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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) διοργανώνει ημερίδα 
με θέμα «Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών – αναδιάρθρωση 
και εξυγίανση επιχειρήσεων στο δρόμο της ανάπτυξης». Η εκ-
δήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 19 Ιουλίου 2017, 
στις 11:00 το πρωί, στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΤΕΕ, 
Νίκης 4 (Πλατεία Συντάγματος) (1ος όροφος), στην Αθήνα. 
Η εκδήλωση έρχεται σε μία επίκαιρη στιγμή, καθώς από τις 3 
Αυγούστου ξεκινά η εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου 
για την εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών.  Στην εκδήλωση θα 
τοποθετηθούν μεταξύ άλλων, οι Δημήτριος Κοντοφάκας (Συ-
ντονιστής του Κυβερνητικού Συμβουλίου Οικονομικής Πολι-
τικής), Φώτης Κουρμούσης (Ειδικός Γραμματέας της Ειδικής 
Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους), Κωνσταντίνος 
Κόλλιας (Πρόεδρος Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας), 

Νικόλαος Κανελλόπουλος (Δικηγόρος και Γεν. Γραμματέας 
ΟΠΕΜΕΔ), Χαρούλα Απαλαγάκη (Γεν. Γραμματέας της Ελ-
ληνικής Ένωσης Τραπεζών) και εκπρόσωποι τραπεζικών 
ιδρυμάτων, ενώ μετά το πέρας των τοποθετήσεων θα ακο-
λουθήσει συζήτηση. 
-Σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ Γιώργο Στασι-
νό: «Η εκδήλωση του ΤΕΕ για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό 
φιλοδοξεί να παρέχει έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση για το 
νέο θεσμικό πλαίσιο αλλά κυρίως να αναδείξει τις πρακτικές 
πλευρές των νέων διαδικασιών, τις προκλήσεις και τις ευκαι-
ρίες, να επισημάνει προβλήματα και αδυναμίες και να διερευ-
νήσει εφικτές λύσεις. Οι τεχνικές εταιρείες και οι επιχειρήσεις 
του τεχνικού κόσμου της χώρας έχουν κάθε συμφέρον να 
διερευνήσουν τις δυνατότητες που τους δίνει το νέο πλαίσιο – 
και μπορούν να μάθουν περισσότερα από την εκδήλωσή μας. 
Επίσης η συμβολή των μηχανικών στα θέματα ακινήτων που 
θα εντάσσονται στις νέες διαδικασίες είναι σημαντική. Το ΤΕΕ 
θα κάνει κάθε τι δυνατό προκειμένου να αποτελέσει η ρύθμι-
ση των συσσωρευμένων οφειλών θρυαλλίδα ανάπτυξης της 
ελληνικής οικονομίας.» 

Σημείωση.: Το αναλυτικό πρόγραμμα των ομιλητών θα ορι-
στικοποιηθεί και θα ανακοινωθεί τις επόμενες ημέρες.

Η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας 
προσέφυγε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή -σύμφωνα με 
το άρθρο 258 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης- για το ασφαλιστικό, προκειμένου 
να ενεργοποιηθεί διαδικασία «επί παραβάσει» κατά 
της Ελλάδας, όπως αποκαλείται νομικά. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Ολομέλεια αναφέρει ότι «η ασφαλιστική 
αντι-μεταρρύθμιση της κυβέρνησης, σε συνδυασμό 
με τα υφιστάμενα φορολογικά βάρη, έχει απροσχη-
μάτιστο δημευτικό αποτέλεσμα για το εισόδημα των 
επιστημόνων-ελεύθερων επαγγελματιών». Παράλ-
ληλα, σημειώνει ότι «η φορολογική και ασφαλιστική 
πολιτική παραμένει μεν, καταρχήν, στην κυριαρχία 
των κρατών-μελών, αλλά όταν η άσκησή της πλήττει 

θεμελιώδεις αρχές των ιδρυτικών Συνθηκών, εμπίπτει 
στο δικαιοδοτικό έλεγχο του Δικαστηρίου της Ευρω-
παϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)». Σύμφωνα με την Ολομέλεια, 
πλήττονται τα δικαιώματα που ανάγονται στο πεδίο 
των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως κατοχυρώνονται 
στον Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης και την Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμά-
των του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ). Ειδικότερα, θίγονται το 
δικαίωμα ιδιοκτησίας και η επαγγελματική ελευθερία, 
ενώ δυσανάλογα επιβαρύνεται και το δικαίωμα πρό-
σβασης των πολιτών σε δικαστήριο (άρθρο 6 ΕΣΔΑ).

Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΣ : ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ Η ΣυΜβΟΛΗ ΤΩΝ ΜΗχΑΝΙΚΩΝ 
ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΤΙΣ ΝΕΕΣ δΙΑδΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ 
ΤΟΝ ΕξΩδΙΚΑΣΤΙΚΟ ΣυΜβΙβΑΣΜΟ

ΣΤΗΝ ΕυΡΩΠΑϊΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΣΕφυΓΕ Η ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ 
δΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣυΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑδΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣφΑΛΙΣΤΙΚΟ
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δΙΑβΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1
Γ. Στασινός : Σημαντική η συμβολή των μηχανικών στα θέματα 
ακινήτων και τις νέες διαδικασίες για τον εξωδικαστικό συμβι-
βασμό
Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσέφυγε η Ολομέλεια των Δικη-
γορικών Συλλόγων Ελλάδας για το ασφαλιστικό
Σελ 3 
Η ΕΕ καλεί την Ελλάδα να εναρμονίσει την εσωτερική νομοθε-
σία της με το ευρωπαϊκό δίκαιο, σε κρίσιμους τομείς
Σελ 4 
Οι νέες τεχνικές προδιαγραφές για την κατάρτιση των Δασικών 
Χαρτών
Φοροαπαλλαγές σε επιχειρήσεις που καινοτομούν, προβλέπει 
ΚΥΑ
Σελ 5 
Πάνω από 4.500 επιχειρήσεις στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 
έναρξης επιχειρηματικής λειτουργίας
Σελ 6 
Συνεργασία Volkswagen με την Protergia στην προμήθεια 
ενέργειας για το ηλεκτρικό αυτοκίνητο
Σελ 7 
Κύπρος: Mε χαμηλούς τόνους υλοποιούνται οι σχεδιασμοί 
στην κυπριακή ΑΟΖ, δήλωσε ο υπουργός Ενέργειας
Άρθρο του mignatiou.com  για τις έρευνες της Κύπρου στην 
ΑΟΖ της
Σελ 8 
Δήλωση  πρωθυπουργού για το σχέδιο του πλωτού ποτάμιου 
διαδρόμου σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με τον Δούναβη
Σελ 9 
Το νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στο επίκεντρο 
των συναντήσεων του υπουργού Παιδείας με πρυτάνεις και 
προέδρους ΤΕΙ
Κατατέθηκε στη Βουλή πολυνομοσχέδιο του υπ. Εσωτερικών  
Σελ 10 
ΕΦΚΑ: Στα 388,56 ευρώ ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης 
για τον Οκτώβριο του 2016
Σελ 11 
Στο υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής η εισήγηση για τα 1800 MHz
Σελ 12 
Τι αποφάσισε  ο δήμος Λέσβου για την προώθηση  λύσεων στα  
προβλήματα  των σεισμοπλήκτων
Σελ 13  
Υπηρεσίες εύρεσης επενδυτικών προγραμμάτων ενεργοποιεί 
για τις επιχειρήσεις, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων
Σελ 14 
Παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δη-
λώσεων ζητούν το Οικονομικό Επιμελητήριο και η ΓΣΕΒΕΕ
Σελ 2 
Προσεχώς 
Σελ  15,16,17
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
(Newsletter) TEE:

ΤΕΕ: Hμερίδα με θέμα «Εξωδικαστική ρύθμιση οφειλών – αναδιάρθρωση και 
εξυγίανση επιχειρήσεων στο δρόμο της ανάπτυξης»,  την Τετάρτη στις 19 Ιουλίου



ΒΑΛΤΕ ΣΤΗΝ ΑΤΖΕΝΤΑ ΣΑΣ

2Κάθε πρωί στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σας το Newsletter ΤΕΕ. Απευθείας διαδικασία εγγραφής:  http://lists.tee.gr/cgi-bin/mailman/listinfo/info-tee

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

31 Αυγούστου - 1 
Σεπτεμβρίου 2017

10ο Διεθνές Συνέδριο Επιχειρηματικότη-
τας, Καινοτομίας και Περιφερειακής Ανά-
πτυξης (ICEIRD)
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

University of Sheffield International 
Faculty

20 - 22 Σεπτεμβρί-
ου 2017

10ο Διεθνές συνέδριο για τη Συντήρηση 
των Μνημείων της Μεσογείου
ΑΘΗΝΑ

Τομέας Επιστήμης και Τεχνικής των 
Υλικών Ε.Μ.Π.

