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Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΤΟΥ 2018 ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ
Διαβάστε
σήμερα
στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ
(Newsletter) TEE:

Σελ 1 και 3
Κ. Παπανάτσιου: Μόνο για τον ΕΝΦΙΑ του 2018 θα ισχύσουν οι νέες
αντικειμενικές. Για τις υπόλοιπες φορολογίες των ακινήτων φέτος θα
ισχύσουν οι παλαιές
Σελ 1
Τράπεζα της Ελλάδος: Οριακή μείωση παρουσίασαν οι τιμές των διαμερισμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη
Σελ 3
Οι αντιδράσεις των εκπροσώπων της αγοράς και των ιδιοκτητών για
τις νέες αντικειμενικές τιμές ακινήτων
Σελ 4
Δανειακή σύμβαση ύψους 45 εκατ. ευρώ υπέγραψε η διοίκηση της
ΔΕΗ με την ΕΤΕπ - Για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των δικτύων διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
Σελ 5
Το χρονοδιάγραμμα αναμόρφωσης των 14 περιφερειακών αεροδρομίων: Από το 2019 έως το 2021 θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα, τόνισε
ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece
Σελ 6
Σχεδόν όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θα μπορούν να ξεκινούν τη
λειτουργία τους με απλή ηλεκτρονική γνωστοποίηση
Σελ 7
Αλέξης Χαρίτσης: Συνέντευξη στο Euro2day.gr για την αξιοποίηση των
χρηματοδοτήσεων της ΕΕ
Σελ 8
Κ. Μπακογιάννης: Στη Στερεά Ελλάδα δημιουργούμε τις επενδύσεις,
δεν τις περιμένουμε
Σελ 9
Εξελίξεις σε τρία πεδία καταγράφονται το τελευταίο διάστημα στην Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων
Σελ 10
Σε εφαρμογή η ψηφιακή πλατφόρμα ενημέρωσης για το εργοστάσιο
της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στον Βόλο
Σελ 11
Σ. Φάμελλος: «Οφείλουμε να βάζουμε φιλόδοξους στόχους για το περιβάλλον και να ξεπερνάμε τον εαυτό μας «
Σελ 12 , 13, 14 και 15
Τι ειπώθηκε στη συζήτηση του πολυνομοσχεδίου για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα στη Βουλή
Σελ 16
Το 24% των εργοδοτών στην Ελλάδα προβλέπει αύξηση του αριθμού
των απασχολούμενων για τους επόμενους τρεις μήνες, σύμφωνα με
την ManpowerGroup
Σελ 17
H Ε. Επιτροπή προτείνει 6,14 δισ. για ένα νέο ταμείο για επενδύσεις στη
θαλάσσια οικονομία και για την υποστήριξη των αλιευτικών κοινοτήτων
Σελ 18 και 19
Προϋπολογισμός της ΕΕ: η Επιτροπή προτείνει σημαντική αύξηση της
χρηματοδότησης για την ενίσχυση των συνόρων και τη μετανάστευση
Σελ 22
Prototype by TEE & Attica Region: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός)
επιταχυντής καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς
Σελ 23,24,25
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου

Και πολλές ακόμη τεχνικές
και οικονομικές ειδήσεις.

ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ. ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ
ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΕΣ
Μόνο για τον ΕΝΦΙΑ του 2018 θα ισχύσουν οι νέες αντικειμενικές τιμές των ακινήτων που ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Για τις υπόλοιπες φορολογίες (φόροι μεταβίβασης,
δωρεών, γονικών παροχών κ.λπ.) φέτος θα εξακολουθήσουν
να ισχύουν οι παλαιές αντικειμενικές τιμές. Σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό διευκρίνησε η υφυπουργός Οικονομικών,
Κατερίνα Παπανάτσιου, σε δηλώσεις της στον ραδιοφωνικό
σταθμό «Στο Κόκκινο». Η κ. Παπανάτσιου υπογράμμισε ότι
«μέχρι το τέλος του 2018 δεν θα γίνει εφαρμογή των νέων
αντικειμενικών αξιών για τους υπόλοιπους φόρους, η εφαρμογή είναι μόνο για τον ΕΝΦΙΑ. Σε άλλες περιπτώσεις θα
αρχίσουν να ισχύουν από την 1η Ιανουαρίου του 2019». Στο
μεταξύ επίσης σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μειωμένο ΕΝΦΙΑ
θα πληρώσουν εφέτος 1.470.962 ιδιοκτήτες ακινήτων (το
23%) ενώ για 3.995.181 (το 62%) θα παραμείνει σταθερός,
για 737.709 (το 12%) θα προκύψει αύξηση έως 50 ευρώ,
για 160.000 (το 2,3%) από 50 έως 200 ευρώ και για 48.961

(0,7%) αύξηση πάω από 200 ευρώ.
Συνολικά το 97% των ιδιοκτητών θα έχουν εκκαθαριστικά
μειωμένα, σταθερά ή οριακά αυξημένα συγκριτικά με πέρυσι.
Αυτό προκύπτει από τις αλλαγές στα κλιμάκια του ΕΝΦΙΑ καθώς και από την αύξηση του συμπληρωματικού φόρου από
τα 200.000 ευρώ στα 250.000 ευρώ τα οποία αποφάσισε το
υπουργείο Οικονομικών παράλληλα με τις αναπροσαρμογές
στις αντικειμενικές τιμές ων ακινήτων.
Όπως ανακοίνωσε χθες το Υπουργείο, υπογράφηκε και στάλθηκε για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η
υπουργική απόφαση για την αναπροσαρμογή των τιμών
ζώνης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας
αξίας ακινήτων. Έως αύριο θα κατατεθεί προς ψήφιση και η
τροπολογία για την προσαρμογή του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ώστε το συνολικό ποσό βεβαίωσης
να παραμείνει σταθερό.
Συνέχεια στη σελ 3

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ: ΟΡΙΑΚΗ ΜΕΙΩΣΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΝ ΟΙ
ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΘΗΝΑ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Μείωση κατά 0,2% κατέγραψαν οι τιμές των διαμερισμάτων,
το α΄ τρίμηνο του 2018, σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του 2017. Οριακές μειώσεις στις τιμές σημειώθηκαν σε Αθήνα,
Θεσσαλονίκη και άλλες μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. Το ΑΠΕΜΠΕ γράφιε ότι σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, για
το σύνολο του 2017, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι
τιμές των διαμερισμάτων μειώθηκαν με ετήσιο ρυθμό 1%
(-1,9%, -1%, -0,8% και -0,4% το α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τρίμηνο του
2017 αντίστοιχα), έναντι μείωσης 2,4% το 2016. Πιο αναλυτικά, η μείωση των τιμών στο α΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση
με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2017 ήταν οριακή κατά 0,1%
για τα «νέα» διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 0,3%
για τα «παλαιά», δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το σύνολο

του 2017, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των
τιμών σε σχέση με το 2016 ήταν 0,8% για τα «νέα» διαμερίσματα, έναντι μείωσης 3% το 2016, ενώ η αντίστοιχη μείωση
για τα «παλαιά» διαμερίσματα ήταν 1,2% το 2017, έναντι
μείωσης 2,0% το 2016. Από την ανάλυση των στοιχείων
κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων στο α΄ τρίμηνο του 2018 σε σχέση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2017 μειώθηκαν οριακά κατά 0,1% στην Αθήνα,
0,3% στη Θεσσαλονίκη και στις άλλες μεγάλες πόλεις και 0,4%
στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2017, με
βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μείωση των τιμών των
διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2016 ήταν
0,9%, 1,4%, 1,2% και 0,9% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο
των αστικών περιοχών της χώρας, στο α΄ τρίμηνο του 2018 οι
τιμές των διαμερισμάτων παρέμειναν αμετάβλητες σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2017, ενώ για το σύνολο του 2017,
η μέση ετήσια μείωση διαμορφώθηκε σε 1%, έναντι μείωσης
κατά 2,4% το 2016.
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ
ΝΑΞΟΣ

Προσεχώς
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

14 Ιουνίου 2018
Ξεκινά σήμερα –και ολοκληρώνεται στις 16 Ιουνίουτο διεθνές συνέδριο “NAXOS 2018 6th International
Conference on Sustainable Solid Waste Management”,
που διοργανώνει το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο σε συνεργασία με το Δήμο Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και τον
Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας.

21 Ιουνίου 2018

ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

Συνέδριο: «Η Αγορά Ενέργειας στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη Διανομή &
Προμήθεια Ενέργειας//Συμπιεσμένο &
Υγροποιημένο Φυσικό Αέριο»
ΘΕΡΜΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ημερίδα: «Νέα ΤΟΤΕΕ Υαλοπινάκων & Σύγχρονες Αρχιτεκτονικές Εφαρμογές»
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Ενεργειακό Βήμα Νοτιοανατολικής Ευρώπης, Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος

Πανελλήνια Ομοσπονδία Εμπόρων &
Βιοτεχνών Υαλοπινάκων, ΤΕΕ/ΤΚΜ

ΤΕΕ/ΤΚΜ: «Δεδομένα Παρατηρήσης Γης & Βιώσιμη Ανάπτυξη»

Εκδήλωση με θέμα «Δεδομένα Παρατηρήσης Γης & Βιώσιμη
Ανάπτυξη», διοργανώνει το ΤΕΕ/ΤΚΜ, σε συνεργασία με το
Διαβαλκανικό Κέντρο Περιβάλλοντος, την Παρασκευή 15
Ιουνίου 2018 και ώρα 10:00 στο Αμφιθέατρο του Τμήματος
(Μ.Αλεξάνδρου 49).
Στόχος της εκδήλωσης είναι:
• να αναδειχθεί η σημασία αυτών των δεδομένων,
• να σκιαγραφηθεί το τεράστιο εύρος των δυνατοτήτων χρήσης τους,
• να τονιστεί η μετατροπή τους σε υπηρεσίες κοινωνικού οφέλους και η επακόλουθη συνεισφορά τους στη βιώσιμη ανάπτυξη
• να επισημανθούν τα ζητήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν για την πρόσβαση σε αυτά και την απρόσκοπτη χρήση
τους, αλλά και
• να συζητηθούν και συμφωνηθούν οι τρόποι αντιμετώπισής
τους.
Ανάμεσα στα επιμέρους θέματα που θα εξεταστούν, είναι η
αξιοποίηση της καινοτόμου βιομηχανίας του διαστήματος για
την εθνικής οικονομίας, η δυνατότητα συνδυαστικής χρήσης
επίγειων και δορυφορικών δεδομένων για παροχή υπηρεσιών
σε τομείς κοινωνικής ωφέλειας, η πρόβλεψη ακραίων φαινομένων, η ενδεικτικές περιπτώσεις χρήσης των δεδομένων παρα-

τήρησης γης, κ.α.
Στην 1η ενότητα, που είναι αφιερωμένη στη «χρήση των Δεδομένων Παρατήρησης Γης για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη», θα
μιλήσουν οι:
Αθανάσιος Πότσης, Μέλος ΔΣ ΕΛ.Δ.Ο., με θέμα «Η καινοτόμος
βιομηχανία διαστήματος ως μοχλός ανάπτυξης της Εθνικής
Οικονομίας»
Γεώργιος Ζαλίδης, Καθηγητής ΑΠΘ, Επιστημονικά Υπεύθυνος
Διαβαλκανικού Κέντρου Περιβάλλοντος με θέμα «Σύντηξη δορυφορικών και επίγειων δεδομένων για την παροχή υπηρεσιών στους Τομείς Κοινωνικής Ωφέλειας (SBAs) του GEO»
Jorge-A. Sanchez-P., Πρόεδρος ΔΣ si-Cluster, CSFO Corallia, με
θέμα «Ο ρόλος του si-Cluster στην προώθηση των δεδομένων
και υπηρεσιών παρατήρησης Γης» και
Αργυρώ Καββαδά, Associate, Science Program Management
at NASA Headquarters Earth Science Division, με θέμα «Δείκτες
βιώσιμης ανάπτυξης: μεθοδολογία ανάπτυξης και εθνικές και
περιφερειακές στατιστικές»
Στη 2η ενότητα όπου θα παρουσιαστούν «Ενδεικτικές περιπτώσεις εφαρμογής των δεδομένων παρατήρησης Γης και υπηρεσιών», θα μιλήσουν οι:
Ιωάννης Γήτας, Καθηγητής ΑΠΘ, Διευθυντής Εργαστηρίου Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης, με θέμα «Το Εθνικό
Παρατηρητήριο Δασικών Πυρκαγιών – ΕΠαΔαΠ»
Μιχάλης Σιούτας, Διδάκτωρ Μετεωρολόγος, από το Κέντρο
Μετεωρολογικών Εφαρμογών ΕΛΓΑ-του Αεροδρομίου ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, με θέμα «Μετεωρολογικό Ραντάρ και πρόγνωση
σφοδρών καταιγίδων και πλημμυρών»
Κώστας Γιουτίκας, Αντιπεριφερειάρχης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. με θέμα «Διά-

βρωση ακτών και παρατηρητήριο περιβαλλοντικών κινδύνων
στην ΠΚΜ»
Αριστοτέλης Βαρθολομαίος, Αγρονόμος Τοπογράφος Μηχανικός, Μεταδιδακτορικός Ερευνητής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων του Α.Π.Θ., με θέμα «Εφαρμογές των τεχνικών παρατήρησης γης στον κλιματικά ανθεκτικό σχεδιασμό των πόλεων»
Βάια Μουστάκα, Αγρονόμος Τοπογράφος από την Ερευνητική
ομάδα OSWIND, του ΑΠΘ, με θέμα «Από τα δεδομένα στη γνώση : Προκλήσεις & Προοπτικές»
Στην 3η ενότητα θα κάνουν σχετικές παρουσιάσεις εκπρόσωποι
από τις εξειδικευμένες εταιρείες: GEOSENSE, GET, NEUROPUBLIC,
PLANETEC HELLAS, TERRASPATIUM, SCIENTACT.
Παράλληλα με τις εργασίες της ημερίδας διοργανώνονται Β2Β
συναντήσεις ενδιαφερομένων με εκπροσώπους των παραπάνω εταιρειών.
Πληροφορίες: www.tkm.tee.gr

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

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

press@central.tee.gr
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΟΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ
ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Κληθείς να σχολιάσει στο kathimerini.gr τις νέες αντικειμενικές
και τις αλλαγές στον ΕΝΦΙΑ, ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών
Αθηνών - Αττικής, κ. Λευτέρης Ποταμιάνος έκανε λόγο για ένα καθαρά «φοροεισπρακτικό υπολογισμό» των τιμών ζώνης για τον
αντικειμενικό προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας ακινήτων,
με αποτέλεσμα «οι αντικειμενικές να είναι, όπως λέμε, κάθε άλλο
παρά αντικειμενικές, γεγονός που δημιουργεί επιπτώσεις στη φορολόγηση των πολιτών».
«Η θέση μας είναι πάγια εξ’ αρχής. Πρόκειται για μια πρόχειρη διαδικασία, η οποία ήταν από την αρχή λάθος, καθώς δεν πάρθηκαν
σωστοί συντελεστές και πραγματικοί παράμετροι», επισημαίνει
στην «Κ» ο κ. Ποταμιάνος.
Οπως τόνισε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Μεσιτών Αθηνών, η
κυβέρνηση προχώρησε ουσιαστικά σε μια αναπροσαρμογή που
επιβαλλόταν από τους θεσμούς χωρίς ωστόσο να ανταποκρίνεται
στην πραγματικότητα.
Ερωτηθείς σχετικά, ο κ. Ποταμιάνος σημείωσε ότι η εν λόγω
αναπροσαρμογή έχει σαφέστατα επίπτωση και στους ίδιους πέρα

από την επιβάρυνση των φορολογουμένων. «Δεν γίνεται όταν
προσδοκάς να ωφελήσεις μια αγορά που έχει περάσει τα πάνδεινα
εξαιτίας της ύφεσης των τελευταίων χρόνων, δεν μπορεί να υπολογίζεις τιμές με βάση το τι σε συμφέρει και όχι το τι πραγματικά
συμβαίνει», κατέληξε αιχμηρά ο κ. Ποταμιάνος.
Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ιδιοκτητών Ακινήτων, κ. Στράτος Παραδιάς δήλωσε στο
kathimerini.gr πως η ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών
δεν παρέχει ουσιαστικά λεπτομέρειες για το τι πραγματικά θα γίνει.
Περιορίζεται, απλώς, στον «καθησυχαστικό τόνο» που είθισται να
έχουν τέτοιου τύπου ανακοινώσεις.
«Η πραγματικότητα θα φανεί στο πεδίο της μάχης», σχολίασε χαρακτηριστικά ο κ. Παραδιάς, καθιστώντας σαφές ότι «τα πραγματικά σχόλια» θα μπορούν να προκύψουν μόνο όταν επί του πρακτέου ο κάθε πολίτης θα μπορεί να δει τις αλλαγές στο ακίνητό του.
Υπονοώντας δε, ότι μια ευκαιρία για ουσιαστική μεταρρύθμιση
της φορολογίας ακινήτων έχει μάλλον ήδη χαθεί, ο κ. Παραδιάς
σχολίασε ότι το πολυνομοσχέδιο θα «ήταν μια μοναδική ευκαιρία

για ανάκαμψη ακόμα και με την αύξηση των τιμών ενός μεγάλου
συνόλου ζωνών, χωρίς όμως τη διακινδύνευση δημοσιονομικού
κενού».
Κάτι τέτοιο, σύμφωνα με τον κ. Παραδιά, θα μπορούσε να υλοποιηθεί με την κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου, ο οποίος
ευθύνεται για την επενδυτική απραξία εκείνων ακριβώς των φυσικών και νομικών προσώπων που θα έπρεπε να είναι στην πρωτοπορία της ανάπτυξης της χώρας, αυξάνοντας τον ετήσιο κύριο
φόρο της εκτός σχεδίου γης σε 3-5 ευρώ ανά στρέμμα, όπως θα
έπρεπε να είναι εξαρχής.
Δεύτερον, την κατάργηση - και όχι εκ νέου αναστολή - του φόρου
υπεραξίας στις πωλήσεις ακινήτων και τρίτον, την μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατοικίας στο 50% των ισχυόντων, καθώς τα
εισοδήματα των νοικοκυριών έχουν μειωθεί ουσιαστικά από την
έναρξη της οικονομικής κρίσης.
Υπενθυμίζεται ότι η ΠΟΜΙΔΑ ζήτησε προ ημερών την υλοποίηση των παραπάνω τριών προτάσεων με επιστολή της προς τον
υπουργό Οικονομικών, Ευκλείδη Τσακαλώτο.

Κ. ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ: ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΦΙΑ ΤΟΥ 2018 ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ.
ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΕΣ ΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΙΣΧΥΣΟΥΝ ΟΙ ΠΑΛΑΙΕΣ
Συνέχεια από τη σελ 1
Με τα παραπάνω ολοκληρώνεται η δράση εναρμόνισης των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές στην ελληνική αγορά ακινήτων,
δράση που είχε συμφωνηθεί από το 2ο μνημόνιο το 2012.
Η συνολική εικόνα για την αναπροσαρμογή των τιμών ζώνης σε
σύνολο 10.216 ζωνών, είναι η εξής:
- Σε 2.122 μειώθηκαν
- Σε 4.302 έμειναν σταθερές
- Σε 3.792 αυξήθηκαν
Επίσης, με την τροπολογία για την προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ διευρύνεται το άνω όριο του πρώτου κλιμακίου του κύριου φόρου
από τα 500 στα 550 ευρώ και του τρίτου από τα 1000 στα 1050

ευρώ. Επιπλέον αυξάνεται το αφορολόγητο όριο για το συμπληρωματικό φόρο από τα 200.000 ευρώ στα 250.000 ευρώ.
Με βάση τις νέες τιμές και τις παραπάνω αλλαγές έγινε προσομοίωση της εκκαθάρισης του ΕΝΦΙΑ για το έτος 2018.
Σύμφωνα με αυτήν:
Μειωμένα θα είναι τα εκκαθαριστικά για 1.470.962 ή το 23% των
φυσικών προσώπων.
● Αμετάβλητα για 3.995.181 ή το 62%.
● Ελάχιστη αύξηση από ένα έως 50 ευρώ (12 ευρώ κατά μέσο
όρο) θα έχουν τα εκκαθαριστικά για 737.709 ή το 12%.
● Αύξηση από 50 έως 200 ευρώ, θα έχουν τα εκκαθαριστικά
160.001 φυσικών προσώπων ή το 2,3%.
● Mόνο για το 0,7% ή 48.961 φορολογούμενους θα προκύψει

αύξηση πάνω από 200 ευρώ.
Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι το 97% των φυσικών
προσώπων θα έχουν εκκαθαριστικά μειωμένα, αμετάβλητα ή με
οριακή αύξηση σε σχέση με πέρυσι.
Αντίστοιχη είναι η εικόνα για τα νομικά πρόσωπα, καθώς το 91%
θα δει εκκαθαριστικά μειωμένα (61%), σταθερά (25%) ή αυξημένα έως 50 ευρώ (5%).
Τέλος, επισημαίνεται ότι με την ίδια τροπολογία ορίζεται ως ημερομηνία της τελευταίας δόσης του ΕΝΦΙΑ το τέλος Ιανουαρίου, αντί
του Δεκεμβρίου που ίσχυε από την έκδοση του νόμου και ότι η
πρώτη δόση θα καταβληθεί το Σεπτέμβριο.

ΕΛΣΤΑΤ: ΜΕΙΩΣΗ 3,6% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΟΓΚΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟ ΕΦΕΤΟΣ
Μείωση 3,6% σημείωσε ο όγκος της ιδιωτικής οικοδομικής
δραστηριότητας τον Μάρτιο εφέτος, όπως ανακοίνωσε η
ΕΛΣΤΑΤ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, τον Μάρτιο
εκδόθηκαν στο σύνολο της χώρας 1.339 οικοδομικές άδειες,
που αντιστοιχούν σε 271,6 χιλιάδες m2 επιφάνειας και 1.132,6

χιλιάδες m3 όγκου. Με αποτέλεσμα να παρουσιαστεί μείωση
2% στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, αύξηση 1,2%
στην επιφάνεια και μείωση 3,6% στον όγκο σε σχέση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2017. Το α’ τρίμηνο, η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα εμφανίζει αύξηση 6,4% στον αριθμό των

οικοδομικών αδειών, 9,5% στην επιφάνεια και 1,9% στον
όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου- Μαρτίου 2017.

ΈΡΓΑ 6,7 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΗ ΜΑΝΔΡΑ
Δρομολογήθηκαν ακόμη δύο έργα, προϋπολογισμού 6,7
εκατ. ευρώ με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Αττικής, για
την αποκατάσταση των ζημιών που προκάλεσε η καταστροφική πλημμύρα της 15ης Νοεμβρίου 2017 στη Μάνδρα.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, η περιφερειάρχης
Αττικής, Ρένα Δούρου και η δήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας,
Ιωάννα Κριεκούκη, υπέγραψαν την προγραμματική σύμβαση, προϋπολογισμού 4.350.000 ευρώ, για την αποκατάσταση
των οδών και πεζοδρομίων στη Μάνδρα, με στόχο τη βελτίω-

ση της προσβασιμότητας και ασφάλειας πεζών και οχημάτων.
Σε αυτό το πλαίσιο, θα απομακρυνθούν τα εμπόδια, θα διαμορφωθούν οδεύσεις τυφλών, υποβιβασμοί πεζοδρομίων,
θα ανακατασκευαστούν οι ράμπες πρόσβασης οχημάτων, θα
αντικατασταθούν οι πλακοστρώσεις και τα κρασπεδόρειθρα,
ενώ θα τοποθετηθούν προστατευτικά στοιχεία για τη όδευση
πεζών και ατόμων με αναπηρία.
Το δεύτερο έργο, προϋπολογισμού 2.350.000 ευρώ, αφορά την αποκατάσταση και τη λειτουργική, ενεργειακή και

περιβαλλοντική αναβάθμιση των πλατειών και των κοινοχρήστων χώρων, με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των πολιτών. Επιπλέον, με τον έλεγχο του συστήματος
άρδευσης μέσω αυτοματισμού και την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών σωμάτων θα επιτευχθεί εξοικονόμηση μεγάλης
ποσότητας ύδατος και ηλεκτρικής ενέργειας.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΔΑΝΕΙΑΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΨΟΥΣ 45 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΥΠΕΓΡΑΨΕ Η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΔΕΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΕΠ - ΓΙΑ
ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Δανειακή σύμβαση ύψους 45 εκατ. ευρώ για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη των δικτύων διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας υπέγραψαν σήμερα η ΔΕΗ με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ παράλληλα
βαίνει προς ολοκλήρωση η συμφωνία της ΔΕΗ με πέντε ελληνικές τράπεζες για την αναχρηματοδότηση δανεισμού ύψους
- σύμφωνα με τις διευκρινίσεις που έδωσε σήμερα ο πρόεδρος
και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης
- 1,3 δισ. συν 175 εκατ. ευρώ και επιπλέον γραμμή χρηματοδότησης ύψους 200 εκατομμυρίων για το 2019 εφόσον χρειαστεί. Η συμφωνία ήδη εγκρίθηκε από την Εθνική Τράπεζα και
αναμένεται εντός των ημερών η έγκριση και των υπολοίπων.
«Το τοπίο στην ενέργεια την επόμενη δεκαετία θα αλλάξει και
τα δίκτυα βρίσκονται στο επίκεντρο αυτής της μετάβασης»,
τόνισε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργος
Σταθάκης σε χαιρετισμό του κατά την τελετή υπογραφής. Οι
αλλαγές συνίστανται στην αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών καθώς και στην εξοικονόμηση ενέργειας, θέματα που συζητήθηκαν και στο χθεσινό συμβούλιο υπουργών
ενέργειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου διεφάνη συμφωνία
για προσδιορισμό των εν λόγω στόχων στο 32%. Ο κ. Σταθάκης δήλωσε αισιόδοξος για την επίτευξη από την χώρα μας
του στόχου σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή των ανανεώσιμων
πηγών, πρόσθεσε ωστόσο ότι ο στόχος για την εξοικονόμηση
ενέργειας είναι πάρα πολύ υψηλός και χρειάζονται παρεμβάσεις στο σύνολο της οικονομίας δηλαδή μεταφορές, κτίρια,
βιομηχανία, κλπ.
Οι ανανεώσιμες πηγές, η βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και τα δίκτυα θα είναι η ατμομηχανή της ανάπτυξης
της ΔΕΗ τα επόμενα χρόνια όπως τα προηγούμενα ήταν οι
γραμμές μεταφοράς, οι θερμικοί σταθμοί και τα μεγάλα υδροηλεκτρικά τόνισε από την πλευρά του ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Μανώλης Παναγιωτάκης. Πρόσθεσε
δε ότι τα δίκτυα θα είναι ο σημαντικότερος παράγοντας για

την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών αλλά και για την
αναβάθμιση του ρόλου των καταναλωτών. Στην κατεύθυνση
αυτή δρομολογούνται επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό, την
ψηφιοποίηση και τη μετατροπή των δικτύων σε έξυπνα.
Στο περιθώριο της εκδήλωσης ο κ. Παναγιωτάκης επανέλαβε
ότι τις επόμενες ημέρες θα ολοκληρωθεί το στρατηγικό σχέδιο
για την αναδιοργάνωση του ομίλου το οποίο θα περιγράφει
και τις προκλήσεις για τη ΔΕΗ οι οποίες όπως είπε αν δεν
αντιμετωπιστούν «σε πέντε χρόνια δεν θα υπάρχουμε. Αυτό,
πρόσθεσε, δεν σημαίνει ότι τα προβλήματα δεν μπορούν να
αντιμετωπιστούν αντίθετα ότι πρέπει να αναληφθεί δράση
προκειμένου να μη συμβεί».
Τη δέσμευση της ΕΤΕπ για τη στήριξη της Ελληνικής οικονομίας επανέλαβε από την πλευρά του ο Peter Jacobs, επικεφαλής
της ομάδας της Τράπεζας για την Ελλάδα.
Παρών στην τελετή υπογραφής ήταν και ο πρόεδρος του Διαχειριστή του Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας Νίκος Χατζηαργυρίου. Το δάνειο ύψους 45 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί τη
δεύτερη δόση χρηματοδοτήσεων συνολικού ύψους 85 εκατ.
για τα δίκτυα. Θα χρησιμοποιηθεί μεταξύ άλλων για την υλοποίηση διασυνδέσεων νησιών την ενίσχυση υποσταθμών με
υπόγεια καλώδια, καθώς και υπό προϋποθέσεις για το project
των έξυπνων μετρητών.
-ΔΕΔΔΗΕ: Ένα βήμα πιο κοντά ο εκσυγχρονισμός του ΔΕΔΔΗΕ, με τη νέα δανειακή σύμβαση με την ΕΤΕπ ανακοίνωσε
ο ΔΕΔΔΗΕ, σημειώνοντας σε σχετική ανακοίνωση ότι σημαντική στήριξη για την υλοποίηση του κρίσιμου προγράμματος
εκσυγχρονισμού του ΔΕΔΔΗΕ αποτελεί η δεύτερη δανειακή
σύμβαση που υπεγράφη σήμερα 12 Ιουνίου 2018, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), αξίας 45 εκ. ευρώ. Η
εν λόγω σύμβαση αποτελεί μέρος της συνολικής χρηματοδότησης ύψους 85 εκ. ευρώ που παρέχει η ΕΤΕπ στον ΔΕΔΔΗΕ,
συμμετέχοντας με 50% στο νέο πρόγραμμα ενίσχυσης και
εκσυγχρονισμού του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας,

