό και παράγοντας ενέργεια, ορυκτά και 
άλλα βασικά στοιχεία για να υποστηρίξει τη συνέχεια της ζωής. 
Υποστήριξε επίσης ότι ο άνθρωπος θα πρέπει να επωφεληθεί 
από την τεχνολογία και την καινοτομία, όπως η εκτύπωση 3D 
για την κατασκευή όλων των απαραίτητων υλικών και προμη-
θειών, αντί να τα μεταφέρει από τη Γη.-

ΗΑΕ - «ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟΝ ΑΡΗ» ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ Ο ΔΙΑΣΗΜΟΣ 
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΠΙΑΡΚΕ ΙΝΓΚΕΛΣ - ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ
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Το αργότερο έως την ερχόμενη Παρασκευή 16 Φεβρουαρίου 
αναμένεται να αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Ενιαίου Φο-
ρέα Κοινωνικής Ασφάλισης (efka.gov.gr) τα ειδοποιητήρια για 
την καταβολή των εισφορών των ελεύθερων επαγγελματιών 
με βάση το εισόδημα του 2016.
Πρόκειται για τις εισφορές κύριας ασφάλισης (20%) και ια-
τρο-φαρμακευτικής περίθαλψης (6,9%) για το μήνα Ιανουά-
ριο του 2018, οι οποίες θα υπολογιστούν επί του 1/12 του 85% 
του ακαθαρίστου εισοδήματος του 2016.
Ως ακαθάριστο εισόδημα θεωρείται το καθαρό δηλωτέο εισό-
δημα του 2016 συν οι εισφορές που έπρεπε να καταβληθούν το 
2017 με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016. 
Οι εισφορές του Ιανουαρίου 2018 θα πρέπει να καταβληθούν 
έως την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου. 
Το ίδιο ποσό, το οποίο θα κληθούν να καταβάλλουν αυτό το 
μήνα οι επαγγελματίες, θα το καταβάλλουν –κατά κανόνα– 
κάθε μήνα μέχρι το Φεβρουάριο του 2019. 
Ακόμα, όμως, και οι επαγγελματίες οι  οποίοι δήλωσαν το ίδιο 
ακριβώς καθαρό εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015 θα 
κληθούν να καταβάλλουν αυξημένες  ασφαλιστικές εισφορές 
κατά 8% λόγω της φετινής αλλαγής της βάσης υπολογισμού 
των εισφορών. 
Για να καταβάλλει ένας επαγγελματίας χαμηλότερες τρέχουσες 
εισφορές σε σχέση με πέρσι, θα πρέπει να έχει δηλώσει το 2016 
καθαρό εισόδημα κάτω από 8% χαμηλότερο σε σχέση με το 
2015. 
Διπλά αυξημένες, σε κάθε περίπτωση,  θα είναι οι καταβολές 
από τον επόμενο μήνα  για όσους επαγγελματίες δήλωσαν 
υψηλότερο καθαρό  εισόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015 
(δηλώνοντας υψηλότερο εισόδημα σε σχέση με την προηγού-
μενη χρονιά, θα οδηγήσει τους ελεύθερους επαγγελματίες να 
καταβάλλουν αναλόγως υψηλότερες τρέχουσες  εισφορές σε 
σχέση με πέρσι). 
Από  τον Μάρτιο, όμως, θα έχουν μία επιπλέον επιβάρυνση 
καθώς θα κληθούν να καταβάλλουν εφάπαξ (ή σε μηνιαίες δό-
σεις, μόνο αν το αιτηθούν) τη διαφορά μεταξύ των καταβλη-
θεισών εισφορών με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 
2015 (τις οποίες κατέβαλλαν το 2017) και των καταβληθεισών 
εισφορών με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2016 (τις 
οποίες έπρεπε να καταβάλλουν το 2017).  
Το αντίστροφο θα συμβεί σε όσους δήλωσαν χαμηλότερο ει-
σόδημα το 2016 σε σχέση με το 2015.
Οι συμψηφισμοί αυτοί  θα γίνουν γιατί ο νόμος Κατρούγκαλου 
προέβλεπε από 1/1/2017 τον υπολογισμό των εισφορών των 
επαγγελματιών με βάση το εκάστοτε περσινό εισόδημα.
Δεδομένου ότι πέρσι τέτοιον καιρό –οπότε και ξεκίνησε η 
εφαρμογή του νόμου–  είχε δηλωθεί στην εφορία μόνο το 
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εισόδημα του 2015, οι εισφορές των επαγγελματιών υπολογί-
στηκαν με βάση αυτό. 
