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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Δεκτό έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας το αίτημα δεκάδων 
μηχανικών της χώρας που κατατέθηκε υπό το συντονισμό του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη διεξαγωγή πρότυπης 
δίκης απευθείας στο ΣτΕ βάσει του νόμου 3900 για την κρίση ως 
αντισυνταγματικών ή μη των αναδρομικών εισφορών β εξα-
μήνου του 2012 που ζητούνται μέσω ειδοποιητηρίων από τον 
ΕΦΚΑ. Υπενθυμίζεται ότι τις προσφυγές είχαν καταθέσει δεκάδες 
διπλωματούχοι μηχανικοί στα τέλη Φεβρουαρίου.  
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός δήλωσε σχετικά:
«Προσφεύγουμε συστηματικά στην Ελληνική Δικαιοσύνη για 
να ακυρώσουμε τις παράλογες και παράνομες ασφαλιστικές ει-
σφορές που έχει επιβάλει το κράτος στους Έλληνες επιστήμονες 
και ιδίως στους Διπλωματούχους Μηχανικούς. Έχουμε εμπι-
στοσύνη στην Ελληνική δικαιοσύνη ως τελευταίο αποκούμπι 
όσων πλήττονται από την κρατική αυθαιρεσία. Μετά την υπό 
εξέλιξη δίκη στο ΣτΕ για την αντισυνταγματικότητα τόσο της 
ένταξής μας στον ΕφΚΑ όσο και για τον τρόπο υπολογισμού και 
το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών που μας έχουν επιβληθεί, 
την οποία αναμένουμε, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας απο-
φάσισε να κρίνει σε πρότυπη δίκη το κατά πόσον είναι συνταγ-
ματικές και δίκαιες οι αναδρομικές εισφορές που ο ΕΦΚΑ έχει 
επιβάλλει στους Έλληνες Μηχανικούς για προηγούμενα έτη. 
Κάνουμε συστηματική δουλειά στην τεκμηρίωση των ισχυρι-
σμών μας και σε κάθε νομικό μας βήμα ενάντια στις καταστρο-
φικές επιλογές της Πολιτείας για το ασφαλιστικό. Πιστεύουμε ότι 
θα αποδείξουμε και σε αυτήν την περίπτωση ότι παραβιάζονται 
θεμελιώδη δικαιώματά μας και αρχές του δικαίου». 
Σημειώνεται ότι με τις προσφυγές που κατέθεσαν οι προσφεύ-

γοντες μηχανικοί, ασφαλισμένοι του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΔΕ, δηλα-
δή πλέον του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.), 
ζητούν την ακύρωση, άλλως τροποποίηση των προσβαλλομέ-
νων ειδοποιήσεων πληρωμής εισφορών ασφάλισης εξαμήνου 
με τις οποίες καλούνται να καταβάλουν τα αναγραφόμενα σε 
αυτές ποσά, έναντι διαφορών εισφορών, για το δεύτερο εξάμη-
νο του έτους 2012, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του 
ν. 3986/2011.  
Στο ΣτΕ η Επιτροπή του άρθρου 1 παρ. 1 του Ν. 3900/2010, 
όπως ισχύει, αποτελούμενη από τον Πρόεδρο του Συμβου-
λίου της Επικρατείας Νικόλαο Σακελλαρίου, τον αρχαιότερο 
Αντιπρόεδρο Αθανάσιο Ράντο και τον Αντιπρόεδρο Αναστάσιο 
Γκότση, Πρόεδρο του αρμόδιου καθ  ́ύλην Α  ́Τμήματος, έκρινε 
τις προηγούμενες ημέρες ως γεγονός ότι με τις συγκεκριμένες 
προσφυγές τίθεται το γενικότερου ενδιαφέροντος ζήτημα της 
συνταγματικότητας (παραβάσεις των άρθρων 22 παρ. 5, 25 
παρ. 1, 17 του Συντάγματος) και της συμφωνίας με την Ευρω-
παϊκή 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 αυ-
ξήσεις στις ασφαλιστικές εισφορές των ασφαλισμένων μηχανι-
κών στο ήδη ενταχθέν στον Ε.Φ.Κ.Α. Ενιαίο Ταμείο Ανεξάρτητα 
Απασχολουμένων (Ε.Τ.Α.Α.). 
Για αυτόν τον λόγο έκανε δεκτό το αίτημα των ομαδικών προ-
σφυγών για διεξαγωγή πρότυπης δίκης στο ΣτΕ και ζητεί όλες 
οι προσφυγές να εισαχθούν προς εκδίκαση στο ΣτΕ και όχι στα 
αρμόδια Πρωτοδικεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 
3900/2010.

Ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης πραγματοποίησε χθες σύσκεψη με 
τους εκπροσώπους των εξής επιμελητηρίων και άλλων 
κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων: ΤΕΕ, Οικονο-
μικό Επιμελητήριο, ΕΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, Ολομέλεια των Δικηγο-
ρικών Συλλόγων και την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδος. Αντικείμενο της σύσκεψης αποτέλεσε το ζήτημα 
των μη εξυπηρετούμενων δανείων και τα χρηματοδο-
τικά εργαλεία προς τις επιχειρήσεις σε δελτίο Τύπου του 
υπουργείου σημειώνεται ότι συγκεκριμένα, κατά τη σύ-
σκεψη διαπιστώθηκε σύμπνοια και συναντίληψη για μια 
σειρά από ζητήματα. Ανταλλάχτηκαν απόψεις για την 

πορεία του εξωδικαστικού μηχανισμού και τους τρόπους 
επιτάχυνσης των διαδικασιών τις οποίες προβλέπει. Επί-
σης, έγιναν επισημάνσεις τόσο για τις πηγές ρευστότητας 
και τους διαθέσιμους εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, 
όσο και τα χρηματοδοτικά εργαλεία των τραπεζών. Συμ-
φωνήθηκε να υπάρξει από κοινού συνεργασία στη συζή-
τηση που διεξάγεται με την Ελληνική Ένωση Τραπεζών 
στην κατεύθυνση μείωσης των «κόκκινων δανείων», 
τηρώντας τις κοινωνικές και παραγωγικές συντεταγμένες. 
Συνέχεια στη σελ 3
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1 
Το Συμβούλιο της Επικρατείας αποφασίζει για την αντι-
συνταγματικότητα των αναδρομικών εισφορών των 
μηχανικών - Δήλωση του Προέδρου του ΤΕΕ
Σελ 1 και 3
Συνάντηση Γιάννη Δραγασάκη με ΤΕΕ, ΟΟΕ, ΕΣΣΕΕ, 
ΓΣΒΕΕ, ΟΔΣ, ΚΕΕΕ
Σελ 3 
Πότε έρχονται τα «ραβασάκια» του ΕΦΚΑ με τον συμψη-
φισμό των εισφορών του 2017
Σελ 4 
Την κοινοπραξία «Snam S.p.A.», «Enagas Internacional 
S.L.U.» και «Fluxys S.A.» ανακήρυξε το ΤΑΙΠΕΔ ως προ-
τιμητέο επενδυτή για το 66% του ΔΕΣΦΑ
Σελ 5 
Ανακοινώσεις ΥΠΕΝ για την ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ 
Σελ 6 
Οικιστικές  πυκνώσεις : Αυστηρή προειδοποίηση Φάμελ-
λου στους δήμους
Σελ 7
«Στρατηγική μας απόφαση να επενδύσουμε στο μέλλον 
του ελληνικού τουρισμού» δηλώνει ο διευθύνων σύμ-
βουλος της Fraport Greece
Σελ 8 
Μνημόνιο συνεργασίας του υπ. Εξωτερικών με το Χρη-
ματιστήριο Αθηνών για την προώθηση του ελληνικού 
επιχειρείν και την προσέλκυση διεθνών επενδυτών
Σελ 9 
Τι ειπώθηκε στην Βουλή για τη δημιουργία νέας εταιρίας 
του δημοσιού για έργα αναπλάσεων στην Αθήνα 
Σελ 10 και 11
Παρουσιάστηκε η νέα, επικαιροποιημένη έκθεση του 
Ο.Ο.Σ.Α. για την εκπαίδευση 
Σελ 11 
Στα 210 δισ. ευρώ οι επενδυτικές ανάγκες της Ελλάδας 
για την πενταετία 2018-2022, σύμφωνα με την PwC
Σελ 12 
Νέα άνοδος του δείκτη οικονομικού κλίματος των CEOs 
το πρώτο τρίμηνο του 2018
Σελ 13, 14 και 15 
Η εγκύκλιος της ΑΑΔΕ με τους όρους και τις προϋποθέ-
σεις υπαγωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων για οφει-
λές από 20.000 έως 50.000 ευρώ
Σελ 16
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επι-
ταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 17,18,19
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
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ΔΙΑΛΕξΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΑΕΤ

ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
Τα άλματα τεχνογνωσίας στον τομέα της σεισμικής μηχανι-
κής θα συζητηθούν στο 16ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Σει-
σμικής Μηχανικής (16ECEE – 16th European Conference 
on Earthquake Engineering) που διοργανώνεται (18 - 21 
Ιουνίου 2018) από το Ελληνικό Τμήμα Αντισεισμικής Μη-
χανικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Σεισμικής Μηχανικής, 
σε συνεργασία με το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Μεγάλος αριθμός συνέδρων από 53 χώρες και 31 διακε-
κριμένοι ομιλητές (επιστήμονες, μηχανικοί) θα αναλύσουν 
τις σύγχρονες μεθόδους τις σεισμικής μηχανικής. 
«Ο χρόνος του συνεδρίου θα συμπέσει με την 40η επέ-
τειο από το μεγάλο σεισμό της Θεσσαλονίκης (20 Ιουνίου 
1978), και ως εκ τούτου η επιστημονική διοργάνωση 
φιλοδοξεί να αποτελέσει αφορμή σύνδεσης ενός επιστη-
μονικού γεγονότος με θέματα που αφορούν στην ίδια την 
πόλη, αλλά και πλατφόρμα ανάπτυξης περαιτέρω δρά-
σεων σε τοπικό, περιφερειακό  και εθνικό επίπεδο, με τη 
συμμετοχή του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, των φο-
ρέων και των πολιτών της Θεσσαλονίκης, επισημαίνεται 

σε ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, προβλέπονται παράλληλες 
εκδηλώσεις μνήμης για τον σεισμό του 1978 (θεματικές 
εκθέσεις, ειδικές συνεδρίες και εργαστήρια, αρχεία εφημε-
ρίδων, ντοκουμέντα ήχου και εικόνας) αλλά και δράσεις 
ενημέρωσης σχετικά με τη διαχείριση του σεισμικού κιν-
δύνου, με τη συμμετοχή τοπικών φορέων, οργανώσεων 
και πολιτών».

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Διπλωματούχων Μηχανολόγων - Ηλε-
κτρολόγων Περιφερειακό Τμήμα Μεσσηνίας (Π.Σ.Δ.Μ.Η. - Π.Τ. 
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ) και η OTIS Ελλάδος & Κύπρου, συνδιοργανώνουν 
την Τετάρτη 25 Απριλίου 2018 και ώρα 18:00, στο ξενοδοχείο 
Pharae Palace (Ναυαρίνου & Ρήγα Φεραίου) στην Καλαμάτα, 
ημερίδα με θέμα: «Ανελκυστήρες, Νέες Τεχνολογίες & Νομοθεσία»

   Η Εταιρεία Μελέτης Αρχαίας Ελληνικής Τεχνολογίας έχει προγραμ-
ματίσει για το επόμενο διάστημα, τις παρακάτω διαλέξεις:
-  7 Μαΐου Τσέλιος Χαρίλαος, Δρ. Αρχαιολόγος Υπουργείο Πολιτι-
σμού, «Αρχαιομετρικές αναλύσεις μετάλλινων αντικειμένων της 
Μυκηναϊκής εποχής»
- 14 Μαΐου Τάσιος Θ.Π. -Γιαννακός Κ., «Εισαγωγή στην Πολεμική 
Τεχνολογία των αρχαίων Ελλήνων»
Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό. Ώρα έναρξης: 18:30.
Οι διαλέξεις φιλοξενούνται στην αίθουσα του Συλλόγου των Αθηναί-
ων (Κέκροπος 10, Πλάκα) σε συνεργασία με το Μουσείο της Πόλεως 
των Αθηνών - Ίδρυμα Βούρου-Ευταξία.

Το συνέδριο Ναυτιλίας «Maritime Trends Conference» θα διορ-
γανωθεί για έκτη συνεχή χρονιά από την Marine Tours, στις 5 
Μαΐου 2018 (ξενοδοχείο Divani Hotel Athens).
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, η διοργάνωση «θα εστιάσει 
στις νεότερες εξελίξεις στον τομέα της διαχείρισης ανθρώπινων 
πόρων, αναπτύσσοντας, παράλληλα, τα πλέον κρίσιμα ζη-
τήματα της σύγχρονης Ναυτιλιακής βιομηχανίας. Κορυφαίοι 
Έλληνες και ξένοι ομιλητές θα ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με 
το παρόν και το  μέλλον της παγκόσμιας Ναυτιλίας αλλά και θα 
παρουσιάσουν - ο καθένας από τον δικό του τομέα εξειδίκευσης 
– τις προκλήσεις και τις προοπτικές του Κλάδου.
Οι προβλέψεις του περιβάλλοντος για το 2018, οι σύγχρονες 
τάσεις στη χρηματοδότηση της παγκόσμιας Ναυτιλίας και τα 
νεότερα οικονομικά δεδομένα αυτής, τα πιο κρίσιμα νομικά 
ζητήματα και πως αυτά επηρεάζουν άμεσα τον κλάδο, οι κίνδυ-
νοι του κυβερνοχώρου και οι εξελίξεις που επιφέρει το νεότερο 
«κύμα» των μη επανδρωμένων πλοίων, είναι μόνο μερικά από 
τα θέματα που θα παρουσιαστούν κατά τη διάρκεια του συνε-
δρίου».
Πληροφορίες: 
http://www.marinetours.gr/images/pdf/CMT2018-SCHEDULE.pdf
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

23 Απριλίου 2018

Ημερίδα:  «Ανάπλαση και Επανάχρηση 
πρώην Εξορυκτικών Περιοχών Λιγνίτη 
στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΕΕ/ Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας

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

ΚΑΠΕ, ΤΕΙ Πειραιά

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)
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Συνέχεια από τη σελ 1  

Επίσης, εκφράστηκε ικανοποίηση για τα χρηματοδοτικά ερ-
γαλεία του Υπουργείου Οικονομίας και υπήρξε η δέσμευση 
να συνεχιστεί η ήδη υπάρχουσα συνεργασία. Από την πλευ-
ρά του κ. Δραγασάκη έγινε συγκεκριμένη αναφορά στην 
ίδρυση της Αναπτυξιακής Τράπεζας. Όπως σημειώθηκε από 
τον Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης κάτω από την «ομπρέλα» 
της Αναπτυξιακής Τράπεζας θα ενταχθούν χρηματοδοτικά 
εργαλεία που ήδη υπάρχουν, αλλά, παράλληλα, θα κα-
λυφθούν και χρηματοδοτικά κενά που έχουν εντοπιστεί.   
Ακόμα στη σύσκεψη επιβεβαιώθηκε ότι υπερδιπλασιάστηκε 
ο προϋπολογισμός του έργου «Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον» με 

σκοπό να καλύψει όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις στο ηλε-
κτρονικό σύστημα.
Τέλος, ανακοινώθηκε ότι θα υπάρξει στο Υπουργείο Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης μόνιμη ομάδα υποδοχής και αξιολόγη-
σης αιτημάτων που θα προκύπτουν από τους εκπροσώπους 
των επιμελητηρίων και των υπόλοιπων κοινωνικών και 
επαγγελματικών φορέων.
Από το ΤΕΕ συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ.  Γιώργος Στασινός 
και ο Ά Αντιπρόεδρος κ. Νίκος Ανδρεαδάκης, από το Οικο-
νομικό επιμελητήριο συμμετείχαν ο Πρόεδρος κ. Κωνστα-
ντίνος Κόλλιας και ο Γενικός Γραμματέας κ. Κωνσταντίνος 
Παπαδημητρίου, από το ΕΣΕΕ ο Πρόεδρος κ. Βασίλης Κορ-
κίδης, ο Γενικός Γραμματέας κ. Γιώργος Καρανίκας και η Δι-

ευθύντρια του ΙΝΕΜΥ κυρία Βάλια Αρανίτου, από τη ΓΣΕΒΕΕ 
ο Πρόεδρος κ. Γιώργος Καββαθάς και ο επιστημονικός σύμ-
βουλος του ΙΜΕ κ. Δημήτρης Μπίμπας, από την Ολομέλεια 
των Δικηγορικών Συλλόγων ο Πρόεδρος κ. Δημήτρης Βερ-
βεσος και, τέλος από της Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
Ελλάδος συμμετείχε ο εκπρόσωπος κ. Δημήτρης Δημητρίου. 
Από την πλευρά του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυ-
ξης συμμετείχαν επίσης ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων 
Επενδύσεων κ. Παναγιώτης Κορκολής, ο Γενικός Γραμμα-
τέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή κ. Δημήτρης 
Αυλωνίτης και ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Ιδιωτικού 
Χρέους κ. Φώτης Κουρμούσης.  

 Από τα μεσάνυχτα της Κυριακής προς Δευτέρα (23 Απρι-
λίου) ξεκινούν οι 48ωρες επαναλαμβανόμενες απεργίες της 
ΓΕΝΟΠ, σύμφωνα με το εξώδικο που εστάλη σήμερα προς 
την διοίκηση της επιχείρησης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
οι κινητοποιήσεις της ΓΕΝΟΠ ξεκινούν από την Παρασκευή 

με 3ωρη στάση εργασίας από τις 7 ως τις 10 το πρωί και 
συγκέντρωση διαμαρτυρίας στα κεντρικά γραφεία της επι-
χείρησης (Χαλκοκονδύλη). Η ΓΕΝΟΠ αντιδρά στην πώληση 
των λιγνιτικών μονάδων Φλώρινας και Μεγαλόπολης που 
προβλέπει το νομοσχέδιο που κατατέθηκε χθες στη Βουλή. 

Ζητά ακύρωση του σχεδίου πώλησης, επαναφορά του 
17% των μετοχών της ΔΕΗ από το ΤΑΙΠΕΔ στο Δημόσιο, 
υπογραφή Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας και προσλήψεις 
προσωπικού.

Την επόμενη εβδομάδα - πιθανότατα προς τα τέλη της - 
έρχονται τα διπλά «ραβασάκια» του ΕΦΚΑ με τις εισφορές 
Μαρτίου 2018 και τον συμψηφισμό των εισφορών του 
2017. Σύμφωνα με το enikonomia.gr ο μεγάλος συμψηφι-
σμός με βάση τα εκκαθαρισμένα εισοδήματα του 2016 είναι 
σε πλήρη εξέλιξη και τα αποτελέσματά του για τα 1,4 εκα-
τομμύρια μη μισθωτούς βρίσκονται επί θύραις. Αυτό ση-
μαίνει πως την επόμενη εβδομάδα ελεύθεροι επαγγελματίες, 
αυτοαπασχολούμενοι, επιστήμονες και αγρότες θα λάβουν 
δυο ειδοποιητήρια :
- το ειδοποιητήριο για τις εισφορές Μαρτίου 2018, το οποίο 
θα πρέπει να είναι κανονικά πληρωτέο έως τη Δευτέρα 30 
Απριλίου. Δεδομένης της καθυστέρησης αυτό το μήνα λόγω 
και της πρεμιέρας του συμψηφισμού δεν αποκλείεται να δο-
θεί ολιγοήμερη παράταση για τις ασφαλιστικές υποχρεώσεις 
του Μαρτίου.
- το πρώτο ειδοποιητήριο για τις τελικές καταβλητέες εισφο-
ρές του 2017. Πρόκειται για το ποσό της 1ης δόσης του με-
γάλου συμψηφισμού, για όσους δήλωσαν το 2016 υψηλό-
τερα εισοδήματα από το 2015. Αυτή η 1η δόση αναμένεται 
να είναι πληρωτέα έως τα τέλη Μαίου.
Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με πρόσφατη εγκύκλιο του 
υπουργείου Εργασίας, όσοι μη μισθωτοί δήλωσαν το 2016 
επιπλέον εισόδημα από το 2015 πρέπει να πληρώσουν το 

επιπλέον ποσό που τους αναλογεί σε εισφορές σε 5 δόσεις. 
Το πλήθος των δόσεων είναι κλειστό, ξεκινά τον Μάιο και 
ολοκληρώνεται τον Σεπτέμβριο (πληρώνονται οι εισφο-
ρές Αυγούστου). Η τελευταία δόση είναι πληρωτέα μέχρι 
30/9/2018.
Αντίθετα όσοι έχουν δηλώσει το 2016 μικρότερο εισόδημα 
από το 2015 και λόγω αυτού έχουν πιστωτικό υπόλοιπο, θα 
λάβουν εφάπαξ επιστροφή χρημάτων από τον ΕΦΚΑ στον 
τραπεζικό τους λογαριασμό εντός 2μήνου από την ολοκλή-
ρωση της εκκαθάρισης, εκτός εάν υποβάλλουν αίτημα ώστε 
το ποσό να παραμείνει ως πιστωτικό υπόλοιπο στον ΕΦΚΑ. 
Κατ εξαίρεση για φέτος, αν στο μεταξύ έχουν δημιουργηθεί 
νέες οφειλές από εισφορές του 2018, οι επιστροφές τους θα 
συμψηφιστούν. Από το δεύτερο 6μηνο του 2018, ο ΕΦΚΑ 
θα επιστρέφει τυχόν επιπλέον ποσά ακόμη και αν υπάρχει 
οφειλή για οποιαδήποτε αιτία ή ρύθμιση που τρέχει. Αν έχει 
υποβληθεί εκκρεμής αίτηση για καταβολή μειωμένων 50% 
εισφορών λόγω 40ετίας, τα επιπλέον ποσά που έχουν κατα-
βληθεί επιστρέφονται.
Το ίδιο διάστημα, μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού, οι μη 
μισθωτοί θα πρέπει να πληρώνουν και τις τρέχουσες εισφο-
ρές για το 2018, οι οποίες έχουν υπολογιστεί με το εκκαθα-
ρισμένο εισόδημα του 2016 και τις καταβληθείσες εισφορές 
του 2016. Ειδικά για φέτος και λόγω του καθυστερημένου 

προσδιορισμού των καταβλητέων εισφορών 2017 μπαί-
νουν στον υπολογισμό όλες οι εισφορές που πληρώθηκαν 
το 2016. Κατ εξαίρεση δηλαδή συνυπολογίζονται ποσά 
που καταβλήθηκαν για εξόφληση οφειλών, για προαιρε-
τική ασφάλιση ή για αναγνώριση χρόνου, με αποτέλεσμα 
κατηγορίες ασφαλισμένων να έχουν λάβει «φουσκωμένα» 
ραβασάκια. Στον αντίποδα, άλλες κατηγορίες, όπως αγρότες 
και αυτοαπασχολούμενοι που «έσερναν» μέχρι πρόσφατα 
οφειλές από το 2016 βγαίνουν προσωρινά κερδισμένοι. Σε 
κάθε περίπτωση, ισχύει «περίοδος χάριτος» μέχρι την εκκα-
θάριση του φετινού φθινοπώρου (εισφορές 2018 με βάση 
το εισόδημα 2017 και τις καταβλητέες εισφορές 2017) εντός 
του οποίου οι μη μισθωτοί μπορούν με την ελάχιστη εισφο-
ρά να έχουν ασφαλιστική ενημερότητα και ικανότητα.
Προσοχή : Εάν δεν καταβληθεί εμπρόθεσμα το σύνολο της 
μηνιαίας ασφαλιστικής υποχρέωσης, επιβάλλεται τόκος 
καθυστέρησης μόνο επί του ποσού της δόσης οφειλής που 
δεν έχει καταβληθεί και όχι επί της τρέχουσας εισφοράς του 
2018. Για παράδειγμα : τα ειδοποιητήρια περιλαμβάνουν 
€250 τρέχουσα εισφορά και €120 δόση για το 2017. Αν ο 
ασφαλισμένος δεν πληρώσει τίποτα, από 1/6 επιβάλλεται 
τόκος μόνο επί των €120.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΓΙΑΝΝΗ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗ ΜΕ ΤΕΕ, ΟΟΕ, ΕΣΣΕΕ, ΓΣΒΕΕ, ΟΔΣ, ΚΕΕΕ

ΑΠΟ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΙ ΑΠΕΡΓΙΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΟΠ

ΠΟΤΕ ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ «ΡΑΒΑΣΑΚΙΑ» ΤΟΥ ΕΦΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥ 2017
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Το ΔΣ του ΤΑΙΠΕΔ αποδέχθηκε σήμερα ομόφωνα τη βελτιω-
μένη οικονομική προσφορά της κοινοπραξίας των εταιρειών 
«Snam S.p.A.», «Enagas Internacional S.L.U.» και «Fluxys 
S.A.» ύψους 535 εκατ. ευρώ για την απόκτηση του 66% του 
ΔΕΣΦΑ, ήτοι 31% για το ΤΑΙΠΕΔ και 35% για τα ΕΛΠΕ. Το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΔΣ 
των ΕΛΠΕ επίσης αποδέχθηκε την ανωτέρω προσφορά, ενώ 
στο αμέσως προσεχές διάστημα η εν λόγω απόφαση θα τεθεί 
προς έγκριση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 

εταιρείας. Τα ΕΛΠΕ ως μέτοχος του 35% θα εισπράξουν από 
την πώληση 283,7 εκατ. ευρώ. Επιπλέον, όπως ανακοινώθη-
κε το ΔΣ των ΕΛΠΕ συγκάλεσε έκτακτη γενική συνέλευση των 
μετόχων στις 14 Μαΐου 2018 για την έγκριση της ανωτέρω 
συναλλαγής, που απαιτείται κατά τον νόμο.
Σημειώνεται ότι, η ολοκλήρωση της συναλλαγής υπόκειται σε 
διαδικασία έγκρισης από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές.
Ο φάκελος του διαγωνισμού θα υποβληθεί στη συνέχεια στο 
Ελεγκτικό Συνέδριο για προσυμβατικό έλεγχο, τα δε συμβατι-

κά κείμενα της συναλλαγής θα υπογραφούν μετά την έγκριση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής 
θα τελεί υπό την αίρεση των εγκρίσεων από τις αρμόδιες 
αρχές.
Για λογαριασμό του ΤΑΙΠΕΔ ως χρηματοοικονομικοί σύμβου-
λοι ενήργησαν η Alantra Greece Corporate Advisors S.A. και 
η Alpha Bank A.E. και ως νομικοί σύμβουλοι η Δικηγορική 
Εταιρεία Κουταλίδη και οι νομικές εταιρίες Clifford Chance LLP 
και Holman Fenwick Willan LLP.

