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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Νέα επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γιώργο Σταθάκη απέστειλε σήμερα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώρ-
γος Στασινός σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εκ 
νέου το πληροφοριακό σύστημα του προγράμματος «εξοι-
κονομώ κατ’ οίκον ΙΙ». Στην επιστολή του Πρόεδρος του ΤΕΕ, 
αφού εκφράζει τον προβληματισμό και τη διαμαρτυρία των 
μηχανικών για τα προβλήματα που εκ νέου αντιμετωπίζουν με 
την υποβολή προτάσεων στο νέο πρόγραμμα, παρά τις διαβε-
βαιώσεις του Υπουργείου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ εκφράζει κρί-
σιμα ερωτήματα που απασχολούν σήμερα τον τεχνικό κόσμο. 
Προκειμένου να επιλυθούν τα προβλήματα που δημιουργού-
νται και να αποφευχθεί το αίσθημα αδικίας που δημιουργείται 
σε όσους αδυνατούν να υποβάλλουν αίτηση, ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ προτείνει στον Υπουργό ΠΕΝ εκ νέου αναβολή του προ-
γράμματος, με παράλληλο άνοιγμα της πλατφόρμας σε δοκι-
μαστική λειτουργία, μέχρι την οριστική επίλυση των τεχνικών 
προβλημάτων, ενώ παράλληλα επαναφέρει τις 11 προτάσεις 
του για την καλύτερη εφαρμογή του προγράμματος που έκανε 
την περασμένη εβδομάδα, προ της απόφασης του Υπουργού 

ΠΕΝ για «πάγωμα» της διαδικασίας.
Σχετικά με το θέμα, ο Γιώργος Στασινός δήλωσε: «Τα προβλή-
ματα με το πληροφοριακό σύστημα του νέου «εξοικονομώ 
κατ΄οίκον ΙΙ» συνεχίζονται και σήμερα. Ζητώ από τον Υπουργό 
ΠΕΝ, όπως την προηγούμενη εβδομάδα αποδέχθηκε την πρό-
ταση μας για αναβολή, μόλις αντιλήφθηκε ότι δεν μπορούσε να 
γίνει κάτι άλλο με την υπάρχουσα κατάσταση, να εξετάσει και 
σήμερα τις προτάσεις που του κάνουμε: εκ νέου αναβολή και 
δοκιμαστική περίοδος. Είναι η μόνη λύση που θα αποκαταστή-
σει το αίσθημα αδικίας που ήδη υπάρχει και τον εκνευρισμό που 
επικρατεί. Παράλληλα καλώ το Υπουργείο να υιοθετήσει και τις 
άλλες προτάσεις μας και δηλώνω ότι είμαστε στη διάθεση του 
Υπουργείου να συνδράμουμε για ο,τιδήποτε χρειάζεται προκει-
μένου να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και να προχωρήσει η ου-
σιαστική εφαρμογή του προγράμματος εξοικονομώ κατ΄οίκον 
ΙΙ με όρους διαφάνειας, αποτελεσματικότητας και αισθήματος 
δικαίου, για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της χώ-
ρας». Το κείμενο της επιστολής του Προέδρου του ΤΕΕ προς τον 
Υπουργός ΠΕΝ  στη σελ 3 .

Ανακοινώσεις Περιφερειακών Τμημάτων του ΤΕΕ και 
άλλων φορέων και ενώσεων των μηχανικών, όπως 
επίσης πλήθος δημοσιευμάτων στα ηλεκτρονικά μέσα 
ενημέρωσης αποτυπώνουν εντονόταετες αντιδράσεις 
για τη νέα αποτυχία υποδοχής αιτήσεων στην ηλεκτρο-
νική πλατφόρμα του νέου προγράμματος «εξοικονόμη-
ση κατ οίκον ΙΙ».  Με χαρακτηριστικό τίτλο «Συνεχίζεται 
το αλαλούμ με τις αιτήσεις για το Εξοικονομώ Κατ’Οίκον 
το newmoney.gr σημειώνει ότι «με την υπομονή και τα 
νεύρα των ενδιαφερόμενων προς ένταξη στο νέο Εξοι-
κονομώ Κατ’ Οίκον συνεχίζει να παίζει η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα που κανονικά θα άνοιγε από το πρωί της 
Δευτέρας στις 8:00, για κάποιες περιφέρειες της χώρας. 
Ετσι, έπειτα από τρεις αναβολές, την αλλαγή του τρόπου 
υποβολής των αιτήσεων και παρά τις διαβεβαιώσεις 
ότι όλα τα τεχνικά προβλήματα έχουν επιλυθεί, όσοι 
προσπαθούν από το πρωί να μπουν στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα «exoikonomisi.ypen.gr», για το πρόγραμμα 
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» πέφτουν επάνω σε... τοί-
χο, καθώς η πλατφόρμα ανοιγοκλείνει!» Παράλληλα σε 
ανακοίνωση του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας σημειώνεται 
ότι: «Το έσχατο όριο της γελοιότητας, του εμπαιγμού 

και του διασυρμού των συναδέλφων Μηχανικών και 
των υποψηφίων ωφελούμενων έχει πια ξεπεραστεί 
μετά και τη σημερινή παρωδία», ζητώντας να ληφθούν  
επιτέλους υπόψη οι αλλαγές, που του έχουν προταθεί 
από το σύνολο του τεχνικού κόσμου της χώρας.  Ο 
Πρόεδρος της ΔΕ ΤΕΕ – Π.Τ. Κ.Δ. Θεσσαλίας Νικόλαος 
Παπαγεωργίου σε ανακοίνωση σημειώνει ότι: «Σήμερα, 
19.03.2018 πλήθος Μηχανικών ταλαιπωρείται, καθώς 
για μια άλλη φορά η πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων 
δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τα αιτήματα καταχώρησης 
αιτήσεων» Ο ίδιος κατήγγειλε «εμπαιγμό και η απαξίω-
ση των Μηχανικών αλλά και όλων των ενδιαφερόμενων 
πολιτών» και ζήτησε «παραίτηση του κ. Σταθάκη από 
την θέση του Υπουργού». 
-ΥΠΕΝ:  Απολύτως ομαλά, σύμφωνα με το υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χθεσινή 
πρώτη ημέρα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα 
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
καθώς επίσης ότι η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα 
συνεχιστεί κανονικά το πρωί της Τρίτης. 
Αναλυτικά στις σελ 3 και 4.

ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 
- ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΥΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 
ΣΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»

ΤΕΥΧΟΣ 1486 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 και 3
Νέα παρέμβαση Στασινού προς Σταθάκη για το νέο «εξοικονο-
μώ» - Αναβολή και δοκιμαστική περίοδος για το πληροφοριακό 
σύστημα η κατάλληλη λύση, σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ
 Σελ 1 και 4
Θύελλα αντιδράσεων για την προβληματική υποδοχή αιτήσε-
ων στο «εξοικονόμηση κατ οίκον ΙΙ»
Σελ 3 
Τι λέει το ΥΠΕΝ για την πρώτη μέρα αιτήσεων για το «Εξοικονό-
μηση κατ’ οίκον ΙΙ»
Σελ 5
ΥΠΕΝ: Διευκρινήσεις για τη χρήση του Πληροφοριακού Συστή-
ματος του νέου ‘Εξοικονομώ’
Σελ 6 και 7  
Το Δημόσιο έχει... χάσει 72.000 ακίνητα - Περιουσία «αγνώστου 
διευθύνσεως»
Σελ 7
ΟΟΣΑ: Πρόοδος στις μεταρρυθμίσεις για την κοινωνική προ-
στασία, την αγορά ενέργειας, τη φορολογική συμμόρφωση, το 
πτωχευτικό σύστημα και τη δημόσια διοίκηση
Σελ 8 
Μελέτη του ΙΟΒΕ για το νέο αναπτυξιακό πρότυπο της Ελλάδας
Σελ 9  
Το αργότερο στις αρχές της επόμενης εβδομάδας ολοκληρώνε-
ται η μεταβίβαση του 67% του Οργανισμού Λιμένος (ΟΛΘ)
Σελ 10 
Προτάσεις για την αναμόρφωση του περιφερειακού πλαισίου 
χωροταξικού σχεδιασμού παρουσιάστηκαν στο περιφερειακό 
συμβούλιο Κεντρικής Μακεδονίας
Σελ 11 
ΨΗΠΤΕ: Παρουσίαση του ελληνικού διαστημικού οργανισμού
Σελ 12 και 13
Εγκαίνια του  έργου της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπει-
ρωτικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Σελ 14 
Γ. Στουρνάρας: Απαιτούνται επενδύσεις 50 δισ. ευρώ για ν΄ανα-
κάμψει η οικονομία
Σελ 15 
Διπλασιάστηκε ο αριθμός των Ρώσων τουριστών που επιθυ-
μούν να επισκεφθούν την Ελλάδα, δήλωσε η Ελληνίδα υπουρ-
γός Τουρισμού 
Σελ 16 
Νέα ακριβέστερη πρόβλεψη της ESA ότι ο κινεζικός διαστημικός 
σταθμός Τιανγκόνγκ-1 θα πέσει στη Γη μεταξύ 30 Μαρτίου και 
6 Απριλίου 
Σελ 18
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής 
καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 19,20,21
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

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

ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ

•  Eκδήλωση με τίτλο: «Πέρα από τα όρια του Μηχανι-
κού», σχετικά με τις πολλαπλές δυνατότητες και πορείες 
που προσφέρει το πτυχίο του μηχανικού, διοργανώνεται 
σήμερα στην πόλη της Θεσσαλονίκης (ΚΕΔΕΑ ΑΠΘ, Αμφι-
θέατρο 1), στις 6 το απόγευμα.

Το 1ο Συνέδριο Ηλεκτροκίνησης (1st EcoMobility 
Conference), διοργανώνεται στις 22 Μαρτίου 2018, στην 
Αίγλη Ζαππείου, από την Ελληνική Δεξαμενή Σκέψης για 
την Ενεργειακή Οικονομία (HAEE.gr) – επίσημη θυγατρι-
κή της Διεθνούς Ένωσης για την Ενεργειακή Οικονομία 
(ΙΑΕΕ.org) και το insider.gr .  
Στην επιστημονική εκδήλωση θα αναπτυχθούν τα θέματα 
της εναλλακτικής μετακίνησης, του θεσμικού πλαισίου 
για το φυσικό αέριο και την ηλεκτροκίνηση, των υποδο-
μών, των επιχειρηματικών και επενδυτικών ευκαιριών, 
των χρηματοδοτικών εργαλείων και της συμβολή των 
εναλλακτικών καυσίμων στην ανταγωνιστικότητα των 
επιχειρήσεων.

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

5Ο ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ: 
ΟΙ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΤΟΥ ΣΗΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΥΡΙΟ 

Η Ελληνική Αεροπορική Ένωση διοργανώνει διήμερο επι-
στημονικό συνέδριο με θέμα: “5ο Αεροπορικό Συνέδριο: Οι 
Αερομεταφορές του Σήμερα και του Αύριο’’ στις 14 και 15 
Μαΐου 2018, στο Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος 
Βενιζέλος» (Κτίριο 17 Διοίκησης). Το συνέδριο απευθύνεται 
σε όλους όσοι ενδιαφέρονται ή και δραστηριοποιούνται 
στον ευρύτερο χώρο των αεροπορικών μεταφορών. 
Θεματικές ενότητες: 
• Αεροπορικές Εταιρίες, Πολιτική & Στρατηγικές Ανάπτυξης 
(Εταιρίες Χαμηλού Κόστους, Εταιρικές Συνεργασίες, Συνέρ-
γειες, Connectivity κ.α.). 
• Αεροπορικό Δίκαιο (Επιπτώσεις Brexit, Αλλαγές νομοθεσί-
ας EASA για υπερελαφρά και Drones, κ.α.) 
• Αερολιμένες-Υποδομές-Εξυπηρέτηση Αεροσκαφών και 
Επιβατών (Λειτουργία, εκμετάλλευση και μη αεροπορικές 
δραστηριότητες, επενδύσεις ,κατασκευή, συντήρηση και 
εξοπλισμός, Ιδιωτικοποίηση, PPP’s, κομβικοί και περιφερει-
ακοί α/λ, κ.α.) 
• Έλεγχος Εναέριας Κυκλοφορίας (Ενιαίος Ευρωπαϊκός Ου-
ρανός, BLUE MED, Remote tower operations, FANS, Ιδιω-
τικοποίηση ATC, κ.α.) 
• Ασφάλεια Πτήσεων, Εγκαταστάσεων και Επιχειρησιακής 

Λειτουργίας (πτητική ασφάλεια, ατυχήματα, ασφάλεια 
προσωπικού, επιβατών και εγκαταστάσεων, εξυπηρέτηση 
αεροσκαφών, διαχείριση αποσκευών, Βιομετρία, Νομοθε-
σία, EU OPS, κ.α.) 
• Περιβάλλον και Νέες Τεχνολογίες (πρόγραμμα ETS, βιο-
καύσιμα, κινητήρες νέας γενιάς, τεχνολογικές εξελίξεις α/
φων, διαχείριση περιβαλλοντικού αποτυπώματος αερο-
δρομίων, ιπτάμενα αυτοκίνητα, Drones, κ.α.) 
• Γενική Αεροπορία (Αεροπορικός τουρισμός, ελικόπτερα, 
υδροπλάνα, υδατοδρόμια, κ.α.) 
• Εμπορευματικές Αερομεταφορές και Logistics( Υποδομές, 
Ασφάλεια, Κανονισμοί και Νομοθεσία, αποτελεσματική δια-
χείριση και λειτουργία, κ.α.) 
• Αεροπορική Ιατρική (Αεροδιακομιδές, εκτίμηση πτητικής 
ικανότητας πληρωμάτων, φόβος πτήσης, μετατραυματικό 
στρες λόγω συμβάντος ή ατυχήματος, κ.α.) 
Η επίσημη γλώσσα του συνεδρίου είναι η ελληνική, γίνονται 
όμως δεκτές εισηγήσεις και στην αγγλική γλώσσα. 
Οι ενδιαφερόμενοι που θα παρουσιάσουν εισήγηση κα-
λούνται να υποβάλουν τίτλο και περίληψη 200 λέξεων το 
αργότερο μέχρι τη Τετάρτη 4 Απριλίου 2018, στις ηλεκτρο-
νικές διευθύνσεις: istavlas@gmail.com (υπ’ όψη κ. Ιωάννη 
Σταυλά), karpedime@hotmail.com (υπ’ όψη κ. Δημήτρη 
Καρπούζα), και στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμμα-
τείας του Συνεδρίου (Hasevents2018@gmail.com).  Το κό-
στος του διήμερου συνεδρίου ανέρχεται στα 50 ευρώ για το 
κοινό και δωρεάν για τα ταμειακώς ενημερωμένα μέλη της 
Ελληνικής Αεροπορικής Ένωσης για τα έτη 2017 και 2018. 
Πληροφορίες: www.aviationsociety.gr

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

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

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας

21 Μαρτίου 2018
Ημερίδα Ευρωπαϊκής Χάρτας Οδικής 
Ασφάλειας 
ΑΘΗΝΑ

Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας

29 - 31 Μαρτίου 2018
Συνέδριο Σκυροδέματος
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό  Τμήμα  Σκυροδέματος  
ΤΕΕ,  από κοινού  με  το  ΕΜΠ και σε 
συνεργασία με το ΕΤΕΚ
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Το κείμενο της επιστολής του Προέδρου του ΤΕΕ προς τον 
Υπουργός ΠΕΝ έχει ως εξής:
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, Σε συνέχεια της από 12/03/2018 
επιστολής για την έναρξη του νέου προγράμματος «εξοικο-
νομώ κατ’ οίκον ΙΙ» και τα προβλήματα του πληροφοριακού 
συστήματος, την οποία ακολούθησε η ανακοίνωσή σας για 
αναβολή και επανέναρξη υποβολής προτάσεων σήμερα ανά 
περιφέρεια, θα ήθελα να σας μεταφέρω τον έντονο προβλη-
ματισμό των συναδέλφων μηχανικών ανά την Ελλάδα, ιδίως 
στις περιφέρειες που ήταν προγραμματισμένο να ανοίξει το 

σύστημα σήμερα, καθώς τα προβλήματα επαναλαμβάνονται.
 Τα ερωτήματα, λόγω των προβλημάτων, είναι πολλά και 
έντονα:
-    Πως είναι δυνατόν να πέφτει ξανά και διαρκώς το σύστημα, 
όταν το Υπουργείο είχε διαβεβαιώσει ότι η αναβολή δίνεται 
για αυτόν ακριβώς το λόγο;
-     Πως είναι δυνατόν το Υπουργείο να ανακοίνωσε την προη-
γούμενη εβδομάδα ότι δεν προχώρησε καμία αίτηση ένταξης, 
ενώ σημερινά δημοσιεύματα εφημερίδων επικαλούνται στοι-
χεία από το πληροφοριακό σύστημα και «ανακοινώνουν» 
εντάξεις εκατοντάδων περιπτώσεων – και μάλιστα με ανάλυ-
ση ανά περιφέρεια;
-   Δημιουργείται ή όχι ουσιώδες θέμα με την προτεραιότητα 
των αιτήσεων όσων «πρόλαβαν» να μπουν την προηγούμε-
νη εβδομάδα, αν ισχύουν τα δημοσιεύματα;
-     Γενικότερα, πως είναι δυνατόν σε ένα πρόγραμμα με σειρά 
χρονικής προτεραιότητας κάποιοι να ευνοούνται και κάποιοι 
να αποκλείονται από την πρόσβαση, για λόγους δυσλειτουρ-
γίας του εργαλείου που χρησιμοποιείται;
Κύριε Υπουργέ, Την προηγούμενη εβδομάδα ορθώς αναβά-
λατε την έναρξη και δώσατε, με τροποποίηση της σχετικής 

ΥΑ, τη δυνατότητα διαφορετικής έναρξης ανά περιφέρεια, 
όπως σας προτείναμε με την προηγούμενη σχετική επιστολή 
μου. Προκειμένου να αρθούν άμεσα τα προβλήματα που εκ 
νέου δημιουργούνται και να διαλυθούν οι υποψίες αδικίας 
που ήδη υπάρχουν σε όσους δεν μπορούν να χρησιμοποιή-
σουν (ξανά) σήμερα το πληροφοριακό σύστημα, σας ζητώ 
εκ νέου να υπάρξει αναβολή έναρξης του προγράμματος και 
να προβλέψετε περίοδο δοκιμαστικής χρήσης του Πληροφο-
ριακού Συστήματος σε πραγματικές συνθήκες, ώστε αφενός 
να επιλυθούν όλες οι αδυναμίες και αστοχίες και αφετέρου να 
εξοικειωθούν όλοι με τη νέα πλατφόρμα. Η περίοδος δοκιμα-
στικής λειτουργίας μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την επίλυση 
όλων των τεχνικών προβλημάτων και δηλώνουμε την πρό-
θεσή μας να σας βοηθήσουμε σε αυτό, αν το χρειάζεστε και 
το επιθυμείτε.
Παράλληλα, σας ζητώ να εξετάσετε και να υιοθετήσετε και τις 
άλλες προτάσεις που σας αποστείλαμε στις 12/03/2018 προ-
κειμένου να προχωρήσει με ορθότερο τρόπο και πιο αποτε-
λεσματικά το νέο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ». Με 
εκτίμηση, Γιώργος Ν. Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ 

Απολύτως ομαλά, σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, ολοκληρώθηκε η χθεσινή πρώτη ημέρα υπο-
βολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 
ΙΙ». Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταδίδει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία του 
ΥΠΕΝ, περίπου 14.500 ενδιαφερόμενοι έχουν ξεκινήσει να 
καταχωρίζουν στοιχεία, 6.500 βρίσκονται στο τελικό στάδιο 
και ήδη περί τις 500 αιτήσεις έχουν ολοκληρωθεί και πρω-
τοκολληθεί. Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα συνεχιστεί 
κανονικά το πρωί της Τρίτης. Αναφέρεται επίσης ότι οι όποιες 
καθυστερήσεις ανέκυψαν στη λειτουργία της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας, σύντομα αντιμετωπίστηκαν. Υπενθυμίζεται ότι 
σύμφωνα με το πρόγραμμα που αποφασίστηκε, από χθες 
υποβάλλονται αιτήσεις στις περιφέρειες Ανατολικής Μακε-
δονίας - Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας 
και Δυτικής Ελλάδας. Την ερχόμενη Δευτέρα 26 Μαρτίου θα 
ενεργοποιηθεί το σύστημα για υποβολή αιτήσεων σε Πελο-
πόννησο, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Βόρειο 
Αιγαίο και Κρήτη, ενώ τη Δευτέρα 2 Απριλίου στην Αττική και 
το Νότιο Αιγαίο.

Το ΥΠΕΝ διευκρινίζει ακόμη ότι την προηγούμενη εβδομάδα 
ουδείς κατάφερε να προχωρήσει πέραν του δεύτερου βήμα-
τος της ηλεκτρονικής πλατφόρμας και άρα ουδείς ολοκλή-
ρωσε τη διαδικασία, ώστε να λάβει αριθμό πρωτοκόλλου. Οι 
πρώτοι αριθμοί χορηγήθηκαν σήμερα και αφορούν αποκλει-
στικά τις περιφέρειες για τις οποίες έχει ενεργοποιηθεί η δυνα-
τότητα υποβολής αίτησης. Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, 
καταλήγει το υπουργείο, η ροή των αιτούντων τις επόμενες 
ημέρες αναμένεται να κινηθεί σε φυσιολογικά πλαίσια και η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα να συνεχίσει να λειτουργεί ομαλά. 
-Ο ΓΓ Ενέργειας Μιχάλης Βερροιόπουλος, το πρωί της Δευ-
τέρας είπε στον ραδιοφωνικό σταθμό του Αθηναϊκού-Μακε-
δονικού Πρακτορείου Ειδήσεων «Πρακτορείο 104,9 FM» ότι 
δεκάδες χιλιάδες ενδιαφερόμενοι «επισκέφθηκαν», από νωρίς 
το πρωί, την ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης για 
επιδότηση από το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον ΙΙ». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ πρόκειται για ενδιαφερόμενους 
από τις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, Κε-
ντρικής Μακεδονίας, Ηπείρου, Θεσσαλίας και Δυτικής Ελλά-

δας, για τις οποίες άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα 
(σ.σ. με απόφαση που έλαβε το υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, η χώρα «μοιράστηκε» σε τρεις γεωγραφικές ενότη-
τες, για κάθε μία εκ των οποίων θα γίνεται χωριστά η έναρξη 
της υποβολής αιτήσεων). Η διαδικασία διεξάγεται ομαλά, από 
νωρίς το πρωί, και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα «είχαν δημι-
ουργήσει ταυτότητες στο σύστημα πάνω από 5.000 χρήστες, 
δηλαδή πολίτες που ζητούν να ενταχθούν στο ‘Εξοικονομώ 
κατ’ Οίκον’ και, ήδη, είχαν ολοκληρώσει τη διαδικασία, δη-
λαδή είχαν πάρει πρωτόκολλο προτεραιότητας πάνω από 
500 άτομα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Βερροιόπουλος. 
Το πρόγραμμα παρέχει επιδοτήσεις έως 70%, ανάλογα με το 
εισόδημα και την οικογενειακή κατάσταση και- όπως είπε ο 
κ. Βερροιόπουλος- το ποσό επαρκεί για 40.000 δικαιούχους. 
Υπογράμμισε δε, ότι, δέσμευση της κυβέρνησης και των 
υπουργείων Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Οικονομίας είναι 
ότι εφόσον υπάρξει μεγαλύτερη ζήτηση θα βρεθούν κονδύλια 
προκειμένου αυτή να καλυφθεί κατά το μέγιστο δυνατό.

Την εγκύκλιο εφαρμογής του άρθρου 20 του Ν. 4387/16 για 
την απασχόληση συνταξιούχων, λόγω γήρατος, υπέγραψε ο 
υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης, Αναστάσιος Πετρόπου-
λος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι 
δεν θα επέρχεται καμία περικοπή στη σύνταξη για τη συντρι-

πτική πλειονότητα των συνταξιούχων που ασκούν αγροτική 
δραστηριότητα. Παράλληλα, περιλαμβάνει δικαιότερες ρυθ-
μίσεις για τους απασχολούμενους συνταξιούχους σε σχέση 
με το προγενέστερο καθεστώς, (πριν από την ψήφιση του Ν. 
4387/16), όπως την περικοπή ή την αναστολή της σύνταξης 

μόνο για το διάστημα το οποίο αντιστοιχεί στις ημέρες απα-
σχόλησης και όχι για ολόκληρο το μήνα, εφόσον η διάρκειά 
της είναι μικρότερη των 25 ημερών.

ΝΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΑΣΙΝΟΥ ΠΡΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» - ΑΝΑΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΚΑΤΑΛΛΗΛΗ ΛΥΣΗ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΤΕΕ

ΤΙ ΛΕΕΙ ΤΟ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΜΕΡΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ, ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ

Το κείμενο της επιστολής του Προέδρου του ΤΕΕ προς τον Υπουργό ΠΕΝ
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Συνεχίζεται το αλαλούμ με τις αιτήσεις για το Εξοικονο-
μώ Κατ’Οίκον
Με την υπομονή και τα νεύρα των ενδιαφερόμενων προς ένταξη στο 
νέο Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον συνεχίζει να παίζει η ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα που κανονικά θα άνοιγε από το πρωί της Δευτέρας στις 8:00, 
για κάποιες περιφέρειες της χώρας. Το newmoney.gr σημειώνει ετσι, 
έπειτα από τρεις αναβολές, την αλλαγή του τρόπου υποβολής των 
αιτήσεων και παρά τις διαβεβαιώσεις ότι όλα τα τεχνικά προβλήματα 
έχουν επιλυθεί, όσοι προσπαθούν από το πρωί να μπουν στην ηλε-

κτρονική πλατφόρμα «exoikonomisi.ypen.gr», για το πρόγραμμα 
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» πέφτουν επάνω σε... τοίχο, καθώς η 
πλατφόρμα ανοιγοκλείνει! Την ίδια κατάσταση είχαν βιώσει και τις 
προηγούμενες μέρες όσοι έμπαιναν για να κάνουν υποβολή αίτη-
σης, λόγω υπερφόρτωσης του συστήματος, όπως έλεγε το υπουρ-
γείο Ενέργειας, με αποτέλεσμα να αναγκαστεί να ανακοινώσει αυτό 
που από την αρχή του πρότειναν οι μηχανικοί: το τμηματικό άνοιγμα 
του συστήματος ανά περιφέρειες, σε διάστημα τριών εβδομάδων. 
Ωστόσο, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε στο newmoney.gr, μηχανι-

κός από τη Μακεδονία, που επικοινώνησε αγανακτισμένος, μάλλον 
θα έπρεπε να το κάνουν ανά... χωριό και όχι ανά περιφέρεια, αφού 
τα προβλήματα συνεχίζονται. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό του ΥΠΕΝ η ηλεκτρονική πλατφόρμα ενεργοποι-
είται στις 8 το πρωί, τμηματικά από σήμερα, ως εξής: -Δευτέρα 19 
Μαρτίου: Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα. -Δευτέρα 26 Μαρτίου: Δυτική 
Μακεδονία, Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Ιόνιο, Βόρειο Αιγαίο, 
Κρήτη. -Δευτέρα 2 Απριλίου: Αττική, Νότιο Αιγαίο.

Την παραίτηση του υπουργού κ. Σταθάκη ζητά ο πρόεδρος 
του ΤΕΕ/Κ.Δ. Θεσσαλίας .
Σε σχετική ανακοίνωση συγκεκριμένα σημειώνεται:
Ø Στις 17-10-2016 ο Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυ-
ξης και Τουρισμού, κ. Χαρίτσης, μιλώντας σε εκδήλωση του 
Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος στη Θεσσαλονίκη 
επεσήμανε πως ως το τέλος του 2016 θα έχει ενεργοποιηθεί 
το νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατ’ οίκον», από το οποίο θα 
κινητοποιηθούν συνολικά σχεδόν 500 εκατ. Ευρώ.
Ø Τον Φεβρουάριο του 2017 δημοσιεύματα του ενεργεια-
κού τύπου κάνουν λόγο για έναρξη του προγράμματος στο α΄ 
τρίμηνο του 2017, ενώ ο Αν. Υπουργός Οικονομίας και Ανά-
πτυξης κ. Χαρίτσης, στο πλαίσιο εκδήλωσης του Βιοτεχνικού 
Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τοποθετεί την προκήρυξη του 
νέου Εξοικονομώ εντός του Μαρτίου 2017 και παρουσιάζει το 
Ταμείο Εξοικονομώ ΙΙ.
Ø Αρχές Μαρτίου 2017, σε απάντηση ερώτησης κοινοβου-
λευτικού ελέγχου της Βουλευτού της ΝΔ κας Ντόρας Μπακο-
γιάννη, ο κ. Χαρίτσης σημείωσε πως «το νέο πρόγραμμα θα 
ξεκινήσει άμεσα, μέσα στους επόμενους δύο μήνες» δηλ. έως 
το τέλος Απριλίου 2017.
Ø Την ίδια στιγμή, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κ. Σταθάκης απαντά «Ο σχεδιασμός του νέου Προγράμματος 
«Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον» για την Προγραμματική Περίοδο 
2014 – 2020 βρίσκεται σε στάδιο ολοκλήρωσης και έχουν 
δρομολογηθεί οι απαιτούμενες ενέργειες για την προκήρυξη 
του, η οποία αναμένεται εντός του α’ εξαμήνου του 2017».
Ø Στις 19-5-2017, ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιων Επενδύ-

σεων και ΕΣΠΑ, κ. Κορκολής, κατά την ομιλία του στην ημερί-
δα «Κυκλική Οικονομία: Δημιουργώντας Αξία», σημείωσε πως 
εντός του επόμενου τριμήνου αναμένεται η προκήρυξη του 
νέου προγράμματος «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον». Δηλ. έως το 
τέλος Αυγούστου 2017. Στη συνέντευξη τύπου που παραχώ-
ρησε ο ίδιος ο πρωθυπουργός επισκεπτόμενος το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας στις 24-5-2017, αναφερόμενος 
στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ», είπε πως θα ξεκινήσει μέ-
χρι το τέλος του καλοκαιριού, και θα αφορά ιδιωτικά και δημό-
σια κτήρια αλλά και τον κλάδο των μεταφορών.
Ø Τον Ιούνιο του 2017 ο Δ/νων Σύμβουλος του ΕΤΕΑΝ, προ-
ανήγγειλε την έναρξη του Προγράμματος τον Σεπτέμβριο του 
2017.
Ø Στις 15/07/2017 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κ. Σταθάκης εκτιμούσε πως θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 
2017.
Ø Στις 23/10/2017 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
κ. Σταθάκης προανήγγειλε την έναρξη του Προγράμματος τον 
Νοέμβριο του 2017.
Ø Τον Νοέμβριο του 2017 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Σταθάκης προανήγγειλε την έναρξη του Προ-
γράμματος τον Δεκέμβριο του 2017.
Ø Τον Δεκέμβριο του 2017 ο Υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας κ. Σταθάκης προανήγγειλε την έναρξη του Προ-
γράμματος πολύ σύντομα.
Ø Την 1η Φεβρουαρίου του 2018 ο Υπουργός Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας κ. Σταθάκης προανήγγειλε την έναρξη του 
Προγράμματος στις 28/2/2018.

Ø Στις 7/3/2018 δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ αναφέρει πως «Ενερ-
γοποιείται αύριο, 8 Μαρτίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα».
Ø Στις 9/3/2018 δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ αναφέρει πως «Τη 
Δευτέρα, 12 Μαρτίου, στις 12:00 μ.μ. θα ενεργοποιηθεί η δυ-
νατότητα υποβολής αιτήσεων.»
Ø Στις 12/3/2018 δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ αναφέρει πως «η 
δυνατότητα υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί αύριο Τρί-
τη, στις 8:00 π.μ..»
Ø Στις 13/3/2018 δελτίο τύπου του ΥΠΕΝ αναφέρει πως «Η 
διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί εκ νέου με 
την παρακάτω σειρά:
• Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπει-
ρος, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα: Δευτέρα, 19 Μαρτίου, 8:00 
π.μ.
• Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Βό-
ρειο Αιγαίο και Κρήτη: Δευτέρα, 26 Μαρτίου, 8:00 π.μ.
• Αττική και Νότιο Αιγαίο: Δευτέρα, 2 Απριλίου, 8:00 π.μ.»
Σήμερα, 19.03.2018 πλήθος Μηχανικών ταλαιπωρείται, κα-
θώς για μια άλλη φορά η πλατφόρμα υποδοχής αιτήσεων δεν 
μπορεί να εξυπηρετήσει τα αιτήματα καταχώρησης αιτήσεων.
Ο εμπαιγμός και η απαξίωση των Μηχανικών αλλά και όλων 
των ενδιαφερόμενων πολιτών εξάλλου φαίνεται και από το 
πλήθος των ψευδών δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών.
Για τους παραπάνω λόγους ζητούμε άμεσα την παραίτηση του 
κ. Σταθάκη από την θέση του Υπουργού. Ο Πρόεδρος της ΔΕ 
ΤΕΕ – Π.Τ. Κ.Δ. Θεσσαλίας Νικόλαος Παπαγεωργίου.

ΘΥΕΛΛΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»

ΤΗΝ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ Κ. ΣΤΑΘΑΚΗ ζΗΤΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ/Κ.Δ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΛΟΓΩ ΤΟΥ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ II»

Το έσχατο όριο της γελοιότητας, του εμπαιγμού και του δια-
συρμού των συναδέλφων Μηχανικών και των υποψηφίων 
ωφελούμενων έχει πια ξεπεραστεί μετά και τη σημερινή 
παρωδία. Αν το ΥΠΕΝ επιθυμεί να διατηρήσει μια ελάχιστη 
ικμάδα σοβαρότητας και υπευθυνότητας ως προς το θεσμι-
κό και κοινωνικό του ρόλο, αν δεν την έχει απωλέσει ήδη 
οριστικά, οφείλει άμεσα να προβεί σε οριστική διακοπή του 
προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ ‘ Οίκον ΙΙ» και να λάβει 
επιτέλους υπόψη του τις αλλαγές, που του έχουν προταθεί 

από το σύνολο του τεχνικού κόσμου της χώρας. Το ΤΕΕ Αιτω-
λοακαρνανίας αντιλαμβανόμενο έγκαιρα τη δυσλειτουργία 
του προγράμματος, απέστειλε δύο σχετικές επιστολές προς 
τον Υπουργό ΠΕΝ (στις 06/03/2018 και 16/03/2018 αντίστοι-
χα), κρούοντας τον κώδωνα του κινδύνου και καταθέτοντας 
συγκεκριμένες προτάσεις θεραπείας της πρωτοφανούς αυτής 
στρεβλότητας. Δυστυχώς το Υπουργείο επέλεξε να κωφεύσει, 
αγνοώντας τους επιστημονικά ειδικούς και τώρα εισπράττει 
τα επίχειρα αυτής της επιλογής του. Πρώτη Φορά τόση ανευ-

θυνότητα, Πρώτη Φορά τέτοιος εμπαιγμός, Πρώτη Φορά 
τόση αναποτελεσματικότητα. Να σημειωθεί, ότι ενδεχομένως 
πλέον να εγείρονται σοβαρά θέματα, που έχουν να κάνουν με 
τις αρχές της νομιμότητας, της ισονομίας και της διαφάνειας, 
για τα οποία επιφυλασσόμαστε να τοποθετηθούμε στο προ-
σεχές διάστημα. Το προκείμενο διακύβευμα δεν εδράζεται 
απλώς σε οικονομικές συνιστώσες, αλλά άπτεται της επιστη-
μονικής και επαγγελματικής αξιοπρέπειας όλων των συναδέλ-
φων Μηχανικών.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΕΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ: ΞΕΠΕΡΑΣΤΗΚΕ ΤΟ ΕΣΧΑΤΟ ΟΡΙΟ ΤΗΣ ΓΕΛΟΙΟΤΗΤΑΣ
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Το ΥΠΕΝ εξέδωσε σειρά νέων ερωταπαντήσεων με διευκρινή-
σεις για τη χρήση του πληροφοριακού συστήματος του νέου 
«εξοικονομώ», οι οποίες σύμφωνα με αναδημοσίευση του 
B2green έχουν ως εξής::
Ερ.: Γιατί είναι υποχρεωτικό να δηλώσει ο Ωφε-
λούμενος email? Μπορεί να δηλωθεί αντ’ αυτού το 
email του Συμβούλου Έργου;
Απ.: Η δήλωση email του Ωφελουμένου είναι κομβικής ση-
μασίας για την επικοινωνία καθ΄όλη τη διάρκεια της αίτησης. 
Ταυτόχρονα, για τεχνικούς λόγους είναι απαραίτητο ανά 
χρήστη (δηλαδή ανά ΑΦΜ) που συνδέεται με το Πληροφο-
ριακό Σύστημα να αντιστοιχεί ένα μοναδικό email, το οποίο 
δεν θα δηλώνεται και από άλλο χρήστη. Συνεπώς, το email 
που δηλώνει ο Ωφελούμενος θα πρέπει να είναι διαφορετικό 
από αυτό του Συμβούλου Έργου. Διευκρινίζεται ότι μετά την 
καταχώρηση Συμβούλου Έργου η ηλεκτρονική αλληλογρα-
φία αποστέλλεται ταυτόχρονα στο δηλωμένο email του Ωφε-
λούμενου καθώς και σε αυτό του Συμβούλου Έργου που ο 
Ωφελούμενος έχει επιλέξει. Σημειώνεται επίσης ότι μετά την εί-
σοδο στο πληροφοριακό σύστημα παρέχεται πάντα η επιλογή 
τροποποίησης της δηλωμένης διεύθυνσης email του χρήστη 
από την διαχείριση του Προφίλ του, καθώς και η προσθήκη 
συμπληρωματικής διεύθυνσης email.
Ερ.: Εάν γίνει λάθος κατά τη δημιουργία ή την πο-
ρεία αίτησης μου στο πληροφοριακό σύστημα και 
πρέπει να υποβληθεί νέα αίτηση, το email που έχω 
δηλώσει ισχύει ή πρέπει να δηλώσω άλλο;
Απ.: Εάν προκύψει ακύρωση αίτησης και υποβολή νέας, 
επειδή ο χρήστης έχει ήδη δημιουργηθεί στο πληροφοριακό 
σύστημα, θα χρησιμοποιηθεί το email που έχει δηλωθεί. Σε 
κάθε περίπτωση, το e-mail μπορεί να τροποποιηθεί μέσω του 
profil του χρήστη.
Ερ.: Κατά τη σύνδεση στο πληροφοριακό σύστημα 
στο αρχικό 1ο στάδιο ελέγχου Επιλεξιμότητας έχω 
δημιουργήσει αίτηση στη λίστα αιτήσεων χρήστη. 
Μπορώ να την επεξεργαστώ; Θεωρείται υποβλη-
θείσα;
Απ.: Τα στοιχεία που δηλώνονται κατά τον έλεγχο και την ολο-
κλήρωση του 1ου σταδίου επιλεξιμότητας (βήματα 1 και 2) 
είναι επεξεργάσιμα, η αίτηση είναι επεξεργάσιμη και παρέχεται 
η δυνατότητα διαγραφής της. Μετά την ολοκλήρωση του 1ου 
σταδίου επιλεξιμότητας ( 2ο βήμα) κατά το στάδιο Καταχώ-
ρησης παρεμβάσεων (3ο βήμα), τα στοιχεία που έχουν δη-
λωθεί στα προηγούμενα δύο βήματα δεν είναι επεξεργάσιμα. 
Επομένως εάν διαπιστωθεί η ανάγκη κάποιο από τα δηλω-
θέντα να αλλάξει, παρέχεται η δυνατότητα ακύρωσης της 
αίτησης και η δημιουργία νέας. Σε κάθε περίπτωση, μέχρι να 
γίνει χρήση της επιλογής «Οριστική υποβολή» η αίτηση δεν 
θεωρείται υποβληθείσα. Αναλυτικές οδηγίες και μηνύματα 
παρέχονται εντός του Πληροφοριακού Συστήματος κατά την 
συμπλήρωση της αίτησης.

Ερ.: Πότε μπορώ να επεξεργαστώ, διαγράψω ή να 
ακυρώσω αίτηση μου;
Απ.: Η δυνατότητα διαγραφής ή ακύρωσης αίτησης εμφα-
νίζεται κατά περίπτωση στη λίστα Αιτήσεων Χρήστη και στη 
στήλη «Ενέργειες». Ειδικότερα όσον αφορά την διαγραφή 
αίτησης, η δυνατότητα αυτή δίνεται κατά το 1ο βήμα («01.
Έλεγχος 1ου Σταδίου Επιλεξιμότητας»), ενώ από το 2ο βήμα 
(«02.Ολοκλήρωση 1ου Σταδίου Επιλεξιμότητας) και μετά, 
υπάρχει μόνο η δυνατότητα ακύρωσης αίτησης.
Ερ.: Γιατί μόλις πατήσω αποθήκευση στο τέλος 1ου 
βήματος το σύστημα με οδηγεί στη λίστα Αιτήσεων 
Χρήστη;
Απ.: Μόλις ολοκληρωθεί το 1ο βήμα «01.Ελεγχος του 1ου 
σταδίου επιλεξιμότητας» ( καρτέλες 1. Στοιχεία ωφελούμενου, 
2. Στοιχεία ακινήτου, 3.Περιορισμοί Προγράμματος και κριτή-
ρια αποκλεισμού, 4.Οριστικοποίηση στοιχείων) και επιλέξετε 
αποθήκευση, γίνεται η αρχική καταχώρηση της αίτησης. Το 
Π.Σ. σας επιστρέφει αυτόματα στην κεντρική λίστα αιτήσεων 
κατόπιν ολοκλήρωσης των σχετικών ελέγχων διασταύρωσης 
στοιχείων. Από εκεί μπορείτε να  επιλέξετε την αίτηση σας για 
περαιτέρω επεξεργασία.
Ερ.:  Τι αφορά ο κωδικός που εμφανίζεται στην 
λίστα Αιτήσεων Χρήστη; Είναι ο κωδικός οριστικής 
υποβολής της αίτησης ;
Απ.: Όχι. Η αίτηση σε αυτό το αρχικό στάδιο λαμβάνει ένα κω-
δικό ο οποίος αφορά στην δημιουργία της, και ο οποίος δεν 
είναι ο εξαψήφιος κωδικός οριστικής υποβολής της αίτησης. 
Ο εξαψήφιος κωδικός θα σας αποσταλεί στο 3ο βήμα μετά την 
Καταχώρηση Στοιχείων Παρεμβάσεων και την Οριστική Υπο-
βολή. Με την απόδοση του εξαψήφιου κωδικού δεσμεύεται 
και ο προϋπολογισμός της αίτησης.
Ερ.: Γιατί υποχρεούμαι να συμπληρώσω το πεδίο 
που αφορά στη δήλωση De Minimis (Περιορισμοί 
Προγράμματος και κριτήρια αποκλεισμού) ενώ η 
κατοικία μου δεν αφορά σε βραχυχρόνια μίσθωση 
ή ενοικίαση;
Απ.: Η ροή του Π.Σ. υποχρεώνει όλους τους χρήστες να συ-
μπληρώσουν το πεδίο «De Minimis» ανεξαρτήτως με το αν 
η κατοικία τους ενοικιάζεται ή μισθώνεται βραχυχρόνια. Η 
συμπλήρωση της δήλωσης δεν επηρεάζει σε κανένα βαθμό 
τις αιτήσεις για τις οικίες που δεν ενοικιάζονται ή δεν μισθώ-
νονται βραχυχρόνια.
Ερ.: Έχει γίνει στην καρτέλα «Περιορισμοί Προ-
γράμματος και κριτήρια αποκλεισμού» διασταύ-
ρωση των στοιχείων μου;
Απ.: Όχι. Η διασταύρωση των στοιχείων γίνεται αφού προβεί-
τε στις Ενέργειες/Βασικά Στοιχεία Αίτησης και συμπληρώσετε 
τη Συνεργαζόμενη Τράπεζα και τα Στοιχεία Συνιδιοκτησίας. 
Εάν υπάρχει οποιαδήποτε παράλειψη ή λάθος το Π.Σ. ενημε-
ρώνει το χρήστη με κόκκινη ένδειξη στα πεδία που χρειάζεται 
να γίνουν διορθώσεις. Σε κάθε στάδιο μπορείτε να επιστρέφε-

τε στην κεντρική οθόνη και να κάνετε έλεγχο πληρότητας.
Ερ.: Έχω διαμέρισμα επιφάνειας κύριων χώρων 
84 τ.μ και έναν κλειστό ημιυπαίθριο 12,22 τ.μ για 
τον οποίο έχει γίνει τακτοποίηση με βεβαίωση πε-
ραίωσης. Στο Ε1 και στο Ε9 αναγράφονται όμως 96 
τ.μ και όχι 96,22 τ.μ που θα έπρεπε βάσει τακτοποί-
ησης. Πώς συμπληρώνω τα πεδία που αφορούν 
την επιφάνεια του ακινήτου στην κατάσταση 1/ 
καρτέλα 2 «Στοιχεία Ακινήτου» του πληροφορια-
κού συστήματος;
Απ.: Συμπληρώνονται τα εξής:
1.Τετραγωνικά μέτρα ακινήτου (βάσει οικοδομικής άδειας) 
= 84 τ.μ
2.Τετραγωνικά μέτρα ακινήτου (για τα οποία έχει γίνει τακτο-
ποίηση) = 12,22 τ.μ
3.Επιφάνεια κύριων χώρων ακινήτου = 96 τ.μ
4.Τετραγωνικά μέτρα ακινήτου για τα οποία έχει γίνει τακτο-
ποίηση και δεν έχουν δηλωθεί στο Ε9 = 0,22 τ.μ
Το σύστημα προσθέτει τα παραπάνω πεδία (3) & (4) και ελέγ-
χει ότι η διαφορά αυτού του αθροίσματος με την ωφέλιμη 
επιφάνεια του ΠΕΑ (για την περίπτωση μεμονωμένου δια-
μερίσματος / μονοκατοικίας) δεν είναι μεγαλύτερη από 7 τ.μ.
Ερ.: Στις Ενέργειες «Σύμβουλος έργου» προσπαθώ 
να καταχωρήσω το ΑΦΜ του Συμβούλου και δεν το 
δέχεται.
Απ.: Πριν καταχωρήσετε το ΑΦΜ του Συμβούλου που έχετε 
επιλέξει, χρειάζεται να το έχει καταχωρήσει ο ίδιος ο Σύμβου-
λος (Σύνδεση ως Σύμβουλος) προκειμένου να υπάρχει στη 
βάση του Π.Σ. και να μπορεί μετέπειτα να επιλεχθεί από τον 
Ωφελούμενο.
Ερ.: Στην πρόταση παρεμβάσεων τι συμπληρώνω 
στο κόστος;
Απ.: Στη στήλη «Κόστος» χρειάζεται για κάθε κατηγορία δα-
πάνης  να εισάγετε το γινόμενο του ποσού της στήλης «Πο-
σότητα» με την αντίστοιχη τιμή μονάδας που θα κοστίσει η 
παρέμβαση. Σε περίπτωση που το κόστος της δαπάνης που 
προκύπτει είναι υψηλότερο από τα ποσά που ορίζει ο οδηγός, 
το υπερβάλλον ποσό δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη.
Ερ.: O λογαριασμός ρεύματος της επιλέξιμης κατοι-
κίας είναι σε άλλο όνομα από το όνομα του ωφε-
λούμενου. Μπορεί να υποβληθεί αίτηση;
Απ.: Μπορεί, εφόσον ο αριθμός παροχής ρεύματος που  αφο-
ρά  την επιλέξιμη κατοικία  έχει δηλωθεί στο Ε9.  
Ερ.: Πότε παίρνω τον αριθμό πρωτοκόλλου που 
αντιστοιχεί στην υποβολή της αίτησης μου;
Απ.:  Αφού συμπληρώσετε επιτυχώς την πρόταση παρεμβά-
σεων, τα δικαιολογητικά και τυχόν Σύμβουλο Έργου και απο-
θηκεύσετε τις επιλογές σας, επιλέξτε « Επιστροφή στην κεντρι-
κή οθόνη» και κατόπιν επιλέξτε «οριστική υποβολή αίτησης».