21 και 22 Σεπτεμ-
βρίου 2017

Συνέδριο: «Τεχνολογίες Περιορισμού της 
Κλιματικής Αλλαγής»
ΑΘΗΝΑ

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, 
σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο 
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΠΑΤΡΑ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣυΝΕδΡΙΟ 
GrapheNe Week 2017 18o ΣυΝΕδΡΙΟ ΣΚυΡΟδΕΜΑΤΟΣ 

Το Ελληνικό Τμήμα Σκυροδέματος του ΤΕΕ, από 
κοινού με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και σε 
συνεργασία με το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελη-
τήριο Κύπρου (ΕΤΕΚ), διοργανώνουν συνέδριο Σκυ-
ροδέματος, στην Αθήνα (Ίδρυμα Ευγενίδου), από τις 
29 ως τις 31 Μαρτίου 2018.
 Το συνέδριο, που πραγματοποιείται τακτικά με 
πρωτοβουλία του Ελληνικού Τμήματος Σκυροδέμα-
τος του ΤΕΕ  εδώ και 40 χρόνια, απευθύνεται στον 
Τεχνικό Κόσμο της Χώρας, στη Βιομηχανία, στις 
Εταιρείες Μελετών, Κατασκευών και Εφαρμογών, 
στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, σε Δημόσιους 
Φορείς, όπως στις Υπηρεσίες και στους Οργανισμούς 
που δραστηριοποιούνται στο πεδίο της έρευνας και 
καινοτομίας όσον αφορά στην τεχνολογία του σκυ-
ροδέματος, στο σχεδιασμό, στη μελέτη και στην κα-
τασκευή έργων από σκυρόδεμα.
Το Συνέδριο Σκυροδέματος αποτελεί το βήμα, από 
το οποίο παρουσιάζονται οι εξελίξεις στην έρευνα 
και στην καινοτομία, στη μελέτη και στην κατασκευή 
έργων από σκυρόδεμα, ενώ οι διπλωματούχοι μηχα-
νικοί συνθέτουν τις απόψεις τους διεπιστημονικά για 
την επίλυση προβλημάτων και υποστηρίζουν επι-
στημονικά τη λήψη αποφάσεων σε όλους τους τομείς 
της παραγωγής και της διοίκησης.

Θεματολογία:
 
1.Ανάλυση Κατασκευών 
2.Διαστασιολόγηση - Συμπεριφορά Κατασκευών
3.Αντισεισμικός Σχεδιασμός 
4.Μη Καταστροφικός Έλεγχος και Παρακολούθηση 
της Συμπεριφοράς Υλικών και Κατασκευών από Σκυ-
ρόδεμα 
5.Ενίσχυση � Επισκευή - Συντήρηση 
6.Προκατασκευή  - Σύμμεικτες Κατασκευές
7.Ιστορικά και Παραδοσιακά Κονιάματα και Σκυρο-
δέματα Κατασκευές από Τοιχοποιία 
8.Έρευνα και Καινοτομία :
-  στην Τεχνολογία Σκυροδέματος  και Τσιμέντου
-  στην Τεχνολογία Χαλύβων Οπλισμού Σκυροδέματος 
-  στα Ειδικά Σκυροδέματα
-  στα Σύνθετα Υλικά 
9.Παρουσίαση Σημαντικών Έργων  
Περιλήψεις εργασιών για το Συνέδριο θα γίνονται 
δεκτές μέχρι τις 18.7.2017 στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση skyrodema@central.tee.gr

http://bit.ly/2tmUeuS

H «Ανάπτυξη έργων ΑΠΕ από τις Ενεργειακές Κοινότη-
τες – Η κατάσταση στην Ελλάδα & προοπτικές» είναι το 
θέμα της ημερίδας που διοργανώνει σήμερα το Κέντρο 
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας- ΚΑΠΕ, στο Συνεδριακό 
χώρο της «Αμερικανικής Γεωργικής Σχολής Θεσσαλονί-
κης» (Μαρίνου Αντύπα 54, Θεσσαλονίκη). 

Συνέδριο με θέμα: «Αναπτυξιακές προοπτικές για τη 
Δυτική Ελλάδα» διοργανώνουν –σήμερα και αύριο- η 
εφημερίδα “Πελοπόννησος” και το pelop.gr, στο ξενο-
δοχείο “Porto Rio” της Πάτρας.

Το Ινστιτούτο Επιστημών Χημικής Μηχανικής του 
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ/ΙΕΧΜΗ) δι-
οργανώνει στην Αθήνα (ξενοδοχείο Divani Caravel) το 
διεθνές συνέδριο Graphene Week 2017, από τις 25 ως 
τις 29 Σεπτεμβρίου 2017.
Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «το 
GRAPHENE WEEK αποτελεί το επίσημο συνέδριο του 
Graphene Flagship και πραγματοποιείται κάθε χρόνο 
από το 2008 σε διαφορετική πόλη. Παράλληλα με το 
συνέδριο διοργανώνεται  έκθεση με καινοτόμα προ-
ϊόντα βασισμένα στο γραφένιο και με περίπτερα επι-
χειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην περιοχή των 
εφαρμογών του γραφενίου».
Πληροφορίες: Αγγελική Κοσμάτου (τηλ. 2610 965266, 
e-mail: Kosmatou@iceht.forth.gr)

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΚδΟΣΗ   
ΤΟυ ΓΡΑφΕΙΟυ ΤυΠΟυ ΤΕΕ
ΠΡΟΕδΡΟΣ ΤΟυ ΤΕΕ
Γιώργος Στασινός
υΠΕυΘυΝΟΙ ΣυΝΤΑξΗΣ
Αργύρης Δεμερτζής, Φρόσω Καβαλάρη
ΣΎΜβΟυΛΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Θοδωρής Καραουλάνης
ΣχΕδΙΑΣΜΟΣ ΕΚδΟΣΗΣ
Χριστίνα Τσιχριντζή, Ελένη Τριάντη

press@central.tee.gr
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Η ΕΕ ΚΑΛΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ ΝΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΕΙ ΤΗΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕ ΤΟ 
ΕυΡΩΠΑϊΚΟ δΙΚΑΙΟ ΣΕ ΚΡΙΣΙΜΟυΣ ΤΟΜΕΙΣ

ΕΚΛΕΙΣΕ Ο φΑΚΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑδΑΣ ΣΤΗΝ ΕΕ  ΓΙΑ ΤΙΣ φΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΠΟφΑΣΕΙΣ 
ΤυΠΟυ «tax ruliNG»

