
1

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Πέρα από την αναφορά του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Σταθάκη σχετικά με την αξιοποίηση πόρων 2 
δισ. ευρώ που θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων, για την αναβάθμιση της λειτουργίας 
των δημόσιων κτιρίων, στα πλαίσια του χαιρετισμού που 
απεύθυνε στο 4ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – Σου-
ηδίας, περισσότερες λεπτομέρειες προηγήθηκαν στην εκ-
δήλωση του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος με 
θέμα «Eνεργειακή αναβάθμιση κτηρίων και Εξοικονομώ 
Κατ’ οίκον ΙΙ».  Σύμφωνα με το b2green  συγκεκριμένα, 
στην αρχή της παρουσίασής της η εκπρόσωπος του ΥΠΕΝ 
κα Μπούμπα, αναφέρθηκε στο καινούργιο πρόγραμμα 
που ετοιμάζει το Υπουργείο σε σχέση με τα δημόσια κτίρια 
και την αναβάθμισή τους. Αναλυτικά, το Υπουργείο Οι-
κονομίας εξασφάλισε ένα ανοικτό δάνειο από την Ευρω-

παϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και έχει ξεκινήσει να δέχεται 
προτάσεις από δήμους για θέματα στατικής επάρκειας και 
αναβάθμισης των κτιρίων τους. Όπως ανέφερε η εκπρό-
σωπος, υπάρχουν δήμοι που έχουν ήδη έτοιμες μελέτες οι 
οποίες δε μπορούσαν να αξιοποιηθούν από τα προγράμ-
ματα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» που προηγήθηκαν για τα κτίρια του 
δημοσίου, μιας και ήταν «στενά» ενεργειακά προγράμμα-
τα. Οι δήμοι θα προχωρούν σε χαμηλότοκο δανεισμό, η 
εξόφληση του οποίου θα περνά μέσα από το ΠΔΕ και σε 
μεγάλο χρονικό βάθος. Αξίζει επιπλέον να σημειωθεί πως 
το σημαντικό σε αυτό το πρόγραμμα είναι πως σε 2ο επί-
πεδο θα έχει τη δυνατότητα να χρηματοδοτήσει και τις 
μελέτες που απαιτούνται, εκεί που δεν υπάρχουν. Τέλος, 
υπογραμμίστηκε πως θα δοθεί έμφαση στην αναβάθμιση 
των κτιρίων σχολείων και νοσοκομείων.

Την έκδοση υπουργικής απόφασης για την επέκταση 
της ρύθμισης των 120 δόσεων για οφειλές προς ταμεία 
και εφορία και σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις με συ-
νολικές οφειλές άνω των 50.000 ευρώ, προανήγγειλε 
η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου. 
Παράλληλα άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αύξησης των 
δόσεων για τις ρυθμίσεις που ισχύουν σήμερα για την 
εξόφληση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των φυσικών 
προσώπων.  Όπως μεταδίδει η «καθημερινή με πληρο-
φορίες από το ΑΠΕ-ΜΠΕ μιλώντας σε ημερίδα της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι.Χ.) με 
θέμα: «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών 
των επιχειρήσεων» η υφυπουργός Οικονομικών αναφε-
ρόμενη στις 120 δόσεις για τους επαγγελματίες και τις επι-
χειρήσεις είπε ότι «Στο επόμενο διάστημα ευελπιστούμε να 
προχωρήσουμε στην έκδοση της υπουργικής απόφασης 
που θα ορίζει τη διαδικασία και τους όρους για τις οφει-
λές που ξεπερνούν τα 50.000 ευρώ. Προφανώς για την 
κατηγορία 50.000 - 250.000 ευρώ η υποβολή πρότασης 
ρύθμισης από το Δημόσιο θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη 
και κάποια συμπληρωματικά κριτήρια συγκριτικά με αυτά 

της κατηγορίας έως 50.000 ευρώ, ενώ για την κατηγορία 
άνω των 250.000 ευρώ εκτιμούμε ότι θα πρέπει να προ-
σκομίζεται από τον οφειλέτη μια αξιολόγηση βιωσιμότη-
τας και ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης». Σε ότι αφορά τα έως 
τώρα αποτελέσματα από τη ρύθμιση αυτή - που αφορά 
επαγγελματίες με οφειλές προς το δημόσιο έως 50.000 
ευρώ - ανακοίνωσε ότι στις πρώτες εβδομάδες από τότε 
που τέθηκε σε ισχύ έχουν υποβληθεί περίπου 200 αιτή-
σεις, ενώ 3.500 έχουν καταστεί επιλέξιμες και άλλες 2.200 
βρίσκονται σε αρχικό στάδιο της υποβολής. Για τις ρυθμί-
σεις (100 δόσεις ή 12 έως 24 δόσεις) που ισχύουν για όλα 
τα φυσικά πρόσωπα, η Κατερίνα Παπανάτσιου ανέφερε 
ότι στο υπουργείο Οικονομικών καταφθάνουν αιτήματα 
συλλογικών φορέων για αύξηση αυτών των δόσεων. 
Όπως είπε «αυτό είναι ένα μεγάλο κοινωνικό ζήτημα, εί-
ναι ένα ζήτημα που μας απασχολεί και αναζητούμε λύση 
αλλά είναι ένα ζήτημα που θα πρέπει να δούμε σε επόμενη 
φάση. Θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί ή έστω να έχει 
προχωρήσει σε πολύ ώριμο στάδιο η διαδικασία του εξω-
δικαστικού συμβιβασμού». 
Συνέχεια στη σελ 3 

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΑΡΚΕΙΑ & 
ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΑΠΟ 50.000 ΕΥΡΩ 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
Νέο πρόγραμμα για τη στατική επάρκεια & την αναβάθ-
μιση των κτιρίων του δημοσίου
Σελ 1 και  3
Ρύθμιση για 120 δόσεις και για χρέη από 50.000 ευρώ 
ανακοίνωσε η υφυπουργός οικονομικών 
Σελ 3 
Εγκύκλιος για τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για οι-
κοδομικές άδειες & έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας
Σελ 4 
Καθορισμός των αποδοχών για τον υπολογισμό της 
εφάπαξ παροχής των πριν την 1-1-1993 ασφαλισμένων 
του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων
Σελ 5 
Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο, που αφορά αποζημι-
ώσεις για παραβάσεις του ανταγωνισμού των κρατών 
μελών της ΕΕ
Σελ 6 
Τη Δευτέρα τα εγκαίνια της διασύνδεσης των Κυκλάδων 
Σελ 7
Πρακτικές συμβουλές προς τις επιχειρήσεις για τον γενι-
κό κανονισμό προστασίας δεδομένων από τον ΣΕΒ
Σελ 8 
Τι ειπωθηκε στο συνέδριο με θέμα «Η Παγκόσμια Επί-
δραση της Ναυτιλίας - The Global Impact of Shipping». 
Σελ 9 
Αισιοδοξία για την πορεία των επιχειρηματικών σχέσε-
ων Ελλάδας-Σερβίας στα επόμενα χρόνια
Σελ 10 
Σ. Φάμελλος: «Να αποφύγουμε τα πρόστιμα από την Ε.Ε. 
και να αποκτήσουμε σύγχρονα έργα περιβάλλοντος και 
καθαρές θάλασσες»
Σελ 11 
Να προχωρήσει το υπουργείο Υποδομών την υλοποίη-
ση του σχεδιασμού για τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, 
ζητούν Περιφέρεια και Οργανισμός Ανάπτυξης Κρήτης
Σελ 12 
Πρωτογενές πλεόνασμα 2,752 δισ. ευρώ παρουσίασε το 
πρώτο δίμηνο ο προϋπολογισμός
Σελ 13 
Στην τελική ευθεία για την υποβολή των φετινών δηλώ-
σεων εισοδήματος από τους φορολογουμένους
Σελ 14 
Τεχνολογία: Η Google απομάκρυνε 100 κακόβουλες δι-
αφημίσεις το δευτερόλεπτο το 2017
Σελ 15 
Την ελληνική συμμετοχή στο διεθνές φεστιβάλ καινο-
τομίας SXSW υποστηρίζει για πέμπτη συνεχή χρονιά η 
«Ελληνική Πρωτοβουλία» 
Σελ 17
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επι-
ταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
 Σελ  18,19,20
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
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ΑΘΗΝΑ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟ 
ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

• Το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών πραγματοποιεί σήμε-
ρα (Divani Caravel Hotel), ενημερωτική ημερίδα με θέμα: 
«Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα και η σύνδεσή 
τους με την Εκπαίδευση και την Κατάρτιση». Στόχος είναι 
η ενημέρωση δημόσιων και ιδιωτικών φορέων αναφορι-
κά με τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τα χρηματοδοτικά 
εργαλεία όπως το Horizon 2020, το Creative Europe, το 
EaSI, το Europe for Citizens και το LIFE

Ξένοι και Έλληνες διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, νομικοί 
επιστήμονες και εκπρόσωποι Αρχών, με εξειδίκευση και 
εμπειρία στα θέματα δικαίου του Ανταγωνισμού, θα προ-
σεγγίσουν και αναλύσουν για τις «Τάσεις & Εξελίξεις στο 
Δίκαιο του Ανταγωνισμού – 360ο Προσέγγιση», στο 2ο Επι-
στημονικό Συνέδριο Δικαίου του Ανταγωνισμού, που διορ-
γανώνει η Νομική Βιβλιοθήκη και ο Όμιλος Economia στις 
16 Μαρτίου 2018, στην Αθήνα (Wyndham Grand Athens, 
Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, Αθήνα), υπό την αιγίδα της Επι-
τροπής Ανταγωνισμού και τη θεσμική υποστήριξη του ΣΕΒ.
Πληροφορίες: Tηλ.: 210 3678920, 924 , 
email: nbekpaideftiki@nb.org

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

ΟPEN HOUSE ATHENS 2018_OPEN CALL 

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΛΑΥΡΙΟ

Η δράση για την ανάδειξη και προώθηση της αρχιτεκτο-
νικής Open House θα πραγματοποιηθεί φέτος στις 31 
Μαρτίου και 1η Απριλίου 2018, για 5η συνεχή χρονιά, 
με δωρεάν ξεναγήσεις σε δεκάδες κτίρια, δημόσια  και 
ιδιωτικά, κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους, χώρους 
πολιτισμού, ξενοδοχεία....Το πρόγραμμα του ΟΗΑ 2018 
έχει διευρυνθεί με ένα σύνολο παράλληλων δράσεων και 
διαγωνισμών. 
Όπως τονίζεται σε ανακοίνωση, φέτος το OPEN HOUSE Athens 
επιδιώκει να ανοίξει ακόμα περισσότερα κτίρια και χώρους. 
Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν πιο ενεργά στη δράση 
και να είναι μέρος αυτής της μεγάλης ομάδας, μπορούν να 
συμπληρώσουν την αίτηση για να γίνουν εθελοντές στο 
παρακάτω link: 

http://www.openhouseathens.gr/volunteers/application/. 
Σημειώνεται ότι η ιδέα του Open House ξεκίνησε από το 
Λονδίνο το 1992 και μέχρι σήμερα έχει διαδοθεί σε περισ-
σότερες από 30  πόλεις ανά την υφήλιο αποκτώντας συ-
στηματικούς επισκέπτες και υποστηρικτές. Η δράση Open 
House προσκαλεί το ευρύ κοινό να εξερευνήσει και να κα-
τανοήσει την αξία της αρχιτεκτονικής και του δομημένου 
περιβάλλοντος.
Κάθε χρόνο για ένα διήμερο ανοίγουν τις πύλες τους στο 
κοινό δωρεάν δημόσια και ιδιωτικά κτίρια με αρχιτεκτο-
νικό ενδιαφέρον και η πόλη μετατρέπεται σε ένα ανοιχτό 
μουσείο, με εκθέματα τα ίδια της τα κτίρια και την αρχι-
τεκτονική της.

Εκδήλωση -αφιέρωμα στον Αρχαιολόγο Βαγγέλη Κακα-
βογιάννη για την προσφορά του προς τον τόπο και την 
Αρχαιολογία  διοργανώνει την Κυριακή 18 Μαρτίου 2018 
και ώρα 18:00 -στο Παλαιό Μηχανουργείο (Λιμάνι Λαυρί-
ου)- η Εταιρεία Μελετών Λαυρεωτικής.
Θα προσφωνήσουν: Δημήτρης Λαμπρόπουλος, Πρόεδρος 
της Ένωσης Πολιτών Αττικής, Χρήστος Προμοίρας, Πρόε-
δρος του Επιμορφωτικού και Εκδρομικού Ομίλου Λαυρί-
ου Αναστάσιος Βλάδος, Πρόεδρος της Εταρείας Μελετών 
Λαυρεωτικής
Για το Βαγγέλη Κακαβογιάννη θα μιλήσουν: Θεοδόσης 
Τάσιος, Ομότιμος Καθηγητής του Ε.Μ.Π. Πρόεδρος της 

Εταιρείας Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας, Όλγα 
Κακαβογιάννη, Επίτιμος Διευθύντρια Αρχαιοτήτων, Δη-
μήτρης Καραμπερόπουλος Διδάκτωρ Ιστορίας Ιατρικής, 
Πρόεδρος Επιστημονικής Εταιρείας Μελέτης ΦΕΡΩΝ-ΒΕ-
ΛΕΣΤΙΝΟΥ-ΡΗΓΑΣ, Δρ Ελένη Ανδρίκου, Διευθύντρια της 
Εφορείας Αρχαιοτήτων Ανατολικής Αττικής, Σταύρος 
Ιατρού, Πρόεδρος του Αναπτυξιακού Συνδέσμου Λαυρε-
ωτικής. Συντονιστής: Λευτέρης Κωνσταντινίδης, Αντιπρό-
εδρος της Ένωσης Πολιτών Αττικής
Παράλληλα, θα προβληθεί ντοκυμαντέρ: “Η Τεχνολογία 
στην Αρχαία Ελλάδα - Λαύριο - Μεταλλεία”.

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

17 Μαρτίου 2018

Ημερίδα του Τμήματος Μηχανικής: 
«Engineering. Η δυναμική της Επιστήμης 
της Μηχανικής» 
ΑΘΗΝΑ

Σχολή Επιστημών και Μηχανικής του 
Παν. Λευκωσίας

21 Μαρτίου 2018
Ημερίδα: «Υποστήριξη λήψης αποφάσε-
ων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων» 
ΑΘΗΝΑ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας

29 - 31 Μαρτίου 2018
Συνέδριο Σκυροδέματος
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό  Τμήμα  Σκυροδέματος  
ΤΕΕ,  από κοινού  με  το  ΕΜΠ και σε 
συνεργασία με το ΕΤΕΚ
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Ο Γενικός Διευθυντής Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας εξέδωσε εγκύκλιο με διευκρινήσεις σχετικα με 
τις απαιτούμενες εγκρίσεις αρμοδίων Υπηρεσιών και Συλλογικών 
Οργάνων των άρθρων 40 και 41 του Ν.4495/2017 «Έλεγχος και 
προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις». 
Σύμφωνα με το B2green  στην εγκύκλιο η οποία αποστέλλεται 
προς τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Απο-
κεντρωμένων Διοικήσεων της Επικράτειας (για ενημέρωση των 
Υ.ΔΟΜ. χωρικής τους αρμοδιότητας), αναφέρονται τα ακόλουθα: 
«Με αφορμή ερωτήματα ή και διαμαρτυρίες φορέων και ιδιω-
τών μηχανικών σχετικά με τις εγκρίσεις «άλλων υπηρεσιών και 
διοικητικών οργάνων» / «αρμόδιων υπηρεσιών και συλλογικών 
οργάνων» που προβλέπονται στα εδάφια 1.β, 2.ι και 1.β των 
άρθρων αντιστοίχως 40 και 41 του Ν.4495/2017, όταν κατά το 
στάδιο υποβολής αιτημάτων χορήγησης οικοδομικών αδειών ή 
έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας η προσκόμισή τους 
ορίζεται ως υποχρεωτική από τους κατά περίπτωση ισχύοντες 

όρους δόμησης ή από άλλες κείμενες διατάξεις, επισημαίνονται για 
την ορθή εφαρμογή αυτών τα εξής: Α. Αναφορικά με τα δικαιολο-
γητικά άλλων Υπηρεσιών που τυχόν απαιτούνται από του όρους 
δόμησης της εκάστοτε περιοχής, οι Υ.ΔΟΜ., κατά τη διαδικασία 
χορήγησης ή θεώρησης όρων δόμησης και κατά τον έλεγχο της 
πληρότητας των υποβαλλομένων δικαιολογητικών για έκδοση 
οικοδομικής άδειας ή έγκριση εργασιών δόμησης μικρής κλίμα-
κας, οφείλουν να ζητούν αποκλειστικά και περιοριστικά, μόνον 
όσα δικαιολογητικά ή εγκρίσεις προβλέπονται για την εκάστοτε 
περιοχή από κανονιστικές πράξεις της Διοίκησης – όπως π.χ. 
Προεδρικά Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις ή και Αποφάσεις 
Νομάρχη που εξακολουθούν να ισχύουν – οι οποίες έχουν θεσμο-
θετηθεί για ειδικούς λόγους προστασίας του οικιστικού περιβάλ-
λοντος ή της φυσιογνωμίας της περιοχής (π.χ. χαρακτηρισμού της 
περιοχής ως αρχαιολογικού χώρου, ιστορικού τόπου, παραδοσι-
ακού οικισμού, παραδοσιακού τμήματος πόλης, μνημείου, διατη-
ρητέου κτιρίου, ζώνης προστασίας, περιοχής φυσικού κάλλους 

κ.λ.π). Εξυπακούεται ότι η απαίτηση προσκόμισης εγκρίσεων η 
οποία προκύπτει από άλλες ειδικές διατάξεις σχετικές με τη χρήση, 
τη λειτουργία ή τη χωροθέτηση της προτεινόμενης εγκατάστασης 
(π.χ. ειδικό κτίριο, γειτνίαση με ρέμα, γραμμές υψηλής τάσης 
ή γειτνίαση με αεροδρόμιο κ.λ.π), ισχύει επιπροσθέτως αυτών 
που τυχόν επιβάλλονται από τις προαναφερθείσες κανονιστικές 
πράξεις της Διοίκησης. Β. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών 
/ εγκρίσεων δεν απαιτείται, ούτε ζητείται η προσκόμιση πρόσθε-
των δικαιολογητικών τα οποία δεν έχουν έρεισμα σε κανονιστικές 
διατάξεις που συνδέονται με την προς έκδοση διοικητική πράξη, 
τυχόν δε σχετική αλληλογραφία μεταξύ των Υ.ΔΟΜ. και άλλων 
Υπηρεσιών δεν λαμβάνεται υπ’ όψη, διότι δεν συνιστά από μόνη 
της κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής. Παρακαλούμε για την από 
πλευράς των Υ.ΔΟΜ. τήρηση των ανωτέρω, με γνώμονα τις αρ-
χές της χρηστής διοίκησης και την ανάγκη αποφυγής συγχύσεων 
και ταλαιπωρίας των πολιτών. Ο γενικος διευθυντης πολεοδομιας 
Γεωργιος Γκανασουλης»

Συνέχεια από τη σελ 1 

Οφειλές ιδιωτών προς το δημόσιο
Περιγράφοντας την κατάσταση σχετικά με την εξέλιξη του συνόλου 
των οφειλών των ιδιωτών προς το δημόσιο, η Κ. Παπανάτσιου ανέ-
φερε τα ακόλουθα:
«Η μεγάλη αύξηση των ληξιπρόθεσμων οφειλών έγινε την περίοδο 
μέχρι το 2014. Ο ρυθμός αύξησης των ληξιπρόθεσμων οφειλών έχει 
περιοριστεί, ενώ από την άλλη πλευρά καταγράφεται σημαντική 
αύξηση των εισπράξεων έναντι ληξιπρόθεσμων οφειλών το 2015, 
το 2016 και το 2017 έναντι του 2014. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές αυ-
ξήθηκαν κατά 11,7 δισ. ευρώ το 2014, 11,1 δισ. ευρώ το 2015, κατά 
7,5 δισ. ευρώ το 2016 και κατά 6 δισ. ευρώ το 2017. Δηλαδή ο ρυθ-

μός αύξησης των οφειλών έπεσε στο μισό μεταξύ του 2014 και του 
2017. Και μάλιστα στα ποσά των τελευταίων ετών συμπεριλαμβά-
νονται και οι ρυθμισμένες οφειλές 762.000 φορολογούμενων που 
είναι 4,5 δισ. ευρώ. Τα 100 δισ. ευρώ, που αναφέρονται συνεχώς 
από την αντιπολίτευση και τα μέσα ενημέρωσης, είναι το σύνολο 
των οφειλών που υπάρχουν από τα βάθη του χρόνου, μεταφέρο-
νται από έτος σε έτος ακόμη και στις περιπτώσεις που θεωρείται απί-
θανο να εξοφληθούν και δημιουργούν μια πλασματική εικόνα της 
κατάστασης. Κατά κανόνα οι οφειλές δεν μπορούν να διαγραφούν 
παρά μόνο αν εξοφληθούν. Άλλωστε το 80% των οφειλετών (σχε-
δόν 3,2 εκατ. πολίτες) χρωστούν μικρά ή πολύ μικρά ποσά, δηλαδή 
μέχρι 2.000 ευρώ. Με άλλα λόγια, το 80% των οφειλετών χρω-
στούν μόλις το 1,0% του συνόλου των οφειλών. Από αυτά τα 3,3 

εκατ. οφειλέτες, τα 2,2 εκατ. χρωστούν λιγότερο και από 500 ευρώ 
ο καθένας. Πρόκειται για ποσά που είναι διαχειρίσιμα τόσο από την 
πλευρά του πολίτη όσο και από την πλευρά του Δημοσίου. Από την 
άλλη πλευρά, 29.000 φορολογούμενοι, φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 
χρωστούν 88 δισ. ευρώ, δηλαδή σχεδόν το 90% του συνόλου. Σε 
αυτά, βέβαια, περιλαμβάνονται και οφειλές που είναι πρακτικά ανεί-
σπρακτες. Με πολύ αυστηρά κριτήρια, η φορολογική αρχή ήδη έχει 
χαρακτηρίσει οριστικά ως ανεπίδεκτα είσπραξης τα 13,5 δισ. ευρώ 
από τα 100 δισ. ευρώ. Αυτή είναι η πραγματική εικόνα για την κα-
τάσταση και πιστεύουμε ότι θα βελτιωθεί με τη ρύθμιση που γίνεται 
τόσο στο γενικό πλαίσιο του εξωδικαστικού συμβιβασμού, όσο και 
στην ειδική ρύθμιση που αφορά όσους έχουν οφειλές μόνο στο Δη-
μόσιο ή μόνο στα ασφαλιστικά ταμεία».

Είκοσι αιτήσεις αναλογούν για κάθε θέση της προκήρυξης 
3Κ/2018 του ΑΣΕΠ για 8.166 προσλήψεις στους δήμους. Ειδικό-
τερα, για τις 2.931 θέσεις κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ υποβλήθηκαν 
57.749 αιτήσεις. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία 

που έδωσε στη δημοσιότητα το ΑΣΕΠ, υποβλήθηκαν 5.371 αιτή-
σεις για την κάλυψη 133 θέσεων κατηγορίας Π.Ε., 6.305 αιτήσεις 
για την κάλυψη 84 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. και 46.073 αιτήσεις για 
την κάλυψη 2.714 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε. Ο συνολικός αριθμός 

των υποψηφίων θα είναι κατά πολύ μεγαλύτερος, καθώς για τις 
υπόλοιπες 5.235 θέσεις, που αφορούν την κατηγορία ΥΕ, βρίσκε-
ται σε εξέλιξη έως την Παρασκευή 23 Μαρτίου και ώρα 14:00 η 
διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

Εντάχθηκαν επιπλέον 2.219 επενδυτικά σχεδία κρατικών ενισχύ-
σεων στο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ: «Αναβάθμιση πολύ μικρών και 
μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις 
νέες αγορές». Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την τροποποι-

ητική απόφαση που αναρτήθηκε στην ηλεκτρονική σελίδα του 
υπουργείου Οικονομίας (www.antagonistikotita.gr), η δημόσια 
δαπάνη των πράξεων που προτείνεται για εγγραφή στο Πρό-
γραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ανέρχεται σε 171,503,182.80 

ευρώ. Αναλυτικά τα ονόματα θα βρουν οι ενδιαφερόμενοι 
στην προαναφερόμενη ηλεκτρονική σελίδα του υπουργεί-
ου Οικονομίας.

