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Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Ο ΕΝΦΙΑ στραγγαλίζει την ιδιοκτησία 
και κατεδαφίζει τις ιδιωτικές  
κατασκευές, διαπιστώθηκε  
στο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χαρίτσης: Πλέγμα δράσεων για την παροχή  
ρευστότητας στην οικονομία προωθεί το Υπουργείο 

Ανάπτυξης από το πρώτο τρίμηνο του 2017

Η μείωση του συνολικού βάρους του ΕΝ-
ΦΙΑ στους πολίτες και η διεύρυνση της 
φορολογικής του βάσης, αντί της κάθε 
χρόνο επιτεινόμενης οικονομικής εξό-
ντωσης των ιδιοκτητών που θεωρούνται 
ως δήθεν «πλούσιοι» επειδή η αξία της 
περιουσίας τους αποτιμάται με τις αντικει-
μενικές τιμές του 2007, είναι το βασικό 
αίτημα των συνέδρων της ΠΟΜΙΔΑ από 
όλη τη χώρα, που συμμετείχαν στις εργα-
σίες του 34ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της 
ΠΟΜΙΔΑ, το οποίο πραγματοποιήθηκε  το 
Σάββατο στην Αθήνα.  Αυτά αναφέρονται 
σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε η ΠΟΜΙΔΑ, 
όπως επίσης ότι το συνέδριο πραγματοποι-
ήθηκε παρουσία του προέδρου της Νέας 
Δημοκρατίας και αρχηγού της αξιωματικής 
αντιπολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. 
Ως εκπρόσωπος του πρωθυπουργού και 
της κυβέρνησης παραβρέθηκε ο αναπλη-
ρωτής υπουργός Περιβάλλοντος κ. Σω-
κράτης Φάμελλος. Παραβρέθηκαν επίσης 
πολιτικοί αρχηγοί, εκπρόσωποι κομμάτων, 
ανεξάρτητοι βουλευτές και εκπρόσωποι 
επιστημονικών  και παραγωγικών φορέων, 
οργανώσεων, της αυτοδιοίκησης κ.α. Σε 
σχετικό ρεπορτάζ του ΑΠΕ σημειώνεται 
ότι ο αναπληρωτής υπουργός Περιβάλλο-

ντος και Ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος 
μιλώντας στο 34ο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ 
τόνισε ότι  "το πλεόνασμα του προϋπολογι-
σμού θα κατευθύνεται στη μείωση της φο-
ρολογίας και την αύξηση της κοινωνικής 
πολιτικής". Αναφερόμενος στο περιουσιο-
λόγιο σημείωσε ότι "είναι βασικό εργαλείο 
για τον έλεγχο της φοροδιαφυγής και του 
Πόθεν Έσχες", και ότι "δεν θα προκαλέ-
σει νέες φορολογικές επιβαρύνσεις αλλά 
πιθανότατα θα διευρύνει τη φορολογική 
βάση". Επίσης, θα βοηθήσει "στην αναμόρ-
φωση του ΕΝΦΙΑ, με στόχο την ελάφρυν-
ση της μικρής και μεσαίας ιδιοκτησίας και 
της πρώτης κατοικίας". Ο πρόεδρος της 
ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, επανέλαβε τη 
δέσμευσή του για μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 
30%, στην πρώτη διετία, που αφορά όλους 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων, και τη μείωση 
του φόρου στις επιχειρήσεις στο 20%, 
από 29% και του φόρου στα μερίσματα 
στο 5%, από 15%. "Έτσι και οι εταιρίες που 
δραστηριοποιούνται στην αγορά κατοικίας 
και στις κατασκευές απελευθερώνουν πό-
ρους για επανεπένδυση και αύξηση προ-
σωπικού, δίνοντας μια ακόμη ώθηση στην 
αγορά ακινήτων" τόνισε. 

Διαβάστε περισσότερα στη σελίδα 3.

ΕΝΦΙΑ: Η κυβέρ-
νηση ανακοινώνει 
αναμόρφωση και 
η αξιωματική αντι-
πολίτευση μείωση 
κατά 30% στη διετία

ΣΗΜΕΡΑ

Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας 
το "Newsletter ΤΕΕ". 

Απευθείας διαδικασία εγγραφής: http://lists.
tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Διαβάστε σήμερα στην καθημερινή  
ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
 (Newsletter) TEE:

•  Ο ΕΝΦΙΑ στραγγαλίζει την ιδιοκτησία και κατεδα-
φίζει τις ιδιωτικές κατασκευές, διαπιστώθηκε στο 
συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ (σελ.1,3)

•  Ανακοίνωση σύγκλησης σε συνεδρίαση της Αντι-
προσωπείας ΤΕΕ (σελ.1)

•  Χαρίτσης: Πλέγμα δράσεων για την παροχή ρευστό-
τητας στην  οικονομία προωθεί το Υπουργείο Ανά-
πτυξης από το πρώτο τρίμηνο του 2017 (σελ.1,8,9)

•  Αφιέρωμα: νέα προγράμματα και δράσεις του ΕΣΠΑ 
για την επιχειρηματικότητα (σελ.10,11,12)

•  Ελληνικό Τμήμα της  UIA: Aνακοίνωση για τα μεγά-
λα βραβεία της UIA (σελ.3)

•  ΤΑΙΠΕΔ: Προτεραιότητα η ιδιωτικοποίηση του 
ΔΕΣΦΑ (σελ.4)

•  Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του 
κώδικα συναλλαγών δημοπρασιών ΝΟΜΕ (σελ.4)

•  Παράταση δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο  
σε περιοχές Σερρών και Ξάνθης (σελ.7)

•  Η ανάρτηση των δασικών χαρτών φέρνει αναστά-
τωση – συζητήσεις, ανακοινώσεις και δηλώσεις 
(σελ.5,6)

•  Κομισιόν: απολογισμός και νέες δράσεις για την 
κυκλική οικονομία (σελ.7)

•  Προσεχώς (σελ.2)

•  Πρωτοσέλιδα τύπου (σελ.10)

•  Αποκόμματα τύπου (σελ.11-12)

Και πολλές ακόμη τεχνικές και οικονομικές 
ειδήσεις.

Ανοίγουν προγράμματα του νέου ΕΣΠΑ από το πρώτο τρίμηνο του 2017 και παράλληλα προωθούνται θεσμικές παρεμ-
βάσεις για την επιχειρηματικότητα. Ο  αναπληρωτής υπουργός Αλέξης Χαρίτσης ανακοίνωσε ότι από το υπουργείο Οικο-
νομίας προωθείται τους πρώτους τρείς μήνες του έτους ένα πλέγμα δράσεων για την ουσιαστική παροχή ρευστότητας 
στην οικονομία και την προώθηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου. Ο κ.Χαρίτσης σημείωσε ότι "πλέον για πρώτη φορά, 
σε ρήξη με την πρακτική του παρελθόντος, όλα τα διαθέσιμα εργαλεία- οι προσκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ, τα καθεστώτα 
του νέου αναπτυξιακού νόμου, τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αναπτύξαμε σε συνεργασία με διεθνείς 
χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς - σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τις ίδιες προτεραιότητες για να υπηρετήσουν συγκε-
κριμένους αναπτυξιακούς στόχους. ΑΦΙΕΡΩΜΑ στις νέες δράσεις και προγράμματα:  Σελ 8,9,10,11 και 12 

Ανακοίνωση σύγκλησης σε συνεδρίαση  
της Αντιπροσωπείας ΤΕΕ

Αναρτήθηκε η επίσημη πρόσκληση 
για την πρώτη ειδική Συνεδρίαση της 

Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ που προέκυψε 
από τις εκλογές της 20ης Νοεμβρίου του 
2016, για την εκλογή Οργάνων Διοίκησης 

του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος. 
Την πρόσκληση μπορείτε να δείτε εδώ:
http://portal.tee.gr/portal/page/portal/

TEE/organa_TEE/CEN_ANTP/docs



   Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και το 
Πράσινο Ταμείο-Greek LIFE Task Force 
συνδιοργανώνουν την «Παρουσίαση Ευρω-
παϊκών Χρηματοδοτικών Εργαλείων για την 
Καινοτομία, την Επιχειρηματικότητα και το 
Περιβάλλον».
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το 
Σάββατο 4 Μαρτίου 2017 (17:00-19:00), 
στο Μεσογειακό Εκθεσιακό Κέντρο (MEC) 
Παιανίας και διεξάγεται στο πλαίσιο 
του συνεδριακού προγράμματος Verde.
TecForum, κατά τη διάρκεια της τετραήμε-
ρης Διεθνούς Έκθεσης για τις τεχνολογίες 
περιβάλλοντος Verde.Tec, της ελληνικής 
εταιρείας τεχνικών εκδόσεων T-Press. Η 
είσοδος στην έκθεση είναι δωρεάν.
Πληροφορίες: http://www.ekt.gr/el/
events/20592#sthash.9klbGcl6.dpuf
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ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

ΠΡΟΣΕΧΩΣ...

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-
ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ - ΣΥΜΠΟΣΙΑ

EKΔΗΛΩΣΗ: τεχνικής ενημέρωσης: «Κέντρο 
Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος – Τεχνικές 
Προκλήσεις κατά την Κατασκευή του Έργου»    
ΑΘΗΝΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ: Ενημερωτική εκδήλωση για 
τους μηχανικούς σχετικά με το νέο ασφαλιστικό 
(ασφαλιστικές εισφορές, εγγυοδοσία, νέο ταμείο 
Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. κτλ.). ΚΟΖΑΝΗ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ: «Δέσμευση για τη Βιώσιμη Ανάπτυ-
ξη - 17 παγκόσμιοι στόχοι για ένα κοινό καλύτερο 
μέλλον»   
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό Παράρτημα της 
ASHRAE

Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας/τμήματος Δυτικής 
Μακεδονίας
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Γιώργος Στασινός

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

Αργύρης Δεμερτζής

Φρόσω Καβαλάρη

ΣΥμβΟΥλΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης

ΣΧΕΔΙΑΣμΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή

E-MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
press@central.tee.gr

ΗλΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΤΕΕ

Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά εργαλεία 

   Το 23ο φοιτητικό συνέδριο με τίτλο: “Επισκευές και 
Ενισχύσεις Κατασκευών 2017” θα πραγματοποιηθεί 
στην πόλη της Πάτρας, στις 21 και 22 Φεβρουαρίου 
2017, στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας 
του προπτυχιακού μαθήματος Ε’  Έτους Σπουδών “Ενι-
σχύσεις και Επισκευές Κατασκευών από Οπλισμένο 
Σκυρόδεμα”, καθώς και του μεταπτυχιακού μαθήματος 
“Ανασχεδιασμός  Υφισταμένων Κατασκευών” που 
διδάσκονται στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του 
Πανεπιστημίου Πατρών.
Εκτός από τις φοιτητικές παρουσιάσεις θα υπάρξουν 
και ομιλίες από διακεκριμένους καθηγητές του Ε.Μ.Π., 
καθώς και άλλων Πανεπιστημίων.
Οι εργασίες του συνεδρίου θα αναρτηθούν στην 
ιστοσελίδα  www.episkeves.civil.upatras.gr στην οποία 
μπορεί οι ενδιαφερόμενοι να αναζητήσουν και άλλο 
υλικό σχετικό με τις επισκευές, καθώς και τις εργασίες 
παλαιότερων συνεδρίων. 
Η συμμετοχή στο συνέδριο είναι ελεύθερη. 
Πληροφορίες: Ν. Καρέλα, πολ. μηχ.  (τηλ. 2610-
996539, e-mail: nkarela@upatras.gr), καθ. Σ. Η. 
Δρίτσος (dritsos@upatras.gr).

   Το 4ο Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας και Νέων 
Τεχνολογιών «SafeAthens 2017», διοργανώνει η Ένωση 
Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.), από τις 28 ως τις 30 
Ιουνίου, στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.
Σημειώνεται ότι η ΕΠΕ αποτελεί τον επίσημο επιστη-
μονικό και επαγγελματικό φορέα των πτυχιούχων 
Πληροφορικής ΑΕΙ στην Ελλάδα. Ως δόκιμα μέλη 
εγγράφονται στην φοιτητές Πληροφορικής Πανεπιστη-
μίων, Πολυτεχνείων, ΤΕΙ και ισότιμων αναγνωρισμένων 
πτυχίων του εξωτερικού. Οι δράσεις και οι παρεμβάσεις 
της καλύπτουν κάθε τομέα, όπως Παιδεία, υπηρεσίες 
και προϊόντα ΤΠΕ, έρευνα & ανάπτυξη, ανοικτά πρότυ-
πα, ασφάλεια κρίσιμων υποδομών, κ.ά.
Η Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας (Ε.Π.Ε.) προσκαλεί 
φοιτητές Πληροφορικής να συμμετάσχουν ως δόκιμα 
μέλη με υποβολή πρωτότυπης επιστημονικής εργασίας 
τους στο «SafeGreece». Φοιτητές που είναι ήδη ή που 
θα εγγραφούν ως δόκιμα μέλη στην ΕΠΕ μπορούν να 
στείλουν την πρότασή τους για πρώτη αξιολόγηση από 
την επιστημονική επιτροπή της ΕΠΕ. 
Σημαντικές ημερομηνίες:
• Αποστολή πρότασης-περίληψης στην ΕΠΕ: 
1-28/2/2017
• Απάντηση επιλογής (ναι/όχι) από την ΕΠΕ: 1-10/3/2017
Πληροφορίες: http://www.epe.org.gr

Φοιτητικό συνέδριο:  
Επισκευές και Ενισχύσεις 

Κατασκευών 2017  

 4ο Συνέδριο Πολιτικής 
Προστασίας και Νέων  

Τεχνολογιών
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Ελληνικό Τμήμα της  UIA: Aνακοίνωση για τα μεγάλα βραβεία της UIA

Οι θέσεις και οι προτάσεις κυβέρνησης και κομμάτων για τον ΕΝΦΙΑ,  
στο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ 
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
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Το Ελληνικό Τμήμα της  UIA εξέδωσε ανακοίνωση για τα μεγάλα βραβεία της UIA, στην 
οποία αναλυτικά σημειώνεται ότι:  Από το 1961, μερικοί από τους πιο αναγνωρισμένους 
αρχιτέκτονες στον κόσμο έχουν βραβευτεί από την UIA με το Χρυσό Μετάλλιο της UIA ή 
με ένα από τα Μεγάλα Βραβεία της UIA. Μεταξύ αυτών ο RafaelMoneo, ο RenzoPiano, 
ο TadaoAndo, ο IeohMingPei.   Κάθε τρία χρόνια, και στα πλαίσια κάθε Παγκοσμίου 
Συνεδρίου της UIA, απονέμονται τα Μεγάλα Βραβεία της UIA. Φέτος η διαδικασία υπο-
ψηφιοτήτων έχει ανοίξει μέσω της Γραμματείας της UIA και των Εθνικών Τμημάτων, και 
τα βραβεία θα απονεμηθούν στο επόμενο Παγκόσμιο Συνέδριο, που θα γίνει, φέτος, το 

Σεπτέμβριο του 2017 στη Seoul, στη Νότια Κορέα. Τα βραβεία είναι: UIA Gold Medal, UIA 
Prize for Town-Planning or Territorial Development, Βραβείο Sir Patrick Abercrombie, 
UIA Prize for Applied Technology in Architecture, Βραβείο Auguste Perret,  UIA Prize 
for Architectural Criticism or Architectural Education, Βραβείο Jean Tschumi, UIA Prize 
for the Improvement of the Quality of Human Settlements, Βραβείο Sir Robert Matthew, 
VassilisSgoutas Prize, forrecognized inventive implemented architectural solutions for 
reducing poverty and indigence, ΒραβείοVassilisSgoutas. Για περισσότερες πληροφο-
ρίες http://www.uia-architectes.org/en/s-informer/nouvelles/10859#.WInBI_mLSM8

Κοινή ήταν η διαπίστωση όλων των ομιλητών 
στο 34ο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ ότι ο ΕΝΦΙΑ είναι 
άδικος φόρος, πρέπει να γίνουν ριζικές αναμορ-
φώσεις υπέρ των ιδιοκτητών καθώς επίσης ότι 
η διατήρηση του έχει καταστροφικές επιπτώσεις 
τόσο στην ιδιοκτησία, όσο και στην οικοδομική και 
κατασκευαστική δραστηριότητα. Σύμφωνα με σχε-
τικό δελτίο Τύπου της ΠΟΜΙΔΑ πραγματοποιήθηκε 
στην Αθήνα, παρουσία του προέδρου της Νέας 
Δημοκρατίας και αρχηγού της Αξιωματικής Αντι-
πολίτευσης κ. Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο συνέδριο 
παρέστησαν επίσης από πλευράς κυβέρνησης και 
κομμάτων ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλο-
ντος κ. Σωκράτης Φάμελλος ως εκπρόσωπος του 
Πρωθυπουργού και της Κυβέρνησης, ο Πρόεδρος 
της Ένωσης Κεντρώων κ. Βασίλης Λεβέντης,  ο 
ανεξάρτητος βουλευτής κ. Χάρης Θεοχάρης, ο 
εκπρόσωπος της Δημοκρατικής Συμπαράταξης 
κ. Κώστας Πανταζής.  Από πλευράς αυτοδιοίκη-
σης  ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Γιώργος Καμίνης, 
ο  Πρόεδρος της ΚΕΔΕ κ. Γιώργος Πατούλης, και 
από πλευράς φορέων, ο Πρόεδρος του Συμβολαιο-
γραφικού Συλλόγου Εφετείων Αθηνών – Πειραιώς 
– Αιγαίου & Δωδεκανήσου κ. Γιώργος Ρούσκας, ο 
Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου κ. Γιώργος 
Στασινός, ο κ. Χρήστος Κλειώσης ως εκπρόσω-
πος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών και άλλοι 
εκπρόσωποι οργανώσεων και συγγενών φορέων. 
Πιο αναλυτικά σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΠΕ: 

-O αναπληρωτής υπουργός περιβάλλοντος και 
ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στο 34ο 
συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ ο αναπληρωτής υπουργός 
περιβάλλοντος και ενέργειας Σωκράτης Φάμελλος 
μιλώντας στο 34ο συνέδριο της ΠΟΜΙΔΑ είπε ότι 
"το πλεόνασμα του προϋπολογισμού θα κατευθύ-
νεται στη μείωση της φορολογίας και την αύξηση 
της κοινωνικής πολιτικής". Αναφερόμενος στο 
περιουσιολόγιο σημείωσε ότι "είναι βασικό ερ-
γαλείο για τον έλεγχο της φοροδιαφυγής και του 
Πόθεν 'Εσχες", και οτι "δεν θα προκαλέσει νέες 
φορολογικές επιβαρύνσεις αλλά πιθανότατα θα 
διευρύνει τη φορολογική βάση". Επίσης, θα βο-
ηθήσει "στην αναμόρφωση του ΕΝΦΙΑ, με στόχο 
την ελάφρυνση της μικρής και μεσαίας ιδιοκτη-

σίας και της πρώτης κατοικίας". Για την τροπο-
λογία για την ενεργειακή αυτονόμηση είπε ότι θα 
υπάρξει εγκύκλιος που θα διευκρινίζει ότι μιλάμε 
"για αδειοδοτημένο σύστημα θέρμανσης που θα 
προκύπτει μετά από αντίστοιχη μελέτη μηχανι-
κού που θα βεβαιώνει την επάρκεια θέρμανσης 
του διαμερίσματος σύμφωνα με όσα προβλέπει η 
νομοθεσία". Μιλώντας για τους δασικούς χάρτες 
σημείωσε ότι "δεν πρέπει να υπάρχει κινδυνολο-
γία σε ότι αφορά στην ιδιοκτησία. Μάλιστα δεν θα 
υπάρχει τέλος αντιρρήσεων για τους ιδιοκτήτες 
που θέλουν να υποβάλλουν αντίρρηση, οι οποίοι 
βρίσκονται εντός οικισμών, εντός επικοισμών και 
εντός οριοθετημένων περιοχών. Σε σχέση με τους 
νόμους που ίσχυαν από το 1998 για τους δασικούς 
χάρτες αυτός που εφαρμόζεται τώρα έχει 15 ημέ-
ρες περισσότερες για ανάρτηση και παρατηρή-
σεις και 10% μικρότερα τέλη αντιρρήσεων". Για το 
πρόγραμμα "Εξοικονομώ ιι" είπε ότι ο συνολικός 
προϋπολογισμός θα ανέρχεται στα 400 εκ. ευρώ 
και για για πρώτη φορά δεν είναι διαχειριστής οι 
τράπεζες αλλά το ΕΤΕΑΝ". Τέλος, κάλεσε όλα τα 
κόμματα να συμφωνήσουν "ότι τα μέτρα που θέ-
λουν να επιβάλλουν οι δανειστές είναι αντιπαρα-
γωγικά και αντιαναπτυξιακά".

