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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Επιστημονική εκδήλωση για την προστασία των ελλη-
νικών θαλασσών από συμβάντα που σχετίζονται με τη 
διακίνηση καυσίμων διοργανώνει σήμερα Τετάρτη 21 
Φεβρουαρίου 2018, στις 10:30 το πρωί, το Τεχνικό Επι-
μελητήριο Ελλάδας (Αίθουσα Εκδηλώσεων ΤΕΕ, Νίκης 4, 
Αθήνα, 1ος όροφος). 
Κατά την εκδήλωση που έχει τίτλο: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ: 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕ-
ΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ», θα παρουσιασθούν και θα συζη-
τηθούν επίκαιρα επιστημονικά θέματα για την προστασία 
του θαλάσσιου περιβάλλοντος όπως ο θαλάσσιος χωρο-
ταξικός σχεδιασμός, τα μέτρα και οι τεχνολογίες πρόλη-
ψης, ταυτοποίησης και αντιμετώπισης της ρύπανσης των 
θαλασσών από πετρελαιοειδή. Σχετικά με την ημερίδα, ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε τα εξής:

«Οι Έλληνες Μηχανικοί στηρίζουν, ανέκαθεν, στην πρά-
ξη, τόσο την ελληνική ναυτιλία όσο και την προστασία του 
περιβάλλοντος. Ο τεχνικός κόσμος της χώρας είναι αυτός 
που σχεδιάζει και υλοποιεί όλα τα μέτρα, τις τεχνολογίες 
και κάθε εφαρμογή που αφορά την προστασία του θαλάσ-
σιου περιβάλλοντος αλλά και την ανάπτυξη της ελληνικής 
ναυτιλίας. Για αυτό έχουμε ευθύνη να αναδεικνύουμε 
ιδιαίτερα τις εξελίξεις σε θεσμικό και τεχνολογικό επίπεδο, 
ώστε όλοι να γνωρίζουν τι και πως πρέπει να γίνεται. Ιδι-
αίτερα από τη στιγμή που η χώρα μας βρίσκεται μπροστά 
σε μεγάλες αλλαγές και προκλήσεις που αφορούν τόσο τη 
ναυτιλία όσο και το περιβάλλον. Το ΤΕΕ στέκεται αρωγός 
στις προσπάθειες των Ελλήνων Μηχανικών τόσο στον 
επιστημονικό όσο και στον επαγγελματικό τομέα, αναδει-
κνύοντας το έργο τους και ενημερώνοντας για τις εξελί-
ξεις». Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης στη σελ 3

Στην τελική ευθεία εισέρχεται το σήριαλ με την επένδυση 
στο Ελληνικό, έπειτα και από το Eurogroup  της Κασθαρής 
Δευτέρας, το οποίο έθεσε ως προαπαιτούμενο το έργο 
προκειμένου να εκταμιευθεί η δόση. Το γεγονός είναι ότι 
η κυβέρνηση δεν μπορεί να κάνει πολλά στην παρούσα 
φάση καθώς εκκρεμεί η έκδοση απόφασης από το Συμ-
βούλιο της Επικρατείας για το Ελληνικό. Μια απόφαση 
που ουσιαστικά θα ξεμπλοκάρει την όλη διαδικασία.Το 
in.gr  γράφει΄ότι σύμφωνα με δηλώσεις του κοινοτικού 
επιτρόπου, Πιέρ Μοσκοβισί, ο οποίος προφανώς και είχε 
ενημέρωση από την ελληνική πλευρά, η απόφαση αναμέ-
νεται μέχρι το τέλος του μήνα, ουσιαστικά δηλαδή εντός 
της επόμενης εβδομάδας.
Η ολομέλεια του ΣτΕ υπό τον πρόεδρό της Νικόλαο Σακελ-
λαρίου και με εισηγητή τον πάρεδρο Δημήτρη Βασιλειά-
δη, καλείται να αποφασίσει τη συνταγματικότητα και τη 
νομιμότητα του επίμαχου σχεδίου προεδρικού διατάγμα-
τος, και εφόσον δώσει το πράσινο φως, τότε ανοίγει ορι-
στικά ο δρόμος για να πάρει μπροστά η επένδυση.

Σε μια τέτοια περίπτωση, τα πρώτα χωματουργικά έργα 
θα μπορούσαν να ξεκινήσουν μέσα στο 2018, εφόσον στο 
μεταξύ αποχωρήσουν από την έκταση και οι τελευταίοι 
εναπομείναντες φορείς του Δημοσίου, όπως το αμαξο-
στάσιο της ΟΣΥ.
Το επίμαχο σχέδιο, που μέχρι σήμερα έχει περάσει από 
σαράντα κύματα, προβλέπει μεταξύ άλλων ότι θα δη-
μιουργηθούν στην έκταση του πρώην αεροδρομίου έξι 
ουρανοξύστες με ύψος έκαστος έως 200 μέτρα, ενώ τα 
λοιπά ψηλά κτίρια που προβλέπονται κατ’ εξαίρεση δεν 
θα ξεπερνούν τα 50 με 70 μέτρα.
Επίσης ορίζει ότι το ακρωτήρι του Αγίου Κοσμά, το οποίο 
αποτελεί τμήμα του ομώνυμου οριοθετημένου αρχαιολο-
γικού χώρου, συμπεριλαμβανομένου του μεταβυζαντι-
νού ναού των Αγίων Κοσμά και Δαμιανού, διαμορφώνε-
ται σε επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο, έπειτα από ειδική 
μελέτη διαμόρφωσης και ανάδειξης των αρχαιοτήτων. 
Συνέχεια στη σελ 3 
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Σήμερα η επιστημονική ημερίδα του ΤΕΕ για την προστασία των ελ-
ληνικών θαλασσών από συμβάντα που σχετίζονται με τη διακίνηση 
καυσίμων
Σελ 1 και 3
Στην τελική ευθεία η επένδυση για το Ελληνικό
Σελ 4 
Σημεία «κλειδιά» για το νέο «εξοικονομώ κατ’ οίκον» - μέρος τέταρτο
Σελ 5 
Στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων ακόμη και οι μη ληξιπρόθεσμες 
βεβαιωμένες φορολογικές οφειλές
Σελ 6
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) σχε-
διάζει να διαθέσει φέτος δάνεια έως 1,2 δισεκ. ευρώ στον Διαδριατικό 
Αγωγό TAP
Σελ 7 
Μία αποκρατικοποίηση και μία εξαγορά αλλάζουν τις ισορροπίες στον 
κλάδο καυσίμων
Σελ 8 
Ανοίγει η «βεντάλια» για τις ενεργειακές αποκρατικοποιήσεις- Εναλλα-
κτικά μοντέλα εξετάζει η κυβέρνηση για ΕΛΠΕ και ΔΕΠΑ
Σελ 9 
Νέες προκλήσεις και «άλλου είδους» προετοιμασία απαιτεί το target 
model από τους επενδυτές ΑΠΕ
Σελ 10 
«Προτεραιότητα στην επιχειρηματική μεγέθυνση» -  Τι προτείνει ο ΣΕΒ 
για την ανάπτυξη των μεσαίων  και μικρών επιχειρήσεων (ΜμΕ) στην 
Ελλάδα
Σελ 11
Κύμα ίδρυσης εικονικών εταιρειών από επαγγελματίες για φορολογι-
κούς λόγους
Σελ 12 
«Ανάπτυξη και αλληλεγγύη» αντί «λιτότητας» και πρόταση για «ανε-
ξάρτητους» οργανισμούς αξιολόγησης, συνιστά η ΕΟΚΕ στην Επιτροπή
Σελ 13
Ξαναστήνεται ερειπωμένο χωριό στον Άι Στράτη, πενήντα χρόνια μετά 
τον καταστροφικό σεισμό του 1968
Σελ 14
Εντός 10 εργάσιμων ημερών πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η διαβούλευ-
ση για τη μελέτη ανάπτυξης του λιμανιού του Πειραιά
Σελ 15 
Αυξημένα έσοδα για τις ξενοδοχειακές μονάδες, σύμφωνα με κλαδική 
μελέτη της Icap.
Σελ 16
Πρόστιμα, που φθάνουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του 
συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών προβλέπει ο νέος Ευρωπαϊκός 
Kανονισμός για την προστασία των προσωπικών δεδομένων
Σελ 17
Τρεις ελληνικές εταιρείες βραβεύθηκαν στα WITSA Global ICT 
Excellence Awards 2018
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.
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

24 Φεβρουαρίου 2018

Ημερίδα: «Οι υποδομές ως βασικές προϋ-
ποθέσεις για την τουριστική ανάπτυξη της 
Κρήτης»
ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ

Ένωση Νέων Αυτοδιοικητικών 
Ελλάδος, Δήμος Ηρακλείου

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

Ένωση Ελλήνων Φυσικών (Ε.Ε.Φ.)

29 - 31 Μαρτίου 2018
Συνέδριο Σκυροδέματος
ΑΘΗΝΑ

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

ΑΘΗΝΑ

ΠΑΤΡΑ

ΕΚΘΕΣΗ: «ΕΝΕΡΓΕΙΑ(ΕΣ)»

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: «ΑΤΖΕΝΤΑ 2030: ΠΡΟΣ ΜΙΑ 
ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

• Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας διοργανώνει σήμερα, 
στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ (Νίκης 4, 1ος όρο-
φος), εκδήλωση με θέμα: «Προστασία των ελληνικών 
θαλασσών από τη διακίνηση καυσίμων: Τεχνολογικές 
δυνατότητες για μια πιο αποτελεσματική διαχείριση».
• «Οδηγός Ανάπτυξης των ΜμΕ» τιτλοφορείται το επιχει-
ρηματικό συνέδριο Μεσαίων και Μικρών Επιχειρήσεων, 
που διοργανώνει ο ΣΕΒ σήμερα, στο Κέντρο Πολιτισμού 
Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.

• Το 24ο φοιτητικό συνέδριο με τίτλο: “Επισκευές και Ενισχύ-
σεις Κατασκευών 2018” διεξάγεται -σήμερα και αύριο, στο 
Συνεδριακό Κέντρο Παν.  Πατρών- στο πλαίσιο της εκπαι-
δευτικής δραστηριότητας του προπτυχιακού μαθήματος Ε’  
Έτους Σπουδών “Ενισχύσεις και Επισκευές Κατασκευών από 
Οπλισμένο Σκυρόδεμα”,  καθώς και του μεταπτυχιακού μαθή-
ματος “Ανασχεδιασμός  Υφισταμένων Κατασκευών”.

Άνοιξε τις πύλες της στο Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών η νέα περιοδική έκθεση με τίτλο 
«Ενέργεια(ες)» που διοργανώνεται σε συνεργασία με το Γαλ-
λικό Ινστιτούτο Πατρών.
 Η έκθεση έχει σχεδιαστεί από τον «Κήπο των Επιστημών», 
μια καινοτόμα δομή του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου 
για την προστασία και διάδοση της ακαδημαϊκής του κληρο-
νομιάς. Η έκθεση εμπλουτίζεται με υλικό και πειράματα από 
το ΜΕΤ, με τη συνεργασία μελών ΔΕΠ και φοιτητών από τμή-
ματα του Πανεπιστημίου Πατρών και εθελοντών του. Όπως 
τονίζεται σε ανακοίνωση, η περιοδική έκθεση «αποκαλύπτει 
και φέρει στο προσκήνιο την ενέργεια που είναι συνιφασμένη 
με τη ζωή μας. Τη χρησιμοποιούμε συνεχώς, αλλά πώς θα 
την ορίσουμε; Με το πέρασμα του χρόνου οι ανάγκες μας σε 
ενέργεια αυξάνονται με γρήγορους ρυθμούς για να καλύψουν 
τους νέους τρόπους ζωής μας. Η παραγωγή και η κατανάλω-
σή της αποτελούν ένα σημαντικό στοιχείο για την ανάπτυξη 
των κοινωνιών. Η κλιματική αλλαγή, η εξάντληση των ορυ-
κτών πηγών ενέργειας και η αύξηση του πληθυσμού της 
γης μας αναγκάζουν να επανεξετάσουμε τους τρόπους πα-
ραγωγής και κατανάλωσης της ενέργειας. Πώς φθάσαμε ως 
εδώ; Ποιες λύσεις είναι υλοποιήσιμες; Μέσα από έναν αριθμό 
ερωτημάτων αυτή η έκθεση μας προσκαλεί να σκεφτούμε τα 
μεγάλα ενεργειακά ζητήματα για σήμερα και για το μέλλον». 
Η έκθεση θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 30 Απριλίου 2018.

To Ευρωπαϊκό Κέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και 
Κατάρτισης (ΕΚεΠΕΚ), το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευ-
νας και Κατάρτισης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 
Ανθρωπιστικής Δράσης (ΕΚΕΚΔΑΑΔ), το Ευρωπαϊκό  
Κέντρο  Διεπιστημονικής  Έρευνας  και  Εκπαίδευσης  
(ΕΚΔΕΕ), του  Παντείου Πανεπιστημίου και η Περιφέρεια 
Στερεάς Ελλάδας, συνδιοργανώνουν -από τις 8 έως τις 
11 Μαρτίου 2018, στο Δίστομο, στο Στείρι και την Αρά-
χωβα- το Χειμερινό Σχολείο Εκπαίδευσης Νέων Επιστη-
μόνων με θέμα: «Ατζέντα 2030: Προς μια Βιωσιμότητα 
για Όλους». Το σεμινάριο απευθύνεται σε νέους επιστή-
μονες, μεταπτυχιακούς και προπτυχιακούς φοιτητές.
Το Πρόγραμμα στηρίζεται στη διεπιστημονική προσέγ-

γιση και στην πολυεπίπεδη διερεύνηση των Παγκόσμι-
ων  Στόχων  για  τη  Βιώσιμη  Ανάπτυξη  και  περιλαμ-
βάνει  εισηγήσεις  ακαδημαϊκών, επισκέψεις σε χώρους 
πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος της περιοχής 
και ειδικές ομιλίες και εργαστήρια ερευνητών του Πα-
ντείου Πανεπιστημίου. 
Παράλληλα, την Πέμπτη 8 Μαρτίου 2018 με αφορμή 
την  Παγκόσμια  Ημέρα  της  Γυναίκας,  θα  πραγματο-
ποιηθεί  ημερίδα, με θέμα: «Ο ρόλος της Γυναίκας στη 
Βιώσιμη Ανάπτυξη».
Υποβολή αιτήσεων: Έως 26 Φεβρουαρίου 2018 (μόνον 
ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: ekepek@panteion.gr). 
Πληροφορίες: www.ekepek.gr

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr
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Συνέχεια από τη σελ 1
Αναλυτικά το πρόγραμμα της εκδήλωσης έχει ως εξής:
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΘΑΛΑΣΣΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΔΙ-
ΑΚΙΝΗΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ:
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΠΟΤΕ-
ΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018
Αίθουσα εκδηλώσεων ΤΕΕ, 1ος όροφος, Νίκης 4, Σύνταγμα
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
10:30 – 11:00 Προσέλευση
11:00 – 11:30 Εισαγωγή – Χαιρετισμοί

11:30 – 11:50 Ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός ως ερ-
γαλείο για την ανάπτυξη και την προστασία του θαλάσσιου 
περιβάλλοντος, Ηλίας Μπεριάτος, Ομότ. Καθηγητής Παν/μίου 
Θεσσαλίας
11:50 – 12:10 Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης ρύπαν-
σης του θαλασσίου περιβάλλοντος από πετρέλαιο σε περια-
στικές περιοχές, Γρηγόρης Γρηγορόπουλος, Καθηγητής ΕΜΠ,
Γιώργος Ρεμούνδος, Προϊστ. Τμ. Πρόληψης Ρύπανσης και 
Φορτίων Υπ. Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής
12:10 – 12:30 Διαρροή πετρελαίου στη θάλασσα από πλοία: 
Στοιχεία αντιμετώπισης, έρευνας και η ιδιομορφία κηλίδων σε 

περιαστικές περιοχές, Νίκος Βεντίκος, Αναπλ. Καθηγητής ΕΜΠ
12:30 – 12:50 Ταυτοποίηση των πετρελαιοκηλίδων για τον 
εντοπισμό της προέλευσής τους, Φανούριος Ζαννίκος, Καθη-
γητής ΕΜΠ
12:50 – 13:10 Προδιαγραφές και διαδικασίες ελέγχου και 
πιστοποίησης αντιρρυπαντικών υλικών (απορροφητικά υλι-
κά, χημικά διασκορπιστικά), Δέσποινα Χείλαρη, Δρ. Χημικός 
Μηχανικός
13:10 – 14:00 Ερωτήσεις – Συζήτηση
14:00 Λήξη

Συνέχεια από τη σελ 1 
Σύμφωνα με το σχέδιο, το έργο χωρίζεται σε δύο γενικές περι-
οχές, το «τέως αεροδρόμιο», και το «παράκτιο μέτωπο», κάθε 
μία εκ των οποίων, «σπάει» σε πολλές μικρότερες «γειτονιές», 
που συνολικά φτάνουν τις 11, με διαφορετικές μεταξύ τους 
χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης. Εξ αυτών των 
11 επιμέρους γειτονιών, οι 6 είναι κυρίως περιοχές κατοικίας. Η 
μεγαλύτερη από τις δύο γενικές περιοχές, είναι το «τέως αερο-
δρόμιο», έκτασης 5.249.873,49 τ.μ. που περιλαμβάνει την έκτα-

ση του πρώην αεροδρομίου, και απαρτίζεται από έξι περιοχές 
προς πολεοδόμηση, μια ζώνη ανάπτυξης και το Μητροπολιτικό 
Πάρκο. Κάθε μια από αυτές τις επιμέρους περιοχές έχει πάρει 
και διαφορετική ονομασία : «Γειτονιά τέως Ολυμπιακής Αερο-
πορίας», «Δυτική Γειτονιά του Πάρκου», «Ανατολική Γειτονιά 
του Πάρκου», «Γειτονιά Επιχειρηματικού Κέντρου Λεωφόρου 
Βουλιαγμένης», «Γειτονιά του Λόφου», «Γειτονιά των Τραχώ-
νων», «Γειτονιά Τουρισμού-Αναψυχής και Επιχειρηματικού 
Πάρκου», και Μητροπολιτικό Πάρκο. Η δεύτερη γενική περιοχή 

είναι αυτή του «παράκτιου μετώπου» που ανέρχεται σε 758.203 
τ.μ., περιλαμβάνει την έκταση του πρώην Ολυμπιακού Κέντρου 
Ιστιοπλοίας Αγίου Κοσμά, και την έκταση του Εθνικού Αθλητι-
κού Κέντρου Νεότητας, και «σπάει» σε μια περιοχή προς πολε-
οδόμηση και δύο ζώνες ανάπτυξης. Εδω έχουμε την «Γειτονιά 
Παραλίας Αγίου Κοσμά», την «Γειτονιά Μαρίνας Αγίου Κοσμά«, 
και την «Γειτονιά Ενυδρείου Αγίου Κοσμά». Συνολικά όλη η 
έκταση του Ελληνικού ανέρχεται σε 6.008.076,49 τ.μ., δηλαδή 
6.008 στρέμματα.

Το μεγάλο «ψαλίδισμα» στις αντικειμενικές τιμές φαίνεται τε-
λικά να περιορίζεται στις ακριβές περιοχές, ενώ σε πολλές από 
τις «μικρομεσαίες» είναι εξαιρετικά πιθανό, η αναπροσαρμογή 
που έρχεται τις επόμενες εβδομάδες αντί για μειώσεις να φέρει 
αυξήσεις. Σύμφωνα με το  bigbusiness.gr λίγο πριν μπει στην 
τελική ευθεία η αλλαγή των αντικειμενικών τιμών, στον ορίζο-
ντα προβάλλουν οι «απρόβλεπτοι» παράγοντες που σε αρκετές 
περιπτώσεις φέρνουν τα πάνω-κάτω, διαμορφώνοντας συνθή-
κες που ακόμα και οι επαίοντες της αγοράς ακινήτων δεν είχαν 
υπολογίσει
Το τελευταίο διάστημα για παράδειγμα ξύπνησε το επενδυτικό 
ενδιαφέρον χιλιάδων αποταμιευτών για αγορά ακινήτων με 
σκοπό την αξιοποίησή τους μέσω των βραχυχρόνιων μισθώ-
σεων. Η τοποθέτηση δηλαδή σε ακίνητα ποσών από 30.000 
έως 100.000 ευρώ προκειμένου μέσω της πλατφόρμας airbnb 
να εξασφαλίσουν ένα ικανοποιητικό ετήσιο εισόδημα. Κι αυτό 
ήδη αποτυπώνεται στη ζήτηση που παρουσιάζεται σε περιοχές 
όπου οι ξενοδοχειακές μονάδες είναι περιορισμένες και άρα δεν 
μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες διαμονής.
Περιζήτητα, όπως λένε οι κτηματομεσίτες είναι γκαρσονιέρες 
και δυάρια σε περιοχές όπου βρίσκονται μεγάλα νοσηλευτικά 
ιδρύματα, σταθμοί Μετρό και κοντά σε Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ. 
Ακόμα σε κεντρικές περιοχές, υπάρχουν ξενοδοχεία, αλλά που 
δύσκολα μπορούν με οικονομικές τιμές να εξασφαλίσουν σε 
άνετες συνθήκες διαμονή οικογενειών.

Στο παιχνίδι έχουν μπει και πολλοί ξένοι επενδυτές, μεμονωμέ-
νοι ιδιώτες ή εταιρείες οι οποίες ανακαλύπτουν ευκαιρίες κυρίως 
σε υποβαθμισμένες περιοχές, με αποτέλεσμα να δημιουργείται 
σχεδόν από το πουθενά ένα ανταγωνιστικό κλίμα που προσθέ-
τει απρόβλεπτη υπεραξία σε, μέχρι πρότινος, ήσσονος ενδιαφέ-
ροντος ακίνητα. Ξαφνικά εμφανίζονται να αποκτούν ενδιαφέ-
ρον εγκαταλελειμμένα κτήρια στου Ψυρρή, στο Μεταξουργείο, 
ακόμα και στην προβληματική περιοχή του Γερανίου .
Ανάλογη εικόνα υπάρχει και σε περιοχές της περιφέρειας, παρότι 
οι συνθήκες και τα δεδομένα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστι-
κά από την Αθήνα.
Οι εκτιμητές έχουν ήδη πιάσει δουλειά και πολύ σύντομα θα 
παραδώσουν τις προτάσεις τους στο υπουργείο Οικονομικών. 
Προτάσεις που περιορίζονται στις 10.000 περιοχές όπου ισχύ-
ουν οι τιμές ζώνης. Ομως το υπουργείο προκειμένου να διαμορ-
φώσει το νέο ΕΝΦΙΑ θα εξετάσει κι άλλα δεδομένα.
Οπως να προσθέσει περιοχές στις τιμές ζώνης ή να διορθώσει 
τον τιμοκατάλογο για περιοχές εκτός σχεδίου οι οποίες,σε κο-
σμοπολίτικους προορισμούς ,έχουν υψηλές εμπορικές τιμές, 
ιδιαίτερα στις περιπτώσεις εκείνες που εξασφαλίζεται άδεια δό-
μησης . Οι παρεμβάσεις αυτές, εφόσον κριθούν αναγκαίες, θα 
προχωρήσουν στο διάστημα Απριλίου -Μαίου. Οι νέες αντικει-
μενικές τιμές θα ανακοινωθούν νωρίτερα. Στο τέλος Μαρτίου, 
καθώς επ’ αυτού υπάρχει δέσμευση στο πλαίσιο της τρίτης αξι-
ολόγησης. Και μάλιστα θα υπολογίζονται αναδρομικά από την 