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΑΔΕΙΕΣ & 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ

ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ 120 ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΧΡΕΗ ΑΠΟ 50.000 ΕΥΡΩ   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΑΣΕΠ: ΥΠΟΒΛΗΘΗΚΑΝ 57.749 ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ 2.931 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 8.166 
ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 3Κ/2018

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 2.219 ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΕΝΤΑΧΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 
ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΩΝ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
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Διευκρινίσεις σχετικά με τον καθορισμό των αποδοχών για τον 
υπολογισμό της εφάπαξ παροχής των πριν την 1-1-1993 ασφα-
λισμένων του πρ. Τομέα Πρόνοιας Μηχανικών και Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων παρέχει απόφαση του υφυπουργού Κοινωνι-
κής Ασφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου, η οποία αναρτήθηκε 
στη «Διαύγεια». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, στην 
παράγραφο 4 του άρθρου 35 του νόμου 4387/2016 (Α  ́ 85), 
καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής και 
προβλέπεται ότι θα αποτελείται στο εξής από το άθροισμα δύο 
τμημάτων: Το τμήμα που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης, μέχρι 
την 31.12.2013 και το τμήμα που αντιστοιχεί για τα έτη ασφάλισης 
από την 1.1.2014 και εφεξής.
Ειδικότερα, προβλέπεται ότι, για το μέρος της εφάπαξ παροχής που 
αντιστοιχεί σε χρόνο ασφάλισης, μέχρι την 31.12.2013, για τους 
αυτοτελώς απασχολούμενους (μισθωτούς) με εισφορά, ύψους 
διάφορου του 4% ή με σταθερό ποσό εισφοράς, το ποσοστό ανα-
πλήρωσης θα αναπροσαρμόζεται αναλογικά ως προς το ύψος της 
εισφοράς, με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του φορέα και, 
κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
Επιπλέον, με τις διατάξεις των υποπεριπτώσεων αα  ́ (για τους 
μισθωτούς) και ββ (́για τους αυτοτελώς απασχολούμενους), 
έχουν, μεταξύ άλλων, καθοριστεί οι αποδοχές/ασφαλιστικές κα-
τηγορίες που λαμβάνονται υπόψη στον τρόπο υπολογισμού της 
εφάπαξ παροχής που αφορά στο χρόνο ασφάλισης, μέχρι και 
την 31/12/2013, για τους μισθωτούς και αυτοτελώς απασχολού-
μενους όλων των εντασσόμενων φορέων στον κλάδο εφάπαξ 
παροχών του Ενιαίου Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης & Εφάπαξ 
Παροχών (ΕΤΕΑΕΠ).
Ως αποδοχές για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής νοείται, 
για μεν τους μισθωτούς, ο μέσος όρος των μηνιαίων αποδοχών 

που έλαβε ο ασφαλισμένος κατά τα πέντε τελευταία έτη έως και 
τις 31.12.2013, εφόσον υπεβλήθησαν σε ασφαλιστικές εισφορές 
υπέρ του κλάδου, χωρίς να υπολογίζονται τα δώρα εορτών και 
το επίδομα αδείας, για δε τους αυτοτελώς απασχολούμενους, ο 
μέσος όρος των τιμών των ασφαλιστικών κατηγοριών, επί των 
οποίων υπεβλήθησαν ασφαλιστικές εισφορές κατά τα πέντε τε-
λευταία έτη έως και την 31η/12/2013, όπως οι τιμές αυτές είχαν 
διαμορφωθεί κατά το καταληκτικό της πενταετίας έτος.
Με το από 30/12/2016 έγγραφο του πρ. Ενιαίου Ταμείου Ανε-
ξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), το Ταμείο απέστειλε την υπ. 
αριθμ. 430/28-12-2016 (Θέμα 20ο) απόφαση του ΔΣ του τέως 
ΕΤΑΑ σχετικά με τον προσδιορισμό ποσοστών αναπλήρωσης 
για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής του πρ. Τομέα Πρόνοιας 
Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων.
Με το σχετικό 1 έγγραφό της, η Εθνική Αναλογιστική Αρχή διατύ-
πωσε τη σύμφωνη γνώμη της, ως εξής: «Για τον κλάδο πρόνοιας/
τομέα πρόνοιας μηχανικών και εργοληπτών δημοσίων έργων 
(ΕΤΑΑ/ΤΠΜΕΔΕ), το ποσοστό επί των αποδοχών παλαιών ασφα-
λισμένων, επί των οποίων έγιναν οι νόμιμες κρατήσεις υπέρ του 
Τομέα για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής:
1. Για τους έμμισθους, για το χρόνο ασφάλισης:
i. Από 1/7/1979 έως και 31/12/1990, διαμορφώνεται 
στο 16,34% αντί του 60%
ii. Από 1/1/1991 έως και 31/12/1996, διαμορφώνεται 
στο 15% αντί του 60%
iii. Από 1/1/1997 έως και 31/12/2001, διαμορφώνεται 
στο 22,5%, αντί του 60%
iv. Από 1/1/2002 έως και 31/12/2006, διαμορφώνεται 
στο 30% αντί του 60%
ν. Από 1/1/2007 έως και 31/12/2013, διαμορφώνεται 
στο 60%

2. Για τους αυτοτελώς απασχολουμένους, για το χρόνο 
ασφάλισης:
i. Από 1/7/1979 έως και 31/12/1990, διαμορφώνεται 
στο 4,5% αντί του 60%
ii. Από 1/1/1991 έως και 31/12/1996, διαμορφώνεται 
στο 15% αντί του 60%
ιiii. Από 1/1/1997 έως και 31/12/2001, διαμορφώνε-
ται στο 22,5% αντί του 60%
iv. Από 1/1/2002 έως και 31/12/2006, διαμορφώνεται 
στο 30% αντί του 60%
v. Από 1/1/2007 έως και 31/12/2013, διαμορφώνεται 
στο 62,14% αντί του 60%».
Μεταξύ άλλων, στην υπουργική απόφαση διευκρινίζεται ότι 
ως αποδοχές που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της 
εφάπαξ παροχής, μέχρι τις 31/12/1992, στους μισθωτούς/στους 
αυτοτελώς απασχολούμενους ασφαλισμένους, νοούνται αυτές 
που προκύπτουν, αν οι εκάστοτε μηνιαίες ασφαλιστέες για εφάπαξ 
παροχή αποδοχές/τιμές των ασφαλιστικών κατηγοριών, από την 
έναρξη ασφάλισής τους έως και την 31η/12/2013, αναπροσαρ-
μοστούν, ετησίως, για το χρονικό διάστημα από το επόμενο από 
αυτό που αφορούν έτος, μέχρι την 31η/12/2013, κατά τη μεταβο-
λή του εκάστοτε μέσου ετήσιου γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή 
της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και, εν συνεχεία, προσδιοριστεί ο 
μέσος όρος τους.
Μετά το έτος 2013 έως και το προηγούμενο έτος της αποχώρησης 
από την εργασία/υπηρεσία, λόγω οριστικής συνταξιοδότησης, ο 
ως άνω μέσος όρος προσαυξάνεται, ετησίως, κατά τον τρόπο που 
προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 του ν. 4387/2013, 
όπως ισχύει. Ο σωρευμένος συντελεστής που προκύπτει από τους 
δείκτες της παρ. 4 του άρθρου 8, δεν μπορεί να είναι μικρότερος 
από ένα.

Με τροπολογία που κατατέθηκε προς ψήφιση στη Βουλή, οι 
μη μισθωτοί αποκτούν πλέον ασφαλιστική ικανότητα, εφόσον 
έχουν καταβάλει στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης 
(ΕΦΚΑ) τις ελάχιστες εισφορές από την 1η Ιανουαρίου 2017. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ επίσης, η τροπολογία προβλέπει τη 
διεύρυνση της ασφαλιστικής κάλυψης σε μέλη οικογενειών 
μισθωτών και μη μισθωτών, τα οποία δεν καλύπτονταν έως 
σήμερα. Ταυτόχρονα, καθορίζονται ενιαίες προϋποθέσεις για τη 
χορήγηση και ανανέωση της ασφαλιστικής ικανότητας.
Συγκεκριμένα, με βάση τη διάταξη:
- Για την περίοδο 1/3/2018-28/2/2019, η ασφαλιστική ικανό-
τητα χορηγείται, εφόσον ο ασφαλισμένος μισθωτός έχει πραγ-

ματοποιήσει 50 ημέρες ασφάλισης ή δύο μήνες ασφάλισης, αν 
πρόκειται για μη μισθωτό, ο οποίος έχει καταβάλει στον ΕΦΚΑ 
τις ελάχιστες εισφορές από την 1/1/2017.
- Λαμβάνεται μέριμνα και χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα 
από 1/3/2018 έως 28/2/2019, χωρίς προϋποθέσεις, σε ευπα-
θείς κοινωνικές ομάδες, όπως οι μακροχρόνια άνεργοι και οι 
ασφαλισμένοι του πρώην Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων 
Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και του πρώην Ενιαίου Ταμείου Ανε-
ξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ) που έχουν οφειλές για τα έτη 
2011, 2012 και 2013 και ο μέσος όρος του οικογενειακού εισο-
δήματός τους για τα έτη αυτά δεν υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.
- Στα προστατευόμενα μέλη της οικογένειας προστίθενται α) τα 

ανάδοχα άγαμα τέκνα, β) τα άγαμα τέκνα που σπουδάζουν σε 
ΙΕΚ, γ) τα τέκνα με αναπηρία άνω του 67% που εργάζονται ή 
απασχολούνται είτε για βιοποριστικούς λόγους είτε για λόγους 
εργασιοθεραπείας, δ) οι ορφανοί πατρός και μητρός εγγονοί και 
αδελφοί, μέχρι του 24ου έτους της ηλικίας τους και, εφόσον συ-
νεχίζουν τις σπουδές τους, μέχρι του 26ου έτους της ηλικίας τους 
(αντί του 18ου που ίσχυε) και ε) τα εκτός γάμου εγγόνια, εφόσον 
ο γονέας δεν ασφαλίζεται από ίδιο δικαίωμα.
- Από 1/3/2019 και μετά, για τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανό-
τητας, απαιτούνται 75 ημέρες για μισθωτό ή τρεις μήνες ασφά-
λισης για μη μισθωτό.

KΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΩΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ 1-1-1993 
ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΡ. ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΠΟΚΤΟΥΝ ΠΛΕΟΝ ΟΙ ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΤΑΒΑΛΕΙ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ 
ΤΙΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ 1Η ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
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Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε από την oλομέλεια της Βουλής, το 
νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την 
ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία, της κοινοτικής οδηγίας 
που αφορά τους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης 
για παραβάσεις του ανταγωνισμού των κρατών μελών της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ υπέρ της αρχής 
του νομοσχεδίου τάχθηκαν ο ΣΥΡΙΖΑ, οι ΑΝΕΛ, η ΝΔ, η ΔΗΣΥ 
και το Ποτάμι. Το ΚΚΕ και η Χρυσή Αυγή καταψήφισαν, ενώ η 
Ένωση Κεντρώων δήλωσε «παρών». Κλείνοντας τη συζήτηση, 
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών 
και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, έκανε λόγο για σχέδιο 
που έχει η κυβέρνηση με θετική κατεύθυνση και πρόνοια για 
τους κινδύνους ώστε η χώρα να βγει από τα μνημόνια, υπε-
ραμύνθηκε της εξόδου της Ελλάδας στις αγορές και υποστήριξε 

ότι μια συμφωνία για προληπτική γραμμή στήριξης σημαίνει 
περαιτέρω δεσμεύσεις. Τόνισε ωστόσο, πως «η έξοδος από μια 
χρεοκοπία δεν είναι το γύρισμα ενός διακόπτη». «Η έξοδος από 
τα μνημόνια είναι ένα βήμα, όχι ότι τελειώσαμε. Θα πρέπει να 
συγκροτηθούμε και να δούμε πώς θα λύσουμε τα έντονα προ-
βλήματα. Η χώρα, μετά από οδυνηρή εμπειρία, έχει φτάσει σε 
μία τελική λεπτή φάση από τα μνημόνια και απαιτεί προσοχή», 
ανέφερε ο κ. Δραγασάκης. Ο υπουργός Οικονομικών και Ανά-
πτυξης μίλησε για δύο δρόμους που έχει η χώρα να επιλέξει για 
να βγει από τα μνημόνια. Ο πρώτος όπως είπε, «είναι να συζητή-
σουμε ένα νέο σύμφωνο το οποίο πρέπει να πάει προς έγκριση 
στα κοινοβούλια για πιστοληπτική γραμμή, και είναι μια μορφή 
μνημονίου που θα έχει υποχρεώσεις και άρα δεν θα μας δώσει 
τη δυνατότητα να πούμε ότι τελειώσαμε. Ο άλλος δρόμος, που 

τον έχουμε συμφωνήσει και είναι θετικό, είναι να δημιουργή-
σουμε δικά μας αποθέματα, ώστε όταν στις αγορές υπάρξουν 
αναταράξεις, να έχουμε δικό μας κουμπαρά κλειδωμένο και 
άρα να βρισκόμαστε στη φάση οικοδόμησης», πρόσθεσε. Ο 
αντιπρόεδρος της κυβέρνησης επεσήμανε ακόμα, ότι αυτό που 
έχει συμφωνηθεί με τους δανειστές είναι «από το δάνειο των 86 
δισ. ευρώ να πάρουμε τα 9 δις και να προσπαθήσουμε από τις 
αγορές να συγκεντρώσουμε ό,τι ποσό μπορούμε». «Ήδη συ-
γκεντρώσαμε πάνω από 4,5 δισ. ευρώ. Είμαστε σε μια πορεία 
θετική, που θα έχουμε χτίσει σε λίγο το απόθεμα το οποίο θα μας 
επιτρέψει να καλύψουμε τις ανάγκες της χώρας, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι μετά δεν θα τηρούμε τους κανόνες», ανέφερε. Συ-
νέστησε όμως αυτοσυγκράτηση από όλους, τονίζοντας ότι «δεν 
πρέπει να επαναλάβουμε τα λάθη του παρελθόντος».

Το υπουργείο Οικονομίας θα λειτουργήσει ως υπουργείο «προ-
σέλκυσης και κινητοποίησης επενδύσεων» και στην κατεύθυν-
ση αυτή, ήδη δρομολογούνται τα απαραίτητα μέτρα που θα 
διευκολύνουν τη διαδικασία αδειοδοτήσεων.
Αυτό υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και 
υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης 
στη συνάντηση που είχε χθες με τον αναπληρωτή υπουργό 
Γεωργίας της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Σεργκέι Λεβίν. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αναπληρωτής υπουργός Γεωργίας της Ρω-
σικής Ομοσπονδίας παρουσίασε την υποψηφιότητα της πόλης 
του Εκατερίνμπουργκ για τη διοργάνωση της διεθνούς έκθεσης 
EXPO 2025 ενώ ο κ. Δραγασάκης επισήμανε ότι η έξοδος της Ελ-

λάδας από τα Μνημόνια και η πορεία ανάκαμψης προσφέρουν 
σημαντική ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση των οικονομι-
κών σχέσεων της χώρας με τη Ρωσία.
Ακόμη, όπως αναφέρεται σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, 
ο κ. Δραγασάκης διαβεβαίωσε ότι το υπουργείο Οικονομίας και 
Ανάπτυξης στοχεύει να λειτουργήσει ως υπουργείο «προσέλκυ-
σης και κινητοποίησης επενδύσεων». Στην κατεύθυνση αυτή, 
ήδη δρομολογούνται τα απαραίτητα μέτρα που θα διευκολύ-
νουν τη διαδικασία αδειοδοτήσεων.
Κλείνοντας, ο κ. Δραγασάκης πρότεινε να αξιοποιηθεί κάθε πρό-
σφορο μέσο ώστε να ενισχυθεί η συνεργασία των οικονομικών 
φορέων των δύο χωρών, ζητώντας από τον κ. Λεβίν να μετα-

φέρει το μήνυμα αυτό προς τη ρωσική πολιτική ηγεσία, αλλά και 
ιδιωτικούς φορείς.
Σημειώνεται ότι η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε παρουσία 
του πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Αθήνα, Αντρέι 
Μασλόφ, ενώ στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν, 
μεταξύ άλλων, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Ηλίας Ξανθάκος, ο γενικός 
γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυ-
ξιακής Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών, Γιάννης 
Μπράχος και ο διευθυντής του Οικονομικού Γραφείου του 
πρωθυπουργού, Γιώργος Τσίπρας.

«Αυτή την περίοδο η απόλυτη προτεραιότητα είναι η έγκαιρη 
ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων. Όχι μόνο διότι πρέπει να 
είμαστε έτοιμοι πολύ πριν χτυπήσει το κουδούνι της λήξης, αλλά 
και διότι ειδικά σε αυτό το υπουργείο οι δεσμεύσεις που έχουμε 
είναι δικής μας ιδιοκτησίας». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό 
δήλωσε από το βήμα της Βουλής ο υπουργός Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Γιάννης Δραγασάκης, στην πρώτη κοινοβουλευτι-
κή του παρέμβαση μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων 
του, κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια του νομοσχεδίου του 
υπουργείου του, που αφορά την ενσωμάτωση, στην ελληνική 
νομοθεσία, της κοινοτικής οδηγίας για τους κανόνες που διέ-
πουν τις αγωγές αποζημίωσης για παραβάσεις του ανταγωνι-
σμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
«Αυτά που έχουμε να κάνουμε, είναι πράγματα που ούτως ή 
άλλως έπρεπε να κάνουμε. Αναφέρομαι στην ολοκλήρωση 
μιας αναπτυξιακής στρατηγικής. Στην ανάγκη να καλύψουμε 

το χρηματοδοτικό κενό δημιουργώντας χρηματοδοτικά εργα-
λεία πέρα από τις τράπεζες» επεσήμανε ο κ. Δραγασάκης κι έκανε 
λόγο για διάφορες πρωτοβουλίες που είναι σε εξέλιξη, μεταξύ των 
οποίων, όπως τόνισε και η δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας.
Έμφαση έδωσε ο κ. Δραγασάκης και στην αντιμετώπιση του 
«τεράστιου προβλήματος» των «κόκκινων δανείων», υπο-
γραμμίζοντας ότι ο νόμος Κατσέλη και ο εξωδικαστός συμβιβα-
σμός είναι κρίσιμοι παράγοντες.
«Παλιά μιλούσαμε για δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία, πρέπει 
να αποτρέψουμε την εμφάνιση και μιας τραπεζικής νοοτροπίας. 
Δηλαδή, μια νοοτροπία που κάθονται κάποιοι πάνω στα δάνειά 
τους και περιμένουν τους οφειλέτες να πάνε για να πληρώσουν» 
τόνισε ο κ. Δραγασάκης και συμπλήρωσε: «Πρέπει να υπάρξουν 
ενεργητικές πολιτικές, προδραστικές δράσεις, και είναι θετικό ότι 
και οι τράπεζες το αναγνωρίζουν αυτό. Χθες μάλιστα είδα, σε μια 
σύσκεψη, ότι έχουν σκέψεις και προγράμματα να βρούμε τους 

οφειλέτες, να δούμε τα προβλήματά τους, να δούμε τις δυνα-
τότητές τους, να ξεχωρίσουμε αυτούς που μπορούν, αλλά δεν 
πληρώνουν, από εκείνους που δεν μπορούν και επομένως, να 
υπάρξουν προγράμματα τέτοια που να διευκολύνουν τη λύση 
των προβλημάτων».
Ακόμα, ο υπουργός και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης υπο-
γράμμισε την ανάγκη να διευκολυνθεί περαιτέρω το διαδοχικό 
καθεστώς των επενδύσεων.
«Είναι το θέμα της ενημέρωσης και της υποδοχής επενδυτών. 
Υπάρχει βελτίωση, αλλά υπάρχουν περιθώρια να βελτιώσου-
με ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Επομένως, υπάρχουν 
δυνατότητες να πετύχουμε επιτάχυνση, συντονισμό και κοι-
νωνικοποίηση της ανάπτυξης με την έννοια ότι ανάπτυξη δεν 
γίνεται χωρίς την ενεργή συμμετοχή της κοινωνίας» κατέληξε 
ο κ. Δραγασάκης.

ΥΠΕΡΨΗΦΙΣΤΗΚΕ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

Γ.ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΘΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣΕΙ ΩΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ «ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ»

ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ Η ΕΓΚΑΙΡΗ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ, ΔΗΛΩΣΕ Ο ΥΠ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ
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Την «κορδέλα» των εγκαινίων της ηλεκτρικής διασύνδεσης των 
Κυκλάδων με την ηπειρωτική Ελλάδα θα κόψει ο πρωθυπουργός 
Αλ. Τσίπρας στη Σύρο, τη Δευτέρα 19/3. Σύμφωνα με πληροφο-
ρίες του energypress, ο πρωθυπουργός θα βρεθεί στη Σύρο προ-
κειμένου να εγκαινιάσει και τυπικά την έναρξη λειτουργίας της Α’ 
φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων.
Όπως έγραψε πρόσφατα το energypress, από την Παρασκευή, 
πέρασε σε εφεδρεία ο ηλεκτροπαραγωγικός σταθμός της Πά-
ρου. Στη συνέχεια, από τη Δευτέρα «έσβησε» και ο σταθμός της 
Σύρου. Έτσι, μετά την ηλέκτριση και δοκιμαστική χρησιμοποίηση 
του καλωδίου της πρώτης φάσης διασύνδεσης των Κυκλάδων, 
μπαίνουμε στην πλήρη λειτουργία, κατά την οποία οι παλιοί τοπι-
κοί σταθμοί που παρήγαγαν ρεύμα με πετρέλαιο, σταματούν τη 
λειτουργία τους και θα βρίσκονται σε εφεδρεία.

Πέραν της υπό τον κ. Μανουσάκη διοίκησης του ΑΔΜΗΕ, στο 
πλευρό του Αλ. Τσίπρα στη Σύρο θα βρεθεί ο υπουργός Γ. Σταθά-
κης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μ. Παναγιω-
τάκης, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΔΔΗΕ Ν.  Χα-
τηζαργυρίου, ο πρόεδρος του ΛΑΓΗΕ Μ. Φιλίππου και ο πρόεδρος 
της ΡΑΕ Ν. Μπουλαξής.
 Η διασύνδεση των Κυκλάδων ξεκινάει από το ΚΥΤ του Λαυρίου 
μέσω ενός υποβρύχιου τριπολικού καλωδίου μήκους 108 χλμ. 
που καταλήγει στη Σύρο. Από εκεί ένα υποβρύχιο καλώδιο μή-
κους 33 χλμ. καταλήγει στο βόρειο άκρο της Τήνου. Ένα δεύτερο 
καλώδιο μήκους 46 χλμ συνδέει τη Σύρο  με την Πάρο και ένα 
τρίτο μήκους 35 χλμ. τη Σύρο με τη Μύκονο.
Η δεύτερη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρω-
τικό σύστημα, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές 

του 2019, περιλαμβάνει τη σύνδεση της Πάρου με τη Νάξο και τη 
σύνδεση της Νάξου με τη Μύκονο, καθώς και την αναβάθμιση 
της υφιστάμενης καλωδιακής σύνδεσης Άνδρου-Λιβαδίου (Ν. 
Εύβοια) και Άνδρου-Τήνου με την εγκατάσταση νέων υποβρύ-
χιων καλωδίων.
Η τρίτη φάση, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει 
την πόντιση και δεύτερου καλωδίου Λαυρίου-Σύρου και αναμέ-
νεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020, μετά την πρόσφατη 
απόφαση που έλαβε ο ΑΔΜΗΕ να επισπεύσει το έργο.
Τέλος, η τέταρτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων (διασύν-
δεση Λαυρίου – Σερίφου, Σερίφου – Μήλου, Μήλου – Σαντο-
ρίνης και Σαντορίνης με Πάρο ή Νάξο), θα ενταχθεί στο δεκαετές 
επιχειρησιακό πλάνο 2019-2028.