Την υπογραφή δανειακής σύμβασης ποσού 65 εκατ. ευρώ 
με την Commerzbank Aktiengesellschaft, διάρκειας έως 10 
έτη, ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ.
Σκοπός του δανείου είναι η χρηματοδότηση της αγοράς και 
εγκατάστασης του νέου τετραπλού θερμού ελάστρου αλου-
μινίου (four-stand tandem aluminium hot finishing mill), 
στην παραγωγική μονάδα στα Οινόφυτα Βοιωτίας, από την 
SMS Group GmbH. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το δάνειο έχει 
κάλυψη ECA από την EULER HERMES Aktiengesellschaft για 
λογαριασμό του γερμανικού δημοσίου.
Η εγκατάσταση του τετραπλού θερμού ελάστρου αλουμινί-

ου είναι μέρος του ευρύτερου επενδυτικού προγράμματος 
των 150 εκατ. ευρώ για τεχνολογικό εξοπλισμό και υποδο-
μές, που έχει ανακοινωθεί από την εταιρεία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η επένδυση αυτή θα εξα-
σφαλίσει τη θέση της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ως ενός από τους 
κορυφαίους παραγωγούς φύλλων αλουμινίου μεγάλου 
πλάτους στην Ευρώπη.
Παράλληλα, επιτρέπει στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ να ενισχύσει 
την παρούσα θέση της στις αγορές προϊόντων αλουμινίου 
για συσκευασίες, μεταφορικά μέσα, βιομηχανικές και αρ-
χιτεκτονικές εφαρμογές, ενώ θέτει τις βάσεις για επέκταση 

στους κλάδους της αυτοκινητοβιομηχανίας και της αερο-
ναυπηγικής.
Η επένδυση αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, υποστηρί-
ζει τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων του 
εργοστασίου, αλλά επίσης εισάγει και την τελευταίας αιχ-
μής τεχνολογία στην παραγωγική διαδικασία, αυξάνει την 
ενεργειακή αποδοτικότητα και βελτιώνει το περιβαλλοντικό 
αποτύπωμα.
Η νέα γραμμή θερμού ελάστρου θα αρχίσει την παραγωγή 
το πρώτο τρίμηνο του 2020.

«Η Ελλάδα σταθερά πρώτη στην αξιοποίηση του σχεδίου 
Γιούνκερ, σύμφωνα με τα νέα στοιχεία της Ε.Ε.» τονίζει, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ με ανάρτησή του στο Twitter, ο 
αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης 

Χαρίτσης, σχολιάζοντας την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής, στην οποία επισημαίνεται η πρωτιά της Ελλάδας 
στην απορροφητικότητα πόρων του Σχεδίου Γιούνκερ, βά-
σει των νέων στοιχείων του Απριλίου 2018.

«Η στενή συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και 
την ΕΤΕπ ενισχύει την αναπτυξιακή δυναμική της ελληνικής 
οικονομίας» τονίζει ο κ. Χαρίτσης.

«Χάρη στη στρατηγική θέση στη Μεσόγειο, η Ελλάδα θα μπο-
ρούσε να αναδειχθεί σε σημαντικό σταυροδρόμι για τη διαφο-
ροποίηση του εφοδιασμού και το άνοιγμα νέων δρόμων για 
το φυσικό αέριο στην Ευρώπη». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
αυτό μεταξύ άλλων επισημαίνει σε ανακοίνωση η Κοινοπρα-
ξία των εταιρειών Snam, Enagas και Fluxys επιβεβαιώνοντας 
ότι ανακηρύχτηκε προτιμητέος επενδυτής στον διαγωνισμό 
για την πώληση του 66% των μετοχών του ΔΕΣΦΑ.
Στην ανακοίνωση σημειώνονται ακόμη τα εξής:
«Ο ΔΕΣΦΑ διαχειρίζεται, κάτω από ρυθμιζόμενο καθεστώς, 
ένα δίκτυο υψηλής πίεσης περίπου 1.500 χλμ., καθώς και ένα 
σταθμό αεριοποίησης, την Ρεβυθούσσα. Οι εταιρείες Snam, 
Enagas και Fluxys, μέτοχοι στον αγωγό ΤΑP, θα έχουν τη δυ-
νατότητα να ενισχύσουν, μέσα στα επόμενα χρόνια, την ανά-
πτυξη των υποδομών αερίου στην Ελλάδα, εκπληρώνοντας 
πλήρως την προοπτική της χώρας να γίνει κόμβος για το φυ-
σικό αέριο, το οποίο θα μοχλεύσει την ανάπτυξη της εγχώριας 
αγοράς καθώς και άλλες διαμετακομιστικές πρωτοβουλίες.

Επιπλέον, η κοινοπραξία θα έχει την ευκαιρία να μεταφέρει 
τεχνικές και επιχειρησιακές δυνατότητες στον ΔΕΣΦΑ και να 
αναπτύξει νέες χρήσεις και πηγές φυσικού αερίου (όπως το 
μεθάνιο για τις μεταφορές και το βιομεθάνιο), ώστε να συνει-
σφέρει αποφασιστικά στη μείωση των αερίων εκπομπών του 
θερμοκηπίου της χώρας.
Έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με ελληνικές και διεθνείς τράπεζες 
για την εξασφάλιση ενός χρηματοδοτικού πακέτου για την 
εξαγορά.
Το 2017 ο ΔΕΣΦΑ παρουσίασε σημαντική ανάπτυξη συγκριτι-
κά με το προηγούμενο έτος, καταγράφοντας ένα EBITDA κο-
ντά στα 177 εκατ. ευρώ, έχοντας οφέλη από μη επαναλαμβα-
νόμενες ταρίφες και θετική καθαρή οικονομική θέση περίπου 
5 εκατ. ευρώ (συμπεριλαμβανομένων ταμειακών διαθεσίμων 
κοντά στα 228 εκατ. ευρώ).
Η υπογραφή των συμβάσεων για την εξαγορά εξαρτάται από 
την ολοκλήρωση των επόμενων βημάτων που προβλέπει ο 
διαγωνισμός, αλλά και από την εγχώρια νομοθεσία αναφο-

ρικά με τις ιδιωτικοποιήσεις, ενώ το κλείσιμο της συναλλαγής 
αναμένεται στο δεύτερο μισό του έτους, μετά τις απαιτούμενες 
άδειες, συμπεριλαμβανομένης και της antitrust άδειας.
O CEO της Snam, Marco Alverà (Μάρκο Αλβερά), δήλωσε: 
«Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει τον κεντρικό ρόλο της Ιτα-
λίας στον τομέα των ενεργειακών υποδομών στην Ευρώπη 
και στη Μεσόγειο. Είμαστε περήφανοι που βλέπουμε την αξία 
των Ιταλικών τεχνολογιών και δυνατοτήτων να αναγνωρίζο-
νται σε αυτή τη συμφωνία. Με τους εταίρους μας Enagas και 
Fluxys δημιουργήσαμε μια ισχυρή ευρωπαϊκή κοινοπραξία, η 
οποία ως βασικό στόχο έχει την περαιτέρω ανάπτυξη του ΔΕ-
ΣΦΑ, της ελληνικής αγοράς, της Ενεργειακής Ένωσης και του 
συνολικού ενεργειακού συστήματος της Μεσογείου, τα οποία 
θα ωφελήσουν τους καταναλωτές, θα κάνουν τις επιχειρήσεις 
πιο ανταγωνιστικές, τις προμήθειες πιο ασφαλείς και θα συμ-
βάλλουν στον περιορισμό της χρήσης άνθρακα».

ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΠΡΑξΙΑ «SNAM S.P.A.», «ENAGAS INTERNACIONAL S.L.U.» ΚΑΙ «FLUXYS S.A.» ΑΝΑΚΗΡΥξΕ 
ΤΟ ΤΑΙΠΕΔ ΩΣ ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΟ ΕΠΕΝΔΥΤΗ ΓΙΑ ΤΟ 66% ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ

ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΔΑΝΕΙΑΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 65 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΜΕ ΤΗΝ COMMERZBANK AKTIENGE-
SELLSCHAFT ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ

ΑΛΕξΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑΘΕΡΑ ΠΡΩΤΗ ΣΤΗΝ ΑξΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΟΥΝΚΕΡ»

«Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ ΓΙΑ ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ» ΑΝΑΦΕΡΕΙ Η ΚΟΙΝΟΠΡΑξΙΑ ΠΟΥ 
ΑΝΑΔΕΙΧΘΗΚΕ ΠΡΟΤΙΜΗΤΕΟΣ ΕΠΕΝΔΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΟ 66% ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ 

Γ. ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ: ΑΝΟΙΧΤΟ ΤΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΑΥξΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΩΤΑΤΟΥ ΜΙΣΘΟΥ ΑΠΟ ΦΕΤΟΣ

Ο υπουργός ΠΕΝ Γ. Σαθάκης σε δήλωση του για τον ΔΕΣΦΑ, 
σύμφωνα με το γραφείο Τύπου του υπουργείου σημείωσε 
τα ακόλουθα: «Σήμερα ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πώληση 
του 66% του ΔΕΣΦΑ. Η κυβέρνηση Σαμαρά – Βενιζέλου είχε 
ολοκληρώσει την ιδιωτικοποίηση με πλειοδότη την αζέρικη 
εταιρεία Socar και τίμημα 400 εκατ. ευρώ. Όταν ακυρώθηκε η 
συγκεκριμένη συμφωνία, και λόγω των προβλημάτων συμ-
βατότητας με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η σημερινή κυβέρνηση 
κατηγορήθηκε ως αντι-επενδυτική, ιδεοληπτική και ανίκανη. 
Σήμερα, 18 μήνες μετά:
1.     Το τίμημα έφτασε τα 535 εκατ. ευρώ.
2.     Συμμετείχαν δύο αξιόπιστα ευρωπαϊκά κονσόρτιουμ εται-
ρειών και προκρίθηκε τελικά μια κοινοπραξία με σημαντικές 
στρατηγικές επενδύσεις στην ευρύτερη περιοχή.
3.     Η Σύμβαση Μετόχων διασφαλίζει ισχυρά δικαιώματα στο 
Δημόσιο, που παραμένει κάτοχος του 34%, όπως τον ορισμό 
της θέσης του Προέδρου της εταιρείας.
Επιτύχαμε μια στρατηγικού χαρακτήρα συμφωνία, που 
εντάσσει τον ΔΕΣΦΑ στην ομάδα των ισχυρών της Ευρώπης, 
προασπίζοντας παράλληλα τα συμφέροντα και ενισχύοντας 
τα δικαιώματα του Δημοσίου. Τελικά, γίνεται διαφορετικά». 
Παράλληλα σε ενημερωτικό σημείωμα που εξέδωσε το ΥΠΕΝ 
σημειώνονται τα παρακάτω: «Η νέα Σύμβαση Μετόχων για 
τον ΔΕΣΦΑ περιλαμβάνει σημαντικές βελτιώσεις σε σχέση με 
εκείνη που ίσχυε στον προηγούμενο διαγωνισμό. Συγκεκρι-
μένα:
ΘΕΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
• Προστίθενται δύο ακόμα μέλη στο ΔΣ, τα οποία θα ορίζονται 
από κοινού από τον Επενδυτή και το Δημόσιο. Ως αποτέλεσμα 
το σύνολο των μελών αυξάνεται από 9 σε 11, με τον Επενδυτή 
να ορίζει 6 από τα 11, ενώ προηγουμένως όριζε 6 από τα 9 
(αναλογία αντίστοιχη του μετοχικού μεριδίου 66% που ελέγ-
χει).
• Προστίθεται, επίσης, ένα ανεξάρτητο μέλος στην Επιτροπή 
Ελέγχου, με αποτέλεσμα τα μέλη της να αυξάνονται σε 4 από 

3 (δύο μέλη ορίζονται από τον Επενδυτή, ένα μέλος ορίζεται 
από το Δημόσιο). Ενισχύεται, έτσι, η αποτελεσματικότητα 
λειτουργίας της, καθώς πλέον δεν έχουν απαραίτητα πλειο-
ψηφία τα μέλη που ορίζει ο Επενδυτής. Το ίδιο ισχύει και για 
την Επιτροπή Διορισμών και Αποδοχών (4μελης), που δεν 
προβλεπόταν καν στην προηγούμενη Συμφωνία Μετόχων.
• Όσο το Δημόσιο κατέχει άνω του 20% των μετοχών του 
ΔΕΣΦΑ, θα έχει τη δυνατότητα να ορίζει τον Πρόεδρο του ΔΣ. 
Βάσει της προηγούμενης Σύμβασης μπορούσε απλά να ορίζει 
ένα εκτελεστικό μέλος, χωρίς προκαθορισμένες αρμοδιότη-
τες. Επιπλέον, ακόμα και όταν το μερίδιο υποχωρήσει κάτω 
από το 20%, όσο παραμένει άνω του 10%, το Δημόσιο θα 
ορίζει τον Αντιπρόεδρο.
• Παρέχεται η δυνατότητα να απαρτίζεται το ΔΣ μόνο από μη 
εκτελεστικά μέλη, ενισχύοντας τον εποπτικό του ρόλο σύμ-
φωνα με τις σύγχρονες μορφές εταιρικής διακυβέρνησης.
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΣΙΚΥΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΥ
• Με την προηγούμενη Σύμβαση Μετόχων η αυξημένη 
πλειοψηφία στη Γενική Συνέλευση, που απαιτείται για ση-
μαντικά θέματα (μεταβολή μετοχικού κεφαλαίου, αλλαγή 
σκοπού εταιρείας, λύση της εταιρείας κλπ), περιοριζόταν στις 
ελάχιστες προβλέψεις του Νόμου (απαρτία και θετική ψήφος 
66%). Με τη νέα Σύμβαση τα ποσοστά αυτά αυξάνονται στο 
75%, δηλαδή αρκεί το 25% για να μπλοκαριστούν οι εν λόγω 
σημαντικές αποφάσεις. Κατά συνέπεια ακόμα και αν μειωθεί 
περαιτέρω το ποσοστό του Δημοσίου (από 34% μετά την πώ-
ληση) δεν θα χαθεί η δυνατότητα αυτή.
• Με τη νέα Σύμβαση το Ελληνικό Δημόσιο αποκτά δικαιώ-
ματα αρνησικυρίας για θέματα που αφορούν στη συμμετοχή 
του ΔΕΣΦΑ σε έργα εκτός Ελλάδας και σε διακρατικά ή διεθνή 
έργα, μέρη των οποίων περιλαμβάνουν την Ελλάδα. Τα δι-
καιώματα ασκούνται τόσο σε επίπεδο ΔΣ όσο και σε επίπεδο 
Γενικής Συνέλευσης.
• Με τον τρόπο αυτό:

    εξασφαλίζεται η μη έκθεση του ΔΕΣΦΑ σε επισφαλείς επεν-
δύσεις
διαφυλάσσεται το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου και 
υπάρχει πρόνοια για αντιμετώπιση ζητημάτων γεωπολι-
τικού χαρακτήρα.
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΈΣ ΠΡΟΒΛΈΨΕΙΣ
• Ο Επενδυτής δεν θα έχει δικαίωμα να αναλάβει 
επιχειρηματικές δραστηριότητες στην Ελλάδα ανταγωνιστικές 
του ΔΕΣΦΑ. Η περίοδος κάλυψης της ρήτρας περιορίζεται σε 
2 από 3 έτη (που προέβλεπε η προηγούμενη Σύμβαση), πλην 
όμως ισχύει για οποιαδήποτε εταιρεία συνδέεται με εταιρεία 
που συνδέεται με τον Επενδυτή και όχι μόνο με τις άμεσα συν-
δεδεμένες με τον Επενδυτή.
• Με τη νέα Σύμβαση Μετόχων διασφαλίζεται 
η υλοποίηση του προγράμματος επενδύσεων του ΔΕΣΦΑ, 
ύψος 330 εκατ. ευρώ, με την παρουσία διαχειριστή που πλη-
ροί τις αυστηρές προδιαγραφές του νέου διαγωνισμού (να 
είναι Ευρωπαίος και πλήρως διαχωρισμένος από δραστηρι-
ότητες προμήθειας και παραγωγής). Κατά την πρώτη διετία 
ο Επενδυτής δεν έχει το δικαίωμα να μεταβιβάσει τις μετοχές 
μονομερώς (απαιτείται συναίνεση του Δημοσίου), ενώ στη 
συνέχεια, εφόσον αποφασίσει να πουλήσει θα πρέπει είτε να 
έχει ήδη ολοκληρώσει το πρόγραμμα επενδύσεων, είτε να 
διατηρήσει τουλάχιστον τον από κοινού έλεγχο του ΔΕΣΦΑ, 
είτε ο νέος αγοραστής να πληροί τα ίδια αυστηρά κριτήρια.
• Επίσης με τη νέα Σύμβαση εξασφαλίζεται ότι οι περιορισμοί 
μεταπώλησης δεν αφορούν μόνο στο 66% του ΔΕΣΦΑ αλλά 
και στην πώληση μετοχών του εταιρικού οχήματος του Επεν-
δυτή, προκειμένου να μην είναι δυνατή η παράκαμψη των 
περιορισμών μεταπώλησης.
• Με τον τρόπο αυτό διαφυλάσσεται η ασφάλεια ενεργειακού 
εφοδιασμού της χώρας και της ΕΕ, η ύπαρξη τεχνογνωσίας 
μεταξύ των μετόχων του ΔΕΣΦΑ σύμφωνα με τις απαιτήσεις 
του διαγωνισμού καθώς και η υπεραξία του ΔΕΣΦΑ σε σχέση 
με τους όρους συμμετοχής στο διαγωνισμό».

«Δεν υπάρχει θέμα παράτασης του προγράμματος. Λήγει τον 
Αύγουστο, συζητάμε να λήξει νωρίτερα, τον Ιούνιο. Υπάρ-
χουν δυνάμεις εντός της χώρας που επένδυσαν στην κατα-
στροφή της κυβέρνησης. Διαψεύστηκαν, θα διαψευστούν 
ξανά»: αυτό τόνισε σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  ο υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, 
Γιάννης Δραγασάκης, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο 
ραδιόφωνο 24/7. Ξεκαθάρισε ότι δεν θα υπάρξει προληπτι-
κή γραμμή πίστωσης, γιατί αυτό θα σήμαινε νέους όρους, 
λέγοντας χαρακτηριστικά, ότι αυτό το θέμα «τέθηκε, απορ-
ρίφθηκε, τελείωσε». Επίσης, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο 

αύξησης του κατώτατου μισθού -ακόμα και από φέτος- και 
υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση επιδιώκει την επαναφορά των 
συλλογικών συμβάσεων. Εξάλλου, ο κ. Δραγασάκης χαρα-
κτήρισε αυτονόητη την αύξηση των μισθών. «Οι μισθοί δεν 
πρέπει μόνο να μειώνονται αλλά και να αυξάνονται» είπε και 
πρόσθεσε ότι η πτώση έχει τελειώσει και «πρέπει να πάμε σε 
αύξηση», αφήνοντας ανοικτό το ενδεχόμενο να γίνει αύξηση 
από φέτος. 
Οσον αφορά τις συντάξεις, είπε ότι «εφόσον βγούμε από το 
πρόγραμμα και ξεκαθαρίσει το τοπίο, θα ξεκαθαριστεί το τι θα 
γίνει και με τις συντάξεις». Μιλώντας για το αναπτυξιακό σχέ-

διο της χώρας, σημείωσε ότι θα παρουσιαστεί από τον κ. Τσα-
καλώτο στο Eurogroup της 27ης Απριλίου και πρόσθεσε ότι 
είναι προϊόν συστηματικής προεργασίας της κυβέρνησης και 
ευρείας διαβούλευσης. Για το θέμα των «κόκκινων» δανείων, 
ο κ. Δραγασάκης είπε ότι το πρόβλημα πρέπει να επιλυθεί, ενώ 
αναφερόμενος στον εξωδικαστικό μηχανισμό, είπε ότι για να 
επιτύχει τα επιθυμητά αποτελέσματα, πρέπει να συμπράξουν 
όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ιδίως οι τράπεζες. Τόνισε εξάλλου, 
ότι το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης είναι ανοιχτό για 
όποιον ενδιαφέρεται για ενημέρωση και σημείωσε ότι η ανά-
πτυξη δεν γίνεται στα γραφεία, αλλά έξω.
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Το θέμα των δασικών χαρτών αλλά και το συνακόλουθο 
ζήτημα των οικιστικών πυκνώσεων αναδείχθηκε κατά τη  
συνέντευξη τύπου για τα Δάση στη Βουλή. Ο Σωκράτης 
Φάμελλος ανέδειξε αφενός την πρόοδο των εργασιών κα-
τάρτισης και ανάρτησης δασικών χαρτών από την παρού-
σα κυβέρνηση, αλλά και τις καθυστερήσεις των δήμων 
στην οριοθέτηση των οικιστικών περιγραμμάτων, βήμα 
απαραίτητο για την προώθηση των δασικών χαρτών 
αλλά και σημαντικό ζήτημα για τη συνταγματικότητα των 
ρυθμίσεων που ετοιμάζονται. Σύμφωνα με ρεπορτάζ του 
δημοσιογράφου Θοδωρή Καραουλάνη στο greenagenda  
ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
μάλιστα ήταν πολύ αυστηρός στην κριτική προς τους ΟΤΑ.
Μίλησε συγκεκριμένα για «απαράδεκτη καθυστέρηση 
των Δήμων», αναφέροντας χαρακτηριστικά ότι αυτή 
καθυστέρηση παρατηρείται μετά από τρεις δικές του επι-
στολές φέτος, πέραν των όσων είχε αποστείλει πέρυσι. 

