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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Τουλάχιστον 288.883 μη μισθωτοί, δηλαδή ελεύθεροι 
επαγγελματίες και αγρότες βρίσκονται σήμερα χωρίς ασφά-
λιση.  Και αυτό γιατί δεν κατάφεραν να καταβάλλουν ούτε 
ένα ευρώ πέρσι για ασφαλιστικές εισφορές. Σύμφωνα με 
ρεπορτάζ  του Δημήτρη Κατσαγάνη στο capital.gr  ετσι δεν 
έχουν πρόσβαση στη δημόσια ιατρο-φαρμακευτική περί-
θαλψη και παράλληλα δεν μπορούν να λάβουν ασφαλιστι-
κή ενημερότητα. Αυτό αποκαλύπτουν τα στοιχεία τα οποία 
έδωσε το Υπουργείο Εργασίας. Πιο συγκεκριμένα, το 25,6% 
των 1.155.354 μη μισθωτών (σ.σ. 288.883) δεν κατέβαλλε 

καθόλου εισφορές το 2017, αδυνατώντας να ανταπεξέλθει 
στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προέβλεπε το νέο σύ-
στημα υπολογισμού των κρατήσεων με βάση το εισόδημα 
που απέκτησε από την άσκηση επαγγελματικής δραστηρι-
ότητας. Συνεπώς δεν απέκτησε ασφαλιστική ικανότητα και 
ενημερότητα. Για να αποκτήσει θα πρέπει να καταβάλλει σε 
5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις όλες τις εισφορές τις οποίες δεν 
κατέβαλλε πέρσι, τις τρέχουσες εισφορές του 2018, αλλά και 
να ρυθμίσει κάθε άλλη παλιότερη οφειλή. 
Αναλυτικά στη σελ 4

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ τη Δευτέρα 
η νέα Οδηγία εξοικονόμησης ενέργειας και ήδη οδεύει προς 
δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων. Όπως προβλέπεται, η οδηγία μπαίνει σε εφαρμογή 
σε όλα τα κράτη μέλη μέσα σε 20 μήνες από την επίσημη δη-
μοσίευσή της, οπότε εκτιμάται ότι ο Ιανουάριος του 2020 θα 
είναι ο μήνας εφαρμογής της νέας οδηγίας σε όλη την Ευρώ-
πη, κάτι που δημιουργεί ιδιαίτερη χρονική πίεση στην Ελληνι-
κή Κυβέρνηση, η οποία μόλις στα τέλη Νοεμβρίου του 2017 
κατάφερε να εφαρμόσει (με τη θέση σε ισχύ του νέου ΚΕΝΑΚ) 
την προηγούμενη οδηγία (που εγκρίθηκε το 2010, τροποποι-
ήθηκε το 2012 και ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία το 
2013). Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Θοδωρή 
Καραουλάνη στο greenagenda.gr με την επίσημη ανακοί-

νωση, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ενέκρινε την ανα-
θεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, 
ολοκληρώνοντας έτσι το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδι-
κασίας. Η οδηγία βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτη-
ρίων και ενθαρρύνει την ανακαίνισή τους. Η απαλλαγή του 
υπάρχοντος, άκρως μη αποδοτικού κτηριακού αποθέματος 
της Ευρώπης από ανθρακούχες εκπομπές είναι ένας από τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της. Συνοπτικά, η οδηγία προω-
θεί οικονομικά αποδοτικές ανακαινίσεις, καθιερώνει έναν δεί-
κτη ευφυΐας για τα κτήρια, απλουστεύει τις επιθεωρήσεις των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού και προωθεί επίσης 
την ηλεκτροκίνηση με τη θέσπιση ενός πλαισίου για χώρους 
στάθμευσης των ηλεκτρικών οχημάτων. 
Αναλυτικά στη σελ 3

Προεπιλέγησαν από το ΤΑΙΠΕΔ τα επενδυτικά σχήματα που 
πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση των διαγω-
νισμών για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και 
εκμετάλλευσης της Εγνατίας Οδού και της μαρίνας Αλίμου. 
Σχετικά αμακοινώθηκε ότι κατόπιν της αξιολόγησης των 
Εκδηλώσεων Ενδιαφέροντος από τους συμβούλους του, 
το Ταμείο αποφάσισε ότι επτά επενδυτικά σχήματα πλη-
ρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του 
διαγωνισμού για την Εγνατία Οδό. Για τη μαρίνα Αλίμου, 
είναι οκτώ επενδυτικά σχήματα που πληρούν τα κριτήρια 
συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού. Τα 
προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα τόσο για την Εγνατία 
Οδό όσο και για τη μαρίνα Αλίμου, αφού υπογράψουν 

την σχετική συμφωνία εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα 
τεύχη της Β΄ φάσης των σχετικών διαγωνισμών (υποβολή 
Δεσμευτικών Προσφορών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση 
στον εικονικό χώρο δεδομένων (Virtual Data Room- VDR), 
όπου θα έχουν αναρτηθεί στοιχεία και πληροφορίες σχετικά 
με τα υπό παραχώρηση περιουσιακά στοιχεία και τη διαγω-
νιστική διαδικασία. Τέλος, το ΤΑΙΠΕΔ κήρυξε άγονο τον δια-
γωνισμό για την αξιοποίηση της μαρίνας της Πύλου, καθώς 
κανένα επενδυτικό σχήμα που συμμετείχε στην B΄ φάση του 
διαγωνισμού δεν κατέθεσε δεσμευτική προσφορά. 
Αναλυτικά στη σελ 3

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 288.000 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΤΑΙΠΕΔ: ΕΠΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΙ 
ΟΚΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ ΑΛΙΜΟΥ - ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Η 
ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ  ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
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ΔΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
Πάνω από 288.000 μη μισθωτοί χωρίς ασφαλιστική ικανότη-
τα - ενημερότητα
Σελ 1 και 3
Εγκρίθηκε η νέα οδηγία εξοικονόμησης ενέργειας στα κτήρια
Σελ 1 και 3
ΤΑΙΠΕΔ: Επτά επενδυτικά σχήματα για την Εγνατία και οκτώ 
για την μαρίνα Αλίμου - δεσμευτικές προσφορές η επόμενη 
φάση των διαγωνισμών
Σελ 4 
ΕΦΚΑ: Συμψηφισμός ποσού προς επιστροφή με εισφορές
Σελ 5 
«Ανοιχτή σε συζητήσεις για την αξιοποίηση των «ορφανών» 
κρατικών περιφερειακών αεροδρόμιων η Fraport» δήλωσε ο 
διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας
Σελ 6 
ΔΑΑ ΑΕ: 1,5 δισ. ευρώ επενδύσεις την επόμενη 20ετία στο 
«Ελ. Βενιζέλος»
Σελ 7 
ΕΒΙΔΙΤΕ : Ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης για τη διαστημική τεχνο-
λογία στην Ελλάδα - «Με ανάπτυξη 8% έκλεισαν πέρυσι οι 
εταιρείες στον τομέα του διαστήματος» 
Σελ 8 
Υπουργείο Εργασίας: Οδηγός για όσους υποβάλλουν εκδή-
λωση ενδιαφέροντος για την αξιοποίηση των ακινήτων των 
φορέων κοινωνικής ασφάλισης και του ΟΑΕΔ
Σελ 9
Η αύξηση της διαδικτυακής δραστηριότητας του ελληνικού 
τουριστικού κλάδου μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ κατά 3%, δη-
μιουργώντας έως και 100.000 νέες θέσεις απασχόλησης
Σελ 10 
Αντιπαράθεση ΥΠΕΝ και ΝΔ για την ΔΕΗ 
Σελ 11
Συμφωνία Σταθάκη - Θεσμών για ΝΟΜΕ και τέλος χρηματο-
δότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Σελ 12 
Επανεξετάζει η κυβέρνηση το φόρο για τα κινητά, μετά από 
επικοινωνία Παππά-Βερναρδάκη
Σελ 13 
ΕΥ: Διάσταση απόψεων διευθυνόντων συμβούλων και θε-
σμικών επενδυτών ως προς την ανάγκη υιοθέτησης μετα-
σχηματιστικών καινοτομιών για τη μελλοντική ανάπτυξη
Σελ 14 
Βουλή: Ένταση και διαξιφισμοί στην Επιτροπή Περιφερειών 
με αιχμή το σχέδιο νόμου «Κλεισθένης», που θα αντικαταστή-
σει τον «Καλλικράτη» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση
Σελ 15 και 16 
Οδηγίες της ΑΑΔΕ για την συμπλήρωση των φορολογικών 
δηλώσεων
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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To ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Voxxed days

ΔΙΑΛΕΞΗ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΟΥ ΤΕΕ/ΤΚΜ

«UoM Tech aNd The ciTy»: ΙΔΕΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑΝ ΚΑΛΥΤΕΡΟ ΚΟΣΜΟ

Για δεύτερη χρονιά πραγματοποιείται στην Αθήνα, 
από τις 31 Μαΐου μέχρι τις 2 Ιουνίου 2018, το συ-
νέδριο ανάπτυξης λογισμικού και νέων τεχνολογιών 
Voxxed Days. Στο συνέδριο θα παραβρεθούν ομιλη-
τές από όλη την Ευρώπη, έμπειροι προγραμματιστές 
από τις πιο γνωστές τεχνολογίες ανοιχτού λογισμικού 
και καταξιωμένοι επαγγελματίες.

Την Πέμπτη (31η Μαΐου) θα πραγματοποιηθούν 
workshops, ενώ την Παρασκευή και το Σάββατο θα 
διεξαχθεί το κυρίως συνέδριο με 5 βασικές θεματι-
κές ενότητες: languages και frameworks, big data 
και cloud, future και AI, modern mobile και web 
development, craftsmanship και methodologies.
Ανάμεσα στους διεθνής ομιλητές είναι οι: John Papa, 
Principal Developer Advocate στη Microsoft, ο Phil 
Estes, Docker Captain, o Venkat Subramaniam, 
βραβευμένος συγγραφέας πολλών τεχνολογικών 
βιβλίων και ιδρυτής του Agile Developer .inc, ο Ted 
Neward (“Dude of Software”), η Tomomi Imura , 
Web και Technology advocate στη Slack, o Dr. Heinz 
Kabutz, Java champion κ.ά.
Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στο πολιτιστικό και 
συνεδριακό κέντρο Δαΐς στο Μαρούσι.

Σήμερα στις 19:00, στο αμφιθέατρο 02 του κτιρίου Αβέ-
ρωφ, θα πραγματοποιηθεί η διάλεξη της σειράς Σεμιναρίων 
Εμβάθυνσης στην Ιστορία της Αρχιτεκτονικής του ΕΜΠ, με 
ομιλητές τους  Κ. Ζάχο, Δρα Αρχαιολόγο  και Λ . Λεοντάρη, 
Αρχιτέκτονα Μηχανικό, και θέμα: «ΤΟ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟ ΤΗΣ 
ΑΚΤΙΑΣ ΝΙΚΟΠΟΛΗΣ: Ένα εμβληματικό έργο της ρωμαϊκής 
μηχανικής στον ελλαδικό χώρο».

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας / Τμήμα Κεντρικής 
Μακεδονίας διοργανώνει σεμινάριο μικρής διάρκειας 
με θέμα: «Εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου-Υποβολή 
πρότασης – Θέματα διαχείρισης και ενίσχυσης των Μη-
χανικών από το ΕΣΠΑ 2014-2020».
Το σεμινάριο είναι διαρκείας 20 ωρών και θα διεξαχθεί 
από τις  4 Ιουνίου έως τις 8 Ιουνίου 2018 (ώρες 5:00μ.μ.-
9:00μ.μ.) στο κτίριο του ΤΕΕ/ΤΚΜ (Μ. Αλεξάνδρου 49, 
ισόγειο) στη Θεσσαλονίκη. Απευθύνεται σε μηχανικούς 
μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ, όλων των ειδικοτήτων, και δραστη-
ριοτήτων (π.χ. επιχειρηματίες, ελεύθεροι  επαγγελματίες, 
σύμβουλοι μηχανικοί προγραμμάτων ΕΣΠΑ).
Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 20€ ευρώ για τους 
μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ κάτω 5ετίας και 30 ευρώ 
για τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ/ΤΚΜ άνω 5ετίας. Ο 
αριθμός των συμμετεχόντων θα είναι 25 άτομα. Θα τηρη-
θεί σειρά προτεραιότητας.
Πληροφορίες, πρόγραμμα, εγγραφές: 
https://bit.ly/2wNbjW3

Την Πέμπτη 24 Μαΐου 2018 το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας 
φιλοξενεί το συνέδριο «UoM Tech and the City», που έχει 
ως στόχο τη συζήτηση με εταιρείες και StartUp σχετικά με  
θέματα τεχνολογίας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας.
Φοιτητές καλούνται να παρουσιάσουν στο κοινό μέσα σε 
5 λεπτά τις ιδέες τους που υπόσχονται να αλλάξουν κάτι 

μικρό ή μεγάλο στην καθημερινότητα όλων μας, κάνοντας 
την καινοτομία πράξη.
Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν, μπορούν να υπο-
βάλουν την ιδέα τους, στέλνοντας είτε μία σύντομη γρα-
πτή περιγραφή, είτε ένα ολιγόλεπτο βίντεο στο:
https://bit.ly/2IsmwwD

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ   
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Γιώργος Στασινός
ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ελένη Τριάντη
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Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

18 Μαΐου 2018

Hμερίδα: «Λειτουργία εταιρειών πε-
τρελαιοειδών εντός του οικιστικού 
ιστού του Δήμου Περάματος»
ΠΕΡΑΜΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλ Δήμος 
Περάματος, υπό την αιγίδα του Τεχνικού 
Επιμελητηρίου Ελλάδος 

19 Μαΐου 2018

Η αειφορία των ακινήτων και του 
δομημένου περιβάλλοντος στην 
Ελλάδα και το εξωτερικό -Annual 
Sustainability Conference
ΑΘΗΝΑ

SBC Greece - Συμβούλιο Αειφόρων 
Κτιρίων Ελλάδας

23 Μαΐου 2018

Eσπερίδα: Μηχανικοί, βιοτέχνες και 
μεγάλες επιχειρήσεις σχεδιάζουν, κα-
τασκευάζουν και παράγουν με ευέλι-
κτα ψηφιακά εργαλεία
ΑΘΗΝΑ

Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, Βιοτεχνικό 
Επιμελητήριο Αθηνών



ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

3

Εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ τη Δευτέρα 
η νέα Οδηγία εξοικονόμησης ενέργειας και ήδη οδεύει προς 
δημοσίευση στην επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοι-
νοτήτων. Όπως προβλέπεται, η οδηγία μπαίνει σε εφαρμογή 
σε όλα τα κράτη μέλη μέσα σε 20 μήνες από την επίσημη δη-
μοσίευσή της, οπότε εκτιμάται ότι ο Ιανουάριος του 2020 θα 
είναι ο μήνας εφαρμογής της νέας οδηγίας σε όλη την Ευρώ-
πη, κάτι που δημιουργεί ιδιαίτερη χρονική πίεση στην Ελληνι-
κή Κυβέρνηση, η οποία μόλις στα τέλη Νοεμβρίου του 2017 
κατάφερε να εφαρμόσει (με τη θέση σε ισχύ του νέου ΚΕΝΑΚ) 
την προηγούμενη οδηγία (που εγκρίθηκε το 2010, τροποποι-
ήθηκε το 2012 και ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία το 
2013). Σύμφωνα με ρεπορτάζ του δημοσιογράφου Θοδωρή 
Καραουλάνη στο greenagenda.gr  με την επίσημη ανακοί-
νωση, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων ενέκρινε την ανα-
θεωρημένη οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, 
ολοκληρώνοντας έτσι το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδι-
κασίας. Η οδηγία βελτιώνει την ενεργειακή απόδοση των κτη-
ρίων και ενθαρρύνει την ανακαίνισή τους. Η απαλλαγή του 
υπάρχοντος, άκρως μη αποδοτικού κτηριακού αποθέματος 
της Ευρώπης από ανθρακούχες εκπομπές είναι ένας από τους 
μακροπρόθεσμους στόχους της. Συνοπτικά, η οδηγία προω-
θεί οικονομικά αποδοτικές ανακαινίσεις, καθιερώνει έναν δεί-
κτη ευφυΐας για τα κτήρια, απλουστεύει τις επιθεωρήσεις των 
συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού και προωθεί επίσης 
την ηλεκτροκίνηση με τη θέσπιση ενός πλαισίου για χώρους 
στάθμευσης των ηλεκτρικών οχημάτων.
Ιστορικό και επόμενα στάδια
Όπως αναφέρουν τα κοινοτικά όργανα, η επανεξέταση της 
οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων τροποποιεί 
την οδηγία 2010/31/ΕΕ και συμπληρώνει τα μέτρα στο πλαί-
σιο της οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση, καθώς και τη νο-

μοθεσία της ΕΕ σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των προ-
ϊόντων. Αποτελεί μέρος της δέσμης μέτρων για την καθαρή 
ενέργεια που υπέβαλε η Επιτροπή στις 30 Νοεμβρίου 2016. Το 
Συμβούλιο συμφώνησε επί διαπραγματευτικής θέσης σχετικά 
με την οδηγία τον Ιούνιο του 2017. Οι διαπραγματεύσεις μετα-
ξύ της εσθονικής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου κατέληξαν σε προσωρινή συμφωνία στις 19 Δεκεμβρίου 
2017, η οποία επικυρώθηκε από τους πρέσβεις στην ΕΕ στις 
31 Ιανουαρίου 2018. Μετά την τυπική έγκριση της νομοθετι-
κής πράξης από το Συμβούλιο τη Δευτέρα, η οποία συνιστά 
το τελικό στάδιο της νομοθετικής διαδικασίας, η οδηγία θα 
δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα αρχίσει 
να ισχύει είκοσι ημέρες αργότερα. Η περίοδος μεταφοράς για 
την εν λόγω πράξη είναι 20 μήνες.
Οι πρακτικές επιπτώσεις και τα προγράμματα εξοι-
κονόμησης ενέργειας
Πρακτικά, τα κράτη μέλη υποχρεώνονται μέσα σε 20 μήνες 
από τη δημοσίευση (η οποία επίκειται τις επόμενες ημέρες, 
αφού ολοκληρωθεί η μετάφραση της οδηγίας σε όλες τις 
γλώσσες της ΕΕ) της νέας οδηγίας, να την έχουν ενσωματώσει 
πλήρως στο εθνικό δίκαιο.
Η Ελλάδα καλείται λοιπόν μόλις 6 μήνες μετά τη θέση σε ισχύ 
του ΚΕΝΑΚ 2017 να προετοιμαστεί εγκαίρως και να ενσωμα-
τώσει τις νομοθετικές αλλαγές που προβλέπονται στην οδηγία 
και ακολούθως, πάλι μέχρι τον Ιανουάριο του 2020, να προ-
σαρμόσει τον ΚΕΝΑΚ και τις Τεχνικές Οδηγίες Εφαρμογής του. 
Βέβαια η χώρα μας έχει βεβαρυμένο ιστορικό καθώς ποτέ δεν 
ενσωμάτωσε εγκαίρως οδηγία για την ενεργειακή απόδοση 
κτιρίων. Αυτή τη φορά τα πράγματα είναι διαφορετικά, κα-
θώς ήδη στην ΕΕ έχουν συμφωνήσει σε εξουσιοδότηση της 
Κομισιόν να λάβει μέτρα και το χρονικό σημείο συμπίπτει με 
την ολοκλήρωση των προγραμμάτων ΕΣΠΑ που χρηματο-

δοτούνται από κοινοτικούς πόρους… Επομένως η χώρα 
μας στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν διακινδυνεύει μόνο με 
παραπομπή στο Ευρωδικαστήριο και πρόστιμο, αν και πάλι 
δεν ενσωματώσει εγακίρως την κοινοτική οδηγία, αλλά και με 
«πάγωμα» ή (ακόμη χειρότερα) «ανάκτηση» χρημάτων που 
έχουν δοθεί στη χώρα για το ΕΣΠΑ 2014-2020.
Πρακτικά, όλα τα προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας που 
χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους θα πρέπει από τον 
Ιανουάριο του 2020 να είναι προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις 
της νέας οδηγίας, καθώς αποτελεί προϋπόθεση νομιμότητας 
της χρήσης των κοινοτικών πόρων η εναρμόνισή τους με την 
κοινοτική νομοθεσία.
Επομένως, ενόψει των προγραμμάτων εξοικονόμησης ενέρ-
γειας που επίκεινται (όπως αυτό για τη βιομηχανία, τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις ή για τα δημόσια και δημοτικά κτήρια) 
είτε η χώρα μας θα πρέπει έγκαιρα μέχρι τον Ιανουάριο του 
2020 να υιοθετήσει νομοθετικά τις αλλαγές στη νομοθεσία και 
τα συνοδευτικά κείμενα (ΚΕΝΑΚ, ΤΟΤΕΕ, κλπ) ή με την έναρξη 
της νέας οδηγίας θα μπει «κόφτης» από την Κομισιόν στα χρη-
ματοδοτικά προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας. Εκτός 
και αν η Κυβέρνηση επιλέξει σε όλα τα προγράμματα εξοικο-
νόμησης ενέργειας να βάλει ρήτρα ολοκλήρωσης φυσικού και 
οικονομικού αντικειμένου μέχρι το 2019…
Σημειώνουμε πάντως ότι με βάση το χρονοδιάγραμμα του 
νέου «Εξοικονομώ κατ’ Οίκον», δηλαδή την πρόβλεψη ολο-
κλήρωσης εντός 9μηνου από την έγκριση, δεν προβλέπεται 
να δημιουργηθεί πρόβλημα σε όσους ενταχθούν στο «Εξοι-
κονόμηση κατ΄’ οίκον ΙΙ» καθώς ακόμη και όσοι ενταχθούν 
αργότερα μέσα στο 2018 θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει τις 
εργασίες μέχρι το 2019 το αργότερο και επομένως βρίσκονται 
εκτός του χρονοδιαγράμματος της νέας οδηγίας.

Προεπιλέγησαν από το ΤΑΙΠΕΔ τα επενδυτικά σχήματα που πλη-
ρούν τα κριτήρια συμμετοχής στη Β’ φάση των διαγωνισμών 
για την παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευ-
σης της Εγνατίας Οδού και της μαρίνας Αλίμου.
Σχετικά ανακοινώθηκε ότι κατόπιν της αξιολόγησης των Εκδη-
λώσεων Ενδιαφέροντος από τους συμβούλους του, το Ταμείο 
αποφάσισε ότι επτά επενδυτικά σχήματα πληρούν τα κριτήρια 
συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού για την 
Εγνατία Οδό (με αλφαβητική σειρά):
ANAS International Enterprise S.p.A.
FREYJA HOLDINGS SARL [Macquarie European Infrastructure 
Fund 5 L.P. / Macquarie European Infrastructure Fund 5 SCSp]
ROADIS Transportation Holding S.L.U. – ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗ-
ΣΕΙΣ Α.Ε.
SICHUAN COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP CO., LTD – 
DAMCO ENERGY S.A.
VINCI HIGHWAYS S.A.S – VINCI CONCESSIONS S.A.S – 
MYTILINEOS HOLDINGS S.A.
ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. – EGIS PROJECTS S.A.

ΔΙΟΛΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΤΕ.
Για τη μαρίνα Αλίμου, είναι οκτώ επενδυτικά σχήματα που πλη-
ρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγω-
νισμού για την μαρίνα Αλίμου (με αλφαβητική σειρά):
LAMDA DOGUS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟ-
ΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ
PORT ADHOC SAS -DREAM YACHT MEDITERANEE – J&P ΑΒΑΞ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΑΒΙΑΡΕΠΣ ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΑ-
ΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΙΩΤΙΝΓΚ 
ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΟΣΜΟΣ ΕΛΛΑΣ
ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – TEK ART 
KALAMIS VE FENERBAHCE MARMARA TURIZM TELESISLERI A.S.
Α.Τ.Ε.Σ.Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ 
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ – ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡ-
ΓΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΚΑΣΟΣ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΠΟΡΤΟ ΚΑΡΡΑΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥ-
ΜΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ
Τα προεπιλεγέντα επενδυτικά σχήματα τόσο για την Εγνατία Οδό 
όσο και για τη μαρίνα Αλίμου, αφού υπογράψουν την σχετική 
συμφωνία εμπιστευτικότητας, θα λάβουν τα τεύχη της Β  ́φάσης 
των σχετικών διαγωνισμών (υποβολή Δεσμευτικών Προσφο-
ρών) και θα αποκτήσουν πρόσβαση στον εικονικό χώρο δε-
δομένων (Virtual Data Room- VDR), όπου θα έχουν αναρτηθεί 
στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με τα υπό παραχώρηση περι-
ουσιακά στοιχεία και τη διαγωνιστική διαδικασία.
Τέλος, το ΤΑΙΠΕΔ κήρυξε άγονο τον διαγωνισμό για την αξιοποί-
ηση της μαρίνας της Πύλου, καθώς κανένα επενδυτικό σχήμα 
που συμμετείχε στην B  ́φάση του διαγωνισμού δεν κατέθεσε 
δεσμευτική προσφορά.

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΚΤΗΡΙΑ

ΤΑΙΠΕΔ: ΕΠΤΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΝΑΤΙΑ ΚΑΙ ΟΚΤΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΡΙΝΑ 
ΑΛΙΜΟΥ - ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΦΑΣΗ  ΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ
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Η διοίκηση του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) 
ενημερώνει, με σχετική ανακοίνωση, τους ασφαλισμένους που 
δικαιούνται ποσό προς επιστροφή- ως αποτέλεσμα της εκκαθά-
ρισης εισφορών 2017 -ότι συμψηφίζεται με τρέχουσες εισφο-
ρές, συμπεριλαμβανομένης και της εισφοράς Μαρτίου 2018, 
σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ως εξής:
Αν είναι μικρότερο των 50 ευρώ, θα συμψηφισθεί αυτόματα.