Αφού πλέον έχουν εκκαθαριστεί οι δηλώσεις για το 2016, οι 
εισφορές των επαγγελματιών για το 2017 επανϋπολογίζονται. 
Την ίδια ώρα, συνεχίζει να ισχύει και φέτος το περσινό κατώτα-
το όριο ασφαλιστέων αποδοχών σε μηνιαία βάση (586 ευρώ), 
αλλά και το ανώτατο όριο (5.860 ευρώ).
Αυτό σημαίνει πως ακόμα και αν ένας επαγγελματίας δήλωσε 
το 2016 κάτω από 586 ευρώ/μήνα, θα καταβάλλει μηνιαίες  
εισφορές 26,9% επί των 586 ευρώ.
Επίσης, αν ένας επαγγελματίας δήλωσε το 2016 πάνω από 
5.860 ευρώ/μήνα, θα καταβάλλει μηνιαίες  εισφορές 26,9% 
επί των 5.860 ευρώ. 
Υπενθυμίζεται πως ακόμα μεγαλύτερα θα είναι τα ασφαλιστικά 
βάρη από αυτόν τον μήνα για όσους επαγγελματίες έχουν επι-
κουρική, αλλά και εφάπαξ ασφάλιση.
Και αυτό γιατί θα αρχίσουν να καταβάλλουν ταυτόχρονα τόσο 
τις τρέχουσες εισφορές (για το 2017), όσο και τις αναδρομικές 
(για το 2017).
Η εισφορά για το επικουρικό ανέρχεται σε 7% και η εισφορά για 
το εφάπαξ ανέρχεται σε 4%. Οι εισφορές επικουρικού και εφά-
παξ για το 2017 θα επιβληθούν επί του καθαρού δηλωτέου ει-
σοδήματος του 2016. Οι εισφορές επικουρικού και εφάπαξ για  
φέτος θα επιβληθούν επί του 85% του ακαθαρίστου εισοδή-
ματος του 2016/2017 (σ.σ. καθαρό δηλωτέο εισόδημα 2016 
+ καταβλητέες εισφορές το 2017 επί του καθαρού δηλωτέου 
εισοδήματος του 2016).
Για τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ (μηχανικοί, γιατροί, 
δικηγόροι) ισχύουν, όμως, και φέτος οι κλιμακωτές  εκπτώ-
σεις έως 50% εφόσον έχουν δηλώσει εισόδημα (σε ετήσια 
βάση) από 7.032 ευρώ έως 57.000, όπως προβλέπει ο νόμος 
Κατρούγκαλου. Η έκπτωση μειώνεται όσο μεγαλώνει το εισό-
δημα.
Επίσης ισχύει και φέτος η εισφορά 14% (έναντι 20%) υπέρ της 
κύριας ασφάλισης για όσους νέους επιστήμονες έχουν έως 2 
έτη ασφάλιση και η εισφορά 17% (έναντι 20%) για όσους νέ-
ους επιστήμονες έχουν 3 έως 5 έτη ασφάλισης. Αμφότερες οι 
μειωμένες εισφορές αυτές για τους νέους επιστήμονες, μαζί και 
όλες οι άλλες (υγείας, επικουρικού, εφάπαξ) επιβάλλονται επί 
του 70% των 586 ευρώ κατ  ́ελάχιστον.

Συνέχεια στη σελ 20

Το κόστος της κρίσης του 2015 για την Ελλάδα ήταν μάλλον 
διπλάσιο από τα 100 δισ. ευρώ, που έχει εκτιμήσει ο πρόε-
δρος του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, Κλάους 
Ρέγκλιγκ, δήλωσε σε ολλανδική εφημερίδα ο πρώην πρόε-
δρος του EWG, Τόμας Βίζερ.
Ο επί έξι χρόνια επικεφαλής τεχνοκράτης της Ευρωζώ-
νης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «De Volkskrant», 
αποκαλύπτει σημαντικές πτυχές της ελληνικής κρίσης, στη 
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διαχείριση της οποίας έπαιξε προσωπικά σημαντικό ρόλο.