1η Ιανουαρίου, που σημαίνει οτι για μεταβιβάσεις στο διάστημα 
Ιανουαρίου -Μαρτίου μπορεί να προκύψουν απαιτήσεις για 
αναδρομική πληρωμή ή επιστροφή φόρου μεταβίβασης.
Την ίδια ώρα πληροφορίες λένε οτι η ελάχιστη τιμή ζώνης 
αναμένεται να διαμορφωθεί στα επίπεδα των 800-850 ευρώ. 
Αν αυτό συμβεί τότε θα έχουν ανατροπές -προς τα πάνω σε 
περισσότερους από 70 δήμους και οικισμούς στην Αττική. Οπως 
σε Αγ. Βαρβάρα, Αιγάλεω, Ίλιον, Καματερό, Νέα Φιλαδέλφεια, 
Περιστέρι, Πετρούπολη, Ταύρος, Χαϊδάρι, Αρτέμιδα, Αυλώνας, 
Αχαρνές, Βαρνάβας, Γραμματικό, Κάλαμος, Κιούρκα, Θορικό, 
Καπανδρίτι, Λαυρεωτική, Μαλακάσα, Μαρκόπουλο Ωρωπού, 
Σκάλα Ωρωπού, Πολυδένδρι, Συκάμινο Ωρωπού, Ανω Λιόσια, 
Ασπρόπυργος, Ελευσίνα, Ερυθρές, Ζεφύρι, Μαγούλα, Μάνδρα, 
Μέγαρα, Κινέτα, Πάχη Μεγάρων, Νέα Πέραμος, Οινόη, Φυλή.
Άγνωστες παραμένουν επί του παρόντος οι προθέσεις του 
υπουργείου Οικονομικών και σε ότι αφορά το συντελεστή 
εμπορικότητας των καταστημάτων. Θα προχωρήσει σε αλλαγές 
όπως ζητούν οι εμπορικοί σύλλογοι , αλλά και η Ομοσπονδία 
των Ιδιοκτητών βλέποντας μειώσεις στις μισθώσεις που φτά-
νουν ακόμα και το 80%, αλλά και ‘’λουκέτα’’ που προσεγγίζουν 
το 35 και 40 % σε περιοχές όπως η Πατησίων ή τα Εξάρχεια και 
σε μεγάλους δήμους της Αττικής όπως η Καλλιθέα ή θα διατη-
ρήσει τους συντελεστές που ισχύουν;
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Ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Θοδωρή Καραουλάνη στο 
greenagenda, σε συνέχεια του πρώτου, δεύτερου και τρίτου 
μέρους, που έχει δημοσιευτεί (και στα προηγούμενα τεύχη του 
Newsletter TEE)  παρουσιάζει το τέταρτο μέρος του ρεπορτάζ 
με τα «σημεία κλειδιά» του «νέου εξοικονομώ», σημειώνοντας 
αναλυτικά: 
Το ζήτημα της επιλογής μηχανικών για τα ΠΕΑ - Και τα 
ασυμβίβαστα
Εξαιρετικά σημαντικό είναι το ζήτημα της επιλογής μηχανικού που 
θα συνεργαστεί κανείς στο πλαίσιο του προγράμματος. Και αυτό 
γιατί αφενός αφορά την υλοποίηση του ίδιου του έργου – και την 
ποιότητά του, ώστε να επιτευχθεί πράγματι ο φιλόδοξος ενεργει-
ακός στόχος σε κάθε κατηγορία - αλλά και γιατί ο μηχανικός που 
θα διενεργήσει ενεργειακή επιθεώρηση σε κάθε κατοικία είναι 
κρίσιμος παράγοντας επιτυχίας. Εξάλλου, όπως προκύπτει από 
τον Οδηγό, ο μηχανικός που θα διενεργήσει την αρχική επιθεώ-
ρηση θα προτείνει τις απαραίτητες εργασίες και ο μηχανικός που 
θα εκτελέσει τη δεύτερη επιθεώρηση (μετά το τέλος του έργου) θα 
πιστοποιήσει και θα τεκμηριώσει τόσο την επίτευξη των στόχων 
όσο και τα στοιχεία, αναλυτικά, που το αποδεικνύουν! Έτσι, πρα-
κτικά, οι μηχανικοί που θα εκδώσουν τα ΠΕΑ γίνονται και ελεγκτές 
του πραγματικού αντικειμένου του έργου που επιδοτεί το νέο 
«Εξοικονομώ» σε κάθε κατοικία.
Σημειώνουμε ότι εκτός του μηχανικού – ενεργειακού επιθεωρητή 
που θα εκδώσει το πρώτο και το δεύτερο ΠΕΑ (είτε είναι ο ίδιος είτε 
άλλος) το πρόγραμμα επιτρέπει (και επιχορηγεί) και τη χρησιμο-
ποίηση συμβούλου έργου.
Σημειώνουμε ωστόσο προκαταβολικά, καθώς τονίζεται ιδιαίτερα 
στον οδηγό του προγράμματος, ότι υπάρχουν ασυμβίβαστα ανά-
μεσα σε όσους ο κάθε ενδιαφερόμενος θα επιλέξει να συνεργαστεί, 
κυρίως όσον αφορά τους ενεργειακούς επιθεωρητές. Θυμίζουμε 
ότι η Greenagenda είχε αποκαλύψει από τον Δεκέμβριο ότι, παρό-
τι δεν αναφέρεται ευθέως στον οδηγό του προγράμματος (προ-
κύπτει από τη νομοθεσία των ενεργειακών επιθεωρήσεων), ένας 
μηχανικός που έχει αναλάβει εργασίες σε ένα κτήριο ή διαμέρισμα, 
δεν μπορεί να εκδώσει ο ίδιος Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδο-
σης. Οπότε, για κάθε επέμβαση θα χρειαστεί σίγουρα ο πολίτης να 
απευθυνθεί είτε σε «ομάδα», ανεξάρτητων όμως, μηχανικών ή σε 
τουλάχιστον δύο διαφορετικούς μηχανικούς για να ολοκληρώσει 
το πρόγραμμα, πέρα από όσους προμηθευτές απασχολήσει για τα 
υλικά και τις εργασίες που θα απαιτηθούν.
Πιο συγκεκριμένα τονίζουμε ότι σύμφωνα με την κείμενη νομο-
θεσία, απαγορεύεται η διενέργεια ενεργειακής επιθεώρησης από 
Ενεργειακό Επιθεωρητή σε κτήριο ή κτηριακή μονάδα εφόσον:
α) συμμετείχε στη μελέτη, κατασκευή, επίβλεψη, συντήρηση, 
ο ίδιος ή νομικό πρόσωπο του οποίου είναι μέλος ή εταίρος ή 
υπάλληλος,
β) έχει δικαίωμα κυριότητας, νομής ή κατοχής, ο ίδιος, ή σύζυγος 
ή συγγενής του έως β’ βαθμού ή νομικό πρόσωπο του οποίου ο 
ίδιος είναι μέλος ή εταίρος ή υπάλληλος.
Επίσης σημειώνεται ότι η ιδιότητα του Ενεργειακού Επιθεωρητή 
είναι ασυμβίβαστη με την ιδιότητα του υπαλλήλου στο Δημόσιο ή 
ευρύτερο Δημόσιο τομέα, με σχέση δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού 
δικαίου αορίστου χρόνου.

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι χρειάζεται προσοχή να μην είναι 
ο ίδιος μηχανικός (ή νομικό πρόσωπο) τόσο προμηθευτής ερ-
γασιών – υλικών – μελετών όσο και ενεργειακός επιθεωρητής. 
Από το συνδυασμό όμως των λεκτικών των σχετικών διατάξεων 
προκύπτει ότι μπορεί να ασχοληθεί ένας μηχανικός με τα ΠΕΑ και 
ένας άλλος για όλες τις άλλες μελέτες και τη θέση του συμβούλου 
έργου. Οπότε, πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, σε κάθε εντασσόμενο 
στο πρόγραμμα ακίνητο θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να συνερ-
γαστεί με τουλάχιστον δύο διαφορετικούς μηχανικούς.

Το ζήτημα της επιλογής συμβούλων έργου
Από το πρόγραμμα επιχορηγείται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σύμβουλος έργου από κάθε ενδιαφερόμενο. Ο σύμβουλος έργου 
θα μπορεί να αναλάβει τα σχετικά με την υποβολή της αίτησης, 
την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσεων εξοικο-
νόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπεριλαμβα-
νομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την τελική 
εκταμίευση.
Σύμφωνα με τον οδηγό του Προγράμματος, ο σύμβουλος έργου 
έχει, απέναντι στον Ωφελούμενο, κατ’ ελάχιστον την υποχρέωση:
• της ενημέρωσης του Ωφελούμενου για τα εισερχόμενα ηλεκτρο-
νικά μηνύματα από το Πληροφοριακό Σύστημα, των ενεργειών 
που απαιτούνται και τις αντίστοιχες προθεσμίες που έχει ο Ωφε-
λούμενος για την διεκπεραίωσή τους,
• όλων των καταχωρήσεων για την υποβολή της αίτησης στο 
Πληροφορικό Σύστημα του Προγράμματος,
της αναλυτικής καταγραφής των προτεινόμενων παρεμβάσεων 
στο Πληροφοριακό Σύστημα, όπως καταγράφονται στο έντυπο 
«Πρόταση Παρεμβάσεων» που υπογράφει ο Ενεργειακός Επι-
θεωρητής και το έντυπο «επιμερισμού κόστους» σε περίπτωση 
πολυκατοικίας,
• της επισύναψης όλων των δικαιολογητικών στην μορφή που 
απαιτείται από το Πληροφοριακό Σύστημα,
• της αναλυτικής καταγραφής των υλοποιημένων παρεμβάσεων 
στο Πληροφοριακό Σύστημα, όπως καταγράφονται στο έντυπο 
«Καταγραφή Παρεμβάσεων – Ολοκλήρωση Έργου» που υπο-
γράφει ο Ενεργειακός Επιθεωρητής και το έντυπο «επιμερισμού 
κόστους» σε περίπτωση πολυκατοικίας,
• της αναλυτικής καταγραφής στο Πληροφοριακό Σύστημα των 
παραστατικών δαπανών και της επισύναψης των παραστατικών 
δαπανών και δικαιολογητικών πληρωμής.
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, δεν είναι υποχρεωτικό ο 
σύμβουλος έργου να είναι μηχανικός, ωστόσο είναι προφανές ότι 
θα πρέπει να γνωρίζει πλήρως, επαρκώς και αναλυτικά όλα όσα 
περιλαμβάνονται στα σχετικά έντυπα.

Το «τιμολόγιο επιχορήγησης» για εργασίες μηχανικού
Οι εργασίες μηχανικού αποτελούν βασικό κομμάτι του προγράμ-
ματος καθώς αναλαμβάνουν αφενός την έκδοση των απαραίτη-
των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης αλλά και τις εργασίες 
συμβούλου ή/και τις απαραίτητες άδειες – πάντα με την προϋπό-
θεση που αναλύσαμε ανωτέρω για τα ασυμβίβαστα.
Σύμφωνα με τον Οδηγό, επιχορηγούνται από το Πρόγραμμα σε 
ποσοστό 100% της δαπάνης, υπό την προϋπόθεση υπαγωγής 

της αίτησης σε αυτό και επίτευξης του ελάχιστου ενεργειακού 
στόχου:
1. Το κόστος που απαιτείται για τη διενέργεια των δύο ενεργεια-
κών επιθεωρήσεων. H επιλέξιμη αμοιβή ανά ενεργειακή επιθεώ-
ρηση συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. καθορίζεται ως εξής:
i) για μονοκατοικία ή διαμέρισμα, η αμοιβή καθορίζεται σε 62 € 
επαυξημένη κατά 1,86 €/τ.μ. ωφέλιμης επιφανείας της ιδιοκτησί-
ας, με μέγιστο επιλέξιμο ποσό ανεξαρτήτως επιφάνειας τα 310,0 €,
ii) 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 επιφά-
νειας τα 806,0 €.
2. Η αμοιβή του συμβούλου έργου σχετικά με την υποβολή της 
αίτησης, την παρακολούθηση της υλοποίησης των παρεμβάσε-
ων εξοικονόμησης ενέργειας και ολοκλήρωσης του έργου συμπε-
ριλαμβανομένης της προσκόμισης των δικαιολογητικών έως την 
τελική εκταμίευση, μέχρι του ποσού των 248 € ανά επιμέρους αί-
τηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση πολυκατοικί-
ας, 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.
3. 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 
αερίου 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 €, συμπεριλαμβα-
νομένου Φ.Π.Α.
Για μονοκατοικία και μεμονωμένο διαμέρισμα, το συνολικό μέγι-
στο επιλέξιμο κόστος για τα 1, 2 και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
992 € ανά αίτηση, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. Σε περίπτωση 
πολυκατοικίας το συνολικό μέγιστο επιλέξιμο κόστος για τα 1, 2 
και 3 δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 2.604 € συνολικά, συμπεριλαμ-
βανομένου Φ.Π.Α.
Σημειώνεται ότι o τελικός επιλέξιμος προϋπολογισμός (συνολικός 
και παρεμβάσεων) καθορίζεται βάσει των προσκομισθέντων 
παραστατικών δαπανών και δεν μπορεί να υπερβαίνει τον επι-
λέξιμο προϋπολογισμό της απόφασης υπαγωγής (συνολικό και 
παρεμβάσεων) καθώς και τα επιμέρους ανώτατα όρια επιλέξι-
μων δαπανών του προγράμματος. Ειδικά για τις αμοιβές των 
ανωτέρω περιπτώσεων (1, 2 και 3) δεν επιτρέπεται η υπέρβαση 
των ποσών που έχουν εγκριθεί με την απόφαση υπαγωγής για 
την κάθε περίπτωση.

ΣΗΜΕΙΑ «ΚΛΕΙΔΙΑ» ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» - ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

5

Στην πάγια ρύθμιση των 12 δόσεων μπορούν οι φορολογού-
μενοι να εντάξουν ακόμη και τις μη ληξιπρόθεσμες βεβαιω-
μένες οφειλές τους. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ εγκύκλιος που 
εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων παρέχει δι-
ευκρινίσεις προς τις φορολογικές αρχές για την εφαρμογή της 
ρύθμισης η οποία ψηφίστηκε πρόσφατα στη Βουλή. Με τη 
ρύθμιση αυτή “ενισχύεται η φορολογική συνείδηση των φο-
ρολογουμένων, οι οποίοι βρίσκονται σε οικονομική αδυνα-
μία, ωστόσο, επιθυμούν να τακτοποιήσουν τις βεβαιωμένες 
στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές τους και πριν παρέλθει η 
νόμιμη προθεσμία καταβολής τους’’ αναφέρεται χαρακτηρι-
στικά στην εγκύκλιο. Ειδικότερα στην εγκύκλιο προβλέπονται 

μεταξύ άλλων τα ακόλουθα:
1. Στη ρύθμιση υπάγεται υποχρεωτικά το σύνολο των βεβαι-
ωμένων (κατά Κ.Ε.Δ.Ε. και Κ.Φ.Δ.) στη Φορολογική Διοίκηση 
(Δ.Ο.Υ., Ελεγκτικά Κέντρα) ληξιπρόθεσμων, έως και την ημε-
ρομηνία υποβολής της αίτησης υπαγωγής, οφειλών που δεν 
έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο (αναστολή πληρωμής 
ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής κατα-
βολής ληξιπρόθεσμων οφειλών). Στις οφειλές αυτές συγκα-
ταλέγονται και τυχόν οφειλές υπέρ τρίτων (Ν.Π.Δ.Δ. κλπ.), 
εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά.
2. Στη ρύθμιση δύνανται να υπαχθούν, εφόσον αιτηθεί ο 
οφειλέτης:

α) οι βεβαιωμένες, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτη-
σης υπαγωγής, οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική 
αναστολή και 
β) οι βεβαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες, έως και την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση, οφειλές ή δό-
σεις οφειλών σύμφωνα με τη νέα τροποποίηση.
Στην περίπτωση που υπάρχουν περισσότερες των μία βε-
βαιωμένες μη ληξιπρόθεσμες οφειλές, ο αιτών δύναται να 
επιλέξει, κατά την ημερομηνία της αίτησης, την υπαγωγή στη 
ρύθμιση μιας ή περισσοτέρων εξ’ αυτών ή δόσεων αυτών.

Την εκτίμηση ότι με την ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Αττικής η τεχνολογική και τεχνική εκπαίδευση αναβαθμίζεται, 
εξέφρασε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, 
Κώστας Γαβρόγλου, μιλώντας στη χθεσινή  τρίτη συνεδρίαση 
της Διαρκούς Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ «η  τεχνολογική εκπαίδευση κακώς εί-
ναι ταυτισμένη με τα ΤΕΙ και κακώς στη συνείδηση της κοινωνίας 
δεν θεωρείται ένα προσόν, μια εκπαιδευτική διαδικασία εξαιρετι-
κά μεγάλης σημασίας, όπως πρέπει να είναι» είπε ο υπουργός και 
πρόσθεσε ότι το ζήτημα είναι η αναβάθμιση της τεχνολογικής και 
τεχνικής εκπαίδευσης, παραπέμποντας στην τοποθέτηση του Τε-
χνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ). «Το ΤΕΕ θεωρεί σημαντική 
αυτή την πρωτοβουλία, και στο πλαίσιο αναβάθμισης της τεχνο-
λογικής και τεχνικής εκπαίδευσης και στη διαδικασία με την οποία 
θα επιλυθούν επαγγελματικά προβλήματα δεκαετιών» τόνισε. Ο 
κ. Γαβρόγλου, μάλιστα, απαρίθμησε άλλες 11 σημαντικές πρω-
τοβουλίες του υπουργείου που αποτυπώνονται στο νομοσχέδιο, 
εκτός από την ίδρυση του νέου πανεπιστημίου, που θα προκύψει 
από τη συγχώνευση των ΤΕΙ Αθήνας και Πειραιά:
1. Διετή προγράμματα σπουδών: «Για πρώτη φορά στην ιστορία 
των πανεπιστήμιων μας κατοχυρώνεται αυτή η δυνατότητα να 
υπάρχουν τα διετή προγράμματα τα οποία είναι στο συνολικό 
σχέδιο αναβάθμισης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης, δι-
ότι σε αυτά θα έχουν προνομιακή πρόσβαση οι απόφοιτοι των 
ΕΠΑΛ. Είναι προγράμματα που θα ιδρυθούν σε συνεργασία και 
με τους τοπικούς παραγωγικούς φορείς»σχολίασε ο υπουργός 
και υπενθύμισε ότι από φέτος, το ποσοστό πρόσβασης των απο-
φοίτων των ΕΠΑΛ στα πανεπιστήμια θα αυξηθεί από το 1% στο 
5%.
2. Εθνικό Συντονιστικό Όργανο Μαθητείας: «Η μαθητεία παρά 
τον χλευασμό και την κριτική με την οποία αντιμετωπίστηκε από 
διάφορα κόμματα είναι μια πραγματικότητα που τα παιδιά πρώ-
τα θεωρούν ότι κερδίζουν πάρα πολλά, αλλά και είναι κάτι το 
οποίο θέλουμε να έχει μέλλον, με κανόνες και με αυστηρότητα» 
ανέφερε ο κ. Γαβρόγλου.

3. Καθιέρωση 14χρονης υποχρεωτικής εκπαίδευσης: Ο υπουρ-
γός επανέλαβε ότι από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει σε 
περίπου 200 δήμους η υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση, με 
στόχο να γενικευτεί. Επίσης, ανέφερε ότι με βάση το ευρωπαϊκό 
στρατηγικό πλαίσιο ΕΚ2020, στόχος είναι μέχρι το 2020 τουλά-
χιστον το 95% των παιδιών, από 4 ετών μέχρι την ηλικία υπο-
χρεωτικής σχολικής φοίτησης, να συμμετάσχει στην προσχολική 
εκπαίδευση.
4. Μετεγγραφές αδελφών: « Νομίζουμε ότι είναι ένα κοινωνικό 
μέτρο που ελπίζουμε να έχει την αποδοχή όλων των πτερύγων 
στο κοινοβούλιο», σχολίασε.
5. Ειδικοί Λογαριασμοί Έρευνας: Για τους ειδικούς λογαριασμούς 
έρευνας στα πανεπιστήμια, ο υπουργός είπε ότι θα κατατεθεί τρο-
πολογία ώστε να γίνει πιο απλή και σύντομη η απόφαση για την 
ανάληψη υποχρέωσης για τις δαπάνες μέχρι 2.500 ευρώ ώστε 
ένα ερευνητικό πρόγραμμα να αρχίσει να τρέχει χωρίς καθυστε-
ρήσεις.
6. Απλοποίηση διαδικασιών για μεταπτυχιακά προγράμματα: Ο 
κ. Γαβρόγλου είπε ότι τα μεταπτυχιακά προγράμματα που δεν θα 
έχουν δίδακτρα θα μπορούν να δημοσιεύονται στην Εφημερίδα 
της Κυβερνήσεως μετά την απόφαση της Συγκλήτου, χωρίς να 
απαιτείται έγκριση από το υπουργείο Παιδείας, όπως γίνεται με τα 
υπόλοιπα μεταπτυχιακά προγράμματα.
7. Σχολικές μονάδες στα καταστήματα κράτησης: «Σε όλες τις 
φυλακές θα υπάρχει δυνατότητα εκμάθησης της ελληνικής 
γλώσσας αλλά το σημαντικότερα είναι ότι θα μπορούν, πέρα από 
το δημοτικό και το γυμνάσιο, να υπάρχουν σχολεία δεύτερης 
ευκαιρίας, να υπάρχουν γενικά λύκεια, επαγγελματικά λύκεια, 
όπως και δημόσια ΙΕΚ» είπε χαρακτηριστικά.
8. Επιτροπές ηθικής της έρευνας: Ο υπουργός αναφέρθηκε και 
στην καθιέρωση επιτροπών ηθικής της έρευνας, σημειώνοντας 
πως σε όλο τον κόσμο παίζουν σημαντικό ρόλο ακόμη και στη 
διατύπωση των προκηρύξεων των προγραμμάτων και θα είναι 
ένα θεσμός σημαντικός.
9. Αλλάζει ο χαρακτήρας των δημιουργικών εργασιών του λυ-

κείου: «Αλλάζουμε τον χαρακτήρα των δημιουργικών εργασιών 
του λυκείου, καθώς λάβαμε υπόψιν και την ανατροφοδότηση 
που λάβαμε από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Δεν θα είναι 
πλέον μια διακριτή διαδικασία εντός του ωρολογίου προγράμ-
ματος, αλλά θα εντάσσεται στη γενικότερη μαθησιακή διαδικα-
σία» τόνισε.
10. Συνένωση ειδικοτήτων στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με 
κοινές αναθέσεις: «Η πρωτοβουλία αυτή θα συμβάλλει στην 
πολύ καλύτερη διαχείριση του εκπαιδευτικού προσωπικού και 
σε δικαιότερες υπηρεσιακές μεταβολές. Δεν είναι μόνο μια τεχνική 
διεργασία αλλά μια εκπαιδευτική διαδικασία» είπε χαρακτηριστι-
κά ο κ. Γαβρόγλου.
11. Αλλαγές στα εξεταζόμενα μαθήματα της Γ’ τάξης των ΓΕΛ: 
«Μειώνουμε τα εξεταζόμενα μαθήματα στη Γ  ́ Λυκείου των 
ΓΕΛ από 14 σε 4. Αυτό δεν σημαίνει ότι για τα υπόλοιπα 10 δεν 
θα γίνονται εξετάσεις. Θα γίνονται στη διάρκεια του χρόνου» 
κατέληξε ο κ. Γαβρόγλου, σημειώνοντας παράλληλα, ότι με 
αυτόν τον τρόπο γίνεται προσπάθεια αποδραμματοποίησης των 
εξετάσεων.
 Από την πλευρά της αντιπολίτευσης, διατυπώθηκαν προβλημα-
τισμοί για το ότι δεν έχει υπάρξει κάποια συγκεκριμένη απάντηση 
εκ μέρους του υπουργείου για τα επαγγελματικά δικαιώματα 
των αποφοίτων του νέου πανεπιστημίου. Ακόμη, εκφράστηκαν 
ενστάσεις, με αφορμή το ότι οι αρμόδιοι φορείς για να γνωμο-
δοτήσουν για την ίδρυσή του, η ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση) και το 
ΕΣΕΚΑΑΔ (Εθνικό Συμβούλιο Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Αν-
θρώπινου Δυναμικού), δεν ρωτήθηκαν, αλλά και για το ότι δεν 
επελέγη να γίνει η ίδρυση του ΠΔΑ με Προεδρικό Διάταγμα όπως 
ορίζει ρητά ο ν.4485/2017. Τέλος, εκφράστηκε και η άποψη ότι 
υπάρχει κίνδυνος να «εκτροχιαστεί» το σύστημα μετεγγραφών 
με τη νέα ρύθμιση για τις μετεγγραφές αδερφών.

ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 12 ΔΟΣΕΩΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΜΗ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ  ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
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Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (EBRD) ΣΧΕΔΙΑΖΕΙ ΝΑ ΔΙΑΘΕΣΕΙ 
ΦΕΤΟΣ ΔΑΝΕΙΑ ΕΩΣ 1,2 ΔΙΣΕΚ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΝ ΔΙΑΔΡΙΑΤΙΚΟ ΑΓΩΓΟ TAP

EΝΤΑΧΘΗΚΕ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΤΟ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ 170.000 ΕΞΥΠΝΩΝ 
ΜΕΤΡΗΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

FSRU ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ: ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ

Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD) 
σχεδιάζει να διαθέσει δάνεια έως 1,2 δισεκ. ευρώ για τον Διαδρι-
ατικό Αγωγό (TAP) φέτος, στο πλαίσιο σχεδίου ύψους 40 δισεκ. 
δολαρίων για τη μεταφορά νέων ποσοτήτων αερίου φέτος στην 
Ευρώπη, σύμφωνα με αξιωματούχο της EBRD. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να μειώσει την 
εξάρτησή της από το ρωσικό αέριο αναπτύσσοντας τον λεγόμε-
νο Νότιο Διάδρομο Φυσικού Αερίου, που αναμένεται να φέρει 

περίπου 16 δισεκ. κυβικά μέτρα αερίου στην Ευρώπη κατ’ έτος 
από το 2020. Το αέριο θα προέλθει από το τεράστιο κοίτασμα του 
Shah Deniz 2 στο Αζερμπαϊτζάν μέσω του TAP καθώς και από τον 
Αγωγό του Νότιου Καυκάσου που περνά διαμέσου της Γεωργίας 
και από τον Αγωγό φυσικού αερίου Ανατολίας (Trans-Anatolian 
Pipeline-TANAP) που περνά μέσω της Τουρκίας.
«Το ποσό αναμένεται να είναι περίπου έως 500 εκατ. ευρώ σε άμε-
σο δάνειο και έως 700 εκατ. ευρώ σε κοινοπρακτικό δάνειο, και 

υπόκειται στις τελικές εσωτερικές εγκρίσεις», δήλωσε στο Reuters 
ο Μπρούνο Μπαλβανέρα, διευθυντής της EBRD για τον Καύκασο, 
τη Μολδαβία και τη Λευκορωσία. «Αναμένεται να εγκριθεί προς 
τα μέσα του έτους». Το 2017, η EBRD ενέκρινε δάνειο ύψους 500 
εκατ. δολαρίων για τον αγωγό TANAP. Το αζέρικο αέριο αναμένε-
ται να αρχίσει να ρέει προς την Τουρκία μέσω του αγωγού αυτού 
τον Ιούλιο του 2018. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ενέκρινε 
νωρίτερα αυτό το μήνα δάνειο ύψους 1,5 δισεκ. ευρώ για τον TAP.

Εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ η πράξη «Πιλοτικό Σύστημα Τηλεμέτρη-
σης και Διαχείρισης της ζήτησης παροχών ηλεκτρικής ενέργειας 
οικιακών και μικρών καταναλωτών και εφαρμογής έξυπνων 
δικτύων». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η απόφαση της ειδικής 
γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων ΕΣΠΑ στο 
υπουργείο Οικονομίας, Ευγενία Φωτονιάτα αναφέρει ότι το έργο 
αφορά στην ολοκληρωμένη μελέτη, προμήθεια και εγκατάστα-
ση του εξοπλισμού, 170.000 μετρητών καθώς και την εκτέλεση 
όλων των απαραίτητων δοκιμών και ρυθμίσεων. Ειδικότερα, η 
απόφαση που δημοσιεύτηκε σήμερα στο Διαύγεια αναφέρει ότι το 
έργο που θα εκτελέσει ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικύου Διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) αφορά στα εξής:
1) Σχεδιασμός, μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία κέντρου τηλεμέτρησης (κύριου και εφεδρικού) με-

τρητικών δεδομένων και διαχείρισης φορτίου πελατών χαμηλής 
τάσης του δικτύου διανομής δυναμικότητας 300.000 μετρητικών 
σημείων.
2) Προμήθεια, εγκατάσταση και λειτουργία 170.000 ηλεκτρονι-
κών μετρητών με επικοινωνιακά μέσα (PLC και GSM/GPRS/3G), 
σε οικιακούς και μικρούς καταναλωτές, καθώς και μικρούς 
παραγωγούς του δικτύου διανομής χαμηλής τάσης, με ταυτό-
χρονη αποξήλωση των υφισταμένων μετρητικών διατάξεων. Οι 
ηλεκτρονικοί μετρητές θα είναι εφοδιασμένοι με κατάλληλο τηλε-
χειριζόμενο - κλιμακούμενο διακόπτη φορτίου παροχής του κάθε 
πελάτη (οικιακής χρήσης), ώστε να είναι δυνατή η διαχείριση του 
φορτίου των παροχών.
3) Εκσυγχρονισμός διατάξεων τοποθέτησης μετρητικού και 
επικοινωνιακού εξοπλισμού, όπου απαιτηθεί για την ασφαλή 

λειτουργία τους.
Οι γεωγραφικές περιοχές που έχουν επιλεγεί για την εφαρμογή 
του πιλοτικού έργου και ενδεικτικός αριθμός των μετρητών ανά 
νομό είναι:
1) Νομός Ξάνθης: 60.000 μετρητές
2) Νομός Λέσβου (νήσος Λέσβος, νήσος Λήμνος και νήσος ‘Αγιος 
Ευστράτιος): 80.000 μετρητές
3) Νομός Λευκάδας: 20.000 μετρητές
4) Νομός Αττικής: 7.000 μετρητές
5) Νομός Θεσσαλονίκης: 3.000 μετρητές.
Η ημερομηνία έναρξης της πράξης ορίζεται η 16η Απριλίου 2018, 
η ημερομηνία λήξης της πράξης ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2020 
και η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται σε 19.500.000 ευρώ.

Η ημερομηνία – στόχος για την τελική επενδυτική απόφαση (Final 
Investment Decision) που είχε τεθεί για την κατασκευή της νέας 
πλωτής δεξαμενής υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλεξαν-
δρούπολη (Floating Storage Regasification Unit - FSRU) έχει ξε-
φύγει από το χρονοδιάγραμμα κατά περίπου ένα έτος. Σύμφωνα 
με το energeia. Gr αυτό εκτιμούν στελέχη της GasLog, μίας από τις 
μεγαλύτερες διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες που κατασκευάζει και 
διαχειρίζεται πλοία μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου, η 
οποία κατέχει 20% του μετοχικού κεφαλαίου της Gastrade (ανα-
πτύσσει το έργο στην Αλεξανδρούπολη).
«Το FSRU της Αλεξανδρούπολης συνεχίζει να προχωράει με την 
ολοκλήρωση της συμφωνίας λειτουργίας και συντήρησης. Oι δι-
απραγματεύσεις με τη ΔΕΠΑ και τη βουλγαρική Bulgarian Energy 
Holding σχετικά με τη συμμετοχή τους στο έργο προχωρούν 
ικανοποιητικά. Η Τελική Επενδυτική Απόφαση όμως αναμένεται 
στα τέλη του 2018», δήλωσε προημερών ο Διευθύνων Σύμβου-
λος της GasLog κ. Paul Wogan, σύμφωνα με δημοσίευμα του 
«Natural Gas World».
Είναι αξιοσημείωτο ότι, η τελική επενδυτική απόφαση αναμενόταν 

τον Μάρτιο του 2018, όπως είχε αναφέρει ο αντιπρόεδρος της 
Gastrade κ. Θωμάς Αχείμαστος, στο Athens Energy Gas Forum 
2017 που είχε οργανώσει τον περασμένο Σεπτέμβριο το Τεχνικό 
Επιμελητήριο Ελλάδος (ΤΕΕ). Σύμφωνα με τον κ. Wogan, το τέλος 
του 2018 είναι περίπου εννέα μήνες αργότερα από την ημερομη-
νία – στόχο που είχε τεθεί τον Αύγουστο του 2017.
Ο υπεράκτιος πλωτός σταθμός προσωρινής αποθήκευσης και 
αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Liquefied natural 
gas - LNG) της Αλεξανδρούπολης θα αποτελέσει μια νέα πύλη 
εισόδου φυσικού αερίου στις αγορές της Νοτιoανατολικής και 
Κεντρικής Ευρώπης. Ήδη, εκτός από τη ΔΕΠΑ και τη Bulgarian 
Energy Holding, το έργο έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον και 
άλλων μεγάλων διεθνών εταιρειών. Πρόκειται για ευρωπαϊκό 
Έργο Κοινού Ενδιαφέροντος (PCI - Project of Common Interest – 
Κανονισμός Ε.Ε. 347/2013), δηλαδή για έργο προτεραιότητας της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς ενισχύει την ασφάλεια εφοδιασμού 
και υποστηρίζει την ανάπτυξη του ανταγωνισμού στην περιοχή.
Η πλωτή δεξαμενή υγροποιημένου φυσικού αερίου στην Αλε-
ξανδρούπολη θα εγκατασταθεί 17,6 χλμ. νοτιοδυτικά του λιμένα 

της πόλης, θα διαθέτει αποθηκευτικούς χώρους 170.000 κυβικών 
μέτρων και δυνατότητα παροχής φυσικού αερίου 6,1 δισ. κυβι-
κών μέτρων ετησίως. Η πλωτή μονάδα θα συνδέεται με το Εθνικό 
Σύστημα Φυσικού Αερίου με αγωγό μήκους 28 χλμ. και μέσω 
του συγκεκριμένου αγωγού το αεριοποιημένο LNG θα προωθεί-
ται τόσο στις ελληνικές αγορές, όσο και σε εκείνες της ευρύτερης 
περιφέρειας και ειδικότερα της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της 
Σερβίας, της Ουγγαρίας αλλά και της Ουκρανίας. Επίσης, ο FSRU 
Αλεξανδρούπολης συνδυάζεται με τον διασυνδετήριο αγωγό 
Ελλάδας-Βουλγαρίας (IGB- Interconnector Greece-Bulgaria) 
αλλά και με τον Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου “TAP” 
(Trans Adriatic Pipeline), ο οποίος έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει 
αζέρικο αέριο από την Κασπία στην Ευρώπη. Για αυτό, η πλωτή 
μονάδα της Αλεξανδρούπολης προσελκύει το ενδιαφέρον μεγά-
λων διεθνών προμηθευτών Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, 
όπως είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Κύπρος, το Ισραήλ, αλλά και 
υφιστάμενων προμηθευτών όπως το Κατάρ και η Αλγερία, αλλά 
και μεγάλων εταιρειών εμπορίας LNG.
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Aυτό που απασχολεί κυρίως τους μικρούς του κλάδου είναι 
η στρατηγική που θα ακολουθήσει η Cetracore για να φτάσει 
το μερίδιο της Jet Oil από το 1% περίπου, όπου βρίσκεται σή-
μερα, στο 10%, όπως προβλέπει στο επενδυτικό της σχέδιο. 
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Χρύσας Λιάγγου στην «Καθημε-
ρινή»  η  είσοδος ενός νέου μεγάλου παίκτη μέσω της απο-
κρατικοποίησης των ΕΛΠΕ και της Cetracore Energy μέσω της 
εξαγοράς της Jet Oil αποτελούν τις δύο μεγάλες αβεβαιότητες 
με τις οποίες καλείται να βαδίσει η εγχώρια αγορά πετρελαι-
οειδών από το 2018. Πρόκειται για αλλαγές που αναμένεται 
να μεταβάλουν τις υφιστάμενες ισορροπίες στον κλάδο των 
καυσίμων έπειτα από πολλά χρόνια και ενώ δεν έχει καταφέ-
ρει να εξέλθει της κρίσης, κατά το διάστημα της οποίας έχει 
συρρικνωθεί κατά 40%.
Παράλληλα με τη μείωση των πωλήσεων, ο κλάδος βρίσκε-
ται αντιμέτωπος με τη νοθεία, τη λαθραία διακίνηση καυσί-
μων και την παραβατικότητα, φαινόμενα που βρίσκονται σε 
έξαρση, καθώς οι έλεγχοι έχουν «παγώσει» και τα περίφημα 
συστήματα εισροών - εκροών για τα οποία έχουν δαπανηθεί 
περί τα 100 εκατ. εξακολουθούν να μη λειτουργούν, λόγω 
αδυναμίας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστη-
μάτων να προχωρήσει σε διασταυρώσεις των στοιχείων.
Σε αυτά τα προβλήματα προστέθηκαν και νέα, τα οποία συν-
δέονται με την εφαρμογή των μέτρων της Ε.Ε. για τη μείωση 
της κατανάλωσης ενέργειας που πρέπει να υλοποιήσουν οι 
εταιρείες του κλάδου υπό την απειλή υψηλών προστίμων και 
ενώ, λόγω κρίσης, έχει επιτευχθεί εξοικονόμηση υπερδιπλά-
σια του στόχου. Το οξύμωρο της υπόθεσης, μάλιστα, είναι 
ότι η χώρα καλείται να ανακάμψει οικονομικά περιορίζοντας 

την κατανάλωση ενέργειας. Τις μεγαλύτερες πιέσεις από τον 
αθέμιτο ανταγωνισμό δέχονται οι μικροί του χώρου που ανα-
γκάζονται να συμπιέσουν σημαντικά το περιθώριο κέρδους 
τους για να σταθούν στην αγορά, με ρίσκο τη βιωσιμότητά 
τους ή να παρανομήσουν. Το πρόβλημα ωστόσο μεταφέρεται 
και στις μεγάλες εταιρίες και τα διυλιστήρια αφού αυξάνει τους 
πιστωτικούς κινδύνους.
Με την ένταση των φαινομένων νοθείας και λαθρεμπορίας 
αλλά και την ανάγκη επαναδιαπραγμάτευσης των νέων μέ-
τρων που επεξεργάζεται η Ε.Ε. για την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας μετά το 2020 συνδέονται και οι πρόσφατες αλλαγές στη 
διοίκηση του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοει-
δών Ελλάδος (ΣΕΕΠΕ). Τα ηνία του ΣΕΕΠΕ, που εκπροσωπεί 
13 συνολικά εταιρείες του κλάδου, ανέλαβαν με ομόφωνη 
απόφαση εκ περιτροπής ανά εξάμηνο εκπρόσωποι των 
ομίλων ΕΛΠΕ και Μότορ Οϊλ. Ο κ. Βασίλης Σεραφειμάκης, 
εκπρόσωπος της ANINOIL, ανέλαβε πρόεδρος του Συνδέσμου 
από 1η Φεβρουαρίου έως 31 Ιουλίου 2018 και ο κ. Ρομπέρτο 
Καραχανάς, εκπρόσωπος της ΕΚΟ, αντιπρόεδρος για το ίδιο 
διάστημα και με συμφωνία αλλαγής ρόλων στο αμέσως επό-
μενο εξάμηνο.
Οι δύο καθετοποιημένοι πετρελαϊκοί όμιλοι, που μέσω των 
θυγατρικών τους έχουν ενισχύσει μέσα στην κρίση τα με-
ρίδια αγοράς τους ελέγχοντας συνολικά πάνω από το 60%, 
δείχνουν έτοιμοι να πάρουν στα χέρια τους την υπόθεση κα-
ταπολέμησης του λαθρεμπορίου και εξυγίανσης της αγοράς 
αξιοποιώντας το θετικό έδαφος από τη μέχρι τώρα δράση του 
ΣΕΕΠΕ. Από τις πρώτες κινήσεις της νέας ηγεσίας του ΣΕΕΠΕ 
ήταν το άνοιγμα προς την πλευρά των πρατηριούχων για μια 

ενωτική παρέμβαση αντιμετώπισης των προβλημάτων της 
αγοράς, μέσω συναντήσεων τόσο με τη διοίκηση της ΟΒΕ 
όσο και της ΠΟΠΕΚ.
Όλοι περιμένουν να ανοίξει τα χαρτιά της η Cetracore
Η είσοδος της Cetracore στην εγχώρια αγορά καυσίμων 
επισφραγίστηκε με τη δικαστική επικύρωση της εξαγοράς 
της Jet Oil. Μέσα στο πρώτο τρίμηνο η αγορά εκτιμά ότι θα 
έχει διαφανεί το πώς θα κινηθεί ο νέος παίκτης, στο μετοχικό 
κεφάλαιο του οποίου συμμετέχει με ποσοστό 20% η ρωσική 
Rosneft. Aυτό που απασχολεί κυρίως τους μικρούς του κλά-
δου είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσει η Cetracore για 
να φτάσει το μερίδιο της Jet Oil από το 1% περίπου, όπου 
βρίσκεται σήμερα, στο 10%, όπως προβλέπει στο επενδυτικό 
της σχέδιο. Η επίτευξη αυτού του στόχου, όπως τονίζουν στην 
«Κ» παράγοντες του κλάδου, μπορεί να γίνει είτε με την εξα-
γορά κάποιας μικρής εταιρείας, κάτι που δεν θα προκαλέσει 
γενικότερες πιέσεις στην αγορά, είτε εξαγοράζοντας πρατήριο 
πρατήριο, που σημαίνει ότι θα ανοίξει ένας πόλεμος τιμών 
που θα συμπιέσει περαιτέρω τα περιθώρια κέρδους και θα 
φέρει στα όριά τους σίγουρα τις μικρές εταιρείες του κλάδου, 
αλλά θα προσθέσει ζημιές και σε μεγάλες εταιρείες. Τα χαρτιά 
της αναμένουν να ανοίξει η Cetracore και τα διυλιστήρια της 
χώρας, καθώς πέραν της ενίσχυσης του ανταγωνισμού για 
την τροφοδοσία των Βαλκανίων είναι πολύ πιθανό να χά-
σουν μερίδιο και από την τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς 
εάν αποφασίσει να προμηθεύει τα πρατήρια της Jet Oil με 
εισαγωγές από τη Rosneft.

Δέκα οκτώ βιομηχανίες στη βιομηχανική περιοχή Σίνδου 
Θεσσαλονίκης, για περίπου μια ώρα, τροφοδοτήθηκαν 
σήμερα με συμπιεσμένο φυσικό αέριο (CNG). Η Σίνδος είναι 
η πρώτη περιοχή στο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσα-
λονίκης στην οποία η Εταιρία Διανομής Αερίου Θεσσαλονίκης 
- Θεσσαλίας Α.Ε. (ΕΔΑ ΘΕΣΣ) διέθεσε συμπιεσμένο φυσικό 
αέριο, ενώ, όπως ανακοίνωσε η εταιρία, στο επόμενο χρονι-
κό διάστημα αναμένει την οριστικοποίηση του Ρυθμιστικού 
Πλαισίου CNG) για την τροφοδότηση και άλλων περιοχών. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, στο πλαίσιο σε-
ναρίου έκτακτης επέμβασης, σε σταθμό διανομής δικτύου 
(IRI) μετά από βλάβη του Δικτύου Διανομής, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ 
ολοκλήρωσε επιτυχώς τις απαιτούμενες ενέργειες που περι-
λάμβαναν την μεταφορά και την προσωρινή εγκατάσταση 

του απαραίτητου εξοπλισμού, της μονάδας αποσυμπίεσης 
200 bar, καθώς και την εγκατάσταση κινητής μονάδας για την 
τροφοδότηση του σταθμού. Αφού ολοκληρώθηκαν οι απα-
ραίτητοι λειτουργικοί έλεγχοι στο σύνολο του εξοπλισμού, με 
παροχή αερίου σε πίεση 200bar, τροφοδοτήθηκε ο σταθμός 
διανομής δικτύου (IRI), ο οποίος εφοδιάζει συνολικά 18 βιο-
μηχανικούς καταναλωτές στην ευρύτερη περιοχή της Σίνδου. 
Το χρονικό διάστημα τροφοδότησης διήρκησε 45 λεπτά, με 
παροχή φυσικού αερίου ίση με 1.300 κυβικά/ώρα, μέσω 
του σταθμού αποσυμπίεσης φυσικού αερίου από 200 bar, σε 
μέση πίεση 16,5 bar, όπου και πραγματοποιήθηκε πληθώρα 
μετρήσεων με σκοπό την βέλτιστη λειτουργία του σταθμού. 
Όπως υπογραμμίζει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ σε όλη τη διάρκεια της επέμ-
βασης, η οποία διενεργήθηκε πρωινές ώρες με πλήρη ζήτηση 

κατανάλωσης, συνεχίστηκε η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη πα-
ροχή φυσικού αερίου στις βιομηχανίες που τροφοδοτούνται 
από τον συγκεκριμένο σταθμό διανομής δικτύου (IRI) και οι 
οποίες καλύπτουν σημαντικό μέρος της ημερήσιας βιομηχα-
νικής ζήτησης στη βιομηχανική περιοχή της Σίνδου. «Η ΕΔΑ 
ΘΕΣΣ το επόμενο χρονικό διάστημα, αναμένει την οριστικο-
ποίηση του Ρυθμιστικού Πλαισίου CNG για την τροφοδότηση 
νέων περιοχών στις περιοχές της Αδείας, ενώ θα συνεχίσει τις 
ενέργειες που διασφαλίζουν την αδιάλειπτη λειτουργία του 
Δικτύου Διανομής φυσικού αερίου, έχοντας θέσει ως στόχο 
την ασφάλεια εφοδιασμού και την συνεχή τροφοδοσία των 
σημείων παράδοσης σε έκτακτες συνθήκες», επισημαίνει η 
εταιρία σε ανακοίνωσή της.

ΜΙΑ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑ ΑΛΛΑΖΟΥΝ 
ΤΙΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΕΣ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΔΕΚΑ ΟΚΤΩ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΣΤΗ ΣΙΝΔΟ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΘΗΚΑΝ ΜΕ ΣΥΜΠΙΕΣΜΕΝΟ ΦΥΣΙΚΟ 
ΑΕΡΙΟ (CNG) ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΔΑ ΘΕΣΣ
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Εναλλακτικά σενάρια για την αξιοποίηση των ποσο-
στών του ΤΑΙΠΕΔ στις ενεργειακές εταιρείες επιδιώκει 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, επιδίωξη 
που θα τεθεί σε συζήτηση κατά τη διαδικασία της 
τέταρτης αξιολόγησης καθώς βεβαίως δεν μπορεί να 
προχωρήσει αν δεν έχει πάρει την έγκριση των δανει-
στών. Το energypress.gr  γράφει ότι  το μόνο σίγουρο 
είναι ότι ο υπουργός Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, εν-
δεχομένως και άλλα μέλη της κυβέρνησης, επιθυμούν 
να μην πωληθούν στο σύνολό τους τα κρατικά ποσο-
στά σε ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, και ΔΕΗ, παρά να υπάρξουν λύσεις 
που να διασφαλίζουν τον έλεγχο του Δημοσίου.
Αν και μένει να φανεί κατά πόσο οι κινήσεις αυτές 
έχουν το πράσινο φως του Μαξίμου και του υπ. Οικο-
νομικών Ευ.Τσακαλώτου, όπως και αν η κυβέρνηση 
έχει περιθώρια επαναδιαπραγμάτευσης για να ασκήσει 
διαφορετική πολιτική στην ενέργεια, το βέβαιο είναι 
ότι μελετώνται ήδη διάφορες προτάσεις. 
Οπως για παράδειγμα να αξιοποιηθούν οι συμμετοχές 
αυτές μέσω του υπερ-Ταμείου, υπέρμαχος της οποίας 
εμφανίζεται ο κ. Σταθάκης, σε μια προσέγγιση που 
θυμίζει αντίστοιχη παλαιότερη, του προκατόχου του, 
Π.Σκουρλέτη. 
Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «Έθνος της Κυρια-
κής», ο κ. Σταθάκης απάντησε σχετικά με την απο-
κρατικοποίηση των τριών εταιρειών, «θα έλεγα ότι 
προσωπικά με εκφράζει η λογική του Υπερταμείου 
το οποίο έχει αυτόν ακριβώς το ρόλο: Να αξιοποιήσει 
κατά τον βέλτιστο τρόπο τις συμμετοχές του δημοσίου 
στις επιχειρήσεις αυτές».
Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει η περίπτωση των ΕΛΠΕ, τα 
οποία πηγές του ΥΠΕΝ μιλώντας στο «Energypress», 
τα χαρακτηρίζουν ως «μια πολύ κερδοφόρα επιχείρη-
ση, της οποίας η πώληση ποσοστού συνεπάγεται πολύ 
υψηλά τιμήματα, και άρα είναι απαγορευτικό να οδη-
γηθεί κανείς σε λύση που θα αποφέρει λιγότερα απ’ 
όσα εκτιμάται ότι αξίζει η εταιρεία».

Στα 4,8 δις η αξία των ΕΛΠΕ
Σύμφωνα με αλλες πάντως πηγές, μεγάλος ξένος οί-
κος αποτίμησε πρόσφατα την αξία των ΕΛΠΕ στα 4,8 
δις. ευρώ. Σημειωτέον ότι ο υποψήφιος αγοραστής 
θα αναλάβει και το χρέος τους, ύψους 2 δις ευρώ. Η 
ιδια μελέτη  επιχειρούσε να απαντήσει στο ερώτημα 
κατά πόσο υπάρχουν ενδιαφερόμενοι επενδυτές για 
τα ΕΛΠΕ, ικανοί να καταβάλλουν αυτά τα ποσά. Από 

την έρευνα προέκυπτε ότι καμία δυτική εταιρεία δεν 
θα ήταν διατεθειμένη να δώσει τέτοια κεφάλαια, ενώ 
πολύ δύσκολα θα βρισκόταν ακόμη και εταιρεία τρίτης 
χώρας, όπως για παράδειγμα κινεζική.
Το μόνο βέβαιο πάντως είναι ότι καθώς πλησιάζει 
η ώρα των αποφάσεων για την τύχη του 35% των 
ΕΛΠΕ, και του 65% της ΔΕΠΑ, κάποιοι στη κυβέρνηση 
δείχνουν αποφασισμένοι να παίξουν το χαρτί της δια-
πραγμάτευσης με τους δανειστές, με στόχο εναλλακτι-
κά σενάρια για τις ενεργειακές ιδιωτικοποιήσεις.
Τέτοιο είναι και αυτό που ακούγεται εσχάτως, ότι αντί 
το ΤΑΙΠΕΔ να πουλήσει τα κρατικά ποσοστά σε ΕΛΠΕ, 
και ΔΕΠΑ, να εκδοθούν ισοδύναμης αξίας ομόλογα, 
μετατρέψιμα σε μετοχές.
Η πρόταση έχει ως σκεπτικό ότι η έκδοση ενός ομολό-
γου, μεταθέτει στην ουσία την πώληση των μετοχών 
στο μέλλον, όταν οι συνθήκες για την ελληνική οικο-
νομία θα είναι καλύτερες.
Είναι άγνωστο αν η πρόταση βρίσκει σύμφωνο τον υπ. 
Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτο. Πηγές πάντως με 
γνώση των δεσμεύσεων της χώρας ως προς τις ιδιω-
τικοποιήσεις, εξηγούν στο «Energypress» ότι η έκδοση 
ενός ομολόγου, όχι μόνο δεν μειώνει, αλλά αντίθετα 
αυξάνει το χρέος. Όμως, ένας από τους στόχους του 
ΤΑΙΠΕΔ είναι η πώληση ή παραχώρηση περιουσιακών 
στοιχείων του Δημοσίου, προκειμένου να μειωθεί το 
χρέος, όχι για να αυξηθεί.
Αυτός είναι και ο λόγος που θεωρείται δύσκολο να πε-
ράσει μια τέτοια πρόταση από τους δανειστές, στους 
οποίους και δεν φαίνεται να έχει ακόμη υποβληθεί.