Στον κλάδο των ηλεκτροκίνητων αστικών συγκοινωνιών μέσω 
παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών και προϊόντων μετακίνη-
σης επιδιώκει να εισέλθει η ΔΕΗ, με τη διοίκηση της εταιρείας να 
έχει ήδη σχεδιάσει τα βήματα στην κατεύθυνση αυτή. Σύμφωνα 
με το energypress πρόκειται για μια πρωτοβουλία στα πλαίσια της 
προσπάθειας που καταβάλλεται για να μετασχηματιστεί από εται-
ρεία παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας σε εταιρεία 
που αναπτύσσει και προσφέρει σύνθετα ενεργειακά προϊόντα και 
υπηρεσίες, όπως τονίζουν υψηλόβαθμα στελέχη της επιχείρησης.
Οι σχεδιασμοί της ΔΕΗ στοχεύουν στην παροχή ενός ολοκληρω-
μένου προϊόντος αστικής μετακίνησης με «καθαρό περιβαλλοντι-
κό αποτύπωμα». Στα πλαίσια αυτά, σύμφωνα με τις ίδιες πληρο-
φορίες, η ΔΕΗ συζητά με εμπλεκόμενους φορείς προκειμένου να 
αναπτυχθεί κατάλληλο επιχειρηματικό μοντέλο υλοποίησης συ-
ναφών έργων με δυνατότητες επιδότησης και χρηματοδότησης.  
Στην κατεύθυνση αυτή, η ΔΕΗ έχει ήδη ξεκινήσει να  συνεργάζεται 
με πρωτοπόρες εταιρείες στον κλάδο της ηλεκτροκίνησης στα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς. Χαρακτηριστική προς τούτο είναι η 
συνεργασία της ΔΕΗ με την πολωνική Solaris Bus & Coach S.A., με 
την οποία το Νοέμβριο υπέγραψε σχετικό μνημόνιο συνεργασίας.  

Το μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ ΔΕΗ και Solaris είναι τριετούς δι-
άρκειας, με σκοπό οι δυο εταιρείες να διερευνήσουν τη δυνατότη-
τα συνεργασίας τους στην παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένων 
λύσεων συγκοινωνιακών αναγκών στον τομέα της ηλεκτροκίνη-
σης στην Ελλάδα και περαιτέρω σε άλλες περιοχές.
Μάλιστα, οι δυο εταιρείες έχουν ήδη απευθυνθεί σε τουλάχιστον 
10 δήμους, προτείνοντας στις δημοτικές αρχές συνεργασία στον 
τομέα της ηλεκτροκίνησης.
Τι περιλαμβάνει το «πακέτο» που σχεδιάζουν ΔΕΗ-Solaris
ΔΕΗ και Solaris έχουν ήδη προχωρήσει σε σημαντικό βαθμό το σχε-
διασμό του πακέτου συνολικών υπηρεσιών που θα προσφέρουν.
Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress, το πακέτο αυτό πε-
ριλαμβάνει:
• Ηλεκτροκίνητα λεωφορεία κατάλληλα σχεδιασμένα για τις ανά-
γκες της συγκεκριμένης διαδρομής
• Κατασκευή υποδομών φόρτισης που αξιοποιούν στο μέγιστο 
βαθμό την υπάρχουσα υποδομή της περιοχής αλλά και τις ανά-
γκες της διαδρομής
• Συντήρηση λεωφορείων και υποδομών καθώς και άμεση αντι-
μετώπιση βλάβης με τεχνικά συνεργεία

• Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με «πράσινο» αποτύπωμα προερ-
χόμενη είτε από νέα ΑΠΕ με αξιοποίηση δυνατοτήτων ενεργειακού 
συμψηφισμού, είτε εναλλακτικά με χρήση πράσινων πιστοποιητι-
κών (εγγυήσεις προέλευσης)
• Υποστήριξη σε θέματα επιδοτήσεων και χρηματοδότησης
• Συνοδευτικές υπηρεσίες (data management, εκπαίδευση, υπο-
στήριξη μετά την πώληση, ανακύκλωση)
• Συνολική βελτιστοποίηση των επιμέρους παραμέτρων του κό-
στους στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας σύμβασης με τον πελάτη για 
την παροχή του συνόλου των ανωτέρω υπηρεσιών με εγγυημένο 
τίμημα.
Στόχος της ΔΕΗ, όπως επισημαίνουν υψηλόβαθμα στελέχη της, 
είναι «η προσφορά ολοκληρωμένης πρότασης “πράσινης ηλε-
κτροκίνησης” στα ΜΜΜ, μετά από εξατομικευμένη μελέτη για 
τις ανάγκες μετακίνησης στα αστικά κέντρα, με ελαχιστοποίηση 
της αβεβαιότητας για τους πελάτες μας και βελτιστοποίηση του 
συνολικού κόστους στο πλαίσιο μιας μακροχρόνιας σύμβασης 
με εγγυημένο τίμημα», όπως χαρακτηριστικά σημειώνει αρμόδιο 
στέλεχος της ΔΕΗ.

Το Συμβούλιο της Επικρατείας έκρινε ότι το αγκυροβόλιο στη θα-
λάσσια περιοχή του κόλπου των Μεγάρων, Δυτικά της Σαλαμίνας, 
δεν παραβιάζει τις συνταγματικές επιταγές για την προστασία του 
περιβάλλοντος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, ο Δήμος 
Μεγάρων, ο Σύνδεσμος «Ένωση Πολιτών» και 9 κάτοικοι της 
περιοχής, ζητούσαν από το ΣτΕ να ακυρωθεί ο υπ΄αριθμ. 190 
κανονισμός λιμένα Πειραιά με τον οποίον καθοριζόταν περιοχή 
αγκυροβολίας η θαλάσσια περιοχή του κόλπου των Μεγάρων, 
Δυτικά της Σαλαμίνας και η σχετική απόφαση του υπουργού 
Προστασίας του Πολίτη που ενέκρινε τον εν λόγω κανονισμό. Στις 
αιτήσεις τους, μεταξύ των άλλων, οι τοπικοί φορείς υποστήριζαν 
ότι επιτράπηκε η αγκυροβολία πλοίων κατά παράβαση των δια-
τάξεων του Συντάγματος και της νομοθεσίας για την προστασία 
του περιβάλλοντος και της προστασίας της ποιότητας ζωής στην 
περιοχή της Αττικής. Το Δ  ́Τμήμα του ΣτΕ με τις υπ  ́αριθμ. 611 και 

612/2018 αποφάσεις του απέρριψε ως αβάσιμους και αναπόδει-
κτούς τους ισχυρισμούς του Δήμου και των άλλων φορέων.
Αναλυτικότερα, το ΣτΕ απέρριψε, ως αβάσιμο, τον ισχυρισμό του 
εν λόγω Δήμου ότι ο επίμαχος 190 κανονισμός είναι αντίθετος με 
το άρθρο 24 του Συντάγματος για την προστασία του περιβάλλο-
ντος, καθώς εκδόθηκε χωρίς να εξεταστούν εναλλακτικές λύσεις, 
χωρίς να εκτιμηθούν τα ιδιαίτερα περιβαλλοντικά και οικιστικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής, αλλά και χωρίς να ληφθεί πρόνοια 
με επαρκή μέτρα για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, 
της ζωής, της υγείας και των επαγγελματικών δραστηριοτήτων 
των κατοίκων της περιοχής.
Παράλληλα, το ΣτΕ αναφέρει ότι όπως προκύπτει, το αγκυροβόλιο:
1) Είναι ασφαλές, σύμφωνα με τη διεύθυνση ασφαλείας ναυσι-
πλοΐας της Υδρογραφικής Υπηρεσίας του Πολεμικού Ναυτικού,
2) Οριοθετήθηκε σε θαλάσσιο χώρο που δεν απολαύει ειδικής 

προστασίας σύμφωνα με την περιβαλλοντική νομοθεσία,
3) Εξυπηρετεί ανάγκες των βιομηχανικών και λοιπών εγκαταστά-
σεων της περιοχής,
4) Έχει ελάχιστη απόσταση 0,91 ναυτικά μίλια από τον πλησιέστε-
ρο οικισμό της Πάχης Μεγάρων,
5) Δεν χρησιμοποιείται για παροπλισμό πλοίων και
6) Δέχεται πλοία κάτω των 100 μέτρων, στελεχωμένα και στα 
οποία απαγορεύεται η εκτέλεση ρυπογόνων εργασιών.
Επίσης, το ΣτΕ έκανε δεκτή την παρέμβαση υπέρ της ισχύος του 
190 κανονισμού που είχε κάνει η εταιρεία ΔΕΣΦΑ, η οποία υπο-
στήριζε ότι τα αγκυροβόλια είναι απαραίτητα για τις φορτοεκφορ-
τώσεις υγροποιημένου φυσικού αερίου, στις εγκαταστάσεις της, 
στη Ρεβυθούσα.

ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΕΗ-SOLARIS ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗ: ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΜΕ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ 
ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΕΚΡΙΝΕ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟ ΑΓΚΥΡΟΒΟΛΙΟ ΣΤΟΝ ΚΟΛΠΟ ΤΩΝ ΜΕΓΑΡΩΝ
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Πρακτικές συμβουλές για τη συμμόρφωση των επιχει-
ρήσεων προς τις απαιτήσεις του Γενικού Κανονισμού για 
την Προστασία Δεδομένων (γνωστού ως General Data 
Protection Regulation - GDPR) που τίθεται σε εφαρμογή 
στις 25 Μαίου δίνει ο ΣΕΒ με σχετική μελέτη.Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως επισημαίνει, «πραγματική στόχευση 
αυτής της «υποχρεωτικής άσκησης», στην οποία όλοι 
θα υποβληθούμε, είναι να αλλάξουμε ουσιαστικά την 
κουλτούρα των επιχειρήσεών μας, διαφυλάττοντας τα 
προσωπικά δεδομένα που διαχειριζόμαστε». Ωστόσο, η 
κατάσταση είναι ανησυχητική καθώς 1 στις 4 επιχειρήσεις 
δηλώνει ότι δεν γνωρίζει τον νέο Κανονισμό, ποσοστό 
που αυξάνεται σε 35% για τις επιχειρήσεις με λιγότερο 
από 100 εργαζομένους, ενώ σημαντική «παγίδα» για τις 
επιχειρήσεις αποτελεί επίσης, το γεγονός ότι λανθασμένα 
έχουν την πεποίθηση ότι δεν εμπίπτουν στον Κανονισμό 
και ως εκ τούτου θεωρούν ότι δεν χρειάζεται να προβούν 

σε καμία δράση συμμόρφωσης ή δεν έχουν αντιληφθεί 
ότι κατέχουν και επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα, 
δεν κατανοούν πώς αυτά ορίζονται, ή νομίζουν ότι μόνο 
οι μεγάλες επιχειρήσεις πρέπει να λάβουν μέτρα κ.ο.κ. 
Τα δέκα συν ένα βήματα συμμόρφωσης που προτείνει ο 
ΣΕΒ είναι: Σύσταση Ομάδας Εργασίας, Ορισμός Υπεύθυ-
νου Προστασίας Δεδομένων, Χαρτογράφηση της ροής 
των δεδομένων, Εντοπισμός και ανάλυση κινδύνων και 
ελλείψεων, Εκπόνηση Εκτίμησης Αντικτύπου σχετικά με 
την προστασία δεδομένων, Αναθεώρηση πολιτικών και 
διαδικασιών, Αξιοποίηση των εργαλείων πληροφορικής, 
Ανάπτυξη διαδικασιών γνωστοποίησης εποπτικής Αρχής 
και ανακοίνωσης υποκειμένου, Δοκιμαστικοί έλεγχοι 
συστημάτων και διαδικασιών, Διαρκής παρακολούθηση 
και επικαιροποίηση των διαδικασιών και των συστημά-
των, Εκπαίδευση προσωπικού. Ο ΣΕΒ επισημαίνει ότι το 
νέο θεσμικό πλαίσιο κατέστη αναγκαίο μετά τις ραγδαίες 

τεχνολογικές εξελίξεις (διαδίκτυο, κινητή τηλεφωνία, big 
data κ.ά.) που οδήγησαν στην αύξηση της συλλογής, 
ανταλλαγής και επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα από ιδιωτικές επιχειρήσεις και δημόσιες αρχές 
με γεωμετρική πρόοδο. Έως το 2025 εκτιμάται ότι ο όγκος 
των δεδομένων θα αυξηθεί από 16,1 ΖΒ σε 163 ΖΒ2, σύμ-
φωνα με μελέτη της εταιρείας επιχειρηματικής πληροφό-
ρησης International Data Corporation ενώ η ίδια μελέτη 
εκτιμά ότι έως το 2025 ο μέσος άνθρωπος θα έχει αλλη-
λεπίδραση με μία συνδεδεμένη συσκευή σχεδόν 4.800 
φορές την ημέρα και ότι η αξία της αγοράς των προσω-
πικών δεδομένων υπολογίζεται ότι θα ανέλθει σε σχεδόν 
1 τρισ. ευρώ το 2020. Ο ΣΕΒ σημειώνει τέλος ότι κανένας 
οργανισμός (επιχείρηση ή δημόσιος φορέας) δεν έχει συ-
στήματα 100% ασφαλή έναντι περιστατικών παραβίασης 
δεδομένων, για αυτό άλλωστε χρειάζεται επαγρύπνηση 
και διαρκής παρακολούθηση.

Επιπλέον πόρους από το ΕΣΠΑ επιχειρεί να διασφαλίσει 
το υπουργείο Ενέργειας, προκειμένου να διασκεδάσει τις 
εντυπώσεις για το φιάσκο διαρκείας με το «Εξοικονόμηση 
Κατ’ Οίκον ΙΙ». Σύμφωνα με το enrtgypress Επειτα από την 
πολλοστή αναβολή ενεργοποίησης της πλατφόρμας υπο-
βολής αιτήσεων, η οποία χθες κατέρρευσε υπό το βάρος 
του μαζικού ενδιαφέροντος, το ΥΠΕΝ «κλείνει το μάτι» 
στους υποψήφιους δικαιούχους, με διαβεβαιώσεις ότι θα 
υπάρξουν επιπλέον κεφάλαια.
«Μέχρι στιγμής, με βάση τα στοιχεία του υπουργείου, 
17.700 νοικοκυριά έχουν το απαιτούμενο Πιστοποιητικό 
Ενεργειακής Απόδοσης, οπότε οι διαθέσιμοι πόροι είναι 
υπέρ αρκετοί (σσ: τα 250 εκατ. ευρώ του προγράμματος 
επαρκούν για περίπου 40.000). Επιπρόσθετοι πόροι θα γί-
νουν διαθέσιμοι σε περίπτωση που η ζήτηση υπερβεί την 
προσφορά», ανέφερε χαρακτηριστικά η χθεσινή ανακοί-
νωση του ΥΠΕΝ. Στην πραγματικότητα το μήνυμα «μην 
σπεύσετε μαζικά, λεφτά υπάρχουν», μαρτυρά τον κακό 
σχεδιασμό της πλατφόρμας. Το υπουργείο επιχειρεί με τον 
τρόπο αυτό να αποτρέψει τους υποψήφιους δικαιούχους 
να προσέλθουν ξανά μαζικά όταν ξανανοίξει η πλατ-
φόρμα, φοβούμενο μη τυχόν αυτή καταρρεύσει εκ νέου. 
Αυτός είναι άλλωστε και ο λόγος που το ΥΠΕΝ «έσπασε» 
τη διαδικασία στα τρία : Οταν τη Δευτέρα 19 Μαρτίου θα 
ενεργοποιηθεί ξανά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων, 

αυτή θα αφορά μόνο υποψηφίους από Ανατολική Μα-
κεδονία - Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ηπειρο, Θεσσαλία 
και Δυτική Ελλάδα. Στις 26 Μαρτίου θα ενεργοποιηθεί 
η διαδικασία για Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, Δυτική 
Μακεδονία, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο και Κρήτη και μόνο 
στις 2 Απριλίου θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για Αττική και 
Νότιο Αιγαίο. Για την ιστορία, οι πρώτες διαρροές για το 
νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον ΙΙ» είχαν ξεκινήσει από το 
περασμένο Οκτώβριο-Νοέμβριο. Ταυτόχρονα, για να δια-
σκεδάσει τις εντυπώσεις, και να αποφύγει νέα συμφόρηση 
αιτήσεων, και άρα τον κίνδυνο ενός νέου φιάσκου, το 
ΥΠΕΝ πέταξε χθες το «τυράκι» των επιπλέον πόρων. Δεν 
διευκρίνισε ωστόσο πόσοι μπορεί να είναι αυτοί, παρά 
έστειλε γενικόλογα το λογαριασμό στο ΕΣΠΑ (το «Εξοικο-
νόμηση Κατ’ Οίκον» υλοποιείται με κοινοτικά κεφάλαια), 
του οποίου τη διαχείριση, έχει ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομίας Αλ.Χαρίτσης. Ούτε και απάντησε πως γίνεται 
μετά από τόσο καιρό προετοιμασίας, και τόσες αναβολές, 
να μην μπορούν οι υπηρεσίες να παρουσιάσουν μια αξι-
όπιστη πλατφόρμα. Η’ γιατί δεν αποφασίσθηκε εξαρχής 
να «σπάσει» η διαδικασία υποβολής αιτήσεων σε τρεις 
φάσεις, παρά αυτό χρειάσθηκε να γίνει χθες, κατόπιν του 
φιάσκου. Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ, η αιτία κατάρρευσης 
του συστήματος ήταν το γεγονός ότι μέσα σε λίγες ώρες 
επιχειρήθηκαν 1,5 εκατομμύριο προσπάθειες εισόδου 

στην ηλεκτρονική πλατφόρμα. Μάλιστα λίγο μετά τις 8 
το πρωί, δηλαδή από τα πρώτα λεπτά έναρξης της δια-
δικασίας, διαπιστώθηκε ότι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις (IP’s) επιχειρούσαν ταυτόχρονη είσοδο με 
πλήθος διαφορετικών κωδικών. Σύμφωνα με πηγές του 
ΥΠΕΝ, 50 διαφορετικοί υπολογιστές (ΑPI) επιχείρησαν 
χθες το πρωί 6.000 διαφορετικές προσπάθειες εισόδου ο 
καθένας. Το πιθανότερο είναι ότι επρόκειτο για γραφεία 
συμβούλων, που επειδή έχουν πολλούς πελάτες, υπέβα-
λαν μαζικά αιτήσεις. Το υπουργείο πάντως αναφέρει ότι 
διερευνά ακόμη και αν πρόκειται για κυβερνοεπίθεση, 
δηλαδή χρήση κακόβουλου λογισμικού. Την ίδια στιγμή, 
χιλιάδες ενδιαφερόμενοι επιχειρούσαν να επισκεφθούν 
την ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ, καθώς η πλατφόρμα αξιοποιεί 
τους κωδικούς του TAXIS. Σαν αποτέλεσμα όλου αυτού 
του αλαλούμ, ενεργοποιήθηκε το σύστημα ασφαλείας της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και το 
ΥΠΕΝ αποφάσισε στις 5.30 το απόγευμα να παγώσει τη 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων. Μέχρι εκείνη την ώρα 
ουδείς είχε καταφέρει να ολοκληρώσει την υπαγωγή του 
στο πρόγραμμα. Σημειωτέον ότι το ολοκληρωμένο πλη-
ροφοριακό σύστημα για το νέο «Εξοικονόμηση Κατ’ Οίκον 
ΙΙ» είχε ετοιμάσει η Ενωση Ελληνικών Τραπεζών, για να το 
παραδώσει προ μηνός ως δωρεά στον υπ. ΠΕΝ Γ.Σταθάκη.

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΕΒ

ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕΣΠΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΑΛΑΙΠΩΡΙΑ ΣΤΟ 
“ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ”
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Θ. Βενιάμης, πρόεδρος Ελλήνων εφοπλιστών: Η 
Ελλάδα πρέπει να διατηρήσει τη δική του ναυτι-
λία βιώσιμη και ανταγωνιστική
Tην ανάγκη συνειδητοποίησης από την κοινωνία και τους 
νομοθέτες, της καθοριστικής σημασίας της ναυτιλίας, στο 
πλαίσιο των θετικών στόχων της παγκοσμιοποίησης και 
την ανάγκη για κάθε ναυτιλιακό κράτος, όπως η Ελλάδα, 
να διατηρήσει τη δική του ναυτιλία βιώσιμη και άρα, 
ανταγωνιστική,επεσήμανε μεταξύ άλλων, στην ομιλία 
του ο πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών κ. Θε-
όδωρος Βενιάμης, μιλώντας στο ναυτιλιακό συνέδριο που 
διοργάνωσε την Τετάρτη η online ναυτιλιακή εφημερίδα 
TheSeaNation, στο Ίδρυμα Ευγενίδου, με τον τίτλο: «Η 
Παγκόσμια Επίδραση της Ναυτιλίας - The Global Impact 
of Shipping». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ.Βενιάμης τό-
νισε ότι μέτρα υποστήριξης της φυσιογνωμίας και δυνα-
μικότητας της ναυτιλίας θα έχουν συνολικότερο όφελος, 
προκειμένου αυτός ο επιχειρηματικός τομέας να συνεχίσει 
να προσφέρει σημαντικά στους πολίτες του κόσμου, σε 
καιρούς ειρήνης αλλά και κρίσεων. Τόνισε εξάλλου ότι 
η ναυτιλία λόγω του παγκόσμιου χαρακτήρα της είναι 
εκτεθειμένη στον διεθνή ανταγωνισμό, ο οποίος επί των 
ημερών μας έχει λάβει οξύτατες διαστάσεις, λόγω της 
πολιτικής που ακολουθείται από πολλά διεθνή ναυτιλια-
κά κέντρα να προσελκύσουν και να αποσπάσουν όσο το 
δυνατόν μεγαλύτερο μερίδιο αυτής. Συνεπώς, ανέφερε, 
βασικό μέλημα κάθε κράτους που θέλει ναυτιλία πρέπει να 
είναι η σχεδίαση και εφαρμογή μέτρων, πάντα στο πλαί-
σιο των δυνατοτήτων που υπάρχουν, για την στήριξη και 
περαιτέρω ενίσχυση της ναυτιλίας του, μέσω του οποίου 
θα διατηρήσει το στρατηγικό πλεονέκτημα εξασφάλισης 
των αναγκαίων εισαγωγών - εξαγωγών , θα αυξήσει 
τις θέσεις εργασίας και θα πολλαπλασιάσει τα οφέλη για 
την εθνική οικονομία του, λαμβάνοντας υπόψη ότι στη 
ναυτιλία τίποτε δεν πρέπει να θεωρείται ως δεδομένο. 
Υπογράμμισε επιπροσθέτως ότι «η βαλκανική ενδοχώρα 
και ο ευρύτερος χώρος της εγγύς Ανατολής, αλλά και η 
προώθηση του κινεζικού εμπορίου στην Ευρώπη μέσω 
της Ελλάδας συνηγορούν υπέρ της ύπαρξης ενός μεγά-
λου σύγχρονου στόλου και ανταγωνιστικών υπηρεσιών 
στην χώρα μας. «Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η εγκατά-
σταση των ναυτιλιακών εταιριών στην ευρύτερη περιοχή 
της Αττικής αποτελεί τη ραχοκοκαλιά για τη δημιουργία 
προστιθέμενης αξίας για πολλούς άλλους συναφείς παρα-
γωγικούς τομείς υπηρεσιών και για την ανάπτυξη του ελ-
ληνικού ναυτιλιακού κέντρου, του «maritime cluster»», 
ανέφερε ο κ. Βενιάμης.
Την ανάγκη να διαμορφωθεί ένα πιο ευέλικτο 
και πιο ελκυστικό πλαίσιο στη ναυτιλία, επεσή-
μανε ο Κωστής Χατζηδάκης
Την ανάγκη να επιστρέψει η εμπιστοσύνη στην ελληνική 