Απαντώντας σε ερώτηση αν το εξάμηνο του Βαρουφάκη 
κόστισε στην Ελλάδα 100 δισ. ευρώ, όπως έχει πει και ο 
επικεφαλής του ΕΜΣ, ο κ. Βίζερ σημειώνει: «Για να είμαι ειλι-
κρινής, πιστεύω ότι μάλλον στοίχισε τα διπλά: η οικονομική 
συρρίκνωση, η δυσπιστία των επενδυτών, τα πλήγματα 
που δέχτηκαν οι ελληνικές τράπεζες. Αλλά δεν ήταν μόνον 
ο Βαρουφάκης: ολόκληρη η ελληνική κυβέρνηση φέρει την 
ευθύνη αυτή».
Σύμφωνα με τον κ. Βίζερ, κανένας δεν έσκαψε τον λάκκο 
της Ελλάδας, η οποία βρέθηκε μόνη της με την πλάτη στον 
τοίχο, εξαιτίας της πολιτικής ή και των παραλείψεων διαδο-
χικών κυβερνήσεών της.
Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι στη διάρκεια της ελληνικής κρίσης 
υπήρξαν κάποιες δραματικές στιγμές και κάποιες έντονες 
συζητήσεις, αλλά προσωπικά δεν αμφέβαλλε ποτέ ότι το 
ευρώ θα επιζούσε με ή χωρίς την Ελλάδα.
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση, αποκάλυψε ότι το 2012 
είχε προετοιμάσει ο ίδιος ένα μυστικό σχέδιο με το όνομα 
«Ζ» προκειμένου να προετοιμάσει την Ευρωζώνη για ένα 
Grexit.
Όπως είπε, η πιθανότητα να συμβεί ένα Grexit το 2015 ήταν 
μεγαλύτερη από ό,τι το 2012, αλλά οι συνέπειες το 2012 
θα ήταν πολύ πιο δραματικές. «Ο κόσμος τότε ήταν πιο 
ασταθής, δεν υπήρχε μια ευρωπαϊκή εποπτική αρχή για τις 
τράπεζες, ο Μάριο Ντράγκι δεν είχε υποσχεθεί ακόμα ότι θα 
κάνει το παν για να σώσει το ευρώ. Δεν υπήρχε τίποτα, εξ ου 
και το σχέδιό μου», τόνισε.
Σε ερώτηση εάν το Eurogroup ήταν προετοιμασμένο το 
καλοκαίρι του 2015 για έξοδο της Ελλάδας, είπε ότι οι Ευ-
ρωπαίοι υπουργοί ήταν αναστατωμένοι με αυτά που είχαν 
βιώσει επί έξι μήνες με τον Βαρουφάκη, όλα αυτά τα μεγάλα 
λόγια και τις δημαγωγίες. «‘Ενα μεγάλο μέρος από αυτούς 
είχαν την άποψη ότι “εάν θέλουν να φύγουν, ας πάνε στο 
καλό”! Μόνο ένα μικρό κομμάτι ήταν εναντίον: δηλαδή, ο 
Γάλλος υπουργός, ο Ιταλός και ο Κύπριος» διευκρίνισε, προ-
σθέτοντας ότι «στον κ. Ντέισελμπλουμ χρωστάμε ότι τότε το 
Eurogroup δεν έφτασε να τα τινάξει όλα στον αέρα».
Γολγοθάς η διαπραγμάτευση για την 4η αξιολόγηση
 Τεχνική συμφωνία επί των προαπαιτούμενων της 4ης αξι-
ολόγησης ακόμη και μέσα στον Απρίλιο ή στις αρχές Μαΐου 
-και σε κάθε περίπτωση πριν από το Eurogroup της 24ης 
Μαΐου στις Βρυξέλλες- θα επιδιώξουν θεσμοί και ελληνι-
κή κυβέρνηση προκειμένου να ξεκαθαρίσει το τοπίο από 
τα 88 προαπαιτούμενα και στη συνέχεια να επικεντρωθεί 
η διαπραγμάτευση στα ζητήματα του χρέους και της επο-
πτείας κατά την «επόμενη μέρα» των μνημονίων. Ανώτατος 
κυβερνητικός παράγοντας με τον οποίο συνομίλησε η «Ν» 
υποστηρίζει ότι έχει ήδη συμφωνηθεί η 4η αξιολόγηση να 
επιδιωχθεί να κλείσει με ταχύτατες διαδικασίες, ει δυνατόν 
σε δύο ή τρεις αποστολές των θεσμών στην Αθήνα (εκ των 
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 «Σανίδα σωτηρίας» στα πάσης φύσεων κτιριακά και οικοδο-
μικά έργα που δρομολογούνται τους τελευταίους μήνες ανα-
ζητούν οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι της χώρας, σε μια 
προσπάθεια να αντισταθμίσουν τις απώλειες από τη διαρκώς 
συρρικνούμενη «πίτα» των δημόσιων έργων υποδομής. Μια 
σειρά νέων έργων, με αιχμή του δόρατος βέβαια τις επενδύ-
σεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, όπου οι ανακαινίσεις, αναβαθ-
μίσεις υφιστάμενων ξενοδοχειακών ακινήτων βρίσκονται στο 
επίκεντρο, έχει προσελκύσει ακόμα και τους «μεγάλους» του 
κλάδου, οι οποίοι κατά τα προηγούμενα χρόνια, και ιδίως 
κατά την προολυμπιακή περίοδο, είχαν δώσει το μεγαλύτε-
ρο βάρος τους στα έργα υποδομής και λιγότερο σε κτιριακές 
επενδύσεις.