ύψους 170 εκ. ευρώ.Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος
του ΔΕΔΔΗΕ κ. Ν. Χατζηαργυρίου δήλωσε σχετικά: «Τα Δίκτυα Διανομής διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στη
μετάβαση του ελληνικού συστήματος ενέργειας σε μοντέλο
βιώσιμης ανάπτυξης. Η οικονομική στήριξη από την ΕΤΕπ είναι θεμελιώδους σημασίας για τον ΔΕΔΔΗΕ, ο οποίος διανύει
μια εξαιρετικά κρίσιμη περίοδο, υλοποιώντας το 5ετές στρατηγικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού του, με στόχο τον μετασχηματισμό των δικτύων του. Ο μετασχηματισμός των δικτύων
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την ομαλότερη και
μεγαλύτερη ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
για την υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα και ασφάλεια
και για την εξοικονόμηση ενέργειας». Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από τη νέα δανειακή σύμβαση στοχεύουν
στην ψηφιοποίηση και αυτοματοποίηση των δικτύων στην
ηπειρωτική χώρα αλλά και στα νησιά και περιλαμβάνουν
την κατασκευή νέων σύγχρονων υποσταθμών, εγκατάσταση εξοπλισμού τηλ-εποπτείας και τηλεχειρισμών στο Δίκτυο
Μέσης Τάσης, εγκατάσταση υποθαλάσσιων καλωδίων για
την τροφοδοσία νησιωτικών συμπλεγμάτων καθώς και έργα
τηλεμέτρησης. Τα στρατηγικά έργα που περιλαμβάνονται στο
5ετές πρόγραμμα του ΔΕΔΔΗΕ, αποτελούν κεντρικό άξονα
αλλά και καταλύτη για τον εκσυγχρονισμό του, και σηματοδοτούν την πορεία της Εταιρίας στο προσεχές μέλλον. Αποτελούν
μέρος του προγράμματος μετασχηματισμού του ΔΕΔΔΗΕ
προς μια σύγχρονη Εταιρία διαχείρισης δικτύων μέσω ψηφιοποιημένων λειτουργιών και νέων εργαλείων σχεδιασμού
και ανάπτυξης του Δικτύου Διανομής σε όλη την ηπειρωτική
χώρα και τα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά. Τα στρατηγικά έργα
καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα εκσυγχρονισμού τεχνολογιών
με πυρήνα τα έξυπνα δίκτυα, αλλά και έργα εκσυγχρονισμού
των εσωτερικών λειτουργιών της Εταιρίας, με οδηγό τις νέες
εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΟΧΤΩ ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ ΠΕΡΙΠΟΥ 130 ΕΚ. ΕΥΡΩ
Συνολικά οκτώ δράσεις για την επιχειρηματικότητα, συνολικού ύψους περίπου 130 εκ. ευρώ, συμπεριλαμβάνονται στο
επιχειρησιακό πρόγραμμα του ΕΣΠΑ για την Κεντρική Μακεδονία, όπως επισημάνθηκε στην ημερίδα με θέμα «Ξεκινώντας...Τα πρώτα βήματα της επιχείρησης μου», που πραγματοποιήθηκε στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο επιστημονικός συνεργάτης της
Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, Κωνσταντίνος Μπέφας,
υπογράμμισε ότι οι πρώτες από αυτές τις δράσεις θα προκηρυχθούν τον Σεπτέμβριο, και τον ίδιο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει τη λειτουργία του το «one stop shop» της Περιφέρειας
για τις επιχειρήσεις.
Μεταξύ άλλων, για νεοφυείς επιχειρήσεις στην Κεντρική

Μακεδονία αναμένεται να δοθούν 22 εκ. ευρώ μέσω ΕΣΠΑ.
Πρόκειται για την μόνη δράση στην οποία η χρηματοδότηση
ανέρχεται στο 100% και για κάθε επιχειρηματική ιδέα κυμαίνεται από 20 έως 80 χιλιάδες ευρώ.
Περίπου 780.000 επιχειρήσεις σε όλη την Ελλάδα εγγράφηκαν στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και από αυτές, οι
45.000 είναι μέλη του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης, τόνισε η προϊσταμένη μητρώου του επιμελητηρίου,
Ζαχαρούλα Γερασίμου. Τόνισε, δε, ότι οι επιχειρήσεις μπορούν
να διεκπεραιώσουν μέσα από την ιστοσελίδα του Γ.Ε.ΜΗ
(www.businessportal.gr) 61 είδη αιτήσεων και να απαλλαγούν από γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες.
Την ανάγκη να αλλάξει η οικονομική πολιτική και «να αρχί-

σουμε επιτέλους να πιστεύουμε στην ιδιωτική οικονομία» επισήμανε στον χαιρετισμό του ο περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας. Ιδιαίτερα στάθηκε στους
φόρους τονίζοντας ότι «όσο περίπου 75% του εισοδήματος
θα πρέπει να αποδίδεται στο κράτος από έναν επιχειρηματία
και έναν επαγγελματία, δεν μπορεί να σταθεί πραγματική οικονομία».
Την εκδήλωση που ήταν υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, διοργάνωσε η Επιτροπή Γυναικείας και
Νεανικής Επιχειρηματικότητας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης. Χαιρετισμό απηύθυνε ο πρόεδρος του
επιμελητηρίου, Μιχάλης Ζορπίδης.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ 14 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ:
ΑΠΟ ΤΟ 2019 ΕΩΣ ΤΟ 2021 ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΤΑ ΕΡΓΑ,
ΤΟΝΙΣΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΤΗΣ FRAPORT GREECE
Από το 2019 έως το 2021 θα έχουν ολοκληρωθεί τα έργα στα 14
περιφερειακά αεροδρόμια. Αυτό ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της Fraport Greece Αλεξάντερ Ζίνελ (Alexander Zinell) σε συνάντηση ενημέρωσης με τους δημοσιογράφους, όπου και παρουσίασε το χρονοδιάγραμμα αναμόρφωσης των 14 αεροδρομίων.
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι οι εργασίες, σύμφωνα με τον ίδιο, θα γίνονται με όλα τα αεροδρόμια σε λειτουργία, χωρίς να παρακωλύεται
η λειτουργία τους, με κύριο γνώμονα την ασφάλεια των επιβατών.
Επίσης, αναφέρθηκε και στην επιβατική κίνηση, η οποία, όπως
είπε, παρουσίασε αύξηση 11,1% το πρώτο πεντάμηνο του έτους,
με τις διεθνείς πτήσεις να σημειώνουν αύξηση της τάξης του
19,8%, έναντι των πτήσεων εσωτερικού που παρουσίασαν μείωση 1,09%.
Όσον αφορά τη διαδικασία της διαιτησίας που βρίσκεται σε
εξέλιξη με το ελληνικό Δημόσιο, σχετικά με την απόφαση της
Επιτροπής Επίλυσης Τεχνικών Διαφορών για αποζημίωση της
Fraport Greece με 27,5 εκατ. ευρώ, αντί των 60 εκατ. που ζητούσε,
εκτίμησε ότι ως το τέλος τού έτους η διαδικασία θα ολοκληρωθεί.
H αποζημίωση αφορούσε φθορές στις υποδομές των 14 αερολιμένων, συγκριτικά με την κατάσταση που είχε καταγραφεί το 2014
και βάσει της οποίας κατατέθηκε η προσφορά της κοινοπραξίας
Fraport - Ομίλου Κοπελούζου. Η απόφαση της Επιτροπής προέβλεπε την κατάθεση των τιμολογίων για τις σχετικές επισκευές
εντός εξήντα ημερών, προκειμένου να προχωρήσει το Δημόσιο
στην αποζημίωση.
Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία», όπως ενημέρωσε ο κ. Ζίνελ,
πραγματοποιείται μία πολύ μεγάλη επέκταση στο Terminal, της τάξης των 30.000 τ.μ., επεκτείνοντάς το προς τα βορειοδυτικά. Όπως
ανέφερε, το αεροδρόμιο θα αποκτήσει μία εντελώς καινούρια όψη,
με μία μοντέρνα κατασκευή. Επιπλέον, γίνονται ανακατασκευές
στο φυλάκιο, στο σύστημα αποχέτευσης, ανακαινίσεις, επεκτάσεις,
ενώ διαμορφώνεται καινούριος χώρος διακίνησης αποσκευών,
συνολικού προϋπολογισμού άνω των 87 εκατ. ευρώ.
Κέρκυρα: Τα κύρια έργα αφορούν στην επέκταση του terminal
κατά 10.000 τ.μ. Όπως εξήγησε ο διευθύνων σύμβουλος της
Fraport, προσθέτουμε 7.500 τ.μ. στο πεδίο ελιγμών των αερο-

σκαφών, ανακαινίζουμε τον υφιστάμενο τερματικό σταθμό, ενώ
πραγματοποιούνται αναδιαρρυθμίσεις και ανακαινίσεις, εκτεταμένες επιδιορθώσεις, πλήρης καθαρισμός, αναβαφή και νέα σήμανση, συνολικού προϋπολογισμού κοντά στα 36 εκατ. ευρώ.
Χανιά: Ανακαίνιση τμημάτων στο πεδίο ελιγμών και στάθμευσης
των αεροσκαφών, καθώς επίσης και σε περιοχές ελέγχου ασφαλείας, σε χώρους VIP και αναβάθμιση σε χώρους αποθήκευσης,
συνολικού προϋπολογισμού 4,9 εκατ. ευρώ.
Ζάκυνθος: Κατασκευάζεται νέο φυλάκιο, νέος υποσταθμός και
ένα κτίριο με μηχανοηλεκτρικό υλικό, ενώ πραγματοποιούνται
βελτιώσεις στον αεροδιάδρομο, τον τροχόδρομο και στο πεδίο
ελιγμών των αεροσκαφών, συνολικού προϋπολογισμού 13,7
εκατ. ευρώ.
Κεφαλονιά: Κατεδαφίζεται πλήρως το παλιό Terminal, και στη
θέση του κατασκευάζεται νέο έκτασης 11.000 τ.μ., ενώ οι λειτουργίες ανάλογα με την πρόοδο των εργασιών μεταφέρονται από το
παλιό στο καινούριο. Επίσης, κατασκευάζονται νέα φυλάκια, υποσταθμός και πραγματοποιούνται επιδιορθώσεις στους χώρους
των αεροσκαφών, στον διάδρομο προσγείωσης και στον τροχόδρομο. Μάλιστα, γίνεται ριζική ανακατασκευή του διαδρόμου
προσγείωσης, με μεγάλη επιτυχία, σε όλο του το μήκος, συνολικού
προϋπολογισμού πολύ κοντά στα 24 εκατ. ευρώ.
‘Ακτιο: Πρόκειται για ένα από τα μικρότερα αεροδρόμια της χώρας. Στα 7.000 τ.μ. προστίθενται άλλα 2.500 τ.μ. στο Terminal.
Επίσης, κατασκευάζεται νέο φυλάκιο, αναβάθμιση του βιολογικού
καθαρισμού, ριζική επανασήμανση και μαρκάρισμα του διαδρόμου προσγείωσης και στάθμευσης των αεροσκαφών, συνολικού
προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ.
Καβάλα: Το Terminal επεκτείνεται κατά 2.000 τ.μ., δημιουργείται
νέος πυροσβεστικός σταθμός, νέο φυλάκιο, ενώ γίνονται διορθώσεις στο διάδρομο προσγείωσης, στον τροχόδρομο και στα πεδία
ελιγμών των αεροσκαφών, συνολικού προϋπολογισμού 10,7
εκατ. ευρώ.
Ρόδος: Σύμφωνα με τη Fraport γίνεται μία πολύ μεγάλη ανακαίνιση, με αναβάθμιση όλων των τμημάτων του αεροδρομίου,
των εμπορικών χώρων με νέο Duty Free, με νέα συστήματα

διακίνησης αποσκευών και νέο φυλάκιο. Στον εξωτερικό χώρο
πραγματοποιείται αναβάθμιση στο διάδρομο προσγείωσης, στον
τροχόδρομο και στα πεδία ελιγμών και στάθμευσης των αεροσκαφών, καθώς επίσης και ριζική ανακαίνιση του συστήματος ψύξης
και κλιματισμού, συνολικού προϋπολογισμού 35,5 εκατ. ευρώ.
Κως: Δημιουργείται Terminal το οποίο θα φθάσει στα 25.000
τ.μ., 4.500 τ.μ. προστίθενται στο πεδίο ελιγμών, αναβάθμιση στον
διάδρομο προσγείωσης, στον τροχόδρομο, συνολικού προϋπολογισμού 44 εκατ. ευρώ.
Σαντορίνη: Προσθέτονται 11.000 τ.μ. στο Terminal, το οποίο θα
ξεπεράσει πλέον τα 15.000 τ.μ. Αναβαθμίζονται και ανακαινίζονται οι χώροι των αεροσκαφών, ενώ δημιουργείται νέο φυλάκιο.
Επιπλέον, πραγματοποιείται αφαίρεση αμιάντου από όλους τους
χώρους του αεροδρομίου, συνολικού προϋπολογισμού 26,6
εκατ. ευρώ
Μύκονος: Επέκταση στο Terminal στο οποίο προστέθηκαν 4.500
τ.μ. Χτίζεται νέος πυροσβεστικός σταθμός, φυλάκιο και γίνονται
αναβαθμίσεις στον διάδρομο προσγείωσης - απογείωσης, ο οποίος ανακαινίστηκε πλήρως σε όλο του το μήκος, καθώς επίσης και
στον τροχόδρομο και στο πεδίο ελιγμών, συνολικού προϋπολογισμού 24,6 εκατ ευρώ.
Μυτιλήνη: Προστίθενται 5.000 τ.μ. στο υφιστάμενο Terminal,
επεκτείνεται ο τροχόδρομος κατά 5.000 τ.μ. Γίνονται, επίσης, επιδιορθώσεις και ανακαινίσεις στον τροχόδρομο και στον διάδρομο
προσγείωσης απογείωσης, ενώ δημιουργούνται πυροσβεστικός
σταθμός και φυλάκια, συνολικού προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.
Σάμος: Προστίθενται 1.400 τ.μ. στο Terminal, ενώ παράλληλα
πραγματοποιούνται αναβαθμίσεις των αεροδιαδρόμων, τροχοδρόμων και πιστών συνολικού προϋπολογισμού 13,5 εκατ. ευρώ.
Σκιάθος: Προστίθενται 2.500 τ.μ. στο Terminal, γίνεται επανασήμανση του διαδρόμου απογείωσης - προσγείωσης, και δημιουργούνται νέος πυροσβεστικός σταθμό και φυλάκιο συνολικού
προϋπολογισμού 15,7 εκατ. ευρώ.
Σε όλα τα αεροδρόμια, εκτός από αυτό στα Χανιά, για το οποίο
δεν υφίσταται ανάγκη, εγκαθίστανται νέα συστήματα διακίνησης
αποσκευών.

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΘΕΤΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ
ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟ - ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ
Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από χθες το σχέδιο νόμου
με τίτλο «Θεματικός τουρισμός – Ειδικές μορφές τουρισμού»,
που έχει καταρτίσει το Υπουργείο Τουρισμού με στόχο να τεθεί
για πρώτη φορά στην Ελλάδα ένα συνολικό θεσμικό πλαίσιο
ανάπτυξης των θεματικών τουριστικών προϊόντων, ενώ παράλληλα θεσμοθετείται η δημιουργία νέων επαγγελμάτων και
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του θεματικού τουρισμού.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η υπουργός Τουρισμού κα Έλενα
Κουντουρά επισημαίνει ότι το σχέδιο νόμου ρυθμίζει το πλαίσιο
ανάπτυξης των ώριμων εγχώριων θεματικών τουριστικών

προϊόντων για την αύξηση της ελκυστικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους, και παράλληλα θα αποτελέσει το βασικό
ρυθμιστικό πεδίο και για την περαιτέρω επεξεργασία και των
υπολοίπων υπό ανάπτυξη μορφών θεματικού τουρισμού.
Επίσης, με το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου επιδιώκεται η ανάπτυξη, οργάνωση και εποπτεία δραστηριοτήτων που αφορούν
στον θεματικό τουρισμό και τις σχετικές ρυθμίσεις.
Εντάσσεται στο πλαίσιο της υλοποιούμενης εθνικής και περιφερειακής τουριστικής πολιτικής με στόχο την βιώσιμη τουριστική
ανάπτυξη για την στήριξη των περιφερειακών και τοπικών οι-

κονομιών και κοινωνιών, την τόνωση της τουριστικής δραστηριότητας και της επιχειρηματικότητας, την δημιουργία θέσεων
απασχόλησης και την ευημερία των πολιτών.
Το Υπουργείο Τουρισμού προσκαλεί όλους τους εμπλεκόμενους
θεσμικούς φορείς και τους πολίτες να ενημερωθούν για το περιεχόμενο του σχεδίου νόμου, που έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.opengov.gr/tourism/?p=1452 και
να συμμετάσχουν στη δημόσια διαβούλευση, με καταληκτική
ημερομηνία την 27η Ιουνίου 2018.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΝ
ΝΑ ΞΕΚΙΝΟΥΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΑΠΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ
Στη φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται η μεταρρύθμιση του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την απλοποίηση των διαδικασιών
αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων,
όπως αναφέρει ενημερωτικό σημείωμα του υπουργείου με αφορμή την κατάθεση του πολυνομοσχεδίου στη Βουλή.Σύμφωνα με
το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως σημειώνεται, η πλειονότητα των οικονομικών
δραστηριοτήτων έχει ήδη υπαχθεί στο νόμο 4442/2016 για το νέο
αδειοδοτικό καθεστώς, ενώ πάνω από το 90% θα έχει ενταχθεί με
την ψήφιση του πολυνομοσχεδίου.
Σχεδόν όλες οι μεταποιητικές επιχειρήσεις θα μπορούν να ξεκινούν
τη λειτουργία τους με απλή γνωστοποίηση που θα υποβάλλεται
ηλεκτρονικά, με εξαίρεση τις οικονομικές δραστηριότητες υψηλού
κινδύνου για τους εργαζόμενους, τους περίοικους και το περιβάλλον, οι οποίες θα υπόκεινται σε εκ των προτέρων έγκριση.
Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές υποδομές, για πρώτη φορά διαχωρίζονται από τις αμιγώς βιομηχανικές δραστηριότητες, καθώς
διαμορφώνεται ένα διακριτό, σαφές πλαίσιο αδειοδότησης, στο
οποίο θα υπαχθούν οι σχετικές δραστηριότητες.
«Η μεταρρύθμιση αυτή συνδέεται με την ευρύτερη στρατηγική της
κυβέρνησης για την βελτίωση του οικονομικού περιβάλλοντος,
την προσέλκυση επενδύσεων και την αύξηση της παραγωγικής
δραστηριότητας με όρους δίκαιης και βιώσιμης ανάπτυξης, όπως
αποτυπώνεται και στο Ολιστικό Αναπτυξιακό Σχέδιο« όπως σημειώνεται σχετικά από το υπουργείο.
Αναλυτικότερα:
Α) Καθορισμός ή μεταβολή χρήσεων γης - Μετεγκατάσταση Επιχειρήσεων. Η υφιστάμενη βιομηχανική δραστηριότητα διατηρείται
ακόμα και σε περίπτωση μεταβολής των χρήσεων γης. Με τρόπο
σαφή και με ασφάλεια δικαίου ρυθμίζονται τα θέματα μετεγκατάστασης των επιχειρήσεων σε περίπτωση καθορισμού (σε εκτός
σχεδίου περιοχές) ή μεταβολής χρήσεων γης.
Συγκεκριμένα:
• επιχειρήσεις που έχουν ιδρυθεί νόμιμα σε περιοχές με θεσμοθετημένη βιομηχανική χρήση γης, δεν υποχρεούνται να μετεγκατασταθούν
• επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν νόμιμα σε περιοχές χωρίς θεσμοθετημένες χρήσεις γης (εκτός σχεδίου) μπορούν να συνεχίσουν τη
λειτουργία τους στην ίδια περιοχή για 20 χρόνια
• επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία SEVESO και ιδρύθηκαν
νόμιμα σε περιοχές με θεσμοθετημένη βιομηχανική χρήση γης
μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους για 20 χρόνια

• επιχειρήσεις που ανήκουν στην κατηγορία SEVESO και ιδρύθηκαν
νόμιμα σε περιοχές χωρίς θεσμοθετημένες χρήσεις γης μπορούν να
συνεχίσουν τη λειτουργία τους για 12 χρόνια
Β) Απλοποίηση της άδειας λειτουργίας στον τομέα της μεταποίησης
(μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες)
Από το σύνολο των οικονομικών δραστηριοτήτων της μεταποίησης, εντάσσονται στο καθεστώς γνωστοποίησης, πέρα από τον
τομέα των τροφίμων και ποτών που έχει ήδη υπαχθεί, όλες οι
λοιπές μεταποιητικές και συναφείς δραστηριότητες. Εξαιρούνται
οι δραστηριότητες με υψηλότερο ρίσκο για το περιβάλλον, τους
περιοίκους, την ασφάλεια των εργαζομένων.
Γ) Περαιτέρω απλοποίηση της άδειας εγκατάστασης - Αναθεώρηση συστήματος κατάταξης σε βαθμούς όχλησης (σε συνεργασία με
το ΥΠΕΝ)
Δεν απαιτείται εκ των προτέρων έγκριση εγκατάστασης για τις
δραστηριότητες που ιδρύονται ή επεκτείνονται/εκσυγχρονίζονται
σε περιοχές που υπάρχουν θεσμοθετημένες χρήσεις γης αμιγώς
βιομηχανικές. Η αδειοδότηση των επιχειρήσεων αυτών περνά σε
καθεστώς γνωστοποίησης.
Εξαιρούνται και παραμένουν σε καθεστώς έγκρισης εγκατάστασης
οι δραστηριότητες SEVESO - βιομηχανίες με χρήση επικίνδυνων
ουσιών, OFFSHORE SAFETY - υδρογονάνθρακες και δραστηριότητες μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών μέσω αγωγών.
Οχλήσεις
Προβλέπεται η αναθεώρηση της κατάταξης των βιομηχανικών μεταποιητικών δραστηριοτήτων σε βαθμούς όχλησης, με στόχο
την δημιουργία ενός σύγχρονου, σαφούς και απλοποιημένου
πλαισίου κατάταξης που θα αποτυπώνει την έννοια της όχλησης
με όρους πολεοδομικούς - χωρικούς. Η αναθεώρηση θα πραγματοποιηθεί στη βάση του συνυπολογισμού πολεοδομικών και
περιβαλλοντικών παραμέτρων.
Για την αναθεώρηση θα απαιτηθεί μελέτη και θα ληφθούν υπόψη
καλές πρακτικές άλλων ευρωπαϊκών χωρών, προκειμένου να εκδοθεί ΚΥΑ των υπουργών Οικονομίας και Περιβάλλοντος.
Δ) Απλοποιημένη διαδικασία εγκατάστασης και λειτουργίας συστημάτων περιβαλλοντικών υποδομών
Στο νόμο 4442/2016 προστίθεται ένα κεφάλαιο με διατάξεις που
ρυθμίζουν συνολικά τα θέματα αδειοδότησης (εγκατάστασης
και λειτουργίας) των λεγόμενων Συστημάτων Περιβαλλοντικών
Υποδομών (παροχή νερού, επεξεργασία λυμάτων, διαχείριση
αποβλήτων, συλλογή μη επικινδύνων απορριμμάτων και δρα-

στηριότητες εξυγίανσης.
Επέκταση πεδίου εφαρμογής του ν. 4442/2016 - χαρτογράφηση
οικονομικών δραστηριοτήτων
Πέρα από τις προαναφερόμενες παρεμβάσεις, το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης, σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία
και Αρχές, προχώρησε στην χαρτογράφηση όλων των δραστηριοτήτων της ελληνικής οικονομίας (δηλαδή και των δραστηριοτήτων πέραν αυτών που περιλαμβάνονται στο παράρτημα του
νόμου 4442/2016). Αφού κατέληξε στους τομείς που επιδέχονται
περαιτέρω απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης, συνεχίζει
την προσπάθεια, ώστε όσο το δυνατόν περισσότερες οικονομικές
δραστηριότητες να καλυφθούν από την σημαντική μεταρρύθμιση.
Επιχειρηματικά πάρκα - Ειδικό χωροταξικό για τη βιομηχανία
Στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδιασμού που υλοποιεί το υπουργείο Οικονομίας για την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων, εκπονήθηκε πλήρης μελέτη (Επιχειρησιακό Σχέδιο για τα Επιχειρηματικά
Πάρκα) με την οποία καταγράφηκαν οι ‘Ατυπες Βιομηχανικές
Συγκεντρώσεις (ΑΒΣ), οι οποίες λειτουργούν πολλές φορές ως ανεξέλεγκτες εστίες μόλυνσης και υποβάθμισης του περιβάλλοντος,
χαρτογραφήθηκε η συνολική βιομηχανική δραστηριότητα και
ιεραρχήθηκαν οι ανάγκες ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων σε
εθνικό επίπεδο σε βάθος 10ετίας.
Επίσης, όπως σημειώνεται, καταβάλλεται μία συντονισμένη
προσπάθεια από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και το
υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας για συνολική προσέγγιση
στο θέμα της χωροθέτησης της βιομηχανίας, με τη σύγκλιση του
Επιχειρησιακού Σχεδίου για τα Επιχειρηματικά Πάρκα με το Ειδικό
Χωροταξικό Πλαίσιο για τη Βιομηχανία, η αναθεώρηση του οποίου θα πραγματοποιηθεί με πόρους του ΕΣΠΑ.
Συμπληρωματικά θα πραγματοποιηθεί η εκπόνηση των Τοπικών
Χωρικών Σχεδίων (ΤΧΣ), με τα οποία καθορίζονται χρήσεις γης σε
όλη την επικράτεια. Το προσεχές διάστημα πρόκειται να υλοποιηθεί
ειδικό πρόγραμμα με πόρους από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ).
Με αυτόν τον τρόπο θα γίνει σαφές το πλαίσιο καθορισμού χρήσεων γης για τη βιομηχανία.
Τέλος, αποσαφηνίζεται η διαδικασία εξέτασης των αιτήσεων έγκρισης των επιχειρηματικών πάρκων, με εγκύκλιο των αρμόδιων
υπηρεσιών των υπουργείων Οικονομίας και Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος και Ενέργειας που δημοσιεύτηκε πρόσφατα.