Μάλιστα, ανέφερε παραδείγματα (χωρίς ονόματα δήμων) 
σύμφωνα με τα οποία λίγες εβδομάδες πριν τη λήξη της 
προθεσμίας υπάρχουν ακόμη και σήμερα τηλέφωνα από 
ΟΤΑ στο Υπουργικό γραφείο που ζητούν εκ νέου παράτα-
ση γιατί μόλις τώρα προχωρούν σε αναθέσεις έργων για 
την αποτύπωση των οικιστικών πυκνώσεων στην έκτασή 
τους, παρά την ετήσια και επιπλέον εξάμηνη παράταση 
που έχει ήδη δοθεί.
Και ο Υπουργός δεν έμεινε στα παραδείγματα και τους 
χαρακτηρισμούς περί καθυστέρησης. Έκανε λόγο, δύο 
φορές μάλιστα, για «αμέλεια», δίνοντας τόνο «αυστηρής 
προειδοποίησης» προς όσους δήμους καθυστερούν. Συ-
νέπλεξε μάλιστα το ζήτημα με υπεράσπιση δικαιωμάτων 
των πολιτών τα οποία οι δήμοι δεν υπερασπίζονται. Τη 
μία φορά μίλησε για «αμέλεια, όταν καθυστερούν μετά 
από τόσες παρατάσεις» και τη δεύτερη φορά μίλησε για 
«είναι τραγική αμέλεια και μάλιστα αφορά σχεδόν τους 

μισούς δήμους». Αυτή η έντονη και πολλαπλή αναφορά 
για «αμέλεια» σε συνδυασμό μάλιστα με το θέμα «προά-
σπισης δικαιωμάτων των πολιτών» μεταφράζεται πιθα-
νότατα σε νομικά προβλήματα για όσους καθυστερήσουν 
υπερβολικά, αποτελώντας έτσι ευθεία και σκληρή προει-
δοποίηση…
Μάλιστα ο ΑνΥΠΕΝ συμπλήρωσε με νόημα για το θέμα 
των οικιστικών πυκνώσεων ότι η οριοθέτησή τους και η 
λύση του ζητήματος αποτελεί και συνταγματικό ζήτημα, 
συσχετίζοντας τις απαντήσεις των Δήμων με την κρίση 
του Συμβουλίου της Επικρατείας για τις οικιστικές πυκνώ-
σεις. Ο Σωκράτης Φάμελλος δήλωσε χαρακτηριστικά: «Το 
ζήτημα των οικιστικών πυκνώσεων είναι πολύ σημαντικό 
και δεν μπορούμε να περιμένουμε άλλο τους Δήμους που 
καθυστερούν για να ετοιμάσουμε και να καταθέσουμε το 
σχετικό νομοσχέδιο».

Η συνολική αγορά των τεχνικών εταιρειών 5ης, 6ης και 7ης 
τάξης αυξήθηκε κατά 9,5% το 2016 σε σχέση με το 2015, ενώ 
για το 2017 εκτιμάται περαιτέρω αύξηση της τάξης του 6%, 
λαμβάνοντας υπ’ όψιν τα έσοδα των εταιρειών τόσο από την 
κατασκευή ιδίων έργων όσο και από τις κατασκευαστικές κοι-
νοπραξίες. Σύμφωνα με την «Ναυτεμπορική» για την επόμενη 
διετία (2018- 2019) οι προοπτικές είναι θετικές, λόγω της ανα-
μονής νέων μεγάλων έργων που προβλέπεται να δημοπρα-
τηθούν εντός του 2018, αλλά και της γενικότερης βελτίωσης 
του επενδυτικού τοπίου (νέος αναπτυξιακός νόμος, ΕΣΠΑ, 
ΣΔΙΤ κ.λπ.). Όλα αυτά βέβαια με την προϋπόθεση ενός σταθε-
ρού οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος.
Αύξηση έπειτα από 9 έτη καθίζησης
Τα παραπάνω επισημαίνονται στην τελευταία έκδοση της 
Κλαδικής Μελέτης που εκπονήθηκε από τη Διεύθυνση Οι-
κονομικών Μελετών της ICAP Group. Όπως επίσης - σημει-
ώνεταιενώ το 2006 ο κλάδος συνέβαλε κατά 8,3% στο ΑΕΠ, 
το 2016 η συμμετοχή του έφτασε στο 2,2%. Η ακαθάριστη 
προστιθέμενη αξία του κλάδου σημείωσε σωρευτική μείωση 
81,9% την περίοδο 2007-2015, ενώ το 2016 σημειώνει για 
πρώτη φορά αύξηση έπειτα από 9 χρόνια (16,7%). Η συμμε-
τοχή του κλάδου στη συνολική απασχόληση της χώρας ανερ-
χόταν σε 8,1% το 2008, έκτοτε σημειώνεται συνεχής μείωση 

του ποσοστού συμμετοχής με το 2016 να φτάνει το 4,9%. 
Σωρευτικά κατά την περίοδο 2008 - 2015 υπήρξε απώλεια 
189,7 χιλ. θέσεων εργασίας.
Ο κλάδος των κατασκευών κατέγραψε σημαντικές απώλειες 
την περίοδο 2008-2013. Εντούτοις από το 2014 φαίνεται να 
εισέρχεται σε τροχιά ανάκαμψης, λόγω κυρίως της «επανεκ-
κίνησης» μεγάλων δημόσιων έργων, αλλά και της ενίσχυσης 
της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων. Η ανάκαμψη της αγοράς 
αναστέλλεται το 2015, αλλά τη διετία 2016-2017 θα ακολου-
θήσει και πάλι ανοδικούς ρυθμούς κυρίως λόγω της αύξησης 
του κύκλου εργασιών των μεγάλων κατασκευαστικών εται-
ρειών-ομίλων από σημαντικά έργα υποδομών στην Ελλάδα 
αλλά και στο εξωτερικό.
Λίγοι και μεγάλοι εταιρικοί όμιλοι
Στον κλάδο δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός τεχνικών επι-
χειρήσεων, ωστόσο στις τρεις ανώτερες τάξεις (5ης, 6ης και 
7ης) περιλαμβάνονται (συγκριτικά) λίγες εταιρείες.
Τα κριτήρια και οι δείκτες βιωσιμότητας που ορίζει η ισχύ-
ουσα εθνική νομοθεσία για την κατάταξη των εργοληπτικών 
επιχειρήσεων οδήγησαν στη δημιουργία σχετικά λίγων και 
μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων-ομίλων.
Η Ελένη Δεμερτζή, senior manager Οικονομικών Μελετών 
της ICAP Group, επισημαίνει τα εξής σχετικά με τις εξελίξεις του 

κλάδου: Η αγορά των τεχνικών εταιρειών ακολούθησε έντο-
νη πτωτική πορεία την περίοδο 2009-2012, παρουσιάζοντας 
μέση ετήσια μείωση στα έσοδα από την κατασκευή ιδίων έρ-
γων κατά 18,2%. Η περίοδος 2013- 2014 ήταν θετική για τον 
κλάδο των κατασκευών (κυρίως το 2014), καθώς το μέγεθος 
της αγοράς κατέγραψε αξιόλογη αύξηση λόγω της «επανεκ-
κίνησης» των εργασιών κατασκευής μεγάλων έργων στην 
Ελλάδα. Ωστόσο, λόγω της αβεβαιότητας που επικράτησε σε 
πολιτικό και μακροοικονομικό επίπεδο το 2015 η ανοδική πο-
ρεία αναστέλλεται και σημειώνεται μείωση της αγοράς κατά 
5,3%. Το 2016 η αγορά σημειώνει εκ νέου άνοδο, καθώς εκτι-
μάται αύξηση κατά 9% σε σχέση με το 2015 (αφορά τα έσοδα 
από ίδια έργα). Η ανοδική πορεία αναμένεται ότι συνεχίστηκε 
και το 2017.
Οι τεχνικές εταιρείες 7ης τάξης αντιπροσωπεύουν το μεγαλύ-
τερο μέρος της αγοράς (72,6% το 2016).
Οι μεγάλοι κατασκευαστικοί όμιλοι παρουσιάζουν σημαντική 
δραστηριότητα και στο εξωτερικό, γεγονός που επιδρά θετικά 
στον συνολικό κύκλο εργασιών τους (29% το 2016). Ωστόσο 
τα τελευταία χρόνια παρατηρείται αύξηση του μεριδίου των 
εσόδων που προέρχονται από έργα στην Ελλάδα (2016: 71% 
2013: 65%).

ΟΙΚΙΣΤΙΚΕΣ ΠΥΚΝΩΣΕΙΣ: ΑΥΣΤΗΡΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΦΑΜΕΛΛΟΥ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ

ΟΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΘΕΜΕΛΙΩΣΑΝ ΕΚ ΝΕΟΥ ΡΥΘΜΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥξΗΣ
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Η προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιριών και η αύξηση 
της επιβατικής κίνησης και του ποιοτικού τουρισμού απο-
τελούν ένα από τους βασικούς στόχους της «Fraport» για το 
αεροδρόμιο «Δασκαλογιάννης» των Χανίων, όπως, μεταξύ 
άλλων, επισημαίνει σε συνέντευξή του στην τοπική εφημε-
ρίδα «Χανιώτικα Νέα» ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας 
Alexander Zinell. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ «στόχος μας είναι 
ξεκάθαρα η προσέλκυση νέων αεροπορικών εταιρειών και 
η αύξηση της επιβατικής κίνησης. Τα μηνύματα αναφορικά 
με την περαιτέρω ανάπτυξη του αεροδρομίου των Χανίων 
είναι ενθαρρυντικά», επισημαίνει χαρακτηριστικά. Ο ίδιος, 
αναφερόμενος στην γενικότερη πολιτική της εταιρείας, για τα 
ελληνικά αεροδρόμια τονίζει: «Από τη μεριά μας έχουμε πά-
ρει τη στρατηγική απόφαση να επενδύσουμε στο μέλλον του 
ελληνικού τουρισμού, δεν τον αντιμετωπίζουμε ευκαιριακά».
Το υψηλόβαθμο στέλεχος της «Fraport» στέλνει και το μήνυ-
μα της εμπιστοσύνης προς τη χώρα μας αναφέροντας χαρα-
κτηριστικά: «Η Ελλάδα αποτελεί έναν τόπο με τεράστια δυνα-
μική, μια δυναμική που χρειάζεται επενδύσεις για να μπορέσει 
να απελευθερωθεί. Πιστεύω ότι ανέκαθεν υπήρχε διεθνές 
επενδυτικό ενδιαφέρον για την Ελλάδα, ωστόσο, μια σειρά 

εμποδίων, όπως η γραφειοκρατία, δεν επέτρεψαν σε αρκετές 
επενδύσεις να πάρουν σάρκα και οστά. Το πιο σημαντικό σε 
αυτή την προσπάθεια είναι να κερδίσεις την εμπιστοσύνη του 
επενδυτή, να τον κάνεις να νιώσει ασφάλεια. Σε αυτή την κα-
τεύθυνση η χώρα έχει καταβάλει και συνεχίζει να καταβάλλει 
μια μεγάλη προσπάθεια, με πολύ θετικά αποτελέσματα».
Παράλληλα χαρακτηρίζει αρμονική και παραγωγική την συ-
νεργασία της εταιρείας με την ελληνική κυβέρνηση. «Υπάρχει 
αμοιβαίος σεβασμός και κατανόηση, κάτι που νομίζω αποτε-
λεί προϋπόθεση σε ένα τόσο μεγάλο και σύνθετο έργο, όπως 
είναι η διαχείριση των 14 αεροδρομίων», επισημαίνει.
Στην ίδια συνέντευξη ο κ. Zinell σκιαγραφεί και τους στόχους 
που έχουν τεθεί για την αξιοποίηση των 14 περιφερειακών 
αεροδρομίων της χώρας λέγοντας μεταξύ άλλων: «Επιδιώ-
κουμε σταθερά να βάζουμε τον πήχη ψηλότερα, αυτή είναι 
η φιλοσοφία μας. Βρισκόμαστε μόλις στην αρχή. Έχουμε 
μπροστά μας πολλά που πρέπει να γίνουν προκειμένου να 
φτάσουμε στον τελικό “προορισμό”, δηλαδή στη δημιουργία 
σύγχρονων αεροδρομίων που θα ανταποκρίνονται στις ανά-
γκες και στις προσδοκίες των επιβατών και των επισκεπτών. 
Για εμάς δεν έχουν σημασία μόνο τα οικονομικά αποτελέ-

σματα. Γνωρίζουμε τη σημασία και αναγνωρίζουμε το ρόλο 
που έχουν τα αεροδρόμια στην οικονομική ανάπτυξη και την 
κοινωνική ευημερία κάθε τόπου. Γι’ αυτόν το λόγο θέλουμε 
να έχουμε μαζί μας τις τοπικές κοινωνίες σε αυτή την προσπά-
θεια. Δημιουργώντας μια μεγάλη συμμαχία με τις τοπικές κοι-
νωνίες και με τους επαγγελματίες του τουρισμού, φέρνουμε 
τον κοινό στόχο πιο κοντά».
Στη συνέντευξη του ο κ. Zinell αναφέρεται ακόμα στο ύψος 
των επενδύσεων της εταιρείας για τα ελληνικά αεροδρόμια 
και τονίζει ότι η εταιρεία του πιστεύει στις δυνατότητες της 
χώρας και στις προοπτικές που ανοίγονται σε αυτήν.
Αναφερόμενος ειδικότερα στο αεροδρόμιο Χανίων και στο 
πλάνο ανάπτυξής του, μιλάει για έργα ουσίας και όχι εντυπω-
σιασμού που θα βελτιώσουν την εικόνα και τη λειτουργία του 
αερολιμένα.
Παράλληλα στέλνει και μήνυμα προς την τοπική κοινωνία 
μιλώντας για ένα κοινό στόχο. «Θέλουμε όλοι να φέρουμε τα 
Χανιά, τη Δυτική Κρήτη στη θέση που της αξίζει. Θα το κάνου-
με πράξη γιατί στα χέρια μας έχουμε ένα πολύ ισχυρό “όπλο”. 
Την ιστορία, την ομορφιά αυτού του τόπου και τη φημισμένη 
φιλοξενία των κατοίκων του», καταλήγει.

Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΟΕΕ) στο πλαίσιο της 
παροχής υπηρεσιών προς τα μέλη του, οικονομολόγους και 
λογιστές - φοροτεχνικούς, ανακόινωσε ότι, από τη Δευτέρα 23 
Απριλίου 2018, εξειδικευμένοι δικηγόροι θα παρέχουν απαντή-
σεις σε ερωτήματα που αφορούν θέματα σχετικά με τον εξω-
δικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών (Ν. 4469/2017) και 
τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά - νόμο Κατσέλη (Ν. 3869/2010, 
όπως ισχύει). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η επικοινωνία και η 
υποβολή ερωτημάτων θα γίνεται ηλεκτρονικά στις ακόλουθες 

διευθύνσεις:
exodikastikos@oe-e.gr, nomoskatseli@oe-e.gr
Οι απαντήσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στα πρόσωπα, 
που υπέβαλαν τα σχετικά ερωτήματα και θα αναρτώνται στην 
ιστοσελίδα του ΟΕΕ προς ενημέρωση όλων και αποφυγή υπο-
βολής ταυτόσημων ερωτημάτων.
Ο πρόεδρος του ΟΕΕ, Κωνσταντίνος Κόλλιας, δήλωσε σχετικά: 
«Με τη συγκεκριμένη υπηρεσία επιδιώκουμε να παρέχουμε νο-
μική συνδρομή, με τη βοήθεια εξειδικευμένων επί των συγκε-

κριμένων θεμάτων δικηγόρων, ώστε να βοηθήσουμε τους οι-
κονομολόγους και λογιστές - φοροτεχνικούς να ανταπεξέλθουν 
στις αυξημένες υποχρεώσεις, που απορρέουν από την άσκηση 
των καθηκόντων τους σχετικά με τις διατάξεις των νόμων, για 
τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών και τα υπερ-
χρεωμένα νοικοκυριά. Στόχος της κεντρικής διοίκησης του ΟΕΕ 
είναι να βρίσκεται πάντα δίπλα στον συνάδελφο και ταυτόχρονα 
να προχωρούν με τη συνδρομή μας διαδικασίες, που βοηθούν 
τους πελάτες τους και την οικονομία».

Αύξηση 3,1% σημείωσε ο γενικός δείκτης κύκλου εργασιών 
στη βιομηχανία (σύνολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) τον 
Φεβρουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του 
Φεβρουαρίου 2017, έναντι αύξησης 21,5% που σημειώθηκε 
κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 με το 2016. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
γράφει ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η αύξηση στον τζίρο των 
εγχώριων βιομηχανιών προήλθε:

1. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων της 
βιομηχανίας:
*Αύξηση 24,1% του δείκτη κύκλου εργασιών ορυχείων- λατο-
μείων.
*Αύξηση 2,8% του δείκτη κύκλου εργασιών μεταποιητικών 
βιομηχανιών.
2. Από τις μεταβολές των δεικτών των επιμέρους αγορών:

*Αύξηση 7,6% του δείκτη κύκλου εργασιών εξωτερικής αγο-
ράς.
*Μείωση 0,5% του δείκτη κύκλου εργασιών εγχώριας αγοράς.
Ο γενικός δείκτης τον Φεβρουάριο 2018 σε σύγκριση με τον 
αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2018 παρουσίασε μείωση 
3,2%.

Οι γενικές διευθύνσεις Ορυχείων και Παραγωγής της ΔΕΗ 
βραβεύθηκαν στην ετήσια εκδήλωση «Health & Safety 
Awards 2018» η οποία πραγματοποιήθηκε χθες στο Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
ΜΠΕ συγκεκριμένα, η γενική διεύθυνση Ορυχείων έλαβε το 
βραβείο Highly Commended στην κατηγορία «Λατομεία και 
Εξόρυξη».

Επίσης το Ορυχείο Κυρίου Πεδίου της Πτολεμαΐδας έλαβε δύο 
αργυρά βραβεία. Το πρώτο αφορούσε στην Ετοιμότητα Αντί-
δρασης σε καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης και την εξαιρετικά 
επιτυχημένη Άσκηση Ετοιμότητας πλήρους Κλίμακας Κέρας 
2017 με τη συμμετοχή όλων των λιγνιτωρύχων (η άσκηση 
είχε βασισθεί στο Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Καταστά-
σεων που εκπόνησε το ορυχείο). Με το δεύτερο βραβείο τι-

μήθηκε η Κατασκευή Πρότυπων Εργοταξιακών Συνεργείων 
για Υγιή και Ασφαλή Εργασιακό Χώρο. Η γενική διεύθυνση 
Παραγωγής έλαβε επίσης τη διάκριση Highly Commended 
για τη Διαχείριση Επικινδυνότητας Ατμοηλεκτρικών Σταθ-
μών Παραγωγής και το αργυρό βραβείο για την Επιτελική 
Οργάνωση Ατμοηλεκτρικών Σταθμών στο πλαίσιο επίσης της 
Ετοιμότητας Αντίδρασης σε καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης.

ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΕΗ

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΝΑ ΕΠΕΝΔΥΣΟΥΜΕ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ» 
ΔΗΛΩΝΕΙ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ FRAPORT GREECE

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕξΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΚΑΤΣΕΛΗ ΑΠΟ ΤΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ

ΑΥξΗΣΗ 3,1% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ ΚΥΚΛΟΥ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ 
ΤΟΝ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟ ΕΦΕΤΟΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕ Η ΕΛΣΤΑΤ
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Μνημόνιο Συνεργασίας υπεγράφη μεταξύ του Χρηματιστη-
ρίου Αθηνών και της γενικής γραμματείας Διεθνών Οικονο-
μικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του ΥΠΕΞ, με 
σκοπό τη συνεργασία των δύο φορέων για την προώθηση 
της εξωστρέφειας του ελληνικού επιχειρείν και την προσέλ-
κυση διεθνών συνεργατών-επενδυτών. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η θεσμοθέτηση της συνεργασίας αποσκοπεί στην 
ανάληψη πρωτοβουλιών και συνδιοργάνωση δράσεων 
που θα ενδυναμώσουν το οικοσύστημα των ελληνικών 
εξωστρεφών επιχειρήσεων, θα αξιοποιήσουν καλύτερα το 
δίκτυο της Ομογένειας και θα μειώσουν τα κόστη πρόσβασης, 
λήψης πληροφορίας και προβολής για τις εταιρίες αυτές στο 
εξωτερικό. Η υπογραφή του εν λόγω Μνημονίου, προέκυψε 
ως ανάγκη στο πλαίσιο των νέων δομών που αναπτύσσει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση με την χάραξη στρατηγικής για την 
οικονομική διπλωματία και την αξιοποίηση μέσων για την 
πρόσβαση και δικτύωση των επιχειρήσεων σε ξένες αγορές. 

Σειρά πρωτοβουλιών της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη της 
οικονομίας, παρέχουν νέες πηγές χρηματοδότησης για επι-
χειρήσεις και προωθούν την χρήση των κεφαλαιαγορών, 
καταργώντας τα εμπόδια. Το Χρηματιστήριο Αθηνών, από 
την πλευρά του, συμβάλλει ενεργά προκειμένου να προσφέ-
ρει στις εισηγμένες εταιρείες του που αντλούν κεφάλαια μέσω 
έκδοσης μετοχών ή ομολόγων, την πρόσβαση στην διεθνή 
επενδυτική κοινότητα, ενισχύοντας την εξωστρέφειά τους. Με 
αφορμή την υπογραφή του μνημονίου συνεργασίας, ο γενι-
κός γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυ-
ξιακής Συνεργασίας, Ιωάννης Μπράχος, επεσήμανε πως «η 
συνεργασία με το Χρηματιστήριο Αθηνών εντάσσεται σε ένα 
γενικότερο πλαίσιο παρεμβάσεων από το ΥΠΕΞ με σκοπό να 
αυξηθεί το εύρος και να μειωθεί το κόστος της εξειδικευμένης 
πληροφόρησης και προβολής στο εξωτερικό των ελληνικών 
εξωστρεφών επιχειρήσεων. Συνεπώς συμβάλλει στον εθνικό 
στόχο της ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας». Ο διευθύ-

νων σύμβουλος του ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, 
Σωκράτης Λαζαρίδης, τόνισε: «Καθώς ο ρυθμός παγκοσμιο-
ποίησης της κεφαλαιαγοράς αυξάνεται και η ανάγκη για την 
αξιοποίησή της στη χρηματοδότηση των ΜμΕ αναγνωρίζεται 
πανευρωπαϊκά, η χρήση ανά τον κόσμο του δικτύου της γε-
νικής γραμματείας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Ανα-
πτυξιακής Συνεργασίας του ΥΠΕΞ, αποτελεί μια ευκαιρία που 
δεν μπορεί να μείνει ανεξερεύνητη. Ιδιαίτερα για μια χώρα 
σαν την Ελλάδα με εκτενές δίκτυο ομογενειακής διασποράς, 
παραγωγικό ιστό που στην πλειοψηφία του αποτελείται από 
ΜμΕ και κεφαλαιαγορά με σημαντική παρουσία των διεθνών 
επενδυτών. Μέσω αυτής της συνεργασίας και με τη χρήση 
οικονομιών κλίμακας ευελπιστούμε στην ισχυροποίηση του 
οικοσυστήματος της κεφαλαιαγοράς για να στηρίξει τις κεφα-
λαιακές ανάγκες των μικρομεσαίων εταιρειών που παράγουν, 
δημιουργούν, καινοτομούν και προβάλλουν διεθνώς τη δη-
μιουργική και ανταγωνιστική Ελλάδα».

