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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Τον απολογισμό του για τα τρία χρόνια στη θέση του Προέδρου 
του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός πραγματοποίησε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ 
σε ενημερωτική συνάντηση με δημοσιογράφους, τονίζοντας ότι 
από την αρχή της θητείας του το Επιμελητήριο ενίσχυσε τον επι-
στημονικό του ρόλο ως τεχνικού συμβούλου της Πολιτείας, έγινε 
περισσότερο χρήσιμο στους μηχανικούς μέσα από την παροχή 
περισσότερων υπηρεσιών και ωφέλιμο για τη χώρα, μέσα από 
την προώθηση αλλαγών και μεταρρυθμίσεων που χρειάζονται 
για να επανεκκινήσει  η οικονομία. Παράλληλα ο Πρόεδρος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου προχώρησε σε σειρά προτάσεων – οι 
περισσότερες άμεσης εφαρμογής – καθώς όπως ανέφερε οι 
μηχανικοί και ο τεχνικός κόσμος είναι άμεσα συνδεδεμένοι με την 
αναπτυξιακή πορεία της χώρας συνολικά. Ο Γιώργος Στασινός 
έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της καθιέρωσης και 
χρήσης ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε κάθε τονέα της δημόσιας 
διοίκησης και ιδιαίτερα στους τομείς που σχετίζονται με τους 
μηχανικούς και ανέλυσε τις δράσεις, τις πρωτοβουλίες και τις 
υπηρεσίες του Επιμελητηρίου που συμβάλλουν στην προσέλκυ-
ση επενδύσεων και στην καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών, μηχα-
νικών και δημοσίων υπηρεσιών, μειώνοντας τη γραφειοκρατία 
και το κόστος διαδικασιών.

Συγκεκριμένες και εφαρμόσιμες προτάσεις
Ο Γιώργος Στασινός παρουσίασε δέσμη προτάσεων προκειμένου 
η χώρα να αποκτήσει και πάλι αναπτυξιακή δυναμική και να επι-
λυθούν προβλήματα και παθογένειες δεκαετιών. Συνοπτικά, οι 
προτάσεις που ανέλυσε ο Γιώργος Στασινός έχουν ως εξής:

Αναπτυξιακές Προτάσεις 
• Θεσμοθέτηση ανώτατου ορίου για το σύνολο των επιβαρύν-
σεων, φορολογικών και ασφαλιστικών σε ένα ποσοστό ίσο με 
το 50% του καθαρού φορολογητέου εισοδήματος για τα φυσικά 
πρόσωπα.
• Μείωση της φορολογίας των εταιριών στο 20% με μηδενικό 
φόρο στα μερίσματα. 
• Φορολογικά κίνητρα για νέες επενδύσεις και δημιουργία νέων 
θέσεων εργασίας. Ανάλογα με τις νέες θέσεις εργασίας θα πρέπει 
να είναι και τα κίνητρα. 
• Δημιουργία Ειδικών Αναπτυξιακών Ζωνών, με βασικό στόχο 
τη δημιουργία πολλών θέσεων εργασίας για το ελληνικό έμψυχο 
δυναμικό.
• αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των ΣΔΙΤ, με έμφαση στην ευε-
λιξία της διαδικασίας και κυρίως την ταχύτητα
• Νομοθέτηση ειδικής διαδικασίας ανα-χρέωσης υποθέσεων 

στον δημόσιο τομέα για την μείωση των καθυστερήσεων και της 
γραφειοκρατίας για θέματα επενδύσεων
• Η ταχύτητα πρέπει να γίνει συστατικό στοιχείο του σχεδιασμού 
των έργων. Με συγκεκριμένο στόχο: ωρίμανση μέσα σε έναν 
– το πολύ ενάμιση χρόνο. Η πρόταση αφορά κάθε έργο αλλά 
πρώτα χρονικά τα έργα ΣΔΙΤ και με την εμπειρία που θα εξαχθεί 
εφαρμογή νέων διαδικασιών σε όλα τα δημόσια έργα.

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, παρουσιάζοντας τις 
αναπτυξιακές προτάσεις αναφέρθηκε στη δημιουργία του εναίου 
ψηφιακού χάρτη, που  ονομάζεται «ΟΝΕclickLIS» (δηλαδή One 
Click Land Information System).  Πρόκειται για μία ολοκληρωμέ-
νη, θεσμικά θωρακισμένη και σύγχρονη λύση για τη δημιουργία 
ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη την δημόσια 
διοίκηση αλλά και τους πολίτες, με όλες τις «θεσμικές γραμμές», 
δηλαδή με όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για την 
αδειοδότηση κάθε είδους και μεγέθους επένδυσης. Η πρόταση 
του Προέδρου του ΤΕΕ έχει παρουσιασθεί ήδη σε πληθώρα πα-
ραγόντων της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και επιχειρηματικούς 
φορείς. Στόχος είναι να ωριμάσει η πρόταση πολιτικά μέσα στους 
επόμενους μήνες ώστε να μπορέσει να προχωρήσει, ει δυνατόν 
με διακομματική συναίνεση, ως ένα αναγκαίο βήμα εκσυγχρονι-
σμού, ως μία μεταρρύθμιση με «εθνική ιδιοκτησία». Ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ παρουσίασε επίκαιρες προτάσεις και πολιτικές άμεσης 
εφαρμογής, οι οποίες αφορούν στην άμεση λειτουργία της 
Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, της Ηλεκτρονική 
αδειοδότηση του συνόλου των επιχειρήσεων σε μία μόνο φάση, 
με ευθύνη ελεύθερου επαγγελματία μηχανικού κατά περίπτωση, 
ενώ πρότεινε την εκχώρηση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγ-
γελματίες μηχανικούς για αδειοδοτήσεις όπως περιβαλλοντικές 
και άλλες, κατά το πετυχημένο πρότυπο των ελεγκτών δόμησης 
και διεύρυνση των ελεγκτικών  δραστηριοτήτων από ελέυθερ-
πυς επαγγελματίες μηχανικούς. Παράλληλα ο Γ. Στασινός ανέ-
πτυξε δέσμη αναπτυξιακών προτάσεων για την Χωροταξία και 
τον Χωρικό σχεδιασμό, ενώ διατύπωσε αναπτυξιακές προτάσεις 
στο πλαίσιο της Αναθεώρησης του Συντάγματος, με αιχμή την 
Συνταγματική πρόβλεψη για έναν ηλεκτρονικό χάρτη με όλες τις 
θεσμικές γραμμές, ως υποχρέωση της πολιτείας προς τους πολί-
τες και την Συνταγματική προστασία της επιχειρηματικότητας και 
του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας για να τυγχάνει και αυτός 
συνταγματικής προστασίας, όπως οι υπόλοιποι συντελεστές της 
παραγωγής (το κεφάλαιο, η γη και η εργασία). 

Αναλυτικά στις σελ  3, 4  και  5

2015-2018: 3 ΧΡΟΝΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, 
ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ - 
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ
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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 3, 4, 5
2015-2018: 3 χρόνια ουσιαστικής δουλειάς, με αποτελέσματα 
και διεκδικήσεις για το αύριο - Απολογισμός Προέδρου ΤΕΕ 
Γιώργου Στασινού
Σελ 6 
Υποβλήθηκε η υποψηφιότητα  του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. για ένταξή του 
στον Διεθνή  Οργανισμό Εγγυοδοσίας «European Association 
of Guarantee Institutions» (AECM) 
Σελ 7
Αποτελέσματα εκλογών ΣΑΔΑΣ - Πανελλήνιας Ένωσης Αρχι-
τεκτόνων 11.03.2018
Σελ 8 
Εγκρίθηκε από τη γενική συνέλευση των ΕΛΠΕ η πώληση του 
ΔΕΣΦΑ
Σελ 9
Ρήτρα καθυστέρησης στην υλοποίηση ηλεκτρικών διασυν-
δέσεων των νησιών προτείνει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας   
Σελ  10 
ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ : «Οι ενεργειακές κοινότητες και οι συ-
νεταιρισμοί να στηρίξουν με την προμήθεια βιομάζας την 
λειτουργία του νέου εργοστασίου στο Αμύνταιο»
Σελ 11 
Ευκολότερη γίνεται η σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης, με βάση το νομοσχέδιο που κατέθεσε στη Βουλή το 
υπουργείο Οικονομίας
Σελ 12
Στέργιος Πιτσιόρλας: Είναι ώριμες οι συνθήκες για την άρση 
των capital controls
Σελ 13 
Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,334 δισ ευρώ παρουσίασε 
ο προϋπολογισμός το πρώτο τετράμηνο του 2018
Σελ 14 
WiFi4EU: Έναρξη υποβολής αιτήσεων για χρηματοδότηση 
από την ΕΕ σημείων δωρεάν ασύρματης πρόσβασης στο 
διαδίκτυο σε δημόσιους χώρους
Σελ 15 
Στην Αθήνα, στις 17 και 18 Μαΐου, το 1ο Διεθνές Συνέδριο 
Γεωπάρκων Ελλάδας – Κύπρου
Σελ 16 
ΚΕΔΕ: Βασική προϋπόθεση για να έρθει η ανάπτυξη στη χώρα 
μας και όχι ένα μεμονωμένο αίτημα της Αυτοδιοίκησης
Σελ 17
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυ-
ντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
Σελ 18,19,20
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:
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ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΛΕΣβΟΥ, 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ 

ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ 
βΙΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το TEE Βορειοανατολικού Αιγαίου, το Πανεπιστήμιο του 
Κεντ και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Το Πόλιον» διοργα-
νώνουν –από τις 22 ως τις 24 Ιουνίου 2018- τριήμερο 
εργαστήριο στο Πλωμάρι και τη Βρίσα, για τις μεθόδους 
αποκατάστασης των κτιρίων που υπέστησαν βλάβες κατά 
τον σεισμό, που έπληξε το νησί της Λέσβου τον Ιούνιο του 
2017 και απευθύνεται σε Αρχιτέκτονες, Πολιτικούς Μηχα-
νικούς και κατασκευαστές κτιρίων.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση, «σε σειρά διαλέξεων, 
θα παρουσιαστεί η πρόσφατη έρευνα πάνω στο ιδιότυπο 
παραδοσιακό κατασκευαστικό σύστημα του νησιού και 
την ιδιαίτερη σεισμική συμπεριφορά του. Ταυτόχρονα, μία 
άσκηση αποκατάστασης κτιρίου της περιοχής θα βοηθήσει 
τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν πρακτικές μεθόδους 
για την επισκευή των ιστορικών κτιρίων». 
Κεντρικός ομιλητής και συντονιστής του εργαστηρίου θα 
είναι ο καθηγητής Νικόλαος Καρύδης Αρχ/ων – Senior 
Lecturer ( Πανεπιστήμιο του Κέντ). Συμμετέχει η καθη-
γήτρια Ελευθερία Τσακανίκα, Επίκουρη Καθηγήτρια του 
Τμήματος Αρχιτεκτόνων ΕΜΠ, Διπλ. Πολ. Μηχανικός ΕΜΠ.
Σκοπός των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων είναι να 
συνεισφέρουν στην καλύτερη κατανόηση των τοπικών 
ιστορικών κατασκευών και να προσφέρουν πρακτικές 

λύσεις για τη συντήρησή τους σύμφωνα με τις διεθνείς 
προδιαγραφές αποκατάστασης. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα, την Παρασκευή 22 Ιουνίου 
(ώρα έναρξης 10.00), θα πραγματοποιηθούν, στο Πολύ-
κεντρο Πλωμαρίου, διαλέξεις (ανοιχτές στο κοινό): «Τα 
Παραδοσιακά Κατασκευαστικά Συστήματα της Λέσβου» 
και «Αποκατάσταση Λίθινων και Ξύλινων Κατασκευών» 
και θα ακολουθήσει επίσκεψη των συμμετεχόντων σε 
Ιστορικά κτίρια του Πλωμαρίου. Το Σάββατο 23 Ιουνί-
ου, θα πραγματοποιηθεί επίσκεψη στη Βρίσα Λέσβου με 
ξενάγηση στον οικισμό, ασκήσεις αποτύπωσης κτιρίου 
της περιοχής και επί τόπου διάγνωση κατασκευαστικών 
αστοχιών. Την Κυριακή 24 Ιουνίου, στο Πολύκεντρο 
Πλωμαρίου, θα πραγματοποιηθεί διάλεξη «Διεθνείς Προ-
διαγραφές Αποκαταστάσεων», παρουσίαση της δουλειάς 
των συμμετεχόντων σε μορφή σκίτσων, παρατηρήσεων 
και φωτογραφιών και συζήτηση με το κοινό.
Το εργαστήριο απευθύνεται σε κατόχους πανεπιστημιακού 
διπλώματος σε πεδία σχετικά με το θέμα του εργαστηρίου 
αλλά και σε επαγγελματίες με εμπειρία στην κατασκευή 
κτιρίων οι οποίοι επιθυμούν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις 
τους σχετικά με την επισκευή ιστορικών κτιρίων. Οι ενδια-
φερόμενοι πρέπει να στείλουν γραπτή αίτηση συμμετοχής 
στη διεύθυνση: tee_mitil@tee.gr.
Η αίτηση θα περιλαμβάνει: 1. στοιχεία επικοινωνίας, 2. 
πληροφορίες σχετικά με τις σπουδές ή/και επαγγελματική 
εμπειρία σχετική με το θέμα του εργαστηρίου (κείμενο έως 
100 λέξεις). Διορία υποβολής αιτήσεων: 25 Μαΐου 2018. 

Στις 24 Μαΐου 2018 ο Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ΔΗ-
ΜΗΤΡΑ, σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και 
Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), το Ελληνικό Φόρουμ Βιοοικονομίας και 
τη Μόνιμη Επιτροπή Αγροτικής Έρευνας (SCAR), διοργανώνει 
ημερίδα για τη βιοοικονομία. 
Η εκδήλωση έχει ως στόχους:
• να ενημερώνει τους εθνικούς φορείς χάραξης πολιτικής και 
τους ερευνητές/επιστήμονες σχετικά με τη SCAR, τα όργανα και 
τις δραστηριότητές της.
• να βελτιώσει την ανταλλαγή πληροφοριών και τη συνεργασία 
μεταξύ των αντιπροσώπων σε διαφορετικές ομάδες SCAR με 
τους εθνικούς ενδιαφερόμενους, μεταξύ άλλων από την πολι-
τική, την έρευνα και τη βιομηχανία, και να αποσαφηνίσει την 
εικόνα για τις ευκαιρίες και τα πλεονεκτήματα που προσφέρει η 
Ελλάδα με την ενεργό συμμετοχή της στην SCAR.
• να ενημερώσει για τις δραστηριότητες σχετικά με τη βιοοικο-
νομία των εμπλεκόμενων υπουργείων στην Ελλάδα.
• να μεταφέρει στις εθνικές στρατηγικές για τη βιοοικονομία και 
την κυκλική οικονομία εμπειρίες από άλλες ευρωπαϊκές χώρες 
και να ενημερώσει σχετικά με την επικαιροποίηση της ευρωπαϊ-
κής στρατηγικής για τη βιοοικονομία.
• να δημιουργήσει εθνική ομάδα εργασίας για τη διαμόρφωση 
εθνικού στρατηγικού σχεδίου.
Δήλωση συμμετοχών: Δρ Λουκία Αικατερινιάδου 
(ekateriniadou@vri.gr).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

16 Μαΐου 2018
Επιστημονική εκδήλωση για το ποδήλατο
ΑΘΗΝΑ

Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 
Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και 
Πολιτισμού

16 Μαΐου 2018
Εκδήλωση: 4η Βιομηχανική Επανάσταση 
σήμερα: Ευκαιρία ή Απειλή;
ΑΘΗΝΑ

Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό 
Επιμελητήριο

23 Μαΐου 2018

Eσπερίδα: Μηχανικοί, βιοτέχνες και μεγά-
λες επιχειρήσεις σχεδιάζουν, κατασκευά-
ζουν και παράγουν με ευέλικτα ψηφιακά 
εργαλεία
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, 
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθηνών
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OneClickLIS - Ενιαίος ψηφιακός χάρτης
O Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός προτείνει μία ολοκλη-
ρωμένη, θεσμικά θωρακισμένη και σύγχρονη λύση για τη 
δημιουργία ενός και μόνο ψηφιακού χάρτη, κοινού για όλη 
την δημόσια διοίκηση αλλά και τους πολίτες, με όλες τις «θε-
σμικές γραμμές», δηλαδή με όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά 
δεδομένα για την αδειοδότηση κάθε είδους και μεγέθους επέν-
δυσης. Αυτή η πρόταση για τον ενιαίο ψηφιακό χάρτη ονο-
μάζεται «ΟΝΕclickLIS» (δηλαδή One Click Land Information 
System). Στόχος της πρωτοβουλίας του Προέδρου του ΤΕΕ 
είναι να μπορεί ο οποιοσδήποτε πολίτης ή επενδυτής, από το 
σπίτι του ή το γραφείο του, με το πάτημα ενός κουμπιού στον 
υπολογιστή του, να πάρει ολοκληρωμένη, έγκυρη και θεσμικά 
ασφαλή πληροφορία για το τί επιτρέπεται, τί απαγορεύεται, με 
ποιους όρους και προϋποθέσεις, για να φτιάξει αυτό που τον 
ενδιαφέρει.
Η λύση, στη βάση της, είναι σήμερα απλή: να δημιουργηθεί 
ένας ενιαίος ψηφιακός χάρτης, με διοικητική ισχύ, όλων των 
απαραίτητων για την αδειοδότηση γεωχωρικών δεδομένων. 
Ένας χάρτης με βάση το υπόβαθρο του Κτηματολογίου, που 
θα περιλαμβάνει την οικοδομική και ρυμοτομική γραμμή, τα 
όρια των δασικών εκτάσεων, τα όρια των προστατευόμενων 
περιοχών, τα όρια των αρχαιολογικών χώρων, τις γραμμές 
των αιγιαλών και όλες τις απαραίτητες θεσμικές γραμμές – και 
επιπλέον τους όρους δόμησης και τις χρήσεις γης. Όταν τε-
λειώσει η κτηματογράφηση της χώρας, θα προστεθούν και τα 
όρια όλων των οικοπέδων. Σημείο - κλειδί στην πρόταση είναι 
η προοπτική να αποτελεί το εξαγόμενο αρχείο από το πληρο-
φοριακό σύστημα του ψηφιακού χάρτη διοικητική πράξη.
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ προτείνει συγκεκριμένο τρόπο, χρονο-
διάγραμμα και χρηματοδότηση ώστε να ενοποιηθούν όλα 
τα διάσπαρτα έργα που γίνονται αυτή τη στιγμή και περιλαμ-
βάνουν σχετικά στοιχεία. Τίθεται ως ρεαλιστικός στόχος μέσα 
σε 2 χρόνια από την έναρξη της διαδικασίας αυτής να ολο-
κληρωθεί η ενοποίηση, να προχωρήσουν όσα έργα ακόμη 
εκκρεμούν και να ολοκληρωθούν οι θεσμικές αλλαγές. Αυτό 
θα σημαίνει ότι – εφόσον ξεκινήσει το έργο - το 2020 θα μπο-
ρεί κάθε πολίτης ή επενδυτής να γνωρίζει τί χτίζει και πού, τι 
μπορεί να λειτουργήσει και με ποιες προϋποθέσεις, χωρίς να 
πάει σε καμία υπηρεσία. Και στη συνέχεια, με αυτά τα στοι-

χεία, θα μπορούσε να εκδίδει την άδεια δόμησης μέσα από το 
ηλεκτρονικό σύστημα αδειών, που έχει έτοιμο πάνω από δύο 
χρόνια το ΤΕΕ και περιμένει να το ενεργοποιήσει η κυβέρνηση. 
Και στη συνέχεια να εκδίδει, μέσα από το ίδιο ή ένα διασυνδε-
δεμένο σύστημα, και κάθε άδεια (εγκατάστασης, λειτουργίας 
κλπ), ώστε να μηδενιστεί, πρακτικά, η γραφειοκρατία και η 
ταλαιπωρία για την προετοιμασία, έναρξη και λειτουργία κάθε 
είδους επένδυσης, μεγάλης ή μικρής.
Η πρόταση του Προέδρου του ΤΕΕ έχει παρουσιασθεί ήδη σε 
πληθώρα παραγόντων της πολιτικής ηγεσίας του τόπου και 
επιχειρηματικούς φορείς. Στόχος είναι να ωριμάσει η πρόταση 
πολιτικά μέσα στους επόμενους μήνες ώστε να μπορέσει να 
προχωρήσει, ει δυνατόν με διακομματική συναίνεση, ως ένα 
αναγκαίο βήμα εκσυγχρονισμού, ως μία μεταρρύθμιση με 
«εθνική ιδιοκτησία».

Επίκαιρες προτάσεις και πολιτικές άμεσης εφαρμογής
• Άμεση λειτουργία της Ηλεκτρονικής Έκδοσης Οικοδομικών 
Αδειών, ενός ηλεκτρονικού συστήματος που είναι εδώ και 
ένα χρόνο έτοιμο από το ΤΕΕ και δοκιμασμένο, που μειώνει 
την γραφειοκρατία, καταπολεμά τη διαφθορά, χωρίς κανένα 
κόστος.
• Άμεση λειτουργία του ηλεκτρονικού συστήματος της Ηλε-
κτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου που είναι η ηλεκτρονική κατα-
γραφή του κτιριακού πλούτου της Χώρας ώστε ο σχεδιασμός 
για τη βιώσιμη ανάπτυξη να βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία
• Ηλεκτρονική αδειοδότηση του συνόλου των επιχειρήσεων 
σε μία μόνο φάση, με ευθύνη ελεύθερου επαγγελματία μηχα-
νικού κατά περίπτωση.
• Εκχώρηση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελματίες μη-
χανικούς για αδειοδοτήσεις όπως περιβαλλοντικές και άλλες, 
κατά το πετυχημένο πρότυπο των ελεγκτών δόμησης.
• Ανάθεση ρόλου ελεγκτή σε ελεύθερους επαγγελματίες μηχα-
νικούς για θέματα ασφάλειας της εργασίας, μέσω δημιουργίας 
μηχανισμού πιστοποιημένων ελεγκτών και αξιόπιστου μη-
τρώου, για τον έλεγχο της εφαρμογής της νομοθεσίας ασφά-
λειας και υγείας στην εργασία. Ο δημόσιος τομέας μπορεί να 
αναλάβει τον ρόλο του ελεγκτή των ελεγκτών, παράλληλα με 
αυτόν των εκτάκτων και ειδικών ελέγχων.

Χωροταξία - χωρικός σχεδιασμός
• Άμεση θεσμοθέτηση νέου πλαισίου χρήσεων γης. Ουδείς 
πραγματικά κατάλαβε γιατί επιλέχθηκε η επιστροφή στο πα-
ρελθόν του 1987. Να ολοκληρωθεί άμεσα ένα σύγχρονο και 
λειτουργικό νέο Προεδρικό Διάταγμα (ή νόμος) χρήσεων γης. 
Η χώρα δεν μπορεί να παραμένει στις προβλέψεις του 1987.
• Διασύνδεση των χρήσεων γης που θα θεσμοθετηθούν με 
την κωδικοποίηση των ΔΟΥ και του Υπουργείου Οικονομικών 

και πλήρης αντιστοίχιση τους, ώστε να μην υπάρχει περιθώ-
ριο «ερμηνειών» από τις υπηρεσίες.
• Άμεση θεσμοθέτηση νέου χωροταξικού για τον Τουρισμό.
• Σύστημα monitoring χωρικού σχεδιασμού. Δημιουργία 
και λειτουργία σε σύντομο χρόνο ενός ηλεκτρονικού συστή-
ματος επίβλεψης (monitoring), για τη διαρκή τεκμηρίωση 
και καταγραφή κάθε αξιόλογης μεταβολής στην κλίμακα του 
περιφερειακού χωροταξικού σχεδιασμού. Μέσω ενός τέ-
τοιου συστήματος θα είναι εφικτή, έγκυρη και έγκαιρη τόσο 
η τακτική όσο και η έκτακτη αναθεώρηση των περιφερειακών 
χωροταξικών πλαισίων και θα μπορεί να αρχίζει άμεσα η επι-
στημονική, τεχνική και νομική επεξεργασία για την αντιμετώ-
πιση ενός επείγοντος ζητήματος, όπως μια έκτακτη ανάγκη ή 
μια μεγάλη επένδυση
• Ευελιξία στον χωρικό σχεδιασμό. Τα επίπεδα σχεδιασμού – 
και τα πλαίσια ή σχέδια που ανήκουν σε αυτά – να διαθέτουν 
σχετική αυτονομία. Δηλαδή η κατάρτιση των σχεδίων κάθε 
επιπέδου να μην απαιτεί υποχρεωτικά την ύπαρξη εγκεκριμέ-
νων σχεδίων υπερκείμενου ή υποκείμενου επιπέδου, καθώς 
κάτι τέτοιο θα οδηγήσει σε τεράστιες καθυστερήσεις. Είναι 
δυνατόν, σημείωσε, για λόγους συνεκτικότητας του σχεδια-
σμού, σε περίπτωση απουσίας των υπερκείμενων σχεδίων να 
συντάσσεται μια συνοπτική έκθεση εκτίμησης των αναγκαίων 
χωροταξικών κατευθύνσεων ή εισροών, λαμβάνοντας υπό-
ψη τα διαθέσιμα στοιχεία από μελέτες ή άλλες πηγές.

