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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Ξεκίνησε ο κύκλος επαφών των Προέδρων των Δικηγορικών 
Συλλόγων Ελλάδος, του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλά-
δος και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος με θεσμικούς 
φορείς, σχετικά με την πρόταση τελευταίας ευκαιρίας για τον 
δανειολήπτη, που έχουν διατυπώσει οι επιστημονικοί φορείς 
για το θέμα των κόκκινων δανείων. 
Με κοινό δελτίο Τύπου ανακοινώθηκε ότι το πρωί της Τετάρ-
της, συναντήθηκαν με το Διευθυντή του Γραφείου της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής στην Αθήνα, κ. Γιώργο Μαρκοπουλιώτη, 
στον οποίον και παρουσίασαν αναλυτικά τη συγκεκριμένη 
πρόταση. Ο κ. Μαρκοπουλιώτης δεσμεύθηκε να ενημερώσει 
τον Ντέκλαν Κοστέλο και τα αρμόδια στελέχη της Ευρωπαϊκής 

Επιτροπής στις Βρυξέλλες.  
Οι Πρόεδροι των τριών επιστημονικών φορέων ενημέρωσαν 
ακόμα το Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη χώρα 
μας για τα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν οι ελεύθεροι 
επαγγελματίες με το ασφαλιστικό, ιδίως μετά τη θέσπιση της 
Οδηγίας 2341/2016/ΕΕ, καθώς και για το ΦΠΑ. 
Στη συνάντηση συμμετείχαν, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμε-
λητηρίου Ελλάδος, Γιώργος Στασινός, ο Πρόεδρος του Οικο-
νομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας και 
από την πλευρά της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων, 
ο Πρόεδρος, Δημήτρης Βερβεσός (Πρόεδρος ΔΣΑ), και ο Ανα-
στάσιος Ντούγκας (Ταμίας του Δ.Σ. Θεσσαλονίκης).
Παράλληλα σε σχετικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ- ΜΠΕ σημειώνε-
ται ότι κατά τη συνάντηση ενημερώθηκε ο διευθυντής της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής από τους Γ. Στασινό, Κ. Κίλλια και Δ. 
Βερβεσό για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελεύθε-
ροι επαγγελματίες με το ασφαλιστικό καθεστώς στη χώρα 
μας, καθώς και τις εξελίξεις στο θέμα αυτό, μετά τη θέσπιση 
της Οδηγίας 2341/2016/ΕΕ, για το ΦΠΑ, όπως επίσης και για 
άλλα θέματα. 

Σε συνέντευξη Τύπου που έγινε χθες στη Βουλή των Ελλή-
νων ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Σωκράτης Φάμελλος και η Πρόεδρος της Ειδικής 
Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας του Περιβάλλοντος της 
Βουλής των Ελλήνων, Κατερίνα Ιγγλέζη παρουσίασαν την 
πρωτοβουλία τους για την έναρξη δημόσιου διαλόγου για 
την ανάπτυξη μιας Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση (ΕΣΔ) 
με χρονικό ορίζοντα 20ετίας.  Σε δελτίο Τύπου του ΥΠΕΝ 
σημειώνεται ότι η διαμόρφωση της ΕΣΔ αποτελεί ένα από 

τα επόμενα βήματα της κύρωσης των δασικών χαρτών, 
αφού πλέον τα δάση είναι ορισμένα και θεσμικά και χω-
ρικά, καταλαμβάνοντας περισσότερο από τη μισή έκταση 
της χώρας.   Η ΕΣΔ είναι μια μακροχρόνια συμφωνία της 
κοινωνίας πάνω σε αρχές και στόχους που συμβάλλουν 
στον αναπτυξιακό της σχεδιασμό. Οι στόχοι της ΕΣΔ οφεί-
λουν να εναρμονίζονται και να ενσωματώνονται οριζό-
ντια σε όλες τις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές της 
χώρας. Αναλυτικά στη σελ 4

Βγήκε χθες από το ΤΑΙΠΕΔ η πρόσκληση για την υποβολή 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψηφικής 
συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της «Ελληνικά Πετρέλαια 
Ανώνυμη Εταιρεία». Οι ενδιαφερόμενοι για την απόκτηση του 
πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου των ΕΛΠΕ καλούνται να εκ-

δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 18 Μαΐου, ώστε στη 
συνέχεια να ακολουθήσουν οι επόμενες φάσεις του διαγωνι-
σμού. Αναλυτικά στη σελ 5

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΕΕ, ΟΟΕ, ΟΔΣ ΓΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑ 
ΔΑΝΕΙΑ ΜΕ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ

ΒΓΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ 
ΕΛΠΕ - ΜΕΧΡΙ 18/5 Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΤΕΥΧΟΣ 1500 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 19 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2018

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
Συνάντηση Προέδρων ΤΕΕ, ΟΟΕ, ΟΔΣ για κόκκινα δάνεια με 
Διευθυντή Γραφείου Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα
Σελ 1 και 4
Ανοίγει ο διάλογος για την κατάρτιση της Εθνικής Στρατη-
γικής για τα Δάση
Σελ 1 και 5
Βγήκε η προκήρυξη για το διαγωνισμό πώλησης των ΕΛΠΕ 
- Μέχρι 18/5 η εκδήλωση ενδιαφέροντος 
Σελ 3 
Η Σύνθεση της νέας Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. - Ανα-
νέωση της τετραετούς θητείας του Προέδρου, Κ. Μακέδου
Σελ 5
Μέχρι τέλος Απριλίου βγαίνει η προκήρυξη για τους πρώ-
τους διαγωνισμούς αιολικών και φωτοβολταϊκών
Σελ 6 
Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου για την  την αποε-
πένδυση της ΔΕΗ
Σελ 7 
«Στόχος είναι το ομαλό άνοιγμα και η λειτουργία της αγο-
ράς, στο πλαίσιο και των Ευρωπαϊκών πολιτικών» τόνισε ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ 
Σελ 8
ΕΔΑ ΘΕΣΣ: Αύξηση κατά 72% κατέγραψαν οι νέες συνδέσεις 
φυσικού αερίου, το πρώτο τρίμηνο του 2018
Σελ 9
Αξιοσημείωτη βελτίωση σημείωσε το επιχειρηματικό κλίμα 
στην Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, εκτιμά 
μελέτη της ΕΤΕ
Σελ  10
Πρόσκληση στον πρωθυπουργό για επενδυτική εκστρατεία 
απηύθυνε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΕΒ 
Σελ 11 
ΔΝΤ: Πηγή ανησυχίας το υψηλό παγκόσμιο δημόσιο χρέος 
-Στο 105,4% του ΑΕΠ το δημόσιο χρέος των αναπτυγμένων 
οικονομιών το 2017
Σελ 12 
Αντίστροφη μέτρηση για την υποβολή των φετινών φορο-
λογικών δηλώσεων με τα εισοδήματα του 2017
Σελ 13 
Χρηματοδότηση 34 εκατ. ευρώ από το ΕΛΙΔΕΚ σε 189 μετα-
διδάκτορες για ερευνητικά έργα στην Ελλάδα
Σελ 14 
Εμπόριο: Πρόταση της Επιτροπής για υπογραφή & σύναψη 
συμφωνιών με Ιαπωνία και Σινγκαπούρη
Σελ 15
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιτα-
χυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 16,17,18
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

ΤΕΕ/ΤΚΜ: ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΛΙΓΝΙΤΙΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΣΤΗ Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΑΘΗΝΑ

Η ΒΙΟΜΑζΑ ΣΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Η 2η ημερίδα του κύκλου διαλέξεων που οργανώνει 
η Μόνιμη Επιτροπή Αρχιτεκτονικών Θεμάτων του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ για τη σύγχρονη αρχιτεκτονική και τον 
δημόσιο χώρο, θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 23 
Απριλίου 2018 και ώρα 17:30 στο αμφιθέατρο του 
ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μεγάλου Αλεξάνδρου 49, Θεσσαλονίκη) 
με θέμα: «Ανάπλαση και Επανάχρηση πρώην Εξορυ-
κτικών Περιοχών Λιγνίτη στην περιοχή της Δυτικής 
Μακεδονίας».
Ομιλήτριες της ημερίδας θα είναι οι αρχιτέκτονες που 
βραβεύτηκαν στο πλαίσιο του ομότιτλου αρχιτεκτο-
νικού διαγωνισμού και συγκεκριμένα:
Καραμανέα Πανίτα, αρχιτέκτων - αρχιτέκτων τοπίου, 
Επίκουρη Καθηγήτρια Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανι-
κών Πολυτεχνείου Κρήτης (1ο Βραβείο).
Παπαδοπούλου Αναστασία, αρχιτέκτων μηχανικός 
ΑΠΘ, ΜLA Αρχιτεκτονική Τοπίου ΑΠΘ και Τσακα-
λίδου Βενετία, αρχιτέκτων μηχανικός ΑΠΘ Μ. Αrch 
Architectural Design UCL, επίκουρη καθηγήτρια 
Τμήμα Αρχιτεκτόνων ΑΠΘ (2ο Βραβείο).
Επταμηνιτάκη Λαφίνα, Μιμίκου Ευδοκία, Παπαργύρη 
Βασιλική, αρχιτέκτονες μηχανικοί (3ο Βραβείο)
Ντόκα Ροδόπη - Ήριννα, αρχιτέκτων μηχανικός ΕΜΠ 
(3ο Βραβείο).

«Ο εν λόγω κύκλος διαλέξεων αποτελεί μια προ-
σπάθεια του ΤΕΕ/ΤΚΜ να δώσει ένα βήμα δημόσιου 
διαλόγου για την αρχιτεκτονική και την πόλη της 
Θεσσαλονίκης, να διερευνήσει το έργο και τις ιδέες 
των νέων της αρχιτεκτόνων σε μια εποχή που η χώρα 
μαστίζεται από τη συνεχιζόμενη φυγή του επιστημο-
νικού και δημιουργικού της κεφαλαίου, αλλά και να 
αναδείξει τα θέματα που διαπραγματεύονται οι πρό-
σφατοι αρχιτεκτονικοί διαγωνισμοί, παρουσιάζοντας 
ιδέες, λύσεις και εφαρμοσμένο έργο», αναφέρει σχε-
τική ανακοίνωση.

Το Ελληνο-Aμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο σήμερα -στο 
ξενοδοχείο Athenaeum InterContinental- το 14o Athens Tax 
Forum με τίτλο: «Απόδοση Φορολογικής Πολιτικής σε Περιβάλλον 
Παραοικονομίας».

Το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, στο πλαίσιο της λειτουργίας 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Βιοοικονομία και Δίκαιο, 
Ρυθμιστικό Πλαίσιο και Διαχείριση», διοργανώνει εκδήλωση με 
θέμα: «Η Βιομάζα στο Ενεργειακό Σύστημα της Χώρας: Εμπειρία και 
Προοπτικές», την Τετάρτη 25 Απριλίου (17:00-19:00), στο Διεθνές 
Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, με ομιλητή τον Σωτήρη Ψημμένο, Μη-
χανολόγο Μηχανικό.
Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης απαιτείται ηλεκτρονική 
εγγραφή στο: 
http://e-services.ihu.edu.gr/registration-form/829/online-form
Τα θέματα που θ αναπτυχθούν είναι:
- Ευρωπαϊκός ενεργειακός σχεδιασμός και βιομάζα
- Υποχρεώσεις της χώρας έναντι του στόχου 20-20-20 και βιομάζα
- Βασικό νομοθετικό πλαίσιο
- Παραδείγματα εφαρμογών βιομάζας στην Ελλάδα.
Πληροφορίες:  http://www.ihu.edu.gr

Η Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου 
Κρήτης και η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακών Ερευνών διοργα-
νώνουν διεθνές συνέδριο στα Χανιά Κρήτης (εγκαταστάσεις του 
Μεσογειακού Αγρονομικού Ινστιτούτου Χανίων) από τις 14 ως τις 
16 Ιουνίου 2018, με θέμα: «Η συμβολή της Επιχειρησιακής Έρευνας, 
των Νέων Τεχνολογιών και της Καινοτομίας στον Αγροτικό & Του-
ριστικό τομέα».
Θεματικές ενότητες:
• Αγροτική παραγωγή και Καινοτομία
• Αγροτοτουρισμός
• Πολιτική διαχείρισης αγροτικών συνεταιρισμών
• Τουρισμός και πολιτιστική κληρονομιά
• Εφαρμογές της Επιχειρησιακής Έρευνας στην διαχείριση αγροτι-
κών και δασικών εκμεταλλεύσεων
• Η φιλοξενία στον τομέα του τουρισμού
• Εφαρμογές καινοτομίας στον αγροτικό και τουριστικό τομέα
• Εφαρμογές ‘έξυπνης’ γεωργίας.

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

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

31 Μαΐου - 1η Ιουνίου 
2018

Διεθνές συνέδριο για την ανοικτή επι-
στημονική επικοινωνία: «Open Scholarly 
Communication in Europe. Addressing 
the Coordination Challenge»
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)

29 - 30 Ιουνίου 2018

Συνέδριο: «Λιμενικά έργα και έργα προ-
στασίας ακτών: Προβλέψεις μελέτης, με-
τακατασκευαστική απόδοσή τους»
ΜΥΚΟΝΟΣ

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, Δήμος 
Μυκόνου

3 - 6 Ιουλίου 2018

14ο Διεθνές συνέδριο: «Προστασία και 
Αποκατάσταση του Περιβάλλοντος»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Υπό την αιγίδα του Τμήματος Πολιτι-
κών Μηχανικών του ΑΠΘ, σε συνερ-
γασία με το Center for Environmental 
Engineering του Stevens Institute of 
Technology, των ΗΠΑ
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Την Τρίτη, 17 Απριλίου 2018, στο κτίριο της Κεντρικής Διοίκησης του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., συγκροτήθηκε σε 
σώμα η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Ταμείου, και ανανεώθηκε η τετραετής θητεία του Προέδρου, 
Κωνσταντίνου Μακέδου. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου κατά τη συγκρότηση της Διοικούσας 
Επιτροπής, η οποία έχει τετραετή θητεία, έγινε ενημέρωση σχετικά με τον 1ο ετήσιο απολογισμό του 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., καθώς επίσης και τον προγραμματισμό των επιχειρησιακών στόχων τού 2018. Όπως έγι-
νε γνωστό, μεταξύ άλλων, το 2017 εγκρίθηκαν συνολικά 50.154 εγγυητικές επιστολές, ενώ διασφα-
λίστηκε η απρόσκοπτη λειτουργία της εγγυοδοσίας και πιστοδοσίας του Ταμείου, για 31.000 μέλη 
- πιστούχους Μηχανικούς και Εργολήπτες Δημοσίων Έργων, που συμμετέχουν σε περισσότερες από 
6.000 Τεχνικές Εταιρείες. Σημειώνεται, ότι στις 17 Ιουλίου 2017 λειτούργησε η υπηρεσία ψηφιακής 
έκδοσης εγγυητικών επιστολών. Την 1η Οκτωβρίου 2017 υλοποιήθηκε ο μετασχηματισμός του 
φορέα σε πάροχο ολοκληρωμένων ψηφιακών υπηρεσιών, με τις νέες υπηρεσίες e- Πρωτόκολλο, 
e-Εγγυητικές και e-Εγκυρότητα.
Όπως δήλωσε ο Πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., Κωνσταντίνος Μακέδος: «Το νεοσύστατο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ήδη 
δίνει δυναμικά το «παρών» στην ελληνική οικονομία και τον τεχνικό κόσμο. Οι 50.154 εγγυητικές 
επιστολές του 2017 και ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Ταμείου, δεν αποτελούν πλέον μία υπόσχε-
ση, αλλά περιγράφουν μία νέα πραγματικότητα. Αναδεικνύουν τη σημαντική παρουσία του Ταμείου 
και αποτελούν την έμπρακτη απόδειξη, ότι ο κλάδος μπορεί και πρέπει να στηριχθεί σε στέρεες και 
αποτελεσματικές βάσεις. 
Η συγκρότηση της νέας Διοικούσας Επιτροπής σηματοδοτεί την απαρχή μίας νέας εποχής για τον 
κλάδο. Μίας εποχής αποφάσεων και δράσεων. Ήδη οι στόχοι, που υλοποιήθηκαν κατά τον πρώ-
το χρόνο λειτουργίας του Ταμείου, μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε. Ωστόσο, έχοντας εμπειρία και 
επίγνωση των δυσκολιών, που αντιμετωπίζει ο κλάδος σε αυτά τα επώδυνα χρόνια της κρίσης, η 
σκληρή δουλειά και η ανάληψη θαρραλέων δράσεων προς όφελος των παλαιών, αλλά και των 
νέων μελών μας, είναι μονόδρομος». 
Επιπρόσθετα, ο Πρόεδρος, Κωνσταντίνος Μακέδος, επεσήμανε την αναγκαιότητα της άμεσης ολο-
κλήρωσης της μεταφοράς της περιουσίας που αναλογεί στο Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την εγκεκριμέ-
νη οικονομική μελέτη, καθώς ως Φορέας, το Ταμείο, ανταποκρίθηκε πλήρως στις προαπαιτούμενες 

ενέργειες, προκειμένου η Πολιτεία να εφαρμόσει την απόφασή της. «Οφείλουμε και πρέπει να αποκα-
ταστήσουμε τον κλάδο. Και θα τα καταφέρουμε», τόνισε.
Η σύνθεση της νέας, 4-ετούς θητείας, Διοικούσας Επιτροπής του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.:

Στην ιστοσελίδα του Ανώτατου Ακυρωτικού Δικαστηρίου 
αναρτήθηκε ενημέρωση του ΣτΕ με θέμα: «Πρότυπη δίκη (ΠΑ 
9/2018)» που αφορά στις εισφορές μηχανικών δεύτερου εξα-
μήνου 2012”, η οποία έχει ως εξής:
Πρότυπη δίκη (ΠΑ 9/2018)
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΠΡΑΞΗ 9/2018
της Επιτροπής του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010
Η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, όπως 
ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της 
Επικρατείας Νικόλαο Σακελλαρίου, τον αρχαιότερο Αντιπρόε-
δρο Αθανάσιο Ράντο και τον Αντιπρόεδρο Αναστάσιο Γκότση, 
Πρόεδρο του αρμόδιου καθ΄ ύλην Α΄ Τμήματος,
Αφού έλαβε υπ΄όψιν:
α) το άρθρο 1 του Ν. 3900/2010,
β) Την από 8.3.2018 αίτηση (ΠΑ 9/9.3.2018) της Γενικής Επι-
τρόπου της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών Δικαστη-
ρίων υπογραφόμενης, δυνάμει της 719/8.3.2018 πράξης της 
από τον Αντεπίτροπο Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών 
Δικαστηρίων με την οποία ζητείται, κατ΄ επίκληση του άρ-
θρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010 (Α΄ 213), να εισαχθούν στο 
Συμβούλιο της Επικρατείας οι με αριθμούς πράξεως καταθέ-
σεως ΠΡ1414/2018 και ΠΡ1419/2018 προσφυγές, οι οποίες 

εκκρεμούν ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου 
Αθηνών. Με τις προσφυγές αυτές, οι προσφεύγοντες, μηχα-
νικοί, ασφαλισμένοι του τέως Τ.Σ.Μ.Δ.Ε., ήδη Ενιαίου Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), ζητούν την ακύρωση, άλ-
λως τροποποίηση των προσβαλλομένων ειδοποιήσεων πλη-
ρωμής εισφορών ασφάλισης εξαμήνου με τις οποίες καλού-
νται να καταβάλουν τα αναγραφόμενα σε αυτές ποσά, έναντι 
διαφορών εισφορών, για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2012, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 3986/2011.
γ) το γεγονός ότι για την αίτηση αυτή δεν απαιτείται κατά νό-
μον η καταβολή παραβόλου,
δ) το γεγονός ότι με τις ως άνω προσφυγές τίθεται το γενικότε-
ρου ενδιαφέροντος ζήτημα της συνταγματικότητας (παραβά-
σεις των άρθρων 22 παρ. 5, 25 παρ. 1, 17 του Συντάγματος) 
και της συμφωνίας με την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων 
του Ανθρώπου (άρθρα 14 και 1 του Πρώτου Πρόσθετου 
Πρωτοκόλλου) των παραγράφων 14 και 15 του άρθρου 44 ν. 
3968/2011, με τις οποίες επήλθαν αυξήσεις στις ασφαλιστικές 
εισφορές των ασφαλισμένων μηχανικών στο ήδη ενταχθέν 
στον Ε.Φ.Κ.Α. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα Απασχολουμένων 
(Ε.Τ.Α.Α.).
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Να γίνει δεκτό το ανωτέρω αίτημα,
δ ι α τ ά σ σ ε ι

1. Να εισαχθούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι με αριθ-
μούς πράξεως καταθέσεως ΠΡ1414/2018 και ΠΡ1419/2018 
προσφυγές, οι οποίες εκκρεμούν ενώπιον του Τριμελούς 
Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, σύμφωνα με το άρθρο 
1 παρ. 1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), ήτοι η προσφυγή Στυ-
λιανού Ξεζωνάκη κλπ. (7 προσφεύγοντες) κατά των Ε.Φ.Κ.Α. 
και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (με αριθμό κατάθεσης ΠΡ1414/16.2.2018) και 
η προσφυγή των Νικολάου Νταβού κ.λπ. (8 προσφεύγοντες) 
κατά των Ε.Φ.Κ.Α. και Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. (με αριθμό κατάθεσης 
ΠΡ1419/16.2.2018).
2. Η πράξη αυτή να δημοσιευθεί στις ημερήσιες εφημερίδες 
«ΤΑ ΝΕΑ» και «ΕΣΤΙΑ» και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του 
Συμβουλίου της Επικρατείας.
Η παρούσα πράξη συνεπάγεται την αναστολή εκδίκασης των 
εκκρεμών υποθέσεων, στις οποίες τίθεται το ίδιο ζήτημα.
Αθήνα, 16 Απριλίου 2018
N. Σακελλαρίου           Α. Ράντος           Αν. Γκότσης
Κοινοποίηση:
1) Γενική Επίτροπο της Επικρατείας των Τακτικών Διοικητικών 
Δικαστηρίων (προκειμένου να μεριμνήσει για την γνωστοποί-
ηση της πράξεως στα Διοικητικά Δικαστήρια της Χώρας)
2) Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών

Η ΣΥΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΟΙΚΟΥΣΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. - ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΤΕΤΡΑΕΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ, Κ. ΜΑΚΕΔΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΤΕ: «ΠΡΟΤΥΠΗ ΔΙΚΗ (ΠΑ 9/2018)», ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2012

ΕΠΩΝΥΜΟ ΟΝΟΜΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΑΣ

ΜΑΚΕΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τ.Ε.Ε.