-Ο πρόεδρος της ΝΔ, Κυριάκος Μητσοτάκης, επα-
νέλαβε τη δέσμευσή του για μείωση του ΕΝΦΙΑ 
κατά 30%, στην πρώτη διετία, που αφορά όλους 
τους ιδιοκτήτες ακινήτων, και τη μείωση του φό-
ρου στις επιχειρήσεις στο 20%, από 29% και του 
φόρου στα μερίσματα στο 5%, από 15%. " Έτσι και οι 
εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην αγορά κα-
τοικίας και στις κατασκευές απελευθερώνουν πό-
ρους για επανεπένδυση και αύξηση προσωπικού, 
δίνοντας μια ακόμη ώθηση στην αγορά ακινήτων" 
τόνισε. "Πρέπει να αξιοποιήσουμε το αναπτυξιακό 
δυναμικό της Ελλάδας. Στη Νέα Δημοκρατία, δου-
λεύουμε σε ένα σχέδιο που θα δώσει στην οικο-
νομία μας ώθηση με σύνθετες πολιτικές κινήτρων, 
ξένων επενδύσεων, συμπράξεων δημόσιου – ιδιω-
τικού τομέα, αξιοποίησης και του τελευταίου ευρώ 
κοινοτικών χρημάτων και, πρωτίστως, περικοπής 
κρατικών δαπανών για την γρήγορη μείωση του 
φορολογικού βάρους της κοινωνίας" υπογράμμισε 

ο πρόεδρος της ΝΔ και πρόσθεσε ότι "Εκτός από 
τη μείωση των φόρων ειδικά για τα ακίνητα είναι 
κορυφαίας σημασίας: Ο χωροταξικός σχεδιασμός 
και η αποσαφήνιση των χρήσεων γης, η προσέλ-
κυση αλλοδαπών επενδυτών για αγορά εξοχικής ή 
και κύριας κατοικίας, η διαμόρφωση ορθολογικού 
πλαισίου για την νέα τάση βραχυχρόνιων μισθώ-
σεων κατοικιών για τουριστική εκμετάλλευση και 
η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων, μέσα από 
ένα περισσότερο ευέλικτο και γενναιόδωρο Πρό-
γραμμα “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”".

-Ο πρόεδρος της 'Ένωσης Κεντρώων Βασίλης 
Λεβέντης τόνισε ότι "τα ακίνητα έχουν χάσει την 
αξία τους διότι όλη η οικονομία της Ελλάδας έχει 
καταστραφεί. Ο κ. Μητσοτάκης υπόσχετε να μειώ-
σει τον ΕΝΦΙΑ και τους φόρους των επιχειρήσεων, 
δεν είπε όμως από που; Ούτε στη Θεσσαλονίκη 
είπε πρόγραμμα ούτε ακόμη έχει πει πρόγραμμα, 
συνθήματα μόνο. Βέβαια στην Ελλάδα έχουμε τη 
συνήθεια να ρίχνουμε τον ένα και να φέρνουμε 
τον άλλο. Η Ένωση Κεντρώων θεωρεί ότι θα απο-
γοητευτούμε και από τον Μητσοτάκη και αν βγει 
και κάνουν κυβέρνηση με την κ. Γεννηματά θα κα-
ταρρεύσουν πολύ γρήγορα. Οι εκλογές βλέπω ότι 
είναι αναπόφευκτες".

-Ο δήμαρχος Αθηναίων Γιώργος Καμίνης δεσμεύ-
τηκε ότι θα μειώσει τα δημοτικά τέλη κατά 20% 
έως το τέλος του 2019 και είπε ότι μέχρι σήμερα 
έχουν μειωθεί 6% τα οικιακά τέλη και 10% τα επαγ-
γελματικά. Επίσης αναφέρθηκε στο πρόγραμμα 
ενοικίασης κατοικιών και εγκατάστασης ταυτοποι-
ημένων προσφύγων που θέλουν να πάνε σε άλλες 
ευρωπαικές χώρες, το οποίο θα συνεχιστεί και 
το 2017 και ζήτησε τη συνεργασία του υπουργού 
περιβάλλοντος και ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου, 
ώστε να προχωρήσει νομοθετική πρωτοβουλία για 
τα εγκαταλελημένα σπίτια της Αθήνας.

Ανοίγοντας το συνέδριο ο πρόεδρος της ΠΟΜΙΔΑ 
Στράτος Παραδιάς υπογράμμισε ότι "η ιδιοκτησία 
είναι ανθρώπινο δικαίωμα και όχι κτήμα της ολο-
γαρχίας, αλλά λαϊκό. Και το κράτος οφείλει αυτό 
να το σέβεται" και σημείωσε ότι "η πιο ευάλωτη 
κοινωνική ομάδα της χώρας σήμερα είναι οι ιδι-
οκτήτες". 
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ΤΑΙΠΕΔ: Προτεραιότητα η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΣΦΑ

Επέκταση του δικτύου διανομής αερίου ανακοίνωσε ο ΥΠΕΝ

Διαβούλευση της ΡΑΕ για την τροποποίηση του κώδικα συναλλαγών 
δημοπρασιών ΝΟΜΕ

Φυσικό αέριο στα Ιωάννινα φέρνει, με οδική μεταφορά, η ΔΕΠΑ

Προτεραιότητα στο πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων αποτελεί ο ΔΕΣΦΑ, σύμφωνα με 
την Εντεταλμένη Σύμβουλο του ΤΑΙΠΕΔ, Λίλα Τσιτσογιαννοπούλου, η οποία τόνισε 
σε συνέντευξή της ότι το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων συνεχίζεται κανονικά 
και μάλιστα φέτος αναμένεται να ενταθεί. Συγκεκριμένα, για τον Διαχειριστή δή-
λωσε ότι το ΤΑΙΠΕΔ είναι «σε πλήρη συνεργασία με την κυβέρνηση και το αρμόδιο 
υπουργείο για την επίλυση νομικών ζητημάτων που έχουν τεθεί ως προς την ολο-
κλήρωση του προηγούμενου διαγωνισμού». Σχετικά με τις ενεργειακές αποκρα-
τικοποιήσεις, η κα Τσιτσογιαννοπούλου ανέφερε τα εξής στα "Νέα": - Είπατε ότι 
ανάμεσα στις επικείμενες ιδιωτικοποιήσεις είναι και οι ενεργειακές. Μεταξύ των 
ΔΕΣΦΑ, ΔΕΗ, ΕΛΠΕ, ΔΕΠΑ, ποια είναι η πιο ώριμη; Σίγουρα προτεραιότητά μας 
αποτελεί ο ΔΕΣΦΑ και το τελικό σχήμα με το οποίο θα συμμετάσχει το Δημόσιο 
στον διαγωνισμό. Είμαστε σε πλήρη συνεργασία με την κυβέρνηση και το αρμό-
διο υπουργείο για την επίλυση νομικών ζητημάτων που έχουν τεθεί ως προς την 
ολοκλήρωση του προηγούμενου διαγωνισμού. Να σας θυμίσω την πρόσφατη το-
ποθέτηση του υπ. Ενέργειας Γ. Σταθάκη ότι η πώληση του 66% του ΔΕΣΦΑ, δηλαδή 
αντίστοιχου ποσοστού με αυτό που προέβλεπε ο αρχικός διαγωνισμός, είναι η βάση 
του μοντέλου στο οποίο προσανατολίζεται η κυβέρνηση και το οποίο πρόκειται να 
ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες. Οσο για τις υπόλοιπες τρεις ιδιωτικοποιήσεις, εί-
ναι ιδιαίτερα πολύπλοκες, απαιτούν πρώτα την επίληση θεμάτων ανταγωνισμού και 
ανοίγματος της αγοράς, που χρήζουν προσοχής. Επομένως θα πάμε βήμα- βήμα. 
- Πρόσφατα ωστόσο παράγοντας του υπ. Ενέργειας, ανέφερε ότι η κυβέρνηση δεν 

έχει συμφωνήσει σε πώληση των ενεργειακών εταιρειών, παρά μόνο στην πρόσλη-
ψη συμβούλων που θα εισηγηθούν τους τρόπους για την αξιοποίησή τους. Τελικά 
τι ακριβώς ισχύει ; Το αναθεωρημένο Asset Development Plan (ADP) το οποίο και 
έχουμε ετοιμάσει, δεν διαφοροποιείται ουσιαστικά ως προς τον αριθμό των έργων 
που περιλαμβάνονται στο προηγούμενο Eπιχειρησιακό Πρόγραμμα Αξιοποίησης, 
με ημερομηνία Απρίλιος 2016. Και πολύ σύντομα θα αποσταλεί προς έγκριση στο 
ΚΥΣΟΙΠ. Έτσι θα διαλυθεί και η φημολογία που έχει αναπτυχθεί το τελευταίο διά-
στημα γύρω από τις εταιρείες ενέργειας. Όσο για την πρόσληψη συμβούλων σχετι-
κά με την βέλτιστη αξιοποίηση των παραπάνω εταιρειών, πολύ σύντομα θα δείτε την 
ανάρτηση των σχετικών κειμένων. Η εκτίμηση μας είναι ότι μέσα στο Φεβρουάριο 
θα έχει ικανοποιηθεί αυτή η υποχρέωση που έχουμε έναντι των δανειστών. Όπως 
πρόσθεσε η ίδια στα “Νέα Σαββατοκύριακο” οι επόμενοι μήνες περιλαμβάνουν ση-
μαντικούς και μεγάλους νέους διαγωνισμούς, που αναμένεται να συμβάλουν κατά 
το μεγαλύτερο μέρος στην κάλυψη του προϋπολογισμού του Ταμείου για τη διετία 
2017-2018. «Από τη στιγμή που θα κλείσει η αξιολόγηση, συνολικά το κλίμα για 
την Ελλάδα θα αλλάξει. Το είδαμε ήδη μία φορά με την ολοκλήρωση της πρώτης 
αξιολόγησης», σημείωσε σχετικά, ενώ σε άλλο σημείο της συνέντευξης που παρα-
χώρησε υπογράμμισε ότι Έλληνες πολίτες και συνολικά το πολιτικό σύστημα έχουν 
αρχίσει να αντιλαμβάνονται την σημασία της βιώσιμης ανάπτυξης με την εισροή 
ξένων κεφαλαίων και την ενίσχυση των άμεσων επενδύσεων που έρχονται μέσω 
του ΤΑΙΠΕΔ.

Στο σχέδιο που υλοποιεί η Εταιρία Διανομής Αερίου Λοιπής Ελλάδος, για 
την επέκταση του δικτύου διανομής αερίου στην περιφέρεια της χώρας, 
αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης 
σε συνέντευξη Τύπου, που έδωσε την Παρασκευή στην Πάτρα. Η Εταιρία 
είναι θυγατρική κατά 100% της ΔΕΠΑ. Όπως είπε ο Υπουργός, η β’ φάση 
του σχεδίου αυτού, που περιλαμβάνει και την Πελοπόννησο, προβλέπεται 

να έχει προχωρήσει ως το 2020, πριν από το αρχικά εκτιμώμενο χρονοδιά-
γραμμα ολοκλήρωσης. Ο κ. Σταθάκης συναντήθηκε, επίσης, με τη διοίκηση 
του Οργανισμού Λιμένος Πάτρας, με την οποία συζήτησε το θέμα των εγκα-
ταστάσεων υγροποιημένου φυσικού αερίου, που αναμένεται να διευκολύ-
νουν τη χρήση αερίου από τις επιχειρήσεις και τους κοινωνικούς φορείς 
της περιοχής. 

H Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας έθεσε από την 
Παρασκευή σε δημόσια διαβούλευση την 
πρόταση του ΛΑΓΗΕ για την τροποποίηση του 
Κώδικα Συναλλαγών Δημοπρασιών Προθε-
σμιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΚΣΔΠΠΗΕ) αναφορικά με τον υπολογισμό των 
πρόσθετων χρεοπιστώσεων της Συμπληρωμα-
τικής Εκκαθάρισης ΗΕΠ, κατά τα προβλεπόμε-

να στο άρθρο 41, παράγραφος 2 του ΚΣΔΠΠΗΕ. 
Η λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης σχετικά 
με το άρθρο 41 του Κώδικα Συναλλαγών Δη-
μοπρασιών Προθεσμιακών Προϊόντων Ηλε-
κτρικής Ενέργειας θα γίνει την Παρασκευή 
10 Φεβρουαρίου 12:00 μμ. Οι ενδιαφερόμενοι 
καλούνται να υποβάλλουν τις απόψεις τους στη 
ΡΑΕ με ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση 

elecodes-system@rae.gr. Μετά τη λήξη της 
παρούσας δημόσιας διαβούλευσης, η ΡΑΕ θα 
δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, 
καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών και 
παρεμβάσεών τους, με εξαίρεση την περίπτω-
ση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη 
δημοσιοποίηση των στοιχείων του και/ή των 
απόψεών του

Η ΔΕΠΑ σε συνεργασία με το αστικό ΚΤΕΛ Ιω-
αννίνων  ανακοίνωσε ότι θα λειτουργήσει μέσα 
στο πρώτο εξάμηνο του 2017, το πρώτο πρατή-
ριο φυσικού αερίου για οχήματα επαγγελματικής 
και ιδιωτικής χρήσης στα Ιωάννινα. Τα δύο μέρη 
υπέγραψαν στις 24/01/2017 Εμπορική Συμφωνία 
καθώς και Συμφωνητικό Ανάπτυξης του Έργου. 
Το έργο αυτό είναι πρωτοποριακό για την Ελλάδα, 
καθώς: Θα χρησιμοποιηθεί για πρώτη φορά η πλέ-

ον σύγχρονη τεχνολογία για την οδική μεταφορά 
Φ.Α. στην Ήπειρο, επειδή η περιοχή αυτή δεν είναι 
συνδεδεμένη με το Εθνικό Σύστημα Αγωγού Φ.Α. 
Το νέο πρατήριο της ΔΕΠΑ θα προσφέρει  φτηνό 
εναλλακτικό καύσιμο στον επαγγελματία, αυξάνο-
ντας την ανταγωνιστικότητα στον τομέα των μετα-
φορών. Παρέχει επίσης σπουδαία περιβαλλοντικά 
οφέλη στο αστικό και περιαστικό περιβάλλον και 
θα δημιουργήσει πολλαπλές ευκαιρίες για νέες 

επιχειρηματικές δραστηριότητες και απασχόληση 
στην περιοχή. Το άνοιγμα του CNG πρατηρίου στα 
Ιωάννινα θα προσφέρει τεχνογνωσία και θα αξιο-
ποιήσει επιχειρησιακές συνέργειες, έτσι ώστε να 
επιτευχθεί η προμήθεια με Φ.Α. σε βιομηχανικούς 
και εμπορικούς πελάτες της ευρύτερης περιοχής. 
Η ΔΕΠΑ με συστηματική προσπάθεια, επιμονή και 
όραμα συνεχίζει το έργο επέκτασης της χρήσης 
του Φ.Α. σε όλη την Ελλάδα. 
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Συναντήσεις του υπουργού ΠΕΝ για τους δασικούς χάρτες 

Προβλήματα με την ανάρτηση δασικών χαρτών στην Περιφερειακή Ενότητα 
Κοζάνης διαπιστώνει το ΤΕΕ/Τμήμα Δ. Μακεδονίας 

Την αναγκαιότητα και τη σπουδαιότητα που έχει η κατάρ-
τιση και η κύρωση των δασικών χαρτών υπογράμμισε ο 
Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθά-
κης, κατά τη συνάντηση που είχε την Παρασκευή στην 
Πάτρα με τη διοίκηση και τους εργαζομένους της Αποκε-
ντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας 
και Ιονίου, καθώς και της Δασικής Υπηρεσίας. Η ανάρτη-
ση των δασικών χαρτών αποτελεί βασικό και μακρόπνοο 
έργο υποδομής, με μεγάλη περιβαλλοντική αξία και με 
θετικές συνέπειες για την εθνική οικονομία. Ταυτόχρονα, 
η οριοθέτηση αυτή διευκολύνει τον εθνικό χωροταξικό 
σχεδιασμό και την αξιοπιστία των εγγραφών στις κτημα-
τογραφήσεις του Κτηματολογίου, με άμεσο όφελος στην 
ανάπτυξη και την προσέλκυση επενδυτικών σχεδίων, 
καταργεί τη γραφειοκρατία με την εισαγωγή αυτοματο-
ποιημένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών και εγκαθιδρύει 
κλίμα εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και πολίτη.  Όπως 
τόνισε ο κ. Σταθάκης, οι πολίτες δεν πρέπει να στέκονται 
κριτικά  απέναντι στην υλοποίηση του έργου αυτού, που 

γίνεται για πρώτη φορά, διασφαλίζοντας, έτσι, το φυσικό 
περιβάλλον και τις τωρινές και μελλοντικές γενιές. Είναι 
άδικο, πρόσθεσε ο Υπουργός, ένα μικρό ποσοστό της 
συνολικής έκτασης των δασικών χαρτών που θα τεθεί 
σε φάση αντίρρησης να κρατά σε ομηρία το σύνολο της 
έκτασης. Ειδικότερα, για τις αμφισβητήσεις που θα προ-
κύψουν από την υποβολή αντιρρήσεων, ο κ. Σταθάκης 
είπε ότι θα εξεταστούν από την αρμόδια Επιτροπή που 
έχει συσταθεί στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέρ-
γειας και θα δοθούν οι κατάλληλες λύσεις.  Αναφορικά 
με τις αιτιάσεις που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, 
ο κ. Σταθάκης ανέφερε τα εξής: Οι δασικοί χάρτες δεν 
καθορίζουν ιδιοκτήτη, αλλά ποιες περιοχές είναι δάση. 
Είναι συνταγματικά δίκαιο να αποκαλυφθούν οι παράνο-
μες εκχερσώσεις και να αποδοθεί στους πολίτες γη που 
είχε καταληφθεί χωρίς άδεια. Τα τέλη των αντιρρήσεων 
είναι μειωμένα κατά 10%. Ωστόσο, εξετάζεται από το 
ΥΠΕΝ δημιουργία κλίμακας μεταξύ των 135-450 ευρώ, 
που θα μειώσει το κόστος αντίρρησης. Προβλέπονται, 

επίσης, πέντε περιπτώσεις για ατελή υποβολή αντίρρη-
σης: Για περιοχές που συμπεριλήφθηκαν στο δασικό 
χάρτη λόγω μη αποτύπωσης των ρυμοτομικών σχεδίων 
ή των οικιστικών πυκνώσεων, για όσες φαίνονται ως δα-
σικές το 1945, αλλά περιλαμβάνονται στον εποικισμό, για 
αυτές που φαίνονται είτε το 1945 είτε τώρα ως χορτολι-
βαδικές ή βραχώδεις ή πετρώδεις και περιλαμβάνονται 
στον εποικισμό, για περιοχές με εκκρεμείς πράξεις χα-
ρακτηρισμού και για εκείνες με τελεσίδικη πράξη χαρα-
κτηρισμού. Τα έσοδα από τα τέλη αντιρρήσεων θα χρημα-
τοδοτήσουν τη σύνταξη δασικών χαρτών στην υπόλοιπη 
χώρα. Δεν εξετάζεται παράταση των προθεσμιών για την 
υποβολή αντιρρήσεων. Δεν χρειάζονται μεσάζοντες για 
την υποβολή αντιρρήσεων. Για τις περιπτώσεις λαθών στο 
δασικό χάρτη εξετάζεται η δυνατότητα επιστροφής των 
ποσών που απαιτούνται για την υποβολή αντιρρήσεων. 
Την Παρασκευή  αναρτήθηκαν δασικοί χάρτες σε οκτώ 
ακόμη περιοχές (Αχαΐα, Ροδόπη, Θεσσαλονίκη, Δράμα, 
Αργολίδα, Πρέβεζα, Αθήνα και Φλώρινα).

