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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Να ωριμάσουν τις πολιτικές συνθήκες για τη διακομματική 
αποδοχή και την προώθηση μιάς μεγάλης μεταρρύθμισης, 
με ελληνική πρωτοβουλία, μακριά από τους μνημονιακούς 
στόχους και τα προγράμματα, προσπαθούν ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος και ο πρόεδρος του 
ΤΕΕ Πώργος Στασινός. Για τον λόγο αυτό διοργανώνεται εκ-
δήλωση την Τετάρτη στο Μέγαρο τns Παλαιάς  Βουλής, πα-
ρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, με υψηλή εκπρο-
σώπηση τόσο της κυβέρνησης, όσο και της αντιπολίτευσης, 
όπου θα συμμετέχουν φορείς της αγοράς.Το «Παρόν της 
Κυριακής» σημειώνει σε δημοσίευμα του ότι η εκδήλωση 
αφορά την πρωτοβουλία του προέδρου του ΤΕΕ για μια 
ολοκληρωμένη, θεσμικά θωρακισμένη και σύγχρονη λύση 
για τη δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού 
για όλη τη δημόσια διοίκηση αλλά και τους πολίτες, με 
όλες τις «θεσμικές γραμμές», δηλαδή με όλα τα απαραίτη-
τα γεωχωρικά δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους 
επένδυσης. Στόχος είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολί-
της, μηχανικός ή επενδυτής, από το σπίτι του ή το γραφείο 
του, με το πάτημα ενός κουμπιού στον υπολογιστή του, να 
παίρνει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά ασφαλή πλη-

ροφορία, με ισχύ διοικητικής πράξης, για το τι επιτρέπεται, 
τι απαγορεύεται, με ποιους όρους και προύποθέσεις, ώστε 
να φτιάξει αυτό που τον ενδιαφέρει. Το πληροφοριακό αυτό 
σύστημα, με τη μορφή ψηφιακού χάρτη, θα ενοποιήσει όλα 
τα διάσπαρτα έργα των συναρμόδιων υπουργείων και θα 
διευκολύνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις στην καθημερι-
νότητά τους, αλλά θα προσφέρει και ασφάλεια δικαίου, ενώ 
θα συμβάλει στον εκσυγχρονισμό τηε δημόσιας διοίκησης.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ενημερωθεί από τον πρό-
εδρο του ΤΕΕ για αυτή την πρωτοβουλία και την έχει αγκα-
λιάσει, λόγω προφανώς της επαγγελματικής του ιδιότητας 
ως συνταγματολόγου (που έχει χειριστεί δεκάδες προβλη-
ματικές υποθέσεις) αλλά και της εμπειρίας του ως υπουρ-
γού, όπου γνώρισε τις δεκάδες γραφειοκρατικές διαδικασίες 
και συναρμοδιότητες. Με το «βάρος» του Προέδρου της 
Δημοκρατίας στην παρουσίαση της θεσμικής αυτής πρω-
τοβουλίας για την αναπτυξιακή διαδικασία στη μεταμνη-
μονιακή Ελλάδα, ευελπιστούν όλοι ότι θα συναινέσουν τα 
κόμματα και το έργο θα μπορέσει να γίνει πράξη μέσα στα 
επόμενα δύο τρία χρόνια, όπως είναι το χρονοδιάγραμμα 
που έχει θέσει ως ρεαλιστικό στόχο το ΤΕΕ.

Μεγάλη μείωση 21,5% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής 
στις κατασκευές το δ’ τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2016, έναντι αύξησης 
18,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 
2016 με το 2015. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ίδιος δείκτης 
το δ’ τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη 
του γ’ τριμήνου 2017 παρουσίασε αύξηση 44,5%, έναντι 
αύξησης 25,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη 
σύγκριση του δ’ τριμήνου 2016 με το γ’ τρίμηνο 2016. 
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης καλύπτει όλους τους 
τομείς στις κατασκευές (κτίρια- έργα πολιτικού μηχανι-

κού). Στα κτίρια περιλαμβάνονται μονοκατοικίες, διπλο-
κατοικίες, πολυκατοικίες, ξενοδοχεία, κτίρια γραφείων, 
βιομηχανικά και εμπορικά κτίρια, κτίρια δημόσιων θεα-
μάτων, εκπαιδευτήρια, νοσοκομεία και λοιπά οικιστικά 
κτίρια. Στα έργα πολιτικού μηχανικού περιλαμβάνονται 
αυτοκινητόδρομοι, οδοί, αεροδρόμια, αθλητικές εγκατα-
στάσεις, γέφυρες, σήραγγες, υπόγειες διαβάσεις, αγωγοί 
μεταφοράς πετρελαίου και φυσικού αερίου, δίκτυα παρα-
γωγής και διανομής ρεύματος, δίκτυα τηλεπικοινωνιών, 
υδραυλικά και λιμενικά έργα κ.λπ.

Οι μεγάλες ψηφιακές εταιρείες με σημαντικά έσοδα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Google και το Facebook, 
θα μπορούσαν να επιβαρυνθούν με φόρο 3% επί του 
κύκλου εργασιών τους βάσει σχεδίου πρότασης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.Σύμφωνα με δημοσίευμα του 
Euractiv, που μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόταση, η οποία 

αναμένεται να εγκριθεί εντός της εβδομάδας και εξακο-
λουθεί να υπόκειται σε αλλαγές για την επικαιροποίηση 
του προηγούμενου σχεδίου που προέβλεπε φορολογικό 
συντελεστή μεταξύ 1 και 5%. 
Αναλυτικά στη σελ 3

ΘΕΣΜΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ 
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ΕΛΣΤΑΤ: ΜΕΙΩΣΗ 21,5% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  ΣΤΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΕ 
ΦΟΡΟ 3% ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
ΕΛΣΤΑΤ: Μείωση 21,5% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής 
στις κατασκευές
Σελ 1 και 3
Σχέδιο πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιβάρυν-
ση με φόρο 3% των μεγάλων ψηφιακών εταιρειών 
Σελ 3
Καθορισμός περιπτώσεων και διαδικασίας μερικής επι-
στροφής προστίμου αυθαιρέτων
Σελ 4 
Εντός 28 ημερών, θα αποστέλλονται από τον ΕΦΚΑ στην 
πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού τα στοιχεία 
οφειλών που δεν υπάρχουν στη βάση δεδομένων του ΚΕΑΟ
Σελ 5, 6 και 7 
Αναλυτικός οδηγός από το οικονομικό Επιμελητήριο για 
τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη νέα ρύθμιση των 120 
δόσεων
Σελ 8 
Εγκαινιάζεται η διασύνδεση τεσσάρων νησιών των Κυκλά-
δων με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτροδότησης
Σελ 9 
Η ΔΕΗ, το 2018, θα εγγράψει κέρδη ενημέρωσε ο πρόεδρος 
και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ – Εκτίμησε ότι θα υπάρ-
ξει παρέμβαση της ΡΑΕ για τους κακοπληρωτές
Σελ 10 
Αλέξης Χαρίτσης: Το περίγραμμα του Αναπτυξιακού Σχε-
δίου της κυβέρνησης θα παρουσιαστεί στο Eurogroup της 
27ης Απριλίου
Σελ 11 
Είμαστε στην αρχή της ανάκαμψης, υπάρχει νέο ενδιαφέ-
ρον για την Ελλάδα, τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Γερμανός πρε-
σβευτής Γενς Πλέτνερ
Σελ 12 
Στη διαβούλευση το σχέδιο νόμου του υπουργείου Παιδεί-
ας για τις δομές Εκπαίδευσης, την αξιολόγηση στελεχών και 
την αυτοαξιολόγηση των σχολείων
Σελ 13 
Δύο ελληνικά ηλεκτροκίνητα μονοθέσια οχήματα, παρου-
σίασε το Πανεπιστήμιο Πατρών - Δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σελ 14
Η διευθύνουσα σύμβουλος της Silicon Valley Robotics μιλά 
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Η εμφάνιση των ρομπότ δημιουργεί πολλές 
νέες θέσεις εργασίας
Σελ 16
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιτα-
χυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 17,18,19
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:
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ΑΘΗΝΑ

ΕΣΠΕΡΙΔΑ

-  Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο διοργανώνει σήμε-
ρα, στο ξενοδοχείο Palmyra Beach στη Γλυφάδα, ενημε-
ρωτική εκδήλωση για τις εταιρίες που ενδιαφέρονται να 
εκπαιδεύσουν νέους εργαζόμενους σε θέματα εξοικονό-
μησης ενέργειας, στο πλαίσιο του προγράμματος Young 
Energy Europe.

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων 
- Ηλεκτρολόγων Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας, σε συ-
νεργασία με τις εταιρείες Καραμήτσος Δομικά και Ravago 
HELLAS, διοργανώνουν σήμερα 19 Μαρτίου 2018 και 
ώρα 5:30 μ.μ. (στο Συνεδριακό Κέντρο του ξενοδοχείου 
Elite City Resort στην Καλαμάτα), επιστημονική εσπερίδα 
με θέμα: «Συστήματα Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων 
– Kelyfos – Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον»
Η εκδήλωση θα ξεκινήσει με χαιρετισμό του Κώστας 
Μπούρα, Προέδρου Π.Σ.Δ.Μ.Η. - Π.Τ. Μεσσηνίας και θα 
συνεχιστεί με τις ομιλίες:
- Μετάδοση Θερμότητας και Διάχυση Υγρασίας στα Κτίρια 
(Συνθήκες Άνεσης Χώρων, Στοιχεία Μετάδοσης Θερμότη-
τας, Στοιχεία Θερμοδυναμικής Υγρού Υδρατμού και Υγρού 
Αέρα, Συμπύκνωση – Διάχυση Υγρασίας). Εισηγητής: 
Όθων Σιάγκας – Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
- Υγρομόνωση δώματος- Συμβατική και Αναστραμμένη 
Θερμομόνωση δώματος. Εισηγητής: Φώτης Καραμήτσος 
- Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
- Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης Κelyfos, Εισηγη-
τές: Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Γιώργος Γκιόκας Εται-
ρεία Ravago HELLAS
- Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ». Εισηγητές: 
Κωνσταντίνος Χριστοφόρου, Γιώργος Γκιόκας.
Θα ακολουθήσει ανοιχτή συζήτηση.

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

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ LIFE

ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΧΑΡΤΑΣ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Το Πράσινο Ταμείο και η Ελληνική Task Force για το 
Πρόγραμμα LIFE (Greek LIFE Task Force – GR LTF) διορ-
γανώνουν «Εκδήλωση Ενημέρωσης για το Ευρωπαϊκό 
Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα LIFE», την Τρίτη  27 Μαρτίου 
2018, στο Κέντρο Διάδοσης Ερευνητικών Αποτελεσμάτων 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΕΑ 
ΑΠΘ, 3ης Σεπτεμβρίου, Πανεπιστημιούπολη).
Η εκδήλωση -όπως τονίζεται σε ανακοίνωση- διεξάγεται 
στο πλαίσιο ενημέρωσης, υποστήριξης και συμβουλευτι-

κής των δυνητικών δικαιούχων του Ευρωπαϊκού χρημα-
τοδοτικού Προγράμματος LIFE για το περιβάλλον και την 
κλιματική αλλαγή και χωρίζεται σε δύο μέρη. Το πρώτο 
μέρος έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και θα πραγματοποιη-
θεί στο Αμφιθέατρο Ι του ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ, ενώ το δεύτερο μέ-
ρος διαθέτει συμβουλευτικό χαρακτήρα και θα διεξαχθεί 
με τη μορφή διμερών συναντήσεων, στον ημιώροφο του 
κτιρίου. 
Δηλώσεις συμμετοχής: http://bit.ly/2G1Yfj1

Ημερίδα Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής Ασφάλειας (ERSC) 
διοργανώνεται στις 21 Μαρτίου 2018 και ώρες 09:00 – 
12:00 στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών (Αναστάσεως 2 & Τσιγάντε, Παπάγου).
Η εκδήλωση συντονίζεται από το Ινστιτούτο Οδικής Ασφά-
λειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» ως εκπρόσωπος της 
Χάρτας στην Ελλάδα και τελεί υπό την Αιγίδα του Υπουρ-
γείου Υποδομών και Μεταφορών.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, οι ομιλητές θα προσδι-

ορίσουν τα βασικά ζητήματα της Οδικής Ασφάλειας στην 
Ελλάδα, οι παρευρισκόμενοι θα μάθουν τι είναι η Ευρω-
παϊκή Χάρτα Οδικής Ασφάλειας, γιατί πρέπει και πως μπο-
ρούν να συμμετάσχουν σε αυτήν, ενώ θα παρουσιαστούν 
παραδείγματα συγκεκριμένων μελών, αποτελώντας έτσι 
μια εξαιρετική ευκαιρία να συζητηθούν οι τρόποι βελτίω-
σης της Οδικής Ασφάλειας στην Ελλάδα.
Εγγραφές: http://bit.ly/2FMOgP6
Πληροφορίες: Email: info@ioas.gr ,  τηλ.: 210 8620150

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

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

24 Απριλίου 2018
1ο Διεθνές συνέδριο: «CLEAN ENERGY IN 
EUROPEAN ISLANDS»
ΠΕΙΡΑΙΑΣ

ΚΑΠΕ, ΤΕΙ Πειραιά
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Υπεγράφη από τον Υπουργό ΥΠΕΝ κ. Σταθάκη η απόφαση 
σχετικά με τον «Καθορισμό των περιπτώσεων και της διαδι-
κασίας μερικής επιστροφής χρηματικών ποσών ενιαίου ειδι-
κού προστίμου αυθαιρέτων κατασκευών, που έχουν υπαχθεί 
στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων των νόμων ν. 
4014/2011, ν. 4178/2013 και ν. 4495/2017». Η απόφαση, 
όπως ανατήθηκε στη «Διαύγεια» περιλαμβάνει τα παρακάτω 
άρθρα:
Άρθρο 1
Δικαιούχοι επιστροφής προστίμων
Δικαιούχοι επιστροφής προστίμων είναι τα πρόσωπα που 
προέβησαν στην υπαγωγή των αυθαίρετων κατασκευών 
τους ή της εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, κατά τα 
άρθρα 23 του ν. 4014/2011, 11 του ν. 4178/2013 και 99 του 
ν. 4495/2017, στις διατάξεις αναστολής επιβολής κυρώσεων 
των προαναφερθέντων νόμων.
Άρθρο 2
Περιπτώσεις επιστροφής προστίμων
Η επιστροφή προστίμων γίνεται σε περιπτώσεις εκκρεμών 
και ολοκληρωμένων υποθέσεων του ν. 4014/2011, οι 
οποίες υπήχθησαν ή μεταφέρθηκαν στο ν. 4178/2013, σε 
περιπτώσεις εκκρεμών και ολοκληρωμένων υποθέσεων 
του ν. 4178/2013 καθώς και σε περιπτώσεις εκκρεμών και 
ολοκληρωμένων υποθέσεων του ν. 4495/2017, στις δη-
λώσεις υπαγωγής των οποίων έχουν καταγραφεί από τον 
εξουσιοδοτημένο μηχανικό μεγαλύτερα μεγέθη αυθαίρετων 
κατασκευών, ή έχουν εμφιλοχωρήσει άλλα υπολογιστικά ή 
ποσοτικά σφάλματα, από τα οποία προκύπτουν διαφορές 
στο ύψος του ενιαίου ειδικού προστίμου ή έχουν εισπραχθεί 
αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά (π.χ. κατάθεση μεγαλύτε-
ρου του οφειλόμενου ποσού, διπλές καταβολές από τον ίδιο ή 
περισσότερους υπόχρεους κ.λπ.).
Άρθρο 3
Προϋποθέσεις επιστροφής προστίμων
Οι προϋποθέσεις για την επιστροφή χρημάτων, οι οποίες πρέ-
πει να συντρέχουν, είναι οι εξής:
α) Να πρόκειται για μερική επιστροφή ήδη πλήρως καταβλη-
θέντος και ολοσχερώς εξοφληθέντος ενιαίου ειδικού προστί-
μου.
β) Να έχει γίνει ολοκληρωμένη υπαγωγή των αυθαιρέτων 
κατασκευών ή της εγκατάστασης της αυθαίρετης χρήσης, με 
ανάρτηση στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου της Ελλάδος όλων των απαιτούμενων δικαιολογη-

τικών, μελετών, στοιχείων και σχεδίων.
γ) Να μην έχει γίνει ανάκληση της δήλωσης υπαγωγής για 
οποιονδήποτε λόγο.
δ) Να μην εκκρεμεί προσφυγή κατά της δήλωσης υπαγωγής 
στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α. ή της αρμόδιας Επιτροπής Εξέτασης Προσφυ-
γών Αυθαιρέτων, του άρθρου 17 του ν. 4495/2017, ή στο 
αρμόδιο δικαστήριο.
ε) Να μην έχει γίνει, για την εν λόγω αυθαίρετη κατασκευή 
ή την εγκατάσταση της αυθαίρετης χρήσης, συμψηφισμός 
ποσών ειδικού προστίμου με ποσά που καταβάλλονται για 
αμοιβές υπηρεσιών, εργασίες και υλικά για την ενεργειακή 
αναβάθμιση των κτιρίων, καθώς και για την στατική επάρ-
κεια αυτών.
Άρθρο 4
Διαδικασία επιστροφής προστίμων
1. Η διαδικασία επιστροφής των καταβληθέντων ποσών ορί-
ζεται ως ακολούθως:
Μετά την ολοκλήρωση της υπαγωγής, ο εξουσιοδοτημένος 
μηχανικός υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση-υπεύθυνη δήλω-
ση στο πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
της Ελλάδος για επιστροφή του επιπλέον ποσού, δηλώνοντας 
και τους αριθμούς τραπεζικών λογαριασμών (IBAN) των δι-
καιούχων, με την αντίστοιχη ποσοστιαία κατανομή σε περι-
πτώσεις περισσοτέρων του ενός δικαιούχων.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος, μετά από διαπίστωση 
της τήρησης των προϋποθέσεων των παρ. α, β, γ και ε του 
άρθρου 3 της παρούσης και του ύψους του ποσού του προς 
επιστροφή προστίμου, διαβιβάζει την αίτηση στην αρμόδια 
Υπηρεσία Δόμησης (Υ.ΔΟΜ). Η Υ.ΔΟΜ ή το αρμόδιο Τοπι-
κό Παρατηρητήριο κατά περίπτωση, αφού διαπιστώσει ότι 
οι αυθαίρετες κατασκευές δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις 
του άρθρου 2 του ν. 4178/2013 και του άρθρου 89 του ν. 
4495/2017 και δεν εκκρεμεί προσφυγή κατά της δήλω-
σης υπαγωγής στο ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, ή της αρμόδιας Επιτροπής 
Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, του άρθρου 17 του ν. 
4495/2017, ή στο αρμόδιο δικαστήριο, ελέγχει πλήρως τη 
δήλωση υπαγωγής, επί του συνόλου των δηλωθέντων σε 
αυτήν στοιχείων, επί του τρόπου υπολογισμού του ενιαίου 
ειδικού προστίμου και επί των στοιχείων που αποδεικνύουν 
το δικαίωμα επιστροφής χρημάτων και συντάσσει σχετικό 
πόρισμα εντός δέκα (10) ημερών.
2. Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι η 
υπαγωγή δεν είναι ορθή, ο εξουσιοδοτημένος μηχανικός 

οφείλει να προβεί στη διόρθωσή της εντός εξήντα (60) ημε-
ρών από την κοινοποίηση του σχετικού πορίσματος της αρ-
μόδιας Υ.ΔΟΜ, ενώ δύναται να υποβάλει νέο αίτημα επιστρο-
φής προστίμων, εφ’όσον μετά τις διορθώσεις εξακολουθεί να 
υφίσταται δικαίωμα επιστροφής χρημάτων.
3. Εφ’ όσον από το πόρισμα προκύπτει ότι η υπαγωγή είναι 
ορθή και εμπίπτει στις περιπτώσεις επιστροφής ποσών ενιαί-
ου ειδικού προστίμου του άρθρου 2 της παρούσης, εκδίδεται 
απόφαση του προϊσταμένου της Υ.ΔΟΜ σχετικά με το προς 
επιστροφή ποσό, η οποία υποβάλλεται στο πληροφοριακό 
σύστημα του Τ.Ε.Ε, ώστε:
α. να απενεργοποιηθεί κάθε δυνατότητα μεταβολής αναθεώ-
ρησης της εν λόγω δήλωσης υπαγωγής και
β. να αποσταλεί η σχετική εγγραφή απόρριψης προς τη ΔΙΑΣ 
ΑΕ.
Η ΔΙΑΣ ΑΕ διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους, όπως αυ-
τοί περιγράφονται στις προδιαγραφές της Υπηρεσίας DIAS 
CREDIT TRANSFER και έχουν περιληφθεί ως Παράρτημα I 
στις από 30.12.2016 συμβάσεις που έχουν υπογραφεί μεταξύ 
Πράσινου Ταμείου, της ΔΙΑΣ ΑΕ και των Τραπεζικών Εταιρει-
ών.
Ακολούθως από τη ΔΙΑΣ ΑΕ πραγματοποιείται εκκαθάριση 
των συγκεκριμένων εγγραφών απόρριψης με τις αντίστοιχες 
χρεώσεις του υπό Κ.Α. 26133793, Περιγραφή «Ταμείο Περι-
βαλλοντικού Ισοζυγίου» λογαριασμού ταμειακής διαχείρισης 
του Πράσινου Ταμείου και πίστωση των δηλωθέντων τραπε-
ζικών λογαριασμών των πολιτών.
Άρθρο 5
Υπολογισμός ποσών προς επιστροφή
Για τον υπολογισμό των ποσών ειδικού προστίμου προς επι-
στροφή, αφαιρείται από το καταβληθέν ποσό ενιαίου ειδικού 
προστίμου, το ποσό του προστίμου όπως τελικά διαμορφώ-
θηκε μετά τον έλεγχο της αρμόδιας υπηρεσίας.
Σε κάθε περίπτωση, το παράβολο υπέρ του Ελληνικού Δη-
μοσίου της παρ. 10 του άρθρου 11 του ν. 4178/2013 και 
της παραγράφου ι του άρθρου 99 του ν. 4495/2017, και της 
παραγράφου 5 και 7 του άρθρου 100 του ν. 4495/2017, δεν 
επιστρέφεται.
Άρθρο 6
Η απόφαση αυτή ισχύει ένα (1) μήνα μετά την δημοσίευσή 
της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ-
νήσεως.