ΚΑΡΚΑΝΤζΟΣ ΞΕΝΟΦΩΝ ΜΕΛΟΣ Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.

ΜΑΧΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε.

ΤΣΟΥΡΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΟΣ Σ.Α.Τ.Ε.

ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΕΛΟΣ ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.

ΑΡΓΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ Τ.Ε.Ε.

ΓΛΕΖΟΣ ΦΛΩΡΙΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Τ.Ε.Ε.

ΜΑΘΙΟΥΔΑΚΗ ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΥΠ.Ε.Κ.Α.Α.

ΡΑΧΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε.

ΤΣΑΜΠΡΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ Π.Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.Ε.



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

4

Σε συνέντευξη Τύπου που έγινε την Τετάρτη 18 Απριλίου 
2018 στη Βουλή των Ελλήνων ο Αναπληρωτής Υπουρ-
γός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σωκράτης Φάμελλος 
και η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προ-
στασίας του Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, 
Κατερίνα Ιγγλέζη παρουσίασαν την πρωτοβουλία τους 
για την έναρξη δημόσιου διαλόγου για την ανάπτυξη 
μιας Εθνικής Στρατηγικής για τα Δάση (ΕΣΔ) με χρονικό 
ορίζοντα 20ετίας. Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου η 
διαμόρφωση της ΕΣΔ αποτελεί ένα από τα επόμενα βή-
ματα της κύρωσης των δασικών χαρτών, αφού πλέον τα 
δάση είναι ορισμένα και θεσμικά και χωρικά, καταλαμ-
βάνοντας περισσότερο από τη μισή έκταση της χώρας.  
Η ΕΣΔ είναι μια μακροχρόνια συμφωνία της κοινωνίας 
πάνω σε αρχές και στόχους που συμβάλλουν στον ανα-
πτυξιακό της σχεδιασμό. Οι στόχοι της ΕΣΔ οφείλουν να 
εναρμονίζονται και να ενσωματώνονται οριζόντια σε 
όλες τις κοινωνικές και οικονομικές πολιτικές της χώρας. 
Η πρότασή μας είναι η Ελληνική δασοπονία να περάσει 
στην υιοθέτηση ενός άλλου μοντέλου, ενός μοντέλου 
«μεσογειακής δασοπονίας» στο πλαίσιο των δράσεων 
για την κλιματική αλλαγή, με χαρακτηριστικά:
Συμβολή στην τοπική ανάπτυξη και απασχόληση,
Αξιοποίηση των δημόσιων και μη δημόσιων δασών, 
Προσαρμογή στις ιδιαιτερότητες των Ελληνικών μεσο-
γειακών δασών και στην κλίμακα του μεσογειακού το-
πίου, αξιοποιώντας την τοπική γνώση στην διαχείρισή 
του, 
Υιοθέτηση παραδοσιακών και καινοτόμων καλών πρα-
κτικών, που βασίζεται στη διεπιστημονικότητα,
Αναγνώριση της βόσκησης αγροτικών ζώων ως μέσο 
διαχείρισης των δασών, 
Διατήρηση της μοναδικής παγκοσμίως βιοποικιλότητάς 
τους σε επίπεδο γενετικών πόρων, ειδών, οικοσυστημά-
των και τοπίων, 
Διαφοροποίηση των εργαλείων και των μέσων ανάλογα 
με τις βιοκλιματικές ζώνες,
Αναγνώριση της θήρας ως εργαλείο περιβαλλοντικής 
διαχείρισης
Προστασία των υγροτόπων και των λειτουργιών τους, 
των χειμαρικών ροών και τα δασολιβαδικών συστημά-
των 
Πρόληψη των πυρκαγιών και των επιπτώσεων της κλι-
ματικής αλλαγής. 
Οι βασικοί άξονες που θα αναπτυχθεί η ΕΣΔ είναι οι εξής:
•        Οικονομία του δάσους 

•        Κλιματική αλλαγή 
•        Προστασία και οικοσυστημικές λειτουργίες
•        Απογραφή και παρακολούθηση 
•        Έρευνα και καινοτομία
•        Διεθνείς πολιτικές και νομοθεσίες
•       Διακυβέρνηση δασικού τομέα
Ο δημόσιος διάλογος για την ΕΣΔ περιλαμβάνει:
•        Ειδικές θεματικές συνεδριάσεις της Μόνιμης Επι-
τροπής Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των 
Ελλήνων 
•        Θεματικά συμμετοχικά εργαστήρια σε Αθήνα και 
Θεσσαλονίκη μέσα στον Μάιο
•        Ηλεκτρονικές Διαβουλεύσεις, μεταξύ των οποίων 
και μέσω www.opengov.gr
•        Έκδοση της τελικής Υπουργικής Απόφασης με την 
Εθνική Στρατηγική για τα Δάση (Σχέδιο Στρατηγικής 
Ανάπτυξης της Δασοπονίας) το Σεπτέμβριο 2018

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργει-
ας, Σωκράτης Φάμελλος, δήλωσε:
«Στην ΕΣΔ σκοπεύουμε να ορίσουμε τους στρατηγικούς 
στόχους της χώρας για την επόμενη 20ετία. Τα ελληνικά 
δάση, αν και καλύπτουν σε έκταση τα 2/3 της χώρας δεν 
συμβάλλουν καθόλου στο ΑΕΠ αυτή. Εμείς πιστεύουμε 
ότι μπορούν να συμβάλλουν στο 1% του ΑΕΠ της χώ-
ρας, προσφέροντας ταυτόχρονα εργασία και ανάπτυξη 
σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Η Εθνική Στρατηγι-
κή για τα Δάση, θα ισχυροποιήσει αυτούς τους στόχους.
Όμως, μια τέτοια ανασυγκρότηση οφείλει να σέβεται 
τους φυσικούς πόρους και την πλούσια βιοποικιλότη-
τα της χώρας, να εξασφαλίζει το δικαίωμα όλων των 
πολιτών στις οικοσυστημικές υπηρεσίες, αλλά και να 
επενδύει στην αειφορία. Ένας στρατηγικός σχεδιασμός 
αναμένεται να περιορίσει σημαντικά και τις συγκρούσεις 
αναγκών και χρήσεων γης, διαδικασία που έχει αναδει-
χθεί και έχει αρχίσει να αντιμετωπίζεται ήδη μέσα από 
την κύρωση των δασικών χαρτών.
Μετά τις σημαντικές τομές που έχουμε υλοποιήσει, 
με την ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών, 
τα διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, τους φορείς προ-
στατευόμενων περιοχών και την επικαιροποίηση των 
προδιαγραφών των δασικών διαχειριστικών μελετών, 
προχωράμε και στη διαμόρφωση μιας μακροπρόθεσμης 
δασικής στρατηγικής.
Τέλος, η όλη συζήτηση γίνεται στο πλαίσιο της κλιμα-
τικής αλλαγής, στην πολιτική της προσαρμογής αλλά 

και στην κατεύθυνση του μετριασμού. Είναι οι ιδιαίτερα 
σοβαρές και άμεσες επιπτώσεις που μπορεί να έχουν οι 
κλιματικές αλλαγές στη ζωή των δασών, στην εκτατική 
κτηνοτροφία και σε όλες τις δευτερεύουσες καρπώσεις, 
όπως η αναψυχή ή η παραγωγή Μη Ξυλωδών Δασικών 
Προϊόντων. Για την Ελλάδα, όπως και για τις υπόλοιπες 
μεσογειακές χώρες, σοβαρή απειλή για τα δάση και τις 
υπηρεσίες που παρέχουν αποτελούν οι δασικές πυρκα-
γιές και κυρίως οι μεγαπυρκαγιές, που και αυτές συνδέ-
ονται με την κλιματική αλλαγή.
Όλα αυτά τα θέματα θα τα λάβει υπόψη της η διαβού-
λευση με τους παραγωγούς και τους επιστήμονες του 
δασικού χώρου, μέσα από μια ανοιχτή δημοκρατική 
διαδικασία που ξεκινάει σήμερα από τη Βουλή, διαβου-
λεύεται με την κοινωνία και επιστρέφει για κύρωση στη 
Βουλή, ώστε να καταλήξει σε μια 20ετή, δίκαιη και κοι-
νωνικά ισότιμη Εθνική Στρατηγική για τα Δάση.»
Η Πρόεδρος της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Προστασίας 
του Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, Κατερίνα 
Ιγγλέζη, δήλωσε:
«Θεωρώ ότι  η συνεργασία αυτή είναι πραγματικά ασυ-
νήθιστη για τα δικά μας   δεδομένα.   Είναι   η   πρώτη   
φορά   που   η   κυβέρνηση   θέλει   να   διαμορφώσει 
Στρατηγική και   ανοίγει   τον   διάλογο   με   την   κοινω-
νία   μέσα   από   τις   κοινοβουλευτικές διαδικασίες.   Κι   
αυτό   το   θεωρώ   πολύ   σημαντικό.   Όταν   η   εκτελε-
στική   και   νομοθετική εξουσία   συνεργάζονται   μέσα   
από   δημόσιες   και   δημοκρατικές   διαδικασίες   ευρείας 
διαβούλευσης με την κοινωνία, θεωρώ ότι μόνο θετική 
εξέλιξη μπορούμε να προσδοκούμε. Σήμερα  έχουμε  
ανάγκη   από   μια   νέα   πολιτική   για   το   φυσικό   περι-
βάλλον,   με   σκοπό   τη διατήρηση   της   βιοποικιλότη-
τας   και   την   αειφορική   του   διαχείριση   στο   πλαίσιο   
της παραγωγικής   ανασυγκρότησης   της   χώρας.   Και   
σε   αυτό   ο   δασικός   τομέας   μπορεί   να ανακτήσει   τον   
ρόλο   του.   Ένα   άλλο   μοντέλο   δασοπονίας   μπορεί   
να   διευρύνει   τις δυνατότητες   απασχόλησης,   πέρα   
από   τη   δασοπονία   και   σε   άλλους   τομείς,   όπως   
η παραγωγή   μη   ξυλωδών   προϊόντων,   η   εκτατική   
κτηνοτροφία,   η   δασική   αναψυχή.   Ένα μοντέλο με-
σογειακής δασοπονίας που θα έχει πραγματικά αναπτυ-
ξιακή προοπτική και θα επαναφέρει τον δασικό πλούτο 
ως παράγοντα για  την  παραγωγική  ανασυγκρότηση  
της υπαίθρου».

ΑΝΟΙΓΕΙ Ο ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΑΣΗ
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ΒΓΗΚΕ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΠΩΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΠΕ - ΜΕΧΡΙ 18/5 Η ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 
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Βγήκε χθες από το ΤΑΙΠΕΔ η πρόσκληση για την υποβολή 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την απόκτηση πλειοψη-
φικής συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο της «Ελληνικά 
Πετρέλαια Ανώνυμη Εταιρεία». Οι ενδιαφερόμενοι για 
την απόκτηση του πλειοψηφικού μετοχικού πακέτου των 
ΕΛΠΕ καλούνται να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέ-
χρι τις 18 Μαΐου, ώστε στη συνέχεια να ακολουθήσουν οι 
επόμενες φάσεις του διαγωνισμού. Σε  γεωπολιτική «κρη-
σάρα» αναφέρεται σχετικό ρεπορτάζ του energypress ότι 
είναι πράγματι παρούσα στους όρους του διαγωνισμού. 
Συγκεκριμένα, στο κείμενο της πρόσκλησης αναφέρεται 
ρητά ότι το ΤΑΙΠΕΔ μπορεί να αποκλείσει ενδιαφερό-
μενους «ο αποκλεισμός των οποίων θεωρείται από την 
Ελληνική Δημοκρατία απαραίτητος για την προστασία 
των ελληνικών εθνικών συμφερόντων και/ή της εθνι-
κής ασφάλειας και/ή την ενεργειακή ασφάλεια και την 
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού». Επίσης, από 
την πρόσκληση ορίζεται ότι αποκλείονται ενδιαφερό-
μενοι από μια σειρά χωρών μεταξύ των οποίων και η 
ΠΓΔΜ. Οι υπόλοιπες χώρες της λίστας είναι: Αντίγκουα και 
Μπαρμούντα, Βανουάτου, Γρενάδα, Λιβερία, Μπαχάμες, 
Μπαχρέιν, Δομηνικανή Δημοκρατία, Παρθένες Νήσοι, 
Φιλιππίνες και Χονγκ Κονγκ. Αξίζει να αναφερθεί, στους 
όρους διευκρινέζεται ότι οι παραπάνω περιπτώσεις που 
επιφέρουν αποκλεισμό ενδιαφερομένων από τον διαγω-
νισμό ισχύουν και για κάθε φυσικό πρόσωπο που ελέγχει 
άμεσα ή έμμεσα μια ενδιαφερόμενη εταιρεία ή σύμπραξη 
εταιρειών.  Όπως έγραψε το energypress, στόχος είναι, 
μέσω της συγκεκριμένης ρύθμισης, να αποκλειστούν από 

το διαγωνισμό εταιρείες από χώρες όπως η Τουρκία, η 
Ρωσία, το Ιράν και η Κίνα. Ως προς τις υπόλοιπες προϋ-
ποθέσεις που τίθενται, στην πρόσκληση αναφέρεται ότι 
η κεφαλαιοποίηση των ενδιαφερόμενων εταιρειών θα 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ και να μπορεί να 
αποδειχθεί ότι έχει άμεσα διαθέσιμα προς επένδυση κεφά-
λαια ύψους τουλάχιστον 2 δισ. ευρώ. Το ΤΑΙΠΕΔ παρα-
πέμπει για διευκρινήσεις προς τους ενδιαφερομένους ως 
προς τους όρους της πρόσκλησης μέχρι τις 9 Μαΐου στο 
αρμόδιο στέλεχος της Goldman Sachs, με τις απαντήσεις 
να αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Ταμείου. Το σχετικό 
δελτίο τύπου του ΤΑΙΠΕΔ έχει ως εξής: Στην έναρξη διε-
θνούς διαγωνιστικής διαδικασίας για την από κοινού πώ-
ληση με την Paneuropean Oil and Industrial Holdings S.A. 
πλειοψηφικού πακέτου συμμετοχής (τουλάχιστον 50,1%) 
στην εταιρεία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε» (ΕΛΠΕ) προ-
χωρά το ΤΑΙΠΕΔ. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικό-
τερους σταθμούς στο πρόγραμμα αξιοποίησης περιουσι-
ακών στοιχείων του Ελληνικού Δημοσίου από το ΤΑΙΠΕΔ, 
καθώς τα ΕΛΠΕ αποτελούν έναν από τους κορυφαίους 
ομίλους στον τομέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική 
Ευρώπη, με παρουσία σε 6 χώρες και σημαντική εξαγω-
γική δραστηριότητα, η οποία αντιπροσωπεύει πάνω από 
το 50% του συνολικού όγκου πωλήσεων. Το εύρος των 
δραστηριοτήτων των ΕΛΠΕ περιλαμβάνει:
 Εφοδιασμό, Διύλιση και Εμπορία πετρελαιοειδών, στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό Λιανική Εμπορία πετρελαιοει-
δών, στην Ελλάδα και το εξωτερικό
 Παραγωγή και Εμπορία Χημικών/Πετροχημικών

 Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων
 Παραγωγή και Εμπορία Ηλεκτρικής Ενέργειας
 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
 Παροχή Συμβουλευτικών και Τεχνικών Υπηρεσιών στον 
τομέα της ενέργειας
Μεταφορά αργού πετρελαίου και προϊόντων (αγωγοί, 
θαλάσσιες μεταφορές)
Οι μετοχές των ΕΛΠΕ διαπραγματεύονται στο Χρηματιστή-
ριο Αθηνών και στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου.
Διαγωνιστική διαδικασία
Η διαγωνιστική διαδικασία για την πώληση του πλει-
οψηφικού πακέτου των ΕΛΠΕ θα διεξαχθεί σε δύο φά-
σεις: φάση προεπιλογής (Α΄ Φάση) και φάση υποβολής 
δεσμευτικών προσφορών (Β΄ Φάση). Στην Α΄ Φάση το 
ΤΑΙΠΕΔ προσκαλεί τους επενδυτές να εκδηλώσουν το εν-
διαφέρον τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, 
το αργότερο μέχρι τις 18 Μαΐου 2018.
Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές που θα πληρούν τα κριτή-
ρια προεπιλογής (προεπιλεγέντες) θα κληθούν να συμ-
μετάσχουν στη Β΄ Φάση. Στη Β΄ Φάση της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, οι προεπιλεγέντες επενδυτές θα αποκτήσουν 
πρόσβαση σε πληροφοριακό υλικό σχετικά με τα ΕΛΠΕ 
μέσω εικονικής αίθουσας τεκμηρίωσης (Virtual Data 
Room - VDR), και στη συνέχεια θα κληθούν να υποβάλουν 
δεσμευτικές οικονομικές προσφορές.
Λεπτομέρειες του διαγωνισμού περιγράφονται στην Πρό-
σκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία έχει αναρτη-
θεί στην ιστοσελίδατου ΤΑΙΠΕΔ.

Πυρετωδώς δουλεύουν τα στελέχη της ΡΑΕ προκειμένου, 
μετά τη δημοσίευση σε ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης Στα-
θάκη, να βγάλουν εντός του Απριλίου την προκήρυξη των 
τριών πρώτων διαγωνισμών για την εγκατάσταση αιολικών 
και φωτοβολταϊκών σταθμών. Σύμφωνα με το energypress  
με την προκήρυξη εντός του Απριλίου και με δεδομένο ότι 
χρειάζονται πέντε εβδομάδες για την πραγματοποίηση των 
διαγωνισμών, εκτιμάται ότι μπορεί να επιτευχθεί το χρονο-
διάγραμμα που είχε θέσει η Αρχή για διαγωνισμούς στις 2 
Ιουλίου, ή έστω λίγες ημέρες αργότερα.
Οι διαγωνισμοί θα είναι για τρείς κατηγορίες έργων:
1. Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότε-
ρης ή ίσης του 1 MW.
2. Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτε-
ρης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 20 MW.
3. Αιολικοί σταθμοί μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης 
των 3 MW και μικρότερης ή ίσης των 50 MW.