Στο πλαίσιο αυτό, η «Ακτωρ» πρόκειται να αναλάβει τις εργα-
σίες ανακαίνισης του ξενοδοχείου Athena Ledra στη Λ. Συγ-
γρού, ένα έργο της τάξεως των 15 εκατ.
ευρώ. Πριν από λίγους μήνες, η εταιρεία είχε επικρατήσει και 
στον κλειστό διαγωνισμό για την ανακατασκευή του συγκρο-
τήματος του Αστέρα της Βουλιαγμένης, με την προσφορά της, 
σύμφωνα με εκτιμήσεις στελεχών της αγοράς, να κυμαίνεται 
πέριξ των 70 εκατ. ευρώ. Το προσεχές διάστημα αναμένεται 
επίσης να επιλεγεί και ο κατασκευαστικός όμιλος που θα ανα-
λάβει την ανάπλαση των Αστεριών της Γλυφάδας.
Στις αρχές Μαρτίου αναμένονται και οι προσφορές για το έργο 
της κατασκευής ενός νέου κτιρίου στην Πανεπιστημιούπολη 
Κομοτηνής. Το έργο είναι προϋπολογισμού της τάξεως των 
40 εκατ. ευρώ και αφορά τη στέγαση των εγκαταστάσεων 
της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών και της 
Σχόλης Κοινωνικών, Πολιτικών και Οικονομικών Επιστημών. 
Το έργο συγχρηματοδοτείται, με βάση τη δανειακή σύμβαση 
μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Τρά-
πεζας Επενδύσεων «Hellenic Univeraities 1», στο πλαίσιο έρ-
γου του ΠΔΕ. Το συνολικό εμβαδόν του κτιρίου ανέρχεται σε 
23.906 τ.μ. και του περιβάλλοντος χώρου σε 61,4 στρέμματα.
Στον Πειραιά δρομολογείται φέτος η δημιουργία της νέας 
κλειστής αγοράς, όπως επίσης και το νέο δικαστικό μέγαρο. 
Κτιριακό θεωρείται και το έργο για την ανέγερση του νέου 
ποδοσφαιρικού γηπέδου της ΑΕΚ, προϋπολογισμού 32 εκατ. 
ευρώ, το οποίο προ ημερών ανατέθηκε στην εταιρεία «Ερμώ-
νασσα». Υπενθυμίζεται ότι κτιριακού χαρακτήρα είναι ως επί 
το πλείστον και τα έργα ανακαίνισης των 14 περιφερειακών 
αεροδρομίων, προϋπολογισμού 340 εκατ. ευρώ, που έχει 
αναλάβει η Intrakat για λογαριασμό της Fraport.
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οποίων η πρώτη θα πραγματοποιηθεί στις 26 Φεβρουαρίου 
και η 2η αμέσως μετά το Πάσχα). Το εγχείρημα δεν θα είναι 
εύκολο.