Οι μεγάλες ψηφιακές εταιρείες με σημαντικά έσοδα στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως η Google και το Facebook, θα 
μπορούσαν να επιβαρυνθούν με φόρο 3% επί του κύκλου 
εργασιών τους βάσει σχεδίου πρότασης της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής.Σύμφωνα με δημοσίευμα του Euractiv, που μετα-
δίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόταση, η οποία αναμένεται να εγκρι-
θεί εντός της εβδομάδας και εξακολουθεί να υπόκειται σε 
αλλαγές για την επικαιροποίηση του προηγούμενου σχεδίου 
που προέβλεπε φορολογικό συντελεστή μεταξύ 1 και 5%. Ο 

φόρος, αν εγκριθεί από τα κράτη και τους νομοθέτες της ΕΕ, 
θα ισχύει μόνο για μεγάλες επιχειρήσεις με παγκόσμια έσοδα 
άνω των 750 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως και φορολογητέα 
έσοδα άνω των 50 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως στην ΕΕ. Το 
όριο για τα έσοδα της ΕΕ έχει αυξηθεί από 10 εκατ. ευρώ που 
αρχικά προβλεπόταν, για να απαλλάσσονται από τον φόρο οι 
μικρότερες εταιρείες και οι νεοσύστατες επιχειρήσεις. Οι μεγά-
λες αμερικανικές επιχειρήσεις, όπως η Uber, η Airbnb και η 
Amazon, ενδέχεται να πληγούν εξίσου από τη νέα εισφορά, η 

οποία θα εφαρμοζόταν σε όλες τις 28 χώρες της ΕΕ.
Οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν κατηγορηθεί από τα μεγάλα 
κράτη μέλη για το γεγονός ότι καταβάλλουν πολύ λίγους φό-
ρους στην ΕΕ, μεταφέροντας ορισμένα από τα κέρδη τους σε 
κράτη μέλη με χαμηλή φορολόγηση, όπως η Ιρλανδία και το 
Λουξεμβρούργο.

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ
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Συνεχίζονται οι ενημερωτικές εκδηλώσεις της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο ρύθ-
μισης οφειλών, ενώ στο μεταξύ βελτιώνεται ο μηχανισμός για τη 
διευκόλυνση των οφειλετών. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με 
πληροφορίες από την ειδική γραμματεία, η συλλογή των στοιχείων 
οφειλών που δεν υπάρχουν στη βάση δεδομένων του ΚΕΑΟ, από 
τέως φορείς κοινωνικής ασφάλισης (π.χ. ταμείο νομικών, ιατρών 
κ.λπ.), διενεργείται από υπηρεσίες του ΕΦΚΑ και αυτές, εντός 28 
ημερολογιακών ημερών, θα αποστέλλουν αυτόματα τα στοιχεία 
στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του Εξωδικαστικού Μηχανισμού, 

απαλλάσσοντας τους ελεύθερους επαγγελματίες από την ταλαι-
πωρία συλλογής των στοιχείων. Στην ιστοσελίδα της ΕΓΔΙΧ, www.
keyd.gov.gr, στη θεματική ομάδα «νέα» θα αναρτώνται οι αιτήσεις 
και αποφάσεις επικύρωσης συμβάσεων αναδιάρθρωσης οφειλών, 
όπως προκύπτουν από τη διαδικασία του Εξωδικαστικού Μηχανι-
σμού. Ήδη αναρτήθηκε η πρώτη σχετική αίτηση. Την εβδομάδα 
που προηγήθηκε ο ειδικός γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους, Φώτης Κουρμούσης, ξεκίνησε κύκλο ενημερωτικών εκ-
δηλώσεων σχετικά με το θεσμικό πλαίσιο ρύθμισης οφειλών και 
προστασίας των οφειλετών (120 δόσεις ελευθέρων επαγγελματιών, 

εξωδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων, Νόμος 
Κατσέλη - Σταθάκη, λοιπά εργαλεία αντιμετώπισης οφειλών επιχει-
ρήσεων, ελευθέρων επαγγελματιών, μισθωτών, συνταξιούχων, 
ανέργων). Οι εκδηλώσεις οργανώνονται σε συνεργασία με τοπικούς 
φορείς (επιμελητήρια, σύλλογοι δικηγόρων, μηχανικών κλπ). Ήδη 
πραγματοποιήθηκαν εκδηλώσεις σε Κιλκίς, Κατερίνη, Έδεσσα και 
στο Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Την προσεχή εβδομάδα 
θα ακολουθήσουν εκδηλώσεις σε Δράμα, Σέρρες, Καβάλα, ‘Αρτα, 
καθώς και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης. Οι εκδη-
λώσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες εβδομάδες.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η ελληνική συμμετοχή, για 8η 
συνεχόμενη χρονιά, στη διεθνή έκθεση κατασκευών και δο-
μικών υλικών BIG 5 SAUDI 2018, η οποία πραγματοποιήθηκε 
από τις 5 έως τις 8 Μαρτίου 2018 στην Τζέντα της Σαουδικής 
Αραβίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη φετινή διοργάνωση 
συμμετείχαν 500 επιχειρήσεις από όλο σχεδόν τον κόσμο και 
οι εμπορικοί επισκέπτες ξεπέρασαν τις 15.000, σημειώνοντας 
σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2017. Η Ελλάδα συμμετείχε 

με εννέα εταιρίες από τους κλάδους των ηλιακών συστημά-
των, της πέτρας και του μαρμάρου, των χρωμάτων και των 
μονωτικών, της πόρτας και της εσωτερικής διακόσμησης, 
καθώς και από το χώρο της τεχνολογίας και της πληροφο-
ρικής, οι οποίες εξέφρασαν την πλήρη ικανοποίηση των για 
την ποιότητα, τη στόχευση αλλά και την αποτελεσματικότητα 
των συναντήσεων, που πραγματοποίησαν. «Το γεγονός αυτό 
επιβεβαιώνει την επιτυχημένη στρατηγική του Enterprise 

Greece για τη στήριξη του κλάδου της τεχνολογίας και της 
πληροφορικής, όχι μόνο σε εκθέσεις του κλάδου αυτού, αλλά 
και άλλων κλάδων, όπου η πληροφορική και η τεχνολογία 
υπεισέρχεται ως βασικός μοχλός ανάπτυξης», όπως σημειώ-
νεται σε σχετική ανακοίνωση.

Στην ανάγκη αλλαγής του ελληνικού παραγωγικού μοντέλου 
αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Βιομηχα-
νιών Επωνύμων Προϊόντων, Νίκος Καραγεωργίου σε ομιλία 
του στο πλαίσιο της γενικής συνέλευσης του Συνδέσμου, όπως 
ανακοινώθηκε. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Καραγεωργίου 
επεσήμανε ότι η χώρα πρέπει να κάνει τεράστια άλματα τόσο στην 
παραγωγή όσο και στην υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Όπως 
τόνισε ο πρόεδρος του ΕΣΒΕΠ, στην Ολλανδία, στον πρωτογενή 
τομέα, η απόδοση για κάθε καλλιεργήσιμο στρέμμα είναι 1.700 
ευρώ/ έτος, στο Ισραήλ 1.290 ευρώ/έτος και στην Ελλάδα μόνο 
190 ευρώ/έτος. Βασικές προϋποθέσεις για την επανεκκίνηση της 
οικονομίας της χώρας, σύμφωνα με τον κ. Καραγεωργίου, είναι 
η ταχύτερη απονομή δικαιοσύνης και βέβαια η αντιμετώπιση 
του θέματος των κεφαλαιακών ελέγχων. Ο πρόεδρος του ΕΣΒΕΠ 
αναφέρθηκε και στην ανάγκη ενίσχυσης της ιδιωτικής οικονομίας 
σε σχέση με τον κρατισμό και είπε ότι μόνο με αυτόν τον τρόπο 
μπορούν να αξιοποιηθούν παραγωγικά οι πόροι που διαθέτει η 
χώρα. Από την πλευρά του ο Ανεξάρτητος Βουλευτής, π. Γενικός 
Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων Υπουργείου Οικονομικών, Χάρης 
Θεοχάρης, στην ομιλία του επεσήμανε ότι μέσα από την περιπέ-
τεια της κρίσης είναι επείγον για τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν 

ένα νέο μοντέλο εξωστρέφειας, υψηλής προστιθέμενης αξίας και 
στρατηγικής ενσωμάτωσης στις διεθνείς αλυσίδες. Σύμφωνα 
με τον κ. Θεοχάρη, για να γυρίσει η χώρα σελίδα με αξιώσεις και 
να δημιουργήσει ξανά ευημερία για τους πολίτες της, απαιτείται 
μια νέα γενιά οικονομικών πολιτικών με επενδύσεις σε παραγω-
γικούς τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας. Παράλληλα, είναι 
απαραίτητη η δημιουργία ενός απλοποιημένου φορολογικού 
συστήματος που θα περιορίζει τους συντελεστές και θα καταργεί 
ή θα ενοποιεί μια σειρά φόρων και τελών. Στις εξελίξεις της αγο-
ράς αναφέρθηκε ο κύριος Αλέξανδρος Φλώρος - Retail Vertical 
Leader, Mediterranean Cluster, The Nielsen Company, ο οποίος 
τόνισε ότι το 2017 το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε κατά 
1,9% κυρίως λόγω της ανόδου της ιδιωτικής κατανάλωσης και 
των εξαγωγών. Ακόμη, ο κύριος Φλώρος είπε ότι στην αγορά το 
ποσοστό συμμετοχής των προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας μειώθηκε 
κατά 1,8% και συνολικά αντιπροσωπεύει 21,9% του συνολικού 
τζίρου των επιχειρήσεων λιανικής πώλησης. Τόνισε επίσης ο εκ-
πρόσωπος της Nielsen ότι τα μη αλκοολούχα και τα αλκοολούχα 
ποτά παρουσίασαν έναν ελαφρύ πληθωρισμό το 2017 ο οποίος 
κατά κύριο λόγο οφείλεται στην υπερφορολόγηση του καφέ και 
την μπύρας. Στις δημογραφικές εξελίξεις, στα σοβαρά προβλήμα-

τα της φτώχιας και στην φυγή από τη χώρα νέων που αναζητούν 
καλύτερη τύχη εκτός αυτής αναφέρθηκε ο Κυριάκος Πιερρακά-
κης, Διευθυντής Ερευνών, ΔιαΝΕΟσις – Οργανισμός Έρευνας και 
Ανάλυσης. Πιο αναλυτικά ο κ. Πιερρακάκης τόνισε ότι το ποσοστό 
της ακραίας φτώχιας στη χώρα μας επί του συνολικού πληθυ-
σμού, από 8,9% που ήταν το 2011 σήμερα πλησιάζει το 17%. 
Με βάση τις εκτιμήσεις του οργανισμού ΔιαΝΕΟσις, ο ελληνικός 
πληθυσμός ήταν 7,6 εκατ. το 1951, έφτασε τα 10,8 εκατ. το 1915 
και το 2050 θα βρίσκεται στα επίπεδα των 8,5 εκατ. Πρόκειται για 
μια δραματική εξέλιξη, σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, η οποία 
επιδεινώνεται και από τη φυγή τα τελευταία 5 χρόνια 450.000 
Ελλήνων που σε μεγάλο ποσοστό πρόκειται για επιστήμονες και 
πτυχιούχους. Αυτό συνιστά μια εξαιρετικά δραματική εξέλιξη και 
δημιουργεί συνθήκες αβεβαιότητας οι οποίες όπως είναι εύλογο 
επιδρούν αρνητικά στην τόσο απαραίτητη για την ελληνική οι-
κονομία άνοδο της επιχειρηματικότητας. Περιττό να τονιστεί ότι 
η άνοδος του μέσου όρου ηλικίας των κατοίκων θα επηρεάσει 
αναλόγως και τις καταναλωτικές συνήθειες, φαινόμενο που οι επι-
χειρήσεις θα πρέπει σοβαρά να λάβουν υπόψη και να το εντάξουν 
στις πολιτικές μάρκετινγκ και προώθησης που εφαρμόζουν.

ΕΝΤΟΣ 28 ΗΜΕΡΩΝ, ΘΑ ΑΠΟΣΤΕΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΚΑ ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΤΟΥ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΦΕΙΛΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΗ ΒΑΣΗ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΚΕΑΟ

ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΜΕ ΕΝΝΕΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ 
ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ “BIG 5 SAUDI 2018”

ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΡΟΤΑΣΣΕΙ Ο ΕΣΒΕΠ

Στις 16 Απριλίου 2018, ορίζεται η ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της ηλεκτρονικής πλατφόρ-
μας για την υποβολή αίτησης ρύθμισης οφειλών σε έως 120 δόσεις από οφειλέτες-ασφαλισμέ-
νους του τ. Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων (ΕΤΑΑ), στο πλαίσιο του εξωδικα-

στικού μηχανισμού και σε εφαρμογή της υπουργικής απόφασης με αριθ. οικ. 62134/4100 (ΦΕΚ 
Β΄ 4640/29-12-2017). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό γνωστοποίησε με σχετική ανακοίνωση 
το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

ΣΤΙΣ 16 ΑΠΡΙΛΙΟΥ, Η ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΟΦΕΙΛΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ Τ. ΕΤΑΑ
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Αναλυτικό οδηγό με επεξηγήσεις και απαντήσεις σε ερωτήμα-
τα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό και τη νέα ρύθμιση των 
120 δόσεων εξέδωσε το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος. 
Στον οδηγό, οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να ενη-
μερωθούν για όλα όσα αφορούν στις οφειλές που εντάσσο-
νται στη διαδικασία, τα ευεργετήματα της υπαγωγής και τα 
δικαιώματα που διατηρεί το Δημόσιο έναντι των οφειλετών.
 
1. ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ
A. Φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρη-
ματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας 
Εισοδήματος και δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα, εφόσον:
I. Έχουν κάνει έναρξη εργασιών.
II. Έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα.
III. Έχουν σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υπο-
βολή της αίτησης θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων 
και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογραφικό 
λογιστικό σύστημα, ή θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων 
και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για οφειλέτες που τη-
ρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα.
IV. Δεν είναι διαχειριστές: Οργανισμού Συλλογικών Επενδύ-
σεων σε Κινητές Αξίες (ΟΣΕΚΑ) ή Οργανισμού Εναλλακτικών 
Επενδύσεων (ΟΕΕ).
V. Δεν έχουν διακόψει την επιχειρηματική τους δραστηριότη-
τα, εκτός εάν υποβληθεί δήλωση έναρξης εργασιών φυσικού 
προσώπου πριν από την υποβολή της αίτησης για υπαγωγή 
στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών.
VI. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση το ίδιο 
το φυσικό πρόσωπο για ένα από τα ακόλουθα αδικήματα: 
(α) φοροδιαφυγή, εκτός αν αφορά μη απόδοση φόρου προ-
στιθέμενης αξίας, φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφα-
λίστρων, παρακρατούμενων και επιρριπτόμενων φόρων 
τελών ή εισφορών ή φόρου πλοίων και (β) νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, υπεξαίρεση, εκβί-
αση, πλαστογραφία, δωροδοκία, δωροληψία, λαθρεμπορία, 
καταδολίευση δανειστών, χρεοκοπία, ή απάτη, σε βαθμό 
κακουργήματος. 
Στην περίπτωση της απάτης, αν ο παθών είναι το Δημόσιο ή 
Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης, αρκεί η καταδίκη σε βαθμό 
πλημμελήματος. 
VII. Οι συνολικές οφειλές τους προς ρύθμιση ανά πιστωτή 
(Δημόσιο ή Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης) κατά την ημερο-
μηνία υποβολής της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση των 
οφειλών τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ. 
B. Φυσικά και νομικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, και έχουν πτωχευτική ικανό-
τητα. Προϋπόθεση για αυτά είναι: (α) να έχουν κάνει έναρξη 
εργασιών, (β) να έχουν φορολογική κατοικία στην Ελλάδα και 
(γ) να έχουν οφειλές προς τα ταμεία από 20.000 έως 50.000 
ευρώ και οι οφειλές αυτές να αποτελούν τουλάχιστον το 85% 

των συνολικών οφειλών τους και να έχουν δημιουργηθεί έως 
τις 31/12/2016. 
Ο οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικανότητα 
για να ρυθμίσει τις οφειλές του με την παρούσα ρύθμιση δεν 
είναι απαραίτητο να αποκτά εισόδημα μόνο από επιχειρημα-
τική δραστηριότητα. 
Αρκεί ένα μέρος του εισοδήματός του να προέρχεται από την 
άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας ώστε να ρυθμίσει 
το σύνολο των οφειλών του προς Δημόσιο και Φ.Κ.Α. Αντι-
θέτως, οφειλέτης-φυσικό πρόσωπο χωρίς πτωχευτική ικα-
νότητα που αποκτά εισόδημα μόνο από μισθωτή εργασία ή 
από συντάξεις ή από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας 
ή από τόκους, μερίσματα και δικαιώματα δεν εντάσσεται στην 
παρούσα ρύθμιση. Απαιτείται ένα μέρος του εισοδήματος να 
προέρχεται από επιχειρηματική δραστηριότητα.
 
1A. ΕΙΔΙΚOΤΕΡΑ
Ειδικότερα, αφορά ελεύθερους επαγγελματίες, ήτοι ενδεικτικά 
τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ιατρού, 
οδοντιάτρου, κτηνιάτρου, φυσιοθεραπευτή, βιολόγου, ψυ-
χολόγου, μαίας, δικηγόρου, δικολάβου, συμβολαιογράφου, 
άμισθου υποθηκοφύλακα, δικαστικού επιμελητή, αρχιτέκτο-
να, μηχανικού, τοπογράφου, χημικού, γεωπόνου, γεωλόγου, 
δασολόγου, ωκεανογράφου, σχεδιαστή, δημοσιογράφου, 
συγγραφέα, διερμηνέα, ξεναγού, μεταφραστή, καθηγητή ή 
δασκάλου, καλλιτέχνη γλύπτη ή ζωγράφου ή σκιτσογράφου 
ή χαράκτη, ηθοποιού, εκτελεστή μουσικών έργων ή μου-
σουργού, καλλιτεχνών των κέντρων διασκέδασης, χορευτή, 
χορογράφου, σκηνοθέτη, σκηνογράφου, ενδυματολόγου, 
διακοσμητή, οικονομολόγου, αναλυτή, προγραμματιστή, 
ερευνητή ή συμβούλου επιχειρήσεων, λογιστή ή φοροτέχνη, 
αναλογιστή, κοινωνιολόγου, κοινωνικού λειτουργού και 
εμπειρογνώμονα. Οι ασφαλισμένοι του τ. ΕΤΑΑ (δικηγόροι, 
μηχανικοί, γιατροί) που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση 
ρύθμισης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού θα την 
υποβάλουν μέσω της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ, μετά τις 19 Μαρ-
τίου 2018 λόγω της παράτασης που έχει δοθεί από τον ΕΦΚΑ 
για την εξόφληση των ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 
μέχρι την 28/2/2018. 
Επίσης, στη ρύθμιση εντάσσονται και οι αγρότες-φυσικά πρό-
σωπα, εφόσον: (α) δεν έχουν την πτωχευτική ικανότητα, (β) 
έχουν κάνει έναρξη εργασιών και (γ) αποκτούν εισόδημα από 
επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον Κώδικα Φο-
ρολογίας Εισοδήματος (άρθρα 21 και 47 του Ν. 4172/2013, 
Α΄167). Οι ασφαλισμένοι του ΟΓΑ που επιθυμούν να υπο-
βάλλουν αίτηση ρύθμισης στο πλαίσιο του εξωδικαστικού 
μηχανισμού θα πρέπει να υποβάλλουν την αίτησή τους μέσω 
της ιστοσελίδας της ΕΓΔΙΧ, μετά τον Μάιο 2018, λόγω της πα-
ράτασης που έχει δοθεί από τον ΕΦΚΑ για την εξόφληση των 
ασφαλιστικών εισφορών έτους 2016 μέχρι την 28/2/2018.

2. ΠΟΙΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ
I. Οφειλές προς το Δημόσιο που είναι ήδη βεβαιωμένες κατά 
την 31η Δεκεμβρίου 2016 σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδι-
κα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων - Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ. 356/1974), 
του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν. 4174/2013) και 
του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (Ν. 2960/2001). 
II. Οφειλές υπέρ τρίτων πιστωτών που βεβαιώνονται και ει-
σπράττονται από τη Φορολογική Διοίκηση σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Κ.Ε.Δ.Ε., εφόσον έχουν ήδη βεβαιωθεί κατά την 
ανωτέρω ημερομηνία, με τις προσαυξήσεις ή τόκους εκπρό-
θεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθμιση. 
Από τη ρύθμιση εξαιρούνται: 
α) οφειλές που έχουν ρυθμιστεί με οριστική δικαστική από-
φαση ή δικαστικό συμβιβασμό κατά τις διατάξεις του Ν. 
3869/2010 (Α΄ 130), ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του 
οφειλέτη για οποιονδήποτε λόγο και 
β) οφειλές που αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων 
που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων 
αποθεματικών σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 
του άρθρου 22 του Ν. 4002/2011 ή σύμφωνα με άλλες ειδικές 
διατάξεις. (άρθρο 2§§2,3 ΠΟΛ1223/29.12.2017). 
III. Οφειλές προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης που γεν-
νήθηκαν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2016 και είναι κατά την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης βεβαιωμένες, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων 
- Κ.Ε.Δ.Ε. (Ν.Δ. 356/1974), με τις προσαυξήσεις ή τόκους 
εκπρόθεσμης καταβολής κατά το χρόνο υπαγωγής στη ρύθ-
μιση. Η υπαγωγή στην ανωτέρω ρύθμιση συνεπάγεται την 
αυτοδίκαιη απώλεια τυχόν υφιστάμενων ρυθμίσεων για τις 
ίδιες οφειλές. Από τη ρύθμιση εξαιρούνται οφειλές που έχουν 
ρυθμιστεί με οριστική δικαστική απόφαση ή δικαστικό συμ-
βιβασμό κατά τις διατάξεις του νόμου 3869/2010 (Α΄ 130), 
ακόμα κι αν ακολούθησε έκπτωση του οφειλέτη για οποιον-
δήποτε λόγο.
Για να ενταχθεί ο οφειλέτης στη ρύθμιση πρέπει οι συνολικές 
οφειλές του προς ρύθμιση κατά την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης για εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών του να 
μην υπερβαίνουν το ποσό των 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο 
ή / και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
 
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
I. Ο οφειλέτης υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας 
της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (Ε.Γ.Δ.Ι-
.Χ.) www.keyd.gov.gr και την επιλογή της ένδειξης του Συ-
στήματος, με τη σήμανση «Ηλεκτρονική πλατφόρμα εξωδι-
καστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών του Ν. 4469/2017». 
Η αίτηση είναι μία και απευθύνεται στη Φορολογική Διοίκηση 
και το ΚΕΑΟ. 