Αναθεώρηση του Συντάγματος
• Συνταγματική πρόβλεψη για έναν ηλεκτρονικό χάρτη με όλες 
τις θεσμικές γραμμές, ως υποχρέωση της πολιτείας προς τους 
πολίτες
• Επίλυση μέσω της συνταγματικής αναθεώρησης της 
«εμπλοκής» του δασικού χαρακτήρα μιας έκτασης με το ιδι-
οκτησιακό του καθεστώς
• Ρητή αναφορά στο ελληνικό σύνταγμα της βιώσιμης ανά-
πτυξης ως στόχο της ελληνικής πολιτείας
• Ρητή αναφορά της επιχειρηματικότητας και του ιδιωτικού 
τομέα της οικονομίας για να τυγχάνει και αυτός συνταγματικής 
προστασίας, όπως οι υπόλοιποι συντελεστές της παραγωγής 
(το κεφάλαιο, η γη και η εργασία)

2015-2018: 3 ΧΡΟΝΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ
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Με τη συμπλήρωση τριών ετών στη θέση του Προέδρου του 
ΤΕΕ, ο Γιώργος Στασινός παρουσίασε σε δημοσιογράφους 
ένα σύντομο αλλά ολοκληρωμένο απολογισμό, ως ελάχιστη 
υποχρέωση δημόσιας λογοδοσίας προς την κοινωνία, προ-
κειμένου να περιγραφεί η νέα αποχή που έχει ξεκινήσει για το 
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.
Αναλυτικά, σύμφωνα με τον Πρέοδρο του ΤΕΕ, την περίοδο 
από τον Μάϊο του 2015 που ανέλαβε τα καθήκοντα του Προ-
έδρου μέχρι τον Μάιο του 2018 που κλείνουν τρία χρόνια, το 
Επιμελητήριο προχώρησε σε σειρά νέων δράσεων, που ανα-
δεικνύουν το Επιμελητήριο ως πολύτιμο βοηθό στο επιστημο-
νικό έργο και το επάγγελμα του μηχανικού αλλά και ως χρήσι-
μο και απαραίτητο αρωγό της Πολιτείας για την ανάπτυξη της 
Ελληνικής Οικονομίας: 

Νέες υπηρεσίες και διευκολύνσεις για τους μηχανι-
κούς
• Νέα ιστοσελίδα του ΤΕΕ, με επίκεντρο τις υπηρεσίες προς τους 
μηχανικούς
• Νέα υπηρεσία φοροτεχνικής υποστήριξης προς τους μηχανι-
κούς μέλη του ΤΕΕ
• Νέα υπηρεσία νομικής υποστήριξης προς τους μηχανικούς 
μέλη του ΤΕΕ
• Νέα υπηρεσία υποστήριξης για θέματα ιδιωτικών έργων και 
μελετών προς τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ
• NOMOS Δωρεάν παροχή νομικής πληροφόρησης στα μέλη 
του ΤΕΕ και στους εγγεγραμμένους στις τεχνικές επωνυμίες
• Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής και έγκρισης αιτημά-
των μεταβολών αυθαιρέτων για τα αυθαίρετα από το ΤΕΕ
• Ηλεκτρονική πληρωμή συνδρομών και διακανονισμός οφει-
λών
• Υπηρεσία Ηλεκτρονικής Υποβολής των Τοπογραφικών Δια-
γραμμάτων και των Διαγραμμάτων Γεωμετρικών Μεταβολών 
στην ψηφιακή βάση της ΕΚΧΑ ΑΕ

• Νέα υπηρεσία «Διεθνής Ενημέρωση» με πληροφορίες για την 
εξωστρέφεια των μηχανικών
• Ανασχεδιασμός περιεχομένου με έμφαση στην τεχνική και 
οικονομική ειδησεογραφία και οπτική ενοποίηση ιστοσελίδας 
ΤΕΕ και καθημερινού ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου 
(TEEnewsletter) με βάση ενιαία εικαστική/οπτική ταυτότητα
• Σχεδιασμός και άμεση έναρξη λειτουργίας του ηλεκτρονικού 
συστήματος καταγραφής των δηλώσεων αυθαιρέτων του ν. 
4495/207
• Έναρξη λειτουργίας εφαρμογής συμψηφισμού προστίμων 
Ν4178 για ενεργειακή αναβάθμιση και στατική επάρκεια αυ-
θαιρέτων και άμεση προσαρμογή ηλεκτρονικών συστημάτων 
δηλώσεων αυθαιρέτων στις νέες προθεσμίες του ν. 4178
• Ηλεκτρονικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Μηχανικών του ΤΕΕ
•  «Μηχανικού Εγχειρίδιο», ένα νέο ψηφιακό αποθετήριο νομο-
θεσίας για μηχανικούς
• Δραστηριοποίηση ΤΕΕ στα socialmedia (Facebook σελίδα, 
youtubechannels, Linkedin κλπ) με αναπαραγωγή ειδήσεων 
αλλά και δημιουργία περιεχομένου (ζωντανές μεταδόσεις εκ-
δηλώσεων, θέματα επικαιρότητας κλπ)
• Υλοποίηση καινούργιας εφαρμογής για την υπηρεσία των 
«Διαγωνισμών»  - προσαρμογή στις απαιτήσεις του νέου νο-
μοθετικού πλαισίου για τις δημόσιες συμβάσεις
• Το ΤΕΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 δημιούρ-
γησε Ετήσιο Κατάλογο Μελών του από τον οποίο θα ορίζονται 
οι εκπρόσωποί του ανά κατηγορία κύριας μελέτης σε επιτροπές 
και επίσης Κατάλογο Μελών του από τον οποίο θα ορίζονται οι 
εκπρόσωποί του σε επιτροπές διαγωνισμών έργων, και τα δύο 
κατόπιν ανοιχτής πρόσκλησης

Διεκδικήσεις για τους μηχανικούς 
• Αναγνώριση των ενιαίων 5ετών σπουδών των Μηχανικών 
ως επιπέδου IntegratedMaster - ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ
• ONEclickLIS ενιαίος ψηφιακός χάρτης με όλα τα γεωχωρικά 
δεδομένα για τη διευκόλυνση κάθε είδους επένδυσης
• Συνεχής πίεση για ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής έκδοσης 
οικοδομικών αδειών – προσαρμογή του έτοιμου πληροφορι-
ακού συστήματος του ΤΕΕ στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας
• Συνεχής πίεση για ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής ταυτότη-
τας κτιρίου - προσαρμογή του πληροφοριακού συστήματος 
του ΤΕΕ στις απαιτήσεις της νέας νομοθεσίας
• Παρεμβάσεις – προτάσεις προς το ΥΠΕΝ για τη βελτίωση και 
εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου για τις άδειες δόμη-
σης
• Πρόταση για εμπροσθοβαρή (πριν τη λήξη των μνημονίων) 
χρήση των πόρων του Πράσινου Ταμείου για «πράσινα» έργα
• Παρέμβαση προς τις ΥΔΟΜ όλης της χώρας για το θέμα της 

ασφαλιστικής ενημερότητας κατά την έκδοση αδειών δόμησης 
και παρέμβαση προς τις ΥΔΟΜ για ενιαία λίστα δικαιολογητι-
κών κατά την έκδοση αδείας
• Παρεμβάσεις – προτάσεις προς το ΥΠΕΝ για το νέο Εξοικο-
νομώ
• Διαβάθμιση τεχνικής ευθύνης 
• Πίεση για άνοιγμα της αγοράς εκτίμησης ακινήτων
• Παρεμβάσεις δημόσιες και μη για την εφαρμογή του νέου 
νόμου για τις δημόσιες συμβάσεις
• Συντονισμός και πρωτοβουλία για ενιαίο κάλεσμα των εκπρο-
σώπων του τεχνικού κόσμου για ουσιαστική και οριστική λύση 
του προβλήματος των εκπτώσεων σε έργα και μελέτες 
• Συνεχείς παρεμβάσεις (δημόσιες και πίεσης) για θέματα προ-
ώθησης επενδύσεων αλλά και διασφάλισης του ρόλου του ΤΕΕ 
• Κοινή Πρωτοβουλία των Προέδρων του Οικονομικού Επιμε-
λητήριου Ελλάδος, του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος  και 
της  Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, 
για οριστική και επωφελή επίλυση του προβλήματος των κόκ-
κινων δανείων
• Παρέμβαση ΤΕΕ προς Υπηρεσίες Δόμησης και Τράπεζες για 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του περιορισμού κίνησης 
κεφαλαίων
• Παρέμβαση προς τον Διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος 
προκειμένου να υπάρξει διαφάνεια και ενημέρωση στα ζητή-
ματα της AtticaBank.

Ασφαλιστικό των μηχανικών
• Νομικές ενέργειες για τη διατήρηση της επιλογής κατώτερης 
ασφαλιστικής κατηγορίας (Ν.4337) από 20.000 μηχανικούς- 
Γνωμοδότηση ΝΣΚ
• Κατάργηση της ειδικής προσαύξησης επί των αναδρομικών 
2011-2014: ΕΠΙΤΕΥΧΘΗ
• Προσφυγή του ΤΕΕ και των μηχανικών στο Συμβούλιο της 
Επικρατείας κατά του ασφαλιστικού νόμου και των νέων 
ασφαλιστικών εισφορών. Η απόφαση επίκειται με αναμενόμε-
νη επιτυχία.
• Προσφυγή των μηχανικών στη Δικαιοσύνη για ακύρωση 
των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών 2011 – 2014. Θε-
τική Απόφαση του ΣτΕ για διεξαγωγή πιλοτικής δίκης επί αυτών 
• Πίεση για πλήρη ηλεκτρονική διασύνδεση των φορέων και 
των υπηρεσιών του ΕΦΚΑ
• Κινητοποιήσεις ενάντια στις ρυθμίσεις του νέου ασφαλιστι-
κού, συνεργασία με επιστημονικούς φορείς κατά του νέου 
ασφαλιστικού, ενημέρωση – ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης.

2015-2018: 3 ΧΡΟΝΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ
2015-2018 ΤΡΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΘΗΤΕΙΑΣ: ενίσχυση του ρόλου και του έργου του ΤΕΕ
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Επιστημονικό έργο του ΤΕΕ
• Συμβολή στη δημιουργία του νέου ΚΕΝΑΚ, έκδοση Τεχνικών 
Οδηγιών για την εφαρμογή του, νέα έκδοση λογισμικού ΤΕ-
Ε-ΚΕΝΑΚ
• Πρωτοβουλία έκδοσης Τεχνικής Οδηγίας ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για τον 
Οδοφωτισμό
• Πρωτοβουλία έκδοσης Τεχνικής Οδηγίας ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για 
τους Υαλοπίνακες
• Συνεργασία με ΓΓΤΤ για έκδοση ΤΟΤΕΕ για τα κεραιοσυστή-
ματα, κωδικοποίηση νομοθεσίας αδειοδότησης κεραιών και 
δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου ελεγκτών
• Οργάνωση και Διεξαγωγή του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Σκυροδέματος
• Συνεχείς εκδηλώσεις κάθε χρόνο, για την Εξοικονόμηση 
Ενέργειας
• Διεθνές Επιχειρηματικό Συνέδριο για την Ενέργεια  - 2ο Διε-
θνές Συνέδριο Athens Gas Forum
• Ημερίδα «Χρηματοδοτικά Μέσα για την Ελληνική Αγορά»
• Ημερίδα «Νέοι τρόποι χρηματοδότησης Δημοσίων Έργων»
• Εκδηλώσεις για τον Τουρισμό και τον Χωροταξικό Σχεδιασμό 
του Τουρισμού
• Ανοιχτή πρόσκληση και επιλογή από επιτροπή πρότασης 
πρότυπου βιοκλιματικού δωματίου ξενοδοχείου – κατασκευή 
και επίδειξη δωματίου – παρουσίαση σε εμπορικές εκθέσεις
• Συμμετοχή σε εμπορικές εκθέσεις στην Αθήνα για τον τουρι-
σμό και το περιβάλλον
• Εκδηλώσεις και Παρεμβάσεις για τους Δασικούς Χάρτες και 
το Κτηματολόγιο
• Ημερίδα για τη Διάβρωση των Ακτών
• Εκδήλωση για την πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από 
μεταφορές υδρογονανθράκων και για τον Θαλάσσιο Χωροτα-
ξικό Σχεδιασμό
• Συνδιοργάνωση συνεδρίων για το Ψηφιακό Μέλλον
• Συνδιοργάνωση των συνεδρίων Athens Digital Payment 
Summit για τις ψηφιακές πληρωμές
• Εκδηλώσεις για την Τυποποίηση και τα Διεθνή Μετρητικά 
Πρότυπα
• Εκδήλωση διαβούλευσης του ΤΕΕ για τον νέο Εθνικό Σχέδιο 
Διαχείρισης Αποβλήτων (ΕΣΔΑ) 
• Συνεργασία με ΠΟΕΒΥ και διοργάνωση σειράς ημερίδων με 
θέμα «ΥΑΛΟΠΙΝΑΚΕΣ: Σύγχρονες  Εφαρμογές στην Αρχιτεκτο-
νική» σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Τρίπολη
• Bράβευση πρωτευσάντων αποφοίτων Πολυτεχνείων & Πο-
λυτεχνικών Σχολών της Χώρας
• Συμμετοχή κάθε χρόνο στη Βραδιά του Ερευνητή με το ΕΜΠ
• Εκδήλωση για το Ευπαλίνειο Όρυγμα στη Σάμο – Ανακήρυ-
ξη ως «ΔΙΕΘΝΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΠΟΣΗΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ»

• Έκθεση Ζωγραφικής «οι Μηχανικοί Δημιουργούν Ζωγρα-
φίζοντας»
• Εκδηλώσεις για τα 90 χρόνια της Βιβλιοθήκης ΤΕΕ (επιστημο-
νικές διαλέξεις, εκθέσεις κλπ)
• Διάλεξη του καθηγητή του Ε.Μ.Π. Θεοδοσίου Π. Τάσιου, 
με θέμα: «Γεγονότα τεχνολογίας κατά τις περιπλανήσεις του 
Οδυσσέως» που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των εορτα-
στικών εκδηλώσεων  για τα 90 χρόνια λειτουργίας της Βιβλι-
οθήκης του ΤΕΕ
• Διοργάνωση Εκθέσεων Αστρονομίας: «Μηχανισμός των 
Αντικυθήρων» και «Αρχαία Αστρονομικά Όργανα» στους 
χώρους της Βιβλιοθήκης ΤΕΕ – μαθητικές, φοιτητικές και εκ-
παιδευτικές επισκέψεις

Άλλες δράσεις - Συνεργασίες με  φορείς
• Ίδρυση Ινστιτούτου ΤΕΕ - ΤΜΕΔΕ (επιστημονικές μελέτες, 
παραγωγή δεικτών κλπ)
• Διατήρηση του Τομέα Εγγυοδοσίας του πρώην ΤΣΜΕΔΕ, 
ίδρυση του ΤΜΕΔΕ
• Ιδρυτικό μέλος του ΟΠΕΜΕΔ, προώθηση της διαμεσολάβη-
σης. Εκδηλώσεις για τη διαμεσολάβηση και τον εξωδικαστικό 
μηχανισμό ρύθμισης οφειλών
• Πρωτόκολλο συνεργασίας για τη στήριξη της επιχειρηματι-
κότητας και της καινοτομίας μέσα από την προώθηση και την 
ανάπτυξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Αττική, 
μεταξύ ΤΕΕ και Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Αττικής 
(Π.Τ.Α. Αττικής). 
• Δημιουργία και έναρξη Prototype by TEE, για την ενίσχυση 
startups από μηχανικούς, συνεργασία με Περιφέρεια Αττικής 
• Πρωτοβουλία αλληλεγγύης του τεχνικού κόσμου της χώρας 
για την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια των πολιτών 
από τις πλημμύρες της Μάνδρας
• Πρωτόκολλο συνεργασίας με το ΕΤΕΚ (Τεχνικό Επιμελητήριο 
Κύπρου).
• Υπογραφή μνημονίου συνεργασίας στον τομέα της Ποιότη-
τας μεταξύ Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ΤΕΕ
• Συνεργασία με ΕΣΥΔ-ΕΣΥΠ-ΕΛΟΤ για θέματα τυποποίησης
• Συνεργασία με HELLASLAB για θέματα τυποποίησης
• Λειτουργία στην αρχή του νέου ΕΣΠΑ το Info–thec, byTEE - 
υπηρεσία ενημέρωσης μηχανικών από το ΤΕΕ και την Attica 
Bank
• Υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ ΚΕΔΕ και ΤΕΕ. 
Συνεργασία με ΠΕΤΑ ΑΕ.
• Συνεργασία Βιβλιοθήκης ΤΕΕ με την Εθνική Βιβλιοθήκη
• Συνεργασία με το Δήμο Αθηναίων για την «Αθήνα – Παγκό-
σμια Πρωτεύουσα Βιβλίου 2018»
• Συνεργασία με Κοσμήτορες και Προέδρους Πολυτεχνικών 

Σχολών και Τμημάτων για θέματα Παιδείας

Διεθνείς δραστηριότητες –Εξωστρέφεια
• Προώθηση των διμερών και τριμερών συνεργασιών με 
χώρες και περιοχές όπως Ισραήλ, Ρωσία, Αζερμπαϊτζάν, Κίνα, 
Υποσαχάρια Αφρική κλπ
• Συνεχής συνεργασία με το WEC- Παγκόσμια Συμβούλιο 
Ενέργειας, μέσω της Ελληνικής Επιτροπής. Επίσκεψη regional 
Manager Europe του WEC στο ΤΕΕ
• Συνεχής συνεργασία με τη UIA – Διεθνή Ένωση Αρχιτε-
κτόνων. Συμμετοχή με σπουδαστικές εργασίες στην έκθεση 
“Soulofthecity” στο Παγκόσμιο Συνέδριο Αρχιτεκτόνων
• Συνεχής συνεργασία και συμμετοχή στη FEANI – Ευρωπαϊκή 
Ομοσπονδία Εθνικών Ενώσεων Μηχανικών
• Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ ΤΕΕ,  Ελληνικής Πλατ-
φόρμας για την Έρευνα και Τεχνολογία στην Κατασκευή, της  
Ένωσης Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Ισραήλ (AEAGTSI- 
Association of Engineers, Architects and Graduates in 
Technological Sciences in Israel) και του Συλλόγου Χημικών 
Μηχανικών του Ισραήλ (ISCEC-Israel Society of Chemical 
Engineers and Chemists)
• Διοργάνωση από το ΤΕΕ σε συνεργασία με το ΕΤΕΚ και την 
Ένωση Αρχιτεκτόνων και Μηχανικών Ισραήλ (AEAGTSI- 
Association of Engineers, Architects and Graduates in 
Technological Sciences in Israel) Εκδήλωσης (Workshop) με 
θέμα «Η στρατηγική της Ανεξάρτητης Ανάπτυξης με Καινοτο-
μία και συνεργασία στο περιβάλλον, την ενέργεια, την κατα-
σκευή, την πολιτιστική κληρονομιά και τον τουρισμό»,
• Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, στις 12 – 14 Μαΐου 
2017 φιλοξένησε στο Ρέθυμνο τις εργασίες της Engineering 
Association of Mediterranean Countries (EAMC)- Ένωση Μη-
χανικών των Χωρών της Μεσογείου
• Το ΤΕΕ φιλοξένησε τη διοργάνωση της 64ης Γενικής Συνέ-
λευσης του ECCE (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Μηχανικών)
• Υποστήριξη του ΤΕΕ στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο για Crowd 
Dialog Europe “Thenext next” σχετικά με τον εναλλακτικό 
τρόπο χρηματοδότησης έργων (crowd sourcing, crowd 
funding, crowd innovation).
• Συνδιοργάνωση ΤΕΕ – FIG – Παγκόσμιας Τράπεζας διημέ-
ρου με θέμα «Αειφόρα Αγορά Γης – Πλαίσιο Πολιτικής και 
απαραίτητες Μεταρρυθμίσεις»
• Συνδιοργάνωση ΤΕΕ – ΣΠΜΕ εκδηλώσεων για την εξωστρέ-
φεια των Ελλήνων Μηχανικών
• Συνδιοργάνωση Έκθεσης Σύγχρονης Ελληνικής Αρχιτεκτο-
νικής στη Μόσχα

2015-2018: 3 ΧΡΟΝΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΟ ΑΥΡΙΟ - ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΤΑΣΙΝΟΥ
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Με στόχο την τόνωση της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, 
ο πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. (Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών 
Δημοσίων Έργων), κ. Κωνσταντίνος Μακέδος, υπέβαλε σή-
μερα στις Βρυξέλλες την υποψηφιότητα του Ταμείου για την 
ένταξή του στον Διεθνή Οργανισμό «European Association of 
Guarantee Institutions» (AECM). Πρόκειται για έναν πανευ-
ρωπαϊκό εγγυοδοτικό Φορέα, ο οποίος αποτελείται από 42 
μέλη, από 26 χώρες. Στην 25ετή λειτουργία του έχει παράσχει 
εγγυητικές σε περισσότερες από 2,8 εκατομμύρια μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, ενώ μόνο το 2016 εγκρίθηκαν εγγυητικές 
ύψους 30 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σκοπός της υποψηφιό-
τητας, που υπέβαλε ο κ. Μακέδος στη Γενική Γραμματέα του 
AECM, Katrin Sturm, είναι να γίνουν οι απαραίτητες διεργα-
σίες, ώστε στη Γενική Συνέλευση των μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου του  Οργανισμού, η οποία θα λάβει χώρα στη 
Βαρσοβία στις 14 Ιουνίου 2018, το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. να αποτελέσει 
μέλος του.
Σύμφωνα με σχετικό δελτίο Τύπου ο πρόεδρος του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., 
Κωνσταντίνος Μακέδος, δήλωσε μετά την παρουσίαση: 
«Αποτελεί στρατηγικό στόχο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. η στήριξη των Ελ-
λήνων Μηχανικών και η τόνωση της μικρομεσαίας επιχειρη-
ματικότητας, η οποία αποτελεί την ατμομηχανή της αγοράς. 
Βρίσκεται στον πυρήνα της λειτουργίας του Ταμείου η αρωγή 
τού υψηλά καταρτισμένου τεχνικού και επιστημονικού προ-
σωπικού της χώρας μας, τόσο σε εθνικό, όσο και σε διεθνές 
επίπεδο, αλλά και η ουσιαστική συμβολή μας για μία πραγμα-
τική ανάπτυξη στη χώρα. 
Η παρουσία μας στις Βρυξέλλες, για την υποβολή της υπο-