Αν είναι μεγαλύτερο των 50,01 ευρώ, μπορεί να συμψηφισθεί, 
εφόσον υποβληθεί σχετικό αίτημα έως τις 31 Μαΐου 2018. Η 
αίτηση υποβάλλεται διαδικτυακά, μέσω των ηλεκτρονικών 
υπηρεσιών του ΕΦΚΑ ή στις αρμόδιες υπηρεσίες μη μισθωτών.
Μετά τη πάροδο της προθεσμίας, το ποσό προς επιστροφή θα 
πιστωθεί στον τραπεζικό λογαριασμό (ΙΒΑΝ) των δικαιούχων 
που δεν έχουν υποβάλει σχετική αίτηση. Για τη δήλωση του 

ΙΒΑΝ, έχει δημιουργηθεί σχετική ηλεκτρονική υπηρεσία στον 
ιστότοπο ΕΦΚΑ.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, η επιλογή συμψηφι-
σμού του ποσού επιστροφής με τρέχουσες εισφορές διασφαλίζει 
και αποτρέπει ενδεχόμενη κατάσχεσή του έναντι οφειλών προς 
οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Τουλάχιστον 288.883 μη μισθωτοί, δηλαδή ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και αγρότες βρίσκονται σήμερα χωρίς ασφάλιση.  
Και αυτό γιατί δεν κατάφεραν να καταβάλλουν ούτε ένα ευρώ 
πέρσι για ασφαλιστικές εισφορές. Σύμφωνα με ρεπορτάζ  του 
Δημήτρη Κατσαγάνη στο capital.gr  ετσι δεν έχουν πρόσβαση 
στη δημόσια ιατρο-φαρμακευτική περίθαλψη και παράλληλα 
δεν μπορούν να λάβουν ασφαλιστική ενημερότητα. Αυτό απο-
καλύπτουν τα στοιχεία τα οποία έδωσε το Υπουργείο Εργασίας. 
Πιο συγκεκριμένα, το 25,6% των 1.155.354 μη μισθωτών (σ.σ. 
288.883) δεν κατέβαλλε καθόλου εισφορές το 2017, αδυνατώ-
ντας να ανταπεξέλθει στις ασφαλιστικές υποχρεώσεις που προ-
έβλεπε το νέο σύστημα υπολογισμού των κρατήσεων με βάση 
το εισόδημα που απέκτησε από την άσκηση επαγγελματικής 
δραστηριότητας. Συνεπώς δεν απέκτησε ασφαλιστική ικανότη-
τα και ενημερότητα. Για να αποκτήσει θα πρέπει να καταβάλλει 
σε 5 ισόποσες μηνιαίες δόσεις όλες τις εισφορές τις οποίες δεν 
κατέβαλλε πέρσι, τις τρέχουσες εισφορές του 2018, αλλά και να 

ρυθμίσει κάθε άλλη παλιότερη οφειλή.  Το πραγματικό ποσοστό 
των μη μισθωτών χωρίς ικανότητα –ενημερότητα μπορεί να 
είναι υψηλότερο από 25,6%. Και αυτό γιατί, σύμφωνα με τα 
ίδια στοιχεία του Υπ. Εργασίας, το 22,1% των επαγγελματιών 
και των αγροτών έκανε πέρσι «μερικές καταβολές». Αυτό ση-
μαίνει πως 255.333 μη μισθωτοί (22,1% των 1.155.354 ευρώ) 
κατέβαλλαν από 1 έως 85  ευρώ/μήνα  (σ.σ. οι αγρότες ) – 158 
ευρώ/μήνα  (σ.σ. οι ελεύθεροι επαγγελματίες). Όσοι εξ αυτών 
κατέβαλλαν τις κατώτατες εισφορές (85 ευρώ οι αγρότες και 
158 ευρώ οι επαγγελματίες) και παράλληλα, δεν είχαν ληξιπρό-
θεσμες οφειλές στον ΕΦΚΑ ή ακόμα και αν είχαν, τις είχαν ρυθμί-
σει και τηρούσαν τη σχετική ρύθμιση, θα μπορούσαν να έχουν 
ασφαλιστική ικανότητα –ενημερότητα. Ωστόσο, όσοι εξ αυτών 
δήλωσαν το 2016 υψηλότερο καθαρό εισόδημα σε σχέση με 
το 2015 (και σε κάθε περίπτωση πάνω από 7.032 ευρώ), θα 
κληθούν  να καταβάλλουν τη διαφορά μεταξύ καταβληθεισών 
εισφορών (βάσει εισοδήματος 2015) και καταβλητέων εισφο-

ρών (βάσει εισοδήματος 2016) σε 5 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, 
αρχής γενομένης από την 31η Μαίου. Όσοι από τους παραπά-
νω αυτασφαλισμένους μη μισθωτούς κατέβαλλαν ποσά κάτω 
από τα 85 ευρώ -158 ευρώ (ανάλογα με το αν ήταν αγρότες ή 
επαγγελματίες), δεν δικαιούνται ασφαλιστική ικανότητα και ενη-
μερότητα. Για να την αποκτήσουν, θα πρέπει να εξοφλήσουν τα 
χρέη που άφησαν από το 2017, βάσει της εκκαθάρισης των ει-
σφορών τους όπως αυτή έχει αποτυπωθεί στα ειδοποιητήρια τα 
οποία έχουν αναρτηθεί στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΕΦΚΑ. 
Κατά τα άλλα, με βάση όσα προκύπτουν από τα ίδια στοιχεία, 
το 52,3% των μη μισθωτών, δηλαδή 604.250 ελεύθεροι επαγ-
γελματίες και αγρότες, κατέβαλλε τις προβλεπόμενες εισφορές 
το 2017. Συνεπώς είχε ασφαλιστική ικανότητα –ενημερότητα, 
εφόσον φυσικά δεν είχε ληξιπρόθεσμες οφειλές ή ακόμα και αν 
είχε, τις είχε ρυθμίσει και τηρούσε τη ρύθμιση.

Με δημοσίευση στην εφημερίδα της κυβερνήσεως, ολοκληρώ-
θηκε η διαδικασία απόδοσης στους παραλιμένιους δήμους του 
Πειραιά, των χώρων που εξαιρέθηκαν από τη Σύμβαση Παρα-
χώρησης μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου και ΟΛΠ Α.Ε. σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες 
καθορίζονται οι όροι παραχώρησης για την απόδοση στους Δή-
μους Πειραιά, Κερατσινίου-Δραπετσώνας, Περάματος και Σαλα-
μίνας ικανοποιούν ένα χρόνιο και πάγιο αίτημα των πολιτών της 
ευρύτερης περιοχής του Πειραιά, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατό-
τητα ελεύθερης πρόσβασης στους χώρους που αποδόθηκαν.
Οι οικείοι Δήμοι, με πρωτοβουλίες που θα αναλάβουν, θα αξιο-
ποιήσουν τους εν λόγω χώρους, προκειμένου να προσφέρουν 
πολιτισμό και αναψυχή. Οι παραχωρήσεις θα έχουν χρονική 
διάρκεια πενήντα ετών και οι Δήμοι δεν οφείλουν αντάλλαγμα 
για την άσκηση της χρήσης και εκμετάλλευσης των παραχωρη-
θέντων χώρων.
Συγκεκριμένα στο Δήμο Περάματος παραχωρείται χερσαία 
έκταση 24.000 τμ βορείως του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων 
Πειραιά, χερσαία έκταση που διατίθεται για τις σιδηροδρομικές 
υποδομές, χερσαία έκταση ιδιοκτησίας 34.500 τμ στην περιοχή 
Αρμός, ακινήτου 698 τμ όπου έχει κατασκευασθεί οίκος ευγηρί-
ας, έκταση μεταξύ της περίφραξης της ναυπηγοεπισκευαστικής 
βάσης Περάματος και της χερσαίας ζώνης του ΟΛΠ έως την 

είσοδο στο σταθμό οχηματαγωγών Περάματος, έκταση μετα-
ξύ της περίφραξης του Σταθμού Οχηματαγωγών Περάματος 
και της Χερσαίας Ζώνης του ΟΛΠ, έκτασης 6.000 τμ στο βόρειο 
τμήμα του Ε προβλήτα Περάματος και χερσαία ιδιοκτησία στο 
δυτικό άκρο του Ε προβλήτα Περάματος. 
Στο Δήμο Κερατσινίου παραχωρείται χερσαία έκταση 20.000 τμ 
στην περιοχή Καστράκι μεταξύ του σιδηροδρομικού σταθμού 
του ΟΣΕ της πεζογέφυρας του Αγ.Δημητρίου και των ορίων του 
αρχαιολογικού χώρου. Έκταση στο λόφο Κανθάρου 16.325 τμ, 
έκταση 1700 τμ μεταξύ της οδού Ρήγα Φεραίου και του Εθνικού 
Σταδίου Δραπετσώνας, έκταση 3.300 τμ κοντά στην περιοχή του 
υαλουργείου, υπαίθρια έκταση 12.000 τμ στο λιμανάκι ερασιτε-
χνών αλιέων με κτίσματα 1135 τμ που έχουν αναγερθεί από το 
Σύλλογο Αλιέων Κερατσινίου. Το τμήμα της χερσαίας έκτασης 
προς τη θάλασσα 2.600 τμ και υπαίθρια έκταση 3650τμ στην 
τοποθεσία ΝΑΦΘΑ κοντά στην περιφερειακή οδό. 
Στο Δήμο Σαλαμίνας αποδίδονται χερσαίες εκτάσεις κατά μήκος 
της νότιας ακτής της χερσονήσου της Κυνοσούρας, ο κολπίσκος 
στη νότια ακτή της χερσονήσου της Κυνοσούρας και το κτίριο 
του κλειστού γυμναστηρίου στη Χερσόνησο της Κυνοσούρας. 
Τέλος, στο Δήμο Πειραιά το τμήμα του δρόμου που διατρέχει το 
λιμάνι από τον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Ακτή Μιαού-
λη διαμέσου της Ακτης Καλλιμασιώτη και της Ακτής Κονδύλη 

έως τον ιερό ναό του Αγίου Διονυσίου μεταξύ της χερσαίας 
ζώνης του ΟΛΠ και της περίφραξης του λιμένα. Τα οικοδομικά 
τετράγωνα μεταξύ της Ακτής Κονδύλη και της οδού Κάστορος 
το βορειοανατολικό τμήμα της νήσου Ψυττάλειας. Την Πειρα-
ϊκή Ακτή που περιλαμβάνει τη χερσαία ζώνη του ΟΛΠ από τη 
Ναυτική Διοίκηση έως το τέρμα της ζώνης πλησίον της Μαρί-
νας Ζέας. Υπαίθρια έκταση 700 τμ μετά τη γέφυρας της ακτής 
Ξαβερίου για να χρησιμοποιηθεί ως ανοικτός χώρος πρασίνου. 
Υπαίθρια έκταση 2.096 τμ δίπλα στον ιερό ναό Ζωοδόχου Πη-
γής στην ακτή Ξαβερίου για να χρησιμοποιηθεί για τη λειτουργία 
κλειστών γυμναστηρίων. Το τμήμα του δρόμου που διατρέχει 
το λιμάνι από τη Ναυτική Διοίκηση Αιγαίου στην ακτή Θεμιστο-
κλέους διαμέσου της Ακτής Ξαβερίου έως την ακτή Μιαούλη 
(Εκθεσιακό κέντρο ΟΛΠ) και το εναπομείναν τμήμα της νήσου 
Ψυτάλλειας που δεν είχε εξαιρεθεί από τη σύμβαση το 2002 κα-
θώς και οι νησίδες των Χιράδων και της Αταλάντης.
Με το άρθρο 93 του ν.4504/2017 του ΥΝΑΝΠ, προβλέπεται η 
αδειοδότηση και υλοποίηση των έργων που θα γίνουν στους 
χώρους που αποδόθηκαν. Το άρθρο 93 ορίζει ότι τα έργα θα 
αδειοδοτούνται και υλοποιούνται από την κατά περίπτωση αρ-
μόδια Διεύθυνση του οικείου Δήμου ή της Περιφέρειας.

ΕΦΚΑ: ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΥ ΠΡΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΕ ΕΙΣΦΟΡΕΣ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 288.000 ΜΗ ΜΙΣΘΩΤΟΙ ΧΩΡΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ - ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΙΜΕΝΙΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΕΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜβΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ- ΟΛΠ
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Ανοιχτή σε συζητήσεις για την αξιοποίηση των «ορφανών» 
κρατικών περιφερειακών αεροδρόμιων είναι η Fraport Greece, 
σύμφωνα με όσα δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρεί-
ας Αλεξάντερ Τσίνελ (Alexander Zinell), μιλώντας στις εργασίες 
του 2ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με 
το ΑΠε-ΜΠΕ ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece ανέ-
φερε ότι, εφόσον ανοίξει η σχετική συζήτηση από την ελληνική 
Πολιτεία, η εταιρεία δηλώνει «έτοιμη» για την μεταφορά της τε-
χνογνωσίας των 14 περιφερειακών αεροδρομίων, που έχει στη 
διαχείρισή της, στα υπόλοιπα «ορφανά» κρατικά περιφερειακά 
αεροδρόμια.
Σε κάθε περίπτωση, είμαστε ανοιχτοί σε συζητήσεις με το κράτος 
και την ελληνική κυβέρνηση, ώστε και αυτά τα αεροδρόμια να 
μπορέσουν να αξιοποιηθούν από τη Fraport».
Κατά την παρουσίασή του, ο κ. Τσίνελ κάνοντας μια αναδρομή 
στη δραστηριοποίηση της εταιρείας στην Ελλάδα μέχρι σήμερα, 
αναφέρθηκε στο 2014 όταν η Fraport εκδήλωσε ενδιαφέρον για 
τα 14 περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας.
Όπως είπε «ήταν μια δύσκολη χρονιά, με αρκετές αναταραχές» 

ωστόσο η εταιρεία επέλεξε να στηρίξει έναν από τους μεγαλύτε-
ρους πυλώνες της ελληνικής οικονομίας.
Περιγράφοντας το υπόβαθρο της επένδυσης της Fraport στα 
περιφερειακά αεροδρόμια, τόνισε ότι στόχος είναι η ανακαίνιση 
και η ασφαλής λειτουργία τους.
Μιλώντας για το μέγεθος της επένδυσης, ο κ. Τσίνελ δήλωσε ότι 
η Fraport κατέβαλε τέλος παραχώρησης ύψους 1,2 δισ. ευρώ, 
τα οποία προκαταβλήθηκαν στο ελληνικό δημόσιο.
Έχει ήδη ολοκληρωθεί το πρώτο έτος αρχικής ανακαίνισης των 
περιφερειακών αεροδρομίων, με δαπάνες που αγγίζουν τα 415 
εκατ. ευρώ. Όπως είπε, ως το 2021 θα έχουν ολοκληρωθεί οι 
εργασίες αυτές, εξασφαλίζοντας την ασφαλή λειτουργία των 
αεροδρομίων.
Ακόμη, η Fraport θα πρέπει να καταβάλλει συνολικά 23 εκατ. 
ευρώ ετησίως ως σταθερό τέλος στο ελληνικό δημόσιο, καθώς 
και επιπλέον 8,5 εκατ. ετήσιο κυμαινόμενο τέλος από τα τρέχο-
ντα κέρδη της εταιρείας.
Για το 2017, ο κ. Τσίνελ ανέφερε ότι καταβλήθηκαν στο ελληνικό 
κράτος 13 εκατ. ευρώ με βάση το παραπάνω τέλος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece αναφέρθηκε και 
στο κομμάτι της απασχόλησης, τονίζοντας ότι στα περιφερειακά 
αεροδρόμια απασχολούνται 600 άτομα, που όλοι τους είναι Έλ-
ληνες λέγοντας «πως πρόκειται για σοβαρές δεσμεύσεις από την 
πλευρά μας στα περιφερειακά αεροδρόμια της χώρας».
Κάνοντας αναφορά στο οικονομικό μοντέλο της εταιρείας, 
δήλωσε ότι επικεντρώνεται στα αεροπορικά τέλη. Για τον λόγο 
αυτό «δημιουργούμε την κατάλληλη υποδομή και εφόσον 
δημιουργήσουμε τη σωστή εμπειρία για έναν τουρίστα, τότε 
πιστεύουμε ότι εν καιρώ θα μας επιτρέψει να μπορέσουμε να 
έχουμε τα προσδοκώμενα κέρδη».
Τέλος, ο ίδιος τόνισε ότι η χώρα μας έχει ανάγκη από νέες υπο-
δομές στις αερομεταφορές, λέγοντας χαρακτηριστικά «πριν 
από αρκετά χρόνια, οι αναλυτές μάς ρώτησαν γιατί θέλουμε να 
επενδύσουμε στην Ελλάδα της ύφεσης. Η άποψή μου είναι ότι η 
Ελλάδα δεν έχει κατανοήσει τις δυνατότητές της. Αυτή τη στιγμή 
έχει αρχίσει να αναπτύσσεται. Αρκετοί απευθύνονται σε εμάς για 
να μάθουν την εμπειρία μας. Οπότε ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε 
τις επενδύσεις».

Στις σημαντικές προοπτικές των ελληνικών λιμανιών, αναφέρ-
θηκε ο γγ Λιμένων και Λιμενικής Πολιτικής, Χρήστος Λαμπρίδης, 
μιλώντας στο 2ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως ανέφερε, τόσο στον Πειραιά όσο 
και στη Θεσσαλονίκη, για την αξιοποίηση και αναβάθμιση των 
λιμανιών σημαντική παρουσία έχουν μεγάλες εταιρείες, με πολύ 
μεγάλη διαπραγματευτική δύναμη, καθώς συγκεντρώνουν 
τον εμπορευματικό όγκο. «Διαμορφώνεται ένα σύνθετο τοπίο 
και πρέπει να αξιολογήσουμε τα δεδομένα» είπε και πρόσθεσε: 

«Είναι ανάγκη να είμαστε πρωταγωνιστές και να μη χάνουμε 
ευκαιρίες». Τόνισε πως κρίνεται, ως ήσσονος σημασίας, η αξι-
οποίηση των εμπορευματοκιβωτίων του Πειραιά. «Σημαντικά 
οφέλη θα δούμε όταν αυτά τα κιβώτια μπουν στην ενδοχώρα, 
είτε για συναρμολογήσεις, είτε για logistics» είπε ο κ. Λαμπρίδης.
Επιπλέον, έκανε λόγο για τις σημαντικές επενδύσεις εκατομμυ-
ρίων που πραγματοποιούνται στον Πειραιά και τη Θεσσαλονίκη 
και επεσήμανε το ευρωπαϊκό ενδιαφέρον για την αναβάθμισή 
τους, καθώς -όπως σημείωσε- δίνεται η δυνατότητα σημαντι-

κών διασυνδέσεων των ευρωπαϊκών χωρών με τρίτες χώρες. 
Σε κάθε περίπτωση, είπε, «τα λιμάνια πρέπει να τα δούμε συν-
δυαστικά με το σιδηροδρομικό και το οδικό δίκτυο. Θέλουμε 
συνεργασίες με τον σιδηρόδρομο, τα οδικά δίκτυα και με τα συ-
ναρμόδια υπουργεία, προκειμένου να έχουμε πολύ καλά αποτε-
λέσματα». Σε ό,τι αφορά τα περιφερειακά λιμάνια, σημείωσε τις 
πολύ σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, τονίζοντας πως αυτές 
πρέπει να αξιοποιηθούν. «Για τα λιμάνια υπάρχει ένα στοίχημα 
που πρέπει να κερδίσουμε» κατεληξε κ. Λαμπρίδης.

«Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ως μέλος του Ομίλου FSI, θα συμβάλει όσο μπο-
ρεί με τις επενδύσεις της στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, 
τόσο στο πεδίο των επιβατικών όσο και των εμπορευματικών 
μεταφορών. Ο ελληνικός σιδηρόδρομος αλλάζει σελίδα και 
μπαίνει σε μια νέα εποχή» δήλωσε ο καθηγητής και διευθύνων 
σύμβουλος της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, Φίλιππος Τσαλίδης από το βήμα του 
2ου Συνεδρίου Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κος Τσαλίδης τόνισε την ανάγκη να ενισχυθούν οι 
συνεργασίες για την ανάπτυξη του εμπορευματικού έργου, ενώ 
αναφερόμενος στη Θεσσαλονίκη, είπε πως πρόκειται να γίνει 
ένας σημαντικός εμπορευματικός κόμβος που θα διασυνδέει τη 
χώρα με τα Βαλκάνια και τις χώρες της Δυτικής Ευρώπης, ενώ 
ανέφερε αντίστοιχα τη σύσφιξη της συνεργασίας της εταιρείας με 
το λιμάνι του Πειραιά και την COSCO.

Πολύ ενθαρρυντικά ήταν τα στοιχεία που έδωσε ο κος Τσαλί-
δης για τις εμπορευματικές μεταφορές: κατά το α’ τρίμηνο του 
2018 καταγράφηκε αύξηση 16%, η μεταφορά εμπορευματο-
κιβωτίων τετραπλασιάστηκε καλύπτοντας 30 εκατ. επιπλέον 
τονοχιλιόμετρα-σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του 
2017- άνοδο που εν πολλοίς απέδωσε στην COSCO.
Σύμφωνα με τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τα 
επόμενα χρόνια, όχι μόνο θα διατηρηθεί αλλά και θα ενισχυθεί 
η παραπάνω ανοδική τάση, με δεδομένο ότι η διαθεσιμότητα 
του δικτύου θα πενταπλασιαστεί μετά την ολοκλήρωση των 
σιδηροδρομικών έργων.
Αποκάλυψε πως, μετά την ολοκλήρωση του διαδρόμου Αθή-
νας-Θεσσαλονίκης, ένα νέου τύπου τρένο θα έρθει στην Ελλάδα 
για δοκιμαστική λειτουργία και πρόσθεσε πως το επενδυτικό 

πρόγραμμα της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, ύψους 500 εκατ. ευρώ, θα φέρει 
επιπλέον νέες υπηρεσίες και προσλήψεις προσωπικού.
Ο κος Τσαλίδης πρόσθεσε πως ο χρόνος του ταξιδιού μεταξύ 
Αθήνας και Θεσσαλονίκης θα μειωθεί στις 3 ώρες και 30 λεπτά, 
από 6 που είναι σήμερα, καθιστώντας το τρένο ευθέως ανταγω-
νιστικό με το αεροπλάνο.
Τέλος, είπε πως στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, όχι μόνο δεν έχουν γίνει απο-
λύσεις αλλά έχουν προσληφθεί 60 νέοι μηχανοδηγοί και 20 επι-
στήμονες, των οποίων η εκπαίδευση βρίσκεται σε εξέλιξη ενώ 
έρχονται προσλήψεις για 40 εργοδηγούς το επόμενο διάστημα, 
επισημαίνοντας τη σημαντική συμβολή του υπουργείου στη 
διαμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την εκπαίδευση των 
οδηγών.

«ΑΝΟΙΧΤΗ ΣΕ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ “ΟΡΦΑΝΩΝ” ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ 
ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ Η FRaPoRT» ΔΗΛΩΣΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜβΟΥΛΟΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

«ΤΑ ΛΙΜΑΝΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΣΤΟΙΧΗΜΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΕΡΔΙΣΟΥΜΕ» ΣΗΜΕΙΩΣΕ ΣΤΟ 2Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 
ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, Ο ΓΓ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΛΙΜΕΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

ΤΡΑΙΝΟΣΕ: «Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ»
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Ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 1,5 δισ. ευρώ αναμένεται να 
πραγματοποιηθούν στο «Ελ. Βενιζέλος» την επόμενη 20ετία, 
με πολύ σημαντικά οφέλη για το Δημόσιο, την αγορά, το 
επιβατικό κοινό και με παράλληλη αύξηση των έμμεσων και 
άμεσων θέσεων εργασίας, όπως ανέφερε ο Δημήτρης Δημη-
τρίου, πρόεδρος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενι-
ζέλος» στο 2ο Συνέδριο Υποδομών και Μεταφορών.
Τόνισε δε, ότι ήδη «σήμερα γίνονται σημαντικές επενδύσεις 
και βελτιώσεις στο αεροδρόμιο». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ο κ. Δημητρίου μίλησε για μία «μεγάλη επανάσταση» που 
πραγματοποιείται στον τομέα των αερομεταφορών, τα τε-
λευταία χρόνια, καθώς ειδικά για την Ευρώπη αναμένεται 
διπλασιασμός της κίνησης των αεροδρομίων στο άμεσο 
μέλλον, σε σχέση με την προηγούμενη δεκαετία, με επίκεντρο 
τους ευρασιατικούς άξονες και ειδικά την Κίνα, την Ινδία και 
την Ιαπωνία.
Ενώ ήδη χώρες της Μέσης Ανατολής πραγματοποιούν πολύ 
σημαντικές επενδύσεις σε κεφάλαια και χωρητικότητα, όπως 
είπε.
Αναφέρθηκε στη σημαντικότητα της στρατηγικής, με έμφα-
ση στη συνεχώς αυξανόμενη διείσδυση σε νέες αγορές και 
κυρίως την Ασία, τον σχεδιασμό, τον ανταγωνισμό, και την 
καινοτομία.
«Τα αεροδρόμια πρωταγωνιστούν στη διέγερση της επιχει-
ρηματικότητας» επεσήμανε ο κ. Δημητρίου, σημειώνοντας 
τις δυνατότητες για νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες, νέα 
προϊόντα, τεχνολογίες, τεχνητή νοημοσύνη, και έρευνα, στη 

βάση ενός μακροχρόνιου σχεδιασμού.
Ακόμη, έθεσε ως πολύ σοβαρή παράμετρο την ανάπτυξη της 
ψηφιακής οικονομίας.
«Τα αεροδρόμια του παρελθόντος δεν έχουν καμία σχέση με 
τα αεροδρόμια του μέλλοντος» ανέφερε χαρακτηριστικά.
Όσον αφορά τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελ. Βενιζέλος», 
σύμφωνα πάντα με τον κ. Δημητρίου «ο προσανατολισμός 
είναι οι συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα».  
Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που ανέφερε ο πρό-
εδρος του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, στο «Ελ. Βενιζέλος» 
παρατηρήθηκε αύξηση της τάξης του 60% στο διάστημα 
2013-2016, και τόνισε την ανάγκη να ενισχυθεί η δυνατότητα 
της χώρας να φιλοξενήσει περισσότερους επισκέπτες, σε συν-
δυασμό με νέες υπηρεσίες, καθώς συμβάλλει σε σημαντικό 
βαθμό στο ΑΕΠ της χώρας.
Όπως είπε «οι μεταφορές αποτελούν το 8-9% του ΑΕΠ, αλλά 
οι πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις είναι πολύ περισσότερές, 
φθάνοντας στο 1/3 του ΑΕΠ».
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Δημητρίου «το 79% της αγο-
ράς μας προέρχεται από ξένους επισκέπτες» ενώ επεσήμανε 
την ανάγκη παροχής κινήτρων, προκειμένου να στηριχθούν 
τα εντυπωσιακά αποτελέσματα.
Ενδεικτικά ανέφερε τις απευθείας συνδέσεις με Νέα Υόρκη, 
Σιγκαπούρη, Πεκίνο, λέγοντας ότι «η Αθήνα καθίσταται ένα 
παγκόσμιο hub μετεπιβίβασης προς άλλους προορισμούς».
«Η βεντάλια της αγοράς για τις αεροπορικές ανοίχτηκε» δή-
λωσε, επισημαίνοντας την επικείμενη κατασκευή του νέου 

Terminal κόστους 20 εκατομμυρίων ευρώ.
«Ο Διεθνής Αερολιμένας αναδεικνύει την Αθήνα ως έναν 
σύγχρονο παγκόσμιο προορισμό» ανέφερε, ο κ. Δημητρίου, 
εκτιμώντας ότι το 2018 θα σπάσει το ρεκόρ του 2017, οπότε 
παρουσιάστηκε αύξηση 16%.
Στόχος είναι το «Ελ. Βενιζέλος» να καταστήσει την Αθήνα ως 
ένα σημαντικό κομμάτι ενός διεθνούς δικτύου, προσφέροντας 
παγκόσμιας κλάσης υπηρεσίες.
Όσον αφορά την επέκταση της σύμβασης παραχώρησης, ο 
κ. Δημητρίου ανέφερε ότι ήδη έχουν έρθει σε συμφωνία οι 
μέτοχοι, ενώ τα οφέλη αναμένονται πολλά για το Δημόσιο, 
τους επιβάτες, την αγορά και εκτίμησε ότι πολύ σύντομα θα 
ολοκληρωθεί η διαδικασία, γεγονός που όπως είπε, αναμένε-
ται να διεγείρει 1-1,5 δισ. επενδύσεις την επόμενη 20ετία.
Όπως είπε «αφορά ένα νέο επιχειρησιακό μοντέλο. Στόχος 
είναι να ξεπεράσουμε την παρούσα χωρητικότητα των 26 
εκατομμυρίων επιβατών, και να φθάσουμε σε περισσότερους 
από 30 εκατομμύρια. Επίσης, προβλέπεται αύξηση των εμπο-
ρικών χρήσεων (π.χ. νέα εστιατόρια), αύξηση της κίνησης, 
περισσότερες θέσεις στάθμευσης, καινοτόμες υπηρεσίες και 
τεχνολογίες, αίθουσες επιβατών, αλλά και συνολική αναβάθ-
μιση των υποδομών του αεροδρομίου. «Όλα αυτά τα οφέλη 
έχουν πολύ υψηλό πολλαπλασιαστή» κατέληξε ο κ. Δημητρί-
ου, αναφέροντας ως παράδειγμα, ότι σήμερα απασχολούνται 
700 εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο, αλλά οι έμμεσες θέσεις 
εργασίας φθάνουν τις 13.000.