Σειρά ανακοινώσεων εξέδωσε χθες  η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, 
καλώντας την Ελλάδα και κατά περίπτωση άλλες ευρωπα-
ϊκές χώρες, να εναρμονίσουν  το εθνικό τους Δίκαιο με το 
ευρωπαϊκό, σε σχέση με τη θέσπιση πλαισίου σε κρίσιμους 
αναπτυξιακούς και θεσμικούς τομείς, κινώντας παράλληλα 
τις διαδικασίες, για τις προβλεπόμενες κυρώσεις, εφόσον δεν 
υπάρξουν επαρκείς εξηγήσεις και οι ανάλογες θεσμικές ενέρ-
γειες. Ειδικότερα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι εξελίξεις έχουν 
ως εξής:  
-Για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό: Η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ανακοίνωσε χθες ότι αποφάσισε να αποστείλει «αιτιο-
λογημένες γνώμες» στην Ελλάδα, τη Βουλγαρία, την Κροατία, 
την Κύπρο και τη Φινλανδία ζητώντας τους να εναρμονίσουν 
το εθνικό τους Δίκαιο με το ευρωπαϊκό σε σχέση με τη θέσπι-
ση πλαισίου. Σημειώνεται ότι τα κράτη-μέλη όφειλαν να έχουν 
μεταφέρει τη σχετική κοινοτική οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο 
και να έχουν ανακοινώσει στην Επιτροπή τα σχετικά μέτρα 
μεταφοράς έως τις 18 Σεπτεμβρίου 2016. Στην ανακοίνωση 
της Επιτροπής επισημαίνεται ότι ο ανταγωνισμός για θαλάσ-
σιο χώρο —για την εγκατάσταση εξοπλισμού παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, δραστηριότητες αλιείας και 
υδατοκαλλιέργειας, τουριστικές δραστηριότητες, δραστηριό-
τητες εξόρυξης πρώτων υλών, δραστηριότητες θαλάσσιων 
μεταφορών και άλλες χρήσεις— έχει αναδείξει την ανάγκη 
συνεκτικότερης διαχείρισης των ευρωπαϊκών υδάτων. Ο 
θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός λειτουργεί διασυνοριακά 
και διατομεακά, με στόχο να διασφαλίζεται ότι οι ανθρώπινες 
δραστηριότητες στη θάλασσα λαμβάνουν χώρα κατά τρόπο 
αποδοτικό, ασφαλή και βιώσιμο, και να προάγεται η επίτευξη 
διάφορων οικολογικών, οικονομικών και κοινωνικών στό-
χων, τονίζει η Επιτροπή σημειώνοντας ότι η οδηγία θεσπίζει 
μία κοινή προσέγγιση των χωρών της ΕΕ, καθώς και ελάχιστες 
απαιτήσεις για το σχεδιασμό των θαλάσσιων περιοχών.
 -Για την  ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων: 
Αιτιολογημένη γνώμη στην Ελλάδα και σε άλλες επτά χώρες 
απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλώντας τες να της κοινο-
ποιήσουν το εθνικό τους πλαίσιο πολιτικής βάσει των κανό-
νων της ΕΕ για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυ-
σίμων (οδηγία 2014/94/ΕΕ). Πρόκειται για το δεύτερο στάδιο 

της διαδικασίας επί παραβάσει που κινεί η Επιτροπή, όταν δεν 
γίνεται σεβαστή η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής, τα εθνικά πλαίσια πολιτικής είναι 
το βασικό μέσο που προβλέπει η οδηγία για να εξασφαλιστεί 
η δημιουργία επαρκών υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, 
συμπεριλαμβανομένων σημείων επαναφόρτωσης ηλεκτρι-
κών οχημάτων και σημείων ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο 
και υδρογόνο, και για να αποφευχθεί ο κατακερματισμός της 
εσωτερικής αγοράς. Η επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών 
εναλλακτικών καυσίμων είναι απαραίτητη για την παροχή σε 
όλους τους Ευρωπαίους πρόσβασης σε καθαρή και ανταγω-
νιστική κινητικότητα, σύμφωνα με τους στόχους που όρισε 
η Επιτροπή στη δέσμη μέτρων «Η Ευρώπη σε κίνηση», την 
οποία ενέκρινε τον Μάιο του 2017. Η Ελλάδα έχει στη διάθεσή 
της δύο μήνες για να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της από 
την οδηγία. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί να 
αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Εφαρμογή  Οδηγίας σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για 
παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας: Η Επιτροπή 
ζήτησε  από την Ελλάδα και από άλλες έξι χώρες της ΕΕ να 
εφαρμόσουν την οδηγία σχετικά με τις αγωγές αποζημίω-
σης για παραβάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Η 
εν λόγω οδηγία βοηθάει, όπως αναφέρει η Επιτροπή, τους 
πολίτες και τις εταιρείες να αξιώσουν αποζημίωση εάν είναι 
θύματα παραβάσεων των αντιμονοπωλιακών κανόνων της 
ΕΕ, όπως των κανόνων για τις συμπράξεις και των κανόνων 
για τις καταχρήσεις δεσπόζουσας θέσης στην αγορά. Μεταξύ 
άλλων, παρέχει στα θύματα ευκολότερη πρόσβαση στα απο-
δεικτικά στοιχεία που χρειάζονται για την απόδειξη της ζημίας 
που υπέστησαν και περισσότερο χρόνο για να υποβάλουν τις 
αξιώσεις τους.
-Για την Οδηγία του ραδιοεξοπλισμού : Αιτιολογημένη γνώμη 
στην Ελλάδα και σε άλλες δύο χώρες απέστειλε η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, καλώντας τες να μεταφέρουν στο εθνικό τους δί-
καιο την οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό (οδηγία 2014/53/
ΕΕ). Η οδηγία για τον ραδιοεξοπλισμό καθορίζει τις ουσιώ-
δεις απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας, ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας και αποδοτικής χρήσης του ραδιοφάσματος 

και παρέχει τη βάση για περαιτέρω ρύθμιση των ζητημάτων 
των κλήσεων έκτακτης ανάγκης, της διαλειτουργικότητας και 
της διασφάλισης της προστασίας της ιδιωτικότητας και των 
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, καθορίζει τις 
διαδικασίες που πρέπει να τηρούνται και τις υποχρεώσεις που 
πρέπει να πληρούνται πριν από τη διάθεση ραδιοεξοπλισμού 
στην εσωτερική αγορά της ΕΕ και ενισχύει την εποπτεία της 
αγοράς. Τα κράτη μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέρει πλήρως 
την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 12 Ιουνίου 2016. Η 
Ελλάδα δεν έχει ακόμη κοινοποιήσει στην Επιτροπή τη μετα-
φορά της εν λόγω οδηγίας στο εθνικό της δίκαιο. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να 
παραπέμψει τη χώρα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.
- Για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες μεταφο-
ρές:  Την πλήρη εφαρμογή στην Ελλάδα των ευρωπαϊκών 
κανόνων για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες 
και εσωτερικές πλωτές μεταφορές στην ΕΕ (κανονισμός αριθ. 
1177/2010) ζήτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποστέλλοντας 
αιτιολογημένη γνώμη στις ελληνικές αρχές. Σύμφωνα με την 
ανακοίνωση της Επιτροπής, επί του παρόντος, η ελληνική 
εθνική νομοθεσία δεν επιτρέπει στους επιβάτες να επωφελη-
θούν πλήρως από τα δικαιώματα που τους παρέχει ο εν λόγω 
κανονισμός στην περίπτωση ματαίωσης ή καθυστέρησης 
της υπηρεσίας θαλάσσιας μεταφοράς επιβατών. Η Ελλάδα 
διαθέτει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να κοινοποιήσει 
στην Επιτροπή τα μέτρα που έλαβε για την ορθή εφαρμογή 
του κανονισμού. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή μπορεί 
να αποφασίσει να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
-Για τις εκπομπές αυτοκινήτων:  Συμπληρωματική προειδο-
ποιητική επιστολή στην Ελλάδα και σε άλλες τέσσερις χώρες 
απέστειλε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ζητώντας περισ-
σότερες πληροφορίες όσον αφορά την εφαρμογή των κανό-
νων έγκρισης τύπου οχήματος της ΕΕ (οδηγία 2007/46/ΕΚ). 
Ειδικότερα, η Επιτροπή ζητά περαιτέρω πληροφορίες από την 
Ελλάδα σχετικά με το εθνικό σύστημα κυρώσεων που δημι-
ουργήθηκε, σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία για την 
έγκριση τύπου.

Τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της Ελλάδας των νέων 
μέτρων για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών 
σχετικά με τις φορολογικές αποφάσεις τύπου «tax 
ruling» μεταξύ των φορολογικών αρχών της ΕΕ [οδη-
γία (ΕΕ) 2015/2376 του Συμβουλίου] χαιρέτισε χθες η 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, κλείνοντας τη σχετική υπόθεση 
παράβασης. Τα κράτη-μέλη όφειλαν να έχουν μεταφέ-
ρει στο εθνικό τους δίκαιο τα εν λόγω μέτρα έως τις 31 
Δεκεμβρίου 2016. Οι νέοι κανόνες έχουν ως στόχο να 
συμβάλουν στην πάταξη της διασυνοριακής φοροα-

ποφυγής, του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού και 
του επιζήμιου φορολογικού ανταγωνισμού, η δε πρώτη 
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ όλων των φορολογι-
κών αρχών της ΕΕ σχεδιάζεται να λάβει χώρα έως τον 
Σεπτέμβριο του τρέχοντος έτους.
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ΤΙΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗ ΣυΝΘΕΣΗ ΤΩΝ δΗΜΟΣΙΩΝ δΑΠΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΛΛΕΣ 
χΩΡΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑφΕΙ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟυ ΟΟΣΑ

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση του αναπληρωτή υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου, με την οποία 
γίνεται ο «Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών και τιμολογί-
ου υπολογισμού προεκτιμώμενων αμοιβών για τις εργασίες 
κατάρτισης δασικών χαρτών». Έτσι, καθορίζεται καταρχήν ο 
τρόπος κατάρτισης των δασικών χαρτών σε περιοχές που δεν 
έχει γίνει ακόμα καμιά εργασία κατά το παρελθόν, δηλαδή πε-
ρίπου στο 46% της χώρας. Με βάση τον προγραμματισμό του 
ΥΠΕΝ, η προκήρυξη για την εκπόνηση των νέων δασικών χαρ-
τών, με τους οποίους καλύπτεται το σύνολο της χώρας, θα γίνει 
μέσα στο καλοκαίρι. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι όπως σημειώνεται 
από το ΥΠΕΝ, οι νέες αυτές προδιαγραφές μειώνουν κατά πολύ 
τα απαιτούμενα προηγούμενων προδιαγραφών, χωρίς να 

θυσιάζουν την ποιότητα του παραδομένου υλικού. Μάλιστα, 
οι εκτυπώσεις χαρτών έχουν καταργηθεί εντελώς, μειώνοντας 
με αυτόν τον τρόπο μέρος του κόστους υλοποίησης του έργου. 
Για τους λόγους αυτούς το τιμολόγιο με το οποίο υπολογίζεται 
η αμοιβή των αναδόχων για τις εργασίες κατάρτισης των δα-
σικών χαρτών έχει μειωθεί κατά πολύ στην ΥΑ αυτή, σε σχέση 
με το παρελθόν, εξοικονομώντας σημαντικούς πόρους για το 
Δημόσιο. Σύμφωνα με την απόφαση, πλέον, για τις εργασίες 
κατάρτισης Δασικών Χαρτών ορίζεται ενιαία τιμή μονάδας ίση 
με 0,64 ευρώ/στρέμμα έκτασης δασικού χάρτη, ενώ για τις ερ-
γασίες επικαιροποίησης Δασικών Χαρτών ορίζεται ενιαία τιμή 
μονάδας ίση με 0,10 ευρώ/στρέμμα έκτασης δασικού χάρτη. 
Όπως έγινε γνωστό, οι νέες προδιαγραφές έχουν συμπεριλάβει 

με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπισή τους, πολλά από τα 
θέματα που ανέκυψαν κατά τη διαδικασία της τρέχουσας ανάρ-
τησης των δασικών χαρτών στο 35% της χώρας, όπως τους 
αναδασμούς και τις νόμιμες πράξεις της διοίκησης. Οι προδια-
γραφές αυτές προέκυψαν ύστερα από τη διαβούλευση που διε-
ξήχθη μέσα στον Ιούνιο στο αρχικό σχέδιο το οποίο είχαν δουλέ-
ψει η Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και 
Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ, η ΕΚΧΑ ΑΕ και το ΓΕΩΤΕΕ. Στη δι-
αβούλευση συμμετείχαν πολλοί θεσμικοί και κοινωνικοί φορείς, 
τα σχόλια και οι παρατηρήσεις των οποίων έγιναν σε μεγάλο 
βαθμό αποδεκτά. Η απόφαση με αριθμό 158576/1579/04-07-
2017 έχει δημοσιευτεί ήδη σε ΦΕΚ (B’ 2373)

Τα «κριτήρια χαρακτηρισμού δαπανών επιστημονικής και τε-
χνολογικής έρευνας επιχειρήσεων» καθορίζει η Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση (ΚΥΑ) που δημοσιεύτηκε πρόσφατα στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β’ 2351/ 11.07.2017) και 
η οποία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό θεσμικό εργαλείο για 
την στήριξη καινοτόμων επιχειρήσεων μέσω της φοροαπαλ-
λαγής που παρέχεται για δαπάνες ερευνητικού εξοπλισμού 
και επιστημονικών οργάνων. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, η 
συγκεκριμένη ΚΥΑ ισχυροποιεί το νομικό πλαίσιο υλοποίησης 
όλων των έργων κρατικών ενισχύσεων και υποδομών στον 
τομέα της Έρευνας και της Καινοτομίας. Συγκεκριμένα, η από-
φαση αυτή, σε συνδυασμό με τον Φορολογικό Κώδικα, προ-
βλέπει ότι οι δαπάνες που σχετίζονται με αποσβέσεις εξοπλι-
σμού, ο οποίος χρησιμοποιείται για τις ανάγκες υλοποίησης 

ερευνητικών έργων, θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα 
των επιχειρήσεων κατά τον χρόνο της πραγματοποίησης 
τους, προσαυξημένες κατά ποσοστό 30%. Συνέπεια αυτής της 
ρύθμισης είναι ότι στη μέση διάρκεια ζωής ενός ερευνητικού 
έργου αποσβένονται πλήρως οι δαπάνες που προκύπτουν, 
ενώ εάν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενο έργο, ο ωφε-
λούμενος μπορεί να επιχορηγηθεί για το σύνολο της σχετι-
κής επιλέξιμης δαπάνης. Επιπλέον, διευρύνονται τα κριτήρια 
χαρακτηρισμού των εν λόγω δαπανών, ενώ παράλληλα ει-
σάγονται σαφείς και πιο ευνοϊκές διατάξεις για καινοτόμες επι-
χειρήσεις, αφού πλέον θα συμπεριλαμβάνονται οι αποσβέσεις 
τόσο για κτίρια όσο και για λειτουργικές δαπάνες. Ο Κώστας 
Φωτάκης, αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας, 
εξέφρασε την ευχαρίστησή του για την απόφαση αυτή, λέγο-

ντας χαρακτηριστικά ότι δημιουργεί ένα σημαντικό κίνητρο 
για την ανάπτυξη των ερευνητικών δραστηριοτήτων και τη 
συμμετοχή επιχειρήσεων σε ερευνητικά έργα ΕΣΠΑ, όπως 
αυτά που διαχειρίζεται η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τε-
χνολογίας. «Τέτοιου είδους κίνητρα συμβάλλουν στην κεντρι-
κή στόχευση της κυβέρνησης για τη διαμόρφωση ενός νέου 
αναπτυξιακού προτύπου που θα έχει ως βάση την Οικονομία 
της Γνώσης» επεσήμανε ο κ. Φωτάκης. Η συγκεκριμένη Κοινή 
Υπουργική Απόφαση αφορά ολόκληρο το οικονομικό έτος 
2017, ενώ οι αυξημένοι συντελεστές απόσβεσης 40% ισχύουν 
ήδη από τη δημοσίευση του σχετικού νόμου στην Εφημερίδα 
της Κυβέρνησης στις 11.5.2016.