ψηφιότητας του Ταμείου για ένταξή του ως πλήρες μέλος του 
AECM,  μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε.
Προσδοκούμε ότι τον Ιούνιο στη Βαρσοβία, στη Γενική Συνέ-
λευση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου του AECM, η 
αίτηση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. θα γίνει αποδεκτή, προκειμένου το Τα-
μείο μας να αποτελέσει μέλος του διεθνούς οργανισμού. Ενός 
οργανισμού, για τον οποίο αισθανόμαστε ότι η ταύτιση των 
ενδιαφερόντων μας, μας προσφέρει σημαντικές δυνατότητες 
να συνεργαστούμε με τον πλέον δημιουργικό τρόπο.   
Εργαζόμαστε σε όλα τα επίπεδα και με κάθε μέσο για τη συλ-
λογική ευημερία και προκοπή, γιατί πιστεύουμε πάνω απ΄ όλα 
στο εξαιρετικό ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας μας, το οποίο 
αποτελεί και Ευρωπαϊκό κεφάλαιο και το οποίο παραμένει 
αναξιοποίητο. Εργαζόμαστε συστηματικά έτσι, ώστε οι Έλλη-
νες Μηχανικοί και η Ελληνική οικονομία να «τρέξουν» άμεσα 
σε ένα κοινό Ευρωπαϊκό δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης. Στον 
δρόμο που μας αξίζει».
Η συμμετοχή του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ως μέλος στον ευρωπαϊκό φορέα 
εγγυοδοσίας AECM είναι καθοριστικής σημασίας, καθώς το 
Ταμείο θα έχει, εκτός των άλλων, διαρκή ενημέρωση σχετικά 
με τις ευρωπαϊκές αποφάσεις, που τυχόν επηρεάζουν τα συ-
στήματα εγγυοδοσίας.
Επίσης, θα εκπροσωπούνται τα συμφέροντά του σε ευρωπαϊ-
κό επίπεδο και θα έχει άμεση επαφή με ευρωπαϊκούς θεσμούς 
και άλλους οργανισμούς, προκειμένου να ενισχύσει την πα-
ρουσία του διεθνώς. 
Υπογραμμίζεται ότι το Ταμείο επιθυμεί τη συμμετοχή του στον 
διεθνή οργανισμό, καθώς οι δραστηριότητές του ταυτίζονται 

με το πεδίο δραστηριοτήτων του AECM και επικεντρώνονται 
στην υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
Συγκεκριμένα, στην παρουσίαση του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ο κ. Μακέ-
δος προέβη σε εκτενή ανάλυση της εταιρικής δομής και λει-
τουργίας του Ταμείου, παρουσίασε διεξοδικά τους στόχους, 
που υλοποιήθηκαν το 2017 και παρέθεσε τις προοπτικές του 
Ταμείου για το 2018. Επίσης, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στον 
μετασχηματισμό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. σε πάροχο ολοκληρωμένων 
ψηφιακών υπηρεσιών,  παρουσιάζοντας τις νέες υπηρεσίες 
του Ταμείου: e-Πρωτόκολλο, e-Εγγυητικές, e-Εγκυρότητα. 
Περισσότερα στον Ιστότοπο του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.: 
http://www.tmede.gr 

AECM
Ο διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός «European 
Association of Guarantee Institutions» (AECM) ιδρύθηκε το 
1992 στις Βρυξέλλες και έχει 42 μέλη, που δραστηριοποιού-
νται σε 26 χώρες της Ε.Ε., καθώς επίσης τη Βοσνία και Ερζεγο-
βίνη, τη Σερβία, τη Ρωσία και την Τουρκία. Τα μέλη του είναι 
ιδιωτικοί φορείς εγγυοδοσίας, καθώς και δημόσια ιδρύματα, 
τα οποία αποτελούν είτε ταμεία εγγυοδοσίας είτε Αναπτυ-
ξιακές Τράπεζες με τμήμα εγγυοδοσίας. Κοινός στόχος των 
μελών είναι η παροχή εγγυητικών δανείων για μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, που παρουσιάζουν ένα υγιές οικονομικό πλάνο, 
αλλά δεν μπορούν να παράσχουν επαρκείς τραπεζικές εγγυή-
σεις.  Περισσότερα στον ιστότοπο του AECM: 
http://aecm.eu/ 

Το διεθνή διαγωνισμό καινοτομίας ActInSpace διοργανώ-
νουν και φέτος το Μάιο στη χώρα μας το Corallia και το si-
Cluster, με στόχο την ανάπτυξη του ελληνικού οικοσυστή-
ματος διαστημικής και την ανάδειξη της χρησιμότητας των 
διαστημικών τεχνολογιών σε όλους τους τομείς της καθημε-
ρινής ζωής.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο διαγωνισμός διορ-
γανώνεται με την υποστήριξη του ελληνικού FabSpace, του 
ΕΜΠ, των ελληνικών δικτύων Copernicus Academy/Relay, 
της ΕΒΙΔΙΤΕ και της SPIN. Στις 25-26 Μαΐου, ο διαγωνισμός θα 
πραγματοποιηθεί ταυτόχρονα σε περισσότερες από 70 πόλεις 
σε όλο τον κόσμο, μεταξύ των οποίων και στην Αθήνα.
Οι διοργανωτές προσκαλούν Έλληνες φοιτητές και νέους επι-
στήμονες να δηλώσουν συμμετοχή για να δημιουργήσουν 
ρεαλιστικές και καινοτόμες λύσεις με τη χρήση διαστημικών 
τεχνολογιών. Στο διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής 

άτομα οργανωμένα σε ομάδες, από οποιοδήποτε επιστημο-
νικό πεδίο και χωρίς κόστος συμμετοχής, ωστόσο απαιτείται 
προεγγραφή. Για την κατάλληλη προετοιμασία των ελληνι-
κών ομάδων θα διοργανωθεί σχετικό εργαστήριο την Τετάρ-
τη 16 Μαΐου.
Ο νικητής που θα αναδειχθεί από τον εθνικό διαγωνισμό, θα 
κερδίσει ένα ταξίδι στην Τουλούζη, προκειμένου να εκπροσω-
πήσει την Ελλάδα στον παγκόσμιο τελικό στις 27 Ιουνίου, που 
θα διεξαχθεί στη διάρκεια της διεθνούς έκθεσης αεροδιαστη-
μικής
«Toulouse Space Show 2018». To διεθνές ΑctInSpace διοργα-
νώνεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος (ESA) 
και τη Γαλλική Υπηρεσία Διαστήματος (CNES).
Η νικήτρια ομάδα του παγκόσμιου τελικού του ActInSpace 
θα κερδίσει, από την Air Zero G και την ESA, μια πτήση στο 

αεροσκάφος Airbus Zero-g για να βιώσει συνθήκες έλλειψης 
βαρύτητας. Στα βραβεία του διεθνούς διαγωνισμού περιλαμ-
βάνεται, μεταξύ άλλων, μια πιλοτική εμπειρία πτήσης μέσω 
του προσομοιωτή Airbus A320, καθώς και επίσκεψη στις 
εγκαταστάσεις δορυφόρων της Airbus.
περισσότερες πληροφορίες για το ActInSpace στην Ελλάδα 
υπάρχουν στη διεύθυνση: 
https://actinspace.org/country/greece
είναι το μοναδικό οικοσύστημα καινοτομίας που δραστηρι-
οποιείται στον τομέα των αεροδιαστημικών τεχνολογιών και 
εφαρμογών στην Ελλάδα, με την υποστήριξη του Corallia ως 
φορέα αρωγού και της Ένωσης Ελληνικών Βιομηχανιών Δια-
στημικής Τεχνολογίας και Εφαρμογών (ΕΒΙΔΙΤΕ).

ΥΠΟβΛΗΘΗΚΕ Η ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑ  ΤΟΥ Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΣΤΟΝ ΔΙΕΘΝΗ  ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ 
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑΣ «EUROPEAN ASSOCIATION OF GUARANTEE INSTITUTIONS» (AECM)

O ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ACTINSPACE 
ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΙΣ 25-26 ΜΑΪΟΥ

Κ. Μακέδος: «Οι Έλληνες Μηχανικοί και η Ελληνική οικονομία να “τρέξουν”  άμεσα σε έναν κοινό Ευρωπαϊκό δρόμο βιώσιμης ανάπτυξης»
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Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση της κεντρικής εφορευτικής επιτροπής τα αποτελέσματα των 
εκλογών ΣΑΔΑΣ –ΠΕΑ  της 11.03.2018 είναι τα παρακάτω:
ΨΗΦΙΣΑΝ :1.829,   ΕΓΚΥΡΑ  :1.814 

Τα αποτελέσματα των προηγούμενων εκλογών του Συλλόγου μας, της 14.12.2014 είναι τα πα-
ρακάτω:
ΨΗΦΙΣΑΝ :2.290,   ΕΓΚΥΡΑ  :2.268

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΑΔΑΣ – ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 11.03.2018

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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Κοντά στα 300 εκατ. ευρώ διαμορφώνονται τα έσοδα των 
Ελληνικών Πετρελαίων από την πώληση του ΔΕΣΦΑ, αν στα 
283,7 εκατ. ευρώ που είναι το τίμημα που αντιστοιχεί στον 
όμιλο προστεθούν 16 εκατ. ευρώ από το μέρισμα της χρήσης 
2017, το οποίο όπως προβλέπει η σύμβαση αγοραπωλησίας 
των μετοχών θα εισπράξουν οι πωλητές. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ η γενική συνέλευση των μετόχων των ΕΛΠΕ που 
συνεδρίασε σήμερα, ενέκρινε την πώληση του ΔΕΣΦΑ στην 
Κοινοπραξία των εταιριών SNAM-Enagas-Fluxys στο πλαίσιο 
της διαδικασίας που ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Υπενθυμί-
ζεται ότι το τίμημα 66% των μετοχών του Διαχειριστή (35% 
από τα ΕΛΠΕ και 31% από το ΤΑΙΠΕΔ) είναι 535 εκατ. ευρώ, 
το οποίο, όπως επισημάνθηκε σήμερα, κρίνεται ιιανοποιητικό 
και εντός του εύρους των αποτιμήσεων που είχαν γίνει για 
λογαριασμό των ΕΛΠΕ. 
Απευθυνόμενος προς τους μετόχους ο πρόεδρος των ΕΛΠΕ, 
Ευστάθιος Τσοτσορός, υπογράμμισε ότι στο μέλλον ο όμιλος 

θα είναι παρών στην αγορά του φυσικού αερίου, με τρόπο 
επωφελή. «Η συμμετοχή μας στο φυσικό αέριο θα συνεχιστεί 
με τρόπο που θα εξασφαλίζει ότι θα ελέγχουμε τη θέση μας», 
τόνισε συγκεκριμένα ο κ. Τσοτσορός.
Η στρατηγική του ομίλου για την πώληση του ΔΕΣΦΑ, όπως 
επισημάνθηκε από τη διοίκηση της εταιρίας, εκτός από το εύ-
λογο του τιμήματος υπαγορεύεται από τρία ακόμη δεδομένα:
-Πρώτον, ότι η συμμετοχή στην εταιρία ήταν έμμεση (μέσω 
της ΔΕΠΑ) και μειοψηφική με περιορισμένη εκπροσώπηση 
στο ΔΣ και το Εποπτικό Συμβούλιο.
-Η πώληση από κοινού με το ΤΑΙΠΕΔ μεγιστοποιεί το τίμημα, 
καθώς ο επενδυτής εξασφαλίζει το 66% των μετοχών και 
δικαιώματα ελέγχου που δεν θα μπορούσε να λάβει αποκτώ-
ντας μόνο το 35 % των ΕΛΠΕ.
-Σε περίπτωση διατήρησης της συμμετοχής στον ΔΕΣΦΑ, τα 
ΕΛΠΕ σε εφαρμογή της Κοινοτικής νομοθεσίας δεν θα είχαν 
κανένα δικαίωμα συμμετοχής στη Διοίκηση του ΔΕΣΦΑ (ΔΣ), 

αλλά και συμμετοχής στη ΓΣ των μετόχων παρά μόνο για ζη-
τήματα που σχετίζονται με τη διανομή του μερίσματος.
Ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος, Ανδρέας Σιάμισιης, 
ανέφερε ότι τα έσοδα από την πώληση του Διαχειριστή μπο-
ρούν να χρησιμοποιηθούν για περαιτέρω απομόχλευση, ενί-
σχυση του ισολογισμού της εταιρείας ή / και χρηματοδότηση 
επενδύσεων. Τόνισε, επίσης, ότι η συναλλαγή υπόκειται στην 
έγκριση από το Ελεγκτικό Συνέδριο, τις αρμόδιες ευρωπαϊκές 
και εθνικές αρχές ανταγωνισμού και τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας, η οποία θα πρέπει επίσης να πιστοποιήσει τον ΔΕ-
ΣΦΑ ως Διαχειριστή υπό το νέο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
Την αντίθεσή του με την πώληση του ΔΕΣΦΑ εξέφρασε ο 
εκλεγμένος εκπρόσωπος των εργαζομένων στο ΔΣ, Γιώργος 
Παπακωνσταντίνου. Στη σημερινή συνέλευση μετείχαν εκ-
πρόσωποι του 84,31 % του μετοχικού κεφαλαίου και η συ-
ναλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα.

Πλαίσιο συμφωνίας για την απεμπλοκή των εργασιών κατα-
σκευής του αγωγού ΤΑΡ στην περιοχή της Καβάλας, σε συν-
δυασμό με τη λύση του προβλήματος άρδευσης-ύδρευσης 
της περιοχής, συμφωνήθηκε χθες, σε σύσκεψη που πραγμα-
τοποιήθηκε στην Καβάλα μεταξύ του υπουργού Περιβάλλο-
ντος και Ενέργειας, Γιώργου Σταθάκη, του αντιπεριφερειάρχη 
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αρμόδιου για την Περι-
φερειακή Ενότητα Καβάλας, Θεόδωρου Μαρκόπουλου, της 
δημάρχου Καβάλας, Δήμητρας Τσανάκα και υπηρεσιακών 
παραγόντων της Αντιπεριφέρειας, του Δήμου και της Δημο-
τικής Επιχείρησης Ύδρευσης-Αποχέτευσης Καβάλας. Το ΑΠΕ-

ΜΠΕ γράφει ότι συγκεκριμένα, όπως ανακοινώθηκε από το 
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποφασίστηκε: 
1. Να υπογραφεί, εντός δύο εβδομάδων, πλαίσιο συμφωνί-
ας μεταξύ του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της 
Αντιπεριφέρειας, του Δήμου και της κοινοπραξίας του Διαδρι-
ατικού Αγωγού Φυσικού Αερίου (TAP), το οποίο θα προβλέ-
πει την υλοποίηση ύδρευσης για την περιοχή της Καβάλας, δί-
νοντας λύση σε ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν επί χρόνια 
15.000 κάτοικοι της περιοχής και αρδευτικού έργου που θα 
αντιμετωπίζει τα προβλήματα λειψυδρίας στην περιοχή των 
Τεναγών Φιλίππων. 

2. Να συγκροτηθεί άμεσα ομάδα εργασίας, στην οποία θα 
συμμετέχουν εκπρόσωποι των παραπάνω φορέων καθώς 
και όποιων άλλων κριθεί αναγκαίο (ενδεικτικά υπουργείο 
Αγροτικής Ανάπτυξης, ΤΕΕ/ΤΑΜ, ΓΕΩΤΕΕ, ΤΕΙ Καβάλας, ΔΕΥΑ 
Καβάλας), με στόχο την ταχύτερη ωρίμανση των μελετών και 
την τελική υλοποίηση των έργων, ο συνολικός προϋπολογι-
σμός των οποίων προσεγγίζει τα 20 εκατ. ευρώ. 
3. Παράλληλα με την υπογραφή του πλαισίου συμφωνίας, 
να ξεκινήσουν οι εργασίες κατασκευής του αγωγού ΤΑΡ στην 
περιοχή των Φιλίππων.

Στο ανώτατο επίπεδο της κλίμακας Sustainability Performance 
Directory, του Επιχειρηματικού Δείκτη Βιώσιμης Ανάπτυξης, 
κατατάχθηκε η MYTILINEOS και μαζί με άλλες 6 εταιρείες – ανά-
μεσα σε 50 - διακρίθηκε ως Sustainability Leader για το 2017.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η κατάταξη της MYTILINEOS 
στην ομάδα των «The Most Sustainable companies in Greece», 
αποτελεί μία στιβαρή απόδειξη ότι η εταιρεία βρίσκεται, μετά 

από 10 χρόνια συστηματικής προσπάθειας, στην σωστή κα-
τεύθυνση, αλλά κυρίως ένα έναυσμα για το μέλλον ώστε να 
κινηθεί, με ανανεωμένη διακυβέρνηση και νέα λειτουργική 
δομή, με περισσότερη μεθοδικότητα και αποτελεσματικότητα, 
για την προώθηση βιώσιμων πρακτικών σε όλα τα στάδια 
της αλυσίδας αξίας της. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Επιχει-
ρηματικός Δείκτης Βιώσιμης Ανάπτυξης αναπτύχθηκε από το 

QualityNet Foundation και αποτελεί μέρος της Πρωτοβουλίας 
SUSTAINABLE GREECE 2020.
Στη διαδικασία ξεχώρισαν οι εταιρείες εκείνες που εφαρμόζουν 
μια συστηματική προσέγγιση στα θέματα της Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης και της δημοσιοποίησης μη χρηματοοικονομικών δεδομέ-
νων τα οποία απαιτούνται από το Εθνικό Κανονιστικό Πλαίσιο.

Η ρωσική πετρελαϊκή εταιρεία Gazprom διεξάγει συνομιλίες 
με την Τουρκία για την έναρξη της κατασκευής της δεύτερης 
γραμμής του αγωγού φυσικού αερίου Turkish Stream, δήλω-
σε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής εταιρείας Βιτάλι Μαρκέλοφ, 
σύμφωνα με το energypress.
«Σε ό,τι αφορά την δεύτερη γραμμή, είμαστε σε πλήρη ετοι-
μότητα ως προ το ρωσικό τμήμα. Σε ό,τι αφορά την διέλευση 
του κεντρικού αγωγού φυσικού αερίου στο τουρκικό έδαφος, 
στην παρούσα φάση διεξάγουμε συνομιλίες με την τουρκική 
πλευρά με θέμα την υλοποίηση του έργου αυτού. Προς το 
παρόν βρισκόμαστε στο στάδιο των συνομιλιών», δήλωσε ο 
Μάρκελοφ.
Νωρίτερα σε τηλεδιάσκεψη ο αντιπρόεδρος της διοίκησης της 
Gazprom Αλεξάντρ Μεντβέντεφ είχε δηλώσει ότι η ρωσική 

πετρελαϊκή εταιρεία σε πολύ σύντομο διάστημα θα καθορίσει 
οριστικά τη χάραξη της δεύτερης γραμμής του αγωγού φυσι-
κού αερίου Turkish Stream, η οποία θα προμηθεύει με φυσικό 
αέριο τις χώρες της Νότιας και Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ο 
ίδιος ο Μενβέντεφ δήλωσε πως αυτή τη στιγμή εξετάζονται 
δυο βασικά σενάρια σε σχέση με τις διαδικασίες που επιβάλλει 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ ανάφερε ως εν δυνάμει αγορές την 
Ελλάδα , την Ιταλία , την Σερβία και την Ουγγαρία.
Η Gazprom ξεκίνησε την κατασκευή του θαλάσσιου τμήμα-
τος του αγωγού Turkish Stream τον Μάιο 2017. Σύμφωνα 
με τον πρόεδρο της Gazprom Αλεξέι Μίλερ η κατασκευή του 
αγωγού συμβαδίζει με το χρονοδιάγραμμα και η τοποθέτηση 
της πρώτης γραμμής θα ολοκληρωθεί εντός του Μαΐου. Το 
θαλάσσιο τμήμα του αγωγού, που καταλήγει στα παράλια της 

Τουρκίας στην Μαύρη Θάλασσα, έχει μήκος 930 χιλιομέτρων, 
ενώ το χερσαίο τμήμα εντός της Τουρκίας, που θα καταλήγει 
στα σύνορα της Τουρκίας με ορισμένες χώρες, θα έχει μήκος 
180 χιλιομέτρων.
Η πρώτη γραμμή του αγωγού φυσικού αερίου Turkish 
Stream προορίζεται για να καλύπτει τις ανάγκες της τουρκικής 
αγοράς, ενώ η δεύτερη γραμμή, τις ανάγκες της Νότιας και 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Από κάθε γραμμή θα διοχετεύο-
νται ετησίως 15,75 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα. Οι πρώτες 
προμήθειες φυσικού αερίου προγραμματίζεται ν’ αρχίσουν 
στα τέλη του 2019.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΛΠΕ Η ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ ΔΕΣΦΑ

ΚΑβΑΛΑ: ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ ΤΑΡ

ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ βΙΩΣΙΜΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ GAZPROM ΚΑΙ ΤΟΥΡΚΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ TURKISH STREAM
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Ρήτρα καθυστέρησης στην υλοποίηση ηλεκτρικών διασυνδέσεων 
των νησιών εισηγείται η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, με απόφαση 
του περασμένου Μαρτίου με την οποία ενέκρινε - τροποποιημένο 
ως προς το χρονοδιάγραμμα των διασυνδέσεων - το δεκαετές πρό-
γραμμα ανάπτυξης του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2018 - 2027.
Πρέπει να σημειωθεί ωστόσο ότι εν τω μεταξύ ο ΑΔΜΗΕ έχει υπο-
βάλει προς έγκριση νέο δεκαετές για την περίοδο 2019 - 2028 ενώ 
από την υποβολή του προηγούμενου δεκαετούς μεσολάβησε και η 
αλλαγή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος του Διαχειριστή με την είσο-
δο της Κινεζικής State Grid ως στρατηγικού επενδυτή. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ η ρήτρα που εισηγείται η ΡΑΕ σχετίζεται με το κόστος 
των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας που θα αποφεύγονταν αν είχε υλο-
ποιηθεί η διασύνδεση, και επιβάλλεται με απόφαση του υπουργείου 
εφόσον διαπιστώνεται καθυστέρηση σε σχέση με το δεσμευτικό 

χρονοδιάγραμμα. Επί της ουσίας για τα επιμέρους έργα η εικόνα έχει 
ως εξής: 
-Για την «μικρή» διασύνδεση της Κρήτης, μέσω Πελοποννήσου, η 
ΡΑΕ αναφέρει ότι «Σε κάθε περίπτωση ο ορίζοντας ολοκλήρωσης 
του έργου ορίζεται δεσμευτικά για το Α  ́Εξάμηνο του 2020». Το ίδιο 
χρονοδιάγραμμα προβλέπει ο ΑΔΜΗΕ στο νέο δεκαετές 2019-2028. 
-Για τη «μεγάλη» διασύνδεση της Κρήτης μέσω Αττικής, η Αρχή 
ζητά «σύντμηση του χρόνου ολοκλήρωσης της διασύνδεσης το 
αργότερο μέχρι το τέλος του 2021». Τονίζει επίσης ότι «κρίνεται μη 
αποδεκτή η περαιτέρω παράλληλη προώθηση δύο παρόμοιων 
αλλά διακριτών έργων διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής από τους 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και Euroasia Interconnector Ltd (φορέας του έργου 
διασύνδεσης Ισραήλ - Κύπρου - Ελλάδας), με ανεξάρτητες και όχι 
από κοινού συντονισμένες ενέργειες και μελέτες». Για το εν λόγω 

έργο το χρονοδιάγραμμα του νέου δεκαετούς προβλέπει ολοκλή-
ρωση το 2023, επιπλέον ωστόσο υπάρχει έγγραφη δέσμευση του 
ΑΔΜΗΕ για ολοκλήρωση του 2022. Ο Διαχειριστής ζητά όμως τον 
απεγκλωβισμό του έργου από το αδιέξοδο που έχει προκύψει στις 
διαπραγματεύσεις με την Euroasia Interconnector. 
-Τέλος για τις Κυκλάδες η ΡΑΕ ζητά τεκμηρίωση για το πλήθος των 
τοπικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής στις Κυκλάδες που θα παρα-
μείνουν σε εφεδρεία μετά την ολοκλήρωση κάθε φάσης διασύνδε-
σης «λαμβάνοντας υπόψη ότι οι υφιστάμενες μονάδες στα εν λόγω 
νησιά εμπίπτουν στις κοινοτικές Οδηγίες 2010/75 και 2015/2193 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τον περιορισμό των εκπομπών 
ορισμένων ρύπων από μεσαίου και μεγάλου μεγέθους μονάδες 
καύσης».