«ΠΡΑΣΙΝΟ ΦΩΣ» ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΕ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ
Κανονικά συνεχίζεται η διαδικασία επιλογής γενικών διευθυντών στη
Δημόσια Διοίκηση, καθώς το Συμβούλιο της Επικρατείας απέρριψε
αιτήσεις δημοσίων υπαλλήλων για «πάγωμα» της διαδικασίας, επειδή
οι ίδιοι είχαν αποκλειστεί εξαιτίας μη συμμετοχής τους στην αξιολόγηση.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι αιτήσεις ακύρωσης και αναστολής είχαν
κατατεθεί από επτά υπαλλήλους του υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής
Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και από δύο υπαλλήλους του
υπουργείουΑγροτικήςΑνάπτυξηςκαιΤροφίμων,καθώςείχαναποκλειστεί από τη διαδικασία επιλογής Γενικών Διευθυντών των υπουργείων,
όπου εργάζονται λόγω μη συμμετοχής τους στην αξιολόγηση στο
Δημόσιο, όπως προβλέπει τροπολογία της υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Όλγας Γεροβασίλη. Οι εν λόγω υπάλληλοι υποστήριξαν
ότι συμμετείχαν στην «απεργία - αποχή» της ΑΔΕΔΥ ενάντια στη διαδι-

κασία της αξιολόγησης. Την ημέρα εκδίκασης των αιτημάτων, μάλιστα,
ηΑΔΕΔΥείχεπραγματοποιήσεισυγκέντρωσηδιαμαρτυρίαςέξωαπότο
ανώτατοακυρωτικόδικαστήριο.
Συγκεκριμένα, η Επιτροπή Αναστολών του ΣτΕ με τις υπ’ αριθμ.
132/2018 και 133/2018 αποφάσεις έκρινε ότι η διαδικασία επιλογής γενικών διευθυντών στα δύο αυτά υπουργεία οφείλει να συνεχιστεί κανονικάκαιπαράτοναποκλεισμότωνσυγκεκριμένωνυπαλλήλωναφού:
- δεν απειλείται για τους αιτούντες ανεπανόρθωτη επαγγελματική, ηθική
ήοικονομικήβλάβη,ωςισχυρίζονταν,
- τα προβαλλόμενα από τους αιτούντες δεν συνιστούν εξαιρετικούς
λόγους, οι οποίοι θα δικαιολογούσαν την αναστολή εκτέλεσης του προσβαλλόμενουπίνακααποκλειομένων
- η συνέχιση της διαδικασίας ανάγεται στην ομαλή λειτουργία των

υπηρεσιών της Διοίκησης και επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος
Ενώ και σε κάθε περίπτωση, όπως σημειώνει η ΕΑ του ΣτΕ, οι λόγοι
ακύρωσης (με τους οποίους γίνεται επίκληση κυρίως, ότι η μη σύνταξη
εκθέσεωναξιολόγησηςοφείλεταιστησυμμετοχήτωναιτούντωνσεσχετικήαπεργία-αποχήτηςΑΔΕΔΥ)δενπαρίστανταιπροδήλωςβάσιμοι,με
αποτέλεσμανααπορριφθούνοισχετικέςαιτήσειςαναστολής.
Τέλος, πηγές του υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης επισημαίνουν ότι η ηλεκτρονική αξιολόγηση προχωράει κανονικά, με την
προθεσμία αυτό-αξιολόγησης για τους αξιολογουμένους δημόσιους
υπαλλήλουςναλήγειτηνΠέμπτη14Ιουνίου.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΛΕΞΗΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ: ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΣΤΟ EURO2DAY.GR ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΕ
Την ιδιαίτερη σημασία της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αύξηση κατά 8% των κοινοτικών πόρων προς
την Ελλάδα επισήμανε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξή του στο
Euro2day.gr. ¨όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο κ. Χαρίτσης
τόνισε ότι αυτή η θετική πρόταση είναι απόρροια της πολύ
σημαντικής δουλειάς της κυβέρνησης και του Υπουργείου
Οικονομίας, η οποία έφερε τη χώρα μας στην κορυφή της
Ευρώπης στην αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων τα
τελευταία τρία χρόνια, πρωτιά που αναγνωρίζουν όλοι οι
Ευρωπαίοι αξιωματούχοι.
«Η επιτυχία μάλιστα αυτή είναι ακόμα πιο σημαντική αν
αναλογιστούμε ότι τα κονδύλια για τη χώρα μας αυξάνονται
τη στιγμή που ο συνολικός προϋπολογισμός της Πολιτικής
Συνοχής μειώνεται κατά 7% περίπου. Τόσο λοιπόν οι δηλώσεις των Ευρωπαίων αξιωματούχων, όσο και η πρόταση
της Επιτροπής, ακυρώνουν στην πράξη τη συστηματική
παραπληροφόρηση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για
τις επιδόσεις της Ελλάδας στα ευρωπαϊκά προγράμματα»
δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας.
Για την πρόσφατη έκθεση του ΟΟΣΑ, o Αλέξης Χαρίτσης
είπε ότι επιβεβαιώνει αυτό που όλοι οι διεθνείς οργανισμοί
αναγνωρίζουν, πως η ελληνική οικονομία έχει γυρίσει σελίδα και κινείται πλέον σταθερά στην ανάπτυξη με ρυθμούς
που αυξάνονται μήνα με τον μήνα. Σημείωσε, ωστόσο, ότι
η βιώσιμη και δίκαιη ανάπτυξη απαιτεί αναπτυξιακό σχέδιο
με ιεραρχήσεις, συγκεκριμένες προτεραιότητες κα συστηματική συλλογική προσπάθεια από όλους - κράτος, παραγωγικούς φορείς, κοινωνία των πολιτών. Υπογράμμισε ότι
η Αναπτυξιακή Στρατηγική που για πρώτη φορά εκπόνησε
η κυβέρνηση αποσκοπεί στην αλλαγή του παραγωγικού
μοντέλου και περιλαμβάνει κρίσιμες μεταρρυθμίσεις για
τη βελτίωση της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας
της ελληνικής οικονομίας. Θα τεθεί εκ νέου σε διάλογο
προκειμένου να εμπλουτιστεί και να συγκεκριμενοποιηθεί
περαιτέρω.
Αναφερόμενος στα μέτρα προστατευτισμού που ανακοίνω-

σε η κυβέρνηση των ΗΠΑ, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας έκανε λόγο για πολύ αρνητική εξέλιξη, επισημαίνοντας την απειλή ενός ανεξέλεγκτου εμπορικού πολέμου.
«Ως κυβέρνηση παρακολουθούμε στενά τις εξελίξεις και σε
συνεργασία με τους Ευρωπαίους εταίρους μας θα προχωρήσουμε σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες για την προστασία
της ελληνικής οικονομίας» δήλωσε ο κ. Χαρίτσης.
Σημείωσε ότι για να διαχυθούν τα οφέλη του διεθνούς
εμπορίου σε όλες τις χώρες και τις κοινωνικές ομάδες, ακυρώνοντας κάθε σκέψη προστατευτισμού, η διεθνής κοινότητα πρέπει να κινηθεί πιο αποφασιστικά στην καταπολέμηση της ανεργίας και της φτώχειας, να λάβει μέτρα για την
δικαιότερη κατανομή του πλούτου και να αυστηροποιήσει
τους διεθνείς κανόνες για την προστασία της εργασίας και
του περιβάλλοντος.
Ερωτηθείς αν τίθεται θέμα μη καθαρής εξόδου της χώρας
από το πρόγραμμα δημοσιονομικής προσαρμογής, λόγω
των πολιτικών εξελίξεων σε Ιταλία και Ισπανία, ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας απάντησε:
«Η έξοδος της Ελλάδας από το πρόγραμμα είναι δρομολογημένη και αυτό δεν αλλάζει. Η κυβέρνηση έχει υλοποιήσει
στο ακέραιο τις δεσμεύσεις της, οι δημοσιονομικοί στόχοι
επιτυγχάνονται συστηματικά και η κατάσταση της οικονομίας βελτιώνεται διαρκώς. Επιπλέον, έχει δημιουργηθεί ένα
σημαντικό ταμειακό απόθεμα ικανό να καλύψει τις χρηματοδοτικές ανάγκες για τα επόμενα χρόνια, ακριβώς για να
οχυρωθεί η χώρα από εξωτερικά γεγονότα σαν και αυτά
της Ιταλίας. Δεν τίθεται λοιπόν θέμα μη «καθαρής» εξόδου,
αντίθετα, διεκδικούμε από τους εταίρους μας να υλοποιήσουν και εκείνοι τις δικές τους δεσμεύσεις για την οριστική
διευθέτηση του χρέους που θα σημάνει την πλήρη επιστροφή στην κανονικότητα για την ελληνική οικονομία».
Ο κ. Χαρίτσης σχολίασε ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στην
Ιταλία και δευτερευόντως στην Ισπανία παραπέμπουν σε
μια θεμελιώδη αντίθεση στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες,
ανάμεσα στις προσδοκίες των πολιτών για δημοκρατία και
κοινωνική δικαιοσύνη και στους περιορισμούς που θέτουν

οι αγορές και η παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Τόνισε ότι
όλο και πιο συχνά η αντίθεση αυτή παίρνει τον χαρακτήρα
ανοικτής σύγκρουσης, με κλιμακούμενη οικονομική και πολιτική πίεση για την επαναπειθάρχηση των κυβερνήσεων
και των πολιτών στην κατεύθυνση της διαρκούς λιτότητας
και της συστηματικής αποδόμησης των κοινωνικών κατακτήσεων. «Σε ορισμένες μάλιστα, περιπτώσεις, η πίεση αυτή
αξιώνει μέχρι και την ακύρωση της λαϊκής βούλησης. Το
είδαμε το 2015 στην περίπτωση της Ελλάδας, το βλέπουμε
τώρα με την Ιταλία» είπε χαρακτηριστικά.
Υπογράμμισε ότι αυτή η πολιτική δεν μπορεί να συνεχιστεί,
καθώς είναι καταστροφική, τονίζοντας ότι «η επαναφορά
της δημοκρατίας και των κοινωνικών αναγκών στον πυρήνα των ευρωπαϊκών πολιτικών είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Η ισότιμη
συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών είναι όροι
επιβίωσης για την Ε.Ε.».
Αναφερόμενος στο πολυνομοσχέδιο που συζητείται στη
βουλή, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι «είναι το τελευταίο που φέρνει μνημονιακές ρυθμίσεις, περιλαμβάνει όμως και μία σειρά από μέτρα, υψηλότερου συνολικού αποτελέσματος, που
εξισορροπούν τις επιβαρύνσεις. Μέτρα για την ελάφρυνση
των φορολογικών βαρών, την ενίσχυση του κοινωνικού
κράτους και τη μεγαλύτερη στήριξη των πιο ευάλωτων
κοινωνικών ομάδων».
Ο αναπληρωτής υπουργός έκανε λόγο για «μεταβατικό»
νομοσχέδιο με το οποίο «κλείνει οριστικά ο κύκλος των
μνημονίων ύστερα από οκτώ χρόνια και ανοίγει ένας νέος
όπου η Ελλάδα παύει να είναι υπό τον ασφυκτικό έλεγχο
των πιστωτών της και ανακτά την ελευθερία αλλά και την
ευθύνη να σχεδιάσει το μέλλον της». Σημείωσε ότι «πρόκειται για μία ιστορική εξέλιξη η οποία πρέπει να μετουσιωθεί
γρήγορα σε χειροπιαστή βελτίωση στη ζωή των πολιτών.
Με αυτό το στοίχημα έχουμε να αναμετρηθούμε το επόμενο
διάστημα και είναι αυτό που θα καθορίσει τις πολιτικές εξελίξεις μέχρι τις εκλογές».

ΑΝΑΒΑΘΜΙΖΕΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Εργασίες για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου της
Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών δυτικής Θεσσαλονίκης πρόκειται να γίνουν το επόμενο χρονικό διάστημα, καθώς το Περιφερειακό Συμβούλιο ενέκρινε την
υποβολή πρότασης ένταξης του έργου στο ΕΣΠΑ της Περι-

φέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
το έργο έχει προϋπολογισμό 1.950.000 ευρώ, ενώ στόχος
της ενεργειακής αναβάθμισης είναι η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση των εκλυόμενων ρύπων. Σύμφωνα με
τη σχετική εισήγηση, μετά τις εργασίες που θα γίνουν, το

κτίριο θα ανήκει στην ενεργειακή κλάση Α, λειτουργώντας
υπό πλήρεις συνθήκες θερμικής και οπτικής άνεσης, αλλά
και υγιεινής για τους χρήστες του, σε αντίθεση με την υφιστάμενη κατάσταση.
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Κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΣΤΗ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ,
ΔΕΝ ΤΙΣ ΠΕΡΙΜΕΝΟΥΜΕ
«Δεν περιμένουμε τις επενδύσεις, τις δημιουργούμε» ανέφερε ο
περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας, Κώστας Μπακογιάννης, κατά
τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου χθες στη Λαμία, όπου αποτύπωσε
τις προτεραιότητες της περιφέρειας για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη σε δήμους της Στερεάς Ελλάδας. Ο κ. Μπακογιάννης έκανε
ιδιαίτερη αναφορά στο σύνολο των παρεμβάσεων που είναι σε
εξέλιξη και έχουν σαν βασικό στόχο τις ολοκληρωμένες χωρικές
επενδύσεις. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ παράλληλα, ανακοίνωσε
την πρόσκληση που αφορά τους αστικούς δήμους, οι οποίοι θα
πρέπει να υποβάλλουν σχέδια με αντικείμενο τη βιώσιμη αστική
ανάπτυξη. Αυτά τα σχέδια θα εγκριθούν για να χρηματοδοτηθούν
από την περιφέρεια με 25 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσα στους
στόχους που έχουν τεθεί από την περιφέρεια είναι η αποκατάσταση του οικονομικού ιστού των πόλεων, η κοινωνική και περιβαλλοντική ενίσχυσή τους, η αποκατάσταση περιοχών συγκέντρωσης ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, η αναζωογόνηση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η σύνδεση της καινοτομίας με
την επιχειρηματικότητα στο αστικό περιβάλλον και η ανάπτυξη
των δομών κοινωνικής οικονομίας και στέγασης, αλλά με ενεργό

συμμετοχή των πολιτών.
Ο κ. Μπακογιάννης μίλησε και για τις συναντήσεις που είχε στις
Βρυξέλλες σχετικά με την ολοκληρωμένη χωρική επένδυση του
Ασωπού, η οποία συνάντησε τη θετική ανταπόκριση της ευρωπαΐκής επιτροπής. Σημειώνεται, ότι ήδη έχει εκδοθεί πρόσκληση από
την 31η Μαΐου με προϋπολογισμό 223 εκατ. ευρώ για τις συγκεκριμένες παρεμβάσεις στον Ασωπό, ενώ ακολουθούν και άλλες
προσκλήσεις, οι οποίες εντάσσονται μέσα στις ολοκληρωμένες
χωρικές επενδύσεις που έχουν σχεδιαστεί για τη Στερεά Ελλάδα.
«Δείχνουμε έναν διαφορετικό δρόμο σε αυτό που ονομάζουμε
επένδυση στην Ελλάδα. Με δικά μας χρήματα, με δικά μας εργαλεία και κυρίως με τους ανθρώπους της Στερεάς Ελλάδας, παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας. Ενισχύουμε τις δυνάμεις που
έχουμε και δημιουργούμε ανάπτυξη από μέσα προς τα έξω και όχι
το αντίστροφο, όπως άλλοι περιμένουν να γίνει. Από αυτά τα τρία
σχέδια στρατηγικής, ανακύπτει ένα σύνθημα που έχει γίνει οδηγός
μας. Δεν περιμένουμε, προχωράμε» σημείωσε ο περιφερειάρχης. Όπως τόνισε, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας χρησιμοποιεί
πλήρως τις ολοκληρωμένες χωρικές επενδύσεις ως καινοτόμα

εργαλεία που επικεντρώνονται στον ολοκληρωμένο σχεδιασμό
και τις συνέργειες έργων και δράσεων με στόχο και τη μόχλευση
ιδιωτικών πόρων και άλλων χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως
το crowd funding, τους μεγάλους χορηγούς και τους δωρητές, την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, τις ιδιωτικές επιχειρήσεις κ.λπ.,
μέσω των οποίων η Περιφέρεια έχει καταφέρει, με δεδομένη την
υποχρηματοδότησή της, να αντλεί τους πενταπλάσιους πόρους
για κάθε ευρώ που διαθέτει.
«Κάναμε πράξη το ένα προς πέντε» επισήμανε ο κ. Μπακογιάννης,
διευκρινίζοντας ότι για τα 51.900.000 ευρώ του Περιφερειακού
Επιχειρησιακού Προγράμματος, η Περιφέρεια μοχλεύει πόρους
ύψους 250.400.000 ευρώ. «Δεν είναι τυχαίο, ότι στην επόμενη
περίοδο (2021-2027) των ευρωπαϊκών ερογραμμάτων το
50% των παρεμβάσεων και χρηματοδοτήσεων θα περνά μέσα
από ολοκληρωμένα σχέδια, όπως τα τρία αυτά που βάζουμε σε
εφαρμογή και φτάνουν ήδη στο 25% του ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας»
κατέληξε ο περιφερειάρχης.

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΕΓΚΑΙΝΙΑΖΕΙ ΔΥΟ ΝΕΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΣΕ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ), εγκαινιάζει δύο
νέα Περιφερειακά Γραφεία (Βιβλιοθήκες), στη Θεσσαλονίκη και το
Ηράκλειο Κρήτης.
Συγκεκριμένα, την Πέμπτη 14 Ιουνίου 2018, στις 12:00, πραγματοποιείται εκδήλωση για τα εγκαίνια του Περιφερειακού Γραφείου
του(Βιβλιοθήκης) στην Θεσσαλονίκη, στο αμφιθέατρο της Βιβλιοθήκης του ΑΠΘ, στην Πανεπιστημιούπολη του Αριστοτέλειου
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
λίγες ημέρες μετά, τη Δευτέρα 18 Ιουνίου 2018 και ώρα 18:00, ο
ΟΒΙ εγκαινιάζει το νέο Περιφερειακό Γραφείο του στην Κρήτη, με
εκδήλωση που πραγματοποιείται στο Επιμελητήριο Ηρακλείου,
Κορωναίου 9, Ηράκλειο Κρήτης.
Στόχος του εγχειρήματος είναι η καλύτερη δυνατή δικτύωση του
Οργανισμού, τόσο με τον επιχειρηματικό κόσμο της ευρύτερης
περιοχής της Μακεδονίας και της Κρήτης, όσο και με τα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα, τα Ερευνητικά Ινστιτούτα, αλλά και με φυσικά
πρόσωπα και φορείς, ώστε να προωθήσει τη διασύνδεση της

καινοτομίας και της εφευρετικής δραστηριότηταςμε την οικονομική παραγωγή, να ενισχύσει την τοπική απασχόληση και να
τονώσει την οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας. Με τα νέα
Γραφεία ο ΟΒΙ θέτει ως στρατηγικό στόχο να παρέχει τη δυνατότητα για άμεση πρόσβαση του επιχειρηματικού, ακαδημαϊκού,
ερευνητικού κοινού των ευρύτερων περιοχών στις υπηρεσίες
τεχνολογικής πληροφόρησης του Οργανισμού κυρίως σε ό,τι
αφορά ευρεσιτεχνίες και design, επιδιώκοντας οι ενδιαφερόμενοι
εφευρέτες, ερευνητές, ΜμΕ στις ευρύτερες περιοχές να έχουν την
υποστήριξη που χρειάζονται στην τεχνολογική πληροφόρηση,
στην προστασία της παραγόμενης γνώσης/τεχνολογίας και στην
εμπορική αξιοποίησή της.
Επίσης, κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των εγκαινίων θα υπογραφεί Σύμφωνο Συνεργασίας μεταξύ ΟΒΙ και ΑΠΘ.
Οι ενδιαφερόμενοι επισκέπτες των Περιφερειακών Γραφείων του
ΟΒΙ (Βιβλιοθήκες) θα έχουν τη δυνατότητα:
• να προμηθεύονται έντυπο πληροφοριακό υλικό για την προ-

στασία των Εφευρέσεων και την καταχώριση των Βιομηχανικών
Σχεδίων καθώς και έντυπα κατάθεσης αιτήσεων για τίτλους προστασίας
• να συζητούν με στέλεχος του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας τυχόν απορίες τους για τη διαδικασία κατάθεσης αίτησης, τα
τέλη, τη δυνατότητα Έρευνας μέσα από ΔΕ και Βιομηχανικά Σχέδια
• να λαμβάνουν εξατομικευμένη βοήθεια σε θέματα προστασίας
της βιομηχανικής ιδιοκτησίας και κατοχύρωσης ερευνητικών
αποτελεσμάτων
• να λαμβάνουν πληροφόρηση σχετικά με τη δυνατότητα προστασίας των ευρεσιτεχνιών και τις διαφορετικές διαδικασίες αξιοποίησής τους
• να συζητούνθέματα που αφορούν στην προστασία της βιομηχανικής ιδιοκτησίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• να ενημερώνονται για τις υπόλοιπες υπηρεσίες που παρέχει ο ΟΒΙ
στο κοινό του. Υπενθυμίζεται πως έχει ήδη εγκαινιαστεί το Περιφερειακό Γραφείο του ΟΒΙ στην Πάτρα.

ΣΕ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ, ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ»,
ΠΡΟΧΩΡΑ Ο ΔΗΜΟΣ ΑΠΟΚΟΡΩΝΟΥ
Τη δυνατότητα να προχωρήσει σε σημαντικές βελτιώσεις και
αναβάθμιση των υποδομών του, μέσω του προγράμματος «Φιλόδημος ΙΙ», αξιοποιεί ο Δήμος Αποκορώνου. Σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ ήδη, όπως γνωστοποίησε χθες ο δήμαρχος, Χαράλαμπος Κουκιανάκης, ο δήμος υπέβαλε αίτημα ένταξης και χρηματοδότησης στο πρόγραμμα για την προμήθεια δύο ανατρεπόμενων
φορτηγών, προϋπολογισμού 175.000 ευρώ. Τα συγκεκριμένα
οχήματα θα αξιοποιηθούν στον τομέα της καθαριότητας. Ακόμα,

αιτείται την ένταξη στο πρόγραμμα για την επισκευή-συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων, προϋπολογισμού
60.800,00 ευρώ. Η πράξη, σύμφωνα με το ενημερωτικό σημείωμα του δήμου, αποσκοπεί στην επισκευή, αποκατάσταση
φθορών και κατασκευαστικών αναγκών του Δημοτικού Σχολείου
Βάμου, του Δημοτικού Σχολείου Φρε, του Δημοτικού Σχολείου
Καλυβών, του Δημοτικού Σχολείου Νέου Χωριού και του Γυμνασίου-Λυκείου Βάμου. Μέσω του «Φιλόδημου», ο Δήμος θα

προχωρήσει, επίσης, στην προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων
δαπέδου ασφαλείας και εξοπλισμού στις παιδικές χαρές του, προϋπολογισμού 300.000 ευρώ. Η πράξη αποσκοπεί στη βελτίωση
και αναβάθμιση εννέα παιδικών χαρών του Δήμου Αποκορώνου,
με σκοπό να γίνουν κατάλληλες για χρήση και εν συνεχεία να πιστοποιηθούν διαθέτοντας πλέον σύγχρονες, αναβαθμισμένες και
απόλυτα ασφαλείς προδιαγραφές.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΣΕ ΤΡΙΑ ΠΕΔΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Εξελίξεις σε τρία πεδία καταγράφονται το τελευταίο διάστημα
στην Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων (ΕΛΒΟ). ‘Οπως τόνισε
στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο γενικός εμπορικός διευθυντής της εταιρείας,
Δημήτρης Κατερτζής, πρώτον, ενεργοποιήθηκε ήδη η διακρατική σύμβαση μεταξύ των Ελλάδας και Αιγύπτου, για την
ανακατασκευή 92 τεθωρακισμένων αρμάτων μάχης, τύπου
BMP1 (τα λεγόμενα ΤΟΜΑ), δεύτερον, μέχρι το τέλος Ιουλίου θα
έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο σε ό,τι αφορά τη συνεργασία της ΕΛΒΟ
με το υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης του Ιράκ και,
τρίτον, συνεχίζεται κανονικά η συνεργασία με τον ΟΑΣΘ.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τον κ. Κατερτζή, ήδη βρίσκονται στην
ΕΛΒΟ τα πρώτα 14 τεθωρακισμένα άρματα μάχης, τύπου BMP1
και μέχρι το τέλος του τρέχοντος μηνός θα έχουν παραλειφθεί
στο σύνολό τους. Η διακρατική σύμβαση μεταξύ των Ελλάδας
και Αιγύπτου για την ανακατασκευή των ΤΟΜΑ, αφορά σε τετραετές πρόγραμμα, ύψους 5 έως 6 εκατ. ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι «η ΕΛΒΟ θα βάλει τη δουλειά, ενώ τα υλικά και
το know how για την ανακατασκευή των προαναφερόμενων
αρμάτων, θα το πάρουμε από το εξωτερικό», όπως επανέλαβε
ο κ. Κατερτζής. Το προαναφερόμενο πρόγραμμα ήταν αρχικά
διετίας, ωστόσο, όπως επισήμανε ο ίδιος, «αναγκαστήκαμε να

το κάνουμε τετραετίας, λόγω έλλειψης budget της αιγυπτιακής
κυβέρνησης, αλλά και της υποτίμησης της (αιγυπτιακής) λίρας».
Σε ό,τι αφορά τη συνεργασία της ΕΛΒΟ με το υπουργείο Εσωτερικών και Δημόσιας Τάξης του Ιράκ, ο κ. Κατερτζής εξέφρασε
την πεποίθησή του ότι μέχρι το τέλος Ιουλίου η ελληνική αμυντική βιομηχανία θα λάβει την επιστολή ενημέρωσης για την
υλοποίηση του προγράμματος, «έτσι ώστε να καταθέσουμε
δεσμευτική προσφορά και να πάρουμε το έργο». Το πρόγραμμα αφορά σε «250 με 300 «Hummer» της ΕΛΒΟ, ύψους πολλών
εκατομμυρίων ευρώ και σίγουρα άνω των 50 εκατ. ευρώ».
Σχετικά με τη συνεργασία της ΕΛΒΟ με τον Οργανισμό Αστικών
Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης (ΟΑΣΘ), ο γενικός εμπορικός
διευθυντής της αμυντικής βιομηχανίας σημείωσε ότι ήδη η Ελληνική Βιομηχανία Οχημάτων παρέδωσε 20 αστικά λεωφορεία
στον OΑΣΘ, ενώ «μέσα έχουμε για ανακατασκευή άλλα 23».
Μεταξύ άλλων, ο ίδιος είπε ότι η διοίκηση του ΟΑΣΘ, παρά τα
προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει στον οργανισμό, είναι
«απόλυτα συνεπής στις οικονομικές της υποχρεώσεις και η συνεργασία μας εξελίσσεται πολύ θετικά».
-Θέμα ημερών η πληρωμή των εργαζομένων, που έχουν λαμβάνειν μισθούς δύο μηνών. Λέγοντας ότι η ΕΛΒΟ παραμένει

«μέσα στα πράγματα», παρά το γεγονός ότι βρίσκεται σε ειδική
εκκαθάριση εν λειτουργία από τον Φεβρουάριο του 2014, ο κ.
Κατερτζής υπογράμμισε: «φανταστείτε πόσα θα μπορούσε να
καταφέρει η βιομηχανία, εάν ξεκαθάριζε το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης. Ακόμη η κυβέρνηση δεν έχει
πάρει τις οριστικές της αποφάσεις».
Δίνοντας τα συγχαρητήριά του στους εργαζομένους της ΕΛΒΟ,
που εξακολουθούν να εργάζονται με συνέπεια παρά το γεγονός
ότι στις 10/6 έκλεισαν δύο μήνες απλήρωτοι, ο κ. Κατερτζής
επισήμανε ότι για να «λειτουργεί η ΕΛΒΟ, χρειάζεται μηνιαίως
800.000-850.000 ευρώ».
Σε επικοινωνία του ΑΠΕ-ΜΠΕ με τον πρόεδρο των 328 πλέον
εργαζομένων της ΕΛΒΟ, Θόδωρο Αλιόγκα, αυτός τόνισε ότι μόλις χθες ενημερώθηκε από το υπουργείο Οικονομικών ότι είναι
θέμα ημερών η πληρωμή των δεδουλευμένων δύο μηνών που
τους οφείλονται. Περαιτέρω, σημείωσε, «τρέχει» και ρύθμιση,
βάσει της οποίας οι εργαζόμενοι της ΕΛΒΟ έχουν το δικαίωμα
να καταθέσουν αίτημα μετάταξης. Πάντως, οι εργαζόμενοι
επαναλαμβάνουν ότι «προκειμένου να εξασφαλιστεί το μέλλον
και η τύχη της βιομηχανίας, βασικό ζητούμενο αποτελεί να ξεκαθαρίσει το ιδιοκτησιακό καθεστώς της ειδικής εκκαθάρισης».