Αρχίζει από σήμερα, Παρασκευή 20 Απριλίου, το πρώτο κύμα 
κινητικότητας στη δημόσια διοίκηση για το 2018. Οι νέες θέ-
σεις για μετατάξεις και αποσπάσεις θα είναι διαθέσιμες στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα του Ενιαίου Συστήματος Κινητικότη-
τας στη Δημόσια Διοίκηση, μέσω της διαδικτυακής ιστοσελί-
δας τής Απογραφής 

 www.apografi.gov.gr 
εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο την αξιοκρατία και τη 
διαφάνεια της διαδικασίας.
 Τα αιτήματα των φορέων για προσωπικό, τα οποία επεξεργά-
στηκε η Εθνική Επιτροπή Κινητικότητας, βρίσκονται σε τελικό 
στάδιο, ενώ σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες υπολογίζο-

νται σε περίπου 800 οι θέσεις για μετατάξεις και σε περισσότε-
ρες από 300 οι θέσεις για αποσπάσεις.
 Σημειώνεται, ότι σε αυτόν τον κύκλο κινητικότητας θα συμ-
μετάσχει για πρώτη φορά η αυτοδιοίκηση και συγκεκριμένα 
όσοι ΟΤΑ έχουν προχωρήσει στην ψηφιοποίηση των οργα-
νογραμμάτων τους.

Τα 47 από τα συνολικά 90 οχήματα κοινής ωφέλειας που περι-
λαμβάνονται στο πρόγραμμα δωρεάς του διαδριατικού αγωγού 
φυσικού αερίου (ΤΑΡ) έχουν ήδη παραδοθεί στην τοπική αυ-
τοδιοίκηση, σύμφωνα με την ενημέρωση από την κοινοπραξία 
του αγωγού. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα έως τον 
Απρίλιο του 2018 έχουν παραδοθεί 32 ασθενοφόρα οχήματα, 
(2 στο Νοσοκομείο του Κιλκίς και 30 στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης 
Βοήθειας, το οποίο με τη σειρά του τα διέθεσε στα παραρτήματα 
Μακεδονίας και Θράκης του ΕΚΑΒ στην Αλεξανδρούπολη, την 

Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη και την Κοζάνη). Υπολείπεται ένα ασθε-
νοφόρο όχημα συγκεκριμένων προδιαγραφών για τη μεταφορά 
υπέρβαρων ασθενών.
Επίσης, 15 εκχιονιστικά παραδόθηκαν στις Περιφέρειες Ανατολι-
κής Μακεδονίας-Θράκης και Δυτικής Μακεδονίας, καθώς και σε 
μεμονωμένους δήμους.
Πρόκειται για οχήματα-πολυμηχανήματα με κίνηση σε όλους τους 
τροχούς που διαθέτουν αφενός εκχιονιστικό μηχανισμό και αλα-
τιέρες, για τις ανάγκες καθαρισμού χιονιού και πάγου στις περιοχές 

που βρίσκονται στα βόρεια της χώρας, κι αφετέρου συνδυάζουν 
τις ιδιότητες χλοοκοπτικού, κοπτικού και μηχανήματος κλαδέμα-
τος.
Η συνολική επένδυση για τα 90 οχήματα ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ 
και περιλαμβάνει ασθενοφόρα εξειδικευμένου ιατρο-τεχνολογι-
κού εξοπλισμού, απορριμματοφόρα και οχήματα καθαρισμού 
δρόμων, δασικά, πυροσβεστικά, εκχιονιστικά, και οχήματα πολι-
τικής προστασίας.

Δύο ρομπότ που δημιούργησαν ερευνητές στη Σιγκαπούρη, 
είναι τα πρώτα στον κόσμο τα οποία κάνουν κάτι που πολλοί 
άνθρωποι αποφεύγουν όπως ο διάολος το λιβάνι: μπορούν 
να συναρμολογήσουν έπιπλα της ΙΚΕΑ.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-
ΜΠΕ τα ρομπότ του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου της Ναν-
γιάνγκ, που διαθέτουν βραχίονες, αισθητήρες και τρισδιάστα-
τες κάμερες, μπόρεσαν από κοινού να συναρμολογήσουν μια 
καρέκλα «Stefan» της ΙΚΕΑ σε περίπου 20 λεπτά.
   Τα 11 λεπτά χρειάσθηκαν προκειμένου τα ρομπότ να σχε-
διάσουν τις κινήσεις τους με τη βοήθεια του κατάλληλου αλ-
γόριθμου, ενώ η ίδια η συναρμολόγηση της καρέκλας τούς 
πήρε μόνο εννέα λεπτά. Σύμφωνα με την ΙΚΕΑ, ένας μέσος 
άνθρωπος χρειάζεται δέκα έως 15 λεπτά για να κάνει το ίδιο 

(αλλά είναι αμφίβολο ότι όλοι θα το καταφέρουν αυτό...).
   Οι μηχανικοί, που έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο πε-
ριοδικό ρομποτικής «Science Robotics», σύμφωνα με το 
«Science», το πρακτορείο Ρόιτερς και το «New Scientist», δή-
λωσαν ότι χρειάσθηκαν τρία χρόνια για να προγραμματίσουν 
τα ρομπότ να κάνουν τη δουλειά.
   Αλλά εκτίμησαν ότι σε πέντε έως δέκα χρόνια τέτοια ρομπότ 
-χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη τους- θα αναλαμβάνουν να 
συναρμολογήσουν οποιοδήποτε έπιπλο, είτε έχοντας «δια-
βάσει» τις οδηγίες, είτε παίρνοντας φωνητικές εντολές, είτε 
ακόμη και βλέποντας απλώς μια εικόνα έτοιμου του επίπλου.
   Παρά τις συνεχείς προόδους πάντως, τα ρομπότ δυσκολεύ-
ονται να κάνουν πράγματα που φαίνονται απλά στους αν-

θρώπους, όπως να καρφώσουν ένα καρφί σε μια τρύπα, να 
χειρισθούν γλιστερά αντικείμενα ή να πιάσουν πολύ μαλακά 
πράγματα όπως φρούτα, χωρίς να τα λιώσουν.
   Είναι ενδεικτικό ότι, όπως παραδέχθηκαν οι μηχανικοί της 
Σιγκαπούρης, τα ρομπότ τους δεν έχουν καταφέρει ακόμη 
να ολοκληρώσουν τη δουλειά, π.χ. να βάλουν όλες τις βίδες. 
Μερικοί ειδικοί αμφιβάλλουν ότι σε δέκα χρόνια οι άνθρωποι 
όντως θα έχουν σταματήσει να παιδεύονται με τη συναρμο-
λόγηση των επίπλων χάρη στα ρομπότ.
   Από την άλλη όμως, ποιος άνθρωπος δεν προσπάθησε να 
συναρμολογήσει έπιπλο και δεν του περίσσεψαν μερικές βί-
δες;

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΥΠ. ΕξΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ

ξΕΚΙΝΗΣΕ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΚΥΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΓΙΑ ΤΟ 2018

ΔΩΡΕΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΤΑΡ. ΕΧΟΥΝ ΠΑΡΑΔΟΘΕΙ 47 
ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ

ΤΑ ΠΡΩΤΑ ΡΟΜΠΟΤ ΠΟΥ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΟΥΝ ΕΠΙΠΛΑ ΤΗΣ ΙΚΕΑ: ΓΙΑ ΜΙΑ ΚΑΡΕΚΛΑ ΧΡΕΙΑΣΘΗΚΑΝ 20 ΛΕΠΤΑ, ΕΣΕΙΣ;
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Με τους υπουργούς, Αλέκο Φλαμπουράρη και Χρήστο Σπίρ-
τζη, να τονίζουν ότι ο φορέας που δημιουργείται για την προ-
ώθηση των έργων ανάπλασης της Αθήνας έχει συντονιστικό 
ρόλο και σύσσωμη την αντιπολίτευση να μιλά για «στήσιμο» 
εταιρείας real estate, το σχετικό νομοσχέδιο, εισήχθη στις 
συναρμόδιες κοινοβουλευτικές Επιτροπές. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ απέναντι στις αντιδράσεις των εκπροσώπων των 
κομμάτων, οι οποίοι μίλησαν για ρουσφετολογική λογική που 
διέπει τη σύσταση της Ανώνυμης Εταιρείας για την Ανάπλαση 
της Αθήνας, ο υπουργός Επικρατείας εξήγησε ότι ο φορέας 
θέλει να συντονίσει «τα ασυντόνιστα» ώστε να προχωρήσουν 
οι απαραίτητες αναπλάσεις, ενώ ο υπουργός Μεταφορών χα-
ρακτήρισε «μίζερη» την κριτική αυτή και ανέφερε ότι η λογική 
του νέου φορέα δεν είναι λογική του real estate, παρά συντο-
νιστική.
«Εμείς είμαστε στη λογική να υλοποιηθούν μελέτες και συγκε-
κριμένες δράσεις για να μην ερημώσει περαιτέρω ο Δήμος 
Αθηναίων. Το μητροπολιτικό κέντρο δεν πρέπει να είναι στην 
κατάσταση που το άφησαν εκείνοι που, ενώ κυβέρνησαν 40 
χρόνια τη χώρα και τον Δήμο της Αθήνας, σήμερα μιλούν για 

μια αβίωτη πόλη», είπε ο κ. Φλαμπουράρης.
Ο κ. Σπίρτζης, αντεπιτέθηκε από την πλευρά του απευθυνόμε-
νος προς την πτέρυγα της ΝΔ: «Την τελευταία φορά που μίλησε 
ο τομεάρχης της ΝΔ για ρουσφέτια, βγάλαμε ‘φαξ’ με τους 
διορισμούς και θα ξαναβγάλουμε. Δεν μπορούν να κατηγο-
ρούν οι επαγγελματίες ρουσφετολόγοι». «Κάνουν κριτική γιατί 
δημιουργείται ένας φορέας, όπου θα μετέχει ο δήμος για να 
μπορούν να επισπεύσουν τις διαδικασίες και έχει συντονιστικό 
ρόλο σε φορείς που δεν μπορούν να συνεργαστούν. Άλλοι 
φορείς έχουν λογική real estate, άλλοι φορείς περιμένουν να 
γκρεμιστούν τα προσφυγικά» είπε.
Για «αυταρχική θεσμική παρέμβαση στην ιστορική πρωτεύου-
σα που υποβαθμίζει τη λειτουργία της» έκανε λόγο ο εισηγητής 
της ΝΔ, Θανάσης Μπούρας επισημαίνοντας πως εκ του νόμου 
αρμόδιος για την αδειοδότηση των έργων και την συνολική 
λειτουργία της πόλης είναι ο δήμος Αθηναίων. Έθεσε δε τα 
ερωτήματα, με βάση ποιες μελέτες σκοπιμότητας προγραμ-
ματίζει παρεμβάσεις αυτή η ανώνυμη εταιρεία, ενώ ανέφερε 
ότι ήδη ο Δήμος Αθηναίων έχει ήδη δρομολογήσει τέτοιου 
τύπου έργα και πως με το νομοσχέδιο θα υπάρξει επικάλυψη 

αρμοδιοτήτων.
«Θεσμικό εξάμβλωμα» χαρακτήρισε την κυβερνητική πρωτο-
βουλία για την Αθήνα, ο ειδικός αγορητής της ΔΗΣΥ, Γιάννης 
Μανιάτης, ο οποίος ζήτησε από τους συναρμόδιους υπουρ-
γούς να δώσουν μια καθαρή πολιτική απάντηση σε τι εξυπηρε-
τεί μια αχρείαστη εταιρεία, ενώ θα μπορούσαν να στηριχθούν 
οι αυτοδιοικητικοί φορείς.
Για «αγνώστου προθέσεως» βελτιώσεις χειρουργικής πλα-
στικής επέμβασης, έκανε λόγο εκ μέρους του ΚΚΕ, η Λιάνα 
Κανέλλη, η οποία και διέβλεψε ότι θα υπάρξουν σε αυτό χι-
λιάδες αλλαγές, λόγω των ασαφειών που χαρακτηρίζουν το 
νομοσχέδιο.
Ο Μάριος Γεωργιάδης, από την Ένωση Κεντρώων, είπε πως 
το σχέδιο νόμου αυτό είναι «προχειροδουλειά», ένα συνονθύ-
λευμα σκόρπιων και ασύμμετρων προτάσεων, που ούτε στην 
Ουγκάντα γίνονται.
Τέλος, την ξεκάθαρη αντίδραση του Ποταμιού στο να δημιουρ-
γηθεί μια νέα κρατικοδίαιτη ΔΕΚΟ «που μπορεί να λειτουργεί 
και να εξυπηρετεί ένα ξέφρενο πάρτι νέων προσλήψεων», εξέ-
φρασε ο Γιώργος Αμυράς.

Τη ριζική αντίθεσή του στο νομοσχέδιο που προβλέπει την 
ίδρυση κρατικού Οργανισμού για τις αναπλάσεις της Αθήνας, 
εξέφρασε ο δήμαρχος Αθηναίων, Γιώργος Καμίνης, μιλώντας 
χθες στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη χώρα μας «αντί οι δήμοι να γίνουν μι-
κρές κυβερνήσεις για τα ζητήματά τους, γίνεται η κυβέρνηση 
δήμος» αντίθετα απ’ ό,τι συμβαίνει σ’ όλη την Ευρώπη, επισή-
μανε ο κ. Καμίνης. Είναι, είπε, ένα νομοσχέδιο που υποβαθμίζει 

το ρόλο του δήμου «γραμμένο στο πόδι, με εισηγητική έκθεση 
ούτε μισή σελίδα» και υποβαθμίζει το ρόλο του Δήμου.
Αύριο ο κ. Καμίνης θα παραστεί στην αρμόδια Επιτροπή της 
Βουλής που επεξεργάζεται το νομοσχέδιο και θα καταθέσει 
τις θέσεις του δήμου. Ο επικεφαλής της Ανοιχτής Πόλης, Ρή-
γας Αξελός, άσκησε κριτική στη Δημοτική Αρχή για μηδαμινό 
έργο στα οκτώ χρόνια της θητείας της. «Γιατί αντιδράτε; Σας 
βρίσκουν αντίθετους οι προβλεπόμενες αναπλάσεις των 

Προσφυγικών της Λ. Αλεξάνδρας, πλατειών ή η ανασύσταση 
της Εταιρίας των Ενοποιημένων Αρχαιολογικών Χώρων της 
Αθήνας;» είπε μεταξύ άλλων. Ο επικεφαλής της παράταξης 
«Ανταρσία στις Γειτονιές της Αθήνας», Πέτρος Κωνσταντίνου, 
επισήμανε ότι στις αναπλάσεις η διοίκηση του Δήμου είναι στην 
κατεύθυνση «το πως θα πριμοδοτηθούν τα επιχειρηματικά 
συμφέροντα». Επίσης πρόσθεσε ότι ούτε με το προτεινόμενο 
νομοσχέδιο καλύπτονται οι πραγματικές λαϊκές ανάγκες.

Οι εταιρείες Japan Benex και Sumitomo, δημιουργούν ενερ-
γειακό πάρκο με μπαταρίες ηλεκτροκίνητων μοντέλων της 
Nissan. Οι δύο εταιρείες θα υλοποιήσουν το έργο με την κωδι-
κή ονομασία «Future Plant», χρησιμοποιώντας ηλιακά πάνελ, 
ηλεκτροκίνητα οχήματα της Nissan και μπαταρίες αυτών των 
οχημάτων για να τροφοδοτήσουν με ενέργεια τα κεντρικά της 
Japan Benex, στην Ισαχάγια της Ιαπωνίας. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας συνδυάζει τις 

ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τις επαναχρησιμοποιούμενες 
μπαταρίες και τα ηλεκτροκίνητα οχήματα για την προώθηση 
της αποδοτικής χρήσης ενέργειας και της περιβαλλοντικής 
βιωσιμότητας. Η Nissan θα υποστηρίξει το συγκεκριμένο έργο 
παρέχοντας 10 αμιγώς ηλεκτροκίνητα επαγγελματικά οχήματα 
e-NV200.
Τα οχήματα και οι μπαταρίες θα βοηθήσουν στη σταθερο-
ποίηση της παραγόμενης ισχύος από σύστημα ηλιακής ενέρ-

γειας και θα μειώσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας του 
εργοστασίου, καθώς θα χρησιμοποιείται η αποθηκευμένη 
ενέργεια, κατά τη διάρκεια αιχμής της ζήτησης. Τα οχήματα 
Nissan e-NV200 θα χρησιμοποιηθούν από τους υπαλλήλους 
της εταιρείας για τη μετακίνηση και τις εργασίες τους, με τις 
μπαταρίες τους να ανακυκλώνονται στο τέλος της ζωής τους, 
προκειμένου να ανακατασκευαστούν ως συστατικά μέρη του 
συστήματος αποθήκευσης ενέργειας.

Tις εγκαταστάσεις της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περά-
ματος επισκέφθηκε ο πρέσβης της Κίνας Ζου Σιαολί όπου και 
ξεναγήθηκε από τον διευθύνοντα αύμβουλο Φου Τσενγκιού 
και στελέχη της ΟΛΠ Α.Ε. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Κινέζος 

διπλωμάτης παρακολούθησε με ενδιαφέρον τις εργασίες στο 
δεξαμενισμό του πρώτου πλοίου στη νέα μεγάλη πλωτή δε-
ξαμενή «Πειραιάς ΙΙΙ» και ενημερώθηκε για την πρόοδο των 
επενδύσεων σε αυτή τη σημαντική λιμενική δραστηριότητα.

Από την πλευρά το ο διευθύνων σύμβουλος επεσήμανε τις 
μεγάλες αναπτυξιακές εξελίξεις που δρομολογούνται στη Ναυ-
πηγοεπισκευαστική Ζώνη με την υλοποίηση των εκτεταμένων 
εργασιών βελτίωσης των υποδομών.

ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΑΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΓΙΑ ΕΡΓΑ 
ΑΝΑΠΛΑΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 

ΑΝΤΙΘΕΤΟΣ Ο Γ. ΚΑΜΙΝΗΣ ΣΤΟ Ν/Σ ΓΙΑ ΙΔΡΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΑ ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΤΕΛΩΝ 
ΤΗΣ NISSAN

TΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΣΤΟ ΠΕΡΑΜΑ ΕΠΙΣΚΕΦΘΗΚΕ Ο ΚΙΝΕΖΟΣ 
ΠΡΕΣΒΕΥΤΗΣ
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Η ανάγκη μόνιμων διορισμών, αύξησης της χρηματοδό-
τησης στην εκπαίδευση, η αποκέντρωση και αυτονομία 
των σχολικών μονάδων, οι αλλαγές στις πανελλαδικές, 
καθώς επίσης και η αξιολόγηση, είναι θέματα που πε-
ριλαμβάνονται στη νέα, επικαιροποιημένη έκθεση του 
Ο.Ο.Σ.Α με τίτλο: «Εκπαίδευση για ένα Λαμπρό Μέλλον 
στην Ελλάδα». Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ  «η έκθεση εί-
ναι, χωρίς αστερίσκους, εξαιρετικά βελτιωμένη σε σχέση 
με εκείνη του 2011» τόνισε ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας 
και Θρησκευμάτων, Κώστας Γαβρόγλου κατά την παρου-
σίαση της έκθεσης νωρίτερα σήμερα, Πέμπτη, στο κτίριο 
του υπουργείου. Ο κ. Γαβρόγλου σημείωσε ότι όταν ξε-
κίνησαν οι συζητήσεις με τον οργανισμό, τον Ιανουάριο 
2016, «υπήρχαν πολλές αποκλίσεις και ελάχιστες συγκλί-
σεις, ενώ τώρα (σ.σ. στη νέα έκθεση) υπάρχουν πολλές 
συγκλίσεις και ορισμένες αποκλίσεις».
   Από τη μεριά του Ο.Ο.Σ.Α, η Γκαμπριέλα Ράμος (Gabriela 
Ramos), διευθύντρια προσωπικού του Οργανισμού και 
επικεφαλής της Μικτής Διευθύνουσας Επιτροπής ΟΟ-
ΣΑ-Ελλάδας, ο ρόλος του Ο.Ο.Σ.Α είναι να καθορίσει άξο-
νες πολιτικής, όχι να επιβάλει πολιτικές.
   «Θεωρούμε ότι όσα περιλαμβάνονται στην έκθεση απο-
τελούν καλές προτάσεις για το πώς θα μπορέσει να ανα-
πτυχθεί το εκπαιδευτικό σύστημα στην Ελλάδα» είπε και 
συμπλήρωσε πως είναι ενθαρρυντικό ότι η ελληνική οικο-
νομία επανέρχεται και εξέφρασε την ελπίδα η εκπαίδευση 
να ακολουθήσει τα ίδια χνάρια. «Θεωρήστε μας ως μέρος 
της ομάδας σας για τη βελτίωση του εκπαιδευτικού συ-
στήματος» είπε απευθυνόμενη στον υπουργό η κ. Ράμος.
   Στη νέα έκθεση του ΟΟΣΑ (Έκθεση του 2018), που βα-
σίστηκε σε δεδομένα που συνέλεξαν τα τεχνικά κλιμάκια 
του οργανισμού σε συνεργασία με το υπουργείο και τους 
αρμόδιους φορείς αποτυπώνεται μία σειρά συγκλίσεων 
και αποκλίσεων μεταξύ των δύο πλευρών.
   Οι συγκλίσεις
   Αναλυτικότερα, στις συγκλίσεις περιλαμβάνονται τα όσα 
αφορούν στην ανάγκη διορισμών και ο εξορθολογισμός 
του επαγγελματικού περιβάλλοντος για τους αναπλη-
ρωτές, η αναμόρφωση των πανελλαδικών εξετάσεων, η 
αντιμετώπιση της παραπαιδείας, καθώς επίσης και η αύ-
ξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση.
   Μόνιμοι διορισμοί και αναπληρωτές
   «Δεν μπορεί η υπάρχουσα κατάσταση να συνεχίσει με 
ένα συνεχώς αυξανόμενο ποσοστό αναπληρωτών καθη-
γητών να είναι στα σχολεία μας με συμβάσεις που είναι 
πραγματικά εξαιρετικά προβληματικές, με ανθρώπους 
που δίνουν όλο τους το είναι χρόνια για να στηρίξουν το 

εκπαιδευτικό μας σύστημα, που νομίζω σε όλο τον κόσμο 
δεν υπάρχει άλλο εκπαιδευτικό σύστημα που ποσοστιαία 
να βασίζεται σε τόσο μεγάλο ποσοστό αναπληρωτών κα-
θηγητών, με ένα πληθυσμό των μονίμων εκπαιδευτικών 
με πολύ μεγάλο μέσο όρο ηλικίας και τα λοιπά. Η λύση σε 
αυτό είναι οι μόνιμοι διορισμοί, ένας σημαντικός αριθμός. 
Έχουμε κάνει μια μελέτη γι’ αυτό, προχωρήσουμε σε ένα 
σημαντικότατο αριθμό μόνιμων διορισμών». Αυτό επεσή-
μανε ο κ. Γαβρόγλου, αναφερόμενος στο θέμα των διορι-
σμών στην εκπαίδευση.
   Από την πλευρά της, η κ. Ράμος σημείωσε ότι «εάν η 
ελληνική οικονομία επανέρχεται στην κανονικότητα και οι 
συμβάσεις των καθηγητών και δασκάλων, θα πρέπει να 
επανέλθουν στην κανονικότητα. Και αυτό είναι επείγον. 
Είναι επείγουσας σημασίας ζήτημα.
   Πανελλαδικές και παραπαιδεία
   Στη «μείωση του ειδικού βάρους των πανελληνίων εξε-
τάσεων» και στην «επανεξέτσαση των επιπτώσεων της 
παραπαιδείας στο δημόσιο σχολείο» αναφέρεται η έκθεση 
του ΟΟΣΑ. Για τον οργανισμό, στην τρέχουσα ατζέντα των 
μεταρρυθμίσεων θα πρέπει να ενσωματωθεί μία χάραξη 
πολιτικής που θα οδηγήσει στην ενίσχυση της ποιότητας 
των μαθημάτων στο σχολείο, ώστε να καταπολεμηθεί η 
παραπαιδεία.
   Ο κ. Γαβρόγλου, τόνισε σχετικά: «Η έκθεση θεωρεί ότι το 
θέμα της παραπαιδείας υπονομεύει τους εκπαιδευτικούς 
θεσμούς. Δεν είναι θέμα φροντιστηρίων. Το έχω πει δη-
μόσια, το ξαναλέω. Εδώ λοιπόν θεωρούμε ότι πρέπει να 
προχωρήσουμε αυτή τη συζήτηση γιατί είναι μια συζή-
τηση που γίνεται και σε άλλες χώρες, ότι η παραπαιδεία 
έχει οδηγήσει στην ακύρωση των εκπαιδευτικών θεσμών. 
Και βεβαίως μαζί μ’ αυτό έχει ενδιαφέρουσες επισημάν-
σεις, ακριβώς στη δική μας λογική ως προς τα θέματα των 
εισαγωγικών εξετάσεων για τα πανεπιστήμια, όχι μόνο 
πώς επηρεάζουν μ’ αυτό τον εξαιρετικά αρνητικό τρόπο 
την καθημερινότητα των νέων ανθρώπων, αλλά ακόμη 
και για την αποτελεσματικότητα αυτών των εξετάσεων».
   Από την πλευρά της, η κ. Ράμος επεσήμανε ότι η πα-
ραπαιδεία στην Ελλάδα λειτουργεί περισσότερο ως ένα 
παράλληλο εκπαιδευτικό σύστημα και εκτίμησε ότι «θα 
πρέπει να αυξηθεί η ποιότητα προσφοράς των σχολικών 
μαθημάτων στο σχολείο για να αντιμετωπιστεί αυτή η κα-
τάσταση, όπως επίσης να υπάρχει υποστήριξη στους μα-
θητές που δεν έχουν τόσο υψηλές επιδόσεις με μαθήματα 
μετά το τέλος του σχολικού ωραρίου».
   Αύξηση χρηματοδότησης
   «Η Ελλάδα, για να μπορέσει να εφαρμόσει τις αλλαγές και 