Το Περιφερειακό Τμήμα ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας, με ανακοίνωση του αναφε-
ρόμενο στην ανάρτηση των δασικών χαρτών  σημειώνει σε σχετική ανακοίνωση 
του ότι:   Στις 20/01/2017, η Δ/νση Δασών Κοζάνης με το αρ.πρ.7754 έγγραφο της, 
προχώρησε στην ανάρτηση των θεωρημένων Δασικών Χαρτών όλων των προ – Κα-
ποδιστριακών Ο.Τ.Α (συνολικά 157 Ο.Τ.Α.) των Δήμων Κοζάνης, Εορδαίας, Σερβίων 
– Βελβενδού και Βοΐου της Π.Ε. Κοζάνης (εκτός των προ Καποδιστριακών ΟΤΑ: 
Αγίου Χριστοφόρου, Ολυμπιάδος και Περδίκα), στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ανάρ-
τησης Δασικών Χαρτών και υποβολής αντιρρήσεων της ιστοσελίδας της ΕΚΧΑ Α.Ε. 
Επί του αναρτημένου Δασικού Χάρτη καλείται κάθε ενδιαφερόμενος, αφού λάβει 
γνώση του περιεχομένου των αναρτημένων κατά τα προηγούμενα Δασικών Χαρτών, 
να υποβάλει τις τυχόν αντιρρήσεις του εντός αποκλειστικής προθεσμίας εξήντα (60) 
ημερών, η οποία αρχίζει την 3η Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Παρασκευή και με  κα-
ταληκτική ημερομηνία της παραπάνω προθεσμίας, είναι η 3η Απριλίου 2017 ημέρα 
Δευτέρα. Για τους κατοικούντες ή διαμένοντες στην αλλοδαπή, η παραπάνω προ-
θεσμία παρατείνεται κατά είκοσι (20) ημέρες, συνεπώς η καταληκτική ημερομηνία 
της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων είναι η 24η Απριλίου 2017  ημέρα Δευτέρα. 
Εξετάζοντας το περιεχόμενο των αναρτημένων Δασικών Χαρτών, παρατηρούμε ότι 
δεν έχουν ληφθεί υπόψη, πουθενά, οι διανομές και οι αναδασμοί του εποικισμού. 
Αυτό έχει  αποτέλεσμα να εμφανίζονται ως Δασικές ή Χορτολιβαδικές, εκτάσεις 
που καλλιεργούνται από τη στιγμή που δόθηκε ο τίτλος μέχρι και σήμερα  ή εκτά-
σεις κληροτεμαχίων που δεν φέρουν στοιχεία δασικής βλάστησης να εμφανίζονται 
ανέκαθεν Δασικές. Αποτέλεσμα των παραπάνω, είναι να οδηγηθούν στην διαδικα-
σία των αντιρρήσεων εκατοντάδες πολίτες που δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτω-
ση να κάνουν ένσταση. Θα πρέπει εδώ να σημειώσουμε ότι, βάσει του άρθρου 2 
παρ.3.8.1 της ΥΑ 146776/2459/21-10-2016 «…Αντιρρήσεις που αφορούν σε περιο-
χές που εμφανίζονται ως δασικές στη φωτοερμηνεία της παλαιότερης αεροφωτο-
γράφησης, αλλά περιλαμβάνονται σε διανομές (κληροτεμάχια) του εποικισμού….» 
εξαιρούνται από την καταβολή τέλους και συνεχίζει ότι «…Για την υποβολή της 
αντίρρησης που θα εξαιρείται της  καταβολής  τέλους,  οι  ενδιαφερόμενοι  εντός  
της προθεσμίας υποβολής αντίρρησης οφείλουν να προσέλθουν στο αρμόδιο ΣΥ-
ΑΔΧ (Σημείο Υποστήριξης της Ανάρτησης του Δασικού Χάρτη), προκειμένου η υπο-
βολή της αντίρρησης αυτής, μέσω του δικτυακού τόπου, να πραγματοποιηθεί, κατ΄ 
εξαίρεση, με την βοήθεια του προσωπικού του ΣΥΑΔΧ….»,  χωρίς όμως αυτό να 

σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει κόστος για τους πολίτες. Διότι μπορεί να υπάρχουν τα 
γραφεία υποστήριξης προκείμενου να εξυπηρετήσουν τους πολίτες, όμως σε κα-
μία περίπτωση δεν θα μπορέσουν να εξυπηρετήσουν το όγκο όλων των θιγόμενων 
πολιτών. Αποτέλεσμα θα είναι να αναγκαστούν οι πολίτες , που δεν φταίνε σε τίποτα 
για όλο αυτό το αποτέλεσμα, να εμπλακούν σε αφάνταστη ταλαιπωρία. Υπάρχει επί-
σης ο κίνδυνος οι πολίτες να μην κατορθώσουν καν να υποβάλουν αντίρρηση για τις 
νόμιμες ιδιοκτησίες τους, διότι : Δεν έχει γίνει καμία ενημέρωση, όπως θα έπρεπε, 
σε ένα τόσο σοβαρό έργο να είχε γίνει  και δεν γνωρίζει ο περισσότερος κόσμος για 
την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών. Όταν θα το πληροφορηθούν (σε όσους φτάσει 
η πληροφορία) θα είναι πλέον αργά. Οι εξήντα ημέρες που έχουν δικαίωμα να υπο-
βάλουν αντιρρήσεις είναι πολύ λίγος χρόνος, δεδομένου ότι θα υπάρξει τεράστιο 
όγκος δουλειάς στα ΣΥΑΔΧ και τους δασολόγους και μηχανικούς που υπάρχουν 
στην περιοχή για να υποστηρίξουν ένα τέτοιο έργο. Δεν θα μπορεί να ανταποκρι-
θεί η αρμόδια Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας στον τεράστιο όγκο υποθέσεων που θα 
προκύψουν, γιατί θα πρέπει, για κάθε αντίρρηση να προσκομίσουν οι πολίτες και 
βεβαίωση της αρμόδιας υπηρεσίας εποικισμού. Συνεπώς η  μη ενσωμάτωση των 
διανομών και των αναδασμών σε όλη τη ΠΕ της Κοζάνης, θα έχει ως επιπτώσεις 
τα εξής : Ταλαιπωρία εκατοντάδων νόμιμων καλλιεργητών και ιδιοκτητών στη ΠΕ 
Κοζάνης.  Πρόσθετο κόστος, στους ήδη επιβαρυμένους αγρότες της περιοχής μας.  
Πιθανότητα απώλειας της περιουσίας των πολιτών σε περίπτωση που δεν υποβά-
λουν αντίρρηση, αφού την ίδια έκταση την δηλώνει στη δήλωση ιδιοκτησίας η Δ/
νση Δασών στη δήλωση ιδιοκτησίας της προς το εθνικό κτηματολόγιο. Άγνωστη θα 
είναι και η τύχη των επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ, διότι οι δασικοί χάρτες θα 
δοθούν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και οτιδήποτε δασικό θα πάψει να επιδοτείται. Συνεπώς θα 
πρέπει να σταματήσει τώρα η διαδικασία της ανάρτησης των δασικών χαρτών και 
να αναρτηθούν διορθωμένοι χάρτες που θα συμπεριλαμβάνουν όλες τις κυρωμένες 
διοικητικές πράξεις (αναδασμοί, διανομές, κτηματολόγιο). Να βρεθεί τρόπος μετα-
ξύ των εμπλεκόμενων υπηρεσιών (Δ/νση Δασών Κοζάνης και Δ/νση Αγροτικής Οι-
κονομίας) ώστε να ενσωματωθούν σωστά οι παραπάνω διοικητικές πράξεις. Τέλος 
θα πρέπει να υπάρξει ο κατάλληλος χρόνος για την σωστή ενημέρωση των πολιτών 
χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα (τηλεόραση, ραδιόφωνο, internetκλπ). Σημειώνεται 
ότι το ίδιο λάθος δεν πρέπει να επαναληφθεί στους νομούς Γρεβενών, Καστοριάς 
και Φλώρινας όπου ακόμη δεν έχει γίνει η σχετική ανάρτηση.



ΥΠΕΝ: Η ανάρτηση και κύρωση των δασικών χαρτών  
είναι αναπτυξιακό έργο 

"Είμαστε κάθετοι για τις καταπατήσεις της δημόσιας δασικής γης», 
είπε ο αναπληρωτής ΥΠΕΝ Σ. Φάμελλος

Η ανάρτηση και κύρωση των Δασικών Χαρτών είναι ένα 
αναπτυξιακό έργο, καθοριστικό για την οικονομική, κοι-
νωνική και περιβαλλοντική πολιτική της χώρας μας, έργο 
που θα συμβάλλει στο δρόμο προς μια αειφόρο κοινωνία. 
Αυτό τονίζεται σε ενημερωτικό σημείωμα, που εξέδωσε 
άτυπα το υπουργείο ΠΕΝ σημειώνοντας ακόμη ότι  Το 
έργο αυτό μας απαλλάσσει από παθογένειες του παρελ-
θόντος, κατά τις οποίες μας ήταν άγνωστο ποιες εκτάσεις 
είναι δασικές και ποιες έχουν παράνομα εκχερσωθεί. 
Απελευθερώνει τον χωροταξικό σχεδιασμό και τις αμφι-
σβητήσεις για τις χρήσεις γης και τις παραγωγικές δρα-
στηριότητες. Όμως, το σημαντικό είναι ότι διασφαλίζει το 
φυσικό περιβάλλον για τις τωρινές και τις μελλοντικές γε-
νιές. Με σαφή τον δασικό χώρο, προλαμβάνονται εύκολα 
οι πάσης φύσεως καταπατήσεις και παράνομες αλλαγές 

χρήσεις γης και αποφεύγονται οι «ύποπτες» καταστροφές 
των δασών, γεγονός τεράστιας περιβαλλοντικής σημασί-
ας. Απαλλάσσει και τους πολίτες και τη Δασική Υπηρεσία 
από μια γραφειοκρατική διαδικασία, αυτή της πράξης 
χαρακτηρισμού μιας έκτασης. Η διαδικασία των δασικών 
χαρτών προβλεπόταν σε νόμους του 1998, 2010 και 2013, 
αλλά οι προηγούμενες κυβερνήσεις προτίμησαν να συ-
ντηρηθεί το αδιαφανές πλαίσιο και δεν προχώρησαν σε 
αυτή την αναγκαία περιβαλλοντική και αναπτυξιακή τομή. 
Σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο η κυβέρνηση έχει 
ήδη μειώσει κατά 10% σε σχέση με το παρελθόν το κόστος 
για την ηλεκτρονική κατάθεση αντιρρήσεων, έχει αυξήσει 
κατά 15 ημέρες το χρονικό περιθώριο υποβολής τους, 
έχει δημιουργήσει μία φιλική προς το χρήστη σελίδα 
ενημέρωσης και υποβολής αντιρρήσεων και σημεία υπο-

στήριξης των ενδιαφερόμενων, χωρίς να απαιτείται στην 
πλειοψηφία των περιπτώσεων η συνεργασία με ειδικό 
επιστήμονα και το τοπογραφικό διάγραμμα.  Παράλληλα 
οργανώνεται ένα ευρύ δίκτυο ενημέρωσης στις περιοχές 
που ξεκινούν οι αναρτήσεις των χαρτών.  Η ανάρτηση και 
κύρωση των δασικών χαρτών δεν αλλάζει την ιδιοκτησία 
της γης, αλλά καθορίζει τη μορφή της. Επιπλέον το υφι-
στάμενο νομικό πλαίσιο επιτρέπει, υπό προϋποθέσεις, τη 
νομιμοποίηση των εκτάσεων που έχουν εκχερσωθεί για 
γεωργική εκμετάλλευση, αλλά και των αγρών που έχουν 
δασωθεί, λόγω της μη χρήσης τους.  Οι ενδιαφερόμε-
νοι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στα κατά τόπους 
Σημεία Υποστήριξης Ανάρτησης Δασικών Χαρτών που 
έχουν συσταθεί σε κάθε νομό για την εξυπηρέτησή τους 
και την επεξήγηση των όποιων προβλημάτων. 

O Αν. ΥΠΕΝ, Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην εκπομπή της Κατερίνα Χριστοφιλίδου, ECO 
News, στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.  αναφέρθηκε σε μια σειρά περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως εί-
ναι η ανάρτηση των δασικών χαρτών, η διαχείριση των απορριμμάτων, τα περιβαλλοντικά πρόστι-
μα και η περιβαλλοντική επιθεώρηση, η προστασία των περιοχών Natura, αλλά και το φαινόμενο 
της αιθαλομίχλης. Ειδικότερα, ως προς το ζήτημα των δασικών χαρτών, οι περιοχές που βρίσκο-
νται μέσα σε περιγράμματα και όρια οικισμών, σε ρυμοτομημένες περιοχές, σε περιοχές εποι-
κισμού και σε περιοχές οικιστικών πυκνώσεων απαλλάσσονται του τέλους αντιρρήσεων και δεν 
περιλαμβάνονται στην τρέχουσα ανάρτηση. Συνεπώς, προέχει η ανάρτηση των δασικών χαρτών, 
ενώ για τον πολεοδομικό και χωρικό σχεδιασμό τις επόμενες ημέρες θα είναι έτοιμο  το σχετικό 
Διάταγμα για τις χρήσεις γης και τις προδιαγραφές των περιφερειακών και τοπικών χωρικών 
σχεδίων. Ιδιαίτερα στις περιοχές κατοικίας και στους οικισμούς, που διαμορφώθηκαν στην πο-
ρεία σε πρώτη κατοικία, δεν παρεμβαίνει ο χαρακτηρισμός των δασικών χαρτών". Τόνισε δε, ότι 
"είμαστε κάθετοι στις περιπτώσεις καταπατήσεων, εκχερσώσεων ή εμπορικής αξιοποίησης της 
δημόσιας δασικής γης. Οι περιπτώσεις αυτές έχουν απέναντι την Πολιτεία και αντιμάχονται το 
δημόσιο συμφέρον". Αντίθετα, "δεν αμφισβητούνται ιδιοκτησίες και γεωργική εκμετάλλευση". 
Οι δασικοί χάρτες δεν τροποποιούν την ιδιοκτησία, απλώς χαρακτηρίζουν την κατάσταση της 
περιοχής, εάν είναι δασική ή όχι, βάσει αεροφωτογραφιών του 1945. 'Ηταν κάτι που έπρεπε να το 
κάνει η Πολιτεία, εδώ και χρόνια και δεν τολμούσε, αν και υπάρχει νόμος από το 1998.  Σε άμεση 
αξιοποίηση του ήδη διαθέσιμου χρηματοδοτικού εργαλείου, ύψους 900.000.000 ευρώ, ώστε να 
ενταχθούν  οι Δήμοι με ώριμα έργα για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων, αλλά και σε μόχλευση 
επιπλέον πόρων από την ιδιωτική οικονομία, προτίθεται να προβεί το ΥΠΕΝ. Επιπλέον, η ανα-
μόρφωση του ν. 2939 που προγραμματίζεται στοχεύει στο διπλασιασμό της ανακύκλωσης και 
στην αξιοποίηση πόρων από τον ιδιωτικό τομέα, δημιουργώντας ένα αποτελεσματικό και φτηνό 
σύστημα για τον πολίτη.  Αναφορικά με την αξιοποίηση ιδιωτικών πόρων ανέφερε ότι "υπάρχει 
το ευρύτερο πλαίσιο συμβάσεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και δεν είναι τα ΣΔΙΤ που γνω-
ρίζουμε στην Ελλάδα, τα οποία υπακούν σε μια Διυπουργική Επιτροπή, με υπέρογκο κόστος 
εφαρμογής. Στόχος μας είναι η δημιουργία νέων μορφών συνεργασίας, η αξιοποίηση των συμ-
βάσεων παραχώρησης, με τη μορφή δημόσιου έργου, που θα περιλαμβάνει μελέτη, κατασκευή, 
και λειτουργία, με αξιοποίηση της τεχνογνωσίας του κατασκευαστή, αλλά και με δημοπράτηση  
εκ μέρους του Δήμου ή του ΦΟΔΣΑ, πετυχαίνοντας το χαμηλότερο τίμημα", είπε ο ΑΝ. ΥΠΕΝ.  Σε 
πολλές περιπτώσεις, στα δημοτικά τέλη δεν περιλαμβάνεται η σωστή, ολοκληρωμένη διαχείριση 
απορριμμάτων και δεν καλύπτουμε το κόστος και την αξία του περιβάλλοντος με αποτέλεσμα 
να μας επιστρέφει ως πρόστιμο. Για να βελτιώσουμε τη διαχείριση απορριμμάτων και να μην 
αυξήσουμε το κόστος στόχος είναι να πάνε λιγότερα από τα μισά απορρίμματα για επεξεργα-
σία και ταφή στη συνέχεια. Αυτό σημαίνει ότι για αυτό το τμήμα αφενός δεν θα πληρώσουμε 
καθόλου κόστος και αφετέρου θα επιστρέψουν στον κύκλο της αγοράς, ως νέα προϊόντα.  "Για 