ΥΠΕΝ: ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΟΥ ΝΕΟΥ ‘ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ’
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Μπορεί στο μητρώο της Εταιρείας Ακινήτων του Δημοσί-
ου (ΕΤΑΔ) να βρίσκονται εγγεγραμμένα 71.748 ακίνητα, 
μεταξύ των οποίων και 597 νησιά, αλλά είναι ζήτημα εάν 
η υπηρεσία γνωρίζει πού βρίσκονται τα 1.000 εξ αυτών... 
Και βέβαια νομικά και πολεοδομικά ώριμα δεν είναι ούτε 
300, εξηγούν στην «Κ» πηγές με ενδελεχή γνώση των 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η μεγαλύτερη εταιρεία 
ακίνητης περιουσίας της χώρας. Φυσικά, είναι εν πολλοίς 
άγνωστη και η αξία αυτού του χαρτοφυλακίου. Τώρα, 
όμως, η αξιοποίησή τους έχει καταστεί, αυτονόητα, επι-
τακτική ανάγκη, ενώ έχει περάσει στην ΕΤΑΔ και η πλήρης 
κυριότητά τους. Αλλά ο «θησαυρός» των ακινήτων του 
Δημοσίου είναι εν πολλοίς... χαμένος, σύμφωνα με ρε-
πορτάζ του Ηλία Μπέλλου στην «καθημερινή» 
«Τους τίτλους των ακινήτων τους πήραμε, αλλά τα ακίνη-
τα δεν ξέρουμε πού είναι», αναφέρει με εμφανή διάθεση 
αυτοσαρκασμού στέλεχος της εταιρείας. Ομως, η πραγμα-
τικότητα μπορεί να είναι ακόμη πιο κωμικοτραγική: πολ-
λά από τα ακίνητα του μητρώου, χιλιάδες κατά ορισμένες 
εκτιμήσεις, δεν είναι παρά μικρές μειοψηφικές συμμετοχές 
σε μικρά αστικά ακίνητα που έχουν περάσει στο Δημόσιο 
από σχολάζουσες κληρονομιές. «Τα ποσοστά των κληρο-
νόμων σε διαμερισματάκια τριάντα και σαράντα τετραγω-
νικών». Χιλιάδες από τα αγροτικά ακίνητα είναι καταπα-
τημένα και φιλοξενούν από στάνες έως μικρές βιοτεχνίες 
ή ακόμα και εξοχικά, αναφέρουν οι ίδιες πηγές. Πόσα; Κα-
νείς δεν ξέρει. Τα 597 νησιά έχουν σημαντικά προβλήματα 
τίτλων, ενώ κάποια είναι μη αξιοποιήσιμα είτε επειδή είναι 
εκτάσεις ενταγμένες στο ευρωπαϊκό δίκτυο προστατευό-
μενων περιοχών Natura 2000 είτε επειδή υπάρχουν ζητή-
ματα εθνικής ασφαλείας ή αξιώσεις από τοπικούς φορείς, 
συμπεριλαμβανομένων εκκλησιών, μονών και δήμων. 
Το ίδιο ισχύει και για πολλά παράκτια ακίνητα τα οποία, 
επιπλέον, συχνά έχει μεταβληθεί η ίδια τους η υπόσταση 
λόγω προσχώσεων ή διαβρώσεων.
Εκατό ετησίως
Το ξεκαθάρισμα όλου αυτού του χαρτοφυλακίου αποτελεί 
ένα τιτάνιο έργο, που είναι αμφίβολο κατά πόσον το προ-
σωπικό της ΕΤΑΔ θα μπορούσε να φέρει εις πέρας ακόμα 
και αν είχε προθεσμία δεκαετίας. Διαχρονικά, στελέχη της 
διοίκησης της ΕΤΑΔ έχουν υπολογίσει πως με ίδιες δυνά-
μεις η εταιρεία δεν μπορεί να ωριμάσει νομικά και πολεο-
δομικά περισσότερα από εκατό ακίνητα ετησίως.
Είναι όμως όλα τόσο χαοτικά; Ολα όχι. Για παράδειγμα, 
το χαρτοφυλάκιο των τουριστικών συγκροτημάτων Ξε-
νία, κάποια από τα οποία είναι ήδη εκμισθωμένα ή έχουν 
περάσει στο ΤΑΙΠΕΔ, θα βγει σε παραχωρήσεις εντός των 
επομένων μηνών. Νομικοί κύκλοι της ΕΤΑΔ αναφέρουν 
στην «Κ» πως ενδεχομένως και πριν από το καλοκαίρι θα 

προχωρήσει η αξιοποίηση με παραχώρηση κάποιων Ξε-
νία της Βυτίνας, της Καστανιάς, της Εδεσσας και αργότερα 
της Κομοτηνής, της Ανδρου και του Καρτερού στην Κρή-
τη. Κάποια εξ αυτών δεν αποκλείεται να περάσουν στους 
δήμους έναντι ετήσιου μισθώματος ή ποσοστού από τα 
μελλοντικά έσοδα αξιοποίησης, ισχυρίζονται ορισμένοι 
κύκλοι και θυμίζουν πως οι παράκτιες ζώνες σε Βούλα, 
Βουλιαγμένη και Βάρκιζα παραχωρήθηκαν έναντι ποσο-
στών από τα έσοδα αξιοποίησης περίπου προ ενός έτους 
στον ομώνυμο Δήμο που αναπτύσσει δράσεις αναψυχής, 
αθλητισμού και εστίασης.
Υπάρχουν βέβαια και τα ολυμπιακά ακίνητα, που έχουν 
επίσης περάσει στην ΕΤΑΔ, τα οποία είναι ευκολότερο 
να... βρεθούν αλλά δυσκολότερο να αξιοποιηθούν. Κά-
ποια ήδη πέρασαν σε δήμους αλλά πολλοί διατυπώνουν 
ενστάσεις για το κατά πόσον αυτές είναι οι πιο προσοδο-
φόρες λύσεις για το Δημόσιο. Το αυτό συμβαίνει και με 
πολλές παράκτιες περιοχές.
Ενα άλλο μεγάλο πρόβλημα του χαρτοφυλακίου της 
ΕΤΑΔ, για να μπορεί να νοικιάσει ή άλλως να αξιοποιήσει 
ένα ακίνητο, είναι οι συχνές αλλαγές των γενικών πολε-
οδομικών σχεδίων και όλες οι πράξεις που μεταβάλλουν 
κάθε τόσο τις δυνατότητες δόμησης και χρήσεων που 
μπορεί να φιλοξενήσουν. Αν και υπάρχει η δυνατότητα 
πολεοδόμησης με Ειδικά Σχέδια Ανάπτυξης Δημοσίου 
Ακινήτου (ΕΣΧΑΔΑ), εκτός από το γεγονός πως απαιτείται 
προεδρικό διάταγμα με ό,τι αυτό συνεπάγεται, η εμπειρία 
έχει δείξει πως είναι διαδικασία εξίσου χρονοβόρα. Το 
Ελληνικό ωριμάζει εδώ και χρόνια όπως και η Αφάντου, 
ενώ κάποια από τα Ξενία και άλλα ακίνητα που παραχω-
ρήθηκαν επιτυχώς από το ΤΑΙΠΕΔ (σε πολλά από αυτά η 
ΕΤΑΔ είχε τη διαχείριση και το ΤΑΙΠΕΔ το δικαίωμα παρα-
χώρησης) δεν ήταν παρά τα πιο «καθαρά». Αλλωστε, ο 
ανταγωνισμός μεταξύ ΤΑΙΠΕΔ και ΕΤΑΔ για το ποια ακί-
νητα θα κρατούσε το πρώτο όταν η ΕΤΑΔ αυτονομήθηκε 
και έγινε θυγατρική του υπερταμείου είναι γνωστός στους 
παροικούντες την Ιερουσαλήμ της δημόσιας περιουσίας.
Πολλά ακίνητα, επίσης, επέστρεψαν τα τελευταία χρόνια 
από την ΕΤΑΔ στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Περιου-
σίας του υπουργείου Οικονομικών, παρά το γεγονός πως 
έχει νομοθετηθεί η μεταφορά αξιοποιήσιμων ακινήτων 
των υπουργείων, που δεν έχει ακόμα η ΕΤΑΔ, σε αυτή. 
«Στην πραγματικότητα υπάρχουν περιπτώσεις που συνέ-
βη το αντίθετο», αναφέρουν πηγές της εταιρείας.
Τελικά, όταν συγκροτήθηκε το υπερταμείο (ΕΕΣΥΠ) και 
έγιναν θυγατρικές του η ΕΤΑΔ και το ΤΑΙΠΕΔ, το τελευ-
ταίο κράτησε –κατ’ επιταγή των δανειστών– 91 ακίνητα. 
Μεταξύ αυτών είναι όλα τα μεγάλα ακίνητα που τελούν 
υπό αποκρατικοποίηση ή παραχωρήθηκαν ήδη, όπως η 

έκταση του Ελληνικού, ο Αστέρας Βουλιαγμένης, το Πο-
σείδι Χαλκιδικής, η Κασσιόπη στην Κέρκυρα, η Αφάντου 
στη Ρόδο, το πρώην Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο Μαρκο-
πούλου, το Λητώ στη Μύκονο και η έκταση στη Βερβερό-
ντα στο Πόρτο Χέλι. Επιπλέον, κράτησε πλήθος εκτάσεων 
κάμπινγκ, ιαματικών πηγών, παραδοσιακών αρχοντικών, 
αγροκτημάτων, πρώην ειρηνοδικείων, ξενοδοχείων, τη 
ΒΙΠΕ Βόλου, τρία ακίνητα εξωτερικού, το ολυμπιακό κω-
πηλατοδρόμιο στον Σχοινιά, το στρατιωτικό αεροδρόμιο 
ΣΕΔΕΣ στη Θέρη Θεσσαλονίκης, την έκταση στις Γούρνες 
Ηρακλείου της Κρήτης, την Πούνταζέζα στο Λαύριο και 
κάποια ακόμα.
Μέσο έσοδο 15 ευρώ τον μήνα από κάθε περιουσιακό 
στοιχείο
Τι θα γίνει με τα υπόλοιπα 71.748 ακίνητα της ΕΤΑΔ; Η 
διοίκησή της, που πρόσφατα ενισχύθηκε με τη συμμε-
τοχή στο διοικητικό συμβούλιο στελεχών εγνωσμένης 
αξίας από τον ιδιωτικό τομέα και την αγορά, έχει θέσει ως 
στόχο το ταχύρρυθμο ξεκαθάρισμα του χαρτοφυλακίου. 
Σύμφωνα με τους βασικούς άξονες του επιχειρησιακού 
σχεδίου, θα δημιουργηθούν τρία επιμέρους χαρτοφυλά-
κια ώστε να ξεχωρίσει η ήρα από το στάρι. Το πρώτο θα 
περιλαμβάνει αυτά που είναι σχετικά άμεσα αξιοποιήσιμα, 
το δεύτερο αυτά που έχουν νομικά και άλλα προβλήματα 
και το τρίτο αυτά που δεν είναι αξιοποιήσιμα. Τα τελευταία 
αναμένεται να επιστραφούν στο Δημόσιο.
Επίσης, αναμένεται να μπουν στο πρώτο χαρτοφυλάκιο 
και εκείνα τα ακίνητα που θα βρει η κοινή επιτροπή ΕΤΑΔ 
και Δημοσίου σε υπουργεία και τα οποία μπορούν να φέ-
ρουν αξία.
Ομως, η διαδικασία θα είναι αργή και επίπονη, τόσο λόγω 
όγκου όσο και λόγω υποστελέχωσης της ΕΤΑΔ για ένα 
τέτοιο project. Το 2014 είχε επιχειρηθεί να προσληφθούν 
με διαγωνισμό εξωτερικοί εξειδικευμένοι σύμβουλοι και 
πολλές κοινοπραξίες –που τυπικά περιελάμβαναν νομικό, 
χρηματοοικονομικό και τεχνικό σύμβουλο– ενδιαφέρθη-
καν. Η χώρα είχε χωριστεί σε λίγες μεγάλες γεωγραφικές 
περιφέρειες και οι προκρινόμενοι υποψήφιοι θα αναλάμ-
βαναν έκαστος από μία. Ο διαγωνισμός, όμως, «πάγωσε», 
μεταξύ άλλων, και λόγω αλλαγής κυβέρνησης. Να σημει-
ωθεί ότι κανείς δεν πρέπει να παραγνωρίζει την ύπαρξη 
ενθυλακωμένων συμφερόντων που δεν επιθυμούν να 
αλλάξει το status quo, είτε γιατί αυτά εκμεταλλεύονται 
ανέξοδα περιουσία του Δημοσίου είτε διότι απλώς δεν θέ-
λουν να δημιουργηθεί ανταγωνισμός ή να αναπτυχθούν 
περιοχές ενδιαφέροντός τους, σημειώνουν οι επαΐοντες. 

Συνέχεια στη σελ 7 
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Η Ελλάδα και η Ιταλία εφάρμοσαν μεγάλα προγράμματα 
για να ενισχύσουν την κοινωνική προστασία, αναφέρει 
ενδιάμεση έκθεση του ΟΟΣΑ για τις μεταρρυθμίσεις το 
2017 στις χώρες - μέλη του και τις χώρες της G20, η οποία 
δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ η έκθεση (Economic Policy Reforms 2018: Going 
for Growth) σημειώνει ότι η Ελλάδα υλοποίησε σε εθνικό 
επίπεδο το Εισόδημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ενισχύ-
οντας την υποδομή για τον εντοπισμό των δικαιούχων 
νοικοκυριών και τη μεταβίβαση πόρων. Η έκθεση ανα-
φέρει ακόμη ότι η Ελλάδα έκανε πρόοδο στην εφαρμογή 
της συνολικής μεταρρύθμισης για τη δημόσια διοίκηση 
που ψηφίστηκε το 2016 και αποσκοπεί στη μείωση των 
πολιτικών παρεμβάσεων καθώς και στην αύξηση της δι-
αφάνειας και της λογοδοσίας και την καταπολέμηση της 
διαφθοράς. Αναφορικά με την αγορά ηλεκτρικής ενέργει-
ας, ο ΟΟΣΑ αναφέρει ότι η Ελλάδα καθιέρωσε μεγαλύτερο 
ανταγωνισμό στην αγορά παραγωγής ηλεκτρικού ρεύμα-
τος. Ο ΟΟΣΑ σημειώνει ότι 15 χώρες έχουν μεταρρυθμίσει 

πρόσφατα το πτωχευτικό τους σύστημα. «Οι χώρες με τη 
μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στον τομέα αυτό είναι η Χιλή, 
η Γερμανία, η Ελλάδα, η Ιαπωνία, η Πορτογαλία και η 
Σλοβενία», προσθέτει. Τα εμπόδια στην αναδιάρθρωση 
(χρεών) μειώθηκαν επίσης σε 10 χώρες, ενώ οι μεταρ-
ρυθμίσεις σχετικά με το προσωπικό κόστος των χρεοκο-
πημένων επιχειρηματιών ήταν λιγότερο φιλόδοξες, «με 
μόνο τη Χιλή, την Ελλάδα και την Ισπανία να προωθούν 
μεταρρυθμίσεις από το 2010, αναφέρει ή έκθεση.
Αναφορικά με τη φορολογία, η έκθεση αναφέρει ότι η Ελ-
λάδα βελτίωσε τη φορολογική συμμόρφωση και μείωσε, 
με ισχύ από το 2019, κατά το ένα τρίτο το αφορολόγητο 
όριο για τον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων. Ο 
ΟΟΣΑ τονίζει ότι σε χώρες - όπως η Ινδία, η Ινδονησία και 
η Τουρκία, αλλά και η Ιταλία και η Ελλάδα - ο ανεπίσημος 
τομέας εργασίας (η μαύρη εργασία) παραμένει βασική 
πρόκληση για την προώθηση της δίκαιης ανάπτυξης. «Η 
αντιμετώπισή του απαιτεί μεταρρυθμίσεις των επιβαρυ-
ντικών ρυθμίσεων για τα προϊόντα και την εργασία, μαζί 

με την μείωση της φορολογίας της εργασίας των χαμηλά 
αμειβόμενων εργαζόμενων, όπου αυτή παραμένει υψη-
λή», προσθέτει.
 
Αναφερόμενος στις μεταρρυθμίσεις στις χώρες - μέλη του 
συνολικά, ο ΟΟΣΑ κάνει λόγο για συνέχιση της επιβράδυν-
σης που είχε παρατηρηθεί την προηγούμενη διετία. «Με 
βάση την επισκόπηση των δράσεων που υλοποιήθηκαν 
αναφορικά με τις προτεραιότητες διαρθρωτικών πολιτι-
κών σε αυτή την έκθεση Going for Growth, υπάρχουν λί-
γες ενδείξεις μίας επικείμενης ενίσχυσης του ρυθμού των 
μεταρρυθμίσεων. Αν δείχνει κάτι η έκθεση, αυτό είναι μία 
περαιτέρω επιβράδυνση το 2017 σε σχέση με τον ήδη πε-
ριορισμένο ρυθμό που σημειώθηκε τα δύο προηγούμενα 
χρόνια». «Η επάνοδος υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξης 
της παγκόσμιας οικονομίας προσφέρει έναν παράθυρο 
ευκαιρίας για να γίνει νέα πρόοδος στις διαρθρωτικές 
μεταρρυθμίσεις, με υψηλότερες πιθανότητες να καρπο-
φορήσουν πιο γρήγορα», προσθέτει η έκθεση

Συνέχεια από τη σελ 6 

«Αύξηση εσόδων»
Πάντως, το στρατηγικό σχέδιο της ΕΕΣΥΠ που συντάχθη-
κε στο πλαίσιο του Ν. 4389/2016 και το οποίο πρέπει να 
ξεκινήσει να εφαρμόζεται άμεσα μιλά για «καθιέρωση της 
ΕΤΑΔ ως του κύριου φορέα διαχείρισης των ακινήτων του 
Δημοσίου», «Επιτάχυνση της εξυγίανσης, ωρίμανσης και 
αξιοποίησης του χαρτοφυλακίου της ΕΤΑΔ» και για «αύ-
ξηση των εσόδων και της κερδοφορίας».
Σύμφωνα με τον τελευταίο δημοσιευμένο ισολογισμό της 
ΕΤΑΔ (χρήση 2016), τα έσοδά της ανέρχονται περίπου 
στα 47 εκατ. ευρώ. Αν διαιρέσει κανείς αυτό το ποσό με 
το πλήθος των ακινήτων της και διά δώδεκα, προκύπτει 
μέσο ακαθάριστο έσοδο 54 ευρώ τον μήνα για το κάθε 
ακίνητο... Το καθαρό κέρδος για το 2016 ήταν 13,26 
εκατ., όπερ μεθερμηνευόμενο σε 15,3 ευρώ τον μήνα για 
το κάθε ακίνητο του μητρώου όσον αφορά την αξία των 
ακινήτων της ΕΤΑΔ.
Εδώ υπάρχει ακόμα ένα μεγάλο ερώτημα: στα τέλη του 
2016 οι οικονομικές καταστάσεις αναφέρουν πως οι επεν-
δύσεις σε ακίνητα και τα ιδιοχρησιμοποιούμενα περιουσι-
ακά στοιχεία αξίζουν 370,6 εκατ. και 55,3 εκατ. αντίστοι-
χα. Στην πραγματικότητα, όμως, δεν έχουν ενσωματωθεί 

όλα τα δικαιώματα κυριότητας τα οποία έχουν περάσει 
από το υπουργείο Οικονομικών και άλλους φορείς στην 
ΕΤΑΔ με τον νόμο του 2016 για το υπερταμείο.
Ποια είναι, όμως, αυτά τα ακίνητα που περνούν στον έλεγ-
χο του υπερταμείου; Πρόκειται για χαρτοφυλάκιο 71.748 
τίτλων που περιλαμβάνει μεγάλα τουριστικά ακίνητα 
όπως ξενοδοχεία, μαρίνες, κάμπινγκ, γκολφ, χιονοδρομι-
κά, ιαματικές πηγές, ολυμπιακά ακίνητα, δεκάδες χιλιάδες 
τίτλους ακινήτων της ιδιωτικής περιουσίας του ελληνικού 
Δημοσίου αλλά και πολλές ακόμα εκμεταλλεύσεις και φι-
λέτα όπως αυτά στη λεγόμενη Αττική Ριβιέρα.
ΕΤΑΔ, «μοντέλο μη αξιοποίησης»
Η Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ιδρύθηκε το 
1998 και το 2011 απορρόφησε την Ολυμπιακά Ακίνητα 
Α.Ε., ενώ τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους απορρόφησε και 
την Κτηματική Εταιρεία Δημοσίου Α.Ε. Το 2015 απορρό-
φησε και την Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε. Μέχρι πρότι-
νος είχε μόνο τη διαχείριση, ανάπτυξη, εκμετάλλευση και 
αξιοποίηση όλων των παραπάνω περιουσιακών στοιχεί-
ων. Μετά τη δημιουργία του υπερταμείου, «η κυριότητα 
και νομή όλων των κινητών και ακίνητων περιουσιακών 
στοιχείων τα οποία ανήκουν στο ελληνικό Δημόσιο και τα 
διαχειρίζεται η ΕΤΑΔ σύμφωνα με τον ν. 2636/1998, με-
ταβιβάζονται αυτομάτως στην ΕΤΑΔ χωρίς αντάλλαγμα». 

Ως εξαιρέσεις προσδιορίστηκαν αιγιαλοί, παραλίες και πα-
ρόχθιες εκτάσεις, υδρότοποι, περιοχές Ramsar και Natura, 
αρχαιολογικοί χώροι, αμιγώς δασικές εκτάσεις «και λοιπά 
πράγματα εκτός συναλλαγής».
Επιπλέον, η ΕΤΑΔ θα μπορεί να κάνει αναγκαστικές απαλ-
λοτριώσεις υπέρ της ίδιας ή θυγατρικής της και το κόστος 
αυτό θα καλύπτεται από τα ποσά του υπερταμείου που 
προορίζονται για επενδύσεις δυνάμει του σχετικού άρ-
θρου 17 του νόμου. Ως σκοπός της ΕΤΑΔ προσδιορίζεται η 
αξιοποίηση των ακινήτων με κάθε πρόσφορο μέσο.
Ομως, πολλοί αμφιβάλλουν ότι μπορεί να τα καταφέρει. 
«Αν ρωτούσαν κάποιον ειδικό τι μπορεί να κάνει για να 
μην αξιοποιηθεί ποτέ η τεράστια ακίνητη περιουσία του 
Δημοσίου ή για να χάνει κάθε μέρα την αξία της, τότε θα 
μπορούσε να απαντήσει ότι το καλύτερο μοντέλο είναι 
ένα: αυτό της ΕΤΑΔ», σημειώνει μιλώντας στην «Κ» ο 
πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος Γιώργος 
Στασινός. «Υπάρχουν περίπου 72.000 ακίνητα, εκ των 
οποίων πιθανόν αξιοποιήσιμα να είναι τα 10.000. Για την 
πλειονότητα αυτών δεν υπάρχουν πολύ βασικά στοιχεία, 
όπως σύγχρονο τοπογραφικό, έλεγχος τίτλων, βεβαιώ-
σεις από δασαρχείο και αρχαιολογία. Αντιλαμβάνεται έτσι 
ο καθένας, ότι χωρίς τα παραπάνω, κανείς δεν μπορεί να 
αξιοποιήσει ένα ακίνητο», συμπληρώνει.

ΟΟΣΑ: ΠΡΟΟΔΟ ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ,  
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ, ΤΟ ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
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Για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας σε υψηλούς 
ρυθμούς ανάπτυξης χρειάζεται αλλαγή του αναπτυξιακού 
προτύπου, το οποίο πρέπει να δομηθεί στον περιορισμό 
της σημασίας της καταναλωτικής δαπάνης για την ανά-
πτυξη, στην ενίσχυση του ρόλου των επιχειρηματικών 
επενδύσεων, και στην αύξηση «καθαρής» συμβολής του 
εξωτερικού τομέα, κυρίως με αύξηση εξαγωγών, αναφέ-
ρεται σε μελέτη του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχα-
νικών Ερευνών (ΙΟΒΕ) με τίτλο «Η χρηματοδότηση μέσω 
της χρηματιστηριακής αγοράς και το νέο αναπτυξιακό 
πρότυπο της Ελλάδας», που παρουσιάστηκε χθες σε εκ-
δήλωση που διοργάνωσαν το Χρηματιστήριο Αθηνών και 
το ΙΟΒΕ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στόχος της εκδήλωσης 
ήταν να εξεταστούν οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες για τη 
χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα 
χρόνια, οι δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων από το 
εξωτερικό, η υποστήριξη του νέου αναπτυξιακού προτύ-
που από εγχώρια και ξένη χρηματοδότηση, ο ρόλος των 
Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) και οι ειδικές 
προκλήσεις που αντιμετωπίζουν για την αποτελεσματική 
χρηματοδότησή τους. Επίσης εξετάστηκαν η επίδραση 
των νέων τεχνολογιών αλλά και ζητήματα που αφορούν 
το νέο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο.
Όπως αναφέρεται στην μελέτη, την περίοδο 2008 - 2015 
η ελληνική οικονομία απώλεσε το 26,1% του προϊόντος 
της. Επείγον ζητούμενο για την Ελλάδα είναι η επιστροφή 
σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, για τη σταδιακή ανα-
πλήρωση των απωλειών στο εγχώριο προϊόν της, αλλά 
και προκειμένου να υποστηριχθεί η βιωσιμότητα των 
δημόσιων οικονομικών της,
Μια βασική αιτία για το ότι έως τώρα δεν έχει επιτευχθεί 
η επιστροφή στην ισχυρή ανάπτυξη του παρελθόντος 
εντοπίζεται στα διαρθρωτικά χαρακτηριστικά του ανα-
πτυξιακού προτύπου πριν το 2008, το οποίο στηρίχθη-
κε κυρίως στη διεύρυνση της εγχώριας κατανάλωσης, 
ενώ η καθαρή συνεισφορά του εξωτερικού τομέα στην 
ανάπτυξη ήταν αρνητική. Επιπλέον, η αύξηση των κα-
ταναλωτικών και των επενδυτικών δαπανών προήλθε 
κυρίως από τη διόγκωση των δημοσίων δαπανών και 
ακολούθως του δημοσιονομικού ελλείμματος, καθώς και 
τη σημαντική διεύρυνση του τραπεζικού δανεισμού του 
ιδιωτικού τομέα. Η άντληση πόρων σε αυτήν την περίοδο 
από τη χρηματιστηριακή αγορά ήταν σχετικά περιορι-
σμένη. Επομένως, ο τρόπος με τον οποίο αναπτύχθηκε η 
ελληνική οικονομία έως το 2007 ήταν μη διατηρήσιμος 
μακροπρόθεσμα, ενώ η επιστροφή σε αυτό το αναπτυξι-
ακό πρότυπο δεν είναι εφικτή και επιθυμητή.
Για την επαναφορά της ελληνικής οικονομίας, όπως προ-
αναφέρθηκε, σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης χρειάζεται 
αλλαγή του αναπτυξιακού προτύπου, το οποίο πρέπει να 
δομηθεί στους εξής βασικούς στόχους: 1) Περιορισμός 
της σημασίας της καταναλωτικής δαπάνης για την ανά-