οικονομία και η Ελλάδα να κάνει μία στροφή στην κανο-
νικότητα και στη σοβαρότητα, αφήνοντας στην άκρη τον 
λαϊκισμό και τη δημαγωγία, επεσήμανε ο αντιπρόεδρος 
της ΝΔ, Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στο συνέδριο του 
Ιδρύματος Ευγενίδου «Η παγκόσμια επίδραση της ναυτιλί-
ας». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χατζηδάκης είπε ότι θα 
πρέπει να ληφθούν πρωτοβουλίες για να μπορέσει να γίνει 
πιο ελκυστική η ελληνική σημαία, προκειμένου ο ναυτιλια-
κός κλάδος να αποτελέσει ακόμα περισσότερο έναν πυλώ-
να στον οποίο να μπορεί να στηριχθεί η επανεκκίνηση της 
ελληνικής οικονομίας. Αναφέρθηκε σε συγκεκριμένες προ-
τάσεις από πλευράς ΝΔ που είναι ταυτόχρονα φιλικές προς 
την επιχειρηματικότητα και καλύπτουν τη ναυτιλία, όπως:
1.Εγκαθίδρυση ενός σταθερού ευνοϊκού φορολογικού 
πλαισίου που να περιλαμβάνει κίνητρα για επενδύσεις.
2.Μείωση φόρου στις επιχειρήσεις από το 29% στο 20% 
με αντίστοιχη μείωση δημοσίων δαπανών.
3.Μείωση της ασφαλιστικής και φορολογικής επιβάρυν-
σης των ναυτικών.
4.Μείωση του φόρου των μερισμάτων στο 5%.
5. Μείωση του φορολογικού συντελεστή κατά επιπλέον 
2%, όταν επιχειρήσεις απασχολούν τουλάχιστον 50 εργα-
ζόμενους.
 Αναφερόμενος στη μεγάλη επένδυση στο λιμάνι του 
Πειραιά από την Cosco, είπε ότι θα «θέλαμε μία τέτοια 
φιλοσοφία να κυριαρχήσει σε όλες τις λιμενικές υποδομές 
της χώρας η οποία», όπως πρόσθεσε «δεν θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται ως πικρό χάπι αλλά ως αναγκαία μεταρ-
ρύθμιση που θα στείλει το μήνυμα ότι η Ελλάδα αλλάζει 
και θέλει τις ιδιωτικές επενδύσεις». Για τη ναυτική εκπαί-
δευση, είπε ότι το σύστημα θα πρέπει να αναδιοργανωθεί 
με αναβάθμιση των δημόσιων σχολών αλλά και να επι-
τραπεί η ύπαρξη και ιδιωτικών. «Υπάρχει κάποιος λόγους 
που στερούμε το δικαίωμα της επιλογής στα παιδιά ειδικά 
στον τομέα αυτό;» διερωτήθηκε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ. 
Αναφερόμενος στην ενθάρρυνση των νέων για το ναυτικό 
επάγγελμα είπε ότι είναι ένα επάγγελμα που προσφέρει 
προοπτικές για ανέλιξη και πολύ καλές οικονομικές απο-
λαβές και τόνισε: «Μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό 
μας, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη ανεργία στην πατρίδα μας 
οι Έλληνες νέοι φεύγουν κατά δεκάδες στο εξωτερικό για 
να βρουν δουλειά, ενώ την ίδια ώρα η ελληνόκτητη ναυ-
τιλία συνολικά στελεχώνεται σε σημαντικό βαθμό από μη 
Έλληνες».
Τζ. Πάιατ: Η ελληνική ναυτιλία συμβολίζει τις με-
γάλες δυνατότητες του ελληνικού λαού
Εντυπωσιασμένος από την επιτυχημένη ιστορία της ελλη-
νικής ναυτιλίας δήλωσε από το βήμα του διεθνούς ναυ-
τιλιακού συνεδρίου που πραγματοποιείται στο Ίδρυμα 
Ευγενίδου, ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Τζέφρι 
Πάιτ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το μέγεθος και ο παγκό-

σμιος αντίκτυπος της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανίας 
είναι ένα τεράστιο επίτευγμα, για το οποίο ο ελληνικός 
λαός είναι δικαιολογημένα υπερήφανος, ανέφερε ο κ. 
Πάιατ και δήλωσε επίσης «περήφανος για τον ρόλο που 
έπαιξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσουν στην 
αναζωογόνηση της ελληνικής ναυτιλιακής βιομηχανί-
ας μετά την καταστροφή του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου, 
όταν διευκόλυνε με επιτυχία την πώληση εκατοντάδων 
πλοίων Liberty σε Έλληνες πλοιοκτήτες, συμβάλλοντας 
στη δημιουργία της σύγχρονης ελληνικής ναυτιλιακής 
βιομηχανίας». Απευθυνόμενος στη ναυτιλιακή κοινότη-
τα, είπε πως συμβολίζει τις μεγάλες δυνατότητες και την 
αντοχή του ελληνικού λαού και επισήμανε πως «το έργο 
τους βοηθάει να μείνει η παγκόσμια οικονομία ανοιχτή, 
δυναμική και ελεύθερη, ακριβώς όπως η δύναμη και η 
αποφασιστικότητα του ελληνικού λαού και του ελληνικού 
κράτους να συμβάλλουν στην ειρήνη και την ευημερία 
της γειτονιά του». Σε ό,τι αφορά την τρέχουσα επίσκεψη 
του υπουργού Ναυτιλίας, Παναγιώτη Κουρουμπλή στις 
ΗΠΑ, είπε πως μεταξύ άλλων θα υπογράψει μνημόνιο κα-
τανόησης μεταξύ του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης και 
της Ναυτικής Ακαδημίας της Ύδρας. Αυτή η συμφωνία, 
η πρώτη του είδους για τις Ηνωμένες Πολιτείες και την 
Ελλάδα, θα επιτρέψει μεγαλύτερες ακαδημαϊκές ανταλ-
λαγές μεταξύ ναυτικών από τις δύο χώρες, επισήμανε. 
Σημείωσε ακόμα πως ο κ. Κουρουμπλής θα υπογράψει 
επίσης συμφωνία με την Αμερικανική Ακτοφυλακή για να 
επιτρέψει την αμοιβαία αναγνώριση των πιστοποιητικών 
Ελλήνων και Αμερικανών ναυτικών, γεγονός που θα έχει 
ως αποτέλεσμα να μπορεί ο Αμερικανός ναυτικός να απο-
κτήσει βασική ναυτική εκπαίδευση στα πλοία με ελληνική 
σημαία. Το 2018 θα αποτελέσει μια κομβική χρονιά για 
τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις. Η Ελλάδα ηγέτιδα χώρα 
και πυλώνας σταθερότητας στην περιοχή. Γενικεύοντας 
το πλαίσιο της ανάλυσής του, εξέφρασε τη βούληση των 
ΗΠΑ για ακόμα ισχυρότερη συνεργασία με την Ελλάδα 
τους προσεχείς μήνες και την πεποίθησή του ότι το 2018 
θα αποτελέσει μια κομβική χρονιά για τις διμερείς σχέσεις. 
Ειδικότερα, όπως διευκρίνισε «περιλαμβάνει τη συνεχή 
συνεργασία μεταξύ των δύο κυβερνήσεών μας, όπως εί-
δαμε σε δεκάδες διμερείς σχέσεις τους τελευταίους μήνες, 
συμπεριλαμβανομένου του επιτυχημένου ταξιδιού του 
πρωθυπουργού στις Ηνωμένες Πολιτείες το περασμένο 
φθινόπωρο και των πρόσφατων επισκέψεων υψηλού επι-
πέδου αντιπροσωπειών του Κογκρέσου στις ΗΠΑ κι εδώ 
στην Ελλάδα».
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Αισιόδοξος ότι στα επόμενα χρόνια οι διμερείς επιχειρη-
ματικές σχέσεις Ελλάδας-Σερβίας θα παρουσιάσουν ανά-
πτυξη, καθώς οι συνθήκες προς αυτή την κατεύθυνση 
είναι ευνοϊκές, εμφανίστηκε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο 
γενικός σύμβουλος Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέ-
σεων (ΟΕΥ) Α΄ της ελληνικής πρεσβείας στο Βελιγράδι, 
Χαράλαμπος Κουναλάκης.
Παρότι οι ελληνικές επενδύσεις στη χώρα έχουν μειωθεί 
τα τελευταία χρόνια -συνεπεία και της αποχώρησης τριών 
ελληνικών τραπεζών από τη σερβική αγορά- η σταδιακή 
ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, αλλά και η συνεχής 
βελτίωση των επενδυτικών συνθηκών και της αγοραστικής 
δύναμης του πληθυσμού στη Σερβία, δημιουργούν πλέον πιο 
πρόσφορο έδαφος, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του κ. 
Κουναλάκη στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ενόψει φόρουμ, που θα πραγμα-
τοποιηθεί στη Θεσσαλονίκη τη Δευτέρα 18 Μαρτίου.
Το Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας-Σερβίας, που θα γίνει 
σε κεντρικό ξενοδοχείο της πόλης, με τη συμμετοχή πε-
ρισσότερων από 70 σερβικές και 150 ελληνικές εταιρείες 
και επιχειρήσεις και με εκατοντάδες, ήδη κλεισμένα, επι-
χειρηματικά ραντεβού, διοργανώνουν το Γραφείο ΟΕΥ 
της ελληνικής πρεσβείας, το «Enterprise Greece» και το 
Ελληνοσερβικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Από την τρίτη στη δέκατη θέση και από τα 2,2 
δισ. στο 1,5 δισ. ευρώ
«Το ότι έφυγαν οι τρεις από τις τέσσερις ελληνικές τρά-
πεζες -μόνο η Εurobank παραμένει- δεν ήταν καλό, γιατί 
αυτές στήριζαν την ελληνική επιχειρηματικότητα στη Σερ-
βία» σημειώνει ο κ. Κουναλάκης, σύμφωνα με τον οποίο 
εξαιτίας και αυτού του κενού που δημιουργήθηκε, η Ελ-
λάδα από την τρίτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών 
στη Σερβία πριν από λίγα χρόνια, εκτιμάται ότι έχει βρεθεί 
σήμερα στη δέκατη ή ενδέκατη. Παράλληλα, παρότι στη 
γείτονα δραστηριοποιούνται 150 ελληνικές επιχειρήσεις, 
έχοντας κάνει και επενδύσεις σε παραγωγικές μονάδες, 
όπως αυτή της Αλουμύλ, εντούτοις δεν υπάρχει ιδιαίτερη 
δυναμική στην ελληνική επενδυτική παρουσία.
Ερωτηθείς σε τι ύψος υπολογίζεται ότι ανέρχονται σήμερα 
οι ελληνικές επενδύσεις στη Σερβία, ο Ελληνας διπλωμά-
της απαντά ότι δεν υπάρχουν επίσημα στοιχεία: «Μαζί με 
τις τράπεζες, είχαμε υπολογίσει τα συνολικά επενδεδυμέ-
να κεφάλαια (άμεσα και έμμεσα) στη Σερβία στα 2,2 δισ. 
ευρώ. Παρότι δεν έχουμε υπολογίσει επισήμως σε τι ύψος 
ανέρχονται σήμερα (μετά την αποχώρηση των τραπε-
ζών), η εκτίμησή μου είναι ότι κυμαίνονται γύρω στο 1,5 
δισ. ευρώ» απαντά και προσθέτει ότι το -πλεονασματικό 
για την Ελλάδα- διμερές εμπόριο αυξήθηκε το 2017, πα-
ρότι παραμένει σε χαμηλό επίπεδο σε σχέση με τις πραγ-
ματικές δυνατότητες. 
Μεγάλα περιθώρια για την ανάπτυξη του εμπορίου
«Έχουμε πολλά περιθώρια για την ανάπτυξη του εμπορί-
ου. Σύμφωνα με στοιχεία της Σερβικής Στατιστικής Υπη-
ρεσίας, οι ελληνικές εξαγωγές προς τη Σερβία ανήλθαν 

πέρυσι σε περίπου 287 εκατ. ευρώ, έναντι 260,8 εκατ. 
το 2016, αυξημένες κατά περίπου 10%. Οι σερβικές εξα-
γωγές προς την Ελλάδα διαμορφώθηκαν στα 162 εκατ, 
έναντι 133 εκατ. το 2016, με αποτέλεσμα το ισοζύγιο να 
παραμένει έντονα πλεονασματικό για τη χώρα μας» διευ-
κρίνισε ο κ. Κουναλάκης, σύμφωνα με τον οποίο η προο-
πτική για τα επόμενα χρόνια είναι πολύ σημαντική, καθώς 
η Σερβία διατηρεί μεν κάποια στεγανά, που δημιουργούν 
προσκόμματα στις διαδικασίες εισαγωγής, αλλά η κατά-
σταση βελτιώνεται διαρκώς, ενώ ταυτόχρονα αυξάνεται 
και το εισόδημα των Σέρβων.
«Πιστεύω ότι θα δούμε σημαντική αύξηση του εμπορίου 
στα επόμενα χρόνια» υπογραμμίζει.
Το κατάλληλο timing για επενδύσεις στην Ελλάδα
Αλλά και στο επενδυτικό κομμάτι, ο κ. Κουναλάκης δη-
λώνει πολύ αισιόδοξος, καθώς πέραν των παραδοσιακά 
καλών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών και των ιστο-
ρικών δεσμών τους, «τα προηγούμενα χρόνια, που η 
ελληνική οικονομία ήταν σε χειρότερη θέση, (οι Σέρβοι 
επιχειρηματίες) είχαν δισταγμό να δημιουργήσουν σχέ-
σεις με την Ελλάδα. Τώρα τους μιλάμε για το rebound (την 
ανάκαμψη) και τους εξηγούμε ότι με όλα όσα επίκεινται 
-πχ, ότι η Ελλάδα μετατρέπεται σε ενεργειακό κόμβο- είναι 
το κατάλληλο timing για να επενδύσουν στην Ελλάδα. 
Τους λέμε «προλάβετε!» και στα περίπου 200 τετ-α-τετ 
ραντεβού που είχα για την προετοιμασία του Φόρουμ με 
Σέρβους επιχειρηματίες, το μήνυμα που πήρα είναι ότι 
υπάρχει ενδιαφέρον».
«Ηχηρά» ονόματα της σερβικής επιχειρηματικής 
κοινότητας
«Θα δούμε σημαντικά ονόματα της επιχειρηματικής κοι-
νότητας της Σερβίας τη Δευτέρα;» ρωτήσαμε τον ΄Ελληνα 
διπλωμάτη. Οπως είπε, ήδη έχει επιβεβαιώσει τη συμμε-
τοχή του σε υψηλό επίπεδο ο όμιλος Delta Holding (σ.σ. 
ένας όμιλος με σύνολο ενεργητικού περίπου 872 εκατ. 
ευρώ το 2016 και τζίρο 458 εκατ. το 2017, που απασχολεί 
4.300 εργαζομένους και δραστηριοποιείται στους τομείς 
της ανάπτυξης ακινήτων, της μεταποίησης τροφίμων, 
του agribusiness, ακόμη και των αυτοκινήτων), ενώ 
άμεσα αναμένεται να «κλείσει» και η επίσκεψη στη Θεσ-
σαλονίκη για το Φόρουμ στελεχών του επιχειρηματικού 
ομίλου του M.Kόστιτς (σ.σ. γνωστού για το επενδυτικό 
ενδιαφέρον του σε ό,τι αφορά ελληνικές επιχειρήσεις). 
Παράλληλα, μεταξύ των σερβικών επιχειρήσεων που θα 
συμμετάσχουν στο φόρουμ περιλαμβάνεται ο τουριστικός 
επιχειρηματικός όμιλος Big Blue, που θέλει να «ιχνηλατή-
σει» την ελληνική ξενοδοχειακή αγορά, αλλά και πρόεδροι 
επιχειρηματικών φορέων και οργανισμών της Σερβίας.
Έξι τομείς με ενδιαφέρον
Κατά τον κ. Κουναλάκη, οι τομείς στους οποίους διανοίγο-
νται οι πιο ευοίωνες προοπτικές για ελληνικές και σερβι-
κές επενδύσεις και εμπορικές συνεργασίες είναι αυτοί της 
ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών της, της γεωργίας 

(ενός τομέα με μερίδιο 11% στο σερβικό ΑΕΠ, όπως παρα-
τηρεί ο ίδιος), των τροφίμων (όπου η Ελλάδα έχει ισχυρό 
χαρτί και οι επιχειρηματίες των δύο χωρών θα μπορούσαν 
κατά τον ίδιο να συνεργαστούν ακόμη και για να ανοίξουν 
«πανιά» για τρίτες χώρες), των Τεχνολογιών Πληροφορι-
κής και Επικοινωνιών (που κατά τον κ. Κουναλάκη αποτε-
λεί προτεραιότητα για την κυβέρνηση της Σερβίας, όπου 
υπάρχουν περίπου 2500 επιχειρήσεις software με 20.000 
εργαζομένους), του τουρισμού (καταγράφονται περίπου 
1 εκατ. αφίξεις Σέρβων στην Ελλάδα ετησίως, ενώ οι δύο 
χώρες θα μπορούσαν να αναπτύξουν κοινά πακέτα σε 
διάφορες εναλλακτικές μορφές τουρισμού, που να απευ-
θύνονται σε επισκέπτες από άλλες χώρες) και ο τομέας της 
φαρμακοβιομηχανίας, των ιατρικών υπηρεσιών και των 
υπηρεσιών υγείας (όπου υπάρχει πρόσφορο έδαφος για 
συνεργασίες και σε τομείς όπως τα γενόσημα φάρμακα, 
αλλά και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας).
Νέο ρεύμα ελληνικών επενδύσεων στη Σερβία φιλοδοξεί 
να δημιουργήσει το διμερές επιμελητήριο
Νέο ρεύμα ελληνικών επενδύσεων στη Σερβία φιλοδοξεί 
να εκκινήσει το Ελληνοσερβικό Επιμελητήριο Ελλάδος, 
με όχημα διοργανώσεις όπως το Φόρουμ της ερχόμενης 
Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όπως επισήμανε στο ΑΠΕ-
ΜΠΕ ο πρόεδρός του, Σίμος Τσομώκος, υπενθυμίζοντας 
ότι η Ελλάδα έχει χάσει σημαντικό έδαφος σε αυτό το πε-
δίο τα τελευταία χρόνια.
Χάσαμε τις τράπεζες, θα χάσουμε και την Ελληνική Βιο-
μηχανία Ζάχαρης... Το επιμελητήριό μας προσπαθεί να 
δημιουργήσει νέο ρεύμα ελληνικών επενδύσεων και 
πιστεύουμε ότι υπάρχουν πολλές δυνατότητες σε τομείς 
όπως η ενέργεια, το real estate και ο τουρισμός, αλλά και 
στην ελαφριά βιομηχανία και τα τρόφιμα» επισημαίνει ο 
κ. Τσομώκος.
Στη Σερβία κατέληξε ένα στα δύο ευρώ που επεν-
δύθηκαν στα Δυτικά Βαλκάνια τα τελευταία χρόνια
Ως προς το ανεκμετάλλευτο δυναμικό που υπάρχει στη 
Σερβία, το οποίο δημιουργεί προϋποθέσεις για αποδοτι-
κές επενδύσεις, ο ίδιος σημειώνει ότι, για παράδειγμα, ενώ 
η Βοϊβοντίνα έχει καλλιεργήσιμη έκταση μεγαλύτερη από 
την αντίστοιχη της Ολλανδίας, ωστόσο οι εξαγωγές σε 
αγροτικά προϊόντα δεν ξεπερνούν σε αξία τα 3 δισ. ευρώ, 
όταν η Ολλανδία έχει εξαγωγές 65 δισ. ευρώ!
 Προσθέτει ότι παρότι η Σερβία παρουσιάζει ώς αγορά 
και προβλήματα, τα οποία έγκεινται κυρίως στην ύπαρξη 
γραφειοκρατίας, στην έλλειψη διαφάνειας και στη λει-
τουργία της δικαιοσύνης, ωστόσο προσφέρει εξαιρετικό 
επενδυτικό περιβάλλον και ευνοϊκή φορολογία για τις 
επιχειρήσεις, ενώ διαθέτει πλούσιους φυσικούς πόρους 
(πχ, ορυχεία).

ΑΙΣΙΟΔΟΞΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΣΕΡΒΙΑΣ ΣΤΑ 
ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

10

Σύσκεψη εργασίας στο Κέντρο Επεξεργασίας Λυμάτων Θρι-
άσιου Πεδίου(ΚΕΛΘ), στη παραλία Ασπροπύργου, είχε χθες 
ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Σωκράτης Φάμελλος, με θέμα την επιβολή προστίμου στη 
χώρα μας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο σχετικά με την 
επεξεργασία των αστικών λυμάτων του Θριάσιου Πεδίου 
και την επιτάχυνση των έργων εγκατάστασης αποχετευτι-
κού δικτύου και συστήματος επεξεργασίας αστικών λυμά-
των στην περιοχή, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών υποχρε-
ώσεων της χώρας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη σύσκεψη 
έλαβαν μέρος ο γενικός γραμματέας συντονισμού διαχεί-
ρισης αποβλήτων του υπουργείου Εσωτερικών, Βαγγέλης 
Καπετάνιος, ο πρόεδρος της ΕΥΔΑΠ Κ. Παπαδόπουλος, ο 
αντιπεριφερειάρχης Δυτικής Αττικής Ιωάννης Βασιλείου και 
οι δήμαρχοι Ελευσίνας Γιώργος Τσουκαλάς, Ασπροπύργου 
Νικόλας Μελετίου και Μάνδρας Ειδυλλίας, Ιωάννα Κριεκούκη.
Ο Κ. Φάμελλος αρχικά τόνισε πως η χώρα μας θα έπρεπε να 
είχε θέσει σε λειτουργία το αποχετευτικό δίκτυο στην περιο-
χή από το 1998, αλλά εξαιτίας της ανακολουθίας της ελληνι-
κής πολιτείας και των Δήμων της περιοχής το έργο ολοκλη-
ρώθηκε στο τέλος του 2012. Την περίοδο της ανάληψης των 
καθηκόντων από αυτή την κυβέρνηση η εξυπηρέτηση της 
περιοχής και του πληθυσμού ανερχόταν περίπου στο 25%, 
με αποτέλεσμα να επιβληθεί στις 22/2/18 πρόστιμο στην Ελ-
λάδα ύψους 8 εκατομμυρίων και 276 χιλιάδων ευρώ. Τα τε-
λευταία δύο χρόνια όμως έχει γίνει μια σημαντική πρόοδος 
των έργων και έτσι έχει αυξηθεί κατά 50% η εξυπηρέτηση 
των περιοχών όσο αφορά την αποχέτευση και την επεξερ-
γασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΥΔΑΠ ποσοστό αυτό 
συνολικά ανέρχεται στο 76%. Στόχος είναι, όπως επεσήμανε 
ο Αν. ΥΠΕΝ., το ποσοστό αυτό μέχρι το τέλος της χρονιάς να 
υπερβαίνει το 90%. 