να τα επιτύχουμε όμως όλα αυτά, πρέπει όλοι να αλλάξουμε συμπεριφορά. Διότι, όλοι, Δήμοι, 
παραγωγοί, επιχειρηματίες και πολίτες μιλάμε για ανακύκλωση, αλλά δεν την υλοποιούμε", είπε 
χαρακτηριστικά. Σχετικά με το Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος, ο αρχικός σχεδιασμός των 
100 στελεχών, έφτασε στην  καλύτερη εποχή τα 45 άτομα, ενώ σήμερα έχει μόνο 15 για όλη τη 
χώρα, ενώ από τις 250 υποθέσεις έρευνας και επιθεώρησης το χρόνο έχουμε φτάσει στις 66.  
"Με αυτά τα νούμερα δεν μπορεί να λειτουργήσει η Επιθεώρηση Περιβάλλοντος, η οποία έχει 
αποδυναμωθεί.  Η πρόταση του Υπουργείου είναι η ενίσχυση του Σώματος Επιθεωρητών Περι-
βάλλοντος και των δραστηριοτήτων του, διότι το ΣΕΠ συνδέεται και με το οικονομικό έγκλημα. 
Η δίκαιη ανάπτυξη απαιτεί ασφαλές και ποιοτικό περιβάλλον και ισονομία και εφαρμογή των 
κανόνων δικαίου. Συνεπώς, "δέσμευσή μας είναι να υπάρχει ένας αξιόπιστος και πλήρης έλεγ-
χος του Περιβάλλοντος, δίπλα σε ένα γρήγορο σύστημα περιβαλλοντικής αδειοδότησης".  Για την 
προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και των περιοχών Natura, ο Αν. ΥΠΕΝ ανέφερε πως η 
χώρα δεν έχει δώσει ούτε ένα ευρώ από τον προϋπολογισμό της, τα τελευταία 15 χρόνια.  "Όλα 
αυτά τα χρόνια, οι προηγούμενες κυβερνήσεις εναπόθεταν τη χρηματοδότηση στα προγράμματα 
του ΕΣΠΑ, τα οποία όμως είναι προσωρινά και προορίζονται για τη δημιουργία δομών και όχι για 
τη συντήρηση των σταθερών και υποχρεωτικών λειτουργιών του κράτους".  Ο νέος νόμος που 
θα κατατεθεί εντός του α' εξαμήνου, του τρέχοντος έτους, θα περιλαμβάνει τη σύσταση Φορέων 
Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών για όλη την Ελλάδα, χρηματοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό και επιπλέον έσοδα από την τοπική ανάπτυξη, με δεδομένο ότι  ο οικοτουρισμός 
μπορεί και πρέπει να είναι βασικό εργαλείο και της ανάπτυξης και της εργασίας κάθε περιοχής 
της Ελλάδας. Επιπλέον, η πρόσφατη συνάντηση του Αν. ΥΠΕΝ με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Περι-
βάλλοντος κ. Βέλα περιστράφηκε ακριβώς στο γεγονός ότι, εφόσον η Ελλάδα είναι το απόθεμα 
βιοποικιλότητας της Ευρώπης, σε ποσοστό 35%, ζητά ειδικό οικονομικό εργαλείο από την Ευρω-
παϊκή Ένωση, ώστε να στηρίξει αυτό το απόθεμα προς όφελος όλων.  Τέλος, σε ερώτηση για το 
φαινόμενο της αιθαλομίχλης, ο Σωκράτης Φάμελλος απάντησε ότι, στο πλαίσιο της οικονομικής 
και ανθρωπιστικής κρίσης, είναι δύσκολο να μιλήσουμε  για άμεσες λύσεις. Οι πολίτες οδηγού-
νται σε είδη καυσίμων που δημιουργούν αιθαλομίχλη, ιδιαίτερα στην πρωτεύουσα και λόγω της 
έλλειψης πληροφοριών και ελέγχου. Το τζάκι, οι ανοικτές εστίες καύσεις και η καύση μη ποιο-
τικών στερεών καυσίμων και εν γένει υλικών είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για το φαινόμενο της 
αιθαλομίχλης και της αύξησης των στερεών σωματιδίων και οφείλουμε να το αποτρέψουμε. Η 
Πολιτεία λαμβάνει μέτρα προτείνοντας άλλα, φθηνότερα και οικολογικά καύσιμα. "Η προώθηση 
εναλλακτικών και φιλικών προς το περιβάλλον καυσίμων και των ΑΠΕ και η πρόσβαση του πλη-
θυσμού σε αυτά, είναι προτεραιότητα της Πολιτείας. Γι' αυτό και η ταχεία επέκταση των δικτύων 
φυσικού αερίου σε πολλές πόλεις της Ελληνικής περιφέρειας, ιδιαίτερα της Βορείου Ελλάδας, 
που αντιμετωπίζει χαμηλές θερμοκρασίες, έχει εντατικοποιηθεί", κατέληξε ο Αν. ΥΠΕΝ. 
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Κομισιόν: απολογισμός και νέες δράσεις για την κυκλική οικονομία
Έναν χρόνο μετά την έγκριση της δέσμης μέτρων για την κυκλική 
οικονομία, η Επιτροπή παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα 
έκθεση σχετικά με την υλοποίηση και την πρόοδο των βασικών 
πρωτοβουλιών στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης που κατάρτισε το 
2015. Πέραν της έκθεσης, η Επιτροπή προχώρησε επίσης στις εξής 
ενέργειες:
•  έλαβε περαιτέρω μέτρα δημιουργώντας, σε συνεργασία με την 

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ), πλατφόρμα για τη 
χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας μέσω της οποίας θα 
έρθουν σε επαφή μεταξύ τους οι επενδυτές και οι φορείς καινο-
τομίας

•  εξέδωσε κατευθυντήριες γραμμές προς τα κράτη μέλη όσον 
αφορά τη μετατροπή των αποβλήτων σε ενέργεια

•  πρότεινε στοχευμένη βελτίωση της νομοθεσίας σχετικά με ορι-
σμένες επικίνδυνες ουσίες σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού.

Ο πρώτος Αντιπρόεδρος κ. Frans Timmermans, αρμόδιος για τη 
βιώσιμη ανάπτυξη, δήλωσε τα εξής: «Η οικοδόμηση μιας κυκλι-
κής οικονομίας για την Ευρώπη αποτελεί καίρια προτεραιότητα γι' 
αυτήν την Επιτροπή. Έχουμε σημειώσει ικανοποιητική πρόοδο και 
σχεδιάζουμε την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών εντός του 2017. Ενι-
σχύουμε τη διασύνδεση ανάμεσα στον σχεδιασμό, την παραγωγή, 
την κατανάλωση και τη διαχείριση των αποβλήτων, και κατ' αυτόν 
τον τρόπο δημιουργούμε μια πράσινη, κυκλική και ανταγωνιστική 
Ευρώπη». Ο Αντιπρόεδρος κ. Jyrki Katainen, αρμόδιος για την 
απασχόληση, την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και την ανταγωνιστι-
κότητα, δήλωσε: «Χρησιμοποιώντας ως βάση τα επιτεύγματα του 
επενδυτικού σχεδίου Juncker, εκφράζω την ικανοποίησή μου για 
το γεγονός ότι θα μπορέσουμε να συνεργαστούμε γι' άλλη μία φορά 
με την ΕΤΕπ ώστε να συνδέσουμε τους επενδυτές με τους φορείς 
καινοτομίας. Στόχος μας είναι η αύξηση τόσο των δημόσιων όσο 
και των ιδιωτικών επενδύσεων στην κυκλική οικονομία. Αυτό πολύ 
συχνά συνεπάγεται ένα νέο επιχειρηματικό μοντέλο και ενδέχεται 
να απαιτηθούν νέοι και καινοτόμοι τρόποι χρηματοδότησης. Η νέα 
αυτή πλατφόρμα αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο για την ευαισθητο-
ποίηση σχετικά με τις τεράστιες επιχειρηματικές δυνατότητες που 
ενέχουν τα έργα της κυκλικής οικονομίας και, κατά συνέπεια, για 
την προσέλκυση μεγαλύτερης χρηματοδότησης γι' αυτά. Η κυκλική 
οικονομία συνιστά σημαντικό στοιχείο για τον εκσυγχρονισμό της 
ευρωπαϊκής οικονομίας και βρισκόμαστε στο σωστό δρόμο για την 
επίτευξη αυτής της βιώσιμης αλλαγής». Ο Αντιπρόεδρος της ΕΤΕπ 
κ. Jonathan Taylor, αρμόδιος για τη χρηματοδότηση του περιβάλλο-
ντος, της δράσης για το κλίμα και της κυκλικής οικονομίας, δήλωσε 
τα εξής: «Η ΕΤΕπ με ικανοποίηση ενώνει τις δυνάμεις της με την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή και αξιοποιεί τον συνδυασμό χρηματοδοτικής 
δύναμης πυρός και εμπειρογνωμοσύνης με στόχο να καταστούν οι 
οικονομίες μας πιο κυκλικές. Ως ο μεγαλύτερος πολυμερής δανει-
οδότης παγκοσμίως στον τομέα της κλιματικής δράσης —πέρυσι 
διαθέσαμε περισσότερα από 19 δισ. ευρώ για τη χρηματοδότηση 
της κλιματικής δράσης— θεωρούμε ότι η κυκλική οικονομία έχει 
νευραλγική σημασία για την αντιστροφή της πορείας της κλιματι-
κής αλλαγής, τη βιωσιμότερη χρήση των περιορισμένων πόρων 
του πλανήτη μας και τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη της 
Ευρώπης. Για να επιταχυνθεί η μετάβαση αυτή, θα συνεχίσουμε να 
παρέχουμε συμβουλές και να επενδύουμε ολοένα και περισσότερο 
σε καινοτόμα κυκλικά επιχειρηματικά μοντέλα και σε σχετικές νέες 
τεχνολογίες, καθώς και σε πιο παραδοσιακά έργα για την αποδο-
τική χρήση των πόρων.  Η νέα πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση 
της κυκλικής οικονομίας θα αποτελέσει σημαντικό εργαλείο για την 
ενίσχυση της ευαισθητοποίησης σχετικά με τα έργα της κυκλικής 
οικονομίας καθώς και της χρηματοδότησής τους». Με βάση τη δυ-
ναμική του Επενδυτικού Σχεδίου για την Ευρώπη, το οποίο ήδη έως 
το τέλος του 2016 κινητοποίησε επενδύσεις ύψους 164 δισ. ευρώ, 
η πλατφόρμα για τη χρηματοδότηση της κυκλικής οικονομίας θα 
ενισχύσει τον σύνδεσμο μεταξύ των υφιστάμενων μέσων, όπως το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και η πρω-
τοβουλία InnovFin – Χρηματοδοτήσεις της ΕΕ για την Καινοτομία, 
η οποία υποστηρίζεται από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», και 
ενδεχομένως θα αναπτύξει νέα χρηματοδοτικά μέσα για έργα της 
κυκλικής οικονομίας. Η πλατφόρμα θα προωθήσει τη συνεργασία 
μεταξύ της Επιτροπής, της ΕΤΕπ, των εθνικών αναπτυξιακών τραπε-
ζών, των θεσμικών επενδυτών και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων, 
ενώ παράλληλα θα παρέχει ενημέρωση όσον αφορά τις επενδυτι-
κές ευκαιρίες στο πλαίσιο της κυκλικής οικονομίας και θα προωθεί 
τις βέλτιστες πρακτικές στους δυνητικούς φορείς προώθησης, θα 
αναλύει τα σχέδια και τις ανάγκες τους για χρηματοδότηση, και θα 
παρέχει συμβουλές σχετικά με τη συγκρότηση και την τραπεζική 
ελκυστικότητα. Η ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τον ρόλο 
των διεργασιών μετατροπής αποβλήτων σε ενέργεια στο πλαίσιο 
της κυκλικής οικονομίας θα μεγιστοποιήσει τα οφέλη αυτού του 
μικρού αλλά καινοτόμου μέρους του εθνικού ενεργειακού μείγμα-
τος. Το εν λόγω έγγραφο παρέχει κατευθυντήριες γραμμές προς τα 
κράτη μέλη ώστε να επιτευχθεί η σωστή αναλογία της ικανότητας 
παραγωγής ενέργειας από απόβλητα, δίνοντας έμφαση στον ρόλο 
της ιεράρχησης των αποβλήτων, στο πλαίσιο της οποίας οι επιλο-
γές για τη διαχείριση των αποβλήτων κατατάσσονται σύμφωνα με 
τη βιωσιμότητά τους και δίνεται απόλυτη προτεραιότητα στην πρό-
ληψη και την ανακύκλωση των αποβλήτων. Επίσης, η ανακοίνωση 

βοηθά στη βελτιστοποίηση της συμβολής των αποβλήτων για την 
Ενεργειακή Ένωση και στην αξιοποίηση των ευκαιριών για διασυ-
νοριακές εταιρικές σχέσεις, όπου αυτό είναι σκόπιμο και σύμφω-
να με τους περιβαλλοντικούς μας στόχους. Η δέσμη μέτρων που 
εγκρίθηκε σήμερα από την Επιτροπή περιέχει επίσης πρόταση για 
την επικαιροποίηση της νομοθεσίας σχετικά με τον περιορισμό 
της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (οδηγία RoHS). Η πρόταση προωθεί 
την υποκατάσταση των επικίνδυνων ουσιών ώστε να καταστεί πιο 
αποδοτική η ανακύκλωση των κατασκευαστικών μερών. Οι προτει-
νόμενες τροποποιήσεις θα διευκολύνουν περαιτέρω τις λειτουργίες 
της αγοράς μεταχειρισμένων προϊόντων (π.χ. μεταπώληση), καθώς 
και την επισκευή ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εκτιμά-
ται ότι χάρη στα μέτρα αυτά θα αποφεύγονται πάνω από 3.000 τόνοι 
επικίνδυνων αποβλήτων ετησίως στην ΕΕ και θα καταστεί δυνατή η 
εξοικονόμηση πρώτων υλών και ενέργειας. Μόνο στον τομέα της 
υγείας, θα μπορούσε να επιτευχθεί εξοικονόμηση δαπανών για την 
υγειονομική περίθαλψη της τάξεως των 170 εκατ. ευρώ κατ' εκτί-
μηση. Τέλος, η Επιτροπή, στην έκθεσή της σχετικά με την πρόο-
δο που σημειώθηκε από το περασμένο έτος, απαριθμεί τα βασικά 
μέτρα που ελήφθησαν σε τομείς όπως τα απόβλητα, ο οικολογικός 
σχεδιασμός, η σπατάλη τροφίμων, τα οργανικά λιπάσματα, οι εγγυ-
ήσεις για τα καταναλωτικά αγαθά, καθώς και η καινοτομία και οι 
επενδύσεις. Οι αρχές της κυκλικής οικονομίας ενσωματώθηκαν 
σταδιακά στις βέλτιστες πρακτικές του κλάδου, στις «πράσινες» 
δημόσιες συμβάσεις, στη χρήση των κονδυλίων της πολιτικής για 
τη συνοχή, καθώς και στους τομείς των κατασκευών και των υδά-
των μέσω νέων πρωτοβουλιών. Για να υλοποιηθεί η μετάβαση στην 
κυκλική οικονομία, η Επιτροπή καλεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
και το Συμβούλιο να προχωρήσουν στην έγκριση των νομοθετικών 
προτάσεων για τα απόβλητα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση για 
τις νομοθετικές προτεραιότητες της ΕΕ εντός του 2017. Η Επι-
τροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση το επόμενο έτος να παραγάγει 
περισσότερα αποτελέσματα σε σχέση με το σχέδιο δράσης για την 
κυκλική οικονομία, μεταξύ άλλων με στρατηγική για τις πλαστικές 
ύλες, πλαίσιο παρακολούθησης για την κυκλική οικονομία και πρό-
ταση για την προώθηση της επαναχρησιμοποίησης του νερού. Για 
να αναδειχθούν τα βασικά παραδοτέα που έχουν επιτευχθεί μέχρι 
στιγμής και για να συζητηθούν τα μελλοντικά παραδοτέα με τους 
ενδιαφερόμενους φορείς, η Επιτροπή και η Ευρωπαϊκή Οικονομι-
κή και Κοινωνική Επιτροπή θα διοργανώσουν  διάσκεψη για την 
κυκλική οικονομία στις 9-10 Μαρτίου 2017. Στη διάσκεψη αυτή 
θα ανακοινωθεί η πλατφόρμα ενδιαφερόμενων μερών για την 
κυκλική οικονομία.
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Ο  Πρόεδρος της ΕΚ.Χ.Α. Α.Ε. κ Βύρωνας Νάκος υπογράφει επιστολή, η οποία κοινοποιείται 
προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες και φορείς και αναφέρει ότι «σύμφωνα με το άρθρο 
2 § 1 του νόμου 2308/1995, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ότι με τη με αριθμ. 
717/4/05.01.2017 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Κ.ΧΑ. Α.Ε. παρατείνεται μέχρι την 23η Φεβρουαρίου 
2017, μόνο για τους κατοίκους εσωτερικού, η προθεσμία υποβολής δήλωσης στις υπό κτηματο-
γράφηση περιοχές: 1.  Στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Νεοχωρίου, Επταμύλων και Λευκώνα 
της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 2.  Στις προκα-
ποδιστριακές Κοινότητες Γενισέας, Διομήδειας, Μαγικού, Πηγαδίων,  Ευμοίρου και Κιμμερίων 
της Περιφερειακής Ενότητας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης». Με την 
ίδια επιστολή υπενθυμίζεται ότι  «στην ίδια ημερομηνία, ήτοι 23 Φεβρουαρίου 2017, λήγει και η 

προθεσμία υποβολής δηλώσεων για τους κατοίκους εξωτερικού και το Ελληνικό Δημόσιο». Σε 
συνημμένο έγγραφο στην ίδια επιστολή  αναγράφεται πίνακας των γραφείων κτηματογράφησης 
ως εξής:  Α) Για τις προκαποδιστριακές Κοινότητες Νεοχωρίου,  Επταμύλων και Λευκώνα  της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: επί της οδού  8ης 
Μαϊου 15,ΤΚ  62125 Σέρρες (ισόγειο κατάστημα), τηλ: 2321030320.  Ωράριο λειτουργίας: Καθη-
μερινά 08:00 – 16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00. Β) Για τις προκαποδιστριακές Κοινότητες 
Γενισέας, Διομήδειας Μαγικού, Πηγαδίων Ευμοίρου  και Κιμμερίων της Περιφερειακής Ενότη-
τας Ξάνθης της Περιφέρειας Ανατολικής  Μακεδονίας Θράκης: επί της οδού  Γεωργίου Σταύρου 
7-15, ΤΚ 67100 Ξάνθη (ισόγειο κατάστημα), τηλ:  2541021505. Ωράριο λειτουργίας: Καθημερινά 
08:00 – 16:00 και κάθε Τετάρτη 08:00-20:00.

Παράταση δηλώσεων ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο  σε περιοχές 
Σερρών και Ξάνθης  



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χαρίτσης: Πλέγμα δράσεων με νέα προγράμματα ΕΣΠΑ,  
χρηματοδοτικά εργαλεία και θεσμικές πρωτοβουλίες  

ετοιμάζει το Υπουργείο Οικονομίας
Πλέγμα δράσεων προωθεί τους πρώτους μήνες του έτους, το υπουργείο Οικονο-
μίας για την ουσιαστική παροχή ρευστότητας στην οικονομία και την προώθηση 
ενός  νέου αναπτυξιακού μοντέλου που θ' αντιμετωπίζει τις δομικές παθογένει-
ες της ελληνικής οικονομίας. Αυτό προκύπτει από όσα ανέφερε ο αναπληρωτής 
υπουργός Οικονομίας Αλέξης Χαρίτσης μιλώντας στο διοικητικό συμβούλιο του 
Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Ο κ.Χαρίτσης σημείωσε 
ότι "πλέον για πρώτη φορά, σε ρήξη με την πρακτική του παρελθόντος, όλα τα 
διαθέσιμα εργαλεία- οι προσκλήσεις του νέου ΕΣΠΑ, τα καθεστώτα του νέου 
αναπτυξιακού νόμου, τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά εργαλεία που αναπτύξα-
με σε συνεργασία με διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς - σχεδιάζονται 
και υλοποιούνται με τις ίδιες προτεραιότητες για να υπηρετήσουν συγκεκριμέ-
νους αναπτυξιακούς στόχους. 
Αφενός, ενισχύονται κατά προτεραιότητα κλάδοι όπου η χώρα παρουσιάζει συ-
γκριτικά πλεονεκτήματα. Αφετέρου, επιδιώκεται η δημιουργία ολοκληρωμένων 
αλυσίδων αξίας, η δικτύωση των δραστηριοτήτων από την πρωτογενή παραγωγή 
μέχρι τη μεταποίηση και τη διάθεση ενός προϊόντος στην εσωτερική και εξωτε-
ρική αγορά: συνολικά, η έμφαση επιχειρηματικότητα, σε προϊόντα και υπηρεσίες 
υψηλής προστιθέμενης αξίας στη δημιουργία σταθερών και ποιοτικών θέσεων 
εργασίας". 