πτυξη, 2) Ενίσχυση του ρόλου των επιχειρηματικών επεν-
δύσεων, 3) Αύξηση «καθαρής» συμβολής του εξωτερικού 
τομέα, κυρίως με αύξηση εξαγωγών.
Για την επιδίωξη αυτών των στόχων, σύμφωνα πάντα 
με τη μελέτη, απαιτείται πρωτίστως η διευκόλυνση των 
επενδύσεων και της εξαγωγικής δραστηριότητας, τομέ-
ων οι οποίοι καινοτομούν και παράγουν διεθνώς αντα-
γωνιστικά εμπορεύσιμα αγαθά και υπηρεσίες, με υψηλή 
προστιθέμενη αξία και πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα 
στην ελληνική οικονομία. Η δυνατότητα του τραπεζικού 
συστήματος να παράσχει σε αυτούς τους τομείς τους 
πόρους που χρειάζονται, είναι περιορισμένη. Για την 
άντληση των απαραίτητων κεφαλαίων για τη μετάβαση 
στο νέο αναπτυξιακό πρότυπο, εναλλακτικές ως προς τον 
τραπεζικό δανεισμό μορφές χρηματοδότησης πρέπει να 
αναπτυχθούν. Η χρηματοδότηση μέσω της εγχώριας χρη-
ματιστηριακής αγοράς μπορεί και πρέπει να αξιοποιηθεί σε 
μεγαλύτερο βαθμό.
Από τη μελέτη του Ι.Ο.Β.Ε προκύπτει συσχέτιση της τάσης 
τους με την περίοδο ταχείας ανάπτυξης της οικονομίας 
έως το 2007, αλλά και με τις επιπτώσεις της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης, καθώς και της εγχώριας 
κρίσης εξυπηρέτησης χρέους. Σε περιόδους οικονομικής 
ύφεσης, δημοσιονομικής προσαρμογής, διεθνών χρημα-
τιστηριακών κρίσεων κ.λπ., η πλέον πιθανή εξέλιξη στην 
εγχώρια κεφαλαιαγορά είναι ότι θα συντονιστεί με αυτές 
τις τάσεις. Από την άλλη πλευρά, εάν η ελληνική οικονομία 
εισέλθει σε τροχιά ανάκαμψης, είναι πιθανό ότι η χρηματι-
στηριακή αγορά θα την ακολουθήσει, όπως έγινε π.χ. στην 
περίοδο του δεύτερου εξαμήνου του 2013 και του αρχικού 
εξαμήνου του 2014.
Κατόπιν, εξετάζονται οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές της ελ-
ληνικής οικονομίας και οι παράγοντες οι οποίοι θα τις κα-
θορίσουν. Για την ανάκτηση της αναπτυξιακής δυναμικής, 
χρειάζεται η σταθερή, ισχυρή αύξηση των επενδύσεων. 
Όμως, αυτή δεν μπορεί να προέλθει από τις ίδιες κατηγο-
ρίες σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου με εκείνες στην πε-
ρίοδο 1995-2007 (κατοικίες, μεταφορικά μέσα). Ακολού-
θως, πραγματοποιούνται στη μελέτη εκτιμήσεις για τους 
παράγοντες οι οποίοι θα επηρεάσουν τις επιχειρηματικές 
επενδύσεις στα επόμενα έτη, εξετάζοντας παράλληλα τη 
συσχέτιση των επενδύσεων με τις προτεραιότητες ενός 
νέου αναπτυξιακού προτύπου.
Στους κλάδους με τις καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης και 
υψηλή πιθανότητα πραγματοποίησης επενδύσεων στα 
προσεχή έτη, αναφέρεται στη μελέτη, συγκαταλέγονται 
εξωστρεφείς κλάδοι της μεταποίησης, ο τομέας του του-
ρισμού, το οικοσύστημα δραστηριοτήτων στις μεταφορές 
και την αποθήκευση και η ενέργεια. Αυτοί οι κλάδοι έχουν 
σημαντική εξαγωγική δραστηριότητα και μπορούν να 
συμβάλουν στην αλλαγή του τρόπου ανάπτυξης της Ελ-
λάδας. Η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας αναμένεται 

να επιδράσει καταλυτικά στην υλοποίηση επενδυτικών 
σχεδίων σε αυτές και άλλες δραστηριότητες. Το γεγονός 
ότι διαχρονικά η ελληνική οικονομία βασίζεται στις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις περισσότερο από ότι οι υπόλοι-
πες οικονομίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναδεικνύει τον 
κομβικό ρόλο που θα διαδραματίσουν οι ΜμΕ σε ένα νέο 
αναπτυξιακό πρότυπο. Επομένως, οι πολιτικές οι οποίες 
θα εφαρμοστούν για τη διευκόλυνση των επιχειρήσε-
ων, αλλά και τα χρηματοδοτικά μέσα τα οποία θα είναι 
διαθέσιμα για αυτές, θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τις 
ανάγκες, τον τρόπο οργάνωσης κ.λπ. των ΜμΕ.
Στη συνέχεια, η μελέτη εξετάζει τα διαθέσιμα χρηματο-
δοτικά εργαλεία μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, τα 
οποία θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επίτευξη των 
παραπάνω στόχων. Σε αυτά περιλαμβάνονται η τιτλο-
ποίηση απαιτήσεων, η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, η 
έκδοση ομολογιών, τα εισηγμένα επενδυτικά κεφάλαια, 
οι τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων κτήσης μετοχών. 
Εξ’ αυτών, τα τρία πρώτα είναι αξιοποιήσιμα κυρίως από 
μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις. Από την άλλη πλευρά, 
η Εναλλακτική Αγορά (ΕΝ.Α.) του Χρηματιστηρίου Αθη-
νών, αποτελεί μηχανισμό άντλησης χρηματοδότησης ο 
οποίος απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χα-
ρακτηριστικά της ΕΝ.Α. που διευκολύνουν την πρόσβαση 
σε αυτή είναι τα κριτήρια εισόδου, τα οποία μπορούν να 
ικανοποιήσουν αρκετές από τις μεσαίου μεγέθους επιχει-
ρήσεις εγχωρίως, αλλά και μικρότερες.
Κατόπιν της παρουσίασης των διαθέσιμων μέσων χρημα-
τοδότησης, η μελέτη εστιάζει στις πολιτικές που πρέπει να 
εφαρμοστούν, στην Ελλάδα και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, για την προσέλκυση διεθνών κεφαλαίων. Εγ-
χωρίως, αυτές πρέπει να αποσκοπούν στην επίτευξη και 
διατήρηση της δημοσιονομικής ισορροπίας μακροπρόθε-
σμα, προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη στη σταθε-
ρότητα της οικονομίας. Για αυτόν το σκοπό θα χρειαστεί 
μεταβολή του δημοσιονομικού μίγματος που οδήγησε 
στην τρέχουσα δημοσιονομική θέση και βασίζεται κυρίως 
σε αύξηση φόρων, δημιουργώντας υψηλές επιβαρύνσεις 
και στην επιχειρηματικότητα. Επιπλέον, είναι αναγκαία η 
διευθέτηση του υψηλού αποθέματος δημόσιου χρέους, 
με την εφαρμογή των μεσοπρόθεσμων μέτρων ελάφρυν-
σής του και την οριστικοποίηση του μηχανισμού λήψης 
μακροπρόθεσμων μέτρων. Εξίσου απαραίτητη με τις 
προηγούμενες πολιτικές για την ενίσχυση της ελκυστι-
κότητας της ελληνικής οικονομίας είναι η συνέχιση των 
διαρθρωτικών αλλαγών, με έμφαση σε όσες αφορούν 
στις επιχειρήσεις (χαλάρωση ρυθμιστικών περιορισμών, 
μείωση διοικητικών «βαρών», επέκταση ηλεκτρονικών 
συναλλαγών με το δημόσιο κ.ά.).

 Συνέχεια στη σελ 9
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Συνέχεια από τη σελ 8

Σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, πρωτεύουσας σημασίας είναι η 
σταθεροποίηση του χρηματοοικονομικού περιβάλλοντος, 
κατόπιν της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής κρίσης του 2008. 
Αυτόν τον στόχο επιδιώκει η Τραπεζική Ένωση στην Ε.Ε. Η 
χαλάρωση ή η άρση περιοριστικών κανονισμών στη διασυνο-
ριακή κίνηση και διαχείριση κεφαλαίων, επίσης θα αποτελέσει 
σημαντικό κίνητρο για την προσέλκυση διεθνών επενδυτικών 
κεφαλαίων. Ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις το ρυθμιστικό 
πλαίσιο της Ε.Ε. για τη διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων είναι 
σχετικά αυστηρό, για λόγους όπως η προστασία των επενδυ-
τών. Σημαντικά επενδυτικά κίνητρα στην Ε.Ε. θεωρούνται τα 

φορολογικά. Πολιτικές, όπως η καθιέρωση ενός ενιαίου τρόπου 
φορολόγησης των εταιρειών στην Ε.Ε θεωρείται από ευρωπα-
ϊκούς επιχειρηματικούς φορείς ότι μπορούν να συμβάλουν σε 
σημαντικό βαθμό στην προώθηση των επενδύσεων και την 
αύξηση της απασχόλησης.
Η μελέτη ολοκληρώνεται εξετάζοντας τον ρόλο που μπορούν 
να διαδραματίσουν οι κεφαλαιαγορές διεθνώς, επομένως και 
στην Ελλάδα, στην ενίσχυση της βιωσιμότητας του ασφαλιστι-
κού συστήματος. Η κυρίαρχη μεταρρυθμιστική τάση στην πρό-
σφατη περίοδο στα ασφαλιστικά συστήματα είναι η μετάβαση 
προς ένα σύστημα το οποίο περιλαμβάνει τον πρώτο πυλώνα, 
ο οποίος βρίσκεται υπό κρατικό έλεγχο, και ενός κεφαλαιοποιη-
τικού σκέλους. Στην Ελλάδα, βασικός πυλώνας του συστήματος 

συνταξιοδότησης είναι ο πρώτος, στο πλαίσιο του συστήματος 
κοινωνικής ασφάλισης, με αναδιανεμητικό ρόλο. Ο κεφαλαιο-
ποιητικός χαρακτήρας του εγχώριου ασφαλιστικού συστήματος 
μπορεί να ενισχυθεί και με κίνητρα για την ανάπτυξη του δεύτε-
ρου πυλώνα (επαγγελματικά ταμεία) και του τρίτου πυλώνα 
(ατομικά κεφαλαιοποιητικά προγράμματα). Στην ανάπτυξη του 
κεφαλαιοποιητικού χαρακτήρα του ασφαλιστικού συστήματος 
μπορεί να συμβάλει η προωθούμενη Ένωση Κεφαλαιαγορών 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, πλέον απαραίτητη εξέλιξη για 
την αναδιάρθρωση του εγχώριου ασφαλιστικού συστήματος 
προκειμένου αυτό να ενισχύσει τον αποταμιευτικό του χαρα-
κτήρα, θα αποτελέσει η μεταρρύθμιση του πρώτου του πυλώ-
να, με την εισαγωγή σε αυτόν ενός κεφαλαιοποιητικού σκέλους.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ποσού 90 εκατ. ευρώ 
κατ’ ελάχιστον και έως 120 εκατ. ευρώ, τη διάθεση των ομολογιών, μέσω δημόσιας προ-
σφοράς και την εισαγωγή τους προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού 

Εισοδήματος της οργανωμένης αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών, αποφάσισε η ΓΕΚ 
ΤΕΡΝΑ Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών Ακινήτων Κατασκευών. Όπως αναφέρεται σε σχε-
τική ανακοίνωση, η υλοποίηση της συναλλαγής θα εξαρτηθεί από τις συνθήκες της αγοράς.

Το αργότερο μέχρι τις αρχές της επόμενης εβδομάδας αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί η διαδικασία που αφορά στη μεταβίβαση 
του 67% του Οργανισμού Λιμένος Θεσσαλονίκης (ΟΛΘ) στην 
εταιρεία ειδικού σκοπού «South Europe Gateway Thessaloniki 
Ltd» (SEGT), όπως ανέφεραν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ κύκλοι της κοινο-
πραξίας «DIEP GmΒH- Terminal Link SAS- Belterra Investments 
Ltd», στην οποία περνά το πλειοψηφικό πακέτο του λιμανιού 
της Θεσσαλονίκης. Για το κλείσιμο της συναλλαγής απομένουν 
η καταβολή του τιμήματος των 231,9 εκατ. ευρώ και -αμέσως 
μετά- η αλλαγή των μελών του διοικητικού συμβουλίου της 
εταιρείας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην κοινοπραξία που συ-
νέστησε τη SEGT μετέχουν με ποσοστό 47% το γερμανικό fund 
DIEP GmΒH, με έδρα το Μόναχο, με μερίδιο 33% η Terminal 
Link SAS (η μητρική της οποίας, CMA CGM, είναι η τρίτη μεγα-
λύτερη εταιρεία ναυτιλιακών μεταφορών στον κόσμο) και με το 
υπόλοιπο 20% η Belterra Investments LTD, συμφερόντων του 
Ιβάν Σαββίδη, με έδρα τη Λευκωσία. Στο ελληνικό δημόσιο πα-

ραμένει μετοχική συμμετοχή 7,22%.
Υπενθυμίζεται ότι ο ιδιώτης έχει δεσμευτεί για υποχρεωτικές 
επενδύσεις ύψους 180 εκατ. ευρώ σε μια επταετία στο λιμάνι της 
Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, όπως έχουν επανειλημμένα επισημάνει 
στελέχη της κοινοπραξίας, στόχος είναι η βασικότερη επένδυση 
του «πακέτου» (η επέκταση της 6ης προβλήτας, ώστε το λιμάνι 
να μπορεί να υποδέχεται και mainliners, ήτοι μεγάλα πλοία τύ-
που New Panamax), να ολοκληρωθεί πολύ νωρίτερα, εντός τε-
τραετίας (ενώ μέσα σε 18 μήνες από την ανάληψη της διοίκησης 
αναμένεται να αποκτηθούν μία ή δύο γερανογέφυρες).
Η συνολική αξία της συμφωνίας για το 67% του ΟΛΘ υπολογί-
ζεται ότι ανέρχεται σε 1,1 δισ. ευρώ. Στο ποσό αυτό συνυπολο-
γίζονται το τίμημα (231,92 εκατ. ευρώ), οι υποχρεωτικές επεν-
δύσεις (180 εκατ. ευρώ) και τα αναμενόμενα έσοδα άνω των 
170 εκατ. ευρώ του ελληνικού Δημοσίου από τη σύμβαση πα-
ραχώρησης (αντάλλαγμα παραχώρησης σε ποσοστό 3,5% του 
κύκλου εργασιών της ΟΛΘ Α.Ε.). Λαμβάνονται επίσης υπόψη τα 

αναμενόμενα μερίσματα που θα εισπραχθούν από το ΤΑΙΠΕΔ 
για το υπολειπόμενο ποσοστό του 7,22%, καθώς και οι εκτιμώ-
μενες (πέραν των ελάχιστων υποχρεωτικών) επενδύσεις, μέχρι 
τη λήξη της παραχώρησης το 2051. Ως αποτέλεσμα, η συνολική 
αξία της συμφωνίας υπολογίζεται πως φτάνει στο 1,1 δισ. ευρώ.
Ωστόσο, όπως έχουν κατά καιρούς επισημάνει οι εκπρόσωποι 
των παραγωγικών φορέων της Βόρειας Ελλάδας -που σημειω-
τέον έχουν εξαρχής στηρίξει στο σύνολό τους την είσοδο επεν-
δυτή διεθνούς εμβέλειας στο λιμάνι- για να απολαύσει η περιοχή 
το μέγιστο δυνατό όφελος από αυτή την εξέλιξη χρειάζεται να 
συμπληρωθούν βασικά κομμάτια του παζλ, που αφορούν τις 
διεθνείς σιδηροδρομικές κι οδικές συνδέσεις του λιμανιού, αλλά 
και τη δυνατότητα εργασιών ενεργητικής τελειοποίησης (π.χ., 
συναρμολόγησης) προϊόντων επί βορειοελλαδικού εδάφους, 
ώστε να δημιουργηθεί προστιθέμενη αξία._

Στα 13,8 εκατ. ευρώ ανήλθε ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της Alpha Αστικά Ακίνητα ΑΕ, το 
2017, έναντι 12,9 εκατ. ευρώ πέρυσι. Το ΑΠΕ-  ΜΠΕ γράφει ότι όπως αναφέρεται σε σχετική ανα-
κοίνωση, το αποτέλεσμα μετά από φόρους σε ενοποιημένη βάση διαμορφώθηκε σε ζημίες 3 εκατ. 

ευρώ, κυρίως, λόγω πωλήσεως θυγατρικής εταιρείας στο εξωτερικό, έναντι ζημιών ποσού 5,4 
εκατ. ευρώ, το έτος 2016.

Για τις προτεραιότητες του Αναπτυξιακού Σχεδίου που διαμορφώνει η κυβέρνηση, ενημέρωσε 
ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, τον περιφερειακό δι-
ευθυντή της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις χώρες της Ε.Ε,  Aρούπ Μπανελετζι. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ στο πλαίσιο αυτό, συζητήθηκε η ολοκλήρωση του πλαισίου για την επιτάχυνση των 

διαδικασιών αδειοδότησης των επιχειρήσεων - της μεγάλης μεταρρύθμισης που υλοποιεί το 
υπουργείο Οικονομίας- καθώς και οι στοχευμένες μεταρρυθμίσεις για την βελτίωση του οικο-
νομικού περιβάλλοντος και της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας.

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΙΟΒΕ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΟΙΝΟΥ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ

ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ Η ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ ΤΟΥ 67% 
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΟΣ 

ΣΤΑ 13,8 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΗΚΕ Ο ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ALPHA ΑΣΤΙΚΑ 
ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΕ, ΤΟ 2017

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Α. ΧΑΡΙΤΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΤΡΑΠΕζΑΣ
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 Προτάσεις για την αναμόρφωση του Περιφερειακού Πλαισί-
ου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της Πε-
ριφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάστηκαν στη χθεσι-
νή  συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής 
Μακεδονίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο αντιπεριφερειάρχης 
Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της Περιφέρειας, Κώστας Γιου-
τίκας, τόνισε ότι «το 2012 προκηρύχθηκαν από το αρμόδιο 
υπουργείο για όλη την Ελλάδα χωροταξικά σχέδια για κάθε 
περιφέρεια, με σκοπό το 2013 να ολοκληρωθούν και το 2018 
να έχουμε και την πρώτη αναθεώρηση». Ωστόσο, σύμφω-
να με τον αντιπεριφερειάρχη, «λόγω καθυστερήσεων από 
το υπουργείο, έφτασε το 2015 στην Περιφέρεια ένα σχέδιο 
υπουργικής απόφασης ώστε να γνωμοδοτήσει η Περιφέρεια. 
Επ΄ αυτού η Περιφέρεια έλαβε απόφαση στο Περιφερειακό 
Συμβούλιο και τάχθηκε υπέρ της αναμόρφωσης του σχεδίου 
και της προσθήκης όλων των παρατηρήσεων που είχαν γίνει 
τότε. Από τότε μέχρι σήμερα δεν υπάρχει υπουργική απόφαση 
άρα δεν υπάρχει χωροταξικό».
   Αναφερόμενος στην νέα γνωμοδότηση επισήμανε ότι 
«καθώς το κείμενο περιείχε ημερομηνίες και νόμους που 
πλέον έχουν καταστεί ανεπίκαιροι, η Περιφέρεια επανέρχεται 
με γνωμοδότηση και ζητά την αναμόρφωση του σχεδίου 
υπουργικής απόφασης».
   Ειδικότερα
σχολίασε
ότι «η Περιφέρεια ζητά, όπως και το 2015, να αφαιρεθεί από 

το σχέδιο υπουργικής απόφασης, ο όρος μετεγκατάσταση 
επιχειρήσεων, καθώς όχι μόνο δεν επιθυμεί καμία μετεγκα-
τάσταση νομίμως λειτουργησών επιχειρήσεων στα όρια της 
περιφέρειας αλλά και καταθέτει στο αναπτυξιακό συνέδριο 
την ερχόμενη εβδομάδα συγκεκριμένη νομοθετική ρύθμιση 
για τα άδεια βιομηχανικά κτίρια που υπάρχουν διάσπαρτα 
στην περιφέρεια ώστε να καταστούν πάλι ενεργά».
   «Υπογραμμίζουμε ότι οι νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις 
δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα με τη λειτουργία τους, 
την επέκτασή τους και τον εκσυγχρονισμό τους»
πρόσθεσε ο κ. Γιουτίκας. Παράλληλα
σημείωσε
ότι η Περιφέρεια ζητά να εξειδικευτεί η οδηγία Sevezo στην ελ-
ληνική νομοθεσία ώστε να είναι ξεκάθαρο τι μπορεί να κάνει ο 
χωροτάκτης σε κάθε περιοχή.
   Μιλώντας στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο επιχειρηματίας 
Νίκος Φιλίππου, ανέφερε ότι εκπροσωπεί 302 επιχειρήσεις και 
ενώσεις πολιτών που έχουν υπογράψει κείμενο με αιτήματα 
για το χωροταξικό. Τόνισε ότι αν οι εν λόγω επιχειρήσεις και 
ενώσεις πολιτών δεν αναδείκνυαν το θέμα της χωροταξίας και 
των προβλημάτων που προκύπτουν, σήμερα θα υπήρχαν τα 
προβλήματα και των μετεγκαταστάσεων των επιχειρήσεων 
και της νομιμοποίησης της ερήμωσης της δυτικής Θεσσαλο-
νίκης. 
Εκτίμησε, ότι η αποεπένδυση έχει ήδη ξεκινήσει από το 2016
καθώς δεν δίνονται άδειες και αυτό οδηγεί στην αποβιομηχά-

νιση, ανέφερε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχασε 
σήμερα περίπου το 70% του ΑΕΠ της και σημείωσε ότι δεν 
μπορούν να γίνουν βελτιώσεις επί της εισήγησης που παρου-
σιάστηκε σήμερα στο περιφερειακό συμβούλιο διότι
όπως υποστήριξε - ανοίγει τα παράθυρα για την ερήμωση 
της Δυτικής Θεσσαλονίκης λόγω της στρεβλής ερμηνείας 
της οδηγίας Sevezo. Πρότεινε, εξάλλου, για τις υφιστάμενες 
επιχειρήσεις να υπάρχει νομική διατύπωση που να λέει ξεκά-
θαρα ότι υφιστάμενες και νέες μονάδες είναι καλοδεχούμενες 
να εγκατασταθούν εντός του αστικού ιστού. Για την οδηγία 
Sevezo ζήτησε την υιοθέτηση της διατύπωσης που έχει κάνει 
επιστημονική επιτροπή της Βουλής όταν συζητιόταν το θέμα.
   Αντιρρήσεις για την εισήγηση που παρουσιάστηκε διατυπώ-
θηκαν και από την πλευρά της αντιπολίτευσης στο Περιφερει-
ακό Συμβούλιο.
   Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώ-
στας, διευκρίνισε ότι για το εν λόγω θέμα έγινε διαβούλευση 
επί δύο χρόνια, ενώ σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να 
καταθέτουν τις απόψεις τους προς τα επιμελητήρια, των οποί-
ων οι προτάσεις υιοθετούνται πλήρως από την περιφέρεια. 
Πρότεινε, τέλος, να συγκληθεί διαπαραταξιακή επιτροπή που 
σε 15 μέρες θα εξετάσει όλες τις παραμέτρους του θέματος και 
θα προσκομίσει προτάσεις προς ψήφιση από το συμβούλιο. 
Τελικά, η λήψη απόφασης επί του θέματος αναβλήθηκε και η 
πρόταση του περιφερειάρχη έγινε δεκτή.

Πρωτόκολλο συνεργασίας με στόχο την τόνωση της εξω-
στρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και με έμφαση σε 
τέσσερις επιμέρους τομείς υπεγράφη σήμερα, στη Θεσσαλο-
νίκη, μεταξύ του γενικού γραμματέα Διεθνών Οικονομικών 
Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας, Γιάννη Μπράχου και 
του προέδρου του Συνδέσμου Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 
(ΣΕΒΕ), Κυριάκου Λουφάκη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  η 
υπογραφή του πρωτοκόλλου έγινε παρουσία του αναπληρω-
τή υπουργού Εξωτερικών, Γιώργου Κατρούγκαλου, ο οποίος 
επισήμανε τον σημαντικό ρόλο της οικονομικής διπλωματίας 
για την προώθηση πρωτοβουλιών ενίσχυσης της εξαγωγικής 
παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων. Όπως τόνισε, η ελ-
ληνική οικονομία ανακάμπτει σταθερά με συνεχή αναπτυξια-
κή πορεία και με κύριους μοχλούς την επιχειρηματικότητα και 
την εξωστρέφεια.