ΠΕΡΙ ΤΙΣ 1.200 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ 3ΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΧΥΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΨΥΚΤΙΚΩΝ
Στοχεύοντας στην ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών
επιχειρήσεων του αγροτοδιατροφικού τομέα και στην αύξηση
των ελληνικών εξαγωγών, ο Οργανισμός Enterprise Greece, σε
συνεργασία με τα κατά τόπους γραφεία των Οικονομικών και
Εμπορικών Υποθέσεων των ελληνικών Πρεσβειών διοργάνωσε περισσότερες από 1.200 επιχειρηματικές συναντήσεις με 29
αγοραστές από Ρωσία, Καναδά, Σερβία, Πολωνία, Ουκρανία,
Ρουμανία, Κορέα, Ιαπωνία σε διάστημα 4 ημερών στην Αθήνα
και τη Θεσσαλονίκη.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι επιχειρηματικές συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν από τις 4 έως τις 8 Ιουνίου
και συμμετείχαν σε αυτές 120 ελληνικές εξαγωγικές εταιρείες του
κλάδου, οι οποίες είχαν την ευκαιρία να θέσουν τις βάσεις για
μελλοντική σύναψη εμπορικών συμφωνιών.
Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του οργανισμού, οι συμμετέχοντες αγοραστές τροφίμων δήλωσαν ότι η πρωτοβουλία
της διοργάνωσης αποδείχθηκε εξαιρετικά επιτυχημένη και
αναμένεται να οδηγήσει σε σημαντικές παραγγελίες ελληνικών
προϊόντων. Επιπλέον, διαμορφώθηκε ένα θετικό κλίμα που θα

συμβάλλει στην προσέλκυση του ενδιαφέροντος για τα προϊόντα της χώρας μας.
Ο γενικός σύμβουλος Α’, Λάμπης Κουναλάκης, επικεφαλής του
Γραφείου Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων της ελληνικής Πρεσβείας στο Βελιγράδι, δήλωσε ότι «Σύμφωνα με εκτιμήσεις εκπροσώπων των σερβικών εταιρειών που συμμετείχαν
στις επιχειρηματικές συναντήσεις με τις ελληνικές εταιρείες, οι
προοπτικές για συνεργασίες είναι πολύ θετικές τόσο για κάποια
βιολογικά όσο και για ορισμένα συμβατικά προϊόντα. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρατηρείται από πλευράς τους για εισαγωγές
κατηγοριών προϊόντων όπως ελαιολάδου, ελιών, ζυμαρικών,
ξηρών φρούτων, αφεψημάτων, μπαχαρικών και γαλακτοκομικών προϊόντων. Σε γενικές γραμμές πάντως αναπτύχθηκαν
ισχυρές γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των ελληνικών και των
σερβικών επιχειρήσεων που θα οδηγήσουν κατά μεγάλη πιθανότητα σε σύναψη εμπορικών συμφωνιών».
Ο διευθύνων σύμβουλος του Enterprise Greece, Ηλίας Αθανασίου δήλωσε ότι «Τα ελληνικά προϊόντα του αγροτοδιατροφι-

κού τομέα χαρακτηρίζονται παγκοσμίως ως υψηλής ποιότητας
προϊόντα. Στο πλαίσιο αυτό, εντείνουμε την προσπάθειά μας,
εκτιμώντας ότι υπάρχουν σοβαρές προοπτικές ανάπτυξης των
εξαγωγών. Γεγονός που προκύπτει και από τις επιχειρηματικές
συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν, τα θετικά αποτελέσματα
των οποίων θα φανούν σε σύντομο χρονικό διάστημα. Τόσο
οι ξένοι αγοραστές επιβεβαίωσαν την υψηλή ποιότητα των
ελληνικών προϊόντων και φαίνονται πρόθυμοι να συνεχίσουν
την ανάπτυξη εμπορικών σχέσεων, όσο και οι εκπρόσωποι των
ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την οργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης, που τους
έδωσε τη δυνατότητα να παρουσιάσουν τα προϊόντα τους σε
ένα μεγάλο στοχευμένο κοινό. Οφείλουμε να συνεχίσουμε τις
προσπάθειες αυτές, προκειμένου να διατηρήσουμε και να ενισχύσουμε τη δυναμική που δημιουργήθηκε».

Η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΠΕΚΤΗΣΕ ΤΟ 50% ΤΗΣ ΝEDZINK
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όλοκληρώθηκαν οι διαδικασίες
έκδοσης και μεταβίβασης στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ των νέων μετοχών της «NEDZINK B.V.», καθιστώντας την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
μέτοχο κατά 50% στη «ΝΕDZINK B.V.».
Συγκεκριμένα, η «ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ ΑΕ» ανακοίνωσε στο επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το άρθρο 17, παρ. 1 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, τα άρθρα 40

και 41 παρ. 3, 42 και 77 του ν. 4443/2016, και το άρθρο 2,
παρ. 4 της υπ΄ αριθμ. 3/347/ /12.7.2005 Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ότι, σε
συνέχεια των από 04.01.2018, 27.04.2018 και 23.05.2018
ανακοινώσεων της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ σχετικά με την υπογραφή ιδιωτικού συμφωνητικού μεταξύ της ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ και
της αλλοδαπής μη εισηγμένης εταιρείας με την επωνυμία
«KORAMIC HOLDING S.A.», με στόχο την απόκτηση από την

ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ, μέσω αύξησης κεφαλαίου, του 50% του
μετοχικού κεφαλαίου της αλλοδαπής μη εισηγμένης εταιρείας
με την επωνυμία «NEDZINK B.V.», ολοκληρώθηκαν σήμερα
οι διαδικασίες έκδοσης και μεταβίβασης στην ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ
των νέων μετοχών της «NEDZINK B.V.», καθιστώντας την ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ μέτοχο κατά 50% στην «ΝΕDZINK B.V.».
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΤΗΣ ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ
Την ανοικτή λειτουργία της ψηφιακής πλατφόρμας ενημέρωσης www.heracles-footprint.gr έθεσε σε εφαρμογή ο Όμιλος
ΗΡΑΚΛΗΣ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση. Σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ παρέχει πρόσβαση σε
όλους τους κοινωνικούς του εταίρους στην ψηφιακή πλατφόρμα
heracles-footprint.gr, δίνοντάς τους την ευκαιρία να παρακολουθούν εύκολα και γρήγορα την εικόνα των αέριων εκπομπών του
εργοστασίου Βόλου.
Στη ψηφιακή πλατφόρμα heracles-footprint.gr έχουν πρόσβαση
ήδη από το 2017 εκπρόσωποι τόσο της αδειοδοτούσας όσο και

της ελεγκτικής αρχής. Με την ανοικτή πρόσβαση στους κοινωνικούς εταίρους, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ αποδεικνύει ακόμη μια φορά
τη διαρκή δέσμευση για την ανάπτυξη καναλιών αμφίδρομης επικοινωνίας, έγκυρης και διαφανούς ενημέρωσης. Πρόκειται για μια
καινοτόμα πρωτοβουλία που γίνεται πράξη για πρώτη φορά στην
ελληνική τσιμεντοβιομηχανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση.
Ο Διευθυντής του εργοστασίου της ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ στον Βόλο, κ.
Μιχάλης Βλάχος, ανέφερε σχετικά «Περισσότερα από 90 χρόνια
είμαστε εδώ, ακούμε τις προσδοκίες της τοπικής κοινωνίας και
κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Αναγνωρίζοντας την ιδιαίτε-

ρη σημασία που έχει για την τοπική κοινωνία η άμεση και έγκυρη
πληροφόρηση, είμαστε στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε
ότι η ψηφιακή πλατφόρμα καταγραφής του περιβαλλοντικού μας
αποτυπώματος είναι πλέον στη διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου. Ο
σεβασμός στο περιβάλλον καθώς και στην Υγεία & Ασφάλεια των
ανθρώπων μας και των τοπικών κοινωνιών αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα, την οποία θα συνεχίσουμε να υπηρετούμε με νέες πρωτοβουλίες».

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΗΣ J&P-ABAΞ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΕΞΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΩΝ, ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΩΝ, ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ
Το ΔΣ της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε αίτημα της εταιρείας
J&P-ABAΞ για άσκηση του δικαιώματος εξαγοράς των υπολοίπων κοινών, ονομαστικών, μετοχών της εταιρείας ΑΘΗΝΑ ΑΤΕ,
ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 η κάθε μία, τις οποίες δεν κατέχει,
μέσω της προαιρετικής δημόσιας πρότασης που υπέβαλε στις
13-11-2017 και όρισε τις 25-6-2018 ως ημερομηνία παύσης της

διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το αντάλλαγμα θα ανέλθει σε 0,700
ευρώ ανά μετοχή σε μετρητά από J&P-ABAΞ προς τους κατόχους
αυτών των μετοχών. Από αυτό το ποσό θα αφαιρεθούν τα ποσά
που αναλογούν:
i) Στα δικαιώματα εκκαθάρισης της εξωχρηματιστηριακής μεταβί-

βασης των μεταβιβαζόμενων μετοχών, υπέρ της ΕΛΚΑΤ, ύψους
0,08% επί της αξίας μεταβίβασης, που βαρύνουν τους πωλητές.
ii) Στον φόρο χρηματιστηριακών συναλλαγών, ο οποίος ανέρχεται σε ποσοστό 0,20% και υπολογίζεται επί της αξίας της εξωχρηματιστηριακής συναλλαγής για τη μεταβίβαση των μετοχών στη
J&P-ABAΞ.

ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΘΥΓΑΤΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΡΗΤΗΣ
Στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου προκειµένου να ενισχυθεί η
κεφαλαιακή τους βάση, προχώρησαν δύο θυγατρικές εταιρείες
της Πλαστικά Κρήτης ΑΒΕΕ, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα, η Πλαστικά Κρήτης
ανακοίνωσε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της θυ-

γατρικής της στην Τουρκία SENKROMA SA κατά το ποσό των
3.499.967 ευρώ, που θα χρησιµοποιηθεί για την αποπληρωµή
δανεισµού της εταιρείας και για την πραγµατοποίηση επένδυσης σε νέο µηχανολογικό εξοπλισµό. Μετά την αύξηση, το ποσοστό συµµετοχής της µητρικής διαµορφώνεται στο 99,97%.

Επίσης, ανακοίνωσε την αύξηση του µετοχικού κεφαλαίου της
κατά 100% θυγατρικής της στη Ρωσία GLOBAL COLORS LLC
κατά το ποσό των 1.827.411,17 ευρώ, που θα χρησιµοποιηθεί
ως κεφάλαιο κίνησης.

ΠΕΡΙΠΟΥ 2 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ ΚΑΤΕΒΑΛΕ ΩΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΜΙΣΤΙΚΑ Ο ΟΛΠ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΕΙΡΑΙΑ
Για πρώτη φορά ο δήμος Πειραιά εισέπραξε αντισταθμιστικά από τον
ΟΛΠ. Συγκεκριμένα, του καταβλήθηκαν περίπου 2 εκατομμύρια ευρώ
γιατηλιμενικήκαιεμπορευματικήδραστηριότητατηςΟΛΠΑ.Ε,κατάτη
χρήση του οικονομικού έτους 2107. Το ανταποδοτικό τέλος αυτό για
το δήμο του Πειραιά , προβλέπεται στη σύμβαση παραχώρησης του

ΟΛΠ.ΣύμφωναμετοΑΠΕ-ΜΠΕγιασημαντικήεξέλιξηέκανελόγοοδήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, σε δήλωσή του. «Από την πρώτη
στιγμή που αναλάβαμε καθήκοντα, πρωταρχικός μας στόχος ήταν η
διεκδίκηση αντισταθμιστικών τελών από την Ο.Λ.Π Α.Ε, καθώς πιστεύουμε πως είναι πρωτόγνωρο να δέχεται η πόλη του Πειραιά μόνο την

επιβάρυνσηαπότηλειτουργίατουλιμανιού,χωρίςναέχεικανένααπολύτως όφελος. Τα καταφέραμε μετά από επιμονή, σκληρή δουλειά και
στοχευμένη προσπάθεια», τόνισε ο δήμαρχος Πειραιά. Όπως ανάφερε
ο κ. Μώραλης , τα χρήματα αυτά θα αξιοποιηθούν σε περιβαλλοντικά
και αναπτυξιακά έργα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΥΟ ΠΑΡΚΩΝ ΣΤΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ
Η δημιουργία δύο πάρκων, ενός Μητροπολιτικού και ενός πάρκου Μνήμης, στο χώρο όπου θα ανεγερθεί το Μουσείο Ολοκαυτώματος, στη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν στο
επίκεντρο συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχιακό μέγαρο.Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στις συναντήσεις εργασίας, που γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα, πήραν μέρος ο
δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Γιάννης Μπουτάρης, η διευθύντρια
του πρωθυπουργικού γραφείου στη Θεσσαλονίκη, Κατερίνα
Νοτοπούλου, ο διευθύνων σύμβουλος της ΓΑΙΟΣΕ, Αθανάσιος

Σχίζας, ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας, Δαβίδ Σαλτιέλ
και η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου του κεντρικού δήμου, Καλυψώ Γούλα.
Τη συζήτηση απασχόλησε η δημιουργία Μητροπολιτικού Πάρκου, στο χώρο του εμπορικού σιδηροδρομικού σταθμού, όπου
θα ανεγερθεί και το Μουσείο Ολοκαυτώματος, όπως επίσης και
η δημιουργία Πάρκου Μνήμης, όπου σε έκταση 27 στρεμμάτων
θα φυτευτούν 5.000 ελιές στη μνήμη των Εβραίων της Θεσσαλονίκης που έχασαν τις ζωές τους στα ναζιστικά στρατόπεδα

συγκέντρωσης.
Από το γραφείο του πρωθυπουργού επιβεβαιώθηκε η πολιτική βούληση της κυβέρνησης να στηρίξει το έργο ανέγερσης και
λειτουργίας του Μουσείου Ολοκαυτώματος.
Η πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου, Καλυψώ Γούλα, υποστήριξε πως στη διάρκεια της συνάντησης εξετάστηκε η πορεία
των έργων, ενώ ο πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας, Δαβίδ Σαλτιέλ, πρόσθεσε πως υπάρχει η βούληση από όλους για
την ανέγερση του Μουσείου Ολοκαυτώματος στην πόλη.

ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΡΙΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΣΤΟ ΊΛΙΟΝ, ΜΕ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Τρεις απόλυτα ασφαλείς και πιστοποιημένες νέες παιδικές χαρές στον
Δήμο Ιλίου, την ανακατασκευή των οποίων χρηματοδότησε η Περιφέρεια Αττικής με το ποσό των 280.000 ευρώ από ίδιους πόρους της
εγκαινίασαν ο αντιπεριφερειάρχης Δυτικού Τομέα Αθηνών, Σπύρος

Τζόκας, μαζί με τον δήμαρχο, Νίκο Ζενέτο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
στον χαιρετισμό του κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, ο αντιπεριφερειάρχης εξέφρασε την ικανοποίησή του «που σήμερα δίνουμε σε
χρήση των παιδιών του Ιλίου, ενός λαϊκού προαστίου, τρεις σύγχρονες

παιδικές χαρές». Όπως ενημέρωσε, η Περιφέρεια έχει ανταποκριθεί
«σε όλα τα ανάλογα αιτήματα των άλλων δήμων», βεβαιώνοντας
ότι «παραμένει δεκτική σε κάθε έργο που βελτιώνει την ποιότητα των
κατοίκων και ιδιαιτέρως των παιδιών».
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
Σ. ΦΑΜΕΛΛΟΣ: “ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΒΑΖΟΥΜΕ ΦΙΛΟΔΟΞΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΝΑ ΞΕΠΕΡΝΑΜΕ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΑΣ “
Στην εκπομπή του ΣΚΑΪ “Τώρα” με τη Ρένα Μπουσδούκου,
όπου ήταν καλεσμένος χθες το πρωί, ο Αν. ΥΠΕΝ Σωκράτης
Φάμελλος, αναφερόμενος στη σπουδαιότητα του θαλάσσιου
περιβάλλοντος, σημείωσε ότι Η Ζωή στη Θάλασσα είναι ένας
από τους 17 Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και μάλιστα φέτος η Ημέρα του Περιβάλλοντος ήταν αφιερωμένη στο
θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης από πλαστικό. Σύμφωνα με
σχετική ανακοίνωση του ΥΠΕΝ στη συνέχεια τόνισε ότι υπήρχαν πολλά ζητήματα τα οποία έπρεπε να επιλυθούν όσον
αφορά το συγκεκριμένο θέμα και αυτή τη χρονιά έχουν γίνει
πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές. Οι ελληνικές θαλάσσιες προστατευόμενες περιοχές δεν ήταν προσδιορισμένες, όμως, πλέον,
με την κοινή υπουργική απόφαση της 15ης Δεκεμβρίου 2017,
στο Δίκτυο Natura περιλαμβάνεται το 20% των θαλάσσιων
περιοχών της χώρας. Αυτό παρέχει τη δυνατότητα να υπάρχουν ελεγκτικοί μηχανισμοί, ώστε να εφαρμοστούν κανόνες
που θα κάνουν την παραγωγή για τους ψαράδες καλύτερη,
βελτιώνοντας ταυτόχρονα και τη λειτουργία του οικοσυστήματος: “Είτε από τη ρύπανση είτε από την υπεραλίευση
είτε από την κλιματική αλλαγή, τροποποιείται το θαλάσσιο
οικοσύστημα και αλλάζουν οι πληθυσμοί του. Οι κανόνες για
την αλιεία υπάρχουν, αλλά δεν εφαρμόζονται. Υπάρχει, για
παράδειγμα, απαγόρευση αλιείας στις περιοχές που έχουμε
τραγάνες ή λιβάδια ποσειδωνίας και αυτό πλέον με τους

Φορείς Προστατευόμενων Περιοχών που συγκροτήσαμε θα
ελέγχεται”, επεσήμανε ο Αν. ΥΠΕΝ.
Μέχρι τώρα δεν υπήρχαν σχέδια διαχείρισης των θαλάσσιων
περιοχών, δεν υπήρχαν διαχειριστικές μελέτες. Υλοποιείται
ένα μεγάλο πρόγραμμα, το LifeIP4Natura, ύψους 17 εκατ.
ευρώ, και τώρα γίνονται οι ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες
σε όλες αυτές τις περιοχές προϋπολογισμού 17,5 εκατ. ευρώ:
“Έτσι θα έχουμε και σχέδια διαχείρισης και Προεδρικά Διατάγματα για τις επιτρεπόμενες χρήσεις, γιατί πράγματι πρέπει
να προσδιορίσουμε προστατευόμενες περιοχές και χώρους
αναπαραγωγής αλιευμάτων. Είναι ένας από τους τομείς που
είμαστε μαζί η πολιτεία, οι περιβαλλοντικές οργανώσεις, η
διοίκηση και η αυτοδιοίκηση, γιατί έχουμε σχέδια δράσης
για πολλά είδη, ώστε να προσεγγίσουμε πολύ περισσότερα
εργαλεία, διότι το περιβάλλον δεν είναι αναστολέας, αλλά
παράγων ανάπτυξης στην Ελλάδα. Δεν θεωρούνταν, όμως,
ως τέτοιος τόσα χρόνια, το είχαν υποτιμήσει. Κατανοώ ότι
ήμασταν πολύ πίσω, τα βήματα που έχουν γίνει, όμως, το τελευταίο διάστημα θεωρώ ότι ξεπερνούν ακόμα και τις δυνατότητες της διοίκησης. Και αυτό ακριβώς πρέπει να κάνουμε,
να βάζουμε πιο φιλόδοξους στόχους, πιο μπροστά από ό,τι
μπορούμε, γιατί μόνο έτσι η Ελλάδα θα πάει μπροστά”, τόνισε
χαρακτηριστικά ο Αν. ΥΠΕΝ.
Αναφερόμενος στο πρόβλημα με τα πλαστικά και τη θαλάσ-

σια ρύπανση, ο Σωκράτης Φάμελλος επεσήμανε ότι δεν είναι
κάτι που ανακαλύψαμε στη Μεσόγειο και στο Αιγαίο Πέλαγος
φέτος, είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο και πρόβλημα εδώ
και τουλάχιστον 10-15 χρόνια, όταν και παρατηρήθηκαν τα
πρώτα «νησιά» από πλαστικό στον Ειρηνικό. Θα πρέπει να
παρέμβουμε τώρα με αντικίνητρα στην παραγωγή, διότι η
κατανάλωση, άρα η δική μας συμπεριφορά, έχει ξεφύγει από
τα όρια. Από την άλλη πλευρά, όπως ανέφερε, δεν θα πρέπει
να δαιμονοποιούμε το πλαστικό, το οποίο είναι ένα πολύ
χρήσιμο υλικό για ιατρικές και πολλές άλλες εφαρμογές: “Ο
τρόπος που χρησιμοποιούμε τα πλαστικά μίας χρήσης είναι
καταστροφικός για το περιβάλλον. Όπως γνωρίζετε, από τις
αρχές του έτους ισχύει το μέτρο για τον περιορισμό χρήσης
πλαστικής σακούλας και ήδη έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα,
από τα οποία φαίνεται ότι αλλάξαμε τη συμπεριφορά μας και
το πρώτο τρίμηνο του 2018 στη χώρα μας χρησιμοποιήσαμε
203 εκατ. λεπτές πλαστικές σακούλες. Αυτός ο αριθμός, κατά
μέσο όρο και με αναγωγή σε ετήσια βάση, μας δίνει 81-82 σακούλες. Είναι μια σημαντική διαφορά από τις πάνω από 300
σακούλες, σε ετήσια βάση ανά άτομο, που είχαμε πριν από
την εφαρμογή του μέτρου, παρ’ ότι δεν έχουν συμπεριληφθεί
ακόμα στην καταγραφή πολλά σημεία πώλησης. Είναι, όμως,
ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο”, κατέληξε ο Αν. ΥΠΕΝ.

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ «ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΛΙΜΝΕΣ» ΚΑΙ «ΔΗΜΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΙΝΔΟΥ», ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΤΟΥΣ
Στη δημιουργία μιας σταθερής και μόνιμης συνεργασίας που
θα στοχεύει στην ανάδειξη της σημασίας της επίδρασης των
υδροηλεκτρικών έργων στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη των περιοχών, στις οποίες βρίσκονται, συμφώνησαν ο
πρόεδρος του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες, δήμαρχος Δωρίδας,
Γεώργιος Καπεντζώνης, και ο πρόεδρος του Δικτύου Δήμων
Περιοχής Πίνδου, δήμαρχος Αργιθέας, Λάμπρος Τσιβόλας.
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι δύο φορείς προχώρησαν στην
υπογραφή ενός Μνημονίου Συνεργασίας και Κατανόησης,
δια των εκπροσώπων τους οι οποίοι επισήμαναν την ανάγκη
για δημιουργία και ευρύτερων συνεργασιών στη διεκδίκηση

εκ μέρους των ελληνικών δήμων, αντισταθμιστικών ωφελημάτων από τη λειτουργία των μεγάλων υδροηλεκτρικών
έργων της ΔΕΗ, που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην
τοπική οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη.
Ειδικότερα, ο κ. Καπεντζώνης ανέφερε ότι το «Δίκτυο Πόλεων με Λίμνες» έχει ήδη παρουσιάσει το θέμα διεκδίκησης
αντισταθμιστικών ωφελημάτων στην πρόσφατη γενική
συνέλευση των μελών του με μεγάλη αποδοχή, τονίζοντας
τη σημασία της ισόρροπης τοπικής ανάπτυξης που θα δημιουργεί ισοδύναμα οφέλη, τόσο για τον πάροχο της ηλεκτρικής
ενέργειας, όσο και για τους κατοίκους των δήμων, εντός οποί-

ων βρίσκονται τα υδροηλεκτρικά έργα.
Ο κ. Τσιβόλας από την πλευρά του επεσήμανε ότι το «Δίκτυο
Δήμων Περιοχής Πίνδου» αποτελείται από 11 ορεινούς δήμους, με γεωμορφολογικές ιδιαιτερότητες, στους οποίους
υπάρχουν υδροηλεκτρικά έργα, που επηρεάζουν σε μεγάλο
βαθμό την οικονομική και επαγγελματική δραστηριότητα της
ευρύτερης περιοχής. Πρόσθεσε πως η συνεργασία μεταξύ
των δύο φορέων θα οδηγήσει σε αναβάθμιση της ποιότητας
ζωής στους δήμους - μέλη του Δικτύου.

ΑΥΞΗΣΗ 4,9% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΟ Α’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΕΦΕΤΟΣ,
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΣΤΑΤ
Αύξηση 4,9% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους στο
σύνολο της οικονομίας- εκτός από τον πρωτογενή τομέα και
τις δραστηριότητες των νοικοκυριών- χωρίς καμία διόρθωση
(εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων
ημερών) το α’ τρίμηνο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο
δείκτη του α’ τριμήνου 2017, έναντι αύξησης 1% που σημει-

ώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2017 προς το 2016.
Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο ίδιος δείκτης με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως προς τον
αριθμό των εργασίμων ημερών παρουσίασε αύξηση επίσης
4,9% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’ τριμήνου
2017, έναντι αύξησης 1% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το

2017 προς το 2016.
Ενώ, ο δείκτης με διόρθωση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς εποχική διόρθωση σημείωσε
αύξηση 4,2% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α’
τριμήνου 2017, έναντι αύξησης 2,5% κατά την αντίστοιχη
σύγκριση το 2017 προς το 2016.
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Ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία επί της αρχής, από τις
επιτροπές, το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης
Ψηφίστηκε χθες επί της αρχής από την κυβερνητική πλειοψηφία στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τέταρτης
αξιολόγησης. Το πολυνομοσχέδιο καταψήφισε σύσσωμη η
αντιπολίτευση (ΝΔ, ΔΗΣΥ, ΧΑ, ΚΚΕ, Ποτάμι και Ένωση Κεντρώων). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ νωρίτερα, κατά τη διαδικασία
της ψηφοφορίας επί της αρχής του νομοσχεδίου, εκ μέρους
της Ένωσης Κεντρώων, ο Δημήτρης Καβαδέλλας δήλωσε
«παρών» προκαλώντας έκπληξη, ακόμη και στο προεδρείο,
καθώς ο ειδικός αγορητής του κόμματος, Μάριος Γεωργιάδης,
είχε ξεκαθαρίσει από την πρώτη συνεδρίαση ότι «η Ένωση
Κεντρώων καταψηφίζει με χέρια και με πόδια» το νομοσχέδιο.
Ο προεδρεύων, Νίκος Μανιός, ρώτησε τον κ. Καβαδέλλα αν
το «παρών» που εκφώνησε είναι δήλωση ψήφου της Ένωσης
Κεντρώων ή δήλωση παρουσίας του βουλευτή. Μετά από λίγο,
ο ειδικός αγορητής, Μάριος Γεωργιάδης, εισήλθε στην αίθουσα
και δήλωσε ότι η Ένωση Κεντρώων καταψηφίζει το νομοσχέδιο, όπως έχει δηλώσει εξ’ αρχής. Ο προεδρεύων έκανε δεκτή τη
δήλωση του κ. Γεωργιάδη και ζήτησε να διορθωθεί το πρακτικό
της ψηφοφορίας.
Ολοκληρώθηκε η ακρόαση φορέων επί των διατάξεων του πολυνομοσχεδίου
Ολοκληρώθηκε η συζήτηση και ψήφιση του νομοσχεδίου για
το κλείσιμο της 4ης αξιολόγησης και το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο,
στις αρμόδιες κοινοβουλευτικές επιτροπές. Τις θέσεις τους για τις
προωθούμενες διατάξεις κατέθεσαν νωρίτερα φορείς που είχαν
κληθεί σε ακρόαση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταξύ των φορέων που ενημέρωσαν για τις θέσεις τους, ο Γιώργος Πατούλης,
πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ανέφερε ότι η ψήφιση του Μεσοπρόθεσμου
Προγράμματος είναι το πρώτο βήμα της οικονομικής ασφυξίας
για την αυτοδιοίκηση. Δήλωσε αντίθετος με τη «δέσμευση των
ταμειακών διαθεσίμων και τη μεταφορά τους στην Τράπεζα της
Ελλάδος», σημειώνοντας ότι αφαιρεί το οξυγόνο στους δήμους
και καταργεί στην ουσία την αυτοτέλεια της αυτοδιοίκησης.
Ο Κώστας Κόλλιας, πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου
της Ελλάδας, εκτίμησε ότι τα υψηλά υπερπλεονάσματα του Μεσοπρόθεσμου προγράμματος θα εξασφαλιστούν με υψηλούς
φορολογικούς συντελεστές, και αυτό τη στιγμή που όλοι γνωρίζουν ότι κλειδί για την ανάπτυξη είναι η προσέλκυση επενδύσεων. Ο κ. Κόλλιας ζήτησε παράταση του ειδικού καθεστώτος των
μειωμένων συντελεστών στα νησιά.
Ο Βασίλης Πενταφράγκας από την Πανελλήνια Ένωση Φαρμακοβιομηχανίας ζήτησε νομοθετική ρύθμιση που θα εξαιρεί τα
γενόσημα φάρμακα από το clawback

Ο Παναγιώτης Παπανικολάου από την Ένωση Ιατρών Νοσοκομείων Αθήνα-Πειραιά δήλωσε αντίθετος με το πολυνομοσχέδιο
και κατήγγειλε περαιτέρω περικοπή των παροχών του ΕΟΠΥΥ.