ΕΣΠΑ 2014-2020
Ο κ. Χαρίτσης γνωστοποίησε ότι σύντομα θα ανακοινωθεί ο δεύτερος κύκλος 
των τριών δράσεων του ΕΠΑνΕΚ για την επιχειρηματικότητα (ο α' κύκλος συνά-
ντησε   τεράστιο ενδιαφέρον, σημείωσε ο ίδιος): νεοφυής επιχειρηματικότητα, 
υφιστάμενες μικρομεσαίες, αυτοαπασχόληση πτυχιούχων.
* Έπεται η δράση για την αναβάθμιση υφιστάμενων επιχειρήσεων μεσαίου με-
γέθους, με προσωπικό από 50 μέχρι 250 άτομα, συνολικού προϋπολογισμού 100 
εκατ. ευρώ. Η ενίσχυση θα αφορά κυρίως τη μείωση του ενεργειακού κόστους, 
που προβάλλεται ως βασικό αίτημα των επιχειρήσεων για την αύξηση της αντα-
γωνιστικότητάς τους.
Σύντομα, θα ξεκινήσουν οι δράσεις για την «Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιο-
μηχανίας» (με προϋπολογισμό 30 εκατ. ευρώ), για τις «Αλυσίδες προστιθέμενης 
Αξίας» (80 εκατ. ευρώ), για τη δικτύωση των επιχειρήσεων (δημιουργία clusters, 
meta-clusters) καθώς και για τη λειτουργία βιομηχανικών πάρκων. 
* Θα ακολουθήσει μια σημαντική δράση για την κατοχύρωση ευρεσιτεχνιών, κρί-
σιμη για τη στήριξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας, είπε ο κ. Χαρί-
τσης. Έπονται δράσεις για την αναβάθμιση εταιριών franchising και επιχειρήσε-
ων της πολιτιστικής και δημιουργικής βιομηχανίας (π.χ. θεατρικών). Οι δράσεις 
αυτές θα παραμένουν ανοιχτές μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού τους.
Όμως, εκτός των 9 στρατηγικών τομέων του ΕΠΑνΕΚ, θα προκηρυχθούν δράσεις 
για την «αναβάθμιση επιχειρήσεων λιανεμπορίου στους τομείς της εξοικονόμη-
σης   ενέργειας, των logistics και των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών», καθώς και για το «ψηφιακό voucher», δηλαδή για κουπόνια αγοράς 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού και αξιοποίησης ψηφιακών υπηρεσιών (π.χ. POS) από 
όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κι αυτές οι δράσεις θα παραμένουν ανοι-
χτές μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού τους. Ακόμη, ιδιαίτερη σημασία 
δίνεται στη σύζευξη της επιχειρηματικότητας με την ερευνητική δραστηριότη-
τα στη χώρα. Ξεχωρίζει η δράση, με συνολικό προϋπολογισμό 370 εκατ. ευρώ, 
που θα χρηματοδοτεί συμπράξεις επιχειρήσεων με ερευνητικούς φορείς για την 
προαγωγή επενδύσεων στην έρευνα και την καινοτομία. 
 

Χρηματοδοτικά Εργαλεία
"Επιδιώκουμε την άμεση και ουσιαστική παροχή ρευστότητας στην οικονομία, 
κυρίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους νέους επαγγελματίες που 
επλήγησαν  βαριά από την πιστωτική ασφυξία των προηγούμενων ετών. Το στό-
χο αυτό υπηρετούν τα τρία νέα χρηματοδοτικά εργαλεία που ενεργοποιήσαμε 
στο τέλος του 2016: το καινοτόμο Υπερταμείο Συνεπενδύσεων (Equity Fund of 
Funds), το Ταμείο Επιχειρηματικότητας ΙΙ και το «Εξοικονομώ» ΙΙ. Τα τρία ταμεία 
έχουν προικιστεί με πόρους 1 δισ. ευρώ και, με τη μόχλευση που θα επιτευχθεί, 
θα κινητοποιήσουν πάνω από 2 δισ. ευρώ στην πραγματική οικονομία" σημεί-
ωσε ο κ. Χαρίτσης.  Πιο συγκεκριμένα, εξήγησε ότι μέσα από το Υπερταμείο 
Συνεπενδύσεων θα μπορούν, για πρώτη φορά, μικρομεσαίες επιχειρήσεις να 
αντλούν χρηματοδότηση με τη  μορφή της συμμετοχής στη μετοχική τους σύν-
θεση (equity capital, venture capital). Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα σε 
καινοτόμες επιχειρήσεις να  εξασφαλίσουν κεφάλαια από μεγάλους εγχώριους 
και διεθνείς επενδυτές που δεν μπορούσαν έως τώρα να τις προσεγγίσουν λόγω 
του μικρού τους μεγέθους. Τέλος, το πρώτο τρίμηνο του 2017 θα ενεργοποιη-
θούν ακόμη το νέο Ταμείο Υποδομών, με έμφαση στην ενεργειακή εξοικονόμηση 
δημόσιων και δημοτικών κτιρίων, καθώς και τουριστικών υποδομών, αλλά και 
το νέο Ταμείο Μικροπιστώσεων. Ο αναπληρωτής υπουργός υπενθύμισε ότι έχει 
ξεκινήσει η αξιοποίηση του Σχεδίου Γιούνκερ. Έχουν υπογραφεί συμφωνίες 
ύψους 645 εκατ. ευρώ, με τα οποία μοχλεύουμε 1,4 δισ. ευρώ ιδιωτικούς πό-
ρους στην πραγματική οικονομία και στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένο-
νται πολλαπλάσιες συμφωνίες για νέα έργα ενώ έχουν ξεκινήσει και οι δράσεις 
του αναπτυξιακού νόμου.
 
Θεσμικές παρεμβάσεις 
* Στο πλαίσιο των θεσμικών παρεμβάσεων το υπουργείο σχεδιάζει:
Για την απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχείρησης - Ν.4441/2016
- Ηλεκτρονικοποίηση των διαδικασιών σύστασης και διεύρυνση των αρμοδιοτή-
των των υπηρεσιών μιας στάσης (One Stop Shop). Θεσπίζεται μια  πλήρως ηλε-
κτρονική διαδικασία σύστασης επιχειρήσεων που θα είναι έτοιμη το Μάρτιο του 
2017, διασυνδεδεμένη με το Taxis και το Γενικό Εμπορικό Μητρώο/ΓΕΜΗ). Κάθε 
ενδιαφερόμενος θα υποβάλει ηλεκτρονικά όλα τα αναγκαία δικαιολογητικά και 
θα επιβεβαιώνει μέσω διαδικτύου τη σύσταση της εταιρίας του. Η συγκεκριμένη 
διαδικασία δε θα είναι μόνο λιγότερο χρονοβόρα, αλλά και περισσότερο προ-
σιτή οικονομικά. Στην πλατφόρμα θα αναρτηθούν πρότυπα καταστατικά, μέσω 
των οποίων η χρήση συμβολαιογραφικού εγγράφου για την ίδρυση ανώνυμης 
εταιρίας ή εταιρίας περιορισμένης ευθύνης θα καταστεί προαιρετική. Με αυτή 
τη ρύθμιση δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για σημαντική μείωση του κόστους 
σύστασης αυτών των νομικών μορφών.
- Θέσπιση δυνατότητας μετατροπής ομόρρυθμων σε ετερόρρυθμες εταιρίες. Η 
συγκεκριμένη ρύθμιση αποτελεί πάγιο αίτημα φορέων της αγοράς και κυρίως 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Η δυνατότητα αυτή ενισχύει την ευελιξία και 
την προσαρμοστικότητα των επιχειρηματιών, διευκολύνει τη διεύρυνση των επι-
χειρηματικών σχημάτων και παράλληλα διασφαλίζει απόλυτα τρίτους που συ-
ναλλάσσονται με μια μετατρεπόμενη εταιρεία, καθώς η ευθύνη του ομόρρυθμου 
εταίρου που καθίσταται ετερόρρυθμος διατηρείται για πέντε έτη για όσες αξιώ-
σεις έχουν δημιουργηθεί μέχρι τη μέρα μετατροπής, ακολουθώντας τον κανόνα 
παραγραφής εμπορικών απαιτήσεων. 
Για την απλοποίηση της αδειοδότησης - νόμος 4442/2016 
- Μετάβαση από μια βαριά και γραφειοκρατική διαδικασία αδειοδότησης εκ 
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των προτέρων (ex ante) σε μια απλή διαδικασία γνωστοποίησης για την έναρξη 
μιας  οικονομικής δραστηριότητας και σε ένα σύστημα, από εκεί και πέρα, ου-
σιαστικών ελέγχων εκ των υστέρων (ex post), στην πραγματική λειτουργία της 
επιχείρησης. Ενώ πριν απαιτούνταν 30 μέρες κατά μέσο όρο για την έκδοση της 
άδειας, με το νέο νόμο η λειτουργία της επιχείρησης θα μπορεί να αρχίζει άμεσα 
μετά τη γνωστοποίηση των όρων. Πλέον, τα δικαιολογητικά δεν προσκομίζονται. 
Τα κρατά η επιχείρηση στο αρχείο της και είναι διαθέσιμα στις ελεγκτικές αρχές. 
- Εισάγεται για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη στρατηγική για ολόκληρη την 
αλυσίδα αδειοδότησης (γνωστοποίηση ή έγκριση, διαχείριση εγκρίσεων και 
ελέγχων). Σε αυτή τη βάση, αυτοματοποιούνται οι διαδικασίες, προσδιορίζεται 
ο αντικειμενικός και τεχνικός χαρακτήρας τους, οπότε ελαχιστοποιείται ο κίνδυ-
νος εξωγενών   παρεμβάσεων (διαφθοράς και διαπλοκής). Οι συνεπείς επιχειρη-
ματίες επωφελούνται από τις απλές και αντικειμενικές/αυτόματες διαδικασίες. 
Οι παραβάτες   εντοπίζονται και έχουν να αντιμετωπίσουν αυστηρές κυρώσεις.
-Κατατάσσονται οι δραστηριότητες σε τρεις κατηγορίες σε σχέση με τις προϋπο-
θέσεις έναρξης της λειτουργίας τους: (α) ελεύθερη άσκηση, (β) γνωστοποίηση, 
που στονΝ. 4262 ήταν η ασαφής αναγγελία, (γ) εκ των προτέρων έγκριση.
- Κατηγοριοποιούνται οι δραστηριότητες σε τρία επίπεδα κινδύνου (χαμη-
λού ρίσκου=ελεύθερη άσκηση, μεσαίο ρίσκου=γνωστοποίηση, υψηλού ρί-
σκου=έγκριση ex  ante) γίνεται πλέον με σαφή, επιστημονικά κριτήρια, σε τρεις 
άξονες: (1) κίνδυνος για την υγεία των καταναλωτών, (2) κίνδυνος για την υγεία 
και ασφάλεια των εργαζομένων και περιοίκων, (3) κίνδυνος για το φυσικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον στο βαθμό που δεν καλύπτεται από άλλη νομοθεσία.
- Εφαρμογή του νέου νόμου άμεσα σε τρεις κλάδους που συνεισφέρουν απο-
φασιστικά στο ΑΕΠ της χώρας: βιομηχανία τροφίμων και ποτών, καταστήματα   
υγειονομικού ενδιαφέροντος, τουριστικά καταλύματα. Σταδιακά θα εντάσσονται 
στη νέα νομοθεσία και άλλοι κλάδοι, ξεκινώντας από εκείνους με τις πιο βαριές 
διαδικασίες. Έτσι, μέχρι το Μάρτιο του 2017 θα εξεταστούν και θα ενσωματω-
θούν οι εξορυκτικές δραστηριότητες και τα διαμετακομιστικά κέντρα (logistics).
- Δημιουργείται το «Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα 'Ασκησης Δρα-
στηριοτήτων και Ελέγχων» (ΟΠΣ-ΑΔΕ), που θα υπάγεται στη γενική γραμματεία   
Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Το σύστημα θα είναι 
διαλειτουργικό, διασυνδεδεμένο με το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και το 
σύστημα TAXIS. 
- Το ΟΠΣ-ΑΔΕ έχει σχεδιαστεί κατά τρόπο που επιτρέπει τη σταδιακή υλοποίησή 
του σε τρεις κύριες φάσεις (6 μήνες ολοκλήρωση α' φάσης - 15 μήνες ολοκλή-
ρωση β' φάσης - 30 μήνες πλήρης λειτουργία).
Σημειώνεται ότι θα υπάρχει σε 2 μήνες μεταβατικό πληροφοριακό σύστημα για 
την εφαρμογή της διαδικασίας γνωστοποίησης μέχρι την υλοποίηση του ΟΠΣ- 
ΑΔΕ. 
Το σύστημα θα προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής της φόρμας 
γνωστοποίησης αρχικά για τέσσερις τομείς δραστηριότητας (μεταποίηση τροφί-
μων &   ποτών, καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, Κέντρα Αποθήκευσης 
και Διανομής, κολυμβητικές δεξαμενές), καθώς και βασικές διασφαλίσεις όπως 
η δυνατότητα αυθεντικοποίησης των χρηστών / υπόχρεων σε γνωστοποίηση 
μέσω του taxis και των χρηστών / αρμόδιων υπηρεσιών υποδοχής της γνωστο-
ποίησης μέσω Διαύγειας.   
Τα δεδομένα που περιέχονται στις γνωστοποιήσεις θα εγγράφονται σε βάση 
δεδομένων, τόσο για την επεξεργασία τους ως πληροφορίες, όσο και για την 
εισαγωγή τους μετέπειτα στο ΟΠΣ-ΑΔΕ. 
Θα είναι προσβάσιμο μέσω ανεξάρτητης ιστοσελίδας, που θα είναι το σημείο 
υποδοχής των γνωστοποιήσεων, μέσω του οποίου οι υποβληθείσες φόρμες θα 
διανέμονται στους αρμόδιους  φορείς για τη διαχείριση των γνωστοποιήσεων 
- σήμερα δήμοι (ΚΥΕ), διευθύνσεις ανάπτυξης Περιφερειακών Ενοτήτων (με-
ταποίηση και Κέντρα Αποθήκευσης & Διανομής) και Περιφερειακές Υπηρεσίες 
Τουρισμού (κολυμβητικές δεξαμενές).  Έχει επιλεγεί ανάδοχος για το έργο.
 
Υπουργικές Αποφάσεις
 Στις ΥΑ που ετοιμάζονται αναφέρθηκε τέλος ο κ. Χαρίτσης: 

1) Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) για την υπαγωγή στο νέο νόμο του κλάδου της με-
ταποίησης τροφίμων και ποτών. Έχει ολοκληρωθεί το κείμενο, βρίσκεται στο 
τελικό στάδιο προς υπογραφή.

Τα βασικά σημεία είναι: 

- Γνωστοποίηση για τη λειτουργία των δραστηριοτήτων (αντί για άδεια λειτουρ-
γίας).

- Καθορισμός των αναγκαίων εγγράφων που οφείλει να τηρεί ο ενδιαφερόμενος 
στην έδρα του (αντί να τα υποβάλλει στην υπηρεσία).

- Ορισμός ελεγκτικών αρχών, στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση.

- Κατάργηση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας.

- Διαδικασίες γνωστοποίησης σε περίπτωση μεταβολής επιμέρους στοιχείων 
της εγκατάστασης.

- Κυρώσεις που προσδιορίζονται με κριτήρια, π.χ. σοβαρότητα παράβασης, 
όχληση επιχείρησης, αριθμός εργαζομένων.

- Επιβαρυντικές περιπτώσεις ή παράβαση που θέτει σε διακινδύνευση ή προκα-
λεί βλάβη στο δημόσιο συμφέρον ή η παράβαση καθ' υποτροπή. 

- Μείωση προστίμου σε περίπτωση συνεργασίας και άμεσης συμμόρφωσης.

 2. Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τα Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέ-
ροντος. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας, ολοκληρώνεται το κείμενο.

Βασικά σημεία της:

- Κατάργηση προέγκρισης από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Αντί αυτής απαι-
τείται βεβαίωση από τον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας του δήμου, ότι 
η   συγκεκριμένη δραστηριότητα μπορεί να ιδρυθεί στη  συγκεκριμένη θέση. Η 
αρμόδια για τη χορήγηση της βεβαίωσης υπηρεσία διερευνά τις υφιστάμενες  
χρήσεις  γης και άλλους περιορισμούς που τίθενται στην κείμενη νομοθεσία ή σε 
κανονιστικές αποφάσεις του δήμου και χορηγεί τη βεβαίωση εντός δεκαπέντε 
ημερών από την υποβολή της σχετικής αίτησης. 

- Γνωστοποίηση λειτουργίας (αντί για άδεια λειτουργίας) 

-Γνωστοποίηση χρήσης μουσικής (αντί για άδεια). Η χρήση μουσικής απαλλάσ-
σεται από παράβολο. 

- Απλοποιημένο έντυπο γνωστοποίησης για αυτόματους πωλητές τροφίμων και 
ποτών, για πώληση καφέ σε διερχομένους και πώληση τυποποιημένων τροφί-
μων.

- Καθορισμός των αναγκαίων εγγράφων που οφείλει να τηρεί ο ενδιαφερόμενος 
στην έδρα του (αντί να τα υποβάλει στην υπηρεσία).

- Ορισμός ελεγκτικών αρχών, στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση.

- Διαδικασίες γνωστοποίησης σε περίπτωση μεταβολής επιμέρους στοιχείων 
της εγκατάστασης.

- Κυρώσεις που προσδιορίζονται με κριτήρια, πχ σοβαρότητα παράβασης,αριθ-
μός εξυπηρετούμενων ατόμων ή αριθμός εργαζομένων.

- Επιβαρυντικές περιπτώσεις η παράβαση που θέτει σε διακινδύνευση ή  προκα-
λεί βλάβη στο δημόσιο συμφέρον ή η παράβαση καθ' υποτροπή.

- Μείωση προστίμου σε περίπτωση συνεργασίας και άμεσης συμμόρφωσης.

- Κατάταξη των καταστημάτων από την Πυροσβεστική σε κατηγορίες κινδύνου, 
με απαλλαγή της πρώτης κατηγορίας από την υποχρέωση έκδοσης πιστοποιητι-
κού πυροπροστασίας. Στην κατηγορία Α εμπίπτουν οι χώροι συνάθροισης κοινού 
με θεωρητικό πληθυσμό μικρότερο ή ίσο των 150 ατόμων και τα καταστήματα με 
εμβαδόν μικρότερο ή ίσο των 1000 τ.μ.

- Καθορισμός των αναγκαίων εγγράφων που οφείλει να τηρεί ο ενδιαφερόμενος 
στην έδρα του (αντί να τα υποβάλει στην υπηρεσία).

- Ορισμός ελεγκτικών αρχών, στις οποίες κοινοποιείται η γνωστοποίηση.

- Κατάργηση πιστοποιητικού υγειονομικής καταλληλότητας.