Συνέχεια στη σελ 6

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

6

Συνέχεια από τη σελ 5
 
Η ΑΑΔΕ και το ΚΕΑΟ θα κάνουν δύο χωριστές προτάσεις (η 
πρόταση της ΑΑΔΕ θα ρυθμίζει τις οφειλές προς το Δημόσιο 
και η πρόταση του ΚΕΑΟ τις οφειλές προς τους Φορείς Κοινω-
νικής Ασφάλισης). Ο οφειλέτης μπορεί να συμφωνήσει με τις 
δύο προτάσεις ή με τη μία από αυτές ή ακόμα και με καμία 
από αυτές. Επισημαίνεται ότι η αίτηση υποβάλλεται άπαξ από 
τον οφειλέτη.
 
II. Η αίτηση, η οποία υπέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του Ν. 
1599/1986 πρέπει να περιέχει: 
- πλήρη στοιχεία του οφειλέτη,
- πλήρη στοιχεία τυχόν συνοφειλετών που υποβάλλουν την 
αίτηση από κοινού με τον οφειλέτη,
- τα στοιχεία που απαιτούνται για την αξιολόγηση της επι-
λεξιμότητας του οφειλέτη σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 
4469/2017, δηλαδή τα στοιχεία που βεβαιώνουν ότι ο οφει-
λέτης έχει σε μία από τις 3 τελευταίες χρήσεις πριν την υπο-
βολή της αίτησης: θετικό, καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων, για οφειλέτες που τηρούν απλογρα-
φικό λογιστικό σύστημα, ή θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων ή θετική καθαρή θέση, για 
οφειλέτες που τηρούν διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και 
κατάλογο όλων των πιστωτών του οφειλέτη και των οφειλό-
μενων ποσών ανά πιστωτή. 

Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από: 
1. Αντίγραφο της τελευταίας εκδοθείσας δήλωσης ΕΝ.Φ.Ι.Α. 
- πράξης προσδιορισμού φόρου του έτους υποβολής της αί-
τησης και των προηγούμενων πέντε (5) ετών, εφόσον έχουν 
εκδοθεί.
 2. Έντυπο υπολογισμού αξίας γηπέδου (ΑΑ ΓΗΣ) για όσους 
οφειλέτες έχουν στην κυριότητά τους εμπράγματα δικαιώμα-
τα επί γηπέδων εκτός σχεδίου πόλης και οικισμού. 
3. Πιστοποιητικό περί μη λύσης της εταιρείας από το Γενικό 
Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) για οφειλέτες νομικά πρόσωπα 
ή από τον Δικηγορικό Σύλλογο για οφειλέτες Δικηγορικές 
Εταιρείες. 
4. Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης του οφει-
λέτη ή των υπεύθυνων νομικών προσώπων (προέδρου & 
διευθύνοντα συμβούλου για Α.Ε., διαχειριστή για Ε.Π.Ε. και 
Ι.Κ.Ε., ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών για προσωπι-
κές εταιρείες). 
5. Για φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα ή νομικά 
πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δρα-
στηριότητα, που έχουν συνολικές οφειλές έως 20.000 Euro ή/
και οι οφειλές τους προς Κ.Ε.Α.Ο. υπερβαίνουν το 85% των 
συνολικών οφειλών τους πιστοποιητικό από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο:
- Περί μη πτώχευσης,

- Περί μη υπαγωγής αυτού σε διαδικασία εξυγίανσης (αρ.99 
επ. Ν. 3588/2007) ή διαδικασίας εκκαθάρισης (αρ106ια Ν. 
3588/2007) ή συμφωνίας ρύθμισης ή ειδικής διαχείρισης 
(αρ.62 επ. Ν.4307/2014),
- Ότι δεν εκκρεμεί αίτηση για υπαγωγή του οφειλέτη σε κά-
ποια από τις προαναφερόμενες διαδικασίες. 
6. Για φυσικά πρόσωπα που αποκτούν εισόδημα από επι-
χειρηματική δραστηριότητα, αλλά δεν έχουν πτωχευτική 
ικανότητα με οφειλές προς τους Φ.Κ.Α. έως 50.000 ευρώ, 
πιστοποιητικό από το Ειρηνοδικείο Αθηνών (Γενικό Αρχείο 
Αιτήσεων αρ.13 Ν.3869/2010) ότι δεν έχει εκδοθεί οριστική 
απόφαση ρύθμισης οφειλών ή επικύρωσης δικαστικού συμ-
βιβασμού κατά τις διατάξεις του Ν.3869/2010. Σε περίπτωση 
που έχει εκδοθεί σχετική απόφαση, πρέπει να προσκομίζεται 
επικυρωμένο αντίγραφο της αίτησης και της απόφασης και 
υπεύθυνη δήλωση (Ν.1599/86) ότι οι οφειλές για τις οποίες 
υποβάλλεται η αίτηση ρύθμισης δεν έχουν περιληφθεί στην 
εκδοθείσα απόφαση. 
Στην περίπτωση που οι οφειλές προς Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν τις 
20.000 ευρώ, υποβάλλονται επιπροσθέτως και τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 
7. Χρηματοοικονομικές καταστάσεις του αρ.16 του 
ν.4308/2014 των τελευταίων πέντε (5) περιόδων, οι οποίες 
πρέπει να είναι δημοσιευμένες (εφόσον προβλέπεται η υπο-
χρέωση σύνταξης ή/και δημοσίευσης). 
8. Προσωρινό ισοζύγιο τελευταίου μηνός τεταρτοβάθμιων 
λογαριασμών του αναλυτικού καθολικού της γενικής λογιστι-
κής (εφόσον προβλέπεται η κατάρτισή του). 
9. Πρόσφατα πιστοποιητικά βαρών όλων των ακινήτων. 
10. Υπεύθυνη δήλωση με αναλυτική παράθεση των ανεξό-
φλητων υποχρεώσεων για τις οποίες υπάρχουν εμπράγματες 
εξασφαλίσεις επί αυτών. 

Επισημαίνεται ότι οι οφειλέτες της παρ.6 του άρθρου 2 του 
Ν.4469/17, που οι οφειλές προς Φ.Κ.Α. υπερβαίνουν το 85% 
των συνολικών οφειλών τους, υποχρεούνται σε δήλωση και 
υποβολή τόσο των οριζόμενων στο άρθρο 5 του νόμου, όσο 
και των αναφερόμενων στην παρούσα δικαιολογητικών.
Τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά προσκομίζονται και 
από συνοφειλέτη που υποβάλλει από κοινού αίτηση με τον 
οφειλέτη. 
Πέραν των ως άνω υποχρεωτικά υποβαλλόμενων, το 
Κ.Ε.Α.Ο. δύναται να ζητήσει την υποβολή επιπλέον δικαιο-
λογητικών τα οποία κρίνει απαραίτητα για την αξιολόγηση 
της βιωσιμότητας του οφειλέτη και για τη διαμόρφωση της 
πρότασης ρύθμισης.
Στην περίπτωση που το Κ.Ε.Α.Ο. διαπιστώσει ελλείψεις ή ανα-
κρίβειες στην υποβληθείσα αίτηση, δύναται να τάξει εύλογη 
προθεσμία, η οποία δεν υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες 
ημέρες, για τη συμπλήρωση ή διόρθωση αυτών και σε περί-
πτωση μη συμμόρφωσης, να απορρίψει την αίτηση. 

Για την υποβολή πρότασης ρύθμισης από το Δημόσιο και τους 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης λαμβάνονται υπόψη: 
- η αξία των περιουσιακών στοιχείων, κινητών και ακινήτων, 
του οφειλέτη και των συνοφειλετών αυτού έως του ποσού της 
συνυπευθυνότητάς τους στις συνολικές προς ρύθμιση οφειλές 
και
- το διαθέσιμο εισόδημα του οφειλέτη και των συνοφειλετών 
αυτού κατά το ποσό της συνυπευθυνότητάς τους στις συνολι-
κές προς ρύθμιση οφειλές. 
III. Το Δημόσιο ή / και οι ΦΚΑ δεν προτείνουν ρυθμίσεις: 
- Σε περίπτωση που διαθέτουν, σύμφωνα με τις εσωτερικές 
τους διαδικασίες, δικές τους μελέτες βιωσιμότητας, βάσει των 
οποίων το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο. 
- Εφόσον:
i. η προς ρύθμιση συνολική οφειλή προς το Δημόσιο ή / και 
τους ΦΚΑ υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ και 
ii. η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη 
και των συνοφειλετών αυτού κατά το ποσοστό συνυπευθυ-
νότητάς τους υπερβαίνει το εικοσιπενταπλάσιο (25) αυτής. 
IV. Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει να καταβληθεί η 
πρώτη δόση εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 
αποδοχή της πρότασης ρύθμισης από τον αιτούντα. Οι επόμε-
νες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα 
κάθε επόμενου μήνα αρχής γενομένης από την ημερομηνία 
αποδοχής της πρότασης ρύθμισης. 
V. Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια να καθίσταται αμέσως 
ληξιπρόθεσμο και απαιτητό το σύνολο της οφειλής που πα-
ραμένει ανεξόφλητο σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βε-
βαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής, στις εξής περιπτώσεις: 
- Μη καταβολής δόσεων ή μερικής καταβολής δόσεων, όπως 
αυτές προσδιορίζονται στην ρύθμιση, έως τη συμπλήρωση 
του ποσού που αντιστοιχεί σε τρεις (3) δόσεις. 
- Παράλειψης του οφειλέτη να υποβάλει τις προβλεπόμενες 
δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, φόρου προστιθέμενης 
αξίας και Αναλυτικές Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), εντός τρι-
ών (3) μηνών από την παρέλευση της προθεσμίας υποβολής 
τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ
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Συνέχεια από τη σελ 6
 
- Παράλειψης του οφειλέτη να εξοφλήσει ή να τακτοποι-
ήσει με νόμιμο τρόπο, με αναστολή είσπραξης ή ρύθμιση 
τμηματικής καταβολής τις οφειλές του προς τους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης, το Δημόσιο και υπέρ τρίτων 
που εισπράττονται από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων, οι οποίες βεβαιώθηκαν μετά την 31 Δεκεμβρίου 
2016, εντός ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία 
υπαγωγής στη ρύθμιση ή, προκειμένου για οφειλές που 
κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μετά την υπαγωγή στη ρύθ-
μιση, εντός εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της νόμιμης 
προθεσμίας καταβολής τους.
 
4. ΕΥΕΡΓΕΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΑΓΩΓΗ
I. Δεν υπολογίζονται περαιτέρω τόκοι και προσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβολής. 
II. Χορηγείται στον οφειλέτη αποδεικτικό ενημερότη-
τας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 
4174/2013 (ΚΦΔ) και των κατ’ εξουσιοδότηση 26 αυ-
τού εκδοθεισών αποφάσεων καθώς και με τις διατάξεις 
των Φ.Κ.Α., όπως εκάστοτε ισχύουν. Για την εξέταση της 
συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης 
του αποδεικτικού δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς 
διαγραφή / απαλλαγή βασικές οφειλές, τόκοι και προσαυ-
ξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής όπως αυτές προσδιορίζο-
νται στη ρύθμιση. 
III. Αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του 
άρθρου 25 του Ν. 1882/1990 (Α΄43) καθώς και του α.ν. 
89/1967 (Α΄136) και αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής 
που επιβλήθηκε σύμφωνα με τις ανωτέρω νομοθεσίες ή, 
εφόσον άρχισε, η εκτέλεση της διακόπτεται. Κατά το χρο-
νικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης ανα-
στέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει 
ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 
113 του Π.Κ. 
IV. Αναστέλλεται η λήψη αναγκαστικών μέτρων και η 
συνέχιση της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης επί 
κινητών και ακινήτων του οφειλέτη. Η αναστολή αυτή δεν 
ισχύει για ληξιπρόθεσμες δόσεις της ρύθμισης καθώς και 
για κατασχέσεις που έχουν επιβληθεί έως την υπαγωγή 
της ρύθμισης στα χέρια τρίτων, τα αποδιδόμενα όμως 
ποσά από αυτές λαμβάνονται υπόψη για την κάλυψη δό-
σης ή δόσεων της ρύθμισης, εφόσον καταβάλλονται εντός 
της προθεσμίας αυτών και δεν πιστώνονται διαφορετικά 
κατά τις κείμενες διατάξεις.
 
5. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ Η / ΚΑΙ ΟΙ 
ΦΟΡΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
I. Μπορούν να προβαίνουν σε συμψηφισμό των χρηματι-
κών απαιτήσεων του οφειλέτη κατά του Δημοσίου ή / και 

κατά των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης και μέχρι του 
ύψους των οφειλών του κατά τις διατάξεις περί συμψηφι-
σμού του άρθρου 83 του Ν.Δ. 356/1974 και του άρθρου 
48 του Κ.Φ.Δ. και των οριζόμενων στο ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 
Α΄ 85), όπως ισχύουν. 
II. Μπορούν να εγγράφουν υποθήκες σε περιουσιακά 
στοιχεία του οφειλέτη και συνοφειλετών, εφόσον η οφειλή 
δεν είναι ασφαλισμένη. 
III. Μπορούν να προβαίνουν σε ελέγχους ακρίβειας των 
στοιχείων που δήλωσε ο οφειλέτης έως και ένα έτος μετά 
την αποπληρωμή και σε περίπτωση διαπίστωσης σημα-
ντικών αποκλίσεων από τα πραγματικά, να προβαίνουν 
μονομερώς σε έκπτωση του από τη ρύθμιση και αναβί-
ωση των οφειλών σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής 
βεβαίωσης μαζί με τους αναλογούντες τόκους και προ-
σαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής. Ποσά που καταβλή-
θηκαν σε συμμόρφωση προς τη ρύθμιση αφαιρούνται 
από τις απαιτήσεις που αναβίωσαν.
 
6. ΠΟΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΟΥΝΤΑΙ
I. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς 
ρύθμιση έως 3.000 ευρώ και συνολικό ποσό προς ρύθ-
μιση έως 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή / και τους ΦΚΑ:
α. τμηματική καταβολή του συνολικώς οφειλόμενου πο-
σού χωρίς δυνατότητα διαγραφής κανενός ποσού, 
β. καθορισμό του πλήθους και του ύψους των ισόποσων 
τοκοχρεωλυτικών μηνιαίων δόσεων, βάσει των κάτωθι 
κανόνων:
 
i. ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
ii. μέγιστος αριθμός δόσεων 36,
iii. αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση 
αριθμού δόσεων
 
γ. επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυ-
ξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο εί-
ναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως,
δ. στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του 
αρ.57 Ν.4174/13 και του αρ.6 του Ν.Δ. 356/1974.
II. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς 
ρύθμιση από 3.000,01 έως 20.000 ευρώ και συνολικό 
ποσό προς ρύθμιση έως 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή 
/ και τους ΦΚΑ: 
α. διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και 
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, 
β. καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων 
δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
 
i. ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
ii. μέγιστος αριθμός δόσεων 120,

iii. αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση 
αριθμού δόσεων.
 
γ. επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυ-
ξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο εί-
ναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως,
δ. στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του 
αρ.57 Ν. 4174/13 και του αρ.6 του Ν.Δ. 356/1974.
 
III. Για οφειλέτες με συνολικό ποσό βασικής οφειλής προς 
ρύθμιση άνω των 20.000,00 και συνολικό ποσό προς 
ρύθμιση έως 50.000 ευρώ προς το Δημόσιο ή / και τους 
ΦΚΑ και εφόσον ισχύει το κριτήριο βιωσιμότητας:
- διαγραφή του 85% των οφειλών από προσαυξήσεις και 
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής,
- διαγραφή του 95% των οφειλών από πρόστιμα που 
έχουν επιβληθεί από τη φορολογική διοίκηση,
- καθορισμό του πλήθους και του ύψους των μηνιαίων 
δόσεων, βάσει των κάτωθι κανόνων:
i. ελάχιστο ποσό εκάστης δόσης 50 ευρώ,
ii. μέγιστος αριθμός δόσεων 120,
iii. αναπροσαρμογή μηνιαίας δόσης και ανάλογη μείωση 
αριθμού δόσεων,
- επιτόκιο ρύθμισης: επιτόκιο euribor τριμήνου, προσαυ-
ξημένο κατά πέντε (5) εκατοστιαίες μονάδες, το οποίο εί-
ναι σταθερό, με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης, και υπολογίζεται ετησίως,

- στη ρύθμιση δεν συνυπολογίζονται τα πρόστιμα του 
αρ.57 Ν.4174/13 και του αρ.6 του Ν.Δ. 356/1974.
IV. Το Δημόσιο δύναται να προτείνει ρυθμίσεις ακόμα 
και χωρίς τη συνδρομή του κριτηρίου βιωσιμότητας 
εφόσον διαθέτει, σύμφωνα με τις εσωτερικές του διαδι-
κασίες, δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας 
το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως βιώσιμο. Το ίδιο 
εφαρμόζεται και σε περίπτωση που προσκομίζεται μελέτη 
βιωσιμότητας που έχει καταρτισθεί από άλλον θεσμικό πι-
στωτή (Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης ή πιστωτικό ή χρη-
ματοδοτικό ίδρυμα) ή από ανεξάρτητο εμπειρογνώμονα 
σε χρόνο μικρότερο του έτους πριν από την υποβολή της 
αίτησης του οφειλέτη για ρύθμιση των οφειλών του.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗ ΝΕΑ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ
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Πάνω από το 82% της ηλεκτρικής ενέργειας στα μη δια-
συνδεδεμένα νησιά το 2017 παρήχθη από μονάδες που 
λειτουργούν με πετρέλαιο, με αποτέλεσμα την επιβάρυνση 
των καταναλωτών από το υψηλό κόστος παραγωγής και 
του περιβάλλοντος από τους ρύπους. Σύμφωνα το ΑΠ-
ΜΠΕ εικόνα για τις Κυκλάδες θα αρχίσει να αλλάζει από 
εφέτος καθώς σήμερα  Δευτέρα αναμένεται να εγκαινια-
στεί επίσημα η πρώτη φάση της διασύνδεσης των νησιών 
με το ηπειρωτικό δίκτυο. Η διασύνδεση υλοποιήθηκε 
από τον ΑΔΜΗΕ, λειτουργεί δοκιμαστικά από τις αρχές 
του χρόνου και θα οδηγήσει από εφέτος σε περιορισμό 
του κόστους και της ρύπανσης, αλλά και σε αύξηση του 
δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών οι οποίες πέρυσι 
κάλυψαν το υπόλοιπο 18% των ενεργειακών αναγκών 
των μη διασυνδεδεμένων νησιών.
Στην τελετή των εγκαινίων που θα πραγματοποιηθεί στη 
Σύρο αναμένεται να παραβρεθούν ο πρωθυπουργός κ. 
Αλέξης Τσίπρας, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας Γιώργος Σταθάκης καθώς και οι διοικήσεις της ΔΕΗ, 
του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ.

Η πρώτη φάση που εγκαινιάζεται περιλαμβάνει τα νησιά 
Σύρο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο, έργο κόστους 245 εκατ. 
ευρώ, το οποίο μειώνει το κόστος ηλεκτροδότησης των 
νησιών κατά 80 εκατ. ευρώ το χρόνο. Η δεύτερη φάση 
που περιλαμβάνει τη διασύνδεση της Νάξου και την ανα-
βάθμιση των διασυνδέσεων με ‘Ανδρο και Τήνο αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί το 2019 ενώ το 2020 προγραμματίζε-
ται η τρίτη φάση που περιλαμβάνει την πόντιση δεύτερου 
καλωδίου διασύνδεσης του Λαυρίου με τη Σύρο, έργο που 
με απόφαση του ΑΔΜΗΕ επισπεύσθηκε κατά δύο χρόνια. 
Την ίδια χρονιά (2020) προβλέπεται να τεθεί σε λειτουργία 
η πρώτη, «μικρή» διασύνδεση της Κρήτης μέσω Πελοπον-
νήσου - Χανίων και θα ακολουθήσει η δεύτερη (Ηράκλειο 
- Αττική), που εξετάζεται σε συνδυασμό με την ηλεκτρική 
διασύνδεση με την Κύπρο (EuroAsia Interconnector), ενώ 
στο στάδιο της εξέτασης βρίσκονται οι διασυνδέσεις νη-
σιών του Κεντρικού και Βόρειου Αιγαίου, Δωδεκανήσων 
κλπ.
Η μείωση του κόστους ηλεκτροδότησης των νησιών οδη-
γεί σε βάθος χρόνου σε μείωση των επιβαρύνσεων που 

πληρώνουν οι καταναλωτές για την κάλυψη του κόστους 
των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, που κυμαίνεται στο 
επίπεδο των 600 - 800 εκατ. ευρώ ετησίως. Σύμφωνα με 
πηγές της ΡΑΕ, οι χρεώσεις ΥΚΩ που ισχύουν τώρα έχουν 
ενσωματώσει τα οφέλη τόσο από την εισφορά του κρατι-
κού προϋπολογισμού στην κάλυψη του ελλείμματος πα-
ρελθόντων ετών, που καταβλήθηκε εφέτος, όσο και από 
τις διασυνδέσεις νησιών που πρόκειται να τεθούν άμεσα 
σε λειτουργία. Οι επόμενες μειώσεις που θα προκύψουν 
από τον επόμενο κύκλο διασυνδέσεων αναμένονται σε 
ορίζοντα τετραετίας.
Η τελική απόφαση για το ύψος των χρεώσεων σύμφωνα 
με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση λαμβάνεται ύστερα 
από εισήγηση του Διαχειριστή προς τη ΡΑΕ το Σεπτέμβριο 
κάθε έτους με εκτίμηση για την πορεία του λογαριασμού 
την επόμενη διετία, ενώ θα ακολουθεί εισήγηση της ΡΑΕ 
προς το υπουργείο που θα λαμβάνει την τελική απόφαση 
με στόχο ο λογαριασμός να είναι ισοσκελισμένος και να 
υπάρχει απόθεμα ασφαλείας.