πολλές από τις συστάσεις που περιέχονται στην έκθεση, θα 
πρέπει οι επενδύσεις που θα κάνει στον τομέα της εκπαί-
δευσης να είναι ανάλογες της σημασίας που αυτός ο το-
μέας έχει» αναφέρει ο ΟΟΣΑ σχετικά με τη χρηματοδότηση 
της εκπαίδευσης. Μάλιστα, χαρακτηρίζει «απαραίτητη» 
την ανάκαμψη των δημόσιων πόρων σε αυτόν τον τομέα.
   «Είναι αναγκαίο να δοθούν τα χρήματα εκεί που είναι και 
οι προτεραιότητες. Και η εκπαίδευση είναι η νούμερο ένα 
προτεραιότητα για κάθε κράτος» τόνισε η κ. Ράμος.
   «Την τελευταία δεκαετία οι δημόσιες δαπάνες στην εκ-
παίδευση μειώθηκαν κατά 36% σε ονομαστικές τιμές. 
Οι περικοπές ουσιαστικά επηρέασαν τους καθηγητές, 
τους δασκάλους και το διδακτικό προσωπικό, ιδιαίτερα 
στα ζητήματα προσλήψεων και μισθών. Οι προσλήψεις 
πάγωσαν στον δημόσιο τομέα τα τελευταία 8 χρόνια και 
αυτό είχε ως αποτέλεσμα την πρόσληψη νέων καθηγητών 
μέσω βραχυπρόθεσμων συμβάσεων, μια κατάσταση η 
οποία έχει αρνητική επίπτωση στην ποιότητα που παρέ-
χεται στα σχολεία και στο εκπαιδευτικό σύστημα συνολι-
κά»,συμπλήρωσε.
   Οι αποκλίσεις
   Αν και πολύ σημαντικές, σε εξαιρετικής σημασίας ζητή-
ματα, οι αποκλίσεις μεταξύ των δύο πλευρών, δεν λείπουν 
οι αποκλίσεις, οι οποίες κατά βάση έγκεινται στο ζήτημα 
της αυτονομίας των σχολικών μονάδων, στην αξιολόγη-
ση των εκπαιδευτικών και στο σύστημα των διορισμών 
των αναπληρωτών.
   «Ζούμε με τις διαφορές μας, αλλά μπορούμε να συνεννο-
ηθούμε», είπε με έμφαση ο κ. Γαβρόγλου.
   Αυτονομία σχολικών μονάδων
   Για μεταρρυθμίσεις που θα πρέπει να προσανατολιστούν 
«προς την κατεύθυνση της αύξησης της αυτονομίας των 
σχολείων και των διευθυντών τους» κάνει λόγο ο ΟΟΣΑ.
   «Είναι λεπτές οι ισορροπίες, όσον αφορά την αυτονομία 
των σχολικών μονάδων» είπε ο υπουργός και ξεκαθάρι-
σε: «Είναι κάτι που δεν δεχόμαστε, όχι μόνο για νομικούς 
λόγους, αλλά για λόγους λειτουργίας των σχολείων, γιατί 
θεωρούμε ότι υπάρχει μια άλλη παράδοση αναφορικά με 
αυτό».
   Ωστόσο, ο κ. Γαβρόγλου αναγνώρισε ότι θα πρέπει να 
υπάρξει ένα είδος αποκέντρωσης εξουσιών, με γνώμονα 
την αυτονομία των μονάδων σε επίπεδο εκπαιδευτικών 
ζητημάτων και όχι σε ζητήματα οικονομικής διαχείρισης, 
διαχείρισης προσωπικού και αλλαγής του ρόλου του διευ-
θυντή του κάθε σχολείου. 

Συνέχεια στη σελ 11
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Μεγάλο επενδυτικό κενό στην Ελλάδα διαπιστώνει η 
PriceWaterhouseCoopers, το οποίο επιδρά αρνητικά στην 
ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη. Όπως προκύπτει από 
τα αποτελέσματα μελέτης της PwC με τίτλο «Από την ύφεση 
στην ανάκαμψη – Πολιτικές διευκόλυνσης επενδύσεων», από 
το 2009 έως το 2016 οι επενδύσεις ως προς το ΑΕΠ στην Ελλά-
δα απομακρύνθηκαν από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, δημιουρ-
γώντας ένα διευρυμένο επενδυτικό κενό συνολικά της τάξης 
των 450 δισ. ευρώ.
Οι επενδυτικές ανάγκες της χώρας, για να στηριχθεί πραγ-
ματική οικονομική μεγέθυνση 3%-4% ετησίως, εκτιμώνται 
σε περίπου 210 δισ. ευρώ για την πενταετία 2018-2022. Οι 
προβλεπόμενες ροές χρηματοδότησης για την ίδια περίοδο 
περιορίζονται περίπου στα 100 δισ. ευρώ, δημιουργώντας ένα 
αθροιστικό χρηματοδοτικό κενό της τάξης των 110 δισ. ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κώστα Μητρόπουλο, εντεταλμένο σύμβουλο 
της PwC Ελλάδας, «η ελληνική οικονομία κινδυνεύει να παγι-
δευτεί σε μία περίοδο χαμηλού οικονομικού βεληνεκούς, αν 
δεν χρηματοδοτηθούν οι επενδυτικές της ανάγκες. Η σταθερή 
αύξηση της κατανάλωσης μέσα από επενδύσεις με υψηλούς 
πολλαπλασιαστές αποτελούν μονόδρομο για την αποκατάστα-
ση και τη διατήρηση της ανάπτυξης. Η χώρα υποφέρει τόσο 
από αστοχίες στους μηχανισμούς χρηματοδότησης, όσο και 
από την ανυπαρξία ξεκάθαρων και μακρόπνοων πολιτικών 
που στηρίζουν τις επενδυτικές ροές».
Όπως προκύπτει από τη μελέτη, η ανάκαμψη της χώρας σχετί-
ζεται άμεσα με το επίπεδο επενδύσεων, οι οποίες μετά το 2009 

κατέρρευσαν κατά 67% προκαλώντας τεχνολογική υστέρηση 
και την κατακρήμνιση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής 
οικονομίας. Οι μειωμένες εταιρικές επενδύσεις, οι δημοσιονομι-
κές δυσκολίες, οι οποίες περιόρισαν το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων σε συνδυασμό με την, πλέον αδύναμη, αγορά 
κατοικίας, γεννούν ένα επενδυτικό κενό της τάξης των 10%-
12% του ΑΕΠ ετησίως και υπονομεύουν τη μακροπρόθεσμη 
ανάπτυξη.
Σύμφωνα με την μελέτη της PwC, η ελληνική οικονομία πα-
ρουσιάζει όλα τα χαρακτηριστικά μίας μη χρηματοδοτούμενης 
ανάκαμψης: Συστηματική, αρνητική, καθαρή αποταμίευση, 
περιορισμένη δυνατότητα χρηματοδότησης από τις ελληνικές 
τράπεζες και διόγκωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
Η ελληνική οικονομία, διαχρονικά, δεν προσελκύει κεφάλαια 
από το εξωτερικό και βασίζεται κατά 90% σε εγχώριες πηγές 
χρηματοδότησης των επενδύσεων. Οι αστοχίες των χρημα-
τοδοτικών μηχανισμών που διαθέτει η χώρα έχουν άμεση 
επίπτωση στη δυνατότητα κινητοποίησης των αναγκαίων 
κεφαλαίων. Η αρνητική αποταμίευση δεν επιτρέπει την πι-
στωτική επέκταση. Οι ελληνικές εταιρείες δυσκολεύονται να 
αποκτήσουν πρόσβαση σε ίδια κεφάλαια, τα οποία συνήθως 
αποτελούν προϋπόθεση για «μαλακή» χρηματοδότηση και 
δανεισμό. Η απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων εξε-
λίσσεται με αργούς ρυθμούς. Επίσης, το κεντρικό έλλειμμα 
εμπιστοσύνης, σε συνδυασμό με τον εγγενή κίνδυνο της κάθε 
επένδυσης και το συναλλακτικό κόστος, ξεπερνά γενικά την 
αναμενόμενη απόδοση της επένδυσης μετά από φόρους και 

εμποδίζει την εισροή κεφαλαίων για φυσικές επενδύσεις.
Ο Μάριος Ψάλτης, διευθύνων σύμβουλος της PwC Ελλάδας, 
επισημαίνει ότι «η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα μίας μη χρη-
ματοδοτούμενης ανάκαμψης, εκτός αν κινητοποιηθούν κεφά-
λαια ύψους 110 δισ. ευρώ μέσα στην ερχόμενη πενταετία. Ένα 
σταθερό πλαίσιο πολιτικών για την διευκόλυνση επενδύσεων 
αποτελεί προϋπόθεση για την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των 
επενδυτών. Για να αποτελέσουν κινητήριο δύναμη μίας υγιούς 
και διατηρήσιμης ανάπτυξης οι πολιτικές αυτές, απαιτείται σω-
στός σχεδιασμός και συνέπεια στην εφαρμογή τους».
Η PwC Ελλάδας προτείνει ένα πλέγμα οκτώ πολιτικών που 
διευκολύνουν τις επενδύσεις, οι οποίες περιλαμβάνουν κατ’ 
ελάχιστον:
1) Ενίσχυση της εμπιστοσύνης στην πολιτική διαδικασία και 
στους θεσμούς.
2) Σταθεροποίηση του φορολογικού συστήματος.
3) Χάραξη και εφαρμογή σταθερής Βιομηχανικής, Τουριστικής 
και Ενεργειακής Πολιτικής.
4) Αλλαγή της αρχιτεκτονικής του τραπεζικού συστήματος και 
ενεργή διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων.
5) Υλοποίηση επενδύσεων σε μεγάλες υποδομές με ιδιωτική 
χρηματοδότηση.
6) Αναβίωση της αγοράς κατοικίας με μείωση του αποθέματος 
των κατοικιών και διευκόλυνση των συναλλαγών.
7) Κινητοποίηση θεσμικών ιδίων κεφαλαίων για τις ΜμΕ.
8) Αύξηση της αποτελεσματικότητας «μαλακής» χρηματοδό-
τησης.

Συνέχεια από τη σελ 10 

«Ο ορισμός της αυτονομίας και σε ποιο επίπεδο το σκεφτό-
μαστε, είναι ένα περίπλοκος συνδυασμός διαφορετικών 
στοιχείων», παραδέχθηκε η κ. Ράμος και πρόσθεσε: «Το 
βασικό το οποίο εμείς σκεφτόμαστε είναι να δώσουμε στους 
διευθυντές σχολείων τα εργαλεία μέσω των οποίων μπο-
ρούν να διαχειριστούν τα σχολεία και να θέσουν τα κριτήρια 
των αποτελεσμάτων τα οποία θα έχουν και οι καθηγητές να 
κρίνονται βάσει των αποτελεσμάτων τους. Φυσικά δεν λέμε 
να δώσουμε πλήρη αυτονομία σε όλα τα σχολεία και έτσι να 
λυθούν όλα τα προβλήματα. Το ζητούμενο είναι πώς να δη-
μιουργήσουμε το γενικότερο πλαίσιο μετάβασης από το ένα 
μοντέλο που ισχύει σε ένα καινούριο. Το θέμα είναι να δούμε 
το ποσοστό, το εύρος των εργαλείων που θα πρέπει να έχουν 
οι διευθυντές των σχολείων για να προσφέρουν υψηλής ποι-
ότητας εκπαίδευση».
   Αξιολόγηση εκπαιδευτικών 
Ο ΟΟΣΑ, επίσης, υποστηρίζει την υλοποίηση μεταρρυθμίσε-
ων που θα προσανατολίζονται στη δημιουργία ενός «στέρεου 
πλαισίου λογοδοσίας και μιας κουλτούρας που θα βασίζεται 
στην αξιολόγηση».
Ο υπουργός, ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν αναφέρεται στην 

Έκθεση η αξιολόγηση «τιμωρητικού χαρακτήρα», αν και ανα-
γνώρισε την «κουλτούρα της αποτίμησης» του εκπαιδευτικού 
έργου, παραπέμποντας μάλιστα το νομοσχέδιο για την αξιο-
λόγηση των σχολικών μονάδων, που αναμένεται να έρθει στη 
Βουλή, καθώς έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία ηλεκτρονικής 
διαβούλευσής του.
Πάντως, για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών, σημείωσε: 
«Δεν πρέπει να μιλάμε για αξιολόγηση των εκπαιδευτικών 
όταν η ίδια η πολιτεία επί δεκαετίες ήταν τόσο ασυνεπής στις 
υποχρεώσεις της στους εκπαιδευτικούς. Εμείς λέμε ότι η πο-
λιτεία ήταν ασυνεπέστατη, θεωρούμε ότι τον τελευταίο καιρό 
έχουμε κάνει πολλά στο να σταματήσει αυτή η ασυνέπεια, 
αλλά χρειάζονται πολλά περισσότερα ώστε να φανεί αν η 
πολιτεία έχει και κάποια δικαιώματα ως προς τους πολίτες της 
σε αυτά τα ζητήματα. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας αλλά 
νομίζουμε με το νομοσχέδιο που καταθέτουμε είμαστε σε ένα 
πραγματικά εντυπωσιακό επίπεδο όπου και τις αμαρτίες του 
παρελθόντος εξαλείφουμε αλλά και παίρνουμε πολύ γενναίες 
πρωτοβουλίες. Και εδώ πραγματικά είμαστε σε ένα εξαιρετικό 
σημείο συνεννόησης με τους θεσμούς».
   Σύστημα διορισμών
Αν και υπήρξε σύγκλιση των δύο πλευρών για την ανάγκη 
μόνιμων διορισμών και εξορθολογισμού των συμβάσεων 

εργασίας των αναπληρωτών, δεν υπήρξε και για τον τρόπο 
που θα επιτευχθούν οι διορισμοί και ο εξορθολογισμός αυτός.
 Η πρόταση του ΟΟΣΑ περιλαμβάνει μία πενταετή (κατ’ελάχι-
στο) σύμβαση, με απώτερο στόχο οι αναπληρωτές να εντα-
χθούν σιγά-σιγά στο μόνιμο δυναμικό. «Να τους δώσουμε 
δηλαδή την αρχική σταθερότητα στον νέο τους εργασιακό 
βίο ή να υπάρχει και μία νέου είδους σύμβαση που θα είναι 
πιο ευέλικτη. Είναι σημαντικό να δώσουμε στα σχολεία του 
21ου αιώνα μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά την πρόσληψη 
των καθηγητών ούτως ώστε και οι καθηγητές να μπορούν να 
αποκρίνονται στις ανάγκες των σχολείων πολύ περισσότερο 
από ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα. Με αυτό τον τρόπο πιθανόν 
να επιτευχθεί και μεγαλύτερη αποκεντροποίηση των διαδικα-
σιών στα σχολεία» εξήγησε σχετικά η Μπεατρίθ Ποντ (Beatriz 
Pont), αναλύτρια πολιτικών του ΟΟΣΑ στη Διεύθυνση Εκπαί-
δευσης και Δεξιοτήτων.
Η έκθεση του ΟΟΣΑ για το 2018, ««Εκπαίδευση για ένα Λα-
μπρό Μέλλον στην Ελλάδα», είναι διαθέσιμη ηλεκτρονικά στη 
διεύθυνση:  
http://www.oecd.org/greece/education-for-a-bright-
future-in-greece-9789264298750-en.htm

ΣΤΑ 210 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΟΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΝΤΑΕΤΙΑ 2018-2022, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ PWC

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Η ΝΕΑ, ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ Ο.Ο.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
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Στις 160 μονάδες διαμορφώθηκε ο γενικός δείκτης 
οικονομικού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) 
το πρώτο τρίμηνο του 2018, όπως καταγράφηκε από 
την τριμηνιαία έρευνα που διεξάγεται σε δείγμα 3.020 
Διευθυνόντων Συμβούλων/Γενικών Διευθυντών των 
μεγαλυτέρων ελληνικών επιχειρήσεων από την Εται-
ρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων (ΕΑΣΕ) σε 
συνεργασία με την ICAP Group. Η έρευνα πραγματο-
ποιήθηκε την περίοδο 27/03/2018 έως 15/04/2018. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός δείκτης οικονομι-
κού κλίματος (ΕΑΣΕ/ICAP-CEO General Index) το πρώ-
το τρίμηνο του 2018 συνέχισε την ανοδική του πορεία 
και διαμορφώθηκε στις 160 μονάδες. Η νέα αύξηση 
του δείκτη αποτυπώνει την αισιοδοξία των CEOs για 
τη μελλοντική πορεία της ελληνικής οικονομίας και την 
έξοδο από τη μακροχρόνια κρίση και τις δυνατότητες 
που ανοίγονται για τις επιχειρήσεις που διοικούν στο 
νέο οικονομικό περιβάλλον, το οποίο θα στηριχθεί στις 
μεταρρυθμίσεις που πρέπει να συνεχιστούν με αμείωτο 
ρυθμό ώστε η οικονομία να οδηγηθεί σε ένα σύγχρονο 
και βιώσιμο αναπτυξιακό πρότυπο. Η ανάλυση των 
αποτελεσμάτων ανά κατηγορία μεγέθους δείχνει άνο-
δο του δείκτη σε όλες τις κατηγορίες επιχειρήσεων. Ο 
δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης (ΕΑΣΕ-CEO 
Current status Index) σημείωσε άνοδο και διαμορφώ-
θηκε στις 154 μονάδες έναντι 146 το προηγούμενο τρί-
μηνο. Ο δείκτης προσδοκιών (ΕΑΣΕ-CEO Expectation 
Index) παρουσίασε νέα άνοδο στις 166 μονάδες έναντι 
160 μονάδων του προηγούμενου τριμήνου.
Αναλυτικά, ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστα-
σης της χώρας σημείωσε άνοδο και διαμορφώθηκε 
στις 211 μονάδες έναντι 202 το προηγούμενο τρίμηνο. 
Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι βελτιώθηκε η 
τρέχουσα οικονομική κατάσταση της χώρας, αυξήθη-
κε σε 33% έναντι 30% του προηγούμενου τρίμηνου, 
ενώ παράλληλα το ποσοστό αυτών που δηλώνουν ότι 
επιδεινώθηκε μειώθηκε σε 14% έναντι 18% το προ-
ηγούμενο τρίμηνο. Πιο αισιόδοξοι είναι οι CEOs των 
πολύ μεγάλων επιχειρήσεων οι οποίοι σε ποσοστό 
54% δηλώνουν ότι η τρέχουσα οικονομική κατάσταση 
της χώρας είναι βελτιωμένη συγκρινόμενη με 1 έτος 
πριν. Ο δείκτης οικονομικής κατάστασης της χώρας 
ένα έτος μετά παρουσίασε νέα άνοδο στις 197 μονά-
δες. Το ποσοστό των CEOs που εκτιμά ότι η οικονομική 
κατάσταση της χώρας θα είναι καλύτερη στο επόμενο 
έτος διαμορφώθηκε σε 38%, ενώ για τους CEOs των 

πολύ μεγάλων επιχειρήσεων είναι αυξημένο σε 54%.
Ο δείκτης της τρέχουσας οικονομικής κατάστασης 
του κλάδου στον οποίο δραστηριοποιούνται οι επι-
χειρήσεις σημείωσε αξιόλογη άνοδο στις 179 μονάδες 
έναντι 166 το προηγούμενο τρίμηνο. Το ποσοστό των 
CEOs που δηλώνουν ότι η τρέχουσα κατάσταση του 
κλάδου τους είναι καλύτερη σε σχέση με 1 έτος πριν 
ανήλθε σε 32%, ποσοστό που αυξάνεται σε 47% για 
τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 40% 
για τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. 
Ο δείκτης προσδοκιών για την οικονομική κατάσταση 
του κλάδου δραστηριοποίησης παρουσίασε αύξηση 
στις 184 μονάδες έναντι 173 το προηγούμενο τρίμηνο. 
Το ποσοστό των CEOs που θεωρούν ότι σε ένα χρόνο οι 
κλάδοι που δραστηριοποιούνται θα είναι σε καλύτερη 
οικονομική κατάσταση σε σχέση με την τωρινή δια-
μορφώθηκε σε 38%, ποσοστό που αυξάνεται σε 56% 
για τους CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων.
Ο δείκτης τρέχουσας οικονομικής κατάστασης των 
εταιρειών σημείωσε σημαντική άνοδο και ανήλθε στις 
132 μονάδες έναντι 117 μονάδων το προηγούμενο 
τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι η 
τρέχουσα οικονομική κατάσταση των εταιρειών τους 
είναι καλύτερη σε σχέση με ένα έτος πριν διαμορφώ-
θηκε σε 58%, ποσοστό που αυξάνεται σε 71% για τους 
CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων και 65% για 
τους CEOs των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Ο 
δείκτης προσδοκιών των CEOs για την οικονομική κα-
τάσταση της εταιρείας τους το επόμενο έτος σημείωσε 
άνοδο στις 153 μονάδες έναντι 148 το προηγούμενο 
τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που προσδοκεί βελτί-
ωση στο επόμενο έτος αυξήθηκε σε 62% έναντι 56% 
το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ πιο αισιόδοξοι εμφα-
νίζονται οι CEOs των πολύ μεγάλων επιχειρήσεων σε 
ποσοστό 74% και οι CEOs των επιχειρήσεων παροχής 
υπηρεσιών σε ποσοστό 66%.
Αντίθετα με τους υπόλοιπους δείκτες, ο δείκτης τρε-
χουσών δαπανών για επενδύσεις παγίου κεφαλαίου 
παρουσίασε πτώση στις 125 μονάδες έναντι 130 το 
προηγούμενο τρίμηνο. Ωστόσο το ποσοστό των CEOs 
που δηλώνουν ότι η τρέχουσα επενδυτική δαπάνη των 
επιχειρήσεων που διοικούν είναι υψηλότερη σε σχέ-
ση με το προηγούμενο έτος διαμορφώθηκε σε 30%, 
ποσοστό που αυξάνεται σε 49% για τους CEOs των 
πολύ μεγάλων επιχειρήσεων. Ο δείκτης επενδυτικών 
προσδοκιών παρουσίασε άνοδο και διαμορφώθηκε 

στις 146 μονάδες έναντι 144 το προηγούμενο τρίμηνο. 
Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι οι επενδυτική 
δαπάνη στις επιχειρήσεις που διοικούν θα είναι υψηλό-
τερη κατά τον επόμενο χρόνο, διαμορφώθηκε σε 37%, 
ποσοστό που αυξάνεται σε 47% για τους CEOs των βι-
ομηχανικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων πολύ 
μεγάλου μεγέθους.
Ο δείκτης τρέχουσας απασχόλησης σημείωσε αύξηση 
στις 123 μονάδες έναντι 113 μονάδων το προηγούμε-
νο τρίμηνο. Το ποσοστό των CEOs που δηλώνουν ότι ο 
αριθμός των εργαζομένων στις επιχειρήσεις που διοι-
κούν είναι μεγαλύτερος σε σύγκριση με ένα έτος πριν 
ανήλθε σε 50%, ποσοστό το οποίο στις πολύ μεγάλες 
επιχειρήσεις είναι αυξημένο σε 53%. Ο δείκτης προσ-
δοκιών απασχόλησης σημείωσε και αυτός άνοδο και 
διαμορφώθηκε στις 151 μονάδες έναντι 143 μονάδων 
το προηγούμενο τρίμηνο. Το μερίδιο των CEOs που δη-
λώνουν ότι η απασχόληση στις εταιρείες που διοικούν 
θα είναι αυξημένη 1 έτος μετά παρουσίασε άνοδο σε 
42% έναντι 38% στο προηγούμενο τρίμηνο, ποσοστό 
που αυξάνεται σε 46% για τους CEOs των πολύ μεγά-
λων επιχειρήσεων.
Εκτός των βασικών ερωτήσεων που υποβάλλονται 
κάθε τρίμηνο στους CEOs, ζητήθηκε επιπλέον να εκ-
φράσουν τον βαθμό υποστήριξης τους στην θέση ότι 
μετά το πέρας του μνημονίου θα πρέπει να υπάρξει 
ένα προληπτικό πλαίσιο στήριξης της ελληνικής οικο-
νομίας. Έξι στους δέκα CEOs υποστηρίζουν ότι είναι 
απαραίτητο να υπάρξει πλαίσιο στήριξης, αναλογία 
που στις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις αυξάνεται σε επτά 
στους δέκα. Το 34% των CEOs δεν είναι τόσο ένθερμοι 
υποστηρικτές του προληπτικού πλαισίου, ενώ μόνο 
το 5% των CEOs πιστεύουν ότι δεν απαιτείται για την 
ελληνική οικονομία πρόσθετο πλαίσιο στήριξης μετά 
το τέλος του μνημονίου. Οι CEOs ερωτήθηκαν επί-
σης για την αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων 
δανείων. Μόνο το 12% των CEOs πιστεύουν ότι στα 
επόμενα 1-2 χρόνια το πρόβλημα θα αντιμετωπιστεί 
αποτελεσματικά. Η συντριπτική πλειοψηφία των CEOs, 
επτά στους δέκα, θεωρούν ότι το πρόβλημα θα αντιμε-
τωπιστεί μόνο κατά ένα μέρος, ενώ το υπόλοιπο 20% 
δεν πιστεύει ότι στο χρονικό διάστημα των 1-2 ετών θα 
υπάρξει αποτελεσματική λύση.