- Διαδικασίες γνωστοποίησης σε περίπτωση μεταβολής επιμέρους στοιχείων 
της εγκατάστασης

.- Κυρώσεις που προσδιορίζονται με κριτήρια, π.χ. σοβαρότητα παράβασης, 
όχληση επιχείρησης, αριθμός εργαζομένων, κλπ.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Νέα δράση του ΕΣΠΑ για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις

Εντός του Α' τριμ. 2017 πρόγραμμα ενίσχυσης επιχειρήσεων του τουριστικού τομέα

Νέα δράση για ενίσχυση της ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων

Μέχρι το Μάρτιο θα ξεκινήσει η νέα δράση του ΕΣΠΑ για την 
αναβάθμιση υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων 
επιχειρήσεων του τομέα υπηρεσιών (λιανικό εμπόριο, εστία-
ση, ιδιωτική εκπαίδευση).  Η δράση αφορά στην αναβάθμιση 
υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσε-
ων του τομέα του λιανεμπορίου και των υπηρεσιών (λιανικό 
εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευση) γύρω από τις τέσσερις 
κατηγορίες παρεμβάσεων: 1 Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση 
ενέργειας. 2 Παρεμβάσεις για ενσωμάτωση των τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών στην παρεχόμενη υπηρεσία. 
3 Παρεμβάσεις για την ενίσχυση της υγιεινής και ασφάλειας 
των χώρων. 4 Παρεμβάσεις για ενίσχυση της εφοδιαστικής 
αλυσίδας. Στο πλαίσιο αυτό, επιλέξιμες δράσεις του Προγράμ-
ματος στο πλαίσιο της εξοικονόμησης ενέργειας θα περιλαμ-
βάνουν: Εργασίες διαμόρφωσης των ενδεδειγμένων χώρων 
της επιχείρησης για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης της 
ενέργειας και του περιβαλλοντικού αποτυπώματος. Ανανέω-
ση εξοπλισμού με νέο, βελτιωμένης ενεργειακής απόδοσης. 
Πιστοποίηση επιχειρήσεων με σύγχρονα εξειδικευμένα πρό-
τυπα με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών, 
όπως το πρότυπο ΕΛΟΤ 1452- Σύστημα διαχείρισης της ποι-
ότητας εμπορικών καταστημάτων. Επιλέξιμες δράσεις:  Επι-
λέξιμες δράσεις του προγράμματος στον τομέα των ΤΠΕ  θα 
περιλαμβάνουν: Ανάπτυξη ηλεκτρονικών συστημάτων προ-
βολής προϊόντων και υπηρεσιών στο διαδίκτυο (websites). 
Ανάπτυξη ηλεκτρονικών καταστημάτων (e-shops).  Aνάπτυξη 

επιχειρηματικών πυλών για πρόσβαση από κινητές συσκευές 
(mobileportals). Ανάπτυξη επιχειρηματικών εφαρμογών για 
πρόσβαση από κινητές συσκευές (mobileapps). Ανανέωση 
παιδαγωγικού υλικού (διαδραστικοί πίνακες, projectors). Ψη-
φιακός εξοπλισμός για την υποβοήθηση της υπηρεσίας (π.χ 
ηλεκτρονική παραγγελιοληψία κ.α). Aξιοποίηση υποδομών 
cloud για την διαχείριση εφαρμογών και δεδομένων. Aξιο-
ποίηση υποδομών applicationserviceproviders (ASPs) για την 
υιοθέτηση πρακτικών ηλεκτρονικού εμπορίου με χαμηλό κό-
στος.  Συμμετοχή σε υφιστάμενες πλατφόρμες ηλεκτρονικών 
αγορών, ψηφιακών εκθέσεων κ.λπ. Ολοκλήρωση των νέων 
συστημάτων με τυχόν υφιστάμενες εφαρμογές της επιχείρη-
σης (λογιστικό σύστημα, σύστημα διαχείρισης επιχειρησια-
κών πόρων κ.λπ.). Επιλέξιμες δράσεις του Προγράμματος στο 
πλαίσιο της υγιεινής και ασφάλειας των χώρων θα περιλαμ-
βάνουν: Ανανέωση του εξοπλισμού εκείνου που συνδέεται 
με την ασφάλεια του χώρου και την ασφάλεια της παροχής 
της υπηρεσίας. Επιλέξιμες δράσεις του Προγράμματος στο 
πλαίσιο της εφοδιαστικής αλυσίδας θα περιλαμβάνουν: Δια-
μόρφωση Δικτύου Διανομής: αριθμός, θέση και δίκτυο απο-
στολών των προμηθευτών, των εγκαταστάσεων παραγωγής, 
των κέντρων διανομής, των αποθηκών, των αποβάθρων και 
των πελατών. Στρατηγική Διανομής: δίνει απάντηση σε ερωτή-
ματα που αφορούν 1) τον έλεγχο λειτουργιών (κεντρικός, επι-
μερισμένος ή αποκεντρωμένος), 2) τα συστήματα διανομής, 
π.χ., άμεση αποστολή, crossdocking, άμεση παράδοση στο 

κατάστημα (DSD), 3) τα μέσα μεταφοράς, π.χ. φορτηγό, LTL, 
σιδηρόδρομος, TOFC ή COFC, θαλάσσιες μεταφορές, αερομε-
ταφορές, 4) τη στρατηγική αναπλήρωσης (π.χ. στρατηγική pull, 
push ή συνδυασμός) και 5) τον έλεγχο των μεταφορών (π.χ. 
ιδιωτικός μεταφορέας ή 3PL). Πληροφορίες: Η ολοκλήρωση 
των διαδικασιών μέσω της αλυσίδας εφοδιασμού ώστε να 
μοιραστούν πολύτιμες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
των δεικτών της ζήτησης, τις προβλέψεις, την απογραφή, τις 
μεταφορές, τις πιθανές συνεργασίες, κλπ. Διαχείριση Αποθε-
μάτων: Ποσότητα και τόπος των αποθεμάτων, συμπεριλαμ-
βανομένων των πρώτων υλών, το έργο κατά την διαδικασία 
(WIP) και τα τελικά προϊόντα. Ροή μετρητών (Cash-Flow): 
τακτοποίηση των όρων πληρωμής και των μεθοδολογιών 
για την ανταλλαγή κεφαλαίων μεταξύ οντοτήτων στο πλαίσιο 
της αλυσίδας εφοδιασμού. Δυνητικοί δικαιούχοι:  Δυνητικοί 
δικαιούχοι είναι πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις 
στους κλάδους: λιανικό εμπόριο, εστίαση, ιδιωτική εκπαίδευ-
ση (παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία). Προϋπολογισμός δρά-
σης:  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 
50.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη).  Ο συνολικός προϋπολο-
γισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτιμάται ότι 
ανέρχεται σε 111,1 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση των επενδυ-
τικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμων δαπανών και 
προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση 
πρόσληψης νέου προσωπικού. Τέλος, η διάρκεια επενδυτικών 
σχεδίων θα είναι 18 μήνες/24 μήνες.  Πηγή ΑΠΕ.

Στο πρώτο τρίμηνο του έτους σχεδιάζεται η ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης για το πρόγραμμα "Ενίσχυσης 
της Ίδρυσης και λειτουργίας Μικρομεσαίων Τουριστικών Επιχειρήσεων". Η δράση αφορά στην ενίσχυση της 
υλοποίησης επενδυτικού σχεδίου για τη δημιουργία νέας ΜΜΕ τουριστικής επιχείρησης και στην υποστήριξη της 
λειτουργίας της για διάστημα έως 6 μηνών από την έναρξη. Επιλέξιμα θα είναι επίσης τα επενδυτικά σχέδια που 
αφορούν στην ολοκλήρωση καταλυμάτων, των οποίων η κατασκευή έχει αρχίσει και βρίσκεται σε προχωρημένο 
στάδιο, χωρίς όμως να έχουν ολοκληρωθεί και να λειτουργούν, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική 
κρίση. Έμφαση θα δοθεί στη δημιουργία μονάδων που προσφέρουν προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας 
και συμβάλουν ταυτόχρονα στη διαφοροποίηση του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος της χώρας. Δυνη-
τικοί δικαιούχοι θα είναι: Νέες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες τουριστικές επιχειρήσεις σε προσδιορισμένους 

Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σε επίπεδο πρόσκλησης. Επιχειρήσεις καταλυμάτων με τα ίδια χα-
ρακτηριστικά, που έχουν αρχίσει την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων χωρίς να έχει αυτή ολοκληρωθεί και να 
λειτουργεί η νέα επιχείρηση, λόγω δυσκολιών οφειλόμενων στην οικονομική κρίση. Προϋπολογισμός πράξης. Ο 
επιλέξιμος συνολικός προϋπολογισμός των επενδυτικών σχεδίων θα είναι 80.000 ευρώ - 400.000 ευρώ, που θα 
εξειδικεύεται σε επίπεδο πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων, σε συμπληρωματικότητα με το Ν. 4399/2016 για 
την ενίσχυση των ιδιωτικών επενδύσεων. Η ενίσχυση θα αφορά στο 40% της επένδυσης αλλά, σε περίπτωση που 
στο επενδυτικό σχέδιο περιλαμβάνεται η δαπάνη μισθολογικού κόστους, θα ανέρχεται σε 50%. Προϋπολογισμός 
δράσης. Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 120.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη) και ο 
συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 266,6 εκατ. ευρώ. Πηγή ΑΠΕ.

Στο πρώτο τρίμηνο του 2017 εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί η ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 
για τη δράση "ενίσχυσης νεοφυών επιχειρήσεων για την αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων 
και καινοτομικών ιδεών" (Τεχνοβλαστοί Startup- Spin-off / Spin-out).  Αντικείμενο της δράσης είναι 
η ενίσχυση της ίδρυσης και ανάπτυξης νεοφυών επιχειρήσεων έντασης γνώσης από ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευ-
νητικά Κέντρα, Επιχειρήσεις, ερευνητές των ανωτέρω φορέων, καθώς και από ανεξάρτητους ιδιώτες 
ερευνητές με ανάγκη υποστήριξης για την εμπορική αξιοποίηση/εμπορευματοποίηση ώριμων ερευ-
νητικών αποτελεσμάτων και καινοτόμων ιδεών.  Η δράση έχει ως στόχο την υποστήριξη της δημιουρ-
γίας, καθώς και την εξέλιξη νέων, καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα από την αξιο-
ποίηση υφιστάμενων ή νέων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής εκμετάλλευσης, 
την εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται από 
ερευνητές, επιστήμονες και από νέες δυναμικές επιχειρήσεις με καινοτόμες δραστηριότητες. Η δρά-
ση αυτή αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή νέων καινοτόμων και εξελιγμένων (βελτιωμένων) 
προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία ανταγωνιστικού 
πλεονεκτήματος της χώρας στους επιλεγέντες τομείς, καθώς και τη διείσδυση σε νέες αγορές. Θε-
ματικά, η δράση θα εστιάσει στις ερευνητικές και τεχνολογικές προτεραιότητες σε συγκεκριμένους 
Θεματικούς Τομείς και ειδικότερα στις επιστημονικές υπο-περιοχές που έχουν προκύψει από τη 

διαδικασία επιχειρηματικής ανακάλυψης που συντονίζουν οι συμβουλευτικές ομάδες των αντίστοι-
χων Πλατφορμών Καινοτομίας της ΓΓΕΤ.  Μέσω της δράσης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, όπως οι 
παρακάτω (ενδεικτικά): κόστος ίδρυσης και αρχικής λειτουργίας της επιχείρησης, μελέτες επιχειρη-
ματικών σχεδίων και διερεύνησης της αγοράς, με έμφαση στην τεκμηρίωση της οικονομικής βιωσι-
μότητας και την αναζήτηση κεφαλαιακής υποστήριξης, έρευνα κι ανάπτυξη πρωτότυπου προϊόντος, 
μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας, υποστήριξη σε θέματα συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας, αδειών 
εκμετάλλευσης ευρεσιτεχνιών, καθώς και ερευνητικών και τεχνολογικών αποτελεσμάτων, ενέργει-
ες διασύνδεσης με δυνητικούς συνεργάτες και πελάτες στην Ελλάδα και (κυρίως) στο εξωτερικό, 
ενέργειες προβολής/διάχυσης προϊόντων, συμμετοχή σε εθνικά και διεθνή συνέδρια και εκθέσεις, 
κόστος και νομική υποστήριξη δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, όπως επίσης και κατάρτιση 
φακέλου-υποβολή-επικύρωση-προστασία-συνδρομές διατήρησης διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Δυ-
νητικοί δικαιούχοι, θα είναι επιχειρήσεις έντασης γνώσης, υπό σύσταση νεοφυείς και υφιστάμενες 
προς υποστήριξη. Προϋπολογισμός Δράσης:  Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται 
σε 35.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη) και ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 46 
εκατ. ευρώ. Ο χρόνος υλοποίησης των προγραμμάτων θα είναι 24-30 μήνες.
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Πληροφοριακό σύστημα για εξαγωγικές επιχειρήσεις και διαδικτυακή 
πύλη μέσω Helpdesk Εξωστρέφειας

Δράση "Seal of Excellence" για υφιστάμενες μικρομεσαίες  
επιχειρήσεις, μέσω ΕΣΠΑ

Δημιουργείται πληροφοριακό σύστημα και διαδικτυακή 
πύλη εξωστρέφειας και αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες μέσω 
Helpdesk Εξωστρέφειας.  Η πρόσκληση προς δικαιούχους, 
από το υπουργείο Εξωτερικών και το Enterprise Greece, 
καθώς και η ένταξη της σχετικής πράξης έχει υπολογιστεί 
μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2017. Η δράση εντάσσεται στα 
μέτρα για την προώθηση των εξαγωγών, που εγκρίθηκαν 
από την Διυπουργική Επιτροπή Εξωστρέφειας. Σημειώ-
νεται ότι η πρόσβαση σε πληροφόρηση επιτρέπει στην 
επιχείρηση να πραγματοποιεί ανάλυση περιβάλλοντος 
(SWOT), τόσο για την καλύτερη κατανόηση των εξαγωγικών 
δυνατοτήτων της στις δυνητικές αγορές, όσο και για τη δια-
μόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής εισόδου της σε αυ-
τές. Με έμφαση στη συλλογή, αξιοποίηση και διάχυση της 
πληροφορίας που απαιτείται τόσο σε επίπεδο πολιτείας όσο 
και επιχείρησης για τη χάραξη και υλοποίηση επιτυχούς 
εξαγωγικής πολιτικής, σχεδιάζονται οι ακόλουθες (υπο)
δράσεις προτεραιότητας: 1. Δημιουργία πληροφοριακού 
συστήματος και διαδικτυακής πύλης εξωστρέφειας. Στόχος 
είναι να αποτελεί βασικό εργαλείο για τη λήψη αποφάσεων 
σε επίπεδο πολιτείας και επιχείρησης. Θα περιλαμβάνει 
την καταγραφή κάθε απαραίτητης για την εξαγωγική πο-
λιτική πληροφορίας, την αναζήτηση και συλλογή της από 
εναλλακτικές πηγές και την καταχώρηση και συγκέντρωσή 
της σε ένα πληροφοριακό σύστημα που θα απολήγει σε μία 
δυναμική, διαδικτυακή πύλη ενημέρωσης. Πρόκειται για 
ένα πληροφοριακό σύστημα που: • θα αποτελεί «κέντρο 
γνώσης» το οποίο θα περιλαμβάνει βάσεις δεδομένων που 
θα παρέχουν πληροφορίες για κάθε πτυχή που έμμεσα 
ή άμεσα επηρεάζει τη λήψη αποφάσεων στο πλαίσιο της 
εξαγωγικής πολιτικής, • θα κάνει χρήση εργαλείων επιχει-

ρησιακής ευφυΐας (Business Intelligence) για τη διαχείρι-
ση, παρουσίαση και ανάλυση των δεδομένων με στόχο τη 
διευκόλυνση της έγκαιρης, έγκυρης και αποτελεσματικής 
λήψης αποφάσεων, • θα αποτελεί πύλη ενημέρωσης για 
τον υπάρχοντα και δυνητικό εξαγωγέα με τρόπο διαδρα-
στικό και με δυνατότητα χρήσης πολυμέσων, για θέματα 
όπως εξαγωγικές διαδικασίες, προετοιμασία συμμετοχής 
σε διεθνείς εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές κ.λπ., 
εκπαιδευτικό υλικό κ.λπ. Ειδικότερα, θα βασίζεται σε δύο 
πυλώνες: A. Αποτύπωση εσωτερικού περιβάλλοντος: Αφο-
ρά την ανάπτυξη ενός πληροφοριακού συστήματος από τον 
οργανισμό Enterprise Greece που θα αποσκοπεί στην πλή-
ρη και αναλυτική καταγραφή του παραγωγικού εξαγωγικού 
και εν δυνάμει εξαγωγικού δυναμικού της χώρας, μέσω 
προκαθορισμένου μεθοδολογικού πλαισίου. Εκτός από την 
καταγραφή θα παρουσιάζεται η δυναμική και οι προοπτι-
κές των κλάδων και των προϊόντων/υπηρεσιών. Επιπλέον, 
θα συμπεριληφθούν στατιστικά στοιχεία για τις ελληνικές 
εξαγωγές σε βάθος χρόνου με ανάλυσή τους ανά κατη-
γορία, κλάδο, προϊόν, χώρα και γεωγραφική περιφέρεια 
προορισμού. Τέλος, έμφαση θα δοθεί στην καταγραφή και 
παρουσίαση των υφιστάμενων εργαλείων της πολιτείας για 
την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας μέσω 
επιχορηγήσεων και εισπρακτέων ενισχύσεων από τα δι-
αρθρωτικά ταμεία της ΕΕ, αλλά και μέσω χρηματοδοτικών 
εργαλείων από άλλους φορείς. Β. Αποτύπωση διεθνούς 
περιβάλλοντος: Αφορά στην αναβάθμιση της υπάρχουσας 
διαδικτυακής πύλης Agora του υπουργείου Εξωτερικών 
και τον εμπλουτισμό της με περισσότερες δυνατότητες / 
εφαρμογές (σύμφωνα με ολοκληρωμένη πρόταση που θα 
καταθέσει προς χρηματοδότηση το εν λόγω υπουργείο). 

Ουσιώδες στοιχείο του έργου θα αποτελέσει η εξασφάλιση 
της διαλειτουργικότητας / διασύνδεσης των δυο παραπάνω 
πυλώνων, όπως και η δυνατότητα προβολής τους σε ενιαίο 
περιβάλλον, υπό τη μορφή διαδικτυακής πύλης ενημέρω-
σης. 2. Υπηρεσία Helpdesk Εξωστρέφειας : Αφορά στη 
δημιουργία μιας δομής, εντός του Enterprise Greece, για 
την περαιτέρω αξιοποίηση των διατιθέμενων πληροφορι-
ών μέσω της παραπάνω διαδικτυακής πύλης, αλλά και την 
υποστήριξη των εξαγωγικών και των εν δυνάμει εξαγωγι-
κών επιχειρήσεων μέσω εναλλακτικών καναλιών (τηλέφω-
νο, email, κ.λπ.). Το Helpdesk θα στελεχωθεί με έμπειρο 
προσωπικό και θα έχει σταθερή συνεργασία με τους αρ-
μόδιους φορείς, μέσω καθορισμένων σημείων επαφής. Η 
υπηρεσία θα μεριμνά για τη διαχείριση των αιτημάτων των 
ενδιαφερομένων, από την υποβολή ενός αιτήματος, την 
ανταπόκριση της υπηρεσίας, αλλά και την παρακολούθη-
ση της αποτελεσματικότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών 
(μέσω του CRMS που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του Υπο-
έργου 1). Η πληροφορία που θα συλλέγεται και θα αξιοποι-
είται για τον εμπλουτισμό του περιεχομένου της διαδικτυ-
ακής πύλης, αλλά και για την περαιτέρω επεξεργασία για 
την ανατροφοδότηση της λειτουργίας της υπηρεσίας και 
της διαδικασίας λήψης τεκμηριωμένων αποφάσεων στον 
τομέα της πολιτικής εξαγωγών. Παράλληλα, η ανατροφοδό-
τηση του συστήματος θα συμβάλλει στην αξιολόγηση όσον 
αφορά την επάρκεια, την ανάδειξη πεδίων που δεν καλύ-
πτονται, τη χρηστικότητα και την εξυπηρέτηση των ενδια-
φερομένων, με στόχο την λήψη διορθωτικών μέτρων για τη 
βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σημειώνεται 
ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 
1.400.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη). Πηγή ΑΠΕ. 