Όπως προκύπτει από τις αναφορές της ίδιας της ΡΑΕ, έχουν 
ζητηθεί από τους αρμόδιους Διαχειριστές επικαιροποιημέ-
να στοιχεία ώριμων έργων ΑΠΕ κατηγοριοποιημένων ανά 
τεχνολογία (αιολικά και φωτοβολταϊκά), τα οποία έχουν 
δεσμευτική προσφορά σύνδεσης σε ισχύ ή έχουν συνάψει 
σύμβαση σύνδεσης και λειτουργικής ενίσχυσης αρμοδίως.
Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την κατάρτιση των 
Προκηρύξεων, αναφορικά με τη μέγιστη ισχύ που θα δημο-
πρατηθεί και προφανώς για τον επιμερισμό της μέγιστης δη-
μοπρατούμενης ισχύος της τεχνολογίας των Φωτοβολταϊκών 
σταθμών στις δύο κατηγορίες (μικρά και μεγάλα).
Συνεπώς, η δημοπρατούμενη ισχύς για κάθε κατηγορία θα 
καθοριστεί με τις Προκηρύξεις. Είναι όμως δεδομένο ότι η ΡΑΕ 
προτίθεται να λειτουργήσει εμπροσθοβαρώς ο επιμερισμός 
της ισχύος, αν είναι δυνατόν, δηλαδή, να «βγούν» 300 MW 
για αιολικά και 300 MW για φωτοβολταϊκά, υπό την προϋπό-
θεση όμως ότι θα υπάρχουν αρκετά έργα ώστε να καλύπτεται 

ο κανόνας του +75% όσον αφορά το ελάχιστο επίπεδο αντα-
γωνισμού που έχει τεθεί.
Πρέπει να σημειωθεί βεβαίως ότι οι μεγάλοι φορείς των ΑΠΕ 
είχαν ζητήσει να πάνε λίγο αργότερα οι διαγωνισμοί, προκει-
μένου να προετοιμαστούν οι ενδιαφερόμενοι και να υπάρχει 
μεγαλύτερη συμμετοχή. Παρόλα αυτά η ΡΑΕ θεωρεί ότι όσο 
νωρίτερα ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί τόσο σαφέστερο θα εί-
ναι το μήνυμα προς ξένους και εγχώριους παίκτες για το βαθ-
μό ωριμότητας και την ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς 
ΑΠΕ.
«Το γεγονός ότι η χώρα έχει ήδη εγκεκριμένο από την Ε.Ε. 
μηχανισμό στήριξης των ΑΠΕ, εάν συνοδευθεί από επιτυ-
χημένους και εντός χρονοδιαγραμμάτων διαγωνισμούς, θα 
προσελκύσει μεγάλο και έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον» λέ-
γεται χαρακτηριστικά.
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Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο νόμου «Διαρθρωτικά μέτρα 
για την πρόσβαση στο λιγνίτη και το περαιτέρω άνοιγμα της 
χονδρεμπορικής αγοράς ηλεκτρισμού». Σε  «άτυπο  σημείω-
μα», που απέστειλε το ΥΠΕΝ προς τους δημοσιογράφους για 
την για αποεπένδυση της ΔΕΗ σημειώνονται μεταξύ άλλων τα 
παρακάτω:
«Η διαδικασία αποεπένδυσης προέκυψε από την απόφαση του 
Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου (τέλη 2016) ότι η Διεύθυνση Αντα-
γωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δικαίως καταδίκασε τη 
ΔΕΗ για δεσπόζουσα θέση στην πρόσβαση σε ορυχεία λιγνίτη. 
Οδηγηθήκαμε τελικά στη συμφωνία η αποεπένδυση της ΔΕΗ να 
αφορά μόνο το παραγωγικό δυναμικό σε λιγνιτικές μονάδες και 
η να διατηρηθεί ακέραιο το υδροηλεκτρικό της δυναμικό και το 
σύνολο των μονάδων φυσικού αερίου.
ΤΟ ΠΕΡΊΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΊΑΣ
• Η ΔΕΗ θα παραμείνει πυλώνας της αγοράς ενέργειας υπό το 
νέο θεσμικό περιβάλλον, που είναι πλήρως εναρμονισμένο με 
το κοινοτικό δίκαιο. Οι παρεμβάσεις που θα γίνουν, σε εφαρμο-
γή της απόφαση του Ευρωδικαστηρίου, είναι πλήρως συμβατές 
με τον στρατηγικό σχεδιασμό της Επιχείρησης. Σε αντίθεση με 
τους σχεδιασμούς της προηγούμενης κυβέρνησης για τη «μικρή 
ΔΕΗ», εμείς προωθούμε μια «εστιασμένη παρέμβαση», πλήρως 
συμβατή τόσο με τους κοινοτικούς κανόνες, όσο και με τον 
στρατηγικό σχεδιασμό της Επιχείρησης.
• Η παραγωγική βάση της ΔΕΗ μένει ανέπαφη, με μοναδική 
εξαίρεση το κομμάτι των λιγνιτικών μονάδων, στο οποίο, έτσι 
κι αλλιώς, θα πρέπει σταδιακά να υπάρξει αποεπένδυση, στο 
πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της Επιχείρησης για στροφή 
προς τις ΑΠΕ – κάτι που, επίσης, αποτελεί εθνικό στόχο για το 
ενεργειακό μείγμα. Δεν πωλούνται υδροηλεκτρικές μονάδες.
• Επιτρέπουμε, έτσι, στη ΔΕΗ να ακολουθήσει τον στρατηγικό 
της σχεδιασμό, εκμεταλλευόμενη τη φθηνή ενέργεια που προ-
σφέρουν παλαιότερες επενδύσεις σε υδροηλεκτρικά και επεν-
δύοντας σε ΑΠΕ.
• Η διαδικασία αποεπένδυσης στους λιγνίτες:
o αφενός υπαγορεύεται από:
 τους διεθνείς κανόνες για περιορισμό των εκπο-
μπών ρύπων
 την παλαιότητα κάποιων μονάδων
 τον βαθμό εκμετάλλευσης των κοιτασμάτων λι-
γνίτη
o αφετέρου πρέπει να είναι σταδιακή, δεδομένου 
του ειδικού τους ρόλου ως εθνικό καύσιμο
• Ο στόχος που αρχικά είχε συμφωνηθεί με την DG 
Comp, στο πλαίσιο της β’ αξιολόγησης και ως εφαρμογή από-
φασης του Ευρωδικαστηρίου, ήταν αρκετά πιο αυστηρός για 
τη ΔΕΗ, προβλέποντας αποεπένδυση του 40% του λιγνιτικού 
δυναμικού της ΔΕΗ.
• Η πρόταση που υποβλήθηκε σε market test στα 
τέλη του 2017 (με απόλυτη επιτυχία, σύμφωνα με την Ευρωπα-
ϊκή Επιτροπή που το διενήργησε), προβλέπει ότι σήμερα η ΔΕΗ 
διατηρεί:
o το 78,6% του λιγνιτικού δυναμικού της
o το 90,9% του συνολικού παραγωγικού δυναμι-
κού της

• Σε μεσοπρόθεσμη βάση (το 2026), η ΔΕΗ θα συ-
νεχίζει να ελέγχει το 68% του λιγνιτικού δυναμικού. Κατά μέσο 
όρο, μέχρι τότε, η ΔΕΗ θα διατηρεί πάνω από το 70%.
• Σε μακροπρόθεσμη βάση (μέσος όρος περιόδου 
2018-35) η ΔΕΗ θα διατηρεί το 65%, προσεγγίζοντας τελικά 
τον στόχο αποεπένδυσης του 40%. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέ-
κρινε και επισήμως (17/4/2018) την πρόταση αυτή ως επαρκή, 
για τη διασφάλιση της δίκαιης πρόσβασης στην παραγωγή ηλε-
κτρισμού με καύση λιγνίτη για τους ανταγωνιστές της ΔΕΗ.
ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
Το νομοσχέδιο αποτελείται από 9 άρθρα.
ΆΡΘΡΑ 1-2
• Περιγράφουν τα περιουσιακά στοιχεία προς απο-
επένδυση και τη διαδικασία διαχωρισμού τους από τη μητρική 
εταιρεία.
• Θα συσταθούν δύο θυγατρικές της ΔΕΗ, μία για τα 
περιουσιακά στοιχεία στο Βορρά και άλλη για το Νότο. Σε κάθε 
μία θα περιέλθουν οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός εξοπλι-
σμός, τα δικαιώματα εκμετάλλευσης από ορυχεία καθώς και 
το σύνολο της σχετικής αδειοδότησης, ώστε να είναι πλήρως 
λειτουργικές.
• Αξίζει να σημειωθεί ότι παραμένει στη μητρική 
ΔΕΗ η ιδιοκτησία εκτάσεων που στο παρελθόν απαλλοτριώθη-
καν και παραχωρείται μόνο η χρήση τους.
• Οι λογιστικές καταστάσεις του πρώτου τριμήνου 
θα αποτυπώνουν τον παραπάνω διαχωρισμό και πρέπει να 
εγκριθούν από το ΔΣ μέχρι το τέλος Μαΐου. Στη συνέχεια θα δο-
θεί ένας μήνας για τυχόν προσφυγές των πιστωτών και αμέσως 
μετά θα ολοκληρωθεί και τυπικά η απόσχιση, με την έγκριση 
από τη ΓΣ της ΔΕΗ.
• Το μετοχικό κεφάλαιο των θυγατρικών θα προκύ-
ψει από την λογιστική αξία (book value) των παγίων που θα με-
ταβιβαστούν σε αυτές. Δεν θα υπάρξει κάποια ειδική διαδικασία 
αποτίμησής τους, καθώς κάτι τέτοιο είναι χρονοβόρο και άρα 
δεν θα επέτρεπε την ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του 
χρονοδιαγράμματος που έχει συμφωνηθεί.
• Στο ν/σ προβλέπεται ότι μέχρι το τέλος του έτους 
οι μονάδες προς μεταβίβαση θα έχουν λάβει κάθε άδεια για τη 
λειτουργία τους, στη βάση όσων προβλέπει το ισχύον θεσμικό 
πλαίσιο.
ΆΡΘΡΟ 3
• Αφορά στη διαδικασία του πλειοδοτικού διαγωνι-
σμού.
• Θα διενεργηθεί τον Μάιο, θα γίνει από τη ΔΕΗ και 
θα έχει συγκεκριμένες προδιαγραφές και κριτήρια προεπιλογής 
(εμπειρία στη διαχείριση των μονάδων και των ορυχείων, χρη-
ματοοικονομική καταλληλότητα, επάρκεια κλπ).
• Πιστοποιημένος, διεθνής, ανεξάρτητος εκτιμητής 
θα προσδιορίσει ένα δίκαιο εύρος της εμπορικής αξίας (fair 
value range). Αν οι προσφορές είναι χαμηλότερες, η ΔΕΗ θα 
μπορεί να ζητήσει βελτιωμένες τελικές οικονομικές προσφορές. 
Θα υπάρξει, επίσης, γνωμοδότηση από άλλο διεθνή ανεξάρτητο 
εκτιμητή, σχετικά με το δίκαιο και το εύλογο του προσφερόμε-
νου τιμήματος (fairness opinion), προκειμένου η ΔΕΗ να προ-
χωρήσει σε υπογραφή της σύμβασης πώλησης.

• Εντός εξαμήνου από τη δημοσίευση της σχετικής 
απόφασης της DG Comp (αναμένεται περί τις 15/4) πρέπει να 
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες υπογραφής της σύμβασης 
αγοροπωλησίας. Θα ακολουθήσει η έγκριση από την Επιτροπή 
Ανταγωνισμού και στη συνέχεια θα καταβληθεί το τίμημα.
• Για προστασία της ασφάλειας του δικτύου και μέ-
χρι να αναβαθμιστεί το δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
στην Πελοπόννησο, η παραγωγή του εργοστασίου φυσικού 
αερίου στη Μεγαλόπολη που θα διατηρήσει η ΔΕΗ δεν μπορεί 
να υπερβεί τα 500 MW.
ΆΡΘΡΟ 4
• Αφορά στα εργασιακά δικαιώματα και τις θέσεις 
εργασίας.
• Όλα τα εργασιακά δικαιώματα του προσωπικού 
της ΔΕΗ μεταβιβάζονται και διατηρούνται στις νέες εταιρείες.
• Οι νέες εταιρείες δεν δύνανται να προχωρήσουν σε 
απολύσεις για 6 χρόνια.
• Στις νέες εταιρείες θα μεταφερθεί το απαραίτητο 
προσωπικό ώστε να λειτουργούν κανονικά τα εργοστάσια και 
ορυχεία, σύμφωνα με απόφαση της ΔΕΗ. Το υπόλοιπο προσω-
πικό θα μετακινηθεί σε άλλες θυγατρικές του ομίλου ΔΕΗ ή θα 
επωφεληθεί προγράμματος εθελουσίας εξόδου.
• Αμφότερα τα προγράμματα κινητικότητας και 
εθελουσίας θα αποτελέσουν μέρος σχέδιο που θα παρουσιάσει 
η ΔΕΗ. Σε αυτά θα μπορούν να ενταχθούν και εργαζόμενοι σε 
μονάδες που τίθενται εκτός λειτουργίας.
• Προκειμένου να υποστηριχθεί το πρόγραμμα εθε-
λουσίας, καταργείται ο συμψηφισμός της αποζημίωσης καταγ-
γελίας σύμβασης με το εφάπαξ.
ΆΡΘΡΟ 5
• Αφορά στη νομική ευθύνη της ΔΕΗ και περιέχει τις 
συνήθεις προβλέψεις.
• Ειδικά για την αποκατάσταση των λιγνιτικών πε-
δίων και την αποξήλωση των μονάδων που θα μεταβιβαστούν 
(decommissioning cost) προβλέπεται αναλογικός επιμερισμός 
του κόστους μεταξύ της ΔΕΗ και του νέου ιδιοκτήτη.
ΆΡΘΡΟ 6
• Αφορά στη μεταβίβαση της παραχώρησης δικαι-
ώματος έρευνας και εκμετάλλευσης λιγνίτη.
ΆΡΘΡΟ 7
• Αφορά στους πόρους που διατίθενται στις Περιφέ-
ρειες Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου.
• Καταργείται το λιγνιτόσημο, που μέχρι σήμερα 
προέκυπτε από το 0,5% του τζίρου της ΔΕΗ.
• Στη θέση του καθιερώνεται ειδικό τέλος δικαιωμά-
των λιγνίτη 1,2 ευρώ / MWh παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργει-
ας από λιγνίτη, το οποίο θα επιβληθεί σε όλους τους παραγω-
γούς (άρα όχι μόνο στη ΔΕΗ).
ΆΡΘΡΟ 8,9
• Αφορά σε καταργούμενες διατάξεις και στην έναρ-
ξη ισχύος με τη δημοσίευση.

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ  ΤΗΝ ΑΠΟΕΠΕΝΔΥΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

7

«Όλοι οι υπεύθυνοι παράγοντες, Πολιτεία, Ρυθμιστικές Αρ-
χές, Διαχειριστές πρέπει να προσέχουν, να μεριμνούν και 
να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή στην αγορά σοβαρών και 
αξιόπιστων επιχειρηματιών που θα επενδύσουν και θα επι-
χειρήσουν με υπευθυνότητα και μακροπρόθεσμη προοπτική. 
Μόνο έτσι τα όποια πλεονεκτήματα της αγοράς θα αξιοποι-
ηθούν σε όφελος των καταναλωτών και της οικονομίας». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτά ανέφερε ο πρόεδρος και διευ-
θύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Εμμανουήλ Παναγιωτάκης στην 
Κύπρο, όπου μετέβη μετά από επίσημη πρόσκληση της Αρχής 
Ηλεκτρισμού Κύπρου, κατά την ομιλία του σε εκδήλωση για 
το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού στην οποία είχαν προ-
σκληθεί οι 100 μεγαλύτεροι πελάτες της ΑΗΚ. 
«Η ΔΕΗ, πρόσθεσε ο κ. Παναγιωτάκης, αντιμετωπίζει το θέμα 
της λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρισμού με αποφασιστικότη-
τα και τόλμη. Στόχος είναι το ομαλό άνοιγμα και η λειτουργία 
της αγοράς, στο πλαίσιο και των Ευρωπαϊκών πολιτικών, σε 
όφελος των καταναλωτών και της οικονομίας. Ειδικότερα σε 
ότι αφορά στη χονδρική αγορά ενέργειας (παραγωγή) με τις 

επί μέρους αγορές (διμερή συμβόλαια, προ-ημερήσια αγορά, 
ενδο-ημερήσια αγορά κλπ) πρέπει να σχεδιαστεί και να λει-
τουργεί με τρόπο που να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις και η 
επακόλουθη αύξηση του κόστους. Σε ότι αφορά στην αγορά 
προμήθειας (λιανική) πρέπει να ανοίξει ομαλά, να αποφευχθεί 
η κερδοσκοπία, να συμμετέχουν κατά το δυνατό όλοι οι κατα-
ναλωτές, ακόμη και οι ευάλωτοι, για την κοινωνική μέριμνα 
των οποίων αρμόδια είναι η Πολιτεία». 
Στην εκδήλωση, στην οποία παραβρέθηκε ο Αρχιεπίσκοπος 
Κύπρου, μίλησαν ακόμη ο υπουργός Ενέργειας κ. Γιώργος 
Λακκοτρύπης και ο πρόεδρος της ΑΗΚ κ. Ανδρέας Μαραγκός.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης ο κ. Παναγιωτάκης μετείχε σε συ-
νεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΗΚ στην οποία 
αποφασίστηκε η δημιουργία μόνιμης κοινής επιτροπής των 
δύο εταιριών ΑΗΚ για να εξετάζει τις δυνατότητες και ευκαι-
ρίες συνεργασίας. 
Στο πλαίσιο της επίσκεψης η αντιπροσωπεία της ΔΕΗ ξεναγή-
θηκε από την διοίκηση της ΑΗΚ στις εγκαταστάσεις του σταθ-
μού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο Βασιλικό ο οποίος 

είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές το 2011 από έκρηξη. Σε σύ-
σκεψη μελετήθηκε ο τρόπος συντήρησης και λειτουργίας του 
σταθμού που ήδη έχει αποκατασταθεί.
-Αντίθετοι οι εκπρόσωποι των εργαζομένων στο ΔΣ της ΔΕΗ 
με την πώληση λιγνιτικών μονάδων:  Την αντίθεσή τους στην 
πώληση των λιγνιτικών μονάδων της ΔΕΗ Μεγαλόπολης και 
Φλώρινας επαναλαμβάνουν σε κοινή δήλωση οι εκπρόσωποι 
των εργαζομένων στο ΔΣ της εταιρίας, Νίκος Φωτόπουλος 
και Παντελής Καραλευθέρης. Οι εκπρόσωποι υποστηρίζουν 
ότι η πώληση των μονάδων δεν θα οδηγήσει στο άνοιγμα της 
αγοράς ενέργειας γιατί «ο λιγνίτης λόγω της συνειδητής απα-
ξίωσης του και των εχθρικών προς αυτόν αποφάσεων για την 
εξυπηρέτηση άλλων συμφερόντων, είναι ενίοτε ακριβότερος 
από τα άλλα καύσιμα και ιδιαίτερα το φυσικό αέριο». Αναφο-
ρικά με τις εργασιακές σχέσεις επισημαίνουν εξάλλου ότι ο 
σχέδιο νόμου δεν διασφαλίζει τίποτα περισσότερο από αυτά 
που προβλέπει η εργατική νομοθεσία και δηλώνουν ότι δεν 
θα ψηφίσουν «καμιά απολύτως απόφαση που να διευκολύνει 
το ξεπούλημα των λιγνιτικών μονάδων της επιχείρησης».

Στον διαγωνισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη για την απόκτηση 
του 66% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΣΦΑ, στον οποίο 
αναδείχθηκε πλειοδότρια η κοινοπραξία των εταιρειών Snam 
SpA, Enags Internacional SLU και της βελγικής Fluxys, 
αναφέρονται δημοσιεύματα στον σημερινό βελγικό Τύπο. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η γαλλόφωνη εφημερίδα «L’Echo», 
υπό τον τίτλο: «Σχεδόν ολοκληρώθηκε η εξαγορά του ελληνι-
κού δικτύου φυσικού αερίου από την Fluxys & Cie» αναφέρει 
ότι η απόκτηση του 66% του ΔΕΣΦΑ από την ευρωπαϊκή κοι-
νοπραξία (με επικεφαλής την ιταλική Snam, μέρος της οποίας 
αποτελεί και η Fluxys SA, η μητρική εταιρεία του φορέα εκμε-
τάλλευσης του βελγικού δικτύου φυσικού αερίου), κατέθεσε 
την υψηλότερη προσφορά, η οποία, σύμφωνα με ελληνικές 
πηγές, ανέρχεται στα 535 εκατομμύρια ευρώ, πάνω δηλαδή 
από τα 500 εκατομμύρια που περίμεναν οι Έλληνες και πολύ 

βέβαια πάνω από τα 400 που είχε προσφέρει η αζέρικη Socar 
το 2013. Τα τρία μέλη της κοινοπραξίας, επισημαίνει η εφημε-
ρίδα, δραστηριοποιούνται ήδη στην περιοχή, αφού συμμετέ-
χουν στην κατασκευή του αγωγού ΤΑΡ, ο οποίος αναμένεται 
να συνδέσει τα ελληνοτουρκικά σύνορα με τη νότια Ιταλία. 
Εξάλλου, η φλαμανδική «De Tijd» υπό τον τίτλο «Η Ελλάδα 
ζητά από την Fluxys επιπλέον χρήματα για την αγορά του 
δικτύου φυσικού αερίου» αναφέρει ότι παρόλο που η κοινο-
πραξία, στην οποία συμμετέχει και η βελγική Fluxys, υπέβαλε 
την υψηλότερη προσφορά, η διαδικασία δεν περατώθηκε 
επειδή οι Έλληνες ζητούν ακόμα περισσότερα χρήματα.
 Το ζητούμενο τώρα, προσθέτει το δημοσίευμα της De Tijd, 
είναι κατά πόσον η κοινοπραξία θα υποκύψει στις ελληνικές 
αξιώσεις και θα καταβάλει περισσότερα χρήματα ή ο δια-
γωνισμός θα κηρυχτεί εκ νέου άγονος. Σύμφωνα πάντως 

με την εφημερίδα, η ελληνική αξίωση είναι «αξιοσημείωτη» 
επειδή η εταιρεία προσέφερε μια πολύ υψηλότερη προσφο-
ρά συγκριτικά με την αντίστοιχη της (ισπανορουμανικών 
συμφερόντων) κοινοπραξίας που μειοδότησε. Σημειώνεται, 
επίσης, ότι η προσφορά ήταν πολύ υψηλότερη σε σχέση με 
την προσφορά που είχε υποβληθεί κατά τον πρώτο γύρο του 
διαγωνισμού τον Μάρτιο, όταν το ποσό δεν είχε ξεπεράσει τα 
400 εκατομμύρια ευρώ (έναντι των 535 εκατομμυρίων ευρώ 
που προσφέρθηκαν τώρα). 
Κατά την εφημερίδα, η βελτιωμένη αυτή προσφορά των 535 
εκατομμυρίων ευρώ έχει να κάνει με την αλλαγή προς το κα-
λύτερο της κατάστασης στην Ελλάδα, κάτι που όπως σημειώ-
νεται, είχε θετικό αντίκτυπο και στα έσοδα της ΔΕΣΦΑ.