«Στην σημερινή σύσκεψη συζητήσαμε για το επίπεδο των 
υφιστάμενων δικτύων και την εξυπηρέτηση των κατοίκων, 
για τα έργα συνδέσεων που εκτελούνται από τους Δήμους, 
και για τα υπολειπόμενα έργα αποχέτευσης που απαιτούνται 
για να ολοκληρωθεί η εξυπηρέτηση όλης της περιοχής» 
δήλωσε αρχικά ο αν. υπουργός, ενώ αναφορικά με τις απο-
φάσεις που πάρθηκαν στην σύσκεψη δήλωσε: «Όσο αφορά 
τα διαθέσιμα δίκτυα συμφωνήσαμε να υπάρχει μια μεγάλη 
εκστρατεία ενημέρωσης από όσους μετείχαν στην σημερινή 
σύσκεψη, τα υπουργεία Περιβάλλοντος και Εσωτερικών, 
την Περιφέρεια, την ΕΥΔΑΠ και τους Δήμους, για να ενη-
μερωθούν οι πολίτες για τις υποχρεώσεις και τις δικές τους 
αλλά και της πολιτείας απέναντι πρώτα από όλα στο περι-
βάλλον και στις επόμενες γενιές και δεύτερον απέναντι στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην υπάρχει επιβάρυνση της 
χώρας με πρόστιμα. Ο σκοπός της σημερινής συνάντησης 
ήταν να μην επιβαρύνεται η χώρα και οι Δήμοι με πρόστιμα. 
Διότι υπάρχει και νομοθεσία επιμερισμού των προστίμων 
στους ΟΤΑ και εμείς θέλουμε να αποφύγουμε και να προ-
λάβουμε αυτά τα πρόστιμα. Θέλουμε να έχουμε σύγχρονα 
έργα περιβάλλοντος και καθαρές θάλασσες. Θα υπάρχει μια 
καμπάνια ενημέρωσης των πολιτών πρώτα για τα δίκτυα 
που διέρχονται από την περιοχή τους και στην συνέχεια για 
τα προγράμματα που έχει δημιουργήσει η ΕΥΔΑΠ έτσι ώστε 
να επιδοτούνται οι πολίτες με την κατασκευή του κόστους 
σύνδεσης, το οποίο με άτοκο δάνειο θα αποπληρώνεται σε 
έξι χρόνια και ταυτόχρονα για τα θετικά εργαλεία της ανα-
στολής εφαρμογής του τέλους αποχέτευσης το οποίο θα 
ισχύσει και για το 2018 ως κίνητρο προς τους πολίτες για 
να σπεύσουν να συνδεθούν. Θέλουμε να υπάρχει ένα θετικό 
μήνυμα προς τους πολίτες ότι μπορούμε να τα καταφέρου-
με, υπάρχουν τα τεχνικά εργαλεία και οι συνδέσεις. Υπάρχει 

η πολιτική συμφωνία για το ανθρώπινο κεφάλαιο και το τε-
χνικό δυναμικό. Δεν πρέπει η χώρα μας να καθυστερεί προς 
αυτή την κατεύθυνση, μπορούμε να υπερβούμε τα διάφορα 
προβλήματα».
 Αναφορικά με τον τρόπο που η κυβέρνηση σε συνεργασία 
με την Περιφέρεια Δυτικής Αττικής, τους ΟΤΑ και την ΕΥΔΑΠ 
θα επιτύχει ποσοστό σύνδεσης άνω του 90% ο κ. Φάμελλος 
τόνισε: « Για να γίνει αυτό καταλήξαμε σε ένα χρονοδιά-
γραμμα που περιλαμβάνει τρία βήματα. Μέχρι τέλους Μαρ-
τίου πρέπει να έχει γίνει η αναφορά των ΟΤΑ για την πρόοδο 
των έργων. Στις 15 Ιουνίου θα γίνει έλεγχος της προόδου για 
να γίνει και η αναφορά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μέχρι 
το τέλος του χρόνου θα πρέπει να έχουμε υπερβεί το στόχο 
του 90% της εξυπηρέτησης. Από κει και πέρα τα υπουργεία 
σε συνεργασία με την ΕΥΔΑΠ και την περιφέρεια θα εξετά-
σουν για τις δύο κρίσιμες περιοχές που είναι το υπολειπόμε-
νο δίκτυο ακαθάρτων της Μάνδρας και η περιοχή της κάτω 
Ελευσίνας, όπου υπάρχουν θέματα τεχνικά και αρχαιολογι-
κά, που πρέπει να υπερβούμε όμως αφορούν σε ένα ποσο-
στό λιγότερο από 10% του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. 
Για να δούμε πως θα επιλύσουμε τα προβλήματα αυτά».
 Τέλος, ο αναπληρωτής υπουργός εξέφρασε την ικανοποί-
ηση του για την έκβαση της σύσκεψης λέγοντας: «Υπήρχε 
απόλυτη συμφωνία σε όλα όσα συζητήσαμε, θεωρούμε 
πως υπάρχει η δυνατότητα έως το τέλος του 2018 και αυτή 
η περιοχή να έχει κλείσει το κεφάλαιο της στα ευρωπαϊκά 
πρόστιμα και μένει βέβαια και σε μας σαν Πολιτεία να δι-
εκδικήσουμε έναντι του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου και της 
Ευρωπαϊκής επιτροπής την δικαίωση αυτής της προσπά-
θειας που είναι και της κοινωνίας και των Δήμων και της 
πολιτείας».

Στην οργάνωση ενός ειδικού συστήματος συλλογής των 
αστικών ιατρικών αποβλήτων προχωρούν ο Δήμος Ηρα-
κλείου, ο Ενιαίος Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων 
Κρήτης (Ε.Σ.Δ.Α.Κ.) και ο Ιατρικός Σύλλογος Ηρακλείου. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στόχος είναι η ανάπτυξη ενός 
νέου ρεύματος συλλογής απορριμμάτων, για την αντιμετώ-
πιση του προβλήματος που έχει κατ’ επανάληψη παρατη-
ρηθεί στο Ηράκλειο και όχι μόνο, σύμφωνα με κοινή διαπί-
στωση των συνεργαζόμενων φορέων, με την τοποθέτηση 
αυτών των αποβλήτων στους κοινούς κάδους. Η συγκεκρι-
μένη τακτική δημιουργεί κινδύνους τόσο για το προσωπικό 
περισυλλογής όσο και για το προσωπικό διαχείρισης στο 
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμου Υλικού (Κ.Δ.Α.Υ.) και 
στον ΧΥΤΑ Πέρα Γαλήνων. 

Για τα νοσοκομειακά απόβλητα ή απόβλητα υγειονομικών 
μονάδων, τα οποία διαχωρίζονται σε αστικά στερεά από-
βλητα που προσομοιάζουν με τα οικιακά απόβλητα και στα 
επικίνδυνα απόβλητα υγειονομικών μονάδων (ΕΑΥΜ) που 
χρίζουν ειδικής διαχείρισης, θα αναπτυχθεί ένα νέο ρεύμα 
συλλογής, θα τοποθετηθούν ειδικοί κάδοι πλησίον των 
υγειονομικών μονάδων της πόλης του Ηρακλείου για την 
συλλογή του αστικού τύπου Α.Υ.Μ., στους οποίους θα μπο-
ρούν να τοποθετούν τα απόβλητα ΑΣΑ τα μέλη του Ιατρικού 
Συλλόγου Ηρακλείου και στη συνέχεια και του Οδοντιατρι-
κού Συλλόγου Ηρακλείου, που προέρχονται από την ιατρική 
τους δραστηριότητα.
Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι κάδοι αυτοί θα είναι στιβα-
ρής κατασκευής και ειδικών προδιαγραφών ώστε να είναι 

δύσκολη η προσέγγιση του περιεχομένου τους από τρίτους. 
Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η αξιολόγηση της από-
δοσης του υφιστάμενου συστήματος. Οι κάδοι θα συλλέγο-
νται από το Δήμο Ηρακλείου και τα απόβλητα θα διατίθενται 
σύμφωνα με τις ενδεδειγμένη διαδικασία. Η κίνηση αυτή 
πρόκειται να ξεκινήσει από τα όρια του Δήμου Ηρακλείου 
και να επεκταθεί στο σύνολο της Π.Ε. Ηρακλείου, δίνοντας 
λύση σε ένα σημαντικό πρόβλημα στη διαχείριση των συ-
γκεκριμένων απορριμμάτων. Αντίστοιχη συνεργασία πρό-
κειται να γίνει και με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηρακλείου, 
με τον οποίο έχουν γίνει ήδη οι πρώτες συζητήσεις, υπάρχει 
έντονο ενδιαφέρον και έχει ξεκινήσει η ανάλογη διαδικασία.

Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: «ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΟΥΜΕ ΤΑ ΠΡΟΣΤΙΜΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε. ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΟΥΜΕ 
ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ»

ΗΡΑΚΛΕΙΟ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
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Να προχωρήσει από το υπουργείο η κοινή πρόταση Πε-
ριφέρειας - Οργανισμού Ανάπτυξης Κρήτης και η μελέτη 
στρατηγικού σχεδιασμού για τον ΒΟΑΚ, ζήτησε σήμερα ο 
Περιφερειάρχης Κρήτης κατά την παρουσίαση της μελέτης 
αναβάθμισης του ΒΟΑΚ που έγινε στην Περιφέρεια. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ την αναγκαιότητα να αναλάβει την ευθύνη 
το υπουργείο Υποδομών και να προχωρήσει την υλοποίηση 
του σχεδιασμού, επεσήμαναν τόσο σε δηλώσεις τους, όσο και 
κατά την παρουσίαση της μελέτης, ο Περιφερειάρχης Κρήτης 
Σταύρος Αρναουτάκης, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΑΚ 
Φώτος Καζάσης, αλλά και συμμετέχοντες στη συνάντηση.
Ο περιφερειάρχης επισήμανε πως ταυτίζονται οι απόψεις της 
Περιφέρειας με τον ΟΑΚ στο θέμα και πως είναι κοινό το αί-
τημα «να μην φύγουν τα χρήματα από την Κρήτη που είχαν 
δεσμευτεί για το τμήμα Εξάντη - Πάνορμο, αλλά να παρα-
μείνουν στο νησί και να διατεθούν για τα τμήματα Χανιά - 
Κίσσαμος και ‘Αγιος Νικόλαος - Σητεία», ενώ ο διευθύνων 
σύμβουλος του ΟΑΚ Φώτης Καζάσης, είπε ότι «η σημερινή 

παρουσίαση είναι συνέχεια της κοινής προσπάθειας που 
γίνεται με την Περιφέρεια Κρήτης, να υπάρξει μια συνολική 
λύση στο μεγάλο τμήμα του ΒΟΑΚ από τα Χανιά μέχρι τον 
Αγ. Νικόλαο». Υπενθύμισε μάλιστα, ότι τον προηγούμενο 
Οκτώβριο με κοινή επιστολή ΟΑΚ και Περιφέρειας Κρήτης 
στο υπουργείο, προώθησαν τη λύση μέχρι το Ηράκλειο και 
στη συνέχεια η Περιφέρεια Κρήτης ανέλαβε τη χρηματοδό-
τηση της μελέτης μέχρι τον Αγ. Νικόλαο.
Η μελέτη στο τμήμα Ηράκλειο-’Αγιος Νικόλαος χρηματοδο-
τήθηκε από την Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο της πρωτο-
βουλίας του Περιφερειάρχη Σταύρου Αρναουτάκη να δια-
μορφωθεί μια ολοκληρωμένη πρόταση για την υλοποίηση 
του ΒΟΑΚ από τα Χανιά έως τον ‘Αγιο Νικόλαο, με παράλληλη 
προώθηση της μελέτης στρατηγικού σχεδιασμού που αφορά 
το συνολικό έργο του ΒΟΑΚ από την Κίσσαμο έως την Σητεία.
«Θεωρώ πως η κίνηση που κάναμε να χρηματοδοτή-
σουμε την μελέτη από το Ηράκλειο έως τον ‘Αγιο Νικόλαο 
ήταν πολύ σημαντική, γιατί μας δίνει μια ολοκληρωμένη 

πρόταση, η οποία πρέπει να έχει συνέχεια από την πλευρά 
του υπουργείου» τόνισε χαρακτηριστικά ο Περιφερειάρχης 
Σταύρος Αρναουτάκης, καλώντας το υπουργείο Υποδομών 
που έχει την ευθύνη του ΒΟΑΚ, ώστε να προχωρήσει το έργο.
Στη διάρκεια της σημερινής παρουσίασης έγινε και μια 
πρώτη τεχνική πρόταση του κόστους που θα έχουν τα τμή-
ματα αυτά και σύμφωνα με τον περιφερειάρχη, υπάρχει η 
πεποίθηση πως μπορεί να βρεθεί ένα συνολικό ποσό που 
να ξεπερνά τα 100 εκ. ευρώ για να διατεθεί, ενώ αναμένε-
ται το καλοκαίρι να υπάρχουν εξελίξεις με την διαγωνιστική 
διαδικασία. Ο μεγάλος στόχος είναι να προχωρήσει η μελέτη 
στρατηγικού σχεδιασμού, με έμφαση κυρίως στα δυο άκρα 
της Κρήτης, δηλαδή Χανιά - Καστέλι και ‘Αγιος Νικόλα-
ος - Σητεία καθώς και στις κάθετες συνδετήριους οδούς. Ο 
δρόμος αυτός να ονομαστεί Μινωική Οδός, γιατί ως Κρήτη 
όπως συμφώνησαν οι φορείς, «…έχουμε τον μινωικό πο-
λιτισμό που μας ενώνει».

Θετική γνωμοδότηση για την περιβαλλοντική αδειοδότηση 
των κεραιών εκπομπής τεσσάρων ραδιοφωνικών σταθ-
μών στη θέση «Χορτιάτης» έδωσε, χθες, η Μητροπολιτική 
Επιτροπή Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως 
ανέφερε στη συνεδρίαση της επιτροπής η εκπρόσωπος του 
τμήματος περιβάλλοντος και υδροοικονομίας της Διεύθυνσης 
Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας 
Θεσσαλονίκης, Ελπίδα Μινοπούλου, βάσει της νομοθεσίας, 
οι νομίμως λειτουργούντες ραδιοφωνικοί σταθμοί έχουν τη 
δυνατότητα να αδειοδοτήσουν τις υφιστάμενες εγκαταστά-
σεις των κεραιών τους εφόσον πληρούν συγκεκριμένες προ-
ϋποθέσεις, που αφορούν τα όρια ακτινοβολίας, τις εγκρίσεις 
της υπηρεσίας πολιτικής αεροπορίας και του δασαρχείου, τις 
πολεοδομικές εγκρίσεις και τη μέριμνα που πρέπει να λαμβά-
νεται για τη διαχείριση των αποβλήτων κάθε εγκατάστασης.   
Η προθεσμία για την υποβολή των μελετών περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων λήγει στις 31 Μαρτίου του 2018 και σύμφωνα με 
την υπηρεσία έχουν υποβληθεί -μέχρι στιγμής- είκοσι αιτήματα.
 Παράλληλα, η κ. Μινοπούλου σημείωσε ότι οι μετρήσεις για τις 
εκπομπές ακτινοβολίας στο πάρκο κεραιών που γίνονται από 
την ελληνική επιτροπή ατομικής ενέργειας αφορούν το σύνολο 
και όχι μεμονωμένα κάθε εγκατάσταση και από τις γνωματεύ-
σεις προκύπτει ότι είναι κάτω των θεσμοθετημένων ορίων.
 Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Μητροπολιτικής Επιτρο-
πής, Μιχάλης Τζόλλας, γνωστοποίησε ότι η Επιτροπή θα ζητή-
σει από την ελληνική επιτροπή ατομικής ενέργειας νέα ενημέ-
ρωση για τις μετρήσεις και τα όρια εκπομπών στο Χορτιάτη.
 Από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ο Βασίλης Γάκης, εκ 
μέρους της «Περιφέρειας Πρωταθλήτριας», ανέφερε ότι είναι 
θετικό το να μπαίνει ένα καθαρό τοπίο στον ανταγωνισμό, 
ωστόσο, διατύπωσε το ερώτημα αν το σύνολο των εκπομπών 
είναι επικίνδυνο για τους περιοίκους. Η Δέσποινα Χαραλαμπί-

δου, από τη «Ριζοσπαστική Αριστερή Ενότητα», εξέφρασε 
επιφυλάξεις, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να υπάρχει υπερσυγκέ-
ντρωση κεραιών, ενώ τάχθηκε υπέρ της τήρησης των όρων 
που αφορούν τη χωροθέτηση των κεραιών και τους όρους 
λειτουργίας των σταθμών. Η Χρυσούλα Παλιαδέλη, από την 
παράταξη «Συμμετέχω», χαρακτήρισε θετική την προσπάθεια 
για οργάνωση, όμως δήλωσε επιφυλακτική για το ιδιοκτησια-
κό καθεστώς και τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων της 
περιοχής. Για αναρχία στο συγκεκριμένο ζήτημα έκανε λόγο ο 
Θεόδωρος Ιγνατιάδης, από τη «Λαϊκή Συσπείρωση» και υπο-
γράμμισε την ανάγκη να υπάρχει διασπορά των κεραιών και 
η χωροθέτηση να γίνει με επιστημονικά κριτήρια.

Βελτιωτικές στον υπάρχοντα νόμο 4412/2016 για τους δι-
αγωνισμούς δημοσίων έργων και μελετών, χαρακτηρίζει 
η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), τις σχετικές 
τροπολογίες που έχουν συμπεριληφθεί στο νομοσχέδιο 
του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών «Ρυθμίσεις 
Θεμάτων Μεταφορών και άλλες διατάξεις» που έχει κατα-
τεθεί στη Βουλή. Ωστόσο σημειώνει «εκκρεμούν ζητήματα 
που αν δε λυθούν, θα είναι τροχοπέδη για την ανάπτυξη 
των τοπικών κοινωνιών». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η 
ΚΕΔΕ, όπως δήλωσε ο πρόεδρος της, Γιώργος Πατούλης 
μιλώντας χθες το απόγευμα στην αρμόδια επιτροπή της 

Βουλής που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο του υπουργείου, 
ζητεί «την πλήρη απόσυρση της παραγράφου 9, που αφορά 
τροποποιήσεις της του άρθρου 221 του Ν.4412/2016, περί 
συγκρότησης των επιτροπών για την ανάθεση και εκτέλεση 
συμβάσεων έργων». Επίσης η ΚΕΔΕ θεωρεί ότι και οι δια-
τάξεις των παρ. 7 και 8 του άρθρου 79 του υπό συζήτηση 
νομοσχεδίου χρήζουν περαιτέρω επεξεργασίας.
Πέραν αυτών, η ΚΕΔΕ εμμένει στις προτάσεις της περί γενι-
κότερων τροποποιήσεων του Ν.4412/2016, όσον αφορά 
σε θέματα κυρίως ανάθεσης και υλοποίησης δημοτικών 
έργων, με δεδομένη την υποστελέχωση των δήμων και 

συγχρόνως την αναγκαιότητα άμεσης απορρόφησης κον-
δυλίων και υλοποίησης έργων αναγκαίων για τους πολίτες. 
Επιπλέον λόγω περιορισμένου αριθμού τεχνικών υπαλλήλων 
στους ΟΤΑ α’ βαθμού ζητεί να τροποποιηθεί η σχετική διάταξη.
Ο νόμος Ν.4412/2016 και οι σχετικές τροπολογίες του αρμόδιου 
υπουργείου, απασχόλησαν επί μακρόν το διοικητικό συμβού-
λιο της ΚΕΔΕ, που είχε συνεδριάσει νωρίτερα. Ο επικεφαλής της 
παράταξης «Αυτοδιοικητικό Κίνημα», Απόστολος Κοιμήσης, 
ζήτησε την πλήρη αναστολή του νόμου μέχρι να γίνουν όλες οι 
απαραίτητες βελτιώσεις του, λέγοντας ότι είναι η κύρια αιτία που 
έχουν παγώσει οι διαγωνισμοί για τα δημόσια έργα.

ΝΑ ΠΡΟΧΩΡΗΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ  ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΒΟΡΕΙΟ ΟΔΙΚΟ ΑΞΟΝΑ ΚΡΗΤΗΣ, ΖΗΤΟΥΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΘΕΤΙΚΗ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΩΝ 
ΚΕΡΑΙΩΝ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ

ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ 
ΕΚΚΡΕΜΗ ΖΗΤΗΜΑΤΑ, ΤΟΝΙΖΕΙ Η ΚΕΔΕ
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Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,752 δισ. ευρώ παρουσίασε 
ο προϋπολογισμός το πρώτο δίμηνο του έτους, έναντι στόχου 
για πρωτογενές πλεόνασμα 1,307 δισ. ευρώ και πρωτογενούς 
πλεονάσματος 2,135 δισ. ευρώ το αντίστοιχο δίμηνο πέρυσι.  
Το ΑΠΕ- ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία 
εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, την περίοδο Ιανου-
αρίου - Φεβρουαρίου 2018 παρουσιάζεται πλεόνασμα στο 
ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (γενική κυβέρνηση) 
ύψους 1,543 δισ. ευρώ έναντι στόχου για πλεόνασμα 98 εκατ. 
ευρώ που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προ-
ϋπολογισμού 2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και 
πλεονάσματος 434 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 
2017.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογι-
σμού ανήλθε σε 8,976 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 
κατά 1,135 δισ. ευρώ ή 14,5% έναντι του στόχου. Η ακριβής 
κατανομή μεταξύ των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προ-
ϋπολογισμού θα πραγματοποιηθεί με την έκδοση του οριστι-
κού δελτίου. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού 
ανήλθαν σε 8,307 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 683 εκατ. ευρώ ή 
9,0% έναντι του στόχου.
Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από 

το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλ-
θαν σε 719 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 110 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου (609 εκατ. ευρώ).
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
ανήλθαν σε 669 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 452 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου. Ειδικότερα, τον Φεβρουάριο 2018 το σύ-
νολο των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού 
ανήλθε στα 4,223 δισ. ευρώ αυξημένο κατά 275 εκατ. ευρώ 
σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο. Τα καθαρά έσοδα του τακτικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,159 δισ. ευρώ, αυξημένα ένα-
ντι του μηναίου στόχου κατά 322 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται 
ότι τον Φεβρουάριο εισπράχτηκε το ποσό του μερίσματος από 
την Τράπεζα της Ελλάδος, ποσού 614,2 εκατ. ευρώ αυξημένο 
κατά 214,2 εκατ. ευρώ σε σχέση με το στόχο. Τα έσοδα του 
ΠΔΕ ανήλθαν σε 64 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 47 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου. Οι επιστροφές εσόδων του Φεβρουαρίου 
2018 (εξαιρουμένων των επιστροφών από το πρόγραμμα 
εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν σε 394 εκατ. 
ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 116 εκατ. ευρώ έναντι του 
μηνιαίου στόχου (277 εκατ. ευρώ).
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ια-
νουαρίου - Φεβρουαρίου 2018 ανήλθαν στα 7,433 δισ. ευρώ 

και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 310 εκατ. ευρώ έναντι του 
στόχου. Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού 
ανήλθαν σε 7,246 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 112 εκατ. 
ευρώ έναντι του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν 
κυρίως οι δαπάνες για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ 
κατά 147 εκατ. ευρώ. Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογι-
σμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη 
περίοδο του 2017 κατά 476 εκατ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί 
επιπλέον 119 εκατ. ευρώ για το Κοινωνικό Εισόδημα Αλλη-
λεγγύης και 35 εκατ. ευρώ για εξοπλιστικά προγράμματα υπ. 
Εθνικής Άμυνας. Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 187 
εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 
198 εκατ. ευρώ.
Ειδικά, για τον μήνα Φεβρουάριο oι δαπάνες του κρατικού 
προϋπολογισμού ανήλθαν σε 4,257 δισ. ευρώ και παρουσιά-
ζονται μειωμένες κατά 95 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στό-
χου, ενώ oι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν 
σε 4,154 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 11 
εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου. Οι δαπάνες του Προ-
ϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 104 
εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες έναντι του μηνιαίου 
στόχου κατά 106 εκατ. ευρώ.