Στη χρηματοδότηση προτάσεων που πέρασαν το κατώφλι βαθμολογίας του SME Instrument της Ε.Ε. 
(Horizon 2020), δηλαδή έλαβαν τη «Σφραγίδα Αριστείας» (seal of excellence) ως ιδιαίτερα καινοτόμες αλλά 
δεν χρηματοδοτήθηκαν, στοχεύει δράση του ΕΣΠΑ με εκτιμώμενη ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης 
μέσα στο πρώτο εξάμηνο 2017. Σύμφωνα με το σχεδιασμό για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ, η δράση "Seal of 
Excellence" απευθύνεται μόνο σε υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες εμφανίζουν εξαιρετικά 
καινοτομική δραστηριότητα και είναι βιώσιμες και κερδοσκοπικού χαρακτήρα με έντονα χαρακτηριστικά δι-
εθνοποίησης.  Τα χρηματοδοτούμενα έργα καινοτομίας αναμένεται να οδηγήσουν σε υψηλής προστιθέμενης 
αξίας προϊόντα, υπηρεσίες και διαδικασίες με σημαντικές πιθανότητες επιτυχίας στη διεθνή αγορά, αφού 
στόχος του SME Instrument είναι η εμπορική αξιοποίησή τους. Σημειώνεται πως δεν χρηματοδοτείται βα-
σική έρευνα. Τα προτεινόμενα έργα πρέπει να διακρίνονται από υψηλό επίπεδο τεχνολογικής ωριμότητας 
(TRL μεταξύ 6 και 9). Προκειμένου να μην μείνουν αναξιοποίητες οι προαναφερθείσες προτάσεις, η ΕΕ ανέ-
λαβε την πρωτοβουλία Seal of Excellence, χορηγώντας πιστοποιητικά αριστείας στις ΜμΕ, οι προτάσεις των 
οποίων αξιολογήθηκαν θετικά, και παρακινώντας τα κράτη-μέλη να χρηματοδοτήσουν τις επιχειρήσεις που 
έχουν λάβει πιστοποιητικό αριστείας από πόρους των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων 
(ΕΔΕΤ). Η δράση περιλαμβάνει τρεις διακριτές και ανεξάρτητες φάσεις με δυνατότητα υποβολής προτάσεων 
και χρηματοδότησης μόνο στην πρώτη και δεύτερη φάση. Η τρίτη φάση αφορά, κυρίως, σε υπηρεσίες υπο-
στήριξης των ΜμΕ, όπως, ενδεικτικά, υπηρεσίες προώθησης του τελικού προϊόντος στη διεθνή αγορά και 
διευκόλυνση της πρόσβασης σε δημόσια και ιδιωτικά κεφάλαια. Στην 1η φάση υποβάλλεται επιχειρηματικό 

σχέδιο 10 σελίδων που τεκμηριώνει τον αξιοσημείωτα καινοτομικό χαρακτήρα της ιδέας, την τεχνολογική, 
πρακτική και οικονομική βιωσιμότητα της υλοποίησής της. Η Φάση 1 είναι προαιρετική. Ποσό χρηματο-
δότησης/πρόταση: 50.000 Ευρώ. Ενδεικτικός χρόνος υλοποίησης: 6 μήνες. Στην 2η Φάση υποβάλλεται το 
Επιχειρηματικό Πλάνο και αίτηση ενίσχυσης για δράσεις που αφορούν τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη των 
καινοτόμων προϊόντων / υπηρεσιών στο επίπεδο που απαιτείται για τη διάθεσή τους στην αγορά. Δίδεται 
έμφαση στην ανάπτυξη, προτυποποίηση, έλεγχο, πιλοτική εφαρμογή καινοτόμων διαδικασιών, προϊόντων 
και υπηρεσιών, τον σχεδιασμό προϊόντων/υπηρεσιών, το σχεδιασμό και την ανάπτυξη - κλιμάκωση της ιδέας 
(τμήματα αγοράς, διαδικασίες κλπ.). Ποσό χρηματοδότησης/πρόταση: 500.000 - 2.500.000 ευρώ. Ενδεικτικός 
χρόνος υλοποίησης: 12-24 μήνες. Η υποβολή των προτάσεων στην δράση SME Instrument του Ορίζοντα 
2020 είναι συνεχής αλλά με συγκεκριμένες ενδιάμεσες ημερομηνίες υποβολής ανά έτος. Έως τώρα έχουν 
υποβληθεί πολύ αξιόλογες προτάσεις από ΜμΕ όλων των Κρατών-Μελών (ΚΜ) οι οποίες αν και αξιολογή-
θηκαν θετικά με βαθμολογία μεγαλύτερη του κατωφλίου (το κατώφλι για την Φάση 1 είναι 13 και για την 
Φάση 2 το 12), τελικά δεν χρηματοδοτήθηκαν λόγω εξάντλησης των κονδυλίων της Ε.Ε.  Προϋπόθεση για 
την χρηματοδότηση των προτάσεων είναι η συνάφεια με την "Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης". Δυνητικοί 
δικαιούχοι θα είναι: • Οι επιχειρήσεις που έχουν ήδη λάβει το Seal of Excellence της ΕΕ • Συμβατές με την 
Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης - RIS3. Προϋπολογισμός Δράσης:   Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 
δράσης ανέρχεται σε 50.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη) και ο συνολικός προϋπολογισμός της ανέρχεται σε 
65,8 εκατ. ευρώ. Ο χρόνος υλοποίησης των προγραμμάτων θα είναι 6 - 24 μήνες. Πηγή ΑΠΕ 
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Δράση για την αναβάθμιση υφιστάμενων ΜμΕ  
που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise

Διαπιστώσεις του ΣΕΣΜΑ για την οικονομία και την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ

Στο πρώτο τρίμηνο του 2017 εκτιμάται ότι θα ανακοινωθεί η 
ημερομηνία έκδοσης της πρόσκλησης για τη δράση "Ανα-
βάθμιση εταιρειών franchising".
Η πρόταση αφορά στην αναβάθμιση υφιστάμενων μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε νομική μορφή που 
είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise. 
Η στήριξη των επιχειρήσεων που είναι ήδη ενταγμένες σε 
δίκτυα θα επιφέρει σημαντικά και πολλαπλασιαστικά απο-
τελέσματα στην ελληνική οικονομία καθώς το franchising 
εμφανίζει ιδιαίτερη δυναμική σε διεθνές και εθνικό επίπε-
δο. Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Οικονομίας, 
στην Ελλάδα το 2015 δραστηριοποιούνταν 479 αλυσίδες 
franchising με 17.098 εγκαταστάσεις/καταστήματα και πε-
ρισσότερους από 100.000 εργαζόμενους σε διαφορετικούς 
οικονομικούς κλάδους με έμφαση στο εμπόριο τροφίμων 
και την παροχή υπηρεσιών οργανωμένης εστίασης. 
Η αναβάθμιση των επιχειρήσεων για την ενίσχυση των 
ικανοτήτων τους σχετικά με τη βελτίωση της ποιότητας των 
προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή τη δημιουρ-
γία νέων προϊόντων/υπηρεσιών, όπως υποστηρίζεται, θα 
υποστηριχθεί με τη χρηματοδότηση και υλοποίηση επεν-
δυτικών σχεδίων που στοχεύουν στην αύξηση της αποτε-

λεσματικότητας των λειτουργικών δραστηριοτήτων, τη μεί-
ωση του κόστους και την αναβάθμιση των υποδομών τους. 
Τα επενδυτικά σχέδια των επιχειρήσεων έχουν συνολικό 
προϋπολογισμό 30.000 - 200.000 ευρώ και περιλαμβά-
νουν: 
• Αναβάθμιση υποδομών (κτίρια, εγκαταστάσεις, περιβάλ-
λον χώρος)
• Μηχανήματα και εξοπλισμό
• Επενδύσεις για εξοικονόμηση ενέργειας και περιβαλλο-
ντική αναβάθμιση
• Ανάπτυξη και πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης 
ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Αυτοματοποίηση λειτουργικών δραστηριοτήτων μέσω 
της αύξησης χρήσης των ΤΠΕ (Λογισμικό, υπηρεσίες λο-
γισμικού και υποδομές ΤΠΕ)
• Μισθολογικό κόστος εργαζόμενων (υφιστάμενο ή/και 
νέο προσωπικό) με χρήση ρήτρας ευελιξίας
• Μεταφορικά μέσα.
Δεν είναι επιλέξιμες οι δαπάνες δικαιωμάτων χρήσης 
brandname. 
Η υλοποίηση της πρότασης για την αναβάθμιση των υφι-

στάμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων με οποιαδήποτε 
νομική μορφή που είναι ενταγμένες σε δίκτυα franchise 
συμβάλλει στη γενικότερη στρατηγική και τους επιμέρους 
στόχους του ΕΠΑΝΕΚ, ενώ αναμένεται να επιφέρει άμεσα 
και πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στους περισσότε-
ρους από τους 9 τομείς προτεραιότητας (αγροδιατροφή 
- βιομηχανία τροφίμων, εφοδιαστική αλυσίδα, ενέργεια, 
περιβάλλον, τουρισμός, ΤΠΕ).
Δικαιούχοι των πράξεων θα είναι οι επιχειρήσεις 
franchising που δραστηριοποιούνται κατά προτεραιότητα 
στους 9 τομείς προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ για την υλο-
ποίηση των επενδυτικών σχεδίων.
Προϋπολογισμός δράσης
Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 
25.000.000 ευρώ (δημόσια δαπάνη). Ο συνολικός προϋπο-
λογισμός των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων εκτι-
μάται ότι ανέρχεται σε 55,5 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση 
των επενδυτικών σχεδίων καλύπτει το 40% των επιλέξιμών 
δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%, φτάνοντας στο 50% 
στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.
Η διάρκεια υλοποίησης των επενδυτικών σχεδίων εκτιμά-
ται ότι θα είναι 18 μήνες/24 μήνες. Πηγή ΑΠΕ. 

Η πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ και η συμβολή του στην ανάπτυξη της 
χώρας ήταν από τα θέματα που συζητήθηκαν από τον Σύνδεσμο Εταιρει-
ών Συμβούλων Μάνατζμεντ (ΣΕΣΜΑ),  κατά τη διάρκεια της παρουσίασης 
των αποτελεσμάτων του Δείκτη Εμπιστοσύνης Συμβούλων Μάνατζμεντ 
GMCCI για το τέταρτο τρίμηνο του 2016. Σύμφωνα με σχετικό ρεπορτάζ του 
ΑΠΕ ο Βασίλης Ρεγκούζας, Πρόεδρος ΔΣ ΣΕΣΜΑ, κατά τη διάρκεια της 
παρουσίασης των αποτελεσμάτων του Δείκτη Εμπστοσύνης Συμβούλων 
Μάνατζμεντ GMCCI για το τέταρτο τρίμηνο του 2016, «μετά από έξι χρόνια 
ύφεσης (2008-2013) και τρία χρόνια σχετικής σταθερότητας (2014-2016), 
βρισκόμαστε τελικά στη φάση της ανάκαμψης και της εισόδου της οικονο-
μίας σε πορεία υγιούς ανάπτυξης, σύμφωνα με τις επίσημες προβλέψεις. 
Επομένως, σήμερα είναι η καταλληλότερη ευκαιρία για τη διαμόρφωση 
ενός εθνικού σχεδίου ανάπτυξης, καθώς τα βασικά μακροοικονομικά 
μεγέθη της χώρας έχουν βελτιωθεί σημαντικά, ταυτόχρονα έχουν γίνει ση-
μαντικές μεταρρυθμίσεις, αν και πρέπει να ακολουθήσουν και άλλες, ενώ 
η αποτελεσματικότητα του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας εξακολουθεί 
να είναι πολύ καλή». Ειδικότερα για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ και 
η συμβολή του στην ανάπτυξη της χώρας η έρευνα του ΣΕΣΜΑ κατέγραψε 
για τρίτη φορά τις απόψεις των επιχειρήσεων συμβούλων μάνατζμεντ όσον 
αφορά τη συμβολή του ΕΣΠΑ 2014-2020 στην οικονομική μεγέθυνση και 
στις διαρθρωτικές αλλαγές που χρειάζεται η ελληνική οικονομία. Στις δύο 
προηγούμενες έρευνες (πρώτο και τέταρτο τρίμηνο 2014) παρουσιάσθηκαν 
οι απόψεις για το ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι σύμβουλοι είναι επικριτικοί για το ΕΣΠΑ 2014-2020 και οι απόψεις τους 
δεν έχουν μεταβληθεί ουσιαστικά τα δύο τελευταία χρόνια. Κατ’ αρχήν, η 
πλειονότητα θεωρεί ότι η κατανομή των πόρων του ΕΣΠΑ μεταξύ των ΕΠ 
συμβάλει μέτρια στην οικονομική ανάπτυξη. Το μερίδιό της μάλιστα είναι 
αυξημένο έναντι του τέλους του 2015, 65,3% έναντι 61,2%. Περιορίστηκε 

επίσης το τμήμα εκείνων που θεωρούν τη συμβολή σημαντική, 22,4% από 
32,7%. Παρόμοια είναι η εικόνα που προκύπτει όσον αφορά την συμβολή 
του ΕΣΠΑ στην επίλυση διαρθρωτικών προβλημάτων και στη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας. Τα ποσοστά μάλιστα του «καθόλου» είναι πολύ υψηλά 
και αυξήθηκαν πολύ μεταξύ 2015 και 2016.
Από την ανάλυση των απαντήσεων των συμβούλων προκύπτει επίσης ότι 
προτείνουν αύξηση των κονδυλίων για παρεμβάσεις που σχετίζονται με 
την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ειδικά αυτών που αποσκοπούν 
στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με στόχο τις ξένες αγορές. Επιση-
μαίνεται επίσης η ανάγκη χρηματοδότησης έργων που θα εκσυγχρονίσουν 
τη δημόσια διοίκηση. Για προγράμματα των κατηγοριών αυτών προτείνεται 
ενεργοποίηση των χρηματοδοτήσεων κατά προτεραιότητα. Από την άλλη 
πλευρά, οι σύμβουλοι θεωρούν ότι θα πρέπει να περιοριστούν οι πόροι που 
διατίθενται για αναποτελεσματικά προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτι-
σης. Τα κυριότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρή-
σεις που επιχειρούν να ενισχυθούν μέσω του ΕΣΠΑ σχετίζονται με τη χρη-
ματοδότηση: Υπάρχουν δυσκολίες στη κάλυψη της ίδιας συμμετοχής, στο 
δανεισμό, καθώς επίσης και λόγω των καθυστερήσεων που παρατηρούνται 
στις εκταμιεύσεις. Η ένταση μάλιστα των δύο πρώτων έχει αυξηθεί μεταξύ 
2015 και 2016. Η χρηματοδότηση των επιχειρήσεων θεωρείται από τους 
συμβούλους το τέταρτο σημαντικότερο πρόσκομμα. Σημαντική είναι επίσης 
η μείωση της σημασίας της διαφθοράς: χαμηλή τη θεωρεί το 2016 περισ-
σότερο από το ένα τρίτο των απαντησάντων, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό που 
είχε καταγραφεί από την έρευνα του προηγουμένου έτους ήταν μόνο 14,3%. 
Η πλειονότητα των συμβούλων θεωρεί ότι οι σοβαρότερες δυσκολίες κατά 
τη διαδικασία ενίσχυσης των επιχειρήσεων δημιουργούνται στο στάδιο της 
εκταμίευσης. Η σημασία της μάλιστα παρέμεινε σταθερή μεταξύ 2015 και 
2016. Σημαντικά είναι επίσης τα προβλήματα τήρησης των υποχρεώσεων 

υλοποίησης των έργων. Αντίθετα, λίγες δυσκολίες παρουσιάζονται κατά την 
προετοιμασία των αιτήσεων.
Το τέταρτο τρίμηνο του 2016 καταγράφηκε βελτίωση των προσδοκιών των 
συμβούλων μάνατζμεντ. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος των «θετικών» - 
«αρνητικών» προβλέψεων για τις μεταβλητές του GMCCI - Οικονομική Συ-
γκυρία, δηλαδή: ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, ανεργία, ιδιωτικές επεν-
δύσεις παγίου κεφαλαίου, εξαγωγές και ποσοστό μεταβολής του γενικού 
επιπέδου των τιμών περιορίστηκε στο -1,9% το τέταρτο τρίμηνο του 2016, 
έναντι -7,6% το προηγούμενο τρίμηνο και -2,8% στο τέλος Δεκεμβρίου 2015. 
Η βελτίωση των προσδοκιών είναι εμφανής και από τη σύγκριση των τιμών 
του GMCCI για ολόκληρο το 2015 και το 2016. Από -14,4% το 2015 η μέση 
διαφορά αισιοδοξίας - απαισιοδοξίας των τεσσάρων τριμήνων διαμορφώ-
θηκε σε -7,7% το 2016. Η θετική αυτή εξέλιξη οφείλεται στη βελτίωση όλων 
των επιμέρους δεικτών. Οι μεγαλύτερες μειώσεις της αρνητικής διαφοράς 
καταγράφηκαν στις προσδοκίες για την οικονομική μεγέθυνση και τις ιδι-
ωτικές επενδύσεις. Η ανάκαμψη αυτή των προσδοκιών σχετίζεται προφα-
νώς με τη θετική πορεία του ΑΕΠ και άλλων βασικών μακροοικονομικών 
μεγεθών, καθώς και τις προβλέψεις για σημαντική ανάπτυξη της ελληνικής 
οικονομίας το 2017. Κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2016 δεν σημειώθηκαν 
σημαντικές αλλαγές στις απόψεις των συμβούλων μάνατζμεντ, όσον αφορά 
τους κυριότερους ανασχετικούς για την επιχειρηματική ανάπτυξη παράγο-
ντες. Η κατάταξη των πέντε πρώτων παρέμεινε ίδια: Η υψηλή φορολογία, 
οι συχνές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, η λειτουργία της δημόσιας 
διοίκησης, οι δυσκολίες στη χρηματοδότηση που αντιμετωπίζουν οι ελλη-
νικές επιχειρήσεις και η «ασυνέχεια» στη λειτουργία του κράτους. Όλοι οι 
παράγοντες αυτοί είχαν σκορ μεγαλύτερο του 4 σε πενταβάθμια κλίμακα. 
Σκορ 4,0 είχε το σύστημα απονομής δικαιοσύνης. Σημειώνεται ότι χαμηλή 
θέση διατηρούν οι ελλείψεις σε καταλλήλως εκπαιδευμένο προσωπικό.
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Η παρουσίαση των εφημερίδων γίνεται με αλφαβητική σειρά των λογοτύπων τους.
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ΣΕΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΠΕΣ ΦΕΡΝΕΙ ΤΟ ΑΔΙΕΞΟΔΟ 