Δημιουργείται μόνιμη κοινή επιτροπή ΔΕΗ – ΑΗΚ για να 
εξετάζει τις δυνατότητες και ευκαιρίες συνεργασίας των δυο 
εταιριών. Αυτό αποφασίστηκε κατά την συνεδρίαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 
στην οποία παρέστη και μίλησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων 
Σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Εμμανουήλ Παναγιωτάκης μετά από 
επίσημη πρόσκληση της ΑΗΚ. Στο πλαίσιο της διήμερης επί-

σκεψης στις 16-17 Απριλίου στην Κύπρο η αντιπροσωπεία 
της ΔΕΗ ξεναγήθηκε από την διοίκηση της ΑΗΚ στις εγκατα-
στάσεις του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο 
Βασιλικό ο οποίος είχε υποστεί εκτεταμένες ζημιές το 2011 
από έκρηξη. Σε σύσκεψη μελετήθηκε ο τρόπος συντήρησης 
και λειτουργίας του σταθμού που ήδη έχει αποκατασταθεί. Ο 
Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ ήταν ο κεντρι-

κός ομιλητής σε εκδήλωση στην οποία είχαν προσκληθεί οι 
100 μεγαλύτεροι πελάτες της ΑΗΚ στο πλαίσιο του ανοίγματος 
της αγοράς Ηλεκτρισμού στην Κύπρο. Στην εκδήλωση, στην 
οποία παραβρέθηκε και ο Αρχιεπίσκοπος Κύπρου, μίλησαν 
ακόμη ο υπουργός Ενέργειας κ. Γιώργος Λακκοτρύπης και ο 
Πρόεδρος της ΑΗΚ κ. Ανδρέας Μαραγκός.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΕΜΜ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΜΕ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΗΚ

«ΣΤΟΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΜΑΛΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ» ΤΟΝΙΣΕ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΔΕΗ 

ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΟΥ 66% ΤΟΥ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ, 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ Ο ΒΕΛΓΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
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Κάθε ρεκόρ καταρρίπτει ο αριθμός των νέων συνδέσεων φυ-
σικού αερίου, το 1ο τρίμηνο του 2018, για την Εταιρεία Διανο-
μής Αερίου Θεσσαλονίκης–Θεσσαλίας ΑΕ (ΕΔΑ ΘΕΣΣ), όπως 
αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση. Ήδη, τους πρώτους τρεις 
μήνες, οι νέες συνδέσεις φυσικού αερίου νοικοκυριών και 
επιχειρήσεων ανήλθαν συνολικά σε πάνω από 3.500, παρου-
σιάζοντας αύξηση κατά 72%, συγκριτικά με το περυσινό έτος. 
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την ΕΔΑ ΘΕΣΣ, το ανω-
τέρω γεγονός αποδεικνύει έμπρακτα την εμπιστοσύνη που 
δείχνουν οι πολίτες τόσο ως προς τα οφέλη του, όσο και προς 
την παρεχόμενη έκπτωση κατά 100% σε όλες τις χρήσεις που 
προσφέρει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ στα τέλη σύνδεσης για το έτος 2018.
«Τα εντυπωσιακά αποτελέσματα του 1ου τριμήνου 2018 έρ-
χονται ως συνέχεια των αποτελεσμάτων του έτους 2017, κατά 
το οποίο υπεγράφησαν στο σύνολο 18.975 νέες συμβάσεις 
σύνδεσης με το δίκτυο φυσικού αερίου, ενώ διανεμήθηκαν 
πάνω από 388 εκατομμύρια κυβικά στο δίκτυο της ΕΔΑ ΘΕΣΣ 

σε Θεσσαλονίκη και Θεσσαλία, ποσότητα η οποία υπήρξε η 
μεγαλύτερη όλων των ετών, από την ίδρυση της εταιρείας. 
Επισημαίνεται ότι, κατά το ίδιο έτος, κατασκευάστηκε νέο 
δίκτυο διανομής που επεκτάθηκε τόσο στις υφιστάμενες, όσο 
και στις νέες περιοχές, κατά 84 χιλιόμετρα, ενώ επενδύθηκαν 
18 εκατ. ευρώ» τονίζει η ΕΔΑ ΘΕΣΣ.
Για την περίοδο 2018-2022, η ΕΔΑ ΘΕΣΣ έχει προγραμματίσει 
συνολικές επενδύσεις, ύψους 101 εκατ. ευρώ, για την ανά-
πτυξη των υποδομών και τη διείσδυση σε υφιστάμενες και 
νέες περιοχές με προβλεπόμενη νέα επέκταση του δικτύου 
κατά 369 χιλιόμετρα στις περιοχές της Θεσσαλονίκης και της 
Θεσσαλίας, συνδέοντας περισσότερους από 60.000 νέους 
καταναλωτές.
Όπως υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση, «στο ανωτέρω 
πλαίσιο, εντός του 2018, αναμένεται η σύνδεση με δίκτυο 
διανομής φυσικού αερίου των περιοχών της Μηχανιώνας, 
της Επανομής και του Νέου Ρυσίου στη Θεσσαλονίκη, όπου 

προβλέπονται εργασίες επέκτασης. Σημειώνεται, ότι για την 
τροφοδότηση των απομακρυσμένων περιοχών με συμπιε-
σμένο φυσικό αέριο (CNG), αναμένεται η οριστικοποίηση του 
ρυθμιστικού πλαισίου από τη ΡΑΕ, ενώ έχουν ολοκληρωθεί 
οι σχετικές εργασίες στο Λαγκαδά και στον Τύρναβο, όπου οι 
αιτήσεις σύνδεσης έχουν υπερβεί τις 1.000 για κάθε περιοχή. 
Παράλληλα, προβλέπονται εργασίες επέκτασης δικτύου για 
τις περιοχές που θα συνδεθούν με CNG, όπως τα Κουφάλια και 
η Χαλάστρα στη Θεσσαλονίκη, η Καλαμπάκα και η Ελασσόνα 
στη Θεσσαλία και σε επόμενο στάδιο και άλλες απομακρυσμέ-
νες κωμοπόλεις των περιοχών της Αδείας».
Οι αιτήσεις σύνδεσης μπορούν να υποβάλλονται στην ιστο-
σελίδα www.edathess.gr, ενώ, για την εξυπηρέτηση πελα-
τών, λειτουργεί τηλεφωνικό κέντρο, όπου, για οποιαδήποτε 
πληροφορία σχετική με ζητήματα νέων συνδέσεων και κα-
τασκευών, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να καλούν στο 
τηλέφωνο 11 150.

Τις προτάσεις του για την ανάπτυξη της εγχώριας μεταποί-
ησης και πρωτότυπης παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων 
προϊόντων παρουσίασε το ΔΣ της Πρωτοβουλίας «ΕΛ-
ΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» στον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και 
Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση. Όπως επισημαίνεται σε σχετική 
ανακοίνωση, το διοικητικό Δυμβούλιο της Πρωτοβουλίας 
πραγματοποίησε την Παρασκευή 13 Απριλίου συνάντηση με 
τον κ. Χαρίτση για την υποστήριξη της εγχωρίας μεταποίησης 
και παραγωγής.
Συνεχίζοντας τις επαφές με εκπροσώπους της Πολιτείας και 

αρμόδιων φορέων, η «Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ» 
διεξήγαγε ουσιαστική συζήτηση με τον υπουργό παρουσιά-
ζοντας επτά προτάσεις για την ανάπτυξη της εγχώριας μετα-
ποίησης και πρωτότυπης παραγωγής διεθνώς εμπορεύσιμων 
προϊόντων.
Ο πρόεδρος της «Πρωτοβουλίας ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ», ‘Αγις Πι-
στιόλας, δήλωσε: «Οι εταιρίες που έχουν την Ελλάδα ως βάση 
για την ηγεσία τους, την ιδιοκτησία τους, την παραγωγή τους 
και τις τοπικές και διεθνείς τους δραστηριότητες αποτελούν το 
«εθνικό παραγωγικό μας κεφάλαιο». Στο πλαίσιο της εποι-

κοδομητικής συνάντησης με τον υπουργό Αλέξη Χαρίτση, η 
Πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ τόνισε την ιδιαίτερη σημασία 
των εγχώριων μεταποιητικών εταιριών στην ανασυγκρό-
τηση της οικονομίας, την παραγωγή εθνικού πλούτου και 
κατέθεσε 7 προτάσεις. Μεταξύ αυτών, συζητήθηκαν θέματα 
όπως η εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά, καθώς και 
το υψηλό χρηματοοικονομικό κόστος που αντιμετωπίζουν οι 
επιχειρήσεις με έδρα την Ελλάδα. Ο διάλογος με όλους τους 
παράγοντες της οικονομίας συνεχίζεται».

Την επένδυση ύψους 293 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Συνοχής για 
την κατασκευή του νέου αυτοκινητόδρομου μεταξύ της Πάτρας 
και της πόλης του Πύργου ενέκρινε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η επίτροπος, αρμόδια για την 
Περιφερειακή Πολιτική, Κορίνα Κρέτσου δήλωσε σχετικά: «Είμαι 
περήφανη που τα κεφάλαια της πολιτικής συνοχής μπορούν να 

συμβάλουν σε αυτό το σημαντικό έργο υποδομής, βελτιώνοντας 
σημαντικά την οδική ασφάλεια στην Αχαΐα και την Ηλεία. Το έργο 
αυτό θα προσφέρει νέες οικονομικές ευκαιρίες στην περιοχή κα-
θώς και καλύτερες συγκοινωνιακές συνδέσεις όχι μόνο εντός της 
χώρας αλλά και με γειτονικά κράτη-μέλη». Η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή, στην ανακοίνωσή της, αναφέρει ότι ο νέος αυτοκινητόδρομος 

θα εξασφαλίσει ταχύτερη και ασφαλέστερη διαδρομή. Το έργο 
που χρηματοδοτείται από την ΕΕ περιλαμβάνει τις απαραίτητες 
συναφείς υποδομές, όπως γέφυρες και υπόγειες διαβάσεις, καθώς 
και έργα που διευκολύνουν την πρόσβαση στον αυτοκινητόδρο-
μο από οικιστικές ή αγροτικές ιδιοκτησίες, με 130 χλμ. νέων ή ανα-
βαθμισμένων χωματόδρομων.

Χαμηλότερο πρωτογενές πλεόνασμα σε επίπεδο κεντρικής 
κυβέρνησης εμφάνισε ο Προϋπολογισμός σε ταμειακή βάση 
το τρίμηνο Ιανουαρίου - Μαρτίου, σε σύγκριση με την αντί-
στοιχη περίοδο πέρυσι. Το ΑΠΕ- ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, το πρωτογενές πλεόνα-
σμα της Κεντρικής Διοίκησης διαμορφώθηκε εφέτος στα 1,85 
δισ. ευρώ από 2,18 δισ. ευρώ πέρυσι.

Το ταμειακό αποτέλεσμα της κεντρικής διοίκησης παρουσίασε 
έλλειμμα 99 εκατ. ευρώ, έναντι ελλείμματος 251 εκατ. ευρώ 
την αντίστοιχη περίοδο του 2017. Κατά την περίοδο αυτή, τα 
έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού διαμορφώθηκαν σε 
11,331 δισ. ευρώ, από 10,718 δισ. ευρώ πέρυσι. Όσον αφορά 
τις δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού, στις οποίες πε-
ριλαμβάνονται και δαπάνες ύψους περίπου 457 εκατ. ευρώ 

που αφορούν την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών 
(έναντι 432 εκατ. ευρώ πέρυσι), αυτές διαμορφώθηκαν σε 
11,911 δισ. ευρώ, από 12,913 δισ. ευρώ την περίοδο Ιανου-
αρίου-Μαρτίου 2017.

ΕΔΑ ΘΕΣΣ: ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΤΑ 72% ΚΑΤΕΓΡΑΨΑΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΗΣ “ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ” ΜΕ ΤΟΝ ΑΛΕΞΗ ΧΑΡΙΤΣΗ

ΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟΥ ΠΑΤΡΑΣ-ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ 293 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ ΕΝΕΚΡΙΝΕ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΤΑ 1,8 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΤΟ ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕζΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Αξιοσημείωτη βελτίωση σημείωσε το επιχειρηματικό κλίμα 
στην Ελλάδα κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2017, όπως απο-
τυπώθηκε στην ισχυρή άνοδο του δείκτη εμπιστοσύνης των 
ΜμΕ κατά 14 μονάδες. Καθώς η βιομηχανία είναι ο κλάδος 
που ξεχωρίζει θετικά με κινητήρια δύναμη ανάπτυξης την 
εξωστρέφειά της, η νέα μελέτη που συνέταξε η Διεύθυνση 
Οικονομικής Ανάλυσης της Εθνικής Τράπεζας εστιάζει στην 
αποκρυπτογράφηση της δυναμικής των εξαγωγών αγαθών 
από τις ελληνικές ΜμΕ (τόσο κατά τη διάρκεια της κρίσης όσο 
και για την προοπτική της επόμενης πενταετίας). Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ η έρευνα πεδίου της ΕΤΕ σε δείγμα 600 επιχειρή-
σεων ανέδειξε ότι μία στις τρεις ελληνικές ΜμΕ που έχουν ως 
δυνητικό αντικείμενο τις εξαγωγές αγαθών (κατά κύριο λόγο, 
επιχειρήσεις των κλάδων της βιομηχανίας και χονδρεμπορίου) 
είναι εξωστρεφής.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι άνω του ½ των εξαγωγικών 
ΜμΕ κατάφεραν να αυξήσουν τις εξαγωγές τους κατά τη διάρ-
κεια της κρίσης.
Ωστόσο, οι ελληνικές ΜμΕ παρουσιάζουν σημαντικό κενό εξω-
στρέφειας συγκριτικά με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές επιχειρή-
σεις, καθώς εξάγουν μόλις το 11% των πωλήσεών τους (έναντι 
18% κ.μ.ο. στην ΕΕ). Υπό αυτή την οπτική, είναι σημαντικό να 
διερευνηθεί κατά πόσο υπάρχει η δυναμική στον ελληνικό επι-

χειρηματικό τομέα για να επιτευχθεί μία σταδιακή σύγκλιση με 
τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους.
Ξεκινώντας από το πιο συνειδητοποιημένο κομμάτι των εξα-
γωγέων (τους «στρατηγικούς εξαγωγείς»), στην έρευνα ανα-
φέρεται ότι αποτελούν το 12% των ΜμΕ (καλύπτοντας το 21% 
των πωλήσεων του τομέα) και χαρακτηρίζονται από δύο στοι-
χεία: έχουν διαχρονικά ως στρατηγική τους προτεραιότητα 
την κατάκτηση μεριδίων στις αγορές του εξωτερικού και (κα-
τάφεραν να αυξήσουν την εξωστρέφειά τους κατά τη διάρκεια 
της κρίσης (με τις εξαγωγές να καλύπτουν πλέον το 34% των 
πωλήσεών τους από 19% το 2008).
Οι βασικές πρακτικές που ακολουθούν είναι:
-Ισχυρή στόχευση στην αποτελεσματική διαχείριση κόστους 
(δηλώνοντας ότι έχουν κατακτήσει πλεονέκτημα σε όρους 
μισθολογικού και ενεργειακού κόστους) και στην υιοθέτηση 
συσκευασίας υψηλής ανταγωνιστικότητας (υποδηλώνοντας 
υψηλή επένδυση σε marketing, branding και προώθηση).
-Έμφαση στην αξιοποίηση των δομών clusters και των πλε-
ονεκτημάτων δικτύωσης και συνεργειών που αυτά προσφέ-
ρουν.
- Προτεραιότητα σε αναπτυγμένες αγορές Δυτικής Ευρώπης 
και Αμερικής, στις οποίες τα αποτελέσματα της έρευνάς μας 
έδειξαν ότι επιτυγχάνονται υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Παράλληλα, η έρευνα της ΕΤΕ εντόπισε ΜμΕ με σημαντικές 
δυνατότητες αύξησης των εξαγωγών τους. Συγκεκριμένα, 
υφίσταται μερίδιο της τάξης του 11% του τομέα (καλύπτοντας 
το 17% των πωλήσεων) που έχει κάποια εξαγωγική δραστη-
ριότητα και επιπλέον μερίδιο της τάξης του 15% του τομέα 
(καλύπτοντας το 12% των πωλήσεων) το οποίο, αν και δεν 
εξήγαγε κατά τη διάρκεια της κρίσης, δηλώνει ότι έχει θέσει 
την εξωστρέφεια ως στρατηγική προτεραιότητα για την επό-
μενη πενταετία. Αν υπάρξει συνεπής, ταχεία και συντονισμένη 
στρατηγική υιοθέτησης των παραπάνω βέλτιστων πρακτικών 
από τη μερίδα αυτή των «δυνητικά στρατηγικών» εξαγωγέ-
ων, τότε η σταδιακή σύγκλιση με τους ευρωπαϊκούς μέσους 
όρους εξωστρέφειας κρίνεται εφικτή. Παράλληλα, κατά την 
πορεία πραγματοποίησης αυτής της δυναμικής, πιθανότατα 
θα απαιτηθούν συγχωνεύσεις μεταξύ των ΜμΕ και ενίσχυση 
των διόδων πρόσβασης σε πηγές ρευστότητας.
Η μελέτη συγκυρίας των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με 
θέμα την εξωστρέφεια των ελληνικών ΜμΕ καθώς και το συ-
νοδευτικό infographic μπορούν να ανευρεθούν στην ενότητα 
Κλαδικές Αναλύσεις του E.Spot (online περιοδικό της Εθνικής 
Τράπεζας) στην ακόλουθη ιστοσελίδα:
https://www.nbg.gr/el/the-group/press-office/e-spot/
reports/smes-2017-h2

«Αδήριτη ανάγκη» χαρακτήρισε τη μεταρρύθμιση στην αυ-
τοδιοίκηση, ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝΠΕ) και περιφερειάρχης Θεσσαλίας , Κώστας Αγοραστός. 
Μιλώντας στο κοινό συνέδριο Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝΠΕ) - Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), οι διή-
μερες εργασίες του οποίου ξεκίνησαν σε κεντρικό ξενοδοχείο 
της Αθήνας, ο κ. Αγοραστός, τόνισε ότι η μεταρρύθμιση αυτή 
δεν μπορεί να γίνει «ερήμην της ίδιας της αυτοδιοίκησης». 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ όπως επίσης είπε «δεν εναπόκειται 
στη διακριτική ευχέρεια, στην καλή θέληση μιας κυβέρνηση ή 
ενός υπουργού. Είναι ανάγκη των καιρών, είναι επιταγή των 
πολιτών. Είναι επιλογή προοπτικής για την ελληνική κοινωνία. 
Είναι εκ των ων ουκ άνευ προϋπόθεση ώστε η πατρίδα μας να 
βρει τον δρόμο της και να ξεπεράσει την πολύπλευρη κρίση».
Ο κ. Αγοραστός παρουσίασε -κατέθεσε την πρόταση της ΕΝΠΕ 
για τη μετάβαση στην Περιφερειακή Διακυβέρνηση, έναν οδι-
κό χάρτη, που θα λάβει τη μορφή σχεδίου νόμου και το οποίο, 
όπως είπε, θα επιδώσουν και στην κυβέρνηση και στα κόμμα-
τα. Μεταξύ άλλων προβλέπει μεταρρύθμιση στις σχέσεις με την 
κεντρική διοίκηση και αναδόμηση του πλαισίου εποπτείας της 
Περιφερειακής Διακυβέρνησης, θωράκιση της καταστατικής 

θέσης των αιρετών της Περιφερειακής Διακυβέρνησης με 
επαρκείς υποστηρικτικούς μηχανισμούς για την άσκηση των 
καθηκόντων, θεσμική ανασυγκρότηση της Περιφέρειας με 
υποκατάσταση των αποκεντρωμένων διοικήσεων βασιζόμε-
νη σε καλές πρακτικές άλλων χωρών, ριζική, ριζοσπαστική, 
τολμηρή, αλλά και βιώσιμη διεύρυνση των αρμοδιοτήτων 
της Περιφερειακής Διακυβέρνησης, απόκτηση σταθερών και 
δυναμικών πηγών ιδίων εσόδων, κ.α.
Αναφερόμενος στο αναμενόμενο νομοσχέδιο του υπουργείου 
Εσωτερικών, είπε ότι από όσα ανέφερε νωρίτερα ο αρμόδιος 
υπουργός Πάνος Σκουρλέτης, επιβεβαιώνεται ότι «το κυοφο-
ρούμενο νομοσχέδιο αφορά αποκλειστικά το εκλογικό σύστη-
μα στην αυτοδιοίκηση. Δεν είναι μεταρρύθμιση». Ο πρόεδρος 
της ΕΝΠΕ κατηγόρησε την ηγεσία του υπουργείου Εσωτερι-
κών ότι όλον αυτόν τον καιρό «έπαιζε κρυφτούλι» και η μόνη 
στόχευση της είναι το πως θα «εξυπηρετήσει τον πολιτικοεκλο-
γικό σχεδιασμό του κυβερνώντος κόμματος».
Ο κ. Αγοραστός υπογράμμισε ότι «με την απλή αναλογική η 
εξάρτηση από κυκλώματα παρανομίας και οι ολιγάρχες θα 
μπορούν με ελάχιστες χορηγίες να δημιουργούν και να ελέγ-
χουν εύθραυστες ισορροπίες. ‘Αλλωστε, για αυτό άλλαξε το 

σύστημα εκλογής στην τοπική αυτοδιοίκηση η Ιταλία, για να 
αποφύγει την εξάρτηση από κυκλώματα παρανομίας» είπε. 
Επίσης διερωτήθηκε με ποια λογική προωθεί η κυβέρνηση την 
απλή αναλογική για τα Περιφερειακά και Δημοτικά Συμβούλια 
και ενισχυμένη αναλογική με δεύτερο γύρο για την εκλογή πε-
ριφερειαρχών και δημάρχων.
Η διατήρηση του δεύτερου γύρου, σημείωσε, ακυρώνει πλή-
ρως το σκεπτικό της κυβέρνησης για την απλή αναλογική. 
Ακόμη επισήμανε ότι όταν στη Βουλή «δεν επιτυγχάνεται πλει-
οψηφία, υπάρχει η δυνατότητα της πρόωρης προσφυγής στη 
λαϊκή ετυμηγορία. Στην τοπική αυτοδιοίκηση αυτό δεν ισχύει. 
Συνεπώς, θα πρόκειται για εγκλωβισμένη ακυβερνησία».
Κλείνοντας αναρωτήθηκε «μήπως αυτό που η κυβέρνηση, στο 
πλαίσιο της απόλυτης εφαρμογής των μνημονίων, δεν κατά-
φερε να περάσει από την πόρτα, επιχειρεί να το περάσει από 
το παράθυρο; Αναφέρομαι φυσικά στον διορισμένο από την 
κυβέρνηση εκτελεστικό γραμματέα, έναν εκτελεστικό γραμ-
ματέα με κομματικά εύσημα, ο οποίος θα αντικαταστήσει τον 
αποκεντρωμένο» κατέληξε.