γωγές και εξαγωγές, όπως είχε γίνει μέχρι σήμερα. Επίσης μεγαλύτερη βαρύτητα θα αποκτήσει και ο τομέας των δημοσίων και
ιδιωτικών επενδύσεων.

Ο Στράτος Παραδιάς, πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ, ζήτησε οριστική
κατάργηση του συμπληρωματικού φόρου ΕΝΦΙΑ, να καταργηθεί ο φόρος υπεραξίας των ακινήτων και να γίνει μείωση των
τεκμηρίων διαβίωσης.

Είπε ακόμη ότι το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα μετά
από την επιτυχή ολοκλήρωση των stress tests που έγιναν
πρόσφατα, έχει μπροστά του να αντιμετωπίσει για τα επόμενα
δύο, τρία χρόνια, το πολύ σημαντικό ύψος των κόκκινων δανείων. «Είναι μια πραγματική πρόκληση για το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα. Έχουν τεθεί αισιόδοξοι στόχοι έως το
τέλος του 2019, που θα μειώσουν το σημαντικό απόθεμα των
κόκκινων δανείων που σήμερα, με τα πιο πρόσφατα στοιχεία,
εκτιμώνται στα 92,5 δισ. περίπου και που ο στόχος είναι το απόθεμα αυτό μέχρι το τέλος του 2019, να μειωθεί περίπου 63 δισ.
περίπου», είπε και προσέθεσε ότι ο στόχος είναι αισιόδοξος αλλά
η ΤτΕ θεωρεί ότι είναι εφικτός και είναι σημαντικό να συνδεθεί
αυτή η στοχοθεσία με τους ρυθμούς ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας.

Ο Μιχάλης Γιαννάκης, πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, δήλωσε αντίθετος με το πολυνομοσχέδιο και το Μεσοπρόθεσμο, με τη μείωση
του αφορολογήτου και το γεγονός ότι οι δαπάνες για τη δημόσια
υγεία παραμένουν σε χαμηλά επίπεδο σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Έκανε λόγο για περαιτέρω συρρίκνωση της
δημόσιας υγείας.
Ο Γιάννης Παϊδάς, πρόεδρος της ΑΔΕΔΥ, αφού υπενθύμισε τις
μειώσεις των μισθών και το καθεστώς για τις νέες συντάξεις και
την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, εκτίμησε ότι έρχονται νέα ληστρικά μέτρα για την επίτευξη των υπερπλεονασμάτων. Επέκρινε επίσης τη μείωση του αφορολόγητου.
Ο Γιώργος Γεωργακόπουλος εκ μέρους της ΓΣΕΕ είπε ότι τα νέα
μέτρα οδηγούν στη διαιώνιση της νεοφιλελεύθερης πολιτικής.
Υπογράμμισε την ανάγκη παραγωγικής αναδιάρθρωσης του
μοντέλου ανάπτυξης. Αναφορικά με τον ΟΜΜΕΔ χαρακτήρισε
νίκη της ΓΣΕΕ τις ρυθμίσεις που αποκαθιστούν την ανεξαρτησία
του ΟΜΜΕΔ, σημείωσε όμως ότι δεν αναιρούνται ουσιαστικά
εμπόδια όπως η διατήρηση του δεύτερου βαθμού διαιτησίας
και ζήτησε επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Ο Γιάννης Κωσταντάτος, δήμαρχος Αργυρούπολης-Ελληνικού,
είπε ότι έγινε γόνιμη συζήτηση με την κυβέρνηση ώστε να διασφαλιστούν τα δικαιώματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με την
επένδυση στο Ελληνικό. Χαρακτήρισε θετικό ότι ο Φορέας Αξιοποίησης του Ελληνικού θα έχει πλειοψηφία στην εκπροσώπηση
και προέβλεψε ότι θα υπάρξει ισορροπημένη ανάπτυξη στην
περιοχή.
Ο Θόδωρος Μητράκος, υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, είπε ότι οι διοικητικές ρυθμίσεις που περιλαμβάνονται στο
νομοσχέδιο βρίσκονται στη σωστή κατεύθυνση και θα διευκολύνουν τη λειτουργία της ελληνικής οικονομίας. Αναφορικά με
το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο είπε ότι ο στόχος για τα πρωτογενή
πλεονάσματα για την επόμενη πενταετία θεωρείται με βάση τις
εκτιμήσεις της ΤτΕ ότι είναι εφικτός. Ως προς τα βασικά μακροοικονομικά μεγέθη οι εκτιμήσεις που φαίνονται στο Μεσοπρόθεσμο συμφωνούν και με τις εκτιμήσεις της ΤτΕ, ιδιαίτερα όσον
αφορά στην αύξηση του ΑΕΠ φαίνεται ότι πλέον η μεγαλύτερη
βαρύτητα θα δοθεί στην ιδιωτική κατανάλωση και όχι στις εισα-

Ο Γρηγόρης Γερακαράκος, πρόεδρος της ΠΟΑΣΥ, δήλωσε την
αντίθεσή του με την προσωπική διαφορά για τον υπολογισμό
των συντάξεων και τη μείωση του αφορολογήτου. Δήλωσε επίσης αντίθετος με την μεταφορά φορέων της Γενικής Κυβέρνησης σε ενιαία λογαριασμό, προβλέποντας ότι θα δημιουργηθεί
πρόβλημα για την κάλυψη ταμιακών αναγκών.
Ο Αντώνης Μέγγουλης από την ΕΣΕΕ αναφέρθηκε, μεταξύ
άλλων, στις πτωχευτικές διατάξεις λέγοντας ότι προωθούν την
αρχή δεύτερης ευκαιρίας. Κάλεσε ταυτόχρονα όμως την κυβέρνηση να σκεφτεί τον τρόπο με τον οποίο θα διατηρηθούν οι
μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ στα νησιά.
Ο Γιώργος Στασινός, πρόεδρος του ΤΕΕ, δήλωσε θετικός με τις
διατάξεις που αφορούν την επένδυση στο Ελληνικό.
Ο Κώστας Αγοραστός, πρόεδρος της ΕΝΠΕ, εκτίμησε ότι η επόμενη ημέρα θα είναι νέα δοκιμασία για την αυτοδιοίκηση και
κατήγγειλε πως όλα τα αποθεματικά των ΟΤΑ περνούν στην
Τράπεζα της Ελλάδος, για να μπορούν να δίνονται με τις ορέξεις
τού κάθε υπουργού.
Κατά του νομοσχεδίου δήλωσε ο Βασίλης Θεοτοκάτος, πρόεδρος της Ανώτατης Συνομοσπανδίας Πολυτέκνων, που
κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει βάλει στο στόχαστρο τη
φτωχολογιά και ότι φορολογεί εισοδήματα κάτω από το όριο
της φτώχειας.
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Ομιλία Γ. Σταθάκη για τα θέματα και ενέργειας
Κατά την ομιλία του στη Βουλή ο ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκης αναφέρθηκε στα άρθρα του πολυνομοσχεδίου που άπτονται της
ενέργειας και μίλησε για δύο τροπολογίες, που κατατάθηκα.
Ειδικότερα σύμφωνα με το ΥΠΕΝ ο κ Σταθάκης ανέφερε τα
ακόλουθα: «Θα ξεκινήσω με το γιατί κλείνει ένας κύκλος. Υπενθυμίζω, ότι το ενεργειακό μας σύστημα, τουλάχιστον με βάση
την κληρονομιά του δευτέρου μνημονίου, προέβλεπε την πλήρη ιδιωτικοποίηση του ενεργειακού τομέα. Αναφέρομαι στην
πλήρη ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ, του ΔΕΣΦΑ, της ΔΕΠΑ και
φυσικά της ΔΕΗ.
Το σχέδιο ήταν ο κατακερματισμός της ΔΕΗ και πώληση, διαδοχικά, πρώτα της «μικρής ΔΕΗ», μετά του 17% και όλο το
πακέτο. Αυτή ήταν η κεντρική ιδέα του δευτέρου μνημονίου.
Αυτό ανατράπηκε. Τώρα πλέον έχει ολοκληρωθεί ο κύκλος και
μπορούμε να κάνουμε έναν σαφή απολογισμό.
Η ιδιωτικοποίηση του ΑΔΜΗΕ ανατράπηκε. Ο κ. Σκουρλέτης τα
είχε ακούσει τότε, αρκετά. Το Δημόσιο κράτησε το 51%.
Η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ ακυρώθηκε τότε, πάλι από τον
κ. Σκουρλέτη, «χάνοντας τη μοναδική ευκαιρία», τότε, κατά
δήλωση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, των 400 εκατ. ευρώ
που είχαν προσφέρει οι Αζέροι, με πολλά προβλήματα όμως,
στο να ενσωματωθεί στο ευρωπαϊκό σύστημα. Δεκαοκτώ μήνες μετά, τα 400 εκατ. έγιναν 535 εκατ. με ευρωπαίους επενδυτές και με 34% το Δημόσιο, να ενισχύει ισχυρά τα δικαιώματά
του στην εταιρεία και να διατηρεί τον Πρόεδρο και πολλά άλλα
δικαιώματα.
Για τη ΔΕΗ, όπως ξέρετε, οι μόνες αλλαγές που έγιναν, αφορούσαν δύο πράγματα. Στους λιγνίτες ολοκληρώθηκε η ψήφιση του νόμου, η προκήρυξη του διαγωνισμού και η απόσχιση
των συγκεκριμένων μονάδων, εφαρμόζοντας ρητά, αποκλειστικά και μόνο την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου. Η
μακρά συζήτηση των νερών έκλεισε οριστικά. Τα νερά έμειναν
στη ΔΕΗ.
Ταυτόχρονα, το σύστημα των ΝΟΜΕ, το οποίο προτάθηκε από
την πλευρά μας, ως αντικατάσταση της «μικρής ΔΕΗ», με την
ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου, προβλέπεται πως θα ολοκληρωθεί η αποκλιμάκωσή τους.
Αυτό που, δηλαδή, λέει σήμερα το πολυνομοσχέδιο, είναι ότι
καθώς προχωράμε στην πώληση των λιγνιτικών εργοστασίων και άρα, περιορίζουμε το μερίδιο της ΔΕΗ, μειώνονται οι
ποσότητες που εντάσσονται στο σύστημα ΝΟΜΕ.
Αυτό γίνεται, καταρχήν με μείωση 50% των επιπλέον ποσοτήτων, αυτών που προβλέπονται σε περίπτωση απόκλισης, στη
συνέχεια με την υπογραφή της συμφωνίας, οι επιπλέον ποσότητες θα καταργηθούν πλήρως.
Με την ολοκλήρωση, δε, της μεταβίβασης των λιγνιτικών
μονάδων θα μειωθεί το 2019 η δημοπρατούμενη ποσότητα,
από το 22% στο 13% και με τη δημιουργία του χρηματιστηρίου ενέργειας και την προθεσμιακή αγορά, οι διαδικασίες των

ΝΟΜΕ θα καταργηθούν εντελώς.
Άρα, ουσιαστικά, η μία ενότητα αφορά την αποκλιμάκωση και
την κατάργηση μέσα στο 2019 των ΝΟΜΕ, που αποτέλεσαν και
την πολιτική μας στο θέμα της ΔΕΗ.
Η δεύτερη ενότητα αφορά στη ΔΕΠΑ. Στη ΔΕΠΑ κάναμε μια
πολύ σημαντική συμφωνία. Στην τρίτη αξιολόγηση προχωρήσαμε στην εξαγορά από την κρατική ΔΕΠΑ του μεριδίου
της Shellστη λιανική στην Αττική και την αποχώρηση από τη
Θεσσαλονίκη. Αυτό δίνει μεγάλη αξία το εμπορικό κομμάτι της
ΔΕΠΑ.
Σήμερα οριστικοποιήσαμε, πλέον, τη συμφωνία με τους θεσμούς. Συνεπώς, το ένα κομμάτι, η «ΔΕΠΑ Υποδομών»(όλες οι
διεθνείς συμμετοχές της ΔΕΠΑ), θα αποσχιστεί από την εταιρία
και θα παραμείνει με 65% υπό κρατικό έλεγχο.
Το εμπορικό κομμάτι που περιλαμβάνει, ουσιαστικά, την αγορά της Αθήνας και οι διεθνείς συμβάσεις χονδρικής πώλησης,
τα τέσσερα διακρατικά συμβόλαια, θα περάσουν στην «ΔΕΠΑ
Εμπορίου», όπου το δημόσιο θα κρατήσει το 15%, παραχωρώντας το 50,1%.
Αυτή η συμφωνία διασφαλίζει και τηρεί τη βασική αρχή που
τηρήσαμε σε όλες τις ενεργειακές εταιρίες: τα δίκτυα και οι υποδομές να παραμείνουν υπό δημόσιο έλεγχο, ενώ τα εμπορικά
τμήματα να αποτελέσουν μέρος των αποκρατικοποιήσεων.
Αυτή η αρχή, λοιπόν, εφαρμόστηκε και εδώ.
Σε σχέση με την ΔΕΠΑ, οι ρυθμίσεις που προβλέπονται εδώ,
αφορούν την αγορά φυσικού αερίου. Ουσιαστικά, διατηρείται
το πρόγραμμα της παραχώρησης από την ΔΕΠΑ ενός ποσοστού, το οποίο δίνει προς ανταγωνιστές, επειδή έχει κυρίαρχη
θέση να αγορά.
Επιτρέψτε μου, στο σημείο αυτό να αναφερθώ σε μια από τις
τροπολογίες που αναφέρεται σε αυτό, την 1620/250. Με την
προτεινόμενη διάταξη εισάγεται η υποχρέωση των προμηθευτών με υψηλό μερίδιο αγοράς να διενεργούν υποχρεωτικές
δημοπρασίες ποσοτήτων φυσικού αερίου, που θα καθορίζονται με βάση την αρχή της αναλογικότητας από τη ΡΑΕ σε
συνεργασία με την Επιτροπή Ανταγωνισμού, μέχρι το 2020,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η πρόσβαση και ο υγιής ανταγωνισμός στην αγορά φυσικού αερίου έναντι πιθανών στρεβλώσεων και συμπεριφορών ενάντια στην ορθή λειτουργία
του ανταγωνισμού. Αυτό θα γίνεται για εύλογο χρονικό διάστημα και, δη, κατά το κρίσιμο στάδιο που έπεται της πλήρης
απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου.
Να υπενθυμίσω ότι αναφερόμαστε στην απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Για όσο διάστημα η ΔΕΠΑ έχει πάνω
από το 60% στη χονδρική (έχει γύρω στο 80%), καλείται το
υπερβάλλον ποσοστό του 60% να το προσφέρει σε δημοπρασία στους ανταγωνιστές της. Αυτή, ουσιαστικά, την απόφαση
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η σημερινή τροπολογία τη θεσμοθετεί.

Η δεύτερη τροπολογία αναφέρεται στη χρηματοδότηση του
νέου Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ). Υπενθυμίζω ότι
αλλάξαμε το ΚΟΤ και δώσαμε πολύ μεγάλη έκπτωση, 70%, στα
νοικοκυριά που παίρνουν Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης,
χρησιμοποιώντας τα κριτήρια του Υπουργείου Εργασίας. Όσοι
πήραν, δηλαδή, μέρισμα πέρυσι εντάσσονται στο ΚΟΤ με έκπτωση 30%.Αυτό δημιουργεί ένα δημοσιονομικό κόστος το
οποίο έχουμε ενσωματώσει ήδη στους προϋπολογισμούς του
2019 και 2020 και του 2018 φυσικά.
Η τρίτη προτεινόμενη τροπολογία λέει ότι η παρακολούθηση
των ΥΚΩ, που γίνεται σήμερα σε ετήσια βάση, θα γίνεται σε
εξαμηνιαία βάση και η ΡΑΕ κάθε φορά, στο εξάμηνο επάνω,
θα κάνει και την πρόβλεψη για το επόμενο εξάμηνο προκειμένου να αποφευχθεί το ενδεχόμενο να υπάρξει οποιαδήποτε
έλλειμμα στο λογαριασμό των ΥΚΩ, οι εκτιμήσεις οι δικές μας
θεωρούν ό,τι αυτή η τροπολογία δεν θα ενεργοποιηθεί, γιατί
είναι ασφαλής.
Με τις ρυθμίσεις αυτές κλείνει μια ενότητα πολιτικής, η οποία
ουσιαστικά είχε τρία στοιχεία. Το πρώτο το ανέλυσα, είναι η
ολοκλήρωση του φάσματος των αποκρατικοποιήσεων με τη
διατήρηση του δημόσιου ελέγχου στα δίκτυα. Αυτό ολοκληρώθηκε, οι εταιρείες και οι συμμετοχές του δημοσίου θα περάσουν με διάφορες μορφές στο υπέρ-ταμείο.
Δεύτερον, το κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς
ενέργειας, με βάση τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες και πλαίσια, όλες οι
αλλαγές έχουν γίνει και οι αγορές θα λειτουργούν με βάση τις
ευρωπαϊκές προδιαγραφές και ολοκληρώνεται το 2019.
Το τρίτο αφορά στην εξυγίανση των λογαριασμών. Η ΝΔ μας
κληρονόμησε πολλά ελλείμματα: στα ΥΚΩ, σχεδόν 1 δισ. ευρώ
και στον ειδικό λογαριασμό ΑΠΕ άλλο 1 δισ.περίπου. Εξυγιάνθηκε με το τέλος προμηθευτή, που εισήγαγε ο κ. Σκουρλέτης. Ο
λογαριασμός των ΑΠΕ πλέον ισοσκελίστηκε και στην παρούσα
νομοθεσία αποκλιμακώνουμε το τέλος προμηθευτή μέχρι το
2020, όπου και θα καταργηθεί.
Με αυτή τη διόρθωση νομίζω διαμορφώνεται ένα πλαίσιο,
πλέον, πολύ καθαρού τοπίου και με όλες αυτές τις επίλυσης
των προβλημάτων που συσσωρευτήκαν από το παρελθόν.
Ένα καθαρό τοπίο μέσα στο οποίο η χώρα μας, καλείται πλέον
να πετύχει τους υψηλούς στόχους που χθες συναποφασίσαμε
στην Ευρώπη για το 2030. Μια Ελλάδα δηλαδή, όπου το 32%
της συνολικής μας κατανάλωσης ενέργειας θα προέρχεται
από ΑΠΕ και το 32% της ενέργειας που θα καταναλώνουμε,
θα προέρχεται από εξοικονόμηση, σε σχέση με τα σημερινά
δεδομένα».
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο σηματοδοτεί το τέλος
της μεγάλης περιόδου παρατεταμένης λιτότητας,
δήλωσε ο αν. υπουργός Οικονομικών Γ. Χουλιαράκης
«Η επίτευξη του μεσοπρόθεσμου στόχου πρωτογενών πλεονασμάτων στο 3,5% είναι εφικτή, όπως εφικτή είναι και η
δημοσιονομική επέκταση της οικονομίας. Και είναι ακριβώς
αυτή η δημοσιονομική επέκταση που σηματοδοτεί το τέλος
μιας μεγάλης περιόδου παρατεταμένης λιτότητας» σημείωσε
ο αν. υπουργός Οικονομικών Γιώργος Χουλιαράκης, αναφερόμενος στο Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής
Στρατηγικής, που καλείται να ψηφίσει η Βουλή τα επόμενα
24ωρα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ως εκ τούτου, είπε πως θα
περίμενε από την αξιωματική αντιπολίτευση να χαιρετίσει τις
μόνιμες μειώσεις φόρων, που προαναγγέλλει το Μεσοπρόθεσμο, καθώς έως το 2022 οι μειώσεις φόρων είναι 2,3 δισ
ευρώ.
Σημείωσε: «Δεν άκουσα την αξιωματική αντιπολίτευση να το
κάνει. Θα περίμενα η αξιωματική αντιπολίτευση να δεσμευτεί
κατ΄ελάχιστο να στηρίξει τις μειώσεις αυτές, αυτή την κυλιόμενη σκάλα μείωσης από το 2019 έως το 2022. θα περίμενα,
επίσης, να μας πει από πού αλλού θα βρει πόρους για να κάνει περισσότερα. Θα περίμενα να μας πει τι δεν θα κάνει από
αυτά που θα κάνουμε εμείς, ώστε να μπορεί να πετύχει τους
δημοσιονομικούς στόχους. Δεν μας λέει ποιους στόχους θέτει
μετά το τέλος του προγράμματος. Η δική μας πρόταση είναι
προοδευτική και σηματοδοτεί την αλλαγή σελίδας στη δημοσιονομική πολιτική, από την εποχή του περιορισμού των
ετών 2010-2018 σε ένα νέο μείγμα που ενισχύει το διαθέσιμο
εισόδημα και το οικονομικό περιβάλλον στο οποίο λειτουργούν οι επιχειρήσεις».
Στις κοινοβουλευτικές επιτροπές, όπου εξελίσσεται η επεξεργασία του πολυνομοσχεδίου για το κλείσιμο της αξιολόγησης, ο αναπληρωτής υπουργός αναφέρθηκε κυρίως στο
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο για να υπογραμμίσει ότι συνιστά
μύθο ο ισχυρισμός ότι τίθενται θηριώδεις στόχοι για υπερπλεονάσματα άνω του 3,5%. «Ο στόχος των πρωτογενών
πλεονασμάτων παραμένει το 3,5%» είπε ο κ. Χουλιαράκης
και πρόσθεσε πως εκείνο που αποτυπώνεται στο Μεσοπρόθεσμο, είναι ότι η πορεία των δημοσιονομικών μεγεθών, για
πρώτη φορά από το 2010, επιτρέπει τη δημιουργία δημοσιονομικού χώρου, επιτρέπει τη δημοσιονομική επέκταση, με
ασφάλεια και χωρίς να κινδυνεύει η δημοσιονομική αξιοπιστία. «Δεν πρόκειται για παροχές» εξήγησε ο αν. υπουργός
Οικονομικών και επέμεινε: «Δεν πρόκειται για παροχές, όπως
υποτιμητικά τις χαρακτηρίζει η αντιπολίτευση. Είναι μέτρα
μόνιμα που θα προϋπολογιστούν στους προϋπολογισμούς
2019-2022, δεν θα δοθούν απολογιστικά και είναι μέτρα
που ως το 2022 θα σωρεύονται στα 3,6 δισ. Από αυτά, το
65% αφορά μόνιμες μειώσεις φόρων και το άλλο 1/3 αφορά
μόνιμες αυξήσεις δαπανών, σε περιοχές που υπάρχει ανάγκη
νέων δαπανών, για τη μείωση της παιδικής φτώχειας, την

επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και την καταπολέμηση
της ανεργίας. Στόχος είναι, λοιπόν, πλεονάσματα στο 3,5%
και δημοσιονομική επέκταση, σημαντική δημοσιονομική
επέκταση, συμβατή με το στόχο πλεονάσματος 3,5%».
Εξάλλου, ο κ. Χουλιαράκης χαρακτήρισε μύθο ότι ο δημοσιονομικός χώρος θα δημιουργηθεί από την κατάργηση της
προσωπικής διαφοράς στον υπολογισμό των κύριων και
επικουρικών συντάξεων το 2019 και τη μείωση του αφορολόγητου το 2020. Είπε ειδικότερα ότι η κατάργηση των προσωπικών διαφορών και η μείωση του αφορολόγητου και τα
δύο αυτά μέτρα περιστολής θα εξισορροπηθούν ένα προς
ένα από ισόποση δέσμη επεκτατικών μέτρων, το 2019, με
σημαντική ενίσχυση των ενεργών πολιτικών απασχόλησης,
με σημαντική ενίσχυση των πολιτικών για την αντιμετώπιση
της παιδικής φτώχειας, με την ενίσχυση του Προϋπολογισμού Δημοσίου Επενδύσεων και με την εισαγωγή νέου επιδόματος στέγασης για μια μεγάλη κατηγορία νοικοκυριών.
Αλλά και η μείωση του συντελεστή φόρου εισοδήματος το
2020 εξισορροπείται ισόποσα αντίστοιχα από μείωση του
κατώτερου φορολογικού συντελεστή εισοδήματος, από το
22% στο 20%, φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων από το 29% στο 26%, τη μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 10%
και τη μείωση της εισφοράς αλληλεγγύης. «Και τα μέτρα
και τα αντίμετρα είναι πλήρως ενσωματωμένα στο βασικό
σενάριο του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου, εξισορροπεί το ένα
το άλλο, είναι ισόποσα και δεν έχουν καμία σχέση με τη δημιουργία του δημοσιονομικού χώρου» είπε ο αναπληρωτής
υπουργός.
«Τον ερχόμενο Αύγουστο βγαίνουμε οριστικά από
την επιτροπεία και βγαίνουμε καθαρά» είπε η υπ.
Εργασίας, Έφη Αχτσιόγλου
«Τον ερχόμενο Αύγουστο βγαίνουμε οριστικά από την επιτροπεία και βγαίνουμε καθαρά, χωρίς πιστοληπτική γραμμή
στήριξης, χωρίς νέες αιρέσεις, χωρίς άλλες προϋποθέσεις
για τη λήψη δανεισμού» τόνισε η υπουργός Εργασίας, Έφη
Αχτσιόγλου, κατά την τοποθέτησή της επί του πολυνομοσχεδίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ σημείωσε πως δεν υπάρχουν
άλλα προαπαιτούμενα, δεν υπάρχουν άλλες αξιολογήσεις, ή
διαπραγματεύσεις, και πως η κυβέρνηση αυτή υλοποιεί τη
δέσμευση να βάλει τέλος στον φαύλο κύκλο των μνημονίων.
«Πρόκειται για το τελευταίο νομοσχέδιο, που συζητείται υπό
τις έκτακτες συνθήκες που επέβαλε η πολυετής κρίση και τα
μνημόνια στη χώρα. Τελειώνει αυτή η εξαρτησιογόνος συνθήκη υπό την οποία λειτουργούσε η Πολιτεία τα τελευταία
χρόνια, να πρέπει δηλαδή να εφαρμόζει συγκεκριμένες πολιτικές προκειμένου να δανειοδοτείται» είπε η υπουργός και
υπογράμμισε ότι υπάρχουν αδιαμφισβήτητα στοιχεία στην
Οικονομία που το επιβεβαιώνουν. Συγκεκριμένα έκανε λόγο
για θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, έπειτα από δέκα χρόνια
ύφεσης, κάποια θετικά αποτελέσματα στις εξαγωγές και στις
επενδύσεις και πολύ σημαντικά δεδομένα στον τομέα της