Οι τέσσερις τομείς επί των οποίων θα αναπτυχθεί η συνεργα-
σία των δύο πλευρών σχετίζονται, πρώτον, με την ανάληψη 
πρωτοβουλιών και τη συνδιοργάνωση δράσεων με στόχο 
την ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσε-
ων και της πρόσβασής τους στις διεθνείς αγορές σε θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος. Δεύτερον, θα ανταλλάσσονται 
πληροφορίες δημόσιου χαρακτήρα για την εξαγωγική δρα-
στηριότητα σε αγορές - στόχους, για τον συντονισμό και την 
παρακολούθηση του ετήσιου προγράμματος επιχειρηματι-
κών αποστολών, καθώς και για διμερείς ή πολυμερείς συμ-
φωνίες που επηρεάζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.
Η συνεργασία για τη διάχυση της πληροφόρησης σε θέματα 
αμοιβαίου ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία 
τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (π.χ., μέσω δι-
αλειτουργικότητας του πληροφοριακού συστήματος ΣΕΒΕ με 

τη διαδικτυακή πύλη του υπουργείου Εξωτερικών), αποτελεί 
το τρίτο πεδίο που καλύπτεται από το πρωτόκολλο. Η συνερ-
γασία, τέλος, για τη δυνατότητα αξιοποίησης πόρων από τα 
συγχρηματοδοτούμενα επιχειρησιακά προγράμματα, από τα 
Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και το Πρόγραμμα Δημοσί-
ων Επενδύσεων ή /και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία, συνι-
στά το τέταρτο πεδίο συνεργασίας μεταξύ των δύο πλευρών.
«H Βόρεια Ελλάδα αποτελεί το κλειδί της εξωστρέφειας της 
ελληνικής οικονομίας, χάρη στη σημαντική αναβάθμιση των 
υποδομών της στα λιμάνια, την ανάπτυξη σιδηροδρομικού 
δικτύου και τους ενεργειακούς δρόμους που χαράσσονται» 
επισήμανε ο κ. Μπράχος. Αντίστοιχο πρωτόκολλο συνεργα-
σίας υπεγράφη νωρίτερα σήμερα και μεταξύ του προέδρου 
του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος, Αθανάσιου 
Σαββάκη και του κ. Μπράχου._

Στα 2,443 δισ. ευρώ μειώθηκε τον Ιανουάριο του 2018, από 
2,537 δισ. ευρώ τον Δεκέμβριο του 2017 το σύνολο των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του δημοσίου προς τους ιδι-
ώτες, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων στο ίδιο διάστημα 
περιορίστηκαν στο ποσό των 691,9 εκατ ευρώ έναντι 765,3 
εκατ ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό προκύπτει από τα 

στοιχεία για την μηνιαία εξέλιξη των υποχρεώσεων και των 
πληρωμών του δημοσίου που δόθηκαν στη δημοσιότητα 
από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Σύμφωνα με αυτά 
τον Ιανουάριο οι πληρωμές για την εξόφληση των ληξιπρό-
θεσμων υποχρεώσεων των φορέων της γενικής κυβέρνησης 
ανήλθαν σε 20,9 εκατ ευρώ. Τον ίδιο μήνα οι πληρωμές για 

εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανήλθαν σε 7 εκατ. ευρώ ενώ 
οι πληρωμές εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης ανήλθαν 
σε 34,1 εκατ ευρώ.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ 
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΜΕΙΩΣΗ ΣΤΑ 2,443 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΩΝ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2018
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Πλήθος επιστημονικού κόσμου, μέλη των ενόπλων δυ-
νάμεων της χώρας, μαθητές και εκπαιδευτικοί, βουλευτές 
κ.α. παρέστησαν στη χθεσινή παρουσίαση του Ελληνικού 
Διαστημικού Οργανισμού η οποία πραγματοποιήθηκε σε 
αίθουσα του υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής. Στον χαι-
ρετισμό του ο αρμόδιος υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοιωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς ανέφερε 
ότι «μιλάμε με αίσθημα ευθύνης για την σημερινή ημέρα 
καθώς ο διαστημικός τομέας μπορεί να ισχυροποιήσει τη 
χώρα κάνοντάς την πιο παραγωγική και αυξάνοντας πολ-
λαπλώς το εκτόπισμά της». Ο υπουργός ΨΗΠΤΕ συνεχάρη 
τη Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομεί-
ων και προσωπικά τον γγ Β. Μαγκλάρα για την «αστα-
μάτητη προσπάθεια’’ για την ολοκλήρωση ενός τόσο 
σημαντικού έργου «για το οποίο έχουμε το κάθε δικαίωμα 
να είμαστε αισιόδοξοι». Αύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η χώρα 
μας δεν έχει τίποτα να φοβηθεί, υπογράμμισε ο υπουργός 
ΨΗΠΤΕ, καθώς διαθέτει έμπειρους επιστήμονες, στελε-
χιακό δυναμικό με μεγάλο βάθος και παρά τις δυσκολίες 
που βίωσε μπορεί όχι μόνο να επανακάμψει αλλά να κάνει 
όλους να μιλούν περήφανα για αυτήν. Επαναφέραμε στη 
δημόσια σφαίρα τις τεχνολογίες αιχμής και έχουμε χρέος 
όλοι να ενημερώσουμε και εκπαιδεύσουμε τον λαό μας 
για τα πολλαπλά οφέλη του διαστήματος τα οποία απο-
τυπώνονται στις τηλεπικοινωνιακές υποδομές, σε ιατρικές 
εφαρμογές, στην εξ αποστάσεων εκπαίδευση, στην γεωρ-
γία ακριβείας, και φυσικά στην άμυνα, υπογράμμισε ο Ν. 
Παππάς.
 
Ο υπουργός ΨΗΠΤΕ αφού ευχαρίστησε τον αρχηγό των 
ενόπλων δυνάμεων ο οποίος παρέστη στην παρουσίαση 
του ΕΛΔΟ, τόνισε ότι η πληροφορία και οι ασφαλείς επι-
κοινωνίες είναι τα καλύτερα όπλα στο πεδίο της αποτρο-
πής και η Ελλάδα πλέον διαθέτει έναν διαστημικό φορέα 
που θα αξιοποιήσει στο έπακρο αυτές τις δυνατότητες. Ο 
υπουργός ΨΗΠΤΕ μίλησε ακόμη για την οικονομική πτυχή 
της συγκεκριμένης πρωτοβουλίας καθώς η ίδρυση του 
ΟΛΔΕ θα δώσει ώθηση στις επενδύσεις αφού μιλάμε για 
έναν τομέα με παγκόσμιο τζίρο ύψους 200 δισ. ευρώ και 
με επταπλάσιες επιστροφές για κάθε 1 ευρώ επένδυσης. 
Η διάχυση των συγκεκριμένων τεχνολογιών στην καθη-
μερινότητα των πολιτών είναι αυτό που όλοι πρέπει να 
βάλουμε στόχο, υπογράμμμισε ο Ν. Παππάς.
Το πρώτο βήμα έγινε με την ψήφιση του νόμου 4508, 
σημείωσε ο υπουργός ΨΗΠΤΕ, και μέσω του δημόσιου 
διαλόγου τον οποίο αξιοποιήσαμε στο έπακρο, σήμερα 

δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το καταστατικό του Οργανισμού και 
ξεκινά και επισήμως η λειτουργία του, στελεχωμένος με 
Έλληνες επιστήμονες και διακεκριμένες προσωπικότητες 
τις οποίες και ευχαρίστησε. Η Ελλάδα δεν έχει τίποτα να 
ζηλέψει και μπορεί να ξεπεράσει πολλές χώρες στον τομέα 
του διαστήματος, επανέλαβε ο Ν. Παππάς.
 
Ο υπουργός ΨΗΠΤΕ υπογράμμισε ότι η χρήση του δια-
στήματος είναι πολύ σημαντική και ήδη χρησιμοποιείται 
από όλους στους τομείς των τηλεπικοινωνιών κλπ. Ο ίδιος 
σημείωσε ότι παρά την κριτική και τις ειρωνείες που δε-
χθήκαμε στην αρχή, η πρωτοβουλία μας δικαιώνεται κάθε 
μέρα στα σχολεία, τα ερευνητικά κέντρα, στις start up επι-
χειρήσεις, και αυτό μας δημιουργεί το συναίσθημα βαθιάς 
ικανοποίησης καθώς καταφέραμε να ολοκληρώσουμε 
την πρώτη στροφή σε κάτι τόσο σημαντικό. Ανέφερε ότι 
μέσα στο 2018 θα έχουμε την εκτόξευση του Hellas Sat 4 
με τη χώρα να αυξάνει το εκτόπισμά της και να αξιοποιεί 
τα δικαιώματά της στον διαστημικό τομέα, ενώ ανέφερε 
ως σημαντικά βήματα την υπογραφή μνημονίου συνερ-
γασίας με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος και με 
την γερμανική εταιρεία OEGB η οποία θα επενδύσει πα-
ράλληλα με το ελληνικό κράτος στην κατασκευή μικροδο-
ρυφόρων. «Σήμερα γίνεται ένα σημαντικό βήμα το οποίο 
η ιστορία θα αξιολογήσει ως πάρα πολύ σημαντικό» τό-
νισε κλείνοντας ο υπουργός ΨΗΠΤΕ προσθέτοντας ότι «οι 
συγκεκριμένες υπηρεσίες θα κάνουν την καθημερινότητα 
του πολίτη καλύτερη και τη θέση της χώρας ισχυρότερη».
 
Ο γγ Β. Μαγκλάρας στον χαιρετισμό του μίλησε για τις 
δυσκολίες στησίματος του Εθνικού Οργανισμού Διαστή-
ματος καθώς η χώρα τα προηγούμενα χρόνια δεν είχε 
δείξει την κατάλληλη σπουδή για κάτι τόσο σημαντικό για 
αυτήν. Πήραμε την απόφαση να αλλάξουμε πλήρως αυτό 
το σκηνικό, σημείωσε ο κ. Μαγκλάρας και να δώσουμε σε 
αυτόν τον τομέα ότι χρειαζόταν. Ο ίδιος ανέφερε ότι η συ-
γκρότηση του Οργανισμού θα δώσει στην Ελλάδα μεγάλες 
δυνατότητες, με αξιοποίηση του κρατικού και ιδιωτικού 
τομέα, των επιχειρήσεων, των λαμπρών επιστημόνων 
της, της εκπαιδευτικής κοινότητας και κυρίως «για να γυ-
ρίσουν πίσω όλα τα σπουδαία μυαλά που μετανάστευσαν 
στα χρόνια της κρίσης». Μίλησε και αυτός για τη σφοδρή 
κριτική και τα ειρωνικά σχόλια που έλαβε ο Οργανισμός 
κατά την ανακοίνωση της πρωτοβουλίας συγκρότησής 
του σημειώνοντας ότι συγκεκριμένοι κύκλοι στο εσωτερι-
κό και εξωτερικό της χώρας κατάφεραν τον ελληνικό λαό 

να χάσει την πίστη στον εαυτό του, και έτσι μόνο, συνέχισε 
ο κ. Μαγκλάρας, μπορεί να εξηγηθεί γιατί ένας τόσο σημα-
ντικός τομέας για την χώρα παρέμενε αναξιοποίητος. Κλεί-
νοντας, εξέφρασε την ευχή αυτός ο εθνικός Οργανισμός 
της πατρίδας, να πάει τόσο καλά ώστε να μας κάνει όλους 
υπερήφανους, βάζοντας τις βάσεις ανάτασης της ελληνι-
κής κοινωνίας. Ο Β. Μαγκλάρας στη συνέχεια παρουσίασε 
το λογότυπο του ΕΛΔΟ και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο 
του Οργανισμού το οποίο περιλαμβάνουν οι: Πρόεδρος: 
Σταμάτης Κριμιζής. Διευθύνων Σύμβουλος: Κωνσταντίνος 
Πιλαφτσής και μέλη του οι: Βασίλης Αναστασόπουλος, 
Βασίλης Κωστόπουλος, Γιώργος Μαντζούρης, Θανάσης 
Πότσης και Χριστόδουλος Πρωτόπαππας.
 
Ο Πρόεδρος του νέου Οργανισμού καθηγητής Στ. Κριμιζής 
αφού ευχαρίστησε τον υπουργό ΨΗΠΤΕ Ν. Παππά για την 
εμπιστοσύνη στο πρόσωπό του, δήλωσε ευτυχής διότι ένα 
όνειρο πολλών χρόνων, έγινε επιτέλους πραγματικότητα. 
Ο κ. Κριμιζής σημείωσε ότι η διοίκηση ενός δημόσιου ορ-
γανισμού στην Ελλάδα δεν είναι εύκολη υπόθεση, ειδικά 
τώρα που δημιουργείται μια νέα λειτουργική δομή, αλλά 
εδώ είναι και η πρόκληση για εμάς, που αντίθετα με τα 
ελληνικά έθιμα θα προσπαθήσουμε να βάλουμε τον τόνο 
της ομαδικής δουλειάς κάτι που λείπει από την ελληνική 
νοοτροπία, τόνισε. Ο Οργανισμός, συνέχισε ο κ. Κριμιζής, 
θα είναι πολύ διαφορετικός και το όραμά μας είναι αφε-
νός η οργάνωση και η προώθηση τεχνολογιών αιχμής σε 
εθνικό, ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, καθώς και η 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της Ελλάδας. Υπογράμ-
μισε ότι τα οφέλη για τη χώρα είναι αναμφισβήτητα κάνο-
ντας λόγο για επιτακτική ανάγκη αυτός ο Οργανισμός να 
γίνει το πρότυπο Οργανισμού για τη χώρα με αξιοκρατία, 
ήθος, διοικητικές ευελιξίες, διαφάνεια και αποτελεσμα-
τικότητα. Η Ελλάδα διαθέτει όσα όσα χρειάζονται για να 
συμβάλλει στις δύσκολες προκλήσεις της εποχής, τόνισε 
ο κ. Κριμιζής, προσθέτοντας ότι η χώρα αλλάζει και αυτό 
είναι το μήνυμα που θέλει να στείλει και στα παιδιά της στο 
εξωτερικό.
Στην εκδήλωση πήραν μέρος και τα παιδιά του Μαράσλει-
ου λυκείου τα οποία έλαβαν την πρώτη θέση στον πανελ-
λήνιο διαγωνισμό Τεχνολογίας και τα οποία βράβευσε 
ο υπουργός Ψηφιακής Πολιτικής, σημειώνοντας ότι το 
υπουργείο θα αναλάβει τα έξοδα για τη συμμετοχή τους 
στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό καθώς «η Ελλάδα δεν έχει 
τίποτα να φοβηθεί με τέτοια νιάτα που διαθέτει».

ΨΗΠΤΕ:  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ



ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ

12

«Καταφέραμε να κάνουμε πράξη ένα όραμα δεκαετιών», 
υπογράμμισε ο Αλέξης Τσίπρας, εγκαινιάζοντας το έργο 
της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό Σύστη-
μα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, στον υποσταθμό 
του ΑΔΜΗΕ, στη Σύρο. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι «τα 
σημαντικά έργα δεν ανήκουν σε καμιά κυβέρνηση, ανή-
κουν στον λαό». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ από τη Σύρο, ο 
πρωθυπουργός έστειλε παράλληλα το πολιτικό μήνυμα ότι 
«έπειτα από 8 χρόνια μιας μεγάλης περιπέτειας μπορούμε να 
αισιοδοξούμε» και πως αυτό είναι μια ρεαλιστική αισιοδοξία: 
«Βγαίνουμε από την κρίση, δουλεύουμε για νέες θέσεις εργα-
σίας, δουλεύουμε για μια ανάπτυξη δίκαιη, που θα μοιραστεί 
δίκαια στο λαό μας και όχι μόνο σε μια ελίτ που όλα τα προ-
ηγούμενα χρόνια έπαιρνε την κρέμα και άφηνε το υπόλοιπο 
για τη μεγάλη πλειοψηφία». Τόνισε ότι «είμαστε κοντά στην 
έξοδο από την κρίση, θα το κάνουμε πράξη μέσα από τη συ-
νεννόηση, από τον κοινό βηματισμό, διότι βρισκόμαστε όλοι 
μαζί σε αυτή την προσπάθεια για να σηκωθεί λίγο πιο ψηλά 
η πατρίδα μας».
«Ιστορικής σημασίας έργο» 
Ο πρωθυπουργός χαρακτήρισε ιστορικής σημασίας το έργο 
της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό δίκτυο 
ηλεκτροδότησης.  Εξηγώντας τη στρατηγική σημασία του, 
επισήμανε ότι με αυτό εξασφαλίζεται η αξιόπιστη και επαρ-
κής παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά, επιτυγχάνεται 
η εξοικονόμηση κόστους για την παραγωγή ενέργειας, ενώ 
συνιστά ένα πολύ καλύτερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα, 
δίνει αναπτυξιακή προοπτική. Όλα αυτά σημαίνουν πάρα 
πολλά για την τοπική οικονομία αλλά και το σύνολο της 
οικονομίας.    Όπως ανέφερε ο κ. Τσίπρας, ο βασικός κορ-
μός του έργου είναι το καλώδιο υψηλής τάσης, μήκους 105 
χιλιομέτρων, που συνδέει πλέον την Σύρο με το ηπειρωτικό 
σύστημα, μέσω του υποσταθμού που κατασκευάστηκε στο 
Λαύριο. Ακολούθως, με αντίστοιχες καλωδιακές συνδέσεις, 
η Σύρος συνδέεται με την Τήνο, καθώς και με την Πάρο, 
που τροφοδοτεί μια σειρά από άλλα γειτονικά νησιά. Έτσι, 
υπογράμμισε ο κ. Τσίπρας, η Σύρος, η Τήνος και η Πάρος, 
αλλά και η Αντίπαρος, η Νάξος, το Κουφονήσι, η Σχοινούσα, 
η Ηρακλειά, η Ίος, η Σίκινος και η Φολέγανδρος, συνδέονται 
πλέον με το ηπειρωτικό σύστημα. Η πρώτη φάση του έργου 
ολοκληρώνεται με την ένταξη και της Μυκόνου.  
«Διασφαλίσαμε τον στρατηγικό χαρακτήρα του 
ΑΔΜΗΕ στην ενεργειακή πολιτική της χώρας»
Μιλώντας για το έργο αυτό, συνολικού προϋπολογισμού 
245 εκατ. ευρώ, που πραγματοποιήθηκε με συγχρηματο-

δότηση της Ελλάδας και της ΕΕ και με τη χρηματοδοτική 
στήριξη της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, ο πρωθυ-
πουργός σημείωσε τον σημαντικό ρόλο του ΑΔΜΗΕ.  Τόνισε 
ότι αυτή η κυβέρνηση απέτρεψε την ιδιωτικοποίηση κατά 
66% του ΑΔΜΗΕ, «διασφαλίζοντας τον έλεγχο του 51% από 
το Δημόσιο», υπογραμμίζοντας τη σημασία που έχει η δια-
σφάλιση του στρατηγικού χαρακτήρα της εταιρείας για την 
ενεργειακή πολιτική της χώρας. Ο ΑΔΜΗΕ ήταν μια από τις 
μεγάλες μάχες που κερδίσαμε, σημείωσε.   
«Οι καταναλωτές θα δουν σημαντικές μειώσεις 
στους λογαριασμούς τους» 
Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στα συγκεκριμένα προβλή-
ματα που επιλύονται με το έργο. Επισήμανε ότι με την καλω-
διακή σύνδεση, πρόκειται να σταματήσει η λειτουργία των 
Αυτόνομων Σταθμών Παραγωγής της Σύρου, της Πάρου και 
της Μυκόνου, οι οποίες τροφοδοτούσαν μέχρι σήμερα την 
περιοχή και οι οποίοι λειτουργούσαν με πετρέλαιο. 
Υπογράμμισε ότι αντιμετωπίζεται το πρόβλημα που αφορά 
το αυξημένο κόστος που είχε μέχρι σήμερα η παραγωγή 
ηλεκτρικού ρεύματος με πετρέλαιο και που μέσω των χρε-
ώσεων Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) επιβάρυνε τους 
καταναλωτές όλης της χώρας. Σημείωσε ότι το συνολικό 
όφελος από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας της διασύνδεσης 
των Κυκλάδων θα προσεγγίσει τα 80 εκατ. ευρώ και πως το 
όφελος αφορά το σύνολο των καταναλωτών και όχι μόνο 
τους καταναλωτές των Κυκλάδων –και θα έχει ως αποτέλε-
σμα να δουν σύντομα σημαντικές μειώσεις στους λογαρια-
σμούς τους. Εξήγησε δε ότι όσο αναπτύσσεται το δίκτυο των 
διασυνδέσεων τόσο μεγαλύτερη θα είναι η μείωση των χρε-
ώσεων για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας για τους καταναλωτές 
ολόκληρης της Ελλάδας. 
«Δραστική μείωση της μόλυνσης από τους ρυπο-
γόνους πετρελαϊκούς σταθμούς» 
Ο πρωθυπουργός τόνισε επίσης ότι με το έργο αντιμετωπί-
ζεται παράλληλα και το περιβαλλοντικό  πρόβλημα, με τη 
διακοπή της λειτουργίας των τριών Αυτόνομων Σταθμών 
Παραγωγής. Με την καλωδιακή διασύνδεση, το περιβαλλο-
ντικό αποτύπωμα της Σύρου, της Πάρου και της Μυκόνου 
βελτιώνεται δραστικά και περιορίζεται η μόλυνση από τους 
ρυπογόνους πετρελαϊκούς σταθμούς.
«Πιο αξιόπιστο το σύστημα, απεμπλοκή από τον 
κίνδυνο των μπλακ αουτ»
Το τρίτο πρόβλημα που αντιμετωπίζεται, όπως σημείωσε ο 
Αλ. Τσίπρας, είναι το ζήτημα της αξιοπιστίας του συστήμα-
τος, αφού ο ενεργειακός εφοδιασμός από τα μέχρι σήμερα 

αυτόνομα νησιωτικά συστήματα, παρουσίαζε σοβαρά προ-
βλήματα, ιδιαίτερα με την αύξηση της κατανάλωσης κατά 
τους θερινούς μήνες. Φεύγουμε, είπε ο πρωθυπουργός, από 
τη διακινδύνευση των μπλακ άουτ, τα οποία ιδιαίτερα στην 
τουριστική περίοδο αποτελούν πρόβλημα. 
«Συνολική εξοικονόμηση πόρων 2,7 δισ. σε ορίζο-
ντα 20ετίας»
Ο πρωθυπουργός είπε ότι η δεύτερη φάση του έργου πρό-
κειται να ολοκληρωθεί εντός του 2019 και προβλέπει την ενί-
σχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού της Νάξου, καθώς και 
την αναβάθμιση των υφιστάμενων καλωδιακών συνδέσεων 
της Άνδρου με την Τήνο και της Άνδρου με την Εύβοια. Προ-
σέθεσε ότι ο ΑΔΜΗΕ αποφάσισε πρόσφατα την επίσπευση 
κατά δυο χρόνια της τρίτης φάσης της Διασύνδεσης των Κυ-
κλάδων, που περιλαμβάνει την πόντιση δεύτερου καλωδίου 
μεταξύ Λαυρίου και Σύρου. Έτσι, αντί για το 2022, η τρίτη 
φάση θα έχει ολοκληρωθεί το 2020. Υπογράμμισε ότι με την 
ολοκλήρωση και της τρίτης φάσης, θα μεγιστοποιηθούν τα 
οφέλη της διασύνδεσης, καθώς η συνολική εξοικονόμηση 
πόρων θα φτάσει τα 2,7 δισ. ευρώ σε ορίζοντα 20ετίας. Η 
τέταρτη φάση της διασύνδεσης των Κυκλάδων περιλαμβά-
νει νησιά των Δυτικών και Νότιων Κυκλάδων, ενώ θα ακο-
λουθήσουν οι διασυνδέσεις και των μεγαλύτερων νησιών 
των Δωδεκανήσων. Ο πρωθυπουργός σημείωσε ότι «οι 
διασυνδέσεις αυτές σηματοδοτούν τη νέα εποχή στα δίκτυα 
ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας: την εποχή των σημαντι-
κών επενδύσεων που θα συμβάλουν ώστε τα νησιά μας να 
γίνουν αναπτυξιακός πυλώνας, όχι μόνο για τον ευρύτερο 
ενεργειακό τομέα, αλλά και για το σύνολο της οικονομίας». 
Από την πλευρά του ο δήμαρχος Σύρου, Γιώργος Μαραγκός, 
σημείωσε ότι το έργο αποτελεί απτό παράδειγμα εφαρμογής 
νησιωτικής πολιτικής που συμβάλλει στην αναπτυξιακή προ-
οπτική και στην καθημερινότητα των πολιτών. Πέρα από το 
σημερινό έργο, ο δήμαρχος κάλεσε τον πρωθυπουργό στην 
τελετή για την επαναλειτουργία του ναυπηγείου του νησιού 
που αναμένεται να εκκινήσει τη λειτουργία του σε 2-3 μήνες.   
Παρόντες στα εγκαίνια και οι πρόεδροι της ΡΑΕ, του ΑΔΜΗΕ 
και της ΔΕΗ. Παρόντες μαζί με τον πρωθυπουργό, ο υφυ-
πουργός Ναυτιλίας Νεκτάριος Σαντορινιός, καθώς επίσης και 
οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Μανιός, Νίκος Συρμαλένιος, 
Νίκος Ξυδάκης, Χαρά Καφαντάρη.  Στα εγκαίνια παραβρέ-
θηκε και ο βουλευτής Κυκλάδων της ΝΔ, Γιάννης Βρούτσης.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Αλ. Τσίπρας: «τα σημαντικά έργα δεν ανήκουν σε καμιά κυβέρνηση, ανήκουν στον λαό»
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«Σήμερα είναι μια μεγάλη στιγμή γιατί ολοκληρώθηκε το 
πρώτο εμβληματικό έργο ενεργειακής διασύνδεσης», τόνισε 
ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, 
απευθύνοντας σύντομο χαιρετισμό στα εγκαίνια. Εξήρε την 
«τεράστια δουλειά που έκανε ο ΑΔΜΗΕ για να φέρει σε πέρας 
αυτό το έργο» και τόνισε ότι η Ελλάδα είναι πρωτοπόρος στη 
μάχη γαι την κλιματική αλλαγή. «Είμαστε χώρα που έχει φι-
λόδοξους στόχους για το 2030», σημείωσε μιλώντας για τον 
μετασχηματισμό της ενέργειας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  τό-
νισε επίσης πως το σημερινό έργο μας γεμίζει αισιοδοξία ότι θα 
μπορέσουμε να προχωρήσουμε και να αποτελέσει η Ελλάδα 
πρωτοπόρα χώρα και ότι αυτό είναι εφικτό να γίνει με έναν συ-
ντεταγμένο τρόπο. «Τα οφέλη είναι σημαντικά και προφανή», 
είπε μεταξύ άλλων, και σημείωσε ότι «πρέπει να πάμε σε άλλο 
μοντέλο παραγωγής ενέργειας». 
 ΥΠΕΝ:  ενημερωτικό σημείωμα  για τη διασύνδεση των Κυ-
κλάδων. Ασφάλεια εφοδιασμού, μείωση κόστους και περιορι-
σμός της ρύπανσης του περιβάλλοντος, είναι οι βασικοί στόχοι 
της διασύνδεσης των νησιών, επισημαίνει το υπουργείο Περι-
βάλλοντος και Ενέργειας με αφορμή τα εγκαίνια της πρώτης 

φάσης της διασύνδεσης των Κυκλάδων, ενώ τονίζει ακόμη ότι 
στο νέο Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ, για την 
περίοδο 2019-2028, θα περιληφθούν και νησιά των Δυτικών 
και Νότιων Κυκλάδων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η επένδυση 
για το έργο που εγκαινιάστηκε σήμερα, έφθασε στα 245 εκατ. 
ευρώ, ενώ το όφελος υπολογίζεται σε 80 εκατ. ευρώ ετησίως. 
Στόχοι της διασύνδεσης, τονίζει το ΥΠΕΝ, είναι:
•η αξιόπιστη και επαρκής τροφοδότηση των νησιών με ηλε-
κτρική ενέργεια, ακόμα και τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν η 
ζήτηση αυξάνεται κατακόρυφα, δίνοντας παράλληλα πρόσθε-
τη ώθηση στη τουριστική δραστηριότητα
•η μείωση της επιβάρυνσης που προκαλείται στο περιβάλλον 
από τους πετρελαϊκούς σταθμούς παραγωγής
•η μείωση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος για τα νοικο-
κυριά όλης της χώρας μέσω του περιορισμού των χρεώσεων 
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας, που αντανακλούν εν πολλοίς το 
αυξημένο κόστος ηλεκτροπαραγωγής των μη διασυνδεδεμέ-
νων νησιών
Σημειώνεται ακόμη ότ «oι μελέτες για τη διασύνδεση νησιών 
του Αιγαίου, έχουν εκπονηθεί από τη ΔΕΗ ήδη από τη δεκαετία 

του ‘70. Στη συνέχεια τα σχέδια αυτά παρέμεναν ασκήσεις επί 
χάρτου, παρόλο που μέσω των χρεώσεων ΥΚΩ οι κατανα-
λωτές επιβαρύνονται κάθε χρόνο με ένα ποσό 500-800 εκατ. 
ευρώ (ανάλογα με τις τιμές του πετρελαίου) για την τροφοδο-
σία με ντίζελ ή μαζούτ των πετρελαϊκών σταθμών στα νησιά. 
Αυτό πλέον θα σταματήσει, ελαφρύνοντας τους λογαριασμούς 
των καταναλωτών σε όλη τη χώρα».
Η πρώτη φάση της διασύνδεσης περιλαμβάνει τη Σύρο, την 
Πάρο και σύντομα τη Μύκονο. Το δεύτερο στάδιο αφορά 
την ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού της Νάξου και 
την αναβάθμιση των υφιστάμενων καλωδιακών συνδέσεων 
‘Ανδρου-Τήνου και ‘Ανδρου-Λιβαδιού (Εύβοια), ενώ η τρίτη 
φάση που συνίσταται στην πόντιση δεύτερου καλωδίου μετα-
ξύ Λαυρίου και Σύρου, σύμφωνα με πρόσφατη απόφαση του 
ΑΔΜΗΕ επισπεύδεται κατά δύο χρόνια και θα ολοκληρωθεί το 
2020 αντί για το 2022. Η σωρευτική εξοικονόμηση πόρων με 
την ολοκλήρωση και της Γ΄ Φάσης υπολογίζεται σε 2,7 δισ. 
ευρώ, σε ορίζοντα 20ετίας, ενώ εξασφαλίζεται πλήρης αξιοπι-
στία τροφοδότησης μεγάλου μέρους των Κυκλάδων.