«Η ΔΕΗ πέρα από πρόσκαιρες επικοινωνιακές εντυπώσεις, θα 
ξεπεράσει αλώβητη και αυτήν την επίθεση», τονίζει η επιχείρη-
ση με αφορμή σχετικά δημοσιεύματα, προσθέτοντας ότι με την 
ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού και Στρατηγικού Σχεδίου σε 
λίγες μέρες, θα ενημερώσει υπεύθυνα και διεξοδικά όλους τους 
ενδιαφερόμενους, και ότι διαπραγματεύσεις για την αναχρημα-
τοδότηση δανείων ύψους 1,3 δισ. ευρώ εξελίσσονται θετικά. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναλυτικά η ΔΕΗ επισημαίνει τα εξής: 
«Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται ένα μπαράζ αρνητικών 
δημοσιευμάτων εναντίον της ΔΕΗ από συγκεκριμένη μερίδα 
του Τύπου, σε ευθυγράμμιση με αντίστοιχες δηλώσεις πολιτικών 
παραγόντων. Είναι φανερό πως πέφτουν στο κενό οι κατά και-
ρούς εκκλήσεις μας ότι η ΔΕΗ, ως εθνικό κεφάλαιο, θα πρέπει να 
αντιμετωπίζεται με κριτική μεν και με προτάσεις, αλλά προπαντός 
με υπευθυνότητα, μακριά από σκοπιμότητες της τρέχουσας πολι-
τικής συγκυρίας. Είναι φαίνεται αδιάφορο σε ορισμένους αν έτσι, 
εκτός των άλλων, τροφοδοτείται η υποτιμητική κερδοσκοπία σε 
βάρος των μετόχων - ιδίως των μικρών.
Ωστόσο, η ίδια η Επιχείρηση, πέρα από πρόσκαιρες επικοινωνι-

ακές εντυπώσεις, θα ξεπεράσει αλώβητη και αυτήν την επίθεση. 
Τελευταία επίθεση -αποκορύφωμα (;)- το πρόσφατο δημοσί-
ευμα κυριακάτικης εφημερίδας με «αποκαλύψεις» τόσο για το 
Business Plan που εκπονεί η McKinsey, όσο και για την πορεία 
των διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες ως προς την αναχρημα-
τοδότηση του κοινοπρακτικού δανείου των 1,3 δισ. ευρώ.
Για μεν το πρώτο, το οποίο στηρίζεται σε διαρροές παλαιού κει-
μένου εργασίας της McKinsey, πέραν της ανευθυνότητας, με την 
αποσπασματική και επιλεκτική αναφορά για να «προκύψουν» τα 
συμπεράσματα που επιθυμούν οι ίδιοι, δεν προστίθεται τίποτε 
καινούριο. Απεναντίας, υπολείπεται των στοιχείων που έδωσε 
στη δημοσιότητα με υπευθυνότητα η ίδια η επιχείρηση ανακοι-
νώνοντας τα οικονομικά αποτελέσματα του 2017. Αποτελέσματα 
που η ψύχραιμη και αντικειμενική οικονομική ανάλυση αξιολό-
γησε στις σωστές τους διαστάσεις, επιβεβαιώνοντας τις θέσεις της 
Διοίκησης, γεγονός που αποτυπώθηκε στο Χρηματιστήριο πριν 
εκδηλωθεί η επίθεση υποτιμητικής κερδοσκοπίας. 
Με την ολοκλήρωση του Επιχειρηματικού και Στρατηγικού Σχε-
δίου σε λίγες μέρες, η επιχείρηση θα ενημερώσει υπεύθυνα και 

διεξοδικά όλους τους ενδιαφερόμενους, εργαζομένους, μετόχους 
και γενικά την επενδυτική κοινότητα και την κοινωνία. Τονίζουμε 
πάντως εμφατικά ότι αντίθετα με το «συμπέρασμα» του δημοσι-
εύματος και τις συνεπαγόμενες εντυπώσεις, με το Business Plan 
προσδιορίζονται όλες οι βασικές παράμετροι, κατευθύνσεις και 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες που είναι αναγκαίες όχι για τη 
βιωσιμότητα αλλά για την προσαρμογή της ΔΕΗ στις νέες συν-
θήκες και την ανάπτυξη και ισχυροποίησή της. Κατευθύνσεις που 
επικυρώνουν τις μέχρι σήμερα πρωτοβουλίες της επιχείρησης 
στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
Σε ό,τι αφορά στο δεύτερο, η αποσπασματική παράθεση ξεπερα-
σμένων στοιχείων δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. 
Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Θα συνιστούσαμε λοιπόν την 
επιβαλλόμενη σοβαρότητα, εκτός εάν κάποιοι νομίζουν ότι η 
αναχρηματοδότηση δανείων ύψους 1,3 δισ. ευρώ είναι, ιδιαίτε-
ρα στις μέρες μας, υπόθεση ρουτίνας. Πάντως, ας μην «ανησυ-
χούν». Η υπόθεση, όπως έχουμε δηλώσει, εξελίσσεται θετικά. 
Υπομονή λίγες μέρες ακόμη. Και τότε κάποιοι, για μια ακόμη 
φορά θα εκτεθούν».

Για υποτιμητική επίθεση σε βάρος της ΔΕΗ από επενδυτές με 
βραχυπρόθεσμο κερδοσκοπικό ορίζοντα κάνει λόγο ο υπουργός 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Σταθάκης, κατηγορώντας 
παράλληλα την αντιπολίτευση για καταστροφολογία.
Αναλυτικά στη δήλωσή του ο κ. Σταθάκης, σύμφωνα με το ΑΠΕ- 
ΜΠΕ επισημαίνει τα εξής:
«Μετά τη σημαντική ανάκαμψη της τιμής της μετοχής της ΔΕΗ, 
κατά τους πρώτους μήνες του 2018, το τελευταίο διάστημα εξε-
λίσσεται υποτιμητική επίθεση από επενδυτές με βραχυπρόθεσμο 

κερδοσκοπικό ορίζοντα. Δυστυχώς στο πλευρό τους έσπευσαν 
να ταχθούν οι κ.κ. Σκρέκας και Μανιάτης, υιοθετώντας φθηνά 
επιχειρήματα περί χρεοκοπίας της ΔΕΗ. Στον βωμό του μικρο-
κομματικού οφέλους, δεν διστάζουν να συντηρούν μια κατα-
στροφολογία εις βάρος της μεγαλύτερης επιχείρησης της χώρας. 
Μία ημέρα νωρίτερα, εφημερίδα που δείχνει να έχει αναλάβει 
εργολαβικά την εκχώρηση της ΔΕΗ σε ιδιώτες, με δήθεν απο-
καλύψεις προσπάθησε να διαμορφώσει το υπόβαθρο για την 
κερδοσκοπία.

Επαναλαμβάνω για μία ακόμα φορά: Με σειρά παρεμβάσεων 
ενισχύσαμε τη ρευστότητα της επιχείρησης κατά 1,2 δισ. ευρώ. 
Κυρίως, όμως, μέσω πλέγματος πρωτοβουλιών, διαμορφώ-
νουμε ένα νέο θεσμικό περιβάλλον, απόλυτα συμβατό με τους 
κανόνες της ΕΕ, στο οποίο η ΔΕΗ θα διατηρήσει τον πρωταγωνι-
στικό της ρόλο, παραμένοντας υπό δημόσιο έλεγχο. Με αυτή την 
πραγματικότητα θα πρέπει να συμβιβαστούν οι κερδοσκόποι και 
οι συνεργάτες τους, στην αντιπολίτευση και τα ΜΜΕ».

«Δυστυχώς η Kυβέρνηση του κ. Τσίπρα κατάφερε με τα ψέματα να καταστρέψει και τη Δ.Ε.Η.», 
δήλωσε ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας της ΝΔ Κώστας Σκρέκας. Ο βουλευτής της 
ΝΔ σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ανέφερε πως με αποκλειστική ευθύνη της Kυβέρνησης, οι κατα-

ναλωτές κινδυνεύουν να υποστούν αύξηση στα τιμολόγια του ρεύματος και η Δ.Ε.Η. να οδη-
γηθεί ακόμη και σε λουκέτο. «Την ίδια στιγμή τα ΕΛΤΑ συνεχίζουν να της χρωστούν δεκάδες 
εκατομμύρια ευρώ», πρόσθεσε ο κ. Σκρέκας

«Οι τυχοδιώκτες και ανεύθυνοι Α. Τσίπρας, Γ. Σταθάκης, Π. 
Σκουρλέτης, που οδήγησαν τη ΔΕΗ στο χείλος της καταστροφής 
θα λογοδοτήσουν για τις προσωπικές πολιτικές και ποινικές τους 
ευθύνες σε βάρος της εταιρείας», τόνισε ο Γιάννης Μανιάτης βου-
λευτής ΔΗΣΥΜ σε δήλωση του, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ και 

συμπλήρωσε ότι:. «Οι ευθύνες αυτές δεν παραγράφονται, όσο κι 
αν προσπαθούν με δηλώσεις πανικού να ανακαλύψουν δήθεν 
κερδοσκόπους, εργολάβους, σκοτεινά ΜΜΕ, αρειανούς και νεφε-
λίμ, που θέλουν το κακό της υπέροχης διαπραγμάτευσης και της 
εξαιρετικής αποτελεσματικότητας της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ. 

Η έκθεση του συμβούλου της ΔΕΗ McKinsey, είναι κόλαφος γι’ 
αυτούς που υπέγραψαν την εκχώρηση του 50% των κερδών της 
ΔΕΗ στον ανταγωνισμό έναντι μηδενικού ανταλλάγματος».

ΡΗΤΡΑ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΗΣΙΩΝ 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΕΗ: ΟΙ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΩΝ ΥΨΟΥΣ 1,3 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΞΕΛΙΣΣΟΝΤΑΙ ΘΕΤΙΚΑ

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ ΓΙΑ ΔΕΗ: «ΥΠΟΤΙΜΗΤΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΗ ΑΠΟ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΜΕ βΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΟ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟ ΟΡΙΖΟΝΤΑ»

ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΜΕΑΡΧΗ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ Ν.Δ. Κ. ΣΚΡΕΚΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

ΔΗΛΩΣΗ Γ. ΜΑΝΙΑΤΗ βΟΥΛΕΥΤΗ ΔΗΣΥΜ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ
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Την επιθυμία της εταιρίας να συνεργαστεί με τους τοπικούς 
δασικούς συνεταιρισμούς της Φλώρινας και την δυτικής 
Μακεδονίας καθώς και με ενεργειακούς συνεταιρισμούς 
για την προμήθεια με βιομάζα και υποπροϊόντων δασι-
κής ξυλείας και υπολειμμάτων που θα τροφοδοτούν την 
λειτουργία σταθμού Βιομάζας, ισχύος 25MW ηλεκτρικά 
και 45MWth θερμικά στην περιοχή Φιλώτα του Δήμου 
Αμυνταίου, εξέφρασε από την Φλώρινα η αναπληρώτρια 
διευθύνουσα σύμβουλος της ΔΕΗ ΑΝ (Aνανεώσιμες) Στέλ-
λα Κοβλακά. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην συνάντηση με 
εκπροσώπους των δασικών συνεταιρισμών της ΠΕ Φλώ-
ρινας η κ. Κοβλακά τους κάλεσε να ανταποκριθούν στην 
πρόκληση που ανοίγεται μπροστά τους με την λειτουργία 
του εργοστασίου και τους διαβεβαίωσε ότι «το ήμισυ των 
ετήσιων αναγκών σε βιομάζα για την λειτουργία του ερ-
γοστασίου επιθυμούμε να καλύπτεται από τους τοπικούς 
προμηθευτές και επαγγελματίες των δασικών προϊόντων 
της δυτικής Μακεδονίας, με ένα μακροχρόνιο συμβόλαιο 
προμήθειας που θα αγγίζει τα δέκα χρόνια».
Για τη λειτουργία του Σταθμού Βιομάζας απαιτούνται ετησί-
ως περίπου 225.000 τόνοι πρώτης ύλης, όπως δασική ξυ-
λεία και υπολείμματα που αφήνονται στο δάσος, πρώτη ύλη 
από ενεργειακές καλλιέργειες όπως σόργος και μίσχανθος, 
υπολείμματα παραδοσιακών καλλιεργειών όπως άχυρο, 
κλαδέματα δενδροκαλλιεργειών, στέμφυλα, καλάμια και 
υπολείμματα αραβόσιτου. Σύμφωνα με την ενημέρωση 
που πραγματοποίησαν τα στελέχη της εταιρίας, η πρώτη 

ύλη θα παραδίδεται σε τέσσερα σημεία (αποθήκες), τα 
οποία βρίσκονται στις περιοχές Φλώρινας, Φιλώτα Αμυ-
νταίου, Κοζάνης και Σιάτιστας και στην συνέχεια η βιομάζα 
θα μεταφέρεται στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας. 
Η αποτιμώμενη αξία της προμήθειας σε βιομάζα για την λει-
τουργία του εργοστασίου σε ετήσια βάση θα αγγίζει τα 14 
εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με την Στέλλα Κοβλακά στόχος της 
ΔΕΗ ΑΝ είναι το 40 -50 % αυτής της αξίας να προέρχεται 
από δασικά υλικά και υποπροϊόντα καλλιεργειών από την 
αγροτική παραγωγή της περιοχής ώστε σημαντικό οικονο-
μικό μέρος του κύκλου εργασιών του εργοστασίου να μένει 
στην δυτική Μακεδονία. 
Οι εκπρόσωποι των δασικών συνεταιρισμών και δασεργά-
τες δήλωσαν ότι επιθυμούν να στηρίξουν με την προμήθεια 
βιομάζας την λειτουργία του εργοστασίου, ζήτησαν να επι-
ταχυνθεί η διαδικασία επεξεργασίας του νομοσχεδίου που 
αφορά τους δασικούς συνεταιρισμούς που τους «κρατά με 
δεμένα τα χέρια». Όπως εξήγησε στους επικεφαλής της ΔΕΗ 
ΑΝ, ο Κωσταντίνος Μαρκουλής από τον δασικό συνεταιρι-
σμό Αλώνων, απαγορεύεται ρητά από την δασική νομοθε-
σία να μεταφέρουν τα υπολείμματα δασικής ξύλευσης έξω 
από το δάσος και ότι «θα χρειαστεί άμεσα να υπάρξει νο-
μοθετική παρέμβαση για να μπορέσουν να τροφοδοτήσουν 
την νέα μονάδα με βιομάζα». 
Η κατασκευή και λειτουργία του σταθμού Βιομάζας θα γί-
νει από τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες σε συνεργασία με στρατηγικό 

εταίρο, που θα επιλεγεί τις επόμενες ημέρες από τον διεθνή 
διαγωνισμό που είναι σε εξέλιξη, ενώ οι εργασίες για την 
κατασκευή του σταθμού προγραμματίζεται να ξεκινήσουν 
τον Οκτώβριο του 2018 και θα ολοκληρωθούν τον Ιούνιο 
του 2020. Η ΔΕΗ ΑΝ θα διαθέτει το 49% και ο στρατηγικός 
εταίρος θα έχει το 51%, το έργο θα χρηματοδοτηθεί από την 
Ευρωπαϊκή τράπεζα Αναδιάρθρωσης και Ανάπτυξης και 
σύμφωνα με την αν. διευθύνοντα σύμβουλο «είναι πολύ 
πιθανό η συγκεκριμένη τράπεζα να συμμετέχει και στο εται-
ρικό σχήμα λειτουργίας της νέου εργοστασίου». 
Για την λειτουργία του εργοστασίου σε 24ωρη βάση, θα 
δημιουργηθούν 40 νέες θέσεις εργασίας, ενώ σύμφωνα 
με υπολογισμούς 300 αγροτικές και άλλες επιχειρήσεις θα 
εμπλακούν στην παραγωγή και μεταφορά πρώτης ύλης. 
Επίσης, η λειτουργία του εργοστασίου θα διασφαλίσει 
επάρκεια ηλεκτρικής ενέργειας σε ώρες αιχμής και αλλά θα 
προσφέρει και θερμική ενέργειας για τον χειμώνα στους κα-
τοίκους της δυτικής Μακεδονίας. Πιο συγκεκριμένα θα θερ-
μαίνονται 25.000 νοικοκυριά και θα καλύπτονται οι ανάγκες 
επάρκειας σε ηλεκτρική ενέργεια σε 28 000 οικογένειες.
Σύμφωνα με τα στελέχη της ΔΕΗ ΑΝ θα υπάρξουν ενημε-
ρώσεις σε όλες της περιοχές της δυτικής Μακεδονίας, σε 
δασεργάτες εκπροσώπους συνεταιρισμών και αγρότες για 
τις ανάγκες προμήθειας βιομάζας στην λειτουργία ρου ερ-
γοστασίου.

Η Ελλάδα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με τους στόχους της 
Συμφωνίας των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή, καθώς και 
του «χειμερινού πακέτου» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, επεσή-
μανε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος Στα-
θάκης μιλώντας σε κύκλο εργασιών για την ενέργεια, ο οποίος 
διοργανώθηκε στο πλαίσιο της 2ης Συνάντησης των υπουργών 
Εξωτερικών «Visegrad-4 plus Balkan-4 plus» που πραγματο-
ποιήθηκε με πρωτοβουλία του υπουργού Εξωτερικών Νίκου 
Κοτζιά, την περασμένη Παρασκευή στο Σούνιο. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Σταθάκης παρουσίασε τους κεντρικούς άξονες 
του εθνικού ενεργειακού σχεδιασμού ο οποίος περιλαμβάνει 
μείωση της λιγνιτικής παραγωγής ώστε να προσεγγίσει περίπου 

το 20%, αύξηση του μεριδίου των Α.Π.Ε. ώστε μελλοντικά να 
φτάσει το 50% και βελτίωση της εξοικονόμησης ενέργειας κατά 
30%.
Ειδική αναφορά έκανε στον κεντρικό ρόλο του φυσικού αερίου, 
το οποίο όπως είπε θα λειτουργήσει ως το «καύσιμο-γέφυρα» 
στη διαδικασία μετάβασης στην καθαρή ενέργεια. Δεδομένου 
ότι η σημαντική εξάρτηση των ευρωπαϊκών χωρών από εισα-
γωγές φυσικού αερίου εγείρει ζήτημα ασφάλειας εφοδιασμού 
για τα κράτη-μέλη, ο υπουργός τόνισε ότι τόσο η ευρωπαϊκή 
όσο και η εθνική πολιτική περιλαμβάνουν διαφοροποίηση των 
πηγών και των οδεύσεων εφοδιασμού, αύξηση του αριθμού 
των προμηθευτών και ανάπτυξη των διασυνδέσεων.

Ο υπουργός ΠΕΝ παρουσίασε τέλος τα μεγάλα έργα υποδομών 
φυσικού αερίου στα οποία εμπλέκεται η χώρα μας και το διαρ-
κώς αυξανόμενο ενδιαφέρον εταιρειών, με μεγάλη εμπειρία 
στην αξιοποίηση υδρογονανθράκων, να δραστηριοποιηθούν 
στην Ελλάδα. Αναφέρθηκε ειδικότερα, στη σταδιακή ολοκλή-
ρωση του Διαδριατικού Αγωγού (TAP), στον Αγωγό East Med, 
στην αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού Υγροποιημένου 
Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ) Ρεβυθούσας, στην επικείμενη κατα-
σκευή του πλωτού Τερματικού Σταθμού ΥΦΑ Αλεξανδρούπο-
λης και τέλος, στον Διασυνδετήριο Αγωγό Ελλάδας - Βουλγα-
ρίας (IGB), η κατασκευή του οποίου αναμένεται να ξεκινήσει το 
δεύτερο εξάμηνο του 2018.

Σχέδιο διακυβερνητικής συμφωνίας για την κατασκευή του 
αγωγού φυσικού αερίου East Med συζητήθηκε σε επίσημη 
συνάντηση της ομάδας εργασίας για την κατασκευή του έργου 
που πραγματοποιήθηκε χθες  στο υπουργείο Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στη σύσκεψη μετείχαν εκ-
πρόσωποι της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Κύπρου, του Ισραήλ και 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (σε ρόλο παρατηρητή).
Σύμφωνα με το ΥΠΕΝ το αποτέλεσμα ήταν πολύ ενθαρρυντικό, 
καθώς συζητήθηκαν διεξοδικά όλες οι πτυχές του θέματος, σε 
κλίμα συναίνεσης, ενώ προκειμένου να ολοκληρωθεί η σχετι-
κή διαδικασία και να υπογραφεί η διακυβερνητική συμφωνία 
το συντομότερο, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί νέα 

συνάντηση της ομάδας εργασίας, στις 4-5 Ιουλίου. Ο αγωγός 
σχεδιάζεται να μεταφέρει φυσικό αέριο από τα κοιτάσματα της 
Ανατολικής Μεσογείου στην Ευρώπη μέσω Ελλάδας. Οι μελέτες 
που έχουν προηγηθεί δείχνουν ότι το έργο είναι τεχνικά εφικτό 
και οικονομικά ανταγωνιστικό.

ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ : «ΟΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΝΑ ΣΤΗΡΙΞΟΥΝ 
ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ βΙΟΜΑΖΑΣ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟ»

Γ. ΣΤΑΘΑΚΗΣ: Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΜΕΝΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΤΗΣ 
ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΙΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΓΩΓΟ EAST MED ΣΤΟ ΥΠΕΝ
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Η σύσταση μιας Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) γί-
νεται ευκολότερη, ενώ εισάγεται η δυνατότητα αναβίωσής 
της, με βάση τις αλλαγές που προβλέπονται στο νομοθετικό 
πλαίσιο που κατέθεσε χθες στη Βουλή από το υπουργείο Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ επίσης, μει-
ώνεται η γραφειοκρατία και γίνεται απλούστερη η διαδικασία 
για τη σύσταση ΕΠΕ καθώς μειώνεται το ποσό του μετοχικού 
κεφαλαίου και ορίζεται ότι η ονομαστική αξία των εταιρικών 
μεριδίων της εταιρείας δεν θα μπορεί να είναι μικρότερη του 1 
ευρώ από 30 ευρώ που είναι σήμερα. Η σύσταση της θα μπο-
ρεί πλέον να γίνει και με τη χρήση πρότυπου καταστατικού και 
όχι αποκλειστικά με συμβολαιογραφικό έγγραφο όπως ισχύει 
σήμερα, ενώ πλέον η ΕΠΕ θα αποκτά νομική προσωπικότη-
τα μόνο με την εγγραφή της στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο 
(ΓΕΜΗ). 
Ακόμη, σύμφωνα με τις διατάξεις του νομοσχεδίου καταρ-
γείται δηλαδή η λεγόμενη «διπλή» δημοσιότητα (μητρώο 
Ε.Ε. και Εφημερίδα της Κυβερνήσεως) που υφίσταται σήμερα 
και αντικαθίσταται από την ενιαία και ολοκληρωμένη δη-
μοσιότητα εντός του ΓΕΜΗ. Στις διατάξεις του νομοσχεδίου 
προβλέπεται επίσης η επιβολή της πιστοποίησης καταβολής 

του εταιρικού κεφαλαίου από τους μετόχους με ευθύνη του 
διαχειριστή στης εταιρείας.
 Σημειώνεται ότι το κεφάλαιο της ΕΠΕ θα σχηματίζεται είτε από 
μετρητά είτε από εισφορές σε είδος και το ύψος του θα καθο-
ρίζεται ελευθέρα από τους μετόχους της εταιρείας. Αναφορικά 
για τις εισφορές σε είδος, αυτές θα πρέπει σε κάθε περίπτωση 
να αποτιμώνται. Παράλληλα, προστίθεται στις αρμοδιότητες 
της συνέλευσης των εταίρων ΕΠΕ και η πρόβλεψη περί ανα-
βίωσης της εταιρείας, επικαιροποιείται το πλαίσιο σύνταξης, 
ελέγχου και δημοσίευσης των οικονομικών καταστάσεων 
της εταιρείας εναρμονιζόμενο με την ισχύουσα νομοθεσία και 
τους υφιστάμενους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς και παρέχεται 
η δυνατότητα σχηματισμού πρόσθετων αποθεματικών πέραν 
του τακτικού που προβλέπεται σήμερα.
 Το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομίας επανακαθορίζει 
τα ποσοστά πλειοψηφίας των εταίρων σε μία ΕΠΕ, προκει-
μένου η συνέλευση να αποφασίσει την τροποποίηση της 
σχετικής εταιρικής σύμβασης και αίρει τον περιορισμό προσυ-
πογραφής του πρακτικού καταγραφής των αποφάσεων του 
μοναδικού εταίρου Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης 
Ευθύνης αποκλειστικά από συμβολαιογράφο της έδρας της 

εταιρείας. Σχετικά με την αναβίωση μίας ΕΠΕ προβλέπεται στη 
διαδικασία διάλυσης και εκκαθάρισής της.
 