Τον κομβικό ρόλο των μεταφορών στην εγχώρια οικονομία 
εξήρε ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Θάνος Βούρδας, κατά 
τη διάρκεια της δεύτερης ημέρας των εργασιών του 2oυ συνε-
δρίου Υποδομών και Μεταφορών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 
ίδιος τόνισε η χώρα αλλάζει σελίδα και πως οι υποδομές απο-
τελούν τα θεμέλια για να χτιστεί ένα πετυχημένο συνδυασμένο 
δίκτυο μεταφορών, ωστόσο μέχρι σήμερα το υπάρχον στρα-
τηγικό πλαίσιο μεταφορών αποτελούνταν από ανεφάρμοστους 
σχεδιασμούς. Προς την κατεύθυνση αυτή, ο κ. Βούρδας είπε 
ότι υλοποιείται το Master Plan για τις μεταφορές με ορίζοντα 
το 2037, με στόχο την ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστή-
ματος μεταφορών. «Η διαμόρφωση ενός Εθνικού Στρατηγικού 
Σχεδίου Μεταφορών θα οδηγήσει στην βελτίωση της ανταγω-
νιστικότητας της ελληνικής οικονομίας», συμπλήρωσε ο ίδιος. 
Παράλληλα, ανέφερε ότι το υπουργείο «προχωρά με την 
αναβάθμιση του σιδηροδρόμου, με στόχο την ανατροπή του 
ισοζυγίου σιδηροδρομικών - οδικών έργων. Ολοκληρώνεται 
το τμήμα Αθήνα- Θεσσαλονίκη-Ειδομένη, ενώ ως το 2023 ο 
σιδηρόδρομος θα φτάσει στο νέο εμπορικό λιμάνι της Πάτρας». 
Σύμφωνα με τον γ.γ. του υπουργείου, αυτή τη στιγμή όλα τα 
σιδηροδρομικά έργα στη χώρα έχουν ως τελικό αποτέλεσμα να 
υπάρχει διπλή ηλεκτροκινούμενη γραμμή. Επιπροσθέτως, ολο-

κληρώνονται έργα, σχεδιασμοί και προκηρύξεις που αφορούν 
το προαστιακό δίκτυο της χώρας.
Σύμφωνα με τον ίδιο, προχωρά η ενσωμάτωση έργων στο 4ο 
Σιδηροδρομικό Πακέτο, καθώς ήδη έχει ξεκινήσει η επεξεργασία 
του και κατέδειξε ότι ο σιδηροδρομικός κλάδος αποτελεί εφαλ-
τήριο ανάπτυξης για την ελληνική βιομηχανία. Για το λόγο αυτό 
«κρίνεται αναγκαία η περαιτέρω ανάπτυξη του σιδηροδρόμου, 
σε συνεργασία με τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας». 
Σε κάθε περίπτωση, είπε, οι μεταφορές δεν έχουν σύνορα, για 
το λόγο αυτό «γίνονται εντατικές προσπάθειες με τις γειτονικές 
χώρες για να καταστεί η Ελλάδα διαμετακομιστικό κέντρο της 
Ευρώπης». Στη βάση αυτή, το υπουργείο Υποδομών και Μετα-
φορών προωθεί την ολοκλήρωση των επεκτάσεων του σιδη-
ροδρομικού δικτύου ως τα σύνορα της χώρας και την σύνδεσή 
του με τους ελληνικούς λιμένες. Αναφερόμενος στο κομμάτι των 
Logistics, ο κ. Βούρδας τόνισε ότι προωθείται η υλοποίηση του 
εθνικού πλαισίου για τα Logistics και την Εφοδιαστική Αλυσίδα. 
Όπως είπε, υπάρχει ανάγκη για τη βελτίωση των logistics της 
χώρας, με στόχο την τόνωση της ελληνικής οικονομίας. 
Ο γενικός γραμματέας εξήρε την εισαγωγή του ηλεκτρονικού 
εισιτηρίου, καθώς όπως είπε «αλλάζει ριζικά την εικόνα των 
μεταφορών της χώρας. Στόχος η επέκταση του συστήματος σε 

άλλα αστικά κέντρα και μέσα μεταφοράς όπως ο σιδηρόδρο-
μος». Αναφορικά με το εθνικό μητρώο οχημάτων, ο ίδιος τόνιζε 
ότι στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός του για τη διασφάλιση της 
αξιοπιστίας των μεταφορών και επίσης, «προωθούμε τη δημι-
ουργία ηλεκτρονικών διοδίων. Προχωράμε άμεσα στη β’ φάση 
ανάδειξης αναδόχου για την εγκατάσταση τους πανελλαδικά». 
Σύμφωνα με τον ίδιο, βασική επιδίωξη του υπουργείου είναι 
η ύπαρξη βιώσιμων αστικών μεταφορών, οπότε κρίνεται 
αναγκαία η ανανέωση του στόλου λεωφορείων και η χρήση 
«καθαρών» καυσίμων. Όπως ανακοινώθηκε, εντός του β’ τρι-
μήνου 2018 αναμένεται η Υπουργική Απόφαση για την επέκτα-
ση των συσσωρευτών φόρτισης «καθαρών οχημάτων» κατά 
μήκος του κύριου οδικού αστικού δικτύου και σε τερματικούς 
σταθμούς. Καταλήγοντας ο κ. Βούρδας δήλωσε ότι «σημαντική 
είναι για το υπουργείο και η οδική ασφάλεια. Αναλάβαμε για 
σειρά πρωτοβουλιών για την προώθηση της ασφαλούς οδικής 
συμπεριφοράς. Προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και ο εκσυγ-
χρονισμός του ΚΟΚ». «Αποστολή μας είναι να περάσουμε στη 
συνείδηση του Έλληνα την ύπαρξη βιώσιμων μεταφορών. Βα-
δίζουμε με ολοκληρωμένο σχέδιο προς αυτή την κατεύθυνση» 
είπε ο κ. Βούρδας.

ΔΑΑ ΑΕ: 1,5 ΔΙΣ. ΕΥΡΩ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ 20ΕΤΙΑ ΣΤΟ «ΕΛ. βΕΝΙΖΕΛΟΣ»

«Η ΧΩΡΑ ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΕΛΙΔΑ ΧΑΡΗ ΣΤΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ» ΔΗΛΩΣΕ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
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«Σταθμό» για τον τομέα του διαστήματος στην Ελλάδα χα-
ρακτήρισε τα έτη 2017-2018 ο Χόρχε Σάντσεζ, πρόεδρος ΔΣ 
si-Cluster/Corallia στο πλαίσιο ενημερωτικής συνάντησης με 
δημοσιογράφους. Όπως ανέφερε, τέθηκαν οι βάσεις για την 
ίδρυση και έναρξη εργασιών του Ελληνικού Διαστημικού Ορ-
γανισμού (ΕΛΔΟ), τη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Δι-
αστημικής Πολιτικής, την επιστροφή της Ελλάδας στα προαιρε-
τικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας, τη 
θεμελίωση της πρώτης θερμοκοιτίδας επιχειρήσεων σχετικών 
με το διάστημα στην Ελλάδα ενώ σημαδεύτηκε από την επίσκε-
ψη στην Αθήνα του γενικού διευθυντή της Ευρωπαϊκής Διαστη-
μικής Υπηρεσίας, Γιαν Βέρνερ (Jan Woerner) και του Ευρωπαί-
ου αστροναύτη Λούκα Παρμιτάνο (Luca Parmitano). Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  «το διάστημα είναι κάτι πολύ μεγάλο και για να 
πετύχουμε ως χώρα πρέπει να υπάρξει απόλυτη συνεργασία 
μεταξύ βιομηχανίας, πανεπιστήμιων και ερευνητικών κέντρων, 
δημόσιου τομέα αλλά και πολιτών/εθελοντών» τόνισε ο κ. Σά-
ντσεζ. Παράλληλα αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα ύπαρξης 
ελληνικού διαστημικού οργανισμού στη χώρα. «Χρειαζόμαστε 
ελληνικό διαστημικό οργανισμό» είπε και συνέχισε «Είμαστε μία 
από τις λίγες χώρες που δεν είχαν. Χρειαζόμασταν ένα μοναδικό 
οργανισμό που να μπορεί να συντονίζει όλα τα υπουργεία και 
τους φορείς στο πλαίσιο της εθνικής στρατηγικής της χώρας».
«Το 2017 όταν ακούσαμε ότι το υπουργείο θέλει να δημιουργή-
σει ελληνικό διαστημικό οργανισμό τοποθετηθήκαμε δημόσια 
και είπαμε ότι είναι σημαντικό να γίνει αυτό γιατί χρειαζόμαστε 
μόνο έναν οργανισμό να συντονίζει. Αυτός ο φορέας θα πρέπει 
να μην διαγράψει το παρελθόν που υπάρχει στη χώρα αλλά να 
κεφαλαιοποιήσει σε αυτό, να χαράξει εθνική στρατηγική, να 
εκπροσωπεί τη χώρα και να υποστηρίξει την ανάπτυξη τεχνο-
λογιών εντός της χώρας. Το 2017 -2018 ήταν σταθμός για τον 
τομέα του διαστήματος στην Ελλάδα. Δημιουργήθηκε ο ΕΛΔΟ 
και τέθηκαν οι βάσεις για να ξεκινήσει. Η Ελλάδα μετά από οκτώ 
χρόνια επέστρεψε στα προαιρετικά προγράμματα της Ευρω-
παϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Πρόκειται για πολύ σημαντικό 
γεγονός καθώς για οκτώ χρόνια είχαμε μηδενική συμμετοχή. 

Χάσαμε πολύτιμο χρόνο και τεράστιες ευκαιρίες» ανέφερε ο κ. 
Σάντσεζ.
Στο ίδιο πλαίσιο, ο κ. Σάντσεζ επεσήμανε ότι η χώρα χρειάζεται 
ένα πρόγραμμα μικροδορυφόρων. «Το πρόγραμμα μικροδο-
ρυφόρων είναι πολύ χρήσιμο για τη χώρα. Ελπίζουμε μετά από 
όλα όσα έγιναν να συνεχίσει. Το πώς εξελίχτηκαν τα πράγματα 
δεν μας ευχαριστεί. θα θέλαμε να βρεθεί ένας τρόπος να συμβι-
βαστούν όλα όσα δημιουργήθηκαν» τόνισε.
Σημειώνεται ότι οι 11 μικροδορυφόροι, συνολικού προϋπολο-
γισμού 23,9 εκατ. ευρώ, είναι το πρώτο έργο που εγκρίθηκε από 
το ΨΗΠΤΕ, λίγο μετά τη δημιουργία του Ελληνικού Διαστημικού 
Οργανισμού (ΕΛΔΟ). Η χρηματοδότηση της απαραίτητης υπο-
δομής και της συστοιχίας των μικροδορυφόρων θα προέλθει 
από το επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχει-
ρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020» του ΕΣΠΑ.
 
Αξίζει να αναφερθεί ότι, παρά τη σχετικά χαμηλή δημοσιότητα 
που λαμβάνει το διάστημα στην Ελλάδα, σημαντικότατος αριθ-
μός επιχειρήσεων, ακαδημαϊκών, ερευνητικών και εθελοντι-
κών οργανισμών δραστηριοποιούνται ενεργά στον τομέα, με 
ετήσιο κύκλο εργασιών μεγαλύτερο των 200.000.000 ευρώ και 
περισσότερους από 3.000 απασχολούμενους.
Όπως ανέφερε ο Αθανάσιος Πότσης, πρόεδρος ΔΣ της Ένωσης 
Ελληνικών Βιομηχανιών Διαστημικής Τεχνολογίας και Εφαρμο-
γές (ΕΒΙΔΙΤΕ) «οι εταιρείες που ασχολούνται με τον τομέα του δι-
αστήματος στη χώρα έχουν μια δυναμική πολύ μεγάλη. Πέρυσι 
έκλεισαν με τζίρο 170 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας ανάπτυξη 
8% ετησίως».
Σε παγκόσμιο επίπεδο, ο κύκλος εργασιών στις διαστημικές τε-
χνολογίες και εφαρμογές ξεπέρασαν τα 200 δισ. ευρώ ετησίως, 
με τον δεύτερο πιο υψηλό ρυθμό παγκοσμίως τα τελευταία 10 
χρόνια, ενώ σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρε-
σία, η επιστροφή επένδυσης του διαστήματος είναι 1 ένα προς 7.
Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Πότσης «Το διάστημα είναι μια 
αγορά που μπορεί να βοηθήσει και να υλοποιήσει το όραμα που 
έχουμε ως χώρα, να αξιοποιήσουμε το επιστημονικό δυναμικό 

που έχουμε προκειμένου να φτιάξουμε μια καινοτομία η οποία 
είναι ακριβή σαν προϊόν και σιγά σιγά να τη βγάλουμε στο εξω-
τερικό».
Παράλληλα, πρόσθεσε ότι «η Ελλάδα στον τομέα του διαστή-
ματος έχει κάνει αρκετά πράγματα, μέσω της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Συμμετέχει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος 
(ESA) και σε διάφορες άλλες υπηρεσίες της Ευρώπης. Ωστόσο, 
δεν υπάρχει καμία υποδομή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην 
Ελλάδα για το διάστημα. Αυτό οφείλεται στο ότι αργήσαμε να 
φτιάξουμε τον ΕΛΔΟ που βασικός ρόλος του είναι να αρχίσει 
να αναπτύσσει τη στρατηγική της χώρας απέναντι στις διεθνείς 
ομάδες ενέργειες και τις διεθνείς εξελίξεις. θα πρέπει να αρχίσου-
με να διεκδικούμε και επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης να 
γυρίσουν στην Ελλάδα. Αυτή τη στιγμή γίνεται προσπάθεια οι 
επενδύσεις στον τομέα του διαστήματος στην Αγγλία, λόγω του 
Brexit, να έρθουν στην Ελλάδα και γι αυτό χρειάζεται μια ισχυρή 
εθνική στρατηγική».
Σημειώνεται ότι τo ΔΣ του si-Cluster, εκπροσωπεί 65 οργανι-
σμούς, επιχειρήσεις, startups, πανεπιστημιακά εργαστήρια και 
ερευνητικά ινστιτούτα με έδρα στην Ελλάδα και δραστηριότητα 
στις διαστημικές τεχνολογίες και εφαρμογές.
To si-Cluster είναι ένα δυναμικό και σταθερά αναπτυσσόμενο 
βιομηχανικό cluster καινοτομίας στην Ελλάδα στον τομέα των 
διαστημικών τεχνολογιών και εφαρμογών. Αποτελείται από 
μεγάλες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις ενώ πέρα από τη βιομη-
χανική του βάση, ισχυροποιούνται οι δεσμοί συνεργασίας του 
με όλους τους παράγοντες του οικοσυστήματος της καινοτομί-
ας, της ακαδημαϊκής κοινότητας, των ερευνητικών κέντρων, 
δικτύων και ενώσεων, των εθνικών, ευρωπαϊκών, και περιφε-
ρειακών αρχών καθώς και άλλων εμπλεκομένων φορέων σε 
αυτόν το απαιτητικό τεχνολογικό τομέα.
Το si-Cluster συντονίζει πέντε πολύ σημαντικά συνεργατικά 
έργα έρευνας και ανάπτυξης, με στόχο την ανάπτυξη βιώσιμων 
προϊόντων στο χώρο της αεροδιαστημικής, μέσω της συνεργα-
σίας των μελών του.

Ενίσχυση, ύψους 104,2 εκατ. ευρώ, από το Ταμείο Αλληλεγ-
γύης της ΕΕ θα βοηθήσει στην αποκατάσταση ζημιών που 
προκλήθηκαν από τους σεισμούς στην Ελλάδα, τις δασικές 
πυρκαγιές στην Πορτογαλία και την Ισπανία, και τους τυ-
φώνες στη Γαλλία, ενέκρινε η επιτροπή προϋπολογισμών 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η 
παροχή βοήθειας θα τεθεί σε ψηφοφορία στην ολομέλεια του 
ΕΚ στις 30 Μαΐου, ενώ έχουν ήδη καταβληθεί προκαταβολές 
στην Ελλάδα, την Πορτογαλία και τη Γαλλία. Σύμφωνα με το 

ΑΠΕ-ΜΠΕ η συνολική ενίσχυση από το Ταμείο Αλληλεγγύης 
της ΕΕ περιλαμβάνει: 1,3 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα για την 
επισκευή κατοικιών, επιχειρήσεων και υποδομών μετά το 
σεισμό που έπληξε το νησί της Λέσβου τον Ιούνιο του 2017, 
50,6 εκατ. ευρώ για την ανασυγκρότηση της περιφέρειας 
Centro στην Πορτογαλία μετά από τις καταστροφικές δασικές 
πυρκαγιές τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2017, 3,2 εκατ. 
ευρώ στην Ισπανία για την αποκατάσταση στην περιοχή της 
Γαλικίας, 49 εκατ. ευρώ στη Γαλλία για την αποκατάσταση 

των ζημιών που προκάλεσαν οι τυφώνες Irma και Maria στα 
γαλλικά υπερπόντια διαμερίσματα και κοινότητες του Αγίου 
Μαρτίνου και της Γουαδελούπης το Σεπτέμβριο του 2017. 
Από το 2002 που συστάθηκε το Ταμείο Αλληλεγγύης, ως 
απάντηση στις καταστροφικές πλημμύρες που έπληξαν την 
Κεντρική Ευρώπη το καλοκαίρι του ίδιου έτους, έχουν δοθεί 
περισσότερα από 5 δισ. ευρώ σε 24 χώρες της ΕΕ για την απο-
κατάσταση ζημιών μετά από 80 φυσικές καταστροφές.

ΕβΙΔΙΤΕ: ΙΣΧΥΡΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ - 
«ΜΕ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 8% ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΠΕΡΥΣΙ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΟΣ»

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ βΟΗΘΕΙΑ ΥΨΟΥΣ 1,3 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΣΕΙΣΜΟ ΣΤΗ ΛΕΣβΟ
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Μία ομάδα ερωτήσεων-απαντήσεων για το πιλοτικό πρό-
γραμμα αξιοποίησης ακινήτων των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης (ΦΚΑ) και του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατι-
κού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) έχει αναρτήσει το υπουργείο Εργασίας, 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, στον 
ιστότοπο του υπουργείου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ερω-
τήσεις και οι απαντήσεις έχουν ως εξής:
1. Σε περίπτωση που για ένα συγκεκριμένο ακίνητο, προκύψει 
ενδιαφέρον από νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπι-
στικού χαρακτήρα, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικο-
νομίας (ΚΑΛΟ) και από ιδιώτη, σε ποιον θα δοθεί και με ποια 
κριτήρια;
Η διαδικασία βαθμολόγησης της κάθε υποβληθείσας πρότασης 
εντάσσεται στη συγκριτική αξιολόγηση, βάσει πολυκριτηρια-
κής ανάλυσης σε σχέση με τη στρατηγική του προγράμματος. 
Η τελική βαθμολογία της πρότασης θα κρίνει το αποτέλεσμα.
2. Διάρκεια μίσθωσης;
Η διάρκεια της μίσθωσης μπορεί να είναι βραχύχρονη ή μα-
κρόχρονη και προτείνεται από τον ενδιαφερόμενο κατά την 
υποβολή της πρότασής του, αποτελεί, ωστόσο, κριτήριο κατά 
την αξιολόγηση του συνόλου της πρότασης με τις μακρόχρο-
νες μισθώσεις να υπερτερούν σε σχέση με τις μικρότερης χρο-
νικής διάρκειας.
3. Μπορούμε να εκδηλώσουμε ενδιαφέρον και, στη συνέχεια, 
να υποβάλλουμε πρόταση ως υπό σύσταση νομικό πρόσωπο;
Ναι, καθώς η εκδήλωση ενδιαφέροντος δεν είναι δεσμευτική 
από καμία από τις δύο πλευρές. Η ύπαρξη νομικού προσώπου 
υπό σύσταση αποτελεί μειονέκτημα, με την έννοια του ότι δεν 
προκύπτει εμπειρία ή απόδειξη βιωσιμότητας του φορέα, ενώ 
η σύσταση θα πρέπει να έχει λάβει χώρα κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας κρίσεων.
4. Υπάρχει κάποια διαδικασία με την οποία οι ενδιαφερόμενοι 
θα μπορούσαν να επισκεφτούν τα κτίρια που τους ενδιαφέ-
ρουν; Αν ναι, τότε ποια είναι αυτή;
Οι ενδιαφερόμενοι απευθύνονται στους ορισμένους ως αρμό-
διους εκ μέρους του προγράμματος και των ΦΚΑ γι’ αυτήν τη 
διαδικασία. Οι αρμόδιοι ανακοινώθηκαν με τη δημοσίευση της 
πρόσκλησης.
5. Υπάρχουν πιθανώς κατόψεις των κτιρίων που θα μπορού-
σαν να είναι διαθέσιμες;
Υπάρχουν και τις παρέχουν οι κατά περίπτωση ορισμένοι αρ-
μόδιοι.
6. Πώς θα μπορούσαμε να πληροφορηθούμε περισσότερα 
στοιχεία σχετικά με το πλαίσιο λειτουργίας της κοινωνικής 
ανταπόδοσης;
Η κοινωνική ανταπόδοση αφορά σε δράσεις που στόχο έχουν 
το συλλογικό και κοινωνικό όφελος. Ως κοινωνικά ανταποδο-
τικές θεωρούνται εμπορικές ή άλλες χρήσεις που θέτουν περι-
ορισμό στη χρήση των κερδών, στοχεύουν στην από κοινού 

εξυπηρέτηση των αναγκών των μελών του φορέα, διαμορ-
φώνουν ισότιμες σχέσεις παραγωγής, προωθούν την αξιο-
πρεπή εργασία, δραστηριοποιούνται στη βιώσιμη ανάπτυξη 
ή την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών γενικού συμφέροντος ή 
κοινωνικής ένταξης. Οι χρήσεις αυτές πρέπει να είναι συμβατές 
με τις χρήσεις του Κέντρου Αθήνας, όπως και με τη στρατηγική 
του προγράμματος.
7. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, την 
οποία έχετε απευθύνει προς νομικά πρόσωπα, θα ακολουθηθεί 
από την τελική προκήρυξη διαγωνισμού (πιθανόν πλειοδοτι-
κού), με βάση επίσημες διοικητικές διαδικασίες, προκειμένου 
να κατακυρωθεί σε συγκεκριμένο νομικό πρόσωπο το κάθε 
ακίνητο, (όπως, δηλαδή, περιγράφεται η διαδικασία στην υπ’ 
αριθμ. 189/11.04.2018 που αφορά σε ιδιώτες);
Ναι. Θα ακολουθήσει αμιγώς εμπορικός διαγωνισμός για ιδιώ-
τες, όπως προβλέπει η νομοθεσία.
Για νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρα-
κτήρα, φορείς ΚΑΛΟ, θα ακολουθηθεί η διαδικασία κατακύ-
ρωσης ακινήτων, βάσει πολυκριτηριακής αξιολόγησης.
8. Η παρούσα διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδι-
αφέροντος θα καταλήξει αμέσως στην τελική κατακύρωση 
κτιρίων σε νομικά πρόσωπα;
Θα ακολουθήσει αμιγώς εμπορικός διαγωνισμός για ιδιώτες, 
όπως προβλέπει η νομοθεσία. Για νομικά πρόσωπα κοινωφε-
λούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, φορείς ΚΑΛΟ, θα ακολου-
θηθεί η διαδικασία κατακύρωσης ακινήτων, βάσει πολυκριτη-
ριακής αξιολόγησης.
9. Σε περίπτωση που το ενδιαφερόμενο νομικό πρόσωπο (συ-
γκεκριμένα σωματείο) δεν έχει προλάβει να συσταθεί, μέχρι και 
την καταληκτική ημερομηνία της 11ης Μαΐου 2018, υπάρχει η 
δυνατότητα να υποβληθεί φάκελος από κάποιο από τα νομικά 
πρόσωπα που θα αποτελέσουν μέλη του ή και από το σύνολο 
των προσώπων -φυσικών και νομικών- που θα αποτελέσουν 
τα ιδρυτικά του μέλη, δρώντας οι τελευταίοι, στην παρούσα 
φάση και μέχρι τη νομότυπη σύσταση του σωματείου, ως 
ένωση προσώπων με το σκοπό που θα έχει και το σωματείο, 
μόλις συσταθεί;
Δίνεται παράταση, μέχρι τις 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 14.00.
Σχετικά με τη σύσταση του νομικού προσώπου, υπάρχει δυ-
νατότητα να υποβληθεί φάκελος εντός της προθεσμίας της οι-
κείας πρόσκλησης, υπό τον όρο ότι, κατά τη διαδικασία κρίσης 
των προτάσεων, θα έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία σύστασης.
10. Τι προβλέπεται με κοινόχρηστες δαπάνες που πιθανόν 
απαιτηθούν;
Οι αναλογούσες κοινόχρηστες δαπάνες των προς παραχώρη-
ση χώρων βαρύνουν τον ενδιαφερόμενο φορέα.
11. Η μη εκδήλωση ενδιαφέροντος στην πρόσκληση σημαίνει 
ότι δεν μπορούν να συμμετέχουν σε διαγωνισμό που πρόκειται 
να διενεργηθεί στο μέλλον;