«Η σημερινή ημέρα είναι σημαντική για την ηλεκτρική διασύνδε-
ση των Κυκλάδων με την ηπειρωτική χώρα, αν και η κυβέρνηση 
εγκαινίασε μόνον την πρώτη από τις τέσσερις φάσεις του έργου, 
με 1,5 χρόνο καθυστέρηση και επιπλέον κόστος για τους κατανα-
λωτές πάνω από 100 εκ. ευρώ», λέει η ΝΔ σε ενημερωτικό της 
σημείωμα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.
«Δεν έχουμε φυσικά την ψευδαίσθηση ότι θα ζητήσει συγγνώμη 
για αυτό. Θα περιμέναμε, ωστόσο από τον πρωθυπουργό, αν μη 
τι άλλο, να αναγνωρίσει ότι το έργο που εγκαινίασε σήμερα είναι 
αποτέλεσμα των τεράστιων προσπαθειών που κατέβαλλαν προ-
ηγούμενες κυβερνήσεις και κυρίως η κυβέρνηση Σαμαρά. Αλλά 
ούτε αυτό έκανε. ‘Αλλωστε ο κ. Τσίπρας έχει κατ’ επανάληψη 
προσπαθήσει να οικειοποιηθεί έργα προηγούμενων κυβερνή-
σεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις περιπτώσεις των εγκαινίων 

του TAP, τις κυρώσεις των συμβάσεων έρευνας και αξιοποίησης 
υδρογονανθράκων και τα ΣΔΙΤ για τα απορρίμματα. Ο κ. Τσίπρας 
και η κυβέρνησή του δεν έχουν να επιδείξουν κανένα έργο και 
ό,τι ολοκληρώνεται, χάρη στη δουλειά της προηγούμενης κυ-
βέρνησης, το παρουσιάζουν ως δικό τους», προσθέτει το κόμμα 
της αξιωματικής αντιπολίτευσης το οποίο δηλώνει σε κάθε πε-
ρίπτωση ικανοποιημένο γιατί ξεμπλόκαρε και προχώρησε αυτό 
το σημαντικό έργο που σήμερα παραδίδεται στον ελληνικό λαό.
Η Πειραιώς σημειώνει παράλληλα, ότι ο ελληνικός λαός «κατα-
λαβαίνει ποιοι αρέσκονται να κόβουν μόνο τις κορδέλες».
Για αυτό καθαυτό το έργο ενεργειακής διασύνδεσης των Κυ-
κλάδων με την ηπειρωτική Ελλάδα, η ΝΔ σημειώνει ότι ολοκλη-
ρώνεται σε τέσσερις φάσεις, και εξασφαλίζει στην πρώτη φάση 
την επαρκή τροφοδότηση των νησιών Σύρου, Πάρου, Τήνου, 

Μυκόνου και Νάξου με ηλεκτρική ενέργεια για τα προσεχή 30 
με 40 χρόνια. 
«Πρόκειται για ένα έργο πνοής, το οποίο θα συνεισφέρει σε 
ορίζοντα πολλών δεκαετιών στην ανάπτυξη του ενεργειακού 
συστήματος της χώρας καθώς και την οικιστική και τουριστική 
ανάπτυξη των νησιών μας, με πολλαπλά οφέλη για τον Έλλη-
να καταναλωτή και την εθνική οικονομία. Υπενθυμίζεται ότι η 
ιστορία της διασύνδεσης των Κυκλάδων ξεκίνησε το 1993 και 
επί της ουσίας μπήκε σε τροχιά υλοποίησης από την κυβέρνηση 
Σαμαρά, η οποία, αφού υπέγραψε τις συμβάσεις, προχώρησε 
γρήγορα την κατασκευή του, η οποία θα είχε ολοκληρωθεί ήδη 
από το 2016, αν δεν μεσολαβούσαν οι γνωστές παλινωδίες της 
κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ», συμπληρώνει η ΝΔ.

«Οι υποσχέσεις του πρωθυπουργού απ’ τη Σύρο προς τους 
νησιώτες είναι για μια ακόμη φορά χωρίς αντίκρισμα. Τη στιγ-
μή που η ζωή και το εισόδημα των νησιωτών επιβαρύνονται, 
εξαιτίας της συνολικής κυβερνητικής πολιτικής και ιδιαίτερα της 
κατάργησης του μειωμένου ΦΠΑ, που οι ακτοπλοϊκές συγκοινω-
νίες είναι σε άθλια κατάσταση, που οι εργαζόμενοι στη λεγόμενη 
βαριά βιομηχανία του τουρισμού αναγκάζονται να δουλεύουν 
σε συνθήκες «γαλέρας», ο κ. Τσίπρας εξαγγέλλει εμβληματικά 
- για το κεφάλαιο - έργα, όπως η ηλεκτρική διασύνδεση και τα 
υδατοδρόμια. Η ηλεκτρική διασύνδεση, παρά την τεχνική της 
σημασία και τις δυνατότητες που ανοίγει, θα οδηγήσει σε πρό-
σθετες επιβαρύνσεις των εργατικών λαϊκών στρωμάτων, τόσο 

στα Κυκλαδονήσια όσο και στην υπόλοιπη χώρα» αναφέρει 
ανακοίνωση του ΚΚΕ για την ομιλία του Αλ. Τσίπρα στη Σύρο, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Πραγματικός στόχος της ηλεκτρι-
κής διασύνδεσης είναι η αξιοποίηση των Κυκλάδων για μεγάλες 
εγκαταστάσεις ΑΠΕ, που θα οδηγήσει τελικά, όχι μόνο σε νέες αυ-
ξήσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, αλλά και σε προβλή-
ματα στις τοπικές οικονομίες για όσα νησιά δεν είναι στη πρώτη 
γραμμή του τουρισμού» επισημαίνει το ΚΚΕ, προσθέτοντας ότι 
«η όποια μείωση των δαπανών για Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας 
(ΥΚΩ) είναι σταγόνα στον ωκεανό της συνεχούς αύξησης της 
τιμής του ρεύματος που φέρνουν οι ιδιωτικοποιήσεις, η απελευ-
θέρωση της ενέργειας και ο ενεργειακός σχεδιασμός με κριτήριο 

την κερδοφορία των ομίλων».
«Όσο για το Νεώριο, για το οποίο υποσχέθηκε ότι θα ανοίξει με 
νέο επενδυτή, παρέλειψε να πει ότι αυτό θα γίνει με πετσοκομ-
μένα δικαιώματα και εκβιασμούς προς τους εργαζόμενους να 
παραιτηθούν από μέρος των δεδουλευμένων, που τους οφείλο-
νται. Παρέλειψε, επίσης, να πει ότι και οι εξελίξεις με το Νεώριο 
εντάσσονται στην προσπάθεια να μετατραπεί η Σύρος σε «κέντρο 
διερχομένων» αμερικανοΝΑΤΟϊκών και σε ορμητήριο των ιμπε-
ριαλιστών, με όσους κινδύνους για το λαό αυτό συνεπάγεται» 
καταλήγει η ανακοίνωση του ΚΚΕ.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Γιώργος Σταθάκης: Ολοκληρώθηκε το πρώτο εμβληματικό έργο ενεργειακής διασύνδεσης

Ενημερωτικό σημείωμα της ΝΔ για την ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με την Ηπειρωτική Ελλάδα

ΚΚΕ: Τη στιγμή που το εισόδημα των νησιωτών επιβαρύνεται, ο κ. Τσίπρας εξαγγέλλει εμβληματικά - για το κεφάλαιο - έργα
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Οι ιδιωτικές επενδύσεις θα πρέπει ν΄αυξηθούν τα επόμενα 
χρόνια κατά 50% προκειμένου ν΄αυξηθεί το δυνητικό προιόν 
της χώρας, επεσήμανε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος 
Γιάννης Στουρνάρας μιλώντας στην εκδήλωση του ΙΟΒΕ. «Η 
Ελλάδα χρειάζεται ένα επενδυτικό σόκ» ανέφερε χαρακτηρι-
στικά. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως εξήγησε ο ίδιος, κατά 
τη διάρκεια της κρίσης οι επενδύσεις μειώθηκαν δραματικά.
Για την προσέλκυση επενδύσεων είναι απαραίτητο, όπως υπο-
γράμμισε, να συνεχιστούν οι μεταρρυθμίσεις και οι αποκρα-
τικοποιήσεις, καθως και η εμπέδωση της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών ότι η δημοσιονομική και μεταρρυθμιστική πολιτική 
δεν θα διολισθήσει εκ νέου σε λάθος κατεύθυνση, παρασυρό-
μενη από πελατειακές πρακτικές και εναγκαλισμό της ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας από το κράτος.
Οπως ανέφερε ο κ. Στουρνάρας οι ακαθάριστες επενδύσεις 
κεφαλαίου του ιδιωτικού τομέα μειώθηκαν την τελευταία δε-

καετία από 22% του ΑΕΠ το 2007, σε 8% του ΑΕΠ το 2017. Εάν 
αφαιρέσουμε τις αποσβέσεις, οι καθαρές επενδύσεις κεφαλαί-
ου των επιχειρήσεων, παραμένουν αρνητικές από το 2009. Συ-
γκεκριμένα, το τρίτο τρίμηνο του 2017, οι καθαρές επενδύσεις 
κεφαλαίου των επιχειρήσεων ανέρχονταν σε περίπου μείον 
4,3 δισεκ. ευρώ ή μείον 2,4% του ονομαστικού ΑΕΠ.
Αναφορικά με τις πηγές χρηματοδότησης των επιχειρήσεων 
ανέφερε ότι, η βελτίωση των οικονομικών συνθηκών διευκό-
λυνε την πρόσβαση τους στις διεθνείς αγορές, με τις εκδόσεις 
ομολόγων το 2017 να ανέρχονται σε 1,1 δισεκ. ευρώ, σχετικά 
πιο υποτονικές, σε σύγκριση με τα περίπου 6,3 δισεκ. ευρώ την 
περίοδο 2012-2014.
Πρόσθεσε δε ότι, η βελτίωση της εμπιστοσύνης στο ελληνικό 
τραπεζικό σύστημα και η αντιμετώπιση του προβλήματος του 
υψηλού αποθέματος μη εξυπηρετούμενων δανείων αναμένε-
ται να ενισχύσουν περαιτέρω τον τραπεζικό δανεισμό.

Αναφερομενος στο τραπεζικό σύστημα και ειδικότερα στο 
πρόβλημα των κόκκινων δανείων ο διοικητής της ΤτΕ υποστή-
ριξε ότι βρίσκεται σε σαφώς πιο εύρωστη θέση σε σύγκριση με 
την αρχή της κρίσης, καθώς οι δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας 
των τραπεζών έχουν διαμορφωθεί σε ικανοποιητικά επίπεδα, 
υψηλότερα του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Παράλληλα διαφαί-
νεται ότι οι προσπάθειες για την μείωση των μη εξυπηρετού-
μενων δανείων φαίνεται ότι άρχισαν να αποδίδουν καρπούς, 
καθώς παρατηρείται συνεχής μείωση του αποθέματος σε 
συνάφεια με τους τεθέντες στόχους. Ήδη κατά τη διάρκεια του 
2017 το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων των 
τραπεζών μειώθηκε κατά περίπου 11 δισεκ. ευρώ. Παρ’ όλα 
αυτά, το συσσωρευμένο υπόλοιπο παραμένει υψηλό (περίπου 
95 δισεκ. ευρώ στο τέλος του 2017).

Στα μεγάλα περιθώρια ανάπτυξης της ελληνικής παρουσίας 
στη Σερβία, παρά την αποχώρηση των συστημικών ελληνι-
κών τραπεζών, αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Ελληνο-Σερβι-
κού Επιμελητηρίου, Συμεών Τσομώκος, στην ομιλία του στο 
1ο Ελληνο-Σερβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, στη Θεσσαλο-
νίκη. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ «οι Έλληνες επιχειρηματίες 
θα πρέπει να αξιοποιήσουν την εκτίμηση για αύξηση του 
ΑΕΠ της Σερβίας κατά 140%, στα επόμενα χρόνια» ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο κ. Τσομώκος και σημείωσε πως οι Έλληνες 
επιχειρηματίες θα πρέπει να δουλέψουν «πιο σκληρά» για την 
ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας-Σερβίας. «Πλέον», 
σημείωσε, «είναι θέμα των Ελλήνων επιχειρηματιών το πόσο 
σημαντικά ή μη θα αναπτυχθούν οι διμερείς σχέσεις μεταξύ 
των δύο κρατών».
Αφού επισήμανε ότι το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο χω-
ρών βρίσκεται στα επίπεδα των 448 εκατ. ευρώ, ο κ. Τσομώ-
κος υπογράμμισε ότι στόχος είναι να διαμορφωθεί στο 1 δισ. 
ευρώ στα επόμενα δύο χρόνια, ενώ κατά την εισήγησή του στο 
φόρουμ υπογράμμισε τη σημασία ανάπτυξης συνεργασιών 
μέσω joint ventures (κοινοπρακτικών σχημάτων) στη μετα-

ποίηση, τον τουρισμό, το real estate (αξιοποίηση ακινήτων) 
και τον αγροδιατροφικό τομέα.
Αναφορικά με τον τουρισμό, τόνισε ότι κάθε χρόνο καταγρά-
φονται περισσότερες από 1 εκατ. αφίξεις Σέρβων τουριστών 
στην Ελλάδα, ενώ αντίστροφα ανέρχονται σε 120.000 οι Έλ-
ληνες που επισκέπτονται το Βελιγράδι «νούμερο που πρέπει να 
ενισχυθεί».
Στη δυναμική της ελληνικής οικονομίας και στους κλάδους που 
παρουσιάζουν τις πιο ευνοϊκές προοπτικές για την ελληνο-σερ-
βική συνεργασία, αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος της Enterprise 
Greece, Νίκος Στάμου, τονίζοντας ότι ο τομέας της ενέργειας 
αποτελεί σημαντικό πεδίο συνεργασιών.
Παράλληλα, σύμφωνα με τον κ. Στάμου, οι τομείς της αγρο-
τοδιατροφής, της πληροφορικής και των επικοινωνιών είναι 
γόνιμα πεδία για συνεργασίες, όπως και ο τουρισμός, κλάδος 
που το 2017, όπως είπε, συνεισέφερε σε ποσοστό άνω του 
18% στο ελληνικό ΑΕΠ.
Για τον σερβικό κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επι-
κοινωνιών, η συνεργασία με καινοτόμες ελληνικές και ευρω-
παϊκές επιχειρήσεις είναι πολύ σημαντική, καθώς το 65% της 

σερβικής οικονομίας συνδέεται με χώρες της ΕΕ, επισήμανε, 
από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΙΤΜ System, Τόπλιτσα 
Σπασόγεβιτς (Toplica Spasojevic).
Την ελληνο-σερβική επιχειρηματική συνεργασία επιθυμεί και ο 
Σύνδεσμος Ιδιωτικών Επιχειρήσεων Σερβίας, που έχει 62 μέλη, 
τα οποία εκπροσωπούν το 50% των ιδιωτικών επιχειρήσεων 
της χώρας. Η συνεργασία αυτή, όπως είπε ο πρόεδρος του 
Συνδέσμου, Γκόραν Ντράγκουλιτς (Goran Dragulic), μπορεί 
να αναπτυχθεί σε πολλούς τομείς: από τις μεταφορές και την 
πληροφορική μέχρι το εμπόριο και τον τουρισμό.
Το πλαίσιο της ανάπτυξης της ελληνο-σερβικής συνεργασίας, 
διαμορφώνεται και από τη σταδιακή προσέγγιση της Σερβίας 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την προσαρμογή της στο κοινοτι-
κό κεκτημένο, όπως είπε η καθηγήτρια Σάνια Ντάνκοβιτς-Στε-
πάνοβιτς (Sanja Dankovic- Stepanovic), μέλος της Διαπραγμα-
τευτικής Ομάδας της Σερβίας για την ένταξή της στην ΕΕ.
Όπως τόνισε, η Σερβία έχει ήδη προσαρμοσθεί στο ευρύτερο 
ευρωπαϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον, ενώ το εταιρικό δίκαιο 
της Σερβίας θα εναρμονιστεί με το αντίστοιχο κοινοτικό, δια-
δικασία που αναμένεται να ολοκληρωθεί στην επόμενη διετία.

Mικρότερο πλεόνασμα εμφάνισε ο Προϋπολογισμός σε επί-
πεδο Κεντρικής Διοίκησης και σε ταμειακή βάση το πρώτο 
δίμηνο του έτους. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της 
Ελλάδος την περίοδο Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2018, το 
ταμειακό αποτέλεσμα της Κεντρικής Διοίκησης παρουσίασε 

πλεόνασμα 843 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 1,592 δισ. 
ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Σύμφωνα με το ΑΠΕ – 
Μπε όσον αφορά τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, 
στις οποίες περιλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 30 
εκατ. ευρώ που αφορούν στην αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων 

οφειλών (έναντι 78 εκατ. ευρώ πέρυσι), αυτές διαμορφώθη-
καν σε 7,265 εκατ. ευρώ, από 7,701 εκατ. ευρώ την περίοδο 
Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2017. Μειωμένο ήταν επίσης το 
πρωτογενές πλέονασμα σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης, δια-
μορφώθηκε στα 2 δισ. ευρώ από 3,2 δισ. ευρώ πέρυσι.

Γ. ΣΤΟΥΡΝΑΡΑΣ: ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ 50 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΑΚΑΜΨΕΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΓΑΛΑ ΤΑ ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ, 
ΕΠΙΣΗΜΑΝΘΗΚΕ ΣΤΟ 1Ο ΕΛΛΗΝΟ-ΣΕΡΒΙΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΦΟΡΟΥΜ

ΜΕΙΩΜΕΝΟ ΗΤΑΝ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕζΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Ξεκίνησε η λειτουργία του Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμ-
μάτων του δήμου Αθηναίων , ο οποίος βρίσκεται σε απόστα-
ση μόλις πέντε χιλιομέτρων από το κέντρο της πρωτεύουσας 
.Τα απορριμματοφόρα του δήμου δεν χρειάζεται πλέον να 
φτάσουν μέχρι τον ΧΥΤΑ της Φυλής για να εναποθέσουν το 
φορτίο τους και ετσι, μπορούν να πραγματοποιούν περισσό-

τερα δρομολόγια καθημερινά. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε 
δήλωση του , ο δήμαρχος Αθηναίων , Γιώργος Καμίνης , το-
νίζει οτι για τη βελτίωση της καθαριότητας της πρωτεύουσας, 
εκτός από τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων, έχουν 
επίσης αγοραστεί σχεδόν 40 οχήματα αποκομιδής και 4.500 
νέοι κάδοι. Στον Σταθμό Μεταφόρτωση είναι εγκατεστημένα 

ειδικά κοντέινερ ,που κάθε ένα απ΄αυτά μπορεί να δεχτεί σε μία 
ώρα τα απορρίμματα από τέσσερα οχήματα καθαριότητας, 
δηλαδή περίπου 18 τόνους την ώρα. Συνολικά ο Σταθμός Με-
ταφόρτωσης Απορριμμάτων , έχει δυνατότητα για 140 τόνους 
απορριμμάτων.

Ο αριθμός των προκρατήσεων στη Ρωσία για τουριστικά πα-
κέτα με προορισμό την Ελλάδα έχει διπλασιαστεί σε σχέση με 
πέρυσι, παρά την επιστροφή της Τουρκίας και της Αιγύπτου 
στη ρωσική αγορά, δήλωσε η Ελληνίδα υπουργός Τουρισμού 
Έλενα Κουντουρά, μιλώντας στο πρακτορείο Sputnik. Το ΑΠΕ-
ΜΠΕ γράφει ότι «σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτουμε αυ-
τήν τη στιγμή, καταγράφουμε τον διπλασιασμό των προκρα-
τήσεων στα ταξιδιωτικά πακέτα», δήλωσε η κυρία Κουντουρά, 
όταν ρωτήθηκε αν η επιστροφή των Ρώσων τουριστών στην 
Τουρκία και την Αίγυπτο θα επηρεάσει τον ελληνικό τουρισμό.
Η υπουργός επεσήμανε ότι η Ελλάδα θα προσπαθήσει να προ-
σφέρει τις καλύτερες δυνατές υπηρεσίες, κυρίως στον θεματικό 
τουρισμό, εν μέσω ενίσχυσης του ανταγωνισμού.
«Επιθυμούμε να δημιουργήσουμε σχέσεις ώστε να μας προτι-

μάνε παρά το γεγονός ότι υπάρχει ανταγωνισμός και ότι αυτός 
ο ανταγωνισμός θα αυξηθεί», τόνισε η κυρία Κουντουρά.
Παράλληλα η Ελληνίδα υπουργός επεσήμανε ότι η Αθήνα 
επιθυμεί να αυξήσει τον αριθμό των Ρώσων τουριστών που 
θα επισκεφθούν την Ελλάδα το 2018 κατά 10% σε σχέση με 
πέρυσι.
«Κάθε χρόνο παρατηρούμε αύξηση περίπου 20% (στον αριθ-
μό των Ρώσων τουριστών). Το 2017 περίπου 900.000 Ρώσοι 
τουρίστες επισκέφθηκαν τη χώρα μας. Θα είμαι εξαιρετικά ικα-
νοποιημένη αν σημειωθεί αύξηση 10% φέτος. Τουλάχιστον, 
αυτός είναι ο στόχος», σημείωσε η κυρία Κουντουρά, προσθέ-
τοντας ότι Μόσχα και Αθήνα αναπτύσσουν και ενισχύουν τη 
συνεργασία τους στον τομέα του τουρισμού.
Εξάλλου η κυρία Κουντουρά δήλωσε στο πρακτορείο Sputnik 

ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον από τους Έλληνες τουρίστες 
για τη Ρωσία.
«Ακόμη και σε σύγκριση με πέρυσι, παρατηρούμε ότι υπάρχει 
αύξηση στον αριθμό των Ελλήνων τουριστών που έχουν ήδη 
επισκεφθεί τη Ρωσία ή σκοπεύουν να το κάνουν», δήλωσε, 
εξηγώντας ότι οι πιο δημοφιλείς προορισμοί για τους Έλληνες 
είναι η Μόσχα και η Αγία Πετρούπολη.
Σύμφωνα με την κυρία Κουντουρά, το 2017 ο αριθμός των 
Ελλήνων που επισκέφθηκαν τη Ρωσία αυξήθηκε κατά 30% σε 
σχέση με τον προηγούμενο χρόνο.
«Προσπαθούμε να αναγάγουμε τη Ρωσία σε έναν μόνιμο, πα-
ραδοσιακό προορισμό για τον μέσο Έλληνα τουρίστα», κατέ-
ληξε στη συνέντευξή της στο Sputnik.