εργασίας.
Ανέφερε: Έχουμε ρεκόρ στις νέες προσλήψεις στο πρώτο τετράμηνο του 2018, 260.000 νέες θέσεις εργασίας, που αφορούν ρεκόρ από τότε που υπάρχει μέτρηση των στοιχείων
(2001 και μετά), η ανεργία έχει πέσει κατά έξι ποσοστιαίες μονάδες από τότε που ανέλαβε η κυβέρνηση αυτή και οι θέσεις
εργασίας που δημιουργούνται είναι πλήρους απασχόλησης.
Αναφορικά με τα θέματα του χαρτοφυλακίου της στο πολυνομοσχέδιο, η υπουργός Εργασίας σημείωσε ότι η τέταρτη
αξιολόγηση, όπως έκλεισε στη διαπραγμάτευση με τους θεσμούς, σφράγισε και τις τεχνικές λεπτομέρειες σχετικά με την
επαναφορά των ΣΣΕ, των δύο βασικών αρχών δηλαδή, της
αρχής της επεκτασιμότητας και της αρχής της ευνοϊκότερης
ρύθμισης, οι οποίες επανέρχονται σε ισχύ τον Αύγουστο.
Όπως ενημέρωσε, έχουν διευκρινιστεί και όλες οι τεχνικές
λεπτομέρειες και οι σχετικές εγκύκλιοι θα εκδοθούν τις επόμενες ημέρες.
Αναφερόμενη στο θέμα της μονομερούς προσφυγής στη
διαιτησία, η οποία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένη, η
υπουργός εξήγησε ότι «στο νομοσχέδιο γίνονται κάποιες
διορθωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες σέβονται απολύτως τις
επιταγές του ΣτΕ» και επανέρχονται κάποια από τα στοιχεία
που υπήρχαν στον νόμο 1876 του 1990. Πρώτον, υπάρχει η
πρόβλεψη ότι ο μεσολαβητής θα έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει πρόταση, όταν βλέπει ότι τα μέρη έχουν περιθώριο να
συζητήσουν μεταξύ τους και να βρουν μια συμφωνία. Δεύτερον, καθορίζεται ότι το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής
θα το έχει το μέρος που αποδέχεται την πρόταση του μεσολαβητή. Τρίτον, αναφέρεται ότι στα δικαιολογητικά στοιχεία
της διαιτητικής απόφασης, προστίθεται και το ζήτημα της
αγοραστικής δύναμης του μισθού, ζήτημα κρίσιμο για τον
εργαζόμενο.
Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, εξήγησε ότι η
εξοικονόμηση από τη συνταξιοδοτική δαπάνη για το 2019
είναι ίδια σε καθαρούς όρους, με αυτή που είχε αποτυπωθεί
και στο προηγούμενο μεσοπρόθεσμο, 1% του ΑΕΠ. Ανέφερε
ότι νούμερο των 2,8 δισ είναι σε μικτή βάση και δεν απεικονίζει το πραγματικό ποσό.
Τέλος, σημείωσε πως η δαπάνη για τα αντίμετρα είναι η ίδια,
1% του ΑΕΠ, και τόνισε ότι στο νομοσχέδιο γίνεται μια πολύ
σημαντική παρέμβαση, αφού προβλέπεται ότι για κάθε μία
πρόσληψη πλήρους απασχόλησης, θα υπάρχει έκπτωση
των εργοδοτικών εισφορών προσαυξημένη μάλιστα κατά
50% προκειμένου να δοθούν κίνητρα για νέες προσλήψεις
και να μετατραπούν συμβάσεις μερικής απασχόλησης σε
πλήρους απασχόλησης.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ
Έρχονται επώδυνες και άδικες μειώσεις συντάξεων και αυξήσεις εισφορών για
5.000.000 πολίτες ανέφερε ο Γ. Βρούτσης
Ο ελληνικός λαός πλήρωσε την ουτοπία και τις αυταπάτες του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ο βουλευτής της ΝΔ
Γιάννης Βρούτσης μιλώντας στη Βουλή και κατήγγειλε ότι 5.000.000 πολίτες θα δεχθούν, με το
πολυνομοσχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, επώδυνες, άδικες και αχρείαστες μειώσεις συντάξεων και αυξήσεις
εισφορών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ «η κυβέρνηση είναι θρασύτατη και προκλητική διότι ενώ
οι βουλευτές της ΝΔ ζητήσαμε να μάθουν συνταξιούχοι και εργαζόμενοι ποιες επιπτώσεις θα
έχουν από το πολυνομοσχέδιο, η κ. Αχτσιόγλου μας απάντησε με ύφος δέκα καρδιναλίων, δεν
έδωσε τα στοιχεία. Κρύβεται», είπε ο κ. Βρούτσης. «Μένουν εδώ αγκαλιασμένοι με την καρέκλα,
κοροϊδεύουν τον κόσμο και κρύβονται», προσέθεσε.
Ο βουλευτής της ΝΔ ανέφερε επίσης: «Έχω την πρώτη και μοναδική ολοκληρωμένη αναλογιστική μελέτη που έδινε βιωσιμότητα στο σύστημα έως το 2060 με ύψος συντάξεων αυτό που
ίσχυε το 2014. Αυτό το υπέγραψε η τρόικα, εγώ ως υπουργός, η εθνική αναλογιστική αρχή. Αυτή
είναι δεύτερη μελέτη, η μελέτη του ΣΥΡΙΖΑ πιου βγήκε πριν από δέκα ημέρες, την υπογράφει η
υπουργός, εθνική αναλογιστική αρχή και η τρόικα. Τι δείχνει; και αυτή δείχνει βιωσιμότητα ως
το 2060. Πως είναι δυνατό η μια μελέτη να δείχνει να βιωσιμότητα με συντάξεις του 2014 και η
άλλη με μειώσεις; Γιατί πολύ απλά τα γκρεμίσατε όλα. Έχετε ευθύνες και ο λαός πλήρωσε την
παραμονή σας στην κυβέρνηση».
Τέλος, ο κ. Βρούτσης κατήγγειλε ότι οι συνταξιούχοι της χώρας θα χάσουν μια έως τρεις συντά-

ξεις, και τα μεγαλύτερα θύματα θα είναι οι 471.845 συνταξιούχοι του Δημοσίου γιατί συνδυαστικά με το αφορολόγητο θα χάσουν τρεις συντάξεις. Για τις επικουρικές, είπε ότι κάθε συνταξιούχος
που λαμβάνει επικουρική θα χάσει 1,1 επικουρική σύνταξη, οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα,
με βάση τη μείωση του αφορολόγητου, θα χάσουν ένα μισθό άδικα και αχρείαστα και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα υποστούν νέες αυξήσεις εισφορών.
Στ. Κοντονής: Απολύτως θετικές οι διατάξεις του πολυνομοσχεδίου για πλειστηριασμούς και πτωχευτικό κώδικα
«Απολύτως θετικές» χαρακτήρισε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Σταύρος Κοντονής, τις διατάξεις
του πολυνομοσχεδίου με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της τέταρτης αξιολόγησης, που
αφορούν τους πλειστηριασμούς και τον πτωχευτικό κώδικα, κατά τη διάρκεια της συζήτησή
του στις αρμόδιες επιτροπές της Βουλής. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, για το άρθρο
23, ο υπουργός Δικαιοσύνης τόνισε ότι η ρύθμιση αφορά αποκλειστικά τα δικονομικά πλαίσια,
μέσα στα οποία θα επανακατατεθεί μία αίτηση μετά από δύο πλειστηριασμούς που δεν θα έχουν
ευοδωθεί, και χαρακτήρισε παντελώς λάθος αναφορές περί επίσπευσης των πλειστηριασμών,
επισημαίνοντας ότι παραμένει ως έχει η διάταξη των 30 ημερών για τη διενέργειά τους.
Για το άρθρο 24, ο κ. Κοντονής υπογράμμισε ότι ο νόμος 446 του 2016 έθεσε για πρώτη φορά
τους όρους και τις προϋποθέσεις μίας δεύτερης ευκαιρίας για έναν πολίτη που δεν είχε πτωχευτική περιουσία και ήταν συνεχώς εγκλωβισμένος, και σήμερα, όπως είπε, αυτό το ευεργετικό
μέτρο επεκτείνεται σε όλα τα φυσικά πρόσωπα.

ΣΤΟΝ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΤΗ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΑΦΕΡΘΗΚΕ
Ο ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΡΑΓΑΣΑΚΗΣ ΣΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟ ΠΡΕΣΒΗ ΤΖΕΦΡΙ ΠΑΪΑΤ
Στον στόχο της βαλκανικής συνανάπτυξης και συνεργασίας,
αναφέρθηκε στη συνάντηση που είχε σήμερα με τον πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα, Τζέφρι Πάϊατ,
ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομίας,
Γιάννης Δραγασάκης και ο αναπληρωτής υπουργός Αλέξης
Χαρίτσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η συνάντηση πραγματοποιήθηκε ενόψει του Greek Investment Roadshow 2018
που θα πραγματοποιηθεί σε Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον και Σικάγο στο διάστημα 18-23 Ιουνίου και συζητήθηκαν η περαιτέρω προσέλκυση επενδύσεων και οι ισχυρές αναπτυξιακές
προοπτικές που διανοίγονται για την ελληνική οικονομία στη
μεταμνημονιακή περίοδο.
Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στην ολιστική αναπτυξιακή στρατηγική και στα μεγάλα
κεφάλαια μεταρρυθμίσεων που περιλαμβάνονται σε αυτή:
- Οριζόντιες μεταρρυθμίσεις σε δημόσια διοίκηση, δικαιοσύνη και επιχειρηματικό περιβάλλον
- Μεταρρυθμίσεις στον τραπεζικό και χρηματοπιστωτικό τομέα, με ενίσχυση των χρηματοπιστωτικών θεσμών και την
των επενδύσεων
- Μεταρρυθμίσεις για την τόνωση των συνεργειών του δη-

μόσιου με τον ιδιωτικό τομέα,
- Ενδυνάμωση του κοινωνικού κράτους και στήριξη των πολιτικών για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.
Ο κ. Χαρίτσης, ο οποίος θα εκπροσωπήσει την ελληνική
κυβέρνηση στο Roadshow, υπογράμμισε από την πλευρά
του, ότι η συγκεκριμένη πρωτοβουλία λαμβάνει χώρα σε
μία ιδιαίτερα ευνοϊκή συγκυρία, καθώς η Ελλάδα εξέρχεται
επιτυχώς από το πρόγραμμα και η ελληνική οικονομία κινείται σταθερά σε ρυθμούς ανάπτυξης, προσφέροντας σημαντικές ευκαιρίες για νέες επενδύσεις. Σε αυτό το πλαίσιο το
Roadshow αποτελεί, όπως σημείωσε, μία σημαντική ευκαιρία για την ανάδειξη των μεταρρυθμιστικών πρωτοβουλιών
που αναλαμβάνει και υλοποιεί η κυβέρνηση για τη βελτίωση
του οικονομικού περιβάλλοντος και την προσέλκυση παραγωγικών επενδύσεων.
Στη συνάντηση συζητήθηκαν και οι εκδηλώσεις που θα
πραγματοποιηθούν στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης
τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, με τις Ηνωμένες Πολιτείες να είναι
η τιμώμενη χώρα. Συγκεκριμένα, τονίστηκαν οι μεγάλες δυνατότητες αποστολής ισχυρού μηνύματος ανάπτυξης της Ελλάδας στη νέα φάση που ξεκινά από τον Αύγουστο και μετά,

όπως και η ανάδειξη του καίριου ρόλου της Θεσσαλονίκης.
Στην κατεύθυνση αυτή, ο αντιπρόεδρος υπογράμμισε ότι
υφίστανται οι προϋποθέσεις για την επιδίωξη του φιλόδοξου
στόχου της βαλκανικής συνανάπτυξης και συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι όλη η περιοχή είναι σε θέση να αναδειχθεί σε
επενδυτικό προορισμό, χώρο ασφάλειας και συνεργασίας. Ο
αναπληρωτής υπουργός στάθηκε ιδιαίτερα στις πρωτοβουλίες που αναπτύσσει η ελληνική κυβέρνηση για τη διασύνδεση των μεταφορικών, ενεργειακών και ψηφιακών δικτύων
στα Βαλκάνια ενισχύοντας την οικονομική συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής με όρους ισοτιμίας και κοινής
ανάπτυξης.
Ο αμερικανός πρέσβης μετέφερε την εκτίμηση της Ουάσινγκτον για τις προσπάθειες επίλυσης του ζητήματος της ονομασίας της ΠΓΔΜ.
Το «παρών» στη συνάντηση έδωσαν ο πρόεδρος του Ελληνοαμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Σίμος Αναστασόπουλος, καθώς και η γενική διευθύντρια Επενδύσεων του
Enterprise Greece Αγγέλα Μιχαλοπούλου.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΤΟ 24% ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΤΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΠΟΜΕΝΟΥΣ ΤΡΕΙΣ ΜΗΝΕΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ MANPOWERGROUP
Το 24% των εργοδοτών στη Ελλάδα προβλέπει αύξηση του
αριθμού των απασχολούμενων για τους επόμενους τρεις
μήνες, μόλις το 4% αναμένει μείωση ενώ το 70% δεν αναμένει κάποια αλλαγή. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τα
αποτελέσματα έρευνας της ManpowerGroup. Σύμφωνα με το
ΑΠΕ-ΜΠΕ σε συνέχεια της εποχικής προσαρμογής των δεδομένων, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε
+15%. Τα σχέδια προσλήψεων διατηρούνται σχετικά σταθερά σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο και βελτιώνονται
κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο
του προηγούμενου έτους.
«Στην Ελλάδα, η ανάκαμψη της οικονομικής δραστηριότητας
τελικώς κερδίζει έδαφος. Οι ελληνικές εξαγωγές επιταχύνονται από την ισχυρή ανάκαμψη της διεθνούς οικονομίας και
η έναρξη της τουριστικής περιόδου αναμένεται να δώσει νέα
ώθηση στην απασχόληση και στις λιανικές πωλήσεις. Η αγορά
εργασίας παρουσιάζει ανοίγματα, με θετική ισχύ για ανάπτυξη
και δημιουργία θέσεων εργασίας, όπως σε τμήματα τεχνολογίας πληροφοριών ΙΤ και εξυπηρέτησης πελατών. Η έλλειψη
ταλέντου παραμένει η βασική πρόκληση που αντιμετωπίζουν
οι ελληνικές επιχειρήσεις και είναι πιο σημαντικό από ποτέ να
ακολουθήσουν μια στρατηγική «εισροής εγκεφάλων», που θα
περιλαμβάνει την ανάπτυξη ταλέντων και δεξιοτήτων», δηλώνει ο Μπάμπης Καζαντζίδης, Γενικός Εμπορικός Διευθυντής της
ManpowerGroup Ελλάδας.
Κατά το γ’ τρίμηνο του 2018, προβλέπονται αυξήσεις του εργατικού δυναμικού και στους εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας, με τους εργοδότες του τομέα Γεωργίας να καταγράφουν τις ισχυρότερες Συνολικές Προοπτικές Απασχόλησης,
της τάξης του +23%. Παράλληλα, οι εργοδότες του τομέα των
Μεταφορών & Επικοινωνιών αναφέρουν αισιόδοξα σχέδια

προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του +19%, ενώ στους
τομείς του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης και του
Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) αναφέρονται προοπτικές της
τάξης του +18%. Σταθερή δραστηριότητα προσλήψεων αναμένεται σε δύο τομείς, με Προοπτικές της τάξης του +14% στον
τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις και στον
τομέα του Τουρισμού. Οι πιο αδύναμες προοπτικές, της τάξης
του +6%, καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα των
Κατασκευών.
Οι προθέσεις προσλήψεων βελτιώνονται σε πέντε από τους
εννέα τομείς οικονομικής δραστηριότητας σε σύγκριση με το
προηγούμενο τρίμηνο, με σημαντικότερη την αύξηση κατά
4 ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα της Γεωργίας, και κατά 2
ποσοστιαίες μονάδες στον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική &
Λιανική). Ωστόσο, οι προοπτικές αποδυναμώνονται σε τέσσερις τομείς, συμπεριλαμβανομένου και του τομέα των Κατασκευών, όπου οι εργοδότες αναφέρουν μείωση της τάξης των
6 ποσοστιαίων μονάδων. Παράλληλα, τα σχέδια προσλήψεων
εμφανίζονται αποδυναμωμένα κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες
στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης
και στον τομέα του Δημοσίου και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
Σε σχέση με το τρίτο τρίμηνο του 2017, οι προοπτικές προσλήψεων ενισχύονται σε επτά από τους εννέα τομείς οικονομικής
δραστηριότητας. Σημαντικές βελτιώσεις, της τάξης των 13
ποσοστιαίων μονάδων, καταγράφονται στον τομέα του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου & Ύδρευσης και στον τομέα των
Μεταφορών & Επικοινωνιών, ενώ οι Προοπτικές για τον τομέα
του Τουρισμού εμφανίζονται ενισχυμένες κατά 11 ποσοστιαίες μονάδες. Σημαντικές αυξήσεις καταγράφονται και για
τον τομέα του Εμπορίου (Χονδρική & Λιανική) και τον τομέα

της Γεωργίας, με τις Προοπτικές να βελτιώνονται κατά 8 και 5
ποσοστιαίες μονάδες, αντίστοιχα. Ωστόσο, οι εργοδότες του
τομέα των Χρηματοοικονομικών, Ασφαλειών, Ακίνητης Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις αναφέρουν
σημαντική μείωση, της τάξης των 11 ποσοστιαίων μονάδων.
Οι εργοδότες αναμένουν αυξήσεις του αριθμού των απασχολουμένων και στις τέσσερις κατηγορίες μεγέθους οργανισμού κατά το προσεχές τρίμηνο. Οι εργοδότες των Μεγάλων
επιχειρήσεων αναφέρουν στιβαρά σχέδια προσλήψεων, με
συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +26%.
Παράλληλα, σταθερή αύξηση του αριθμού απασχολουμένων
προβλέπεται από τους εργοδότες στις μεσαίες επιχειρήσεις, με
προοπτικές της τάξης του +15%, ενώ οι προοπτικές ανέρχονται σε +12% και +11% για τις μικρού και πολύ μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, αντίστοιχα.
Σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2018, οι προοπτικές
εμφανίζονται μειωμένες κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες για τους
εργοδότες στις μικρές επιχειρήσεις και κατά 3 ποσοστιαίες
μονάδες για τους εργοδότες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Ωστόσο, οι προοπτικές για τις επιχειρήσεις μεσαίου μεγέθους
παραμένουν σχετικά σταθερές, ενώ οι εργοδότες στις μεγάλες
επιχειρήσεις αναφέρουν βελτίωση της τάξης των 3 ποσοστιαίων μονάδων.
Σε σύγκριση με το αντίστοιχο διάστημα του προηγούμενου
έτους, οι εργοδότες στις πολύ μικρές επιχειρήσεις αναφέρουν
μέτρια βελτίωση της τάξης των 6 ποσοστιαίων μονάδων και
οι προοπτικές για τους εργοδότες των μικρών και μεγάλων επιχειρήσεων αυξάνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες. Παράλληλα, οι προοπτικές στην κατηγορία των μεσαίων επιχειρήσεων
παραμένουν σχετικά σταθερές.

ΕΕΤ: «ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΣΤΟΝ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΚΛΑΔΟ ΒΕΛΤΙΩΝΟΝΤΑΙ, ΑΛΛΑ ΕΧΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΜΠΡΟΣΤΑ ΜΑΣ
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΟΥΜΕ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΟΥΜΕ
«Οι συνθήκες στον τραπεζικό κλάδο βελτιώνονται, η πρόοδος
που συντελείται προς την κατεύθυνση της επιστροφής στην κανονικότητα είναι αξιοσημείωτη, αλλά έχουμε ακόμη μπροστά μας
σημαντικά ζητήματα να αντιμετωπίσουμε και πρωτοβουλίες να
αναλάβουμε, πριν αποκαταστήσουμε πλήρως την ικανότητά μας
να χρηματοδοτούμε απρόσκοπτα την πελατεία και την οικονομία»,
τόνισε ο πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Νικόλαος
Καραμούζης, κλείνοντας τις εργασίες της ετήσιας τακτικής γενικής
συνέλευσης των μετόχων της ΕΕΤ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ
ο κ.Καραμούζης με αφορμή και τον εορτασμό των 90 χρόνων
από την ίδρυση της ΕΕΤ ανέφερε επίσης: «Κατά ευτυχή συγκυρία
πραγματοποιήσαμε τη φετινή επετειακή μας Γενική Συνέλευση,
με παρόντα όλα τα μέλη μας, σε συνθήκες που δικαιολογούν μία
συγκρατημένη αισιοδοξία τόσο για την ελληνική οικονομία, όσο
και για τον τραπεζικό κλάδο, που ανταπεξήλθε και πάλι με επιτυχία
στα stress tests του 2018. Ο απολογισμός μας για το έτος 2017 είχε
θετικό πρόσημο και ευχόμαστε να αποτελέσει την απαρχή μίας πε-

ριόδου ουσιαστικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας, που θα
συμβάλει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων που κληροδότησε
η κρίση και η μακρά περίοδος ύφεσης και κοινωνικού κόστους, την
οποία όλοι βιώσαμε».
Ο κ. Καραμούζης πρόσθεσε ότι σημαντικά ζητήματα παραμένουν
το υπερβολικό ύψος των NPEs (μη εξυπηρετούμενα πιστωτικά
ανοίγματα), η βραδεία επιστροφή καταθέσεων και η περιορισμένη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, οι επιπτώσεις των ραγδαίων
τεχνολογικών αλλαγών στο χρηματοπιστωτικό χώρο με αιχμή την
ψηφιοποίηση, το νέο απαιτητικό, ρυθμιστικό/εποπτικό πλαίσιο, η
ένταση του ανταγωνισμού καθώς και η στασιμότητα των εργασιών που δημιουργούν σοβαρό προβληματισμό.
Η περαιτέρω βελτίωση των οικονομικών και χρηματοπιστωτικών
συνθηκών θα λειτουργήσει ως καταλύτης για την επιτυχή αντιμετώπιση των παραπάνω προσκλήσεων και ο τραπεζικός τομέας
είναι ώριμος, έτοιμος και αποφασισμένος να συμβάλλει με τις πρωτοβουλίες του στην επιτάχυνση εξόδου της χώρας από την κρίση

και την επιστροφή στην κανονικότητα και ανάπτυξη, επισήμανε ο
πρόεδρος της ΕΕΤ.
Η γενική συνέλευση της ΕΕΤ, με αφορμή τη συμπλήρωση 90 ετών
από την ίδρυσή της, πραγματοποιήθηκε σήμερα, με παρόντα όλα
τα μέλη της, αλλά και τις διοικήσεις της ΤτΕ, του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, των
προέδρων του ΣΕΒ και ΣΕΤΕ, πρώην προέδρων και διευθυνόντων
συμβούλων των τραπεζών καθώς επίσης και πληθώρα εκπροσώπων και στελεχών από το χρηματοπιστωτικό τομέα.
Εγκρίθηκαν ομόφωνα ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως, και ο πρόεδρος της ΕΕΤ Νικόλαος Καραμούζης έκανε ένα
συνοπτικό απολογισμό του θετικού έργου της Ένωσης το 2017 και
ευχαρίστησε όλα τα μέλη και το προσωπικό της για τη σημαντική
συμβολή τους στην αναβάθμιση του ρόλου της ΕΕΤ.
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H ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ 6,14 ΔΙΣ. ΓΙΑ ΕΝΑ ΝΕΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΑΛΙΕΥΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ
Τη διάθεση 6,14 δισ. ευρώ στο ταμείο για την ευρωπαϊκή αλιεία και τη θαλάσσια οικονομία πρότεινε σήμερα η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στο πλαίσιο των προτάσεων για το προσεχές πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο 2021-2027.
Σύμφωνα με την Επιτροπή το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας θα είναι πιο «απλοποιημένο» και περισσότερο
«ευέλικτο», συνεχίζοντας να υποστηρίζει τον ευρωπαϊκό αλιευτικό κλάδο στην κατεύθυνση πιο βιώσιμων αλιευτικών πρακτικών και δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των αλιέων
μικρής κλίμακας. Επίσης, θα συμβάλει στην αξιοποίηση του
αναπτυξιακού δυναμικού μιας βιώσιμης γαλάζιας οικονομίας,
με στόχο να εξασφαλίσει ένα καλύτερο μέλλον στις παράκτιες
κοινότητες. Για πρώτη φορά θα συνεισφέρει στην ενίσχυση
της διεθνούς διακυβέρνησης των ωκεανών αποσκοπώντας σε
ασφαλέστερες, καθαρότερες και πιο προστατευμένες θάλασσες
και ωκεανούς υπό βιώσιμη διαχείριση.
Τέλος, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι θα ενισχυθεί ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας του Ταμείου, εστιάζοντας στην προστασία
των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και με αναμενόμενη συμβολή του 30% του προϋπολογισμού του στον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτή, σύμφωνα
με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν δυνάμει της συμφωνίας
του Παρισιού.

«Η υγεία και η καλή διαχείριση των ωκεανών αποτελούν προϋπόθεση για την πραγματοποίηση μακροπρόθεσμων επενδύσεων και τη δημιουργία θέσεων εργασίας στον αλιευτικό
κλάδο και ευρύτερα στη γαλάζια οικονομία. Ως παγκόσμιος
παράγοντας των ωκεανών και πέμπτος μεγαλύτερος παραγωγός ιχθύων και θαλασσινών στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει τεράστια ευθύνη για την προστασία, τη διατήρηση και τη
βιώσιμη χρήση των ωκεανών και των πόρων τους», δήλωσε
σχετικά ο επίτροπος Περιβάλλοντος, Θαλάσσιας Πολιτικής και
Αλιείας, Καρμένου Βέλα, προσθέτοντας ότι «το Ταμείο θα επιτρέψει στα κράτη- μέλη και στην Επιτροπή να ανταποκριθούν
σε αυτή την ευθύνη και να επενδύσουν στη βιώσιμη αλιεία,
στην επισιτιστική ασφάλεια, σε μια ευημερούσα θαλάσσια
οικονομία και σε υγιείς και παραγωγικές θάλασσες και ωκεανούς».
Εξάλλου, η Επιτροπή επισημαίνει ότι το Ταμείο θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στη στήριξη των παράκτιων αλιέων μικρής κλίμακας που διαθέτουν σκάφη μήκους κάτω των 12 μέτρων και
οι οποίοι αντιπροσωπεύουν το ήμισυ των απασχολούμενων
στον ευρωπαϊκό αλιευτικό κλάδο.
Σε ό,τι αφορά στη θαλάσσια οικονομία, η Επιτροπή προτείνει
ενίσχυση της στήριξης σε σύγκριση με την περίοδο 20142020. Όπως αναφέρεται, πρόκειται για έναν τομέα της οικονο-

μίας που παρουσιάζει τεράστιες προοπτικές και η αξία του, που
υπολογίζεται σε 1,3 τρισ. ευρώ παγκοσμίως, μπορεί να υπερδιπλασιαστεί έως το 2030. Το θαλάσσιο Ταμείο θα επιτρέψει
την πραγματοποίηση επενδύσεων σε νέες θαλάσσιες αγορές,
σε τεχνολογίες και υπηρεσίες, όπως η ωκεάνια ενέργεια και η
θαλάσσια βιοτεχνολογία. Οι παράκτιες κοινότητες θα λάβουν
μεγαλύτερη και ευρύτερη υποστήριξη για τη δημιουργία τοπικών συμπράξεων και τη μεταφορά τεχνολογίας σε όλους τους
κλάδους της γαλάζιας οικονομίας, όπως η υδατοκαλλιέργεια
και ο παράκτιος τουρισμός.
Προκειμένου να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητά του, το Ταμείο διαθέτει ορισμένα νέα χαρακτηριστικά όπως:
- απλούστευση και παροχή στα κράτη μέλη περισσότερων δυνατοτήτων να επιλέγουν πού θα στοχεύσουν τη στήριξη των
στρατηγικών τους προτεραιοτήτων, αντί να αναγκάζονται να
διαλέγουν από έναν κατάλογο επιλέξιμων δράσεων,
- καλύτερη ευθυγράμμιση με τα άλλα ταμεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης: οι κανόνες που ισχύουν για όλα τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία παρατίθενται σε έναν κανονισμό «περί κοινών διατάξεων», και
- καλύτερη στόχευση της στήριξης για επίτευξη των στόχων
της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ
ΕΠΙΒΑΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΣΤΙΣ 15 ΙΟΥΝΙΟΥ
Eνημερωτική εκδήλωση για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών και για τη δυνατότητα της φιλικής, εξωδικαστικής επίλυσης των καταναλωτικών διαφορών, είτε εγχώριων είτε διασυνοριακών, διοργανώνουν το Ευρωπαϊκό Κέντρο
Καταναλωτή Ελλάδας και η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος του
Καταναλωτή». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» στις 15 Ιουνίου 2018, με την υποστήριξη του Διεθνούς
Αερολιμένα. Στελέχη του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή
Ελλάδας και του «Συνηγόρου του Καταναλωτή» θα βρίσκονται
στο χώρο των Αναχωρήσεων (Εμπορικό Κέντρο Αεροδρομίου - Χώρος Ελεύθερης πρόσβασης) και θα ενημερώνουν τους
επιβάτες για τα δικαιώματά τους, αλλά και για τον τρόπο με τον
οποίο μπορούν να τα διεκδικούν, διανέμοντας πληροφοριακό
υλικό στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα.
Οι επιβάτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν και να χρησιμοποιήσουν τις Ψηφιακές Εφαρμογές (Apps) που δημιούργησε