Όχι, η μη εκδήλωση ενδιαφέροντος σε αυτήν την πρόσκληση 
δεν σημαίνει αποκλεισμό από την τελική διαγωνιστική διαδι-
κασία.
12. Η ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων είναι δυνατή και αρ-
κεί, χωρίς την απαίτηση κατάθεσης φυσικού φακέλου;
Είναι απαραίτητη η κατάθεση φυσικού φακέλου στις αρμόδι-
ες υπηρεσίες του οικείου ιδιοκτήτη φορέα. Τα δικαιολογητικά 
υποβάλλονται ταυτόχρονα και σε ηλεκτρονική μορφή (cd).
13. Θα δοθεί παράταση στην προθεσμία;
Δίνεται παράταση, μέχρι τις 8 Ιουνίου 2018 και ώρα 14.00.
14. Με ποια κριτήρια θα επιλεγούν νομικά πρόσωπα κοινω-
φελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα & φορείς ΚΑΛΟ που θα 
χρησιμοποιήσουν το χώρο; Τι ισχύει για τους ιδιώτες;
Τα κριτήρια έχουν οριστεί από την αρμόδια Ομάδα Εργασίας 
(YA 50291/Δ9.15509), στην οποία συμμετέχουν εκπρόσωποι 
των ΦΚΑ. Αφορούν παραμέτρους χρήσης, διάρκειας μίσθω-
σης, επισκεψιμότητας, κοινωνικής ανταπόδοσης και αξιοπιστί-
ας του φορέα που αιτείται και του επιχειρηματικού του σχεδίου.
Για τους ιδιώτες, τα κριτήρια θα καθοριστούν στις προκηρύξεις 
που θα εκδοθούν, στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας 
που θα ακολουθήσει.
15. Θα υπάρχει μίσθωμα για νομικά πρόσωπα κοινωφελούς ή 
ανθρωπιστικού χαρακτήρα, φορείς ΚΑΛΟ;
Η ύπαρξη ή όχι μισθώματος θα εξεταστεί υπό όρους και κατά 
περίπτωση και εξαρτάται από την προτεινόμενη χρήση.
16. Σε πόσο χρόνο προβλέπεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία, 
μέχρι τη χρήση του χώρου;
O απαιτούμενος χρόνος, μέχρι τη χρήση του χώρου, περιλαμ-
βάνει και το χρόνο υλοποίησης των απαραίτητων εργασιών, 
χρόνος τον οποίο οφείλει να εκτιμήσει ο ενδιαφερόμενος. Ο 
κατά τα άλλα απαραίτητος χρόνος, (μέχρι, δηλαδή, την επιλο-
γή του ενδιαφερόμενου), μέχρι την ολοκλήρωση των εγκρί-
σεων και τη σύναψη συμφωνίας με τους ΦΚΑ εκτιμάται κατ’ 
ελάχιστον σε 60 ημέρες από την ολοκλήρωση της υποβολής 
προτάσεων.
17. Επιτρέπεται εμπορική δραστηριότητα;
Τα ακίνητα διατίθενται για κάθε είδους δραστηριότητα με μό-
νους περιορισμούς τα όσα ορίζονται από τη χρήση χώρων 
Κέντρου Αθήνας.
18. Θα υπάρξει διαγωνισμός για όσους φορείς ΚΑΛΟ υποβάλ-
λουν προτάσεις;
Οι φορείς ΚΑΛΟ, όπως περιγράφονται στις διατάξεις της περ. στ’ 
της παρ. 2 του άρθρου 50 του ν. 4430/2016 (Α’ 205), δεν συ-
μπεριλαμβάνονται στη διαγωνιστική διαδικασία των ιδιωτών. 
Θα ακολουθηθεί η διαδικασία κατακύρωσης ακινήτων, βάσει 
πολυκριτηριακής αξιολόγησης. 

Συνέχεια στη σελ 9 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΟβΑΛΛΟΥΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
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Ο τουρισμός όχι μόνο άντεξε την περίοδο της πολυετούς κρί-
σης, αλλά αναπτύχθηκε και περαιτέρω, σημειώνοντας αξιο-
σημείωτες επιδόσεις, κρατώντας την οικονομία μας ζωντανή. 
Αυτό το γεγονός, όμως, δεν πρέπει να μας εφησυχάζει, αλλά να 
αποτελέσει τη βάση και το κίνητρο για την ψηφιοποίησή του 
με την υιοθέτηση των νέων τεχνολογιών και την εκπαίδευση 
του ανθρώπινου δυναμικού του, σε όλο το εύρος των επιχει-
ρηματικών μονάδων τού τουρισμού. Γεγονός που θα έχει την 
περαιτέρω άνοδο του αριθμού των τουριστικών αφίξεων και 
εσόδων και τη δημιουργία χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτά τα συμπέρασμα προέκυψαν 
από εκδήλωση για τις δυνατότητες ψηφιακής ανάπτυξης 
του ελληνικού τουρισμού με τίτλο «Growing the Greek 
tourismsector online with digital. The case of Google», που 
διοργάνωσε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο η ευρωβουλευτής 
της Νέας Δημοκρατίας και του ΕΛΚ Ελίζα Βόζεμπεργκ-Βρυ-
ωνίδη, μέλος της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού. 
Στο πάνελ των ομιλητών συμμετείχε η Ευρωπαία επίτροπος 
Εσωτερικής Αγοράς, Βιομηχανίας, Επιχειρηματικότητας και 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, Ελιζαμπιέτα Μπιενκόφσκα, 
υπογραμμίζοντας την ανάγκη όλοι οι τομείς της οικονομίας 
και της βιομηχανίας να ακολουθούσουν τον δρόμο της ψη-
φιοποίησης των υπηρεσίων και υιοθέτησης τεχνολογιων 
καινοτομίας, που πλέον επιβάλλονται από τις προτιμήσεις των 
καταναλωτών. Σε αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερη σημασία έχει, 

μεταξύ άλλων, η δημιουργία ενός νεότερου πλαισίου αντα-
γωνιστικότητας, ανέφερε η επίτροπος, αποδίδοντας εύσημα 
για την πορεία τού τουρισμού στην Ελλάδα, ακόμη και κατά 
τη διάρκεια της κρίσης που κινείται με ρυθμούς υψηλότερου 
του μέσου ευρωπαϊκού όρου, όπως είπε. Ανοίγοντας τη συ-
ζήτηση, η κ. Βόζεμπεργκ επισήμανε ότι η αύξηση της διαδι-
κτυακής δραστηριότητας του ελληνικού τουριστικού κλάδου, 
καθόλη τη διάρκεια του έτους, μπορεί να αυξήσει το ΑΕΠ της 
Ελλάδας κατά 3%, δημιουργώντας έως και 100.000 νέες θέ-
σεις απασχόλησης. Σε αυτόν τον τομέα, η Google στην Ελλά-
δα, σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του τουρισμού, 
έχει επιδείξει σημαντική δράση από το 2014 με τη δημιουργία 
τής πρωτοβουλίας «Grow Greek Tourism Online». Σε αυτό το 
πλαίσιο, η κ. Βόζεμπεργκ τόνισε ότι η εν λόγω πρωτοβουλία 
καλύπτει ένα μεγάλο εύρος περιοχών σε όλη την Ελλάδα, 
καθώς μία ομάδα συμβούλων που έχουν εκπαιδευτεί από τη 
Google, οι λεγόμενοι «online advisors», ταξιδεύουν σε όλη τη 
χώρα για να συζητήσουν με τοπικές τουριστικές επιχειρήσεις 
τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξής τους με σύγχρονα 
ψηφιακά μέσα. Ο γενικός διευθυντής της Google για την Ελ-
λάδα, τη Βουλγαρία, τη Μάλτα και την Κύπρο, Γρηγόρης Ζα-
ριφόπουλος, παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας αλλά και τις 
επιτυχίες της πρωτοβουλίας «Grow Greek Tourism Online», 
που προσφέρει δωρεάν εκμάθηση ψηφιακών δεξιοτήτων σε 
φοιτητές, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επαγγελματίες που 

δραστηριοποιούνται στον χώρο του τουρισμού. Συγκεκρι-
μένα, ανέφερε ότι η υποστήριξη των τοπικών επιχειρήσεων 
αλλά και η προώθηση του ελληνικού πολιτισμού σε όλον τον 
κόσμο είναι το κλειδί για την ανάπτυξη του τουριστικού τομέα 
και δεσμεύτηκε να συνεχίσει την προσπάθεια για να μπορέσει 
η Ελλάδα να εκμεταλλευτεί στο έπακρο αυτήν την ψηφιακή 
ευκαιρία. Σύμφωνα με έρευνα που παρουσίασε, το 67% των 
εκπαιδευμένων μικρομεσαίων επιχειρήσεων επιβεβαίωσαν 
ότι είδαν συγκεκριμένα εμπορικά αποτελέσματα, ενώ το 81% 
του συνόλου των εκπαιδευμένων ανέφερε ότι άλλαξε τον 
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιεί το διαδίκτυο. Ο κ. Ζαριφό-
πουλος σημείωσε, επίσης, ότι από το 2014 μέχρι σήμερα πε-
ρισσότεροι από 90.000 επαγγελματίες και μελλοντικά στελέχη 
του τουρισμού εκπαιδεύτηκαν σε ψηφιακές δεξιότητες μέσα 
από εθνικές δράσεις. Παρέμβαση στην εκδήλωση πραγμα-
τοποίησε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, αντιπρόεδρος του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Δημήτρης Παπαδημούλης, ο 
οποίος έδειξε ενδιαφέρον να ενημερωθεί για τη συγκεκριμέ-
νη πρωτοβουλία εκμάθησης ψηφιακών δεξιοτήτων, καθώς 
και για θέματα που συνδέονται με την επιλογή εκπαίδευσης 
των επιχειρηματιών του τουρισμού και γενικοτερα θέματα 
που προκύπτουν από την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. Στη 
συζήτηση συμμετείχαν και Έλληνες επιχειρηματίες που χρη-
σιμοποίησαν τα εργαλεία της πρωτοβουλίας, αναπτύσσοντας 
διαδικτυακά την επιχείρησή τους.

Η παγκόσμια ζήτηση για πετρέλαιο πιθανόν να μετριαστεί φέτος, 
καθώς η τιμή του αργού πλησιάζει τα 80 δολάρια το βαρέλι και 
πολλές χωρές που εισάγουν σημαντικές ποσότητες πετρελαίου 
δεν προσφέρουν πλέον στους καταναλωτές επιδότηση καυσί-
μων, όπως ανακοίνωσε ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA).
Ο IEA αναθεώρησε πτωτικά την πρόβλεψή του για την αύξηση 
της παγκόσμιας ζήτησης στο 1,4 εκατ. βαρέλια την ημέρα για το 
2018, από την προηγούμενη εκτίμηση για 1,5 εκατ. βαρέλια την 
ημέρα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η τιμή του πετρελαίου έχει αυ-
ξηθεί κατά 51% τον τελευταίο χρόνο, χάρη στις συντονισμένες 
μειώσεις της παραγωγής και, αυτό τον μήνα, λόγω των ανησυ-

χιών για την ιρανική παραγωγή αφού οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν ότι 
θα επιβάλουν εκ νέου κυρώσεις στην Τεχεράνη για τις πυρηνικές 
της δραστηριότητες.
«Θα ήταν ασυνήθιστο ένα τέτοιο μεγάλο άλμα να μην επηρεάσει 
την αύξηση της ζήτησης, ιδιαίτερα αφού οι επιδοτήσεις για τους 
καταναλωτές έχουν μειωθεί ή καταργηθεί σε αρκετές αναδυ-
όμενες οικονομίες τα τελευταία χρόνια», σύμφωνα με τον IEA.
Τα αποθέματα πετρελαίου στα πλουσιότερα κράτη του κόσμου 
έχουν τώρα μειωθεί κατά 1 εκατ. βαρέλια κάτω από το μέσο 
όρο της πενταετίας, το επίπεδο στο οποίο στοχεύει ο Οργανισμός 
Πετρελαιοεξαγωγικών Κρατών (ΟΠΕΚ) και οι εταίροι του, κα-

θώς το μπλοκ περιορίζει την παραγωγή του αργού για δεύτερο 
χρόνο.
«Προς το παρόν, το ταχέως αναπτυσσόμενο γεωπολιτικό περι-
βάλλον θα μετατοπίσει την προσοχή μακρά από τα αποθέματα 
καθώς οι παραγωγοί και οι καταναλωτές εξετάζουν πώς να 
περιορίσουν την αστάθεια στην αγορά πετρελαίου», ανέφερε 
ο IEA.
«Από την πλευρά του, ο IEA θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις 
και είναι έτοιμος να δράσει εάν υπάρξει ανάγκη για να διασφαλί-
σει την επαρκή τροφοδοσία των αγορών».

Συνέχεια πό τη σελ 8 

19. Προβλέπεται έγγραφη βεβαίωση επίσκεψης του ακινήτου;
Με βάση τις οικείες προσκλήσεις, α) για τους ιδιώτες δεν προ-
βλέπεται και δεν απαιτείται, β) για νομικά πρόσωπα κοινω-
φελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, φορείς ΚΑΛΟ, ζητείται 
βεβαίωση ότι έχει λάβει χώρα, σε συνεννόηση με τις αρμόδιες 
υπηρεσίες του ιδιοκτήτη φορέα, επίσκεψη στο ακίνητο ή τα 
ακίνητα, για τα οποία εκδηλώνεται ενδιαφέρον και ότι η υφιστά-
μενη κατάστασή τους έχει αξιολογηθεί σε σχέση με τις ανάγκες 
του ενδιαφερομένου.

20. Αναφορικά με την υποβολή των δικαιολογητικών και το 
σημείο 4: «Συνοπτική περιγραφή του προφίλ και των δραστη-
ριοτήτων του ενδιαφερομένου, με έμφαση στην οικονομική κα-
τάσταση και βιωσιμότητά τους». Σε αυτό το σημείο καλούμαστε 
να αναφέρουμε με ποσοτικούς όρους/ισολογισμούς ή ποιοτικά 
την οικονομική κατάσταση του οργανισμού μας;
Ποιοτικά την οικονομική κατάσταση του οργανισμού. Πρόσθε-
τα ποσοτικά δεδομένα θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση και θα 
ληφθούν υπόψη.
Υπενθυμίζεται ότι, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος και 
της σημαντικής ανταπόκρισης, αποφασίστηκε η παράταση 

της προθεσμίας υποβολής προτάσεων από νομικά πρόσωπα 
κοινωφελούς ή ανθρωπιστικού χαρακτήρα, φορείς κοινωνικής 
και αλληλέγγυας οικονομίας και ενδιαφερόμενους ιδιώτες, για 
τα ακίνητα των ΦΚΑ και του ΟΑΕΔ εντός των ορίων του δήμου 
Αθηναίων, στο πλαίσιο του πιλοτικού προγράμματος για την 
αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας, με τίτλο: «Ανάκτηση των 
Ακινήτων του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας-Αξιοποίηση με 
όρους κοινωνικής ανταπόδοσης», μέχρι και την Παρασκευή 8 
Ιουνίου 2018 και ώρα 14:00.

Η ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΜΠΟΡΕΙ 
ΝΑ ΑΥΞΗΣΕΙ ΤΟ ΑΕΠ ΚΑΤΑ 3%, ΔΗΜΙΟΥΡΓΩΝΤΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ 100.000 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Ο ΔΙΕΘΝΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΙΕΑ) ΑΝΑΘΕΩΡΕΙ ΠΤΩΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΡΟβΛΕΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΖΗΤΗΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΘΩΣ Η ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΓΟΥ ΠΛΗΣΙΑΖΕΙ ΤΑ 80 ΔΟΛΑΡΙΑ ΤΟ βΑΡΕΛΙ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΟΣΟΥΣ ΥΠΟβΑΛΛΟΥΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΤΩΝ ΦΟΡΕΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΟΑΕΔ
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Για καταστροφολογία και εξυπηρέτηση κερδοσκοπικών 
παιχνιδιών με απώτερο στόχο την εκχώρηση στρατηγικών 
τομέων της οικονομίας σε ιδιωτικά συμφέροντα κατηγορεί 
τη Νέα Δημοκρατία ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας, Γιώργος Σταθάκης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σε 
δήλωσή του με αφορμή τη συνέντευξη Τύπου για τη ΔΕΗ 
που παραχώρησαν χθες ο αντιπρόεδρος της ΝΔ Κωστής 
Χατζηδάκης και ο τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
της ΝΔ Κώστας Σκρέκας, ο υπουργός ΠΕΝ αναφέρει μεταξύ 
άλλων ότι η ΔΕΗ και το 2018 θα είναι κερδοφόρα και τονίζει 
αναλυτικά τα εξής:
«Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε τη σημερινή ημέρα να μας θυ-
μίσει τα σχέδιά της για τη ΔΕΗ και το πρόγραμμα μαζικής 
εκποίησης της δημόσιας περιουσίας (και) στην ενέργεια. 
Τουλάχιστον δεν κρύβουν ούτε τις προθέσεις τους, ούτε τις 
ελπίδες τους να ακυρωθεί η συμφωνία του 2015. Άλλωστε, 
για μία ακόμα φορά, διάλεξαν να τοποθετηθούν απέναντι 
στην κυβέρνηση την ώρα της διαπραγμάτευσης με τους 
θεσμούς.
* Τον Μάρτιο του 2017, στην πλέον κρίσιμη καμπή των συ-
ζητήσεων για την αποεπένδυση στους λιγνίτες, ο κ. Χατζη-
δάκης παρουσίαζε πρόγραμμα εκποίησης των «ασημικών» 
και προειδοποιούσε τους θεσμούς ότι «για τις εξελίξεις στην 
ενέργεια, είναι συνυπεύθυνοι, όσο και η κυβέρνηση».
* Σήμερα, ενώ στο Χίλτον ολοκληρώναμε τη συμφωνία για 
«καθαρή έξοδο» και στα ενεργειακά θέματα, ο κ. Χατζηδά-
κης με τον κ. Σκρέκα κλιμάκωναν την καταστροφολογία για 
το μέλλον της ΔΕΗ και υπενθύμιζαν το σχέδιό τους για την 
τριχοτόμηση της Επιχείρησης. Στη Νέα Δημοκρατία είναι, 
άλλωστε, προσφιλής τακτική να απαξιώνει τη δημόσια 

περιουσία, μη διστάζοντας ακόμα και να εξυπηρετήσει κερ-
δοσκοπικά σχέδια, με απώτερο στόχο την εκχώρηση στρα-
τηγικών τομέων της οικονομίας σε ιδιωτικά συμφέροντα.
Θα ζητήσουμε συγγνώμη από τη Νέα Δημοκρατία, τους 
συνεταίρους και τους συνοδοιπόρους της στα ΜΜΕ. Δυστυ-
χώς για αυτούς, τους ανατρέψαμε τα σχέδια.

1.Δυστυχώς για αυτούς, ακυρώσαμε τις συμφωνίες εκποίη-
σης που είχαν ετοιμάσει για την ενέργεια:
- ανατρέψαμε το ξεπούλημα του 66% στον ΑΔΜΗΕ, που 
προωθούσε η κυβέρνηση Σαμαρά - Βενιζέλου, διατηρώ-
ντας το 51% υπό δημόσιο έλεγχο
- αυξήσαμε κατά 30% το τίμημα για τον ΔΕΣΦΑ, καταφέρ-
νοντας να ενταχθεί η εταιρεία στην ομάδα των ισχυρών της 
Ευρώπης, προασπίζοντας τα συμφέροντα και ενισχύοντας 
τα δικαιώματα του Δημοσίου
- ακυρώσαμε το νόμο για τη «Μικρή ΔΕΗ» και αντιμετω-
πίσαμε τη δεκαετή δικαστική εκκρεμότητα σχετικά με τους 
λιγνίτες, διατηρώντας αλώβητο πάνω από το 90% του πα-

ραγωγικού δυναμικού της ΔΕΗ.
2. Δυστυχώς για αυτούς, διατηρήσαμε τα ενεργειακά δίκτυα 
υπό δημόσιο έλεγχο, εξασφαλίζοντας παράλληλα στρατηγι-
κές συμμαχίες με εταίρους ισχυρούς σε διεθνές επίπεδο και 
ικανούς να υποστηρίξουν φιλόδοξα επενδυτικά σχέδια.
3. Δυστυχώς για αυτούς, συμφωνήσαμε μέσα στο επόμενο 
12μηνο να «σβήσει» σταδιακά ο μηχανισμός των ΝΟΜΕ, 
διαψεύδοντας έμπρακτα, για μια ακόμη φορά, κάθε κα-
κόβουλη φημολογία περί της τύχης του υδροηλεκτρικού 
δυναμικού της ΔΕΗ.
4. Δυστυχώς για αυτούς, η ΔΕΗ και το 2018 θα είναι κερ-
δοφόρα. Τόσο η συμφωνία για τα ΝΟΜΕ, όσο και η μείωση 
της χρέωσης προμηθευτή θα έχουν ως πρώτο μεγάλο ωφε-
λημένο τη ΔΕΗ, που θα παραμείνει βασικός πυλώνας στην 
αγορά ενέργειας, υπό τον έλεγχο του Δημοσίου.
5. Δυστυχώς για αυτούς, καταφέραμε να αποφύγουμε την 
επιβάρυνση στους λογαριασμούς του ρεύματος, που θα 
προκαλούσε μια αύξηση των ρυθμιζόμενων χρεώσεων. 
Παρά τις επίμονες κραυγές της Νέας Δημοκρατίας ότι με 
τους χειρισμούς μας θα επιβαρύνουμε τους καταναλωτές, 
όχι μόνο διαψεύσαμε την κινδυνολογία αλλά αποπληρώσα-
με οφειλές 360 εκατ. ευρώ που είχαν συσσωρευτεί την πε-
ρίοδο της κυβέρνησης Σαμαρά- Βενιζέλου και προωθήσαμε 
σημαντικές αλλαγές στις χρεώσεις Υπηρεσιών Κοινής Ωφέ-
λειας και το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο, περιορίζοντας το 
ενεργειακό κόστος για τα μεσαία και χαμηλά στρώματα.
Ευτυχώς για τον ελληνικό λαό, η κυβέρνησή μας ολοκλη-
ρώνει με πλήρη επιτυχία την καθαρή έξοδο από την περίο-
δο των Μνημονίων, με την κοινωνία όρθια. Κάτι που φαί-
νεται ότι δεν θα μας συγχωρέσει ποτέ η Νέα Δημοκρατία.».

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για την κατάσταση της 
ΔΕΗ εξαπέλυσαν, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου, 
ο αντιπρόεδρος της ΝΔ, Κ. Χατζηδάκης και ο αρμόδιος 
τομεάρχης Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κ. Σκρέκας. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αναφερόμενος αναλυτικά στην 
πολιτική που εφάρμοσε η κυβέρνηση, ο κ. Χατζηδάκης 
την κατηγόρησε ότι οδηγεί τη ΔΕΗ στην απαξίωση, ότι 
κινδυνεύουν να χάσουν τη δουλειά τους 2.000 εργαζόμε-
νοι με βάση την έκθεση της McKinsey και πως θα αυξηθεί 
η τιμή του ρεύματος που θα πληρώνουν οι καταναλωτές. 
Όπως σημείωσε, η ΝΔ έχει παρουσιάσει τις προτάσεις της, 
οι οποίες συνοψίζονται στα εξής τρία βήματα: Πρώτον, 
να γίνουν άμεσες κινήσεις για τη σωτηρία της Επιχείρη-
σης και να αποκαλυφθούν οι στρατηγικοι κακοπληρωτές, 

δεύτερον να εκσυγχρονιστεί η Επιχείρηση και τρίτον να 
βρεθεί στρατηγικός επενδυτής. 
«Τα πράγματα δεν είναι καθόλου αστεία. Έχουμε υποχρέ-
ωση να επισημάνουμε πόσο δραματικό είναι το πρόβλημα 
για την Επιχείρηση, τους εργαζομένους και τους κατανα-
λωτές» πρόσθεσε ο αντιπρόεδρος της ΝΔ και εξέφρασε την 
ελπίδα «έστω την τελευταία στιγμή, ο πρωθυπουργός και 
οι αρμόδιοι υπουργοί να αναλάβουν τις ευθύνες τους». 
Σε ερώτηση εάν για τη ΝΔ υπάρχει και θέμα ποινικώνν 
ευθυνών, ο κ. Χατζηδάκης απάντησε πως «όταν έρθει η 
ώρα θα δούμε και τις ευθύνες» αλλά «αυτό που μας νοιά-
ζει είναι να γίνει γνωστό το πρόβλημα και να κινηθεί η 
κυβέρνηση που δείχνει επιπολαιότητα». Όπως είπε, η ΝΔ 
εκπέμπει φωνή αγωνίας και δεν κρούει απλά τον κώδωνα 

του κινδύνου, αλλά βαράει καμπάνα. 
Τόσο ο κ. Χατζηδάκης, όσο και ο κ. Σκρέκας, εξήγησαν 
ότι τα τελευταία χρόνια η μετοχή της εταιρείας έπεσε κατά 
63%, ενώ υπολόγισαν τη συνολική ζημιά για την Επιχεί-
ρηση να πλησιάζει τα 4 δισ. ευρώ. 
«Η ΔΕΗ, από τις καταστροφικές επιλογές της κυβέρνησης, 
έχει μετατραπεί σε συστημική απειλή για την ελληνική οι-
κονομία» επισήμανε ο κ. Σκρέκας και ξεκαθάρισε πως «η 
ΝΔ δεν πρόκειται να αφήσει τη ΔΕΗ να χρεοκοπήσει».
Τέλος, τα δύο στελέχη της ΝΔ ζήτησαν από την κυβέρνη-
ση να δώσει στη δημοσιότητα τη μελέτη της McKinsey και 
ανακοίνωσαν ότι σήμερα 50 βουλευτές της ΝΔ κατέθεσαν 
σχετική ερώτηση.

ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΗ ΥΠΕΝ ΚΑΙ ΝΔ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΗ 
Γ. Σταθάκης: Η ΝΔ καταστροφολογεί για το μέλλον της ΔΕΗ και υπενθυμίζει το σχέδιό της για την τριχοτόμηση της επιχείρησης

Επίθεση Κ. Χατζηδάκη και Κ. Σκρέκα στην κυβέρνηση για την κατάσταση στη ΔΕΗ
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Συμφωνία για τις δημοπρασίες λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής 
παραγωγής της ΔΕΗ (ΝΟΜΕ) καθώς και για το τέλος χρημα-
τοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας επήλθε στην 
χθεσινή συνάντηση του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γιώργου Σταθάκη με τους εκπροσώπους των θεσμών, ενώ το 
θέμα της αποκρατικοποίησης της ΔΕΠΑ παραπέμπεται σε τεχνικές 
διαβουλεύσεις με ορίζοντα ολοκλήρωσης το Σάββατο. Σύμφω-
να με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως ανέφερε ο υπουργός μετά τη λήξη της 
συνάντησης, όλα τα μέτρα θα νομοθετηθούν στις αρχές Ιουνίου 
ενώ απαντώντας σε ερώτηση τόνισε ότι έχει βρεθεί λύση και για το 
θέμα του χρέους των ΕΛΤΑ προς τη ΔΕΗ (από λογαριασμούς που 

έχουν εξοφλήσει οι καταναλωτές στα ταμεία των ΕΛΤΑ χωρίς να 
έχουν αποδοθεί τα χρήματα στη ΔΕΗ), το οποίο κυμαίνεται στα 50 
εκατομμύρια ευρώ και θα εξοφληθεί σταδιακά.
Σε ό,τι αφορά τις δημοπρασίες ΝΟΜΕ η συμφωνία προβλέπει 
σταδιακή μείωση των ποσοτήτων λιγνιτικής και υδροηλεκτρικής 
ενέργειας που θα παρέχει η ΔΕΗ μέσω αυτών στους ανταγωνιστές 
της, και κατάργηση των δημοπρασιών στο τέλος του 2019. Ο πε-
ριορισμός των ΝΟΜΕ μέχρι την οριστική κατάργησή τους σχετίζε-
ται και με την πώληση των λιγνιτικών μονάδων Μεγαλόπολης και 
Φλώρινας της ΔΕΗ που είναι σε εξέλιξη.
Σε σχέση με την χρέωση των προμηθευτών που καταλήγει στον 

λογαριασμό χρηματοδότησης των ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας, η συμφωνία προβλέπει την διατήρηση της ως το 2020 με 
σταδιακή απομείωση στο μεταξύ και αντικατάστασή της από τα 
πράσινα πιστοποιητικά.
Για τη ΔΕΠΑ το Υπουργείο παρουσίασε την πρόταση αναφορικά 
με τον τρόπο αποκρατικοποίησης ο οποίος αναμένεται να συμ-
φωνηθεί ως το Σάββατο. Έχει ήδη συμφωνηθεί η πώληση της 
συμμετοχής της ΔΕΠΑ στην εμπορία φυσικού αερίου στη Βόρεια 
Ελλάδα και η ενίσχυση της συμμετοχής της αντίστοιχα στην Αττι-
κή. Το 65% της εταιρείας ανήκει στο ΤΑΙΠΕΔ ενώ το υπόλοιπο 35% 
στα Ελληνικά Πετρέλαια.

«Με αφορμή αναπαραγωγή δημοσιευμάτων σχετικά με την 
εξέλιξη της συνεργασίας προμήθειας αργού από το Ιράν, η 
«Ελληνικά Πετρέλαια» διευκρινίζει σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ότι συνεχίζει να τηρεί όλες τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες 

που έχει συνάψει για την προμήθεια ποσοτήτων αργού -συ-
μπεριλαμβανομένων και εκείνων με το Ιράν- υλοποιώντας 
στο ακέραιο τις συμβατικές υποχρεώσεις που απορρέουν από 
αυτές» αναφέρει σημερινή ανακοίνωση της επιχείρησης. Επί-

σης, στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, 
όλες οι συναλλαγές της εταιρείας ήταν και παραμένουν εναρ-
μονισμένες με το ελληνικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο.

Την κατανομή ποσού ύψους 46.913.336 ευρώ σε όλους τους 
δήμους της χώρας για την κάλυψη δαπανών υλοποίησης 
έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων τους ενέκρινε ο 
υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης. Πρόκειται για τις 

πρώτες τέσσερις μηνιαίες δόσεις της τακτικής επιχορήγησης 
του 2018. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το ποσό θα αντληθεί 
από τον λογαριασμού του υπουργείου Εσωτερικών «Κεντρι-
κοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», που τηρείται στο Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τυχόν αδιάθετα ποσά 
δύναται να διατεθούν και για την υλοποίηση έργων και επεν-
δυτικών δραστηριοτήτων των δήμων

Έκλεισε και τυπικά χθες η πώληση του 51% των μετοχών 
της Εταιρείας Προμήθειας Αερίου Θεσσαλονίκης - Θεσσαλί-
ας A.E. (ΖΕΝΙΘ) από την ΔΕΠΑ στην ΕΝΙ Gas e Luce S.p.A. 
(EGL) με την υπογραφή της σύμβασης που πραγματοποιή-
θηκε στα γραφεία της ΔΕΠΑ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-Μ{Ε όπως 
ανακοινώθηκε από τη ΔΕΠΑ, η συμφωνία πραγματοποιείται 
στο πλαίσιο αναμόρφωσης της θέσης της ΔΕΠΑ στη λιανική 

αγορά ενέργειας, αναμόρφωση που σύμφωνα με τα όσα 
έχουν γίνει γνωστά θα περιλαμβάνει και ενίσχυση του πο-
σοστού συμμετοχής της ΔΕΠΑ στην αντίστοιχη εταιρία της 
Αθήνας.
Το τίμημα για το 51% της ΖΕΝΙΘ είναι 57 εκατ. ευρώ, συμπε-
ριλαμβανομένου του μερίσματος της χρήσης 2017.
Εκ μέρους της ΔΕΠΑ, τη σύμβαση υπέγραψε ο πρόεδρος του 

Διοικητικού Συμβουλίου Βελισσάριος Δότσης παρουσία του 
διευθύνοντος συμβούλου Δημήτρη Τζώρτζη και στελεχών 
της ΔΕΠΑ. Εκ μέρους της ENI Gas e Luce τη σύμβαση υπέ-
γραψε ο διευθύνων σύμβουλος Αλμπέρτο Μαρία Κιαρίνι 
(Alberto Maria Chiarini), παρουσία του διευθυντή Νομικών 
και Ρυθμιστικών Θεμάτων Πιέτρο Γκαλίτσι (Pietro Galizzi) 
και στελεχών του ομίλου.

Στις 7 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, θα πραγματοποιηθεί η Ετήσια 
Τακτική Γενική Συνέλευσή των μετόχων της ΔΕΗ με αντικείμε-
νο, μεταξύ άλλων, τη μη διανομή μερίσματος και την εκλογή 
διευθύνοντος συμβούλου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως 
αναφέρει η εταιρεία σε σχετική ανακοίνωση, καλούνται οι 
μέτοχοι στη 16η  Ετήσια Τακτική  Γενική Συνέλευσή στις 7 Ιου-
νίου 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11.00 π.μ., στην Αθήνα, στο 
ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental» (Λεωφ. Ανδρέα 
Συγγρού 89-93, Τ.Κ. 11745), για συζήτηση και λήψη Αποφά-
σεων επί των παρακάτω θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης :
ΘΕΜΑ ΠΡΩΤΟ: Έγκριση των Εταιρικών και Ενοποιημένων 
Οικονομικών Καταστάσεων της 16ης εταιρικής χρήσης 
(1.1.2017 έως 31.12.2017) της ΔΕΗ Α.Ε., καθώς και των Λο-
γιστικά Διαχωρισμένων Οικονομικών Καταστάσεων, όπως 
προβλέπεται από το άρθρο 141 του Ν. 4001/2011 και σύμ-

φωνα με το ισχύον άρθρο 30 του Καταστατικού της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: Μη διανομή μερίσματος για την εταιρική 
χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017.
ΘΕΜΑ ΤΡΙΤΟ: Απαλλαγή των Μελών του Διοικητικού Συμ-
βουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη προς αποζημί-
ωση για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 31.12.2017 
σύμφωνα με το άρθρο 35 του Κ.Ν. 2190/1920.
ΘΕΜΑ ΤΕΤΑΡΤΟ: Έγκριση μικτών καταβληθεισών αμοιβών 
και αποζημιώσεων των Μελών του Διοικητικού Συμβουλί-
ου της Εταιρείας για την εταιρική χρήση από 1.1.2017 έως 
31.12.2017 και προέγκριση μικτών αμοιβών και αποζημιώ-
σεων για την εταιρική χρήση από 1.1.2018 έως 31.12.2018.
ΘΕΜΑ ΠΕΜΠΤΟ: Εκλογή Διευθύνοντος Συμβούλου.
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟ: Εκλογή ελεγκτών για την εταιρική χρήση από 
1.1.2018 έως 31.12.2018, σύμφωνα με το ισχύον άρθρο 29 

του Καταστατικού της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ ΕΒΔΟΜΟ: Ενημέρωση των Μετόχων για τα πεπραγμέ-
να της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ ΟΓΔΟΟ: Ανακοίνωση της εκλογής Μελών του Διοι-
κητικού Συμβουλίου -Επιβεβαίωση και εφεξής ορισμός της 
Ιδιότητάς τους ως Ανεξαρτήτων Μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου.
ΘΕΜΑ ΕΝΑΤΟ: Εκλογή νέου Μέλους ή Μελών στην Επιτροπή 
Ελέγχου της Εταιρείας.
ΘΕΜΑ ΔΕΚΑΤΟ: Έγκριση της παράτασης ισχύος έως και τις 
28.2.2018, της από 7.12.2015 Απόφασης της Έκτακτης Γενι-
κής Συνέλευσης των Μετόχων της ΔΕΗ Α.Ε. που αφορά στην 
έγκριση εκπτώσεων όγκου περιόδου 2016-2017 επί των 
εγκεκριμένων τιμοκαταλόγων πελατών Υψηλής Τάσης
ΘΕΜΑ ΕΝΔΕΚΑΤΟ:  Ανακοινώσεις και άλλα θέματα.

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΤΑΘΑΚΗ - ΘΕΣΜΩΝ ΓΙΑ ΝΟΜΕ ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ 
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΛΠΕ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΡΓΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΙΡΑΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ 46 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΥΠΕΓΡΑΦΗ Η ΣΥΜβΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΤΟΥ 51% ΤΗΣ ΕΠΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ – ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΔΕΗ: ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ Η Γ.Σ. ΓΙΑ ΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΛΟΓΗ ceo
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Η κυβέρνηση θα επανεξετάσει το φόρο 2% για τα κινητά: 
στην απόφαση αυτή κατέληξαν ο υπουργός Ψηφιακής Πολι-
τικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης Νίκος Παππάς και ο 
υπουργός Επικρατείας Χριστόφορος Βερναρδάκης, μετά από 
επικοινωνία που είχαν χθες, σύμφωνα με πληροφορίες του 
Αθηναϊκού-Μακεδονικού Πρακτορείου Ειδήσεων. 

Καθώς, ως φαίνεται, υπήρξαν διαφορετικές προσεγγίσεις 
κατά τη διάρκεια σύνταξης της τροπολογίας, οι δύο υπουργοί 
επικοινώνησαν, αφού είχε προηγηθεί η δημόσια τοποθέτηση 
του κ. Παππά στο ραδιοφωνικό σταθμό 247 (ενδεικτικώς, στο 
Twitter ο υπουργός ΨΗΠΤΕ είχε γράψει ότι ο εν λόγω φόρος 
«πρέπει να επανεξεταστεί»). 

Στην επικοινωνία των δύο υπουργών, ο κ. Βερναρδάκης πρό-
τεινε την επανεξέταση της ρύθμισης μόνο για τα κινητά, και ο 
κ. Παππάς δέχθηκε αμέσως την πρόταση. Σύμφωνα με πλη-
ροφορίες, το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα εξετασθεί 
εκ νέου ο φόρος, είναι τρεις μήνες περίπου.

Τη δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων τουρισμού της Δυ-
τικής Ελλάδας στο πρόγραμμα «Grow Greek Tourism Online» 
συζήτησε ο περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Απόστολος Κα-
τσιφάρας, με στελέχη της Google. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
ειδικότερα, σύμφωνα με την Περιφέρεια, ο κ. Κατσιφάρας 
παραβρέθηκε σε εκδήλωση που διοργάνωσε η ευρωβουλευ-
τής Ελίζα Βόζεμπεργκ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στις Βρυ-
ξέλλες, με θέμα «Η ανάπτυξη του Ελληνικού τουρισμού με τη 
χρήση του διαδικτύου - Η περίπτωση της Google», κατά την 
οποία η Google παρουσίασε τις δράσεις της πρωτοβουλίας 

της «Grow Greek Tourism Online» στην Ελλάδα.
Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης και της συζήτησης που 
ακολούθησε, ο περιφερειάρχης συνομίλησε με στελέχη της 
Google και πρότεινε τη δυνατότητα συμμετοχής επιχειρήσεων 
τουρισμού της Δυτικής Ελλάδας στο πρόγραμμα.
Σύμφωνα πάντα με την περιφέρεια, πρόκειται για ένα πρό-
γραμμα, στο οποίο η εταιρεία εκπαιδεύει δωρεάν τους επι-
χειρηματίες του τουρισμού, προκειμένου να ανταπεξέρχονται 
με επιτυχία στις απαιτήσεις των νέων τεχνολογιών, ώστε να 
προβάλλουν τις επιχειρήσεις τους.

Όπως αναφέρθηκε στην εκδήλωση, οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις έχουν περισσότερο ανάγκη την ενημέρωση για να επε-
κτείνουν την τουριστική τους περίοδο και να ανταπεξέλθουν 
καλύτερα στις συνθήκες ανταγωνισμού.
Τελικά, συμφωνήθηκε να πραγματοποιηθεί συνάντηση 
μεταξύ της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Google για 
την ανάπτυξη συνεργασίας, ούτως ώστε να συμμετάσχουν 
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις τουρισμού της περιφέρειας που 
το επιθυμούν.

Διεθνή εκδήλωση με θέμα «Πολιτισμός, Ψηφιακά Μέσα και 
Επιχειρηματικότητα: Από την Ψηφιοποίηση στην Παιχνιδο-
ποίηση», διοργανώνουν το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, 
Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, η «Ξένιος Πόλις» και ο 
ερευνητικός οργανισμός CARDET. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
σκοπός της εκδήλωσης είναι η δημιουργία ενός δικτύου συ-
νεργασίας μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, ερευνη-
τικών και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, για τη σχέση πολιτι-
σμού, ψηφιακών μέσων και επιχειρηματικότητας.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σε δύο μέρη: Την Παρα-
σκευή 18 Μαΐου, στο αμφιθέατρο του Υπουργείου Ψηφιακής 
Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης (Φραγκούδη 11 
και Αλ. Πάντου, Καλλιθέα) και το Σάββατο 19 Μαΐου, στο κτή-
ριο της Alpha Bank (Σοφοκλέους 11, Ομόνοια, Αθήνα).

Κατά την πρώτη ημέρα, θα γίνει παρουσίαση επιτυχημένων 
εφαρμογών (ψηφιακά εργαλεία/project) από πανεπιστημι-
ακά και ερευνητικά ιδρύματα, εκπαιδευτικούς οργανισμούς, 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, οι οποίοι δραστηριοποιού-
νται στην κατεύθυνση της προαγωγής του πολιτισμού, με ένα 
σύγχρονο -τεχνολογικά- τρόπο.
Κατά τη δεύτερη μέρα, αναμένεται να βρεθούν τόποι συν-α-
ντίληψης, να προταθούν συνεργασίες και να τεθούν οι βάσεις 
νέων καινοτόμων συνεργειών μέσα από τη συμμετοχή σε 
ομάδες εργασίας με τις εξής θεματικές:
1. Ψηφιακός πολιτισμός και ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις.
2. Μουσεία, πολιτιστικά ιδρύματα και ψηφιακά μέσα.
3. Πολιτισμός, τουρισμός και ψηφιακός κόσμος.
4. Εκπαίδευση και «νέα Μέσα» (new media).

Στους συμμετέχοντες φορείς, οι οποίοι προσδίδουν ιδιαίτερο 
κύρος στη διημερίδα, συγκαταλέγονται οι εξής: Κέντρο Ελ-
ληνικών Σπουδών (Ελλάδος) του Πανεπιστημίου Harvard, 
International Gamification Confederation (Μ. Βρετανία), 
Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του Εθνι-
κού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», 
Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
GRIPEN Europe (Ρουμανία), Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά», Τε-
χνολογικό Πάρκο Λαυρίου, CSICY (Κύπρος), gi-Cluster, Δήμος 
Τρίπολης, LTH Advertising.

Την πρώτη θέση στον Εθνικό Διαγωνισμό Μηχανικής, κατέ-
κτησε η Oμάδα Μηχανικής S.V.A.M. του ΑΠΘ, αποτελούμενη 
από τρεις φοιτητές του τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
και μια φοιτήτρια του τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Στέργιος Μπατακόϊας, ο Βασίλης 
Σιδέρης, η Αναστασία Παυλίδου και ο Αναστάσιος Μάρκος 
Παυλίδης (η ομάδα ονομάστηκε S.V.A.M. από τα αρχικά των 
ονομάτων τους) ήρθαν πρώτοι αρχικά στο τοπικό επίπεδο και 
κατόπιν στο εθνικό επίπεδο του Ευρωπαϊκού Διαγωνισμού 
EBEC (European BEST Engineering Competition), όπου αντι-
μετώπισαν τις ομάδες από την Αθήνα, την Πάτρα και τα Χανιά.
   Το εθνικό επίπεδο του διαγωνισμού έγινε πρόσφατα στην 
Άνω Φοιτητική Λέσχη και οι φοιτητές του ΑΠΘ, που διαγω-
νίστηκαν στην κατηγορία Team Design, κλήθηκαν να επιλύ-
σουν ένα τεχνικό πρόβλημα, με τη δημιουργία μιας κατασκευ-
ής από απλά υλικά, μέσα σε ένα προκαθορισμένο χρονικό 
διάστημα. Όπως εξήγησε, μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Βασίλης 

Σιδέρης, τους ζητήθηκε να κατασκευάσουν έναν μηχανισμό 
που λειτουργούσε με πενηντάλεπτα, και είχαν τον περιορισμό 
να χρησιμοποιήσουν μόνο τη βαρύτητα και όχι κινητήρα.
   Το πρώτο μέρος της κατασκευής τους ήταν ένας αυτόμα-
τος πωλητής (vending machine), ο οποίος λειτουργούσε 
μόνο με πενηντάλεπτα. Σε περίπτωση που ο χρήστης έριχνε 
άλλο κέρμα, αυτό επιστρεφόταν πίσω. Ο μηχανισμός έπρεπε 
να λειτουργεί επαναλαμβανόμενα χωρίς να παρεμβαίνει ο 
χρήστης. Στο δεύτερο μέρος της κατασκευής τους, με την εί-
σοδο πενηντάλεπτου, ένας βόλος θα έπρεπε να ελευθερωθεί 
από τον αυτόματο πωλητή και να ακολουθήσει μια διαδρομή 
τύπου «roller coaster». Ύστερα από μια περίπλοκη διαδρομή, 
o βόλος, κατά την έξοδό του, θα έπρεπε να πραγματοποιήσει 
ένα άλμα, το βεληνεκές του οποίου θα καταγραφόταν.  
Η στιβαρότητα της κατασκευής τους και η ορθή διαχείριση 
των διαθέσιμων υλικών, που ήταν κοινά για όλες τις ομάδες, 
προσμετρήθηκαν θετικά στην εξαγωγή της τελικής βαθμολο-

γίας της ομάδας. Ο Βασίλης Σιδέρης, υπογράμμισε, ότι το όλο 
εγχείρημα είχε δυσκολίες, αλλά με την ομαδική δουλειά και 
τον καταμερισμό της εργασίας βρέθηκε λύση.   

Σχετικά με  τον διαγωνισμό 
Το BEST (Board οf European Students of Technology) είναι 
ένας μη κερδοσκοπικός, μη πολιτικός, φοιτητικός εθελοντικός 
οργανισμός, που ιδρύθηκε το 1989. Το EBEC (European BEST 
Engineering Competition) είναι ο μεγαλύτερος πανευρωπα-
ϊκός διαγωνισμός μηχανικών, διοργανώνεται σε 32 χώρες, 
85 εκπαιδευτικά ιδρύματα και συγκεντρώνει πάνω από 6.500 
συμμετοχές. 
Δυστυχώς, φέτος, δεν θα διεξαχθεί το ευρωπαϊκό επίπεδο του 
διαγωνισμού, όπου θα μετείχε η ομάδα S.V.A.M. Ωστόσο, οι 
φοιτητές, όπως δήλωσε ο κ. Σιδέρης, είναι αποφασισμένοι να 
συμμετέχουν και του χρόνου, με την ελπίδα ότι θα ολοκληρώ-
σουν την πορεία τους στο διαγωνισμό.

ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΖΕΙ Η ΚΥβΕΡΝΗΣΗ ΤΟ ΦΟΡΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΙΝΗΤΑ, ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΑΠΠΑ-βΕΡΝΑΡΔΑΚΗ

ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ oN LiNe

ΕΚΔΗΛΩΣΗ «ΑΠΟ ΤΗΝ ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΧΝΙΔΟΠΟΙΗΣΗ»

To ΠΡΩΤΟ βΡΑβΕΙΟ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΚΑΤΕΚΤΗΣΕ Η ΟΜΑΔΑ s.V.a.M. ΤΟΥ ΑΠΘ
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Σημαντική διάσταση απόψεων διαπιστώνει νέα έκθεση της EY 
μεταξύ των προσδοκιών των θεσμικών επενδυτών ως προς τις 
συντελούμενες μετασχηματιστικές αλλαγές και των εκτιμήσεων 
των διευθυνόντων συμβούλων (Chief Executive Officers–CEOs) 
ως προς το βαθμό ετοιμότητας των επιχειρήσεων, για να εκμε-
ταλλευτούν αυτές τις ευκαιρίες. Η έρευνα «The CEO imperative: 
In this Transformative Age, seize the upside of disruption or 
be disrupted», η οποία προέρχεται από το think-tank της ΕΥ, 
το EYQ, διαπιστώνει ότι οι παγκόσμιες επιχειρήσεις θα πρέπει να 
υιοθετήσουν μία διπλή στρατηγική, η οποία θα υποστηρίζει την 
κύρια επιχειρηματική τους δραστηριότητα, ενώ, παράλληλα, 
θα δημιουργεί νέα, μετασχηματιστικά επιχειρησιακά μοντέλα. 
Το ΑΠΕ- ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την έκθεση, το 67% των 
θεσμικών επενδυτών θέλει να δει τις επιχειρήσεις να αναλαμ-
βάνουν έργα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μετασχη-
ματιστικές καινοτομίες, ακόμη και αν περικλείουν κινδύνους και 
ενδέχεται να μην αποδώσουν βραχυπρόθεσμα. Ωστόσο, μόνο 
το 50% των CEOs αναφέρει ότι είναι κατάλληλα προετοιμασμένο, 
για να εκμεταλλευτεί τις αλλαγές και τις ευκαιρίες που δημιουρ-
γούν οι καινοτομίες αυτές.
Στην έρευνα συμμετείχαν 101 CEOs των 5.000 μεγαλύτερων 
παγκόσμιων επιχειρήσεων και 100 παγκόσμιοι θεσμικοί επεν-
δυτές, που διαχειρίζονται κεφάλαια μεγαλύτερα τους ενός δισ. 
δολαρίων και διερευνά τη δυναμική των μετασχηματιστικών 
προκλήσεων. Ενώ CEOs και θεσμικοί επενδυτές συμφωνούν ότι 

οι τεχνολογικές καινοτομίες αποτελούν την κύρια πηγή μετασχη-
ματισμού, οι απόψεις τους διίστανται σε ό,τι αφορά στη δεύτερη 
πηγή μετασχηματισμού. Για τους θεσμικούς επενδυτές, είναι τα 
νέα επιχειρηματικά μοντέλα, ενώ, για τους CEOs, είναι οι μετα-
βαλλόμενες συμπεριφορές των πελατών.
Η διερεύνηση σε βάθος τεσσάρων βασικών διαστάσεων της 
ετοιμότητας των επιχειρήσεων να υιοθετήσουν τις μετασχημα-
τιστικές αλλαγές, αναδεικνύει σημαντικά κενά:
- Ενδυνάμωση της ηγεσίας: Μόνο το 54% των CEOs αναφέρει 
ότι είναι οι ίδιοι οι βασικοί υπεύθυνοι για τη μετασχηματιστική 
ατζέντα της επιχείρησης.
- Εταιρική κουλτούρα: Μόνο το 43% των CEOs δίνει μία «καλή» ή 
«πολύ καλή» βαθμολογία στις επιχειρήσεις του ως προς τις επεν-
δύσεις εξερευνητικού χαρακτήρα, σε έργα με μακροπρόθεσμη 
απόδοση (Return On Investment-ROI), οι οποίες ενδέχεται να 
μην αποφέρουν βραχυπρόθεσμα οφέλη.
- Καινοτόμες πρακτικές και δυνατότητες: Η διάθεση εσωτερικών 
κεφαλαίων επιχειρηματικού κινδύνου και η ανάπτυξη αυτόνο-
μων μονάδων καινοτομίας αποτελούν τα πιο αδύνατα σημεία, 
ως προς την ετοιμότητα των επιχειρήσεων για καινοτομίες, κα-
θώς μόνο το 39% και το 31% των CEOs, αντίστοιχα, δίνουν μία 
«καλή» ή «πολύ καλή» βαθμολογία.
- Εξωτερική αίσθηση και συνεργασία: Μόνο το 33% έδωσε στις 
εταιρείες τους μία «καλή» ή «πολύ καλή» βαθμολογία ως προς τις 
επενδύσεις σε νεοφυείς επιχειρήσεις, με στόχο την εξοικείωση με 

νέες τεχνολογίες και νέα επιχειρηματικά μοντέλα.
Ο Παναγιώτης Παπάζογλου, διευθύνων σύμβουλος της ΕΥ Ελ-
λάδος, σχολιάζει: «Μία σειρά από δυνάμεις, με καταλύτες την τε-
χνολογία και την καινοτομία, μετασχηματίζουν δημιουργικά το 
επιχειρηματικό περιβάλλον, αλλά και την οικονομία στο σύνολό 
της, με τους μετασχηματισμούς αυτούς να παίρνουν διαστάσεις 
χιονοστιβάδας. Είναι λογικό, ιδιαίτερα, στη χώρα μας, κατά τη 
δύσκολη περίοδο που διανύουμε, οι διοικήσεις των επιχειρήσε-
ων να τείνουν να επικεντρώνονται στη διαχείριση των καθημε-
ρινών προβλημάτων και στους βραχυπρόθεσμους δείκτες. Κα-
θώς, όμως, αναζητούμε ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο, που θα 
δίνει έμφαση και στην καινοτομία, είναι σημαντικό οι επιχειρήσεις 
να επανεξετάσουν, όσα, μέχρι σήμερα, θεωρούμε δεδομένα και 
να αναζητήσουν τρόπους αξιοποίησης των μετασχηματιστικών 
αλλαγών και των νέων τεχνολογιών. Είναι, πλέον, σαφές ότι κα-
νείς δεν μπορεί να ανακόψει το τρένο της τεχνολογικής προόδου. 
Οι επιχειρήσεις θα πρέπει να είναι έτοιμες, για να ανέβουν, όταν 
περάσει μπροστά τους».
Η έκθεση καταλήγει σε μία δέσμη 10 προτάσεων για τη βελτίωση 
της ετοιμότητας για τον επιχειρηματικό μετασχηματισμό. Τα τρία 
κορυφαία μέτρα περιλαμβάνουν την ενδυνάμωση ενός αισθή-
ματος επείγουσας ανάγκης για υπέρβαση της αδράνειας, την 
κατοχή της ημερήσιας διάταξης από τους CEOs και την υιοθέτηση 
ενός κοινού, μετασχηματιστικού οράματος από τις διευθυντικές 
ομάδες και τα διοικητικά συμβούλια.