‘Αλλες διατάξεις 
Με άλλες διατάξεις του το νομοσχέδιο αναφορικά με το υπαί-
θριο εμπόριο αίρεται η προϋπόθεση της μη λήψης σύνταξης 
αναπηρίας για τη θεώρηση αδειών επαγγελματικών πωλη-
τών υπαίθριου εμπορίου. Επίσης, ρυθμίζει ζητήματα απώ-
λειας θέσης για τον επαγγελματία πωλητή σε λαϊκές αγορές, 
στάσιμο και πλανόδιο εμπόριο, ενώ προβλέπει και την παρά-
ταση έως την 15η Ιανουαρίου 2019 (έληξαν την 31η Μαρτίου 
2018) τις ημερομηνίες για την ανανέωση των αδειών των 
επαγγελματιών πωλητών λαϊκών αγορών, πλανόδιου και 
στάσιμου εμπορίου.
Τέλος, με άλλη διάταξη μειώνεται η συνδρομή των εμπο-
ρικών, βιομηχανικών, Βιοτεχνικών και επαγγελματικών 
Επιμελητηρίων του ν. 4497/2017 προς την Εθνική Ελληνική 
Επιτροπή Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (ΕΕΕΔΕΕ) στο 
δύο τοις χιλίοις των τακτικών εσόδων τους.

Το Χρηματιστήριο Αθηνών υποδέχθηκε σήμερα την εταιρεία 
Coral, στο πλαίσιο της εισαγωγής και έναρξης διαπραγμάτευ-
σης στην Οργανωμένη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
του εταιρικού της ομολόγου. Συνολικά διατέθηκαν 90.000 
κοινές ανώνυμες ομολογίες της Εταιρείας με ονομαστική αξία 
1.000 ευρώ, με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 
90.000.000 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,00%. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ πρόκειται για το δέκατο κατά σειρά εταιρικό ομόλο-
γο που εισάγεται στο Χρηματιστήριο Αθηνών, με τις εταιρείες 
αυτές να αντλούν σημαντικά κεφάλαια με επιτόκια τα οποία 
κυμάνθηκαν μεταξύ 3,10% και 5,5%.
Το παραδοσιακό καμπανάκι για την έναρξη της συνεδρίασης 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών χτύπησε ο Αναπληρωτής Διευ-
θύνων Σύμβουλος της MOTOR OIL κ. Πέτρος Τζαννετάκης, 
ενώ στη συνέχεια ακολούθησε εταιρική παρουσίαση της Coral 
από τον Γενικό Διευθυντή κ. Γιώργο Χατζόπουλο.
Ο κ. Σωκράτης Λαζαρίδης Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου 
του Χρηματιστηρίου Αθηνών, υποδεχόμενος τη διοίκηση της 
εταιρείας και τους καλεσμένους της εκδήλωσης επεσήμανε 
ότι: «Από τον Ιούλιο του 2016 έως σήμερα έχουν εκδοθεί συ-
νολικά δέκα εταιρικά ομόλογα συνολικού ύψους 876,5 εκατ. 
ευρώ. Το γεγονός ότι πλέον έχουμε ένα αντιπροσωπευτικό 

δείγμα εκδόσεων από εταιρείες διαφορετικών κλάδων και 
δραστηριοτήτων αλλά και ποικιλία στα μεγέθη των εκδο-
θέντων τίτλων εδραιώνει την πεποίθησή μας ότι η ελληνική 
χρηματιστηριακή αγορά εταιρικών ομολόγων αποτελεί ένα 
αξιοποιήσιμο κανάλι παροχής ρευστότητας προς τις επιχει-
ρήσεις.
Το γεγονός δε ότι η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε από 
τους επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφο-
ρά υπερκάλυψε κατά 3,8 φορές την αξία των προσφερόμε-
νων τίτλων δείχνει ότι υπάρχει και ρευστότητα και δυναμική 
σε αυτή την αγορά όταν εταιρείες και ανάδοχοι συνεργάζονται 
και παρουσιάζουν ελκυστικές προτάσεις».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς κ. Χαράλαμπος 
Γκότσης, για την εισαγωγή του εταιρικού ομολόγου δήλωσε: 
«Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χαιρετίζει την έναρξη διαπραγ-
μάτευσης των ομολογιών της Coral στην πλατφόρμα Εταιρι-
κών Ομολόγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.
Η ενσωμάτωση ενός ακόμη ομολόγου 90 εκατ. Ευρώ στην 
νεότευκτη αγορά δείχνει ότι οι υγιείς επιχειρήσεις στη χώρα 
μας έχουν αγκαλιάσει το νέο θεσμό, που ουσιαστικά αποτελεί 
εναλλακτική πηγή άντλησης κεφαλαίων στον τραπεζικό δα-
νεισμό.

Με την αποδοχή ενός επιτοκίου της τάξεως του 3% οι επεν-
δυτές εκφράζουν έμπρακτα την εμπιστοσύνη τους προς την 
εταιρία και συμβάλλουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητάς της μέσω της μείωσης του χρηματοοικονομικού της 
κόστους. Μαζί με την Coral αναμένουμε και άλλες εκδόσεις 
κυρίως από μικρομεσαίες επιχειρήσεις που αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες στην εξεύρεση κεφαλαίων».
Κατά τη διάρκεια της τελετής έναρξης της συνεδρίασης ο 
Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της MOTOR OIL κ. 
Πέτρος Τζαννετάκης δήλωσε: «Η επιτυχημένη έκδοση των 
ομολογιών της CORAL A.E. επιβεβαιώνει την εμπιστοσύνη 
του επενδυτικού κοινού στον Όμιλο ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ ο οποίος 
ξεκίνησε το δικό του οδοιπορικό στο Χρηματιστήριο Αθηνών 
το 2001. Η εισαγωγή και διαπραγμάτευση των ομολογιών 
της CORAL στην αγορά του Χρηματιστηρίου ενισχύει την ήδη 
υψηλή αναγνωρισιμότητα της Εταιρίας και σηματοδοτεί την 
εδραίωση των πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης με τρόπο 
που διασφαλίζεται διαχρονικά. Ουσιαστικά, η λειτουργία της 
μεγαλύτερης θυγατρικής της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ αντικειμενικοποιεί-
ται μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών».

ΕΥΚΟΛΟΤΕΡΗ ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΣΤΑΣΗ ΜΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΜΕ βΑΣΗ ΤΟ 
ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΠΟΥ ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΗ βΟΥΛΗ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΑΙΡΙΚΟΥ ΟΜΟΛΟΓΟΥ ΤΗΣ CORAL ΣΤΟ 
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
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Το περιβάλλον που θα διαμορφώσουμε για την επαγγελματι-
κή αποκατάσταση των νέων, θα καθορίσει σε μεγάλο βαθμό 
την επόμενη ημέρα για την ελληνική οικονομία και η προ-
σπάθεια αυτή, οφείλει να ξεκινήσει από την εκπαίδευση και 
τη στενότερη διασύνδεσή της με τον κόσμο της παραγωγής. 
Σήμερα αυτή η σύνδεση είναι σχεδόν ανύπαρκτη. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό σημείωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής 
Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθήνας Κωνσταντίνος Μίχαλος σε εκδήλωση 
του Πανεπιστημίου Πειραιά με θέμα: «Η επαγγελματική απο-
κατάσταση των νέων στην Ελλάδα μετά την κρίση. Ευκαιρίες 
και απειλές».
Ο κ. Μίχαλος πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα έχει έναν από τους 
μεγαλύτερους αριθμούς πτυχιούχων στην Ευρώπη και ταυ-

τόχρονα το μεγαλύτερο ποσοστό ανεργίας μεταξύ των νέων 
ενώ την ίδια στιγμή, έρευνες στην αγορά δείχνουν ότι υπάρχει 
έλλειψη σε συγκεκριμένες ειδικότητες, κρίσιμες για την αντα-
γωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας».
Η χώρα μας παρουσιάζει σημαντική υστέρηση σε όρους και-
νοτομίας, γιατί η γνώση που παράγεται στα πανεπιστήμια δεν 
βρίσκει το δρόμο προς την παραγωγή, πρόσθεσε ο πρόεδρος.
Η θέση του ΕΒΕΑ, είναι ότι απαιτείται μια σοβαρή μεταρρύθ-
μιση στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, με συγκεκρι-
μένες προδιαγραφές:
- Με αύξηση των δαπανών για τα δημόσια πανεπιστήμια, με 
διασφάλιση της αυτονομίας τους και πλήρη απαλλαγή από 
τον κομματικό εναγκαλισμό.
- Με σύγχρονα προγράμματα σπουδών, προσαρμοσμένα 

στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της αγοράς και της 
οικονομίας.
- Με την εφαρμογή ανεξάρτητου συστήματος αξιολόγησης 
των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και σύνδεση της χρηματο-
δότησής τους, με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης.
- Με στενότερη συνεργασία δημοσίου και ιδιωτικού τομέα 
για την προώθηση της χρηματοδότησης της έρευνας. Αυτό 
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία θεσμικού πλαι-
σίου για χορηγίες σε κρατικά πανεπιστήμια και ερευνητικά 
ιδρύματα.
Τομέας προτεραιότητας θα πρέπει να είναι επίσης, η αναβάθ-
μιση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Στο 
πλαίσιο αυτό, ο πρόεδρος πρότεινε να δοθεί περαιτέρω έμφα-
ση στο θεσμό της μαθητείας.

«Δημιουργείται ένα διαφορετικό κλίμα στην οικονομία μετά 
την επιτυχή ολοκλήρωση των στρες τεστ για τις τράπεζες 
και πλέον είναι ώριμες οι συνθήκες για την άρση των capital 
controls. Δεν υπάρχει λόγος να παρατείνεται η ύπαρξης τους 
και αυτό θα βοηθήσει στην εισροή κεφαλαίων και την πορεία 
της οικονομίας». Αυτό σημείωσε ο υφυπουργός Οικονομίας, 
Στέργιος Πιτσιόρλας, στο 6ο Στρατηγικό Συνέδριο: «Επεν-
δύσεις στην Ελλάδα και Αναπτυξιακή Προοπτική 2018» που 
διοργανώθηκε από το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών 
και η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ) με τη συνερ-
γασία του Ελληνικό Ινστιτούτο Επιχειρηματικότητας και Αει-
φόρου Ανάπτυξης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως είπε, το 
οικονομικό κλίμα βελτιώνεται, αλλά σημείωσε ότι πρέπει να 
δοθεί έμφαση στον διάλογο και με το εργατικό κίνημα, γιατί η 
κοινωνική συνοχή είναι καθοριστικό σημείο στην πορεία προς 
την ανάπτυξη. Σημείωσε, ακόμη, ότι οι επενδύσεις είναι θέμα 
κλίματος και χρειάζεται συντονισμός όλων των πλευρών τόσο 
για την αξιοποίηση στο έπακρο όλων των διαθέσιμων χρη-
ματοδοτικών πόρων όσο και για την περαιτέρω ώθηση των 
εξαγωγών αλλά και για να λείψει η καχυποψία του κράτους 
για τις δράσεις άλλων φορέων και για να μην υπάρχει σπα-
τάλη δυνάμεων.
Επιδιώκουμε, συνέχισε ο κ. Πιτσιόρλας, ένα μεταμνημονικό 
καθεστώς που θα καθορίζει το μείγμα οικονομικής πολιτικής 
με αυτονομία. Η συμφωνία με τους θεσμούς, προφανώς έχει 
και δύσκολες πλευρές, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι θετικό και 
θα πάμε σε μια θετική συμφωνία που θα μας δίνει μια ελευθε-
ρία για να σχεδιάσουμε το μέλλον, αλλάζοντας τον τρόπο που 
δρούσαμε μέχρι τώρα και να δώσουμε έμφαση στις συνέργει-
ες και τις συνεργασίες. 

Στη συνέχεια ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφί-
μων, Βαγγέλης Αποστόλου, σημείωσε ότι πάνω από το 50% 
των κοινοτικών εισροών απευθύνεται στον αγροτικό τομέα 
και αναφέρθηκε αναλυτικά στα προγράμματα του ΕΣΠΑ που 
αφορούν τον πρωτογενή τομέα, ενώ πρόσθεσε ότι το 37,4% 
των πόρων του ΕΣΠΑ που αφορά στον πρωτογενή τομέα έχει 
παραχωρηθεί στην περιφερειακή αυτοδιοίκηση. Η ανάπτυξη 
δεν είναι ευθύνη μόνον της κυβέρνησης αλλά όλων, σημεί-
ωσε ο ίδιος. 
Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας, Γιώργος 
Πατούλης, σημείωσε ότι η χώρα μας είναι από τα πιο συ-
γκεντρωτικά κράτη της Ευρώπης και η αναπτυξιακή τροχιά 
απαιτεί να αλλάξει η οργάνωση και να υπάρξει πραγματική 
αποκέντρωση. 
Από την πλευρά του και ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένω-
σης Επιμελητηρίων κα του Εμπορικού και Βιομηχανικού 
Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Μίχαλος, σημείωσε 
ότι για την ανάπτυξη χρειάζονται 45 δισ. ευρώ ετησίως κι 
έχουμε έλλειμμα 20 δισ. ευρώ. Όπως είπε:«Προκειμένου να 
πετύχουμε ρυθμούς ανάπτυξης 3%-4%, θα πρέπει να συνε-
χιστούν οι απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, τόσο στην απλοποί-
ηση διαδικασιών, την καθημερινή λειτουργία του επιχειρείν, 
στην απλούστευση αδειοδότησης, στον εξορθολογισμό του 
περιβάλλοντος ανταγωνισμού και φορολόγησης. Όταν θα 
μπουν οι κανόνες του παιχνιδιού και θα ξέρει κάθε επενδυ-
τής τι ισχύει, εφόσον διατηρηθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα 
τουλάχιστον σε σχέση με τις όμορες χώρες, θεωρώ ότι η τάση 
αυτή θα διατηρηθεί όχι μόνο μέχρι το 2021-2022 αλλά και 
πολύ περισσότερο. Κατ’ επέκταση, προέχει η πολιτική και οι-
κονομική σταθερότητα για να προσελκύσουμε το απαραίτητο 

ύψος επενδύσεων, 42 δισ. ευρώ ετησίως, μέχρι και το 2022».
Μειώσεις σε διάφορους φορολογικούς συντελεστές και 
ασφαλιστικές εισφορές, η μείωση του χρόνου απόδοσης 
δικαιοσύνης και κίνητρα ανάλογα με το ύψος της επένδυσης 
είναι βασικοί παράγοντες για την αύξησης των επενδύσεων, 
σημείωσε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου 
Αθήνας, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ενώ πρόσθεσε ότι αν και 
έχουν γίνει βήματα προόδου στην ελληνική οικονομία, στον 
τομέα των επενδύσεων πρέπει να καταβληθεί μεγαλύτερη 
προσπάθεια. Ο ίδιος σημείωσε ότι η Ελλάδα δεν είναι χώρα 
φιλική στις επενδύσεις, δεν υπάρχει φορολογική σταθερότη-
τα, υπάρχει έλλειψη ρευστότητας, καθυστέρηση στη δικαιο-
σύνη ενώ σε θολά νερά κινούνται και τομείς όπως οι χρήσεις 
γης και περιβαλλοντικά και γραφειοκρατικά ζητήματα ενώ ως 
αντικίνητρο λειτουργεί και το κόστος της ενέργειας.
Ο αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Κωστής Χατζηδάκης, 
υπογράμμισε ότι η Ελλάδα, παρά την αναιμική ανάπτυξη, κα-
τατάσσεται τελευταία στον πίνακα των χωρών της Ευρωζώ-
νης, οι εξαγωγές αυξάνονται αλλά ελάχιστα, ενώ και στις επεν-
δύσεις τα πράγματα είναι αναιμικά. Σημείωσε, μεταξύ άλλων, 
τη σημασία μιας ευρωπαϊκής μεταρρυθμιστικής κυβέρνησης, 
να κεφαλαιοποιούνται οι επενδύσεις, να εγκαθιδρυθεί ένα ευ-
νοϊκό φορολογικό καθεστώς και να λυθεί το ζήτημα της ΔΕΗ.
 Ο Γιάννης Μανιάτης, βουλευτής Αργολίδας ΔΗΣΥ, σημείωσε 
ότι η ενέργεια είναι το νέο σκληρό νόμισμα της χώρας και ανα-
φέρθηκε στη σημασία της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και 
θέματα προστασίας περιβάλλοντος. Ζήτησε ένα δημόσιο διά-
λογο όλων των πλευρών για το πως θέλουμε η χώρα να βγει 
στις αγορές την επόμενη 19ετία.

Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ: Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ 
ΠΥΡΗΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΜΕ βΑΣΗ ΤΑ ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΘΕ ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ: ΕΙΝΑΙ ΩΡΙΜΕΣ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΩΝ CAPITAL CONTROLS
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Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 2,334 δισ. ευρώ παρουσίασε ο 
προϋπολογισμός το τετράμηνο Ιανουάριος- Απρίλιος 2018 έναντι 
στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 374 εκατ. ευρώ και πρωτο-
γενούς πλεονάσματος 1,726 δισ. ευρώ την ίδια περίοδο το 2017. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό προκύπτει από τα στοιχεία για την 
πορεία εξέλιξης του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τα οποία το τε-
τράμηνο Ιανουαρίου- Απριλίου 2018, παρουσιάζεται πλεόνασμα 
στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού (γενική κυβέρνηση) 
ύψους 193 εκατ. ευρώ έναντι στόχου για έλλειμμα 1,763 δισ. ευρώ 
που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του Προϋπολογισμού 
2018, για το αντίστοιχο διάστημα του 2018 και ελλείμματος 1,142 
δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2017.
Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού 
ανήλθε σε 15,515 δισ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 1,205 
δισ. ευρώ ή 8,4% έναντι του στόχου. Η ακριβής κατανομή μεταξύ 
των κατηγοριών εσόδων του τακτικού προϋπολογισμού θα πραγ-
ματοποιηθεί με την έκδοση του οριστικού δελτίου όπως διευκρινί-
ζεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 
14,423 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 689 εκατ. ευρώ ή 5,0% έναντι 
του στόχου.

Οι επιστροφές εσόδων (εξαιρουμένων των επιστροφών από το 
πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων οφειλών) ανήλθαν 
σε 1,303 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 210 εκατ. ευρώ 
έναντι του στόχου. 
Τα έσοδα του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 
ανήλθαν σε 1,092 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 516 εκατ. ευρώ ένα-
ντι του στόχου.
Ειδικότερα, τον Απρίλιο 2018 το σύνολο των καθαρών εσόδων του 
κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε στα 3,357 δισ. ευρώ αυξημένο 
κατά 269 εκατ. ευρώ σε σχέση με τον μηνιαίο στόχο.
Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 
3,325 δισ. ευρώ, αυξημένα έναντι του μηναίου στόχου κατά 282 
εκατ. ευρώ.
Τα έσοδα του ΠΔΕ ανήλθαν σε 32 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 13 
εκατ. ευρώ έναντι του στόχου.
Οι επιστροφές εσόδων του Απριλίου 2018 (εξαιρουμένων των 
επιστροφών από το πρόγραμμα εκκαθάρισης ληξιπρόθεσμων 
οφειλών) ανήλθαν σε 224 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση κατά 
17 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου (241 εκατ. ευρώ).
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ια-
νουαρίου- Απριλίου 2018 ανήλθαν στα 15,322 δισ. ευρώ και πα-

ρουσιάζονται μειωμένες κατά 751 εκατ. ευρώ έναντι του στόχου. 
Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 
14,819 δισ. ευρώ και είναι μειωμένες κατά 195 εκατ. ευρώ έναντι 
του στόχου. Μειωμένες έναντι του στόχου ήταν κυρίως οι δαπάνες 
για επιχορηγήσεις νοσοκομείων, ΥΠΕ-ΠΕΔΥ κατά 294 εκατ. ευρώ.
Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μει-
ωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2017 κατά 1,120 
δισ. ευρώ. Έχουν καταβληθεί επιπλέον 171 εκατ. ευρώ για το Κοι-
νωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης και 65 εκατ. ευρώ για επιδόματα 
πολυτέκνων.
Οι δαπάνες του ΠΔΕ διαμορφώθηκαν σε 504 εκατ. ευρώ παρουσι-
άζοντας μείωση έναντι του στόχου κατά 556 εκατ. ευρώ.
Ειδικά για τον μήνα Απρίλιο οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογι-
σμού ανήλθαν σε 3,618 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες 
κατά 416 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου, ενώ οι δαπάνες 
του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 3,462 δισ. ευρώ και πα-
ρουσιάζονται μειωμένες κατά 192 εκατ. ευρώ έναντι του μηνιαίου 
στόχου. Οι δαπάνες του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων 
(ΠΔΕ) ανήλθαν σε 156 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες 
έναντι του μηνιαίου στόχου κατά 224 εκατ. ευρώ.

Στην Αθήνα βρέθηκε η πρόεδρος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευ-
ρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (SSM) Ντανιέλ Νουί και πραγματοποί-
ησε προγραμματισμένες συναντήσεις με τη ηγεσία της Τράπεζας της 
Ελλάδος και το εγχώριο τραπεζικό σύστημα στο πλαίσιο της τακτικής 
επικοινωνίας που έχουν. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η επίσκεψη ακο-
λουθεί των ανακοινώσεων των τεστ αντοχής, στα οποία τα ελληνικά 
πιστωτικά ιδρύματα πέρασαν με επιτυχία, δημιουργώντας κλίμα αισι-

οδοξίας για την επόμενη ημέρα του τραπεζικού συστήματος.
Στις συναντήσεις με τους τραπεζίτες, σύμφωνα με πληροφορίες 
δόθηκαν εύσημα απο πλευράς της κα Νούι για αντιμετώπιση του ζη-
τήματος των κόκκινων δανείων που οι ελληνικές τράπεζες διαχειρίζο-
νται με επιτυχία καθώς οι στόχοι για το 2017 επιτεύχθηκαν. Επισημάν-
θηκε ότι η προσπαθεια πρέπει να συνεχιστεί με τους ίδιους ρυθμούς.
Η επίτευξη του στόχου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, δίνει τη 

δυνατότητα στις τράπεζες να επικεντρωθούν στο βασικό τους τρα-
πεζικό έργο που είναι η χρηματοδότηση της πραγματικής οικονομίας 
και ειδικότερα των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών.
Ηδη οι τράπεζες, στον τομέα αυτό, ανακοινώνουν τα συγκεκριμένα 
επιχειρησιακά τους σχέδια για την χρηματοδότηση των επιμέρους 
τομεών της ελληνικής οικονομίας.