ΑΞΙΟΣΗΜΕΙΩΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΛΙΜΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟ 
ΔΕΥΤΕΡΟ ΕΞΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2017, ΕΚΤΙΜΑ ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΕΤΕ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΝΠΕ-ΚΕΔΕ: «ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΓΚΗ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΑΓΗ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΙΑ 
ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ» ΤΟΝΙΣΕ Ο Κ. ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ
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Πρόσκληση προς τον πρωθυπουργό να ηγηθεί εκστρατείας 
για την προσέλκυση επενδύσεων στη χώρα απηύθυνε σή-
μερα ο πρόεδρος του ΣΕΒ Θεόδωρος Φέσσας διευκρινίζο-
ντας ότι η πρόσκληση αφορά όχι μόνο τον σημερινό αλλά 
και τους επόμενους πρωθυπουργούς και αποδίδοντας τα 
εύσημα στον Αλέξη Τσίπρα για τις ιδιωτικοποιήσεις και τις 
επενδύσεις που συνδέονται με αυτές.
Η πρόταση του ΣΕΒ προβλέπει συγκεκριμένα τη δημιουργία 
Εθνικού Συμβουλίου Επενδύσεων υπό τον πρωθυπουργό 
και δέσμευση όλων των πολιτικών δυνάμεων στην υλοποί-
ηση των μεταρρυθμίσεων ανεξαρτήτως πολιτικών κύκλων 
και κυβερνητικών αλλαγών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε 
συνέντευξη τύπου με αφορμή το επενδυτικό συνέδριο που 
διοργανώνει ο Σύνδεσμος την ερχόμενη εβδομάδα, ο κ. 
Φέσσας υποστήριξε ότι η αβεβαιότητα είναι κυρίως πολιτι-
κή, αν και πρόσφατα προστέθηκε ο γεωπολιτικός κίνδυνος, 
και πρόσθεσε: «Η πολιτική πρέπει να αλλάξει, για να δείξου-
με στους επενδυτές ότι «είμαστε εδώ και σας περιμένουμε». 
Πρέπει να υπάρχει συνέχεια, γιατί πολλές φορές άλλος ξε-
κινά και άλλος κόβει την κορδέλα. Ο νυν και οι μελλοντικοί 
πρωθυπουργοί πρέπει να έχουν ως βασική τους προτεραιό-
τητα την προσέλκυση επενδύσεων. Χρειάζεται όλοι να συμ-
φωνήσουν σε ορισμένα βασικά πράγματα, κάτι που λίγο ή 
πολύ βλέπουμε ότι γίνεται. Το 2010 γλυτώσαμε το ναυάγιο, 
το 2018 δεν επιτρέπεται να ναυαγήσουμε ξανά. Μόλις αρθεί 

η αβεβαιότητα και τα capital controls, υπάρχουν κεφάλαια 
που μπορούν να εισρεύσουν στις τράπεζες και να χρηματο-
δοτήσουν επενδύσεις».
 
Ο πρόεδρος του ΣΕΒ ανέφερε επίσης ότι το αναπτυξιακό 
σχέδιο που παρουσιάστηκε στο τελευταίο Eurogroup δεν 
είναι γνωστό στον Σύνδεσμο και ότι δεν φαίνεται να έχουν 
υιοθετηθεί οι προτάσεις του για την ανάπτυξη. Αναφερόμε-
νος επίσης στην εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό τόνισε 
ότι η χώρα μας προσελκύει επί του παρόντος κερδοσκοπικά 
κεφάλαια που αποβλέπουν σε μεγαλύτερες αποδόσεις, με 
εξαίρεση όπως είπε τον τομέα των ιδιωτικοποιήσεων σε το-
μείς ολιγοπωλιακούς ή μονοπωλιακούς όπου οι αποδόσεις 
είναι διασφαλισμένες και προσέρχονται μακροπρόθεσμοι 
επενδυτές.
 
«Μπορείς να πας στην Ελβετία και να πεθάνεις από την πλή-
ξη, αλλά να μπορείς να σχεδιάσεις για την επόμενη δεκαετία 
και να αποβλέπεις σε απόδοση 1-2 %, αλλά στην Ελλάδα το 
αντίστοιχο ποσοστό είναι 10, 15 ή 20%», δήλωσε χαρακτη-
ριστικά ο κ. Φέσσας.
 
Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη συνέ-
ντευξη οι επενδύσεις έχουν μειωθεί στα 22 δισ. ευρώ και 
πρέπει να διπλασιαστούν στα 45 για να καλυφθεί το επεν-

δυτικό κενό, το οποίο σωρευτικά από το 2009 ως το 2017 
έχει ξεπεράσει τα 100 δισ. ευρώ. Ο στόχος για διπλασιασμό 
θεωρείται εφικτός σε ορίζοντα πενταετίας εφόσον ληφθούν 
οι κατάλληλες αποφάσεις. Μελέτη της Deloitte που εκπο-
νήθηκε για λογαριασμό του ΣΕΒ και θα παρουσιαστεί στο 
συνέδριο κατέγραψε 130 καλές πρακτικές από 35 χώρες και 
κατέληξε σε 50 εργαλεία επιτάχυνσης παραγωγικών επεν-
δύσεων. Η μελέτη κατέγραψε ακραίες περιπτώσεις γραφει-
οκρατίας, όπως η περίπτωση επιχείρησης από την οποία 
ζητήθηκε επανέλεγχος από την αρχαιολογική υπηρεσία 
για την κατασκευή παταριού, η εμπλοκή 7 διαφορετικών 
υπηρεσιών για έγκριση εγκατάστασης και οι 964 ημέρες 
που χρειάζονται κατά μέσο όρο για την επίλυση διαφορών, 
έναντι 271 που είναι η ευρωπαϊκός μέσος όρος.
 
Απαντώντας σε σχετική ερώτηση ο κ. Φέσσας τόνισε ότι 
τα προηγούμενα χρόνια υπήρξε πληθώρα προτάσεων για 
τη διευκόλυνση του επιχειρείν, όμως από αυτές άλλες δεν 
υλοποιήθηκαν και άλλες δεν εφαρμόζονται. «Ψηφίστηκαν 
πολλά, αλλά το αποτέλεσμα είναι πενιχρό», ανέφερε χαρα-
κτηριστικά. Το επενδυτικό συνέδριο του ΣΕΒ συμπίπτει με 
τη λήξη της θητείας της παρούσας διοίκησης, καθώς στις 29 
Μαΐου θα πραγματοποιηθεί η ετήσια γενική συνέλευση που 
θα είναι εκλογική.

Την εξαγορά τριών θυγατρικών και μιας συγγενούς εταιρείας 
στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ανακοίνωσε 
η Δέλτα Τεχνική ΑΕ, ενισχύοντας τη δραστηριότητά της στον 
κλάδο των ΑΠΕ, καθώς και τα οικονομικά της μεγέθη. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  μετά από τις διαδικασίες εξαγοράς η 
Δέλτα Τεχνική ΑΕ κατέχει πλέον σχεδόν το σύνολο των εται-
ρικών μεριδίων των εταιρειών με την επωνυμία ΡΕΝΑΤΟΣ 

ΑΠΕ ΕΕ, ΦΩΤΡΟΝ ΑΠΕ ΕΕ, ΔΙΠΟΛΙΣ ΑΠΕ ΕΕ καθώς και GUIGAN 
HOLDIND LIMITED & ΣΙΑ ΟΕ. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνω-
ση, το συνολικό τίμημα της εξαγοράς, καλύφθηκε εξ ολοκλή-
ρου από την μητρική εταιρεία. Οι εταιρείες αυτές έχουν στην 
κατοχή τους 7 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με φωτοβολταϊκή τεχνολογία, συνολικής ισχύος 560 kW. 
Οι σταθμοί διαθέτουν άδειες λειτουργίας και συμβάσεις πώ-

λησης της παραγωγής ενέργειας μέχρι τα έτη 2039 - 2040. 
Ο Αναστάσιος Δεληγιώργης, πρόεδρος του ομίλου Δέλτα 
Τεχνική σχολίασε σχετικά: «η εν λόγω εξέλιξη εντάσσεται στο 
πλαίσιο της ενίσχυσης της δραστηριότητας των εταιρειών του 
Ομίλου καθώς οι 4 εταιρείες είναι κάτοχοι φωτοβολταϊκών 
πάρκων συνολικής ισχύος 0,56MW και με ετήσιο κύκλο ερ-
γασιών περί τις 300.000 ευρώ».

Το 4ο συνέδριο της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και 
Επιχειρηματικότητας με τίτλο «Μικρομεσαία Επιχειρηματικό-
τητα: Ο Μεγάλος Πρωταγωνιστής της Ανάπτυξης» θα πραγ-
ματοποιηθεί το Σάββατο 21 Απριλίου 2018, στο ξενοδοχείο 
Metropolitan στο Παλαιό Φάληρο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
το συνέδριο επιχειρεί να συμβάλλει στο διάλογο για την παρα-
γωγική ανασυγκρότηση της χώρας, τοποθετώντας το εμπόριο 
και την μικρή και μεσαία επιχείρηση στο επίκεντρο της σύν-
θεσης των παραδοσιακών και καινοτόμων επιχειρηματικών 
πρακτικών.

Στο πλαίσιο του συνεδρίου θα προηγηθεί την Παρασκευή 
20Απριλίου δείπνο εργασίας στην διάρκεια του οποίου θα 
κάνουν παρεμβάσεις οι κ.κ. Δημήτρης Αβραμόπουλος, επί-
τροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και Ιθαγέ-
νειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Δημήτρης Παπαδημούλης, 
αντιπρόεδρος Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Γιώργος Κύρτσος, 
ευρωβουλευτής ΝΔ και Νίκος Ανδρουλάκης Ευρωβουλευτής 
ΠΑΣΟΚ-ΕΛΙΑ και ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ Βασίλης Κορκίδης.
Τα θέματα στα οποία θα εστιάσει ο διάλογος είναι τα εξής:
- Με ποιο τρόπο οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα γίνουν πιο 

αποδοτικές και λειτουργικές χωρίς απαραίτητη προϋπόθεση τη 
μεγέθυνση αλλά με απαραίτητη προϋπόθεση την οργάνωση;
- Ποια εργαλεία είναι απαραίτητα σήμερα για τους επιχειρημα-
τίες;
- Ποιο είναι το πλεονέκτημα στο οποίο μπορούν να στηρίξουν 
την στρατηγική τους;
- Με ποιους μπορούν να συνεργαστούν;
- Ποιος θα είναι ο ρόλος της ΕΣΕΕ, των ομοσπονδιών και των 
εμπορικών συλλόγων σε αυτή τη διαδικασία.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΟΝ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
ΑΠΗΥΘΥΝΕ ΣΗΜΕΡΑ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΕΒ 

ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: Ο ΜΕΓΑΛΟΣ 
ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» 
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H ισχυρή και ευρείας βάσης ανάπτυξη δίνει την ευκαιρία να 
αρχίσουν τώρα να δημιουργούνται δημοσιονομικά «μαξιλά-
ρια» (fiscal buffers), να βελτιωθούν τα δημόσια οικονομικά 
και να σταθεροποιηθεί το δημόσιο χρέος, αναφέρει το Διεθνές 
Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) στην έκθεσή του για τις δημοσιονο-
μικές προοπτικές της παγκόσμιας οικονομίας (fiscal monitor). 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ – ΜΠΕ  «η ενίσχυση των δημοσιονομι-
κών μαξιλαριών στην ανάκαμψη θα δημιουργήσει τα περι-
θώρια δημοσιονομικής στήριξης σε μία μελλοντική καθοδική 
φάση της οικονομίας και δεν θα αφήσει τις δημοσιονομικές 
αδυναμίες να γίνουν πηγή προβλημάτων, εάν επιδεινωθούν 
οι χρηματοπιστωτικές συνθήκες», σημειώνει η έκθεση.
Το Ταμείο τονίζει ότι το παγκόσμιο χρέος (δημόσιο και ιδιω-
τικό) κινείται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, φθάνοντας στο επί-
πεδο - ρεκόρ των 164 τρισ. δολαρίων το 2016, το οποίο αντι-
στοιχεί στο 225% του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το παγκόσμιο χρέος 
είναι σήμερα 12% του ΑΕΠ μεγαλύτερο από το προηγούμενο 
υψηλό επίπεδο του 2009, με την Κίνα να είναι η δύναμη που 
το καθοδηγεί. Το δημόσιο χρέος παίζει έναν σημαντικό ρόλο 
στην εκτίναξη του παγκόσμιου χρέους, αντανακλώντας την 
οικονομική κατάρρευση κατά τη διάρκεια της παγκόσμιας 
χρηματοπιστωτικής κρίσης και την αντίδραση της πολιτικής 
καθώς και τις συνέπειες από την πτώση το 2014 των τιμών 
των πρώτων υλών και την ταχεία αύξηση των δαπανών των 
αναδυόμενων αγορών και των αναπτυσσόμενων χωρών 
χαμηλού εισοδήματος.
Το δημόσιο χρέος (χρέος της γενικής κυβέρνησης) παγκοσμί-
ως ανήλθε στο 82,4% του ΑΕΠ το 2017, ενώ στις αναπτυγμέ-
νες οικονομίες διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στο 105,4% του 
ΑΕΠ, ένα πρωτοφανές επίπεδο μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο 

Πόλεμο. Το υψηλό αυτό ποσοστό προκύπτει κυρίως από το 
χρέος της Ιαπωνίας (236,4% του ΑΕΠ) και των ΗΠΑ (107,8% 
του ΑΕΠ) και λιγότερο από το χρέος της Ευρωζώνης (86,6% 
του ΑΕΠ). Το ΔΝΤ προβλέπει ότι το δημόσιο χρέος της Ευρω-
ζώνης θα βαίνει μειούμενο και το 2023 θα υποχωρήσει στο 
71,7%, ενώ μικρότερη μείωση (στο 229,6%) προβλέπει και 
για το χρέος της Ιαπωνίας. Αντίθετα, για τις ΗΠΑ προβλέπει ότι 
το χρέος θα συνεχίσει να αυξάνεται για να φθάσει στο 116,9% 
του ΑΕΠ το 2023. Στις αναδυόμενες αγορές και τις χώρες 
μεσαίου εισοδήματος, το δημόσιο χρέος κινείται κατά μέσον 
όρο κοντά στο 50% του ΑΕΠ, που είναι το υψηλότερο από την 
κρίση χρέους της δεκαετίας του 1980. Για τις χώρες χαμηλού 
εισοδήματος, το μέσο χρέος αυξάνεται γρήγορα ως ποσοστό 
του ΑΕΠ, υπερβαίνοντας το 40% το 2017. Η δυναμική του 
χρέους προκύπτει από τα μεγάλα πρωτογενή ελλείμματα, που 
έφθασαν σε επίπεδα - ρεκόρ στις αναδυόμενες αγορές και τις 
αναπτυσσόμενες οικονομίες.
Τα υψηλά επίπεδα δημόσιου χρέους και τα υψηλά δημοσιο-
νομικά ελλείμματα αποτελούν πηγή ανησυχίας, σημειώνει η 
έκθεση. Οι χώρες με αυξημένο δημόσιο χρέος είναι ευάλωτες 
σε μία ξαφνική σύσφιξη των παγκόσμιων χρηματοπιστωτι-
κών συνθηκών, η οποία θα μπορούσε να διακόψει την πρό-
σβασή τους στις αγορές και να θέσει σε κίνδυνο την οικονο-
μική τους δραστηριότητα. Επιπλέον, αναφέρει το ΔΝΤ, «είναι 
σημαντικό να σημειωθεί ότι τα υψηλά χρέη και ελλείμματα 
εμποδίζουν τη δυνατότητα των κυβερνήσεων να αντιδρά-
σουν με μία ισχυρή δημοσιονομική στήριξη της οικονομίας 
στην περίπτωση καθοδικής φάσης της. Η ιστορική εμπειρία 
δείχνει ότι μία αδύναμη δημοσιονομική θέση αυξάνει το βά-
θος και τη διάρκεια της ύφεσης - όπως μετά από μία χρηματο-

πιστωτική κρίση - επειδή οι κυβερνήσεις δεν είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσουν επαρκώς τη δημοσιονομική πολιτική για να 
στηρίξουν την ανάπτυξη».
Η δημιουργία δημοσιονομικού περιθωρίου για δυνατότητα 
μελλοντικών χειρισμών είναι ιδιαίτερα σχετική τώρα που το 
χρέος του ιδιωτικού τομέα βρίσκεται σε ύψη ρεκόρ και αυ-
ξάνεται, αναφέρει η έκθεση. Το πολύ υψηλό ιδιωτικό χρέος 
ορισμένων χωρών τις εκθέτει σε κίνδυνο μίας απότομης και 
υψηλού κόστους διαδικασίας απομόχλευσης, προσθέτει.
Το μέγεθος και ο ρυθμός της δημοσιονομικής προσαρμογής 
πρέπει να προσαρμοσθεί στις συνθήκες του οικονομικού 
κύκλου που βρίσκεται η κάθε χώρα και στο διαθέσιμο δημο-
σιονομικό χώρο της, ώστε να αποφευχθεί ένα αδικαιολόγητο 
βάρος στην ανάπτυξη. Δημοσιονομική προσαρμογή πρέπει 
να υπάρξει σε οικονομίες που λειτουργούν στο επίπεδο του 
δυνητικού ΑΕΠ τους ή κοντά σε αυτό και οι οποίες έχουν υψη-
λό λόγο χρέους προς το ΑΕΠ. Ειδικότερα για τις ΗΠΑ - όπου το 
συνολικό έλλειμμα θα υπερβαίνει το 1 τρισ. δολάρια ή το 5% 
του ΑΕΠ τα επόμενα τρία χρόνια - η δημοσιονομική πολιτική 
πρέπει να διαμορφωθεί εκ νέου για να διασφαλισθεί ότι ο λό-
γος του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ θα μειωθεί μεσοπρό-
θεσμα. Όπου ο δημοσιονομικός χώρος είναι περιορισμένος, 
δεν υπάρχει ουσιαστικά άλλη επιλογή από το να γίνουν προ-
σπάθειες προσαρμογής για να μειωθούν οι δημοσιονομικοί 
κίνδυνοι. Λίγες αναπτυγμένες οικονομίες, που έχουν μεγάλο 
σημαντικό δημοσιονομικό χώρο και λειτουργούν στο επίπεδο 
της παραγωγικής δυναμικότητάς τους ή κοντά σε αυτό, έχουν 
περιθώριο να χρησιμοποιήσουν τη δημοσιονομική πολιτική 
για να διευκολύνουν την εφαρμογή αναπτυξιακών διαρθρω-
τικών μεταρρυθμίσεων.

Ξεκίνησε τη λειτουργία της η νέα υπερσύγχρονη μονάδα 
παραγωγής φρυγανιάς της εταιρείας ELBISCO στη Χαλκίδα 
καθώς ολοκληρώθηκε επένδυση ύψους 20 εκατ. ευρώ. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ με εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε 
πρόσφατα στη νέα Μονάδα Παραγωγής Φρυγανιάς στη Χαλ-
κίδα, οι εργαζόμενοι και η διοίκηση της ELBISCO εγκαινίασαν 
τη νέα εποχή της εταιρίας, η οποία σηματοδοτείται από την υι-
οθέτηση ενός νέου οράματος και εταιρικής ταυτότητας, αλλά 
και από μια σειρά σημαντικών επιχειρηματικών κινήσεων.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το νέο όραμα βασίστηκε 
στις σκέψεις, ιδέες και προτάσεις όλων των ανθρώπων της 
ELBISCO, που αποτέλεσαν την ουσιαστική πηγή του οράμα-
τος και των αξιών. Παράλληλα, εκφράζει απόλυτα τη στρα-
τηγική στόχευση της εταιρίας για εξωστρεφή ανάπτυξη και 
ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές. Με βάση τα 
στοιχεία αυτά, το όραμα της ELBISCO στη νέα της εποχή είναι 
«να εμπνεύσει την Ελλάδα, πετυχαίνοντας στην παγκόσμια 
αγορά, με οδηγό τις ελληνικές οικουμενικές αξίες», οι οποίες 

συνοψίζονται σε τρεις βασικούς πυλώνες: το Ήθος, την Παι-
δεία και το Μέτρο.
Όπως τόνισε κατά την ομιλία της η Πρόεδρος του ΔΣ της 
ELBISCO, Έλενα Φιλίππου Κουμαντάρου: «Οραματιζόμαστε 
να γίνουμε ένα φωτεινό παράδειγμα για την Ελλάδα. Να απο-
δείξουμε ότι ο μοναδικός δρόμος για τη βιώσιμη και, όχι εφή-
μερη, επιτυχία περνάει μέσα από θεμελιώδεις, βαθιά Ελληνι-
κές οικουμενικές αξίες. Έχουμε το σχέδιο, έχουμε τη γνώση. 
Έχουμε νέες επενδύσεις. Αλλά πάνω από όλα έχουμε ικανούς 
ανθρώπους που δίνουν τον καλύτερο εαυτό τους καθημερινά 
με αγάπη και αφοσίωση».
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Δημοσθένης Ραμα-
ντάνης, κατά την παρουσίαση του νέου οράματος, ανέφερε 
μεταξύ άλλων: «Με οδηγό αυτές τις αξίες που πιστεύουμε 
και υπηρετούμε εμείς στην ELBISCO, θέλουμε να ανοίξουμε 
τα φτερά μας στον κόσμο. Θέλουμε να πετύχουμε στη διεθνή 
αγορά. Να δημιουργήσουμε. Να τα καταφέρουμε. Και να δεί-
ξουμε σε όλους ότι ο Έλληνας μπορεί να πετύχει με τον σωστό 

τρόπο με ευθύνη, δικαιοσύνη, ανθρωπιά. Μόνο έτσι, η ανά-
πτυξη μπορεί να είναι υγιής και διαχρονική».
Το ξεκίνημα της νέας πορείας της ELBISCO συνοδεύεται, ταυ-
τόχρονα, από μια σειρά σημαντικών επιχειρηματικών κινήσε-
ων, οι οποίες δημιουργούν προϋποθέσεις για τη μελλοντική 
της επιτυχία. Σημείο αναφοράς, στο πλαίσιο αυτό, αποτελεί η 
λειτουργία της νέας, υπερσύγχρονης Μονάδας Παραγωγής 
Φρυγανιάς στη Χαλκίδα, μια επένδυση ύψους 20 εκατομμυρί-
ων ευρώ, με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη στο εξωτερικό. 
Εξίσου σημαντικές επικοινωνιακές κινήσεις της νέας εποχής 
της ELBISCO αποτελούν η έκδοση του πρώτου Απολογισμού 
Βιώσιμης Ανάπτυξης σύμφωνα με διεθνείς προδιαγραφές 
και με εξωτερική τεκμηρίωση, καθώς και ο σχεδιασμός νέου 
ενιαίου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με επί-
κεντρο τον άνθρωπο, που ολοκληρώνεται σύντομα.