Η έξοδος από τα μνημόνια, θα πρέπει να συνοδευτεί με μεγά-
λες αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο δουλεύουμε ως χώρα, 
υπογράμμισε ο υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης Στέρ-
γιος Πιτσιόρλας από τα Ιωάννινα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
εκανε επίσης λόγο για θετικά βήματα στην ελληνική οικονομία, 
που αποτυπώνονται με οικονομικά δεδομένα και δείκτες, ενώ 
επισήμανε πως μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των στρες-τεστ 
των τραπεζών, οι συνθήκες είναι πλέον ώριμες για την άρση 
των capital controls, κάτι που θα συμβάλει στην εισροή κεφα-
λαίων στις τράπεζες. 
Ο υφυπουργός Οικονομίας κατά την ομιλία του σε ημερίδα της 
Περιφέρειας Ηπείρου, σχετικά με ένα καινοτόμο έργο που εκτε-
λεί με χρηματοδότηση κατευθείαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, μεταξύ άλλων, 
τόνισε ότι η έξοδος από τα μνημόνιο τον Αύγουστο, πρέπει να 
συνοδευτεί «από μια μεγάλη αλλαγή στον τρόπο που δουλεύ-
ουμε. Να είναι μια τομή στην πορεία μας». 
«Ως χώρα πρέπει να αλλάξουμε και είναι ευκαιρία τώρα, που 
κλείνουμε μια περίοδο πολύ επώδυνη, εάν θέλουμε να τιμή-
σουμε και τις θυσίες που κάναμε όλοι μας για να βγούμε από 
την κρίση, θα πρέπει να δρομολογήσουμε και να προγραμμα-

τίσουμε τρόπους δουλειάς και τρόπους σχεδιασμού διαφορετι-
κούς», προσέθεσε ο κ. Πιτσιόρτας, ενώ σε δηλώσεις του μετά 
την ημερίδα ανέφερε:
«Θεωρώ ότι γίνονται βήματα μεγάλα. Οι δείκτες των 17, όλοι 
σχεδόν, είναι σε καλή πορεία. Προφανώς θέλουν πολύ δουλειά 
ακόμη. Όμως αυτή η βελτίωση, που αναγνωρίζεται από όλους 
πια, μας επιτρέπει αυτές τις ημέρες, να διαπραγματευόμαστε 
από καλύτερες θέσεις την τελική έξοδο από το μνημόνιο. Τον 
Αύγουστο του 2018, θα κλείσουμε αυτή την δύσκολη περίοδο 
των μνημονίων και αυτό θα είναι μια τεράστια επιτυχία. Το 
οφείλουμε αυτό στο γεγονός, ότι πάει καλύτερα η οικονομίας 
μας. Έχουμε λαμπρά δείγματα και στην αύξηση των εξαγω-
γών και στην αύξηση των ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα και 
στην αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής και στην σταδιακή 
μείωση της ανεργίας. Νομίζω, ότι διαμορφώνεται ένα τοπίο 
καλύτερο.
Τελευταίο σημαντικό βήμα ήταν ότι οι τράπεζες μας πέρασαν 
τα στρες-τεστ που ήταν πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω, ότι 
είναι επιβεβλημένο να προχωρήσουμε και στην άρση των 
capital controls. Τώρα πια δεν εμποδίζουν την εκροή κεφαλαί-
ων, κατά την γνώμη μου εμποδίζουν την εισροή κεφαλαίων 

στην Ελλάδα».
 Εξάλλου, ο υφυπουργός Οικονομίας, κατά την ομιλία του, απέ-
δωσε τα εύσημα στην Ήπειρο για την σωστή αξιοποίηση των 
εργαλείων, όπως το έργο ΣΔΙΤ για την κατασκευή της μονάδας 
απορριμμάτων, όσο και τα ενεργειακά έργα που δρομολογού-
νται μέσα από τι ευρωπαϊκό πρόγραμμα ELENA. 
Αναφερόμενος στο εργαλείο ΣΔΙΤ είπε, πως πρόκειται για 
σύγχρονη μορφή υλοποίησης έργων υποδομών, κατά την 
διαδικασία της οποίας αξιοποιούνται στο έπακρον ιδιωτικοί 
πόροι μαζί με δημόσιους, για να έργα καλύτερης ποιότητας σε 
συγκεκριμένο χρόνο και χωρίς υπερβάσεις προϋπολογισμών. 
Μάλιστα ευχήθηκε το εγχείρημα της Ηπείρου να βρει πολλούς 
μιμητές στην Ελλάδα. 
«Παραγωγική η σημερινή διαδικασία και δείχνει πόσο πολύ 
σύντομα μπορούμε να αλλάξουμε την εικόνα της χώρας μας 
εάν λειτουργήσουμε όλοι μαζί» τόνισε ο κ. Πιτσιόρλας. Ωστόσο 
ανέφερε , «πως υπάρχει μια δυσκολία κατανόησης από όλους 
τους φορείς, στη χρησιμότητα αυτού του νέου εργαλείου που 
ονομάζουμε ΣΔΙΤ. Πρέπει κατά την γνώμη μου να ξεφύγουμε 
από την αντίληψη, την νοοτροπία του πως είχαμε μάθει να γί-
νονται τα δημόσια έργα».

ΕΥ : ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΟΝΤΩΝ ΣΥΜβΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ 
ΑΝΑΓΚΗ ΥΙΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΣΤ. ΠΙΤΣΙΟΡΛΑΣ: ΤΑ ΘΕΤΙΚΑ βΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΜΕ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΕΙΚΤΕΣ
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Σε κλίμα έντασης συνεδρίασε η Επιτροπή Περιφερειών της 
Βουλής για το σχέδιο νόμου «Κλεισθένης», το οποίο θα αντικα-
ταστήσει τον «Καλλικράτη» στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το σχέδιο νόμου, το οποίο βρίσκεται σε 
διαβούλευση, λίγο πριν κατατεθεί στην Βουλή, δέχθηκε πυρά 
από κορυφαίους αυτοδιοικητικούς παράγοντες, ενώ ο γγ του 
υπουργείου Εσωτερικών, Κώστας Πουλάκης, είπε ότι «πρώτος 
στόχος είναι η εμβάθυνση τη δημοκρατικής και συλλογικής 
λειτουργίας τής Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 
Η θέση που εξέφρασε ο κ. Πουλάκης, ότι «η κυβέρνηση θέλει 
να δώσει έναν αέρα αναπνοής μέσα από ένα εκλογικό σύστη-
μα, το οποίο να έχει την ίδια ανταπόκριση στην κοινωνία με 
το περιφερειακό και το δημοτικό συμβούλιο», αποκρούστηκε 
τόσο από τον πρόεδρο της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας 
(ΕΝΠΕ), περιφερειάρχη Θεσσαλίας, Κώστα Αγοραστό, όσο 
και από τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος 
(ΚΕΔΕ), Γιώργο Πατούλη.
Ο κ. Αγοραστός υποστήριξε ότι ο «Κλεισθένης» είναι απέναντι 
στην Αυτοδιοίκηση και ανέφερε ότι αυτό το νομοσχέδιο «αρχί-
ζει και τελειώνει με το εκλογικό σύστημα και τα δημοψηφίσμα-
τα». Κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι παίζει «κυνικά παιχνίδια 
εξουσίας» και απεργάζεται «κόλπα χειραγώγησης της κοινής 
γνώμης». Επίσης, σημείωσε πως αυτό που τον φοβίζει είναι 
όχι η απλή αναλογική της πρώτης Κυριακής αλλά «η δόλια, 
σκοτεινή και ύποπτη αναλογική της δεύτερης Κυριακής». 
Εξάλλου, ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ τόνισε ότι δεν υπήρξε ειλικρινής 
διάλογος με τους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, λέγοντας 
χαρακτηριστικά: «Δεν μας σεβάστηκαν πουθενά». 
«Είμαστε θυμωμένοι», είπε με την σειρά του ο κ. Πατούλης, ο 
οποίος αναρωτήθηκε σε ποια χώρα άραγε είδε η κυβέρνηση 
τέτοιο σχέδιο και το «ξεσήκωσε», αφού δεν υπάρχει, πουθενά 
στη Ευρώπη, κάτι αντίστοιχο. 
Τέλος, ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ γνωστοποίησε ότι εντός της ημέ-
ρας θα κατατεθούν ψηφίσματα κατά του «Κλεισθένη» από τις 
Περιφερειακές Ενώσεις των δήμων, που σε ποσοστό 91% είναι 
κατά του νομοσχεδίου και ζητούν την απόσυρσή του.

«Κάθε μεταρρύθμιση γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τις γενι-
κότερες συνθήκες και σε ποιο επίπεδο βρίσκεται η χώρα μας 
και σε ποια κατάσταση» ανέφερε στην δευτερολογία του ο κ. 
Πουλάκης. 
Επισήμανε δε, ότι πάρα πολλοί δήμαρχοι που έχουν πάρει 22% 
έχουν από τον εκλογικό νόμο το 60% των δημοτικών συμ-
βούλων, κάτι που δημιουργεί προβλήματα στη συνεννόηση, 
τη σύνθεση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων. «Εμείς 
είμαστε αποφασισμένοι να δώσουμε τη δημοκρατία, τη συμ-
μετοχή και την αναγκαία σύνθεση υπέρ των τοπικών κοινω-
νιών» υπογράμμισε. 
Τέλος, ο γγ του υπουργείου Εσωτερικών επέμεινε ότι υπήρξε 
ενδελεχής διάλογος, ο οποίος θα συνεχιστεί και στις κοινοβου-
λευτικές επιτροπές. «Η κυβέρνηση -χωρίς να χάσει τη βασική 
του στόχευση το νομοσχέδιο- μπορεί να ενσωματώσει στοι-
χεία που θα ενδυναμώνουν τον θεσμό της Τοπικής Αυτοδιοί-
κησης» κατέληξε. 
Επεισοδιακή συνεδρίαση 
Η πολύωρη συνεδρίαση έκλεισε επεισοδιακά, με τον πρόεδρο 
της Επιτροπής, Δημήτρη Γάκη, να αποβάλλει από την αίθουσα 
τον κ. Αγοραστό, επειδή, όπως είπε, προσέβαλλε συνεχώς με 
ειρωνικό τρόπο τον γγ του υπουργείου Εσωτερικών. 
Από την πλευρά του, ο κ. Αγοραστός διαμαρτυρήθηκε όταν ο 
κ. Πουλάκης είπε ότι σε προηγούμενη επιτροπή οι εκπρόσωποι 
της ΕΝΠΕ έλεγαν ότι «καλώς οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες 
πρέπει να εκλέγονται με σταυρό» ενώ σήμερα άλλαξαν άποψη. 
«Δεν θα με κατηγορήσει εμένα για κωλοτούμπα ο αρχηγός της 
κωλοτούμπας. Εσείς θα με κατηγορήσετε που δήθεν θα σκίζα-
τε τα μνημόνια και τελικώς τα υπογράψατε;» είπε ο πρόεδρος 
της ΕΝΠΕ. 
«Όλη η ιστορία είναι η απλή αναλογική κι αν ερχόταν ένα μαγι-
κό χέρι και την έβγαζε τότε θα γίνονταν δεκτό με χειροκροτή-
ματα», απάντησε ο κ. Πουλάκης.
«Να μας δώσετε τα 2 δισ. που χρωστάτε στις περιφέρειες. Εσείς 
παραβιάζετε τον νόμο. Το σύνθημα της Αριστεράς δεν ήταν για 
περισσότερα χρήματα και περισσότερες αρμοδιότητες; Ιδού 

λοιπόν. Κι αλήθεια, εσείς που δεν θέτετε κομματικά κριτήρια, 
γιατί στην Περιφέρεια Θεσσαλίας δεν δόθηκε ούτε ευρώ ενί-
σχυση;» επανήλθε ο κ. Αγοραστός προς τον γγ του υπουργείου 
Εσωτερικών. 
«Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 η Αυτοδιοίκηση έχασε το 
65%. Τότε δεν ξέρω ποιοι ήταν στους δρόμους για να την προ-
στατεύσουν. Το 2018 δεν έχει κοπεί ούτε ένα ευρώ και μάλιστα 
την τελευταία εβδομάδα δόθηκε αύξηση 50%. Συγχρόνως 
δύο προγράμματα δόθηκαν με τρόπο αντικειμενικό σε όλους 
τους δήμους και περιφέρειες» ανταπάντησε, με τη σειρά του, 
ο κ. Πουλάκης. 
Νωρίτερα, από τη συνεδρίαση αποχώρησε ο κ. Πατούλης, ο 
οποίος ήρθε σε σύγκρουση με βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, που τον 
κατηγόρησαν για επηρμένη και αγενή συμπεριφορά, ενώ ο 
ίδιος τους ανταπέδωσε την κατηγορία λέγοντας πως υφίσταται 
«μπούλινγκ».
Δήλωση προέδρου ΕΝΠΕ για τον πρόεδρο της Επιτροπής Πε-
ριφερειών της Βουλής: «Αυταρχική και άκρως προσβλητική 
προς τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης», χαρακτήρισε ο πρόεδρος 
της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ) και περιφερειάρχης 
Θεσσαλίας , Κώστας Αγοραστός, την ενέργεια του Προέδρου 
της Επιτροπής Περιφερειών της Βουλής, Δημήτρη Γάκη να τον 
αποβάλλει, από τη συνεδρίαση της, όπου είχε κληθεί να ενημε-
ρώσει για τις θέσεις της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης σχετικά 
με το νομοσχέδιο «Κλεισθένης 1». Σε δήλωση του, ο κ. Αγο-
ραστός, ανέφερε ότι ήταν «πρωτοφανής στα κοινοβουλευτικά 
πρακτικά ο τρόπος με τον οποίο λειτούργησε» ο κ. Γάκης. «Ενώ 
ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών κ. Πουλά-
κης μου επιτέθηκε αναίτια με απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς 
όπως «κωλοτούμπα», ο κ. Γάκης, όχι μόνο δεν τον επανέφερε 
στην τάξη, όχι μόνο δεν προστάτευσε τον Πρόεδρο της Ένω-
σης Περιφερειών Ελλάδας, αλλά, ενεργώντας ως κομματικό 
στέλεχος, προχώρησε σε μια πρωτόγνωρη, αυταρχική, άκρως 
προσβλητική προς τον θεσμό της Αυτοδιοίκησης και απολύ-
τως καταδικαστέα ενέργεια», δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΝΠΕ.

Δύο βουλευτές, Κ. Σέλτσας και Γ. Αντωνιάδης, από ΣΥΡΙΖΑ και 
ΝΔ αντίστοιχα, τρεις δήμαρχοι, Γ. Βοσκόπουλος Φλώρινας, 
Κ. Θεοδωρίδης Αμυνταίου και Κ. Πασχαλίδης Πρεσπών, ο 
αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας, Στ. Μπίρος, καθώς και οι πρό-
εδροι του ΕΒΕ και του ΕΚ Φλώρινας, ενώνουν τις φωνές τους 
«εναντίον ενεργειών από άλλες περιοχές της δυτικής Μακε-
δονίας που έχουν ως στόχο να θέσουν υπό αμφισβήτηση τον 
ανθρωπιστικό πόλο τού Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
στη Φλώρινα, είτε με τη μεταφορά των υφιστάμενων τμημά-
των του, είτε με την ίδρυση νέων σε κατευθύνσεις κοινωνικών 
και ανθρωπιστικών σπουδών σε άλλη πόλη». Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ στην κοινή επιστολή που απέστειλαν στον υπουργό 
Παιδείας, στους πρυτάνεις του ΠΔΜ και του ΤΕΙ ΔΜ και στην 
νεοιδρυθείσα επιτροπή διαλόγου για τη συγχώνευση των δύο 

ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, επισημαίνουν ότι «η απόφαση της 
Γενικής Συνέλευσης της Παιδαγωγικής Σχολής να μετεξελιχθεί 
σε Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών θα πρέπει 
να γίνει από όλους μας σεβαστή» και παράλληλα υπενθυμί-
ζουν την ιστορία της σχολής της Φλώρινας που προσμετρά 
σχεδόν 100 χρόνια παράδοση στις παιδαγωγικές ανθρωπιστι-
κές σπουδές.
Ο αντιπεριφερειάρχης Φλώρινας Στέφανος Μπίρος, μιλώντας 
στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειρήσεων, ανέφερε 
ότι η ίδρυση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας οφείλε-
ται κυρίως στην ύπαρξη της Παιδαγωγικής Σχολής που διέθετε 
τμήματα πλήρως στελεχωμένα με πλούσια παρουσία μελών 
ΔΕΠ, και επιστημονικού προσωπικού σε όλων των ειδικοτή-
των. Όπως σημείωσε, το προσεχές διάστημα θα ξεκινήσουν τα 

έργα δημιουργίας νέων κτιριακών εγκαταστάσεων του πανε-
πιστημίου και συντήρησης των ήδη υπαρχόντων, προϋπολο-
γισμού 18 εκατ. ευρώ. Η ανησυχία και η αντίδραση των φορέ-
ων της ακριτικής πόλης προήλθαν από αναφορές σε δημόσιες 
εκδηλώσεις πολιτικών προσώπων για ίδρυση και λειτουργία 
στην Κοζάνη τμημάτων και ομοειδούς σχολής κοινωνικών και 
ανθρωπιστικών επιστημών. Τέλος, στην επιστολή τους υπο-
γραμμίζουν «τον περιφερειακό χαρακτήρα του νέου ισχυρού 
Πανεπιστημίου που θέλουμε να φτιάξουμε» και δηλώνουν ότι 
από κοινού με την ακαδημαϊκή κοινότητα θα «συμμετέχουμε 
δυναμικά στις εξελίξεις για το μέλλον του Πανεπιστημίου με 
γνώμονα την ενδυνάμωσή του».

βΟΥΛΗ: ΕΝΤΑΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΞΙΦΙΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΜΕ ΑΙΧΜΗ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ 
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Οδηγό με 22 ερωτήσεις- απαντήσεις για την συμπλήρωση των 
εντύπων Ε2 και Ε3 της φορολογικής δήλωσης, εξέδωσε η Ανεξάρ-
τητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που περι-
λαμβάνονται σ’ αυτόν είναι οι ακόλουθες: 
1. Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε2 της συζύγου σε περίπτωση εγ-
γάμων; 
Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος έχει εισοδήματα 
από ακίνητη περιουσία που ανήκουν στη δική της κυριότητα, έχει 
υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε2 είτε χρησιμοποιώντας τους 
προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης είτε του υπόχρεου/ συζύ-
γου, με την επιλογή «Ε2 συζύγου». 
2. Πώς συμπληρώνω τη στήλη ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ; 
Η στήλη 17 (Είδος μίσθωσης-χρήση ακινήτου) συμπληρώνεται υπο-
χρεωτικά με το είδος της μίσθωσης και τη χρήση του μισθίου, όπως 
εκμίσθωση γραφείου, δωρεάν παραχώρηση κατοικίας, κενό κ.λπ.
3. Ποιες επιλογές εμφανίζονται στη στήλη 17 ΕΙΔΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗ-
Σ-ΧΡΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ; 
1. Εκμίσθωση ξενοδοχείων
2. Εκμίσθωση κλινικών
3. Εκμίσθωση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
4. Εκμίσθωση αιθουσών θεαμάτων
5. Εκμίσθωση καταστημάτων
6. Εκμίσθωση γραφείων
7. Εκμίσθωση αποθηκών κ.λπ.
8. Εκμίσθωση γαιών
9. Εκμίσθωση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
10. Εκμίσθωση κατοικιών
11. Εκμίσθωση βιομηχανοστασίων με Φ.Π.Α.
12. Εκμίσθωση εμπορικών κέντρων με Φ.Π.Α.
13. Δωρεάν παραχώρηση κατοικιών
14. Δωρεάν παραχώρηση ξενοδοχείων
15. Δωρεάν παραχώρηση κλινικών
16. Δωρεάν παραχώρηση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
17. Δωρεάν παραχώρηση αιθουσών θεαμάτων
18. Δωρεάν παραχώρηση καταστημάτων
19. Δωρεάν παραχώρηση γραφείων
20. Δωρεάν παραχώρηση αποθηκών κ.λπ.
21. Δωρεάν παραχώρηση γαιών
22. Δωρεάν παραχώρηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
23. Εκμίσθωση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
24. Υπεκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
25. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (εκτός κατοικιών)
26. Δωρεάν παραχώρηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
27. Ιδιοχρησιμοποίηση ξενοδοχείων
28. Ιδιοχρησιμοποίηση κλινικών
29. Ιδιοχρησιμοποίηση σχολείων
30. Ιδιοχρησιμοποίηση αιθουσών κιν/φου ή θεάτρων
31. Ιδιοχρησιμοποίηση καταστημάτων
32. Ιδιοχρησιμοποίηση γραφείων
33. Ιδιοχρησιμοποίηση αποθηκών κ.λπ.
34. Ιδιοχρησιμοποίηση γαιών
35. Ιδιοχρησιμοποίηση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
36. Ιδιοχρησιμοποίηση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
37. Εκμίσθωση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες)
38. Δωρεάν παραχώρηση-ιδιοχρησιμοποίηση κοινόχρηστων 
χώρων

39. ΚΕΝΟ
41. Ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας
42. Υπεκμίσθωση γαιών-γης
43. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθω-
ση ξενοδοχείων
44. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθω-
ση κλινικών
45. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθω-
ση εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
46. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθω-
ση αιθουσών θεαμάτων
47. εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθω-
ση καταστημάτων
48. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθω-
ση γραφείων
49. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθω-
ση αποθηκών κτλ
50. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθω-
ση γαιών
51. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθω-
ση εγκαταστάσεων ή κατασκευών
52. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθω-
ση κατοικιών
53. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθω-
ση βιομηχανοστασίων με Φ. Π. Α.
54. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθω-
ση εμπορικών κέντρων με Φ.Π.Α.
55. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθω-
ση χώρων τοποθέτησης επιγραφών
56. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμί-
σθωση ακίνητης περιουσίας
57. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από υπεκμί-
σθωση γαιών-γης
58. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθω-
ση κοινοχρήστων χώρων (εκτός κατοικιών)
59. Εισπραχθέντα εισοδήματα προηγούμενου έτους από εκμίσθω-
ση κοινόχρηστων χώρων (κατοικίες)
60. Βραχυχρόνια εκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του 
ν.4172/2013
61. Βραχυχρόνια υπεκμίσθωση ακινήτων άρθρου 39Α του 
ν.4172/2013
62. Εκμίσθωση κατοικίας που υπεκμισθώνεται 
4. Πώς θα δηλώσω τα ανείσπρακτα ενοίκια;
Θα πρέπει πρώτα να απευθυνθείτε στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. με τα δι-
καιολογητικά που ορίζονται στις εγκυκλίους ΠΟΛ.1024/12.2.2016, 
ΠΟΛ.1102/12.7.2016 και αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία από τη 
Δ.Ο.Υ. θα υποβάλετε το Ε2, συμπληρώνοντας το ποσό των ανεί-
σπρακτων ενοικίων για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση. 
Τα ανείσπρακτα εισοδήματα από εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας 
που δηλώθηκαν στο προηγούμενο φορολογικό έτος στους κωδι-
κούς 125-126 και εισπράχθηκαν κατά το έτος 2017, δηλώνονται 
ανά κατηγορία ακινήτου και είδος μίσθωσης στο έντυπο Ε2 του 
φορολογικού έτους 2017. 
5. Πώς δηλώνεται ακίνητο που έχει στην κατοχή του ένα ανήλικο 
εξαρτώμενο τέκνο μη υπόχρεο σε υποβολή δήλωσης; 
Το ακίνητο θα καταχωρηθεί στο Ε2 του γονέα που ασκεί τη γονική 
μέριμνα, στον πρώτο πίνακα και στον πίνακα Ι (Εκμισθούμενα κ.λπ. 