ΝΕΑ ΑΝΟΔΟΣ ΤΟΥ ΔΕΙΚΤΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΚΛΙΜΑΤΟΣ ΤΩΝ CEOS ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018
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Διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπα-
γωγής στη ρύθμιση των 120 δόσεων των επαγγελματιών και 
επιχειρήσεων με οφειλές από 20.000 έως 50.000 ευρώ δίνει, 
με εγκύκλιό της, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Ση-
μειώνεται, ότι προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση εί-
ναι να κριθεί βιώσιμος ο οφειλέτης, για το οποίο προβλέπονται 
συγκεκριμένα κριτήρια. 
Η εγκύκλιος που υπογράφεται από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, 
Γιώργο Πιτσιλή, είναι η ακόλουθη:
 
Α. Προϋποθέσεις και διαδικασία υποβολής αίτησης 
Οφειλέτες που πληρούν τις προϋποθέσεις υπαγωγής στη ρύθ-
μιση (ν.4469/2017) με συνολικές οφειλές προς όλους τους πι-
στωτές που ξεπερνούν το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ και 
δεν υπερβαίνουν το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ δύνα-
νται να υπαχθούν στην απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης 
οφειλών επιχειρήσεων, κατόπιν αίτησης που υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Ειδικής Γραμματείας 
Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους 
 
Β. Τυποποιημένος τρόπος αξιολόγησης βιωσιμότητας
Κατά την απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών ο 
οφειλέτης κρίνεται βιώσιμος, εφόσον πληροί σωρευτικά τα 
κάτωθι κριτήρια:
α) θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και απο-
σβέσεων κατά την τελευταία χρήση ή σε δύο από τις τρεις 
τελευταίες χρήσεις πριν από την υποβολή της αίτησης υπα-
γωγής στη ρύθμιση.
β) ο λόγος μεταξύ των κάτωθι ποσών:
i. του συνόλου των προς ρύθμιση οφειλών προς όλους τους 
πιστωτές μετά την αφαίρεση αφενός μεν του συνόλου των 
απαιτήσεων των πιστωτών του ιδιωτικού τομέα από τόκους 
υπερημερίας, αφετέρου δε ποσοστού ενενήντα πέντε τοις 
εκατό των απαιτήσεων από αυτοτελή πρόστιμα που δε συμ-
βεβαιώνονται με την κύρια οφειλή και έχουν επιβληθεί από τη 
Φορολογική Διοίκηση και ποσοστού ογδόντα πέντε τοις εκατό 
των απαιτήσεων του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής 
Ασφάλισης από προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης κατα-
βολής.
ii. προς το καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και απο-
σβέσεων είναι ίσος ή μικρότερος από οκτώ (8). 
Επισημαίνεται ότι για τον υπολογισμό του συνολικού ποσού 
της περίπτωσης (i) η αφαίρεση ποσών από τις απαιτήσεις 
του Δημοσίου από αυτοτελή πρόστιμα και προσαυξήσεις ή 
τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, κατά τα ανωτέρω, τελεί υπό 
την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 15του ν.4469/2017, 
δηλαδή, όταν το ύψος της βασικής βεβαιωμένης οφειλής 
προς το Δημόσιο, στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν οφει-
λές που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση σύμφωνα με τους ν. 

4152/2013, 4174/2013, 4305/2014 και 4321/2015, των 
οποίων οι όροι τηρούνται, δεν υπερβαίνει το ποσό των τρι-
ών χιλιάδων (3.000) ευρώ, δεν αφαιρείται κανένα ποσό, ενώ 
όταν το ύψος της βασικής βεβαιωμένης οφειλής προς το Δη-
μόσιο, στο οποίο δεν προσμετρώνται οι οφειλές υφιστάμενων 
ρυθμίσεων, κατά τα προαναφερθέντα, υπερβαίνει τις τρεις 
χιλιάδες (3.000) ευρώ αλλά όχι τις είκοσι χιλιάδες (20.000) 
ευρώ, αφαιρείται μόνο το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) 
από τις προσαυξήσεις ή τους τόκους εκπρόθεσμης καταβο-
λής, ενώ δεν αφαιρείται κανένα ποσό βασικής οφειλής από 
αυτοτελή πρόστιμα. 
Ως «καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσε-
ων» της περίπτωσης (ii) λαμβάνεται υπ’ όψιν το μεγαλύτερο 
ποσό που προκύπτει από τη σύγκριση μεταξύ του καθαρού 
αποτελέσματος προ φόρων τόκων και αποσβέσεων της 
τελευταίας χρήσης και του μέσου όρου των δύο (2) πλέον 
θετικών καθαρών αποτελεσμάτων προ φόρων τόκων και 
αποσβέσεων από τις τρεις (3) τελευταίες χρήσεις. 
Για τον υπολογισμό των καθαρών αποτελεσμάτων προ φό-
ρων τόκων και αποσβέσεων λαμβάνονται υπ΄ όψιν τα παρα-
κάτω οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη:
- Νομικά Πρόσωπα (προέλευση δεδομένων από τα φορολο-
γικά έντυπα Ν και Ε3) Διπλογραφικά βιβλία: Διαφορά ποσών 
Κωδικών (116-117) (εντύπου Ν) πλέον αθροίσματος ποσών 
κωδικών (454+452) (εντύπου Ε3)
Απλογραφικά βιβλία: Διαφορά ποσών Κωδικών (116-
117) (εντύπου Ν) πλέον αθροίσματος ποσών κωδι-
κών(541+542+543)(Ε3) πλέον αθροίσματος ποσών κωδι-
κών (537+538+539) (εντύπου Ε3)
- Φυσικά Πρόσωπα (προέλευση δεδομένων από το φορο-
λογικό έντυπο Ε3) Διπλογραφικά βιβλία: ‘Αθροισμα ποσών 
Κωδικών (479+454+452)
Απλογραφικά βιβλία: ‘Αθροισμα ποσών Κωδικών 
(563+541+542+543+537+538+539) 
Επισημαίνεται ότι κάθε πιστωτής στα πλαίσια της απλοποιη-
μένης διαδικασίας υπαγωγής στις ρυθμίσεις του ν. 4469/2017 
διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε εξατομικευμένη αξιολόγη-
ση βιωσιμότητας του οφειλέτη. 
Εάν πιστωτής που κατέχει την πλειοψηφία επί του συνόλου 
των απαιτήσεων εκτιμήσει τον οφειλέτη ως μη βιώσιμο, δεν 
προτείνεται καμία ρύθμιση οφειλών στο πλαίσιο της απλοποι-
ημένης διαδικασίας, κατά συνέπεια στην περίπτωση αυτή το 
Δημόσιο οφείλει να απέχει από την πρόταση ρύθμισης και από 
την υπερψήφιση τυχόν υποβληθείσας.
 
Παράδειγμα 1: 
Οφειλέτης έχει συνολική προς ρύθμιση οφειλή ύψους 
25.000Euro, από την οποία 4.000Euro είναι αφαιρούμενες 
απαιτήσεις, συνεπώς υπόλοιπο συνολικής ρυθμιζόμενης 

οφειλής 21.000Euro. Από τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη 
των τριών τελευταίων χρήσεων προκύπτουν θετικά καθαρά 
αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων. Ειδικότε-
ρα, η τελευταία χρήση του έτους 2016 εμφανίζει θετικό κα-
θαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 
3.000Euro, η χρήση έτους 2015 θετικό καθαρό αποτέλεσμα 
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 2.000Euro και η 
χρήση 2014 θετικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων 
και αποσβέσεων ύψους 1.000Euro.
Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων των χρήσεων με τα μεγαλύτερα 
καθαρά θετικά αποτελέσματα, δηλαδή των χρήσεων 2016 και 
2015, είναι 2.500Euro. Κατόπιν σύγκρισης αυτού με το αποτέ-
λεσμα της τελευταίας χρήσης 2016 επιλέγεται η μεγαλύτερη 
τιμή, δηλαδή 3.000Euro της χρήσης 2016.
Ο λόγος του υπολοίπου συνολικής ρυθμιζόμενης οφειλής 
ύψους 21.000Euro προς τη μεγαλύτερη τιμή της προηγούμε-
νης παραγράφου ύψους 3.000Euro ισούται με επτά (7), που 
είναι μικρότερο του οκτώ (8), συνεπώς ο οφειλέτης θεωρείται 
βιώσιμος.
 
Παράδειγμα 2: 
Οφειλέτης έχει συνολική προς ρύθμιση οφειλή ύψους 
50.000Euro, από την οποία 2.000Euro είναι αφαιρούμενες 
απαιτήσεις, συνεπώς υπόλοιπο συνολικής ρυθμιζόμενης 
οφειλής 48.000Euro.
Από τα οικονομικά στοιχεία του οφειλέτη των τριών τελευταί-
ων χρήσεων (2016, 2015 και 2014) προκύπτει θετικό καθαρό 
αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων στη τελευ-
ταία και προτελευταία χρήση (2016 και 2015, αντίστοιχα) 
και αρνητικό στην προηγούμενη αυτών (2014). Ειδικότερα, 
η τελευταία χρήση του έτους 2016 εμφανίζει θετικό καθαρό 
αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 
3.000Euro, η χρήση έτους 2015 θετικό καθαρό αποτέλεσμα 
προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων ύψους 1.000Euro και η 
χρήση 2014 αρνητικό καθαρό αποτέλεσμα προ φόρων, τό-
κων και αποσβέσεων ύψους 1.000Euro.
Ο μέσος όρος αποτελεσμάτων των χρήσεων με τα μεγαλύτερα 
καθαρά θετικά αποτελέσματα, δηλαδή των χρήσεων 2016 και 
2015, είναι 2.000Euro. Κατόπιν σύγκρισης αυτού με το αποτέ-
λεσμα της τελευταίας χρήσης 2016 επιλέγεται η μεγαλύτερη 
τιμή, δηλαδή 3.000Euro της χρήσης 2016.
Ο λόγος του υπολοίπου συνολικής ρυθμιζόμενης οφειλής 
ύψους 48.000Euro προς τη μεγαλύτερη τιμή της προηγούμε-
νης παραγράφου ύψους 3.000Euro ισούται με δεκαέξι (16), 
που είναι μεγαλύτερο του οκτώ (8), συνεπώς ο οφειλέτης 
θεωρείται μη βιώσιμος. 

Συνέχεια στη σελ 14 

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ 
ΤΩΝ 120 ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ 20.000 ΕΩΣ 50.000 ΕΥΡΩ
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Συνέχεια σπό τη σελ 13 

Γ. Πρόταση τυποποιημένης λύσης 
Με την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στην παρούσα απλο-
ποιημένη διαδικασία και μετά τη διαπίστωση απαρτίας, τυχόν 
αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που υποβάλλονται από τους 
συμμετέχοντες πιστωτές παράγονται με τυποποιημένο τρόπο. 
Στο σημείο αυτό υπενθυμίζεται η διάταξη του πέμπτου εδαφί-
ου της παραγράφου 3 του άρθρου 4 του ν. 4469/2017. 
Όταν η συνολική αξία της περιουσίας του οφειλέτη είναι του-
λάχιστον είκοσι πέντε (25) φορές μεγαλύτερη από τη συνο-
λική οφειλή (προς όλους τους πιστωτές και χωρίς αφαίρεση 
οιουδήποτε ποσού) που πρόκειται να ρυθμιστεί στο πλαίσιο 
της απλοποιημένης διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένου του 
υπολοίπου οφειλών των υφιστάμενων ρυθμίσεων που έχουν 
βεβαιωθεί έως και 31/12/2016 και δεν εξαιρούνται από το ν. 
4469/2017, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο κεφάλαιο Α της 
παρούσας, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 
δεν επιτρέπεται να υποβάλλουν προτάσεις αναδιάρθρωσης 
οφειλών ή να ψηφίζουν υπέρ προτάσεων αναδιάρθρωσης 
οφειλών άλλων πιστωτών. Διευκρινίζεται ότι για την εφαρ-
μογή του ανωτέρω περιορισμού λαμβάνεται υπ’ όψιν η συ-
νολική αξία της περιουσίας μόνο του οφειλέτη και όχι τυχόν 
συνοφειλετών που υπέβαλαν την αίτηση από κοινού με τον 
οφειλέτη, η οποία υπολογίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της 
ΠΟΛ.1105/2017. 
Οι υποβληθείσες προτάσεις αναδιάρθρωσης οφειλών καθώς 
και οι τυχόν αντιπροτάσεις ρύθμισης οφειλών που υποβάλ-
λονται από τους συμμετέχοντες πιστωτές ψηφίζονται θετικά, 
εφόσον υπόκεινται στους κανόνες της τυποποιημένης λύσης 
που ακολουθούν. 

Κανόνες τυποποιημένης λύσης 

1. Αφαιρούμενα ποσά ανά πιστωτή 
α) το σύνολο των τόκων υπερημερίας των πιστωτών του ιδι-
ωτικού τομέα.
β) ποσοστό ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) των απαιτήσεων 
του Δημοσίου από αυτοτελή πρόστιμα που δεν συμβεβαιώνο-
νται με την κύρια οφειλή και έχουν επιβληθεί από τη Φορολο-
γική Διοίκηση.
γ) ποσοστό ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) των απαιτήσεων 
του Δημοσίου και των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης από 
προσαυξήσεις ή τόκους εκπρόθεσμης καταβολής.
Τα ποσά των ως άνω υποπεριπτώσεων (β) και (γ) αφαι-
ρούνται με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 15 του Ν. 
4469/2017, δηλαδή, όταν το ύψος της βασικής βεβαιωμένης 
οφειλής προς το Δημόσιο, στο οποίο δεν προσμετρώνται τυχόν 

οφειλές που έχουν ήδη υπαχθεί σε ρύθμιση σύμφωνα με τους 
ν. 4152/2013, 4174/2013, 4305/2014 και 4321/2015, των 
οποίων οι όροι τηρούνται δεν υπερβαίνει το ποσό των τριών 
χιλιάδων (3.000) ευρώ, δεν αφαιρείται κανένα ποσό, ενώ όταν 
το ύψος της βασικής βεβαιωμένης οφειλής προς το Δημόσιο, 
στο οποίο δεν προσμετρώνται οι οφειλές υφιστάμενων ρυθ-
μίσεων, κατά τα προαναφερθέντα, υπερβαίνει τις τρεις χιλιά-
δες (3.000) ευρώ αλλά όχι τις είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, 
αφαιρείται μόνο το ογδόντα πέντε τοις εκατό (85%) από τις 
προσαυξήσεις ή τους τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, ενώ 
δεν αφαιρείται κανένα ποσό βασικής οφειλής από αυτοτελή 
πρόστιμα.
Τα ποσά που αντιστοιχούν στο πρόστιμο του άρθρου 57 του 
Κ.Φ.Δ. και του άρθρου 6 του Κ.Ε.Δ.Ε, ως μη υπολογιζόμενα 
κατά τη ρύθμιση, αφαιρούνται κατά 100%, κατ’ εφαρμογή 
του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 8 του άρθρου 15 του 
ν. 4469/2017, που εφαρμόζεται συμπληρωματικά βάσει του 
άρθρου 2 της κοινοποιούμενης απόφασης.
Για το Δημόσιο τα ανωτέρω αφαιρούμενα ποσά προσδιορί-
ζουν το συνολικό ποσό που θα διαγραφεί κατά σειρά παλαι-
ότητας με κριτήριο το χρόνο καταχώρησης της οφειλής στα 
βιβλία εισπρακτέων εσόδων (κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 
7 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017). Π.χ στην περίπτωση 
οφειλέτη του Δημοσίου με μια βεβαίωση προστίμου ύψους 
22.000 ευρώ στην οποία αντιστοιχούν προσαυξήσεις 8.000 
ευρώ η συνολική ρυθμιζόμενη απαίτηση του Δημοσίου δια-
μορφώνεται σε 2.300 ευρώ ( 5%*22000 και 15%*8000).
 
2. Τρόπος ρύθμισης 
Στην περίπτωση που ο οφειλέτης πληροί τα προαναφερόμενα 
κριτήρια δύναται να ρυθμίσει την οφειλή του σε ισόποσες μη-
νιαίες τοκοχρεωλυτικές δόσεις ως ακολούθως:
α) Ο αριθμός των μηνιαίων δόσεων στην περίπτωση των θε-
σμικών πιστωτών (χρηματοδοτικοί φορείς, Δημόσιο, Ε.Φ.Κ.Α.) 
δεν επιτρέπεται να ξεπερνά τις εκατόν είκοσι (120).
β) Για τους ιδιώτες πιστωτές ο αριθμός των δόσεων δεν επιτρέ-
πεται να ξεπερνά τις είκοσι τέσσερις (24).
γ) Για οφειλές που προέρχονται από συμβάσεις παροχής εργα-
σίας οποιουδήποτε τύπου, ο αριθμός των δόσεων δεν επιτρέ-
πεται να ξεπερνά τις έξι (6).
δ) Αν η βασική οφειλή προς το Δημόσιο ή/και στους Φορείς 
Κοινωνικής Ασφάλισης, δεν ξεπερνά το ποσό των τριών χι-
λιάδων (3.000Euro) ανά πιστωτή δεν προσμετρώνται τυχόν 
οφειλές που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του 
άρθρου 15 του ν. 4469/2017, ο αριθμός των δόσεων προς τον 
εν λόγω πιστωτή δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τις τριάντα έξι 
(36).
ε) Το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης που θα προτείνεται δε δύ-

ναται να είναι μικρότερο από το ποσό των πενήντα (50) ευρώ 
ανά πιστωτή.
στ) Για τον υπολογισμό των τοκοχρεωλυτικών δόσεων λαμ-
βάνεται υπόψη επιτόκιο ίσο με το επιτόκιο euribor τριμήνου, 
προσαυξημένο κατά πέντε ποσοστιαίες μονάδες. Για το Δη-
μόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης το επιτόκιο 
είναι σταθερό με κρίσιμο χρόνο την ημερομηνία υποβολής 
της αίτησης ρύθμισης. Για τους χρηματοδοτικούς φορείς είναι 
κυμαινόμενο- αναπροσαρμοζόμενο ανά τρίμηνο με έναρξη 
την ημερομηνία κατάρτισης της σύμβασης και προσαυξημένο 
κατά την εισφορά του νόμου 128/1975 στις περιπτώσεις που 
προγενέστερα είχε συμφωνηθεί ότι η εισφορά αυτή βαρύνει 
τον οφειλέτη. Για τον υπολογισμό της α’ τοκοχρεωλυτικής μη-
νιαίας δόσης, το επιτόκιο που χρησιμοποιείται είναι κοινό για 
όλους τους συμμετέχοντες πιστωτές και είναι το επιτόκιο που 
ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.
ζ) Ο αριθμός των δόσεων είναι κοινός για κάθε μία από τις πα-
ραπάνω κατηγορίες πιστωτών , εκτός αν αυτό δεν είναι δυνα-
τό λόγω εφαρμογής των περιορισμών των περιπτώσεων (δ) 
και (ε) του παρόντος.
η) Ο οφειλέτης μπορεί να προτείνει σε όλους τους θεσμικούς 
πιστωτές τη ρύθμιση της οφειλής του σε δώδεκα (12) ή λιγό-
τερες άτοκες δόσεις.»
θ) Ο τοκοχρεωλυτικός υπολογισμός των δόσεων για το Δη-
μόσιο αφορά στη διαμόρφωση του ποσού των μηνιαίων δό-
σεων. Η πίστωση των ποσών πραγματοποιείται με τρέχοντα 
συνεισπραττόμενα.
 
3. Αριθμός δόσεων ρύθμισης 
Ο τελικός αριθμός δόσεων της ρύθμισης εξαρτάται από την 
ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη. Συγκεκριμένα, αν 
ποσοστό 2,75% του θετικού καθαρού αποτελέσματος προ φό-
ρων, τόκων και αποσβέσεων, που υπολογίσθηκε με βάση τη 
διαδικασία που περιγράφεται στο κεφάλαιο Β της παρούσας, 
είναι μεγαλύτερο από τη συνολική αρχική μηνιαία δόση, τότε 
η συνολική προς όλους τους θεσμικούς πιστωτές δόση ανα-
προσαρμόζεται, ώστε το σύνολο της δόσης προς όλους τους 
πιστωτές να ισούται με αυτό το ποσό. Τα ποσά των δόσεων 
αυξάνονται κατά το μέρος του επιπλέον ποσού που αντιστοιχεί 
στο ποσοστό συμμετοχής κάθε θεσμικού πιστωτή στο συνο-
λικό ποσό των απαιτήσεων όλων των θεσμικών πιστωτών 
(κατόπιν αφαίρεσης των ποσών που ορίζονται στο κεφάλαιο 
Γ 1 της παρούσας), δηλαδή συμμέτρως, όπως ορίζεται στην 
περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της κοινο-
ποιούμενης απόφασης. 