Σημαντικές αλλαγές σημειώθηκαν στη σύνθεση των δημοσίων 
δαπανών στις χώρες του ΟΟΣΑ (Οργανισμού Οικονομικής Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης) μετά την κρίση, αναφέρει νέα έκθεση 
του Οργανισμού (Government at a Glance 2017). Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην Ελλάδα, οι δαπάνες της γενικής κυβέρνησης 
διαμορφώθηκαν πέρυσι στο 49% του ΑΕΠ από 54,1% το 2009 
και 47,1% το 2007. Για το σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ, οι 
δαπάνες ανήλθαν το 2015 στο 40,9% του ΑΕΠ από 38,8% το 
2007. Τις υψηλότερες δαπάνες είχαν η Γαλλία (56,5% του ΑΕΠ 
το 2016), ακολουθούμενη από τη Φινλανδία (56,1%) και τη 
Δανία (53,6%), ενώ τις χαμηλότερες είχαν το Μεξικό (24,5%), 
η Ιρλανδία (29,5%) και η Κορέα (32,4%). Η απασχόληση στη 
γενική κυβέρνηση μειώθηκε σημαντικά στην Ελλάδα μετά 
την αρχή της κρίσης και το 2015 αντιστοιχούσε στο 18% της 
συνολικής απασχόλησης, σχεδόν το ίδιο ποσοστό με τον μέσο 
όρο των χωρών του ΟΟΣΑ (18,1%). «Αν και η μείωση της 
απασχόλησης άρχισε με βραδύ ρυθμό, καθώς μεταξύ του 2007 
και του 2009 η απασχόληση στην κυβέρνηση μειώθηκε κατά 
περίπου 1% ετησίως, μεταξύ του 2011 και του 2012 μειώθηκε 

κατά 7%. Αντίθετα, η απασχόληση στην κυβέρνηση αυξήθηκε 
κατά μέσο όρο στο σύνολο των χωρών του ΟΟΣΑ κατά 0,6% 
ετησίως μεταξύ του 2007 και του 2009, ενώ μειώθηκε κατά 
0,4% μεταξύ του 2011 και του 2012, όταν εκδηλώθηκε η κρίση 
κρατικού χρέους. Μεταξύ του 2014 και του 2015 δεν σημειώ-
θηκε κάποια μεταβολή στην κρατική απασχόληση στην Ελλάδα, 
ενώ αυξήθηκε κατά μέσον όρο στις χώρες του ΟΟΣΑ 0,5%». Η 
έκθεση σημειώνει ότι η Ελλάδα κατέγραψε το 2016 δημοσιο-
νομικό πλεόνασμα 0,7% του ΑΕΠ, για πρώτη φορά μετά την 
κρίση, «καθώς η οικονομική ανάπτυξη ήταν θετική και η δη-
μοσιονομική προσαρμογή συνεχίσθηκε». Παράλληλα άλλαξε 
και η σύνθεση των κρατικών δαπανών: Οι κρατικές δαπάνες για 
την Υγεία μειώθηκαν από 6,8% του ΑΕΠ το 2007 στο 5,3% το 
2015, ενώ οι γενικές κρατικές υπηρεσίες - που περιλαμβάνουν 
τις δαπάνες για την εξυπηρέτηση του χρέους - μειώθηκαν από 
το 11,7% στο 9,9% του ΑΕΠ, αντίστοιχα. «Στην ίδια περίοδο, οι 
δαπάνες για την άμυνα, τη στέγαση και την τοπική αυτοδιοίκη-
ση παρέμειναν αμετάβλητες ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ οι δαπά-
νες για κοινωνική προστασία και για την οικονομία αυξήθηκαν 

κατά 4,8 ποσοστιαίες μονάδες και 4,7 ποσοστιαίες μονάδες, 
αντίστοιχα». Η Ελλάδα έχει αρχίσει να διεξάγει επανεξετάσεις 
των δαπανών (spending reviews), σημειώνει ο ΟΟΣΑ, προσθέ-
τοντας ότι έκανε δύο τέτοιες από το 2008 έως το 2016. Οι γενικές 
επανεξετάσεις μπορεί να καλύπτουν 20% έως 100% όλων των 
δημόσιων δαπανών και συχνά συνεπάγονται μία αξιολόγηση 
της αποδοτικότητας του προγράμματος, για να βοηθήσουν στο 
να δοθεί προτεραιότητα στην κατανομή των πόρων με τρόπο 
που βελτιώνει την αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα των 
δημόσιων δαπανών, αναφέρει η έκθεση. «Αν και η γήρανση 
του πληθυσμού και η υψηλή ανεργία οδήγησαν σε άνοδο των 
κοινωνικών δαπανών κατά μέσο όρο στον ΟΟΣΑ στο 41% των 
συνολικών δαπανών το 2015 από 37% το 2007, οι λειτουργικές 
δαπάνες μειώθηκαν στο 37% από 39%, αντίστοιχα, ενώ οι δη-
μόσιες επενδύσεις μειώθηκαν από το υψηλό επίπεδο του 9,3% 
το 2009 στο 7,7% το 2015», σημειώνει ο ΟΟΣΑ.
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ΠΑΝΩ ΑΠΟ 4.500 ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΛΑΤφΟΡΜΑ ΕΝΑΡξΗΣ 
ΕΠΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟυΡΓΙΑΣ

«Η δΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΕξυΓΙΑΝΣΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΕ ΣΤΑΘΕΡΗ ΤΡΟχΙΑ» δΗΛΩΣΕ Ο 
ΠΡΟΕδΡΟΣ ΤΟυ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟυ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟυ

ΜΕΙΩΘΗΚΕ Ο δΑΝΕΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΡΑΠΕζΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΕυΡΩΣυΣΤΗΜΑ ΤΟΝ ΙΟυΝΙΟ

Περισσότερες από 4.500 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν κατά 
τον πρώτο μήνα λειτουργίας του, το πληροφοριακό σύστημα 
που υποστηρίζει την ηλεκτρονική υποβολή γνωστοποίησης, 
την διαδικασία με την οποία απλοποιείται ριζικά η αδειοδό-
τηση και επιταχύνεται η έναρξη λειτουργίας επιχειρήσεων. Το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι μέχρι πρόσφατα απαιτούνταν τουλάχι-
στον 30 μέρες, κατά μέσο όρο, για την έκδοση μιας άδειας. 
Πλέον, με τον νόμο 4442/2016 του Υπουργείου Οικονομίας, 
η λειτουργία μιας επιχείρησης αρχίζει άμεσα με την ηλεκτρο-
νική γνωστοποίηση των απαραίτητων στοιχείων μέσω του 
πληροφοριακού συστήματος. Ο αναπληρωτής υπουργός 
Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξης Χαρίτσης, δήλωσε σχετικά 
ότι: «Μια νέα εποχή για το επιχειρείν εγκαινιάζεται με την λει-
τουργία του πληροφοριακού συστήματος. Τα συγκεντρωτικά 
στοιχεία από τον πρώτο μήνα λειτουργίας του, είναι παρα-
πάνω από ενθαρρυντικά και αισιόδοξα. Δημιουργούμε ένα 
σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον για την επιχειρηματικότητα 
ώστε να ανταπεξέλθει στις νέες προκλήσεις. Για την Κυβέρ-
νηση και το υπουργείο Οικονομίας, είναι προτεραιότητα να 