Η ελληνική πλευρά θα επιδιώξει να «περάσει» την ετήσια 
παράταση των μέτρων προστασίας της πρώτης κατοικίας 
από τους πλειστηριασμούς που προβλέπει ο νόμος Κατσέ-
λη-Σταθάκη, αλλά και τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων 
οφειλών των μισθωτών. Από την άλλη, όπως επισημαίνει 
ο ίδιος κυβερνητικός παράγοντας, σκληρές αναμένονται οι 
διαπραγματεύσεις όχι μόνο επί του δημοσιονομικού (από 
το οποία θα κριθεί ο χρόνος μείωσης των συντάξεων και 
κυρίως του αφορολόγητου) αλλά και επί των αποκρατικο-
ποιήσεων που πρέπει να προχωρήσουν. Ο μακρύς κατάλο-
γος περιλαμβάνει από τα μειοψηφικά πακέτα των εταιρειών 
ύδρευσης μέχρι τα πακέτα μετοχών στα Ελληνικά Πετρέλαια 
και το «Ελευθέριος Βενιζέλος».
Εκτός από τη διαδικασία και το χρονοδιάγραμμα των ιδιω-
τικοποιήσεων -πολλές εκ των οποίων θα πρέπει να ολοκλη-
ρωθούν μετά τη λήξη του μνημονίου στις 20 Αυγούστου, 
κάτι που σημαίνει ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί και η υλο-
ποίηση των διαδικασιών σε χρόνο μετά το μνημόνιο-, θα 
πρέπει να συμφωνηθεί και το ποια θα είναι τα δικαιώματα 
των μετόχων μειοψηφίας ή πλειοψηφίας. Για καθεμία από 
τις προωθούμενες αποκρατικοποιήσεις, θα πρέπει να σχε-
διαστεί και μια ξεχωριστή συμφωνία μετόχων, η οποία θα 
αποσαφηνίζει τόσο τα δικαιώματα  του Δημοσίου όσο και 
τα προνόμια των επενδυτών.
Ο κατάλογος των αποκρατικοποιήσεων και ιδιωτικοποιήσε-
ων που θα πρέπει να προχωρήσουν το επόμενο διάστημα 
είναι εξαιρετικά μακρύς, καθώς πέρα από το Ελληνικό, στο 
οποίο θα πρέπει να υπάρξει πρόοδος, περιλαμβάνει: 
1. Την πώληση του 30% του «Ελευθέριος Βενι-
ζέλος», η οποία έχει συμφωνηθεί να προγραμματιστεί και 
να προχωρήσει αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία επέκτασης 
της σύμβασης παραχώρησης για την περίοδο μέχρι και το 
2046. Η διαπραγμάτευση θα αφορά και τα δικαιώματα του 
Δημοσίου μετά τη μείωση του ποσοστού του.
2.  Την πώληση του ποσοστού που ελέγχει το 
Δημόσιο στα Ελληνικά Πετρέλαια. Είναι και αυτό ένα «ευαί-
σθητο» πολιτικά θέμα δεδομένου ότι τα ΕΛΠΕ ελέγχουν περί 
τα 2/3 της ελληνικής αγοράς διύλισης πετρελαιοειδών.
3. Στο τραπέζι παραμένει πάντοτε το «μέλλον» 
του 17% των μετοχών της ΔΕΗ που εξακολουθεί να ελέγ-
χεται από το Ελληνικό Δημόσιο. Η ελληνική πλευρά ελπίζει 
ότι μέχρι να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση με τους θεσμούς 
θα έχουν προχωρήσει οι διαδικασίες για την πώληση των 
λιγνιτικών μονάδων, με αποτέλεσμα να βρεθεί σε καλύτε-
ρη διαπραγματευτική θέση έναντι των θεσμών, οι οποίοι 
ζητούν επιτακτικά τη μείωση του μεριδίου της ΔΕΗ στην 
αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας.
4.  Κρίσιμο θέμα -και σε πολιτικό επίπεδο- είναι η 
διάθεση των μετοχών της ΕΥΔΑΠ (περίπου 11%), καθώς θα 

τεθούν στο τραπέζι και τα δικαιώματα μειοψηφίας αλλά και 
η συμμετοχή του υποψήφιου επενδυτή στο management 
της επιχείρησης.