Συνέχεια στη σελ 15 

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
120 ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ 20.000 ΕΩΣ 50.000 ΕΥΡΩ
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Συνέχεια από τη σελ 14 

Ο αριθμός των δόσεων ρύθμισης των απαιτήσεων εκάστου εκ 
των θεσμικών πιστωτών μειώνεται
(καταλήγοντας ενδεχομένως σε διαφορετικό τελικό πλήθος δό-
σεων για τον καθένα) κατά τρόπο που το σχήμα των μηνιαίων 
καταβολών να αντιστοιχεί σε παρούσα αξία ίση με την απομει-
ωμένη απαίτησή τους (βλ. κατωτέρω παράδειγμα 4).
Όπως προκύπτει από τα ανωτέρω, στην παρούσα απλοποιημέ-
νη διαδικασία, λόγω του ειδικού κανόνα που εισάγεται με την 
περίπτωση (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 4 της κοινο-
ποιούμενης απόφασης, για τον τελικό καθορισμό του αριθμού 
των δόσεων λαμβάνεται υπ’ όψιν η ικανότητα αποπληρωμής 
μόνο του οφειλέτη και όχι των συνοφειλετών που έχουν τυχόν 
συνυποβάλει την αίτηση από κοινού με αυτόν, σε αντίθεση με 
τα ισχύοντα στην τακτική διαδικασία του ν. 4469/2017. 
Παράδειγμα 3: 
Ο οφειλέτης του παραδείγματος 1 παρουσιάζει τα μεγαλύ-
τερα καθαρά αποτελέσματα προ φόρων, τόκων και απο-
σβέσεων ύψους 3.000Euro στην τελευταία χρήση 2016. Το 
2,75% του ποσού αυτού είναι 82,50Euro, ποσό μικρότερο 
από τη συνολική αρχική μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση 
ύψους 219.39Euro1, υπολογιζόμενη με ετήσιο επιτόκιο 
5%+3mEuribor=5%-0.327%=0.04673 και σε 120 μηνιαίες 
δόσεις. Επομένως, μετά τη σύγκριση της συνολικής αρχικής 
μηνιαίας δόσης με την ικανότητα αποπληρωμής του οφειλέτη, 
ο αριθμός των δόσεων παραμένει ίδιος.  
Περαιτέρω, το τελικό πλήθος δόσεων (Στήλη 9) προκύπτει 
από το ακέραιο μέρος της λύσης ως προς η(=πλήθος δόσε-
ων=24,3119) του τύπου της ΠΑ, το οποίο σε περίπτωση ύπαρ-
ξης δεκαδικών προσαυξάνεται κατά μία (1) δόση. Το ποσό της 
τελευταίας (25ης) δόσης ισούται με το ποσό της τελικής Α’ το-
κοχρεωλυτικής δόσης (=129,57Euro, Στήλη 8) επί το δεκαδικό 
μέρος του n (= 0,3119) και διαμορφώνεται σε 40.41Euro. Από 
τα παραπάνω διαφαίνεται ότι στην περίπτωση που ακολουθεί-
ται η διαδικασία της σύμμετρης διανομής και της μείωσης του 
αρχικού πλήθους των δόσεων βάσει του ποσού της τελικής Α’ 
δόσης, ενδέχεται η τελευταία δόση της ρύθμισης να είναι μικρό-
τερη από τις υπόλοιπες.
 
4. Υφιστάμενες ρυθμίσεις 
Εφόσον υφίστανται βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση 
οφειλές που έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση τμηματικής καταβο-
λής κατά τις διατάξεις του ν.4152/2013, του άρθρου 43 του ν. 
4174/2013, του άρθρου 51 του ν. 4305/2014 και των άρθρων 
1 έως 17 του ν. 4321/2015, των οποίων οι όροι τηρούνται, οι 
ρυθμίσεις αυτές, όπως έχουν διαμορφωθεί κατά την ημερομη-
νία έγκρισης της σύμβασης αναδιάρθρωσης και κατά το μέρος 
που αφορούν οφειλές που υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής του 
ν. 4469/2017 (δηλαδή έχουν βεβαιωθεί έως και 31/12/2016 
και δεν εξαιρούνται από τον νόμο) εντάσσονται στη σύμβαση 
κατά το μέρος που αφορά στον αριθμό και το ύψος των ανε-

ξόφλητων δόσεων, χωρίς να υφίσταται εν προκειμένω δυνα-
τότητα αύξησης ή μείωσης του αριθμού των δόσεων, καθώς 
στην απλοποιημένη διαδικασία δεν υφίσταται πεδίο εφαρμογής 
του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του 
ν. 4469/2017. 
Ακολούθως, επισημαίνεται ότι σε περίπτωση υφιστάμενων 
ρυθμίσεων, στο υπόλοιπο οφειλών που έχουν υπαχθεί σε αυ-
τές και εντάσσονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης, κατά τα 
ανωτέρω, δεν λαμβάνει χώρα καμία επιπλέον διαγραφή, όπως 
ακριβώς ισχύει και στις συμβάσεις που συνάπτονται κατά την 
τακτική διαδικασία του ν. 4469/2017. 
Η δόση τυχόν υφιστάμενης ρύθμισης περιλαμβάνεται στο ποσό 
της πρώτης αρχικής τοκοχρεωλυτικής δόσης που συγκρίνεται 
με το 2,75% του θετικού καθαρού αποτελέσματος προ φόρων, 
τόκων και αποσβέσεων, όπως υπολογίσθηκε με τη διαδικασία 
που περιγράφεται στο κεφάλαιο Β της παρούσας. Ομοίως, οι 
συνολικές απαιτήσεις βάσει των οποίων γίνεται η σύμμετρη 
διανομή περιλαμβάνουν τις απαιτήσεις που αντιστοιχούν στις 
υφιστάμενες ρυθμίσεις και έχουν ενταχθεί στη σύμβαση, κατά 
τα ανωτέρω, δεδομένου ότι, όπως προκύπτει από τη σχετική 
διάταξη της περίπτωσης (στ) της παραγράφου 1 του άρθρου 
4 της κοινοποιούμενης απόφασης, κριτήριο της σύμμετρης δι-
ανομής είναι η συνολική απαίτηση κάθε θεσμικού πιστωτή που 
έχει ενταχθεί στη σύμβαση (κατόπιν αφαίρεσης των ποσών που 
ορίζονται στο κεφάλαιο Γ 1 της παρούσας).
 
Δ. Συμπληρωματική εφαρμογή διατάξεων 
Διευκρινίζεται ότι οι ειδικοί κανόνες που θεσπίζονται με την 
κοινοποιούμενη απόφαση και εκτίθενται στα κεφάλαια Β και 
Γ της παρούσας αφορούν στην αξιολόγηση της βιωσιμότητας 
του οφειλέτη, στη διαμόρφωση των τυποποιημένων λύσεων 
ρύθμισης των οφειλών του και στην υπερψήφιση ή μη αυτών 
από το Δημόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης. Κατά 
τα λοιπά, όπως ήδη αναφέρθηκε στο κεφάλαιο Α της παρούσας 
και προκύπτει από το άρθρο 2 της κοινοποιούμενης απόφασης, 
έχουν συμπληρωματική εφαρμογή οι ουσιαστικές και διαδικα-
στικές διατάξεις του ν.4469/2017, που ισχύουν και στην τακτική 
διαδικασία του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών. 
Από τα ανωτέρω συνάγεται, μεταξύ άλλων ότι: 
α) σε περίπτωση μη συμμετοχής του Δημοσίου στη διαδικασία 
διαπραγμάτευσης ή καταψήφισης της πρότασης ρύθμισης που 
εγκρίθηκε από την πλειοψηφία των συμμετεχόντων πιστωτών 
(π.χ. λόγω μη τήρησης των κανόνων διαμόρφωσης τυποποι-
ημένης λύσης ρύθμισης ή ύπαρξης περιουσίας του οφειλέτη 
συνολικής αξίας που υπερβαίνει το 25πλάσιο της συνολικής 
οφειλής προς ρύθμιση), η υπογραφείσα σύμβαση δεν καθί-
σταται δεσμευτική για το Δημόσιο με την υπογραφή της, αλλά 
απαιτείται δικαστική επικύρωση αυτής. Στην περίπτωση αυτή 
το Δημόσιο δύναται να ασκήσει, δια του Νομικού Συμβουλίου 
του Κράτους, κύρια παρέμβαση στη δίκη προς απόρριψη της 
αίτησης επικύρωσης, με επίκληση των νόμιμων λόγων για τους 
οποίους δεν υπερψήφισε την υπογραφείσα συμφωνία.

β) και στη ρύθμιση οφειλών κατά την απλοποιημένη διαδικασία 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις των άρθρων 4 («συμψηφισμός»), 
5 («αποδεικτικό ενημερότητας») και 6 («αναστολή αναγκαστι-
κών μέτρων») της ΠΟΛ.1105/2017 καθώς και της παραγράφου 
9 του άρθρου 12 (περί αναστολής παραγραφής), του άρθρου 
14 («συνέπειες μη τήρησης της συμφωνίας-ανατροπή ή ακύ-
ρωση») και της περίπτωσης β της παραγράφου 11 του άρθρου 
15 (περί αναστολής ποινικής δίωξης») του ν. 4469/2017.
 
Ε. Εφαρμογή της τακτικής διαδικασίας ν.4469/2017
Σε περιπτώσεις που:
> ο οφειλέτης δεν πληροί τα κριτήρια του τυποποιημένου 
τρόπου αξιολόγησης βιωσιμότητας, προκειμένου να κριθεί 
βιώσιμος ή/και
> η πρόταση τυποποιημένης λύσης δεν γίνεται δεκτή από τον 
οφειλέτη ή/και
> η πλειοψηφία των πιστωτών υποβάλλει αντιπροτάσεις δι-
αφορετικές σε σχέση με την πρόταση τυποποιημένης λύσης, 
εφαρμόζεται η τακτική διαδικασία εξωδικαστικού μηχανισμού, 
όπως αυτή περιγράφεται στην παρ. 6 του άρθρου 8 του Ν. 
4469/2017 και στην υπ’ αριθ.116821/25.10.2017 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 
3909/Β’/06-11-2017) «Λειτουργικές Προδιαγραφές της ηλε-
κτρονικής πλατφόρμας Εξωδικαστικού Μηχανισμού Ρύθμισης 
Οφειλών Επιχειρήσεων ν.4469/2017 (ΦΕΚ Α’ 62).» 
Στο πλαίσιο της τακτικής διαδικασίας, ο οφειλέτης έχει τη δυνα-
τότητα να υποβάλει μία διαφορετική πρόταση αναδιάρθρωσης 
οφειλών και να προσκομίσει μελέτη προς απόδειξη της βιωσι-
μότητας της επιχείρησης. 

ΣΤ. Αρμόδια Όργανα
Αρμόδια όργανα για την εκπροσώπηση της Φορολογικής Δι-
οίκησης στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, τη 
σύναψη σύμβασης αναδιάρθρωσης, την παρακολούθηση των 
όρων της, την ανατροπή αυτής και τη γνωστοποίηση ανατρο-
πής αυτής στους λοιπούς πιστωτές είναι αυτά που ορίζονται στις 
διατάξεις της υπ’ αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1115805 ΕΞ 2017 Απόφαση 
του Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. (ΦΕΚ Β’ 2743/4-8-2017) «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότηση υπογραφής «Με εντολή 
Διοικητή» σε όργανα της Φορολογικής Διοίκησης», όπως εκά-
στοτε ισχύει. Τα αρμόδια όργανα οφείλουν να μεριμνούν για 
την τήρηση αντιγράφου της σύμβασης αναδιάρθρωσης στο 
φάκελο της υπόθεσης.
 
Ζ. Χρονικό πεδίο εφαρμογής
Σύμφωνα με το άρθρο 6 της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α., οι διατά-
ξεις αυτής ισχύουν από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως (29/11/2017) και καταλαμβάνουν και τις εκκρε-
μείς αιτήσεις από το στάδιο στο οποίο αυτές βρίσκονται.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΤΗΣ ΑΑΔΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ 
120 ΔΟΣΕΩΝ ΓΙΑ ΟΦΕΙΛΕΣ ΑΠΟ 20.000 ΕΩΣ 50.000 ΕΥΡΩ



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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Την έκταση και τις συνέπειες της παραοικονομίας και της 
φοροδιαφυγής στην Ελλάδα, καθώς και δέσμη προτάσεων 
για την άμεση και μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση του φαι-
νομένου, ανέπτυξαν στην ομιλία τους στη διάρκεια του 14ου 
Athens Tax Forum του Ελληνο-Αμερικανικού Επιμελητηρίου 
οι κ.κ. Στέφανος Μήτσιος, Επικεφαλής Φορολογικού Τμήμα-
τος, και Γιάννης Ζαχαριάδης, Επικεφαλής Τμήματος Οικονομι-
κών Αναλύσεων, της ΕΥ Ελλάδος.
Στις άμεσες συνέπειες του φαινομένου της παραοικονομίας, 
πέραν των αρνητικών επιπτώσεων για τη δημοσιονομική 
πολιτική και το κοινωνικό κράτος, πρέπει να προσθέσει κανείς 
τη μείωση της εμπιστοσύνης στο φορολογικό σύστημα, το 
υψηλότερο κόστος για το κράτος και τις επιχειρήσεις, τη στρέ-
βλωση του ανταγωνισμού, τους κινδύνους για τους κατανα-
λωτές, αλλά και την αυξημένη πιθανότητα για εκμετάλλευση 
των εργαζομένων. Έτσι, η παραοικονομία δημιουργεί έναν 
φαύλο κύκλο αναποτελεσματικότητας της δημοσιονομικής 
πολιτικής.
Παραμένει ισχυρή η παραοικονομία στην Ελλάδα
Από την έναρξη της κρίσης το 2009 μέχρι σήμερα και ενώ η 
έκταση της παραοικονομίας ως ποσοστό του ΑΕΠ στην ΕΕ μει-
ώθηκε από 19,2% σε 16,7%, στη χώρα μας αυξήθηκε δρα-
ματικά από το 23,2% στο 28,4% το 2012, οπότε και άρχισε να 
μειώνεται για να φτάσει στο 26,5% το 2015.
Για το διάστημα 2004-2015, η χώρα μας βρίσκεται στην τέ-
ταρτη θέση μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών ως προς την 
έκταση της παραοικονομίας.
Αυτό δεν είναι τυχαίο, δεδομένου ότι η Ελλάδα βρισκόταν το 
2016 στην έκτη υψηλότερη θέση ως προς τη μέση συνολική 
φορολογική επιβάρυνση μιας τετραμελούς οικογένειας, με 
ποσοστό 38,2% του εισοδήματος, έναντι 28,6% μέσου όρου 
των χωρών του ΟΟΣΑ.
Βασικές αιτίες η υψηλή φορολόγηση και η έλλειψη ελέγχων 
και κυρώσεων
Πλην των υψηλών φορολογικών συντελεστών, οι ομιλητές 
ανέδειξαν ως βασικές αιτίες της έξαρσης της παραοικονομίας 
στη χώρα μας τη σχετική ευκολία και της φοροδιαφυγής, δε-
δομένου του χαμηλού κινδύνου ανίχνευσης και της μη επιβο-
λής σημαντικών κυρώσεων, τη δυσκολία συμμόρφωσης με 
το φορολογικό και κανονιστικό πλαίσιο και την επικρατούσα 
φορολογική ηθική και κουλτούρα που απορρέει και από τη 
δυσαρέσκεια ως προς τη δικαιοσύνη και την ανταποδοτικό-
τητα του συστήματος.
Όπως τόνισε ο κ. Γιάννης Ζαχαριάδης, Επικεφαλής Τμήματος 
Οικονομικών Αναλύσεων της ΕΥ Ελλάδος, «Οι προκλήσεις 
αναμένεται να συνεχιστούν και τα επόμενα χρόνια, καθώς 
νέες τάσεις της οικονομίας δυσκολεύουν την ανίχνευση και 

ΕΥ: ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΤΗΝ ΕΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ 
ΠΑΡΑΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΣΤΟ ΝΑΔΙΡ ΟΙ ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ ΤΩΝ 
ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΤΟ ΠΡΩΤΟ 
ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018

την πρόληψη δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται στη σκι-
ώδη οικονομία: Η μεγέθυνση της οικονομίας διαμοιρασμού 
(sharing economy), οι νέες μορφές εργασίας, η αύξηση των 
διασυνοριακών συναλλαγών και των συναλλαγών μέσω 
διαδικτύου και η χρήση της τεχνολογίας για τη δημιουργία 
ψευδών στοιχείων».
Αποτελεσματικές λύσεις υπάρχουν
Ωστόσο, όπως τόνισαν οι ομιλητές, λύσεις που μπορούν να 
δώσουν αποτελέσματα σε σύντομο χρονικό διάστημα υπάρ-
χουν, αν ξεκινήσουμε από τη σωστή βάση. Βασικές προτεραι-
ότητες, σύμφωνα με την ΕΥ, είναι:
    Η μείωση των φορολογικών συντελεστών και ανταποδοτι-
κότητα φορολογικού συστήματος.
    Εκτεταμένη χρήση πλαστικού χρήματος και καθιέρωση της 
ηλεκτρονικής τιμολόγησης.
    Απλοποίηση διαδικασιών για την προώθηση της συμμόρ-
φωσης και τη διευκόλυνση φορολογουμένων.
    Κατάρτιση και εκπαίδευση των υπαλλήλων της Φορολο-
γικής Διοίκησης και καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς.
    Αλλαγή φορολογικής παιδείας και κουλτούρας.
Παράλληλα, όπως τόνισε ο κ. Στέφανος Μήτσιος, Επικεφα-
λής Φορολογικού Τμήματος της ΕΥ Ελλάδος: «Η τεχνολογία, 
όπως πάντα, είναι αυτή που μας δίνει την απάντηση. Τα νέα 
εργαλεία που αναπτύσσονται παγκοσμίως δίνουν στις φορο-
λογικές αρχές τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τον τεράστιο 
όγκο διαθέσιμων δεδομένων μέσω των data analytics και να 
εντοπίζουν άμεσα ανωμαλίες, ύποπτες συναλλαγές και συ-
μπεριφορές που ξεφεύγουν από τους κανόνες και, με αυτόν 
τον τρόπο, να αντιμετωπίσουν τα ζητήματα μη συμμόρφω-
σης έγκαιρα, στοχευμένα και αποτελεσματικά».
Σύμφωνα με τους ομιλητές της ΕΥ, η χρήση της τεχνολογίας 
από τις φορολογικές αρχές, σε συνδυασμό με το ενισχυμένο 
πλαίσιο ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των χωρών, ανα-
μένεται να ακολουθήσει παγκοσμίως τα εξής βήματα:
-Ηλεκτρονική υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων.
-Ηλεκτρονική υποβολή τιμολογίων και λογιστικών βιβλίων.
-Ηλεκτρονική υποβολή λοιπών στοιχείων και διασταύρωση 
στοιχείων και με πληροφορίες από άλλες χώρες.
-Διενέργεια ηλεκτρονικών ελέγχων με την αξιοποίηση των 
ηλεκτρονικά υποβληθέντων στοιχείων.
-Υπολογισμός και καταλογισμός φόρων από τις φορολογικές 
αρχές, χωρίς την ανάγκη υποβολής δηλώσεων από τους φο-
ρολογούμενους.

www.in.gr

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
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Πρόσκαιρη αποδείχθηκε η βελτίωση των προσδοκιών 
των καταναλωτών στην Ελλάδα, καθώς, μετά την επι-
κράτηση αισιόδοξων προβλέψεων το τέταρτο τρίμηνο 

του 2017, η απαισιοδοξία επέστρεψε το πρώτο τρίμηνο 
του 2018. Τα σχετικά στοιχεία της GfK έρχονται να επιβε-
βαιώσουν την εικόνα που υπάρχει στο λιανεμπόριο από 
τις αρχές του τρέχοντος έτους, εικόνα στασιμότητας των 
πωλήσεων, αφού οι καταναλωτές τηρούν, στην καλύτε-
ρη των περιπτώσεων, στάση αναμονής για τις εξελίξεις 
στα πεδία της οικονομίας και της εξωτερικής πολιτικής.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την GfK, οι προσδοκίες για την 
κατάσταση της οικονομίας έπεσαν στις -20,6 μονάδες, 
υποχωρώντας κατά 8,4 μονάδες σε σύγκριση με το δ’ 
τρίμηνο του 2017. Αξίζει, μάλιστα, να σημειωθεί ότι οι 
Ελληνες βρίσκονται στην προτελευταία θέση μεταξύ 
των Ευρωπαίων καταναλωτών πάνω από τους Ιταλούς 
(σ.σ. το αρνητικό πρόσημο στις μονάδες δηλώνει ότι 
οι απαισιόδοξες απαντήσεις είναι περισσότερες από τις 
αισιόδοξες).
Σε ό,τι αφορά πάντως τις προσδοκίες για το εισόδημά 
τους, οι Ελληνες καταναλωτές κρατούν σταθερά την 
τελευταία θέση με τον σχετικό δείκτη να υποχωρεί κατά 
έξι μονάδες το α’ τρίμηνο του 2018 σε σύγκριση με το 
τελευταίο τρίμηνο του 2017 και να διαμορφώνεται στις 
-27,7 μονάδες. Υποχώρηση κατά μία μονάδα σε σύγκρι-
ση με τα τέλη του 2017 σημείωσε και ο δείκτης πρόθε-
σης αγοράς και διαμορφώθηκε στις -23,6 μονάδες που 
αποτελεί και τη χαμηλότερη επίδοση στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση.
Σε αντίθεση, πάντως, με τους καταναλωτές, οι διευθύνο-
ντες σύμβουλοι των μεγαλύτερων ελληνικών επιχειρή-
σεων εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι, με βάση τουλάχιστον 
τα στοιχεία του δείκτη οικονομικού κλίματος που κα-
ταρτίζει η Εταιρεία Ανωτάτων Στελεχών Επιχειρήσεων 
(ΕΑΣΕ) σε συνεργασία με την Icap. Ο γενικός δείκτης 
διαμορφώθηκε στις 160 μονάδες από τις 154 το προη-
γούμενο τρίμηνο. Αξίζει, πάντως, να σημειωθεί ότι έξι 
στους δέκα διευθύνοντες συμβούλους υποστηρίζουν ότι 
μετά το πέρας του μνημονίου θα πρέπει να υπάρξει ένα 
προληπτικό πλαίσιο στήριξης της ελληνικής οικονομίας, 
ενώ επτά στους δέκα πιστεύουν ότι το πρόβλημα των 
μη εξυπηρετούμενων δανείων θα αντιμετωπιστεί μόνο 
κατά ένα μέρος στα επόμενα 1-2 χρόνια. Αρνητικό στοι-
χείο είναι το γεγονός ότι, ενώ οι επιμέρους δείκτες βελτι-
ώνονται, ο δείκτης τρεχουσών δαπανών για επενδύσεις 
παγίου κεφαλαίου παρουσίασε πτώση στις 125 μονάδες 
έναντι 130 το προηγούμενο τρίμηνο. «Η διάθεση για 
επενδύσεις είναι αυξημένη, αλλά απέχουμε ακόμα πολύ 
από το επιθυμητό επίπεδο προσέλκυσης επενδύσεων και 
υλοποίησης μεγάλων έργων», δήλωσε μεταξύ άλλων ο 
πρόεδρος της ΕΑΣΕ και διευθύνων σύμβουλος της Xerox 
Ηellas Β. Ραμπάτ.
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ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΟΧΛΗΣΗΣ 
ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ

Μία ακόμη παρέμβαση στην κατεύθυνση απλοποίησης της 
αδειοδότησης ίδρυσης και λειτουργίας των μεταποιητικών 
επιχειρήσεων προγραμματίζουν τα συναρμόδια υπουργεία 
Οικονομίας και Ανάπτυξης και Ενέργειας και Περιβάλλοντος. 
Ειδικότερα, με τη θεσμοθέτηση της αρχής «πρώτα αδειοδοτώ 
και μετά ελέγχω» σχεδιάζεται και η αλλαγή των κατηγοριών 
όχλησης για τις μεταποιητικές δραστηριότητες.
Συγκεκριμένα, λαμβάνοντας υπ’ όψιν ότι η τεχνολογία προ-
στασίας του περιβάλλοντος ενσωματώνεται ολοένα και από 
περισσότερες επιχειρήσεις, τα συναρμόδια υπουργεία, σε 
συνεργασία με την Παγκόσμια Τράπεζα, βρίσκονται στη δι-
αδικασία αναπροσαρμογής των κριτηρίων που λαμβάνονται 
υπ’ όψιν για την καθορισμό των τριών κατηγοριών όχλησης. 
Δηλαδή της υψηλής, της μέσης και της χαμηλής.
Στόχος των αρχών είναι, χωρίς να αλλάξουν οι χρήσεις γης, 
να επιτρέπεται σε μεταποιητικές δραστηριότητες να εγκαθί-
στανται σε περιοχές που σήμερα δεν είναι εφικτό λόγω του 
νομικού πλαισίου, αλλά και επιχειρήσεις που ήδη δραστη-
ριοποιούνται υπό περιορισμούς εγκατεστημένης ισχύος και 
παραγωγικής δυναμικότητας, μέσω επενδύσεων να αναπτυ-
χθούν.
Αυτό θα επιτευχθεί με δύο τρόπους. Συγκεκριμένα, μέσω της 
διεύρυνσης των ορίων που χαρακτηρίζουν τις δραστηριότη-
τες χαμηλής όχλησης, αλλά και της επανακατάταξης δραστη-
ριοτήτων (σ.σ. ΚΑΔ) που σήμερα εντάσσονται στην κατηγο-
ρία μέσης όχλησης στη χαμηλή, και από την υψηλή στη μέση.
Το όφελος από αυτές τις παρεμβάσεις, οι οποίες εκτιμάται ότι 
θα ψηφισθούν από τη Βουλή έως το τέλος του καλοκαιριού, 
θα είναι σημαντικό για τις επιχειρήσεις και τηv οικονομία.
Αφενός οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λαμβάνουν άδεια 
εγκατάστασης με λιγότερα δικαιολογητικά αφού για τις ανώ-
τερες βαθμίδες απαιτούνται περισσότερα (δικαιολογητικά) 
και πιο πολύπλοκες διαδικασίες και αφετέρου, εγκατεστη-
μένες επιχειρήσεις που σήμερα λόγω των χρήσεων γης δεν 
μπορούν να αναπτυχθούν, θα έχουν δικαίωμα αύξησης της 
παραγωγικής τους δυνατότητας.
Παράλληλα με τις μετατοπίσεις ΚΑΔ σε κατώτερη κατηγορία 
όχλησης, σχεδιάζεται να διευρυνθούν και τα όρια της χαμη-
λής όχλησης στις περιπτώσεις που αυτή καθορίζεται με βάση 
την κινητήρια ή θερμική ισχύ.
Για παράδειγμα, σήμερα για τις μεταποιητικές μονάδες χαμη-
λής όχλησης με εγκατεστημένη κινητήρια ισχύ μέχρι 37 kW ή 
θερμική μέχρι 70 kW, δεν απαιτείται άδεια εγκατάστασης. Με 
το νέο πλαίσιο, η κινητήρια και η θερμική ισχύς θα αυξηθούν 
με αποτέλεσμα περισσότερες δραστηριότητες από όσες σήμε-
ρα να μη χρειάζονται άδεια εγκατάστασης.