Η έρευνα για τη «Σωληνουργεία Κορίνθου» αναμένεται να 
ολοκληρωθεί μέσα στο 2019, αλλά ένα κρίσιμο ζήτημα είναι το 
ύψος του δασμολογίου που θα επιβληθεί έως την ολοκλήρωση 
της ερευνητικής διαδικασίας. Σύμφωνα με την «Καθημερινή» 
στις 6 Μαρτίου 2018 η Λίζα Μπάρτον, γραμματέας της επιτρο-
πής διεθνούς εμπορίου των ΗΠΑ, συνόψισε σε ένα έγγραφό της 
τους όρους υπό τους οποίους κινήθηκε η αντιντάμπινγκ διαδι-
κασία της επιτροπής εναντίον εταιρειών μιας σειράς χωρών, 
ανάμεσα στις οποίες περιλαμβάνεται και η «Σωληνουργεία 
Κορίνθου». Οπως είχε γράψει η «Κ» στις 26 Φεβρουαρίου 2018, 
«η ελληνική επιχείρηση βρίσκεται ενώπιον του ενδεχόμενου 
επιβολής μέτρων αντιντάμπινγκ, τελών ή και ποσοστώσεων 
επί των εξαγωγών της στις ΗΠΑ, κατηγορούμενη δηλαδή για 
πώληση στις ΗΠΑ σε τιμές κάτω από τη “δίκαιη αξία” ή και το 
κόστος παραγωγής σε σχέση με την αγορά αναφοράς τους, 
συνήθως την εγχώρια αγορά τους και επί του προκειμένου για 
τη “Σωληνουργεία Κορίνθου” αυτή της Ευρώπης». Ομως στο 

έγγραφο της Μπάρτον, που συνοψίζει την πρώτη φάση της δια-
δικασίας με βάση έναν νόμο του 1930, αναφέρεται ότι μια σειρά 
υπό έλεγχο επιχειρήσεις επιδοτούνται από τις κυβερνήσεις τους 
στην πώληση προϊόντων χάλυβα στην αμερικάνικη αγορά, σε 
αντίθεση με τη «Σωληνουργεία» που πουλάει σε τιμή κατώτερη 
της δίκαιης τιμής (LTFV). Στις 13 Μαρτίου η επιτροπή αποφάσισε 
να συνεχισθούν οι έρευνες ενώ στις αρχές Απριλίου θα δημοσι-
ευθούν τα προκαταρκτικά συμπεράσματά τους για τις εταιρείες 
όλων των χωρών που τελούν υπό έρευνα (και της Ελλάδας) για 
την παραγωγή χαλύβδινων σωλήνων μεγάλου διαμετρήματος. 
Η «Σωληνουργεία», αντίθετα, φαίνεται από τα έγγραφα που 
περιλαμβάνονται στον σχετικό φάκελο ότι απειλεί –κατά την 
επιτροπή– με μη δίκαιες τιμές τους παραγωγούς της αμερικανι-
κής αγοράς για το 2018, δηλαδή υπό τις προϋποθέσεις κάποιων 
τιμών θα μπορούσε να παραβιάζει τον νόμο του 1930. Η υπό-
θεση λοιπόν της «Σωληνουργεία Κορίνθου» θα κριθεί χωριστά 
και οι ερευνητές της αμερικανικής επιτροπής θα κληθούν να 

εξετάσουν στοιχεία κόστους για να κρίνουν αν μετουσιώνονται 
σε κατηγορία οι υποψίες τους που προκαλούνται από ανταγω-
νιστές της ελληνικής επιχείρησης στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες για 
την έρευνα δημοσιεύθηκαν στο «αρχείο της αμερικανικής κυ-
βέρνησης» στις 12 Μαρτίου του 2018 (https://www.gpo.gov/
fdsys/pkg/FR-2018-03-12/pdf/2018-04848.pdf). Η έρευνα 
για τη «Σωληνουργεία» αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο 
2019, αλλά ένα κρίσιμο ζήτημα είναι το ύψος του δασμολογίου 
που θα επιβληθεί έως την ολοκλήρωση της έρευνας. Μετά την 
κατασκευή του South East Supply Header, ενός αγωγού αερίου 
442,5 χιλιομέτρων το 2007, η «Σωληνουργεία» παρουσίασε 
την τελευταία τριετία σταθερή ανοδική πορεία στις εξαγωγές της 
στην αμερικανική αγορά, γεγονός που φαίνεται ότι έπαιξε ρόλο 
στην απόφαση τουλάχιστον ενός εκ των ανταγωνιστών της να 
κινήσει τη σχετική διαδικασία, καθώς το μέγεθός της άρχισε να 
γίνεται υπολογίσιμο.

Την ολοκλήρωση της διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασί-
ας για τη διάθεση του 5% του μετοχικού κεφαλαίου του 
ΟΤΕ, το οποίο αντιστοιχεί σε 24.507.520 κοινές ονομα-
στικές μετοχές, κατόπιν μη υποβολής προσφοράς κατά 
την καταληκτική ημερομηνία της 15ης Μαρτίου 2018, 
σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, αποφάσισε 

το διοικητικό συμβούλιο του ΤΑΙΠΕΔ.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ ακολούθως, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου 
αποφάσισε, ενόψει της διάθεσης των ως άνω μετοχών 
με διαδικασία βιβλίου προσφορών, την αποστολή στη 
Deutsche Telekom AG ειδοποίησης, με την οποία την 
προσκαλεί να ασκήσει εντός 30 εργασίμων ημερών το δι-

καίωμα πρώτης άρνησης ( σύμφωνα με τους όρους 8.4 
και 8.6 της Συμφωνίας Μετόχων μεταξύ του Ελληνικού 
Δημοσίου και της Deutsche Telekom AG, στην οποία έχει 
προσχωρήσει το ΤΑΙΠΕΔ). Η σχετική ειδοποίηση απεστά-
λη στη Deutsche Telekom AG.

ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΤΑΙ Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ 
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΤΙ ΨΑΧΝΟΥΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΗ «ΣΩΛΗΝΟΥΡΓΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ»

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 5% ΤΟΥ ΟΤΕ - ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ DEUTSCHE TELEKOM AG
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Αυτοψία και ενημέρωση για την πορεία των έργων που 
χρηματοδοτεί η Περιφέρεια Αττικής στα Κύθηρα και τα Αντι-
κύθηρα, συνολικού προϋπολογισμού που υπερβαίνει τα 18 
εκατομμύρια ευρώ, πραγματοποίησε ο αντιπεριφερειάρχης 
Νήσων Παναγιώτης Χατζηπέρος, συνοδευόμενος από τον 
δήμαρχο Ευστράτιο Χαρχαλάκη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
κατά τη συνάντηση διαπιστώθηκε η γοργή πορεία εκτέ-
λεσης του έργου διαχείρισης των απορριμμάτων Κυθή-
ρων-Αντικυθήρων και η πορεία δρομολόγησης των νέων, 

τα οποία αφορούν : προσεχή δημοπρατήση νέου δικτύου 
ύδρευσης της Αγ. Πελαγίας και νέου γηπέδου στο Μανιτο-
χώρι. Ανέγερση Μνημείου των Συμιακών σφουγγαράδων 
στα Αντικύθηρα και συντήρηση της δημοτικής οδοποιίας, 
ενώ ολοκληρώνεται η διαδικασία σύναψης προγραμματι-
κών συμβάσεων για εξίσου σημαντικά έργα. Παράλληλα, 
η Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Νήσων, συντάσσει μελέτες 
και επιβλέπει σειρά δημοτικών έργων του Δήμου Κυθήρων, 
τα οποία χρηματοδοτούνται από ίδιους πόρους. Μόνο το 

2017, ο Δήμος Κυθήρων δημοπράτησε 17 έργα, τα περισ-
σότερα από τα οποία είτε βρίσκονται σε πορεία εκτέλεσης, 
είτε σύντομης συμβασιοποίησης. Τέλος, τόσο ο αντιπεριφε-
ρειάρχης όσο και ο δήμαρχος Κυθήρων, επεσήμαναν την 
ανάγκη μείωσης της γραφειοκρατίας για τα δημόσια έργα, 
εξαιτίας της οποίας «δημιουργούνται τεράστιες και αδικαι-
ολόγητες καθυστερήσεις που επηρεάζουν αρνητικά την 
καθημερινότητα και την ασφάλεια των πολιτών».

Η ΔΕΗ, το 2018, θα εγγράψει σημαντικά κέρδη, ανακοίνωσε ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Μανώλης Παναγιωτά-
κης, στο πλαίσιο της ενημέρωσης στην Επιτροπή Παραγωγής 
και Εμπορίου, σχετικώς με το θέμα των υγρών καυσίμων, 
αλλά και την πολιτική της επιχείρησης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ «η ΔΕΗ, παρά τα κάποια προβλήματα ρευστότητας που 
αντιμετώπισε πέρσι, και τα οποία λύθηκαν, είναι μια οικονο-
μικά εύρωστη επιχείρηση. Το 2018 θα εγγράψει σημαντικά 
κέρδη» είπε ειδικότερα ο κ. Παναγιωτάκης, απαντώντας κυ-
ρίως στην παρατήρηση του αρμόδιου τομεάρχη της ΝΔ, Κ. 
Σκρέκα, ότι δυστυχώς οι αλλαγές που συντελέστηκαν έχουν 
βρει τη ΔΕΗ απροετοίμαστη, κάτι που αποδεικνύεται από τα 
οικονομικά στοιχεία. «Στα αποτελέσματα του εννεαμήνου του 
2017, σε σύγκριση με το εννεάμηνο του 2016, παρατηρείται 
μια τραγική μείωση στο περιθώριο κέρδους της εταιρείας προ 
φόρων, τόκων και αποσβέσεων, περίπου 40%. Προστίθεται 
σε αυτό και το μεγάλος βάρος των ανείσπρακτων οφειλών 
προς την ΔΕΗ» ανέφερε ο κ. Σκρέκας για να λάβει από τον κ. 
Παναγιωτάκη την απάντηση ότι παρά τις έκτακτες συνθήκες 
που αντιμετώπισε η ΔΕΗ και παρά την εκπτωτική πολιτική 
που ακολουθεί, τελικώς το τρέχον έτος θα καταγράψει κέρδη. 
Αυτό θα συμβεί, χωρίς να υπολογιστούν οι ΥΚΟ, έχοντας κάνει 
την έκπτωση του 15% (για τους συνεπείς καταναλωτές) και 
έχοντας απορροφήσει επιβαρύνσεις από εξωγενείς παράγο-
ντες (όπως είναι η κάλυψη των ελλειμμάτων του ειδικού λο-
γαριασμού των ΑΠΕ - 350 εκ. τα οποία κατέβαλε χωρίς να τα 
μετακυλήσει στους καταναλωτές) την επιβάρυνση από έκτα-
κτες συνθήκες, την ενεργειακή κρίση του Δεκεμβρίου - Ιανου-
αρίου και την υποχρέωση να μειωθεί το μερίδιο της αγοράς, 
που επιβάρυνε το EBIDA. «Παρόλα αυτά θα έχουμε αξιόλογα 
κέρδη» τόνισε ο κ. Παναγιωτάκης. Διακόσια εκατ. ευρώ είναι 
τα χρέη από τους καταναλωτές που αλλάζουν πάροχο
Σχετικώς με τα ανείσπρακτα υπόλοιπα της ΔΕΗ, ο κ. Πανα-
γιωτάκης εξήγησε ότι ένα μέρος μεν οφείλεται στην κρίση, 

ένα άλλο μέρος, ωστόσο, οφείλεται στους στρατηγικούς 
κακοπληρωτές. Και παρότι, όπως ενημέρωσε την Επιτροπή, 
έχει καταγραφεί σημαντική μείωση των οφειλών από τους πε-
λάτες της ΔΕΗ (σε σχέση με τον Δεκέμβριο μείωση 150 εκατ. 
ευρώ έως και το τέλος Φεβρουαρίου),παρατηρείται εκτόξευ-
ση των χρεών των λεγόμενων «τελικών πελατών», περίπου 
200 εκατ. ευρώ. Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ διευκρίνι-
σε ότι έχει παρατηρηθεί ένα φαινόμενο κατά το οποίο κάποιοι 
παύουν να είναι πελάτες της ΔΕΗ, πηγαίνουν σε άλλους προ-
μηθευτές, έχοντας κάνει μία ρύθμιση την οποία δεν τηρούν, 
και αυτό έχει εκτινάξει τα χρέη των τελικών πελατών περίπου 
στα 200 εκατ. ευρώ.
-Παρέμβαση ΡΑΕ «Είναι είναι ένα θέμα που μας απασχολεί, 
όπως και τη ΡΑΕ. Το 2016, είχε ληφθεί μια πολύ σωστή από-
φαση από τον τότε υπουργό Πάνο Σκουρλέτη, σύμφωνα με 
την οποία όποιος αλλάζει πάροχο οφείλει να έχει διακανονίσει 
ή να έχει εξοφλήσει τον προηγούμενο πάροχο, κάτι που τηρεί-
ται γενικώς, αλλά υπάρχουν και κάποιοι οι αλλάζουν ΑΦΜ και 
ενώ έχουν την ίδια παροχή, δεν μεταφέρεται το χρέος στο νέο 
συμβόλαιο που κάνουν, με αποτέλεσμα να γίνεται πιο δύσκο-
λη η αναζήτηση αυτών των οφειλών» ενημέρωσε. Παρόλα 
αυτά, όπως ανέφερε ο κ. Παναγιωτάκης, εξελίσσεται σχετική 
συζήτηση με τη ΡΑΕ, η οποία έχει διαπιστώσει το πρόβλημα. 
«Υπάρχουν ορισμένα ακραία παραδείγματα τα οποία έχουν 
χτυπήσει το καμπανάκι σε όλους και τους έχουν ευαισθητο-
ποιήσει και πιστεύω ότι σύντομα θα έχουμε τέτοιες ρυθμίσεις, 
και από τη ΡΑΕ, που θα μας βοηθήσουν να εισπράξουμε το 
μεγαλύτερο μέρος τουλάχιστον αυτών των οφειλών» τόνισε.
Τέλος, ο κ. Παναγιωτάκης κάλεσε τους καταναλωτές να εγ-
γραφούν στο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης λογαριασμών, 
ώστε να έχουν τη δυνατότητα της μηνιαίας εξόφλησης.
-Ενημέρωση για υγρά καύσιμα. Προηγουμένως, ο κ. Πα-
ναγιωτάκης ενημέρωσε για το θέμα της προμήθειας υγρών 
καυσίμων, το οποίο χαρακτήρισε πολύ σοβαρό ζήτημα για 

την ΔΕΗ. Τόνισε ότι η επιβάρυνση της επιχείρησης για υγρά 
καύσιμα φθάνει τα 650 με 700 εκατ. ευρώ και εξήγησε ότι η 
η ΔΕΗ τα χρησιμοποιεί πρωτίστως για την τροφοδοσία των 
νησιών και δευτερευόντως για τις εκκινήσεις των λιγνητικών 
σταθμών παραγωγής για τη λειτουργία των ορυχείων και ως 
κίνηση.
Όπως είπε, έχει γίνει μια πολύ μεγάλη πρόοδος τα τελευταία 
χρόνια. Μια τομή που έχει γίνει είναι η διακίνηση των καυσί-
μων είναι η μεταφορά των υγρών καυσίμων, ιδιαίτερα στο 
μαζούτ. «Έχουμε τις δεξαμενές του Λαυρίου, όπου συγκε-
ντρώνουμε το προμηθευόμενο μαζούτ και από εκεί με πλοία, 
που έχουμε ναυλώσει εμείς, το πάμε στα νησιά. Εξαίρεση είναι 
στον ατμοηλεκτρικό σταθμό του Αθερινόλακκου στην Κρήτη, 
όπου είναι περίπου το 30% του προμηθευόμενου μαζούτ, 
που πάει απευθείας, λόγω ποσοστώσεων. Το ντίζελ πάει κα-
τευθείαν στα νησιά».
Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ επισήμανε ακόμη ότι μια 
δεύτερη τομή, που έχει γίνει τα τελευταία χρόνια, είναι ότι κά-
νουμε ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς, με τους οποίος εξασφα-
λίζεται πλήρως η διαφάνεια και το αδιάβλητο και οι καλύτερες 
τιμές.
Ειδικότερα, φέτος, για την προμήθεια του μαζούτ έλαβαν μέ-
ρος οκτώ εταιρείες, μεταξύ αυτών και δύο ελληνικές. Τελικά ο 
προμηθευτής αναδείχθηκε με λίγο μικρότερη τιμή από πέρσι.
Για το ντιζελ έλαβαν μέρος, καταρχάς τρεις ελληνικές εταιρείες, 
έδωσαν προσφορές οι δύο και τελικώς μειοδότης αναδείχθη-
κε η ΕΚΟ. Ο κ. Παναγιωτάκης, εξήγησε ότι παρότι ήταν λίγο 
ακριβότερα από πέρσι, οι σημερινές τιμές είναι οι δεύτερες 
καλύτερες της δεκαετίας.
«Συνεπώς, έγιναν δύο διαγωνισμοί άψογα, σύμφωνα με τον 
νόμο και εξαντλώντας όλα τα περιθώρια της τεχνολογίας και 
του ανταγωνισμού και γι αυτό ήταν προμήθεια επωφελής για 
την επιχείρηση» κατέληξε.

ΜΕ ΤΑΧΕΙΣ ΡΥΘΜΟΥΣ ΠΡΟΧΩΡΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΚΥΘΗΡΑ

Η ΔΕΗ, ΤΟ 2018, ΘΑ ΕΓΓΡΑΨΕΙ ΚΕΡΔΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
ΤΗΣ ΔΕΗ - ΕΚΤΙΜΗΣΕ ΟΤΙ ΘΑ ΥΠΑΡΞΕΙ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΕΣ
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Την ενίσχυση των επενδύσεων και της απασχόλησης αλλά και 
την επεξεργασία της νέας Αναπτυξιακής Στρατηγικής αναφέρει 
στη «Νέα Σελίδα» ο Γιάννης Δραγασάκης ως τους δύο βασικό-
τερους στόχους του στο υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης. 
Παράλληλα, τονίζει ότι έχει ζητήσει τις εισηγήσεις του αναπλη-
ρωτή υπουργού Οικονομίας, Αλέξη Χαρίτση, του υφυπουργού 
Οικονομίας, Στέργιου Πιτσιόρλα, και του Enterprise Greece ώστε 
να καταρτιστεί ένα σχέδιο για τη βελτίωση της υποδοχής επεν-
δυτών, της αδειοδοτικής διαδικασίας και της χρηματοδότησης 
επενδυτικών σχεδίων. Σύμφωνα ε το ΑΠΕ-ΜΠΕ με την οικο-
νομία να μπαίνει σε τροχιά ανάκαμψης, ο στόχος είναι αφενός 
η επιτάχυνση της ανάκαμψης, αφετέρου η διασφάλιση μιας 
κατεύθυνσης που θα οδηγεί σ’ ένα νέο υπόδειγμα βιώσιμης και 

δίκαιης ανάπτυξης, αναφέρει υπογραμμίζοντας πως τον πρώτο 
στόχο θα τον επιδιώξουμε με την ενίσχυση των επενδύσεων και 
της απασχόλησης, ενώ ο δεύτερος στόχος είναι το αντικείμενο 
της υπό επεξεργασία νέας Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Πρέπει να 
είμαστε έτοιμοι για το Eurogroup του Απριλίου αναφέρει και ο 
στόχος εδώ είναι να επιτύχουμε μια καθαρή έξοδο, χωρίς «αστε-
ρίσκους» και προαπαιτούμενα.
«Στη χώρα μας είναι εμφανές ότι υπάρχει ένα μπλοκ δυνάμεων 
οι οποίες δεν θέλουν να βγούμε από την επιτροπεία και την 
«προστασία» των ξένων, διότι, λένε, είναι πιο «φθηνή», οπότε 
μέχρι τέλους θα κάνουν θόρυβο, θα εκπέμπουν «παράσιτα» 
και θα προσπαθούν να βάζουν τρικλοποδιές, αδιαφορώντας 
αν αυτό μπορεί να προκαλεί ζημιά στη χώρα». Για τα κόκκινα 

δάνεια αναφέρει ότι «η δραστική και γρήγορη μείωση τους είναι 
δική μας υπόθεση, δική μας ανάγκη, ανάγκη κοινωνική. Εάν δεν 
τα μειώσουμε μόνοι μας, θα μας το επιβάλουν και τότε θα γίνει 
με τους δικούς τους όρους, με τρόπο ανάλγητο και ισοπεδωτι-
κό» . Για την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις υπογραμμίζει 
ότι η ύπαρξη ενισχυμένων θεσμών, που θα μπορούν να σχεδι-
άζουν μακροπρόθεσμα και να εγγυώνται τη θέση της χώρας ως 
πυλώνα σταθερότητας, αποτελεί προτεραιότητα, ανεξάρτητα 
από τις διαθέσεις των γειτόνων μας. Για την θέση της χώρας 
στα Βαλκάνια αναφέρει ότι τώρα εμφανίζονται δυνατότητες 
προκειμένου να συγκροτήσουμε ένα σχέδιο Διαβαλκανικής 
Συνεργασίας και Συνανάπτυξης, μακριά από μικροεθνικισμούς, 
μεγαλοϊδεατισμούς και μισαλλοδοξίες.