Προτάσεις για την αποτελεσματικότερη μείωση των «κόκκι-
νων δανείων» στην ΕΕ κατέθεσε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
ενώ, από τα στοιχεία που παραθέτει, προκύπτει ότι η Ελλάδα, 
η Κύπρος και η Πορτογαλία έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «H Ελλάδα έχει μακράν το μεγα-
λύτερο ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, 46,7% κατά 
το τρίτο τρίμηνο του 2017» υπογράμμισε ο αντιπρόεδρος της 
Επιτροπής, αρμόδιος για το ευρώ, Βάλντις Ντομπρόφσκις κατά 
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε στις Βρυ-
ξέλλες, εξηγώντας ότι υπάρχει ένας συνδυασμός παραγόντων 
που οδήγησαν σε αυτό. «Πρώτον, η Ελλάδα πέρασε την πιο 
βαθιά και μακρά κρίση από όλα τα άλλα κράτη-μέλη», τόνισε 
ο ίδιος ενώ αναφέρθηκε και στην «αποτελεσματικότητα της 
διαδικασίας αφερεγγυότητας». Όπως είπε, ήδη βρίσκονται σε 
εξέλιξη εργασίες για τη βελτίωσή της. «Πρέπει να εξεταστεί το 
ποια στοιχεία λειτουργούν και ποια όχι, προκειμένου να αντιμε-
τωπιστούν στο πλαίσιο των συστάσεων του ευρωπαϊκού εξα-
μήνου. Οι προτάσεις που καταθέσαμε σήμερα αφορούν και την 
Ελλάδα, κυρίως σε ό,τι αφορά την εξωδικαστική αναγκαστική 
εκτέλεση εξασφαλίσεων δανείων και τις λεγόμενες προτάσεις 

δεύτερης ευκαιρίας για την αναδιάρθρωση επιχειρηματικών 
δανείων». Σύμφωνα με τα στοιχεία της Επιτροπής, τα «κόκκι-
να» δάνεια στην Ελλάδα μειώθηκαν τον τελευταίο χρόνο από 
47,4% το τρίτο τρίμηνο του 2016 σε 46,7% το τρίτο τρίμηνο 
του 2017.
Η μεγαλύτερη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων 
πραγματοποιήθηκε, ωστόσο, στην Ιταλία (-24,9%) και στη 
Σλοβενία (-24,8%).
Σε ό,τι αφορά τη δέσμη μέτρων που πρότεινε σήμερα η Επι-
τροπή, περιλαμβάνει τέσσερις προτεραιότητες: τη διασφάλιση 
της δέσμευσης κεφαλαίων από τις τράπεζες για την κάλυψη 
των κινδύνων που συνδέονται με δάνεια που θα εκδοθούν στο 
μέλλον και ενδέχεται να μην εξυπηρετηθούν, την ενθάρρυνση 
της ανάπτυξης δευτερογενών αγορών στις οποίες οι τράπεζες 
μπορούν να πωλούν τα μη εξυπηρετούμενα δάνειά τους σε 
διαχειριστές πιστώσεων και επενδυτές, τη διευκόλυνση της 
είσπραξης οφειλών, συμπληρωματικά προς την πρόταση για 
την αφερεγγυότητα και την αναδιάρθρωση των επιχειρήσε-
ων που υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2016, καθώς και την 
παροχή βοήθειας για την αναδιάρθρωση των τραπεζών στα 

κράτη-μέλη που το επιθυμούν μέσω της παροχής μη δεσμευ-
τικών κατευθυντήριων γραμμών —ενός σχεδίου στρατηγι-
κής— για την ίδρυση εταιρειών διαχείρισης περιουσιακών 
στοιχείων (AMCs) ή για τη θέσπιση άλλων μέτρων για τη δι-
αχείριση των NPL.
«Στο πλαίσιο της τρέχουσας ανάκαμψης της Ευρώπης και της 
οικονομίας της, η Ευρώπη πρέπει να αδράξει την ευκαιρία για 
να επιταχύνει τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων. 
Η μείωσή τους είναι απαραίτητη για την περαιτέρω μείωση 
των κινδύνων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα και για την 
ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του. Με λιγότερα “κόκκινα” 
δάνεια στους ισολογισμούς τους, οι τράπεζες θα μπορούν να 
χορηγούν περισσότερα δάνεια σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις» 
σημείωσε ο Β. Ντομπρόφσκις. Επισήμανε δε ότι οι προτάσεις 
της Επιτροπής «βασίζονται στη σημαντική μείωση των κιν-
δύνων που έχει ήδη επιτευχθεί τα τελευταία έτη και πρέπει 
να αποτελέσουν αναπόσπαστο μέρος της ολοκλήρωσης της 
Τραπεζικής Ένωσης μέσω της μείωσης και του επιμερισμού 
των κινδύνων».

Με σημαντική υπερκάλυψη κατά 3,18 φορές του αρχικού 
δημοπρατούμενου ποσού ολοκληρώθηκε σήμερα η δημο-
πρασία εντόκων γραμματίων ετήσιας διάρκειας του Ελληνικού 

Δημοσίου - η πρώτη ύστερα από το 2010. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η απόδοση διαμορφώθηκε στο 1,25% ενώ το ύψος 
των προσφορών ανήλθε σε 1,986 δισ. ευρώ. Το αρχικώς δη-

μοπρατούμενο ποσό ήταν 625 εκατ. ευρώ. Τελικώς το υπουρ-
γείο Οικονομικών άντλησε το ποσό των 812,5 εκατ. ευρώ.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ 2,752 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΜΗΝΟ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΕΕ: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΕΡΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΔΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΕ ΚΑΤΕΘΕΣΕ 
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ. ΣΤΟ 46,7% ΤΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΚΑΤΑ 3,18 ΦΟΡΕΣ ΥΠΕΡΚΑΛΥΦΘΗΚΕ Η ΕΤΗΣΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΟΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ - Η ΠΡΩΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 2010
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Στην τελική ευθεία εισέρχονται οι διαδικασίες για την υπο-
βολή των φετινών δηλώσεων από τους φορολογουμένους.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με απόφαση του διοικητή της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γιώργου 
Πιτσιλή, παρέχεται προθεσμία, έως τις 30 Μαρτίου, στις 
επιχειρήσεις και τα ασφαλιστικά ταμεία προκειμένου να υπο-
βάλουν ηλεκτρονικά στο Τaxisnet τις βεβαιώσεις αποδοχών 
ή συντάξεων, καθώς και τις βεβαιώσεις αμοιβών από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα του 2017.
Ειδικότερα, για τις βεβαιώσεις εισοδημάτων από μερίσματα, 
τόκους, δικαιώματα, ως καταληκτική ημερομηνία εμπρόθε-

σμης υποβολής ορίστηκε η 29η Ιουνίου. Σημειώνεται ότι στη 
φορολογική δήλωση είναι προσυμπληρωμένα τα στοιχεία 
που αφορούν τις αποδοχές των φορολογούμενων, τους 
φόρους που παρακρατήθηκαν και αναλογούν, τους τόκους 
καταθέσεων, τις δόσεις των δανείων που κατέβαλαν το 
2017, καθώς και τα στοιχεία για τα αυτοκίνητα και τις κατοι-
κίες τους και τα τεκμήρια.  Συγκεκριμένα, στην απόφαση του 
διοικητή της ΑΑΔΕ προβλέπονται τα ακόλουθα:
- Η προθεσμία για την υποβολή του αρχείου των βεβαιώσε-
ων αποδοχών ή συντάξεων, των βεβαιώσεων των αμοιβών 
από επιχειρηματική δραστηριότητα και των βεβαιώσεων 

εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα είναι η 
30ή Μαρτίου 2018
- Ειδικά για τις περιπτώσεις καταβολής μερισμάτων σε φυ-
σικά πρόσωπα από νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες 
με απλογραφικά βιβλία, ως καταληκτική ημερομηνία υπο-
βολής δήλωσης ορίζεται η 29η Ιουνίου 2018.
 - Για όσα αρχεία υποβληθούν μετά τις 30.3.2018 και 
29.6.2018 αντίστοιχα, αλλά μέχρι και τις 31.12.2018, δεν θα 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατά-
ξεις του άρθρου 54 του Κώδικα Φορολογικών Διαδικασιών.

Επαναπροσδιορίζονται τα πρόσωπα που θεωρούνται μέλη 
οικογένειας προσώπων και συνταξιούχων, λόγω αναπηρίας ή 
γήρατος ή δικαιούχων εξωιδρυματικού επιδόματος, τα οποία 
δύνανται να υπαχθούν στις ρυθμίσεις για παροχές υγειονο-
μικής περίθαλψης, σύμφωνα με τροπολογία του υπουργείου 
Εργασίας που κατατέθηκε στο σχέδιο νόμου του υπουργείου 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, με τίτλο «Ενσωμάτωση στην 
ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπα-
ϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 
2014 σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές 
αποζημίωσης, βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των 
διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  όπως 
αναφέρεται στην Έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κρά-
τους, με την προτεινόμενη τροπολογία, επαναπροσδιορίζονται 
και οι προϋποθέσεις χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας για 
υγειονομική περίθαλψη.
Μεταξύ άλλων:
- Για το μισθωτό άμεσα ασφαλισμένο και τα μέλη οικογένειάς 
του, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα και παροχές υγειο-
νομικής περίθαλψης σε είδος, εφόσον έχει πραγματοποιήσει 
τουλάχιστον 75 ημέρες εργασίας (αντί 50 που ισχύει σήμερα).
- Για τους μετακλητούς εργάτες γης-πολίτες τρίτων χωρών και 

τους μετακλητούς αλλοδαπούς αλιεργάτες, παρέχεται ασφαλι-
στική ικανότητα για υγειονομική περίθαλψη από την πρώτη 
ημέρα εργασίας τους (αντί της προϋπόθεσης των τριών μηνών 
που ισχύει σήμερα).
- Για τους υπαλλήλους του Δημοσίου, των ΟΤΑ α’ και β’ βαθ-
μού, των ΝΠΔΔ και των ΝΠΙΔ, κατά τη διάρκεια άδειας άνευ 
αποδοχών, πέραν του ενός ενός μηνός, προβλέπεται η δυνατό-
τητα χορήγησης ασφαλιστικής ικανότητας με την προϋπόθεση 
καταβολής ασφαλιστικής εισφοράς.
Παράλληλα, παρατείνεται εκ νέου, μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου 
2019, (έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2018), η ασφαλιστική κά-
λυψη για παροχές υγειονομικής περίθαλψης των:
- Εργαζομένων στην επιχείρηση με την επωνυμία «Εταιρεία Τρο-
χαίου Υλικού Ελλάδος ΑΕ», των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά και 
Ελευσίνας και της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος.
- Αναβατών ιπποδρομιών, των μαθητευόμενων αναβάτων 
και των προπονητών δρομώνων ίππων και των μελών των 
οικογενειών τους, χωρίς την προϋπόθεση της συμπλήρωσης 
των απαιτούμενων ημερών ασφάλισης.
Επίσης, ορίζεται ότι χορηγείται ασφαλιστική κάλυψη για 
παροχές υγειονομικής περίθαλψης έως τις 28 Φεβρουαρίου 
2019 και στα πρόσωπα που υπάγονται στην ασφάλιση του 
Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) ως μισθωτοί, 

βάσει αποκλειστικά του εδ. δ’ παρ. 3 του άρθρου 38 του ν. 
4387/2016 (πρόσωπα που διορίζονται ως μέλη ΔΣ ΑΕ και λαμ-
βάνουν αμοιβή), καθώς και στα μέλη των οικογενειών τους.
Σύμφωνα με την τροπολογία, παρατείνεται εκ νέου, μέχρι τις 
28 Φεβρουαρίου 2019, (έληξε στις 28 Φεβρουαρίου 2018), 
η κάλυψη από τον ΕΦΚΑ για παροχές ασθένειας σε είδος των:
- Ασφαλισμένων του τέως Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων 
Επαγγελματιών (τ. ΟΑΕΕ).
- Ασφαλισμένων του τομέα Μηχανικών και Εργοληπτών Δη-
μοσίων Έργων, του τομέα Ασφάλισης Νομικών και του τομέα 
Σύνταξης και Ασφάλισης Υγειονομικών του τέως Ενιαίου Τα-
μείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (τ. ΕΤΑΑ).
- Υπερηλίκων ασφαλισμένων του ΟΓΑ.
- Ανέργων που αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 4 του άρ-
θρου 5 του ν. 2768/1999, όπως ισχύει (άνεργοι ηλικίας άνω 
των 29 μέχρι 55 ετών).
Τέλος, χορηγείται ασφαλιστική ικανότητα, μέχρι και τις 28 Φε-
βρουαρίου 2019 και σε ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ που 
έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, εφόσον έχει εκδοθεί απόφαση 
από τις αρμόδιες επιτροπές οικονομικής αδυναμίας για όσο 
χρονικό διάστημα ορίζει η απόφαση αυτή.

Την ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συ-
στήματος για «Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Μιας Στάσης» με 
στόχο την διευκόλυνση των διαδικασιών του εξωτερικού 
εμπορίου στην ΑΑΔΕ, προβλέπει τροπολογία η οποία κατα-
τέθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με τις διατάξεις 
ορίζεται ότι μέσω της «Ενιαίας Θυρίδας» θα διενεργείται η 
ηλεκτρονική υποβολή και διεκπεραίωση όλων των σχε-

τικών αιτήσεων και δικαιολογητικών για την έκδοση των 
προβλεπόμενων αδειών, πιστοποιητικών και εγκρίσεων που 
απαιτούνται για τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων (τελω-
νειακές και προτελωνειακές διαδικασίες).
 Όπως αναφέρεται στην τροπολογία η «Ενιαία θυρίδα» στο-
χεύει στην ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών που 
απαιτούνται στη διασυνοριακή κίνηση εμπορευμάτων και 

αναπτύσσεται με επίκεντρο το εμπόρευμα και τη διακίνησή 
του. Ως εκ τούτου το έργο της «Ενιαίας Θυρίδας» εστιάζει στις 
τελωνειακές διατυπώσεις καθώς η Τελωνειακή Υπηρεσία 
είναι η μόνη Αρχή που εκ της θέσης της λαμβάνει πληροφο-
ρίες για όλη τη διακίνηση των εμπορευμάτων και ελέγχει τις 
άδειες/πιστοποιητικά/ εγκρίσεις που εκδίδουν άλλες Δημόσι-
ες Αρχές προκειμένου να εκτελωνιστεί το εμπόρευμα.

ΣΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΕΥΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΥΣ

ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ» ΣΤΗΝ ΑΑΔΕ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΗΝ 
ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΩΝ
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Η Google ανακοίνωσε ότι το 2017 απομάκρυνε πάνω από 
3,2 δισεκατομμύρια διαφημίσεις, που δεν συμμορφώνονταν 
με τις διαφημιστικές πολιτικές της, κάτι που μεταφράζεται σε 
περισσότερες από 100 κακόβουλες διαφημίσεις ανά δευτε-
ρόλεπτο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό πρακτικά, κατά την 
εταιρεία, σημαίνει ότι εξουδετερώθηκε η πλειονότητα των 
κακόβουλων διαφημίσεων (malvertising, phishing scams 
κ.α.), προτού προσβάλλουν τους χρήστες. Η Google δημοσί-
ευσε τον ετήσιο απολογισμό της για την καταπολέμηση των 
κακόβουλων διαφημίσεων (bad ads) κατά τη διάρκεια της 
προηγούμενης χρονιάς, ο οποίος περιλαμβάνει τον αριθμό 
των διαφημίσεων που απενεργοποιήθηκαν, καθώς και τον 
αριθμό των κακόβουλων ιστοσελίδων (bad sites) που απο-
μακρύνθηκαν μέσα στο 2017.
Η εταιρεία αναφέρει ότι κατά τα τελευταία 15 χρόνια έχει 
συμβάλει σημαντικά στην καταπολέμηση της διαφημιστικής 
απάτης και του κακόβουλου λογισμικού και περιεχομένου. 
Το 2017 ήταν η χρονιά που η Google απομάκρυνε τις πε-
ρισσότερες κακόβουλες διαφημίσεις από κάθε άλλη φορά. 

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει, 
πέρυσι αφαίρεσε 320.000 διαφημιζόμενους από το διαφη-
μιστικό δίκτυό της και έβαλε σε μαύρη λίστα σχεδόν 90.000 
ιστότοπους και 700.000 κινητές εφαρμογές. Ακόμη, το 2017 
απομάκρυνε περίπου δύο εκατομμύρια ιστοσελίδες το μήνα.
Η εταιρεία ανέφερε ότι κατέβαλε συνολικά 12,6 δισεκατομ-
μύρια δολάρια σε συνεργάτες του διαφημιστικού δικτύου 
της, οι οποίοι παρέχουν online διαφημιστικό χώρο στους 
ιστότοπούς τους. Αλλά, σύμφωνα με τη Google, «για να βγά-
λετε χρήματα από τις διαφημίσεις της Google, πρέπει να παί-
ζετε με τους κανόνες, πράγμα που σημαίνει να σέβεστε την 
εμπειρία των χρηστών περισσότερο από τις διαφημίσεις».
Η Google βαζει «μπλοκο» στις διαφημισεις κρυ-
πτονομισματων
Η Google προχωρά στην απαγόρευση των διαφημίσεων 
κρυπτονομισμάτων σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες 
της. Η απαγόρευση θα τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο, χωρίς να 
διευκρινίζεται γιατί θα υπάρξει αυτή η καθυστέρηση. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Google πήρε αυτή την απόφαση, 

σύμφωνα με το BBC, θεωρώντας δεν προστατεύονται επαρ-
κώς οι καταναλωτές που θέλουν να επενδύσουν στο Bitcoin 
και στα παρεμφερή ψηφιακά νομίσματα.
Η κίνηση της Google θα αφορά τις διαφημίσεις τόσο στη μη-
χανή αναζήτησής της όσο και στο YouTube, αλλά και αυτές 
που προβάλλονται σε άλλους ιστότοπους μέσω της διαφημι-
στικής πλατφόρμας της Google.
Μόλις έγινε γνωστή η απόφαση της Google, η αξία του 
Bitcoin, του Ethereum και άλλων κρυπτονομισμάτων επη-
ρεάσθηκε αρνητικά. Είχε προηγηθεί τον Ιανουάριο ανάλογη 
πρωτοβουλία του Facebook, το οποίο είχε δηλώσει ότι πολ-
λές εταιρείες στο πεδίο των κρυπτονομισμάτων ενεργούν 
κακόπιστα.
Αλλά και η επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ είχε επιση-
μάνει την Τρίτη ότι τα κρυπτονομίσματα αξιοποιούνται για 
ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση τρομοκρατών, ενώ 
είχε προειδοποιήσει για τους κινδύνους που ενέχει η υπερβο-
λική μεταβλητότητα της αξίας τους.

Ο κορυφαίος προορισμός με τις καλύτερες παραλίες της 
Ευρώπης, βραβεύτηκε η Ελλάδα στη Διεθνή Τουριστική 
Έκθεση ΜΙΤΤ της Μόσχας. Η υπουργός Τουρισμού Έλενα 
Κουντουρά, επικεφαλής της ελληνικής αποστολής, συμμε-
τείχε στην επίσημη τελετή εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης 
Τουρισμού της Μόσχας ΜΙΤΤ και παρέλαβε από τους διορ-
γανωτές το πρώτο βραβείο που απονεμήθηκε στην Ελλάδα, 
ως ο κορυφαίος προορισμός με τις καλύτερες παραλίες στην 
Ευρώπη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η  Ελλάδα έχει δυναμική 
παρουσία στην κορυφαία αυτή έκθεση της Ρωσίας και το 
περίπτερο του ΕΟΤ λαμβάνει πολλά θετικά σχόλια για την ει-
κόνα και παρουσίαση του. Η υπουργός Τουρισμού είχε δια-
δοχικές συναντήσεις με τους εκπροσώπους των κυριοτέρων 

τουριστικών ομίλων και ταξιδιωτικών γραφείων της Ρωσίας 
για την εξέλιξη των προγραμμάτων τους για το 2018 και για 
το σχεδιασμό του 2019. Στις συναντήσεις συμμετείχαν επί-
σης ο πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ Χαράλαμπος Καρίμαλης, 
η αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΟΤ Αγγελική Χονδροματίδου 
και ο προϊστάμενος του Γραφείου ΕΟΤ Ρωσίας & ΚΑΚ, Πολύ-
καρπος Ευσταθίου.
Στο πλαίσιο της έκθεσης η κα Κουντουρά παραχώρησε 
συνέντευξη τύπου στα ρωσικά και διεθνή ΜΜΕ για την 
υλοποιούμενη εθνική τουριστική πολιτική και την στρατη-
γική προώθησης και προβολής της Ελλάδας, με στόχο να 
καταστεί παγκόσμιος ελκυστικός προορισμός για τουρισμό 
365 ημέρες το χρόνο. Αναφέρθηκε στις υψηλές επιδόσεις του 

ελληνικού τουρισμού, στη διαρκή άνοδο στις αφίξεις Ρώσων 
τουριστών, στην δυναμική ανάδειξη νέων ελληνικών προορι-
σμών και θεματικών τουριστικών εμπειριών που προσφέρει 
η Ελλάδα, όπως επίσης και στην τουριστική συνεργασία στο 
πλαίσιο του Έτους Τουρισμού Ελλάδας - Ρωσίας 2017-2018.
Η κα Κουντουρά εγκαινίασε το περίπτερο του ΕΟΤ στην έκθε-
ση και απηύθυνε χαιρετισμό, ενώ στη συνέχεια επισκέφθηκε 
και συνομίλησε με όλους τους συνεκθέτες, εκπροσώπους 
Περιφερειών και προορισμών της Ελλάδας, συμμετέχοντες 
φορείς και τουριστικές επιχειρήσεις.

Τις ιδέες τους με τις οποίες συμμετείχαν στο «Creative 
Industries Vol. 2», παρουσιάζουν οι 16 ομάδες στην εκδή-
λωση «INNOV ATHENS powered by Samsung» που πραγ-
ματοποιείται στις 29 Μαρτίου, ολοκληρώνοντας τον έκτο 
κύκλο του «Επιχειρηματικού Επιταχυντή» ο οποίος ήταν 
αφιερωμένος στις δημιουργικές και πολιτιστικές βιομηχα-
νίες και ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο, σε συνεργασία 
με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ομάδες, έχοντας ολοκληρώσει ένα τρίμηνο 
γεμάτο εργασία, συναντήσεις και εντατικό mentoring, σε 
συνεργασία με έμπειρους συμβούλους του χώρου, κάνουν 
το επόμενο βήμα. Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνω-
ση, καλούνται μέσα σε πέντε λεπτά να συστήσουν τις ιδέες 
τους σε επιχειρηματίες και επενδυτές, να παρουσιάσουν το 
επιχειρηματικό σχέδιο και τις προοπτικές της εταιρίας τους, 
το στοιχείο εκείνο που τους κάνει να ξεχωρίζουν, να αναζη-
τήσουν χρηματοδότηση και να κάνουν την ιδέα τους πράξη 
διεκδικώντας μία θέση στο οικοσύστημα καινοτομίας της 
πόλης, στην ελληνική αλλά και τη διεθνή αγορά.

Μερικές από τις ιδέες που ωρίμασαν και εξελίχθηκαν μέσα 
από τον Επιχειρηματικό Επιταχυντή του INNOVATHENS αφο-
ρούν σε υπηρεσίες, πλατφόρμες και ψηφιακές εφαρμογές για 
την ψυχαγωγία, την εκπαίδευση, τις τέχνες, την προώθηση 
του γαστρονομικού τουρισμού και της αρχιτεκτονικής, και-
νοτόμα δημιουργικά γραφεία, ηλεκτρονικό… ξεφύλλισμα 
βιβλίων, αλλά και «έξυπνα» εκπαιδευτικά ρομπότ.
Οι 16 ομάδες που θα συμμετάσχουν στη διαδικασία του 
5λεπτου pitching σε ενδιαφερόμενους επιχειρηματί-
ες και επενδυτές είναι οι: AFoodChronicle, ArchiTeam, 
astroθέασις, Boardingroom, Happyland Entertainment, 
HeretikAsterisk, The Mind Trap Intelligent Entertainment, 
Art Lighting Studio MAGESTIC, MEDinART, NEOPERATIVA, 
NextBookThing, roleplay, ScanArt, theplacetobe, 
Tutobosmarttoys, Εργαστήριο Σχεδιασμού και Κατασκευών 
Χάψα-Κερκίδου Ο.Ε.
Το CreativeIndustriesVol. 2, ο 6ος κύκλος του Επιχειρηματι-
κού Επιταχυντή του INNOVATHENS, διοργανώνεται σε συ-
νεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) 

και με την υποστήριξη της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών 
(ΑΣΚΤ), της αέλια, της PlanetS.A. και του ΚΕΜΕΛ (Κέντρο 
Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος).
«To INNOVATHENS powered by Samsung» είναι μία υπο-
δομή στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότη-
τας στην Τεχνόπολη δήμου Αθηναίων, με περισσότερους 
από 1.000.000 επισκέπτες τον χρόνο. Σκοπός του είναι να 
υποστηρίξει ένα δίκτυο, όπου δημιουργικοί άνθρωποι με 
καινοτόμες ιδέες, καταξιωμένοι επιχειρηματίες, ακαδημαϊ-
κοί, μέντορες, ερευνητές ανταλλάσουν γνώση, ερεθίσματα, 
τεχνογνωσία, εμπειρία και καλές πρακτικές μέσα από επαγ-
γελματικές συναντήσεις, ομιλίες, παρουσιάσεις, εργαστήρια, 
ημέρες καριέρας και επιχειρηματικότητας, διαγωνισμούς και 
φεστιβάλ καινοτομίας.
Το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) υποστηρίζει τη 
διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώ-
ρας με έμφαση στη βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία, και 
προωθεί τη σύνδεση του Πολιτισμού με το Περιβάλλον.