Σε 493 χιλιάδες ευρώ ανήλθαν τα έσοδα από μισθώματα της 
εταιρείας BriQ Properties ΑΕΕΑΠ, το πρώτο τρίμηνο του 2018, 
έναντι 470 χιλ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 5%, λόγω της 
προσθήκης δύο νέων ακινήτων στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, 
στο τέλος του 2017.Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ αναλυτικότερα, 
τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 267 χιλ. ευρώ έναντι 288 χιλ. 
ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα καθαρά κέρδη μετά 

από φόρους διαμορφώθηκαν σε 213 χιλ. ευρώ έναντι 262 χιλ. 
ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Τα ταμειακά διαθέσιμα 
και ισοδύναμα της εταιρείας, την 31η Μαρτίου 2018, ανήλθαν 
συνολικά σε 2.724 χιλ. ευρώ έναντι 2.536 χιλ. ευρώ, την 31η 
Δεκεμβρίου 2017, ενώ δεν υφίστανται δανειακές υποχρεώσεις.
Η Εσωτερική Αξία (NAV) της εταιρείας, την 31η Μαρτίου 
2018, ανήλθε σε 28.481 χιλ. ευρώ ή 2,39 ευρώ ανά μετοχή 

(31.12.2017: 28.268 χιλ. ευρώ και 2,37 ευρώ, αντίστοιχα).
Το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, την 31η Μάρτιου 2018, περιε-
λάμβανε εννέα ακίνητα, αποτελούμενα από τέσσερα κτίρια γρα-
φείων, τρία κτίρια αποθηκευτικών χώρων (logistics), ένα κατά-
στημα και ένα κτίριο μικτής χρήσης, συνολικής εκμισθώσιμης 
επιφάνειας 34.681 τμ. Όλα τα ακίνητα τις εταιρείας βρίσκονται 
στην Περιφέρεια του νομού Αττικής.

Mήνυμα προς το προσωπικό της με αφορμή τη συμπλήρωση 
90 ετών από τη λειτουργία της Τράπεζας της Ελλάδος, απέστειλε 
Διοικητής της Γιάννης Στουρνάρας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
διοικητής της ΤτΕ διαπιστώνει ότι το έργο των υπαλλήλων της 
Τραπέζης, το ήθος και η προσήλωση τους στο καθήκον είναι 
πέραν του συμβατικού και του αναμενομένου, κατά τα ενενήντα 
χρόνια λειτουργίας της Τράπεζας και δικαιώνουν στο έπακρο την 
πεποίθηση αυτή που είχε εκφράσει ο πρώτος Διοικητής της Αλ. 

Διομήδης.
Όπως αναφέρει στο μήνυμα του ο κ. Στουρνάρας , «με τη συν-
δρομή όλων των υπαλλήλων η Τράπεζα επιτέλεσε στο έπακρο 
τη βασική αποστολή της που είναι η διαφύλαξη της νομισματικής 
και χρηματοπιστωτικής σταθερότητας προς όφελος του ελληνι-
κού λαού. Στήριξε την κοινή πεποίθηση ότι το χρήμα μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως μέσο ανταλλαγής, ως μέτρο και απόθεμα 
αξίας κερδίζοντας την εμπιστοσύνη του συνόλου της κοινωνίας. 

Η εμπιστοσύνη αυτή είναι η βάση στην οποία εδράζεται η ανε-
ξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, η οποία πέρα από τη θεσμική 
της εξασφάλιση είναι κατοχυρωμένη και στη συνείδηση των 
συμπολιτών μας, χάριν στις δικές τους προσπάθειες». Η ανεξαρ-
τησία όμως όπως υπογραμμισε, συνεπάγεται ευθύνη και υπο-
χρεώσεις. Μια κεντρική τράπεζα είναι ένα περιβάλλον υψηλών 
απαιτήσεων για όσους εργάζονται σε αυτή.

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑ ΥΨΟΥΣ 2,334 ΔΙΣ ΕΥΡΩ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕ 
Ο ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΕΤΡΑΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜβΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 
ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

BRIQ PROPERTIES: ΑΥΞΗΜΕΝΑ ΚΑΤΑ 5% ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΜΙΣΘΩΜΑΤΑ, ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΡΙΜΗΝΟ ΤΟΥ 2018

ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΟΥΡΝΑΡΑ ΓΙΑ ΤΑ 90 ΧΡΟΝΙΑ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
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Η πρώτη πρόσκληση υποβολής αιτήσεων από τους δήμους για 
σημεία δωρεάν ασύρματης πρόσβασης θα δημοσιευτεί σήμερα 
Τρίτη, 15 Μαΐου, στις 14:00 (ώρα Ελλάδας). Σύμφωνα με ανα-
κοίνωση της ΕΕ μέσω της πρόσκλησης αυτής περίπου 1.183 
δήμοι θα λάβουν κουπόνι WiFi4EU, ποσού 15.000 ευρώ, για τη 
χρηματοδότηση εξοπλισμού Wi-Fi και την εγκατάστασή του σε 
δημόσιους χώρους. Αφότου παραλάβουν το κουπόνι, οι δήμοι 

θα πρέπει να προσφέρουν ασφαλείς υπηρεσίες Wi-Fi, δωρεάν 
και χωρίς διαφημίσεις, για τουλάχιστον μια τριετία. Η χρηματο-
δότηση θα παρέχεται μόνο για δίκτυα τα οποία δεν αναπαρά-
γουν ήδη υφιστάμενες ιδιωτικές ή δημόσιες υπηρεσίες δωρεάν 
ασύρματης πρόσβασης ανάλογης ποιότητας στους ίδιους δημό-
σιους χώρους. Για να έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν αίτηση, 
οι δήμοι πρέπει να εγγραφούν στη διαδικτυακή πύλη WiFi4EU.

eu. Η πύλη αυτή ξεκίνησε να λειτουργεί στις 20 Μαρτίου (βλ. 
δελτίο Τύπου) και πάνω από 17.000 δήμοι έχουν ήδη εγγραφεί. 
Η επιλογή θα γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας. Προκειμένου 
να διασφαλιστεί η ισορροπημένη γεωγραφική κατανομή μεταξύ 
των κρατών μελών, κάθε χώρα θα λάβει τουλάχιστον 15 και το 
ανώτατο 95 κουπόνια. Πρόκειται για την πρώτη από συνολικά 
πέντε προσκλήσεις που θα δημοσιευτούν μέχρι το 2020.

Η Uni Systems υλοποίησε τον μετασχηματισμό τού contact center 
της εταιρείας κινητής τηλεφωνίας Orange Ρουμανίας, σύμφωνα με 
σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ βάσει στοιχείων 
που προέκυψαν από τη διαδικασία αξιολόγησης του υφιστάμενου 
συστήματος και από την ανάλυση των υπαρχουσών και μελλοντι-
κών αναγκών της εταιρείας, η Uni Systems προσέφερε συμβου-
λευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες υλοποίησης με σκοπό τον 
στρατηγικό μετασχηματισμό τού contact center της Orange.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στόχος ήταν η μετεξέλιξη του υφι-
στάμενου συστήματος σε μία πλατφόρμα επικοινωνίας νέας γενιάς, 
που επιτρέπει απρόσκοπτη επικοινωνία με τους πελάτες της εταιρεί-
ας και παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, με αποτέλεσμα αυ-

ξημένη ικανοποίηση των πελατών της και εξατομικευμένη εμπειρία 
του χρήστη.
Για την υποστήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού τού contact 
center της Orange αξιοποιήθηκε η τεχνολογία της Genesys. Συγκε-
κριμένα, υλοποιήθηκε το Genesys PureEngage, η omnichannel 
σουίτα για πολυεθνικές επιχειρήσεις. Το έργο κάλυψε συγκεκρι-
μένες επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις, όπως υιοθέτηση 
καινοτόμων λύσεων λογισμικού για τις εισερχόμενες-εξερχόμενες 
κλήσεις και αυτοεξυπηρέτηση των πελατών, virtualization, αυξη-
μένη λειτουργική απόδοση και άμεση ανταπόκριση στα αιτήματα 
των πελατών, από όλα τα διαθέσιμα σημεία εξυπηρέτησης.
Η Γαβριέλλα Απέργη, Sales Manager της Uni Systems SRL ανέφερε: 

«Η μεγαλύτερη εταιρεία κινητής τηλεφωνίας στη Ρουμανία επέλεξε 
να συνεργαστεί με τη Uni Systems σε ένα έργο στρατηγικού μετα-
σχηματισμού, το οποίο ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. Με 
γνώμονα τη δέσμευσή μας να υποστηρίζουμε σταθερά τον ψηφια-
κό μετασχηματισμό των πελατών μας, είμαστε ικανοποιημένοι από 
το αποτέλεσμα των προσπαθειών μας σε μία τόσο αναγνωρισμένη 
εταιρεία όπως είναι η Orange. Σήμερα, δεδομένης της αποτελε-
σματικής αξιοποίησης της τεχνολογίας Genesys και της παροχής 
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας από την πλευρά μας, ο πελάτης 
μας έχει τη δυνατότητα να προσφέρει ακόμη υψηλότερο επίπεδο 
εξυπηρέτησης σε ένα ευρέως ανταγωνιστικό περιβάλλον».

Εργαστήριο Ανάπτυξης Καινοτόμων Υπηρεσιών, «City Lab», 
διοργανώνει στις 2 Ιουνίου ο Δήμος Χανίων, σε συνεργασία με 
την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
η εκδήλωση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του 2ου Μαραθώ-
νιου Ανάπτυξης Καινοτόμων Υπηρεσιών για τις Έξυπνες Πόλεις 
και τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
που θα λάβει χώρα, από τις 28 Ιουνίου έως την 1η Ιουλίου, στο 
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στην Αθήνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου, τα Χανιά επιλέχθηκαν από 
την ΚΕΔΕ για να συμμετάσχουν στον Μαραθώνιο μαζί με άλλες 
15 περιοχές της Περιφέρειας. Σε αυτές τις περιοχές διοργανώνο-
νται τοπικά εργαστήρια «City Labs», στα οποία ομάδες από την 
περιφέρεια θα μπορούν να παρουσιάσουν την ιδέα τους. Σε κάθε 
εργαστήριο θα διακριθούν τρεις ομάδες, οι οποίες, με έξοδα των 
δήμων, θα ταξιδέψουν δωρεάν προκειμένου να συμμετάσχουν 
στον Μαραθώνιο Καινοτομίας.

«Καλούμε φοιτητές, προγραμματιστές, αναλυτές, στελέχη επι-
χειρήσεων και όσους ενδιαφέρονται να ασχοληθούν ενεργά με 
την επίλυση προβλημάτων τού δήμου μας και της πόλης μας 
να συμμετέχουν στη δημιουργική αυτή διαδικασία» αναφέρει η 
ανακοίνωση του Δήμου Χανίων, στην οποία δίνονται οδηγίες για 
τη διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.

Ένας ακόμη Έλληνας επιστήμονας της διασποράς γνώρισε 
διεθνή καταξίωση για το έργο του, καθώς εξελέγη μέλος της 
Βασιλικής Εταιρείας Επιστημών της Βρετανίας. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ- ΜΠΕ ο Βασίλης Πάχνης -ένας από τους 50 διακεκρι-
μένους επιστήμονες που εξελέγησαν φέτος μέλη (εταίροι) της 
Royal Society- είναι επικεφαλής ερευνητικής ομάδας που με-
λετά την ανάπτυξη, οργάνωση και λειτουργία του νευρικού 
συστήματος στο βρετανικό Ινστιτούτο Φράνσις Κρικ. Στόχος 
της έρευνάς του είναι η καλύτερη κατανόηση των παθήσεων 
που σχετίζονται με το νευρικό σύστημα.
Γεννήθηκε στην Ελλάδα, αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή 
του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1980 και πήρε το διδακτορικό 

του στη γενετική το 1986 από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβά-
νια και το Αντικαρκινικό Κέντρο Fox Chase της Φιλαδέλφεια 
των ΗΠΑ. Μετά από μεταδιδακτορική έρευνα στο Πανεπιστή-
μιο Κολούμπια της Νέας Υόρκης έως το 1991, μετακινήθηκε 
στη Βρετανία και έκτοτε είναι επικεφαλής ερευνητικών ομά-
δων, αρχικά στο Εθνικό Ινστιτούτο Ιατρικής Έρευνας (ως διευ-
θυντής του τομέα μοριακής νευροβιολογίας) και στη συνέχεια 
στο Ινστιτούτο Φράνσις Κρικ.
Ο Β. Πάχνης έχει επίσης υπάρξει διευθυντής του Ινστιτούτου 
Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας στο Ίδρυμα Τεχνο-
λογίας και Έρευνας στην Κρήτη. Έχει συγγράψει πολλές ερευ-
νητικές εργασίες και είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Μοριακής Βιολογίας (ΕΜΠΟ).
Η Βασιλική Εταιρεία είναι ο αρχαιότερος επιστημονικός οργανι-
σμός στον κόσμο, οι ρίζες της οποίας φθάνουν στο 1663, ενώ 
ανάμεσα στις τάξεις της υπήρξαν ο Ισαάκ Νεύτων, ο Κάρολος 
Δαρβίνος και ο Στίβεν Χόκινγκ. Το περιοδικό της «Philosophical 
Transactions», που άρχισε να εκδίδεται το 1665, είναι το αρ-
χαιότερο συνεχώς εκδιδόμενο επιστημονικό περιοδικό στον 
κόσμο. Σήμερα αποτελεί την εθνική ακαδημία επιστημών της 
Βρετανίας, έχοντας περίπου 1.600 μέλη, μεταξύ των οποίων 
ο «πατέρας» του διαδικτύου Τιμ Μπέρνερς-Λι και ο βιολόγος 
Ρίτσαρντ Ντόκινς.

WIFI4EU: ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟβΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΕ ΣΗΜΕΙΩΝ 
ΔΩΡΕΑΝ ΑΣΥΡΜΑΤΗΣ ΠΡΟΣβΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

ΕΡΓΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ORANGE ΡΟΥΜΑΝΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕ Η UNI SySTEMS

ΧΑΝΙΑ: ΣΤΟΝ ΜΑΡΑΘΩΝΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΥΠΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ 
ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΜΕΡΟΣ Ο ΔΗΜΟΣ

ΕΝΑΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΣΠΟΡΑΣ, Ο βΑΣΙΛΗΣ ΠΑΧΝΗΣ, ΕΞΕΛΕΓΗ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ βΑΣΙΛΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ βΡΕΤΑΝΙΑΣ
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Το 1ο Διεθνές Συνέδριο Γεωπάρκων Ελλάδας - Κύπρου συνδι-
οργανώνουν στις 17 και 18 Μαΐου στην Αθήνα, η Ελληνική και 
η Κυπριακή Εθνικές Επιτροπές για την UNESCO, με τη στήριξη 
των κυβερνήσεων των δύο χωρών, περιφερειών και δήμων 
περιοχών που διαθέτουν ή επιθυμούν να δημιουργήσουν 
γεωπάρκα, του Ελληνικού Φόρουμ Γεωπάρκων, Φορέων 
Διαχείρισης Γεωπάρκων Κύπρου και Ελλάδας, καθώς και πα-
νεπιστημίων, μουσείων και επιστημονικών φορέων. Στόχος 
του συνεδρίου είναι η ανάδειξη της συμβολής και του ρόλου 
των γεωπάρκων στην αειφόρο τοπική ανάπτυξη και την προ-
ώθηση του γεωτουρισμού.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο Συ-
νέδριο θα παραστούν από την Ελλάδα η υπουργός Πολιτισμού 
Λ. Κονιόρδου, ο υφυπουργός Εξωτερικών Γ. Αναματίδης και 
από την Κύπρο ο υπουργός Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης 
και Περιβάλλοντος Κ. Καδής και η αναπληρώτρια κυβερνητική 
εκπρόσωπος Κ. Βασιλείου. 
Το συνέδριο στοχεύει ειδικότερα:
- στην ενημέρωση για το Πρόγραμμα των Παγκόσμια Γε-
ωπάρκα UNESCO και την προώθηση της δημιουργίας γεω-
πάρκων σε όλες τις χώρες των Βαλκανίων και της ανατολικής 
Μεσογείου
- στην ανάδειξη και προβολή του έργου και τα οφέλη τους 
προς τις τοπικές κοινωνίες
- στην παρουσίαση της συνεισφοράς των γεωπάρκων Ελλά-

δας και Κύπρου στην περιβαλλοντική εκπαίδευση και ευαισθη-
τοποίηση των πολιτών
- στη μεταφορά ορθών πρακτικών και δράσεων σε θέματα 
προστασίας και διατήρησης της φυσικής κληρονομιάς καθώς 
και στη συμβολή τους βιώσιμη τοπική ανάπτυξη.
Απευθύνεται, δε, σε στελέχη των εμπλεκόμενων υπουργείων, 
στους αιρετούς και σε στελέχη των περιφερειών και των δή-
μων, σε στελέχη των αποκεντρωμένων διοικήσεων και των 
φορέων διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών, αναπτυξι-
ακών εταιρειών, σε μελετητές, σε ερευνητές και επιστήμονες 
που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πολιτικές προστασίας και 
διαχείρισης, σε εκπαιδευτικούς, σε επιχειρηματίες, σε φοιτητές 
και στους απλούς πολίτες. 
Μέσα από διαλέξεις και στρογγυλά τραπέζια θα παρουσια-
στούν λεπτομέρειες για το πρόγραμμα των Παγκόσμιων Γεω-
πάρκων UNESCO, οι προϋποθέσεις και τα χαρακτηριστικά που 
θα πρέπει να πληρούν νέες υπό ένταξη περιοχές, τα χαρακτη-
ριστικά και οι δράσεις των υφιστάμενων ελληνικών γεωπάρ-
κων, ορθές πρακτικές και βέλτιστες προσεγγίσεις από το δίκτυο 
των Παγκόσμιων Γεωπάρκων της UNESCO, αλλά και τη λοιπή 
διεθνή εμπειρία πάνω σε θέματα εκπαίδευσης, προστασίας και 
διατήρησης της κληρονομιάς, δημιουργίας και προώθησης 
δράσεων υπεύθυνου και βιώσιμου τουρισμού καθώς και βι-
ώσιμης τοπικής ανάπτυξης. 

Σημειώνεται ότι η Ελλάδα φιλοξενεί σήμερα πέντε περιοχές 
που έχουν αναγνωριστεί ως παγκόσμια γεωπάρκα UNESCO, 
στα πλαίσια του τρίτου προγράμματος αναγνώρισης περιο-
χών του Οργανισμού, το Διεθνές Πρόγραμμα Γεωεπιστημών 
και Γεωπάρκων (IGGP). Αυτές οι περιοχές είναι το γεωπάρκο 
της Λέσβου, τα γεωπάρκα του Ψηλορείτη και της Σητείας στην 
Κρήτη, το γεωπάρκο Χελμού-Βουραϊκού στην Πελοπόννησο 
και το γεωπάρκο Βίκου-Αώου στην Ήπειρο. Αντίστοιχα, η Κύ-
προς φιλοξενεί το γεωπάρκο του Τροόδους.
Τα γεωπάρκα δημιουργήθηκαν από τοπικές πρωτοβουλίες 
με στόχο να διατηρηθεί και να προστατευθεί το σύνολο των 
χαρακτηριστικών του φυσικού και πολιτισμικού τους περιβάλ-
λοντος, με έμφαση στα ιδιαίτερα εκείνα στοιχεία του αβιοτικού 
και γεωλογικού πλούτου, και να αξιοποιηθεί ως εργαλείο εκ-
παίδευσης και κατανόησης του περιβάλλοντος, και βιώσιμης 
τοπικής ανάπτυξης.
Αναπτύσσουν σειρά από δραστηριότητες και πρωτοβουλίες 
για την ερμηνεία, ανάδειξη και διατήρηση της φυσικής και πο-
λιτισμικής κληρονομιάς, την ολιστική διαχείριση του φυσικού 
και πολιτισμικού πλούτου, την εκπαίδευση και ευαισθητοποίη-
ση των κατοίκων, την προσέλκυση, ενημέρωση και φιλοξενία 
επισκεπτών, την ανάδειξη και προβολή των τοπικών προϊό-
ντων και της τοπικής παραγωγής.

Περίπου 420 ευρωπαϊκές προσωπικότητες από τον κόσμο της 
πολιτικής, του συνδικαλισμού και της έρευνας προτείνουν μια 
μεταρρύθμιση η οποία θα σφυρηλατήσει «ένα νέο ευρωπαϊκό 
μοντέλο εργασίας» και εκφράζουν τη λύπη τους, σε άρθρο 
που δημοσιοποιήθηκε από την ιστοσελίδα της εφημερίδας Le 
Monde, για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προωθεί 
«τη θεωρία της ‘ανωτερότητας των μετόχων’».
«Κάτι πήγε στραβά στην Ευρωπαϊκή Ένωση», γράφουν οι 
υπογράφοντες. Για να επισημάνουν «αυτή την αταξία», ανα-
φέρουν την ύπαρξη «εκατοντάδων χιλιάδων εταιρειών γραμ-
ματοκιβωτίων», των οποίων «μοναδικός στόχος» είναι «να 
διαφεύγουν της φορολογίας» ή ακόμη και «των αποφάσεων 
του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου» επιτρέποντας «τον περιορισμό 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των μισθωτών». Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι υπογράφοντες εξεγείρονται κατά της «ανικανό-
τητας της ΕΕ να εμποδίσει την παράκαμψη των φορολογικών 
κανόνων από τους εύπορους ιδιώτες και τις μεγάλες επιχειρή-
σεις» ή ακόμη για το γεγονός ότι «πολυάριθμες επιχειρήσεις 

συνεχίζουν να κλείνουν τα μάτια μπροστά σε προμηθευτές 
που αγνοούν τα κοινωνικά δικαιώματα».
«Η θεωρία της ‘ανωτερότητας των μετόχων’ προβλήθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενώ η πραγματική οικονομία και οι 
μισθωτοί λησμονήθηκαν κατά τη διαδικασία», καταγγέλλει το 
άρθρο αυτό, υπογραμμίζοντας πως από τη δεκαετία του 1990 
«τα κέρδη αυξήθηκαν σε βάρος των μισθών».
Οι υπογράφοντες ζητούν «αυστηρούς περιορισμούς» στις 
εταιρείες γραμματοκιβώτια και στις μεταφορές των εδρών 
εταιρειών.
«Θα πρέπει να προβλεφθούν επίσης κανόνες ώστε να εμποδί-
ζονται οι επιχειρήσεις να παρακάμπτουν την πληρωμή φόρων 
εκεί όπου παράγεται η αληθινή προστιθέμενη αξία», γράφουν 
προτείνοντας επίσης μια ανεξάρτητη αρχή που θα ρυμίζει την 
κινητικότητα των μισθωτών.
Άλλες προτάσεις προβλέπουν την ενίσχυση των δικαιωμάτων 
των συνδικάτων και των εργασιακών επιτροπών στις επιχει-
ρήσεις.

Αυτές οι «ζωτικής σημασίας» μεταρρυθμίσεις θα σκιαγραφή-
σουν ένα νέο ευρωπαϊκό μοντέλο που μας διαφοροποιεί από 
τα αγγλοσαξονικά μοντέλα και τον ασιατικό καπιταλισμό».
Μεταξύ των υπογραφόντων είναι οι: Φράνσις Ο’ Γκρέιντι, γενι-
κή γραμματέας του συνδικάτου Trade Union Congress (TUC), 
οι πρώην πρωθυπουργοί της Ιταλίας Ενρίκο Λέτα και της Δα-
νίας Πουλ Νίρουπ Ράσμουσεν (επίσης πρώην πρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος), ο Ολιβιέ Φορ, πρώτος 
γραμματέας του γαλλικού Σοσιαλιστικού Κόμματος, ο οικονο-
μολόγος Τομά Πικετί, ο Λούκα Βισεντίνι (γενικός γραμματέας 
της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων), ο πρώην 
ευρωβουλευτής Ντανιέλ Κον-Μπεντίτ, ο Νάτσο Άλβαρεθ του 
ισπανικού κόμματος Podemos.
Από πλευράς συνδικάτων υπογράφουν οι υπεύθυνοι των 
γαλλικών συνδικαλιστικών οργανώσεων CFDT, CFTC, Unsa, 
CFE-CGC, αλλά και της CGIL (Ιταλία), της SAK (Φινλανδία) ή της 
DGB (Γερμανία).