ΔΝΤ: ΠΗΓΗ ΑΝΗΣΥΧΙΑΣ ΤΟ ΥΨΗΛΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΧΡΕΟΣ - ΣΤΟ 105,4% ΤΟΥ ΑΕΠ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 
ΧΡΕΟΣ ΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΓΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΩΝ ΤΟ 2017

ΕΠΕΝΔΥΣΗ 20 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΤΗΣ ELBISCO ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΝΕΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΦΡΥΓΑΝΙΑΣ ΣΤΗ ΧΑΛΚΙΔΑ
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Ο χρόνος κυλά αντίστροφα για την υποβολή των φετινών φο-
ρολογικών δηλώσεων με τα εισοδήματα του 2017. Από μέρα 
σε μέρα η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ανα-
μένεται να ανοίξει την ηλεκτρονική εφαρμογή στο TAXISnet 
για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος. 
Για τον σκοπό αυτό χθες δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως το νέο έντυπο Ε1 και Ε2 μαζί με την εγκύκλιο 
της ΑΑΔΕ με τις οδηγίες για την συμπλήρωσή τους. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως προκύπτει από την εγκύκλιο, τα βασικά 
σημεία που θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι για 
τη συμπλήρωση των εντύπων Ε1 και Ε2 είναι τα ακόλουθα:
- Στους κωδικούς 049-050 του Ε1 θα δηλωθούν οι δαπάνες 
που έγιναν μέσω πλαστικού χρήματος ή άλλων μορφών 
ηλεκτρονικών συναλλαγών για την κάλυψη του αφορολόγη-
του. Πρόκειται για την έκπτωση φόρου 1.900 - 2.100 ευρώ. 
Οι συγκεκριμένοι κωδικοί δεν είναι προσυμπληρωμένοι στο 
ηλεκτρονικό Ε1 και άρα θα πρέπει να δηλωθούν από τους φο-
ρολογύμενους. Η ΑΑΔΕ θα έχει αναρτήσει τα στοιχεία που έχει 
στη διάθεσή της για τις συναλλαγές των φορολογούμενων 
από τις τράπεζες σε σχετικό πίνακα αλλά οι ίδιοι φορολογού-
μενοι φέρουν το βάρος της απόδειξης των δαπανών τους.  Στη 
σχετική εγκύκλιο σημειώνεται ότι οι παραπάνω κωδικοί δεν 

προσυμπληρώνονται από τη Φορολογική Διοίκηση, αλλά οι 
ίδιοι οι φορολογούμενοι υπολογίζουν το σύνολο και το ανα-
γράφουν.
- Προς διευκόλυνση του υπολογισμού αυτού, η Φορολογική 
Διοίκηση αναρτά την ηλεκτρονική πληροφόρηση που έχει 
στη διάθεσή της και οι φορολογούμενοι έχοντας οι ίδιοι το 
βάρος της απόδειξης, αναγράφουν αυτά που πληρούν τις 
απαιτούμενες προϋποθέσεις.
- Οι σύζυγοι και φέτος θα υποβάλλουν υποχρεωτικά από κοι-
νού της φορολογικές τους δηλώσεις . Χωριστή φορολογική 
δήλωση υποβάλλουν μόνο στην περίπτωση που έχει διακοπεί 
η έγγαμη συμβίωση κατά τον χρόνο υποβολής της δήλωσης 
ή ο ένας από τους δύο συζύγους είναι σε κατάσταση πτώχευ-
σης ή έχει υποβληθεί σε δικαστική συμπαράσταση.
- Όσοι έχουν υπογράψει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης έχουν 
τη δυνατότητα να υποβάλουν κοινή φορολογική δήλωση για 
να έχουν τα ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.
- Στους κωδικούς
 007-008 του πίνακα 2 του Ε1 θα δηλωθούν φιλοξενούμενοι 
που δεν είναι εξαρτώμενα μέλη
- Με τροποποιητική δήλωση που θα υποβληθεί μέχρι το τέλος 
του έτους, χωρίς πρόστιμα και τόκους, θα δηλωθούν τα ανα-

δρομικά  της μηνιαίας εισφοράς υπέρ υγειονομικής περίθαλ-
ψης (ΕΟΠΥΥ) που έλαβαν οι συνταξιούχοι με τη σύνταξη του 
Δεκεμβρίου του 2017. Σύμφωνα με την απόφαση, η φορολό-
γηση των ποσών αυτών γίνεται στα έτη που ανάγονται. Στην 
περίπτωση αυτή η αρχική δήλωση φορολογικού έτους 2017 
θα υποβληθεί με επιφύλαξη.
- Τα εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων τύ-
που Airbnb θα πρέπει να δηλωθούν στο έντυπο Ε2 και στη 
στήλη 7. Στον κωδικό 60 της στήλης αυτής θα δηλώνονται 
συγκεντρωτικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που απο-
κτήθηκαν από τη βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων μέσω 
ψηφιακών πλατφόρμων (Airbnb, Βooking κλπ.), ενώ επιλέ-
γοντας τον κωδικό 61 της στήλης θα δηλώνονται συγκεντρω-
τικά ανά ακίνητο όλα τα εισοδήματα που αποκτήθηκαν από 
τη βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων μέσω ψηφιακών 
πλατφόρμων (Airbnb, Βooking κλπ.) κατά το φορολογικό 
έτος 2017.
Σημειώνεται ότι ο επιπλέον φόρος που τυχόν προκύψει από 
την εκκαθάριση της φορολογικής δήλωσης θα εξοφληθεί σε 
τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις ως εξής: έως 31 Ιουλίου, 28 Σε-
πτεμβρίου και 30 Νοεμβρίου.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ) με ανακοί-
νωσή του χαιρετίζει την έκδοση της ΠΟΛ.1072/16-4-2018 
απόφασης του διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Εσόδων, Γιώργου Πιτσιλή, σχετικά με τη συμπλήρωση του 
εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχει-
ρηματική Δραστηριότητα) και της Κατάστασης Φορολογικής 
Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γρά-
φει ότι σύμφωνα με το άρθρο 38 του N. 2873/2000, όπως 
ισχύει, και την ΠΟΛ.1008/2011, το έντυπο Ε3 συμπληρώνεται 
και υποβάλλεται αποκλειστικά και υποχρεωτικά από λογιστή - 
φοροτεχνικό με τους κωδικούς του και όχι με τους κωδικούς 
του επιχειρηματία (φυσικού ή νομικού προσώπου) για:
-όλα τα νομικά πρόσωπα ή νομικές οντότητες ανεξαρτήτως 
ορίων ακαθαρίστων εσόδων και όλες τις ατομικές επιχειρή-
σεις με διπλογραφικά βιβλία.
-τις ατομικές επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία με ακαθάρι-
στα έσοδα άνω των 100.000 ευρώ αν πρόκειται για εμπορική 

ή μικτή δραστηριότητα.
-τους επιτηδευματίες που ασκούν εμπορική επιχείρηση παρο-
χής υπηρεσιών ή ελευθέριο επάγγελμα με ακαθάριστα έσοδα 
άνω των 50.000 ευρώ.
Ο λογιστής - φοροτεχνικός πρέπει να είναι καταχωρισμένος 
στο μητρώο λογιστών - φοροτεχνικών κατόχων επαγγελμα-
τικής ταυτότητας κατά τάξεις του ΟΕΕ, το οποίο ενημερώνεται 
κάθε έτος μετά την υποβολή της υπεύθυνης δήλωσης της 
παραγράφου 7 του άρθρου 4 του ΠΔ 340/1998 όπως ισχύει. 
Ειδικότερα διευκρινίζεται ότι βάσει του Ν. 2515/1997 και ΠΔ 
340/1998 όπως ισχύουν, οι λογιστές - φοροτεχνικοί πρέπει να 
είναι κάτοχοι της αντίστοιχης με το περιεχόμενο της επαγγελ-
ματικής δραστηριότητάς τους τάξης και συγκεκριμένα:
α) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτε-
χνικού Β’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φορο-
τεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά 
βιβλία (μέχρι 1.500.000 ευρώ).

β) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτε-
χνικού Β’ τάξης ειδικής κατηγορίας διενεργούν κάθε είδους 
λογιστικές και φοροτεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρού-
ντων απλογραφικά βιβλία και διπλογραφικά μέχρι του ορίου 
των ακαθαρίστων εσόδων που προβλέπονται για τα απλο-
γραφικά βιβλία (μέχρι 1.500.000 ευρώ).
γ) Οι κάτοχοι επαγγελματικής ταυτότητας λογιστή - φοροτε-
χνικού Α’ τάξης διενεργούν κάθε είδους λογιστικές και φορο-
τεχνικές εργασίες επιτηδευματιών τηρούντων απλογραφικά 
και διπλογραφικά βιβλία.
Η συγκεκριμένη απόφαση, σημειώνεται, αποτελεί το επιτυχές 
αποτέλεσμα των παρεμβάσεων και προσπαθειών, που έχει 
κάνει το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος προς την κατεύ-
θυνση εφαρμογής του νόμου, δηλαδή της προστασίας και δι-
ασφάλισης των συμφερόντων των φορολογουμένων, καθώς 
και των πιστοποιημένων λογιστών – φοροτεχνικών.

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕΤΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΦΕΤΙΝΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ 
ΜΕ ΤΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 2017

ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΧΑΙΡΕΤΙζΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ 
ΕΝΤΥΠΟΥ Ε3 ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017
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Ολοκληρώθηκε η πρώτη προκήρυξη ερευνητικών έργων του 
Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) για την 
ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών με τη συμβολή της Γενικής 
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Στο πλαίσιο της 
δράσης υποβλήθηκαν συνολικά 1.669 προτάσεις, από τις οποίες 
ένα ποσοστό περίπου 10% προήλθε από Έλληνες επιστήμονες 
του εξωτερικού. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠε μετά το πέρας της 
διαδικασίας αξιολόγησης, εγκρίθηκαν προς χρηματοδότηση 189 

προτάσεις για ερευνητικά έργα υψηλής επιστημονικής ποιότητας 
και πρωτοτυπίας, για τα οποία θα διατεθεί το ποσό των 34 εκα-
τομμυρίων ευρώ. Τα 116 από αυτά θα ενισχύσουν τις ερευνητικές 
δραστηριότητες σε 17 πανεπιστήμια και ΤΕΙ, ενώ τα 73 σε 11 ινστι-
τούτα και ερευνητικά κέντρα, συμβάλλοντας έτσι στη στήριξη της 
επιστημονικής έρευνας στη χώρα. 
Οι μεταδιδάκτορες ερευνητές (post-doc) είναι οι ίδιοι επιστημονι-
κοί υπεύθυνοι των ερευνητικών έργων τα οποία θα υλοποιηθούν. 

Με αυτό τον τρόπο ενισχύεται η δημιουργικότητα και η αυτονομία 
των νέων επιστημόνων και δημιουργούνται, παράλληλα, προο-
πτικές για την ακαδημαϊκή και επιστημονική εξέλιξή τους. 
Το ΕΛΙΔΕΚ θα συνεχίσει με τη δεύτερη προκήρυξη για υποψήφιους 
διδάκτορες, τη δεύτερη προκήρυξη ερευνητικών έργων για την 
ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών, καθώς και με νέες δράσεις 
για την «Επιστήμη και Κοινωνία», που στοχεύουν στη διάχυση της 
επιστημονικής γνώσης στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο.

Με τη δήμαρχο Αγίου Ευστρατίου Μαρία Κακαλή και συνεργάτες 
του δήμου συναντήθηκε η αναπληρώτρια υπουργός Κοινωνικής 
Αλληλεγγύης Θεανώ Φωτίου, προκειμένου να συζητηθεί η πα-
ραχώρηση απαλλοτριωμένης από το υπουργείο έκτασης προς 
το δήμο Αγίου Ευστρατίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ πρόκειται 
για έκταση 4 στρεμμάτων που παραχωρείται κατά χρήση στο 
δήμο, προκειμένου να υλοποιήσει το σχέδιο για την αναβίωση του 

παλαιού οικισμού. Το έργο θα υλοποιηθεί με τη συνέργεια τριών 
φορέων, δηλαδή του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλι-
σης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Περιφέρειας Β. Αιγαίου και 
του δήμου Αγίου Ευστρατίου και συγχρηματοδοτείται από την 
Περιφέρεια και το ΕΣΠΑ.
«Αφορά σε μία πρωτότυπη πρωτοβουλία, με στόχο την αποκά-
λυψη του παλαιού οικισμού, των θεμελίων των σπιτιών, των 

κοινόχρηστων χώρων και των υποδομών της εποχής, ώστε να 
αναδειχθεί η πολιτιστική κληρονομιά του νησιού. Είναι μία σημα-
ντική ενέργεια ανάδειξης της λαϊκής αρχιτεκτονικής που θα πραγ-
ματοποιηθεί, σύμφωνα με τους κανόνες της επιστημοσύνης, ώστε 
να γνωρίσουν επιτέλους οι νεότερες γενιές κατοίκων και οι επισκέ-
πτες αυτό τον οικισμό που είχαν γνωρίσει μόνο από φωτογραφίες 
εποχής» δήλωσε η κ. Φωτίου, μετά το τέλος της συνάντησης.

Χρηματοδότηση ύψους 10,1 εκατ. ευρώ από εθνικούς πόρους 
για κτίρια που υπέστησαν ζημιές από πυρκαγιές και πλημμύρες 
εγκρίθηκε με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης, Αλέξη Χαρίτση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συ-
γκεκριμένα, για την επισκευή ή ανακατασκευή κτιρίων που υπέ-
στησαν ζημιές από πυρκαγιές σε περιοχές του Δήμου Ανατολι-
κής Μάνης, του Δήμου Σαρωνικού και του δήμου Μαραθώνα, 

θα διατεθεί ποσό συνολικού ύψους 1,8 εκατ. ευρώ.
Επιπλέον, για την επισκευή πλημμυρόπληκτων κτιρίων στην 
Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής, στη Περιφερειακή Ενό-
τητα Χανίων και στο Δήμο Σύμης, εγκρίνεται χρηματοδότηση 
ύψους 7,3 εκατ. ευρώ, καθώς και χρηματοδότηση ύψους 1 
εκατ. ευρώ στα νησιά της Χίου, της Λέσβου και της Σαμοθράκης.
Για την χρηματοδότηση των έργων ο κ. Χαρίτσης δήλωσε: «Ως 

ελάχιστη συμβολή μας στους συμπολίτες μας, προχωράμε στη 
χρηματοδότηση της ανακατασκευής κτιρίων που υπέστησαν 
ζημιές από πλημμύρες και πυρκαγιές. Η Κυβέρνηση ανταποκρί-
θηκε από την πρώτη στιγμή στα αιτήματα των τοπικών φορέ-
ων, προχωρώντας σε όλες τις αναγκαίες θεσμικές παρεμβάσεις 
και κινητοποιώντας κάθε διαθέσιμη χρηματοδοτική πηγή προ-
κειμένου να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες που επλήγησαν».

Στο ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο CloudPerfect, που στόχο έχει τη 
βελτίωση των υπηρεσιών Cloud, με ταυτόχρονη μείωση του κό-
στους τους, προς όφελος, τόσο των εταιρειών που τις παρέχουν, 
όσο και των επιχειρήσεων που τις χρησιμοποιούν, συμμετέχει η 
Cosmote. Το ΑΠΕ- ΜΠΕ γράφει ότι όπως αναφέρεται σε σχετική 
ανακοίνωση της εταιρείας, το CloudPerfect 
  www.cloudperfect.eu) αναπτύσσει εργαλεία που θα δώσουν 
στους παρόχους υπηρεσιών Cloud τη δυνατότητα να ελέγχουν τη 
σταθερότητα και να ενισχύουν αποτελεσματικά τις επιδόσεις των 
υποδομών τους, με καλύτερη αξιοποίηση πόρων (επεξεργαστική 
ισχύ, αποθηκευτικά μέσα, μνήμη).
Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις που θέλουν να υιοθετήσουν υπη-

ρεσίες Cloud, το ερευνητικό έργο αναπτύσσει εργαλεία που θα 
τους επιτρέψουν να αξιολογούν τις προσφορές των παρόχων με 
κριτήρια κόστους, απόδοσης και διατήρησης της ποιότητας υπη-
ρεσίας στη βάση SLAs (Service Level Agreements - συμβόλαια 
διασφάλισης ποιότητας). Η COSMOTE συμμετέχει στον καθορισμό 
των τεχνικών απαιτήσεων, των προδιαγραφών, της αρχιτεκτονι-
κής του συστήματος, στην ανάπτυξη της πειραματικής υποδομής 
Cloud, στην επίδειξη και συνολική αξιολόγηση του συστήματος. 
Επιπλέον, συμβάλλει στις ενέργειες διάδοσης και αξιοποίησης των 
αποτελεσμάτων του έργου, καθώς και στη διαμόρφωση του επιχει-
ρηματικού μοντέλου.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μέσω του πλαισίου 

Horizon 2020, συμμετέχουν σε αυτό 8 φορείς από 5 χώρες της Ευ-
ρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία, Γαλλία) και 
έχει συνολική διάρκεια 2 χρόνια. «Ο Όμιλος ΟΤΕ είναι πρωτοπόρος 
στις τεχνολογικές εξελίξεις και αποτελεί μακράν το μεγαλύτερο επεν-
δυτή σε υποδομές τηλεπικοινωνιών στην Ελλάδα. Μόνο το 2018, ο 
Όμιλος συμμετέχει σε 18 πρωτοποριακά ερευνητικά επιδοτούμενα 
προγράμματα, ενώ συνολικά από το 2009 μέχρι σήμερα, έχει λάβει 
μέρος σε περισσότερα από 55 ερευνητικά έργα. Παράλληλα, τα 
εργαστήρια νέων τεχνολογιών του Ομίλου ΟΤΕ, αξιολογούν τις νέες 
τεχνολογίες και τον εξοπλισμό των τηλεπικοινωνιών του μέλλο-
ντος» επισημαίνεται στην ανακοίνωση της Cosmote.  

Τη βελτίωση του οδοστρώματος δεκάδων οδών του δήμου Δάφ-
νης - Υμηττού εξασφάλισαν, με την υπογραφή Προγραμματικής 
Σύμβασης, η περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου και ο δήμαρ-
χος Μιχάλης Σταυριανουδάκης.Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠε το έργο, 
προϋπολογισμού 855.000 ευρώ με ΦΠΑ, χρηματοδοτείται από 

πόρους της Περιφέρειας, ενώ τις υπόλοιπες διαδικασίες αναλαμ-
βάνει ο δήμος.   Στόχος του έργου είναι η ανακατασκευή του οδο-
στρώματος 66 οδών ή οδικών τμημάτων, καθώς έχουν υποστεί 
σοβαρές φθορές, λόγω της υψηλής οικοδομικής ανάπτυξης που 
σημειώθηκε στην περιοχή τελευταία.

Οι βλάβες, κατά κύριο λόγο, οφείλονται στις συνδέσεις των νέων 
ακινήτων με τον κεντρικό αγωγό αποχέτευσης - ύδρευσης, φυσι-
κού αερίου, οπτικών ινών κ.λπ. καθώς, επίσης, σε πλημμύρες αλλά 
και στην εκτεταμένη χρήση.