Στο ίδιο πλαίσιο θα διευρυνθούν και τα κριτήρια της χαμηλής 
όχλησης. Για παράδειγμα, σήμερα η δραστηριότητα παραγω-
γής κρασιού (ΚΑΔ 159.3) κατατάσσεται στη βαθμίδα χαμηλής 
όχλησης αν η ετήσια δυναμικότητα παραγωγής είναι μικρότε-
ρη ή ίση με 2.000 τόνους.
Αν είναι μεγαλύτερη από 2.000 τόνους, τότε η δραστηριότητα 
εντάσσεται στην κατηγορία μέσης όχλησης. Το ίδιο αλλά με 
διαφορετικά κατά περίπτωση όρια εγκατεστημένης ισχύος 
και παραγωγικής δυναμικότητας ισχύει για το σύνολο των 
δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στη χαμηλή και τη μέση 
όχληση. Γι’ αυτό και όπως αναφέρουν αρμόδιοι παράγοντες 
τα υφιστάμενα όρια της χαμηλής όχλησης θα αυξηθούν, ώστε 
στην κατηγορία αυτή να «πέσουν» αρκετές δραστηριότητες 
που σήμερα κατατάσσονται στη μέση όχληση.
 Μεταβολές και οφέλη 
 Θεσμοθέτηση της αρχής «πρώτα αδειοδοτώ και μετά 
ελέγχω».
 Αναπροσαρμογή των κριτηρίων καθορισμού των τριών 
κατηγοριών όχλησης: της υψηλής, της μέσης και της χαμηλής.
 Επανακατάταξη δραστηριοτήτων που σήμερα εντάσσο-
νται στην κατηγορία μέσης όχλησης στη χαμηλή και από την 
υψηλή στη μέση.
 Διευκόλυνση της έκδοσης αδειών εγκατάστασης, αφού 
για τις ανώτερες βαθμίδες όχλησης απαιτούνται περισσότερα 
δικαιολογητικά και πιο πολύπλοκες διαδικασίες.
 Διεύρυνση των ορίων που χαρακτηρίζουν τις δραστηριό-
τητες χαμηλής όχλησης στις περιπτώσεις που αυτή καθορίζε-
ται με βάση την κινητήρια ή θερμική ισχύ ή τη δυναμικότητα 
παραγωγής.
 Εγκατεστημένες επιχειρήσεις που σήμερα λόγω των χρή-
σεων γης δεν μπορούν να αναπτυχθούν, θα έχουν δικαίωμα 
αύξησης της παραγωγικής τους δυνατότητας.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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Το «Ασημένιο Βέλος» φέρνουν τον Σεπτέμβριο στην Ελλάδα οι 
Ιταλοί της ΤΡΑΙΝΟΣΕ και το βάζουν στις ράγες του ελληνικού 
σιδηροδρόμου. To Frecciargento, το μεσαίο από τη σειρά των 
τριών υπερσύγχρονων τρένων υψηλών ταχυτήτων της Ferrovie, 
η οποία από τον περασμένο Σεπτέμβριο έχει αποκτήσει την ΤΡΑΙ-
ΝΟΣΕ, μπορεί να αναπτύξει ταχύτητα ως 2 50 χλμ./ ώρα και από το 
ερχόμενο φθινόπωρο σχεδιάζεται να σηματοδοτήσει την αλλαγή 
σελίδας στον ελληνικό σιδηρόδρομο, κάνοντας τη διαδρομή Αθή-
να-Θεσσαλονίκη σε 3 ώρες και 20 λεπτά, από 6 ώρες σήμερα.
Ολα αυτά υπό την προϋπόθεση ότι ως τον Ιούνιο θα δοθεί ολο-
κληρωμένη η διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή, σύμφωνα με 
όσα ειπώθηκαν από τον αντιπρόεδρο του ιταλικού ομίλου, Τζιο-
βάνι Ρόκα, και τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Φίλιππο 
Τσαλίδη, στη διάρκεια εκδήλωσης στη Θεσσαλονίκη για την ανα-
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πτυξιακή στρατηγική της εταιρείας.
Από τη σειρά με τα τρία περίφημα «βέλη» των ιταλικών σιδηρο-
δρόμων -Frecciarosa («Κόκκινο Βέλος»), Frecciargento («Αση-
μένιο Βέλος») και Frecciabianca («Λευκό Βέλος»)επιλέχτηκε το 
δεύτερο για να κάνει «ποδαρικό» στη νέα εποχή των επιβατικών 
σιδηροδρομικών μεταφορών στην Ελλάδα, ανοίγοντας παράλ-
ληλα το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ 
στη χώρα μας που έχει εξαγγείλει ο ιταλικός όμιλος.
Αν υλοποιηθεί η δέσμευση για ολοκλήρωση των έργων στα τμή-
ματα Τιθορέα-Λιανοκλάδι και Λιανοκλάδι-Δομοκός και παραδοθεί 
εντός Ιουνίου η διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή Αθήνας-Θεσσα-
λονίκης, η πρώτη αμαξοστοιχία του «Ασημένιου Βέλους» θα φτά-
σει στην Ελλάδα μέσα στο καλοκαίρι και έπειτα από μια απαραί-
τητη διαδικασία πιστοποίησης της γραμμής και εκπαίδευσης του 
προσωπικού, προγραμματίζεται να ξεκινήσει από το φθινόπωρο 
τα δρομολόγια.
To Frecciargento παρέχει στους επιβάτες υψηλές υπηρεσίες άνε-
σης και εξυπηρέτησης, με βαγόνια α’ και β’ θέσης και βαγόνι μπαρ, 
ενώ διατίθενται θέσεις και τουαλέτες για ΑμεΑ. Οι χώροι είναι πλή-
ρως κλιματιζόμενοι, διαθέτουν ανακλινόμενο τραπεζάκι μπροστά 
σε κάθε κάθισμα και LCD οθόνες για την προβολή ψυχαγωγικού 
περιεχομένου, αλλά και πληροφορίες για υπηρεσίες και προσφο-
ρές της εταιρείας.
Από το 2019, όταν ολοκληρωθούν και τα έργα τηλεδιοίκησης και 
σηματοδότησης, που θα αναβαθμίσουν περαιτέρω τη γραμμή 
και θα πολλαπλασιάσουν τη χωρητικότητά τους, θα είναι δυνατό 
να μεταφερθεί στην Ελλάδα και η «ναυαρχίδα» των Ιταλών, το 
«Κόκκινο Βέλος». Αυτό έχει τη δυνατότητα να αναπτύσσει ταχύ-
τητες άνω των 300 χιλιομέτρων την ώρα και θα μπορεί -αν μπει 
στις ελληνικές ράγες- να κάνει τη διαδρομή Αθήνα-Θεσσαλονίκη 
ως και σε 2,5 ώρες.
Το τρένο αυτό κάνει σήμερα σε 2 ώρες και 50 λεπτά το δρομολό-
γιο Ρώμη-Μιλάνο, απόστασης 600 χιλιομέτρων, όπως ανέφερε ο 
Ιταλός αντιπρόεδρος της Ferrovie, του τρίτου μεγαλύτερου σιδη-
ροδρομικού ομίλου στην Ευρώπη.
Η νέα εποχή θα καταστήσει τον ελληνικό σιδηρόδρομο ανταγω-
νιστικό απέναντι στα άλλα μέσα μεταφοράς, όπως το λεωφορείο, 
αλλά και το αεροπλάνο, είπε ο διευθύνων σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟ-
ΣΕ κ. Τσαλίδης, εξηγώντας πως οι χρόνοι μεταφοράς μεταξύ Αθή-
νας και Θεσσαλονίκης θα είναι σχεδόν οι ίδιοι, αν συνυπολογιστεί 
ότι οι σιδηροδρομικοί σταθμοί είναι στα κέντρα των πόλεων, ενώ 
δεν απαιτείται η παρουσία των επιβατών μία ώρα πριν από την 
αναχώρηση.
Αναφερόμενος στο προσωπικό, ο διευθύνων σύμβουλος επι-
σήμανε πως όχι μόνο δεν έγιναν απολύσεις, αλλά έγιναν και 
προσλήψεις 60 νέων μηχανοδηγών, που θα εκπαιδευτούν και 
θα αντικαταστήσουν όσους βγαίνουν στη σύνταξη. Σε αυτήν τη 
φάση γίνεται πρόσληψη 20 ατόμων επιστημονικού προσωπικού 
και επίκειται η πρόσληψη άλλων 40 μηχανοδηγών, ενώ αν απο-
κτηθεί η ΕΕΣΣΤΥ (σ.σ.: υπάρχει περιθώριο ως τις 26 του μηνός για 
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Τις τελευταίες άδειες για την υλοποίηση της πρώτης φάσης των 
εργασιών ανακαίνισης, προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ, στον 

Με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο διαψεύδουν τα σενάρια για παράταση 
του ελληνικού προγράμματος οι Ευρωπαίοι αξιωματούχοι που 
συμμετέχουν στις εργασίες της Εαρινής Συνόδου του Διεθνούς 
Νομισματικού Ταμείου, ενόψει της κρίσιμης συνεδρίασης του Ου-
άσινγκτον Γκρουπ την Παρασκευή.
Η σκακιέρα για το ελληνικό χρέος φαίνεται πως πλέον έχει στηθεί, 
με όλους τους βασικούς παίχτες να βρίσκονται στην αμερικανική 
πρωτεύουσα, όπου κατά πληροφορίες θα τεθούν στο τραπέζι των 
διαπραγματεύσεων τρία διαφορετικά σενάρια για το τι μέλλει γενέ-
σθαι όσον αφορά το θέμα της ελάφρυνσης του ελληνικού χρέους.
Μιλώντας την Πέμπτη στο Ινστιτούτο Πίτερσον για τις Διεθνείς 
Σχέσεις της Ουάσινγκτον, ο επίτροπος Οικονομικών και Δημοσιο-
νομικών Υποθέσεων Πιερ Μοσκοβισί υποστήριξε πως η Ελλάδα 
δεν χρειάζεται νέο «κεκαλυμμένο πρόγραμμα», αλλά ένα πλαίσιο 
που θα εξασφαλίζει τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων μετά την 
λήξη του προγράμματος.
«Χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο για την περίοδο μετά το πρόγραμμα 
που να υποστηρίζει τη συνεχή εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων 
που εγκρίθηκαν στην Ελλάδα. Αλλά αυτό δεν πρέπει να είναι ένα 
κεκαλυμμένο νέο πρόγραμμα. Κανείς δεν το θέλει αυτό. Σίγουρα 
δεν το θέλω αυτό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ευρωπαίος επί-
τροπος.
Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο Πρόεδρος του Eurogroup 
Μάριο Σεντένο, ο οποίος μιλώντας στη δεξαμενή σκέψης Atlantic 
Council ξεκαθάρισε πως δεν γίνονται συζητήσεις για παράταση 
του προγράμματος πέραν του Αυγούστου. Παράλληλα, υπενθύ-
μισε ότι πρέπει να ληφθούν σημαντικές αποφάσεις που αφορούν 
στην ελάφρυνση του χρέους αλλά και την «τυπική εποπτεία», 
όπως συνέβη άλλωστε και με την Πορτογαλία, την Ιρλανδία και τις 
υπόλοιπες χώρες που είχαν ενταχθεί σε πρόγραμμα.
Υποστηρικτικές ήταν και οι δηλώσεις της Γενικής Διευθύντριας 
του Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, κατά την διάρκεια συνέντευξης 
Τύπου που προηγήθηκε: έστειλε το μήνυμα πως οι αγορές είναι 

διατεθειμένες να χρηματοδοτήσουν την Ελλάδα. Αυτό, όπως είπε, 
αποτυπώνεται στην απόδοση του δεκαετούς ομολόγου, που υπο-
χώρησε κάτω από το 4%, καθώς οι αγορές αντιμετωπίζουν πλέον 
την Ελλάδα πολύ πιο ευνοϊκά σε σχέση με το παρελθόν.
Και αυτό είναι «γεγονός που σαφώς αποτελεί ένδειξη ότι οι αγορές 
θα χρηματοδοτήσουν τελικά την Ελλάδα, γιατί αυτή είναι η τελική 
πρόοδος, η δημόσια χρηματοδότηση να αντικατασταθεί από την 
ιδιωτική χρηματοδότηση. Έτσι, οι αγορές εξετάζουν την κατάστα-
ση στην Ελλάδα πολύ πιο ευνοϊκά από ότι πιο πριν».
Σήμερα είναι προγραμματισμένη σειρά συναντήσεων του υπουρ-
γού Οικονομικών Ευκλείδη Τσακαλώτου με τον επίτροπο Μοσκο-
βισί, τον Μ. Σεντένο, το Γάλλο υπουργό Οικονομικών Μπρουνό 
Λεμέρ, τον πρόεδρο της ΕΚΤ, Μάριο Ντράγκι, ενώ αύριο θα δει 
την επικεφαλής του ΔΝΤ Κριστίν Λαγκάρντ. Στη μία το μεσημέρι 
(ώρα ΗΠΑ• 20:00 ώρα Ελλάδας) σήμερα αναμένεται να συνεδρι-
άσει και το λεγόμενο Washington Group, στο οποίο συμμετέχουν 
οι υπουργοί Οικονομικών των μεγαλύτερων οικονομιών της 
Ευρωζώνης (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, Ισπανία), ιθύνοντες των 
ευρωπαϊκών θεσμών (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ΕΚΤ, Ευρωπαϊκός 
Μηχανισμός Σταθερότητας) και του ΔΝΤ.
Στη συνεδρίαση αυτή πρόκειται να διαφανούν μεταξύ άλλων και 
τα πρώτα σημάδια της στάσης που θα κρατήσει από δω και πέρα 
στο ελληνικό ζήτημα η Γερμανία, καθώς θα είναι η πρώτη ουσι-
αστική συζήτηση με τη συμμετοχή του νέου σοσιαλδημοκράτη 
Γερμανού υπουργού Οικονομικών, Όλαφ Σολτς. Σύμφωνα με 
τους αρμόδιους αξιωματούχους, η γερμανική πλευρά ακόμα δεν 
έχει βρει τον «βηματισμό» της ως προς τα ζητήματα της ευρωζώ-
νης κι είναι σημαντικό να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος προκειμέ-
νου να τοποθετηθεί για την ελάφρυνση του ελληνικού χρέους.
Σε κάθε περίπτωση, ξεκαθαρίζεται πως για τη λήψη οριστικών 
αποφάσεων είναι αναγκαία η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολό-
γησης, στο πλαίσιο της οποίας θα εκπονηθεί η έκθεση βιωσιμότη-
τας του ελληνικού χρέους, τόσο από την πλευρά των ευρωπαϊκών 
θεσμών όσο και από του ΔΝΤ.
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με την απόφαση του Eurogroup του 
περασμένου Ιουλίου, ενώ θα δοθούν στη δημοσιότητα δύο εκθέ-
σεις: αυτή που θα έχει τη μεγαλύτερη βαρύτητα σε ό,τι αφορά τα 
μέτρα ελάφρυνσης θα είναι η έκθεση του ΔΝΤ.
Σε αυτό το πλαίσιο, οι Βρυξέλλες χαιρέτισαν την θετική αναθεώρη-
ση των εκτιμήσεων του Ταμείου για τα πρωτογενή πλεονάσματα 
της Ελλάδας τα επόμενα έτη, ενώ οι εμπλεκόμενοι το χαρακτήρι-
σαν «θετικό σημάδι» στο δρόμο για την επίτευξη μιας συμφωνίας 
που θα επιτρέψει την ενεργοποίηση του προγράμματος του ΔΝΤ 
για την Ελλάδα.

την κατάθεση νέας βελτιωμένης προσφοράς) θα γίνουν άλλες 70 
προσλήψεις. Οι εργαζόμενοι εισέπραξαν και επιπλέον δύο μισθούς 
(13ο και 14ο) καθώς εντάχθηκαν στον ιδιωτικό τομέα. Στον τομέα 
των εμπορευματικών μεταφορών, έπειτα από μακρά περίοδο 
στασιμότητας, κινούνται δυναμικά ανοδικά από την αρχή του 
χρόνου, παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 16%.
Τα δύο στελέχη της εταιρείας συναντήθηκαν στη Θεσσαλονίκη με 
τη νέα διοίκηση της ΟΛΘ ΑΕ και συζήτησαν το πλαίσιο συνεργα-
σίας τους.
«Η τεράστια αύξηση της διακίνησης κοντέινερ το 2017 οφείλεται 
κυρίως στην COSCO, που παραμένει ο μεγαλύτερος πελάτης μας. 
Ελπίζουμε ότι ο επόμενος μεγάλος πελάτης, και ακόμη μεγαλύτε-
ρος, θα είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης» ανέφερε ο κ. Τσαλίδης.

Αστέρα Βουλιαγμένης εξασφάλισε, πριν από μερικές ημέρες, το 
αραβικών συμφερόντων fund AGC Equity Partners.
Οι άδειες αυτές, που αφορούν την αναθεώρηση της βασικής 
άδειας δόμησης, προβλέπουν την υλοποίηση τροποποιήσεων 
στις όψεις των κτηρίων, εργασιών ανακαίνισης - εκσυγχρονισμού 
και προσθήκων σε υφιστάμενα κτήρια. Όπως και την κατασκευή 
καινούργιων κτηρίων, τη διαμόρφωση περιβάλλοντων χώρων, 
την υλοποίηση φυτεύσεων και τη διαμόρφωση εσωτερικών δι-
κτύων (για οχήματα, πεζούς και δίκτυα τεχνικών υποδομών).
Αρχές της χρονιάς, η AGC εξασφάλισε την έγκριση από το υπουρ-
γείο Περιβάλλοντος για την κατεδάφιση κτηρίων και εγκαταστά-
σεων, όπως το ξενοδοχείο Αφροδίτη που βρίσκεται εκτός λειτουρ-
γίας από το 2007, το κλαμπ Εννέα Μούσες και την κεντρική είσοδο 
του συγκροτήματος.  Υπενθυμίζεται ότι η Άκτωρ έχει επιλεγεί ως 
ανάδοχος για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του έργου, που 
θα οδηγήσει στην επαναλειτουργία των ανακαινισμένων ξενο-
δοχείων Αρίων και Ναυσικά υπό τη διαχείριση της Four Seasons.
Βέβαια, τα βλέμματα της αγοράς είναι στραμμένα στο πότε θα 
επαναλειτουργήσει το ιστορικό ξενοδοχείο. Το αρχικό χρονοδι-
άγραμμα προέβλεπε ότι οι δύο ανακαινισμένες μονάδες θα αρχί-
σουν να υποδέχονται τους πρώτους επισκέπτες μέχρι τα τέλη του 
μήνα, αλλά, πλέον, ζητούμενο είναι ο Αστέρας Βουλιαγμένης να 
λειτουργήσει έστω και εν μέσω της θερινής σεζόν.
Εργασίες ύψους 100 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με την έγκριση χωροθέτησης του επενδυτικού σχεδί-
ου αξιοποίησης του ακινήτου, η συνολική δόμηση θα είναι έως 
41.455 τ.μ.
Το ανακαινισμένο Αρίων θα αποτελείται από 122 δωμάτια, εκ 
των οποίων 20 σουίτες, θα διαθέτει συνεδριακούς χώρους και 
αίθουσες εκδηλώσεων υψηλών προδιαγραφών, υπερσύγχρονες 
εγκαταστάσεις Spa διεθνών προδιαγραφών, ενώ η πισίνα και οι 
εξωτερικές επιφάνειες θα ανακαινιστούν πλήρως.
Το Ναυσικά θα διαθέτει 132 δωμάτια από τα οποία 22 σουίτες και 
bar-restaurant 140 θέσεων δίπλα στη πισίνα, η οποία θα ανακαι-
νιστεί πλήρως.
Σε δεύτερη φάση, θα λάβει χώρα η ανακαίνιση της παραλίας του 
Αστέρα Βουλιαγμένης (astir beach) και οι παρεμβάσεις στην μα-
ρίνα (Astir Marina), που βρίσκεται σε απόσταση 100 μέτρων από 
την είσοδο του συγκροτήματος, προκειμένου να είναι σε θέση να 
αντεπεξέλθει στον αυξανόμενο φόρτο λιμενισμού σκαφών. Ακό-
μη, στο στάδιο αυτό θα λάβει χώρα η ανάπτυξη 15 πολυτελών 
αυτόνομων κατοικιών στην έκταση που καταλαμβάνει σήμερα 
το, εκτός λειτουργίας, ξενοδοχείο Αφροδίτη. Το μέγιστο ύψος της 
κάθε βίλας θα είναι επτάμιση μέτρα, ενώ η μεταξύ τους απόσταση 
θα είναι 15 μέτρα. Προβλέπεται ακόμη ότι οι εκσκαφές θα περιο-
ριστούν στις ελάχιστες απαιτούμενες, ενώ κάθε δένδρο που θα 
απομακρυνθεί από την αρχική του θέση, θα μεταφυτεύεται εντός 
του ακινήτου.