το Δίκτυο Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή προς διευκόλυνση των επιβατών οι οποίες είναι οι εξής:
α. Το ‘ECC-Net: Travel’ app το οποίο παρέχει στους ταξιδιώτες
πληροφορίες και ενημέρωση, σε 24 επίσημες γλώσσες της
Ευρωπαϊκής ‘Ενωσης καθώς επίσης και στα Νορβηγικά και
Ισλανδικά, για τα δικαιώματά τους σχετικά με τα πιθανά προβλήματα που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια των διακοπών
τους. Περισσότερες πληροφορίες για την εφαρμογή υπάρχουν
στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας
www.eccgreece.gr . Οι καταναλωτές μπορούν να βρούν την
εφαρμογή και να την «κατεβάσουν» στο Google play store.
β. Η ειδική εφαρμογή σε μορφή ιστοσελίδας με τίτλο «Έλεγξε τα
αεροπορικά δικαιώματά σου», η οποία παρέχει στους επιβάτες
αεροπορικών μεταφορών άμεσες απαντήσεις για τα δικαιώματά
τους σχετικά με το δικό τους ταξίδι και τα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν. Η εφαρμογή δημιουργήθηκε από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Νορβηγίας και πλεόν διατίθεται και

στα ελληνικά στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας www.eccgreece.gr ή απευθείας στην διεύθυνση
https://app.forbrukerradet.no/flyrett/el/.
Επίσης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδήλωσης, στα γραφεία του
Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας και της Ανεξάρτητης Αρχής «Συνήγορος του Καταναλωτή» (Λεωφ. Αλεξάνδρας
144, Αθήνα), οι καταναλωτές μπορούν να ενημερώνονται από
το επιστημονικό προσωπικό σχετικά με την αποτελεσματικότερη
προστασία των δικαιωμάτων τους όταν ταξιδεύουν, καθώς και
σχετικά με τη δυνατότητα επίλυσης εγχώριων καταναλωτικών
διαφορών ή διαφορών με προμηθευτές εντός Ευρωπαϊκής
Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων της Ισλανδίας και της Νορβηγίας, με απλές διαδικασίες και χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση. Σχετικό πληροφοριακό υλικό σε ηλεκτρονική μορφή μπορεί
να βρει όποιος ενδιαφέρεται και στον ιστότοπο του Ευρωπαϊκού
Κέντρου Καταναλωτή Ελλάδας www.eccgreece.gr.
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της
ΕΕ για την περίοδο 2021-2027, η Επιτροπή προτείνει να
τριπλασιαστεί σχεδόν η χρηματοδότηση για τη μετανάστευση και τη διαχείριση των συνόρων σε 34,9 δισ. ευρώ,
σε σύγκριση με 13 δισ. ευρώ την προηγούμενη περίοδο.
Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΕΕ η πρόταση της
Επιτροπής αποτελεί απάντηση στις αυξανόμενες προκλήσεις που συνδέονται με τη μετανάστευση, την κινητικότητα
και την ασφάλεια, με πιο ευέλικτα χρηματοδοτικά μέσα για
την αντιμετώπιση απρόβλεπτων γεγονότων σχετικά με
τη μετανάστευση και την προστασία των συνόρων στον
πυρήνα του νέου προϋπολογισμού. Θα δημιουργηθεί νέο
χωριστό ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των
συνόρων και ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής
και Ακτοφυλακής θα ενισχυθεί περισσότερο με ένα νέο
μόνιμο σώμα περίπου 10 000 συνοριοφυλάκων. Το νέο
ταμείο για τα σύνορα θα συμβάλει επίσης στη διενέργεια
τελωνειακών ελέγχων από τα κράτη μέλη χρηματοδοτώντας τον εξοπλισμό των εν λόγω ελέγχων.
Ο πρώτος αντιπρόεδρος, Φρανς Τίμερμανς, δήλωσε: «Με
βάση την εμπειρία του παρελθόντος και τη γνώση ότι η
μετανάστευση θα εξακολουθήσει να αποτελεί πρόκληση
στο μέλλον, προτείνουμε μια άνευ προηγουμένου αύξηση
της χρηματοδότησης. Η ενίσχυση των κοινών μας συνόρων της ΕΕ, ιδίως με την Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και
Ακτοφυλακή, θα συνεχίσει να συνιστά σημαντική προτεραιότητα. Η αυξημένη ευελιξία των χρηματοδοτικών μας
μέσων σημαίνει ότι είμαστε έτοιμοι να παρέχουμε γρήγορη
στήριξη στα κράτη μέλη, όπου τη χρειάζονται, όταν τη
χρειάζονται – ιδίως σε περίπτωση κρίσης.»
Ο Eπίτροπος Μετανάστευσης, Εσωτερικών Υποθέσεων και
Ιθαγένειας, Δημήτρης Αβραμόπουλος, δήλωσε σχετικά:
«Η καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών μας συνόρων
και της μετανάστευσης θα εξακολουθήσουν να αποτελούν
βασικές προτεραιότητες για την ΕΕ, τα κράτη μέλη και τους
πολίτες μας τα επόμενα χρόνια. Οι μεγαλύτερες προκλήσεις
απαιτούν περισσότερους πόρους — αυτός είναι ο λόγος
για τον οποίο προτείνουμε να τριπλασιαστεί σχεδόν ο προϋπολογισμός στον εν λόγω τομέα. Η ενισχυμένη χρηματοδότηση θα είναι καίριας σημασίας για να διασφαλιστεί ότι
είμαστε σε θέση να υλοποιήσουμε τις εξής πολιτικές προτεραιότητες: περαιτέρω διασφάλιση των εξωτερικών μας

συνόρων, συνεχιζόμενη παροχή προστασίας σε όσους την
έχουν ανάγκη, καλύτερη υποστήριξη των προσπαθειών
για νόμιμη μετανάστευση και ένταξη, καταπολέμηση της
παράτυπης μετανάστευσης, και αποτελεσματική και ταχεία
επιστροφή όσων δεν έχουν δικαίωμα παραμονής.»
Ο Επίτροπος Οικονομικών και Νομισματικών Υποθέσεων,
Φορολογίας και Δασμών, Πιερ Μοσκοβισί, δήλωσε: «Οι
115 000 τελωνειακοί υπάλληλοι της ΕΕ βρίσκονται στην
πρώτη γραμμή του μετώπου για την προστασία των πολιτών μας από παραποιημένα ή μη ασφαλή προϊόντα και άλλες μορφές παράνομου εμπορίου. Με στόχο την υποστήριξή τους σε αυτό το ζωτικής σημασίας έργο, προτείνουμε
σήμερα ένα νέα ταμείο με προϋπολογισμό 1,3 ευρώ, ώστε
οι χώρες της ΕΕ να αποκτήσουν τον πλέον προηγμένο τελωνειακό εξοπλισμό. Η τελωνειακή ένωση της ΕΕ συμπληρώνει 50 χρόνια τον επόμενο μήνα: πρέπει να εξασφαλιστεί
ότι θα εξακολουθήσει να γίνεται όλο και πιο ισχυρή».
Κατά τη διάρκεια της προσφυγικής κρίσης του 2015 και
του 2016, η χρηματοδοτική και τεχνική στήριξη που παρείχε η ΕΕ στα κράτη μέλη ήταν ουσιώδης για τη στήριξη των
κρατών μελών υπό πίεση, την ανάπτυξη των ικανοτήτων
έρευνας και διάσωσης, την επίσπευση των επιστροφών
και την καλύτερη διαχείριση των εξωτερικών συνόρων.
Αξιοποιώντας τα διδάγματα του παρελθόντος, η Επιτροπή
προτείνει να να τριπλασιαστεί σχεδόν η χρηματοδότηση
για τους κρίσιμους τομείς της μετανάστευσης και της διαχείρισης των συνόρων.
1. διασφάλιση των εξωτερικών συνόρων της
Ένωσης
Η αποτελεσματική προστασία των εξωτερικών συνόρων
της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση της μετανάστευσης και την κατοχύρωση της εσωτερικής ασφάλειας. Τα ισχυρά εξωτερικά σύνορα δίνουν επίσης στην ΕΕ τη
δυνατότητα να διατηρεί τον χώρο Σένγκεν χωρίς ελέγχους
στα εσωτερικά σύνορα. Η Επιτροπή προτείνει να διατεθούν
21,3 δισ. ευρώ για τη διαχείριση των συνόρων συνολικά
και να δημιουργηθεί νέο Ταμείο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των συνόρων (ΤΟΔΣ) στο οποίο θα διατεθεί ποσό
άνω των 9,3 δισ. ευρώ.
Τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου ταμείου είναι τα εξής:
Η σωστή δέσμη προτεραιοτήτων:

• Ενίσχυση των εξωτερικών συνόρων της Ευρώπης: Το
νέο ταμείο θα βασιστεί και θα συνεχίσει το έργο που έχει
γίνει τα τελευταία χρόνια για την καλύτερη προστασία
των συνόρων της ΕΕ με την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής
Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής, τους συστηματικούς
ελέγχους στα σύνορα και νέα διαλειτουργικά συστήματα
ΤΠ μεγάλης κλίμακας, μεταξύ άλλων το μελλοντικό σύστημα εισόδου/εξόδου. Η χρηματοδότηση θα διοχετευθεί για
την αντιμετώπιση της παράνομης διακίνησης μεταναστών
και της εμπορίας ανθρώπων, καθώς και την αναχαίτιση και
σύλληψη των ατόμων που συνιστούν απειλή, την υποστήριξη για την έρευνα και τη διάσωση στη θάλασσα, τον εξοπλισμό και την εκπαίδευση των συνοριοφυλάκων, καθώς
και την άμεση παροχή επιχειρησιακής στήριξης στα κράτη
μέλη υπό πίεση•
• Ισχυρότερη και αποτελεσματικότερη πολιτική θεωρήσεων: το ταμείο θα εξασφαλίσει επίσης ότι η πολιτική θεωρήσεων της ΕΕ εξακολουθεί να εξελίσσεται και να εκσυγχρονίζεται, ενώ παράλληλα θα ενισχύσει την ασφάλεια και θα
μετριάσει τους κινδύνους της παράτυπης μετανάστευσης•
- Στήριξη των κρατών μελών: το νέο Ταμείο θα διαθέσει
μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση ύψους 4,8 δισ. ευρώ,
προκειμένου να στηρίξει τα μέτρα για τη διαχείριση των
συνόρων και την πολιτική θεωρήσεων των κρατών μελών. Tο ποσό της χρηματοδότησης θα αντικατοπτρίζει με
ακρίβεια τις ανάγκες των κρατών μελών και μια ενδιάμεση
επανεξέταση θα λάβει υπόψη τις νέες ή πρόσθετες πιέσεις.
Κάθε κράτος μέλος θα λάβει κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 5
εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο θα κατανεμηθεί με βάση τον
φόρτο εργασίας, την πίεση και τον βαθμό απειλής στα εξωτερικά χερσαία σύνορα (30 %), στα εξωτερικά θαλάσσια
σύνορα (35 %), στους αερολιμένες (20 %) και στα προξενικά γραφεία (15 %)•
- Ευέλικτη και ταχεία ανταπόκριση: 3,2 δισ. ευρώ θα διατεθούν για παροχή στοχευμένης στήριξης στα κράτη μέλη
και σε έργα που υλοποιούνται σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και για
να αντιμετωπιστούν επείγουσες ανάγκες. Το νέο ταμείο έχει
σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφαλίζει επαρκή ευελιξία για τη
διοχέτευση έκτακτης χρηματοδότησης στα κράτη μέλη,
ανάλογα με τις ανάγκες, και να αντιμετωπίζονται οι νέες
και κρίσιμες προτεραιότητες, όταν προκύπτουν•
Συνέχεια στη σελ 19

18

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΕ: Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ
Συνέχεια από τη σελ 18
- Bελτίωση του εξοπλισμού τελωνειακών ελέγχων στα εξωτερικά σύνορα: Το νέο μέσο θα διαθέσει 1,3 δισ. ευρώ, ποσό
που θα συμβάλει στην αγορά, συντήρηση και αντικατάσταση
του πλέον προηγμένου τελωνειακού εξοπλισμού από τα κράτη
μέλη, όπως είναι για παράδειγμα νέοι σαρωτές, αυτοματοποιημένα συστήματα ανίχνευσης πινακίδας κυκλοφορίας, ομάδες
ειδικά εκπαιδευμένων σκύλων για ανίχνευση και κινητά εργαστήρια για την ανάλυση δειγμάτων.
- Ενίσχυση των οργανισμών διαχείρισης των συνόρων της
ΕΕ: εκτός από το εν λόγω ταμείο, πάνω από 12 δισ. ευρώ θα
διατεθούν για την περαιτέρω ενίσχυση της Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής και του eu-LISA. Το ποσό αυτό
θα παρουσιαστεί χωριστά.
2. Μετανάστευση: υποστήριξη μιας ισχυρής, ρεαλιστικής και
δίκαιης πολιτικής
Η Επιτροπή προτείνει την αύξηση της χρηματοδότησης για τη
μετανάστευση κατά 51 %, ώστε να ανέλθει στα 10,4 δισ. ευρώ
στο πλαίσιο του ανανεωμένου Ταμείου Ασύλου και Μετανάστευσης (ΤΑΜ). Το ταμείο θα υποστηρίζει τις προσπάθειες των
κρατών μελών σε τρεις βασικούς τομείς: το άσυλο, τη νόμιμη
μετανάστευση και την ένταξη, καθώς και την καταπολέμηση
της παράτυπης μετανάστευσης και τις επιστροφές. Τα βασικά
χαρακτηριστικά του νέου ταμείου είναι τα εξής:
Η σωστή δέσμη προτεραιοτήτων: το νέο ταμείο θα συνεχίσει
τη ζωτικής σημασίας υποστήριξη που παρέχει στα εθνικά συστήματα ασύλου και θα δώσει νέα έμφαση στη διοχέτευση της
ενωσιακής χρηματοδότησης στα πιο επείγοντα θέματα, όπως
είναι τα εξής:
•
Ένα ισχυρότερο και αποτελεσματικότερο ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου: Το ταμείο θα ενισχύσει και θα αναπτύξει όλες τις πτυχές του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, συμπεριλαμβανομένης της εξωτερικής του διάστασης:
•
Μεγαλύτερη στήριξη για τη νόμιμη μετανάστευση και την ένταξη: το ταμείο θα διαθέσει επιπρόσθετους
πόρους για τη στήριξη της έγκαιρης ένταξης των υπηκόων
τρίτων χωρών που διαμένουν παράνομα στην ΕΕ βραχυπρόθεσμα. Οι πόροι αυτοί θα συμπληρωθούν με χρηματοδότηση
από τα κονδύλια για τη συνοχή για την μακροπρόθεσμη κοινωνικοοικονομική ένταξη•
•
Ταχύτερες και πιο συχνές επιστροφές: το ταμείο
θα στηρίζει μια πιο συντονισμένη προσέγγιση για την κατα-

πολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης, την αύξηση της
αποτελεσματικότητας των επιστροφών και την περαιτέρω
ενίσχυση της συνεργασίας με χώρες εκτός ΕΕ όσον αφορά την
επανεισδοχή•
- Στήριξη των κρατών μελών: Το ταμείο θα διαθέσει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση 6,3 δισ. ευρώ για τη στήριξη των
κρατών μελών στη διαχείριση της μετανάστευσης, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες του κάθε κράτους μέλους. Μια ενδιάμεση επανεξέταση θα λάβει υπόψη τις νέες ή πρόσθετες πιέσεις.
Κάθε κράτος μέλος λαμβάνει κατ’ αποκοπήν ποσό ύψους 5
εκατ. ευρώ και το υπόλοιπο κατανέμεται με βάση την αξιολόγηση των πιέσεων που αντιμετωπίζει και λαμβανομένων υπόψη των ποσοστών στον τομέα του ασύλου (30 %), της νόμιμης
μετανάστευσης και ένταξης (30 %) και της καταπολέμησης της
παράτυπης μετανάστευσης και της επιστροφής (40 %)•
- Καλύτερη ετοιμότητα: Ποσό 4,2 δισ. ευρώ θα δεσμευθεί για
την παροχή στοχευμένης στήριξης στα κράτη μέλη, για έργα με
πραγματική ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία, όπως η επανεγκατάσταση ή για την αντιμετώπιση επειγουσών αναγκών και για
τη διοχέτευση έκτακτης χρηματοδότησης σε κράτη μέλη όταν
και όπου την χρειάζονται•
- Ενίσχυση του συντονισμού όλων των χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ: το Ταμείο για το Άσυλο και τη Μετανάστευση θα
συμπληρωθεί με τα πρόσθετα κονδύλια που διατίθενται στο
πλαίσιο της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ για να επιταχυνθεί
η συνεργασία στον τομέα της μετανάστευσης με τις χώρες
εταίρους, συμπεριλαμβανομένων των προσπαθειών για την
αντιμετώπιση της παράτυπης μετανάστευσης, τη βελτίωση
των ευκαιριών στις χώρες καταγωγής, την ενίσχυση της συνεργασίας όσον αφορά την επιστροφή και την επανεισδοχή,
και τη νόμιμη μετανάστευση•
- Ενίσχυση των οργανισμών της ΕΕ: Εκτός του εν λόγω ταμείου
σχεδόν 900 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την περαιτέρω ενίσχυση του νέου Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
Άσυλο. Το ποσό αυτό θα παρουσιαστεί χωριστά.
Επόμενα στάδια
Προκειμένου τα κονδύλια της ΕΕ να αρχίσουν το συντομότερο
δυνατό να παράγουν αποτελέσματα στην πράξη, είναι απαραίτητο να επιτευχθεί γρήγορα συμφωνία επί του συνολικού
μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ και των τομεακών
προτάσεων.
Οι καθυστερήσεις θα μπορούσαν να θέσουν σε κίνδυνο την
ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανταποκρίνεται στις

μελλοντικές κρίσεις που μπορεί να προκύψουν και να στερήσουν ζωτικής σημασίας πόρους από έργα — όπως είναι το
πρόγραμμα υποβοηθούμενης οικειοθελούς επιστροφής και
το πρόγραμμα επανεισδοχής σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και η συνέχιση της χρηματοδότησης της ΕΕ για την επανεγκατάσταση.
Η επίτευξη συμφωνίας για τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό μέσα στο 2019 θα συνέβαλλε στην απρόσκοπτη
μετάβαση από τον τρέχοντα (2014-2020) μακροπρόθεσμο
προϋπολογισμό στον νέο, και θα εξασφάλιζε την προβλεψιμότητα της χρηματοδότησης προς όφελος όλων.
Ιστορικό του φακέλου
Η διαχείριση των συνόρων και η μετανάστευση είναι πολιτική
προτεραιότητα της Επιτροπής Γιούνκερ ήδη από την έναρξη
της θητείας της – από τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές
του προέδρου Γιούνκερ τον Ιούλιο του 2014 ως την πρόσφατη ομιλία για την κατάσταση της Ένωσης στις 13 Σεπτεμβρίου
2017.
Ωστόσο, η έκταση και ο επείγων χαρακτήρας της προσφυγικής
κρίσης του 2015-2016 αιφνιδίασε την Ευρώπη. Προκειμένου
να αποτραπεί η ανθρωπιστική κρίση και να καταστεί δυνατή η
κοινή απάντηση σε αυτή την άνευ προηγουμένου πρόκληση,
καθώς και στις νέες απειλές κατά της ασφάλειας, η ΕΕ έκανε
χρήση κάθε δυνατής ευελιξίας στον υφιστάμενο προϋπολογισμό για την κινητοποίηση πρόσθετων πόρων. Από τις αρχικές
πιστώσεις για την περίοδο 2014-2020 ύψους 6,9 δισ. ευρώ για
τα κονδύλια του ΤΑΜΕ και του ΤΕΑ (Σύνορα και Αστυνομία),
κινητοποιήθηκαν επιπλέον 3,9 δισ. ευρώ ώστε να ανέλθουν
σε 10,8 δισ. ευρώ για τη μετανάστευση, τη διαχείριση των συνόρων και την εσωτερική ασφάλεια — και αυτό το ποσό δεν
περιλαμβάνει καν τη μεγάλη χρηματοδότηση που κινητοποιήθηκε για να αντιμετωπιστεί η προσφυγική κρίση εκτός της ΕΕ.
Αξιοποιώντας τα διδάγματα του παρελθόντος, η Επιτροπή
προτείνει σήμερα τον διπλασιασμό της χρηματοδότησης σε
όλα τα επίπεδα, με 10,4 δισ. ευρώ για τη μετανάστευση, 9,3
δισ. ευρώ για τη διαχείριση των συνόρων, 2,5 δισ. ευρώ για
την εσωτερική ασφάλεια και 1,2 δισ. ευρώ για τον ασφαλή
παροπλισμό των πυρηνικών δραστηριοτήτων σε ορισμένα
κράτη μέλη — ποσό που ξεπερνά συνολικά τα 23 δισ. ευρώ.
Επιπλέον, η στήριξη των οργανισμών της ΕΕ στον τομέα της
ασφάλειας, της διαχείρισης των συνόρων και της μετανάστευσης θα αυξηθεί από 4,2 δισ. ευρώ σε 14 δισ. ευρώ.
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Αειφόρα Ενεργειακά Συστήματα Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Κτιρίων
ΑπευθυνετΑι σε Απόφόιτόυσ των κλΑδων τησ μηχΑνικησ,
τησ Αρχιτεκτόνικησ κΑι των θετικων κΑι εφΑρμόσμενων
επιστημων.
Ολοκληρωμένη κατάρτιση στους ακόλουθους τομείς:
- τεχνολογίες πράσινης ενέργειας
- ενέργεια στον κτηριακό τομέα
- τεχνική ανάλυση ενεργειακών συστημάτων
- ενεργειακή οικονομία
- ενέργεια και περιβάλλον
- ενεργειακή πολιτική

Αιτήσεις εισδοχής για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019
μέχρι 21 Ιουνίου 2018
στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://applications.ouc.ac.cy/admissions?sap-language=EL

Πληροφορίες για το πρόγραμμα:
Ανοικτό πανεπιστήμιο κύπρου, τηλ.: 00357 22 411802,
http://www.ouc.ac.cy/web/guest/s2/programme/ses/

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για:

Το νέο πρότυπο
ISO12944:2018

Αντισκωριακή προστασία και χρωματισμός
σιδηρών επιφανειών.

Επιπλέον θέματα που θα παρουσιαστούν:
Παθητική πυροπροστασία
Τεχνολογία Avantguard®
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2018 (17:00-21:00*)
Ελαιών loft
*Θα ακολουθήσει standing buffet

Απευθύνεται σε:
• Εταιρείες μεταλλικών κατασκευών
• Μελετητές μεταλλικών έργων υποδομής
• Επαγγελματίες που δραστηριοποιούνται
σε έργα αντισκωριακής προστασίας
μεταλλικών κατασκευών

ΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ
ΕΔΩ*

*Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να εγγραφούν
εώς 13 Ιουνίου 2018
Περιορισμένες θέσεις. Όλες οι παρουσιάσεις θα
γίνουν στα Αγγλικά
Η ροή της εκδήλωσης θα αποσταλεί στους
συμμετέχοντες μετά τις 13 Ιουνίου 2018

τεχνοδικτυακός
επιταχυντής
καινοτόµων ιδεών

To Prototype by TEE & ATTICA REGION 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 & ATTICA REGION είναι µία πρωτοβουλία του ΤΕΕ
και της Περιφέρειας Αττικής, η οποία υλοποιείται καταρχάς 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
Μπες στο https://prototype.tee.gr/
και ξεκίνα το ταξίδι στον κόσµο της καινοτοµίας
µε υποστηρικτές και µέντορες τους συναδέλφους σου!

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Συνωστισμός στη διαχείριση των
κόκκινων δανείων
H ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΣΕΛΙΔΕΣ 1-25

13/06/2018

Η QQuant, θυγατρική της Qualco, αναλαμβάνει, σύμφωνα
με πληροφορίες, τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου των
κόκκινων δανείων ύψους 5,2 δισ. ευρώ, που πωλεί η Εθνική Τράπεζα στην κοινοπραξία της σουηδικής Intrum και της
αμερικανικής CarVal.
Πρόκειται για το χαρτοφυλάκιο «Earth» που είναι το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων που έχει βγει προς
πώληση μέχρι σήμερα από ελληνική τράπεζα.
Με βάση τις πληροφορίες, η συμφωνία για τη μεταβίβαση
στην κοινοπραξία των δύο εταιρειών είναι στο τελικό στάδιο και αναμένεται να υπογράφει έως τα τέλη του μήνα. Η
συμφωνία για την πώληση του χαρτοφυλακίου στο κονσόρτσιουμ των δύο από τα μεγαλύτερα private equity στον τομέα
των κόκκινων δανείων, συνοδεύεται με τη συμφωνία για την
ανάθεση της διαχείρισής τους, την οποία σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες αναλαμβάνει η ελληνική εταιρεία QQuant
που ανήκει στην Qualco.
Το κονσόρτσιουμ των Intrum και CarVal κατέθεσε την υψηλότερη προσφορά, που φθάνει σύμφωνα με πληροφορίες
τα 110 εκατ. ευρώ και η οποία αντιπροσωπεύει το 5,5% της
αξίας των δανείων που μεταβιβάζονται.
Πρόκειται για την καλύτερη προσφορά που υπερκέρασε αυτή
της τσεχικής εταιρείας APS, της νορβηγικής Β2 Holding, της
γερμανικής EOS και της σουηδικής Ηοist, αλλά και η υψηλότερη που έχει πετύχει μέχρι σήμερα ελληνική τράπεζα από τις
πωλήσεις κόκκινων δανείων.
To «Earth» είναι το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο κόκκινων δανείων που έχει βγει προς πώληση μέχρι σήμερα από ελληνική
τράπεζα.
Περιλαμβάνει περίπου 300.000 δάνεια χωρίς εξασφαλίσεις, ενώ ο αριθμός των οφειλετών είναι σχεδόν 200.000. Η
ονομαστική αξία του χαρτοφυλακίου είναι στο 1,9 δισ. και
το υπόλοιπο ποσό, έως τα 5,2 δισ., είναι οι τόκοι που έχουν
συσσωρευθεί. Η αποτίμηση είναι συνάρτηση της ποιότητας
του εν λόγω χαρτοφυλακίου και κυρίως των προσπαθειών
που έχουν προηγηθεί για την είσπραξη μέρους των οφειλών.
Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγο καιρό η Alpha Bank μεταβίβασε το χαρτοφυλάκιο Venua στην τιμή των 90 εκατ. ευρώ
στον νορβηγικό όμιλο B2Holding.
Το τίμημα αντιπροσωπεύει το 2,4% της συνολικής αξίας του
χαρτοφυλακίου των 3,7 δισ. ευρώ (δηλαδή την οφειλη μαζί
με τους τόκους) ή το 4,5% της αρχικής αξίας του χαρτοφυλακίου (δηλαδή την αρχική οφειλή χωρίς τους τόκους), που
διαμορφώνεται στα 2 δισ. ευρώ. Η τιμή βάσει της οποίας πωλήθηκε το χαρτοφυλάκιο Venus της Alpha Bank ήταν μάλιστα
οριακά υψηλότερη από αυτή που πωλήθηκε το χαρτοφυλάκιο Eclipse από την Eurobank. Η αρχική αξία του Eclipse -χω-