Καθοριστική για την εξέλιξη των διαπραγματεύσεων στα 
κρίσιμα θέματα της 4ης αξιολόγησης που θα ξεκινήσει μέσα 
στο επόμενο 10ήμερο και σε επίπεδο επικεφαλής, θα είναι η 
στάση του ΔΝΤ, η οποία αναμένεται να είναι ιδιαίτερα σκλη-
ρή σε δύο «μέτωπα»: στο θέμα των πλειστηριασμών αλλά 
και στο δημοσιονομικό. Ως προς το μέτωπο των πλειστηρι-
ασμών, η ελληνική πλευρά ελπίζει ότι μέχρι τον Απρίλιο θα 
έχει να επιδείξει «έργο» μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας 
και κυρίως σε μεγάλης αξίας ακίνητα. Σύμφωνα με ανώτατο 
κυβερνητικό παράγοντα, οι τράπεζες έχουν ήδη «στοχεύ-
σει» σε οφειλέτες με μεγάλης αξίας περιουσιακά στοιχεία οι 
υποθέσεις των οποίων θα ρίξουν το «απόθεμα» των κόκκι-
νων δανείων είτε μέσα από τη διαδικασία του συμβιβασμού 
είτε μέσα από τη ρευστοποίηση των περιουσιακών στοιχεί-
ων μέσω του πλειστηριασμού. Σε κάθε περίπτωση, η ελλη-
νική κυβέρνηση αναμένεται να ρίξει στο τραπέζι το θέμα 
της προστασίας της κύριας κατοικίας. Η διαπραγματευτική 
γραμμή έχει ήδη «χαραχθεί» - η παράταση της διάταξης που 
εμπεριέχεται στον νόμο Κατσέλη για ολόκληρο το 2019 είναι 
μια άνευ κόστους «παραχώρηση», καθώς ούτως ή άλλως 
το πρόγραμμα των πλειστηριασμών δεν αναμένεται να συ-
μπεριλάβει μικρής αξίας ακίνητα για το 2019.
Η παράταση έχει ιδιαίτερη πολιτική σημασία για την κυβέρ-
νηση, η οποία θέλει στο επόμενο πακέτο των προαπαιτού-
μενων να περάσει και μια «θετική» διάταξη σε ένα εξαιρετικά 
ευαίσθητο θέμα.
Αντίστοιχη αναμένεται να είναι η επιχειρηματολογία και στο 
αίτημα να υπάρξει ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και 
για τους μισθωτούς. Τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων δείχνουν ότι οι περισσότεροι εκ των 
οφειλετών που έχουν συσσωρεύσει χρέη έως 50.000 ευρώ 
προς το Δημόσιο έχουν επαγγελματική ιδιότητα και ως εκ 
τούτου καλύπτονται ήδη από τη ρύθμιση των 120 δόσεων. 
‘Ετσι, αναμένεται να ζητηθεί από τους δανειστές όχι μόνο να 
επεκταθεί το όριο των 50.000 ευρώ, ώστε να καλυφθούν 
και οι μεγαλύτεροι οφειλέτες, αλλά και να υπάρξει επέκταση 
της ρύθμισης για τους μισθωτούς ώστε να μη γίνονται δια-
κρίσεις με βάση την ιδιότητα.
Το δημοσιονομικό, δεδομένου ότι συνδέεται με το πότε 
θα μειωθεί το αφορολόγητο, αλλά και τον χρόνο μείωσης 
των συντάξεων (σ.σ.: υπάρχει στο τραπέζι το ενδεχόμενο 
να μετατεθεί για το 2020 η μείωση των συντάξεων και να 
έρθει νωρίτερα η περικοπή του αφορολόγητου), δύσκολα 
θα κλείσει μέχρι τον Απρίλιο σε «τεχνικό» επίπεδο και το 
πιθανότερο είναι ότι θα συμπεριληφθεί στη μεγάλη συμ-
φωνία του Ιουνίου μαζί με το θέμα του χρέους αλλά και της 
εποπτείας της ελληνικής οικονομίας μετά τις 20 Αυγούστου.
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Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (www.
civilprotection.gr) του υπουργείου Εσωτερικών έχει ενημε-
ρώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπη-
ρεσίες, καθώς και τις περιφέρειες και τους δήμους της χώρας, 
ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προ-
στασίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τις επιπτώ-
σεις από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.
Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συ-
νιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώ-
ντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους 
που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών 
φαινομένων.
Βροχές, καταιγίδες, θυελλώδεις άνεμοι.
Ειδικότερα, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση έντο-
νων βροχοπτώσεων, καταιγίδων ή θυελλωδών ανέμων:
• Να ασφαλίσουν αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από 
τα έντονα καιρικά φαινόμενα ενδέχεται να προκαλέσουν κα-
ταστροφές ή τραυματισμούς.
• Να βεβαιωθούν ότι τα λούκια και οι υδρορροές των κατοικι-
ών δεν είναι φραγμένα και λειτουργούν κανονικά.