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ: Η GOOGLE ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕ 100 ΚΑΚΟΒΟΥΛΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ ΤΟ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ ΤΟ 2017

Η ΕΛΛΑΔΑ ΒΡΑΒΕΥΤΗΚΕ ΩΣ Ο ΚΟΡΥΦΑΙΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ 
ΔΙΕΘΝΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΙΤΤ ΤΗΣ ΜΟΣΧΑΣ

ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΕΑ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ- 16 ΟΜΑΔΕΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΤΙΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΟΥΣ
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Την ελληνική συμμετοχή στο διεθνές φεστιβάλ SXSW υποστη-
ρίζει για πέμπτη συνεχή χρονιά η «Ελληνική Πρωτοβουλία». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ εφέτος, το φεστιβάλ SXSW θα πραγ-
ματοποιηθεί από τις 9 έως τις 18 Μαρτίου στο Ώστιν του Τέξας, 
στις ΗΠΑ και κατά τη διάρκεια του 9 ελληνικές νεοφυείς επιχει-
ρήσεις θα φιλοξενηθούν στο περίπτερο της Ελλάδας.
Οι επιχειρήσεις, όπως αναφέρουν οι διοργανωτές, θα έχουν 
την ευκαιρία να αναδείξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους 
στη διεθνή σκηνή, σε ένα από τα πιο διακεκριμένα τεχνολογικά 
και επιχειρηματικά συνέδρια καινοτομίας του κόσμου.
Στα προηγούμενα χρόνια του φεστιβάλ, επιχειρήσεις όπως 
το Twitter και το Periscope «συστήθηκαν» στην επιχειρημα-
τική κοινότητα, δύο εταιρείες που στη συνέχεια της πορείας 
τους εξελίχθηκαν σε κολοσσούς της τεχνολογίας.
Για μια ακόμη χρονιά, η Ελληνική Πρωτοβουλία και η Πρε-
σβεία των Η.Π.Α. στην Αθήνα υποστηρίζουν τις ελληνικές 
νεοφυείς επιχειρήσεις στο SXSW, μέσω της από κοινού χρη-
ματοδοτημένης χορηγίας τους.
Ειδικότερα, η «Ελληνική Πρωτοβουλία» επιβεβαιώνει την 
πεποίθηση της ότι η επιχειρηματικότητα αποτελεί κλειδί για 
τη νέα γενιά δημιουργικών και επιχειρηματικών εγχειρημά-
των, που μπορούν να συνεισφέρουν στη μελλοντική ευημε-
ρία της Ελλάδας. Μέσα από τη συμμετοχή τους σε ένα από τα 
πιο κλειστά και διακεκριμένα συνέδρια στο κόσμο, αυτές οι 
ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να εμπνευ-

σθούν και να αναπτυχθούν.
Η Ελληνική Πρωτοβουλία (THI) υποστηρίζει για πέμπτη συνεχή 
χρονιά την Ελληνική συμμετοχή στο διεθνές φεστιβάλ SXSW®.
Στα προηγούμενα τέσσερα χρόνια, και μέσω της σημαντικής βο-
ήθειας του ΤΗΙ και της Πρεσβείας των Η.Π.Α, πάνω από 90 Ελλη-
νικά startups είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στο SXSW®.
Μέσω της υποστήριξης του ΤΗΙ και της Πρεσβείας των 
Η.Π.Α. στην Αθήνα, η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα 
των Ελληνικών startups αναγνωρίζεται και υποστηρίζεται 
από την επενδυτική κοινότητα. Ενδεικτικά, η εταιρεία online 
εκπαίδευσης Schoox, έχει καταφέρει να συγκεντρώσει συ-
νολικά 6,5 εκατ δολάρια ενισχύοντας και επεκτείνοντας τις 
δραστηριότητες της, και προσφέροντας εργασία σε 40-45 
εργαζόμενους στη Θεσσαλονίκη.
Επιπλέον, η Gridmates, μια πλατφόρμα δωρεάς ενέργειας, 
απέσπασε το δεύτερο βραβείο το 2015 για λογαριασμό του 
Αμερικάνικου Υπουργείου Ενέργειας σε “clean tech startups”, 
και της απονεμήθηκε βραβείο 105.000, δολ. αποτελεί ένα 
ακόμα παράδειγμα επιχείρησης που επωφελήθηκε από την 
υποστήριξη του ΤΗΙ και της Πρεσβείας των Η.Π.Α.στην Αθήνα.
Φέτος η εταιρεία Ingredio, μια πλατφόρμα που βοηθά στον 
εντοπισμό τοξικότητας συστατικών στα τρόφιμα και τα καλ-
λυντικά θα έχει την ευκαιρία να παρουσιάσει τη δραστηρι-
ότητά της στην επενδυτική κοινότητα και να συγκεντρώσει 
κεφάλαια για την επέκταση των δραστηριοτήτων της.

Ο Μιχάλης Πρίντζος, εκ μέρους της Ελληνικής Πρωτοβουλί-
ας, δήλωσε: “Από την ίδρυση της, η Ελληνική Πρωτοβου-
λία στεκόταν πάντα δίπλα σε καινοτόμες ιδέες και φιλόδοξα 
επιχειρηματικά εγχειρήματα που γεννήθηκαν στην Ελλάδα. 
Η παρουσίαση της Ελληνικής επιχειρηματικότητας, σε μια 
σκηνή που αποτελείται από τόσο διακεκριμένους επαγγελ-
ματίες όσο αυτή του SXSW, και το ενδιαφέρον που βλέπουμε 
από τους επενδυτές για τις Ελληνικές startups είναι πραγμα-
τικά αναζωογονητικό . Επιβεβαιώνει την πεποίθηση του ΤΗΙ 
για τις τεράστιες δυνατότητες της Ελλάδας καθώς και ότι τα 
καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια μπορούν να συνεισφέρουν 
σημαντικά στην μελλοντική ευημερία της Ελλάδας”
Ο Αμερικάνος Πρέσβης στην Ελλάδα, Geoffrey Pyatt, δήλω-
σε: “Η αντοχή και η δύναμη του τομέα των Ελληνικών νεο-
φυών επιχειρήσεων είναι ένα από τα Ελληνικά successstories 
και αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την οικονομική ανά-
καμψη. Είμαστε αποφασισμένοι να στηρίξουμε τους νέους 
Έλληνες επιχειρηματίες και να δημιουργήσουμε ευκαιρίες 
για να τους συνδέσουμε με τους ομολόγους τους από τον 
ενεργητικό τομέα νεοφυών επιχειρήσεων της Αμερικής. Η 
καινοτομία θα είναι το θέμα της Αμερικάνικης συμμετοχής 
στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης όπου φέτος, η Αμερι-
κή θα είναι η τιμώμενη χώρα. Ελπίζουμε να δούμε και μερι-
κούς από τους απόφοιτους του SXSW εκεί, να παρουσιάζουν 
όσα κέρδισαν από αυτή τη σημαντική εμπειρία.”

Σημαντικά έργα οδοποιίας με απαλλοτριώσεις και υποδομές 
για τη βελτίωση και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής 
των κατοίκων και των επισκεπτών της Ανατολικής Αττικής, 
συνολικού προϋπολογισμού περίπου 4,5 εκατ. ευρώ, ενέ-
κρινε το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής έπειτα από εισή-
γηση του αντιπεριφερειάρχη Ανατολικής Αττικής, Πέτρου 
Φιλίππου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το πρώτο έργο αφορά 
στην κατασκευή οδών και δικτύου ύδρευσης του Δήμου 
Σπάτων-Αρτέμιδος, προϋπολογισμού 3.968.000 ευρώ. Ειδι-
κότερα στην 1η και 4η Πολεοδομική Ενότητα (Μυκηναϊκοί 

Τάφοι-Γήπεδο) της ΔΕ Σπάτων οι εργασίες περιλαμβάνουν 
εκσκαφές, καθαιρέσεις, υποβάσεις-βάσεις οδοστρωσίας, 
ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, 
κατασκευή ρείθρων, πεζοδρομίων σε ορισμένα σημεία, ενώ 
οι εργασίες ύδρευσης, όπου απαιτείται, περιλαμβάνουν σω-
ληνώσεις και υδραυλικές εργασίες. Το άλλο έργο αφορά την 
απαλλοτρίωση έκτασης 385.168 τ.μ., απαραίτητης για τη 
βελτίωση την υφιστάμενη χάραξης της Λεωφόρου Διονύσου 
καθώς εγκρίθηκε η κατασκευή του δημοσίου έργου «Βελτί-
ωση Επαρχιακής Οδού 29 Δροσιά - Διόνυσος - Ν. Μάκρη», η 

οποία συνδέει τα βόρεια προάστια με τις ανατολικές περιοχές 
της Αττικής. Υποτμήμα της προαναφερθείσας οδού, διευκρί-
νισε ο κ. Φιλίππου, είναι το υπεραστικό τμήμα μήκους 11,79 
χλμ., που συνδέει τον Διόνυσο με τη Νέα Μάκρη για την κα-
τασκευή του οποίου θα κηρυχθεί η αναγκαστική απαλλοτρί-
ωση. Σημειώνεται ότι η κυκλοφορία της συγκεκριμένης οδού 
είναι σημαντική σε όλη την διάρκεια του έτους, ιδιαίτερα δε 
τους θερινούς μήνες καθώς εξυπηρετεί (εκτός των μόνιμων 
κατοίκων) παραθεριστές αλλά και διερχόμενους από την 
ευρύτερη περιοχή προς τις παραλίες της Ανατολικής Αττικής.

Η Intrasoft International επιλέχθηκε από τον Οργανισμό 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Μπαχρέιν (SIO) για την πα-
ροχή συνολικής λύσης με σκοπό την αυτοματοποίηση των 
διαδικασιών στις συντάξεις, τις εισπράξεις εισφορών και τη 
διαχείριση χρηματοοικονομικών υπηρεσιών.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Intrasoft θα είναι επι-
πλέον υπεύθυνη για τη διαχείριση και αυτοματοποίηση 
όλων των εσωτερικών επιχειρηματικών διαδικασιών του 

Οργανισμού. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η σύμβαση διάρκειας 
24 μηνών, η οποία υπεγράφη νωρίτερα τον Μάρτιο, χωρίζεται 
σε περιόδους εφαρμογής, υποστήριξης και συντήρησης.
Το νέο σύστημα της Intrasoft θα συμβάλλει στην εκπλήρωση 
των βασικών επιχειρηματικών στόχων του Οργανισμού, οι 
οποίοι περιλαμβάνουν την τυποποίηση, την ηλεκτρονική δι-
ακυβέρνηση, την διαλειτουργικότητα και τη συνεχή εξέλιξη 
του συστήματος, σύμφωνα με την ανακοίνωση. Ειδικότερα, 

η Intrasoft θα παρέχει λύσεις για τη συλλογή εισφορών, τη 
διαχείριση συντάξεων και παροχών, την είσπραξη οφειλών, 
τις νομικές διαδικασίες και τις χρηματοοικονομικές πράξεις, 
ενώ οι βασικές λειτουργίες και το back office θα είναι πλήρως 
αυτοματοποιημένες και τυποποιημένες. Η διαδικτυακή πύλη 
του συστήματος θα ενισχύσει την άμεση επικοινωνία με τους 
ασφαλισμένους και τους εργοδότες μέσω ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας και εφαρμογών για κινητά.

ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ SXSW ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΓΙΑ ΠΕΜΠΤΗ 
ΣΥΝΕΧΗ ΧΡΟΝΙΑ Η “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ” 

ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 4,5 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ 
ΑΠΟ ΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΠΑΧΡΕΙΝ 
ΑΝΕΛΑΒΕ Η INTRASOFT INTERNATIONAL



https://www.skyrodema2018.gr/


Μπες στο https://prototype.tee.gr/ 
και ξεκίνα το ταξίδι στον κόσµο της καινοτοµίας 
µε υποστηρικτές και µέντορες τους συναδέλφους σου!

To Prototype by TEE είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, 
τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, 
διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά 
και προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
 
To Prototype by TEE αποτελεί πρωτοβουλία του ΤΕΕ και υλοποιείται καταρχήν 
µε τη συνεργασία του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και µε τη συµµετοχή 
εξειδικευµένων επιµέρους επιστηµονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυµάτων. 
Στηρίζεται και αξιοποιεί την επιστηµονική, διοικητική, οικονοµική και αναπτυξιακή γνώση 
που δίνουν οι 110 χιλιάδες µηχανικοί-µέλη του ΤΕΕ και φιλοδοξεί να ενισχύσει στην πράξη 
την επόµενη γενιά επιχειρηµατικών ιδεών και εφαρµοσµένης έρευνας της χώρας µας.

THE START-UP SUPPORT NETWORK
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Παράνομες τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές καταβάλλουν 
από τον περασμένο μήνα και θα καταβάλλουν μέχρι και τον 
Σεπτέμβριο όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
Και αυτό, γιατί οι μηνιαίες εισφορές βάσει εισοδήματος 
2016, οι οποίες έχουν αναρτηθεί ήδη από τον περασμένο 
Φεβρουάριο, έχουν υπολογιστεί όχι βάσει όσων προέβλε-
πε η σχετική υπουργική εγκύκλιος, αλλά βάσει όσων ήταν 
τεχνικά δυνατό να κάνει ο Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής 
Ασφάλισης και η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής 
Ασφάλισης, που είναι υπεύθυνοι για τον υπολογισμό τους. 
 Άλλα λέει το υπουργείο, άλλα κάνει ο ΕΦΚΑ 
Συγκεκριμένα, το υπουργείο Εργασίας όρισε ότι οι φετινές 
μηνιαίες τρέχουσες εισφορές των επαγγελματιών θα υπο-
λογιστούν με βάση το 1/12 του 85% του αθροίσματος του 
καθαρού δηλωτέου εισοδήματος του 2016 συν τις κατα-
βλητέες εισφορές του 2017 με βάση το καθαρό εισόδημα 
του 2016. 
Ωστόσο, ο ΕΦΚΑ και η ΗΔΙΚΑ, για «τεχνικούς λόγους», υπο-
λόγισαν τις φετινές μηνιαίες εισφορές με βάση το 1/12 του 
85% του αθροίσματος του καθαρού δηλωτέου εισοδήμα-
τος του 2016 συν τις καταβληθείσες εισφορές του 2017 με 
βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα του 2015. 
Με δύο λόγια, στο εισόδημα του 2016, το οποίο αποτελεί τη 
βάση του υπολογισμού των εισφορών του 2018, συμπερι-
λήφθηκαν οι εισφορές που καταβλήθηκαν το 2017 (βάσει 
καθαρού εισοδήματος 2015) και όχι εκείνες που έπρεπε να 
καταβληθούν (βάσει καθαρού εισοδήματος 2016), όπως 
προβλέπει η σχετική υπουργική εγκύκλιος. 
Αυτό θα πλήξει όσους επαγγελματίες δήλωσαν το 2015 με-
γαλύτερο εισόδημα σε σχέση με το 2016. 
Και αυτό, γιατί η βάση του υπολογισμού των φετινών ει-
σφορών είναι παρανόμως διευρυμένη, καθώς στο ασφαλι-
στέο εισόδημά τους περιλαμβάνονται υψηλότερες εισφορές 
από εκείνες που θα έπρεπε.  
 Έρχεται επαναϋπολογισμός 
Προς αποκατάσταση αυτής της παρανομίας, οι εισφορές 
τις οποίες θα καταβάλλουν οι επαγγελματίες για το επόμενο 
εξάμηνο (για το 2018) θα επαναϋπολογιστούν στο τέλος 
αυτού, δηλαδή τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, βάσει του σχεδι-
ασμού του ΕΦΚΑ.  
Δηλαδή θα υπολογιστούν με βάση το άθροισμα του 50% 
(λόγω του ότι μεσολάβησε ένα 6μηνο καταβολής των πα-
ράνομων εισφορών) του 85% του αθροίσματος καθαρού 
δηλωτέου εισοδήματος του 2016 συν τις καταβλητέες 
εισφορές του 2017 με βάση το καθαρό δηλωτέο εισόδημα 
του 2016. 
Έπειτα θα γίνει συμψηφισμός νομίμως υπολογισμένων 
εισφορών με τις παράνομες εισφορές που καταβλήθηκαν 
από τους επαγγελματίες στο εξάμηνο διάστημα Φεβρουα-
ρίου-Σεπτεμβρίου 2018. 

Αν από τον συμψηφισμό προκύψει χρεωστικό υπόλοιπο, θα 
πρέπει να καταβληθεί από τον επαγγελματία. Αν προκύψει 
πιστωτικό υπόλοιπο, θα πρέπει να επιστραφεί στον επαγ-
γελματία.  Παράδειγμα :
Έστω επαγγελματίας ασφαλισμένος στον τέως ΟΑΕΕ δήλω-
σε το 2015 καθαρό εισόδημα 20.000 ευρώ.
Κατέβαλε, έτσι, το 2017 εισφορές για κύρια ασφάλιση-υγεία 
ύψους 5.380 ευρώ (26,9% x 20.000 ευρώ).
Ωστόσο, το 2016 δήλωσε καθαρό εισόδημα 15.000 ευρώ. 
Έπρεπε, λοιπόν, να καταβάλει το 2017 εισφορές ύψους 
4.035 ευρώ.
Βάσει υπουργικής εγκυκλίου, το ασφαλιστέο εισόδημα του 
εν λόγω επαγγελματία για το 2018 θα έπρεπε να προκύψει 
από το 85% του αθροίσματος του καθαρού δηλωτέου ει-
σοδήματος του 2016 (15.000 ευρώ) συν τις καταβλητέες 
εισφορές του 2017 βάσει καθαρού εισοδήματος του 2016 
(4.035 ευρώ). 
Με άλλα λόγια, έπρεπε να ανέλθει σε 16.179 ευρώ. Έτσι, 
οι μηνιαίες εισφορές του έπρεπε να ανέλθουν σε 362 ευρώ  
(26,9% x 16.179 ευρώ: 12). 
Στο εξάμηνο Φεβρουαρίου-Σεπτεμβρίου 2018 έπρεπε να 
καταβάλει 2.179 ευρώ (6 x 362 ευρώ).
Αντ’ αυτoύ, λόγω του υπολογισμού από ΕΦΚΑ-ΗΔΙΚΑ, το 
ασφαλιστέο εισόδημά του για το ίδιο εξάμηνο θα προκύψει 
από το 85% του αθροίσματος του καθαρού δηλωτέου εισο-
δήματος του 2016 (15.000) συν τις καταβληθείσες εισφορές 
του 2017 βάσει εισοδήματος 2015 (5.380 ευρώ). Άρα, θα 
ανέλθει σε 17323 ευρώ. Οι μηνιαίες εισφορές θα ανέλθουν 
σε 388 ευρώ. Στο εξάμηνο, δηλαδή, θα καταβληθούν 2.329 
ευρώ.
Με άλλα λόγια, ο συγκεκριμένος επαγγελματίας θα κατα-
βάλλει για έξι μήνες 26 ευρώ/μήνα  περισσότερα από όσα 
θα έπρεπε (156 ευρώ στο εξάμηνο). Το ποσό αυτό, μετά 
τον επαναϋπολογισμό των εισφορών του 2018, θα του 
επιστραφεί. 
 Ο συμψηφισμός των εισφορών του 2017
Η διαδικασία αυτή του επικείμενου συμψηφισμού (η οποία 
θα γίνει τον ερχόμενο Σεπτέμβριο) αφορά αποκλειστικά τις 
εισφορές του 2018 και όχι του 2017. Ο συμψηφισμός των 
εισφορών του 2017 θα αρχίσει αυτόν τον μήνα και θα κρα-
τήσει έως τον ερχόμενο Αύγουστο. 
Η συγκεκριμένη διαδικασία θα «τρέξει» με βάση τη διαφορά 
μεταξύ των καταβληθεισών εισφορών καθ’ όλη τη διάρκεια 
του 2017 (βάσει καθαρού εισοδήματος 2015 ) και των κα-
ταβλητέων εισφορών το 2017 (βάσει καθαρού δηλωτέου 
εισφορών 2016).
Σε περίπτωση που οι καταβληθείσες εισφορές από έναν 
επαγγελματία είναι μεγαλύτερες από τις καταβλητέες (επει-
δή το εισόδημα του 2015 ήταν μεγαλύτερο από το 2016), 
τότε προκύπτει πιστωτικό υπόλοιπο το οποίο πρέπει να επι-
στραφεί σ’ αυτόν. Αν, όμως, οι καταβληθείσες εισφορές είναι 
χαμηλότερες από τις καταβλητέες (επειδή το εισόδημα του 2015 
ήταν χαμηλότερο από το 2016), τότε προκύπτει χρεωστικό υπό-
λοιπο, το οποίο θα πρέπει να πληρώσει ο επαγγελματίας. Συνέχεια στη σελ 19
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Σχέδιο δράσης με στόχο την αντιμετώπιση των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) στην Ευρώπη, αλλά και την 
αποτροπή νέας συσσώρευσής τους στο μέλλον παρουσίασε 
χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τη χθεσινή δέσμη μέτρων 
η Κομισιόν επιχειρεί να καθησυχάσει τις βόρειες χώρες της 
Ευρωζώνης, ώστε να αποδεχθούν την εγγύηση των τραπε-
ζικών καταθέσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που είναι η βα-
σική εκκρεμότητα στη δημιουργία της τραπεζικής ένωσης.
Οι βόρειοι, με επικεφαλής τη Γερμανία, αρνούνται εδώ και 
δύο χρόνια να δεχθούν ευρωπαϊκή εγγύηση των καταθέσε-
ων, ζητώντας προηγουμένως να μειωθούν οι κίνδυνοι για 
τις τράπεζες των χωρών του νότου από τα ΜΕΔ.
Το σχέδιο που παρουσίασε χθες ο αντιπρόεδρος της Επιτρο-
πής και αρμόδιος για το χρηματοπιστωτικό τομέα Βάλντις 
Ντομπρόβσκις, είναι μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που 
περιλαμβάνει ένα μίγμα συμπληρωματικών δράσεων πο-
λιτικής σε τέσσερις βασικούς τομείς: 
 διασφάλιση της δέσμευσης κεφαλαίων από τις τράπεζες για 
την κάλυψη των κινδύνων που συνδέονται με δάνεια που 
θα εκδοθούν στο μέλλον και ενδέχεται να μην εξυπηρετη-
θούν, ενθάρρυνση της ανάπτυξης δευτερογενών αγορών 
στις οποίες οι τράπεζες μπορούν να πωλούν τα NPL τους 
σε διαχειριστές πιστώσεων και επενδυτές, διευκόλυνση της 
είσπραξης οφειλών, συμπληρωματικά προς την πρόταση 
για την αφερεγγυότητα και την αναδιάρθρωση των επιχει-
ρήσεων που υποβλήθηκε τον Νοέμβριο του 2016  παροχή 
βοήθειας για την αναδιάρθρωση των τραπεζών στα κρά-
τη-μέλη που το επιθυμούν μέσω της παροχής μη δεσμευ-
τικών κατευθυντήριων γραμμών για την ίδρυση εταιρειών 
διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων (AMCs) ή για τη θέσπι-
ση άλλων μέτρων για τη διαχείριση των ΜΕΔ.
Ειδικότερα, οι προτάσεις περιλαμβάνουν τα παρακάτω βα-
σικά στοιχεία:
 1. Διασφάλιση επαρκούς κάλυψης ίων ζημιών από τις 
τράπεζες για μελλοντικά ΜΕΔ ■ Ο κανονισμός για την τρο-
ποποίηση τις κεφαλαιακές απαιτήσεις (ΚΚΑ) θεσπίζει κοινά 
ελάχιστα επίπεδα κάλυψης για πρόσφατα χορηγηθέντα 
δάνεια που καθίστανται μη εξυπηρετούμενα. Σε περίπτωση 
που μια τράπεζα δεν πληροί το εφαρμοστέο ελάχιστο επίπε-
δο, θα εφαρμόζονται αφαιρέσεις από τα ίδια κεφάλαιά της. 
Το μέτρο αντιμετωπίζει τον κίνδυνο ανεπάρκειας κεφαλαί-
ων για την κάλυψη ζημιών από μελλοντικά NPLs και απο-
τρέπει τη συσσώρευσή τους.
2. Δυνατότητα ταχύτερης εξωδικαστικής αναγκαστικής 
εκτέλεσης εξασφαλίσεων δανείων Σύμφωνα με τις προ-
τάσεις, οι τράπεζες και οι δανειολήπτες μπορούν να συμ-
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φωνούν εκ των προτέρων έναν ταχύτερο μηχανισμό για 
την ανάκτηση της αξίας δανείων που καλύπτονται από 
εξασφαλίσεις. Σε περίπτωση αδυναμίας πληρωμής του δα-
νειολήπτη, η τράπεζα ή άλλος ενέγγυος πιστωτής μπορεί να 
ανακτήσει την εξασφάλιση που καλύπτει το δάνειο με συ-
νοπτικές διαδικασίες, χωρίς να προσφύγει στη Δικαιοσύνη. 
Η εξωδικαστική αναγκαστική εκτέλεση εξασφαλίσεων πε-
ριορίζεται αυστηρά στα δάνεια που χορηγούνται σε επιχει-
ρήσεις και με την επιφύλαξη ορισμένων διασφαλίσεων. Τα 
καταναλωτικά δάνεια εξαιρούνται.
3. Περαιτέρω ανάπτυξη δευτερογενών αγορών για τα ΜΕΔ  
Η πρόταση θα προωθήσει την ανάπτυξη δευτερογενών 
αγορών για τα ΜΕΔ μέσω της εναρμόνισης των αποικήσε-
ων και της δημιουργίας ενιαίας αγοράς για τη διαχείριση πι-
στώσεων και τη μεταφορά τραπεζικών δανείων σε τρίτους 
σε όλες τις χώρες της Ε.Ε. ■ Η προτεινόμενη οδηγία ορίζει 
τις δραστηριότητες των διαχειριστών πιστώσεων, καθορί-
ζει κοινούς κανόνες για την αδειοδότηση και την εποπτεία 
και επιβάλλει κανόνες δεοντολογικής σε ολόκληρη την Ε.Ε. 
Αυτό σημαίνει ότι οι φορείς που συμμορφώνονται με τους 
εν λόγω κανόνες μπορούν να δραστηριοποιούνται σε όλες 
τις χώρες της Ε.Ε. χωρίς να υπόκεινται σε χωριστές εθνικές 
αποικήσεις αδειοδότησης.  Οι αγοραστές τραπεζικών δα-
νείων υποχρεούνται να ενημερώνουν τις αρχές κατά την 
αγορά ενός δανείου. Οι αγοραστές καταναλωτικών δανεί-
ων από τρίτες χώρες οφείλουν να χρησιμοποιούν τις υπη-
ρεσίες εγκεκριμένων διαχειριστών πιστώσεων από την Ε.Ε. 
Η προστασία των καταναλωτών εξασφαλίζεται με νομικές 
διασφαλίσεις και κανόνες διαφάνειας, έτσι ώστε η μεταφορά 
δανείου να μη θίγει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα 
του δανειολήπτη.
4. Ίδρυση Εθνικής Εταιρείας Διαχείρισης Περιουσιακών 
Στοιχείων (ΕΔΠΣ)  Το μη δεσμευτικό σχέδιο στρατηγικής 
παρέχει καθοδήγηση στα κράτη-μέλη σχετικά με τη διαδι-
κασία ίδρυσης εθνικών ΕΔΠΣ, εφόσον το κρίνουν χρήσιμο, 
σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις τρά-
πεζες και τις κρατικές ενισχύσεις.
 Μολονότι οι ΕΔΠΣ που περιλαμβάνουν στοιχείο κρατικής 
ενίσχυσης θεωρούνται ως έκτακτη λύση, το σχέδιο διευ-
κρινίζει τον επιτρεπόμενο σχεδιασμό ΕΔΠΣ που λαμβάνουν 
δημόσια ενίσχυση. Το σχέδιο στρατηγικής καθορίζει επίσης 
εναλλακτικά μέτρα για τα απομειωμένα περιουσιακά στοι-
χεία.
 Το σχέδιο στρατηγικής προτείνει μια σειρά από κοινές αρχές 
σχετικά με την ίδρυση, τη διακυβέρνηση και τις δραστηριό-
τητες των ΕΔΠΣ. Το σχέδιο στρατηγικής αξιοποιεί την πείρα 
και τις βέλτιστες πρακτικές από ΕΔΠΣ που έχουν ήδη συστα-
θεί στα κράτη-μέλη.
- Βελτιωμένη η εικόνα των τραπεζών 
 Σύμφωνα με έκθεση που παρουσίασε η Κομισιόν στο Συμ-
βούλιο ECOFIN, στις 23 Ιανουαρίου, ο τραπεζικός τομέας 
της Ε.Ε. βρίσκεται σε πολύ καλύτερη κατάσταση απ’ ό,τι 
τα προηγούμενα έτη. Από το 2014, οι τράπεζες στη Ζώνη 
του Ευρώ έχουν αυξήσει το κεφάλαιό τους κατά 234 δισ. 