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 34 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΙΔΕΚ ΣΕ 189 ΜΕΤΑΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ 
ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΜΕΝΗΣ ΕΚΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΓΙΟΥ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΝΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ

ΔΕΚΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΟΥ ΕΠΛΗΓΗΣΑΝ 
ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΚΑΙ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ

H COSMOTE ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ CLOUDPERFECT

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΕ 66 ΟΔΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ – ΥΜΗΤΤΟΥ
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Η Επιτροπή παρουσίασε  χθες στο Συμβούλιο τα αποτελέσματα 
των διαπραγματεύσεων σχετικά με τη συμφωνία οικονομικής 
εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία και την εμπορική και την 
επενδυτική συμφωνία με τη Σινγκαπούρη. Πρόκειται για το 
πρώτο βήμα για την υπογραφή και τη σύναψη των εν λόγω 
συμφωνιών. Σύμφωνα με δελτίο Τύπου της ΕΕ η ταχεία σύ-
ναψη και η ταχεία εφαρμογή της σημαντικότερης εμπορικής 
συμφωνίας που έχει ποτέ διαπραγματευτεί η ΕΕ ήταν μια προ-
σωπική δέσμευση που ανέλαβαν ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής κ. Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ και ο πρωθυπουργός της 
Ιαπωνίας κ. Σίνζο Άμπε. Κατά τη διάρκεια διμερούς συνόδου 
κορυφής και στο περιθώριο της συνόδου κορυφής της G7, οι 
δύο ηγέτες παρείχαν πολιτική καθοδήγηση στο υψηλότερο 
επίπεδο, προκειμένου να επιταχυνθούν και να ολοκληρωθούν 
οι διαπραγματεύσεις το 2017.
Ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. Ζαν-Κλωντ 
Γιούνκερ, δήλωσε: «Με το σημερινό μας βήμα προετοιμά-
ζουμε το έδαφος ώστε οι επιχειρήσεις και οι πολίτες μας να 
αρχίσουν να επωφελούνται από το πλήρες δυναμικό της 
συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης με την Ιαπωνία 
ήδη από το επόμενο έτος. Η Ευρώπη πιστεύει στο ανοιχτό και 
θεμιτό εμπόριο, με βάση ένα παγκόσμιο εγχειρίδιο κανόνων. 
Η οικονομία μας εξαρτάται από το εμπόριο, οι εταιρείες μας 
ευημερούν χάρη στο εμπόριο και οι καταναλωτές μας έχουν 
προσδοκίες από το εμπόριο. Μαζί με ομόφρονες εταίρους ανά 
τον κόσμο, το εμπόριο μας βοηθά να δημιουργούμε θέσεις ερ-
γασίας και να θεσπίζουμε πρότυπα τόσο στο εσωτερικό, όσο 
και στο εξωτερικό. Σήμερα κάνουμε ένα βήμα προς την κατεύ-
θυνση της σύναψης συμφωνιών με δύο από τους πιο στενούς 
μας εταίρους από την Ασία, την Ιαπωνία και τη Σινγκαπούρη. 
Ο αντίκτυπος αυτών των συμφωνιών θα υπερβεί κατά πολύ 
τα αντίστοιχα σύνορά μας• στέλνει ένα σαφές και ξεκάθαρο 
μήνυμα ότι έχουμε κοινή στάση κατά του προστατευτισμού 
και υπέρ της πολυμερούς προσέγγισης. Αυτό σήμερα είναι πιο 
σημαντικό από κάθε άλλη φορά».
Ο Αντιπρόεδρος κ. Γίρκι Κάταϊνεν, αρμόδιος για την απασχό-
ληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστικό-
τητα, δήλωσε τα εξής: «Η ΕΕ υποστηρίζει ένα ανοιχτό, δίκαιο 
και βασιζόμενο σε κανόνες εμπορικό σύστημα. Η Ιαπωνία και 
η Σινγκαπούρη είναι σημαντικοί και ομόφρονες οικονομικοί 
εταίροι. Η υπογραφή ουσιαστικών και ολοκληρωμένων εμπο-
ρικών συμφωνιών μαζί τους θα είναι προς όφελος των εξα-
γωγέων, των εργαζομένων και των καταναλωτών μας - για 
παράδειγμα, με την εξάλειψη δασμών ύψους 1 δισ. ευρώ ετη-
σίως για τις εξαγωγές της ΕΕ προς την Ιαπωνία. Αποτελεί επίσης 
ένα ουσιαστικό βήμα προς μια καλύτερη παγκόσμια εμπορική 
τάξη, με βάση κοινές αξίες και κανόνες. Προσβλέπουμε, τώρα, 
σε ταχεία και ομαλή διαδικασία σύναψης αυτών των συμφω-
νιών, που θα δώσει στις επιχειρήσεις, στους εργαζομένους, 

στους γεωργούς και στους καταναλωτές της ΕΕ την ευκαιρία 
να αποκομίσουν τα οφέλη των συμφωνιών το συντομότερο 
δυνατόν.»
Η Επίτροπος κ. Σεσίλια Μάλμστρομ, αρμόδια για το εμπόριο, 
δήλωσε: «Μαζί με την Ιαπωνία και τη Σινγκαπούρη, στέλνουμε 
ένα ηχηρό μήνυμα υπέρ του ανοιχτού και θεμιτού εμπορίου 
βάσει κανόνων. Αυτές οι αμοιβαία επωφελείς συμφωνίες θα 
δημιουργήσουν επίσης σημαντικές ευκαιρίες για τις επιχειρή-
σεις και τους πολίτες της Ευρώπης. Η οικονομική συνεργασία 
με την Ιαπωνία θα καλύψει μια περιοχή με 600 εκατομμύρια 
καταναλωτές και το ένα τρίτο του παγκόσμιου ΑΕΠ. Το οικο-
νομικό δυναμικό της είναι σαφώς άνευ προηγουμένου. Για την 
Ευρώπη, η Σινγκαπούρη αποτελεί ήδη πύλη προς τη Νοτιο-
ανατολική Ασία, και με τις νέες συμφωνίες μας ο στόχος είναι 
να δώσουμε ισχυρή ώθηση στις εμπορικές μας συναλλαγές 
με αυτή την περιοχή. Τόσο η Ιαπωνία όσο και η Σινγκαπούρη 
είναι σημαντικοί εταίροι μας σε ό,τι αφορά την προάσπιση της 
πολυμερούς προσέγγισης και τη διασφάλιση ισχυρών διεθνών 
οργανισμών.»
Η συμφωνία με την Ιαπωνία είναι η μεγαλύτερη διμερής εμπο-
ρική εταιρική σχέση που έχει ποτέ διαπραγματευτεί η Ευρω-
παϊκή Ένωση. Η συμφωνία οικονομικής εταιρικής σχέσης θα 
δημιουργήσει τεράστιες εμπορικές ευκαιρίες και για τις δύο 
πλευρές, θα ενισχύσει τη συνεργασία μεταξύ της Ευρώπης και 
της Ιαπωνίας σε ένα φάσμα τομέων, θα επαναβεβαιώσει την 
κοινή δέσμευση των εταίρων για βιώσιμη ανάπτυξη, ενώ για 
πρώτη φορά περιλαμβάνει συγκεκριμένη δέσμευση ως προς 
τη συμφωνία του Παρισιού για το κλίμα. Με την εφαρμογή 
της συμφωνίας θα αρθούν, στην πλειονότητά τους, οι τελω-
νειακοί δασμοί, που κοστίζουν 1 δισ. ευρώ ετησίως στις ενω-
σιακές επιχειρήσεις οι οποίες πραγματοποιούν εξαγωγές στην 
Ιαπωνία. Η συμφωνία θα εξαλείψει επίσης μια σειρά χρόνιων 
ρυθμιστικών εμποδίων, όπως η διεξαγωγή διπλών δοκιμών 
και η αλληλεπικαλυπτόμενη γραφειοκρατία. Θα ανοίξει την 
ιαπωνική αγορά των 127 εκατομμυρίων καταναλωτών σε βα-
σικές γεωργικές εξαγωγές της ΕΕ, θα προστατεύσει πάνω από 
200 παραδοσιακά ευρωπαϊκά τοπικά προϊόντα τροφίμων και 
ποτών στην Ιαπωνία (τις λεγόμενες γεωγραφικές ενδείξεις) και 
θα αυξήσει τις ευκαιρίες ενωσιακών εξαγωγών σε διάφορους 
άλλους τομείς, καθώς και τη δυνατότητα των ευρωπαϊκών 
επιχειρήσεων να υποβάλλουν προσφορές για δημόσιες συμ-
βάσεις σε πολλές ιαπωνικές πόλεις.
Η ΕΕ και η Ιαπωνία βρίσκονται επίσης στα τελικά στάδια της 
διαπραγμάτευσης συμφωνίας στρατηγικής εταιρικής σχέσης. 
Με την έναρξη ισχύος της συμφωνίας αυτής θα αναβαθμι-
στούν οι πολιτικές σχέσεις μεταξύ των δύο πλευρών χάρη στην 
ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου, στην επαναβεβαίωση των 
κοινών αξιών και αρχών, καθώς και στη δυνατότητα στενό-
τερης συνεργασίας για την αντιμετώπιση των κοινών προκλή-

σεων, τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και σε πολυμερή φόρουμ. 
Η εμπορική και η επενδυτική συμφωνία με τη Σινγκαπούρη 
είναι οι πρώτες ολοκληρωμένες διμερείς συμφωνίες της ΕΕ 
με μέλος του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας 
(ASEAN). Από τα κράτη του ASEAN, η Σινγκαπούρη είναι μα-
κράν ο μεγαλύτερος εμπορικός εταίρος της ΕΕ, με συνολικές 
διμερείς εμπορευματικές συναλλαγές ύψους 53,3 δισ. ευρώ 
(2017) και συναλλαγές στον τομέα των υπηρεσιών ύψους 
44,4 δισ. ευρώ (2016). Πάνω από 10 000 επιχειρήσεις της ΕΕ 
είναι εγκατεστημένες στη Σινγκαπούρη και τη χρησιμοποιούν 
ως κόμβο για την εξυπηρέτηση ολόκληρης της περιοχής του 
Ειρηνικού. Κατά συνέπεια, με τις συμφωνίες αυτές η ΕΕ έκα-
νε ένα σημαντικό άλμα προς την κατεύθυνση της θέσπισης 
υψηλών προτύπων και κανόνων για τη σημαντική και ταχέως 
αναπτυσσόμενη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας. Οι συμ-
φωνίες αποτελούν επίσης τον θεμέλιο λίθο μιας μελλοντικής δι-
απεριφερειακής συμφωνίας εμπορίου και επενδύσεων μεταξύ 
της ΕΕ και του ASEAN. Η Σινγκαπούρη είναι ήδη ο νούμερο ένα 
προορισμός για τις ευρωπαϊκές επενδύσεις στην Ασία, καθώς 
οι επενδύσεις μεταξύ των δύο εταίρων αυξάνονται με ταχείς 
ρυθμούς τα τελευταία χρόνια. Τα διμερή επενδυτικά αποθέμα-
τα ανήλθαν σε 256 δισ. ευρώ το 2016.
Παράλληλα με τη διάνοιξη τεράστιων οικονομικών ευκαιριών, 
οι εμπορικές συμφωνίες περιλαμβάνουν επίσης ολοκληρωμέ-
να κεφάλαια για το εμπόριο και τη βιώσιμη ανάπτυξη• θέτουν 
τα υψηλότερα δυνατά πρότυπα σε θέματα εργασίας, ασφά-
λειας, προστασίας του περιβάλλοντος και προστασίας των 
καταναλωτών• ακόμη, ενισχύουν κοινές δράσεις για τη βιώ-
σιμη ανάπτυξη και την κλιματική αλλαγή, ενώ διαφυλάσσουν 
πλήρως τις δημόσιες υπηρεσίες.
Επόμενα βήματα
Μετά την έγκριση από το Συμβούλιο οι συμφωνίες θα διαβι-
βαστούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σκοπό την έναρξη 
ισχύος των εμπορικών συμφωνιών με την Ιαπωνία και τη 
Σινγκαπούρη πριν από τη λήξη της τρέχουσας θητείας της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής το 2019• όσον αφορά τη συμφωνία 
για την προστασία των επενδύσεων με τη Σινγκαπούρη, θα 
ακολουθήσει η διαδικασία κύρωσής της και σε επίπεδο κρα-
τών μελών.
Ταυτόχρονα, συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις με την Ια-
πωνία σχετικά με τα πρότυπα προστασίας των επενδύσεων 
και την επίλυση των διαφορών σε θέματα προστασίας των 
επενδύσεων. Η σταθερή δέσμευση αμφότερων των πλευρών 
είναι η πορεία προς μια συμφωνία στις διαπραγματεύσεις για 
την προστασία των επενδύσεων το συντομότερο δυνατό, με 
βάση την κοινή προσήλωσή τους σε ένα σταθερό και ασφαλές 
επενδυτικό περιβάλλον στην Ευρώπη και στην Ιαπωνία.

ΕΜΠΟΡΙΟ: ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΦΩΝΙΩΝ 
ΜΕ ΙΑΠΩΝΙΑ ΚΑΙ ΣΙΝΓΚΑΠΟΥΡΗ



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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Αμεση και αναλυτική πρόσβαση στο σύνολο του δα-
νειακού χαρτοφυλακίου των τραπεζών προς τις επιχει-
ρήσεις αποκτά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) 
μέσω του τεράστιου στατιστικού έργου Analytical 
Credit Dataset - AnaCredit, που βρίσκεται σε εξέλι-
ξη. Σύμφωνα με τραπεζικά στελέχη, μέσω του μηχα-
νισμού αυτού οι εποπτικές αρχές θα «βλέπουν» ανά 
πάσα στιγμή την κατάσταση των δανείων που έχουν 
χορηγήσει οι τράπεζες σε επιχειρήσεις και ουσιαστικά 
θα πραγματοποιούν συνεχή έλεγχο της ποιότητας δα-
νείων, το λεγόμενο Αsset Quality Review (AQR) που 
τώρα γίνεται περιοδικά.
Με την AnaCredit όλες οι τράπεζες της Ευρωζώνης 
πρέπει να ανεβάσουν σε μία ηλεκτρονική πλατφόρμα 
αναλυτικά στοιχεία για τα δάνεια που έχουν χορηγήσει 
αξίας άνω των 25.000 ευρώ (ανεξόφλητο υπόλοιπο, 
τυχόν αθέτηση, ληξιπρόθεσμες οφειλές ή πιθανότητα 
αθέτησης υποχρέωσης αντισυμβαλλομένου κ.ά.) και 
τα οποία πρέπει να ενημερώνουν κάθε μήνα. Ετσι, αν 
υπάρξει αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων ή 
προβλήματα σε κάποιο συγκεκριμένο κλάδο, η ΕΚΤ θα 
έχει άμεση εικόνα και θα μπορεί να επεμβαίνει ανάλο-
γα.
Το μεγάλο αυτό project σχεδιάστηκε κατά την κρίση 
του ευρώ και στο πλαίσιο της τραπεζικής ενοποίησης, 
προκειμένου οι Αρχές να έχουν πρόσβαση σε υψηλής 
ποιότητας, αξιόπιστα, στοιχεία και περισσότερα δεδο-
μένα για τη λήψη αποφάσεων.
Με τη δημιουργία της βάσης δεδομένων η ΕΚΤ θα μπο-
ρεί να παρακολουθεί πιο ενεργά την πρόοδο χωρών με 
μεγάλο απόθεμα μη εξυπηρετούμενων δανείων, όπως 
η Ελλάδα, η Κύπρος, η Πορτογαλία κ.ά. και να παρεμ-
βαίνει άμεσα αν βλέπει ανησυχητικές ενδείξεις για την 
εξυπηρέτηση των δανείων.
Σημειώνεται ότι μέχρι τώρα, όπου τα στοιχεία δεν ήταν 
ομογενοποιημένα, υπήρχε ένα «κρυφτοκυνηγητό» με-
ταξύ των τραπεζών και του επόπτη, με τις τράπεζες να 
προσπαθούν να εμφανίσουν μια πιο ωραιοποιημένη 
εικόνα των χαρτοφυλακίων τους και τον επόπτη με 
τους ελέγχους (AQR) να προσπαθούν να εντοπίσουν 
τα προβλήματα.
Η AnaCredit θα περιέχει 88 χαρακτηριστικά δανείων, 
τα οποία θα επικαιροποιούνται κατά κανόνα σε μηνιαία 
βάση, σύμφωνα με πλήρως εναρμονισμένες έννοιες 
και ορισμούς που θα ισχύουν σε όλες τις συμμετέχου-
σες χώρες. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, «τα χαρακτηριστικά 
γνωρίσματα καλύπτουν όλα τα συμβαλλόμενα μέρη 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΔΑΝΕΙΑ ΣΤΙΣ 
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ΚΑΤΑΣΧΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΩΝ 
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στις δανειακές συμβάσεις (δανειστές, δανειολήπτες, 
εγγυητές) και περιλαμβάνουν τόσο διαρθρωτικά στοι-
χεία, π.χ. οικονομική δραστηριότητα, μέγεθος επιχεί-
ρησης, ετήσιο κύκλο εργασιών ή ημερομηνίες έναρξης 
και εξόφλησης δανείου, όσο και δυναμικά στοιχεία, 
π.χ. ανεξόφλητο υπόλοιπο, κατάσταση αθέτησης δα-
νειακού προϊόντος και αντισυμβαλλομένου, ληξιπρό-
θεσμες οφειλές ή πιθανότητα αθέτησης υποχρέωσης 
αντισυμβαλλομένου. Το κατώτατο όριο παροχής στοι-
χείων είναι τα 25.000 ευρώ ανά δανειολήπτη για κάθε 
τράπεζα».
Η διαδικασία θα οδηγήσει στην πλήρη ταυτοποίηση 
δανειστών και δανειοληπτών με μοναδικούς κωδικούς 
αναγνώρισης σε όλη την Ευρώπη και έτσι το σύστημα 
θα βλέπει αμέσως αν μια π.χ. ελληνική εταιρεία έχει 
λάβει δάνειο από εγχώρια τράπεζα ή και τράπεζες 
άλλων χωρών της Ευρωζώνης. Στα στοιχεία αυτά θα 
έχουν πρόσβαση και οι τράπεζες, και θα βλέπουν τη 
συνολική έκθεση μιας εταιρείας, κάτι σαν πανευρωπα-
ϊκός Τειρεσίας.
Συνολικά 4.000 τράπεζες από την Ε.Ε. θα ξεκινήσουν 
από τον προσεχή Σεπτέμβριο να υποβάλλουν τα απαι-
τούμενα στοιχεία, ωστόσο μέρος των στοιχείων αυτών 
ήδη έχει αρχίσει να υποβάλλονται, από τον Απρίλιο, 
προκειμένου να μην υπάρξει συμφόρηση και να μετρι-
αστούν τα αρχικά προβλήματα.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Η Εφορία αγριεύει. Μετά το τσουνάμι κατασχέσεων και 
δεσμεύσεων και αφού άδειασε εκατοντάδες χιλιάδες 
τραπεζικούς λογαριασμούς, ψάχνει τώρα μέσω του 
Κτηματολογίου οφειλέτες που έχουν στην κατοχή τους 
ακίνητα τα οποία ενδεχομένως έχουν φροντίσει να κρύ-
ψουν από τα μάτια της Εφορίας.
Ετσι, λίγο πριν αρχίσουν να βγαίνουν στο ηλεκτρονικό 
σφυρί τα ακίνητα φορολογουμένων και επιχειρήσεων 
που χρωστούν στο Δημόσιο, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημο-
σίων Εσόδων εξαπολύει κυνηγητό, βάζοντας πρώτους 
στο κάδρο περισσότερους από 250.000 οφειλέτες με 
χρέη άνω των 10.000 ευρώ. Ηδη έχει δοθεί εντολή στις 
αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες να αναζητήσουν στα αρ-
χεία του Κτηματολογίου εμπράγματα δικαιώματα (πλή-
ρη κυριότητα, ψιλή κυριότητα, επικαρπία) σε ακίνητα 
που τυχόν έχουν φορολογούμενοι με χρέη στην Εφορία, 
τα οποία δεν έχουν δηλώσει στο έντυπο Ε9. Με τον εντο-
πισμό τους, τα ακίνητα θα δεσμεύονται και αμέσως θα 
εγγράφονται σε αυτά υποθήκες για να διασφαλίσει το 
Δημόσιο τα συμφέροντα του όταν τα ακίνητα βγουν σε 

πλειστηριασμό.
Στο στόχαστρο βρίσκονται όχι μόνο οι πρωτοοφειλέτες, 
αλλά οι συνυπόχρεοι, ακόμα και οι εγγυητές των οφει-
λετών, στους οποίους θα σταλεί ατομική ειδοποίηση και 
αν δεν ανταποκριθούν στην πρόσκληση της  Φορολογι-
κής Αρχής θα ληφθούν εις βάρος τους μέτρα όπως κατά-
σχεση και εγγραφή υποθήκης σε ακίνητά τους.
Ηδη, οι ελεγκτικές Αρχές με τη βοήθεια του Κτηματολο-
γίου έχουν συντάξει την πρώτη λίστα οφειλετών με χρέη 
άνω των 10.000 ευρώ, η οποία παίρνει τον δρόμο για 
διερεύνηση και διασταύρωση.
Με εσωτερικό έγγραφο της Διεύθυνσης Εισπράξεων 
της ΑΑΔΕ, δόθηκαν οι πρώτες οδηγίες και εντολές στα 
αρμόδια τμήματα των εφοριών για το πώς πρέπει να 
αναζητήσουν ακίνητα οφειλετών στη βάση δεδομένων 
του Κτηματολογίου και εν συνεχεία να εγγράψουν υπο-
θήκες.
Στην έρευνα των ελεγκτών για τον εντοπισμό των οφει-
λετών με ακίνητη περιουσία και εμπράγματα δικαιώμα-
τα σε ακίνητα θα βοηθήσει η λίστα με τους ΑΦΜ που έχει 
συντάξει η Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της 
ΑΑΔΕ, μετά μια πρώτη διασταύρωση που πραγματο-
ποίησε και αποκάλυψε οφειλέτες εις βάρος των οποίων 
έχουν βεβαιωθεί χρέη, που φέρουν την εγγύηση του 
Ελληνικού Δημοσίου. Από αυτούς διαχωρίστηκαν οι 
οφειλέτες με αρχικό ποσό βεβαίωσης που υπερβαίνει τις 
10.000 ευρώ, οφειλές οι οποίες είναι περισσότερο πιθα-
νό να έχουν διασφαλιστεί με την εγγραφή υποθήκης ή 
την παροχή προσωπικής εγγύησης τρίτου.
Η λίστα αυτή είναι ενδεικτική και όχι εξαντλητική. Δηλα-
δή οι υπηρεσίες θα ερευνήσουν αυτούς τους πρώτους, 
αλλά θα ελέγχουν παράλληλα και το Κτηματολόγιο για 
τον εντοπισμό άλλων τέτοιων περιπτώσεων.
Στο ίδιο έγγραφο προς τις υπηρεσίες επισημαίνεται ότι 
σε κάθε περίπτωση, εφόσον από τα στοιχεία που τους 
διαβιβάζονται από την αρμόδια Διεύθυνση διαπιστώ-
νεται η ύπαρξη προσωπικών, εμπραγμάτων και λοι-
πών ασφαλειών των βεβαιούμενων ποσών (υποθήκες, 
προσωπικές και λοιπές εγγυήσεις) θα πρέπει να γίνονται 
άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες προς διασφάλιση των 
συμφερόντων του Δημοσίου, ήτοι η σημείωση στα βι-
βλία υποθηκών της υποκατάστασης αυτού (μερικής ή 
ολικής) στα ενυπόθηκα δικαιώματα των τραπεζών, η 
αποστολή ατομικής ειδοποίησης στους εγγυητές και η 
λήψη μέτρων και κατ’ αυτών κ.λπ.
Παράλληλα, προχωρά το σχέδιο διασύνδεσης του Κτη-
ματολογίου με το Taxisnet, ώστε να υπάρχει πλήρης και 
άμεση ροή πληροφοριών για τα ακίνητα. Με τη διασύν-
δεση των ηλεκτρονικών συστημάτων οι ελεγκτές της 
ΑΑΔΕ θα αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στα αρχεία του 
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ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΕΩΣ ΤΟΝ 
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ

Την παράταση του προγράμματος έως τον Δεκέμβριο 
συζητούν οι δανειστές, σύμφωνα με δημοσίευμα της 
«Suddeutsche Zeitung» του Μονάχου, η οποία και επι-
καλείται αποκλειστικές πληροφορίες. Ο λόγος είναι ότι 
για πολλοστή φορά η ελληνική κυβέρνηση χρειάζεται 
περισσότερο χρόνο για να υλοποιήσει τις μεταρρυθ-
μιστικές της υποχρεώσεις, όπως αναφέρει η Deutsche 
Welle. Επιπροσθέτως, το ΔΝΤ πρέπει να αποφασίσει 
οριστικά αν θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, κάτι που 
εξαρτάται από την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, 
την οποία θα συμφωνήσουν οι Ευρωπαίοι.
«Τρύπα» 1,1 δισ.
Σημαντικά χαμηλότερα από τον στόχο της ελληνικής 
κυβέρνησης για το πρωτογενές πλεόνασμα του 2018 

Εθνικού Κτηματολογίου και θα εντοπίζουν ευκολότερα 
όλα τα ακίνητα και εμπράγματα δικαιώματα που υπάρ-
χουν σε αστό, τόσο στις εντός, όσο και στις εκτός σχεδί-
ου πόλεως περιοχές. Στη συνέχεια θα διασταυρώνουν τα 
στοιχεία του Κτηματολογίου με αστό που έχουν δηλώσει 
οι φορολογούμενοι στο έντυπο Ε9 προκειμένου: 
 Να εντοπιστούν περιπτώσεις ιδιοκτητών που έχουν 
ξεχύσει να εμφανίσουν στην Εφορία την ακίνητη περι-
ουσία τους για να αποφύγουν την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ 
και άλλων φόρων και 
 Να αναζητήσουν φορολογουμένους με ληξιπρό-
θεσμες οφειλές προς την Εφορία, τις οποίες αφήνουν 
απλήρωτες και αρρύθμιστες παρά το γεγονός ότι διαθέ-
τουν ακίνητη περιουσία.
Από τις πληροφορίες που θα παίρνουν από το Κτηματο-
λόγιο οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ θα προχωρούν στην επιβολή 
φόρων και προστίμων για όσους δεν έχουν δηλώσει στο 
Ε9 τα ακίνητά τους ή έχουν δηλώσει ανακριβή ή ελλιπή 
στοιχεία, π.χ. λιγότερα τετραγωνικά μέτρα για να πλη-
ρώνουν μικρότερα ποσά φόρου. Παράλληλα θα προχω-
ρούν απευθείας στην εγγραφή κατασχέσεων και βαρών 
για τους οφειλέτες με ακίνητη περιουσία.
Αυτό θα είναι το πρώτο βήμα, ενώ το επόμενο θα είναι ο 
ηλεκτρονικός πλειστηριασμός των ακινήτων.
Οσοι εντοπιστούν να μην έχουν δηλώσει τα ακίνητά τους 
στο Ε9 ή έχουν δηλώσει ανακριβή στοιχεία θα βρεθούν 
αντιμέτωποι με:
  Επιβολή κύριου και συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ
  Πρόσθετο φόρο που υπολογίζεται ως τόκος εκπρό-
θεσμης καταβολής 
 Πρόστιμο για την υποβολή ανακριβών δηλώσεων 
φόρου ακινήτων.