• Να αποφεύγουν να διασχίζουν χειμάρρους και ρέματα, πεζή 
ή με όχημα, κατά τη διάρκεια καταιγίδων και βροχοπτώσεων, 
αλλά και για αρκετές ώρες μετά το τέλος της εκδήλωσής τους
• Να αποφεύγουν τις εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες 
σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές κατά τη διάρκεια εκδή-

Παγίδες κρύβει η νέα ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά 
ταμεία, που «τρέχει» από τις 5 Φεβρουαρίου. Η ρύθμιση έχει 
πέντε αγκάθια που την καθιστούν δυσχερή για τους ασφαλισμέ-
νους, καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να καταστεί εκ νέου το χρέος 
μη διαχειρίσιμο και μη βιώσιμο. Συγκεκριμένα: 
1. Δεν υπάγονται οι οφειλές του 2017 και άρα υπάρ-
χουν σοβαρά κωλύματα υπαγωγής για σημαντική μερίδα οφει-
λετών, οι οποίοι θα πρέπει να διατηρήσουν εις το ακέραιο «δύο 
ταχύτητες» καταβολών, δηλαδή τις τρέχουσες παράλληλα με 
αυτές του 2016.
2. Ο «γραφειοκρατικός» όγκος των δικαιολογητικών 
που πρέπει να συγκεντρώσει ο ενδιαφερόμενος για να τα υπο-
βάλει ως συνοδευτικά της αίτησής του στην πλατφόρμα, με τον 
κίνδυνο της αποβολής του να αιωρείται διαρκώς. Αναγκαία κρί-
νεται η συνδρομή εξειδικευμένων συμβούλων (φοροτεχνικών/ 
λογιστών, νομικών), ώστε να διασφαλίσει ο ενδιαφερόμενος ότι 
τουλάχιστον θα γίνει τυπικά αποδεκτή σε πρώτη φάση η αίτηση 
υπαγωγής του στη ρύθμιση (προτού εισέλθει στη φάση της αξι-
ολόγησης).
3.  Η μη πληρωμή τριών δόσεων οδηγεί σε οριστική 
αποβολή και σε ενεργοποίηση διωκτικών μέτρων (κατασχέσεις 
κ.λπ.) Και τούτο, διότι η ρύθμιση χορηγείται άπαξ ανά οφειλέτη. 
Ιδιαιτέρως αυστηρή θεωρείται και η πρόβλεψη περί αποβολής 
από τη ρύθμιση σε περίπτωση παράλειψης του οφειλέτη να 
υποβάλει τις προβλεπόμενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήμα-
τος, ΦΠΑ και Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (ΑΠΔ) εντός τρι-
ών μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής τους.
4. Ο αποκλεισμός από την υπαγωγή στη ρύθμιση 
των μη εχόντων κερδοφορία τη μία από τις τρεις τελευταίες 
χρονιές ή δύο από τις τρεις τελευταίες. Η δυσμενής οικονομική 
πορεία για την πλειονότητα των οφειλετών από το ξεκίνημα 
της μνημονιακής περιόδου (2010) θα «μπλοκάρει», όπως είναι 
εύλογο, την υπαγωγή στη ρύθμιση, απουσία οιασδήποτε κερ-
δοφορίας.
5. Η χορήγηση της δυνατότητας σε ελεύθερους 
επαγγελματίες να ανοίξουν ξανά τα βιβλία τους, εφόσον έκα-
ναν διακοπή εργασιών στην Εφορία έως και το 2017, ώστε να 
ενταχθούν στη ρύθμιση χρεών με τις 120 δόσεις, ναι μεν είναι 
ευεργετική αλλά και ταυτοχρόνως... επαχθής, αφού συνεπά-
γεται για την πλευρά του ενδιαφερομένου και την υποχρέωση 
καταβολής του αντίστοιχου τέλους επιτηδεύματος για κάθε 
μήνα που θα παραμένει ενεργός. Εάν αυτή η επανεκκίνηση δεν 
συνοδευτεί με την επίτευξη κάποιου στοιχειώδους τζίρου, τότε 
υπάρχει ο κίνδυνος δημιουργίας νέων χρεών.
«Η ρύθμιση, αν και εξαρχής πολλά υποσχόμενη, δεν θα μπο-
ρούσε, σε καμία περίπτωση, να συγκριθεί, από τη σκοπιά των 
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κριτηρίων υπαγωγής των ενδιαφερομένων, με την πάλαι ποτέ 
κραταιά και ελαστική ρύθμιση των 100 δόσεων» επισημαίνει 
στη «δημοκρατία» ο εργατολόγος Γιώργος Κουτσούκος.