Ολοκληρώθηκε από τη Eurocert, τον ελληνικό φορέα Πι-
στοποιήσεων και Ελέγχων, η διαδικασία πιστοποίησης του 
Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΔΠ) της ΔΕΗ ΑΕ 
με βάση το Πρότυπο ISO 14001:2015 και πεδίο εφαρμογής 
«Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας». Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι 
σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η πιστοποίηση αφορά 
στους υδροηλεκτρικούς σταθμούς Ιλαρίωνα, Πολύφυτου, 

Σφηκιάς, Ασωμάτων, Άγρας και Εδεσσαίου, που ανήκουν στο 
συγκρότημα του Αλιάκμονα.
Η EUROCERT, μετά από ενδελεχή έλεγχο, πιστοποίησε ότι η 
εγκατάσταση των Υδροηλεκτρικών Σταθμών της ΔΕΗ, κατά 
μήκος του Αλιάκμονα, αφενός συνέβαλε στην υδροηλεκτρική 
ανάπτυξη του ποτάμιου συστήματός του, παρέχοντας καθαρή 
ηλεκτρική ενέργεια, αφετέρου αύξησε τον υδάτινο όγκο για 

αρδευτικούς σκοπούς και την ύδρευση της Θεσσαλονίκης.
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της πιστοποίησης για το 
συγκρότημα του Αλιάκμονα, η EUROCERT θα προχωρήσει 
στην επιθεώρηση του ΣΠΔ των υπόλοιπων Υδροηλεκτρικών 
Σταθμών της ΔΕΗ, που ανήκουν στα συγκροτήματα Νέστου, 
Άραχθου και Λάδωνα.

ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ, ΣΤΙΣ 17 ΚΑΙ 18 ΜΑΪΟΥ, ΤΟ 1Ο ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΚΥΠΡΟΥ

ΕΕ: ΤΕΤΡΑΚΟΣΙΕΣ ΕΙΚΟΣΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ ΖΗΤΟΥΝ ΕΝΑ «ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ»

ΔΕΗ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΗ EUROCERT Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΕΡΙβΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
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Βασική προϋπόθεση για να έρθει η ανάπτυξη στη χώρα μας και 
όχι ένα μεμονωμένο αίτημα της Αυτοδιοίκησης, χαρακτήρισε 
την ανάγκη για αποκέντρωση στο μοντέλο λειτουργίας του 
κράτους, ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ Γ. Πατούλης, ανοίγοντας τις 
εργασίες του 6ου Στρατηγικού Συνεδρίου «Επενδύσεις στην 
Ελλάδα & Αναπτυξιακή Προοπτική 2018», που διοργάνωσαν 
το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) και η ΚΕΔΕ με 
τη συνεργασία του Ελληνικού Ινστιτούτου Επιχειρηματικότη-
τας & Αειφόρου Ανάπτυξης και της Boussias Communications. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην ομιλία του ο κ. Πατούλης υπο-
γράμμισε ότι για να κερδίσει η χώρα μας το στοίχημα της ανά-
πτυξης απαιτείται να δημιουργηθεί το κατάλληλο οικονομικό, 
θεσμικό, διοικητικό πλαίσιο που θα συμβάλλει στο να ευδοκι-
μήσουν οι αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, το οποίο θα βασίζεται 
στους εξής 3 πυλώνες: Oικονομική μεγέθυνση, Κοινωνική συ-
νοχή και Περιβαλλοντική προστασία.
Επιτακτική ανάγκη για Τοπικές Επενδύσεις
Επικαλούμενος στατιστικούς δείκτες αλλά και πρόσφατες μελέ-
τες του ΟΟΣΑ που κατατάσσουν την Ελλάδα ως ένα από τα πιο 
συγκεντρωτικά κράτη της Ευρώπης, σημείωσε πως το πάγιο 
αίτημα της ΚΕΔΕ για αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων 
από το κεντρικό κράτος προς την Αυτοδιοίκηση, είναι πιο επί-
καιρο από ποτέ τονίζοντας πως «αν η χώρα επιθυμεί να εντα-
χθεί σε αναπτυξιακή τροχιά θα πρέπει να αλλάξει οργάνωση».
Εξειδικεύοντας τα επιχειρήματα της Αυτοδιοίκησης ο Πρόε-
δρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε την αναγκαιότητα επενδύσεων 
για την εκκίνηση της ανάπτυξης στη χώρα μας και εστίασε 
στο ρόλο και τη συμβολή των τοπικών δημόσιων επενδύσε-
ων. Ειδικότερα σημείωσε πως «Λόγω του μεγέθους και της 
ευελιξίας τους, οι επενδύσεις των δήμων είναι πολύ πιο απο-
τελεσματικές, δημιουργούν μεγαλύτερα πολλαπλασιαστικά 
αποτελέσματα, έχουν άμεσες επιπτώσεις στην απασχόληση και 
συμβάλλουν στην άμβλυνση των περιφερειακών και τοπικών 
ανισοτήτων».
Συμπερασματικά, όπως ανέφερε, «σε μία χώρα, που οι ιδιωτι-
κές επενδύσεις έχουν περιοριστεί δραματικά, για να διατηρηθεί 
ζωντανό το όραμα της ανάκαμψης, θα περίμενε κάποιος τη 
γενναία αύξηση των Τοπικών Δημοσίων Επενδύσεων».

Προς επίρρωσιν αυτής της διαπίστωσης ο κ. Πατούλης διέτρε-
ξε κάποιους ενδεικτικούς δείκτες τονίζοντας:
«O μέσος όρος, της σχέσης των Επενδύσεων της Τοπικής Αυτο-
διοίκησης προς το ΑΕΠ, στις χώρες του ΟΟΣΑ, είναι 1,7%. Στη 
χώρα μας είναι μόλις 0,7%. Επίσης, οι επενδύσεις της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης στην ΕΕ, καλύπτουν πάνω από το μισό των 
συνολικών Δημοσίων Επενδύσεων ή να το πω αλλιώς, οι 
επενδύσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι περισσότερες από 
του Κεντρικού Κράτους και των άλλων φορέων της Γενικής 
Κυβέρνησης. Χωρίς να αναφέρω το παράδειγμα χωρών όπως 
η Ιαπωνία που το αντίστοιχο ποσοστό ανέρχεται στο 68,7%. 
Στη χώρα μας το αντίστοιχο ποσοστό είναι 18,5%. Για να έχετε 
δε, μία εικόνα της δυναμικής που έχουν οι τοπικές δημόσιες 
επενδύσεις στη χώρα μας, το 2009 η κρατική χρηματοδότηση 
για δημοτικές επενδύσεις ανήλθε στα 1.107 εκατομμύρια ευρώ 
και τα τελευταία τρία χρόνια η αντίστοιχη επιχορήγηση έχει 
περιοριστεί στα 180 εκατομμύρια ευρώ». 
Σημαντική παρέμβαση του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Δήμων 
και Περιφερειών (CEMR)
Το συγκεκριμένο ζήτημα έχει απασχολήσει και τις συνεδριά-
σεις του Ευρωπαϊκού Συμβούλιου Δήμων και Περιφερειών 
(CEMR), στο οποίο ο κ. Πατούλης είναι Αντιπρόεδρος. Το CEMR 
έχει απευθύνει έκκληση για να εισαχθεί ο «χρυσός δημοσιονο-
μικός κανόνας» στο Σύμφωνο Σταθερότητας και Ανάπτυξης, 
σύμφωνα με τον οποίο οι μακροπρόθεσμες δημόσιες επεν-
δύσεις, που ευνοούν την ανάπτυξη, παραμένουν χωριστά 
από τις τρέχουσες δαπάνες. Παράλληλα, όπως τόνισε, «μέσω 
του CEMR αλλά και της Επιτροπής Περιφερειών ζητήσαμε να 
αναγνωριστεί ότι ο δανεισμός για κεφαλαιουχικές δαπάνες 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης είναι μια παραγωγική επένδυση 
που αυξάνει, σε μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη βάση, 
την αξία του ενεργητικού της. Ως εκ τούτου απαιτείται ο υπο-
λογισμός των δημοσίων επενδύσεων ως προς τα κριτήρια του 
ελλείμματος και του χρέους, να τροποποιηθεί και να εξαιρεί 
ουσιαστικά τις επενδύσεις των δήμων από τον υπολογισμό 
των κριτηρίων αυτών».   
Να εμπιστευθούμε την Τοπική Αυτοδιοίκηση 
Ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ υπογράμμισε στην τοποθέτηση του πως 

υπάρχουν αναπτυξιακές ευκαιρίες «αρκεί να εμπιστευτούμε 
τους ανθρώπους, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τη χώρα μας» 
και πρόσθεσε πως θα πρέπει συνδυαστούν δυνάμεις όπως η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, η επιχειρηματικότητα, η έρευνα. Σε αυτό 
το πλαίσιο ανέφερε πως η Τοπική Αυτοδιοίκηση έχει δρομολο-
γήσει και υποστηρίζει ενεργά δράσεις για την ενίσχυση της επι-
χειρηματικότητας στις πόλεις μας και υπενθύμισε πως η ΚΕΔΕ 
σε τακτικό της συνέδριο αποφάσισε να προτείνει τη νομοθετική 
πρόβλεψη ενός νέου θεσμού προώθησης της Τοπικής Ανάπτυ-
ξης:  του Τοπικού Συμφώνου Προώθησης της Επιχειρηματικό-
τητας, που θα έχει ως αντικείμενο την προώθηση της καινο-
τομίας και της επιχειρηματικότητας και δυνητικούς εταίρους 
το Δήμο, το Επιμελητήριο και τους Συλλογικούς φορείς των 
επιχειρήσεων της περιοχής.
Να μην βάλουμε την ανάπτυξη στον αυτόματο πιλότο
Ολοκληρώνοντας την ομιλία του ο κ. Πατούλης υποστήριξε 
την ανάγκη να γίνουν μεταρρυθμίσεις, με την Τοπική Αυτοδι-
οίκηση σε κεντρικό ρόλο.
«Η Τοπική Αυτοδιοίκηση με θέσεις της, με παρεμβάσεις της 
δηλώνει παρούσα. Δυστυχώς όμως, απέναντι στις προτάσεις 
μας, στις πρωτοβουλίες μας, στην εκδήλωση διαθεσιμότητας 
μας συναντάμε το κενό. Αντί, αυτή την ώρα, να συζητάμε για 
σοβαρές μεταρρυθμίσεις και τα προβλήματα στρατηγικής και 
ανάπτυξης που πρέπει να αντιμετωπίσουμε, το Κεντρικό Κρά-
τος, μέσα στο συγκεντρωτικό υδροκεφαλισμό του, ασχολείται 
αποκλειστικά και μόνο με μικροκομματικούς σχεδιασμούς» 
τόνισε χαρακτηριστικά.
Στην έναρξη της συνεδρίασης ομιλία πραγματοποίησε και 
ο  Πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών κ. 
Γιάννης Χατζηθεοδοσίου. 
Στο Συνέδριο τοποθετήθηκαν επίσης ο υπουργός Αγροτικής 
Ανάπτυξης κ. Ευάγγελος Αποστόλου, ο υφυπουργός Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης κ. Στέργιος Πιτσιόρλας, ο αναπληρωτής 
υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Γιάννης Τσιρώνης, ο βου-
λευτής της ΝΔ κ. Κωστής Χατζηδάκης, ο βουλευτής ΔΗΣΥ κ. 
Γιάννης Μανιάτης, ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Κ. Μίχαλος.

Την υλοποιούμενη τουριστική πολιτική με επίκεντρο τη βιώ-
σιμη τουριστική ανάπτυξη παρουσίασε ο Γενικός Γραμματέας 
Τουριστικής Πολιτικής και Ανάπτυξης κ. Γιώργος Τζιάλλας, 
μιλώντας στο συνέδριο του Εconomist στο Λουτράκι με θέμα 
την «Διακυβέρνηση και τις Περιφερειακές Αρτηρίες για την 
Ανάπτυξη». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ τόνισε ότι το Υπουρ-
γείο Τουρισμού επιδιώκει τη βιώσιμη ανάπτυξή όχι μόνο με 
οικονομικούς όρους, αλλά μέσα και από την  ενσωμάτωση της 
περιβαλλοντικής και κοινωνικής διάστασης και όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά « την ανάπτυξη μιας τουριστικής βιομηχανίας 

την οποία χαρακτηρίζουν κώδικες σεβασμού του περιβάλλο-
ντος, αλλά και των τοπικών ιδιαιτεροτήτων και πολιτισμικών 
στοιχείων, ώστε το τουριστικό ρεύμα να διαχέεται σε όλες τις 
περιοχές της χώρας, 365 μέρες το χρόνο».
Η Ελλάδα, ανέφερε, συγκεντρώνει όλες  τις προϋποθέσεις για 
τη δυναμική ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού. Επισήμανε 
ότι το Υπουργείο  δημιουργεί ένα ξεκάθαρο και λειτουργικό 
νομοθετικό πλαίσιο, και ανοίγει το δρόμο, ώστε οι ιδιώτες να 
δραστηριοποιηθούν στην ανάπτυξη θεματικών τουριστικών 
προϊόντων και υπηρεσιών.

Επίσης για πρώτη φορά, επισήμανε, το Υπουργείο συμμετέχει 
ως εταίρος σε εταιρικά σχήματα μαζί με άλλους φορείς του-
ρισμού, επιμελητήρια και την τοπική αυτοδιοίκηση από την 
Ελλάδα και το εξωτερικό σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμ-
ματα της ΕΕ για έργα που αφορούν στη δημιουργία δικτύων 
καταδυτικών πάρκων και  στην προώθηση μορφών τουρι-
σμού όπως ο ιατρικός, ο ιαματικός, και  ο αγροτουρισμός.

ΚΕΔΕ: βΑΣΙΚΗ ΠΡΟϋΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΝΑ ΕΡΘΕΙ Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΝΑ 
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΓΓ. ΤΟΥΡΣΙΜΟΥ:«ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗ βΙΩΣΙΜΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΚΟΜΗ ΥΨΗΛΟΤΕΡΕΣ 
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ ΤΟ 2018 ΚΑΙ ΤΑ ΕΠΟΜΕΝΑ ΧΡΟΝΙΑ»



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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Ηλεκτρονικά θα εκδίδονται από το προσεχές φθινόπωρο 
οι οικοδομικές άδειες, καθώς εντός των ημερών αναμένε-
ται να υπογράφει η σχετική απόφαση από τον υπουργό 
Περιβάλλοντος Γιώργο Σταθάκη. Παράλληλα, σχεδόν σε 
ένα εκατομμύριο ανέρχονται τα αυθαίρετα που έχουν 
δηλωθεί προς τακτοποίηση με το σύνολο των σχετικών 
νομοθετικών ρυθμίσεων.
Ηδη το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) βρίσκεται 
σε ετοιμότητα ώστε σε διάστημα δύο μηνών από την 
υπογραφή της σχετικής απόφασης για τις ηλεκτρονικές 
αδειοδοτήσεις να μπορέσει μέσω της ειδικής πλατφόρμας 
να συνδράμει στη διεκπεραίωσή τους, κάτι το οποίο θα 
μειώσει και τα λειτουργικά έξοδα έως και κατά 90%.
Αυτό επεσήμανε ο πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός 
κατά τη διάρκεια χθεσινής ενημέρωσης για τον απολογι-
σμό της τριετίας. «Με την ηλεκτρονική έκδοση αδειών όχι 
μόνο καταπολεμάται η διαφθορά και η γραφειοκρατία, 
αλλά δίνεται η δυνατότητα και για απευθείας έλεγχο της 
πορείας της άδειας.
Οι φάκελοι δεν θα χάνονται, θα υπάρχουν ηλεκτρονικά 
δεδομένα. Μόνο όταν υπάρχουν όλα τα στοιχεία μπορείς 
να χαράξεις πραγματική πολιτική στους τομείς της δόμη-
σης και της ενέργειας» σημείωσε ο κ. Στασινός, εκτιμώ-
ντας ότι η περίοδος είναι ευνοϊκή, αφού δεν υπάρχουν 
πολλές άδειες και η μεταρρύθμιση μπορεί να προωθηθεί 
πιο εύκολα.
Συμπλήρωσε μάλιστα ότι και οι πολεοδομίες είναι έτοιμες, 
καθώς έχει ήδη προηγηθεί πιλοτική δοκιμαστική περίοδος 
σε έξι από αυτές, ενώ θα ακολουθήσει και εκπαίδευση 
των εργαζομένων από τους μηχανικούς του ΤΕΕ. Στη συ-
νέχεια, και αφού εκδοθεί το Προεδρικό Διάταγμα για την 
ηλεκτρονική ταυτότητα των κτιρίων, θα ενταχθούν στο 
σύστημα και τα στοιχεία παλαιότερων αδειών σε βάθος 
δεκαετίας.
Υπενθυμίζεται ότι ο νέος νόμος για τη δόμηση ορίζει ότι 
η οικοδομική άδεια μπορεί να εκδίδεται αυτόματα με την 
υποβολή των απαραίτητων μελετών και δικαιολογητι-
κών, ενώ τις διαχωρίζει σε τρεις κατηγορίες: την «κοινή» 
οικοδομική άδεια, την άδεια εργασιών μικρής κλίμακας 
(για γεωτρήσεις, προσωρινές κατασκευές, κοπή δένδρων 
εντός σχεδίου ή ΖΟΕ, τοποθέτηση σκαλωσιάς, πέργκολας 
άνω των 50 τ.μ. κ.ά) και προϋπολογισμό έως 2 5.000 
ευρώ και την προέγκριση οικοδομικής άδειας (υποχρεω-
τική για κτίρια άνω των 3.000 τ.μ. και στις περιπτώσεις 
που την οικοδομική άδεια εκδίδει άλλος φορέας, λ.χ. να-
οδομία).

ANTE PORTAS Η E-ΚΔΟΣΗ 
ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΑΔΕΙΩΝ

Στο μεταξύ, σύμφωνα με τον κ. Στασινό, μάλλον... απρό-
θυμα συνεχίζονται και οι δηλώσεις για τακτοποίηση αυ-
θαιρέτων, βάσει του νέου νόμου. Αυξημένος ρυθμός θα 
πρέπει να αναμένεται αμέσως μετά το καλοκαίρι, εκτός αν 
δοθεί και νέα παράταση στις δηλώσεις με μειωμένα πρό-
στιμα και μετά τις 8 Οκτωβρίου.
Βάσει της πλατφόρμας του ΤΕΕ, μέχρι τώρα έχουν δη-
λωθεί συνολικά 970.072 αυθαίρετα, ενώ τα ταμείο του 
Δημοσίου έχουν ενισχυθεί με ποσό 2,2 δισ. ευρώ. Ωστόσο 
από το σύνολο των δηλωθέντων αυθαιρέτων, με τον πρό-
σφατα ψηφισθέντα νόμο δηλώσεις έγιναν για 141.299 οι-
κήματα, και με μεταφορά από τον Ν. 4178 άλλες 21.657. 
Ομως περίπου τα μισά, δηλαδή 70.580 αυθαίρετα, βρί-
σκονται απλά στο στάδιο της επεξεργασίας, χωρίς να 
έχουν εισπραχθεί παράβολα κ.λπ.

H ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ 
-ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙ

Αύριο ξεκινούν οι εντατικές συζητήσεις για την ολοκλήρωση 
της τέταρτης αξιολόγησης μεταξύ των επικεφαλής των θε-
σμών και της κυβέρνησης στην Αθήνα, ενώ ο στόχος είναι 
η επίτευξη συμφωνίας σε τεχνικό επίπεδο μέχρι το τέλος της 
εβδομάδας και η πολιτική επικύρωση στο Eurogroup της 
24ης Μαΐου. Αυτό ανέφερε χθες στις Βρυξέλλες κοινοτική 
πηγή με αφορμή την τελική φάση των συζητήσεων για την 
αξιολόγηση στην Ελλάδα, αλλά και τη συνεδρίαση του EWG 
στη βελγική πρωτεύουσα.
Μέσω του Twitter ο πρόεδρος του Eurogroup Μάριο Σεντένο 
χαρακτήρισε την τέταρτη αξιολόγηση σημαντικό βήμα.
«Η αποστολή των θεσμών στην Αθήνα ξεκινά σήμερα, θα 
είναι σημαντικό βήμα η ολοκλήρωση της τέταρτης και τε-
λευταίας αξιολόγησης του προγράμματος, εύχομαι σε όλους 
καλές συναντήσεις», υπογραμμίζει ο επικεφαλής της Ευρωο-
μάδας.
Ειδικότερα, σε σχέση με την αξιολόγηση και παρά το γεγονός 
ότι παραμένει ακόμη σε εκκρεμότητα ο κύριος όγκος από τα 
συνολικά 88 προαπαιτούμενα, στις Βρυξέλλες επικρατεί αισι-
οδοξία για επίτευξη συμφωνίας εντός των χρονικών στόχων.
Το ότι δεν ανησυχούν φαίνεται και από το γεγονός ότι τηρή-
θηκε το χρονοδιάγραμμα της επιστροφής των επικεφαλής 
των θεσμών στην Αθήνα στις 14 Μαΐου , όπως είχε ανακοι-
νωθεί αμέσως μετά τη συνεδρίαση του Eurogroup στη Σόφια, 
στις 27 Απριλίου. Εάν υπήρχαν ανυπέρβλητα προβλήματα, οι 
θεσμοί θα καθυστερούσαν την επιστροφή, υπογράμμιζε χθες 
στις Βρυξέλλες η ίδια πηγή.
Πάντως, σε κάθε περίπτωση τόσο οι Ευρωπαίοι αξιωματού-
χοι όσο και οι εταίροι χθες στο EWG κάλεσαν την κυβέρνη-
ση να ανεβάσει ταχύτητα σε σχέση με την εκπλήρωση των 
προαπαιτούμενων, προκειμένου να συμφωνηθούν αυτή 