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ |  Σελίδες 1-3 | 30/1/2017

Σιγή ιχθύος τηρεί η ελληνική κυβέρνηση μετά τη συνεδρίαση του 
Eurogroup όσον αφορά το ποιες θα είναι οι επόμενες κινήσεις που 
θα γίνουν προκειμένου να δρομολογηθούν διαδικασίες εξεύρεσης 
συμβιβαστικής λύσης με τους θεσμούς. Ο χρόνος μετράει ήδη 
αντίστροφα, καθώς μέχρι το Eurogroup του Φεβρουαρίου θα πρέπει 
να έχει δοθεί απάντηση στο κρίσιμο ερώτημα: θα δεχτεί η ελληνική 
πλευρά να προχωρήσει σε προληπτική νομοθέτηση μέτρων για το 
2019; Θα καταφέρει να επιτύχει έναν «έντιμο συμβιβασμό» με τους 
δανειστές της ή θα οδηγηθούμε σε πολιτικές εξελίξεις; 
Η εξεύρεση λύσης όσον αφορά τους δημοσιονομικούς στόχους μετά 
το 2018 αποτελεί και το «κλειδί» για να κλείσουν όλα τα μέτωπα: 
από τα εργασιακά και την κάλυψη του δημοσιονομικού κενού 
του 2018, μέχρι την εξειδίκευση των μέτρων για το χρέος. Όλα 
δείχνουν ότι οι εξελίξεις θα είναι άμεσες, καθώς στο Eurogroup 
της 20ής Φεβρουαρίου θα φανεί οριστικά αν θα υπάρξει περιθώριο 
για συμφωνία «εδώ και τώρα» ή αν χρειαστεί να παραταθούν οι 
διαπραγματεύσεις ακόμη και για αρκετούς μήνες.
Έτσι όπως έχουν διαμορφωθεί πλέον τα πράγματα, η επίτευξη 
συμφωνίας προϋποθέτει ότι θα βρεθεί «κοινός τόπος» στα 
ακόλουθα μέτωπα: 
1. Κατά τη συνεδρίαση του Eurogroup της Πέμπτης, η ελληνική πλευρά 
ήρθε αντιμέτωπη με την «κοινή γραμμή» Ευρωπαίων και ΔΝΤ. Και 
οι δύο πλευρές ζητούν από την Αθήνα να νομοθετήσει προληπτικά 
πρόσθετα μέτρα έως και 4,5 δισ. ευρώ προκειμένου να εξασφαλιστεί 
ότι το πρωτογενές πλεόνασμα θα διατηρηθεί στο επίπεδο του 3,5% και 
μετά τη λήξη του 3ου μνημονίου. Η ελληνική πρόταση για παράταση 
του δημοσιονομικού κόφτη και μετά το 2018 -έστω και σε νέα μορφή, 
όπου θα περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα που θα ληφθούν σε 
περίπτωση δημοσιονομικών αποκλίσεων- δεν γίνεται αποδεκτή. Οι 
θεσμοί φέρονται να αξιώνουν από την Ελλάδα να ψηφίσει άμεσα 
τα μέτρα για το 2019, προκειμένου στη συνέχεια να συνεχιστούν οι 
διαπραγματεύσεις και για το κλείσιμο της β’ αξιολόγησης. Στελέχη 
από το ελληνικό στρατόπεδο δεν αποδέχονται ότι το αίτημα για 
άμεση νομοθέτηση μέτρων όπως η μείωση του αφορολογήτου 
αλλά και η περικοπή της προσωπικής διαφοράς των συνταξιούχων 
έλαβε μορφή τελεσιγράφου. Παραδέχονται ωστόσο ότι η ελληνική 
πλευρά έχει βρεθεί σε δύσκολη θέση, καθώς η προληπτική ψήφιση 
μέτρων θεωρείται επιβεβλημένη από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο 
προκειμένου να συμμετάσχει στο ελληνικό πρόγραμμα, ενώ οι 
περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ξεκαθαρίσει ότι επιθυμούν 
την παραμονή του ΔΝΤ.
2.  Να κλείσει το «δημοσιονομικό κενό» που έχουν εντοπίσει οι θεσμοί 
για το 2018. Για το 2017 έχει συμφωνηθεί ότι ο προϋπολογισμός 
μπορεί να εκτελεστεί χωρίς επιπλέον μέτρα, λόγω της υπέρβασης που 
παρατηρήθηκε στα έσοδα κατά τη διάρκεια του 2016, αλλά και της 
εκτίναξης του πρωτογενούς πλεονάσματος στα 4,4 δισ. ευρώ. Για το 
2018, όμως, οι θεσμοί επέμεναν μέχρι και το τέλος Δεκεμβρίου, οπότε 
διακόπηκαν οι διαπραγματεύσεις, ότι υπάρχει «τρύπα» 800 εκατ. 
ευρώ. Σύμφωνα με αρμόδιο κυβερνητικό στέλεχος, το ΔΝΤ και οι 
ευρωπαϊκοί θεσμοί έχουν συμφωνήσει στο συγκεκριμένο ποσό.
Βέβαια, οι δύο πλευρές του Ατλαντικού καταλήγουν σε διαφορετικό 
αποτέλεσμα. Οι ευρωπαϊκοί θεσμοί πιστεύουν ότι με τα μέτρα των 

800 εκατ. ευρώ η Ελλάδα θα εμφανίσει πρωτογενές πλεόνασμα 
3,5% το 2018.
Από την άλλη, το ΔΝΤ εκτιμά ότι με τα 800 εκατ. ευρώ το πρωτογενές 
πλεόνασμα του 2018 θα κλείσει στο 1,5% του ΑΕΠ. Ήδη, η ελληνική 
πλευρά έχει προτείνει στους θεσμούς συγκεκριμένα μέτρα για 
να κλείσει αυτό το κενό. Εν μέρει οι ευρωπαϊκοί θεσμοί τα έχουν 
αποδεχτεί, το ΔΝΤ όμως αμφισβητεί την απόδοση που υπολογίζει η 
ελληνική πλευρά. Σε κάθε περίπτωση, η διαφορά ανάμεσα στις δύο 
πλευρές -Αθήνας και θεσμών- ξεπερνά τα 300 εκατ. ευρώ. Η ελληνική 
διαπραγματευτική ομάδα έχει προτείνει να γίνουν εξοικονομήσεις 
της τάξεως των 150 εκατ. ευρώ από τις δαπάνες του ΕΟΠΥΥ, αλλά 
και να εξοικονομηθούν περισσότερα από 300 εκατ. ευρώ μέσα 
από την αλλαγή των κριτηρίων χορήγησης κοινωνικών επιδομάτων 
και την κατάργηση των φοροαπαλλαγών. Με εξαίρεση το ειδικό 
καθεστώς φορολόγησης των ναυτικών, το οποίο η κυβέρνηση θέλει 
να διατηρήσει ως έχει, οι υπόλοιπες φορολογικές απαλλαγές θα 
θυσιαστούν για να καλυφθεί το κενό του 2018. Έτσι, προωθείται η 
κατάργηση της ειδικής έκπτωσης φόρου του 1,5% που γίνεται σήμερα 
σε μισθωτούς και συνταξιούχους εξαιτίας του ότι το σύνολο του φόρου 
που αναλογεί παρακρατείται κάθε μήνα ταυτόχρονα με την καταβολή 
του μισθού ή της σύνταξης. Κατά μέσο όρο, η κατάργηση αυτής της 
έκπτωσης θα κοστίσει 17 ευρώ σε κάθε μισθωτό και συνταξιούχο, 
σύμφωνα με τους υπολογισμούς της Παγκόσμιας Τράπεζας. Σημαντικά 
μειωμένη προγραμματίζεται να είναι και η έκπτωση φόρου λόγω 
ιατρικών δαπανών. Ήδη έγινε το πρώτο βήμα (σ.σ.: νομοθετήθηκε η 
υποχρεωτική πληρωμή των γιατρών με κάρτες προκειμένου η δαπάνη 
να εκπίπτει), ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξουν και άλλες παρεμβάσεις 
προκειμένου να περιοριστεί το δημοσιονομικό κόστος της έκπτωσης 
που ανέρχεται αυτή τη στιγμή στα περίπου 85 εκατ. ευρώ ετησίως. 
Η ελληνική πλευρά θα επιχειρήσει να επικαλεστεί και την καλύτερη 
του αναμενομένου δημοσιονομική επίδοση του 2016 προκειμένου 
να περιορίσει την έκταση του κενού του 2018. Ήδη γίνεται συζήτηση 
με τους θεσμούς για το αν και σε ποιο βαθμό η αύξηση των εσόδων 
κατά την περσινή χρονιά έχει μόνιμο χαρακτήρα ή αν προέρχεται 
από έκτακτες παρεμβάσεις που απέδωσαν εισπρακτικά μόνο κατά τη 
διάρκεια του συγκεκριμένου έτους.
3. Να επιτύχει συμφωνία στα εργασιακά. Το Διεθνές Νομισματικό 
Ταμείο κρατά σκληρή στάση και στο συγκεκριμένο θέμα, καθώς εκτός 
του ότι απαιτεί την πλήρη απελευθέρωση των ομαδικών απολύσεων 
αλλά και την αλλαγή του συνδικαλιστικού νόμου, δεν θέλει να τεθεί 
θέμα επαναφοράς των συλλογικών διαπραγματεύσεων.
Έτσι, η ελληνική πλευρά καλείται να υποχωρήσει και στο 
συγκεκριμένο μέτωπο και ουσιαστικά να αποδεχτεί ρυθμίσεις για την 
εργασιακή αγορά που απέχουν από τις «βέλτιστες πρακτικές» της 
Ευρώπης, κάτι που αναφέρεται ρητά και στο μνημόνιο.

ΣΤΑΣΗ ΣΤΟ ΣΤΑΘΜΟ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΧΡΟΝΙΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ |  Σελίδες 1-35 | 30/1/2017

Νέους προβληματισμούς για την πορεία του έργου του μετρό 
Θεσσαλονίκης γεννά η τελευταία απόφαση του Κεντρικού 
Αρχαιολογικού Συμβουλίου (ΚΑΣ), με την οποία εγκρίνεται η 
προμελέτη για την κατασκευή του σταθμού Βενιζέλου με την 
κατά χώρα διατήρηση των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν στη 
διάρκεια των ανασκαφών. Ενώ η απόφαση ανοίγει το δρόμο για 

ΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ
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την επανεκκίνηση των εργασιών, τέσσερα χρόνια και πλέον μετά τη 
διακοπή τους, γεννιούνται ερωτήματα σχετικά με το εάν μπορεί να 
τηρηθεί το νέο χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, εάν θα αυξηθεί το 
κόστος κατασκευής πέρα από το προβλεπόμενο και εάν υπάρχει το 
ενδεχόμενο νέας εμπλοκής. Τα ερωτήματα αυτά, μάλιστα, έθεσε το 
ΤΕΕ/ΤΚΜ και στη συνεδρίαση του ΚΑΣ, την περασμένη Τρίτη, που 
έγινε με οριακή απαρτία.
Η μελέτη που παρουσιάστηκε στο ΚΑΣ και θα παρουσιαστεί σήμερα 
στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Θεσσαλονίκης προβλέπει 
τη διατήρηση του 91% των σημαντικών αρχαιοτήτων σε έκταση 1.377 
τ.μ., ενώ το υπόλοιπο τμήμα θα αποδομηθεί κυρίως για την κατασκευή 
εξόδων κινδύνου.
Θα γίνει συμπληρωματική ανασκαφή στο μεγαλύτερο μέρος της 
βόρειας εισόδου, απόσπαση και επανατοποθέτηση στη νότια είσοδο 
και τελικά ο αρχαιολογικός χώρος θα καλύπτει 1.800 τ.μ. Ο σταθμός 
θα κατασκευαστεί με υπόγεια εκσκαφή ΝΑΤΜ, η νότια είσοδος 
απομακρύνεται 40 μέτρα και χωροθετείται στην πλατεία Καπνεργάτη 
και η βόρεια είσοδος στο πρώην υπαίθριο πάρκιγκ του δημαρχείου, 
δίπλα από το μνημείο Αλκαζάρ. Στο -1 θα διατηρηθούν οι αρχαιότητες, 
στο -2 θα υπάρχουν οι ηλεκτρολογικές μηχανολογικές εγκαταστάσεις, 
στο -3 τα ακυρωτικά μηχανήματα και στο -4 οι αποβάθρες.
Πάνω από τις αρχαιότητες, στο δυτικό άκρο, θα κατασκευαστεί 
πεζογέφυρα, ενδεχομένως γυάλινη, για να διέρχονται οι επιβάτες και 
να παρατηρούν τις αρχαιότητες. Η πρόσβαση στον αρχαιολογικό χώρο 
θα γίνεται με σταθερές σκάλες από νότια. Ο χρόνος ολοκλήρωσης των 
νέων εργασιών υπολογίζεται σε 3,5 χρόνια και το κόστος περί τα 20 με 
25 εκατ. ευρώ.
Ο πρόεδρος του ΤΕΕ/ΤΚΜ Πάρις Μπίλλιας παρενέβη στο ΚΑΣ, 
εκφράζοντας τις αντιρρήσεις του και υποστηρίζοντας την προηγούμενη 
λύση που επιλέχτηκε, δηλαδή την απόσπαση των αρχαιοτήτων, την 
κατασκευή του σταθμού και την επανατοποθέτησή τους.
"Εκτιμώ ότι το κόστος των εργασιών θα φθάσει τα 40 εκατ. ευρώ και 
σίγουρα θα απαιτηθεί μία πενταετία για την ολοκλήρωσή τους.
Επειδή προβλέπεται να γίνουν επιπλέον ανασκαφές σε μεγάλη 
επιφάνεια, προκύπτει ακόμη ένα σημαντικό ζήτημα και ερώτημα: Τι 
θα γίνει με τις αρχαιότητες που θα βρεθούν σε εκείνη την περιοχή, 
δεδομένου ότι κανείς δεν γνωρίζει τη σημαντικότητά τους. Μπορεί 
να ανοίξει ένας νέος κύκλος αντιπαράθεσης για τη διατήρησή τους", 
περιγράφει στη "Θ" ο κ. Μπίλλιας και προσθέτει ότι "η απόσπαση 
και επανατοποθέτηση κοστίζει πολύ λιγότερο από 10 εκατ. ευρώ 
και εφόσον εφαρμοζόταν, θα είχε προχωρήσει κατά πολύ το έργο". 
Το ΤΕΕ/ΤΚΜ μαζί με ακόμη πέντε φορείς της πόλης έχει καταθέσει 
προσφυγή στο ΣτΕ, ζητώντας την ακύρωση της υπουργικής απόφασης 
για διατήρηση κατά χώρα των αρχαιοτήτων. Μετά την εξέλιξη της 
απόφασης του ΚΑΣ "θα συνεδριάσει η διοικούσα επιτροπή του ΤΕΕ/
ΤΚΜ και θα εξετάσει εάν επιμείνουμε στην προσφυγή ή όχι", λέει ο 
κ. Μπίλλιας. Ο πρόεδρος της Αττικό Μετρά Α.Ε. καθηγητής Γιάννης 
Μυλόπουλος, από την πλευρά του, υποστήριξε στο ΚΑΣ ότι η λύση 
της απόσπασης και επανατοποθέτησης θα κόστιζε ακριβά και θα είχε 
μεγαλύτερο ρίσκο για τις αρχαιότητες.
Το επόμενο βήμα μετά την απόφαση του ΚΑΣ είναι η έκδοση σχετικής 
υπουργικής απόφασης, ώστε να ξεκινήσει η αρχαιολογική ανασκαφή 
στο υπόλοιπο τμήμα. Παράλληλα, ο ανάδοχος του έργου θα πρέπει 
να ολοκληρώσει τις οριστικές μελέτες, οι οποίες θα κατατεθούν προς 
έγκριση στην Αττικό Μετρό Α.Ε. Αφού περάσει αυτό το στάδιο, θα 

υπογράφει συμπληρωματική σύμβαση για την κατασκευή του σταθμού 
με τις νέες μελέτες.
Υπολογίζεται ότι οι εργασίες θα τελειώσουν την άνοιξη του 2021, 
δηλαδή έναν χρόνο μετά την προβλεπόμενη έναρξη λειτουργίας του 
μετρό Θεσσαλονίκης. Βάσει αυτού του χρονοδιαγράμματος θα πρέπει 
να αντιμετωπιστεί ακόμη ένα ζήτημα: Κατά την περίοδο 2020-2021 να 
είναι δυνατή η κατασκευή του σταθμού ταυτόχρονα με την υπόγεια 
διέλευση των συρμών του μετρό. Το ζήτημα αυτό αναμένεται να 
αντιμετωπιστεί με την οριστική μελέτη κατασκευής του σταθμού.
- Το θέατρο του παραλόγου 
Η υπόθεση της διαχείρισης των αρχαιοτήτων που αποκαλύφθηκαν 
στο εργοτάξιο του μετρό στη Βενιζέλου εξελίχθηκε σε θέατρο 
του παραλόγου, καθώς για το ίδιο ζήτημα, από το ίδιο όργανο, 
έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα τέσσερις διαφορετικές αποφάσεις! Η 
υπόθεση άνοιξε τον Δεκέμβριο του 2012, όταν η ανασκαφική εργασία 
έφθασε σε βάθος 6,5 μέτρα κάτω από τη σημερινή Εγνατία και 
αποκαλύφθηκαν οι αρχαιότητες. Η πρώην 9η Εφορεία Βυζαντινών 
Αρχαιοτήτων απευθύνθηκε στο υπουργείο Πολιτισμού, περιέγραψε τα 
αποτελέσματα της ανασκαφής και υποστήριξε την ανάγκη εξεύρεσης 
λύσης με τη διατήρηση των αρχαίων στη θέση τους. Η Αττικό Μετρό 
εξήγησε ότι είναι αδύνατο να κατασκευαστεί ο σταθμός παρουσία 
των αρχαίων. Η πρώτη απόφαση του ΚΑΣ επί του θέματος εκδόθηκε 
στις 15 Ιανουαρίου 2013 και ενέκρινε την απόσπαση των αρχαιοτήτων, 
την αποδόμηση των τμημάτων που σώζονται αποσπασματικά και τη 
μεταφορά τους στο πρώην στρατόπεδο "Παύλου Μελά" ή σε "άλλον 
ανάλογο χώρο". Ακολούθησαν αντιδράσεις από αρχαιολόγους και 
άλλους φορείς, που υποστηρίζουν τη διατήρηση των αρχαιοτήτων κατά 
χώρα.
Έναν χρόνο μετά, στις 28 Ιανουάριου 2014, το ΚΑΣ αλλάζει γνώμη 
και εγκρίνει την απόσπαση των αρχαιολογικών ευρημάτων, εργασίες 
για την κατασκευή σταθμού του μετρό, επανατοποθέτησή τους (στο 
σύνολο) στο ίδιο σημείο και διαμόρφωση επισκέψιμου αρχαιολογικού 
χώρου. Στις 24 Φεβρουαρίου εκδόθηκε σχετική υπουργική απόφαση. 
Με νέα σύνθεσή το ΚΑΣ στις 16 Δεκεμβρίου 2014 εγκρίνει την κοινής 
αποδοχής "μελέτη προστασίας και ανάδειξης των αρχαιοτήτων", 
που ήταν ο συγκερασμός πρότασης του δήμου Θεσσαλονίκης και 
πρότασης της Αττικό Μετρό. Η μελέτη είναι στη βάση απόσπασης και 
επανατοποθέτησης των αρχαιοτήτων.
Το ΚΑΣ, στις 15 Σεπτεμβρίου 2015, ακυρώνει την προηγούμενη 
απόφασή του και γνωμοδοτεί υπέρ της κατά χώρα διατήρηση των 
αρχαιοτήτων, πρώτον "για λόγους δημοσίου συμφέροντος που 
συνίσταται στη διαφύλαξη και προστασία της αυθεντικότητας του 
μοναδικού μνημειακού συνόλου για την παγκόσμια κληρονομιά" και 
δεύτερον "επειδή η παρέλευση ικανού χρόνου από την ανασκαφή 
εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την ακεραιότητα του μνημείου". 
Ο τότε υπουργός Πολιτισμού Αριστείδης Μπαλτάς υπέγραψε τον 
Οκτώβριο του 2015 απόφαση στη βάση της εισήγησης του ΚΑΣ.
Την Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017 το ΚΑΣ εγκρίνει την προμελέτη που 
παρουσιάστηκε από την αρμόδια ομάδα εργασίας για την κατασκευή 
του σταθμού Βενιζέλου με την κατά χώρα διατήρηση των αρχαιοτήτων.
Εν τω μεταξύ, στις 22 Δεκεμβρίου 2016 το Συμβούλιο της Επικράτειας 
κρίνει νόμιμη και συνταγματική τη μεταφορά και επανατοποθέτηση 
των αρχαιοτήτων στο σταθμό Βενιζέλου, απορρίπτοντας προσφυγή του 
δήμου Θεσσαλονίκης.
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