Ακίνητα) των συμπληρωματικών στοιχείων επιλέγοντάς το στην 
πρώτη στήλη και συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο και τον 
Α.Φ.Μ. του τέκνου στις αντίστοιχες στήλες. 
6. Η στήλη Αριθμός Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθω-
σης Ακίνητης Περιουσίας συμπληρώνεται υποχρεωτικά;
 
Συμπληρώνεται για τα μισθωτήρια των ακινήτων που έχουν κα-
τατεθεί στη σχετική ηλεκτρονική εφαρμογή. Δε συμπληρώνεται ο 
αριθμός καταχώρησης του μισθωτηρίου που είχε παραληφθεί από 
την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 
7. Με ποιον τρόπο υποβάλλεται το έντυπο Ε2 σε περίπτωση που 
έχει στην ιδιοκτησία του ακίνητα, τόσο ο σύζυγος όσο και η σύζυ-
γος; 
Και οι δύο σύζυγοι έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν χωριστό 
έντυπο Ε2 για τα ακίνητα που έχουν στην ιδιοκτησία τους, έστω και 
αν υπάρχει συνιδιοκτησία σε μερικά ή σε όλα τα ακίνητα. 
8. Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε βοηθητικούς χώ-
ρους (αποθήκη, θέση στάθμευσης) οι οποίοι ηλεκτροδοτούνται 
από τον κοινόχρηστο μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύμα-
τος; 
Στις περιπτώσεις αυτές θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον εννιαψή-
φιο αριθμό 999999999. 
9. Ποιον αριθμό παροχής θα συμπληρώσω σε αγροτεμάχιο που 
εκμισθώνω στο οποίο δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ηλε-
κτρικού ρεύματος; 
Στις περιπτώσεις αγροτεμαχίων που δεν έχουν μετρητή κατανά-
λωσης ηλεκτρικού ρεύματος, θα συμπληρώνετε το πεδίο με τον 
εννιαψήφιο αριθμό 999999999. 
10. Πώς συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ηλεκτρικού ρεύματος 
για ακίνητο που δηλώνεται ως κενό και έχει γίνει διακοπή του ηλε-
κτρικού ρεύματος; 
Το ακίνητο διαθέτει μετρητή κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος 
επάνω στον οποίο αναγράφεται ο αριθμός παροχής ο οποίος 
υπάρχει και σε όλους τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής 
ενέργειας που σας έχουν αποσταλεί στο παρελθόν. 
11. Κατά την συμπλήρωση του εντύπου Ε2 διαπιστώνω ότι δεν 
μου επιτρέπεται να επιλέξω και αντίστοιχα να συμπληρώσω το 
ετήσιο μίσθωμα σε μία από τις στήλες 13, 14, 15, 16. Τι να κάνω; 
Αφού συμπληρώσετε τις υπόλοιπες στήλες του πρώτου πίνακα, και 
ανάλογα με το είδος μίσθωσης-χρήσης ακινήτου που θα επιλέξετε 
στη στήλη 17, θα ανοίξει πεδίο στο τέλος της εγγραφής στην οποία 
θα συμπληρώσετε το ετήσιο μίσθωμα. Όταν επιλέξετε Καταχώρη-
ση τότε το ετήσιο μίσθωμα θα καταχωρηθεί σε μία από τις στήλες 
για το ακαθάριστο εισόδημα σύμφωνα με την επιλογή που κάνατε 
στη στήλη 17.
12. Θα πρέπει να συμπληρώσω τα ποσά των στηλών 13, 14, 15, 
16 στους αντίστοιχους κωδικούς του πίνακα 4Δ2 (Εισόδημα από 
ακίνητη περιουσία) του εντύπου Ε1; 
Εφόσον υποβάλετε οριστικά το έντυπο Ε2 τα ποσά των στηλών 13, 
14, 15, 16 μεταφέρονται στους αντίστοιχους κωδικούς του Ε1 όπου 
θα μπορέσετε να ελέγξετε την ορθότητα των ποσών που καταχω-
ρήσατε στο Ε2. Εάν διαπιστώσετε λάθος θα πρέπει να διορθώσετε 
πρώτα το έντυπο Ε2 και στη συνέχεια να το οριστικοποιήσετε ξανά. 

Συνέχεια στη σελ 16
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Σχέδιο για τη διενέργεια 190.000 φορολογικών και τελωνειακών 
ελέγχων το 2018 θέτει σε εφαρμογή η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων για την πάταξη της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου. 
Αυτό προβλέπει το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ για το 2018 το 
οποίο επίσης θέτει ως στόχο την είσπραξη 2,8 δισ. ευρώ από πα-
λαιά ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο και το 24% των νέων 
οφειλών που θα δημιουργηθούν φέτος. Το σχέδιο περιλαμβάνει 
κατασχέσεις σε τραπεζικούς λογαριασμούς οφειλετών ενώ σχεδι-
άζεται και η καθιέρωση απλούστερων διαδικασιών για το άνοιγμα 
θυρίδων. Σύμφωαν με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα στόχος είναι, όπως 
προκύπτει από το Επιχειρησιακό Σχέδιο, η εφαρμογή μέτρων 
αναγκαστικής είσπραξης, όπως κατασχέσεις και δεσμεύσεις περι-
ουσιακών στοιχείων σε έξι στους δέκα οφειλέτες ( 59%) με ληξι-
πρόθεσμες υποχρεώσεις στους οποίους δύναται να επιβληθούν 
τα μέτρα αυτά. Μάλιστα προγραμματίζονται τουλάχιστον 100.000 
τηλεφωνικές κλήσεις για την ενημέρωση και συμμόρφωση των 
φορολογούμενων σχετικά με τις υποχρεώσεις τους.

Από το Επιχειρησιακό Σχέδιο προκύπτει ότι τοποθετείται για το 
τέλος του 2020 η λειτουργία του ηλεκτρονικού περιουσιολογίου 
στο οποίο καταγράφονται όλα τα εισοδήματα και τα περιουσιακά 
στοιχεία των φορολογούμενων.
Οι φορολογικοί έλεγχοι, μεταξύ άλλων, αναμένεται να επικεντρω-
θούν σε:
- Φορολογούμενους που υποβάλουν μηδενικές φορολογικές δη-
λώσεις ενώ ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα.
- Φορολογούμενους μεγάλου πλούτου και μεγάλες επιχειρήσεις. 
Θα διενεργηθούν πάνω από 1.000 έλεγχοι.
- Ξενοδοχειακές επιχειρήσεις/καταλύματα, τουριστικά σκάφη 
αναψυχής, ελαιοτριβεία, πρατήρια υγρών καυσίμων, επιχειρήσεις 
που σχετίζονται με έναρξη δραστηριότητας σε γειτονικές χώρες, 
επιχειρήσεις που σχετίζονται με εντοπισμό παράνομου λογισμικού 
ως προς την έκδοση φορολογικών στοιχείων. Στόχος ο εντοπισμός 
παραβατικότητας τουλάχιστον στο 30% αυτών.
- Υποθέσεις που αφορούν απάτη στον Φ.Π.Α.

- Εξαφανισμένους έμπορους με στόχο την απενεργοποίηση τουλά-
χιστον 50 Α.Φ.Μ.
- Τουλάχιστον 230 ΑΦΜ που ελέγχονται κατόπιν εισαγγελικών 
παραγγελιών.
- Συμβολαιογράφους
- Επιχειρήσεις που μετέφεραν την έδρα τους σε γειτονικές χώρες 
αλλά και οι επιχειρήσεις με πειραγμένες ταμειακές μηχανές.
Παράλληλα προωθείται η διασύνδεση του Taxis με το σύστημα 
ΕΡΓΑΝΗ για την παρακολούθηση της μισθωτής εργασίας και με 
το πληροφοριακό σύστημα την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τον 
έλεγχο των κινήσεων σε χρηματιστηριακά προϊόντα. Εξάλλου οι 
φορολογικές αρχές θα αποκτήσουν πρόσβαση στο πληροφοριακό 
σύστημα του Κτηματολογίου για λήψη πληροφοριών ιδιοκτησίας.

Συνέχεια από τη σελ 15 

Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος Φ.Π. (Ε3) 
Τελευταία ενημέρωση: 16/05/2018 
1. Πώς υποβάλλεται το έντυπο Ε3 της συζύγου σε περίπτωση 
εγγάμων; 
Στην περίπτωση εγγάμων και εφόσον η σύζυγος είναι επιτη-
δευματίας, έχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3 με τους 
προσωπικούς της κωδικούς πρόσβασης και όχι με τους κωδι-
κούς του υπόχρεου / συζύγου, με τους οποίους υποβάλλεται 
κοινή δήλωση φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1). Σε τέτοια 
περίπτωση, εάν το Ε3 της συζύγου είναι το πρώτο έντυπο που θα 
υποβληθεί, η σύζυγος πρέπει να επιβεβαιώσει την έγγαμη σχέση 
(με υπόχρεο το σύζυγό της). 
2. Πότε υποβάλλεται το έντυπο Ε3; 
Εφόσον υπάρχει υποχρέωση υποβολής του εντύπου Ε3, αυτό 
πρέπει να υποβληθεί πριν από την οριστική υποβολή της δή-
λωσης φορολογίας εισοδήματος (έντυπο Ε1), ακόμη και στην 
περίπτωση που είναι μηδενικό. 
3. Εάν οριστικοποιηθεί το έντυπο Ε3, είναι δυνατό να τροποποι-
ηθεί; 
Μέχρι να γίνει η οριστική υποβολή του εντύπου Ε1, ο φορολο-
γούμενος μπορεί να εισέρχεται στο έντυπο Ε3 και να το τροπο-
ποιεί όσες φορές επιθυμεί. Όταν όμως οριστικοποιηθεί το Ε1, δεν 
μπορεί να τροποποιηθεί περαιτέρω το Ε3. Εφόσον διαπιστωθεί 
λάθος στο έντυπο Ε3, μπορεί ο φορολογούμενος να υποβάλει 
ηλεκτρονικά τροποποιητική - συμπληρωματική δήλωση. 
4. Ποια στοιχεία εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο έντυπο 
Ε3; 
Με βάση τα στοιχεία που υπάρχουν στο αρχείο του Μητρώου, 
εμφανίζονται προσυμπληρωμένα:
• η Δ.Ο.Υ. υποβολής
• η διαχειριστική περίοδος
• η κατηγορία βιβλίων εφόσον τηρούνται βιβλία και
• ο κωδικός αριθμός κύριας δραστηριότητας (ΚΑΔ). Επίσης, στην 
πρώτη σελίδα του εντύπου Ε3 προσυμπληρώνονται αντίστοιχα 
τρία (3) πεδία, με την:

• ημερομηνία πρώτης έναρξης
• ημερομηνία έναρξης, η οποία ισχύει κατά το τρέχον φορολογι-
κό έτος (εφόσον δηλαδή δεν έχει προηγηθεί διακοπή εργασιών 
πριν το φορολογικό έτος 2017)
• ημερομηνία διακοπής εργασιών, εφόσον αυτή πραγματοποιή-
θηκε εντός του φορολογικού έτους 2017.
Τα προσυμπληρωμένα στοιχεία τροποποιούνται, εφόσον προη-
γηθεί ενημέρωση του μητρώου της αρμόδιας Δ.Ο.Υ.
5. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση που 
στο έντυπο Ε3 εμφανίζεται παλαιός ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας 
ο οποίος δεν έχει αντιστοιχηθεί με νέο ΚΑΔ;
Όταν ο φορολογούμενος εισέρχεται στο έντυπο Ε3 και ο ΚΑΔ 
κύριας δραστηριότητας που εμφανίζεται στον κωδικό 021 δεν 
έχει αντιστοιχηθεί, εμφανίζεται μήνυμα στον αντίστοιχο πίνακα, 
όπου ενημερώνεται για τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθή-
σει.
Ο φορολογούμενος μπορεί να αποθηκεύσει προσωρινά το Ε3, 
να προβεί στη διαδικασία αντιστοίχισης μέσω εφαρμογής που 
υπάρχει στην ιστοσελίδα της Α.Α.Δ.Ε. και σε σύντομο χρονικό 
διάστημα (μίας ή δύο ημερών) να συνεχίσει την υποβολή του Ε3 
με το νέο ΚΑΔ.
Επισημαίνεται, ότι εάν δεν γίνει η αντιστοίχιση, ο φορολογούμε-
νος δεν μπορεί να υποβάλει το Ε3 με τον παλαιό ΚΑΔ και εμφανί-
ζεται σχετικό μήνυμα λάθους.
6. Ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθείται σε περίπτωση που 
δεν έχει γίνει αντιστοίχιση του ΚΑΔ μεγαλύτερων ακαθάριστων 
εσόδων;
Ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω.
7. Όσοι δηλώνουν εισόδημα από αγροτική επιχειρηματική δρα-
στηριότητα, αλλά δεν εντάσσονται στο κανονικό ή ειδικό καθε-
στώς Φ.Π.Α. ποιον ΚΑΔ συμπληρώνουν;
Σε αυτή την περίπτωση δεν συμπληρώνεται ΚΑΔ και δεν χρησι-
μοποιείται ο ΚΑΔ 99999998.
Συμπληρώνεται ο κωδ.009 με την επιλογή «αφανείς αγρότες 
χωρίς ΚΑΔ» (3) και οι αντίστοιχοι πίνακες που αφορούν την 
αγροτική-βιολογική δραστηριότητα. 
8. Πώς δηλώνονται οι λοιπές αγροτικές επιδοτήσεις - ενισχύσεις;

Στον κωδικό 071 συμπληρώνεται το ποσό από βασική ενίσχυση 
το οποίο προσαυξάνει τα ακαθάριστα έσοδα από αγροτική δρα-
στηριότητα.
Στους κωδικούς 072-073 συμπληρώνεται το σύνολο των πρά-
σινων και συνδεδεμένων ενισχύσεων και το υπερβάλλον ποσό 
των δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000€) προσαυξάνει τα ακαθά-
ριστα έσοδα από αγροτική δραστηριότητα. Επισημαίνεται ότι οι 
πράσινες και συνδεδεμένες ενισχύσεις έως του ποσού των δώ-
δεκα χιλιάδων (12.000€) ευρώ μεταφέρονται υποχρεωτικά στις 
αντίστοιχες επιλογές των κωδικών 659-660, του εντύπου Ε1.
Οι κωδικοί 075, 077 και 080 μεταφέρονται υποχρεωτικά στις 
αντίστοιχες επιλογές των κωδικών 659-660, του εντύπου Ε1.
Επίσης, οι κωδικοί 074, 076 και 079 αποτελούν μειωτικό στοιχείο 
των αντίστοιχων δαπανών που πραγματοποιήθηκαν μέσα στη 
χρήση.
Τέλος, ο κωδ.078 μεταφέρεται υποχρεωτικά στην αντίστοιχη 
επιλογή των κωδικών 659-660 του εντύπου Ε1. 
9. Κατά τη διάρκεια της ίδιας διαχειριστικής περιόδου έκανα δια-
κοπή της επιχείρησής μου και έναρξη με τον ίδιο Α.Φ.Μ. αλλά με 
διαφορετική δραστηριότητα. Θα υποβάλω δύο έντυπα Ε3;
Θα υποβάλετε ένα έντυπο Ε3 και θα συμπληρώσετε τους αντί-
στοιχους πίνακες για κάθε δραστηριότητα.
10. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις συμπλήρωσης του κωδ. 050 
που αφορά την ιδιότητα του προσώπου που συμπληρώνει το 
έντυπο;
Εάν το έντυπο συμπληρώνεται από τον δηλούντα επιχειρηματία, 
νόμιμο εκπρόσωπο κ.λπ., επιλέγεται το (1).
Εάν το έντυπο συμπληρώνεται από τον μισθωτό λογιστή της 
επιχείρησης, επιλέγεται το (2).
Εάν το έντυπο συμπληρώνεται από λογιστή όχι μισθωτό της επι-
χείρησης, επιλέγεται το (3) και προϋποθέτει την εξουσιοδότηση 
μέσω TAXISnet του λογιστή από τον επιχειρηματία (Φ.Π. ή Ν.Π.).
Επισημαίνονται οι ΠΟΛ.1072/2018 και ΠΟΛ.1008/19.1.2011 για 
τις περιπτώσεις που το έντυπο Ε3 συμπληρώνεται υποχρεωτικά 
από λογιστή-φοροτεχνικό.
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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



ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

18

 Σχέδιο ελληνικής ιδιοκτησίας με δέκα πεδία παρεμβάσεων, 
ώστε να διασφαλιστούν μέση ανάπτυξη άνω του 2% μεσοπρό-
θεσμα, υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για τη βιωσιμότητα 
του χρέους και περιθώρια αναδόμησης του κοινωνικού κρά-
τους που υπέστη τεράστιο πλήγμα στην εποχή των μνημονίων, 
δρομολογεί η κυβέρνηση.
Στις περισσότερες από 100 σελίδες του αναπτυξιακού σχεδίου 
με τίτλο «Greece: A Growth Strategy for the Future», το οποίο 
έχει το «Εθνος» στην κατοχή του, η κυβέρνηση επιδιώκει να πα-
ρουσιάσει μια νέα ατζέντα, ειδικά ως προς την ελάφρυνση των 
φορολογικών βαρών, τον κατώτατο μισθό και την ενίσχυση 
του κοινωνικού κράτους, δεσμευόμενη παράλληλα ότι μεταρ-
ρυθμίσεις που καθυστερούν εδώ και χρόνια αλλά και μεγάλες 
ιδιωτικοποιήσεις θα προχωρήσουν κανονικά. Άλλωστε το σχέ-
διο αστό απευθύνεται σε πολλά και ετερόκλητα ακροατήρια και 
κυρίως στις αγορές, για τις οποίες είναι κρίσιμο η χώρα να μην 
αθετήσει τις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει όταν θα βγει από το 
τρίτο μνημόνιο.
Τονίζοντας ότι τώρα «αποτελεί κοινή γνώση πως η κρίση των 
προηγούμενων ετών δεν ήταν μόνο δημοσιονομική, αλλά 
πρώτιστα και κυρίως ήταν κρίση του παραγωγικού μοντέλου 
που κυριαρχούσε στη χώρα για περισσότερες από 4 δεκαετίες», 
ως καθοριστικοί παράγοντες αναδεικνύονται μεταξύ άλλων ο 
συντονισμός και η υλοποίηση αλλά και η αναζήτηση των ευ-
ρύτερων δυνατών συναινέσεων ως προς τους στόχους-κλειδιά.
Υπογραμμίζεται δε η προσήλωση στην υλοποίηση κρίσιμων 
μεταρρυθμίσεων όπως στη δημόσια διοίκηση, τη Δικαιοσύνη, 
τη μείωση της γραφειοκρατίας, καθώς και στην προώθηση 
κρίσιμων αποκρατικοποιήσεων εντός συγκεκριμένων χρονο-
διαγραμμάτων. Στο σχέδιο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, 
τα εξής: 
1. Η κυβέρνηση ξεχωρίζει 10 τομείς-κλειδιά για την 
ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια και συγκεκριμένα: μεταφορές & 
logistics, ενέργεια, αγροδιατροφή, μεταποίηση, ναυτιλία, φαρ-
μακευτικός τομέας, υγεία, περιβάλλον, τουρισμός, πολιτισμός. 
Οπως αναφέρεται, «Οι ξένες άμεσες επενδύσεις θα πρέπει να 
παίξουν έναν σημαντικό ρόλο στο επενδυτικό «μπουμ», καθώς 
θα αυξάνεται η εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών, με την 
υποστήριξη της σταθερότητας στις ακολουθούμενες πολιτικές, 
τα νέα εργαλεία για τη διατηρησιμότητα του χρέους και πιο φιλι-
κές προς την ανάπτυξη δημοσιονομικές πολιτικές στη μεταπρο-
γραμματική περίοδο. Οπως άλλωστε είναι σαφές, η απόσταση 
που πρέπει να καλύψει η ελληνική οικονομία σε όρους ανά-
πτυξης είναι μεγάλη, ενώ αξιοσημείωτοι είναι οι υπολογισμοί 
για το μεγάλο κόστος που είχαν οι πολιτικές προσαρμογής τα 
τελευταία χρόνια, περίπου στο 36,5% του ΑΕΠ σωρευτικά, έως 

ΟΙ ΔΕΚΑ ΠΑΡΕΜβΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 
ΜΕΤΑ ΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ

το τέλος του 2018, ή σχεδόν 67 δισ ευρώ σε καθαρούς όρους 
από το 2010 μέχρι το τέλος του 2018.
2.  Γίνεται αναφορά στη χρήση της φορολογικής πο-
λιτικής ως μέσου προσέλκυσης παραγωγικών επενδύσεων και 
ενίσχυσης της παραγωγικότητας μέσω της σταδιακής μείωσης 
της φορολογικής επιβάρυνσης τόσο στις επιχειρήσεις όσο και 
στην εργασία και την καθιέρωση ενός σταθερού φορολογικού 
πλαισίου. Η σταδιακή μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης 
θα διευκολύνει τις επενδύσεις σε εξωστρεφείς-εξαγωγικούς 
κλάδους της οικονομίας, δημιουργώντας θέσεις απασχόλησης 
με σημαντικά οφέλη σε μακροοικονομικό και δημοσιονομικό 
επίπεδο. Ενδεχόμενη αποκλιμάκωση των φορολογικών βαρών 
για τις επιχειρήσεις θα τονώσει τις κερδοφόρες εταιρείες βοηθώ-
ντας τις εγχώριες επιχειρήσεις να προσελκύσουν ξένες άμεσες 
επενδύσεις, ενώ κάθε μέτρο στον τομέα αυτόν, συνδυασμένο 
με το πλέγμα των πρωτοβουλιών σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα, 
μπορεί να δράσει, υπό προϋποθέσεις και χωρίς να απειλείται η 
δημοσιονομική ισορροπία, πολλαπλασιαστικά προς την ανά-
πτυξη. Οπως τονίζεται, η μείωση της φορολογικής επιβάρυν-
σης, χωρίς να απειληθεί η δημοσιονομική σταθερότητα, απαιτεί 
μεταρρυθμίσεις για τη βελτίωση της δημόσιας διοίκησης, ώστε 
να αυξηθεί η φορολογική βάση και να αντιμετωπιστεί η φοροα-
ποφυγή.
3. Σχετικά με την αναπροσαρμογή του ΕΝΦΙΑ, ανα-
φέρεται, μεταξύ άλλων, πως θα δημιουργηθεί και ένας μόνιμος 
μηχανισμός αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών στα 
επίπεδα των εμπορικών τιμών.
4.  Γίνεται σαφής αναφορά στο ότι ωριμάζει ο χρό-
νος για να «εξεταστεί προσεκτικά» μια αύξηση στο επίπεδο του 
κατώτατου μισθού. Το νέο επίπεδο θα καθοριστεί εντός του 
υφιστάμενου νομικού πλαισίου. Παράλληλα αναφέρεται ότι θα 
αποκατασταθούν οι αρχές της επεκτασιμότητας και της ευνοϊκό-
τερης ρύθμισης για τις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
5. Επισημαίνεται ως προτεραιότητα η αντιμετώπιση 
της αδήλωτης εργασίας με πολιτικές που ήδη δρομολογούνται.
6.  Απαιτείται επανασχεδιασμός του συστήματος 
των επιδομάτων ανεργίας, λαμβάνοντας υπόψη τους δείκτες 
φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού και το επίπεδο του κα-
τώτατου μισθού. Η αξιολόγηση του υφιστάμενου συστήματος 
επιδομάτων ανεργίας και οι προτάσεις για τις αλλαγές στην αρ-
χιτεκτονική του θα γίνουν από ειδική επιτροπή με εκπροσώπους 
από το υπουργείο Εργασίας, τον ΟΑΕΔ και τους κοινωνικούς 
εταίρους, καθώς επίσης και από επιστήμονες εξειδικευμένους σε 
θέματα της αγοράς εργασίας.
7.  Το Εισόδημα Κοινωνικής Αλληλεγγύης χρειάζεται 
να ενισχυθεί και να συμπληρωθεί με άλλα χρηματικά και άλ-
λου είδους κοινωνικά επιδόματα. Συγκεκριμένα, το Εισόδημα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης αλλά και το ενοποιημένο συνταξιο-
δοτικό σύστημα (Unified Pension System) αποτελούν «οδικό 
χάρτη για τις πολιτικές του αύριο σύμφωνα και με τις αρχές του 
Ευρωπαϊκού Πυλώνα για τα Κοινωνικά Δικαιώματα». Τονίζεται 
στο σχέδιο πως ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τα παιδιά και τις 
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οικογένειες που αντιμετωπίζουν θέματα φτώχειας και κοινω-
νικού αποκλεισμού είναι υπό εξέταση, ενώ τονίζονται σχεδι-
αζόμενες «κοινωνικές επενδύσεις» μεταξύ άλλων για αύξηση 
του αριθμού των σχολικών γευμάτων σε 500.000 το 2019 και 
το 2020, αύξηση των παιδικών σταθμών σε 5.000 μονάδες το 
2019-2020 που θα μπορούν να φιλοξενήσουν 145.000 παιδιά, 
καθώς και για αύξηση των επιδομάτων στέγασης (ενοικίου ή 
πληρωμής δανείου) για τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα.
8. Περιγράφεται εκτενώς δέσμη χρηματοδοτικών 
επιλογών και εργαλείων για τις επιχειρήσεις σε διάφορα στάδια 
ανάπτυξής τους μέσω και συνεργασιών με διαθέσιμους διεθνείς 
φορείς.
Γίνεται δε σαφής αναφορά στο ενδεχόμενο αναπτυξιακής τρά-
πεζας η οποία θα έχει ως στόχο τη διευκόλυνση της χρηματο-
δότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων και start-ups, συνεργατι-
κών σχημάτων, κοινωνικών εταιρειών και δημόσιων φορέων, 
καθώς όμως και στην προοπτική εκμετάλλευσης των δυνατο-
τήτων ανάπτυξης μέσω των συνεταιριστικών τραπεζών.
9. Στήριξη της διαδικασίας μετασχηματισμού του 
ελληνικού χρηματοπιστωτικού τομέα, με ενίσχυση του τραπε-
ζικού τομέα που όπως αναφέρεται παρουσιάζει υψηλή συγκέ-
ντρωση, της προσπάθειας μείωσης των «κόκκινων» δανείων, 
και βελτίωση της τραπεζικής διακυβέρνησης και της διαδικα-
σίας χαλάρωσης και τελικής εξάλειψης των capital controls. 
Σε ό,τι αφορά στις τράπεζες, αναφέρεται μεταξύ άλλων πως η 
προσέλκυση στρατηγικών επενδυτών και η προώθηση της και-
νοτομίας θα ενισχύσουν τη θέση των ελληνικών τραπεζών στις 
αγορές και την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.
10. Κρίσιμη για την ολιστική στρατηγική ανάπτυξης 
είναι η βιωσιμότητα του χρέους και τονίζεται πως καθυστερή-
σεις στις πολιτικές αποφάσεις για ένα πλαίσιο αναδιάρθρωσης 
του χρέους μπορεί να αναβάλει επενδυτικές αποφάσεις. Σχετικά 
με τα μεσοπρόθεσμα μέτρα αναδιάρθρωσης που αναμένεται να 
εφαρμοστούν μετά τη λήξη του τρέχοντος προγράμματος γίνε-
ται αναφορά σε δεξαμενή παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν 
μεταξύ άλλων, τη χρήση έως 20% των κερδών από «ANFA» 
και «SMP» του 2014, τη μερική αποπληρωμή δανείων του EFSF 
από κονδύλια του ESM και περαιτέρω εξομάλυνση των λήξεων 
των δανείων του EFSF με επιμήκυνση της μέσης ωρίμανσης, 
σταθεροποίηση επιτοκίων και αναβολή πληρωμών για τόκους. 

ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2020 ΤΟ 
e-ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ

Σε περίπου δυόμισι χρόνια από σήμερα, ή τεσσεράμισι έτη αργό-
τερα από την αρχική δέσμευση, αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί 
το ηλεκτρονικό περιουσιολόγιο ώστε να τεθεί σε πλήρη εφαρμογή 
στα τέλη του 2020.

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-4                                                          17/05/2018
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Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, που ουσιαστικά αποτελεί 
την ηλεκτρονική βάση δεδομένων στην οποία θα έχουν κατα-
γραφεί αναλυτικά όλα τα στοιχεία για τα ακίνητα και κινητά πε-
ριουσιακά στοιχεία, ακόμη και καταθέσεις και θυρίδες, όλων των 
φορολογουμένων, είχε οριστεί για τις 30 Ιουνίου 2016.
Η νέα «ανατροπή» όσον αφορά τον χρόνο εφαρμογής του e-περι-
ουσιολογίου, για το 2020 και υπό την προϋπόθεση φυσικά ότι όλα 
θα έχουν πάει καλά μέχρι τότε, αποκαλύπτεται στο Επιχειρησιακό 
Σχέδιο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για το 2018. 
Ειδικότερα, στο νέο Σχέδιο της ΑΑΔΕ, το οποίο έχει ήδη παρουσι-
άσει αναλυτικά η «Ν», περιλαμβάνεται αναλυτικός κατάλογος με 
όλα τα μεταρρυθμιστικά έργα και προγράμματα για την περίοδο 
2018 - 2020, μεταξύ των οποίων και η υλοποίηση του ηλεκτρο-
νικού περιουσιολογίου που προγραμματίζεται όμως για τις 31 
Δεκεμβρίου 2020.
Αξίζει να σημειωθεί ότι το εν λόγω έργο έχει πάρει πολλές αναβο-
λές από το 2015, οπότε και από τον Νοέμβριο του συγκεκριμένου 
έτους θα έπρεπε να είχαν δρομολογηθεί το χρονοδιάγραμμα και 
η διαδικασία δημιουργικές μιας βάσης ηλεκτρονικών δεδομένων 
στην οποία θα καταχωρούνταν αναλυτικά περιγραφικά στοιχεία 
για όλα τα ακίνητα, τα κινητά και άυλα περιουσιακά στοιχεία των 
φυσικών και νομικών προσώπων της χώρας.
Σ’ αυτή τη βάση δεδομένων θα συγκεντρώνονταν στοιχεία για τις 
κατοικίες, τα οικόπεδα, τα αγροτεμάχια, τα αυτοκίνητα, τα σκά-
φη, τα μετρητά, τις καταθέσεις, τις πλάκες χρυσού, τις μετοχές, τα 
ομόλογα, τα έντοκα γραμμάτια, τις συμμετοχές σε πάσης μορφής 
επιχειρήσεις, τα εταιρικά μερίδια, τα μερίδια αμοιβαίων κεφαλαί-
ων, ακόμη και τα... άλογα ιπποδρόμου που κατέχουν οι Έλληνες 
φορολογούμενοι.
Θα πρέπει δε να αναφερθεί ότι το εν λόγω σχέδιο, με βάση το τρίτο 
μνημόνιο, θα έπρεπε να εφαρμόζεται από τον Ιούνιο του 2016, 
αλλά λόγω τεχνικών κωλυμάτων και δυσλειτουργιών πήρε ανα-
βολή, με το Επιχειρησιακό Σχέδιο της ΑΑΔΕ 2017, για τον Μάρτιο 
του 2019.
Ωστόσο και αυτή δεν έμελλε να είναι η τελευταία, αφού με το φε-
τινό Σχέδιο Δράσης της ΑΑΔΕ ο χρόνος που θα τεθεί σε εφαρμογή 
ο «big brother» της εφορίας μετατίθεται για τον Δεκέμβριο του 
2020.
Έλεγχοι παντού και προς όλους 
Επισημαίνεται ότι με βάση το εν λόγω σχέδιο, όπως έχει ήδη απο-
καλύψει η «Ν», οι έλεγχοι που θα διενεργήσει φέτος η ΑΑΔΕ θα 
είναι σαρωτικοί και προς κάθε κατεύθυνση, αφού πρωταρχικός 
στόχος παραμένει ο περιορισμός της φοροδιαφυγής και η στήριξη 
των δημοσίων εσόδων.
Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι προσεγγίζουν τις 180.000, σε μεγάλες 
επιχειρήσεις, σε φορολογούμενους «έχοντες και κατέχοντες», σε 
τραπεζικές θυρίδες, για αποδείξεις, σε ελαιοτριβεία, σε ξενοδοχεία 
και «γκρίζα» ενοικιαζόμενα δωμάτια, σε όλο το φάσμα της οικονο-
μικής δραστηριότητας.
Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι στις πρώτες προτεραιότητες της 
ΑΑΔΕ είναι οι θυρίδες, για τις οποίες αναμένεται «εισήγηση για την 
απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου διάρρηξης τραπεζικών 
θυρίδων από κατάσχεση, μέχρι 31/12/2018».

Με βάση εξάλλου το σχέδιο της ΑΑΔΕ, κατά το τρέχον έτος θα 
διενεργηθούν 95 έλεγχοι περιουσιακής κατάστασης υπαλλήλων 
της ΑΑΔΕ.
Επίσης θα γίνουν 140 έλεγχοι, για εντοπισμό ποινικών αδικημά-
των και πειθαρχικών παραπτωμάτων υπαλλήλων της ΑΑΔΕ. 
Ακόμη θα πραγματοποιηθούν στοχευμένοι οικονομικοί και 
διαχειριστικοί έλεγχοι δημοσίων υπολόγων και δημοσίων δι-
αχειρίσεων, καταλογισμοί των ευθυνομένων, οικονομικοί και 
διαχειριστικοί έλεγχοι υποθέσεων που ανάγονται σε χρόνο πριν 
από τις 22.3.2017, καταλογισμοί αυτών, καθώς και εκκρεμών 
καταλογισμών κατά την ως άνω ημερομηνία.
Οι ενέργειες 
Το σχέδιο της ΑΑΔΕ προβλέπει ακόμη: 
- Διενέργεια 40 επιτόπιων αιφνιδιαστικών επισκέψε-
ων ελέγχων, στις κατά τόπους υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, από οικονο-
μικούς επιθεωρητές, για την τήρηση των διατάξεων νόμων, εγκυ-
κλίων διαταγών, πρόληψης και αποκάλυψης τυχόν παραβατικής 
συμπεριφοράς των υπαλλήλων.
- Διεκπεραίωση τουλάχιστον του 85% του συνόλου 
των καταγγελιών που περιέρχονται στη γνώση της Διεύθυνσης 
Εσωτερικών Υποθέσεων.
- Αναμόρφωση της επικαιροποιημένης εγκυκλίου για 
την πειθαρχική, ποινική και αστική ευθύνη των υπαλλήλων της 
ΑΑΔΕ και έκδοσή της υπό μορφή εγχειριδίου, μέχρι 31/12/2018.
- Ολοκλήρωση ελέγχου γνησιότητας των τίτλων 
σπουδών για τους υπηρετούντες στην ΑΑΔΕ την 31η/12/2017 
μέχρι 31/12/2018.
- Δημοσιοποίηση ετήσιων στοιχείων σχετικών με τη 
διαφθορά και τις πειθαρχικές διώξεις.
Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ΑΑΔΕ, όπως έχει ήδη επισημάνει 
η «Ν», εντός του έτους θα προχωρήσει και στις εξής κινήσεις: Ει-
σήγηση για την εναρμόνιση του θεσμικού πλαισίου του ΚΕΔΕ με 
τις διατάξεις του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, για τη διενέργεια 
πλειστηριασμών κατά τις διατάξεις του άρθρου 959 Ατού Κώδικα 
Πολιτικής Δικονομίας, μέχρι 31/12/2018.
- Ανάλυση και καταγραφή των απαιτήσεων χρηστών 
για τη δημιουργία ηλεκτρονικής ρύθμισης οφειλών Ν.4152/2013, 
μέχρι 30/06/2018.
-  Ταχύτερο εντοπισμό των εξαφανισμένων εμπό-
ρων, ώστε τα συνολικά διαφυγόντα έσοδα που εντοπίζονται να 
μην ξεπερνούν τα 30 εκατ. ευρώ.
-  Διαπίστωση τουλάχιστον 1.100 παραβάσεων 
στους διενεργούμενους εκ των υστέρων ελέγχους εγγράφων 
στα τελωνεία, των παραστατικών εισαγωγών και εξαγωγών που 
δρομολογούνται «κατά δήλωση», κατόπιν κεντρικής ή τοπικής 
ανάλυσης κινδύνου.
-  Κατάσχεση τουλάχιστον 350.000.000 τεμαχίων 
τσιγάρων.
-  Κατάσχεση τουλάχιστον 100.000 λίτρων υγρών 
καυσίμων και λοιπών ενεργειακών προϊόντων.
-  Κατάσχεση τουλάχιστον 240.000 λίτρων αλκοο-
λούχων προϊόντων.
-  Πλήθος κατασχέσεων παραποιημένων προϊόντων, 

 ΜΕΓΑΛΟ ΠΑΖΑΡΙ ΣΤΟ ΧΙΛΤΟΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ- “ΨΗΝΟΝΤΑΙ” ΑΛΛΑΓΕΣ 
ΣΤΟΝ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟ

Ένα νέο «deal» στις αντικειμενικές τιμές των ακινήτων και 
στον ΕΝΦΙΑ, βάζει στόχο να επιτύχει η κυβέρνηση στις δι-
απραγματεύσεις που θα διεξαχθούν σήμερα με τους δανει-
στές. Στις 10.30 το πρωί ο υπουργός Οικονομικών κύριος 
Ευκλείδης Τσακαλώτος μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό, 
κύριο Γιώργο Χουλιαράκη, θα παρουσιάσουν στους θε-
σμούς τα υψηλά πρωτογενή πλεονάσματα για να πείσουν 
στους δανειστές πως πρέπει να αποφύγουν μεγάλες ανα-
τροπές στην φορολογία ακινήτων από φέτος.
Ο λόγος όμως είναι ότι η κυβέρνηση θέλει να αποφύγει το 
πολιτικό κόστος των αλλαγών –και σε οιονεί προεκλογική 
περίοδο- καθώς τα στοιχεία που συνέλεξαν οι πραγματο-
γνώμονες που προσέλαβε το υπουργείο Οικονομικών για 
τον σκοπό αυτόν έδειξαν ότι οι αντικειμενικές τιμές πρέπει να 
αυξηθούν στα λαϊκά προάστια και να μειωθούν στα ακριβά. 
Ωστόσο η είσπραξη του ΕΝΦΙΑ θα παραμείνει ίδια (2,65 δις. 
ευρώ με βεβαίωση φόρων 3,2 δισ.) και ο υπουργός Οικονο-
μικών έχει δεσμευτεί να υπογράψει την σχετική απόφαση, 
έως τις 14 Ιουνίου το αργότερο.
«Βάπτισμα του πυρός» για νέους ελεγκτές
Όπως έλεγε χθες ανώτατος κυβερνητικός παράγοντας, αρ-
χές Ιουνίου αναμένεται να νομοθετηθούν τα περισσότερα 
προαπαιτούμενα, για να κλείσει η συνολική συμφωνία στο 

www.protothema.gr

τουλάχιστον 500.
- Έκδοση τουλάχιστον 9.500 καταλογιστικών πράξε-
ων από τις δράσεις καταπολέμησης του λαθρεμπορίου και εν γένει 
των τελωνειακών παραβάσεων.
-  Ποσά που καταλογίζονται για απλές τελωνειακός 
παραβάσεις και λαθρεμπορίες (πρόστιμα, πολλαπλά τέλη, δασμοί 
και φόροι), τουλάχιστον 500 εκατ. ευρώ.
-  Αλλαγές στη φορολογία των πλοίων, μέσω της 
κωδικοποίησης των διατάξεων της ειδικής φορολογίας πλοίων 
του Ν.27/1975 και των σχετικών υπουργικών διατάξεων, υπουρ-
γικών αποφάσεων και εγκυκλίων, μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
-  Αλλαγές στη φορολογία μέσω της κωδικοποίησης 
και απλούστευσης του Κώδικα ΦΠΑ, εναρμόνισή του με τις διατά-
ξεις του ΚΦΔ για την ανάρτησή του στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ και 
στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2018.
Επισημαίνεται ότι μεγάλη έμφαση θα δώσει η ΑΑΔΕ στη συμμόρ-
φωση των φορολογουμένων που εμφανίζουν για πρώτη φορά 
ληξιπρόθεσμες οφειλές, σε ποσοστό τουλάχιστον 52%, κατόπιν 
εφαρμογής κριτηρίων ανάλυσης κινδύνου και είσπραξη τουλάχι-
στον 37% των εν λόγω οφειλών, έπειτα από δράσεις της Διεύθυν-
σης Φορολογικής Συμμόρφωσης.
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«ΚΟΚΚΙΝΗ ΚΑΡΤΑ» ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΓΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ 

ΗΜΕΡΙΔΑ Toy TΕΕ ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗ ΛΑΡΙΣΑ: 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟβΛΗΤΩΝ

Τέσσερα με πέντε δύσκολα σημεία βρίσκονται στον δρόμο 
της τελευταίας αξιολόγησης του μνημονίου, η οποία ξεκίνη-
σε χθες στο Χίλτον, σύμφωνα με αξιωματούχο του υπουρ-
γείου Οικονομικών.
Ανάμεσα τους, οι καθυστερήσεις στην επιλογή των νέων 
γενικών γραμματέων στο Δημόσιο, για τις οποίες η κυβέρ-
νηση δέχθηκε με το καλημέρα «κόκκινη κάρτα» σε επίπεδο 
τεχνικών κλιμακίων. Οι Ντέκλαν Κοστέλο της Κομισιόν, 
Νίκολα Τζιαμαριόλι του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθε-
ρότητας, Φραντσέσκο Ντρούντι της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας και Πίτερ Ντόλμαν του ΔΝΤ ξεκίνησαν τις επαφές 
με την κυβέρνηση χθες στο Χίλτον, με πρώτα θέματα τις ιδι-
ωτικοποιήσεις και τα ενεργειακό. Στους δύο αυτούς τομείς, 
όπως και στα δημοσιονομικό, στα εργασιακά και στα θέμα-
τα της δημόσιας διοίκησης, συναντώνται οι μεγαλύτερες 
δυσκολίες.
Ειδικότερα, στις ιδιωτικοποιήσεις, τα προβλήματα είναι 
οι καθυστερήσεις στην Εγνατία και η ασυμφωνία για το 

Επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Διαχείριση Στερεών Απο-
βλήτων και Αποβλήτων Εκσκαφών Κατασκευών και Κατεδα-
φίσεων (ΑΕΚΚ) στην Κεντρική και Δυτική Θεσσαλία - Προοπτι-
κές», διοργανώνει το ΤΕΕ σήμερα Πέμπτη 17 Μαΐου και ώρα 
18:00 στην αίθουσα των γραφείων του στη Λάρισα.
Η ημερίδα έχει ως στόχο την ενημέρωση των μηχανικών σχε-
τικά με τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Κεντρική 
και Δυτική Θεσσαλία και συγκεκριμένα την εναλλακτική δι-
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Eurogroup στις 21 Ιουνίου.
«Το ευχάριστο είναι ότι τα τεχνικά κλιμάκια δεν βάζουν 
εμπόδια, γιατί αυτό δείχνει πως δεν έχουν διάθεση για κα-
θυστερήσεις» έλεγε άλλο μέλος της κυβέρνησης.
Ωστόσο στελέχη της ελληνικής διαπραγματευτικής ομάδας 
απέδιδαν την εξέλιξη αυτή και σε ένα άλλο γεγονός: «σχε-
δόν οι μισοί ή και παραπάνω από τα στελέχη των θεσμών 
είναι καινούργια πρόσωπα, έρχονται για πρώτη φορά στην 
Αθήνα, δεν ξέρουν τα θέματα και δεν επιμένουν όπως οι πα-
λαιότεροι» έλεγαν οι ίδιες πηγές.
Στην πράξη όμως, καθώς όλοι θέλουν να είναι αυτή η τελευ-
ταία αξιολόγηση, κοιτούν πλέον στην επόμενη μέρα και δεν 
αναλώνονται στα τετριμμένα. Μετά από 8 χρόνια Μνημονί-
ων, οι θεσμοί επιχειρούν μια ανανέωση στα κλιμάκια των 
ελεγκτών, καθώς πολλοί έφυγαν αφού πρώτα έχτισαν κα-
ριέρα, άλλοι έμειναν στάσιμοι στην Ελλάδα –και ορισμένοι 
αγάπησαν ή παντρεύτηκαν στον τόπο μας!
Καθώς όμως τα τεχνικά κλιμάκια των δανειστών είναι 
υπάλληλοι διεθνών οργανισμών και πρέπει να σταδιο-
δρομήσουν και σε άλλα πόστα εκτός Ελλάδος, οι θεσμοί 
επιχειρούν σταδιακά να εκπαιδεύσουν μια νέα φουρνιά 
ελεγκτών που θα πρέπει να εγκλιματιστούν στην χώρα μας 
για να αναλάβουν στα επόμενα χρόνια την μεταμνημονιακή 
παρακολούθηση των ελληνικών κυβερνήσεων, το πλαίσιο 
της οποίας θα καθοριστεί τον Ιούνιο. Για αυτό στην Ελλάδα 
θα παραμένουν για λίγο καιρό και κάποια έμπειρα στελέχη, 
μέχρι να παραδώσουν την σκυτάλη στους νεώτερους.

μέλλον της ΔΕΠΑ (που συζητήθηκαν χθες), αλλά και η κα-
θυστέρηση του «Ελ. Βενιζέλος», ενώ για μετά το μνημόνιο 
παραπέμπονται οι μεγάλες υποθέσεις της ΔΕΗ (17%) και του 
Ελληνικού. Στα εργασιακά, δυσκολίες υπάρχουν στη διαιτη-
σία και στα προνοιακό επιδόματα. Στα δημοσιονομικό, εκ-
κρεμεί η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών, ώστε 
να ακολουθήσει η προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ, αν χρειαστεί, 
αλλά και η αύξηση του ΦΠΑ στα νησιά και ο μηδενισμός 
των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου.
Η δημόσια διοίκηση 
Τα θέματα της δημόσιας διοίκησης θα συζητηθούν σήμερα 
και στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί η επιλογή των γενι-
κών γραμματέων, για την οποία μάλιστα η κυβέρνηση έχει 
δεχθεί έντονη κριτική από την αντιπολίτευση. Η διαδικασία 
επιλογής πρέπει, βάσει του μνημονίου, να έχει ολοκληρωθεί 
μέχρι τον Ιούνιο, ωστόσο αυτό έχει καταστεί μάλλον απίθα-
νο, δεδομένου ότι μέχρι στιγμής παρά το γεγονός ότι έχουν 
εκδοθεί οι σχετικές προκηρύξεις, δεν έχει γίνει καμία επιλογή 
γενικού γραμματέα. Ο λόγος που προβάλλει η κυβέρνηση 
είναι ότι στο πλαίσιο της διαφάνειας της διαδικασίας έχει 
οριστεί εννεαμελές συμβούλιο το οποίο αποφαίνεται για 
την επιλογή του γραμματέα, σχήμα που αποδεικνύεται 
«δύσκαμπτο», καθώς θα πρέπει να «συντονιστούν» τα μέλη 
του. Αξίζει να σημειωθεί δε ότι στο συγκεκριμένο συμβούλιο 
συμμετέχουν τρία μέλη του ΑΣΕΠ που είναι επιφορτισμένα 
και με τις κρίσεις των νέων γενικών διευθυντών καθώς και 
η ΑΔΕΔΥ, η οποία συμμετείχε σε δύο συναντήσεις και έκτοτε 
δηλώνει απούσα. Κατά τα λοιπό, εξονυχιστικό έλεγχο και 
στην εξέλιξη της διαδικασίας της κινητικότητας δέχεται η 
κυβέρνηση, με τους εκπροσώπους των θεσμών να ζητούν 
αναλυτικά αριθμητικά στοιχεία για τις μετατάξεις - αποσπά-
σεις, σημειώνοντας αρνητικά το πλήθος των τελευταίων.
Ως προς την αξιολόγηση, οι εκπρόσωποι των θεσμών εμ-
φανίστηκαν ικανοποιημένοι καθώς, παρά την αποχή που 
έχει κηρύξει η ΑΔΕΔΥ, τις δύο πρώτες ημέρες από το άνοιγ-
μα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας οι αρμόδιες διευθύνσεις 
συμπλήρωσαν τα απαιτούμενα στοιχεία για περίπου 20.000 
υπαλλήλους.

αχείριση των ΑΕΚΚ αλλά και την παρουσίαση των περιβαλ-
λοντικών, οικονομικών και κοινωνικών ωφελειών, όπως και 
την ενημέρωση των μηχανικών σχετικά με τις υποχρεώσεις 
που αφορούν στη διαχείριση των ΑΕΚΚ.
Η εκδήλωση διοργανώνεται με την υποστήριξη της Μόνιμης 
Επιτροπής Περιβάλλοντος με ευθύνη της Σταυρούλας Τσιτσι-
φλή, συντονίστριας και του Λάμπρου Ντούφα βοηθού συντο-
νιστή της ΜΠΕ.
Η εκδήλωση απευθύνεται στις αρμόδιες υπηρεσίες, τους 
φορείς και τους επαγγελματίες, των οποίων το αντικείμενο 
σχετίζεται γενικότερα με τη διαχείριση των συγκεκριμένων 
στερεών αποβλήτων καθώς και στους πολίτες.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα θα παρουσιαστούν οι ακόλουθες 
εισηγήσεις: - «Κρίσιμα σημεία στη διαχείριση των Στερεών 
Αποβλήτων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας» 
Σταυρούλα Τσιτσιφλή, χημικός μηχανικός, μεταδιδακτορική 
ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Μ.Ε. Περιβάλλο-
ντος ΤΕΕ ΚΔΘ.
-«Απόβλητα εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας - Προβλέψεις του ΠΕΣΔΑ Θεσσαλίας», 
Κυριάκος Τσίπης, χημικός μηχανικός, Διεύθυνση Περιβάλλο-
ντος και Χωρικού Σχεδιασμού Περιφέρειας Θεσσαλίας.
-«Πέρα από την Ανακύκλωση: η αναθεώρηση του Ευρωπα-
ϊκού θεσμικού πλαισίου για τα απόβλητα και η προσαρμογή 
του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης του Δ. Λαρισαίων στα νέα 
δεδομένα», Βασίλης Καραγιάννης, προϊστάμενος Συντονι-
σμού Εναλλακτικής Διαχείρισης, Διεύθυνση Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης, Δήμου Λαρισαίων.
-«Κυκλική οικονομία - κλείσιμο του κύκλου στην κεραμική 
βιομηχανία», Ξενοφών Σπηλιώτης, χημικός μηχανικός, καθη-
γητής ΑΤΕΙ Θεσσαλίας.
-«Η εναλλακτική διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών και 
των βιοαποβλήτων στη Δυτική Θεσσαλία. Τα επόμενα βήμα-
τα», Λευτέρης Παγανός, πολιτικός μηχανικός, Π.Α.ΔΥ.Θ. ΑΕ.
-«Οι εγκαταστάσεις διαχείρισης των Αστικών Στερεών Απο-
βλήτων (ΑΣΑ) στη Δυτική Θεσσαλία. Προγραμματιζόμενα 
έργα», Δημήτρης Γιαννόπουλος, μηχανικός περιβάλλοντος, 
Π.Α.ΔΥ.Θ. ΑΕ.
-«Εφαρμογή εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ στις ΠΕ Λάρισας 
και Μαγνησίας - Σποράδων. Πρώτα αποτελέσματα - Αρχικά 
συμπεράσματα», Χάρης Μουρκάκος, γενικός διευθυντής 
συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. 
«Ανακύκλωση Αδρανών Νότιας Ελλάδας» (Α.Α.Ν.ΕΛ.).
-«Η εμπειρία του ΣΣΕΔ ΑΕΚΚ ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ στην εναλλακτική 
διαχείριση ΑΕΚΚ και τα οφέλη της για την Π.Ε. Λάρισας», 
Δημητριάδης Ηλίας, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος 
συλλογικού συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ 
Κεντρικής Μακεδονίας Α.Ε. «ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ».
-«Η ανακύκλωση ΑΕΚΚ και ογκωδών αποβλήτων στη μονά-
δα της Αδρανή Υλικά Θεσσαλονίκης Α.Ε.», Παπαηλιόπουλος 
Ιωάννης, «ΑΝΑΚΕΜ ΑΕ».