ρίς τους τόκους- ήταν 1,5 δισ. ευρώ, ενώ μαζί με τους τόκους
έφθανε τα 2,8 δισ. ευρώ και μεταβιβάστηκε στα τέλη του 2017
έναντι 45 εκατ. ευρώ. Τη διαχείριση του Eclipse έχει αναλάβει η FPS, που είναι θυγατρική εταιρεία της Eurobank, ενώ
τη διαχείριση του Venus έχει αναλάβει η Cepal, που αποτελεί
σύμπραξη της Centerbridge και της Alpha Bank. Η QQuant
-θυγατρική της Qualco- είναι μεταξύ των δώδεκα εταιρειών
που έχουν λάβει άδεια διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων από την Τράπεζα της Ελλάδος και χαρακτηριστικό του
ενδιαφέροντος που αναπτύσσεται στη συγκεκριμένη αγορά,
είναι ότι στον προθάλαμο της αδειοδότησης είναι τουλάχιστον
τρεις ακόμη εταιρείες. Πρόκειται για την APS, την EOS και τη
MountStreet, ενώ στη λίστα των ενδιαφερομένων περιλαμβάνονται άλλες πέντε εταιρείες. Ορισμένες από τις εταιρείες
διαχείρισης που δραστηριοποιούνται στην ελληνική αγορά,
ανήκουν σε μεγάλους ξένους ομίλους, που εκτός από τη
διαχείριση αγοράζουν επίσης κόκκινα δάνεια. Λειτουργούν
είτε για λογαριασμό των τραπεζών, είτε για λογαριασμό των
funda που αγοράζουν τα δάνεια και στη συνέχεια αναθέτουν
τη διαχείρισή τους σε τρίτο.
- Μητσοτάκης: Καμία ανοχή σε στρατηγικούς κακοπληρωτές
Καμία ανοχή στους επιχειρηματίες που χρεοκόπησαν τις επιχειρήσεις τους και έχουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό, ήταν
το μήνυμα του προέδρου της Ν.Δ. Κυριάκου Μητσοτάκη
προς τις τράπεζες. Μιλώντας από το βήμα της ετήσιας γενικής
συνέλευσης της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, ο αρχηγός της
αξιωματικής αντιπολίτευσης κάλεσε τις τράπεζες να επιταχύνουν τους ρυθμούς μείωσης των κόκκινων δανείων, δίνοντας
έμφαση στις αναδιαρθρώσεις μεγάλων επιχειρηματικών
ομίλων, οι οποίες όπως διαπίστωσε, «καθυστερούν αδικαιολόγητα». Ο κ.
Μητσοτάκης τόνισε με έμφαση ότι δεν πρέπει να υπάρξει «καμία ανοχή σε υφιστάμενους μετόχους που χρεοκόπησαν τις
επιχειρήσεις τους, άφησαν απλήρωτους τους εργαζομένους,
έχουν τα λεφτά τους στο εξωτερικό και αρμενίζουν ανέμελα με
τα κότερά τους στο εξωτερικό», ενώ από την πλευρά του δεσμεύθηκε «για ένα αποτελεσματικό πλαίσιο προστασίας των
τραπεζικών στελεχών, ώστε να προχωρήσουν σε γενναίες
αναδιαρθρώσεις» και να επικεντρωθούν στην αντιμετώπιση
του προβλήματος των κόκκινων δανείων, που αποτελεί προτεραιότητα.
Σαφές ήταν το μήνυμα του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης και προς την κυβέρνηση για την αναζήτηση των ευθυνών σε ό,τι αφορά την απομείωση της αξίας των τραπεζών
που διαθέτει το ΤΧΣ, που υποχώρησε από τα 23 δισ. ευρώ που
ήταν στα τέλη του 2013, στο 1,7 δισ.
ευρώ σήμερα. «Τέτοια καταστροφή, τέτοιο οικονομικό έγκλημα δεν έχει ξαναγίνει», τόνισε ο κ.
Μητσοτάκης και «δεν θα παραγράφει». «Δεν είναι θέμα ρεβανσισμού, είναι ζήτημα λογοδοσίας και τελικά, δημοκρατίας», υπογράμμισε και «οι ευθύνες θα αναζητηθούν στο
ακέραιο». Συνολικά χάθηκαν περί τα 40 δισ. ευρώ, καθώς
εκτός από τα 25 δισ. ευρώ που δόθηκαν στο πλαίσιο της

δεύτερης ανακεφαλαιοποίησης, οι Ελληνες φορολογούμενοι
κατέβαλαν στο πλαίσιο της τρίτης ανακεφαλαιοποίησης, που
σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη «ήταν παντελώς αχρείαστη»,
άλλα 5,4 δισ. ευρώ, ενώ στο ποσό αυτό θα πρέπει να προστεθούν και οι απώλειες των μικρομετόχων και των μεγαλύτερων μετόχων.
Προτεραιότητα για να γίνει ξανά εύρωστο το τραπεζικό σύστημα και να μπορέσει να χρηματοδοτήσει την ανάπτυξη της
ελληνικής οικονομίας, είναι όπως υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης, «η αποκατάσταση της εμπιστοσύνης», που επλήγη
από την άνοδο «των λαϊκιστών στην εξουσία», οδηγώντας
στην εκροή καταθέσεων 40 δισ. ευρώ περίπου. Οι εταιρικές
καταθέσεις που είναι στο εξωτερικό και μπορούν να επιστρέψουν άμεσα υπολογίζονται στα 12 δισ. ευρώ και «οι ελληνικές
επιχειρήσεις πρέπει να εμπιστευθούν το τραπεζικό σύστημα
και τη νέα κυβέρνηση που θα προκύψει από τις εκλογές»,
σημείωσε ο κ. Μητσοτάκης, προαναγγέλλοντας επίσης μια
γενικευμένη και καθαρή ρύθμιση που θα κινητροδοτήσει την
επιστροφή καταθέσεων τόσο από το εξωτερικό όσο και τη
«Στρώμα Bank», όπως χαρακτηριστικά είπε, αναφερόμενος
στα χρήματα που οι Ελληνες κρατούν εκτός τραπεζικού συστήματος.
Ο πρόεδρος της ΕΕΤ Νίκος Καραμούζης αναφέρθηκε μεταξύ
άλλων στις «υπερβολικές διατάξεις του ελληνικού νόμου» για
τα στελέχη των ελληνικών τραπεζών και ζήτησε να αναθεωρηθεί ο σχετικός νόμος, ώστε «να δοθεί η δυνατότητα εκτός
από τα άξια διεθνή τραπεζικά στελέχη, να αξιοποιηθεί και η
εμπειρία και καταξιωμένων Ελλήνων στα διοικητικά των τραπεζών». Στη διαπίστωση αυτή συμφώνησε ο αντιπρόεδρος
της κυβέρνησης Γιάννης Δραγασάκης, ο οποίος στην ομιλία
του σε εκδήλωση της Ενωσης χθες το βράδυ σημείωσε ότι
«κάποιες από τις ρυθμίσεις αυτές που επιβλήθηκαν κάτω από
εξαιρετικές συνθήκες, πρέπει να επαναξιολογηθούν και να
βελτιωθούν».

Κερδισμένοι - χαμένοι από τις
νέες τιμές
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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«Κερδισμένους» και «χαμένους» έχουν οι νέες αντικειμενικές αξίες των ακινήτων που ανακοινώθηκαν από το
υπουργείο Οικονομικών, θα ισχύσουν άμεσα και βάσει
αυτών θα υπολογιστεί ο φετινός ΕΝΦΙΑ, στον οποίο επέρχονται τρεις αλλαγές προκειμένου να περιοριστούν οι
όποιες επιβαρύνσεις προκύπτουν για 946.671 ιδιοκτήτες.
Αυτό προκύπτει από τη σχετική υπουργική απόφαση που
υπεγράφη χθες και περιλαμβάνει την αναπροσαρμογή
των τιμών ζώνης για τον αντικειμενικό προσδιορισμό της
φορολογητέας αξίας ακινήτων, ενώ σήμερα θα κατατεθεί
προς ψήφιση και η τροπολογία για την προσαρμογή του
Συνέχεια στη σελ. 24
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ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ), ώστε το
συνολικό ποσό βεβαίωσης να παραμείνει σταθερό με βάση
και τις δεσμεύσεις του μνημονίου και με στόχο να μπουν
στα δημόσια ταμεία 2,65 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα, η εναρμόνιση των αντικειμενικών με τις εμπορικές τιμές στην αγορά ακινήτων φέρνει αναπροσαρμογή
των τιμών ζώνης σε σύνολο 10.216 ζωνών, ως εξής: • σε
2.122 μειώθηκαν ■ σε 4.302 έμειναν σταθερές και ■ σε
3.792 αυξήθηκαν.
Θα πρέπει πάντως να υπογραμμιστεί ότι για να περιοριστούν οι επιβαρύνσεις από τις εν λόγω αυξήσεις στις
3.792 τιμές ζώνης, με την επικείμενη τροπολογία για την
προσαρμογή του ΕΝΦΙΑ επέρχονται οι κατωτέρω τρεις
αλλαγές: ■ διευρύνεται το άνω όριο του πρώτου κλιμακίου του κύριου φόρου από τα 500 στα 550 ευρώ ■
διευρύνεται επίσης το όριο του τρίτου κλιμακίου από τα
1.000 στα 1.050 ευρώ ■ αυξάνεται το αφορολόγητο όριο
για το συμπληρωματικό φόρο από τα 200.000 ευρώ στα
250.000 ευρώ.
Παρ’ όλα αυτά 946.671 ιδιοκτήτες ακινήτων θα είναι
«χαμένοι» για φέτος, αφού θα δουν τα εκκαθαριστικά του
ΕΝΦΙΑ «φουσκωμένα», καθώς από την προσομοίωση του
υπουργείου προκύπτουν τα εξής: ■ 737.709 ιδιοκτήτες
(12%) θα κληθούν να πληρώσουν ΕΝΦΙΑ αυξημένο έως
και 50 ευρώ ή 12 ευρώ κατά μέσο όρο ■ 160.001 ιδιοκτήτες (2,3%) θα έχουν επιβάρυνση στα εκκαθαριστικά
του ΕΝΦΙΑ που θα ξεπερνά τα 50 και θα φτάνει έως και τα
200 ευρώ ■ 48.961 ιδιοκτήτες (0,7%) φέτος θα δουν στα
εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ αυξήσεις πάνω από 200 ευρώ.
W Σύμφωνα με την υφυπουργό Οικονομικών Κατερίνα
Παπανάτσιου, οι αλλαγές ίων αντικειμενικών αξιών των
ακινήτων θα επηρεάσουν φέτος μόνο τον ΕΝΦΙΑ και όχι
τους υπόλοιπους φόρους και τέλη. Καθολική εφαρμογή
της αναπροσαρμογής των τιμών θα υπάρξει από την 1η
Ιανουαρίου 2019.
«Κερδισμένοι» για τη φετινή χρονιά, με βάση την ίδια
προσομοίωση του υπουργείου, θα είναι 5.466.143 ιδιοκτήτες ακινήτων αφού: ■ 1.470.962 ή το 23% φυσικά
πρόσωπα θα λάβουν μειωμένα εκκαθαριστικά του φόρου,
ενώ ■ 3.995.181 ή το 62% των ιδιοκτητών δεν θα δει
καμία μεταβολή στον ΕΝΦΙΑ που θα πληρώσει φέτος.
Αξίζει να σημειωθεί πάντως ότι από τη συνολική εικόνα
των αλλαγών που επέρχονται προκύπτει ότι το 97% των
φυσικών προσώπων θα έχουν εκκαθαριστικά μειωμένα,
αμετάβλητα ή με οριακή αύξηση σε σχέση με πέρυσι.
Αντίστοιχη μάλιστα είναι η εικόνα για τα νομικά πρόσωπα,
καθώς το 91 % θα δει εκκαθαρισπκά μειωμένα (61%), σταθερά (25%) ή αυξημένα έως 50 ευρώ (5%).
Επισημαίνεται ότι με τη σχετική τροπολογία που θα κατατεθεί στη Βουλή θα ορίζεται ως ημερομηνία της τελευταίας
δόσης του ΕΝΦΙΑ το τέλος Ιανουαρίου, αντί του Δεκεμβρίου που ίσχυε από την έκδοση του νόμου και ότι η πρώτη
δόση θα καταβληθεί τον Σεπτέμβριο.

Από το 2019 στην αγορά Αξιοσημείωτο είναι ότι η υφυπουργός Οικονομικών Κ Παπανάτσιου, μιλώντας χθες στο
Ρ/Σ «ΣΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ», υπογράμμισε ότι οι αλλαγές των αντικειμενικών αξιών θα επηρεάσουν φέτος μόνο τον ΕΝΦΙΑ
και όχι τους υπόλοιπους φόρους και τέλη.
Η αναπροσαρμογή των τιμών θα επηρεάσει την κτηματαγορά από την 1η Ιανουαρίου 2019, οπότε και θα υπάρξει
καθολική εφαρμογή των αυξήσεων και μειώσεων στις
αξίες των ακινήτων.
Αυτό ουσιαστικά σημαίνει ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες
θα αλλάξουν το φορολογικό τοπίο από το επόμενο έτος,
καθώς θα φέρουν ανατροπές σε 19 φόρους και τέλη που
επιβαρύνουν τα ακίνητα και οι οποίοι είναι οι εξής:
1.
Ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων θα ακολουθήσει τη νέα τιμή ζώνης αφού υπολογίζεται με συντελεστή
3% επί των αντικειμενικών αξιών και επιβαρύνει τους αγοραστές.
2. Ο φόρος χρησικτησίας θα ακολουθήσει και αυτός τις
νέες αντικειμενικές, ενώ υπολογίζεται επίσης με 3% επί των
αντικειμενικών αξιών.
3. Ο φόρος ανταλλαγής συνένωσης οικοπέδων υπολογίζεται με συντελεστή 1,5% επί της αντικειμενικής αξίας του
ακινήτου.
4. Ο φόρος διανομής, ο οποίος αφορά συνένωση περιουσίας από έναν συνιδιοκτήτη ακινήτου και επιβάλλεται με
συντελεστή 0,75% επί της αντικειμενικής αξίας.
5. Ο ΦΠΑ 24% που επιβάλλεται σε αγοραπωλησίες ακινήτων πάνω στην αντικειμενική αξία των ακινήτων.
6. Ο δημοτικός φόρος μεταβίβασης ακινήτων που επιβαρύνει τις μεταβιβάσεις ακινήτων υπολογίζεται με ποσοστό
επί του φόρου μεταβίβασης.
7. Το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας που εισπράττεται μέσω
των λογαριασμών του ηλεκτρικού ρεύματος, αποδίδεται στους δήμους και υπολογίζεται με συντελεστή από
0,25%ο-0,35%ο (ανάλογα με τις αποφάσεις του κάθε δήμου) επί των αντικειμενικών τιμών ζώνης των ηλεκτροδοτούμενων κτισμάτων.
8. Το τεκμαρτό εισόδημα κατοικίας. Οι νέες τιμές ζώνης θα
επηρεάσουν άμεσα το τεκμαρτό εισόδημα που προκύπτει
με βάση την επιφάνεια των κατοικιών που διαμένει ο φορολογούμενος. Τα ποσά των τεκμηρίων διαβίωσης για τα
διαμερίσματα και τις μονοκατοικίες που χρήσιμο ποιούν
οι φορολογούμενοι κλιμακώνονται με βάση τις αντικειμενικές αξίες των συγκεκριμένων ακινήτων. Ειδικότερα, τα
τεκμήρια προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που
βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενική τιμή ζώνης πάνω
από 2.800 ευρώ και έως 4.999 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Έτσι, σε όσες περιοχές οι αντικειμενικές αξίες μετά τις
μειώσεις «πέσουν» από το όριο των 2.800 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, θα μειωθούν αντίστοιχα και τα τεκμήρια
που διαμορφώνονται από την αξία της ακίνητης περιουσίας, ενώ θα αυξηθούν όπου οι αντικειμενικές θα αυξηθούν.
9. Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα από μισθώματα το

οποίο προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου με συντελεστή 3%.
10. Τα τέλη υπέρ του ταμείου νομικών που επιβαρύνουν
τα μεταβιβαστικά συμβόλαια και υπολογίζονται ως ποσοστά επί των αντικειμενικών αξιών των μεταβιβαζόμενων
ακινήτων.
11. Το τέλος μεταγραφής συμβολαίων.
12. Ο φόρος κληρονομιάς ακινήτου.
13. Ο φόρος γονικής παροχής ακινήτου.
14. Ο φόρος δωρεάς ακινήτου.
15. Το τέλος εγγραφής ακινήτων στο Κτηματολόγιο.
16. Πρόστιμα διατήρησης αυθαιρέτου.
17. Τα πρόστιμα νέων αυθαιρέτων τα οποία συνδέονται
επίσης με τις αντικειμενικές αξίες.
18. Ο ειδικός φόρος ακινήτων 15% επί της αντικειμενικής
αξίας που επιβάλλεται στα ακίνητα που ανήκουν σε εξωχώριες (Off Shore) εταιρείες.
19. Η εισφορά σε γη και χρήμα κατά την ένταξη στο σχέδιο
πόλης.
-Οι νέες αντικειμενικές τιμές στην Αττική
Σε πέντε δόσεις, όπως και πέρυσι, θα καταβληθεί ο ΕΝΦΙΑ
του 2018, ο οποίος θα υπολογιστεί με τις νέες αντικειμενικές αξίες, ενώ το δημοσιονομικό αποτέλεσμα για τον κρατικό προϋπολογισμό θα είναι ουδέτερο. Αυτό προβλέπει
η τροπολογία που κατατέθηκε χθες το βράδυ στη Βουλή,
αμέσως μετά τη δημοσιοποίηση των νέων αντικειμενικών
αξιών, ο πλήρης κατάλογος των οποίων υπάρχει αναρτημένος στο www.naftemporiki.gr.
Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τον ΕΝΦΙΑ, η τροπολογία προβλέπει ότι ειδικά για το έτος 2018 λαμβάνονται υπόψη οι
τιμές ζώνης της νέας απόφασης αντικειμενικών αξιών του
υπουργού Οικονομικών (12/6/2018) και όχι οι τιμές που
ίσχυαν την 1-1-2018.
Προβλέπεται όπ η τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ καταβάλλεται
μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Ιανουάριου του
επόμενου έτους, αντί του Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.
Ειδικά για το έτος 2018, εφόσον η πράξη προσδιορισμού
του φόρου εκδοθεί εντός του Σεπτεμβρίου 2018, η πρώτη
δόση καταβάλλεται μέχρι και τις 30.9.2018. Αυτό σημαίνει ότι οι υπόλοιπες δόσεις θα καταβληθούν στους μήνες
Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο και Ιανουάριο του 2019.
Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους τονίζεται ότι από τις προτεινόμενες διατάξεις δεν αναμένεται μεταβολή στο συνολικό δημοσιονομικό αποτέλεσμα, δεδομένου όπ οι αλλαγές στον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ (διεύρυνση
των τιμών ζώνης των χαμηλότερων φορολογικών ζωνών
και αύξηση του αφορολόγητου ποσού του συμπληρωματικού φόρου) γίνονται για να εξισορροπηθεί η αναπροσαρμογή των αντικειμενικών αξιών των ακινήτων.
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ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
Εφορία: 10 αλλαγές σε εισοδήματα,
τεκμήρια και συναλλαγές
www.tanea.gr
Επιβολή παρακράτησης φόρου με συντελεστή 5% για
όσους απασχολούνται με μεροκάματο, μόνιμη έκπτωση
φόρου για τους περιστασιακά απασχολουμένους αλλά
και «κρυφό χαράτσι» σε όσους θέλουν να μετατρέψουν
τις εταιρείες τους ώστε να τηρούν απλογραφικά αντί για
διπλογραφικά βιβλία, φέρνει το πολυνομοσχέδιο με τα
προαπαιτούμενα της τέταρτης αξιολόγησης. Επίσης τεκμήριο θα συνιστά από εδώ και στο εξής η αγορά επενδυτικού
ασφαλιστικού συμβολαίου.
Πιο συγκεκριμένα, όσοι απασχολούνται με μεροκάματο θα
δουν μια μείωση στο καθαρό ημερομίσθιό τους λόγω παρακράτησης φόρου 5%, ενώ όσοι εργάζονται περιστασιακά
(φοιτητές, άνεργοι, νοικοκυρές) και έχουν πολύ χαμηλά εισοδήματα γλιτώνουν μια και καλή από την απειλή των τεκμηρίων. Μονιμοποιείται η έκπτωση φόρου των μισθωτών
για τους ευκαιριακά απασχολουμένους με εισόδημα έως
6.000 ευρώ και τεκμήρια έως 9.500 ευρώ. Αυτό σημαίνει
ότι δικαιούνται την έκπτωση φόρου, η οποία ανέρχεται
σήμερα στα 1.900 ευρώ, αλλά θα προσγειωθεί στα 1.250
ευρώ από την 1η Ιανουαρίου 2020.
Αναλυτικά οι φορολογικές αλλαγές έχουν ως εξής:
1 Ημερομίσθια. Στα ημερομίσθια, είτε από μισθωτή εργασία
είτε στις αμοιβές των ξεναγών, θα επιβάλλεται παρακράτηση φόρου 5%. Οπως προβλέπει η διάταξη, θεσπίζεται ειδικός συντελεστής παρακράτησης φόρου (5%) στις καθαρές
αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβομένους με ημερομίσθιο οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά
διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς.
2 Επενδυτικά συμβόλαια. Τα ασφαλιστικά συμβόλαια επενδυτικού χαρακτήρα θα υπάγονται πλέον στο τεκμήριο απόκτησης περιουσιακών στοιχείων.
3 Περιστασιακά απασχολούμενοι. Καθίσταται διαρκούς
ισχύος η ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία για τα εισοδήματα που αποκτούν οι περιστασιακά ή ευκαιριακά απασχολούμενοι, εφόσον δεν ασκούν επιχειρηματική ή ατομική
αγροτική δραστηριότητα, εφαρμόζεται η ενιαία κλίμακα
των μισθωτών / συνταξιούχων / επιχειρηματικής δραστηριότητας, υπολογιζόμενου του π3οσού της μείωσης φόρου
των 1.900 έως 2.100 ευρώ, εφόσον το πραγματικό τους
εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000 ευρώ και το
τεκμαρτό τους εισόδημα δεν υπερβαίνει το ποσό των 9.500
ευρώ.
4 Δωρεάν παραχώρηση χρήσης ακινήτου στο Δημόσιο. Το
τεκμαρτό εισόδημα από δωρεάν παραχώρηση της χρήσης
ακινήτου στο Δημόσιο δεν θα υπόκειται σε φόρο έτσι ώστε
να διευκολυνθεί η παραχώρηση ακινήτων στο Δημόσιο.
5 Δωρεάν παραχώρηση κατοικίας. Απαλλάσσεται της ει-

δικής εισφοράς αλληλεγγύης το τεκμαρτό εισόδημα από
δωρεάν παραχώρηση κύριας κατοικίας έως 200 τ.μ. προς
ανιόντες ή κατιόντες και παραχώρηση χρήσης ακινήτων
στο ελληνικό Δημόσιο ή ΝΠΔΔ ως μη πραγματικό εισόδημα.
6 Αλλαγή κατηγορίας βιβλίων. Θεσπίζεται υποχρέωση
παρακράτησης φόρου 15% (και απόδοσής του για τα μη
διανεμηθέντα κέρδη) σε περίπτωση που νομικό πρόσωπο
ή νομική οντότητα αλλάζει κατηγορία βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά ή όταν ανώνυμη εταιρεία, ΕΠΕ ή
ιδιωτική κεφαλαιουχική εταιρεία μετατρέπεται σε προσωπική εταιρεία, με αποτέλεσμα να αλλάζει κατηγορία βιβλίων
από διπλογραφικά σε απλογραφικά.
7 Περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από κληρονομιά.
Δεν θα λαμβάνεται υπόψη στο εξής για τον προσδιορισμό
του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα η πράξη
πώλησης από φυσικό πρόσωπο περιουσιακού στοιχείου το
οποίο έχει αποκτηθεί με αιτία κληρονομιάς ή με χαριστική
αιτία από συγγενείς μέχρι δεύτερου βαθμού ή έχει διακρατηθεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των πέντε ετών. Η
διάταξη αυτή ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και μετά.
Επίσης, δεν θα θεωρείται επιχειρηματική συναλλαγή μεμονωμένη πράξη μεταβίβασης τίτλων, η οποία εμπίπτει στις
διατάξεις περί επιβολής του φόρου υπεραξίας.
8 Προκαταβολή φόρου. Οποιος προχωρά για πρώτη φορά
σε έναρξη επιχειρηματικής δραστηριότητας θα μπορεί να
μειώνει τον συντελεστή υπολογισμού της προκαταβολής
φόρου από το 100% που ισχύει στο 50%. Η διάταξη προστέθηκε γιατί με την προηγούμενη διατύπωση έχαναν το
προνόμιο της μείωσης στο 50% όσοι είχαν αποκτήσει εισόδημα από άλλες πηγές και μετά προχωρούσαν στην έναρξη
της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
9 Υπεραξία από μεταβίβαση τίτλων. Ως τιμή κτήσης, για τον
προσδιορισμό της υπεραξίας από μεταβίβαση τίτλων, για
τίτλους που έχουν αποκτηθεί λόγω κληρονομικής διαδοχής
ή μεταβίβασης με χαριστική αιτία, λαμβάνεται η αξία βάσει
της οποίας υπολογίστηκε ο φόρος κληρονομιάς, δωρεάς ή
γονικής παροχής ή χορηγήθηκε απαλλαγή από αυτόν. Η
διάταξη ισχύει από το φορολογικό έτος 2018 και μετά.
10 Αλλοδαπές επιχειρήσεις. Ορίζεται ότι σε αλλοδαπές
επιχειρήσεις και οργανισμούς που εκμεταλλεύονται αεροσκάφη ή πλοία υπό ξένη σημαία, η διαχείριση των οποίων
δεν γίνεται από την Ελλάδα, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 26 του Ν. 27/1975, λογίζεται ότι προκύπτει στην
Ελλάδα και υπόκειται σε φόρο το κέρδος από τη μεταφορά
επιβατών, εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων γενικά
από ελληνικούς αερολιμένες και λιμένες και μέχρι τον λιμένα προορισμού ή μέχρι τον αλλοδαπό αερολιμένα ή λιμένα
επιβίβασης των επιβατών ή μεταφόρτωσης των εμπορευμάτων και λοιπών πραγμάτων σε αεροσκάφος ή πλοίο
άλλης αλλοδαπής επιχείρησης. Το κέρδος από επιχειρηματική δραστηριότητα προσδιορίζεται ως ποσοστό 10% στα
ακαθάριστα έσοδα.

Στην Ολομέλεια το
πολυνομοσχέδιο με τα
προαπαιτούμενα
www.in.gr
Από την Ολομέλεια της Βουλής περνά το πολυνομοσχέδιο που περιλαμβάνει ενεχυρίαση της Δημόσιας Περιουσίας, μείωση του αφορολόγητο, περικοπή των συντάξεων αλλά και την αύξηση του ΕΝΦΙΑ.
Η συζήτηση ξεκινά την Τετάρτη και θα ολοκληρωθεί αύριο, Πέμπτη το απόγευμα με την ονομαστική ψηφοφορία, με δεδομένη την επιδίωξη της κυβέρνησης για μια
συνολική συμφωνία για την αξιολόγηση, τη μεταμνημονιακή εποπτεία και το χρέος στη σύνοδο του Eurogroup
της 21ης Ιουνίου.
Μεταξύ άλλων, το νομοσχέδιο περιλαμβάνει το Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα Δημοσιονομικής Στρατηγικής
2019-2020, στο οποίο περιγράφεται η οικονομική πολιτική 2019-2022 που έχει στόχο μέσο ρυθμό ανάπτυξης
2,2% του ΑΕΠ , αύξηση των επενδύσεων 8,6%, των εξαγωγών κατά 4% και της ιδιωτικής κατανάλωσης κατά
1,2 % του ΑΕΠ ως το 2022.
Επίσης, προβλέπει μείωση της ανεργίας από το 19,9%
του ΑΕΠ στο 14,5% του ΑΕΠ το 2022, με αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησης.
Στο δημοσιονομικό σκέλος περιλαμβάνει τις δεσμεύσεις
για περικοπές των συντάξεων το 2019 και των μισθών
το 2020, μαζί με τα αντίμετρα που έχουν συμφωνηθεί
για κάθε χρονιά. Παράλληλα, προβλέπει ότι εκτός από
την επίτευξη του στόχου για πλεονάσματα 3,5% του ΑΕΠ
κάθε χρόνο, θα δημιουργηθεί πρόσθετος δημοσιονομικός χώρος ύψους 8 δισ. ευρώ, από τα οποία τα 3,5 δισ.
ευρώ θα διατεθούν για φοροαπαλλαγές και κοινωνική
πολιτική.
Παράλληλα, επέρχονται αλλαγές στον νόμο Κατσέλη
για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά ώστε να μην γίνεται
κατάχρηση των προστατευτικών διατάξεων από τους
στρατηγικούς κακοπληρωτές, καθώς προβλέπεται η
άρση του τραπεζικού απορρήτου, σε βάθος πενταετίας.
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