ΔΕΠΑ : Σενάρια για «υβριδικό μοντέλο», και 
ομόλογο
Αρκετές δυνατότητες λέγεται ότι έχουν μπει στο τρα-
πέζι και εξετάζονται, και στη περίπτωση της ΔΕΠΑ. 
Μάλιστα δεν αποκλείεται, εφόσον διαπιστωθεί από 
το σύμβουλο ότι υπάρχει έδαφος, να αξιοποιηθεί και 
«υβριδικό μοντέλο”, το οποίο θα περιλαμβάνει τόσο 
την είσοδο στρατηγικού επενδυτή όσο και την εισαγω-
γή μετοχών της εταιρείας στο χρηματιστήριο. Από την 
άλλη πλευρά, λέγεται ότι συζητείται αντίστοιχο σενά-
ριο με αυτό για τα ΕΛΠΕ, δηλαδή η έκδοση και εδώ, 
ενός μετατρέψιμου σε μετοχές, ομολόγου.
Το θέμα έχει ανοίξει...
Σε κάθε περίπτωση το θέμα έχει ανοίξει. Το έκανε και 
επίσημα πρόσφατα ο υπ. Ενέργειας Γ.Σταθάκης, ο 

οποίος σε συνέντευξη του στο «Έθνος της Κυριακής», 
ερωτηθείς ποια είναι η άποψή του για τις ενεργειακές 
αποκρατικοποιήσεις είχε απαντήσει ότι «το πρό-
γραμμα αποκρατικοποιήσεων αφορά τις συμ-
μετοχές του Δημοσίου σε μια σειρά επιχειρή-
σεων, μεταξύ των οποίων και οι ενεργειακές. 
Δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η συζήτηση ούτε 
ως προς τη μορφή, ούτε ως προς το περιεχό-
μενο των παρεμβάσεων. Άρα δεν μπορούμε 
να μιλάμε γενικώς για αποκρατικοποιήσεις. 
Δεν είναι ο σωστός όρος. Μελετάμε κάθε περί-
πτωση ξεχωριστά, καθώς και τα εναλλακτικά 
σενάρια τα οποία έχουν ετοιμάσει οι σύμβου-
λοι που έχουν αναλάβει την κάθε περίπτωση. 
Και υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις. Θα έλεγα 
ότι και προσωπικά με εκφράζει η λογική του 
Υπερταμείου το οποίο έχει αυτόν ακριβώς το 
ρόλο: Να αξιοποιήσει κατά τον βέλτιστο τρόπο 
τις συμμετοχές του δημοσίου στις επιχειρή-
σεις αυτές».
Βέβαια όσο εύκολο μπορεί να μοιάζει να περάσει πολι-
τικά στον ΣΥΡΙΖΑ η ιδέα της «ακύρωσης» των αποκρα-
τικοποιήσεων της ΔΕΗ (17%), των ΕΛΠΕ (35%), και 
της ΔΕΠΑ (65%), άλλο τόσο δύσκολο είναι να ανατρα-
πεί η συμφωνία με τους δανειστές για την πώληση των 
εταιρειών αυτών μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Το επιχειρησιακό 
πρόγραμμα του τελευταίου εγκρίθηκε μόλις πρόσφατα 
από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Οικονομικής Πολιτι-
κής.
Στο συγκεκριμένο έγγραφο (Asset Development Plan) 
περιλαμβάνονται και άλλες εταιρείες υποδομών, όπως 
η ΕΥΔΑΠ (πώληση του 11% των μετοχών) και η ΕΥΑΘ 
(πώληση του 23%).
Εφόσον αποφασιστεί να ανοίξει η συζήτηση με τους 
δανειστές στο πλαίσιο της ευρύτερης διαπραγμάτευ-
σης για έναν διαφορετικό τρόπο αξιοποίησης των υπο-
δομών του Δημοσίου, γιατί να μην ενταχθούν και τα 
«νερά» στο ίδιο πλαίσιο ;
Είναι προφανές ότι σε μια τέτοια περίπτωση το πρό-
γραμμα ιδιωτικοποιήσεων θα μείνει το «μισό» από το 
σημερινό. Οπως και οι συμφωνημένοι στόχοι εσόδων, 
οι οποίοι συνδέονται άμεσα με την επικείμενη συζήτη-
ση κυβέρνησης-θεσμών για τα μέτρα ελάφρυνσης του 
ελληνικού χρέους.

ΑΝΟΙΓΕΙ Η “ΒΕΝΤΑΛΙΑ” ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ- ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 
ΜΟΝΤΕΛΑ ΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΓΙΑ ΕΛΠΕ ΚΑΙ ΔΕΠΑ
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Σε συνέχεια της δημοσιοποίησης και διαβούλευσης των κωδί-
κων του Target Model, αλλά και των διατάξεών του που κα-
ταλαμβάνουν ήδη τα έργα με Feed in Premium του ν. 4414,  
στην αγορά φαίνεται να επικρατεί «πυρετός» προετοιμασιών 
για τους επικείμενους διαγωνισμούς σε αιολικά και φωτο-
βολταϊκά.   Σύμφωνα με το energypress η  αποσαφήνιση 
των κρίσιμων παραμέτρων του πλαισίου λειτουργίας για ένα 
έργο ΑΠΕ υπό το Feed in Premium καθεστώς του ν. 4414 και 
συγκεκριμένα το ζήτημα της άρσης προτεραιότητας έγχυσης 
στο σύστημα όσο - εξίσου σημαντικό και αυτό- του κόστους 
εξισορρόπησης-αποκλίσεων φαίνεται πως έχουν αλλάξει όλα 
όσα γνωρίζαμε μέχρι σήμερα στο επενδυτικό τοπίο των ανα-
νεώσιμων και ιδιαίτερα στις προετοιμασίες και υπολογισμούς 
των επενδυτών.   
Και αν μεν για τους μικρούς του χώρου τα πράγματα είναι 
μάλλον ξεκάθαρα πως στην πλειονότητά τους σε πρώτη 
τουλάχιστον φάση θα απέχουν από το νέο άνοιγμα των ΑΠΕ 
με όρους αγοράς,  στους μεσαίους παίκτες (τα χαρτοφυλάκια 
δηλαδή των αρκετών MW) φαίνεται πως επικεντρώνεται το 
μεγάλο ενδιαφέρον, αφού οι πολύ μεγάλοι και διεθνείς όμιλοι 
μάλλον έχουν ήδη κάνει τους βασικούς υπολογισμούς τους.   
Το μοντέλο των διαγωνισμών που ήδη ισχύει στα φωτοβολ-
ταϊκά από το 2016 και τώρα επεκτείνεται και στα αιολικά, φέρ-
νει στους επενδυτές την ανάγκη να σταθμίσουν και να τιμο-
λογήσουν στις προσφορές τους μια σειρά από παραμέτρους 
που πριν δεν τους απασχολούσαν.  Τέτοιοι όπως αναφέρθηκε 
είναι το ζήτημα της προτεραιότητας έγχυσης η οποία κατά την 
διάρκεια της 20ετούς λειτουργίας τους οπωσδήποτε δεν θα 
υφίσταται, αλλά και αυτό του κόστους αποκλίσεων.   Ειδικά 
μάλιστα το δεύτερο επειδή συνδυάζεται με εντελώς καινούρ-
γιες έννοιες που εισάγει το Target model και που έχουν να 
κάνουν ιδίως με την αγορά εξισορρόπησης και που μπορεί το 

κόστος της ως ποσοστό επί του τζίρου να φθάσει σε διψήφια 
μεγέθη,  η σωστή προηγουμένως μελέτη των τιμών που  θα 
προσφέρει κάθε επενδυτής στους διαγωνισμούς, με βάση και 
τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της προσδοκώμενης παραγωγής 
κάθε έργου, αποκτά κρίσιμη σημασία.   
Το energypress συζήτησε το θέμα με τον Πρόεδρο του ΣΠΕΦ 
Στέλιο Λουμάκη, ο οποίος και μας μετέφερε την εικόνα πως 
σημαντικό κομμάτι των επενδυτών που μετείχαν στον πι-
λοτικό διαγωνισμό των φωτοβολταϊκών στα τέλη του 2016 
για να διεκδικήσουν Τιμή Αναφοράς (ΤΑ), φαίνεται να μην 
είχε αντιληφθεί επαρκώς τα δύο κρίσιμα αυτά ζητήματα που 
τώρα με τους κώδικες του Target Model ήρθαν στο φως ανα-
λυτικότερα.   Οι επενδυτές δηλαδή φαίνεται να εκτίμησαν πως 
η τιμή που τελικώς θα αποζημιώνονται για όλη την παραγω-
γή τους ανά MWh σε όλο τον κύκλο ζωής του έργου τους, θα 
ισούται ή τέλος πάντων πως θα βρίσκεται πολύ κοντά  με την 
τιμή ΤΑ που διεκδίκησαν και κλείδωσαν στον διαγωνισμό.   Η 
πραγματικότητα ωστόσο που αποκαλύπτει το Target model 
και οι κώδικες είναι παρασάγκας διαφορετική.   Όπως εξηγεί 
ο κ. Λουμάκης, οι επενδυτές επουδενί θα πρέπει να συγχέουν 
την ειδική προσαύξηση ακρίβειας πρόβλεψης που προσφέ-
ρει, πλην των φωτοβολταϊκών, ο ν. 4414 μεταβατικά προς 
το Target model και την τυχόν απώλειά της για εκτός ορίων 
αποκλίσεις ή την αμοιβή των Φο.Σ.Ε. ή Φο.Σ.Ε.Τε.Κ. για την 
διαχείριση ενδεχομένως του έργου τους στις αγορές, με το 
κόστος εξισορρόπησης καθ´ εαυτό που θα τους εκκαθαρί-
ζει δηλαδή καθημερινά με μη ρυθμιζόμενο τρόπο η εν λόγω 
αγορά του Target model στην πλήρη λειτουργία της.  Σε ό,τι 
αφορά επιπλέον την αρχή της προτεραιότητας έγχυσης, η επί-
δραση της κατάργησης της, όπως είναι προφανές, θα αποβεί 
έτι περαιτέρω καταλυτική.   
Το νέο αυτό τοπίο, όπως υπογραμμίζει ο κος Λουμάκης, 

φέρνει στους παίκτες του χώρου ανάγκες εξειδικευμένων με-
λετών πριν την κάθοδο σε διαγωνισμό,  ούτως ώστε οι τιμές 
που θα προσφερθούν και θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους να 
μην βρίσκονται εκτός των ορίων βιωσιμότητας του business 
plan εκάστου έργου ή και των αντοχών τους συνολικά ως 
εταιρείες.  Οι ίδιες, ίσως και περαιτέρω αυξημένες προκλήσεις,  
λαμβάνουν χώρα και σε άλλες αγορές που αντίστοιχα μετα-
σχηματίζονται προς την κατεύθυνση του Μοντέλου Στόχου.  
Στην Κύπρο λ.χ. σύμφωνα με τον κ. Λουμάκη, μετά την ολο-
κλήρωση του Εθνικού Σχεδίου Χορηγιών δηλαδή αντίστοιχα 
του μοντέλου Feed in Tariff, εισήχθη για τα νέα έργα μεταβα-
τικά προς το Target Model το σύστημα της σύναψης διμερών 
συμβολαίων με Προμηθευτές με υποχρέωση προβλέψεων 
και εκκαθάρισης ανισοζυγίων (δηλαδή αποκλίσεων) σε μη-
νιαία βάση σε ποινολογούμενη τιμή ιδίως πέραν κάποιων 
ορίων.  Με δεδομένο ωστόσο ότι στην Μεγαλόνησο δεν 
υπάρχουν εναλλακτικοί Προμηθευτές πλην της ΑΗΚ και επει-
δή η δεσπόζουσα επιχείρηση από τον εκεί Νόμο έχει ορισθεί 
ως μη συμμετέχων στην αγορά, οδηγεί τους νέους ανανεώ-
σιμους παραγωγούς προς την κατεύθυνση της παράλληλης 
δημιουργίας εταιρειών Προμήθειας, ώστε να μπορέσουν να 
προωθήσουν αποτελεσματικά το παραγόμενο ρεύμα τους 
απευθείας στην λιανική.   
Σε κάθε περίπτωση όπως καταλήγει ο Στέλιος Λουμάκης ως 
τεχνοκράτης που δραστηριοποιείται μελετητικά και συμβου-
λευτικά προς εταιρείες ΑΠΕ και στις δύο χώρες, πέραν των 
προκλήσεων, όλα αυτά δημιουργούν και ισάριθμες ευκαιρίες 
για τους επαρκείς σε μέγεθος και τεχνογνωσία παίκτες, αφού 
ένεκα της πολυπλοκότητας, του ρίσκου αλλά και της εξειδί-
κευσης που πλέον υπεισέρχονται, αποκλείονται αυτομάτως 
από την διεκδίκηση μεριδίου αγοράς μεγάλα τμήματα απαρ-
τιζόμενα από μικρομεσαίους.

Για ακόμη μία φορά, η αποστολή του επιμελητηρίου θα κα-
λύψει 3 διαφορετικές χώρες και θα πραγματοποιηθούν στο-
χευμένες επιχειρηματικές συναντήσεις. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ όπως αναφέρει το επιμελητήριο σε ανακοίνωσή του, τα 
κράτη της Ιορδανίας, του Ιράκ και του Λιβάνου (με συνολικό 
πληθυσμό περίπου 52 εκατομμυρίων κατοίκων) διατηρούν 
σημαντικούς εμπορικούς δεσμούς με την Ελλάδα, με δυνατό-
τητα βελτίωσης στο εμπορικό τους ισοζύγιο. Είναι χαρακτηρι-
στικό πως οι ελληνικές εξαγωγές προς τις τρεις αυτές αραβικές 
χώρες, για τα έτη 2015, 2016 και τους πρώτους 6 μήνες του 

2017, έχουν παρουσιάσει μεγάλη αύξηση. Η Ιορδανία, με τη 
σταθερή αγορά και διαφοροποιημένη οικονομία της, αποτε-
λεί ένα σημαντικό επιχειρηματικό κέντρο για την ευρύτερη 
περιοχή. Το Ιράκ, μετά από χρόνια αστάθειας, αναδύεται και 
διαθέτει μία μεγάλη αγορά για όλους τους επιχειρηματικούς 
κλάδους, ενώ ο Λίβανος συνεχίζει να αποτελεί έναν από 
τους πιο στενούς εμπορικούς εταίρους της Ελλάδας και ένα 
σπουδαίο οικονομικό κέντρο της Μέσης Ανατολής. Συνεπώς, 
γίνεται εμφανές πως η προγραμματιζόμενη επιχειρηματική 
αποστολή του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου αποτελεί ευ-

καιρία προώθησης των προϊόντων και υπηρεσιών των ελλη-
νικών επιχειρήσεων στην αραβική αγορά. Σημειώνεται πως 
η διοργάνωση της αποστολής γίνεται σε συνεργασία με τα 
εμπορικά επιμελητήρια των τριών προαναφερθεισών χωρών 
και υπάρχει η δυνατότητα διασφάλισης συναντήσεων Β2Β με 
εκπροσώπους εταιριών για κάθε συμμετέχοντα στους τομείς 
που τον ενδιαφέρουν και τον αφορούν.
Η νέα προθεσμία υποβολής δηλώσεων συμμετοχής είναι η 
Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2018, ώρα 16:00.

ΝΕΕΣ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ “ΑΛΛΟΥ ΕΙΔΟΥΣ” ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΑΠΑΙΤΕΙ ΤΟ TARGET MODEL ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΠΕ
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Την ανάγκη μεγέθυνσης των Μεσαίων και Μικρών Επιχειρή-
σεων (ΜμΕ) ως κρίσιμη προϋπόθεση για την ανάπτυξή τους 
ανέδειξε το δεύτερο μέρος της μελέτης ΣΕΒ-ΕΥ, με τίτλο: «Δι-
αδρομές επιχειρηματικής μεγέθυνσης. Η διεθνής εμπειρία και 
οι Ελληνικές ΜμΕ»που παρουσιάστηκε την Τρίτη, 20/2/2018), 
στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου του Συνδέσμου.  Σύμφωνα με 
σχετικό δελτίο ̈ Τύπου συγκεκριμένα, ο  ΣΕΒ προτείνει στόχους 
και προτεραιότητες, στο πλαίσιο ενός Συμφώνου για τις Με-
σαίες και Μικρές Επιχειρήσεις(ΜμΕ) προκειμένου να γίνει πρά-
ξη η μετάβαση από τις «πολιτικές για το μικρό μέγεθος» που 
συνεχίζει να εφαρμόζει η Ελλάδα, σε «πολιτικές μεγέθυνσης» 
ανάλογες των ευρωπαϊκών πρακτικών. Με βάση την διεθνή 
εμπειρία, οι πολιτικές μεγέθυνσης διασφαλίζουν καλύτερα 
την επιβίωση και προσφέρουν υψηλότερους ρυθμούς και 
ανάπτυξης τωνμεσαίων και μικρών επιχειρήσεων.
Το δεύτερο μέρος της μελέτης ΣΕΒ-ΕΥ εντοπίζει τις δοκιμα-
σμένες παρεμβάσεις και το μείγμα πολιτικής από τη διεθνή 
εμπειρία με βασική επιδίωξη την παραγωγική μεγέθυνση. 
Το Σύμφωνο για τις Μεσαίες και Μικρές Επιχειρήσεις(ΜμΕ)
έχει κεντρικό στόχο τη δημιουργία 8.000 περισσότερων με-
σαίων και μικρών επιχειρήσεων μέχρι το 2025. Ο ρεαλιστικός 
αυτός στόχος αντιπροσωπεύει μια συντηρητική αύξηση των 
μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων κατά μόλις 2% (από το 3% 
σήμερα στο 5% και έναντι 7% της Ε.Ε. επί του συνόλου των 
επιχειρήσεων). 
Η υιοθέτηση του Συμφώνου μπορεί και πρέπει να γίνει με 
ευρεία συναίνεση, να υπηρετείται με συνέπεια ανεξαρτήτως 

των εκάστοτε κύκλων διακυβέρνησης και με περιοδική αξι-
ολόγηση. 
Η μελέτη ΣΕΒ-ΕΥ παρουσιάζει επίσης τις σημαντικότερες δια-
δρομές παραγωγικής μεγέθυνσης, οι οποίες θα αποτελέσουν 
πεδίο ευρείας δημόσιας συζήτησης στο Συνέδριο που διοργα-
νώνει ο Σύνδεσμος, με τίτλο: «Οδηγός Ανάπτυξης των ΜμΕ» 
την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα 
Σταύρος Νιάρχος. 
Ο Κωνσταντίνος Μπίτσιος, Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος του 
ΣΕΒ δήλωσε: «Η επιδιωκόμενη ανάπτυξη, προϋποθέτει την 
κινητοποίηση όλων των υγειών παραγωγικών δυνάμεων της 
χώρας. Οι μεσαίες και μικρές επιχειρήσεις είναι εκ των πραγ-
μάτων σημαντικός πυλώνας της διαδικασίας αυτής. Είναι 
σημαντικές στην οικονομία και συνεισφέρουν στο 87% της 
μισθωτής απασχόλησης. Είναι όμως ιδιαίτερα ανησυχητικό 
ότι συνεχίζουν και σήμερα να αποκλίνουν από τις ευρωπαϊ-
κές επιδόσεις σε όλους τους επιμέρους δείκτες αναφορικά με 
την παρουσία, το μέγεθος και την αποδοτικότητα. Η ανάγκη 
για οικονομική και παραγωγική μεγέθυνση των μεσαίων 
και μικρών επιχειρήσεων(ΜμΕ) στην Ελλάδα προσκρούει, 
εκτός των συνεπειών της κρίσης, σε διαθρωτικές αδυναμίες 
τους που προϋπήρχαν και οφείλονται σε πολιτικές, οι οποίες 
προκαλούν παρατεταμένη καθήλωση σε μικρά μεγέθη. Στο 
πλαίσιο αυτό, το Σύμφωνο για τις μεσαίες και μικρές επιχειρή-
σεις(ΜμΕ) αποσκοπεί στη σταδιακή σύγκλιση με τις ευρωπα-
ϊκές πρακτικές και επιδόσεις. Στο συνέδριο που διοργανώνει ο 
ΣΕΒ θα συζητηθούν οι ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές και 

οι διαδρομές προς την επίτευξη του στόχου της δημιουργίας 
8.000 περισσότερων μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων που 
θα προσθέσουν €7,7δις στο ΑΕΠ (+4%) και 100.000 δουλειές 
(καθαρή αύξηση 6%) έως το 2025.» 
Ο κ. Κωνσταντίνος Μαραγκός, Ταμίας του Δ.Σ. του ΣΕΒ σημεί-
ωσε: «Έχουμε αναγνωρίσει τις κρίσιμες διαδρομές που επιτα-
χύνουν την παραγωγική μεγέθυνση των μεσαίων και μικρών 
επιχειρήσεων(ΜμΕ).  Η βελτίωση των εξαγωγών των ΜμΕ 
κυρίως σε διεθνή παραγωγικά δίκτυα κατά 10% μεταφρά-
ζεται σε συνολική αύξηση των εξαγωγών κατά περίπου €6 
δισ., ενώ πολιτικές που αυξάνουν την παραγωγικότητα των 
ΜμΕ κατά μόλις 10% προσθέτουν €4,3δισ. στο ΑΕΠ (+2,3%). 
Επίσης, μια συντηρητική αναπροσαρμογή του μείγματος 
με 1.400 περισσότερες ΜμΕ γνώσης και τεχνολογίας στη 
μεταποίηση προσθέτει €4,2δισ. στο ΑΕΠ (+2,3%). Τέλος, η 
μείωση του κόστους συμμόρφωσης των ΜμΕ κατά 50% (σή-
μερα έως και 6πλάσιο χωρών της ΕΕ) μέσα από την πάταξη 
του αθέμιτου ανταγωνισμού, τη μείωση της γραφειοκρατίας, 
την απλούστευση του πτωχευτικού δικαίου και τη δεύτερη 
ευκαιρία, και τις απλές και σταθερές φορολογικές διαδικασίες, 
κ.τλ, έχει προφανές όφελος στη βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητας. Είναι ευθύνη όλων όσων ασχολούνται με την μεσαία 
και μικρή επιχειρηματικότητα είτε ως επιχειρηματίες, είτε ως 
διαμορφωτές πολιτικής, είτε ως πολιτικοί και διοικητικοί πα-
ράγοντες να συνεισφέρουμε σε αυτή την κατεύθυνση».

Σταθερό για τρίτο συνεχή μήνα ήταν το ποσοστό ανεργίας 
στην Ελλάδα τον Νοέμβριο 2017 (20,9%), ενώ ταυτόχρονα 
η επίδοση για το σύνολο του έτους ήταν καλύτερη του ανα-
μενομένου, όπως αναφέρεται στο εβδομαδιαίο οικονομικό 
δελτίο της Εurobank. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην ανά-
λυση αναφέρεται ότι σύμφωνα με τα εποχικά διορθωμένα 
στοιχεία της μηνιαίας έρευνας εργατικού δυναμικού της Ελλη-
νικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), το ποσοστό ανεργίας στην 
Ελλάδα παρέμεινε σταθερό στο 20,9% για 3ο συνεχή μήνα 
τον Νοέμβριο 2017 (κυρίως λόγω επιβράδυνσης της θετικής 
επίδρασης του τουρισμού). Σε όρους, μέσου όρου 12 μηνών 
διαμορφώθηκε στο 21,7% από 23,6% το αντίστοιχο χρονικό 
διάστημα πέρυσι. Για το σύνολο του έτους 2017 (μέσος όρος 
Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2017) ο λόγος των ανέργων ως 
προς το εργατικό δυναμικό αναμένεται να προσεγγίσει το 
21,5%, δηλαδή 6,0 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερα σε σύ-

γκριση με το ιστορικό υψηλό του 27,5% το 2013. 
Αποδεικνύεται, όπως αναφέρεται στην ανάλυση της 
Eurobank, βάσει των προαναφερθέντων στοιχείων, ότι το 
ποσοστό ανεργίας στην Ελλάδα το 2017 ήταν χαμηλότερο 
σε σύγκριση με τις αρχικές προβλέψεις. Επί παραδείγματι, 
η εκτίμηση στην εισηγητική έκθεση προϋπολογισμού 2017 
(ΕΕΠ 2017) ήταν 22,6% (21,7% σύμφωνα με την ΕΕΠ 2018). 
Επιπρόσθετα, για το ίδιο έτος, η πρόβλεψη για τον ρυθμό οι-
κονομικής μεγέθυνσης αναθεωρήθηκε επί τα χείρω στο 1,6% 
(ΕΕΠ 2018), από 2,7% σύμφωνα με την ΕΕΠ 2017.
Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της τράπεζας, το προαναφερ-
θέν φαινομενικά παράδοξο αποτέλεσμα, δηλαδή της καλύτε-
ρης του αναμενομένου πορείας του ποσοστού ανεργίας και 
της χειρότερης του αναμενομένου πορείας του πραγματικού 
ΑΕΠ αποδεικνύει ότι: για την καλύτερη αξιολόγηση των τρε-
χουσών εξελίξεων στην αγοράς εργασίας θα πρέπει, εκτός 

του ποσοστού ανεργίας, να παρακολουθούνται και να αξιο-
λογούνται και άλλες μακροοικονομικές μεταβλητές όπως η 
απασχόληση (παράλληλα με τη σύνθεση της μεταβολής της) 
και πρωτίστως η παραγωγικότητα της εργασίας σε όρους 
απασχολούμενων ατόμων και σε όρους ωρών εργασίας.
Παρά την πτώση των τελευταίων 4 ετών, το ποσοστό ανεργία 
στην Ελλάδα -όπως αναφέρει η ανάλυση- παρουσιάζει μεγά-
λη θετική απόκλιση από τα αντίστοιχα μεγέθη στην ΕΕ-28 και 
την Ευρωζώνη.
Ως γνωστόν, τα τελευταία χρόνια η ελληνική οικονομία έχει 
το υψηλότερο ποσοστό ανεργίας ανάμεσα στις χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης των 28 κρατών μελών (ΕΕ-28). Η εν λόγω 
αρνητική πρωτιά, αποτέλεσμα της μεγάλης ύφεσης της περι-
όδου 2007- 2013 και της στασιμότητας των ετών 2014, 2015 
και 2016, αναμένεται να διατηρηθεί για κάποια χρόνια ακόμα.

«ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ» -  ΤΙ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Ο ΣΕΒ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ  ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΜΜΕ) ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

EUROBANK: ΣΤΑΘΕΡΟ ΓΙΑ 3Ο ΣΥΝΕΧΗ ΜΗΝΑ ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΝΟΕΜΒΡΙΟ 2017 (20,9%) 
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Άλλο ένα ελληνικό παράδοξο: παρά το γεγονός ότι οι επιβα-
ρύνσεις για φόρους και ασφαλιστικές εισφορές υπερβαίνουν 
πλέον το 50% των κερδών που μπορούν να «παράγουν» οι 
ατομικές επιχειρήσεις, ο αριθμός τους δεν μειώνεται. Το 2017, 
το ισοζύγιο ενάρξεων - διαγραφών στις ατομικές επιχειρήσεις 
ήταν μηδενικό: όσοι έκλεισαν τα βιβλία, άλλοι τόσοι προχώ-
ρησαν σε διαδικασία έναρξης ή επανέναρξης. Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Θάνου Τσίρου στην «Καθημε-
ρινή» συνολικά, το ισοζύγιο ενάρξεων - διαγραφών, ανεξαρ-
τήτως νομικής μορφής, είναι θετικό, καθώς οι επαγγελματίες 
στράφηκαν μαζικά μία ακόμα χρονιά στη σύσταση ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών. Το «φαινόμενο» έχει την εξήγησή 
του: Οι ατομικές επιχειρήσεις χρησιμοποιούνται κατά κόρον 
για λόγους «φορολογικού αρμπιτράζ». Οι επαγγελματίες 
σπάνε τα κέρδη τους σε περισσότερα από ένα ΑΦΜ, καταφέ-
ροντας με αυτόν τον τρόπο να περιορίσουν τη φορολογική 
επιβάρυνση ή το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών. Εδώ 
και λίγες ημέρες προστέθηκε ένας ακόμη σοβαρός λόγος για 
να προχωρήσει κάποιος στη σύσταση «εικονικής» ατομικής 
εταιρείας: η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών τόσο προς 
την εφορία όσο και προς τα ασφαλιστικά ταμεία σε έως και 
120 δόσεις.
H επεξεργασία των φορολογικών δηλώσεων του 2017 έδει-
ξε περαιτέρω μείωση του μέσου κέρδους ανά επαγγελματία 
αλλά και διατήρηση του αριθμού των επαγγελματιών περίπου 
στα ίδια επίπεδα. Κάτι ανάλογο αναμένεται να προκύψει από 
την επεξεργασία και των φετινών φορολογικών δηλώσεων. 
Ήδη, τα στοιχεία από τις ενάρξεις και τις διαγραφές επιχειρή-
σεων του ΓΕΜΗ δείχνουν ότι το ισοζύγιο πέρυσι ήταν θετικό. 
Υπήρξαν 30.818 ενάρξεις (και πάλι η πλειονότητα αφορούσε 

σε ατομικές εταιρείες) και 24.960 διαγραφές. Τα συνολικά κέρ-
δη μειώνονται ολοένα και περισσότερο για προφανείς λόγους 
(μείωση φόρων και εισφορών), ενώ ο αριθμός των ατομικών 
επιχειρήσεων διατηρείται πάνω - κάτω στα ίδια επίπεδα. Το να 
διατηρεί κάποιος περισσότερους από έναν επαγγελματικούς 
ΑΦΜ μπορεί να αποδειχθεί στην πράξη εξαιρετικά συμφέρου-
σα κίνηση, όπως προκύπτει από τα ακόλουθα παραδείγματα:
1. Σε ομόρρυθμη εταιρεία (Ο.Ε.), το κέρδος των εταίρων φο-
ρολογείται με συντελεστή 29% από το πρώτο ευρώ, ενώ με 
τον ίδιο συντελεστή φορολογούνται επίσης τα κέρδη της ιδι-
ωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας (ΙΚΕ), η σύσταση της οποίας 
έχει γίνει «της μόδας», όπως προκύπτει και από τα στοιχεία 
του ΓΕΜΗ (σ.σ.: το 2017 έγιναν 6.741 συστάσεις και μόνο 
717 διαγραφές). Αν ο ομόρρυθμος εταίρος ή ο μέτοχος της 
ΙΚΕ διατηρεί και μία ατομική επιχείρηση (ή μπλοκάκι), μπορεί 
ύστερα από αυτό να τιμολογεί κέρδη έως και 20.000 ευρώ, 
κατεβάζοντας τον φορολογικό συντελεστή στο 22%. Η μόνη 
πρόσθετη επιβάρυνση είναι το τέλος επιτηδεύματος, το οποίο, 
βέβαια, μπορεί να είναι και μηδενικό, αν ο επαγγελματίας δια-
νύει τα πρώτα τρία χρόνια από τη σύσταση της ατομικής επι-
χείρησης. Έτσι, ο φόρος για τα κέρδη μιας Ο.Ε., ύψους 40.000 
ευρώ, φτάνει στις 11.600 ευρώ, ενώ επιβάλλεται και ισόποση 
προκαταβολή φόρου. Αν μεταφερθούν 20.000 ευρώ κέρδους 
σε ατομική επιχείρηση, η συνολική επιβάρυνση πέφτει στις 
10.200 ευρώ.
2. Ο συντελεστής υπολογισμού του φόρου σε μια ατομική επι-
χείρηση μπορεί να φτάσει στο 45% αν τα κέρδη ξεπερνούν τις 
40.000 ευρώ τον χρόνο. Αν τα κέρδη «σπάσουν» σε δύο σχή-
ματα (π.χ. σε δύο ατομικές εταιρείες, μία στο όνομα καθενός 
εκ των δύο συζύγων), ο φόρος θα υπολογιστεί με συντελεστή 

22%, κάτι που σημαίνει ότι ο συνολικός φόρος μπορεί να πε-
ριοριστεί πάνω από 20%-30%.
Για να ενταχθεί κάποιος στη ρύθμιση των 120 δόσεων, πρέπει 
να έχει ενεργό επαγγελματικό ΑΦΜ, ακόμη και αν πρόκειται 
για ένα απλό μπλοκάκι. Ετσι, όποιος έκλεισε τα βιβλία του υπό 
το βάρος των οφειλών σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία δεν 
μπορεί να υποβάλει αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 
δόσεων. Αν, όμως, προχωρήσει σε επανέναρξη επαγγελματι-
κής δραστηριότητας, τότε θα μπορέσει να υποβάλει την αίτη-
σή του και να διεκδικήσει αποπληρωμή των υποχρεώσεων 
σε 120 δόσεις, διαγραφή του 85% των προσαυξήσεων που 
έχουν συσσωρευτεί έως 31/12/2016 αλλά και του 95% των 
προστίμων.
Οσοι έχουν προχωρήσει σε διακοπή επαγγελματικής δρα-
στηριότητας δεν σημαίνει ότι έχουν χάσει την ευκαιρία. Η 
προϋπόθεση, όπως προκύπτει από τις αναλυτικές οδηγίες της 
Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, που χειρί-
ζεται την πλατφόρμα των 120 δόσεων, είναι η έναρξη να έχει 
γίνει πριν από την υποβολή της σχετικής αίτησης. Επίσης, δεν 
υπάρχει ρητή αναφορά σχετικά με το αν υπάρχει υποχρέω-
ση διατήρησης της επαγγελματικής δραστηριότητας για όσο 
χρονικό διάστημα διαρκεί η ρύθμιση (σ.σ.: το διάστημα αυτό 
μπορεί υπό προϋποθέσεις να φτάσει και στα 10 χρόνια).
Δυνατότητα υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων έχουν 
και οι μισθωτοί που διατηρούν ταυτόχρονα και την επαγγελ-
ματική ιδιότητα (ή τη διατηρούσαν κάποια στιγμή στην 3ετία 
2015-2017, καθώς υπάρχει η υποχρέωση της μιας κερδοφό-
ρας χρήσης). Αν βρεθούν με ανοικτό μπλοκάκι, πριν από την 
υποβολή της αίτησης, μπορούν να τακτοποιήσουν το σύνολο 
των χρεών ακόμη και από ΕΝΦΙΑ.

ΚΥΜΑ ΙΔΡΥΣΗΣ ΕΙΚΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ ΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ

Στη δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» του Ταμείου Επι-
χειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ), συμμετέχει η Συνεταιριστική Τρά-
πεζα Χανίων, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωσή της. Στόχος 
της δράσης είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρή-
σεων στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση των επενδύσεων, 
μέσω της παροχής δανείων με ευνοϊκούς όρους.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Τράπεζας, το ύψος των 
δανείων που χορηγούνται μέσω της συγκεκριμένης δράσης 
ξεκινάει από τα 10.000 ευρώ και φτάνει τα 300.000 για τα 
κεφάλαια κίνησης και τα 800.000 ευρώ για τα επενδυτικά δά-
νεια. Χαρακτηριστικό των δανείων είναι οι ιδιαίτερα ευνοϊκοί 
όροι της χρηματοδότησης, καθώς 50% της χορήγησης που 
προέρχεται από το ΕΤΕΑΝ είναι άτοκο και το υπόλοιπο 50% 

που χορηγείται από τη Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων διαθέ-
τει ελκυστικό επιτόκιο.
Ο πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, Μιχάλης 
Μαρακάκης, σε γραπτή του δήλωση αναφέρει: «Σε συνέχεια 
της επιτυχημένης συνεργασίας της Τράπεζας με την ΕΤΕΑΝ σε 
δράσεις του Ταμείου Επιχειρηματικότητας, συμμετέχουμε στη 
δράση «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση». Στόχος μας είναι ο 
περαιτέρω εμπλουτισμός του χαρτοφυλακίου των προϊόντων 
της Τράπεζας με ένα επιπλέον εργαλείο για τη διοχέτευση ρευ-
στότητας στη ραχοκοκκαλιά της ελληνικής οικονομίας, τις 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Καλούμε τις επιχειρήσεις, οι οποίες 
θα υλοποιήσουν επενδύσεις, είτε υπαχθούν σε προγράμματα 
επιδοτούμενα, είτε όχι, να αξιοποιήσουν το συγκεκριμένο ερ-

γαλείο».
Ο κ. Μαρακάκης καταλήγει: «Η Συνεταιριστική Τράπεζα Χανί-
ων καθ’ όλη τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης και ύφεσης, 
παρά τις αντίξοες συνθήκες, παρείχε ρευστότητα στις επιχει-
ρήσεις. Μέσω της συνεργασίας με το ΕΤΕΑΝ διασφαλίζουμε 
ότι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να βρισκόμαστε δίπλα στις 
επιχειρήσεις του τόπου μας, συνδράμοντας με αυτό τον τρόπο 
στην επανεκκίνηση της εγχώριας οικονομίας».
Για την υποβολή των αιτημάτων και την παροχή επιπλέον δι-
ευκρινίσεων για το πρόγραμμα, ενημέρωση παρέχεται από το 
δίκτυο καταστημάτων της Συνεταιριστικής Τράπεζας Χανίων, 
αλλά και το www.chaniabank.gr.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΧΑΝΙΩΝ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

12

«Ανάπτυξη και αλληλεγγύη» αντί «λιτότητας» και πρόταση 
για δύο «ανεξάρτητους» οργανισμούς αξιολόγησης των χω-
ρών που βρίσκονται ή βρέθηκαν σε κρίση προβλέπει μεταξύ 
άλλων η «γνωμοδότηση», την οποία ψήφισε η ολομέλεια της 
Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΕΟΚΕ), 
προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μετά από διερευνητικές απο-
στολές στις χώρες αυτές. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  «αντί της 
λιτότητας, τα όργανα της ΕΕ πρέπει να υλοποιούν, σε μελλο-
ντικές περιπτώσεις κρίσης, πολιτικές που θα επιδιώκουν την 
ανάπτυξη και την αλληλεγγύη», αναφέρει η «γνωμοδότηση 
πρωτοβουλίας» που τιτλοφορείται «Διδάγματα για την απο-
φυγή αυστηρών πολιτικών λιτότητας στην ΕΕ» και προσθέτει 
ότι στο μέλλον «η διαχείριση κρίσεων πρέπει να επιδιώκει 
καλύτερη ισορροπία μεταξύ των δημοσιονομικών και κοινω-
νικών στόχων, πρέπει να είναι πιο βιώσιμη και να συνάδει με 
τους στόχους της ΕΕ».
Στα μελλοντικά προγράμματα προσαρμογής, τονίζει η ΕΟΚΕ, 
πρέπει να διασφαλίζεται η συμμετοχή των κοινωνικών εταί-
ρων και των εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών επί 
ίσοις όροις με τα όργανα της ΕΕ, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τρά-
πεζα και τους άλλους οργανισμούς στη θέσπιση, την παρακο-
λούθηση και την αξιολόγηση αυτών των προγραμμάτων.

Στις προτάσεις που καταθέτει η ΕΟΚΕ προς την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή για τη βελτίωση της διαχείρισης κρίσεων της ΕΕ. 
περιλαμβάνονται:
1.ένας Ευρωπαϊκός Οργανισμός Αξιολόγησης της Πιστοληπτι-
κής Ικανότητας•
2.ένα ανεξάρτητο διεθνές όργανο για την αξιολόγηση της 
αξιοπιστίας και της αμεροληψίας των πραγματοποιούμενων 
αξιολογήσεων.
Η ΕΟΚΕ καλεί επίσης την Ευρωπαϊκή Επιτροπή –στην οποία 
υπάγεται - να σχεδιάσει συμπληρωματικά προγράμματα 
για την οικονομική και κοινωνική ανάκαμψη των χωρών 
που αποτέλεσαν ή αποτελούν πεδίο εφαρμογής πολιτικών 
λιτότητας. Αυτά τα προγράμματα πρέπει να εφαρμόζονται 
ταυτόχρονα ή στη λήξη ενός προγράμματος προσαρμογής. Η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρέπει επίσης να αναπτύξει ευρωπαϊκή 
στρατηγική για την εξάλειψη της φτώχειας.
Μια πρόταση του εισηγητή José Leiri´o προβλέπει τη σύστα-
ση «ειδικών κονδυλίων που θα συμβάλουν στη δημιουργία 
θέσεων εργασίας σε τομείς όπως η επιστήμη, η μηχανική και η 
υγεία, οι οποίοι επλήγησαν από την διαρροή εγκεφάλων και θα 
ενθαρρύνουν τους επιστήμονες-μετανάστες να επιστρέψουν 
στη χώρας τους».

Το κείμενο καλεί τα κράτη μέλη να εξετάσουν τη θέσπιση «κοι-
νής βασικής, καθολικής ασφάλισης ανεργίας και ελάχιστου 
εισοδήματος διαβίωσης», σύμφωνα με το πνεύμα του Ευρω-
παϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων.
Τέλος, καλεί την Επιτροπή να δώσει συνέχεια στα συμπερά-
σματα της ομάδας υψηλού επιπέδου για το ταμείο αμοιβαίας 
κάλυψης χρέους και χρεωστικών τίτλων σε ευρώ.
Σημειώνεται ότι η «γνωμοδότηση» βασίζεται σε διερευνητικές 
αποστολές στην Πορτογαλία, την Ελλάδα και την Ιρλανδία, 
στις οποίες συλλέχθηκαν ενδελεχείς, πρωτογενείς πληροφο-
ρίες για την τοπική εμπειρία από τη διαχείριση κρίσεων και τα 
προγράμματα προσαρμογής και τον αντίκτυπό τους. Βασίζεται 
επίσης στα συμπεράσματα δημόσιας ακρόασης με τη συμμε-
τοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας, του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και εκπροσώ-
πων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών. Τα προγράμ-
ματα οδήγησαν σε σοβαρά κοινωνικοοικονομικά προβλήματα 
στις εν λόγω χώρες, ενώ έπληξαν περισσότερο τον φτωχότερο 
πληθυσμό, μειώνοντας την πρόσβασή του στα βασικά είδη 
ανάγκης. Τα στατιστικά στοιχεία και οι εκθέσεις των αποστο-
λών είναι διαθέσιμα στη γνωμοδότηση της ΕΟΚΕ.

Έλλειμμα μειωμένο κατά 418 εκατ. ευρώ σε σχέση με το 2016 
εμφάνισε το 2017 το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της 
χώρας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η μείωση του ελλείμματος 
στα 1,5 δισ. ευρώ οφείλεται σύμφωνα με την Τράπεζα της 
Ελλάδος, στη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και 
δευτερευόντως των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογε-
νών εισοδημάτων, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση 
του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών. Η διεύρυνση του 
ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών είναι αποτέλεσμα τόσο της 
αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων όσο και της 
αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών χωρίς καύσι-
μα. Επισημαίνεται ότι το 2017 οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 

κατά 14,1% και 4,6% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντί-
στοιχα και ότι οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανόδου για τις εξαγωγές 
χωρίς καύσιμα ήταν 9,6% και 6,7%. Παράλληλα, σημείωσαν 
αύξηση και οι εισαγωγές αγαθών, κατά 12,7% και 7,4% σε 
τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα. Η αύξηση του πλε-
ονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση 
πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως 
του ισοζυγίου μεταφορών. Ειδικότερα, όσον αφορά το ταξι-
διωτικό ισοζύγιο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξή-
θηκαν κατά 9,7% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 10,5%. 
Επιπλέον, οι εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών αυξήθηκαν 
κατά 16,9% σε τρέχουσες τιμές. Το 2017, στην κατηγορία των 

άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του 
εξωτερικού σημείωσαν άνοδο κατά 543 εκατ. ευρώ και οι 
αντίστοιχες υποχρεώσεις κατά 3,6 δισεκ. ευρώ. Στις επενδύσεις 
χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κα-
τοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την πτώση 
(κατά 18,2 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομό-
λογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, ενώ η καθαρή μείωση 
των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τον περιορισμό (κατά 
1,1 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα 
και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Η Ελλάδα είναι τιμώμενη χώρα στην 40η Έκθεση Tουρισμού, 
που θα πραγματοποιηθεί στο Βελιγράδι, από τις 22 έως τις 24 
Φεβρουαρίου. Στα εγκαίνια της Έκθεσης, αύριο Πέμπτη, θα 
παραστεί και η υπουργός Τουρισμού, Έλενα Κουντουρά. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε 
σήμερα η διεύθυνση της Διεθνούς Έκθεσης Βελιγραδίου πα-
ρέστησαν η αναπληρωτής υπουργός Τουρισμού της Σερβίας 
Ρενάτα Πίτζο, εκπρόσωποι των τουριστικών φορέων, ενώ 
την Ελλάδα εκπροσώπησε ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ, 

Κωνσταντίνος Τσέγας. «Η παραδοσιακή φιλία των δύο λαών 
αποτυπώνεται και στον τουρισμό, όπου η Ελλάδα παραμένει ο 
κυριότερος προορισμός των Σέρβων» επισήμανε ο κ. Τσέγας. 
Ανέφερε ότι το 2017 επισκέφτηκαν την Ελλάδα 850 χιλιάδες 
Σέρβοι τουρίστες και τόνισε ότι αν και η Μακεδονία παραμέ-
νει ο κύριος προορισμός των τουριστών από τη Σερβία, τα 
τελευταία χρόνια ανακαλύπτουν και άλλους προορισμούς της 
ηπειρωτικής αλλά και της νησιωτικής Ελλάδας. Ο κ. Τσέγας 
επισήμανε στη συνέντευξη Τύπου ότι τα συγκριτικά πλεονε-

κτήματα της Ελλάδας, σε σχέση με άλλες μεσογειακές χώρες, 
είναι η μεγάλη ακτογραμμή με όμορφες παραλίες, τα χιλιάδες 
νησιά και νησάκια, η πλούσια ιστορία και ο πολιτισμός, οι 
απεριόριστες δυνατότητες για ξεκούραση και ψυχαγωγία, η 
ασφάλεια και η υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών σε προσιτές 
τιμές. Το περίπτερο του ΕΟΤ βρίσκεται στην κεντρική αίθουσα 
της Διεθνούς Έκθεσης Βελιγραδίου και φιλοξενεί 14 συνεκθέτες 
απ’ όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδα.

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» ΑΝΤΙ «ΛΙΤΟΤΗΤΑΣ» ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥΣ» 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, ΣΥΝΙΣΤΑ Η ΕΟΚΕ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

BΕΛΤΙΩΘΗΚΕ ΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΤΟ 2017, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΙΜΩΜΕΝΗ ΧΩΡΑ ΣΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΒΕΛΙΓΡΑΔΙΟΥ
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Εκδήλωση με θέμα «50 χρόνια από τον σεισμό του Αγίου 
Ευστράτιου» συνδιοργάνωσαν σήμερα, 20 Φεβρουαρίου, 
επέτειο του μεγάλου σεισμού στον Αϊ Στράτη, η Περιφέρεια 
Βορείου Αιγαίου, ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου και το Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κατά τη διάρκειά 
της ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της «επανασύστασης» του 
παλιού ερειπωμένου χωριού με την επανακατασκευή κτι-
σμάτων, δημόσιων και ιδιωτικών, στην αρχιτεκτονική που 
χαρακτήριζε τον οικισμό πριν από την καταστροφή. «Πρό-
κειται για μια κατά κυριολεξία ζωοφόρο ιδέα, για την εξό-
φληση ενός χρέους της Πολιτείας, «χρέους τιμής» προς τους 
κατοίκους του νησιού σήμερα αλλά και προς όσους έφυγαν 
τότε χωρίς να επιστρέψουν ποτέ» δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η 
περιφερειάρχης βορείου Αιγαίου Χριστιάνα Καλογήρου.
Όπως είναι γνωστό, πριν 50 χρόνια (1968), τη νύχτα της 
19ης προς 20η Φεβρουαρίου, ισχυρή σεισμική δόνηση 
7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ έπληξε το βόρειο Αιγαίο 
και κυρίως το νησί του Αγίου Ευστράτιου. Από τον σεισμό 
σκοτώθηκαν 20 άνθρωποι και 39 τραυματίστηκαν. Στον 
Άγιο Ευστράτιο και στη Λήμνο κατέρρευσαν 175 κτίρια ενώ 
2.348 υπέστησαν σοβαρές βλάβες. Επίσης παρατηρήθηκε 
θαλάσσιο κύμα στις νότιες ακτές της Λήμνου, το οποίο στο 
λιμάνι της Μύρινας είχε ύψος 1,2 μέτρα. Τον κύριο σεισμό 
ακολούθησαν πολλοί μετασεισμοί ο μεγαλύτερος των οποί-
ων 5,5 βαθμών της κλίμακας ρίχτερ, έγινε στις 24 Απριλίου.
Σήμερα, επέτειο της σεισμικής δόνησης, αρχικά τελέστηκε 
επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα του σεισμού στον Ναό 
της Γέννησης του Χριστού στον οικισμό του νησιού. «Οι εκ-
δηλώσεις αυτές, είπε στη διάρκεια της δέησης, η δήμαρχος 
του Αι Στράτη Μαρία Κακαλή, είναι μια καλή ευκαιρία να 
γνωρίσουμε την ιστορία μας, ένα γεγονός που συντέλεσε 
δραματικά στη σημερινή εικόνα του Αι Στράτη, αλλά και 
ταυτόχρονα μια ευκαιρία αισιόδοξης ενατένισης του μέλ-
λοντος αφού μισόν αιώνα μετά η Πολιτεία αναγνωρίζει την 
αναγκαιότητα ο παλιός οικισμός που χάθηκε να ανασυσταθεί 
και να ξαναζήσει».
Ακολούθησε στο σχολείο του νησιού από τον προϊστάμενο 
της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντισεισμικής Άμυνας του Ορ-
γανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (ΟΑΣΠ) 
Πλούταρχο Κέρπελη, ενημέρωση των 27 μαθητών Δημοτι-
κού, Γυμνασίου και Λυκείου για τα μέτρα αυτοπροστασίας 
σε περίπτωση σεισμού, ενώ διανεμήθηκε και έντυπο ενημε-
ρωτικό υλικό του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και 
Προστασίας.
Το μεσημέρι στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Αι Στράτη πραγματοποιήθηκε η κεντρική 
εκδήλωση κατά την οποία η κ. Χριστιάνα Καλογήρου πα-
ρουσίασε την προσπάθεια «επανασύστασης» του παλιού 

ερειπωμένου οικισμού του Αγίου Ευστρατίου.
Παρόντες εκτός από τους οικοδεσπότες, την περιφερειάρχη 
Χριστιάνα Καλογήρου, τη δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου Μα-
ρία Κακαλή και τον πρόεδρο του Τμήματος Γεωλογίας και 
Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πα-
νεπιστημίου Αθηνών Ευθύμιο Λέκκα, ήταν ο γγ Πολιτικής 
Προστασίας Γιάννης Καπάκης, ο έπαρχος Λήμνου Βαγγέλης 
Γιαρμαδούρος, υπηρεσιακοί παράγοντες της Περιφέρειας 
Βορείου Αιγαίου και της Διαχειριστικής Αρχής της Περιφέ-
ρειας και εκπρόσωποι των Σωμάτων Ασφαλείας και του 
Στρατού.
«Η μνήμη είναι ζωή. Η λήθη είναι θάνατος. Πενήντα χρόνια 
μετά από τον καταστροφικό αυτό σεισμό, άνθρωποι εμείς 
του τόπου, δεμένοι μαζί του, μέρος της ιστορίας και μέρος 
του παρόντος, καλούμαστε να δώσουμε ζωή με τη δύναμη 
μιας μνήμης που ενεργεί με την απόφαση μιας βούλησης 
που πράττει και δημιουργεί» τόνισε η κ. Καλογήρου παρου-
σιάζοντας το πρόγραμμα της «επανασύστασης» του παλιού 
ερειπωμένου χωριού.
Ανάλογη ήταν και η άποψη της δημάρχου του Αι Στράτη, η 
οποία σημείωσε ότι «το πρόγραμμα του δήμου Αγίου Ευ-
στρατίου για επανακατοίκηση και αξιοποίηση, εγγράφεται 
σε αυτή τη λογική της αναζωογόνησης του ερειπωμένου τό-
που. Η αποκατάσταση του ιστορικού πυρήνα και των βασι-
κών λειτουργιών του θα ανασύρει στο φως το παραδοσιακό 
χωριό και θα του δώσει έναν νέο κύκλο ζωής στον χρόνο».
«Οι νέοι του κάτοικοι θα προσδώσουν στον οικισμό μια νέα 
ζωντάνια και υπό κάποια έννοια θα αποτελούν την αδιατά-
ρακτη ιστορική του συνέχεια. Ο σεισμός πριν από 50 χρόνια, 
τομή στην ιστορία του οικισμού, γίνεται σήμερα μια νέα 
αφετηρία. Χαίρομαι που ενταγμένο το έργο στο ΠΔΕ της Πε-
ριφέρειας Βορείου Αιγαίου, η οποία είναι και ο φορέας υλο-
ποίησης, ξεκινάει η διαδρομή του νέου κύκλου της ζωής εδώ 
στον Άγιο Ευστράτιο» συμπλήρωσε η κ. Καλογήρου.
 