ευρώ και τα ρευστά τους περιουσιακά στοιχεία κατά 813 
δισ. ευρώ.
Τα υψηλά αποθέματα μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ), 
σε ορισμένες τράπεζες και κράτη-μέλη, έχουν μειωθεί κατά 
το ένα τρίτο από το 2014 και η πτωτική πορεία τους συνεχί-
ζεται. Ωστόσο, τα ΜΕΔ εξακολουθούν να ενέχουν κινδύνους 
για την οικονομική ανάπτυξη και τη χρηματοπιστωτική 
σταθερότητα. Ο συνολικός όγκος των ΜΕΔ σε ολόκληρη 
την Ε.Ε. εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίπεδο των 950 δισ. 
ευρώ, σαφώς υψηλότερα από τα επίπεδα προ κρίσης.
Το τρίτο τρίμηνο του 2017, έξι χώρες της Ευρωζώνης, εκ 
των οποίων πέντε του Νότου, είχαν διψήφιο ποσοστό ΜΕΔ 
επί του συνόλου των δανείων που έχουν χορηγηθεί. Η Σλο-
βενία 10,8%, η Ιρλανδία 11,2%, η Ιταλία 12,1%, η Πορτο-
γαλία 14,6%, η Κύπρος 32,1 % και η Ελλάδα 46,7%. Στις 
άλλες χώρες το ποσοστό είναι μικρό και ο μέσος όρος στην 
Ευρωζώνη 4,5%.
«Στο πλαίσιο της τρέχουσας ανάκαμψης της οικονομίας, η 
Ευρώπη πρέπει να αδράξει την ευκαιρία για να επιταχύνει τη 
μείωση των ΜΕΔ», δήλωσε ο κ. Ντομπρόβσκις, προσθέτο-
ντας ότι η μείωσή τους είναι απαραίτητη για την περαιτέρω 
μείωση των κινδύνων στον ευρωπαϊκό τραπεζικό τομέα 
και για την ενίσχυση της ανθεκτικότητάς του. «Με λιγότερα 
ΜΕΔ στους ισολογισμούς τους, οι τράπεζες θα μπορούν να 
χορηγούν περισσότερα δάνεια σε νοικοκυριά και επιχειρή-
σεις», κατέληξε.

ΑΤΤΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΣΤΟΝ ΦΑΛΗΡΙΚΟ ΟΡΜΟ
Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 
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Τη διάθεση 90 εκατ. ευρώ για τη συνέχιση των έργων στον 
Φαληρικό Ορμο ανακοίνωσε η Περιφέρεια Αττικής. Οπως 
αποφασίστηκε, η δεύτερη φάση των έργων θα αφορά 
μόνο το «πρασίνισμα» του Φαληρικού Ορμου, ενώ η κα-
τασκευή των αθλητικών εγκαταστάσεων, των λοιπών 
πολιτιστικών και εμπορικών χρήσεων και των λιμενικών 
έργων, που προβλέπονταν στο αρχικό σχέδιο, μετατίθεται 
σε τρίτη φάση.
Στόχος είναι ο διαγωνισμός να πραγματοποιηθεί έγκαιρα, 
ώστε οι εργασίες της ανάπλασης να μη σταματήσουν, και 
το 2021 ο χώρος να μπορεί να παραδοθεί στο κοινό ως 
πάρκο. Η απόφαση για τη δέσμευση 90 εκατ. ευρώ από 
ίδιους πόρους, ώστε να μη σταματήσει ημιτελές το έργο, 
ελήφθη προχθές από το περιφερειακό συμβούλιο. «Θα 
προχωρήσουμε στη δημιουργία του πάρκου στα 220 
στρέμματα του Φαληρικού Ορμου και στον ελεύθερο χώρο 
που θα δημιουργηθεί μετά την κατεδάφιση της σημερινής 
λεωφόρου Ποσειδώνος, από τη λεωφόρο Συγγρού έως τον 
κόμβο της λεωφόρου Κηφισού», εξηγεί στην «Κ» ο αντιπε-
ριφερειάρχης Νοτίου Τομέα, Χρήστης Καπάταης.
Με δεδομένο ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του έργου 
(σύμφωνα με τη μελέτη που εκπονήθηκε από το Ιδρυμα 
Νιάρχου με την επίβλεψη του Ρέντσο Πιάνο) ήταν 340 εκατ. 

ευρώ και η πρώτη φάση (τα έργα υποδομής που κατασκευ-
άζονται σήμερα) δημοπρατήθηκε με αρχικό προϋπολο-
γισμό 150 εκατ. ευρώ (τελικά κατακυρώθηκε με έκπτωση 
50%), είναι σαφές από τον προϋπολογισμό της δεύτερης 
φάσης ότι η ανάπλαση του Φαληρικού Ορμου θα αφορά 
σαφώς λιγότερα από όσα έχουν προβλεφθεί.
«Σε αυτή τη φάση θα κατασκευαστεί ένα πάρκο υψηλης ποι-
ότητας. Θέλουμε να πρασινίσει ο Φαληρικός Ορμος», λέει ο 
κ. Καπάταης. «Η μορφή του θα είναι τέτοια ώστε να ταιριά-
ζει στο αττικό τοπίο, ενώ θα γίνει προσπάθεια να ανακτηθεί 
ο υγρότοπος που υπήρχε κάποτε στην περιοχή».
Το ερώτημα είναι αν η αναφορά σε έργα για την επαναδη-
μιουργία του υγρότοπου (που δεν περιλαμβάνονται στην 
αρχική μελέτη), αλλά και η επιλογή να κατασκευαστούν 
μόνο τα έργα πρασίνου και όχι εκείνα που θα έφερναν νέες 
χρήσεις στον χώρο και θα εξασφάλιζαν έσοδα, ενδεχομέ-
νως υποδεικνύει την πρόθεση «απόκλισης» από τη μελέτη 
του Ρέντσο Πιάνο. Ο κ. Καπάταης υποστηρίζει ότι πρόκει-
ται απλά για μια ρεαλιστική επιλογή: «Αυτά που θα κατα-
σκευαστούν δεν θα εμποδίσουν τη συνέχιση των έργων 
ανάπλασης σε επόμενη φάση. Η επιλογή των έργων που θα 
κατασκευάσουμε σε δεύτερη φάση γίνεται με τη λογική ότι 
ο χώρος πρέπει να γίνει το γρηγορότερο δυνατόν λειτουργι-
κός. Εξάλλου η μελέτη προβλέπει δυνατότητα δόμησης έως 
4.000 τ.μ., αλλά δεν μας υποχρεώνει να τα χτίσουμε».
Δεύτερη φάση
 Σύμφωνα με την Περιφέρεια, ο διαγωνισμός για τη δεύτερη 
φάση των έργων θα προκηρυχθεί μέσα στην άνοιξη. Στόχος 
είναι να επιλεγεί ο ανάδοχος έως το τέλος του καλοκαιριού 
και ο εργολάβος να ολοκληρώσει όλα τα διαδικαστικά και 
τις μελέτες μέχρι το τέλος του έτους, ώστε να είναι σε θέση 
να ξεκινήσει τα έργα στις αρχές του 2019.
«Το ιδανικό θα είναι να μπορέσει να ξεκινήσει παράλληλα 
με το τελειωμό της πρώτης φάσης, ώστε να μην υπάρξει 
χρονικό κενό», λέει ο κ. Καπάταης.

ΚΟΥΡΕΜΑ ΕΩΣ 90% ΣΕ 400.000 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΑΡΤΕΣ
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Ύστατο προσκλητήριο σε περίπου 400.000... βαθυκόκκι-
νους οφειλέτες να ρυθμίσουν τα δάνειά τους (καταναλωτι-
κά και κάρτες) πριν αυτά καταλήξουν στα funds θα απευθύ-
νουν προσεχώς οι τράπεζες.
Πιο αναλυτικά, με επιστολές, που προτίθενται να αποστεί-
λουν μαζικά το αμέσως επόμενο διάστημα, θα τους προτεί-
νουν την οριστική διευθέτηση της οφειλής, με την καταβο-
λή μόλις του 1/10 αυτής.
«Πρόκειται για ένα “κούρεμα”, της τάξεως του 90%, συμπε-
ριλαμβανομένων των τόκων και λοιπών χρεώσεων», εξη-
γούν στον Ελεύθερο Τύπο τραπεζικές πηγές, προσθέτοντας 
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πως οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν περιθώριο το αργότερο 
ενός διμήνου για να απαντήσουν στην επιστολή.
«Σε περίπτωση που δεν προσέλθουν στα γκισέ, το δάνειό 
τους θα πωληθεί στα funds, τα οποία είθισται να αποφεύ-
γουν να μπουν στη λογική της ρύθμισης, καθιστώντας 
απαιτητό το σύνολο του χρέους», καταλήγουν.
Κινητικότητα 
Στο μεταξύ, κινήσεις... μαζικής ρύθμισης έκαναν πρόσφατα 
τόσο η Εθνική όσο και η Eurobank. Η πρώτη, με επιστολές 
της σε περισσότερους από 180.000 πελάτες της, πρότει-
νε την τακτοποίηση της οφειλής με haircut έως και 70%. 
Επρόκειτο για δάνεια τα οποία έχουν ήδη «πακεταριστεί» 
για να πουληθούν στο fund το οποίο και θα πλειοδοτήσει 
για το «project Earth».
Υπενθυμίζεται ότι το επίμαχο σχέδιο της ΕΤΕ περιλαμβάνει 
μη εξυπηρετούμενα δάνεια περίπου 200.000 δανειοληπτών 
τα οποία δεν διαθέτουν εξασφαλίσεις και συγκεκριμένα κα-
ταναλωτικά και κάρτες (1,1 δισ. ευρώ και 500 εκατ. ευρώ 
αντίστοιχα), καθώς και δάνεια που είχαν δοθεί σε πολύ 
μικρές επιχειρήσεις (ελεύθερους επαγγελματίες), συνολικού 
αρχικού κεφαλαίου δύο δισ. ευρώ. Η μέση οφειλή ανά δα-
νειολήπτη διαμορφωνόταν στις 10.000 ευρώ και ο μέσος 
χρόνος καθυστέρησης στην εξυπηρέτησή τους ήταν τα επτά 
χρόνια.
Η Eurobank από την πλευρά της έχει απευθύνει κάλεσμα 
σε περίπου 60.000 πελάτες της να ρυθμίσουν παλαιότερες 
οφειλές τους από καταναλωτικά δάνεια και κάρτες, συναι-
νώντας σε «κούρεμα» ύψους 90% (70% με 75% της βασι-
κής οφειλής, συμπεριλαμβανομένων των τόκων και λοιπών 
εξολογιστικών χρεώσεων).
Σύμφωνα με υψηλόβαθμο στέλεχος της τράπεζας, μάλιστα, 
ένα 10% εκ των δανειοληπτών έχει ήδη προχωρήσει σε 
ρύθμιση, ποσοστό διόλου ευκαταφρόνητο, δεδομένου ότι 
πρόκειται αφενός για μεγάλες οφειλές και αφετέρου για χρέη 
που έχουν να εξυπηρετηθούν περισσότερα από 10 χρόνια.
Επισημαίνεται ότι ανάλογη κίνηση είχε κάνει η Eurobank και 
πέρυσι το καλοκαίρι. Αφορούσε περίπου 220.000 κατανα-
λωτικά δάνεια και κάρτες, ονομαστικής αξίας 1,5 δισ. ευρώ, 
ενώ το «κούρεμα» που προσέφερε ήταν επίσης της τάξεως 
του 90%. Ενα 4% των οφειλετών προσήλθε στα γκισέ για 
τακτοποίηση και τα εναπομείναντα δάνεια μεταβιβάστηκαν 
εντέλει στην Intrum.
Στο... χορό των πωλήσεων δανείων, κυρίως χωρίς, αλλά 
και με εξασφαλίσεις, εισέρχονται σταδιακά οι τράπεζες. Πέ-
ραν της Eurobank, η οποία ήταν και η πρώτη που ολοκλή-
ρωσε πέρυσι τη μεταβίβαση καταναλωτικών δανείων στην 
Intrum, σειρά πήρε στις αρχές της τρέχουσας εβδομάδας και 
η Alpha Bank, πωλώντας στη νορβηγική B2Holding.
Επρόκειτο για ένα χαρτοφυλάκιο μη εξυπηρετούμενων και 
άνευ εξασφαλίσεων δανείων λιανικής, με την επωνυμία 
Venus, συνολικού υπολοίπου 3,7 δια. ευρώ και συνολι-
κού οφειλόμενου κεφαλαίου δύο δισ. ευρώ. Η τράπεζα, 
ωστόσο, φέρεται να ετοιμάζει τη μεταβίβαση ενός ακόμη 
«πακέτου», με αντίστοιχα χαρακτηριστικά, ενώ παράλλη-

λα έχει ξεκινήσει την προεργασία για την πώληση και ενός 
χαρτοφυλακίου με εξασφαλίσεις, ύψους έως δύο δια ευρώ.
Η Πειραιώς, από την άλλη, έχει ήδη δρομολογήσει τη με-
ταβίβαση δύο χαρτοφυλακίων. Το πρώτο (project Arctos) 
αφορά σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις 
(200.000 στον αριθμό) και το δεύτερο (project Amoeba) σε 
περίπου 700 επιχειρηματικά, με εξασφαλίσεις επί ακινήτων. 

ΟΙ ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΕΣ ΚΑΝΟΥΝ 
«ΑΠΟΒΑΣΗ»
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Μαγνήτης για όλες τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες έχουν 
γίνει τα σημαντικά κοιτάσματα φυσικού αερίου που βρί-
σκονται στην Ανατολική Μεσόγειο και ιδιαίτερα ανοικτά 
του Ισραήλ, της Κύπρου, της Αίγυπτου και του Λιβάνου. 
Εταιρείες - κολοσσοί όπως η ExxonMobil, η Royal Dutch 
Shell, η Total, η Eni και η ΒΡ έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον 
να εκμεταλλευτούν κοιτάσματα στην περιοχή και τελευταία 
δείχνουν ότι θέλουν να αυξήσουν κι άλλο την παρουσία 
τους εκεί. Το ενδιαφέρον τους έχει αναζωπυρωθεί το τελευ-
ταίο διάστημα λόγω της διπλωματικής προόδου που έχουν 
πετύχει οι ΗΠΑ στη βελτίωση των σχέσεων μεταξύ παλιών 
εχθρών όπως το Ισραήλ με την Αίγυπτο, σύμφωνα με πηγές 
που επικαλείται η «Wall Street Journal».
Μετά την αμερικανική ExxonMobil, τη γαλλική Total και την 
ιταλική Eni, τώρα στο παιχνίδι θέλει να μπει και η Shell. Η 
ολλανδοβρετανική εταιρεία βρίσκεται ήδη σε συνομιλίες με 
επενδυτές κοιτασμάτων φυσικού αερίου σε Κύπρο και Ισρα-
ήλ για να εντείνει την παρουσία της στην περιοχή, δήλωσαν 
χθες πηγές στη «Wall Street Journal». Η Shell δίσταζε για 
πάρα πολλά χρόνια να συμμετάσχει σε ντιλ για την εκμετάλ-
λευση κοιτασμάτων φυσικού αερίου με την Αίγυπτο και το 
Ισραήλ. Τώρα όμως, όπως σημειώνει η αμερικανική εφημε-
ρίδα, σκοπεύει να κλείσει συμφωνία 1 δετούς διάρκειας και 
αξίας έως 30 δισ. δολαρίων για την αγορά φυσικού αερίου 
από Ισραήλ και Κύπρο.
ΝΤΙΛ 15 ΔΙΣ. ΔΟΛ.
 Τα ντιλ στην περιοχή ξεκλείδωσαν τον προηγούμενο μήνα, 
μετά τη συμφωνία ύψους 15 δισ. δολ. της Noble Energy και 
συνεργαζόμενων εταιρειών για την εκμετάλλευση φυσικού 
αερίου από τα πεδία «Λεβιάθαν» και «Ταμάρ» του Ισραήλ. 
Το αέριο αυτό θα παρέχεται στη συνέχεια στην Αίγυπτο.
Το ντιλ βασίστηκε σε ανάλογα που είχε κλείσει παλιότερα 
το Ισραήλ με την Ιορδανία, με διαμεσολαβητή τον πρώην 
υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Τζον Κέρι, σύμφωνα με την 
«WSJ». Τώρα και η κυβέρνηση Τραμπ φέρεται διατεθειμένη 
να συνεχίσει να εργάζεται για την εκμετάλλευση των αποθε-
μάτων της περιοχής, λένε οι ίδιες πηγές. Μένει να φανεί εάν 
τα μεγάλα αυτά συμφέροντα θα μπορέσουν τελικά να τα εκ-
μεταλλευτούν η Κύπρος και η Ελλάδα, που έχουν απέναντι 
τους την επιθετική πολιτική της Τουρκίας.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΕΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ 
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Στους διπλωματούχους μηχανικούς να προσφεύγουν 
οι ιδιοκτήτες ακινήτων προκειμένου να επικαιροποιή-
σουν και να αποτυπώσουν πραγματικά την ιδιοκτησία 
τους, τονίζει μεταξύ άλλων το περιφερειακό τμήμα 
Κ.&Δ. Θεσσαλίας του ΤΕΕ ενόψει της κτηματογράφησης 
των Δήμων Αγιάς, Κιλελέρ, Λαρισαίων και Φαρσάλων.
‘Οπως επισημαίνει σε σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα 
με απόφαση του «Ελληνικού Κτηματολογίου» οι περιο-
χές Αγιάς - Κιλελέρ - Λάρισας - Φαρσάλων, έχουν εντα-
χθεί σε πρόγραμμα κτηματογράφησης και αναμένεται 
η έναρξη υποβολής δηλώσεων.
- Η ημερομηνία για την έναρξη των δηλώσεων δεν έχει 
καθορισθεί ακόμα.
- Η ορθή υποβολή των τεχνικών στοιχείων της αίτησης 
κτηματογράφησης, (οικόπεδα, κατοικίες, κτίσματα) 
κατοχυρώνει την ιδιοκτησία τους, μειώνει το ενδεχό-
μενο να πέσουν σε σφάλματα και λάθη, που συνεπάγο-
νται υψηλό κόστος, κόπο και χρόνο.
- Πρέπει οι πολίτες να απευθύνονται στους αρμόδιους, 
κατά περίπτωση, Διπλωματούχους Μηχανικούς για την 
επικαιροποιημένη και πραγματική αποτύπωση των ιδι-
οκτησιών, ώστε υπεύθυνα και με ορθό τρόπο να γίνει η 
δήλωση των περιουσιών τους. Όλοι πρέπει να γνωρί-
ζουν τα πραγματικά μεγέθη των ιδιοκτησιών τους και 
αυτό οι Διπλωματούχοι Μηχανικοί το διασφαλίζουν με 
τον πλέον υπεύθυνο τρόπο.