παρέχουμε τα κατάλληλα εργαλεία που θα απελευθερώσουν 
τις «εγκλωβισμένες» αναπτυξιακές δυνάμεις της χώρας. Η 
απλούστευση και η επιτάχυνση της αδειοδότησης και της 
έναρξης λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσω μιας απλής 
ηλεκτρονικής διαδικασίας, αποτελεί, άλλο ένα μεγάλο βήμα, 
προς αυτή την κατεύθυνση. Ταυτόχρονα, με τον νέο νόμο, δι-
ασφαλίζουμε το δημόσιο συμφέρον, την υγεία και την ασφά-
λεια των πολιτών με ουσιαστικούς ελέγχους στην πραγματική 
λειτουργία των επιχειρήσεων. Σταδιακά εντάσσονται στο 
καθεστώς γνωστοποίησης όλο και περισσότερες οικονομικές 
δραστηριότητες. Κάνουμε πράξη τη δέσμευσή μας για πάταξη 
της γραφειοκρατίας και εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκη-
σης. Με σταθερό βηματισμό, υλοποιούμε ένα ολοκληρωμένο 
αναπτυξιακό σχέδιο που θέτει τη χώρα σε τροχιά βιώσιμης 
και κοινωνικά δίκαιης ανάπτυξης. Είμαστε αποφασισμένοι να 
γυρίσουμε σελίδα».
-Οι δραστηριότητες:  Οι δραστηριότητες που υπόκεινται, 
σε αυτή την πρώτη φάση, στο καθεστώς γνωστοποίησης, 
είναι: - Μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών 

- Καταστήματα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος - Τουριστικά 
καταλύματα και πισίνες εντός αυτών - Κέντρα Αποθήκευσης 
και Διανομής. Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του 
πρώτου μήνα λειτουργίας του ηλεκτρονικού συστήματος: - 
3.229 επιχειρήσεις χρησιμοποίησαν το σύστημα για να γνω-
στοποιήσουν την έναρξη μιας επιχειρηματικής λειτουργίας. 
- 928 για να δηλώσουν τη μεταβολή στοιχείων και χαρακτη-
ριστικών. - 325 για να δηλώσουν την παύση λειτουργίας τους 
ή την ακύρωση γνωστοποίησης που είχαν υποβάλλει. - 250 
για να μεταβιβάσουν μια δραστηριότητα. Από το σύνολο των 
4.760 επιχειρήσεων που χρησιμοποίησαν την ηλεκτρονική 
πλατφόρμα, οι 3.425 περιπτώσεις αφορούν καταστήματα 
υγειονομικού ενδιαφέροντος, οι 766 τουριστικά καταλύματα, 
οι 202 μεταποιητικές δραστηριότητες τροφίμων και ποτών, 
οι 189 αυτόματους πωλητές, οι 138 πισίνες και οι 40 κέντρα 
αποθήκευσης και διανομής. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα λει-
τουργεί στη διεύθυνση: www.notifybusiness.gov.gr. Η εί-
σοδος γίνεται μέσω των κωδικών πρόσβασης στο TAXISNET.

Μόνον τα 159 εκατομμύρια ευρώ από τα 2,7 δισεκατομμύρια 
που έχει στη διάθεσή της η Ελλάδα για τη στήριξη των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων, έχουν αξιοποιηθεί, σύμφωνα με την 
Επίτροπο για την περιφερειακή πολιτική Κορίνα Κρέτσου. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ απαντώντας σε ερώτηση του Ευρω-
βουλευτή Ν. Ανδρουλάκη, η Επίτροπος, αναφέρει ότι «δημόσιες 
δαπάνες ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ είναι αφιερωμένες 
σε επενδυτικές προτεραιότητες για τη στήριξη των μικρομεσαί-
ων επιχειρήσεων», στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 
2014-2020. Όμως αν και έχουν περάσει 4 από τα 7 χρόνια, μόνο 
«το 5,9% έχει δαπανηθεί από αυτό το ποσό», ενώ οι απαραί-
τητες συμφωνίες υπογράφηκαν μόλις το Δεκέμβριο του 2016. 
Επισημαίνεται ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς αποτε-
λούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας. Τα ευρωπαϊκά κονδύλια 
που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελούν την πιο σημαντική 
πηγή ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας τα τελευταία χρό-
νια. Συγχρόνως, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν υποστεί τις 
μεγαλύτερες συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης 
που αντιμετωπίζει η χώρα. Οι δράσεις που μπορούν να χρη-
ματοδοτηθούν αφορούν την ανάπτυξη των εξαγωγών, την 

αξιοποίηση καινοτόμων υπηρεσιών και των ευκαιριών που 
δημιουργούνται από την πράσινη οικονομία και τους τομείς του 
πολιτισμού και της δημιουργικότητας καθώς και τις επενδύσεις 
για την εκπαίδευση του προσωπικού. Ακολουθεί ολόκληρη η 
απάντηση της επιτρόπου Κορίνας Κρέτσου στον Νίκο Ανδρου-
λάκη: 1. Στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, 
τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία παρέχουν 
στήριξη κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), αν 
και όχι μόνο σ’ αυτές, μέσω του εθνικού επιχειρησιακού προ-
γράμματος (ΕΠ) «Ανταγωνιστικότητα, επιχειρηματικότητα και 
καινοτομία» και των 13 περιφερειακών ΕΠ. Η στήριξη παρέ-
χεται στο πλαίσιο της επιμερισμένης διαχείρισης, γεγονός που 
σημαίνει ότι τα έργα επιλέγονται από τις εθνικές ή περιφερειακές 
διαχειριστικές αρχές, σύμφωνα με τις αρχές που καθορίζονται 
στα έγγραφα προγραμματισμού και την εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία. 2. Με βάση τις πληροφορίες που έδωσαν οι ελληνι-
κές αρχές, δημόσιες δαπάνες ύψους 2,7 δισεκατομμυρίων ευρώ 
είναι αφιερωμένες σε επενδυτικές προτεραιότητες για τη στήριξη 
των ΜΜΕ, από τις οποίες το 5,9% έχει δαπανηθεί. Στο πλαίσιο 
αυτό, δημιουργήθηκαν υπό τη μορφή ταμείων δύο χρηματο-
δοτικά εργαλεία για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας: ένα 

για επενδύσεις συμμετοχών στα κεφάλαια που διαχειρίζεται το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων και ενισχύεται από το Ευρωπα-
ϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ) και το άλλο για την 
προώθηση της επιχειρηματικότητας, το οποίο διαχειρίζεται ένας 
εθνικός οργανισμός διαχείρισης κεφαλαίων. Οι συμφωνίες χρη-
ματοδότησης υπογράφηκαν τον Δεκέμβριο του 2016. Υπάρ-
χουν και άλλες δραστηριότητες που ενισχύονται από την ΕΕ και 
παρέχουν ένα φάσμα ενωσιακών χρηματοδοτικών εργαλείων 
(δάνεια και επενδύσεις συμμετοχών στο κεφάλαιο), π.χ. από το 
σκέλος του ΕΤΣΕ για τις ΜΜΕ. 3. Οι επενδύσεις για τη βοήθεια 
προς τις ΜΜΕ καλύπτουν: - την πρόσβαση σε χρηματοδότηση 
για επενδύσεις μέσω επιχορηγήσεων, δανείων, εγγυήσεων για 
δάνεια, επιχειρηματικού κεφαλαίου, συμμετοχών στο κεφάλαιο 
- στοχευόμενη επιχειρηματική υποστήριξη - βελτιωμένη πρό-
σβαση στις παγκόσμιες αγορές - αξιοποίηση νέων πηγών με-
γέθυνσης όπως η πράσινη οικονομία, οι κλάδοι του πολιτισμού 
και της δημιουργικότητας - επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
και καλύτερη σύνδεση μεταξύ των ερευνητικών κέντρων και 
των πανεπιστημίων για την προώθηση της καινοτομίας. Η επι-
λεξιμότητα των δαπανών καθορίζεται με βάση τους εθνικούς 
κανόνες.