Το πρόγραμμα της «επανασύστασης» του παλιού οικισμού
Μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1968 οι επιλογές που έγι-
ναν από την τότε κυβέρνηση της Δικτατορίας αποδείχθηκαν 
καταστροφικές για το μέλλον του νησιού. Ο παλιός οικισμός 
απαλλοτριώθηκε και συνεργεία του στρατού κατεδάφισαν 
ότι είχε περισωθεί, ενώ κατασκευάσθηκε νέος οικισμός στη 
μοναδική πεδινή έκταση του νησιού στις δύο πλευρές του 
βασικού χειμάρρου.
Τα τελευταία χρόνια υιοθετήθηκε η ιδέα της «επανασύ-
στασης» του παλιού χωριού του Αγίου Ευστρατίου με την 
επανακατασκευή των δημόσιων και ιδιωτικών κτισμάτων, 
εφαρμόζοντας τα ίδια αρχιτεκτονικά στοιχεία που είχε ο οι-
κισμός πριν από την καταστροφή του. Για τον σκοπό αυτόν 

ουσιαστικά εκδόθηκε και σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, στις 
13/1/2005 με τίτλο: «Χαρακτηρισμός τμήματος του οικισμού 
του Αγίου Ευστρατίου της νήσου του Αγίου Ευστρατίου του 
Νομού Λέσβου παραδοσιακού, θέσπιση ζώνης προστασίας 
στο υπόλοιπο τμήμα του οικισμού και καθορισμός ειδικών 
όρων και περιορισμών δόμησης αυτών». Το Προεδρικό Δι-
άταγμα αυτό είναι δημοσιευμένο σε Φύλλο της Εφημερίδας 
της Κυβερνήσεως, το ΦΕΚ 171/16-2-2005 Δ.
Από τότε ο Δήμος Αγίου Ευστρατίου διαμόρφωσε ένα πρό-
γραμμα υποστήριξης «επανακατοίκησης και αξιοποίησης» 
του ερειπωμένου χωριού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
του Προεδρικού Διατάγματος και γενικά της Ελληνικής Νο-
μοθεσίας. Αρχικά εκπονήθηκε η μελέτη «Κτηματογράφησης 
του απαλλοτριωμένου χώρου του παλαιού οικισμού Αγίου 
Ευστρατίου» τον Νοέμβριο του 2008.
Πρώτο βήμα για την υλοποίηση του σχεδίου, η αποκάλυψη 
και αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων και η κατα-
σκευή υπόγειων δικτύων σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στο προαναφερόμενο Προεδρικό Διάταγμα. Για τον σκοπό 
αυτόν εκπονήθηκε μελέτη που προδιαγράφει το έργο της 
αποκάλυψης των χώρων του παλιού χωριού υποβλήθηκε 
πρόταση και εγκρίθηκε η ένταξη αυτής της πρώτης φάσης 
με 714.000 ευρώ στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου η οποία θα είναι και 
ο φορέας υλοποίησης.
Μετά την ολοκλήρωση του έργου αυτού θα ξεκινήσει η με-
λέτη και τα έργα Αποκατάστασης Κοινόχρηστων Χώρων και 
Κατασκευή Υπόγειων Δικτύων σε Τμήμα του Παραδοσιακού 
Οικισμού του Παλιού Χωριού» με χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων Μι-
κρών Νησιών της Περιφέρειας βορείου Αιγαίου.
Το έργο που ξεκινά άμεσα στην περιοχή του παλιού χωριού 
σε μια έκταση περίπου 18.200 τετραγωνικών μέτρων, έχει 
ως αντικείμενο την απομάκρυνση των οικοδομικών υλικών 
που έχουν καθαιρεθεί και καταπλακωθεί στον παλιό οικισμό 
μετά τον σεισμό του 1968 ώστε να καταστεί δυνατή η αποκα-
τάσταση των κοινόχρηστων χώρων που θα αποκαλυφθούν 
με στόχο τη διάσωση των παραδοσιακών στοιχείων αρχιτε-
κτονικού ενδιαφέροντος και τη δημιουργία προϋποθέσεων 
για την ανάδειξη και αποκατάσταση του παραδοσιακού οι-
κισμού. Για την αποκατάσταση των κοινόχρηστων χώρων 
προυπολογισμού 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, όπως για και την 
επανακατασκευή των δημόσιων και ιδιωτικών κτηρίων θα 
χρησιμοποιηθούν οι δομικοί λίθοι που θα απομακρυνθούν 
με το παρόν έργο. Για το σκοπό αυτό δημιουργείται δανειο-
θάλαμος δομικών λίθων. 

Σύνέχεια στη σελ 14

ΞΑΝΑΣΤΗΝΕΤΑΙ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΪ ΣΤΡΑΤΗ, ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1968
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Εντός 10 εργάσιμων ημερών, θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η 
διαδικασία διαβούλευσης των φορέων, στην υποβληθείσα με-
λέτη ανάπτυξης του λιμανιού του Πειραιά (master plan) από τον 
Οργανισμό Λιμένος Πειραιώς ΑΕ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό 
αποφάσισε σε σημερινή της συνεδρίαση, η Επιτροπή Σχεδιασμού 
και Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ), μετά και τις αντιδράσεις δήμων 
της περιοχής, ότι ο χρόνος που δόθηκε από τη διοίκηση του 
ΟΛΠ ήταν ανεπαρκής, προκειμένου να υποβληθούν προτάσεις 
και διαφωνίες από τους δήμους στο προτεινόμενο αναπτυξιακό 
πρόγραμμα.
Η ΕΣΑΛ που συνεδρίασε υπό την προεδρία του γενικού γραμμα-
τέα Λιμένων Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων 
Χρήστο Λαμπρίδη στο υπουργείο Ναυτιλίας και με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων από συναρμόδια υπουργεία, έκρινε σκόπιμο ότι η 
ολοκλήρωση της διαβούλευσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
έως τις 07/03/2018 και η διοίκηση του ΟΛΠ θα πρέπει να δώσει 
στους φορείς διαβούλευσης, το αναγκαίο υλικό προκειμένου να 
λάβουν θέση επί αυτής.
Οι προτάσεις των δήμων θα πρέπει να εξεταστούν από τον ΟΛΠ 
σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, αλλά δεν είναι υπο-

χρεωτικό να υιοθετηθούν.
Στην περίπτωση που ο ΟΛΠ αποδεχτεί προτάσεις των δήμων θα 
πρέπει να υποβάλει σχέδιο τροποποίησης, ενώ στην περίπτωση 
που κάποιες από αυτές απορρίψει, θα πρέπει να δώσει αιτιολο-
γημένη πρόταση.
Πηγές από το υπουργείο Ναυτιλίας μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ για 
το θέμα του master plan του ΟΛΠ έκαναν λόγο για ένα δύσκο-
λο πρόγραμμα ανάπτυξης, αφού θα πρέπει να εγκριθούν και 
οι μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων των έργων, ωστόσο 
εξέφρασαν την αισιοδοξία και την εκτίμηση ότι τα όποια προβλή-
ματα και αντιδράσεις δήμων θα ξεπεραστούν και σε ένα τρίμηνο 
θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία προκειμένου να αρχίσει η 
υλοποίηση του σχεδίου.
Σημειώνεται ότι στις προτάσεις του, ΟΛΠ που παρουσιάστηκαν 
επισήμως στους αρμόδιους φορείς τη Δευτέρα 22.01.2018, 
προβλέπεται η ανάπτυξη κέντρου logistics, η κατασκευή του-
λάχιστον δύο ξενοδοχειακών συγκροτημάτων, η επέκταση 
επιβατικού λιμένα κρουαζιέρας και η κατασκευή νέου επιβατικού 
σταθμού.
Στόχος του ΟΛΠ είναι το λιμάνι του Πειραιά να αποκτήσει ηγετική 

θέση στην κρουαζιέρα στη Μεσόγειο, με προσέλκυση 580.000 
επιβατών που να έχουν ως λιμάνι εκκίνησης τον Πειραιά και από 
τους οποίους οι 100.000 να προέρχονται από την Κίνα.
Γι αυτό το λόγο η επέκταση στο νότιο τμήμα του λιμανιού με τη 
δημιουργία συνολικά 6 θέσεων πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων 
νέας γενιάς 350 μέτρων, αναμένεται να δημιουργήσει νέα δεδο-
μένα στον κλάδο της κρουαζιέρας.
Αναμένεται επίσης η ανακατασκευή του κτιρίου της Παγόδας σε 
πεντάστερο ξενοδοχείο, η μετατροπή των παλαιών αποθηκών 
σε ξενοδοχεία 4 και 5 αστέρων και η κατασκευή νέας ξενοδοχει-
ακής μονάδας στην περιοχή PortoLeone. Επίσης, προβλέπεται 
η κατασκευή δύο πενταόροφων κτιρίων στάθμευσης αυτο-
κινήτων έκτασης 75.000 τ.μ. το καθένα, και η ανακατασκευή 
της πέτρινης αποθήκης σε μουσείο μετανάστευσης και ιστορικό 
αρχείο. Εξάλλου, ο οργανισμός θα προμηθευθεί οικολογικά λε-
ωφορεία για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των επιβατών 
και του κοινού γύρω από το κεντρικό λιμάνι της ακτοπλοΐας και 
της κρουαζιέρας.

Στην εξοικονόμηση πόρων με μείωση της ενεργειακής δαπά-
νης και στη βελτίωση υποδομών σχολείων στοχεύει η δημο-
τική αρχή των Χανίων με έργα συνολικής δαπάνης 195.000 
ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο εργολαβικής 
σύμβασης που υπογράφηκε σήμερα, προβλέπεται η εκτέλεση 
εργασιών συντήρησης και επισκευής της στέγης συγκεκριμέ-
νων σχολικών μονάδων του δήμου και ταυτόχρονα η βελτίω-
ση της θερμομονωτικής τους επάρκειας.
Οι επεμβάσεις επισκευής και συντήρησης αφορούν τα ακό-

λουθα σχολικά συγκροτήματα: Το 1o Γυμνάσιο Χανίων, το 
1ο Νηπιαγωγείο Σούδας, το 5ο Νηπιαγωγείο Χανίων, το 10ο 
Δημοτικό Σχολείο Χανίων και το παλιό κτίριο του ΕΚΑΒ, που 
βρίσκεται εντός του σχολικού συγκροτήματος επί των οδών 
Κοραή και Ελευθερίου Βενιζέλου.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης των έργων ανέρχεται στους 
εννέα μήνες.
Σε δήλωση του ο δήμαρχος Χανίων, Τάσος Βάμβουκας, επιση-
μαίνει ότι στόχος του έργου είναι η συνολική αναβάθμιση των 

συγκεκριμένων σχολικών συγκροτημάτων με την οριστική 
αντιμετώπιση κυρίως των προβλημάτων και των δυσλει-
τουργιών, που προκαλούνται από τις συχνές εισροές ομβρίων 
υδάτων και υγρασίας. «Παράλληλα επιδιώκουμε την εξοικο-
νόμηση πόρων με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 
κτιρίων από τη θερμομόνωση της στέγης τους, με τελικό στόχο 
να βελτιωθούν ουσιαστικά οι συνθήκες παραμονής των μαθη-
τών μας και του προσωπικού, που στεγάζεται σε αυτά» τονίζει 
χαρακτηριστικά ο κ. Βάμβουκας.

Συνέχεια από τη σελ 13

«Με την ολοκλήρωση του συνολικού έργου θα αναβαθμιστεί 
συνολικά ο οικισμός με την αποκατάσταση του ιστορικού του 
πυρήνα (παλιό χωριό) και την δημιουργία νέων αισθητικών 
προτύπων (αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων, αστικός 
εξοπλισμός) και λειτουργικών (πεζοδρομήσεις) για το σύνολο 
του οικισμού.
Δημιουργούνται έτσι οι προοπτικές για την προσέλκυση των πα-
λαιών ιδιοκτητών αλλά και νέων που θα ενδιαφερθούν για την 
πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης σ ένα χώρο που θα 
διαθέτει όλα τα παραδοσιακά χαρακτηριστικά και την αισθητι-
κή του παλαιού οικισμού, αλλά και τις σύγχρονες υποδομές για 
κατοικία αλλά και επιχειρηματική δραστηριότητα στον τομέα του 
τουρισμού» υποστήριξε η κ. Καλογήρου.
«Η προσπάθεια αυτή μπορεί να λειτουργήσει πιλοτικά και να 
δημιουργήσει ευκαιρίες επιχειρηματικότητας και απασχόλησης 

σε μικρά κυρίως νησιά που διαθέτουν ανάλογα χαρακτηριστι-
κά όπως εγκαταλελειμμένους παλαιούς οικισμούς ή συστάδες 
αγροτικών εγκαταστάσεων σε περιοχές με περιβαλλοντικό 
και τουριστικό ενδιαφέρον, ενώ η σύνδεσή τους με την τοπική 
παραγωγική δραστηριότητα και τα τοπικά προϊόντα μπορεί να 
ενισχύσει τις δυνατότητες πολυλειτουργικής τους αξιοποίησης» 
σημείωσε με τη σειρά της η δήμαρχος του Άι Στράτη.
Στη διάρκεια της εκδήλωσης παραβρέθηκαν και περιέγραψαν το 
πώς βίωσαν οι ίδιες νέες κοπέλες 15 έως 20 ετών τότε, Ειρήνη 
Βλαστού, Καίτη Παπαγεωργίου και Δέσποινα Ξεμαντήλωτου. Οι 
μαρτυρίες τους κρίθηκαν από τους παραβρισκόμενους ειδικούς 
ως ιδιαίτερης αξίας αφού λόγω των συνθηκών της εποχής δεν 
έχουν καταγραφεί μαρτυρίες.
«Ο σεισμός της 20ης Φεβρουαρίου 1968 ήταν και παραμένει ένα 
πρωτόγνωρο φαινόμενο» είπε στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο πρόεδρος του 
Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Εθνικού και 
Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευθύμιος Λέκκας. Και 

συνέχισε: «Ακόμα και σήμερα ανιχνεύουμε τα σεισμολογικά δε-
δομένα εκείνων των ημερών ενώ είναι πρωτόγνωρο το όλο φαι-
νόμενο, αφού ανέτρεψε την πορεία του νησιού. Κυριολεκτικά το 
νέκρωσε και σήμερα καλούμαστε να το επανασυστήσουμε». Ως 
«άκρως θετικά και συνάμα συγκινητικά μαθήματα» χαρακτήρι-
σε την εκδήλωση μιλώντας στο ΑΠΕ ΜΠΕ ο παραβρισκόμενος σε 
αυτήν γγ Πολιτικής Προστασίας Γιάννης Καπάκης. «Ως αποτέλε-
σμα των συνθηκών που επικρατούσαν το 1968 δεν ολοκληρώ-
θηκε η αποκατάσταση των σεισμοπαθών του Άι Στράτη. Πολλοί 
κάτοικοι έφυγαν χωρίς να γυρίσουν ποτέ και αποτελεί σήμερα 
για όλους μας χρέος, τιμή, η αποκατάσταση των συνθηκών 
που επικρατούσαν στο νησί πριν τον σεισμό. Η αποκατάσταση 
της οικονομίας, των παραγωγικών δομών, των συνθηκών της 
ζωής» κατέληξε.

ΕΝΤΟΣ 10 ΕΡΓΑΣΙΜΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΛΙΜΑΝΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΕΡΓΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΞΑΝΑΣΤΗΝΕΤΑΙ ΕΡΕΙΠΩΜΕΝΟ ΧΩΡΙΟ ΣΤΟΝ ΑΪ ΣΤΡΑΤΗ, ΠΕΝΗΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ ΤΟΝ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ 1968
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H σημαντική αύξηση της τουριστικής κίνησης προς τη χώρα μας 
τα τελευταία χρόνια (2013-2017), υπήρξε σωτήρια για τις ξενο-
δοχειακές επιχειρήσεις, που κατέγραψαν αυξημένα έσοδα και 
κέρδη, όπως τονίζεται σε μελέτη της Icap Group για τον κλάδο. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ οι συνολικές αφίξεις αλλοδαπών του-
ριστών εκτιμάται ότι κυμάνθηκαν στο νέο επίπεδο «ρεκόρ» των 
26 εκατ. το 2016, παρουσιάζοντας περαιτέρω αύξηση σε σχέση 
με το 2016. Την ίδια στιγμή, αύξηση στον κύκλο εργασιών τους 
παρουσίασαν και οι τρεις κατηγορίες ξενοδοχείων την περίοδο 
2014-2017 (Πολυτελείας, Α’ και Β’ κατηγορίας).
Οι αλλοδαποί τουρίστες αποτελούν τον κύριο «πελάτη» για τις 
ξενοδοχειακές επιχειρήσεις της χώρας μας, καθώς πάνω από 
το 80% του συνόλου των διανυκτερεύσεων στα διάφορα ξε-
νοδοχειακά καταλύματα πραγματοποιούνται από αλλοδαπούς. 
Σύμφωνα δε με στοιχεία του 2016, σε όλα τα ξενοδοχειακά 
καταλύματα της χώρας πραγματοποιήθηκαν σχεδόν 80 εκατ. 
διανυκτερεύσεις, ενώ η μέση ετήσια πληρότητα όλων των ξενο-
δοχείων της χώρας ανήλθε σε 50,1% έναντι 49,1% το 2015. Τα 
παραπάνω προκύπτουν από την κλαδική μελέτη «Ξενοδοχειακές 
Επιχειρήσεις» που εκπόνησε η Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών 
της ICAP Group ΑΕ, η οποία εστιάζει στις επιχειρήσεις που εκμε-

ταλλεύονται ξενοδοχεία Πολυτελείας, Α’ και Β’ κατηγορίας.
Από το 2004 και μετά, η ξενοδοχειακή υποδομή της χώρας μας 
αναβαθμίστηκε σημαντικά, καθώς μεγάλος αριθμός ξενοδο-
χειακών μονάδων ανά την επικράτεια ανακαινίσθηκε, ενώ νέες 
μονάδες υψηλού επιπέδου υπηρεσιών ξεκίνησαν τη λειτουργία 
τους. Αναφορικά με τον αριθμό των ξενοδοχειακών καταλυμά-
των που λειτουργούν στη χώρα μας, το έτος 2016 λειτούργησαν 
9.730 ξενοδοχειακές μονάδες με περίπου 790 χιλ. κλίνες. Τα ξενο-
δοχεία των δύο αστέρων αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο πο-
σοστό στο σύνολο του ξενοδοχειακού δυναμικού (ποσοστό 42% 
περίπου). Στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου συγκεντρώνεται ο 
μεγαλύτερος αριθμός κλινών (μερίδιο περίπου 25%).
Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο, της ICAP Group, ο 
οποίος επιμελήθηκε της συγκεκριμένης μελέτης, το συνολικό 
μέγεθος της αγοράς (σε αξία) των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων 
(Πολυτελείας, Α’ και Β’ κατηγορίας) παρουσίασε αύξηση 3% το 
2017 σε σχέση με το 2016. Τα έσοδα των ξενοδοχείων Πολυ-
τελείας εμφάνισαν αύξηση της τάξης του 3,5% και των ξενοδο-
χείων Α’ κατηγορίας αύξηση 4% περίπου. Μικρότερη ήταν η 
αύξηση στα ξενοδοχεία Β’ κατηγορίας, η οποία διαμορφώθηκε 
σε ποσοστό της τάξης του 1%. Τα ξενοδοχεία Α΄κατηγορίας εκτι-

μάται ότι κάλυψαν το μεγαλύτερο ποσοστό (44% περίπου) της 
συνολικής αγοράς το 2017.
H υψηλή θέση της Ελλάδας στην παγκόσμια κατάταξη τουριστι-
κών προορισμών και το υψηλό επίπεδο της ξενοδοχειακής υπο-
δομής της χώρας μας, αποτελούν δυνατά σημεία του κλάδου. 
Στα αδύνατα σημεία συγκαταλέγονται η μονομερής «εξάρτηση» 
των ελληνικών τουριστικών επιχειρήσεων από τους μεγάλους 
διεθνείς τουριστικούς οργανισμούς (tour operators) και τα χρό-
νια διαρθρωτικά προβλήματα του ελληνικού τουρισμού (επο-
χικότητα, γεωγραφική συγκέντρωση κλπ.). Η ανάπτυξη νέων 
εναλλακτικών μορφών τουρισμού, η προσέλκυση τουριστών 
από νέες «αναδυόμενες» τουριστικές αγορές, η στοχευμένη δι-
αφημιστική προβολή της χώρας, καθώς και η αναβάθμιση των 
τουριστικών υποδομών συνιστούν ευκαιρίες για τον κλάδο. Από 
την άλλη πλευρά, η κρίση που μαστίζει τον εσωτερικό τουρισμό 
σε συνδυασμό με την οικονομική κατάσταση της χώρας, ο έντο-
νος ανταγωνισμός από γειτονικές μας χώρες και οι πτωχεύσεις 
τουριστικών οργανισμών του εξωτερικού, αποτελούν απειλές 
για τον κλάδο των ξενοδοχειακών επιχειρήσεων.

Εργασίες αποκατάστασης θα γίνουν το επόμενο χρονικό διά-
στημα σε τμήματα της εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας 
- Φλώρινας  που έχουν υποστεί φθορές λόγω του μεγάλου 
κυκλοφοριακού φόρτου που δέχονται εξαιτίας της εξαγωγικής 
δραστηριότητας της περιοχής. Σύμφωνα με το ΑΠΕ ΜΠΕ συγκε-

κριμένα, το έργο το οποίο ενέκρινε σήμερα η οικονομική επιτρο-
πή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 2,5 
εκατομμυρίων ευρώ, προβλέπει, μεταξύ άλλων, παρεμβάσεις 
από τη διασταύρωση του δρόμου με την επαρχιακή οδό, στο 
ύψος του οικισμού του Ριζαρίου Πέλλας μέχρι και το τέλος του 

οικισμού, από τις στροφές έως την είσοδο του νοσοκομείου της 
Έδεσσας και από τον οικισμό του Άγρα έως τη διασταύρωση της 
Κερασιάς (Κύκνοι). Τα έργα εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθούν σε 
ένα εξάμηνο από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης

Αυξημένη σε ποσοστό 2,66% είναι σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΟΑΕΔ η εγγεγραμμένη ανεργία για το μήνα Ιανουάριο του 2018, 
σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2017 και «μεταφράζεται» σε 23.422 
περισσότερους ανέργους. Συγκεκριμένα, τον Ιανουάριο οι εγ-
γεγραμμένοι άνεργοι (που αναζητούν εργασία) είναι 903.303 
έναντι 879.881 που ήταν τον προηγούμενο μήνα. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ –ΜΠΕ ειδικότερα, το 55,23% είναι εγγεγραμμένοι 

στα μητρώα του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο 
των 12 μηνών, ενώ το 44,77% είναι εγγεγραμμένοι για χρονικό 
διάστημα μικρότερο των 12 μηνών. Περισσότερες, σε αυτή την 
κατηγορία, είναι για ακόμα μία φορά οι γυναίκες, σε ποσοστό 
που ξεπερνάει το 60%, ενώ όσον αφορά τα ηλικιακά κριτήρια 
περισσότεροι από 62% είναι μεταξύ 30-54 ετών και σύμφωνα 
με το επίπεδο εκπαίδευσης το 78% περίπου είναι υποχρεωτικής 

ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Τέλος, το 90,51% είναι Έλληνες 
υπήκοοι. Όσον αφορά το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων 
(μη αναζητούντων εργασία), σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία τον 
Ιανουάριο του 2018 ήταν λιγότεροι κατά 0,92% σε σχέση με το 
Δεκέμβριο του 2017, ενώ σχετικά με τους επιδοτούμενους ανέρ-
γους για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα υπήρξε ποσοστιαία 
μεταβολή -12,11% που μεταφράζεται σε 171.131 άτομα.

Η IDE (INTRACOM Defense Electronics) υλοποίησε την παρά-
δοση, με το «κλειδί στο χέρι», ολοκληρωμένου συστήματος 
υποστήριξης επιχειρήσεων ναυτικής αποτροπής (Maritime 
Interdiction Operations - MIO). Το ΑΠΕ- ΜΠΕ σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση, το σύστημα παραδόθηκε στο Ναυτικό 

της Ινδονησίας και βασίζεται στη λύση για ασφάλεια-επιτή-
ρηση iDEFENDER της IDE. Με το σύστημα της IDE, ο Δυτικός 
Στόλος του Ναυτικού της Ινδονησίας απέκτησε δυνατότητα 
αναγνώρισης / επιτήρησης, διοίκησης και ελέγχου καθώς και 
ψηφιακής ενδοεπικοινωνίας για την ανταλλαγή επιχειρησια-

κών πληροφοριών σε πραγματικό χρόνο, μεταξύ του κέντρου 
επιχειρήσεων και του χερσαίου κέντρου διοίκησης, με στόχο 
τη διασφάλιση της νομιμότητας στην περιοχή των θαλασσίων 
συνόρων Ινδονησίας-Σιγκαπούρης.

ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΛΑΔΙΚΗ 
ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ICAP

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - ΕΔΕΣΣΑΣ - ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΟΑΕΔ: ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΤΑ 2,66% ΟΙ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΙΝΔΟΝΗΣΙΑΣ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η INTRACOM DEFENSE ELECTRONICS
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Αυξημένα πρόστιμα, που ανάλογα με το είδος και το μέγεθος 
της επιχείρησης, φθάνουν έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 
4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών, προβλέπει, σε 
περίπτωση παράβασης, ο νέος Ευρωπαϊκός Kανονισμός για 
την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ – ΜΠΕ το αντικείμενο του γενικού κανονισμού, το 
κόστος μη συμμόρφωσης, ποιους αφορά, ποιες υποχρεώσεις 
ανακύπτουν, καθώς επίσης και τα προβλήματα που πρέπει να 
αντιμετωπιστούν, είναι τα βασικά θέματα, τα οποία πρόκειται 
να συζητηθούν στην ανοικτή Εσπερίδα, που διοργανώνει το 
Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, στο πλαίσιο 
της ενημέρωσης των επιχειρήσεων - μελών, του την Τετάρτη 
21 Φεβρουαρίου 2018, στις 17:30, στο Μέγαρο του Εμπορικού 
κα Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά.
Υπενθυμίζεται από το επιμελητήριο ότι ο Ευρωπαϊκός Kα-
νονισμός 2016/679 (General Data Protection Regulation, 
GDPR) ψηφίστηκε στις 27.04.2016 και τίθεται σε υποχρεωτική 
εφαρμογή για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
στις 25.05.2018, διαμορφώνοντας ένα ενιαίο νομικό πλαίσιο, 
χωρίς την ανάγκη ψήφισης εθνικής νομοθεσίας και καταρ-
γώντας την υφιστάμενη νομοθεσία. Αφορά όλες τις ιδιωτικές 
και δημόσιες επιχειρήσεις, καθώς και τις κρατικές αρχές, που 
με οποιονδήποτε τρόπο συγκεντρώνουν, επεξεργάζονται και 
εν γένει διαχειρίζονται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
πελατών, σχετιζόμενων με τους πελάτες τους, εργαζομένων, 
συνεργατών ή άλλων φυσικών προσώπων. Ως εκ τούτου, 
υπόκεινται στην τήρησή του όλες οι επιχειρήσεις, εντός και 
εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τα δεδομένα αφορούν 
Ευρωπαίους πολίτες.
Η διαμόρφωση ενός ενιαίου νομικού πλαισίου για την επεξερ-
γασία προσωπικών δεδομένων στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης, θέτει μια σειρά περιορισμών και νέων υποχρεώ-
σεων στις επιχειρήσεις σχετικά με:
1. Την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον 
κύκλο ζωής τους, από τη συλλογή έως και την καταστροφή 
τους,
2. Τη δυνατότητα μεταφοράς τους σε άλλες χώρες,
3. την προστασία των δικαιωμάτων των φυσικών προσώπων,
4. Την ασφάλεια (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα, διαθεσιμό-
τητα) των προσωπικών δεδομένων και
5. Τις ενέργειες γνωστοποίησης, που οφείλει να κάνει η επιχεί-
ρηση σε περίπτωση παραβίασης.
Οι επιχειρήσεις και οργανισμοί που υπόκεινται στην τήρηση 
του κανονισμού θα πρέπει:
1.Να τηρούν τις βασικές αρχές προστασίας των προσωπικών 

δεδομένων, δηλαδή να τα συλλέγουν για συγκεκριμένο νόμι-
μο σκοπό και μόνο όσα εξ’ αυτών είναι απαραίτητα,
2. Να μην τα υποβάλουν σε περαιτέρω επεξεργασία κατά τρό-
πο ασύμβατο με το σκοπό, να τα επικαιροποιούν,
3. Να τα αποθηκεύουν για το μικρότερο δυνατό χρονικό διά-
στημα που απαιτείται, να λαμβάνουν - κατά περίπτωση - την 
ελεύθερη και σαφή συγκατάθεση των φυσικών προσώπων,
4. Να τα μεταφέρουν σε χώρες εκτός Ε.Ε. μόνον υπό συγκε-
κριμένες προϋποθέσεις, να δίνουν πρόσβαση στα προσωπικά 
δεδομένα σε συνεργάτες τους μόνον υπό συγκεκριμένες συν-
θήκες και εφόσον αυτοί αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους 
με το νέο κανονισμό,
5. Να αναπτύξουν ηλεκτρονικά εργαλεία για την έγκαιρη και 
δωρεάν ανταπόκριση σε αιτήματα για: Ανάκληση της συγκα-
τάθεσης, πρόσβαση στα δεδομένα, διόρθωση των δεδομέ-
νων, διαγραφή των δεδομένων, περιορισμό της επεξεργασίας, 
παράδοση των δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή, μεταφορά 
των δεδομένων σε άλλο φορέα.
6. Να γνωστοποιούν κατάλληλα και εγκαίρως στα φυσικά 
πρόσωπα τα δικαιώματά τους να εξασφαλίζουν την ασφάλεια 
των προσωπικών δεδομένων σε όλο τον κύκλο ζωής τους,
7. Να τηρούν σε αρχείο και να γνωστοποιούν κάθε παραβίαση 
των δεδομένων εντός 72 ωρών στην Αρχή Προστασίας Δεδο-
μένων Προσωπικού Χαρακτήρα και στα φυσικά πρόσωπα με 
απευθείας ενημέρωση ή δημόσια ανακοίνωση,
8. Να αποδεικνύουν ότι τηρούν όλες τις απαιτήσεις του Κανο-
νισμού.
Στο πλαίσιο του νέου κανονισμού, μεταξύ των προβλημάτων, 
που πρέπει να αντιμετωπίσουν οι επιχειρήσεις, είναι: ακριβή 
γνώση για το ποια δεδομένα συλλέγουν και επεξεργάζονται 
σε κάθε φάση των δραστηριοτήτων τους, ακριβή καθορισμό 
και διαχωρισμό των επιχειρησιακών αναγκών, συστηματικό 
έλεγχο για την κάλυψη των απαιτήσεων του κανονισμού σε 
κάθε στάδιο επεξεργασίας των δεδομένων, αξιολόγηση των 
κινδύνων που ενδέχεται να οδηγήσουν σε παραβίαση των 
προσωπικών δεδομένων, με αποτέλεσμα βαρύτατες οικο-
νομικές κυρώσεις και επιπτώσεις στην εταιρική φήμη, λήψη 
αποτελεσματικών ψηφιακών μέτρων για τον περιορισμό του 
κινδύνου παραβιάσεων του κανονισμού κ.α.
Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, αναφέρει: «Ο νέος 
κανονισμός αυξάνει σημαντικά τις υποχρεώσεις των επιχειρή-
σεων και το βασικό συμπέρασμα είναι πως, η συγκατάθεση 
θεωρείται απαραίτητη και ζωτικής σημασίας για το νέο κανο-
νισμό προστασίας δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευελ-
πιστούμε ότι, τους επόμενους τρεις μήνες, μέχρι την εφαρμογή 

του κανονισμού, θα μπορέσουμε να συμμορφωθούμε με τις 
απαιτήσεις του, αξιοποιώντας τις κατάλληλες λύσεις».
Τα δικαιώματα των καταναλωτών σύμφωνα με τον κανονισμό
Σε ανακοίνωσή της η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών 
Ελλάδας υπογραμμίζει ότι με το νέο Κανονισμό, ενισχύεται το 
πλέγμα προστασίας των προσωπικών δεδομένων, κατοχυρώ-
νονται επαρκέστερα τα δικαιώματα του ατόμου του οποίου τα 
δεδομένα υπόκεινται σε επεξεργασία, καθώς επίσης εξασφαλί-
ζεται η δυνατότητα αποτελεσματικότερου ελέγχου επί αυτών. 
Μεταξύ άλλων, ο Κανονισμός προβλέπει τα εξής δικαιώματα 
του υποκειμένου των προσωπικών δεδομένων:
• Ενημέρωση με σαφήνεια και διαφάνεια από τον υπεύθυνο 
επεξεργασίας (ταυτότητα και στοιχεία υπεύθυνου επεξεργασί-
ας, είδος δεδομένων, σκοπός επεξεργασίας, πιθανοί αποδέκτες 
των δεδομένων κ.λπ.).
• Δυνατότητα πρόσβασης στα προσωπικά του δεδομένα, όταν 
αυτά υφίστανται επεξεργασία.
• Δυνατότητα απαίτησης διόρθωσης ή συμπλήρωσης ελλιπών 
δεδομένων, από τον υπεύθυνο επεξεργασίας.
• Αίτημα διαγραφής (λήθη) των προσωπικών του δεδομένων 
υπό προϋποθέσεις (ανάκληση συγκατάθεσης, παράνομη από-
κτηση, απουσία επιτακτικών και νόμιμων λόγων επεξεργασίας 
κ.λπ.).
• Δυνατότητα εναντίωσης στην επεξεργασία προσωπικών 
δεδομένων, εάν ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν καταδείξει επι-
τακτικούς λόγους για την επεξεργασία αυτή.
Επιπροσθέτως, ο υπεύθυνος επεξεργασίας προσωπικών δεδο-
μένων υποχρεούται:
• Να λαμβάνει τη συγκατάθεση του υποκειμένου των προσω-
πικών δεδομένων, όπου αυτή απαιτείται και να είναι σε θέση 
να αποδεικνύει τη συγκατάθεση αυτή αν του ζητηθεί.
• Να μην προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, 
ανηλίκων κάτω των 16 ετών, χωρίς προηγούμενη συγκα-
τάθεση του γονέα. Ο υπεύθυνος επεξεργασίας, θα πρέπει να 
επαληθεύει τη συγκατάθεση αυτή, με κάθε μέσο που του προ-
σφέρει η διαθέσιμη τεχνολογία. Τα κράτη μέλη μπορούν να 
θεσπίζουν μικρότερο ηλικιακό όριο, σε καμία περίπτωση όμως 
το όριο δε θα πρέπει να είναι μικρότερο από τα 13 έτη.
• Nα μην επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα 
που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνική καταγωγή, τα πολι-
τικά φρονήματα, τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, 
τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση, δεδομένα που 
αφορούν την υγεία, τη σεξουαλική ζωή ή τον γενετήσιο προ-
σανατολισμό.

ΠΡΟΣΤΙΜΑ, ΠΟΥ ΦΘΑΝΟΥΝ ΕΩΣ ΤΑ 20 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ Η ΤΟ 4% ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΕΤΗΣΙΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ Ο ΝΕΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ KΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
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Τη βράβευση τριών ελληνικών υποψηφιοτήτων, που υποβλή-
θηκαν από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ), στα WITSA Global ICT Excellence 
Awards 2018, ανακοίνωσε ο Σύνδεσμος. H τελετή βράβευ-
σης πραγματοποιήθηκε, στο πλαίσιο του World Congress 
on Information Technology 2018, στην Ινδία. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ΜΠΕ με αφορμή τη βράβευση, ο πρόεδρος του ΔΣ 
του ΣΕΠΕ Τάσος Τζήκας, τόνισε: «Για ακόμη μία φορά, τρεις 
ελληνικές υποψηφιότητες διακρίνονται στα WITSA Global ICT 
Excellence Awards. Οι ελληνικές εταιρείες διαπρέπουν ανελ-
λιπώς κάθε χρόνο στα παγκόσμια βραβεία τεχνολογίας και 
καινοτομίας από το 2006 που συμμετέχουν με το ΣΕΠΕ. Παρά 
την κρίση και τις πλέον αντίξοες συνθήκες της τελευταίας οκτα-
ετίας, ο κλάδος της ψηφιακής τεχνολογίας έμεινε ζωντανός, 
υγιής, υπερασπιζόμενος την ισχυρή αναπτυξιακή προοπτική 
που πρεσβεύει για την ελληνική οικονομία. Γεγονός που επι-
βεβαιώνει ότι η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες να τεθεί σε τροχιά 
ανάπτυξης και να διαπρέψει σε παγκόσμιο επίπεδο, αξιοποιώ-
ντας το υψηλού επιπέδου επιστημονικό δυναμικό που διαθέτει 
και τοποθετώντας τον κλάδο της ψηφιακής τεχνολογίας ως 
βασικό πυλώνα για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της 
ελληνικής οικονομίας. Συγχαρητήρια και στις τρεις εταιρείες 
που διακρίθηκαν και οι οποίες ανέδειξαν τη δημιουργική Ελλά-
δα που μπορεί και επιτυγχάνει να δημιουργεί νέες καινοτόμες 
υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και να εξελίσσει και να 
βελτιώνει τι παρεχόμενες υπηρεσίες στους Έλληνες πολίτες».
Από την πλευρά του, o Γενικός Διευθυντής του ΣΕΠΕ και Αντι-
πρόεδρος για την Ευρώπη του WITSA Γιάννης Σύρρος, σημεί-
ωσε: «Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος, αλλά και περήφανος, κα-
θώς οι διακρίσεις των υποψηφιοτήτων που υποβάλλει ο ΣΕΠΕ 
στα WITSA Global ICT Excellence Awards, φτάνουν πλέον τα 
19 βραβεία στα 12 χρόνια που συμμετέχουμε». Παράλληλα, 
συμπλήρωσε πως, τα τελευταία χρόνια, ο κλάδος Ψηφιακής 
Τεχνολογίας εξάγει τεχνογνωσία και συμβάλλει στην ελληνική 
οικονομία καθοριστικά, συνεισφέροντας, παρά τις αντίξοες 
συνθήκες της κρίσης, το 8% του ΑΕΠ της χώρας. «Οι διακρί-
σεις αυτές κάθε χρόνο αναδεικνύουν την ανάγκη ενίσχυσης 
των ψηφιακών δεξιοτήτων στη χώρα μας–βασικός άξονας 
δράσης και του ΣΕΠΕ–και, ταυτόχρονα, ενθαρρύνουν την 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των πλεονεκτημάτων που 
προσφέρει η τεχνολογία σε όλους τους παραγωγικούς τομείς 

και κλάδους της ελληνικής οικονομίας. Γεγονός που επιβεβαι-
ώνει την επιτακτική ανάγκη η ψηφιακή τεχνολογία να αποτε-
λέσει βασικό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία» 
υπογράμμισε ο κ. Σύρρος.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, νικήτρια στην κα-
τηγορία «Digital Opportunity Award» αναδείχθηκε η υποψη-
φιότητα της «Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ» για το έργο Rural 
Broadband, το οποίο αφορά στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου 
και υψηλών ταχυτήτων ευρυζωνικού δικτύου στις «Λευκές» 
αγροτικές περιοχές της Ελληνικής επικράτειας-ορεινές, νησιω-
τικές και μειονεκτικές περιοχές που αποτελούνται από απομα-
κρυσμένα οικιστικά διαμερίσματα, στις οποίες δεν παρέχεται 
ευρυζωνική πρόσβαση και δεν υπήρχαν σχέδια για μελλοντι-
κές ιδιωτικές επενδύσεις αντίστοιχων υποδομών.
Εκ μέρους της εταιρείας, ο διευθύνων σύμβουλος Γιάννης 
Δερμιτζάκης, σημείωσε: «Η βράβευση της ΚτΠ ΑΕ από έναν 
Οργανισμό με παγκόσμιο κύρος, όπως ο WITSA, είναι εξαι-
ρετικά σημαντική και τιμητική για τα στελέχη μας και το έργο 
που γίνεται στην Ελλάδα. Με το Rural Broadband, η Ελλάδα 
πραγματοποίησε ένα άλμα προς τα δίκτυα νέας γενιάς, προ-
σφέροντας και στους πολίτες απομακρυσμένων περιοχών ίσες 
ευκαιρίες πρόσβασης. Στην ΚτΠ ΑΕ, είμαστε υπερήφανοι που 
αφοσιωθήκαμε και εργαστήκαμε συστηματικά, προκειμένου 
να φέρουμε εις πέρας ένα εξαιρετικά πολύπλοκο, αλλά τόσο 
σημαντικό έργο για τη χώρα. Συνεχίζουμε, κοιτώντας μπρο-
στά. Με το βλέμμα μας στην Ψηφιακή Ελλάδα».
Παράλληλα, ως Merit Winner στην κατηγορία «Private Sector 
ICT Excellence Award» διακρίθηκε η BYTE COMPUTER για την 
υλοποίηση της πλατφόρμας DGSign, η οποία παρέχει τη δυ-
νατότητα έκδοσης ψηφιακού πιστοποιητικού εξ αποστάσεως, 
αξιοποιώντας την τεχνολογία και συμβάλλοντας, με αυτόν τον 
τρόπο, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ευελιξία και 
ταχύτητα των διαδικασιών στις συναλλαγές μεταξύ εταιρειών, 
καθώς και οργανισμών του δημόσιου τομέα.
Ο πρόεδρος & διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Σπύρος 
Βυζάντιος, δήλωσε σχετικά: «Η βράβευση της Byte ως Merit 
Winner του WITSA 2018 Private Sector Excellence Award 
για το DGSign Platform αποτελεί πολύτιμη αναγνώριση της 
δουλειάς που κάνουμε εδώ και 35 χρόνια για την ψηφιακή με-
ταμόρφωση της Ελλάδας. Παράλληλα, αποτελεί επιστέγασμα 
της εμπιστοσύνης των πελατών μας που επιλέγουν σταθερά τη 

Byte, δίνοντάς μας έμπνευση και δύναμη να συνεχίσουμε να 
προσφέρουμε καινοτόμα προϊόντα και πρωτοπόρες υπηρεσί-
ες, υποστηρίζοντας το ψηφιακό τους παρόν και μέλλον».
Επιπλέον, στην κατηγορία Emerging Digital Solutions Award 
ως Merit Winner διακρίθηκε η SENSEONE με κριτήριο τις εξαι-
ρετικές επιδόσεις της SenseOne IoT Platform στις θεματικές 
αγορές των ψηφιακών λύσεων Internet of Things (IoT) για 
«Smart Buildings» και «Smart Cities».
Ο Γιάννης Θεοδωρόπουλος, CEO της SenseOne και Executive 
Vice President του SingularLogic Group, σημείωσε, σχολιάζο-
ντας τη διάκριση της εταιρείας: «Είμαστε ιδιαίτερα περήφανοι 
γι’ αυτήν τη διάκριση, λόγω του παγκόσμιου κύρους και του 
θεσμικού χαρακτήρα των βραβείων WITSA. Η SenseOne, 
μέλος του ομίλου SingularLogic, κέρδισε την αναγνώριση 
της παγκόσμιας αγοράς ψηφιακών τεχνολογιών, λόγω των 
πρωτοποριακών έργων Internet of Things που έχει υλοποιή-
σει κατά την τελευταία τριετία με εφόδια το ταλέντο μίας εξαι-
ρετικής ομάδας Ελλήνων επαγγελματιών της Πληροφορικής, 
την εξωστρέφεια και την ικανότητα ανάπτυξης συνεργασιών 
διεθνούς εμβέλειας. Για την επιτυχία αυτή, θέλουμε να ευχα-
ριστήσουμε πάνω από όλα τους πελάτες μας οι οποίοι μας 
έδωσαν τη δυνατότητα να τοποθετήσουμε πρωτοποριακές 
λύσεις Internet of Things σε ορισμένες από τις μεγαλύτερες 
επιχειρήσεις στην Ελλάδα».
Την αποστολή του ΣΕΠΕ στο World Congress on Information 
Technology 2018 στην Ινδία υποστήριξε το Enterprise Greece.
Ο Παγκόσμιος Σύνδεσμος Πληροφορικής και Υπηρεσι-
ών-WITSA αποτελεί κοινοπραξία 80 συνδέσμων πληροφο-
ρικής απ’ όλο τον κόσμο, που σήμερα αντιπροσωπεύουν πε-
ρισσότερο από το 90% της παγκόσμιας αγοράς τεχνολογίας. Ο 
ΣΕΠΕ στηρίζει ενεργά τα WITSA Global ICT Excellence Awards, 
τα οποία απονέμονται, με στόχο την ανάδειξη των επιχειρήσε-
ων που διαπρέπουν στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών, σε παγκόσμιο επίπεδο. Από το 2006, από 
τις υποψηφιότητες που έχει υποβάλει ο ΣΕΠΕ, έχουν διακριθεί 
η Forthnet, το Χαμόγελο του Παιδιού, η Intralot, η Vodafone, 
η Cisco Hellas, το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και 
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, η Τράπεζα Πειραιώς, η Γενική 
Γραμματεία Ισότητας των Φύλων, η ΣΥΜΕΤΑΛ, η cosmoONE, 
η Printec, ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, η TMS TANKERS και 
η SoftOne Technologies.

Την τεχνολογία IBM Security χρησιμοποιεί η υπηρεσία Incident 
Response Integration της Ernst & Young (ΕΥ), για να βοηθήσει 
τις επιχειρήσεις να βελτιώσουν την παρακολούθηση και την 
αντιμετώπιση κυβερνοεπιθέσεων.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το Incident Response 
Process Integration Service της ΕΥ, με την υποστήριξη του 
IBM Resilient Incident Response Platform, προσφέρει εξατο-

μικευμένες λύσεις, που απλοποιούν και αυτοματοποιούν τις 
διαδικασίες ανταπόκρισης των επιχειρήσεων σε ενδεχόμενο 
περιστατικό κυβερνοασφάλειας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ 
το Incident Response Process Integration Service της ΕΥ βοη-
θά τους πελάτες να αυτοματοποιήσουν την ανταπόκρισή τους 
σε κυβερνοεπιθέσεις και να παρακολουθήσουν τις σχετικές 
διαδικασίες και ροές εργασίας. Στο πλαίσιο της υπηρεσίας 

αυτής, η ΕΥ διεξάγει, επίσης, προσομοιώσεις για να δοκιμάσει 
την εφαρμογή της διαδικασίας αντιμετώπισης και να εντοπίσει 
σημεία που χρήζουν βελτίωσης. Η υπηρεσία της ΕΥ ενσωμα-
τώνει μία σειρά από επιμέρους δυνατότητες ασφάλειας στον 
κυβερνοχώρο, που βοηθούν τις επιχειρήσεις να διαχειρίζονται 
αποτελεσματικότερα την προσέγγιση που έχουν στις κυβερνο-
επιθέσεις.

ΤΡΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΒΡΑΒΕΥΘΗΚΑΝ ΣΤΑ WITSA GLOBAL ICT EXCELLENCE AWARDS 2018
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ΑΠΟ ΤΗΝ ERNST & YOUNG
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Αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τις εισφορές που θα πλη-
ρώσουν χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες και αγρότες, 
δίνει ο ΕΦΚΑ θέλοντας να απαντήσει σε δημοσιεύματα 
που έκαναν λόγο για διπλασιασμό των εισφορών σε 1,4 
εκατ. αυτοαπασχολούμενους.
Σύμφωνα με τον Ενιαίο Φορέα:
Τα ειδοποιητήρια που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ για την κύρια 
ασφάλιση και την υγειονομική περίθαλψη, με τη νέα 
βάση υπολογισμού των εισφορών των μη μισθωτών για 
το 2018 (δηλαδή στο 85% του αθροίσματος του καθα-
ρού φορολογητέου εισοδήματος του 2016 με βάση τις 
φορολογικές δηλώσεις του 2017, συν τις καταβληθείσες 
εισφορές του 2016), τους αφήνουν έκθετους.
Από την κατανομή των ειδοποιητηρίων για τις εισφορές 
του ΕΦΚΑ τον Ιανουάριο του 2018 και τον αντίστοιχο 
μήνα του 2017, προκύπτουν τα εξής:
• Το 2016, το ποσοστό των μη μισθωτών που πλήρωσε 
εισφορές έως 200€ μηνιαίως ήταν 27%. Το 2017, με την 
κατάργηση των ασφαλιστικών κλάσεων, το ποσοστό 
των μη μισθωτών που πλήρωσε εισφορές έως 200€ 
μηνιαίως ανήλθε σε 86,8% (περίπου 1,2 εκατομμύρια 
ασφαλισμένοι). Το 2018, το ποσοστό των μη μισθωτών 
που καλείται να καταβάλλει εισφορές έως 200€ μηνι-
αίως ανέρχεται σε 87,7% (περίπου 1,23 εκατομμύρια 
ασφαλισμένοι).
• Η αλλαγή του τρόπου υπολογισμού των εισφορών 
δεν προκάλεσε καμία γενικευμένη τάση απόκρυψης ει-
σοδημάτων, καθώς η διαστρωμάτωση των εισοδημά-
των παρέμεινε για τη συντριπτική πλειονότητα των μη 
μισθωτών στα επίπεδα που ήταν πριν από τη ψήφιση και 
εφαρμογή του Ν. 4387/2016. Έτσι, το 75% του συνο-
λικού αριθμού των αυτοαπασχολούμενων θα συνεχίσει 
να καταβάλλει την κατώτατη εισφορά που αντιστοιχεί 
στον κλάδο του.
• Αναλυτικά, το 81% των ελεύθερων επαγγελματιών 
του πρώην ΟΑΕΕ, έναντι 80% το 2017, θα καταβάλλει 
την κατώτατη εισφορά των 158 ευρώ.
Το 82,6% των αγροτών θα καταβάλλει την κατώτατη 
εισφορά των 95 ευρώ, έναντι 89% το 2017, εξ’αιτίας 
του γεγονότος ότι στις φορολογικές δηλώσεις του 2017 
συμπεριελήφθησαν εισοδήματα από επιδοτήσεις.
Την κατώτατη εισφορά των 158 ευρώ για τον ΕΦΚΑ θα 
καταβάλλουν επίσης το 71% των ασφαλισμένων του 
πρώην ΕΤΑΑ- ΤΑΝ έναντι 69,4% το 2017, το 68,7% των 
ασφαλισμένων του πρώην ΕΤΑΑ- ΤΣΜΕΔΕ έναντι 64,2% 
το 2017 και το 49% των ασφαλισμένων του πρώην 

ΕΦΚΑ: ΠΟΣΑ ΘΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΓΙΑ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΟΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ 
- ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ
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ΕΤΑΑ- ΤΣΑΥ έναντι 45,8% το 2017.
• Ο αριθμός των μη μισθωτών, υπόχρεων για την κατα-
βολή ασφαλιστικών εισφορών, αυξήθηκε στο διάστημα 
Ιανουαρίου 2017- Ιανουαρίου 2018 κατά 23.588 άτομα 
(1.407.911 από 1.384.323). Ειδικότερα, οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες (πρώην ΟΑΕΕ) που είναι υπόχρεοι κατα-
βολής εισφορών αυξήθηκαν κατά 14.477 άτομα.
• Η μέση μηνιαία εισφορά των μη μισθωτών για τον 
ΕΦΚΑ μειώνεται κατά 5,6% τον Ιανουάριο του 2018, 
σε σχέση με την αντίστοιχη μέση μηνιαία εισφορά τον 
Ιανουάριο του 2017. Μόνο η μέση μηναία εισφορά των 
αγροτών αυξάνεται κατά 6,6%, λόγω της αύξησης του 
ποσοστού της εισφοράς στον κλάδο της σύνταξης από 
14% το 2017 σε 16% το 2018 (η κατώτατη μηνιαία ει-
σφορά των αγροτών αυξάνεται από τα 87 στα 95 ευρώ).
Και η ανακοίνωση του ΕΦΚΑ καταλήγει: «Συμπερασμα-
τικά, οι μη μισθωτοί καταβάλλουν πλέον χαμηλότερες 
και δικαιότερες εισφορές με βάση το εισόδημα και όχι επί 
πλασματικών και αυτόματα αυξανόμενων, ανά τριετία, 
ασφαλιστικών κλάσεων, που ήταν η αιτία για την αδυ-
ναμία πληρωμών, την αύξηση χρεών και την απώλεια 
κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων.
Αυτή η πραγματικότητα δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. 
Ούτε από τα γνωστά κέντρα παραπληροφόρησης ούτε 
από όσους συστηματικά επιχειρούν, εντός και εκτός 
Βουλής, να υποσκάψουν το δημόσιο σύστημα κοινωνι-
κής ασφάλισης».