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η διαδικασία εισαγωγής της 
Energean Oil & Gas στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου 
του Λονδίνου, ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία.
Συγκεκριμένα εκδόθηκαν 72.592.016 νέες Κοινές Μετοχές με 
τιμή 4,55 βρετανικές λίρες ανά μετοχή, με βάση την οποία η 
συνολική κεφαλαιοποίηση της εταιρείας είναι 695 εκατ. λίρες 
ή 968 εκατ. δολάρια. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Δημόσια 
Προσφορά αφορά περίπου το 47,5% των μετοχών της εται-
ρείας ενώ συνολικά, μετά την έναρξη της ελεύθερης διαπραγ-
μάτευσης, η οποία αναμένεται στις 21 Μαρτίου με το σύμβολο 
ENOG, η εταιρεία θα διαθέτει 152.823.238 μετοχές.
Το μεγαλύτερο μέρος του ποσού που λαμβάνει η εταιρεία με 
τη Δημόσια Προσφορά, (περίπου 330 εκατ. λίρες ή 460 εκατ. 
δολάρια) θα επενδυθεί στην ανάπτυξη των θαλάσσιων κοιτα-
σμάτων φυσικού αερίου Karish και Tanin στο Ισραήλ.
Ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου της Energean κ. Μαθιός 

Ρήγας, δήλωσε μεταξύ άλλων ότι η διαπραγμάτευση των 
μετοχών της Energean παρέχει στους επενδυτές τη δυνατό-
τητα να τοποθετηθούν σε ένα χαρτοφυλάκιο παραγωγής, 
ανάπτυξης και έρευνας υδρογονανθράκων στην περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου, η οποία καθίσταται όλο και περισσό-
τερο γόνιμη ως προς τον συγκεκριμένο τομέα και πρόσθεσε:
«Με τις υποδομές που διαθέτει, τις σχέσεις της με τις τοπικές 
κοινωνίες και με τις μέχρι σήμερα επιδόσεις της, η εταιρεία 
είναι πολύ καλά τοποθετημένη ώστε να κεφαλαιοποιεί τις ευ-
καιρίες που προσδίδουν αξία στους μετόχους της.
Η Energean υλοποιεί ήδη ένα πλήρως χρηματοδοτημένο 
πρόγραμμα για την διεύρυνση της χαμηλού κόστους παρα-
γωγής στην Ελλάδα σε βραχυπρόθεσμη βάση. Επιπλέον, τα 
κεφάλαια που αντλήθηκαν από τη Δημόσια Προσφορά θα 
επενδυθούν στην ανάπτυξη των κοιτασμάτων φυσικού αε-
ρίου Karish και Tanin στο Ισραήλ, φέρνοντας ανταγωνισμό 

στην ταχέως αναπτυσσόμενη Ισραηλινή αγορά. Έχοντας ήδη 
υπογράψει τη Συμφωνία Χρηματοδότησης του συγκεκριμέ-
νου project με τέσσερις διεθνείς τράπεζες, έχοντας αναθέσει 
το συμβόλαιο κατασκευής της Πλωτής Μονάδας Παραγωγής 
Αποθήκευσης και Εκφόρτωσης (FPSO) και των απαιτούμενων 
υποδομών στην TechnipFMC και με τα υπογεγραμμένα συμ-
βόλαια με μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες για ετήσιες πωλή-
σεις άνω των 4 δισεκ. κυβικών μέτρων ετησίως να διασφαλί-
ζουν τις ταμειακές ροές, η άντληση κεφαλαίων από την Κύρια 
Αγορά του Χρηματιστηρίου του Λονδίνου αποτελεί ένα ακόμη 
ορόσημο που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε στη λήψη της 
Τελικής Επενδυτικής Απόφασης για το μεγάλο αυτό έργο».

Το περίγραμμα του Αναπτυξιακού Σχεδίου της κυβέρνησης 
αναμένεται να παρουσιαστεί επισήμως στο Eurogroup της 
27ης Απριλίου 2018. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό ανέ-
φερε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και συντονιστής της σύνταξης του Αναπτυξιακού Σχεδίου, 
Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξή του στο euro2day. «Πρέπει 
να υπερβούμε πολιτικές και πρακτικές του παρελθόντος που 
πλήγωσαν την οικονομία της χώρας», τονίζει ο αναπληρωτής 
υπουργός, σημειώνοντας ότι δεν πρέπει να επιστρέψουμε σε 
παρωχημένα μοντέλα και πρακτικές του παρελθόντος. Όπως 
σημειώνει, η χάραξη της αναπτυξιακής στρατηγικής αποτελεί 
μια ανοιχτή διαβούλευση με φορείς, κοινωνία και κόμματα. 
Ήδη συζητείται στα Περιφερειακά Συνέδρια που έχουν οργα-
νωθεί ενώ αναμένεται να τεθεί και στην κρίση της Βουλής. «Εκ 
των πραγμάτων, με τη λήξη του προγράμματος, η οικονομία 
μεταβαίνει σε μια νέα φάση, όπου η μεγαλύτερη πρόκληση 
είναι ο σχεδιασμός μιας βιώσιμης και δίκαιης ανάπτυξης».
Απαντώντας στις αιτιάσεις της αντιπολίτευσης για τη χαμηλή 
απορροφητικότητα πόρων και την ακόλουθη διοχέτευσή 

τους στην πραγματική οικονομία, ο κ. Χαρίτσης επικαλείται 
τα στοιχεία σύμφωνα με τα οποία η εκταμίευση πόρων ΕΣΠΑ 
άγγιξε το 24,85% το 2017 για την Ελλάδα, κατατάσσοντάς 
την πρώτη στην ΕΕ, όπου ο μέσος όρος είναι 12%-13%. «Η 
σύγκριση πάντως πρέπει να γίνει και με τις επιδόσεις απορρό-
φησης των συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων κατά τις 
προηγούμενες προγραμματικές περιόδους, όπου οι συνθήκες 
ήταν ευνοϊκότερες», υποστηρίζει ο ίδιος και συμπληρώνει 
πως «η Ελλάδα κατατάχθηκε πρώτη και στην απορρόφηση 
των κονδυλίων από το πακέτο Γιούνκερ». Επίσης, στέκεται 
στην αξιοποίηση πόρων από διεθνείς φορείς όπως η EBRD και 
το EIF, και στην ίδρυση του EquiFund, που αναμένεται να προ-
σελκύσει και νέους ιδιωτικούς πόρους αλλά και να χρηματο-
δοτήσει μικρομεσαίες επιχειρήσεις καινοτομικού χαρακτήρα.
Ο κ. Χαρίτσης αναγνωρίζει την επίπτωση της κρίσης και την 
αποεπένδυση που σημειώθηκε στην ελληνική οικονομία, 
ωστόσο σημειώνει πως η εισροή 4 δισ. ευρώ άμεσων ξένων 
επενδύσεων το 2017 επαναφέρει τη χώρα σε επίπεδα προ 
κρίσης. «Προφανώς δεν αρκεί, ωστόσο, αποτελεί μια ένδειξη 

πως η χώρα επανέρχεται ως επενδυτικός προορισμός» όπως 
είπε. Περιγράφει ως προβλήματα προς επίλυση τον χρόνο 
απόδοσης της δικαιοσύνης, τον χωροταξικό σχεδιασμό, το 
καθεστώς αδειοδότησης επιχειρήσεων (θέμα για το οποίο 
το υπουργείο ήδη έχει προωθήσει αλλαγές απλοποίησης και 
επιτάχυνσης της διαδικασίας) και προσθέτει ότι προωθούνται 
θεσμικές αλλαγές όσον αφορά τις στρατηγικές επενδύσεις 
μέσω του επικείμενου νομοσχεδίου, ενώ αναφέρεται και στη 
λειτουργία της διυπουργικής επιτροπής για τις επενδύσεις, η 
οποία επιχειρεί την προώθηση σχεδίων όπως π.χ. η αξιοποί-
ηση του Ελληνικού. Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας 
αναφέρει δε πως οι επενδυτές, για να τοποθετηθούν, ενδια-
φέρονται να γνωρίζουν το σχέδιο της χώρας όσον αφορά την 
ανάπτυξη, κάτι που έλειπε τα προηγούμενα χρόνια.
Τέλος, χαρακτηρίζει το 2018 ως έτος μετάβασης της οικονο-
μίας σε μια νέα φάση, όπου η σταθεροποίηση της οικονομίας 
αλλά και οι μεταρρυθμίσεις θα αποδώσουν καρπούς.

Γ. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ENERGEAN ΣΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Α. ΧΑΡΙΤΣΗΣ: ΤΟ ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΘΑ 
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΕΙ ΣΤΟ EUROGROUP ΤΗΣ 27ΗΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ
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  «Τα τελευταία χρόνια ήταν ταραγμένα. Έχω την αίσθηση 
ότι έχουμε αφήσει αυτήν την εποχή πίσω μας και ότι τώρα 
μπορούμε να εργασθούμε για σημαντικά και αξιόλογα θέματα 
στο συνολικό εύρος των σχέσεών μας, διότι υπάρχουν πάρα 
πολλά πάνω στα οποία μπορούμε χτίσουμε», δηλώνει στο 
Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρεσβευτής 
της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Αθήνα 
Γενς Πλέτνερ, στην πρώτη του συνέντευξη 24 ώρες, μόνο, 
μετά την ορκωμοσία της νέα γερμανικής κυβέρνησης.
      Στο ερώτημα ποιά πολιτική θα ακολουθήσει ο νέος Γερμα-
νός υπουργός Οικονομικών, Όλαφ Σολτς, απέναντι στην Ελλά-
δα, ο κ. Πλέτνερ απαντά στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι «δεν θα υπάρξει μια 
ελληνική πολιτική του Όλαφ Σολτς, αλλά θα υπάρξει μια πολι-
τική της συνολικής κυβέρνησης, η οποία έχει πολλές όψεις», 
όπως επίσης ότι «θα υπάρξει μια συνέχεια της σταθερής, 
αξιόπιστης σχέσης μεταξύ του κ. Τσίπρα και της καγκελαρίου 
Μέρκελ». «Θα πρέπει να υποθέσουμε ότι θα έχουμε μια συγκε-
κριμένη συνέχεια, αλλά από την άλλη πλευρά γνωρίζουμε ότι 
εφέτος είναι για την Ευρώπη μια σημαντική χρονιά και ότι θα 
πρέπει να κάνουμε βήματα προς τα εμπρός και γι΄ αυτό είναι 
αναγκαίο το θάρρος για κάτι νέο», επισημαίνει
      Ο κ. Πλέτνερ, πιστεύει πως η Ελλάδα «έκανε πολύ σταθε-
ρά και ιδιαίτερα σημαντικά βήματα, ιδίως τα τελευταία δύο 
χρόνια» και «δεν θα πρέπει κανείς να υποτιμήσει όσα επετεύ-
χθησαν μέχρι τώρα. Οι πιθανότητες να λήξει με επιτυχία το 
πρόγραμμα είναι πολύ καλές και εάν εκμεταλλευτούμε αυτούς 
τους τελευταίους έξι μήνες, ώστε να γίνουν ξανά σημαντικά 
βήματα, οι προοπτικές είναι πάρα πολύ καλές».
      Ο Γερμανός πρεσβευτής θεωρεί «τεχνητή συζήτηση» το 
«εάν θα είναι μια καθαρή ή μισή έξοδος (από το πρόγραμμα 
τον Αύγουστο), διότι οι κανόνες θα ισχύουν, όπως ακριβώς 
ίσχυσαν για την Πορτογαλία, την Ισπανία ή την Ιρλανδία. Και 
φυσικά δεν θα υπάρξει μια συνέχεια του προγράμματος με 
κάποιο όνομα. Θα αρχίσει μια νέα εποχή, αλλά αυτή η εποχή, 
έχει τους κανόνες της».
      Για το εάν θα συμφωνήσει το Βερολίνο, να γίνει ελάφρυνση 
του ελληνικού χρέους απαντά: «Οι διαπραγματεύσεις θεωρώ 
πως θα ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες και γι αυτό και δεν 
μπορώ να δώσω ούτε εγώ κάποια απάντηση ακόμα σε αυτήν 
ερώτηση».
      Για τις γερμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα ο Γερμανός 
πρεσβευτής τονίζει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: «Πιστεύω, ότι ναι είμαστε 
στην αρχή της ανάκαμψης, υπάρχει νέο ενδιαφέρον για την 
Ελλάδα».
      Για το προσφυγικό δηλώνει πως «πρέπει να παραμείνει 
προτεραιότητα στην Ευρώπη. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλη-

μα και χρειαζόμαστε ευρωπαϊκή λύση. Αυτό περιλαμβάνεται 
στις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να κάνουμε εφέτος».
      Αναφερόμενος στους δύο Έλληνες στρατιώτες που κρα-
τούνται στην Τουρκία, ο κ. Πλέτνερ εκφράζει την θλίψη του 
διότι «αυτό το επεισόδιο μεταξύ δύο εταίρων του ΝΑΤΟ δεν 
έχει ακόμα μπορέσει να επιλυθεί. Ελπίζω ότι θα συμβεί στο 
άμεσο μέλλον, ότι θα βρεθεί γρήγορα μια λύση».
      Για την «επικαιροποίηση» της Συνθήκης της Λωζάννης, 
που ζητά ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν τονίζει εμφατικά ότι «ο 
παλιός κανόνας pacta sunt servanta (οι συμφωνίες πρέπει να 
τηρούνται), έχει καθιερωθεί με επιτυχία και η τήρησή του έχει 
μεγάλα πλεονεκτήματα για όλες τις χώρες».
      Για την παρεμπόδιση από την Τουρκία των ερευνών φυσι-
κού αερίου στην κυπριακή ΑΟΖ, δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «πως 
είναι προς το συμφέρον όλων να μην προσθέτουμε ακόμα 
περισσότερες εντάσεις» στην περιοχή, ενώ εκφράζει την ελπί-
δα «πως και τέτοια θέματα θα μπορούν να επιλύονται χωρίς 
πολεμικά πλοία».
      Ο κ. Πλέτνερ βρίσκει «πολύ αξιέπαινο το γεγονός ότι οι κυ-
βερνήσεις και των δύο χωρών ασχολούνται με σοβαρότητα 
και πραγματικό ενδιαφέρον για την επίλυση» του ονόματος 
με την ΠΓΔΜ, η οποία «θα ήταν και για τις δύο πολύ θετική». 
«Αυτό δεν σημαίνει ότι η Ελλάδα μόνο θα έδινε», αλλά ότι «θα 
αποκτούσε ξανά τον φυσικό της ρόλο, δηλαδή να είναι η χώ-
ρα-πυρήνας στην περιοχή», επισημαίνει σημειώνοντας ότι «η 
δυνατότητα ενός σύνθετου ονόματος συζητήθηκε ήδη πριν 
μερικά χρόνια στην Ελλάδα και θεωρήθηκε ως μια αποδεκτή 
περίπτωση».
      Για το θέμα του αλυτρωτισμού φρονεί ότι «δεν μπορεί να 
επιλυθεί με το πάτημα ενός κουμπιού, ούτε με αλλαγή νόμων» 
και υπογραμμίζει ότι «εάν η ΠΓΔΜ θέλει να γίνει μέλος της ΕΕ, 
μια χώρα δηλ. η οποία να είναι προσηλωμένη στην Ευρώπη, 
νομίζω πως αυτό θα είναι η καλύτερη εγγύηση και για την 
Ελλάδα».
      Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε, με πρωτοβουλία του, 
στον «θαυμάσιο χώρο του Βυζαντινού Μουσείου». Ο κ. Πλέτ-
νερ εξέφρασε μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ τις ευχαριστίες του στους 
Έλληνες «για την εξαιρετική υποδοχή την οποία βίωσα και βι-
ώνω καθημερινά στην Ελλάδα, μια υπέροχη χώρα την οποία 
θαυμάζουμε και αγαπάμε». Αναφερόμενος στα 4 εκατομμύ-
ρια Γερμανών τουριστών που αναμένονται φέτος στη χώρα 
μας, είπε ότι είναι «απόδειξη εμπιστοσύνης και αγάπης» στη 
χώρα μας, ενώ και ο μικρός του γιός, ο οποίος μαθαίνει ελλη-
νικά και τον διορθώνει, «έχει γνωρίσει μόνο την Ευρώπη και 
θέλει να πάει οπωσδήποτε στην Κρήτη για να δει τι απέγινε...»
Ειδικποτερα στη συνέντευξη του στον Αντώνη Πολυχρονάκη 

για το Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο πρέ-
σβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας Γενς 
Πλέτνερ στις παρακάτω ερωτήσεις απάντησε ως εξής:

      ΑΠΕ-ΜΠΕ: Κύριε πρέσβη, σε ποιο σημείο βρί-
σκονται οι ελληνογερμανικές σχέσεις και πώς 
πιστεύετε ότι θα εξελιχθούν με την νέα γερμανική 
κυβέρνηση;
      Γενς Πλέτνερ: Χαίρομαι διότι οι ελληνογερμανικές σχέσεις 
βρίσκονται σε ήρεμα νερά. Τα τελευταία χρόνια ήταν ταραγ-
μένα. Σε οικονομικό, κοινωνικό επίπεδο, ήταν δύσκολα για 
την Ελλάδα και ήταν θυελλώδη και για τις διμερείς μας σχέ-
σεις. Έχω την αίσθηση μετά από 8 μήνες που είμαι πρεσβευτής 
στην Αθήνα ότι έχουμε αφήσει αυτήν την εποχή πίσω μας και 
ότι τώρα μπορούμε να εργασθούμε για σημαντικά και αξιό-
λογα θέματα στο συνολικό εύρος των σχέσεών μας, διότι 
υπάρχουν πάρα πολλά πάνω στα οποία μπορούμε χτίσουμε.

      AΠΕ-ΜΠΕ: Θα συμφωνήσει το Βερολίνο, ο κ. 
Σολτς, να γίνει ελάφρυνση του ελληνικού χρέους 
μετά τον Αύγουστο και τί είδους;
      Γενς Πλέτνερ: Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης 
έχουν συμφωνήσει να εξετάσουν στο τέλος του προγράμ-
ματος το θέμα μια ενδεχόμενης ελάφρυνσης του χρέους. Η 
στιγμή αυτή δεν έχει έρθει. Οι διαπραγματεύσεις θεωρώ πως 
θα ξεκινήσουν τους επόμενους μήνες, αλλά ακόμα δεν έχουν 
ξεκινήσει και γι αυτό και δεν μπορώ να δώσω ούτε εγώ κά-
ποια απάντηση ακόμα σε αυτήν ερώτηση.
      ΑΠΕ-ΜΠΕ: Αναμένετε ότι οι γερμανικές επιχειρή-
σεις θα κάνουν επενδύσεις στην Ελλάδα και αν ναι 
τις βλέπετε σύντομα;
      Γενς Πλέτνερ: Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο καλές ειδήσεις. 
Η πρώτη καλή είδηση είναι ότι και στις χειρότερες στιγμές της 
οικονομικής κρίσης οι γερμανικές επιχειρήσεις παρέμειναν πι-
στές στην Ελλάδα και δεν εγκατέλειψαν τη χώρα. Ορισμένες 
μάλιστα επένδυσαν σοβαρά κατά την κρίση. Η δεύτερη καλή 
είδηση είναι ότι -όπως μεταδόθηκε- τέσσερις νέες γερμανικές 
επιχειρήσεις ήρθαν στην Ελλάδα για να εγκατασταθούν εδώ. 
Τέσσερις δεν είναι πολλές, αλλά εν πρώτοις είναι μια αρχή, και 
δεύτερον κάθε νέα επιχείρηση δημιουργεί θέσεις εργασίας- 
και στο βαθμό αυτό πιστεύω ότι ναι είμαστε στην αρχή της 
ανάκαμψης, υπάρχει νέο ενδιαφέρον για την Ελλάδα και δική 
μας αποστολή, της γερμανικής κυβέρνησης μαζί με τους Έλ-
ληνες φίλους μας, είναι να φροντίσουμε, ώστε το πλαίσιο για 
επενδύσεις να είναι όσο το δυνατόν πιο καλό.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ, ΥΠΑΡΧΕΙ ΝΕΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟΝΙΖΕΙ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ Ο ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ ΓΕΝΣ ΠΛΕΤΝΕΡ
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Ευρεία σύσκεψη για τη διαχείριση των απορριμμάτων στον 
νομό Χανίων πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Εσωτερικών, 
υπό τον υπουργό Πάνο Σκουρλέτη και με τη συμμετοχή του 
υπουργού και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη και Σωκράτη Φάμελλου αντίστοιχα 
και όλων των δημάρχων του νομού. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν θέματα που αφορούν 
την Διαδημοτική Επιχείρηση Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 
(ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε.). Οι εκπρόσωποι της κυβέρνησης διαβεβαίωσαν 
τους αιρετούς ότι εν όψει του νέου νόμου για τους ΦΟΔΣΑ (Φο-

ρείς Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων), θα ρυθμιστούν εκκρεμή 
ζητήματα, που αφορούν τη συνέχιση της απρόσκοπτης λειτουρ-
γίας της διαδημοτικής συνεργασίας των ΟΤΑ Χανίων στην δια-
χείριση των απορριμμάτων.
Σύμφωνα με το υπουργείο Εσωτερικών, αποσαφηνίστηκαν αρ-
κετά θέματα και επισημάνθηκε ότι η βούληση και ο σχεδιασμός 
της κυβέρνησης αποσκοπεί στην πρόοδο όλων των απαραίτη-
των έργων, τροποποιήσεων και αναπροσαρμογών των υφιστά-
μενων δομών, ώστε να υποστηριχθεί η υπόθεση της μεγέθυνσης 
της ανακύκλωσης και να μπορέσουν οι ΟΤΑ να αντεπεξέλθουν 

στις νέες ανάγκες διαχείρισης των αποβλήτων.
Στη συνάντηση παραβρέθηκαν οι δήμαρχοι Χανίων Αναστάσιος 
Βάμβουκας, Καντάνου - Σέλινου Αντώνιος Περράκης, Κισσά-
μου Θεόδωρος Σταθάκης, Πλατανιά Ιωάννης Μαλανδράκης, 
Σφακίων Ιωάννης Ζερβός και Γαύδου Ευαγγελία Καλλίνικου, η 
αντιδήμαρχος Αποκορώνου Αργυρώ Μπενάκη, ο πρόεδρος και 
ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΔΙΣΑ Α.Ε. Νικόλαος Παινεσάκης 
και Ιωάννης Κουτράκης αντίστοιχα, καθώς και η βουλεύτρια Χα-
νίων Βάλια Βαγιωνάκη.