Την αισιοδοξία του ότι φέτος θα αυξηθεί ο αριθμός των τουρι-
στών που θα έλθουν στην Ελλάδα μέσω του κρατικού αερολι-
μένα του Αράξου, εξέφρασε μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδο-
νικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης 
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, Κώστας Καρπέτας. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ παραθέτοντας στοιχεία, ο Κώστας Καρπέτας 
είπε ότι ο κρατικός αερολιμένας του Αράξου εμφάνισε το 2017 
αύξηση της κίνησης κατά 22%, σε σχέση με το 2016, διακινώ-
ντας συνολικά περισσότερους από 161.000 ταξιδιώτες», ενώ 
όπως συμπλήρωσε, «ο στόχος για το 2018 είναι να διακινη-
θούν περίπου 200.000 ταξιδιώτες».
Στο μεταξύ, το βραβείο «Best Partner Greece», με το οποίο 
διακρίθηκε ο κρατικός αερολιμένας Αράξου για την αναβαθμι-
σμένη παροχή υπηρεσιών στους τουρίστες, παρέλαβε σήμερα 
από τον περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας Απόστολο Κατσιφά-
ρα, ο αερολιμενάρχης Γιώργος Γκουβίτσας.
Πρόκειται για τη διάκριση που προήλθε από τον Ρωσικό του-
ριστικό οργανισμό TEZ TOUR, στο πλαίσιο του θεσμού των 
διεθνών τουριστικών βραβείων «Worldberry».
Όπως δήλωσε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστο-
λος Κατσιφάρας, «είναι ιδιαίτερη τιμή για την περιφέρεια η 

βράβευση του κρατικού αερολιμένα Αράξου», προσθέτοντας 
ότι «ο στόχος μας να αυξήσουμε την επιβατική κίνηση και να 
ξεπεράσουμε κάθε προηγούμενη επίδοση με τη διακίνηση τα-
ξιδιωτών, μέσω του Αράξου, επιτυγχάνεται».
Μάλιστα, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «γι΄ αυτό που είμα-
στε περήφανοι είναι ότι βραβεύεται ένας περιφερειακός κρατι-
κός αερολιμένας, όπως ο ‘Αραξος, για την αναβαθμισμένη πα-
ροχή υπηρεσιών προς τους τουρίστες και εμείς ως περιφέρεια 
καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενίσχυση του 
αεροδρομίου, τόσο σε υποδομές, όσο και ως προς την βελτίω-
ση της προσβασιμότητας».
Από την πλευρά του, ο αερολιμενάρχης Αράξου Γιώργος Γκου-
βίτσας, ευχαρίστησε την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, αλλά και 
τον περιφερειάρχη, «για το διαρκές και έμπρακτο ενδιαφέρον», 
ενώ όπως συμπλήρωσε, «αναμένεται να προστεθούν νέες 
πτήσεις».
Ειδικότερα, όπως ανέφερε «βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις 
για απευθείας πτήση μεταξύ Λάρνακας - Αράξου, έπειτα από 
αίτημα που έχει καταθέσει κυπριακή εταιρία», επισημαίνοντας 
ταυτόχρονα, ότι «παρά τις ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό 
και υποδομές, ο κρατικός αερολιμένας Αράξου αναδεικνύεται 

σε ανταγωνιστικό περιφερειακό αεροδρόμιο, με ιδιαίτερη δυ-
ναμική».
Από την πλευρά του, ο αντιπεριφερειάρχης Κώστας Καρπέτας 
είπε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ότι αναμένονται περισσότερες αφίξεις από 
Ρωσία, Ουκρανία, Λευκορωσία και Πολωνία, ενώ με αφορμή 
το έτος τουρισμού Ελλάδας - Ρωσίας 2018, η περιφέρεια Δυτι-
κής Ελλάδας έχει καταθέσει σειρά προτάσεων, προς το υπουρ-
γείο Τουρισμού, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να συνδεθούν 
τουριστικά η Ρωσία με τη Δυτική Ελλάδα.
Σχετικά με τις προτάσεις που έχουν κατατεθεί, ο Κώστας Καρ-
πέτας είπε ότι «περιλαμβάνουν τα δυνατά σημεία όσον αφορά 
στον θρησκευτικό και προσκυνηματικό τουρισμό, όπως για 
παράδειγμα ο ιερός ναός του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα, αλλά 
και τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της περιοχής».
«Στόχος μας», όπως δήλωσε ο αντιπεριφερειάρχης «είναι να 
ενισχυθούν οι αναπτυξιακοί τουριστικοί πόλοι, ώστε η περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας να καταστεί ένας διακριτός τουριστικός 
προορισμός με ταυτόχρονη αύξηση της αναγνωρισιμότητας 
και της επισκεψιμότητας της περιοχής».

ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ

ΔΙΠΛΑΣΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΩΝ ΡΩΣΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΘΥΜΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΔΗΛΩΣΕ Η ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 

ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΤΟΥ ΑΡΑΞΟΥ, ΔΗΛΩΣΕ ΣΤΟ 
ΑΠΕ - ΜΠΕ, Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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Μια καινοτομία στη μεταποίηση των «υπερτροφών» εφαρμό-
ζεται το τελευταίο διάστημα στο ΤΕΙ Θεσσαλίας, στο εργαστή-
ριο Μηχανικής Τροφίμων και Βιοσυστημάτων από επιστή-
μονες του Ιδρύματος στη Λάρισα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
η αρώνια, το μύρτιλο, το κράνμπερι, το ιπποφαές, το γκότζι 
μπέρυ ακόμα και το μέλι με τη μέθοδο τής λυοφιλίωσης μετα-
τρέπονται σε σκόνη, χωρίς να καταστρέφονται τα διατροφικά 
συστατικά των προϊόντων. Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο ανα-
πληρωτής καθηγητής του τμήματος Τεχνολόγων – Γεωπόνων 
του ΤΕΙ Θεσσαλίας Κώστας Πετρωτός, πρόκειται για μια μέθοδο 
υψηλής τεχνολογίας η οποία αφαιρεί τα υγρά των καρπών εν 
ψυχρώ και έτσι δεν καταστρέφονται ούτε τα αρώματα, ούτε οι 
βιταμίνες των προϊόντων. «Οποιαδήποτε άλλη μέθοδος ξή-
ρανσης όλα τα θρεπτικά συστατικά θα τα έριχνε στο 10%. Με 

αυτή την μέθοδο τα συστατικά των προϊόντων διατηρούνται 
στο 99% - 100%» αναφέρει ο κ. Πετρωτός και συμπληρώνει: 
«Με τη μέθοδο αυτή μπορούμε να μετατρέψουμε σε σκόνη 
όλα τα φρούτα. Όμως, επειδή η μέθοδος έχει κόστος, κρίνεται 
σοφότερο να χρησιμοποιείται στις “υπερτροφές” - superfoods 
οι οποίες έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία». Σημειώνεται πως 
στο ΤΕΙ Θεσσαλίας η έρευνα για τη μετατροπή των «υπερτρο-
φών» σε σκόνη έχει φτάσει στο επίπεδο της ανάπτυξης των συ-
νταγών σε ειδικό εργαστήριο, ενώ η δυνατότητα της παραγω-
γής για την κατανάλωση μπορεί να πραγματοποιηθεί από τh 
βιομηχανία για την κατασκευή συμπληρωμάτων διατροφής, 
καλλυντικών κ.α. Επίσης με τη μέθοδο αυτή, επιτυγχάνεται και 
η δυνατότητα αποθήκευσης μεγάλων ποσοτήτων προϊόντων 
που αυτή τη στιγμή παραμένουν αδιάθετα στην Ελλάδα. Η 

εφαρμογή ξεκινάει με πολτοποίηση των καρπών και την το-
ποθέτηση τους σε ειδική συσκευή. Με τη χρήση της υψηλής 
ψύξης που φτάνει στους -30 βαθμούς κελσίου το προϊόν πα-
γώνει, ενώ αργότερα μέσω της εξάτμισης του πάγου το προϊόν 
οδηγείται σε μια νέα κατάσταση όπου μπορεί να μετατραπεί 
σε σκόνη. Πρόκειται για μια διαδικασία σύνθετη η οποία σύμ-
φωνα με τον κ. Πετρωτό, απαιτεί πολλαπλά στάδια και μεγάλη 
εξειδίκευση ώστε να μπορέσουν τα superfoods να μετατρα-
πούν σε σκόνη. Επισημαίνεται ότι η επιστημονική ομάδα του 
ΤΕΙ Θεσσαλίας στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων 
έχει προχωρήσει μεταξύ άλλων και στην κατασκευή κρασιού 
από αρώνια, ενώ έχει επιτευχθεί και μια ξεχωριστή έρευνα για 
την παραγωγή λαδιού από ιπποφαές.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA) έδωσε στη δη-
μοσιότητα μια νέα ακριβέστερη πρόβλεψη, σύμφωνα με την 
οποία ο κινεζικός διαστημικός σταθμός «Τιανγκόνγκ-1» (Ουρά-
νιο Παλάτι-1) θα πέσει στη Γη μεταξύ 30 Μαρτίου και 6 Απριλί-
ου.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ για μία ακόμη φορά τονίζεται ότι 
το πού ακριβώς θα πέσει ο μήκους 10,4 μέτρων και βάρους 8,5 
τόνων σταθμός είναι αδύνατο να προβλεφθεί. Η ζώνη της πτώ-
σης εκτείνεται σε μια τεράστια έκταση, που περιλαμβάνει και την 
Ελλάδα, η οποία κατονομάζεται ξανά στη σχετική αναφορά του 
Γραφείου Διαστημικών Θραυσμάτων (Space Debris Office) του 
Ευρωπαϊκού Κέντρου Διαστημικών Επιχειρήσεων (ESOC) της 
ESA στο Ντάρμσταντ της Γερμανίας.
   Η επανείσοδος στην ατμόσφαιρα του σταθμού θα λάβει χώρα 
οπουδήποτε σε γεωγραφικό πλάτος ανάμεσα στις 43 μοίρες 
βόρεια και 43 μοίρες νότια (περιοχή που περιλαμβάνει και την 

Ελλάδα). «Σε καμία περίπτωση δεν θα είναι δυνατό να υπάρξει 
ακριβής εκτίμηση από την ESA για τον χρόνο και την τοποθε-
σία», επαναλαμβάνεται στη σχετική ανακοίνωση.
   Το μεγαλύτερο μέρος του σταθμού εκτιμάται ότι θα καεί, κα-
θώς θα διασχίζει τη γήινη ατμόσφαιρα, θεωρείται όμως πιθανό 
ότι ορισμένα κομμάτια του θα πέσουν στην επιφάνεια της Γης 
και θα διασπαρούν σε μια μεγάλη έκταση, σε αποστάσεις έως 
100 χιλιομέτρων μεταξύ τους. 
   Σύμφωνα με την ESA, η πιθανότητα κάποιο κομμάτι να πέσει 
στο κεφάλι κάποιου ανθρώπου είναι δέκα εκατομμύρια φορές 
μικρότερη από την πιθανότητα να χτυπηθεί κανείς από κεραυνό 
μέσα σε ένα έτος ή μικρότερη από την πιθανότητα να χτυπηθεί 
από κεραυνό δύο φορές μέσα στο ίδιο έτος. Στην ιστορία των δι-
αστημικών πτήσεων δεν έχει επιβεβαιωθεί μέχρι σήμερα καμία 
πτώση διαστημικού «σκουπιδιού» πάνω σε άνθρωπο. 

   Τον Μάρτιο του 2016 έγινε γνωστό ότι ο σταθμός σταμάτησε 
να λειτουργεί και να ανταποκρίνεται στις εντολές του κινεζικού 
κέντρου ελέγχου, με συνέπεια να είναι πια σε μεγάλο βαθμό 
ανεξέλεγκτος.
   Ο «Τιανγκόνγκ-1» υπήρξε το πρώτο διαστημικό εργαστήριο 
της Κίνας, το οποίο εκτοξεύθηκε το 2011 για να βοηθήσει τη 
χώρα, που έχει μεγάλες διαστημικές φιλοδοξίες, να αποκτήσει 
τεχνογνωσία, έτσι ώστε να κατασκευάσει και να θέσει σε τροχιά 
ένα μεγαλύτερο επανδρωμένο σταθμό, κάτι που προγραμματί-
ζεται να γίνει μέσα στη δεκαετία του 2020.
   Στη διάρκεια της ζωής του τον «Τιανγκόνγκ-1» είχαν επισκε-
φθεί τρεις κινεζικές αποστολές: η πρώτη το 2011 ήταν το ρο-
μποτικό διαστημικό σκάφος Shenzhou και ακολούθησαν άλλες 
δύο το 2012 και 2013, τα επανδρωμένα σκάφη Shenzhou 9 και 
10 αντίστοιχα.

Μια πρόβλεψη για το αναπότρεπτο τέλος του κόσμου μας, 
αλλά και ένα ελπιδοφόρο τρόπο να ανιχνεύσουμε ίσως τα 
παράλληλα σύμπαντα, περιλαμβάνει η τελευταία θεωρία για 
το πολυσύμπαν που άφησε πίσω του, λίγο πριν πεθάνει, ο 
μεγάλος φυσικός Στίβεν Χόκινγκ.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
Βρετανός επιστήμονας εργαζόταν έως την τελευταία εβδομά-
δα πριν το θάνατό του πάνω στην τελευταία εργασία του με 
τίτλο «Μία ομαλή έξοδος από τον αιώνιο πληθωρισμό», που 
ήδη βρίσκεται σε διαδικασία εξέτασης από κορυφαίο επιστη-
μονικό περιοδικό, στο οποίο έχει υποβληθεί.
   Σε αυτήν, σύμφωνα με τον βρετανικό Τύπο (Τάιμς Λονδίνου, 
Ιντιπέντεντ, Τέλεγκραφ), ο Χόκινγκ προβλέπει ότι το σύμπαν 
μας θα λάβει τέλος, όταν τα άστρα ξεμείνουν από ενέργεια. Δεν 
αποκλείει όμως ότι στο μεταξύ οι επιστήμονες θα μπορέσουν 
τελικά να βρουν εναλλακτικά σύμπαντα με τη βοήθεια διαστη-
μικών σκαφών με ειδικά όργανα.

   Ο Χόκινγκ, σύμφωνα με πληροφορίες συναδέλφων του, πε-
ριγράφει στην ακόμη αδημοσίευτη εργασία του τα πολύπλοκα 
μαθηματικά που χρειάζονται, ώστε μια διαστημοσυσκευή να 
ανιχνεύσει ίχνη από πολλαπλές «Μεγάλες Εκρήξεις» (Μπιγκ 
Μπανγκ). Η θεωρία αυτή μπορεί να αποδειχθεί η σημαντικό-
τερη κληρονομιά που αφήνει πίσω του.
   Πολλοί επιστήμονες -μεταξύ των οποίων ο Χόκινγκ- πιστεύ-
ουν ότι το σύμπαν διεστάλη απότομα από ένα μοναδικό σημείο 
φθάνοντας πολύ γρήγορα στις σημερινές σχεδόν διαστάσεις 
του, μια θεωρία γνωστή ως «κοσμικός πληθωρισμός». Από 
τη θεωρία αυτή προκύπτει μια άλλη θεωρία για την ύπαρξη 
πολλών «Μπιγκ Μπανγκ», καθένα από τα οποία δημιούργησε 
το δικό του σύμπαν, με τελικό αποτέλεσμα ένα πολυσύμπαν 
(multiverse).
   Όμως, από τη θεωρία έως την πράξη υπάρχει τεράστια από-
σταση. Κανείς δεν έχει καταφέρει μέχρι σήμερα να προσκομί-

σει αποδείξεις ότι όντως κάτι τέτοιο έχει συμβεί. Ίσως όμως ο 
Χόκινγκ να είχε μια τελευταία λαμπρή ιδέα, που θα καταστήσει 
εφικτή την επιβεβαίωση του πολυσύμπαντος με απτά στοιχεία 
από την παρατήρηση.
   Όπως δήλωσε ο καθηγητής κοσμολογίας Κάρλος Φρενκ του 
Πανεπιστημίου του Ντάραμ, ο Χόκινγκ πίστευε ότι το πολυσύ-
μπαν άφησε το αποτύπωμά του στην κοσμική ακτινοβολία 
υποβάθρου που διαπερνά το δικό μας σύμπαν και ότι συνεπώς 
μπορούμε να το ανιχνεύσουμε με τα κατάλληλα όργανα μιας 
διαστημοσυσκευής.
   Ο συνεργάτης του καθηγητής Τόμας Χέρτογκ του βελγικού 
Καθολικού Πανεπιστημίου της Λουβέν, ο οποίος δούλεψε μαζί 
με τον Χόκινγκ πάνω στη νέα θεωρία, δήλωσε ότι, με αυτή την 
τελευταία εργασία, ο Χόκινγκ μπορεί να κατάφερνε να πάρει τε-
λικά το Νόμπελ Φυσικής, αν όντως στην πορεία η θεωρία του 
επιβεβαιωνόταν με τις ανάλογες ανακαλύψεις.

ΜΕ ΥΨΗΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΝ ΤΙΣ «ΥΠΕΡΤΡΟΦΕΣ» ΣΕ ΣΚΟΝΗ ΣΤΟ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΝΕΑ ΑΚΡΙΒΕΣΤΕΡΗ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΤΗΣ ESA ΟΤΙ Ο ΚΙΝΕζΙΚΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΤΙΑΝΓΚΟΝΓΚ-1 ΘΑ ΠΕΣΕΙ ΣΤΗ ΓΗ ΜΕΤΑΞΥ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 6 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 

ΜΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΩΡΙΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΟΥΝ 
ΠΟΛΛΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ, ΑΦΗΣΕ ΠΙΣΩ ΤΟΥ Ο ΣΤΙΒΕΝ ΧΟΚΙΝΓΚ



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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Μειώσεις φορολογικών συντελεστών με «σεβασμό» στους 
δημοσιονομικούς στόχους της χώρας, διαφοροποίηση του 
αναπτυξιακού μοντέλου προκειμένου να δοθεί έμφαση στην 
ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του αγροτικού 
τομέα, αλλαγή στη διαχείριση των αναπτυξιακών κονδυλίων 
ώστε να μην πέφτει όλο το βάρος στα μεγάλα έργα, αλλά και 
σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού προκειμένου να 
τονωθεί η ζήτηση, θα είναι οι βασικές προβλέψεις του νέου 
αναπτυξιακού σχεδίου που έχει δεσμευτεί να παρουσιάσει η 
ελληνική κυβέρνηση στους δανειστές μέσα στον Απρίλιο. Τα 
χρονικά περιθώρια για την κυβέρνηση προκειμένου να ολο-
κληρώσει τη σύνταξη του σχεδίου έχουν στενέψει, καθώς το 
τελικό κείμενο θα πρέπει να είναι έτοιμο το αργότερο πριν από 
τη συνεδρίαση του EuroWorking Group της 11ης Απριλίου 
κατά την οποία θα γίνει και η προετοιμασία της ατζέντας του 
Eurogroup της 27ης Απριλίου στη Σόφια.
Με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα, το νέο αναπτυξιακό σχέδιο 
-το οποίο φέρει προς το παρόν την ονομασία ολιστικό ανα-
πτυξιακό μοντέλο- θα στηρίζεται στις μακροοικονομικές προ-
βλέψεις του μεσοπρόθεσμου σχεδίου που έχει ήδη ψηφίσει η 
Βουλή από τον Μάιο του 2017.
Και αυτό διότι, όπως επισημαίνει και κορυφαίο κυβερνητικό 
στέλεχος μιλώντας στη «Ν», το νέο σχέδιο θα πρέπει να πα-
ρουσιαστεί στους εταίρους πριν καν ξεκινήσει η συζήτηση 
με τους δανειστές για το νέο μεσοπρόθεσμο, το οποίο θα 
καλύπτει την περίοδο 2019-2022. Σε δημοσιονομικό επίπεδο, 
οι προβλέψεις θα στηριχτούν στο ότι η Ελλάδα θα σεβαστεί 
απολύτως τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει, δηλαδή στο ότι το 
πρωτογενές πλεόνασμα θα διατηρηθεί στο επίπεδο του 3,5% 
τουλάχιστον μέχρι και το 2022.
Το αναπτυξιακό σχέδιο θα έχει περισσότερο πολιτική αξία 
παρά οικονομική. Το περιεχόμενό του δεν θα είναι δεσμευ-
τικό ούτε θα ψηφιστεί από την ελληνική Βουλή, η οποία θα 
κληθεί να εγκρίνει -μετά την ολοκλήρωση των σχετικών δι-
απραγματεύσεων με τους δανειστές- μόνο το αναθεωρημένο 
μεσοπρόθεσμο για την περίοδο μέχρι το 2022. Ωστόσο, τόσο 
στην κυβέρνηση όσο και στις Βρυξέλλες αντιμετωπίζουν ως 
ιδιαίτερα σημαντική την παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου 
αναπτυξιακού πλάνου, με τη λογική ότι αυτό θα στείλει συγκε-
κριμένα «μηνύματα» προς τέσσερις αποδέκτες: τους θεσμούς, 
τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης, τις χρηματαγορές αλλά και 
την ελληνική κοινωνία.
Τα μηνύματα που θέλει να στείλει η κυβέρνηση είναι τα εξής:
1. Ότι η χώρα θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει 
όσον αφορά τόσο την επίτευξη των δημοσιονομικών στό-
χων όσο και την ολοκλήρωση των μεταρρυθμίσεων. Με 
αυτό τον τρόπο, το ζητούμενο είναι να πειστούν όλοι για την Συνέχεια στη σελ 20