Περιορίστηκε κατά 2,7 δισ. ευρώ τον Ιούνιο η εξάρτηση 
των ελληνικών τραπεζών από τη χρηματοδότηση του 
ευρωσυστήματος, η οποία περιλαμβάνει τη ρευστότητα 
μέσω του Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας (ELA) και 
την απευθείας χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Κε-

ντρική Τράπεζα (ΕΚΤ). Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφω-
να με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος, η συνολική 
εξάρτηση των ελληνικών τραπεζών περιορίστηκε στα 
54,2 δισ. ευρώ από 56,9 δισ. ευρώ που ήταν στο τέλος 
Μαΐου. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τη μείωση του δανει-

σμού των ελληνικών τραπεζών από τον ELA στα 37,9 δισ. 
ευρώ από 40,7 δισ. ευρώ αντιστοίχως, καθώς και την ορι-
ακή αύξηση της απευθείας χρηματοδότησης από την ΕΚΤ 
στα 16,3 δισ. ευρώ από 16,2 δισ. ευρώ.
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Σε κράτη όπως η Νορβηγία έχουν υιοθετηθεί σοβαρά 
κίνητρα που έχουν ως αποτέλεσμα για κάθε 3 νέα αυτο-
κίνητα που πωλούνται το ένα να είναι ηλεκτρικό. Φορο-
λογία, δωρεάν πάρκινγκ, σοβαρές υποδομές φόρτισης, 
που απουσιάζουν από τη χώρα μας -τουλάχιστον αυτή 
τη στιγμή- έχουν οδηγήσει την Ελλάδα να είναι ουραγός 
στις πωλήσεις ηλεκτρικών αυτοκινήτων (0,03% το 2016 
όταν στην ΕΕ ο μέσος όρος που επηρεάζεται σαφώς από 
τους «καθυστερημένους” όπως η Ελλάδα είναι 1,5%). Σε 
ρεπορτάζ του Χ. Φλουδόπουλου στο  capital.gr  σημει-
ώνεται ότι την ώρα που οι κρατικοί φορείς «πνίγονται” 
παραγγέλνοντας πολυδάπανες μελέτες και κρατικές εται-
ρείες όπως η ΔΕΗ εξαντλούνται σε πολυδάπανες φιέστες 
για να τονίσουν τα οφέλη της ηλεκτροκίνησης, ξανά ο 
ιδιωτικός τομέας αποδεικνύεται πρωτοπόρος και καλείται 
να ηγηθεί της προσπάθειας να έρθει και η χώρα μας ένα 
βήμα πιο κοντά στο αύριο των καθαρών μετακινήσεων, 
στην ηλεκτροκίνηση.  Χθες λοιπόν ανακοινώθηκε από 
δύο μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, την Kosmocar 
που κατέχει ηγετική θέση στην αγορά αυτοκινήτου και τον 
ενεργειακό βραχίονα του ομίλου Μυτιληναίος Protergia 
που αποτελεί έναν πανίσχυροιδιωτικό ενεργειακό και βιο-
μηχανικό πόλο της ελληνικής αγοράς, η συνεργασία που 
φιλοδοξεί να ξεκολλήσει την Ελληνική αγορά από την ουρά 
της ευρωπαϊκής κατάταξης στην ηλεκτροκίνηση και να ει-
σάγει στους Έλληνες καταναλωτές ένα προσιτό καθαρά 

ηλεκτρικό μοντέλο, προορισμένο για αστική χρήση, το VW 
E-UP!. Είναι το πρώτο καθαρά ηλεκτρικό αυτοκίνητο που 
είναι προσαρμοσμένο και κοντά στις ανάγκες του οδηγού 
και ταυτόχρονα έχει προσιτή οικονομική τιμή, ανέφερε 
σχετικά ο Θ. Κονιστής δ/ντής πωλήσεων και μάρκετινγκ 
της Kosmocar, για το μοντέλο που στην έκδοση «E-UP!, 
powered by Protergia” θα περιλαμβάνει πλούσιο εξοπλι-
σμό (από θερμαινόμενα καθίσματα για τον οδηγό και το 
συνοδηγό μέχρι σύστημα διασύνδεσης) και ταυτόχρονα 
θα παρέχεται δωρεάν το πλήρες κιτ για την ταχυφόρτιση 
στο σπίτι. Επιπλέον η Protergia θα παρέχει την ενέργεια του 
αυτοκινήτου δωρεάν για ένα χρόνο (10 χιλιάδες χιλιόμε-
τρα), ενώ επιπλέον με το πρόγραμμα e protergia οικιακό 
θα παρέχει έκπτωση 21% χωρίς εγγύηση (με πάγια εντο-
λή). Στόχος μας είναι να φέρουμε την ηλεκτροκίνηση σε 
όλους ανέφερε η διευθύντρια επικοινωνίας και μάρκετινγκ 
του ομίλου  Μυτιληναίος Βίβιαν Μπουζάλη.  Σημειώνεται 
ότι το συγκεκριμένο μοντέλο αυτοκινήτου (E-UP!) έχει 82 
ίππους αυτονομία 160 χιλιόμετρα και το κόστος μετακί-
νησης (μετά το δωρεάν πρώτο έτος) θα είναι 1,1 ευρώ/ 
100 χιλιόμετρα όταν για ένα βενζινοκίνητο σύγχρονης 
τεχνολογίας (5 λίτρα/100 χιλόμετρα) το αντίστοιχο κόστος 
ξεπερνά τα 7 ευρώ/100 χιλιόμετρα. Το κόστος του E-UP! 
χωρίς την προωθητική ενέργεια (περιλαμβανομένου και 
του εξοπλισμού φόρτισης) φτάνει τα 30 χιλιάδες ευρώ, 
δηλαδή οι καταναλωτές που θα επιλέξουν να αγοράσουν 

το συγκεκριμένο αυτοκίνητο για να καλύψουν τις αστικές 
ανάγκες μετακίνησης, θα έχουν όφελος πάνω από 10 χι-
λιάδες ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται το κέρδος από το 
καύσιμο, τα μειωμένα κόστη συντήρησης κλπ. Επίσης για 
την μπαταρία παρέχεται 8ετής εγγύηση, ενώ τις επόμενες 
ημέρες θα ανακοινωθεί από την Kosmocar  πρόγραμμα 
επιδότησης ειδικά για το E-UP!. Ήρθε η ώρα της ηλεκτρο-
κίνησης και για την Ελλάδα, ανέφερε σχετικά ο γενικός 
διευθυντής της Protergia Ντίνος Μπενρουμπή, ο οποίος 
χαρακτήρισε μονόδρομο τη στροφή προς τις καθαρές μορ-
φές ενέργειας, επισημαίνοντας ότι ήδη αρκετές μεγάλες αυ-
τοκινητοβιομηχανίες έχουν ανακοινώσει ότι θα παύσουν 
να παράγουν αυτοκίνητα βενζίνης από το 2025 και μετά.  
Αλλά και ο κ. Κονιστής ανέφερε ότι ο μεγάλος στόχος της 
VW που έχει το μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς στην Ευρώπη 
στα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, είναι από το 2025 να ξεκι-
νήσει να λανσάρεται η νέα γενιά ηλεκτροκίνητων «ID” που 
θα έχουν ως κύριο χαρακτηριστικό τη μεγάλη αυτονομία 
(600 χιλιόμετρα), και ταυτόχρονα θα έχουν καλύτερη 
ισχύ από συμβατικά αυτοκίνητα (170 ίπποι), θα δίνουν τη 
δυνατότητα αυτόνομης οδήγησης (χωρίς δηλαδή την πα-
ρέμβαση του οδηγού) θα έχουν διαστάσεις ενός Golf αλλά 
χωρητικότητα ενός Passat και θα πωλούνται με την τιμή 
ενός συμβατικού αυτοκινήτου diesel.