Συνέχεια στη σελ 20

Σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον υπέρογκων φόρων και 
εισφορών υπάρχουν φορολογούμενου που φέτος γλι-
τώνουν το τέλος επιτηδεύματος. Όμως την υποχρέωση 
καταβολής του από 400 - 650 ευρώ έχουν εργαζόμε-
νοι με «μπλοκάκια», μικρομεσαίοι επιτηδευματίες και 
ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν ατομικά τις δρα-
στηριότητές τους. 
Οι φορολογούμενοι που ασκούν ατομικά επιχειρημα-
τικές δραστηριότητες - εμπορικές επιχειρήσεις, επιχει-
ρήσεις παροχής υπηρεσιών ή ελευθέρια επαγγέλματα 
- θα πληρώσουν και για τη χρήση του 2017 το ετήσιο 
τέλος επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται σε 650 ευρώ 
και σε επιπλέον 600 ευρώ, για κάθε υποκατάστημα. 
Ειδικά για τους εργαζόμενους με «μπλοκάκια», δηλα-
δή τα φυσικά πρόσωπα που το εισόδημά τους προέρ-
χεται από ατομική επιχείρηση παροχής υπηρεσιών ή 
ελευθέριο επάγγελμα και έχουν έγγραφη σύμβαση με 
μέχρι 3 φυσικά ή και νομικά πρόσωπα, ή το 75% των 
ακαθάριστων εσόδων τους προέρχεται από 1 φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο, τα ποσά του τέλους επιτηδεύματος, 
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ανέρχονται σε:
• 400 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε 
τουριστικό τόπο ή σε πόλεις-χωριά με πληθυσμό έως 
200.000 κατοίκους.
• 500 ευρώ ετησίως, εφόσον η έδρα βρίσκεται σε πόλη 
με πληθυσμό πάνω από 200.000 κατοίκους.
Ποιοι δεν θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος
Εξαιρούνται από την επιβολή του τέλους επιτηδεύ-
ματος τα πρόσωπα που ασκούν ατομική εμπορική 
επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και παρουσιάζουν 
αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 80%.
Σε περίπτωση διακοπής της δραστηριότητας μέσα στη 
χρήση, το τέλος επιτηδεύματος περιορίζεται ανάλογα 
με τους μήνες λειτουργίας της επιχείρησης ή της άσκη-
σης του επαγγέλματος. Χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των 15 ημερών λογίζεται ως μήνας.
Εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέ-
λους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, 
οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελμα-
τίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με 
πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 
3.100 κατοίκους. 
Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις 
και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφό-
σον δεν έχουν παρέλθει 5 έτη από την πρώτη έναρξη 
εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχει-
ρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται 
3 έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος 
συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας.

Τέσσερις μήνες καταιγιστικών εξελίξεων και σκληρών 
διαπραγματεύσεων χωρίζουν την ελληνική κυβέρνηση 
από την επίτευξη πλήρους συμφωνίας με τους δανειστές 
επί όλων των ανοικτών θεμάτων. Από αύριο Πέμπτη, 
που καταφθάνουν στην Αθήνα τα τεχνικά κλιμάκια των 
θεσμών, μέχρι το Eurogroup της 21ης Ιουνίου στο Λου-
ξεμβούργο, που είναι και η τελική ημερομηνία-ορόση-
μο, θα πρέπει να έχουν κλειδώσει όλα τα ανοικτά θέμα-
τα: από την ολοκλήρωση της 3ης αξιολόγησης, η οποία 
πήγε τουλάχιστον έναν μήνα πίσω μετά τις εξελίξεις στο 
Eurogroup της Δευτέρας, μέχρι το θέμα του χρέους αλλά 
και της «επόμενης ημέρας» για την ελληνική οικονομία, 
όπως έχει καθιερωθεί να λέγεται η περίοδος μετά τις 20 
Αυγούστου. 
Τα τεχνικά κλιμάκια θα αναλάβουν από αύριο δουλειά 

ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΜΕ «ΑΣΦΥΚΤΙΚΕΣ» 
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Συνέχεια στη σελ 21

Η κυριαρχία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης στις 
προσλήψεις, η ανάσχεση του ρυθμού αποκλιμάκωσης της 
ανεργίας αλλά και ο εγκλωβισμός σχεδόν του 50% των ανέρ-
γων εκτός αγοράς για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 12 
μηνών, χαρακτηρίζουν την ελληνική αγορά εργασίας, όπως 
φαίνεται και από τα τελευταία στοιχεία του ΟΑΕΔ και του 
πληροφοριακού συστήματος Εργάνη. Είναι ενδεικτικό ότι οι 
εγγεγραμμένοι στον Οργανισμό άνεργοι αυξήθηκαν μέσα σε 
ένα μήνα, από τον Δεκέμβριο του 2017 έως τον Ιανουάριο 
του 2018, κατά 21.663 άτομα και έφθασαν σωρευτικά, αυτοί 
που αναζητούν αλλά και οι υπόλοιποι που κατά δήλωσή τους 
δεν αναζητούν εργασία, σε 1.092.325 άτομα. Μάλιστα, από 
αυτούς, σχεδόν οι μισοί ανήκουν στην κατηγορία των μακρο-
χρόνια ανέργων, δηλαδή δεν μπορούν να βρουν δουλειά για 
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.
Αλλά και στις προσλήψεις, που σύμφωνα με τα στοιχεία του 
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προκειμένου να προετοιμάσουν τον πρώτο γύρο δια-
βουλεύσεων ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και 
τους επικεφαλής των θεσμών. Η πρώτη συνάντηση 
του Ευκλείδη Τσακαλώτου και των υπόλοιπων μελών 
της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας με τους «τέσ-
σερις» είναι προγραμματισμένη για τη Δευτέρα 26 Φε-
βρουαρίου. Με τους θεσμούς στην Αθήνα, η κυβέρνηση 
θα έχει μία μόνο «ευκαιρία» να αποδείξει ότι το σύστημα 
των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών λειτουργεί βάσει 
των όσων έχουν συμφωνηθεί με τους θεσμούς.
Η επόμενη Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου είναι η επίσημη 
«πρεμιέρα» για τους υποχρεωτικούς ηλεκτρονικούς 
πλειστηριασμούς εφόσον οι επισπεύδουσες είναι οι 
τράπεζες (σ.σ. δεύτερη ημερομηνία-ορόσημο για τους 
πλειστηριασμούς είναι η 1η Μαΐου, ημερομηνία καθολι-
κής ηλεκτρονικής διενέργειας των πλειστηριασμών και 
με επισπεύδοντα το Δημόσιο ή τα ασφαλιστικά ταμεία). 
Κανονικά ο νόμος ορίζει ως ημερομηνία υποχρεωτικής 
διενέργειας των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών τη ση-
μερινή (21 Φεβρουαρίου). Ωστόσο, με νομική ερμηνεία 
που έγινε από τους συμβολαιογράφους, ορίστηκε ότι 
η σημερινή ημέρα είναι τελικώς η τελευταία κατά την 
οποία μπορούν να διενεργηθούν οι πλειστηριασμοί στα 
Ειρηνοδικεία.
Σε κάθε περίπτωση, η κυβέρνηση πρέπει στις 28 Φε-
βρουαρίου να επιδείξει έργο στους δανειστές όσον 
αφορά το κρίσιμο θέμα των πλειστηριασμών, που ήταν 
άλλωστε αυτό που μπλόκαρε επί της ουσίας τη δόση των 
5,7 δισ. ευρώ στο Eurogroup της Δευτέρας. Πάντως, 
το ποιο ακριβώς είναι το έργο που θέλουν να δουν οι 
θεσμοί όσον αφορά το θέμα των πλειστηριασμών πα-
ραμένει γκρίζα ζώνη για την ελληνική κυβέρνηση. Κυ-
βερνητικά στελέχη υποστηρίζουν μιλώντας στη «Ν» ότι 
δεν υπάρχει συγκεκριμένος ποσοτικός στόχος ο οποίος 
θα πρέπει να επιτευχθεί. Μένει λοιπόν να φανεί στην 
πράξη αν η διενέργεια των περίπου 360 ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών που έχουν προγραμματιστεί μέχρι τις 
28 Φεβρουαρίου θα θεωρηθούν αρκετοί από τους δα-
νειστές για να εκτιμήσουν ως εκπληρωμένο και το συ-
γκεκριμένο προαπαιτούμενο.  
Μεγαλύτερα χρονικά περιθώρια για επιδόσεις στο μέ-
τωπο των πλειστηριασμών δεν υπάρχουν, επειδή την 
ακριβώς επόμενη ημέρα (1η Μαρτίου) είναι προγραμ-
ματισμένη η συνεδρίαση του Euro Working Group, η 
οποία και θα προετοιμάσει το Eurogroup του Μαρτίου, 
που είναι προγραμματισμένο για τις 12 του μήνα. Με 
ικανοποιητική επίδοση στο θέμα των πλειστηριασμών 
θα «ξεκλειδώσει» η δόση των 5,7 δισ. ευρώ, η οποία 
όμως δεν αναμένεται να εκταμιευτεί παρά τις τελευταίες 
ημέρες του Μαρτίου, δεδομένου ότι μετά το Eurogroup 
θα πρέπει να ανάψει το πράσινο φως και από τα τοπικά 
κοινοβούλια (μεταξύ των οποίων και το γερμανικό) πριν 

φτάσει η υπόθεση στο διοικητικό συμβούλιο του Ευρω-
παϊκού Μηχανισμού Στήριξης. 
Αμέσως μετά τις εορτές του Πάσχα προγραμματίζεται 
να πραγματοποιηθεί η δεύτερη αποστολή των θεσμών 
στην Αθήνα για την 4η αξιολόγηση, με στόχο αυτή τη 
φορά ακόμη και να υπάρξει τεχνική συμφωνία επί των 
88 προαπαιτούμενων. Ζητούμενο είναι η 4η αξιολόγηση 
να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το Eurogroup του Μαΐου, το 
οποίο θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Τον Απρίλιο 
πρέπει να υπάρξει συμφωνία -σε τεχνικό και πολιτικό 
επίπεδο- και για τρία ακόμη κρίσιμα ζητήματα: 
1. Την εκταμίευση της υποδόσης του 1 δισ. ευρώ για την 
αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημο-
σίου. 
2. Το περιεχόμενο της γαλλικής πρότασης για σύνδεση 
των μέτρων διευθέτησης του ελληνικού χρέους με την 
πορεία του ελληνικού ΑΕΠ. 
3. Το περιεχόμενο του «κουμπαρά» (cash buffer) που 
θα υπάρχει στη διάθεση του υπουργείου Οικονομικών 
για την κάλυψη των δανειακών αναγκών της χώρας σε 
περίπτωση που υπάρξει πρόβλημα με τις αγορές. 
Στο Eurogroup του Ιουνίου, που θα πραγματοποιηθεί 
στο Λουξεμβούργο, θα πρέπει Ελλάδα και θεσμοί να 
καταλήξουν πλέον σε πλήρη συμφωνία επί όλων των 
θεμάτων: χρέος, επιτήρηση της ελληνικής οικονομίας 
για την περίοδο τουλάχιστον μέχρι το 2023, αξιοποίηση 
αδιάθετων κεφαλαίων από το 3ο μνημόνιο κ.λπ. Περι-
θώρια χρονικών αποκλίσεων δεν υπάρχουν, καθώς 
μετά τις 20 Αυγούστου δεν επιτρέπεται να εκταμιευτεί 
ούτε ένα ευρώ από το υφιστάμενο πρόγραμμα του ESM.

πληροφοριακού συστήματος Εργάνη ήταν λιγότερες από 
τις απολύσεις, με αποτέλεσμα τον Ιανουάριο να «χαθούν» 
16.542 θέσεις εργασίας, καταγράφεται η απόλυτη κυριαρχία 
της μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης, με τους μισθούς 
να περιορίζονται σταθερά κάτω από τα 400 ευρώ.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του ΟΑΕΔ που δημοσι-
οποιήθηκαν χθες, οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του 
Οργανισμού ανήλθαν τον περασμένο Ιανουάριο σε 1.092.325 
άτομα, αυξημένοι κατά 21.663 άτομα σε σχέση με τον Δεκέμ-
βριο του 2017. Συγκριτικά βέβαια με τον Ιανουάριο του 2017 
όταν είχαν προκύψει 1.089.989 εγγεγραμμένοι άνεργοι, πα-
ρατηρείται μείωση των ανέργων κατά 2.336 άτομα.
Από το σύνολο των εγγεγραμμένων ανέργων, οι 540.755, 
ήτοι το 49,59%, ανήκουν στην κατηγορία των μακροχρό-
νια ανέργων, δηλαδή βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας για 
πάνω από 12 μήνες.
Τα στοιχεία του ΟΑΕΔ δείχνουν, επίσης, ότι τον περασμένο 
μήνα μειώθηκε σημαντικά, κατά 23.583 άτομα ή 12,11%, 
ο αριθμός των επιδοτούμενων ανέργων, με αποτέλεσμα 
από 194.714 που ήταν τον Δεκέμβριο, να περιοριστούν σε 
171.131 έναν μήνα αργότερα. Μάλιστα, σε σχέση με το σύνο-
λο των ανέργων, οι επιδοτούμενοι συνεχίζουν να αποτελούν 
μειονότητα, αφού μόλις το 15,66% λαμβάνει κάποιας μορφής 
βοήθεια από τον Οργανισμό.
Αλλά και τα στοιχεία του συστήματος Εργάνη που δημοσιο-
ποιήθηκαν από το υπουργείο Εργασίας αργά το απόγευμα 
της Παρασκευής δείχνουν πως ανακόπτεται ο ρυθμός απο-
κλιμάκωσης της ανεργίας, με αποτέλεσμα να μειώνονται οι 
προσλήψεις έναντι των απολύσεων - αποχωρήσεων. Συγκε-
κριμένα, κατά τον περασμένο Ιανουάριο, χάθηκαν 16.542 
θέσεις εργασίας, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο προσλήψεων 
– αποχωρήσεων να είναι αρνητικό. Την ίδια στιγμή συνε-
χίζεται η κυριαρχία των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, 
αφού οι προσλήψεις με μερική απασχόληση και εκ περιτρο-
πής εργασία αφορούσαν το 53,25% του συνόλου των νέων 
προσλήψεων.
Ειδικότερα, διαπιστώνεται ότι οι προσλήψεις τον φετινό Ια-
νουάριο ανήλθαν στις 153.876, περισσότερες κατά 27.375 
σε σχέση με τις 126.501 που είχαν καταγραφεί ένα χρόνο 
νωρίτερα. Βέβαια, αύξηση κατέγραψαν και οι αποχωρήσεις 
που έφτασαν τον Ιανουάριο της φετινής χρονιάς τις 170.418, 
περισσότερες κατά 14.100, συγκριτικά με τις 156.318 που εί-
χαν καταγραφεί τον Ιανουάριο του 2017.
Να σημειωθεί ότι ο Ιανουάριος είναι ένας μήνας που παραδο-
σιακά καταγράφονται αρνητικά πρόσημα στο ισοζύγιο προ-
σλήψεων – απολύσεων. Από το 2001 και μετά που υπάρχουν 
τα διαθέσιμα στοιχεία, μόνο το 2014 το πρόσημο ήταν θετικό 
κατά τον συγκεκριμένο μήνα.
Σε ό,τι αφορά την κατανομή των νέων προσλήψεων ανά εί-
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δος σύμβασης, προκύπτει ότι η μερική απασχόληση (40,26% 
ή 61.950 θέσεις) και η εκ περιτροπής εργασία (12,99% ή 
19.983 θέσεις), αθροιστικά, κυριαρχούν έναντι της πλήρους 
απασχόλησης (53,25% έναντι 46,75%).

Με μείωση κατά 418 εκατ. ευρώ σε σύγκριση με το 2016 
έκλεισε το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών 
το 2017, καθώς οι αυξημένες αφίξεις ξένων τουριστών υπε-
ραντιστάθμισαν τις απώλειες από τη μεγάλη ενίσχυση των 
εισαγωγών αγαθών. Σημειώνεται ότι η μεγαλύτερη αύξηση 
των εισαγωγών αγαθών από την αύξηση των εξαγωγών 
οδήγησε το 2017 σε διεύρυνση του ελλείμματος ισοζυγίου 
αγαθών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε χθες η 
Τράπεζα της Ελλάδος, το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών 
εμφάνισε έλλειμμα 1,45 δισ. ευρώ το 2017, έναντι ελλείμμα-
τος 1,87 δισ. ευρώ το 2016.
Η εξέλιξη αυτή οφείλεται κυρίως στο πλεονασματικό για μία 
ακόμη χρονιά ισοζύγιο υπηρεσιών, λόγω της βελτίωσης 
πρωτίστως του ταξιδιωτικού ισοζυγίου και δευτερευόντως 
του ισοζυγίου μεταφορών, ενώ το πλεόνασμα του ισοζυγίου 
λοιπών υπηρεσιών παρουσίασε μείωση.
Ειδικότερα, όσον αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, οι αφίξεις 
μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 9,7% και οι αντί-
στοιχες εισπράξεις κατά 10,5%. Επιπλέον, οι εισπράξεις από 
υπηρεσίες μεταφορών αυξήθηκαν κατά 16,9% σε τρέχουσες 
τιμές.
Τέλος, παρουσίασαν βελτίωση και τα ισοζύγια πρωτογενών 
και δευτερογενών εισοδημάτων. Συνολικά, το ισοζύγιο υπη-
ρεσιών εμφάνισε πλεόνασμα το 2017 ύψους 17,38 δισ. ευρώ 
έναντι 15,31 δισ. ευρώ το 2016.
Ειδικά σε ό,τι αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, οι εισπράξεις 
διαμορφώθηκαν το 2017 σε 14,59 δισ. ευρώ έναντι 13,2 δισ. 
ευρώ το 2016.
Αντιθέτως, με έλλειμμα αυξημένο κατά 10,7% ή κατά 1,77 
δισ. ευρώ έκλεισε το 2017 το ισοζύγιο αγαθών. Μάλιστα, 
το έλλειμμα διευρύνθηκε τόσο με τα καύσιμα, όσο και εάν 
εξαιρεθούν αυτά. Το 2017 οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν 
κατά 14,1% και 4,6% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντι-
στοίχως, ενώ οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανόδου για τις εξαγωγές 
χωρίς καύσιμα ήταν 9,6% και 6,7%. Παράλληλα, σημείωσαν 
αύξηση και οι εισαγωγές αγαθών, κατά 12,7% και 7,4% σε 
τρέχουσες και σταθερές τιμές αντιστοίχως.
Συγκεκριμένα, το ισοζύγιο αγαθών έκλεισε το 2017 με έλ-
λειμμα 18,35 δισ. ευρώ έναντι ελλείμματος 16,58 δισ. ευρώ 
το 2016.
Κι αυτό διότι οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν μεν στα 27,93 

«Συμβολικό» χαρακτηρίζουν πηγές της ΔΕΠΑ το πρόστιμο 
ύψους 60.000 ευρώ που της επεβλήθη σήμερα από την Επι-
τροπή Ανταγωνισμού για έλλειψη συμμόρφωσης σε μία από 
τις επτά δεσμεύσεις που είχε αναλάβει από το 2012 για την 
ενίσχυση του ανταγωνισμού στην αγορά φυσικού αερίου.
«Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, τονίζουν, έκρινε κατά πλειοψη-
φία ότι υπήρξε μικρή καθυστέρηση εκ μέρους της ΔΕΠΑ όσον 
αφορά στην προσφορά σύμβασης σε όλους τους πελάτες της 
άνευ υπηρεσιών μεταφοράς στην αγορά (και παρά τις ανα-
κοινώσεις και τη σχετική ανάρτηση που είχε λάβει χώρα στην 
ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ) και γι’ αυτό το λόγο επιβλήθηκε συμβο-
λικό πρόστιμο ύψους 60.000 ευρώ».
 Η εταιρία σημειώνει ότι η Επιτροπή επισημαίνει την εξαιρετι-
κή συνεργασία της ΔΕΠΑ με τις Αρχές καθώς και τη συνολική 
συμβολή της στην διαδικασία της απελευθέρωσης της αγο-
ράς ενέργειας καθώς και ότι διαπίστωσε τη συμμόρφωση της 
ΔΕΠΑ με τις λοιπές δεσμεύσεις που αφορούν:
• την παροχή ευελιξίας στους πελάτες ως προς τη διαχείριση 
των συμβάσεων τους,
• την εισαγωγή του συντελεστή ευελιξίας και την εφαρμογή 
της χρέωσης εισόδου στην τιμολογιακή πολιτική της εταιρεί-
ας,
• τον σχεδιασμό και την εφαρμογή προγράμματος ηλεκτρονι-
κών δημοπρασιών,
• την κατάρτιση προτύπου σχεδίου σύμβασης αγοραπωλη-
σίας φυσικού αερίου εντός της δεξαμενής Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου,
• τη διάθεση μη χρησιμοποιούμενης από την ίδια δεσμευμέ-
νης μεταφορικής ικανότητας στα Σημεία Εισόδου του ΕΣΜΦΑ, 
και
• τη δέσμευση δυναμικότητας εκ μέρους της ΔΕΠΑ στα Σημεία 
Εισόδου του ΕΣΦΑ.

Φορολογική δήλωση ξεχωριστή από τους γονείς τους θα 
πρέπει να υποβάλουν φέτος οι νέοι και οι νέες που έκλεισαν 
τα 18 έτη ηλικίας εντός του 2017, εφόσον έχουν να δηλώσουν 
οποιουδήποτε ύψους πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα. 
Για παράδειγμα, ξεχωριστή φορολογική δήλωση πρέπει να 
υποβάλει ένας 18άρης, ο οποίος μπορεί να μην έχει αποκτήσει 
εισοδήματα αλλά έχουν πιστωθεί στο όνομά του τόκοι κατα-
θέσεων ακόμη και του ενός ευρώ. 
Επιπλέον, ένας νέος ή μία νέα που συμπλήρωσε τα 18 έτη 
ηλικίας εντός του προηγούμενου έτους υποχρεούται φέτος να 
υποβάλει ξεχωριστή φορολογική δήλωση, εφόσον:
• Δεν συγκατοικεί στο ίδιο σπίτι με τους γονείς του, αλλά δια-
μένει σε κτίσμα στο οποίο κατέχει έστω και ένα μικρό ποσοστό 
πλήρους κυριότητας ή επικαρπίας ή σε κτίσμα το οποίο του 
παραχωρήθηκε δωρεάν από τους γονείς του ή από κάποιον 
φίλο του.
• Εχει στο όνομά του οποιοδήποτε άλλο περιουσιακό στοιχείο 
που λαμβάνει υπόψη ως τεκμήριο διαβίωσης (ΙΧ αυτοκίνητο, 
σκάφος κ.λπ.).
• Απέκτησε εντός του 2017 οποιασδήποτε άλλης μορφής 
εισόδημα (π.χ. από μισθούς, επιδόματα, ενοίκια, αγροτικές 
ή επιχειρηματικές δραστηριότητες, υπεραξίες από μετοχές, 
ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.λπ.).
• Ιδρυσε εντός του 2017 οποιαδήποτε επιχείρηση στο όνομά 
του.
• Προχώρησε εντός του 2017 σε έναρξη ελευθέριου επαγγέλ-
ματος.
• Είναι έγγαμος ή έγγαμη τη στιγμή της υποβολής της φορο-
λογικής δήλωσης.
Οι μόνοι νέοι οι οποίοι συμπλήρωσαν το 18ο έτος της ηλικίας 
τους εντός του 2017 και δεν είναι υποχρεωμένοι να υποβά-
λουν φέτος δήλωση φορολογίας εισοδήματος, όπως αναφέ-
ρουν τα ΝΕΑ, είναι όσοι πέρυσι δεν είχαν καθόλου εισοδήματα 
ούτε περιουσιακά στοιχεία που να αποτελούν τεκμήρια (κα-
τοικία, αυτοκίνητο κ.λπ.), εφόσον φιλοξενήθηκαν σε σπίτια 
γονέων, άλλων συγγενών ή φίλων, ή εφόσον είναι φοιτητές 
και λόγω σπουδών διαμένουν με ενοίκιο σε άλλη πόλη από 
αυτήν στην οποία ζουν οι γονείς τους.

Ο ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕ ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ 
ΣΤΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΤΡΕΧΟΥΣΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Η ΔΕΠΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΟΙΟΙ 18ΑΡΗΔΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΞΕΧΩΡΙΣΤΑ ΑΠΟ 
ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Kathimerini.gr                                        21/02/2018

Kathimerini.gr                                        21/02/2018

Vima.gr                                                             21/02/2018

δισ. ευρώ το 2017 από 24,48 δισ. ευρώ το 2016, όμως την 
ίδια ώρα οι εισαγωγές αγαθών διαμορφώθηκαν σε 46,28 δισ. 
ευρώ από 41,06 δισ. ευρώ το 2016.
Οι άμεσες ξένες επενδύσεις (καθαρές υποχρεώσεις των κατοί-
κων προς το εξωτερικό) ανήλθαν το 2017 σε 3,6 δισ. ευρώ 
έναντι 2,77 δισ. ευρώ το 2016.
Σύμφωνα με την ΤτΕ, αυτή αντανακλά σε μεγάλο βαθμό την 
πτώση κατά 29,9 δισ. ευρώ των καταθέσεων και repos μη κα-
τοίκων στην Ελλάδα, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση 
κατά 6 δισ. ευρώ των δανειακών υποχρεώσεων του δημόσι-
ου και του ιδιωτικού τομέα προς μη κατοίκους.
Στο τέλος Δεκεμβρίου 2017 τα συναλλαγματικά διαθέσιμα 
της χώρας διαμορφώθηκαν σε 6,5 δισ. ευρώ, σχεδόν στα ίδια 
επίπεδα με τον Δεκέμβριο του 2016.