«Η επιβαλλόμενη πλέον εκ του νόμου συνδυαστική αξιολόγηση 
της βιωσιμότητας της οφειλής και της εν γένει εισοδηματικής/ 
περιουσιακής κατάστασης του οφειλέτη γέρνει τις περισσότερες 
φορές την πλάστιγγα σε βάρος του ενδιαφερομένου, με την 
έγκριση -τελικώς- πολύ λιγότερων δόσεων από τις 120 ή ακόμη 
και με την απόρριψη της αιτήσεώς του για υπαγωγή».
Πάντως, χθες δημοσιεύτηκε στη Δι@ύγεια η εγκύκλιος των 
120 δόσεων, στην οποία ορίζεται ρητά ότι αίτηση για ρύθμιση 
μπορούν να υποβάλουν και οι αγρότες, καθώς και όσοι έχουν 
υποχρέωση καταβολής εισφορών ως αυτοαπασχολούμενοι, 
ανεξαρτήτως αν θεωρείται ότι δεν ασκούν, κατά τα τυπικά κρι-
τήρια, επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ., ανταποκριτές ξένου 
Τύπου).
Διευκρινίζεται ότι ρυθμίζονται και τα πρόστιμα των Ταμείων 
που υπάγονται στην έννοια της βασικής οφειλής, ενώ επιτρέ-
πεται η ρύθμιση οφειλών που αμφισβητούνται δικαστικά από 
τον οφειλέτη.

λωσης των έντονων καιρικών φαινομένων.
• Να προφυλαχτούν αμέσως κατά τη διάρκεια μιας χαλαζό-
πτωσης. Να καταφύγουν σε κτίριο ή σε αυτοκίνητο και να μην 
εγκαταλείπουν τον ασφαλή χώρο, παρά μόνο όταν βεβαιω-
θούν ότι η καταιγίδα πέρασε. Η χαλαζόπτωση μπορεί να είναι 
πολύ επικίνδυνη και για τα ζώα.
• Να αποφύγουν τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω 
από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου 
ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) 
μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. 
κάτω από μπαλκόνια).
• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδί-
ων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Χιονοπτώσεις, παγετός
Επίσης, σε περιοχές όπου προβλέπεται η εκδήλωση χιονο-
πτώσεων και παγετού:
Αν πρόκειται να μετακινηθούν με το αυτοκίνητο:
• Να ενημερωθούν για τον καιρό και για την κατάσταση του 
οδικού δικτύου
• Να έχουν στο όχημά τους αντιολισθητικές αλυσίδες και το 
ρεζερβουάρ γεμάτο καύσιμα
• Να ταξιδεύουν, εφόσον είναι αναγκαίο, κατά προτίμηση στη 
διάρκεια της ημέρας προτιμώντας τους κεντρικούς δρόμους
• Να ενημερώνουν τους οικείους τους για τη διαδρομή που 
πρόκειται να ακολουθήσουν
• Να μεταβάλλουν το πρόγραμμα των μετακινήσεών τους 
ώστε να αποφεύγουν την αιχμή των καιρικών φαινομένων
• Να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των κατά τόπους αρμοδί-
ων φορέων, όπως Τροχαία κλπ.
Αν μετακινούνται πεζoί:
• Να ντύνονται με πολλά στρώματα από ελαφριά ρούχα αντί 
για ένα βαρύ ρούχο και να φορούν κατάλληλα παπούτσια 
ώστε να αποφύγουν τραυματισμούς λόγω της ολισθηρότη-
τας
• Να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά την διάρκεια 
αιχμής των φαινομένων (έντονη χιονόπτωση, συνθήκες πα-
γετού).
Για πληροφορίες και ανακοινώσεις σχετικά με την επικρατού-
σα κατάσταση και την βατότητα του οδικού δικτύου λόγω 
εισροής πλημμυρικών υδάτων σε αυτό ή λόγω χιονοπτώ-
σεων και παγετού, οι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν την 
ιστοσελίδα της ΕΛ.ΑΣ. www.astynomia.gr.
Για περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες αυτοπροστασί-
ας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα, οι πολίτες μπορούν 
να επισκεφθούν την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας 
Πολιτικής Προστασίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.
civilprotection.gr.