Αναλυτική ενημέρωση για την μονάδα ολικής επεξεργασίας 
απορριμμάτων που εξετάζεται με προγραμματισμό τοποθέτησης 
της σε έκταση της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, στην Βάρη 
πραγματοποίησε η δημοτική Αρχή Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμέ-
νης με πρωτοβουλία του δημάρχου.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο δήμαρχος Γρηγόρης Κωνσταντέλλος, περιέγραψε αναλυτικά 
την υφιστάμενη κατάσταση, τις αρνητικές οικονομικές και περι-

βαλλοντικές επιπτώσεις της επόμενης μέρας και εξήγησε στους 
δημότες, τις λύσεις που υπάρχουν σήμερα στις Ευρωπαϊκές 
Χώρες. Ενημέρωσε για τις ενέργειες του δήμου κατά τα τελευταία 
τρία χρόνια στον τομεα της διαλογής στην πηγή, λόγω των οποί-
ων αυξήθηκε το ποσοστό ανακύκλωσης στο 8% περίπου (από 
4% που ήταν το 2014) και «με σοβαρή προοπτική το 2018 να 
φτάσουμε στο 30%, ποσοστό που σήμερα στην Ελλάδα φαντά-

ζει εξωπραγματικό», τόνισε και έκλεισε με την δέσμευση οτι «δεν 
θα εξυπηρετηθούν άλλοι δήμοι στην μονάδα, ότι είναι απόλυτα 
φιλική στο περιβάλλον και δοκιμασμένη διεθνώς».

Σε διαβούλευση τέθηκε το απόγευμα της Παρασκευής, 16 
Μαρτίου, το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, για την αναδιοργάνωση των δομών της 
Εκπαίδευσης, την αξιολόγηση των στελεχών Εκπαίδευσης και 
την αυτοαξιολόγηση των σχολικών μονάδων. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ το υπουργείο χαρακτηρίζει ν/σ «τομή για την εκπαί-
δευση», επειδή «αλλάζει τον τρόπο υποστήριξης των εκπαιδευ-
τικών και του εκπαιδευτικού έργου με την ίδρυση νέων δομών, 
την εισαγωγή στην εκπαιδευτική διαδικασία του συλλογικού 
προγραμματισμού και της ανατροφοδοτικής αποτίμησης, τη 
θεσμοθέτηση αξιοκρατικού τρόπου επιλογής όλων ανεξαιρέτως 
των στελεχών εκπαίδευσης και της αξιολόγησης αυτών», καταρ-
γώντας το υπάρχον σύστημα αξιολόγησης.
      Νέοι θεσμοί
      Ειδικότερα, με το νομοσχέδιο προτείνεται η ίδρυση των Πε-
ριφερειακών Κέντρων Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕΚΕΣ), τα 
Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ) 
και τα Κέντρα Εκπαίδευσης για την Αειφορία (ΚΕΑ).
      Με το νομοσχέδιο καταργείται, μεταξύ άλλων, ο θεσμός του 
σχολικού συμβούλου, τα Περιφερειακά Επιμορφωτικά Κέντρα 
(ΠΕΚ), τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήρι-
ξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), καθώς επίσης και 
τα Κέντρα Συμβουλευτικής - Προσανατολισμού (ΚΕΣΥΠ) και τα 
Γραφεία Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού.
      Βασικό χαρακτηριστικό των αλλαγών, όπως επισημαίνει το 
υπουργείο, είναι το ότι «από μονοπρόσωπους θεσμούς υποστή-
ριξης των σχολείων χωρίς θεσμική υποχρέωση συντονισμού 
των ενεργειών τους, μεταβαίνουμε σε πιο οργανωμένες, συνερ-
γατικές και διεπιστημονικές δομές».
      «Με τις νέες δομές ενδυναμώνονται ο περιφερειακός εκπαιδευ-
τικός σχεδιασμός, η εκπαιδευτική, συμβουλευτική και γενικότερα 

η πολύμορφη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου, οι αρμοδιό-
τητες του Συλλόγου Διδασκόντων στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, 
οι δικτυώσεις και οι συνεργασίες σε επίπεδο ομάδας σχολείων 
αλλά και μεταξύ των εκπαιδευτικών και των υποστηρικτικών 
δομών», σχολιάζει το υπουργείο.
      Επιλογή στελεχών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης
      Με το σχέδιο νόμου προτείνεται και η αλλαγή του τρόπου 
επιλογής στελεχών εκπαίδευσης. Πιο συγκεκριμένα, προτείνεται 
μία διαδικασία για όλα τα στελέχη, με βάση αξιολογικούς πίνακες 
επιλογής. Επίσης, η θητεία όλων των στελεχών θα είναι τριετής.
      Στο νομοσχέδιο αναφέρονται αναλυτικά οι προϋποθέσεις και 
τα κριτήρια επιλογής, καθώς και η αποτίμηση αυτών σε μονάδες.
      Σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται, οι οργανωτικοί συντονι-
στές των ΠΕΚΕΣ και οι αναπληρωτές τους ορίζονται με απόφαση 
του υπουργού Παιδείας, μετά από πρόταση του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Επιλογής. Οι προϊστάμενοι των ΚΕΑ ορίζονται με 
απόφαση του οικείου Περιφερειακού Διευθυντή Εκπαίδευσης, 
που εκδίδεται ύστερα από πρόσκλησή του για την εκδήλωση 
ενδιαφέροντος και πρόταση του Περιφερειακού Συμβουλίου 
Επιλογής. Οι υποδιευθυντές των σχολικών μονάδων επιλέγονται 
από το αρμόδιο υπηρεσιακό συμβούλιο, ύστερα από πρόταση 
του οικείου συλλόγου διδασκόντων, η οποία διατυπώνεται σε 
συνεδρίαση από την οποία απέχουν οι υποψήφιοι, καθώς και οι 
αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί. Η πρόταση, μαζί με το 
πρακτικό του συλλόγου των διδασκόντων, διαβιβάζονται από 
τον διευθυντή της σχολικής μονάδας στο αρμόδιο υπηρεσιακό 
συμβούλιο, το οποίο, ύστερα από έλεγχο της συνδρομής των 
προϋποθέσεων και της νομιμότητας της διαδικασίας διαμόρφω-
σης της πρότασης, προτείνει στον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης 
την τοποθέτηση των υποδιευθυντών. Οι διευθυντές των σχολι-

κών μονάδων θα επιλέγονται από συμβούλια επιλογής.
      Αυτοαξιολόγηση σχολικών μονάδων
      Εξάλλου, όσον αφορά στην αυτοαξιολόγηση των σχολικών 
μονάδων, αυτή αναφέρεται στο νομοσχέδιο ως «ανατροφοδο-
τική αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονά-
δων» και περιγράφεται ως «μια συνεχής δυναμική, συμμετοχική 
διαδικασία εντοπισμού, ανάλυσης και αντιμετώπισης των προ-
βλημάτων και των αναγκών του σχολείου, που στηρίζεται σε 
εσωτερικά κίνητρα βελτίωσης της εκπαιδευτικής λειτουργίας».
      Σύμφωνα με τα όσα προτείνονται, στο τέλος κάθε σχολικού 
έτους, ο σύλλογος διδασκόντων, λαμβάνοντας υπόψη του και τις 
απόψεις του σχολικού συμβουλίου, προβαίνει σε ανατροφοδο-
τική αποτίμηση της υλοποίησης του συλλογικού προγραμματι-
σμού και συντάσσει σχετική έκθεση σχετικά με την επίτευξη των 
στόχων που είχαν τεθεί στο πρόγραμμα δράσης του σχολείου 
και τις δυσκολίες και τα προβλήματα που αντιμετωπίστηκαν 
κατά την υλοποίηση αυτών των εκπαιδευτικών στόχων. Πα-
ράλληλα, διατυπώνονται προτάσεις βελτίωσης για το επόμενο 
σχολικό έτος.
      Οι σχετικές εκθέσεις εν τέλει «θα πέφτουν στα χέρια» του ΙΕΠ, 
το οποίο μετά από σχετική μελέτη των εκθέσεων των σχολικών 
μονάδων θα εισηγείται προς τον υπουργό Παιδείας τρόπους βελ-
τίωσης των διαδικασιών του συλλογικού προγραμματισμού και 
της ανατροφοδοτικής αποτίμησης.
      Σε διαβούλευση μέχρι τις 26 Μαρτίου
      Η εκπαιδευτική κοινότητα και όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να 
διαβάσουν αναλυτικά το νομοσχέδιο και να καταθέσουν τις από-
ψεις τους στον σύνδεσμο  www.opengov.gr/ypepth/?p=3873
μέχρι και τις 26 Μαρτίου 2018, στις 15:00.

ΥΠΕΣ: ΕΥΡΕΙΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΜΟΝΑΔΑ ΟΛΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΑΡΗ

ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΟ Σ/Ν ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, 
ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΥΤΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
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Δύο πλήρως ηλεκτρικά οχήματα, σχεδιασμένα και κατα-
σκευασμένα αποκλειστικά από φοιτητές της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών, παρουσιάσθηκαν σή-
μερα στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ).
Αθόρυβα αλλά αποτελεσματικά, μια 40μελής ομάδα φοι-
τητών έχει αναπτύξει τα τελευταία έξι χρόνια μια διαδοχική 
σειρά από μονοθέσια ηλεκτροκίνητα αγωνιστικά οχήματα 
υψηλών επιδόσεων τύπου «Φόρμουλα», τα οποία μάλιστα 
έχουν ήδη επιτύχει σημαντικές πρωτιές και διακρίσεις σε 
διεθνείς φοιτητικούς διαγωνισμούς.
Η ομάδα αυτή αποδεικνύει ότι -παρόλο που στην Ελλάδα 
δεν υπάρχει κάποια εγχώρια αυτοκινητοβιομηχανία- στα 
πανεπιστήμια της χώρας γίνεται πρωτοποριακή δουλειά 
πάνω στην ηλεκτροκίνηση των οχημάτων.
Καθώς οι διεθνείς αυτοκινητοβιομηχανίες στρέφονται στα-
διακά στην ηλεκτροκίνηση, ως μορφή μετακίνησης συνδε-
δεμένη με την αειφόρο ανάπτυξη, αυξάνεται το ενδιαφέρον 
και η ζήτηση για νέους μηχανικούς με εξειδικευμένες γνώ-
σεις και καινοτόμες ιδέες πάνω στον σχεδιασμό και στην 
κατασκευή ηλεκτρικών οχημάτων.
Tο Εργαστήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματι-
σμού του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών 
Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών έχει ξεκινήσει εδώ 
και έξι χρόνια μια πρωτοποριακή για τα ελληνικά δεδομένα 
προσπάθεια δημιουργίας ηλεκτροκίνητων μονοθεσίων 
υψηλών επιδόσεων. Τα οχήματα έχουν σχεδιασθεί και 
κατασκευασθεί αποκλειστικά από προπτυχιακούς φοιτητές 
της ομάδας Formula Student «UoP Racing». Στην προσπά-
θεια συμμετέχουν και μερικοί φοιτητές από άλλα Τμήματα 
του Πανεπιστημίου (Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Υπολογι-
στών, Οικονομικών κ.α.), ενώ πολλές εταιρείες στηρίζουν 
ως χορηγοί τους φοιτητές.
Τα οχήματα διαγωνίζονται στους διεθνείς διαγωνισμούς 
«Student Formula», όπου φοιτητές πολυτεχνικών σχολών 
από διάφορες χώρες παρουσιάζουν (και οδηγούν) τα μο-
νοθέσια αγωνιστικά οχήματά τους. Συμμετέχουν οχήματα 
με μηχανές εσωτερικής καύσης, υβριδικές και -πιο πρό-
σφατα- ηλεκτροκίνητες.
Οι διαγωνισμοί Formula Student δεν περιέχουν μόνο το 
αγωνιστικό σκέλος, αλλά και το «στατικό», κατά το οποίο 
κάθε ομάδα βαθμολογείται στο σχεδιασμό και στην κατα-
σκευή του μονοθέσιου, το κόστος του, καθώς και στην ικα-
νότητα να παρουσιάσει ένα ικανοποιητικό επιχειρηματικό 
πλάνο για την παραγωγή του οχήματος.
Κύριος στόχος της προσπάθειας της ομάδας του Πανεπι-
στημίου της Πάτρας, όπως δήλωσαν οι εκπρόσωποί της 

κατά την παρουσίαση των οχημάτων της στο ΕΙΕ, είναι η 
καινοτόμος έρευνα, αλλά κυρίως η μάθηση μέσα από την 
πράξη. Όπως είπαν, αναπτύσσοντας τα νέα οχήματα, μπο-
ρούν να γνωρίσουν σε βάθος το αντικείμενο της ενασχό-
λησης τους, να αποκτήσουν άμεση και έμπρακτη επαφή 
με ένα ευρύ φάσμα της επιστήμης και να δοκιμάσουν νέες 
ιδέες.
Η ομάδα είχε ξεκινήσει το 2001, πρωτοπορώντας τόσο σε 
ελληνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ασχολούμενη 
αρχικά με μονοθέσια οχήματα εφοδιασμένα με κινητήρες 
εσωτερικής καύσης. Στο τέλος του 2011, διαβλέποντας τις 
νέες διεθνείς τάσεις, η ομάδα έκανε στροφή στην ηλεκτρο-
κίνηση.
Προέκυψε έτσι αρχικά το UoP4e, το πρώτο πλήρως ηλε-
κτρικό όχημα υψηλών επιδόσεων στην Ελλάδα, με το 
οποίο το 2014 η ομάδα κατάφερε να αποσπάσει την πρώ-
τη θέση στο διαγωνισμό Formula Student στην Τσεχία. Η 
συνέχεια έγινε με το UoP5e, καθώς και με την εξελιγμένη 
εκδοχή του, το UoP5evo, με το οποίο η ομάδα κατέκτησε 
την πρώτη θέση μεταξύ των ηλεκτροκίνητων μονοθεσίων 
το καλοκαίρι του 2017 στο διαγωνισμό της Μ. Βρετανίας.
Τα μοντέλα 4 και 5evo παρουσιάσθηκαν στην εκδήλωση. 
Το πιο πρόσφατο, το 5evo, έχει βάρος 208 κιλών, επιτά-
χυνση 3,1 δευτερολέπτων (0-100 χιλιόμετρα/ώρα) και 
αναπτύσσει ταχύτητα έως 120 χιλιομέτρων την ώρα. 
Περίπου το 90% των μηχανικών και ηλεκτρονικών εξαρ-
τημάτων (μεταξύ άλλων οι πολλοί αισθητήρες, οι μπατα-
ρίες και τα συστήματα μετάδοσης) έχουν σχεδιασθεί και 
κατασκευασθεί από τους φοιτητές. Τα οχήματα διαθέτουν 
υπερσύγχρονα υλικά, όπως σύνθετα και κράματα αεροπο-
ρικού αλουμινίου, ενώ αρκετά μέρη έχουν παραχθεί από 
τρισδιάστατο εκτυπωτή.
Όπως τονίσθηκε, από τη δημιουργία της το 2001 μέχρι 
σήμερα, περισσότεροι από 200 φοιτητές έχουν συμμετά-
σχει στην ομάδα, αποκομίζοντας πολύτιμες γνώσεις και 
εμπειρίες στο σχεδιασμό και στην κατασκευή ηλεκτρικών 
οχημάτων υψηλής τεχνολογίας. Το γεγονός αυτό τους κα-
τατάσσει μεταξύ των μηχανικών υψηλής εξειδίκευσης στο 
χώρο της διεθνούς αυτοκινητοβιομηχανίας.
Κομβικό ρόλο στην όλη προσπάθεια ως επιβλέπων έχει 
παίξει ο έως πρόσφατα διευθυντής του Εργαστηρίου 
Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού, ο ομότιμος 
πλέον καθηγητής Γιώργος Χρυσολούρης, ένας από τους 
πιο καινοτόμους, εκσυγχρονιστές και οραματιστές ακαδη-
μαϊκούς στη χώρα.

Δηλώσεις στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
 
Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο συντονιστής της ομάδας 
δρ Παναγιώτης Σταυρόπουλος, «το επίπεδο των Ελλήνων 
μηχανικών που ως φοιτητές έχουν περάσει από το Εργα-
στήριο Συστημάτων Παραγωγής και Αυτοματισμού που 
ιδρύθηκε από τον καθηγητή Γιώργο Χρυσολούρη, είναι 
ιδιαίτερα υψηλό και δεν έχει τίποτε να ζηλέψει από αντί-
στοιχα τμήματα του εξωτερικού. Αυτό είναι φανερό τόσο 
από τις διακρίσεις της ομάδας UoP Racing, όσο και από 
το γεγονός πως οι φοιτητές μας προτιμούνται από εταιρί-
ες-κολοσσούς τόσο στον χώρο της αυτοκινητοβιομηχανί-
ας, όσο και σε άλλους βιομηχανικούς τομείς».
Καθόλου τυχαία, όπως δήλωσε στο Αθηναϊκό και Μακε-
δονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο δεύτερος συντονιστής της 
ομάδας, ο 29χρονος διδακτορικός φοιτητής Χάρης Μπίκας, 
ήδη απόφοιτοι της Σχολής Μηχανολόγων του Πανεπιστη-
μίου Πατρών και πρώην μέλη της ομάδας UoP Racing 
Team εργάζονται ως μηχανικοί σε αυτοκινητοβιομηχανίες 
όπως η Ford, η Daimler, η Porsche και η Aston Martin.
Ο κ. Μπίκας τόνισε ότι ήδη η ομάδα έχει ολοκληρώσει το 
σχεδιασμό του επόμενης γενιάς ηλεκτροκίνητου οχήματος, 
του UoP 6, το οποίο βρίσκεται ήδη στη φάση κατασκευής 
του. Θα είναι έτοιμο έως το τέλος Μαΐου και θα δοκιμασθεί 
φέτος το καλοκαίρι για πρώτη φορά σε δύο αγώνες φοιτη-
τικής «Φόρμουλα» στη Γερμανία και στην Ουγγαρία.
Εκτός από την Πάτρα, ανάπτυξη ηλεκτροκίνητων οχημά-
των γίνεται και από φοιτητική ομάδα της Πολυτεχνικής 
Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 
ενώ και άλλες ομάδες σε άλλα ελληνικά πανεπιστήμια 
ασχολούνται με την ανάπτυξη οχημάτων.
Είναι, άλλωστε, ενδεικτική η πρόσφατη ίδρυση της εται-
ρείας Tesla Greece, με έδρα το Τεχνολογικό Πάρκο του 
«Δημόκριτου», ακριβώς επειδή μηχανικοί της εταιρείας 
στις ΗΠΑ είναι Έλληνες που έχουν σπουδάσει στη Σχολή 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών του ΕΜΠ, όπου, μεταξύ άλ-
λων, έχει αναπτυχθεί το όχημα «Πυρφόρος», επίσης με 
διεθνείς διακρίσεις.
Ο κ. Σταυρόπουλος εξέφρασε τη χαρά του για την είσοδο 
της Tesla στη χώρα μας και δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ότι η 
ομάδα UoP του Πανεπιστημίου Πατρών ενδιαφέρεται για 
συνεργασία με την Tesla Greece.

ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΑ ΜΟΝΟΘΕΣΙΑ ΟΧΗΜΑΤΑ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΠΑΤΡΩΝ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ
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Τα ρομπότ μπαίνουν στην ζωή μας, αλλά θα χρειαστούν πολλά 
χρόνια για να φθάσουν τη διείσδυση της κινητής τηλεφωνίας, 
αναφέρει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η διευθύνουσα σύμβουλος της Silicon 
Valley Robotics, Andra Keay.
   Η επικοινωνία ρομπότ και ανθρώπων είναι στοιχειώδης και 
θα απαιτηθούν πολλά χρόνια να φθάσει σε πολύ υψηλά επίπε-
δα. Άλλωστε κοινή λογική στην επικοινωνία είναι σε ορισμένες 
περιπτώσεις δύσκολο να αναπτυχθεί, ακόμη και σε ανθρώπινη 
επικοινωνία.
   Στην ερώτηση για τις ανησυχίες που διατυπώνονται αναφο-
ρικά με την απώλεια θέσεων εργασίας από την εμφάνιση των 
ρομπότ, η Andra Keay επισημαίνει ότι καθώς τα ρομπότ θα δι-
εισδύουν στην κοινωνία και στην καθημερινότητα, θα δημιουρ-
γηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας και δεν θα είναι απαραίτητα 
όλες οι θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Τα περισσότερα 
ρομπότ χρειάζονται μεγάλη εξυπηρέτηση και φροντίδα. Και θα 
υπάρξουν πολλές περιπτώσεις όπου τα ρομπότ μπορούν να λει-
τουργούν μόνο όταν οι άνθρωποι απασχολούνται ως «οδηγοί 
ρομπότ» προσθέτει. 
Ακολουθεί η συνέντευξη που παραχώρησε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ
Η Andra Keay στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον Αλέκο Λιδωρίκη.
   Τα ρομπότ εισέρχονται σταδιακά σε κάθε πτυχή της 
ζωής μας. Από τη βιομηχανική παραγωγή μέχρι την 
καθημερινότητά μας, στα σπίτια μας, ακόμη και ως 
οικιακοί βοηθοί. Ποιες θα είναι οι εξελίξεις στον τομέα 
αυτό τα επόμενα 3 χρόνια - μέχρι το 2020;
   Παρ’ ότι βλέπουμε την εμφάνιση κάποιων εκπληκτικών νέων 
τεχνολογιών, οι περισσότεροι άνθρωποι απογοητεύονται. Οι 
τίτλοι στην επικαιρότητα είναι γεμάτοι από θαυμαστικά (!!), αλλά 
τα νοικοκυριά δεν είναι. Όπως έχει αναφέρει ο Γουίλιαμ Γκίμπσον 
για τις νέες τεχνολογίες «το μέλλον είναι ήδη εδώ, απλά δεν είναι 
ακόμη ισότιμα κατανεμημένο/μοιρασμένο σε όλους».
   Θα χρειαστούν ακόμα αρκετά χρόνια για να φθάσουμε στα επί-
πεδα διείσδυσης που έχει επιτύχει το «έξυπνο» κινητό τηλέφωνο. 
Για να γίνει αυτή η μεγάλη διείσδυση του κινητού τηλεφώνου 
δεν θα πρέπει κανείς να ξεχνά ότι τα smart phones πρώτης γε-
νιάς, όπως το Blackberry, πρωτοεμφανίστηκαν πριν 30 χρόνια.
   Γίνεται μεγάλη συζήτηση για την τεχνολογία που παρουσιάζεται 
σε διάφορες εκθέσεις και το πότε θα εμφανισθεί σε μαζική μορφή. 
Για παράδειγμα, σε αρχικά στάδια οι νέες τεχνολογίες βρίσκονται 
στα χέρια λίγων ανθρώπων. Την πρώτη δεκαετία λίγοι μόνο άν-
θρωποι έχουν στα χέρια τους τη νέα τεχνολογία. Μετά, κατά την 
επόμενη δεκαετία, όλοι μιλάνε γι’ αυτήν, αλλά δεν έχουν αποκτή-
σει το κάθε τι από ό,τι έχει να προσφέρει η νέα τεχνολογία (έξυπνο 
κινητό, αυτοκίνητο, φούρνος μικροκυμάτων). Στο τέλος, η νέα 
τεχνολογία φαίνεται πια να είναι παντού!   
   Σε ποιο επίπεδο μπορεί να γίνει η επικοινωνία μετα-

ξύ ρομπότ και ανθρώπου σε μεσοπρόθεσμη / μακρο-
πρόθεσμη βάση;
   Η επικοινωνία μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ είναι πολύ 
στοιχειώδης και θα παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο 
τρόπος με τον οποίο μαθαίνουν τα ρομπότ είναι πολύ «στενός». 
Οι άνθρωποι επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας πολύ 
περισσότερα από τα λόγια, και χρησιμοποιούμε τα λόγια με έναν 
«αστείο» τρόπο. Μπορούμε να κατανοήσουμε τις προθέσεις ή τις 
ενέργειες ενός άλλου ατόμου χρησιμοποιώντας τη διαίσθηση και 
την εμπειρία. Αυτό το είδος σκέψης είναι αδύνατο για τα ρομπότ, 
είναι πολύ δύσκολο να αναπτυχθεί.
   Ο Paul Allen, ένας από τους ιδρυτές της Microsoft, επένδυσε 125 
εκατομμύρια δολάρια στο «project Alexandria» - για να αναπτύ-
ξει κοινή λογική στην τεχνητή νοημοσύνη στη ρομποτική. Θα 
πρέπει όμως να σημειωθεί ότι μερικά πολύ μεγάλα ερευνητικά 
προγράμματα, όπως το Project Cyc, προσπαθούν να το κάνουν 
αυτό τα τελευταία 30 χρόνια χωρίς επιτυχία, την στιγμή που 
ακόμη και οι άνθρωποι δυσκολεύονται να έχουν κοινή λογική. 
Όπως λέει η παροιμία, «δεν υπάρχει τίποτα πιο ασυνήθιστο από 
την κοινή λογική».
Θα ενεργήσουν ποτέ τα ρομπότ με δική τους βού-
ληση, λαμβάνοντας πρωτοβουλίες που δεν έχουν 
προγραμματιστεί καθόλου; Υπάρχει πιθανότητα τα 
ρομπότ να εκφράσουν συναισθήματα;
   Νομίζω ότι τα ρομπότ θα είναι σε θέση να κάνουν απίστευτα, 
χρήσιμα πράγματα στον κόσμο, χωρίς να έχουν συναισθήματα 
και χωρίς ικανότητα αυτενέργειας, δηλαδή χωρίς πλήρη αυτο-
νομία και κάποια επιθυμία να ενεργούν ανεξάρτητα. Αυτά είναι 
τόσο δύσκολα τεχνικά προβλήματα που απέχουν τουλάχιστον 
30 χρόνια.
   Στο μεταξύ, στο χρονικό αυτό διάστημα, μέχρι το έτος 2050, 
πρέπει να διπλασιάσουμε την παγκόσμια παραγωγή τροφίμων, 
οι αγρότες βρίσκονται σε ηλικία συνταξιοδότησης, υπάρχει έλλει-
ψη εργασίας και δεν υπάρχει πλέον διαθέσιμη γη για τη γεωργία. 
Η ρομποτική είναι η μόνη βιώσιμη λύση, μπορεί να μας βοηθήσει 
να έχουμε βιώσιμη αγροτική παραγωγή.
   Χρειαζόμαστε επίσης ρομπότ σε τομείς όπως η φροντίδα ηλι-
κιωμένων και η υγεία, όπου έχουμε ελλείψεις εξειδικευμένου 
εργατικού δυναμικού. Ακόμη και στη βιομηχανία, όπου η παρα-
γωγικότητα έχει περιοριστεί τα τελευταία 30 χρόνια. Τα ρομπότ 
θα μπορούν να βοηθήσουν στην ανάληψη δύσκολων, επικίνδυ-
νων καθηκόντων, αφήνοντας τους ανθρώπους να ασχοληθούν 
περισσότερα με τις κοινωνικές πτυχές της εργασίας τους. 
Σε ποιους τομείς θα χρησιμοποιήσει ρομπότ περισσό-
τερο;
   Σε κάθε τομέα που έχει βαρετά, «βρώμικα» και επικίνδυνα 
καθήκοντα. Βαριά ανύψωση, επαναλαμβανόμενες ενέργειες ή 

οτιδήποτε άλλο συνεπάγεται την ενασχόληση ατόμων σε σκάλες 
ή γερανούς. Τα ρομπότ κάνουν σταδιακά τον χώρο εργασίας 
ασφαλέστερο με τη χρήση αυτοματισμού. Εκτιμώ επίσης ότι 
μπορούμε να κάνουμε τις θέσεις εργασίας πιο ευχάριστες.
Ποια είναι η εκτίμησή σας σχετικά με την αύξηση του 
πληθυσμού ρομπότ τα επόμενα χρόνια;
   Η ανάπτυξη ρομπότ θα είναι πιο αργή από ό,τι τελικά φοβούνται 
οι άνθρωποι. Προκειμένου τα ρομπότ να έχουν μεγάλη επίδραση 
στον κόσμο, πρέπει να έχουμε μεγάλο αριθμό τους σε χρήση και 
αυτό απαιτεί αυξήσεις στη μεταποίηση, το σχεδιασμό, τη μετα-
φορά και τη συντήρηση τους.
Πόσες θέσεις εργασίας θα χαθούν τελικά λόγω της 
άφιξης των ρομπότ;
   Καθώς τα ρομπότ θα διεισδύουν στην κοινωνία και την καθη-
μερινότητα, θα δημιουργηθούν πολλές νέες θέσεις εργασίας και 
δεν θα είναι απαραίτητα όλες οι θέσεις εργασίας υψηλής εξειδί-
κευσης. Τα περισσότερα ρομπότ χρειάζονται μεγάλη εξυπηρέ-
τηση και φροντίδα. Και θα υπάρξουν πολλές περιπτώσεις όπου 
τα ρομπότ μπορούν να λειτουργούν μόνο όταν οι άνθρωποι 
απασχολούνται ως «οδηγοί ρομπότ».
   Στη διάρκεια της επόμενης γενιάς, η ζωή μας με τα ρομπότ θα 
έχει αντίστοιχο αντίκτυπο με τον αντίκτυπο που είχαν τα ηλεκτρι-
κά εργαλεία όταν πρωτοεμφανίστηκαν. Ο ρόλος του ρομπότ θα 
είναι «πιο έξυπνα ηλεκτρικά εργαλεία».
   Στην κατασκευή, μόλις πριν μερικές γενιές, οι ξυλουργοί και οι 
οικοδόμοι ανέβαιναν επάνω σε σκαλωσιές και έκαναν χειροκίνη-
τα όλη τη δουλειά χρησιμοποιώντας εργαλεία χειρός.
   Στη συνέχεια, με την εμφάνιση των ηλεκτρικών εργαλείων, η 
εργασία έγινε πολύ πιο εύκολη, αλλά οι εργαζόμενοι χρειάστη-
καν ακόμα να ανέβουν στο ικρίωμα. Με πιο έξυπνα ηλεκτρικά 
εργαλεία, όπως τα ρομπότ, οι εργαζόμενοι μπορούν να παρα-
μείνουν στο έδαφος και να ελέγχουν τον καθαρισμό ενός κτιρίου 
ή την ξυλουργική εργασία από απόσταση. Τα ρομπότ είναι πολύ 
χρήσιμα όταν βελτιώνουν σταδιακά τις συνθήκες εργασίας του 
ανθρώπου.
   
   * Η Andra Keay, που βρέθηκε πρόσφατα στην Ελλάδα για να συμ-
μετάσχει στα Digital Disruption Sessions, μια πρωτοβουλία ανοικτών 
συζητήσεων για το ρόλο των νέων τεχνολογιών στο μάρκετινγκ και 
την κοινωνία, στο πλαίσιο του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών είναι 
διευθύνουσα σύμβουλος της Silicon Valley Robotics, μη κερδοσκοπικού 
οργανισμού που υποστηρίζει την καινοτομία και την εμπορευματοποί-
ηση των τεχνολογιών ρομποτικής. Έχει, επίσης, δημιουργήσει το διεθνή 
διαγωνισμό startupRobot Launch, ενώ δραστηριοποιείται ως μέντορας, 
επενδυτής και σύμβουλος σε εταιρείες startups και δεξαμενές σκέψεις, με 
έντονο ενδιαφέρον για την εμπορευματοποίηση της ρομποτικής και της 
Τεχνητής Νοημοσύνης προς όφελος της κοινωνίας. 

Η ΔΙΕΥΘΥΝΟΥΣΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ SILICON VALLEY ROBOTICS, ΜΙΛΑ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ: 
Η ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΩΝ ΡΟΜΠΟΤ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΟΛΛΕΣ ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ



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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Ανατροπές στις τιμές της αγοράς και στους φόρους των ακινή-
των φέρνουν οι νέες αντικειμενικές αξίες. Στο χρηματιστήριο 
των τιμών έρχονται τα πάνω - κάτω με τις εισηγήσεις των 
εκτιμητών ακινήτων, οι οποίοι μέχρι και την Πέμπτη θα πρέπει 
να έχουν δώσει στο υπουργείο Οικονομικών τις νέες τιμές και 
για τις περίπου 10.200 ζώνες σε όλη τη χώρα.
Επειτα από μια δεκαετία κατάρρευσης της κτηματαγοράς, με 
τις τιμές των διαμερισμάτων να έχουν υποχωρήσει ακόμη και 
πάνω από 45%, οι προτάσεις των εκτιμητών διαμορφώνουν 
έναν νέο χάρτη με τις τιμές στις οποίες πατάει η Εφορία για να 
φορολογήσει τα ακίνητα.
Μέσα σε λίγες ημέρες, οι ειδικοί ερεύνησαν συμβόλαια αγο-
ραπωλησιών, είδαν αγγελίες, συνέλεξαν στοιχεία από το Δια-
δίκτυο και από μεσιτικά γραφεία. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις 
τους, οι αντικειμενικές κινούνται με πολλές διαφορετικές τα-
χύτητες καταγράφοντας μεγάλες αποκλίσεις ακόμη και στον 
ίδιο δήμο. Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει, 
σύμφωνα με πληροφορίες, τα εξής: 
1. Αυξήσεις στις λαϊκές συνοικίες: Στις λεγόμενες φθηνές ή λαϊ-
κές περιοχές όπως το Πέραμα, την Ελευσίνα, τη Δραπετσώνα, 
το Κερατσίνι, τη Νίκαια που συναντάμε τιμές ζώνης της τάξης 
των 600 και 700 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο οι εκτιμητές ει-
σηγούνται αυξήσεις ακόμη και πάνω από 20% - 30%. Η ελά-
χιστη τιμή ζώνης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στα επίπεδα 
των 800 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρξουν ανατροπές 
προς τα πάνω σε περισσότερους από 70 δήμους και οικισμούς 
στην Αττική όπως σε Αγ. Βαρβάρα, Αιγάλεω, Ιλιον, Καματερό, 
Νέα Φιλαδέλφεια, Περιστέρι, Πετρούπολη, Ταύρο, Χαϊδάρι, 
Αρτέμιδα, Αυλώνα, Αχαρνές, Βαρνάβας, Γραμματικό, Κά-
λαμο, Καπανδρίτι, Μαλακάσα, Σκάλα Ωρωπού, Πολυδέν-
δρι, Ανω Λιόσια, Ασπρόπυργο, Ελευσίνα, Ερυθρές, Ζεφύρι, 
Μαγούλα, Μάνδρα, Μέγαρα, Κινέττα, Πάχη Μεγάρων, Νέα 
Πέραμο, Φυλή. Η αύξηση των τιμών θα ανεβάσει και τους 
φόρους μεταβίβασης (αγοραπωλησίες, γονικές παροχές, δω-
ρεές) και κυρίως τον ΕΝΦΙΑ.
2. Αυξήσεις σε νησιά και περιοχές-φιλέτα. Μεγάλες αυξήσεις 
ακόμη και πάνω από 40% προτείνουν οι εκτιμητές για τιμές 
ζώνης σε νησιά των Κυκλάδων με έντονη τουριστική δραστη-
ριότητα όπως η Μύκονος και η Σαντορίνη, στην Κρήτη αλλά 
και σε περιοχές-φιλέτα της Αττικής που προσελκύουν επενδύ-
σεις στο χώρο του real estate όπως ο Λαιμός της Βουλιαγμέ-
νης και η Γλυφάδα. Ειδικά στον Λαιμό οι εκτιμητές προτείνουν 
η τιμή ζώνης από 8.800 ευρώ/τ.μ. να εκτιναχθεί στις 13.000 
ευρώ. Ακόμη πιο ακριβός γίνεται ο ακριβότερος δρόμος ίου 
Λεκανοπεδίου, η Ηρώδου Αττικού, με τους ειδικούς να ειση-
γούνται την αύξηση της τιμής ζώνης από 8.500 στις 11.000 
ευρώ/τ.μ. Για μια από τις μεσαίες ζώνες της Γλυφάδας που η 
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ΑΠΟ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΟΙ 
E-ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΤΗΣ ΕΦΟΡΙΑΣ

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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Από τις 27 Απριλίου θα αρχίσουν να διενεργούν ηλεκτρονι-
κούς πλειστηριασμούς ακινήτων για απλήρωτα χρέη προς 
το Δημόσιο οι ΔΟΥ και οι λοιπές φοροεισπρακτικές υπηρεσίες 
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ). Κι αυτό 
διότι η ισχύουσα νομοθεσία προβλέπει ότι δεν χρειάζεται να 
περιμένουν την 1η Μαΐου, που είναι η ημερομηνία έναρξης της 
υποχρεωτικής διενέργειας εξ αποστάσεως πλειστηριασμών με 
ηλεκτρονικά μέσα.
Οι φοροεισπρακτικές υπηρεσίες, μάλιστα, έχουν τη δυνατότη-
τα να αναθέτουν σε ιδιώτες εκτιμητές τον προσδιορισμό των 
εμπορικών αξιών των ακινήτων που εκπλειστηριάζονται ώστε 
να ορίζουν τις πολύ χαμηλές αυτές αξίες ως τιμές πρώτης προ-
σφοράς στους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς.
Όλα αυτά, μάλιστα, θα μπορούν πλέον να διεκπεραιώνονται 
με ταχύτατες διαδικασίες επικοινωνίας μεταξύ των διευθυντών 
των φοροεισπρακτικών υπηρεσιών και των ιδιωτών εκτιμη-
τών, που προβλέπουν διορισμούς εκτιμητών και αποστολής 
εκθέσεων εκτίμησης εμπορικών αξιών μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail).
Ήδη για τις 27 Απριλίου έχουν προγραμματιστεί από τις υπη-
ρεσίες της ΑΑΔΕ επτά συνολικά ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί 
και άλλοι δύο στις 16 Μαΐου. Όλοι αυτοί οι πλειστηριασμοί 
αφορούν μεγαλοοφειλέτες του Δημοσίου και, συγκεκριμένα, 
ποσά ληξιπρόθεσμων οφειλών που ξεκινούν από 577 χιλ. 
ευρώ και φτάνουν μέχρι και 36,32 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμ-
μα των εννέα αυτών πρώτων ηλεκτρονικών πλειστηριασμών 
της ΑΑΔΕ περιλαμβάνει βιομηχανικά κτήρια, γραφεία, κατα-
στήματα, οικόπεδο στο Λαγονήσι και μία μεζονέτα. Συνεπώς, 
στο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνονται πλειστηριασμοί πρώτης 
κατοικίας μικροοφειλετών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με το πλήρες πρόγραμμα που έχουν κα-
ταρτίσει οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΑΑΔΕ: 
α) Στις 27 Απριλίου θα διεξαχθούν ηλεκτρονικοί πλειστηρια-
σμοί για τα ακόλουθα ακίνητα:
 1. Κατάστημα 143 τ.μ. και οικόπεδο 798 τ.μ. στην οδό Πεντέ-
λης στο Χαλάνδρι, με τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 
280.000 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης των ακινήτων είναι επιχειρηματί-
ας και έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δημόσιο συνολικού 
ύψους 577.800,03 ευρώ. Αρμόδια υπηρεσία είναι το Κέντρο 
Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ).
2. Γραφείο 6ου ορόφου, εμβαδού 95,41 τ.μ., που βρίσκεται 
στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, στον Δήμο Αθηναίων, με 
τιμή πρώτης προσφοράς το ποσό των 87.000 ευρώ. Οφειλέτης 

τιμή της είναι σήμερα 2.250 ευρώ υπάρχει πρόταση να αυξη-
θεί στα 2.300 ευρώ.
3. Πάνω - κάτω οι τιμές στο κέντρο της πρωτεύουσας. Εικόνα 
με δυο εντελώς διαφορετικές όψεις εμφανίζει η κτηματαγορά 
στην καρδιά του Λεκανοπεδίου. Συνοικίες όπως το Κουκάκι, 
τα Πετράλωνα, το Μετς που έχουν πάρει τα πάνω τους την 
τελευταία διετία λόγω του φαινόμενου Airbnb αναμένεται να 
δουν αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες. Αντίθετα στις υποβαθ-
μισμένες περιοχές του κέντρου, Πατησίων, Κυψέλη, Αχαρνών 
όπου οι κάτοικοι βίωσαν σκληρότερα την κρίση και την έντο-
νη παρουσία των μεταναστών, το αγοραστικό ενδιαφέρον 
είναι σχεδόν ανύπαρκτο, με τις τιμές της αγοράς να κινούνται 
ακόμα και κάτω από τα 750 ευρώ/τ.μ. Στις περιοχές αυτές οι 
εκτιμητές εισηγούνται τιμές ζώνης κάτω των 1.000 ευρώ/τ.μ.
4. Μικρές αυξομειώσεις στους περισσότερους δήμους της 
Αττικής. Στις περισσότερες περιοχές οι εκτιμητές εισηγούνται 
μικρές αυξομειώσεις 10% - 15%. Σε αυτές ανήκουν κυρίως τα 
μεσαία προάστια όπως το Μαρούσι, τα Μελίσσια, τα Βριλήσ-
σια, το Χαλάνδρι, η Ηλιούπολη.
5. Περιορισμένες μειώσεις σε ακριβά προάστια. Παρά το 
γεγονός ότι στα χρόνια της κρίσης οι τιμές της αγοράς έχουν 
βυθιστεί σε περιοχές όπως η Εκάλη, το Ψυχικό, η Φιλοθέη, 
ωστόσο, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, οι τιμές δεν βρίσκο-
νται πολύ κάτω από τις αντικειμενικές αξίες του 2007. Ετσι 
οι φορολογούμενοι με ακίνητα στις περιοχές αυτές, οι οποίοι 
περιμένουν ότι θα υπάρξει μεγάλη μείωση στις αντικειμενικές 
αξίες για να περιοριστεί η φορολογική τους επιβάρυνση, μάλ-
λον θα απογοητευτούν. Οι μειώσεις δεν θα υπερβαίνουν το 
25% και ενδεχομένως πολλοί φορολογούμενοι δεν θα δουν 
μεγάλες διαφορές στα ποσά του ΕΝΦΙΑ που θα κληθούν να 
πληρώσουν. Για παράδειγμα, οι εκτιμητές προτείνουν σε μια 
από τιμές ζώνης της Φιλοθέης να μειωθεί στα 3.700 ευρώ από 
4.700 ευρώ/τ.μ. σήμερα. Στην περίπτωση αυτή ο ΕΝΦΙΑ από 
11,3 ευρώ/τ.μ. θα μειωθεί στα 9,5 ευρώ/τ.μ.
6. Χάος στην περιφέρεια. Στις περισσότερες περιοχές της περι-
φέρειας οι εκτιμητές τα βρήκαν σκούρα αφού δεν υπάρχουν 
στοιχεία για να υπολογίσουν τις νέες τιμές των ακινήτων. Οι 
αγοραπωλησίες που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια είναι 
ελάχιστες και οι περισσότερες έγιναν σε σκοτωμένες τιμές.
Στο τέλος της εβδομάδας θα πιάσουν δουλειά τα μέλη της 
Δευτεροβάθμιας Επιτροπής που έχει συσταθεί στο υπουργείο 
Οικονομικών. Με τον χρόνο να πιέζει ασφυκτικά, η Επιτροπή 
αναμένεται να παρέμβει και να κάνει διορθώσεις περίπου στο 
30% των τιμών που θα έχουν εισηγηθεί οι εκτιμητές. Κυρίως 
στις περιπτώσεις μεγάλων αποκλίσεων. Σε κάθε περίπτωση 
η καυτή πατάτα των νέων αντικειμενικών θα καταλήξει στα 
χέρια της ηγεσίας του υπουργού Οικονομικών που θα έχει τον 
τελικό λόγο, ενώ τον Μάιο θα κληθεί να αποφασίσει τις πα-
ρεμβάσεις στον ΕΝΦΙΑ εάν διαπιστωθεί ότι με τις αλλαγές στις 
αντικειμενικές αξίες δεν επιτυγχάνεται ο εισπρακτικός στόχος 
των 2,65 δισ. ευρώ ετησίως.
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Ταχύτητα, πληρότητα, νομιμότητα. Στις τρεις αυτές λέξεις 
κρύβονται τα μυστικά του νέου «Εξοικονόμηση κατ’ Οί-
κον», που παρέχει επιδοτήσεις έως 70%, ανάλογα με το 
εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση. 
Ταχύτητα, γιατί η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής 
ανά περιφέρεια θα κλείνει αμέσως μόλις εξαντληθούν τα 
κεφάλαια που της αναλογούν, κάτι που σημαίνει ότι οι 
ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να σπεύσουν.
Πληρότητα, γιατί, αν οι φάκελοι που κατατεθούν έχουν 
ελλείψεις, το σύστημα θα απορρίπτει την αίτηση και θα 
εξετάζουν την επόμενη.
Και, τέλος, νομιμότητα, αφού για να κάνει κάποιος χρήση 
των ευνοϊκών διατάξεων του προγράμματος θα πρέπει 
το ακίνητό του είτε να υφίσταται νόμιμα είτε να έχει νομι-
μοποιηθεί οποιαδήποτε πολεοδομική παράβαση, με απο-
πληρωμένο ολόκληρο το πρόστιμο. Μία άλλη σημαντική 
παράμετρος του προγράμματος έγκειται στο ότι όλες οι 
επεμβάσεις ανακαίνισης - ενεργειακής αναβάθμισης και 
όλες οι επιθεωρήσεις από ενεργειακό επιθεωρητή θα πρέ-
πει να γίνονται σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό Ενεργει-
ακής Απόδοσης Κτιρίων, η εφαρμογή του οποίου άρχισε 
στις 27 Νοεμβρίου 2017.
Η προϋπόθεση 
Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι αν κάποιος είχε εκδώσει 
Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης πριν από τις 26 
Νοεμβρίου 2017 πρέπει να το επανεκδώσει. Η διενέργεια 
ενεργειακής επιθεώρησης από ενεργειακό επιθεωρητή, ο 
οποίος θα εκδίδει το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργει-
ακής Απόδοσης, είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 
ένταξη στο πρόγραμμα. Στη συνέχεια οι παρεμβάσεις θα 
επιλέγονται σύμφωνα με τα ευρήματα / αποτελέσματα 
της επιθεώρησης, με στόχο την επίτευξη της μέγιστης 
εξοικονόμησης ενέργειας και τη μέγιστη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών.
Μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων θα διεξάγεται 