είναι η εκτίμηση του ΔΝΤ, σύμφωνα με την έκθεση που 
ανακοινώθηκε χθες. Με βάση τα παραπάνω, προκύπτει 
«μαύρη τρύπα» ύψους 1,1 δισ. ευρώ, σε ό,τι αφορά το 
πρωτογενές πλεόνασμα.
Τον Ιούνιο θα λάβει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο τις 
αποφάσεις του για τον χρόνο μείωσης του αφορολόγη-
του, όπως ξεκαθάρισε χθες εκπρόσωπος του Ταμείου 
από την Ουάσινγκτον.
«Θα κάνουμε τον Ιούνιο απολογισμό της δημοσιονομι-
κής κατάστασης και των πολιτικών που θα χρειαστούν 
για να επιτευχθεί ένα πρωτογενές πλεόνασμα 3,5% του 
ΑΕΠ με τρόπο βιώσιμο και φιλικό προς την ανάπτυξη, με 
βάση τα διαθέσιμα εκείνη τη στιγμή δεδομένα», ανέφερε 
σχετικά, αποσυνδέοντας τις χθεσινές ανακοινώσεις του 
ΔΝΤ για τα ελληνικά πρωτογενή πλεονάσματα από τις 
τελικές αποφάσεις του οργανισμού για τη μελλοντική 
δημοσιονομική πορεία της χώρας μας. Χθες, άλλωστε, 
ο διευθυντής του Δημοσιονομικού Τμήματος του Διε-
θνούς Νομισματικού Ταμείου, Βίτορ Γκασπάρ, ζήτησε 
από την Ελλάδα να παραμείνει πιστή στη δημοσιονομική 
της πορεία, δείχνοντας έτσι πως τα δύσκολα για την Ελ-
λάδα δεν έχουν τελειώσει.
Παρουσιάζοντας την έκθεση «Δημοσιονομικό Παρα-
τηρητήριο» (Fiscal Monitor) στο πλαίσιο της εαρινής 
συνόδου του Ταμείου, ο Γκασπάρ ξεκαθάρισε πως η μεί-
ωση του ελληνικού χρέους από μόνη της δεν επαρκεί για 
να παραμείνει σε βιώσιμη πορεία η Ελλάδα.
«Η θέση του ΔΝΤ σχετικά με τις πολιτικές που χρειάζε-
ται η Ελλάδα για να προχωρήσει δεν έχουν αλλάξει (...) 
επιμένουμε στην ισορροπία μεταξύ της εφαρμογής των 
απαραίτητων πολιτικών και της ελάφρυνσης του χρέους 
και σε έναν συνδυασμό δημοσιονομικής προσαρμογής, 
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και ελάφρυνσης χρέ-
ους που είναι θεμελιώδους σημασίας για να υποστηρι-
χτεί μια βιώσιμη πορεία ανάπτυξης», είπε σχετικά.
Αν και το ΔΝΤ αναθεώρησε επί τα βελτίω τις δημοσιο-
νομικές του προβλέψεις για τα πρωτογενή πλεονάσματα 
της Ελλάδος το 2017 και το 2018, ωστόσο το ζήτημα 
της μείωσης του αφορολόγητου από την 1η Ιανουαρίου 
2019 παραμένει στο τραπέζι ειδικά από τη στιγμή που 
το Συμβούλιο της Επικράτειας έχει ήδη χαρακτηρίσει 
αντισυνταγματικές πτυχές του ασφαλιστικού νόμου Κα-
τρούγκαλου.
Να σημειωθεί ότι Ελλάδα και θεσμοί έχουν συμφωνήσει 
πως από τον Μάιο, όταν τα κλιμάκια των θεσμών επι-
στρέφουν στην Αθήνα, θα εξεταστεί η ανάγκη μείωσης 
του αφορολόγητου από το 2019, αντί το 2020, εφόσον 
το ΔΝΤ, στη βάση μιας διαφανούς αξιολόγησης που θα 
κοιτά στο μέλλον κρίνει ως απαραίτητη την εφαρμογή 
του μέτρου προκειμένου να επιτευχθεί ο συμφωνημένος 
δημοσιονομικός στόχος για το πρωτογενές πλεόνασμα 
του 3,5% το 2019. Παράλληλα, μέσα στον Μάιο θα απο-
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φασιστεί και το τι θα γίνει με τα λεγάμενα αντίμετρα που 
έχει ήδη ψηφίσει η Βουλή και το εάν ενεργοποιηθούν θα 
κριθεί ξανά μετά τη σύμφωνη γνώμη του ΔΝΤ. Οπως 
προαναφέρθηκε, το ΔΝΤ θα ανακοινώσει τις θέσεις του 
για τα δύο αυτά ζητήματα τον Ιούνιο.
Στην έκθεση «Δημοσιονομικό παρατηρητήριο» το ΔΝΤ 
αναφέρει πως το πρωτογενές πλεόνασμα της Ελλάδος 
ανήλθε στο 3,7% του ΑΕΠ, έναντι εκτίμησης 1,7% που 
έκανε προ έξι μηνών.
Για το 2018 θεωρεί πως το πλεόνασμα θα διαμορφωθεί 
στο 2,9% του ΑΕΠ και όχι στο 2,2% του ΑΕΠ που ανέμε-
νε πέρυσι τον Οκτώβριο. Η εκτίμηση του 2,9% αποκλίνει 
από τον στόχο του προγράμματος του ESM, που είναι 
3,5%, και δεν έχει αποσαφηνιστεί το εάν θα απαιτούν 
πρόσθετα μέτρα 1,1 δισ. ευρώ για να καλυφθεί η δια-
φορά.
Πρωτογενές πλεόνασμα
 Η έκθεση του ΔΝΤ προβλέπει πως το πρωτογενές πλεό-
νασμα της Ελλάδος από το 2019 έως το 2022 θα κινείται 
στο 3,5% του ΑΕΠ σε ετήσια βάση, ωστόσο για το 2023 
εκτιμά πως το πρωτογενές πλεόνασμα θα μειωθεί στο 
1,5% του ΑΕΠ.
Για το χρέος της γενικής κυβέρνησης το ΔΝΤ εκτιμά πως 
θα μειωθεί από 191,3% του ΑΕΠ το 2018 στο 181,1% 
ίου ΑΕΠ το 2019, θα περιοριστεί στο 177% του ΑΕΠ το 
2020, θα υποχωρήσει στο 172,2% του ΑΕΠ το 2021, στο 
168,7% του ΑΕΠ ίο 2022 και το 2023 θα μειωθεί στο 
165,1% του ΑΕΠ. Οι εκτιμήσεις του Ταμείου για το χρέος 
είναι πολύ πιο απαισιόδοξες από αυτές της Κομισιόν που 
βλέπει το χρέος στα επίπεδα ίου 145% του ΑΕΠ το 2023.

Τη χρηματοδότηση του αυτοκινητοδρόμου της Πατρών - 
Πύργου με 293 εκατομμύρια ευρώ -προϋπόθεση που ανοί-
γει τον δρόμο για την υπογραφή των συμβάσεων και την 
εκκίνηση του έργου- ενέκρινε χθες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
ύστερα από πολύμηνη επεξεργασία, όπως είχε ήδη προα-
ναγγείλει στη συνέντευξή του στο «Εθνος της Κυριακής» ο 
υπουργός Υποδομών, Χρηστός Σπίρτζης.
Η Κομισιόν σε ανακοίνωσή της επισημαίνει ότι εγκρίθηκε ο 
φάκελος του μεγάλου έργου με κονδύλια από το Ταμείο Συ-
νοχής προκειμένου να προχωρήσει η κατασκευή του αυτο-
κινητοδρόμου της Πατρών - Πύργου συνολικού μήκους 75 
χιλιομέτρων, ο οποίος αποτελεί τμήμα του Πανευρωπαϊκού 

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΚΟΜΙΣΙΟΝ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΟ ΤΗΣ 
ΠΑΤΡΩΝ-ΠΥΡΓΟΥ
ΕΘΝΟΣ
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ΠΕΙΡΑΙΩΣ: ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟ 9,88 % 
ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΟΔΟΥ

ΑΝΑΒΟΥΝ ΠΑΛΙ ΤΑ ΦΟΥΓΑΡΑ ΤΗΣ 
ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΙΚΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
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Σε εξέλιξη βρίσκεται διαγωνισμός για την πώληση ποσοστού 
9,88% που κατέχει η Τράπεζα Πειραιώς στην εταιρεία-κοινο-
πραξία που διαχειρίζεται την Αττική Οδό, χωρίς να έχει γίνει 
γνωστό πότε θα κατατεθούν οι δεσμευτικές προσφορές. Η 
κοινοπραξία της Αττικής Οδού -στην οποία το μεγαλύτερο 
ποσοστό διατηρεί η Ελλάκτωρ (59,2%), με την J&P Άβαξ να 
κατέχει συνολικά 30,8% (εκ του οποίου 10% έχει η θυγατρι-
κή της ΕΤΕΘ)- έχει το δικαίωμα πρώτης άρνησης. Τα πάντα, 
όπως παρατηρούν έγκριτοι τραπεζικοί παράγοντες, αλλά και 
οι μέτοχοι της Αττικής Οδού, είναι θέμα τιμής. Το ενδεχόμενο 
ενδιαφέρον των νυν μετόχων της κοινοπραξίας θα καθοριστεί 
από το τίμημα των προσφορών των συμμετεχόντων στον δι-
αγωνισμό. Η καλύτερη προσφορά θα τεθεί υπ’ όψιν των μετό-
χων της κοινοπραξίας. Αν ενδιαφέρονται να πληρώσουν ίσο 
τίμημα, θα αποκτήσουν το ποσοστό. Αν όχι, τότε το ποσοστό 
θα καταλήξει σε όποιον θα δώσει την καλύτερη προσφορά.
Κάθε μέτοχος της κοινοπραξίας, εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέ-
ρον, θα αποκτήσει μερίδιο στο 9,88% με βάστη το ποσοστό 
του στην κοινοπραξία.
Το 2016 (τελευταία ετήσια δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία 
για τον αυτοκινητόδρομο) η εταιρεία της Αττικής Οδού είχε 
έσοδα 171,2 εκατ. ευρώ και κέρδη μετά φόρων 44,4 εκατ. 
ευρώ. Στην εν λόγω χρήση διένειμε στους μετόχους της μέρι-
σμα 69,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα διαθέσιμά της ανήλθαν σε 181,7 
εκατ. ευρώ.

 Υπό τον έλεγχο της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ του ομίλου Viohalco 
πέρασε η Μεταλλουργική Βιομηχανία Ηπείρου και πλέον 
τα φουγάρα στο ακριτικό Κεφαλόβρυσο Πωγωνίου Ιω-
αννίνων αναμένεται να ανάψουν πάλι δίνοντας ώθηση 
στην οικονομική ζωή του τόπου.
Η εταιρεία είχε ενταχθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης 
από το 2016 και στον πλειοδοτικό διαγωνισμό για το 
ενεργητικό της που διενήργησε ο ειδικός εκκαθαριστής 
(ΣΟΛ ΑΕ Ορκωτών Ελεγκτών) προσφορά υπέβαλε η ει-
σηγμένη ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με 2,5 εκατ. ευρώ αποκτώντας 
τον πλήρη έλεγχο από τον μέτοχο της εταιρείας, τα Ελλη-
νικά Αμυντικά Συστήματα.

Δικτύου Μεταφορών (ΤΕΝ-Τ), κάνοντας λόγο για «καλύτε-
ρους και ασφαλέστερους δρόμους στη Δυτική Ελλάδα και 
νέες οικονομικές ευκαιρίες».
Το έργο έχει κατατμηθεί σε οκτώ εργολαβίες, για τις οποίες 
έχουν ήδη αναδειχθεί ανάδοχοι, και έχει διάρκεια υλοποίη-
σης 42 μηνών. Υστερα και από την έγκριση της Κομισιόν, θα 
ακολουθήσουν η συμβασιοποίηση, η αποστολή των συμ-
βάσεων στο Ελεγκτικό Συνέδριο και στη συνέχεια η κύρωσή 
τους από τη Βουλή.
Υπολογίζεται ότι η λειτουργία του νέου δρόμου θα μειώ-
σει κατά μίση ώρα τη διαδρομή Αθήνα - Πάτρα, η οποία 
θα διανύεται σε περίπου 2,5 ώρες. Σε 2 ώρες και 45 λεπτά 
εκτιμάται η χρονοαπόσταση Αθήνα - Αρχαία Ολυμπία, ενώ 
η ολοκλήρωση του οδικού άξονα θα τονώσει τα λιμάνια του 
Κατάκολου και της Κυλλήνης.
«Είμαι περήφανη που οι πόροι του Ταμείου Συνοχής μπο-
ρούν να συνεισφέρουν σε αυτό το μεγάλο έργο υποδομής. 
Θα βελτιώσει σημαντικά την οδική ασφάλεια σε Αχαΐα και 
Ηλεία, ενώ με τη συμπλήρωση των οδικών δικτύων γύρω 
από την Πάτρα, η πρωτεύουσα της Περιφέρειας Δυτικής Ελ-
λάδας, και τρίτη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, θα προσφέρει 
νέες οικονομικές ευκαιρίες στην ευρύτερη περιοχή, καθώς 
και καλύτερες μεταφορές όχι μόνο εσωτερικά αλλά και προς 
τα γειτονικά κράτη-μέλη» σημείωσε σε δήλωσή της η επί-
τροπος Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνα Κρέτσου.
Στη χρηματοδότηση του έργου περιλαμβάνονται και ία 
αναγκαία συνοδευτικά έργα υποδομής, όπως γέφυρες, 
διαβάσεις, καθώς επίσης και εργασίες διευκόλυνσης της 
πρόσβασης από κατοικημένες και αγροτικές περιοχές προς 
τον κύριο οδικό άξονα, με 130 χιλιόμετρα νέων ή αναβαθ-
μισμένων χωματόδρομων.
Υπενθυμίζεται ότι η απόφαση του κ. Σπίρτζη για κατάτμηση 
του έργου σε οκτώ εργολαβίες συνάντησε πολλές αντιδρά-
σεις, ενώ τόσο η ΝΔ όσο και μερίδα του τεχνικού κόσμου 
εκτιμούσε ότι με τις εκπτώσεις που δόθηκαν, το έργο θα 
εμφάνιζε αδυναμία υλοποίησης.
Το Ελεγκτικό Συνέδριο Ωστόσο ο κ. Σπίρτζης είναι κατη-
γορηματικός: «Το Ελεγκτικό Συνέδριο θα αποφανθεί για 
τη δυνατότητα ή μη κάθε μειοδότη να ανταποκριθεί στις 
απαιτήσεις της προσφοράς του. Το νέο θεσμικό πλαίσιο 
προβλέπει ταχύτατες διαδικασίες για την έκπτωση όποιου 
κατασκευαστή φανεί ασυνεπής στις συμβατικές του υπο-
χρεώσεις και την αντικατάστασή του από τον επόμενο μει-
οδότη. Επομένως το έργο θα υλοποιηθεί απρόσκοπτα» δή-
λωσε, προσθέτοντας πως «εάν το έργο λάμβανε έγκριση με 
τις μηδενικές εκπτώσεις των παραχωρήσεων του 2006, θα 
ήταν ένας δρόμος χωρίς διαχωριστική νησίδα, χωρίς δύο 
νησίδες ανά κατεύθυνση, χωρίς τις προδιαγραφές των αυ-
τοκινητοδρόμων που είχαν αρχικά τεθεί, πριν αφαιρεθούν 
από τις παραχωρήσεις» •

Η εταιρεία Μεταλλουργική Ηπείρου υπολειτουργεί τα τε-
λευταία 10 χρόνια και από 130 εργαζομένους στις «κα-
λές ημέρες», τελευταία απασχολούσε 55 εργαζομένους. 
Οι εργαζόμενοι ως δημόσιοι υπάλληλοι έχουν εξασφαλί-
σει μετατάξεις σε άλλους φορείς, αν και θεωρείται πως 
αρκετοί από αυτούς θα βρίσκονται στο Κεφαλόβρυσο 
και στην επόμενη ημέρα της εταιρείας.
Η επόμενη ημέρα, σύμφωνα με πληροφορίες, θα περι-
λαμβάνει επενδύσεις εκσυγχρονισμού και επικέντρωση 
στη δραστηριότητα  παραγωγής δισκίων χαλκονικελίου 
από τα οποία παράγονται τα κέρματα του ευρώ με εξα-
γωγικό προσανατολισμό.
Δυναμικότητα παραγωγής 5.000 τόνων νομισμάτων
Η εταιρεία έχει δυναμικότητα παραγωγής 5.000 τόνων 
κερμάτων αλλά τα τελευταία χρόνια τροφοδοτούσε την 
Τράπεζα της Ελλάδος με μόλις 200 - 300 τόνους ετη-
σίως. Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ είναι μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες στον κλάδο επεξεργασίας χαλκού με χυτηρια-
κή εμπειρία και διαθέτει παγκόσμιο δίκτυο προώθησης 
των προϊόντων της. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, 
η αύξηση της παραγωγής θα συνδυαστεί με συμβόλαια 
προμήθειας κερμάτων και με χώρες εκτός ευρώ.
Η Μεταλλουργική Ηπείρου ιδρύθηκε το 1979 και κρατι-
κοποιήθηκε επί ΠαΣοΚ, περνώντας στον έλεγχο της ΕΒΟ. 
Είχε συμβόλαια παραγωγής με τις Ενοπλες Δυνάμεις 
για κάλυκες, φυσίγγια και μικρές οβίδες αλλά εμφάνιζε 
ζημιογόνους ισολογισμούς και συσσώρευε ζημίες. Με 
την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ και το ευρώ της ανε-
τέθη από την Τράπεζα της Ελλάδος το μεγάλο έργο της 
αντικατάστασης των νομισμάτων της δραχμής με αυτά 
του ευρώ και κατάφερε, έστω και πρόσκαιρα, να ορθο-
ποδήσει. Στην πορεία η συνεργασία της με την Τράπεζα 
της Ελλάδος περιορίστηκε στις ετήσιες ανάγκες της ΤτΕ 
για νομίσματα όπου ο όγκος ήταν πολύ μικρότερος, με 
αποτέλεσμα εκ νέου η εταιρεία να βρεθεί σε αδιέξοδο, 
να έχει αρνητικά ίδια κεφάλαια και να χρειάζεται ενέσεις 
ρευστότητας από τον κρατικό προϋπολογισμό. Για αυτό 
και επελέγη η ειδική εκκαθάριση και η ιδιωτικοποίηση 
της ακριτικής βιομηχανίας.
Μέχρι τώρα τα συμβόλαια με την ΤτΕ γίνονταν με ανά-
θεση, αλλά για τις ανάγκες του 2018 η Τράπεζα της Ελ-
λάδος έχει προκηρύξει διαγωνισμό για την προμήθεια 
κερμάτων.
Στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ εκτός από τις βιομηχανικές εγκατα-
στάσεις και τα αποθέματα της Μεταλλουργικής Ηπείρου 
έχουν περάσει δικαιώματα σημάτων, διπλώματα ευρε-
σιτεχνίας και διοικητικές άδειες που συνδέονται με τη 
λειτουργία των στοιχείων ενεργητικού της.