την εβδομάδα, ώστε στη συνέχεια να υπάρξει έκτακτη συ-
νεδρίαση (πιθανότατα τηλεδιάσκεψη) της ομάδας εργασίας 
για να προετοιμάσει τα τελικά κείμενα εν όψει του Eurogroup 
της 24ης Μαΐου. Κάποια από τα προαπαιτούμενα, κυρίως 
ιδιωτικοποιήσεις, θα παραπεμφθούν για υλοποίηση αργότε-
ρα, ορισμένα και μετά τη λήξη του προγράμματος, διότι για 
αντικειμενικούς λόγους, που δεν οφείλονται στη βούληση της 
κυβέρνησης, δεν γίνεται χρονικά να εκπληρωθούν τώρα.
Από εκεί και πέρα, η ολοκλήρωση της τέταρτης αξιολόγησης 
είναι σημαντική και για την επιτάχυνση των παράλληλων 
συζητήσεων σε σχέση με την προετοιμασία της συνολικής 
απόφασης του Eurogroup της 21ης Ιουνίου, γιατί θα υπάρχει 
πλήρης εικόνα της ελληνικής οικονομίας λίγο πριν βγει από 
το πρόγραμμα. Στην εν λόγω συνεδρίαση σχεδιάζεται μια 
συνολική απόφαση που θα περιλαμβάνει την ελάφρυνση του 
χρέους, την έξοδο από το πρόγραμμα και την επιτήρηση της 
επόμενης μέρας.
Η χθεσινή συνεδρίαση του EWG, που ήταν τακτική και αφο-
ρούσε την προετοιμασία όλων των θεμάτων του Eurogroup 
της 24ης Μαΐου, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα επικεντρώθηκε 
περισσότερο στην πορεία της τέταρτης αξιολόγησης και στην 
προετοιμασία της «ενισχυμένης επιτήρησης» μετά την έξοδο 
από το πρόγραμμα και λιγότερο για την ελάφρυνση του χρέ-
ους, γιατί έχουν εξαντληθεί πλέον οι συζητήσεις σε τεχνικό 
επίπεδο και αυτό που απομένει είναι οι πολιτικές αποφάσεις.
Το βασικό ζήτημα που καλούνται να διευκρινίσουν οι πολι-
τικοί, δηλαδή οι εταίροι, σε σχέση με το χρέος είναι αν η ελά-
φρυνση θα συνοδεύεται από προϋποθέσεις, κάτι για το οποίο 
επιμένουν οι Γερμανοί και άλλες βόρειες χώρες, ή αν θα είναι 
εμπροσθοβαρής και χωρίς όρους, όπως θέλει το ΔΝΤ.
Τέλος, στο EWG συζητήθηκε επίσης το θέμα της εκταμίευσης 
του 1 δισ. ευρώ από την τρίτη αξιολόγηση για την αποπλη-
ρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών, η οποία συνοδεύεται από 
προϋποθέσεις, ενώ η χρονική διορία λήγει στις 15 Ιουνίου. 
Οι προϋποθέσεις έχουν να κάνουν με την υποβολή από την 
πλευρά της κυβέρνησης των παραστατικών που θα απο-
δεικνύουν τη μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, ενώ η 
εκταμίευση συνδέεται επίσης με την ομαλή συνέχιση των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών στο σύνολο της ελληνικής 
επικράτειας. Όταν ολοκληρωθούν οι έλεγχοι για τις δύο προ-
ϋποθέσεις και σε κάθε περίπτωση πριν από τις 15 Ιουνίου, θα 
πρέπει να συνεδριάσει το διοικητικό συμβούλιο του Ευρω-
παϊκού Οργαντσμού Σταθερότητας (ESM) προκειμένου να 
αποφασίσει την εκταμίευση.
Τα προαπαιτούμενα 
Με τα ενεργειακά θα ξεκινήσει εκτός συνταρακτικού απροό-
πτου αύριο το πρωί ο τετραήμερος γύρος διαπραγματεύσεων 
με τους θεσμούς, αυτή τη φορά σε επίπεδο επικεφαλής. Με τα 
τεχνικά κλιμάκια να ξεσκονίζουν ήδη από χθες τον κατάλογο 
με τα προαπαιτούμενα, ο στόχος είναι η ελληνική διαπραγμα-
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τευτική ομάδα από τη μια και οι κ.κ. Φραντσέσκο Ντρούντι 
(ΕΚΤ), Ντέκλαν Κοστέλο (Κομισιόν), Πίτερ Ντόλμαν (ΔΝΤ) 
και Νικόλα Τζιαμαρόλι (ESM) να επικεντρωθούν αποκλειστι-
κά στα σημεία όπου εξακολουθούν να υπάρχουν διαφωνίες 
ανάμεσα στις δύο πλευρές. Από αύριο Τετάρτη και μέχρι το 
Σάββατο, που είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθούν 
οι διαπραγματεύσεις σε επίπεδο επικεφαλής (χωρίς να μπορεί 
να αποκλειστεί το ενδεχόμενο παράτασης), οι δύο πλευρές 
θα επιδιώξουν να δουλέψουν επί του κειμένου της τεχνικής 
συμφωνίας (compliance report) σε μια προσπάθεια να ανοί-
ξει ο δρόμος για το κουαρτέτο να στείλει μήνυμα συμφωνίας 
στο Eurogroup πριν από την προγραμματισμένη συνεδρίαση 
της 24ης Μαΐου (σ.σ.: ανοικτό είναι ακόμη και το ενδεχόμενο 
έκτακτης σύγκλισης του Euro Working Group ακόμη και μέσω 
τηλεδιάσκεψης, κάτι που έχει συμβεί στο πρόσφατο παρελθόν 
στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της 1ης αξιολόγησης).
Από το σύνολο των 88 προαπαιτούμενων, ένας μικρός αριθ-
μός αναμένεται να μείνει εκτός «τεχνικής συμφωνίας», καθώς 
έχει συμφωνηθεί από όλες πλευρές ότι δεν μπορεί να υπάρξει 
ολοκλήρωση για αντικειμενικούς λόγους. Τα προαπαιτούμε-
να αυτά, αν δεν καταστεί εφικτό να κλείσουν μέχρι τον Αύγου-
στο, θα μετατεθούν για τη «μεταμνημονιακή» εποχή. Ανοικτό 
παραμένει και το π θα συμβεί με το δημοσιονομικό. Η ελλη-
νική πλευρά έχει τα στοιχεία της υπεραπόδοσης για το 2017, 
όπως και για το α’ τετράμηνο του 2018, αλλά δεν έχει κανένα 
στοιχείο για την πορεία του ΑΕΠ κατά τη φετινή χρονιά. Αν οι 
θεσμοί επιμείνουν να γίνει η ανακοίνωση των στοιχείων από 
την ΕΛΣΤΑΤ πριν από το κλείσιμο της συμφωνίας για το δη-
μοσιονομικό, και αυτό το θέμα θα μείνει ανοικτό για τις αρχές 
Ιουνίου.
Εκτενέστερες συ ζητήσεις αναμένεται να υπάρξουν τις επόμε-
νες ώρες για την τροποποίηση του νόμου Κατσέλη-Σταθάκη, 
τον εξωδικαστικό συμβιβασμό και φυσικά τις αντικειμενικές 
αξίες των ακινήτων. Και στα τρία αυτά μέτωπα η ελληνική 
πλευρά εγείρει συγκεκριμένες διεκδικήσεις: παράταση της 
προστασίας της πρώτης κατοικίας από τον πλειστηριασμό, 
ένταξη περισσότερων ομάδων οφειλετών στον εξωδικαστικό 
μηχανισμό (σ.σ.: μεταξύ αυτών και όσοι έχουν κλείσει βιβλία), 
αλλά και «προστασία» της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας από 
την πιθανή αύξηση του ΕΝΦΙΑ.
Κρίσιμη θεωρείται η στάση του ΔΝΤ. Εκτός από το μείζον θέμα 
του δημοσιονομικού (και της πιθανής απαίτησης για πρόωρη 
μείωση του αφορολογήτου), τα επόμενα 24ωρα θα φανεί αν 
το ΔΝΤ θα φύγει το Σάββατο με την εκτίμηση ότι υπάρχει η 
αναγκαία ολοκληρωμένη αξιολόγηση προκειμένου να υπάρ-
ξει εισήγηση για ενεργοποίηση του προγράμματος για την 
Ελλάδα στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.
• Οι επικείμενες τροποποιήσεις στον νόμο Κατσέ-
λη- Σταθάκη και οι βελτιώσεις στον εξωδικαστικό μηχανισμό 
(ν.4469/2017) θα εξεταστούν στις σημερινές συζητήσεις των 
τεχνικών κλιμακίων κυβέρνησης και θεσμών. Ανάλογα με την 
πρόοδο που θα σημειωθεί, τα συγκριμένα θέματα θα τεθούν 

στην προγραμματισμένη για αύριο συνάντηση των επικε-
φαλής των δύο πλευρών. Στόχος των τροποποιήσεων στον 
νόμο Κατσέλη - Σταθάκη είναι η αποτροπή των στρατηγικά 
κακοπληρωτών στο να βρίσκουν καταφύγιο στον νόμο, αλλά 
και η απλούστευση των διαδικασιών υπαγωγής όσων πλη-
ρούν τις προϋποθέσεις.
Αντίστοιχα για τον εξωδικαστικό μηχανισμό, θα συζητηθεί η 
ελληνική πρόταση για τη μείωση των δικαιολογητικών που 
θα πρέπει να συνοδεύουν την αίτηση.
Στο πλαίσιο των αλλαγών του νόμου Κατσέλη-Σταθάκη οι 
δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει να αίρεται υποχρεωτικά το 
τραπεζικό απόρρητο όχι μόνο όσων θα αιτηθούν την προ-
στασία του νόμου αλλά και εκείνων που έχουν ήδη υπαχθεί ή 
βρίσκονται στα στάδια της προδικαστικής διαδικασίας. Στόχος 
είναι να διαπιστωθεί αν ο οφειλέτης έχει πραγματική οικονομι-
κή αδυναμία ή την προφασίζεται.
Στην ίδια κατεύθυνση, θα αίρεται η αναστολή των διωκτικών 
μέτρων όταν οι οφειλέτες που έχουν πάρει προσωρινή ή και 
οριστική απόφαση σταματούν να πληρώνουν τις δόσεις τους 
(σ.σ. σύμφωνα με το ισχύ ον πλαίσιο, για να αρθεί η αναστολή 
των διωκτικών μέτρων θα π ρέπει το δικαστήριο να εκδώσει 
σχετική απόφαση), ενώ εντός 30 ημερών από την αναβολή 
της εκδίκασης της υπόθεσης ο αϊτών θα πρέπει να ζητήσει νέα 
δικάσιμο. Διαφορετικά δεν θα έχει δικαίωμα υπαγωγής.
Με τις επικείμενες τροποποιήσεις, θα απορρίπτονται από τις 
πρόνοιες του νόμου όσοι έπειτα από δύο αναβολές της εκδί-
κασης δεν εμφανιστούν στο δικαστήριο και θα τίθενται εκτός 
νόμου όσοι διαπιστώθηκε ότι απέκρυψαν από δόλο οικονο-
μικά στοιχεία ή με τον ίδιο τρόπο μετέβαλαν την περιουσιακή 
τους κατάσταση.
Παράλληλα, θα υπάρξει πρόβλεψη ώστε να επιβαρύνονται με 
τόκους υπερημερίας για το διάστημα που η οφειλή τους είχε 
«παγώσει» οι οφειλέτες, που στη συνέχεια τίθενται εκτός νό-
μου, ενώ θα εισαχθεί και διάταξη με την οποία θα απαλλάσσε-
ται ο πρωτοφειλέτης, αν το πλάνο αποπληρωμής των χρεών 
αναλάβει εγγυητής του οφειλέτη.
Επί των παρεμβάσεων για τη διευκόλυνση της διαδικασίας 
θα προβλεφθεί ότι τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την 
υπαγωγή του οφειλέτη στον νόμο θα προσκομίζουν στο δι-
καστήριο οι πιστωτές.
Σ’ αυτή τη θεματολογία της διαπραγμάτευσης, όπως ανα-
φέρουν κύκλοι του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, 
δεν πρόκειται να υπάρξουν «επιπλοκές» μεταξύ των δύο 
πλευρών, καθότι οι αλλαγές στο γενικό τους πνεύμα είναι 
προσυμφωνημένες. Άλλωστε, ότι θα υπάρξουν αλλαγές το 
ανακοίνωσε την περασμένη Παρασκευή ο αντιπρόεδρος της 
κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Γιάννης 
Δραγασάκης στη διάρκεια σύσκεψης με εκπροσώπους της 
Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών.
Ο εξωδικαστικός 
Σε ό,τι αφορά τον νόμο 4469/2017 (εξωδικαστικός μηχανι-
σμός), θα συζητηθεί το θέμα μείωσης των δικαιολογητικών 

που συνοδεύουν υποχρεωτικά την αίτηση υπαγωγής, τα 
οποία μπορούν να ανακτηθούν από την ηλεκτρονική πλατ-
φόρμα του νόμου. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι κατά κύριο 
λόγο φορολογικής φύσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ζητεί-
ται από τους θεσμούς το «πράσινο φως» ώστε να μην κατατί-
θενται τα εξής δικαιολογητικά: 
1. Δήλωση εισοδήματος φυσικών προσώπων 
(Ε1).
2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών 
προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ν ή Ε.5 ή Φ01.010 ή 
Φ01.013).
3. Κατάσταση οικονομικών στοιχείων από επιχει-
ρηματική δραστηριότητα (Ε3).
4. Συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών και προ-
μηθευτών.
5. Δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9), εφόσον προ-
βλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
6. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου 
εισοδήματος (εκκαθαριστικό) του τελευταίου φορολογικού 
έτους.
7. Πράξη διοικητικού προσδιορισμού του Ενιαίου 
Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) του τελευταίου φορο-
λογικού έτους.
8. Τελευταία περιοδική δήλωση ΦΠΑ (Φ2), εφόσον 
προβλέπεται η υποχρέωση υποβολής της.
9. Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τη 
Φορολογική Διοίκηση.
10. Καταστάσεις βεβαιωμένων οφειλών προς τους 
Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίες πρέπει να έχουν 
εκδοθεί εντός των τελευταίων τριών μηνών πριν από την 
ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ 27,3 ΔΙΣ. ΣΤΕΡΕΙ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Πολύτιμη ρευστότητα από την αγορά στερεί η ελληνική 
κυβέρνηση, η οποία χρωστάει στο εσωτερικό της χώρας 
περισσότερα από 27 δισ. ευρώ, ενώ εάν συνυπολογι-
σθούν οι μειωμένες δαπάνες του Προγράμματος Δημο-
σίων Επενδύσεων τα χρήματα που «λείπουν» από την 
αγορά ξεπερνούν τα 27,3 δισ. ευρώ.
Τη στιγμή δηλαδή που τα ληξιπρόθεσμα χρέη του Δημο-
σίου θα έπρεπε να μειώνονται, όχι μόνο για να καταφέρει 
η κυβέρνηση να τα μηδενίσει στο τέλος του προγράμμα-
τος, αλλά και για να τονωθεί η οικονομία, φορτώνει νέες 
οφειλές στις επιχειρήσεις, οι οποίες αδυνατούν πλέον να 
ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις, ενώ παραδοσιακά πε-

www.kathimerini.gr



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

20

ΕΝΤΟΝΕΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΜΑΤΟΧΥΣΙΑ ΣΤΗ ΓΑΖΑ

Οι θάνατοι σχεδόν εξήντα παλαιστίνιων διαδηλωτών από 
τις σφαίρες, τα δακρυγόνα και τα άλλα μέσα που χρησιμο-
ποίησαν οι άνδρες του ισραηλινού στρατού στα σύνορα 
με τη Λωρίδα της Γάζας τη Δευτέρα προκάλεσαν έντονες 
διπλωματικές αντιδράσεις, ιδίως στην Τουρκία και στη 
Νότια Αφρική, οι κυβερνήσεις των οποίων ανακάλεσαν 
τους πρεσβευτές τους στο Ισραήλ, ενώ από την άλλη, οι 
ΗΠΑ επέρριψαν την ευθύνη στο παλαιστινιακό ισλαμιστι-
κό κίνημα Χαμάς.
«Η ευθύνη για αυτούς τους τραγικούς θανάτους ανήκει 
ολοκληρωτικά στη Χαμάς», η οποία προκάλεσε «εσκεμ-
μένα και κυνικά αυτή την αντίδραση» του Ισραήλ, έκρινε 
ο Ρατζ Σα, αναπληρωτής εκπρόσωπος της αμερικανικής 
προεδρίας.
Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Βενιαμίν Νετανιάχου επίσης 
καταδίκασε αυτή την «τρομοκρατική οργάνωση» και δια-
τράνωσε ότι η χώρα του και «κάθε χώρα έχει υποχρέωση 
να υπερασπίζεται το έδαφός της».
Ο παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς από την πλευ-
ρά του κατήγγειλε μια «σφαγή».
Η Νότια Αφρική ανακάλεσε τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ 
«μέχρι νεοτέρας» λόγω της βίας με θύματα Παλαιστίνιους. 
Η Τουρκία, που έκανε λόγο για «γενοκτονία», ανακάλεσε 
επίσης για διαβουλεύσεις τους επικεφαλής των διπλωμα-
τικών αντιπροσωπειών της στο Τελ Αβίβ και την Ουάσιν-
γκτον.
Πολλές χώρες, ανάμεσά τους η Βρετανία, η Γαλλία και η 
Ρωσία, επέκριναν τα εγκαίνια της αμερικανικής πρεσβείας 
στην Ιερουσαλήμ, τη μεταφορά της οποίας είχαν καταδι-
κάσει και προτρέψει να ακυρωθεί 128 από τα 193 κράτη 
της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.
Τα εγκαίνια, τη Δευτέρα, πυροδότησαν τη διαδήλωση 
δεκάδων χιλιάδων ανθρώπων στη Γάζα. Τουλάχιστον 
58 σκοτώθηκαν όταν ισραηλινοί στρατιώτες άνοιξαν πυρ 
στα σύνορα.
«Οι υπεύθυνοι για αυτές τις κατάφωρες παραβιάσεις των 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων πρέπει να λογοδοτήσουν», 
έκρινε ο Ύπατος Αρμοστής των Ηνωμένων Εθνών για τα 
Ανθρώπινα Δικαιώματα Ζέιντ Ράαντ αλ Χουσέιν. Ο ΓΓ του 
ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες εξέφρασε την «μεγάλη ανησυχία 
του» για την κατάσταση. Για τη Διεθνή Αμνηστία, διαπρά-
χθηκαν «εγκλήματα πολέμου», ενώ το Παρατηρητήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (HRW) έκανε λόγο για ένα 
«λουτρό αίματος».

ΑΘΗΝΑΪΚΟ- ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟ 
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ρικόπτει το πρόγραμμα επενδύσεων και «στεγνώνει» από 
ρευστό όλους τους κρατικούς φορείς.
Στα τέλη Μαρτίου είχε δανειστεί από τους φορείς 22,5 
δισ., χρωστάει 4,4 δισ. ευρώ στις επιχειρήσεις (το ένα δισ. 
ευρώ αφορά επιστροφές τελωνείων που δεν αναλύονται 
στα στοιχεία), ενώ το ΠΔΕ έχει περικοπεί κατά 335 εκατ. 
ευρώ. Και όλα αυτά τη στιγμή που χιλιάδες δυσκολεύο-
νται να πληρώσουν τους μισθούς, την εφορία, τις ασφαλι-
στικές εισφορές και γενικότερα να αναπτυχθούν.
Μάλιστα οι μεταχρονολογημένες επιταγές έχουν αρχίσει 
και διογκώνονται, με ορατό τον κίνδυνο αρκετές επιχει-
ρήσεις να «σκάσουν» εξαιτίας της αδυναμίας πληρωμής 
των υποχρεώσεών τους. Από την ανάλυση των στοιχείων 
προκύπτει ότι η κυβέρνηση από το 2015 μέχρι σήμερα έχει 
δημιουργήσει περισσότερα από 5,6 δισ. ευρώ νέα χρέη. 
Συγκεκριμένα, τα χρέη του Δημοσίου στα τέλη του 2014 
ανέρχονταν στο ποσό των 3,8 δισ. Από τότε μέχρι και σή-
μερα έχουν εισπραχθεί μέσω του προγράμματος 6 δισ. για 
την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και σήμε-
ρα το ποσό που οφείλεται, όπως υπολογίζεται από τους 
θεσμούς, έχει μειωθεί μόλις 400 εκατ. με αποτέλεσμα να 
διαμορφώνεται στα 3,4 δισ. ευρώ (χωρίς τα τελωνειακά 
χρέη).
Σημειώνεται ότι τα χρέη του Δημοσίου είναι σημαντικά 
υψηλότερα δεδομένου ότι στα στοιχεία που δημοσιοποιεί 
δεν περιλαμβάνονται οι εκκρεμείς επιστροφές από τα τε-
λωνεία, καθώς και όποιες επιστροφές πραγματοποιούνται 
από αυτά και αφορούν ιδιώτες ή ελεύθερους επαγγελμα-
τίες. Οπως προαναφέρθηκε, στα τέλη του Αυγούστου η 
κυβέρνηση πρέπει να έχει αποπληρώσει το σύνολο των 
οφειλών της προς τις επιχειρήσεις. Πρακτικά, το ελληνικό 
Δημόσιο πρέπει από τώρα και μέχρι τις 20 Αυγούστου να 
πληρώνει κοντά στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ σε μηνιαία 
βάση στην αγορά για να καλύψουν τόσο το «στοκ» των 
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, όσο και τα φρέσκα χρέη 
που θα προστεθούν μέσα στους επόμενους μήνες.
Σημειώνεται ότι εκκρεμεί η εκταμίευση μίας ακόμη δόσης 
για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών ύψους 1 
δισ. ευρώ. Το ποσό αυτό θα έπρεπε να έχει εκταμιευθεί 
τον περασμένο Απρίλιο, κάτι το οποίο δεν κατέστη εφικτό 
καθώς η ελληνική κυβέρνηση δεν τήρησε τις συμβατικές 
υποχρεώσεις. Συγκεκριμένα και βάσει της συμφωνίας, 
τα ληξιπρόθεσμα χρέη εκκαθαρίζονται χρησιμοποιώντας 
έναν συνδυασμό των ιδίων πόρων της Ελλάδας και των 
χρημάτων από το πρόγραμμα σε ποσοστό τουλάχιστον 1 
ευρώ ιδίων πόρων για κάθε 1 ευρώ που λαμβάνεται από 
τους πιστωτές της χώρας. Πλέον η κυβέρνηση έχει προθε-
σμία για την εκταμίευση του 1 δισ. μέχρι τα μέσα Ιουνίου, 
διαφορετικά το ποσό θα χαθεί. Ο ESM έχει αφήσει ανοικτό 
το ενδεχόμενο η υποδόση του ενός δισ. ευρώ να εκταμι-
ευθεί όχι στο σύνολό της, αλλά σε δόσεις.
Αγγίζει το ένα έτος ο μέσος χρόνος επιστροφής φόρων

Τα 891 εκατ. ευρώ αγγίζουν οι εκκρεμείς επιστροφές φό-
ρων σε επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με 
τα στοιχεία της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. 
Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, από τα 891 εκατ. ευρώ 
που ανέρχονται οι εκκρεμείς επιστροφές φόρου, για τα 
734 εκατ. ευρώ καταγράφεται μεγάλη καθυστέρηση για 
την απόδοση των χρημάτων στους δικαιούχους. Συγκε-
κριμένα, 60.000 επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα περι-
μένουν την επιστροφή ΦΠΑ για διάστημα μεγαλύτερο των 
90 ημερών, ενώ 4.000 επιχειρήσεις περιμένουν μικρότερο 
χρονικό διάστημα. Το εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ο 
μέσος χρόνος επιστροφής των σχετικών ποσών από το 
Δημόσιο σε μια επιχείρηση είναι 357 ημέρες. Δηλαδή, ένας 
ολόκληρος χρόνος! Φανταστείτε, λοιπόν, μία επιχείρηση 
που έχει αιτηθεί επιστροφή ΦΠΑ 100.000 ευρώ και το Δη-
μόσιο της χρωστά για τις παρεχόμενες υπηρεσίες για πα-
ράδειγμα προς ένα νοσοκομείο 150.000 ευρώ. Δηλαδή, το 
σύνολο της οφειλής ανέρχεται στις 250.000. Τον ΦΠΑ θα 
τον λάβει στην καλύτερη περίπτωση σε 357 ημέρες πίσω, 
ενώ το νοσοκομείο θα ξεπληρώσει την οφειλή του σε πε-
ρίπου έξι μήνες. Στο διάστημα αυτό η επιχείρηση θα πρέ-
πει να πληρώσει φόρο εισοδήματος, ενδεχομένως ΕΝΦΙΑ, 
φόρο μισθωτών υπηρεσιών, τις ασφαλιστικές εισφορές 
καθώς και τα λειτουργικά της έξοδα (ΔΕΚΟ και μισθούς). 
Το πιθανότερο είναι αυτή η επιχείρηση να καθυστερήσει 
να πληρώσει τους εργαζομένους, να καθυστερήσει την 
πληρωμή του φόρου εισοδήματος και εντέλει να κατα-
λήξει να είναι ληξιπρόθεσμος οφειλέτης του ελληνικού 
Δημοσίου. Το επόμενο βήμα είναι η επιχείρηση αυτή να 
καταστεί προβληματική και να ενταχθεί στη ρύθμιση των 
12 δόσεων για την αποπληρωμή χρεών προς το Δημόσιο.
Ενα δεύτερο εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι η κυβέρνη-
ση δεν έχει καταφέρει να συμψηφίσει οφειλές προς την 
εφορία με επιστροφές φόρων γενικώς. Δηλαδή, μία επι-
χείρηση που έχει επιστροφή ΦΠΑ θα μπορούσε να μην 
πληρώσει φόρο εισοδήματος ή τις ασφαλιστικές εισφορές. 
Από την επεξεργασία των στοιχείων προκύπτουν τα εξής 
στοιχεία:
• Συνολικά εκκρεμούν 64.000 αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ. 
Δηλαδή δεν έχουν εξεταστεί από τις εφορίες.
• Το ποσό των απλήρωτων αιτήσεων ανέρχεται στα 891 
εκατ. ευρώ.
• 60.000 επιχειρήσεις περιμένουν περισσότερες από 90 
ημέρες για να τους πιστωθεί ο ΦΠΑ, ο οποίος ανέρχεται 
στα 734 εκατ. ευρώ
• Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται στο 
Κέντρο Ελέγχου Μεγάλων Επιχειρήσεων, που ο μέσος 
χρόνος αναμονής για την επιστροφή του ΦΠΑ φθάνει τις 
1.663 ημέρες, ακολουθεί η Α΄ Εφορία Θεσσαλονίκης με 
μέσο χρόνο επιστροφής τις 1.395 ημέρες και η Εφορία 
Ψυχικού με μέσο χρόνο επιστροφής τις 1.222 μέρες.