ΟΙ 4 ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

«ιδιοκτησία» του προγράμματος βάσει του οποίου θα κινηθεί 
η χώρα την επόμενη 4ετία. Ενδεικτικό των προθέσεων είναι 
ότι στο αναπτυξιακό πλάνο θα ενσωματωθούν όλες οι ιδιω-
τικοποιήσεις και οι αποκρατικοποιήσεις που έχουν συμφω-
νηθεί με τους δανειστές και οι οποίες δεν θα προλάβουν να 
ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος του χρόνου. Ο κατάλογος των 
μεταρρυθμίσεων θα περιλαμβάνει επίσης την ολοκλήρωση 
του κτηματολογίου, του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου (που 
αποτελεί δέσμευση ήδη από το 2012, η οποία όμως δεν έχει 
προχωρήσει), την περαιτέρω ενίσχυση της Ανεξάρτητης Αρ-
χής Δημοσίων Εσόδων κ.ά.
2.  Ότι αυτήν τη φορά θα πρέπει να στηριχτεί η μεσαία τάξη, 
η οποία και σήκωσε το μεγαλύτερο βάρος ειδικά κατά την 
τελευταία τριετία. Δημοσίως ο υπουργός Οικονομικών Ευ-
κλείδης Τσακαλώτος έχει παραδεχτεί ότι η μεσαία τάξη επι-
βαρύνθηκε πρώτον επειδή έπρεπε να αντιμετωπιστεί κατά 
προτεραιότητα η ανθρωπιστική κρίση και δεύτερον διότι 
δεν είχαν αρχίσει ακόμη να αποδίδουν τα μέτρα πάταξης της 
φοροδιαφυγής. Για να γίνει πειστικό το επιχείρημα ότι θα 
στηριχτεί η μεσαία τάξη, το αναπτυξιακό σχέδιο θα προβλέπει 
μειώσεις φορολογικών συντελεστών, ενίσχυση των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων αλλά και παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης 
της δημόσιας διοίκησης, η οποία εκτιμάται ότι θα βοηθήσει 
τη μεσαία τάξη, καθώς θα περιορίσει το λεγόμενο «γραφει-
οκρατικό κόστος», το οποίο είναι άκρως υπολογίσιμο. Στα 
μέτρα στήριξης της μεσαίας τάξης, η κυβέρνηση εντάσσει και 
τις μεταρρυθμίσεις που θα περιλαμβάνουν το αναπτυξιακό 
πρόγραμμα στους τομείς της υγείας, της παιδείας κ.λπ. . Το 
επιχείρημα είναι ότι οι εκπρόσωποι της μεσαίας τάξης δεν είναι 
μόνο φορολογούμενοι αλλά και γονείς ανήλικων παιδιών και 
άνθρωποι που αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας κ.ά.
3. Ότι η Ελλάδα δεν θα συνεχίσει στον ίδιο δρόμο που οδήγη-
σε στη χρεοκοπία μετά το 2008. Ο υπουργός Οικονομικών θα 
βάλει στο κέντρο του αναπτυξιακού σχεδίου για την επόμενη 
περίοδο τη μικρομεσαία επιχείρηση και τον αγροτικό κόσμο 
θεωρώντας ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί το μοντέλο ενίσχυ-
σης μόνο των μεγάλων επιχειρήσεων με τη λογική ότι αυτές 
θα δημιουργήσουν τις απαιτούμενες θέσεις εργασίας.
4.  Ότι από το αναπτυξιακό πλάνο θα ενισχυθεί η ελληνική 
κοινωνία. Για να γίνει πειστικό το επιχείρημα, θα ενσωματω-
θεί στο σχέδιο η προοπτική αύξησης του κατώτατου μισθού 
(σταδιακά με βάση το πορτογαλικό μοντέλο), αλλά με γνώμο-
να να μη θιγεί η προσπάθεια απομείωσης της ανεργίας, κάτι 
που είναι και το βασικό ζητούμενο για τους θεσμούς.
Στόχος του οικονομικού επιτελείου που προετοιμάζει το σχέ-
διο είναι να δοθεί η εντύπωση ότι το πλάνο μπορεί να υλο-
ποιηθεί. Θα αναγνωριστεί η ανάγκη για προσέλκυση άμεσων 
ξένων επενδύσεων, ακόμη και αν αυτές αφορούν την υλο-
ποίηση των αποκρατικοποιήσεων. Και σε αυτό το «μέτωπο» 
-ιδιαίτερα ευαίσθητο πολιτικά για τη σημερινή κυβέρνηση- 
θα επιδιωχθεί να σχηματιστεί η εικόνα ότι οι αποκρατικοποι-
ήσεις θα γίνουν με τρόπο ώστε από αυτές να ευνοηθούν οι 
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επιχειρήσεις και οι προμηθευτές που συνδέονται με την υπό 
πώληση κρατική επιχείρηση. Το δεύτερο κρίσιμο ζήτημα στο 
οποίο θα επιδιωχθεί να δοθούν μηνύματα ρεαλισμού έχει να 
κάνει με τη χρηματοδότηση. Στο αναπτυξιακό πρόγραμμα, θα 
αναγνωρίζεται ότι και τα επόμενα χρόνια, λόγω της έκτασης 
του φαινομένου των «κόκκινων» δανείων, οι ελληνικές τρά-
πεζες δεν θα μπορέσουν να διοχετεύσουν τις απαιτούμενες 
(τουλάχιστον για τις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας σε 
επενδύσεις) ενέσεις ρευστότητας. Έτσι, έμφαση θα δοθεί στην 
αξιοποίηση των κεφαλαίων του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής 
Τράπεζας Επενδύσεων, ενώ ολόκληρο κεφάλαιο αναμένε-
ται να αφιερωθεί στη λεγάμενη «αναπτυξιακή τράπεζα» η 
οποία θα επανέλθει στο προσκήνιο. Στο ΕΣΠΑ, αναμένεται 
να συνεχιστεί η «στροφή» προς τη χρηματοδότηση πολλών 
και μικρομεσαίων έργων παρά η επιμονή στην ολοκλήρωση 
αποκλειστικά των μεγάλων έργων.
Όσον αφορά στο κρίσιμο θέμα της μείωσης των φορολογι-
κών βαρών, το αναπτυξιακό σχέδιο θα επαναλάβει την πρό-
θεση για περικοπές φόρων στο ύψος των 3,5 δισ. ευρώ, ποσό 
που θα προέλθει από την προβλεπόμενη υπερπαραγωγή 
πρωτογενών πλεονασμάτων κατά την περίοδο 2019-2022. Η 
κυβέρνηση δεν θα δεσμευτεί μέσω του σχεδίου για την εξει-
δίκευση αυτών των μειώσεων, κάτι που δεν θα μπορούσε να 
συμβεί άλλωστε, δεδομένου ότι τον Απρίλιο δεν θα έχει καν 
ξεκαθαρίσει τι πρόκειται να συμβεί με το αφορολόγητο και το 
πακέτο των φορολογικών μειώσεων που έχει προγραμματι-
στεί για το 2020.
Τα βασικά σημεία του σχεδίου
1. ΑΠΟΚΡΑΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ. Με ζητούμενο να πειστούν όλοι 
για την «ιδιοκτησία» του προγράμματος βάσει του οποίου θα 
κινηθεί η χώρα την επόμενη 4ετία, στο αναπτυξιακό πλάνο 
θα ενσωματωθούν όλες οι ιδιωτικοποιήσεις και οι αποκρα-
τικοποιήσεις που έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές και οι 
οποίες δεν θα προλάβουν να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος 
του χρόνου.
2. ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ.  Ο κατάλογος των μεταρρυθμίσεων 
που θα ενσωματωθούν στο νέο αναπτυξιακό σχέδιο θα 
περιλαμβάνει την ολοκλήρωση του κτηματολογίου και του 
ηλεκτρονικού περιουσιολογίου, την περαιτέρω ενίσχυση της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κ.ά.
3. ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ. Το αναπτυξιακό σχέδιο θα αναγνωρίζει την 
ανάγκη για προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων, ακόμη 
και αν αυτές αφορούν την υλοποίηση των αποκρατικοποιή-
σεων, θα επιδιωχθεί να σχηματιστεί η εικόνα ότι οι αποκρατι-
κοποιήσεις θα γίνουν με τρόπο ώστε από αυτές να ευνοηθούν 
οι επιχειρήσεις και οι προμηθευτές που συνδέονται με την υπό 
πώληση κρατική επιχείρηση.
4. ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ. Έμφαση θα δοθεί στην αξιοποίηση των 
κεφαλαίων του ΕΣΠΑ και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύ-
σεων, ενώ ολόκληρο κεφάλαιο αναμένεται να αφιερωθεί στη 
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Έως τον Αύγουστο, θα έχουν εξοφληθεί πλήρως οι οφειλές του 
Δημοσίου προς τρίτους, ενημέρωσε ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομικών, Γιώργος Χουλιαράκης και ταυτοχρόνως γνω-
στοποίησε ότι οι ληξιπρόθεσμες οφειλές της γενικής κυβέρνη-
σης ανέρχονται σε 2,4 δισ. ευρώ.
Κατά την συζήτηση επίκαιρης ερώτησης του τομεάρχη Οικονο-
μικών της ΝΔ, Χρήστου Σταϊκούρα, ο οποίος καταλόγισε στην 
κυβέρνηση ότι δεν είναι σε θέση να διοχετεύσει ρευστότητα 
στην αγορά, αφού «ούτε θέλει, ούτε ξέρει, ούτε μπορεί», ο κ. 
Χουλιαράκης τόνισε ότι είναι «απολύτως εφικτό» να εξοφλη-
θούν μέχρι το τέλος του προγράμματος, τον ερχόμενο Αύγου-
στο, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του κράτους.
Εξήγησε, ότι κάτι τέτοιο είναι δυνατόν να επιτευχθεί, τόσο μέσω 
της αξιοποίησης ταμειακών διαθέσιμων («υπάρχουν οι πιστώ-
σεις», είπε) όσο και με την ενίσχυση των πιστώσεων από τον 
πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας.
Από την πλευρά του, ο Χρήστος Σταϊκούρας, κατηγόρησε την 
κυβέρνηση για ανικανότητα να απορροφήσει τους διαθέσι-
μους πόρους, με αποτέλεσμα να δημιουργεί συνεχώς νέες λη-
ξιπρόθεσμες οφειλές, ενώ υποστήριξε ότι αποτελεί επιλογή της 
κυβέρνησης «να συντηρεί την εσωτερική στάση πληρωμών».
«Δεν υπάρχει στρατηγική εσωτερικής στάσης πληρωμών γιατί 
αν υπήρχε θα επιδείνωνε, δεν θα βελτίωνε το αποτέλεσμα», 
αντέτεινε ο Γ. Χουλιαράκης.
Εξάλλου, ο βουλευτής της ΝΔ, σημείωσε ότι πέραν των ληξι-
πρόθεσμων οφειλών, υπάρχουν - και πρέπει να προστεθούν - 
και οι υποχρεώσεις του Δημοσίου οι οποίες δεν καταγράφονται.
Επικαλέστηκε ως προς αυτό, την Έκθεση Συμμόρφωσης της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία εκκρεμούν 
εκ μέρους του Δημοσίου, επιστροφές φόρων προς τους φορο-
λογούμενους, καθώς και η απονομή συντάξεων, όσων έχουν 
υποβάλλει αιτήσεις συνταξιοδότησης.
Απαντώντας ο κ. Χουλιαράκης, ανέφερε ότι τον Σεπτέμβριο του 
2015, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του Δημοσίου προς τρίτους 
υπερέβαιναν το ποσό των 5 δισ. ευρώ και μειώθηκαν σε 2,4 
δισ. ευρώ κατά το διάστημα προ του Ιανουαρίου του 2018.

λεγόμενη «αναπτυξιακή τράπεζα» η οποία θα επανέλθει στο 
προσκήνιο.
5. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ. Το αναπτυξιακό σχέδιο θα 
προβλέπει μειώσεις φορολογικών συντελεστών με «σεβα-
σμό» στους δημοσιονομικούς στόχους της χώρας, αλλά και 
παρεμβάσεις αναδιοργάνωσης της δημόσιας διοίκησης, η 
οποία εκτιμάται ότι θα βοηθήσει τη μεσαία τάξη, καθώς θα 
περιορίσει το λεγόμενο «γραφειοκρατικό κόστος», όπως και 
μεταρρυθμίσεις στους τομείς της υγείας και της παιδείας.
6. ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΣ. Για να γίνει πειστικό το επιχείρημα ότι 
από το αναπτυξιακό πλάνο θα ενισχυθεί η ελληνική κοινωνία, 
θα ενσωματωθεί στο σχέδιο η προοπτική αύξησης του κατώ-
τατου μισθού (σταδιακά με βάση το πορτογαλικό μοντέλο) 
αλλά με γνώμονα να μη θιγεί η προσπάθεια απομείωσης της 
ανεργίας.
7. ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΜΕ. Θα δοθεί έμφαση στην ενίσχυση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και του αγροτικού τομέα. Στο 
ΕΣΠΑ, αναμένεται να συνεχιστεί η «στροφή» προς τη χρημα-
τοδότηση πολλών και μικρομεσαίων έργων παρά η επιμονή 
στην ολοκλήρωση αποκλειστικά των μεγάλων έργων.
8. ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ. Στο κρίσιμο θέμα της μείωσης των φορολογι-
κών βαρών, το αναπτυξιακό σχέδιο θα επαναλάβει την πρό-
θεση για περικοπές φόρων στο ύψος των 3,5 δισ. ευρώ, ποσό 
που θα προέλθει από την προβλεπόμενη υπερπαραγωγή 
πρωτογενών πλεονασμάτων κατά την περίοδο 2019-2022.
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Τη βαθιά υποτίμηση του κόστους εργασίας που έφεραν τα 
μνημόνια στη χώρα μας αποτυπώνουν τα ευρήματα του Ινστι-
τούτου της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI). 
Η μελέτη «Συγκριτική αξιολόγηση της εργασίας στην Ευρώπη 
2018», που παρουσιάστηκε χθες στις Βρυξέλλες, καταγράφει 
τις μειώσεις μισθών και την επικράτηση της ευελιξίας στην 
αγορά εργασίας σε αρκετές χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης 
την περίοδο 2010-2017, μεταξύ των οποίων «πρωταθλήτρια» 
αναδεικνύεται η Ελλάδα. Οι εργαζόμενοι σε 9 χώρες της ΕΕ (Ιτα-
λία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Βέλγιο, Ελλάδα, Πορτογαλία, 
Φινλανδία, Κροατία και Κύπρος) κέρδισαν το 2017 λιγότερα 
από το 2010. Επιπλέον, οι εργαζόμενοι σε 6 από τις παραπάνω 
χώρες (Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Ισπανία, Βέλγιο, Ελλάδα και 
Φινλανδία) κέρδισαν λιγότερα το 2017 απ’ ό,τι το 2016.
Τα στοιχεία έχουν υπολογιστεί από ανεξάρτητα δεδομένα που 
δημοσιεύτηκαν τον Φεβρουάριο του 2018 και αφορούν τους 
«πραγματικούς μισθούς», δηλαδή την αξία των μισθών όταν 
λαμβάνεται υπόψη το κόστος ζωής. Στην Ελλάδα, η μείωση 
έφτασε στην 7ετία στο 19,1%. Δεν είναι όμως μόνο οι μισθοί. 
Ενώ η ανεργία ανέρχεται ελαφρώς πάνω από το 20%, η λε-
γόμενη «χαλάρωση» και ευελιξία στην αγορά εργασίας φτάνει 

Σε «βραδυφλεγή βόμβα» για την ταχεία ανάκαμψη της αγο-
ράς ακινήτων τείνει να εξελιχθεί η διαμάχη μεταξύ της κυβέρ-
νησης και των άμισθων υποθηκοφυλάκων, η οποία έχει ως 
αποτέλεσμα την αποχή των τελευταίων από τις 26 Φεβρου-
αρίου μέχρι σήμερα. Επί της ουσίας, κατά τη διάρκεια των 
τελευταίων εβδομάδων, τα υποθηκοφυλακεία της χώρας (η 
πλειονότητα των οποίων έχει χαρακτήρα άμισθο) υπολει-
τουργούν, καθώς ναι μεν γίνονται εγγραφές δικαιωμάτων 
επί ακινήτων, πλην όμως δεν εκδίδονται τα σχετικά πιστοποι-
ητικά, ούτε πραγματοποιούνται διορθώσεις κτηματολογικών 
εγγράφων. Ηδη, οι πρώτες παρενέργειες έχουν αρχίσει να 
γίνονται εμφανείς στην αγορά, καθώς ενδιαφερόμενοι αγο-
ραστές ακινήτων αδυνατούν να ολοκληρώσουν τις σχετικές 
συναλλαγές, ως αποτέλεσμα της αποχής, ενώ το ίδιο ισχύει 
και με τους πλειστηριασμούς που ολοκληρώνονται.
Οπως αναφέρει στην «Κ» η Ιωάννα Τζινιέρη, μέλος του Δ.Σ. 
της Ενωσης Αμισθων Υποθηκοφυλάκων Ελλάδος, σήμερα 
εξυπηρετούνται μόνο έκτακτα περιστατικά (π.χ. εντάξεις στον 
νόμο Κατσέλη), σε μια προσπάθεια που γίνεται για να κατα-
στεί κατανοητή η σημασία που έχουν τα υποθηκοφυλακεία, 
όχι μόνο στην καθημερινότητα του πολίτη και της αγοράς 
ακινήτων, αλλά και το τι θα συμβεί από την προωθούμενη 
κατάργησή τους, στο πλαίσιο του σχετικού νόμου για το κτη-
ματολόγιο, που ψηφίστηκε πριν από λίγους μήνες. Ηδη, στα 
17 άμισθα υποθηκοφυλακεία που εν μια νυκτί μετατράπηκαν 
σε έμμισθα, δηλαδή δημόσια, τον περασμένο Σεπτέμβριο, 
καταγγέλλονται πρωτοφανή περιστατικά, όπως π.χ. έλλειψη 
πόρων ακόμα και για χαρτί, όπως επίσης και πολύ σοβαρές 
καθυστερήσεις στην ολοκλήρωση συναλλαγών, καθώς το 
προσωπικό με το οποίο στελεχώθηκαν στερείται του απαι-
τούμενου νομικού υπόβαθρου και εμπειρίας.
Οπως τονίζουν οι υποθηκοφύλακες, η γενίκευση αυτής της 
κατάστασης σε όλη τη χώρα θα δημιουργήσει σκηνικό χάους 
στην αγορά ακινήτων και κυρίως καθεστώς ανασφάλειας ως 
προς τις συναλλαγές.
Υπενθυμίζεται πως η απρόσκοπτη λειτουργία του υποθηκο-
φυλακείου είναι απαραίτητη για οτιδήποτε έχει σχέση με το 
ακίνητο, όπως έκδοση οικοδομικών αδειών, χορήγηση στε-
γαστικών δανείων, μισθώσεις, συμβάσεις χρηματοδοτικής 
μίσθωσης, εγγραφή όλων των βαρών (π.χ. προσημειώσεις, 
κατασχέσεις κ.λπ.), εγκατάσταση ρολογιού Γίνονται εγγραφές 
δικαιωμάτων επί ακινήτων, πλην όμως δεν εκδίδονται τα σχε-

στο 28%, έναντι 16,6% στην ΕΕ των «28». Ο δείκτης αποτυπώ-
νει όχι μόνο τους ανέργους, αλλά και τους υποαπασχολούμε-
νους, τους εργαζομένους με καθεστώς μερικής απασχόλησης 
που θα επιθυμούσαν πλήρη εργασία, όσους δεν ψάχνουν 
δουλειά, δηλαδή τους απογοητευμένους, κ.ά. Η ακούσια με-
ρική απασχόληση αγγίζει το 72%, ενώ και η κάλυψη των ερ-
γαζομένων από συλλογικές συμβάσεις και διαπραγματεύσεις 
μειώθηκε από 82% το 2000 σε 40% το 2016.
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Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ θα εξαγγείλει την επι-
βολή νέων δασμών οι οποίοι αθροιστικά θα φθάνουν σε 
αξία ακόμη και τα 60 δισεκατομμύρια δολάρια σε εισα-
γόμενα είδη που παράγονται στην Κίνα μέχρι την Παρα-
σκευή, βάζοντας στο στόχαστρο τους τομείς της τεχνολο-
γίας, των τηλεπικοινωνιών και ανακινώντας διενέξεις για 
θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας, δήλωσαν τη Δευτέρα 
δύο αξιωματούχοι ενήμεροι σχετικά.
Μια πηγή προσκείμενη στον επιχειρηματικό κόσμο, από 
την πλευρά της, που διευκρίνισε πως έχει συζητήσει το 
θέμα με κυβερνητικά στελέχη, ανέφερε πως οι δασμοί 
σε βάρος των προϊόντων της Κίνας ίσως τεθούν για ένα 
διάστημα σε δημόσια διαβούλευση, κάτι που θα καθυ-
στερήσει κατά τι την ημερομηνία εφαρμογής του μέτρου 
και θα επιτρέψει σε βιομηχανικές ενώσεις και εταιρείες να 
προβάλουν τις όποιες αντιρρήσεις ή ενστάσεις τους.
Η διαδικασία αυτή, εάν επαληθευτεί, θα είναι αισθητά 
διαφορετική από την ταχεία εφαρμογή των δασμών που 
αποφασίστηκε να επιβληθούν στον εισαγόμενο χάλυβα 
και στο εισαγόμενο αλουμίνιο, που αναμένεται να ισχύ-
σουν από την 23η Μαρτίου, μόλις 15 ημέρες αφότου ο 
πρόεδρος Τραμπ υπέγραψε τα έγγραφα με τα οποία τους 
εξήγγειλε.
Η προσέγγιση αυτή θα δώσει χρόνο για να διεξαχθούν 
διαπραγματεύσεις με το Πεκίνο σε μια προσπάθεια να δι-
ευθετηθούν οι εμπορικές διενέξεις οι οποίες σχετίζονται με 
τις έρευνες της αμερικανικής κυβέρνησης για τις κινεζικές 
πρακτικές όσον αφορά την πνευματική ιδιοκτησία πριν 
τεθούν σε ισχύ οι νέοι δασμοί.
Ο Λευκός Οίκος απέφυγε να κάνει οποιοδήποτε σχόλιο τη 

Προτάσεις για την αναμόρφωση του Περιφερειακού Πλαισί-
ου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάστηκαν στην 
συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Κεντρικής Μα-
κεδονίας.
Ο αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης της 
Περιφέρειας, Κώστας Γιουτίκας, τόνισε ότι «το 2012 προκη-
ρύχθηκαν από το αρμόδιο υπουργείο για όλη την Ελλάδα 
χωροταξικά σχέδια για κάθε περιφέρεια, με σκοπό το 2013 
να ολοκληρωθούν και το 2018 να έχουμε και την πρώτη 
αναθεώρηση». Ωστόσο, σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη, 
«λόγω καθυστερήσεων από το υπουργείο, έφτασε το 2015 
στην Περιφέρεια ένα σχέδιο υπουργικής απόφασης ώστε να 
γνωμοδοτήσει η Περιφέρεια. Επ’ αυτού η Περιφέρεια έλαβε 
απόφαση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τάχθηκε υπέρ της 
αναμόρφωσης του σχεδίου και της προσθήκης όλων των πα-
ρατηρήσεων που είχαν γίνει τότε. Από τότε μέχρι σήμερα δεν 
υπάρχει υπουργική απόφαση άρα δεν υπάρχει χωροταξικό».
Αναφερόμενος στην νέα γνωμοδότηση επισήμανε ότι «καθώς 
το κείμενο περιείχε ημερομηνίες και νόμους που πλέον έχουν 
καταστεί ανεπίκαιροι, η Περιφέρεια επανέρχεται με γνωμο-
δότηση και ζητά την αναμόρφωση του σχεδίου υπουργικής 
απόφασης».
Ειδικότερα ότι «η Περιφέρεια ζητά, όπως και το 2015, να 

Δευτέρα. Η Κίνα έχει διαμηνύσει ότι θα προχωρήσει σε 
αντίποινα σε περίπτωση που η Ουάσινγκτον λάβει μέτρα 
προστατευτισμού.
Το πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς είχε μεταδώσει την 
πληροφορία πως η Ουάσινγκτον σκοπεύει να επιβάλλει 
δασμούς ύψους 60 δισεκ. δολαρίων αθροιστικά την πε-
ρασμένη εβδομάδα.
Το πλεόνασμα στο ισοζύγιο των τρεχουσών εμπορικών 
συναλλαγών της Κίνας με τις ΗΠΑ ανέρχεται σε 175 δισεκ. 
δολάρια και η Ουάσινγκτον ασκεί όλο και πιο έντονες πι-
έσεις στο Πεκίνο για να μειωθεί το ύψος του. Τον Ιανου-
άριο, ο Τραμπ είχε δηλώσει στο Ρόιτερς ότι εξετάζει το 
ενδεχόμενο να επιβάλει ένα βαρύ «πρόστιμο» στην Κίνα 
για τη φερόμενη κλοπή πνευματικής ιδιοκτησίας για την 
οποία κατηγορεί κινεζικές επιχειρήσεις.
Οι πληροφορίες για την επιβολή νέων δασμών σε βάρος 
της Κίνας έχουν θορυβήσει πολλές επιχειρηματικές ενώ-
σεις στις ΗΠΑ, οι οποίες προειδοποίησαν την Κυριακή ότι 
τα μέτρα αυτά υπάρχει κίνδυνος να αυξήσουν τις τιμές για 
τους καταναλωτές, να εξαλείψουν θέσεις εργασίας και να 
οδηγήσουν σε πτώση τις αγορές.

ΑΘΗΝΑΪΚΟ – ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
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τικά πιστοποιητικά.
για παροχή ρεύματος, ρύθμιση στην καταβολή οφειλών στην 
εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία, ακόμα και για τη λειτουρ-
γία του εξωδικαστικού συμβιβασμού.
Επί του παρόντος, οι υποθηκοφύλακες έχουν προσφύγει στη 
Δικαιοσύνη για την κατάργηση του σχετικού νόμου, με την εκ-
δίκαση να έχει οριστεί για τον προσεχή Μάιο. Προειδοποιούν 
δε με κλιμάκωση των νομικών ενεργειών τους το προσεχές 
διάστημα, ενώ είναι σαφές ότι αν δεν υπάρξει κάποια διάθε-
ση συζήτησης από την πλευρά της κυβέρνησης, η αποχή θα 
συνεχιστεί επ’ αόριστον. Σύμφωνα με όσα καταγγέλλουν, η 
δημιουργία ενός ενιαίου φορέα για το κτηματολόγιο αποτελεί 
ουσιαστικά ένα μέτρο για τη χρηματοδότηση του έργου του 
κτηματολογίου μέσω των εσόδων από τα υποθηκοφυλακεία.

αφαιρεθεί από το σχέδιο υπουργικής απόφασης, ο όρος μετε-
γκατάσταση επιχειρήσεων, καθώς όχι μόνο δεν επιθυμεί κα-
μία μετεγκατάσταση νομίμως λειτουργήσουν επιχειρήσεων 
στα όρια της περιφέρειας αλλά και καταθέτει στο αναπτυξιακό 
συνέδριο την ερχόμενη εβδομάδα συγκεκριμένη νομοθετική 
ρύθμιση για τα άδεια βιομηχανικά κτίρια που υπάρχουν δι-
άσπαρτα στην περιφέρεια ώστε να καταστούν πάλι ενεργά».
 «Υπογραμμίζουμε ότι οι νόμιμα υφιστάμενες επιχειρήσεις δεν 
αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα με τη λειτουργία τους, την 
επέκτασή τους και τον εκσυγχρονισμό τους», πρόσθεσε ο κ. 
Γιουτίκας. Παράλληλα, σημείωσε, ότι η Περιφέρεια ζητά να 
εξειδικευτεί η οδηγία Sevezo στην ελληνική νομοθεσία ώστε 
να είναι ξεκάθαρο τι μπορεί να κάνει ο χωροτάκτης σε κάθε 
περιοχή• Μιλώντας στο Περιφερειακό Συμβούλιο ο επιχει-
ρηματίας Νίκος Φιλίππου, ανέφερε ότι εκπροσωπεί 302 επι-
χειρήσεις και ενώσεις πολιτών που έχουν υπογράψει κείμενο 
με αιτήματα για το χωροταξικό. Τόνισε ότι αν οι εν λόγω επι-
χειρήσεις και ενώσεις πολιτών δεν αναδείκνυαν το θέμα της 
χωροταξίας και των προβλημάτων που προκύπτουν, σήμερα 
θα υπήρχαν τα προβλήματα και των μετεγκαταστάσεων των 
επιχειρήσεων και της νομιμοποίησης της ερήμωσης της δυτι-
κής Θεσσαλονίκης.
Εκτίμησε, ότι η αποεπένδυση έχει ήδη ξεκινήσει από το 2016, 
καθώς δεν δίνονται άδειες και αυτό οδηγεί στην αποβιομηχά-
νιση, ανέφερε ότι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έχασε 
σήμερα περίπου το 70% του ΑΕΠ της και σημείωσε ότι δεν 
μπορούν να γίνουν βελτιώσεις επί της εισήγησης που παρου-
σιάστηκε σήμερα στο περιφερειακό συμβούλιο διότι όπως 
υποστήριξε - ανοίγει τα παράθυρα για την ερήμωση της Δυτι-
κής Θεσσαλονίκης λόγω της στρεβλής ερμηνείας της οδηγίας 
Sevezo. Πρότεινε, εξάλλου, για τις υφιστάμενες επιχειρήσεις να 
υπάρχει νομική διατύπωση που να λέει ξεκάθαρα ότι υφιστά-
μενες και νέες μονάδες είναι καλοδεχούμενες να εγκαταστα-
θούν εντός του αστικού ιστού. Για την οδηγία Sevezo ζήτησε 
την υιοθέτηση της διατύπωσης που έχει κάνει επιστημονική 
επιτροπή της Βουλής όταν συζητιόταν το θέμα. Αντιρρήσεις 
για την εισήγηση που παρουσιάστηκε διατυπώθηκαν και από 
την πλευρά της αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης, Απόστολος Τζιτζικώ-
στας, διευκρίνισε ότι για το εν λόγω θέμα έγινε διαβούλευση 
επί δύο χρόνια, ενώ σημείωσε ότι οι επιχειρήσεις μπορούν να 
καταθέτουν τις απόψεις τους προς τα επιμελητήρια, των οποί-
ων οι προτάσεις υιοθετούνται πλήρως από την περιφέρεια. 
Πρότεινε, τέλος, να συγκληθεί διαπαραταξιακή επιτροπή που 
σε 15 μέρες θα εξετάσει όλες τις παραμέτρους του θέματος και 
θα προσκομίσει προτάσεις προς ψήφιση από το συμβούλιο. 
Τελικά, η λήψη απόφασης επί του θέματος αναβλήθηκε και η 
πρόταση του περιφερειάρχη έγινε δεκτή.