δεύτερη ενεργειακή επιθεώρηση, ώστε να ελέγχεται 
κατά πόσο έχουν επιτευχθεί οι στόχοι που είχαν τεθεί και 
κατά συνέπεια η αντίστοιχη επιχορήγηση. Προκαταβολή 
προβλέπεται μόνο για όσους κάνουν χρήση τραπεζικού 
δανεισμού. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να επιλέγουν 
αν θα ζητήσουν χορήγηση δανείου ή όχι μέσω της ηλε-
κτρονικής αίτησης.
Εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, θα δύνα-
νται να επιλέξουν τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό στον 
οποίο θα απευθυνθούν, χωρίς να χρειάζεται η φυσική 
παρουσία τους, ο οποίος στη συνέχεια θα εξετάζει την 
πιστοληπτική ικανότητά τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι το 
κόστος του ενεργειακού επιθεωρητή θα καλύπτεται από 
το πρόγραμμα, εφόσον βέβαια η αίτηση έχει λάβει την 
απαιτούμενη έγκριση.
Τα έργα των ωφελουμένων θα πρέπει να ολοκληρώνο-
νται μέσα σε εννέα μήνες από την ημερομηνία έκδοσης 
της απόφασης υπαγωγής.
- Οι (κρίσιμες) ημερομηνίες για υποβολή 
Το ενδιαφέρον των πολιτών για να υπαχθούν στο νέο 
πρόγραμμα είναι τεράστιο. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς 
ότι την πρώτη μέρα λειτουργίας της ειδικής ιστοσελίδας 
(exoikonomisi.ypen.gr) έγιναν από ενδιαφερομένους 
1.500.000 προσπάθειες εισόδου από όλη την Ελλάδα, με 
συνέπεια η πλατφόρμα να καταρρεύσει.
Ετσι, το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας αποφάσι-
σε να ενεργοποιήσει τη διαδικασία σε τρεις δόσεις, προκει-
μένου να αποφευχθούν ανάλογα φαινόμενα.
Σήμερα λοιπόν, πάντα εκτός απροόπτου, η πλατφόρμα 
θα ανοίξει μόνο για την ανατολική Μακεδονία - Θράκη, 
την κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο, τη Θεσσαλία και τη 
δυτική Ελλάδα.
Μία εβδομάδα αργότερα, τη Δευτέρα 26 Μαρτίου δηλα-
δή, θα μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις οι ενδιαφερό-
μενοι που κατοικούν σε Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, 
δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, βόρειο Αιγαίο και Κρήτη.
Τη Μεγάλη Δευτέρα 2 Απριλίου θα ανοίξει το σύστημα για 
τους κατοίκους της Αττικής και του νότιου Αιγαίου.
Τα στοιχεία που πρόλαβαν να καταχωριστούν θα παρα-
μείνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε να αξιοποι-
ηθούν κανονικά στη συνέχεια, χωρίς πάντως κάποιος να 
έχει ολοκληρώσει την υπαγωγή στο πρόγραμμα.
Σύμφωνα με δήλωση του αρμόδιου υπουργού Περιβάλ-
λοντος - Ενέργειας Γιώργου Σταθάκη, που έγινε μετά την 
κατάρρευση του συστήματος, συνολικά οι πόροι του προ-
γράμματος επαρκούν για τη χρηματοδότηση μόνο 40.000 
ωφελουμένων.
- Το ποσοστό της επιδότησης υπολογίζεται με βάση εισο-
δηματικά κριτήρια, περιλαμβάνοντας επτά κατηγορίες.

είναι μια ανώνυμη εμπορική και τουριστική εταιρεία πωλήσε-
ων ειδών οικιακής χρήσης, που υπάγεται στη ΦΑΕ Αθηνών 
και οφείλει στο Δημόσιο το συνολικό ποσό των 6.054.030,28 
ευρώ.
3. Γραφείο 1ου ορόφου, εμβαδού 95,41 τ.μ., που βρίσκεται 
στην οδό Κωνσταντινουπόλεως, στον Δήμο Αθηναίων, με τιμή 
πρώτης προσφοράς το ποσό των 96.000 ευρώ. Οφειλέτης εί-
ναι επίσης η ανώνυμη εμπορική και τουριστική εταιρεία πωλή-
σεων ειδών οικιακής χρήσης, που υπάγεται στη ΦΑΕ Αθηνών 
και οφείλει το συνολικό ποσό των 6.054.030,28 ευρώ.
4. Οικόπεδο 800,35 τ.μ. και κτίσματα 480 τ.μ. στη θέση Κιτέζα 
του Δήμου Καλυβιών Αττικής, στο Λαγονήσι. Η τιμή πρώτης 
προσφοράς αντιστοιχεί στο ποσό των 599.000 ευρώ. Ο ιδιο-
κτήτης, φυσικό πρόσωπο, οφείλει στο Δημόσιο το ποσό των 
36.324.919,47 ευρώ.
5. Διαμέρισμα-μεζονέτα, εμβαδού 151 τ.μ., στην Αγία Παρα-
σκευή. Το ακίνητο βρίσκεται στη θέση Βελόνι-λόφος κύημα 
Τσάκος στη νυν περιφέρεια Δήμου Αγίας Παρασκευής. Η τιμή 
πρώτης προσφοράς είναι 187.091 ευρώ. Ο οφειλέτης είναι φυ-
σικό πρόσωπο, σχεδιαστής μόδας.
6. Δώμα τετάρτου ορόφου, εμβαδού 12 τ.μ., που ανήκει στον 
ίδιο οφειλέτη και περιλαμβάνεται στη μεζονέτα των 151 τ.μ. 
στη θέση Βελόνι-λόφος κύημα Τσάκος στη νυν περιφέρεια 
δήμου Αγίας Παρασκευής. Η τιμή πρώτης προσφοράς είναι το 
ποσό των 9.000 ευρώ.
7. Αποθήκη 6 τ.μ. που ανήκει στον ίδιο οφειλέτη και περιλαμ-
βάνεται στην μεζονέτα των 151 τ.μ. στη θέση Βελόνι-λόφος 
κύημα Τσάκος στη νυν περιφέρεια δήμου Αγίας Παρασκευής. 
Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε στα 2.100 ευρώ.
β) Στις 16 Μαΐου θα διενεργηθούν ηλεκτρονικοί πλειστηρια-
σμοί για τα εξής ακίνητα: 
8.  Κατάστημα 185,44 τ.μ. και αποθήκη 216,44 τ.μ. που βρί-
σκεται στον Πειραιά, στην οδό Ομηρίδου Σκυλίτση. Η τιμή 
πρώτης προσφοράς είναι το ποσό των 121.000 ευρώ. Οι 
οφειλέτες είναι επιχειρηματίες, υπάγονται στο Κέντρο Ελέγχου 
Μεγάλων Επιχειρήσεων (ΚΕΜΕΕΠ) και οφείλουν στο Δημόσιο 
ποσό συνολικού ύψους 15.400.607,26 ευρώ.
9. Βιομηχανικό κτήριο σε αγροτεμάχιο που βρίσκεται στον 
Αυλώνα, εφαπτόμενο με την εθνική οδό. Το αγροτεμάχιο έχει 
έκταση 24.753,28 τ.μ. και το βιομηχανικό κτήριο 5.094,60 τ.μ. 
Η τιμή πρώτης προσφοράς ορίστηκε στο ποσό των 982.000 
ευρώ. Οφειλέτης είναι η ανώνυμη εταιρεία που υπάγεται στο 
ΚΕΜΕΕΠ. Το ποσό της ληξιπρόθεσμης και αρρύθμιστης οφει-
λής της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των 7.590.880,61 ευρώ.
•  Η νομοθεσία 
Σύμφωνα με τα όσα προβλέπουν ο ν. 4512/2018 και η σχετική 
εφαρμοστική εγκύκλιος που εξέδωσε την 1η Φεβρουαρίου 
η ΑΑΔΕ, η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης, τα Ελεγκτικά 
Κέντρα και οι ΔΟΥ, δηλαδή οι υπηρεσίες που είναι αρμόδιες 
για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, 
έχουν ακόμη και τώρα τη δυνατότητα να διενεργούν ηλεκτρο-
νικούς πλειστηριασμούς επί κατασχεμένων ακινήτων οφειλε-

τών του Δημοσίου. Μπορούν, δηλαδή, από τώρα αν θέλουν 
να ξεκινήσουν τους e-πλειστηριασμούς και να μην περιμένουν 
μέχρι την 1η Μαΐου 2018, η οποία τέθηκε στον νόμο ως ημε-
ρομηνία έναρξης της υποχρεωτικής διεξαγωγής ηλεκτρονικών 
πλειστηριασμών. Επιπλέον, οι υπηρεσίες αυτές υποχρεούνται 
από τώρα να ορίζουν τις εμπορικές αξίες των κατασχεμένων 
ακινήτων και όχι τις αντικειμενικές αξίες τους, ως τιμές πρώτης 
προσφοράς, τόσο κατά τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 
(που επιτρέπονται από τώρα) όσο και κατά τους φυσικούς 
πλειστηριασμούς (που επιτρέπονται μέχρι 30/4/2018) για λη-
ξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο.
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Σκοτάδι ήταν ακόμη στα τουρκικά παράλια όταν οι 22 
πρόσφυγες επιβιβάστηκαν στη μηχανοκίνητη ανοιχτή 
βάρκα, κάθισαν προσεκτικά, πήραν τα παιδιά τους 
αγκαλιά και με την ελπίδα και εκείνο το όνειρο για μια 
καλύτερη ζωή ξεκίνησαν το ταξίδι τους για την Ελλά-
δα. Στο Αγαθονήσι, το μικρό νησάκι κοντά στη Σάμο, 

Δύνανται να συμμετάσχουν αποκλειστικά και μόνο φυσι-
κά πρόσωπα, που έχουν δικαίωμα κυριότητας ή επικαρπί-
ας σε κατοικία, με ατομικό (για άγαμο) ή οικογενειακό (για 
έγγαμο) εισόδημα που δεν ξεπερνά τα 40.000 ή τα 50.000 
ευρώ αντίστοιχα. Αν δεν ξεπερνά αυτό το πλαφόν, τότε το 
ποσοστό της επιδότησής του θα εξαρτάται από την εισο-
δηματική κατηγορία στην οποία εντάσσεται και το οποίο 
είναι 60% για ατομικό εισόδημα έως 10.000 ευρώ και 
40% για ατομικό εισόδημα από 15.000 έως 20.000 ευρώ. 
Το ποσοστό αυτό αυξάνεται κατά 5% για κάθε προστα-
τευόμενο μέλος, χωρίς ωστόσο να μπορεί να ξεπεράσει το 
70%. Το ανώτατο ποσό επιδότησης που μπορούν να λά-
βουν οι δικαιούχοι για μία παρέμβαση συνολικού ύψους 
25.000 ευρώ είναι 17.500 ευρώ.
- Το ύψος των δανείων 
Το ανώτατο ύψος των δανείων καθορίζεται σε 25.000 
ευρώ (δηλαδή 250 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο κατ’ 
ανώτερο), ενώ η διάρκεια αποπληρωμής κυμαίνεται από 
τέσσερα έως έξι χρόνια. Ο τελικός ωφελούμενος μπορεί 
να ζητήσει προκαταβολή σε ποσοστό 70% του αρχικού 
επιλέξιμου προϋπολογισμού παρεμβάσεων. Οι δόσεις του 
δανείου θα είναι μηνιαίες τοκοχρεωλυτικές και το επιτόκιο 
σταθερό.
- Για ποιες εργασίες καλύπτονται οι δαπάνες
 ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II» καλύπτει δαπάνες για: α) αντικατά-
σταση κουφωμάτων, εξαιρούμενων των «ανοιγμάτων» 
προς εσωτερικούς χώρους του κτιρίου, θερμαινόμενους ή 
μη (π,χ. πόρτα διαμερίσματος), β) τοποθέτηση συστημά-
των σκίασης, όπως παντζούρια και ρολά, γ) εγκατάσταση 
θερμομόνωσης εντός του κηρίου, χωρίς να καλύπτονται 
οι δαπάνες για δεξαμενή πετρελαίου και τερματικές μο-
νάδες απόδοσης θερμότητας (σώματα, καλοριφέρ, εν-
δοδαπέδιο σύστημα κ.λπ.). Για να καλυφθούν οι εν λόγω 
δαπάνες, όπως λέβητας που έχει υποστεί ανεπανόρθωτες 
φθορές, πρέπει να πιστοποιήσει ο ενεργειακός επιθεωρη-
τής ότι πληρούνται τα κριτήρια ως προς την ανάλυση και 
την εκπομπή καυσαερίων, δ) αναβάθμιση του συστήμα-
τος παροχής ζεστού νερού (π.χ. ηλιακός θερμοσίφωνας).

θα τους έβγαζαν οι δουλέμποροι. Και η διαδρομή δεν 
ήταν από τις δυσκολότερες, καθώς οι άνεμοι δεν είχαν 
ξεκινήσει ακόμα να πνέουν δυνατά την ώρα εκείνη. Και 
έτσι η μάνα θήλαζε το νεογέννητο, τα αγόρια και τα κο-
ρίτσια περίμεναν πώς και πώς να φτάσουν στο νησί και 
οι μεγαλύτεροι πίστεψαν ότι ίσως αυτό το φως που είχε 
αρχίσει να χαράζει ήταν η ελπίδα για μια άλλη ζωή. 
Ομως η βάρκα, η τύχη, οι διακινητές, η ζωή είχαν άλλα 
σχέδια. Και έτσι, ένα ναυτικό μίλι πριν αντικρίσουν τον 
παράδεισο του Αιγαίου, όπως πολλοί λένε το Αγαθο-
νήσι, η μηχανή της βάρκας σταμάτησε. Οι πρόσφυγες 
πανικοβλήθηκαν, τα παιδιά τρόμαξαν, το μωρό έκλαι-
γε, η λεχώνα μάνα ούρλιαζε, σηκώθηκαν όλοι όρθιοι 
και σε ελάχιστα λεπτά, δευτερόλεπτα ίσως, η βάρκα 
μπάταρε και όλοι βρέθηκαν στο νερό.
Εφιάλτης που δεν περιγράφεται με λόγια.
Μόνο τρεις κατάφεραν να κολυμπήσουν και να βγουν 
στις ακτές του νησιού. Δυο γυναίκες και ένας άνδρας. 
Οι πληροφορίες λένε ότι η μια από τις δυο γυναίκες 
ήταν η λεχώνα που θήλαζε το μωρό της, το οποίο 
όμως της το βούτηξαν τα κύματα. Η μαρτυρία του 
δύτη Γιάννη Κανέλλη που έπεσε στο νερό για να σώσει 
τους ανθρώπους ίσως είναι και τα μοναδικά λόγια που 
απεικονίζουν το μέγεθος του δράματος που εκτυλί-
χθηκε για ακόμα μια φορά στο Αιγαίο. «Εβλεπα παιδιά 
διάσπαρτα στη θάλασσα και πήγαινα να τα πιάσω να 
τα βάλω στο σκάφος του Λιμενικού και ήταν πνιγμέ-
να. Και έκλαιγα και τρελαινόμουνα. Τι να κάνω τώρα; 
Ημουν στον βυθό και έκλαιγα. Ενα δεκάχρονο αγόρι 
στη θάλασσα πνιγμένο, λες και κοιμόταν. Δεν μπορώ. 
Τα θυμάμαι και τρελαίνομαι...».
Επτά παιδιά (4 αγόρια, 2 κορίτσια και ένα βρέφος κο-
ρίτσι), 7 άνδρες και 2 γυναίκες είναι τα μέχρι στιγμής 
θύματα της ανείπωτης αυτής τραγωδίας.
Αγνοούνται ωστόσο άλλα τρία άτομα, καθώς οι. δι-
ασωθέντες δήλωσαν ότι στη βάρκα είχαν μπει 22. Η 
ευρεία επιχείρηση έρευνας και διάσωσης που ξεκίνησε 
από την πρώτη στιγμή που έγινε γνωστό το ναυάγιο, 
υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονι-
σμού, Ερευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος, 
με τη συμμετοχή Πλοίου Ανοικτής Θαλάσσης (ΠΑΘ), 
τριών περιπολικών σκαφών, ναυαγοσωστικού σκά-
φους, κανονιοφόρου του Πολεμικού Ναυτικού, σκά-
φους της δύναμης FRONTEX, αλιευτικών σκαφών και 
παραπλεόντων πλοίων, αεροσκάφους του Λιμενικού 
και ελικοπτέρων της Πολεμικής Αεροπορίας και του 
Πολεμικού Ναυτικού και ομάδας της Μονάδας Υπο-
βρυχίων Αποστολών (ΜΥΑ) του Λιμενικού, ήταν σε 
εξέλιξη μέχρι τα ξημερώματα της Κυριακής. Ωστόσο 
χθες οι καιρικές συνθήκες άλλαξαν στην περιοχή, οι 
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άνεμοι δυνάμωσαν (8 Μποφόρ) και οι έρευνες συνε-
χίστηκαν με δυσκολία μόνο από το ΠΑΘ και την κανο-
νιοφόρο για τον εντοπισμό των τριών αγνοουμένων.
Οι 16 νεκροί μεταφέρθηκαν με περιπολικό σκάφος του 
Λιμενικού στο Νοσοκομείο της Σάμου. Ο υπουργός 
Ναυτιλίας Παναγιώτης Κουρουμπλής με τον υφυπουρ-
γό Νεκτάριο Σαντορινιό έχουν συνεχή ενημέρωση από 
τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχο Στα-
μάτη Ράπτη, ενώ ο Ν. Σαντορινιάς βρίσκεται και επι-
κοινωνία και με τον δήμαρχο του Αγαθονησίου.
Ανακοίνωση εξέδωσε η Υπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ 
για τους πρόσφυγες, στην οποία μεταξύ άλλων επι-
σημαίνει ότι «το τραγικό ναυάγιο είναι το πρώτο που 
συμβαίνει στο Αιγαίο μέσα στο 2018, αλλά τα δύο 
τελευταία χρόνια έχουν χάσει τη ζωή τους ή αγνοού-
νται στα νερά του Αιγαίου σχεδόν 500 πρόσφυγες και 
μετανάστες». Παράλληλα, όπως υπογραμμίζει, σχεδόν 
4.000 άνθρωποι, κυρίως γυναίκες και παιδιά, από τη 
Συρία, το Ιράκ και το Αφγανιστάν, έχουν φτάσει μέσω 
θαλάσσης στην Ελλάδα μέχρι στιγμής φέτος.
Η δήλωση Δ. Βίτσα 
Την οδύνη του εξέφρασε ο υπουργός Μεταναστευτικής 
Πολιτικής Δημήτρης Βίτσας, λέγοντας ότι «η νέα τρα-
γωδία στο Αγαθονήσι υπογραμμίζει με τον χειρότερο 
και πιο θλιβερό τρόπο πως η ανθρώπινη ζωή δεν μπο-
ρεί να συναρτάται ούτε από συμφέροντα διακινητών, 
ούτε από «πολιτικές» κρατών, ούτε να είναι έρμαιο της 
απελπισίας ανθρώπων. Δεν μπορούμε ούτε πρέπει να 
συνηθίσουμε και να ανεχτούμε να χάνονται άνθρωποι, 
να χάνονται παιδιά στα νερά του Αιγαίου. Αυτή τη 
στιγμή επικεντρωνόμαστε με όλα τα μέσα στην έρευνα 
και διάσωση. Ομως είναι σαφές ότι η λύση βρίσκεται 
στα μέτρα προστασίας των ανθρώπων, στις ασφαλείς 
διαδικασίες και οδούς για τους πρόσφυγες και μετανά-
στες, στο αμείλικτο χτύπημα των κυκλωμάτων διακί-
νησης ανθρώπων και εμπορίας της ζωής».