Την άποψη ότι θα πρέπει να υιοθετηθεί με πρωτοβουλία 
της ΡΑΕ ενιαίας μορφής «λογαριασμός ρεύματος» για 
όλους τους προμηθευτές, στον οποίο να είναι διακριτές 
οι ανταγωνιστικές και λοιπές χρεώσεις και εύκολο στους 
καταναλωτές να κάνουν συγκρίσεις και να βγάλουν τα 
συμπεράσματά τους, διατυπώνει ο πρόεδρος του ΛΑΓΗΕ 
Μιχάλης Φιλίππου. Το energypress.gr   γράφει ότι σύμφω-
να με τον κ. Φιλίππου, ο «λογαριασμός ρεύματος» με υπο-
χρεωτικό μοναδικό τρόπο απεικόνισης (standard format) 
για όλους τους προμηθευτές, θα πρέπει να παρουσιάζει 
διακριτή ανάλυση κόστους για τον καταναλωτή ως εξής:
• Ανταγωνιστικό Κόστος: Το κόστος αυτό θα πρέπει 
αποκλειστικά να διαμορφώνεται από διαδικασίες αγο-
ράς, είτε οργανωμένων αγορών (Forward / Day-Ahead 
/ Intraday / Balancing) είτε διμερών συμβολαίων (OTC), 
ηλεκτρικής ενέργειας κατ’ αρχάς και περιβαλλοντικών 
αγορών στη συνέχεια μέσω της ποιοτικής κοστολογικής 
διαβάθμισης της ηλεκτρικής ενέργειας με βάση το «Μίγμα 
Προέλευσης της Ηλεκτρικής Ενέργειας». Οι αγορές μετά την 

επίλυση των δομικών προβλημάτων θα πρέπει να απαλλα-
γούν σταδιακά από παρεμβατικούς μηχανισμούς έτσι ώστε 
να είναι εφικτή η ωρίμανσή τους δηλαδή η λειτουργία τους 
με ακεραιότητα και πλήρη διαφάνεια ελαχιστοποιώντας 
ταυτόχρονα το ρυθμιστικό ρίσκο στο οποίο εκτίθενται οι 
συμμετέχοντες σε αυτές.
• Μονοπωλιακό Κόστος: Το κόστος αυτό αφορά τα 
κόστη Δικτύων Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας, δηλαδή της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ.
• Κόστος Κρατικών Ενισχύσεων:  Στο ενωσιακό  δί-
καιο η ενέργεια έχει διττή φύση, αφενός του εμπορεύματος 
και αφετέρου της υπηρεσίας κοινής ωφέλειας και συνεπώς 
το «εργαλείο» των κρατικών ενισχύσεων είναι απαραί-
τητο για την αντιμετώπιση προβλημάτων όπως: α) της 
κλιματικής αλλαγής με την ενίσχυση της διείσδυσης των 
ΑΠΕ (ΕΤΜΕΑΡ), β) του ευάλωτου καταναλωτή, δηλαδή 
των καταναλωτών των μη διασυνδεδεμένων νησιών μας, 
των πολύτεκνων και αυτών που έχουν ανάγκη κοινωνικής 
προστασίας (ΥΚΩ) και γ) την ενίσχυση της ανταγωνιστικό-

τητας της εθνικής βιομηχανίας.
• φόροι: ΕΦΚ, Ειδικός Φόρος 50/00 και ΦΠΑ.
• χρεώσεις δΗΜΩΝ: Δημοτικά Τέλη, Δημοτικός Φόρος 
και Τέλος Ακίνητης Περιουσίας.
• ΕΡΤ.
Με τον τρόπο αυτό θα αναδεικνύεται η πηγή κόστους της 
ηλεκτρικής ενέργειας που επιβαρύνει τον καταναλωτή 
προς όφελος του καταναλωτή (οικιακού, εμπορικού και 
βιομηχανικού). Όπως αναφέρει ο κ. Φιλίππου, σχετικά με 
το κόστος ενέργειας που επιβαρύνει τον καταναλωτή θα 
πρέπει να λαμβάνονται υπόψη δύο αλήθειες. Η πρώτη 
αφορά ότι όποια μείωση κόστους γίνεται σε μία κατηγορία 
καταναλωτών επιβαρύνει τους λοιπούς, και η δεύτερη ότι 
η αύξηση κόστους ενέργειας στους λοιπούς είναι σχετική με 
την ευημερία τους όπως αυτή προκύπτει από την οικονομι-
κή κατάσταση της χώρας.  

ΣυΝΕΡΓΑΣΙΑ VolksWaGeN ΜΕ ΤΗΝ proterGia ΣΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΑυΤΟΚΙΝΗΤΟ

ΛΑΓΗΕ: ΝΑ ΕφΑΡΜΟΣΤΕΙ ΕΝΙΑΙΟυ ΤυΠΟυ «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΡΕυΜΑΤΟΣ» 
ΓΙΑ ΟΛΟυΣ ΤΟυΣ ΠΡΟΜΗΘΕυΤΕΣ
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ΚυΠΡΟΣ: MΕ χΑΜΗΛΟυΣ ΤΟΝΟυΣ υΛΟΠΟΙΟυΝΤΑΙ ΟΙ ΣχΕδΙΑΣΜΟΙ ΣΤΗΝ ΚυΠΡΙΑΚΗ ΑΟζ, 
δΗΛΩΣΕ Ο υΠΟυΡΓΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ ΤΟυ MiGNatiou.coM  ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕυΝΕΣ ΤΗΣ ΚυΠΡΟυ ΣΤΗΝ ΑΟζ ΤΗΣ

Ο Κύπριος υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Λακοτρύπης, 
δήλωσε ότι η κυπριακή κυβέρνηση «κρατά χαμηλούς 
τόνους και υλοποιεί τους σχεδιασμούς της για τους 
υδρογονάνθρακες εντός της κυπριακής ΑΟΖ» και εξέ-
φρασε ικανοποίηση από το γεγονός ότι η χθεσινή πρώ-
τη μέρα της τοποθέτησης του της πλατφόρμας «West 
Capella» με το γεωτρύπανο στο τεμάχιο 11 της κυπρι-
ακής ΑΟΖ κύλησε ομαλά, όπως γράφει το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
«Είμαστε προετοιμασμένοι για διάφορα σενάρια, μεταξύ 
αυτών τα επικρατέστερα ήταν ότι η Τουρκία θα συνεχί-
σει να μας προκαλεί με τον ένα ή άλλο τρόπο, ανέφερε 
σε δηλώσεις του το πρωί στο ΡΙΚ και υπέδειξε ότι «είναι 
πιο σωστό να εστιάσουμε στις δικές μας ενέργειες». Πα-
ράλληλα, υπογράμμισε ότι καλύτερη απάντηση για αυ-
τές τις προκλήσεις είναι το διεθνές δίκαιο, ενώ ανέφερε 
ότι 180 άτομα και προσωπικό του Υπουργείου Ενέργειας 
βρίσκονται πάνω στην πλατφόρμα και εξήγησε ότι ο 
χώρος είναι συνδεδεμένος με οθόνη, ώστε να μπορεί 
να παρακολουθείται σε πραγματικό χρόνο. Επίσης, δή-

λωσε ότι τα δεδομένα των γεωτρήσεων είναι δεδομένα 
του κράτους και δεν μπορούν να δημοσιευτούν, πριν να 
υπάρχει κάποιο αποτέλεσμα, πράγμα που αναμένεται, 
περί τις αρχές Σεπτεμβρίου. «Δεν αναμένουμε μεγάλη 
ανακάλυψη, αλλά είναι εξαιρετικής σημασίας, γιατί είναι 
η πρώτη γεώτρηση σε πετρώματα που προσομοιάζουν 
του αιγυπτιακού Ζor», ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας. 
Εξήγησε ότι αν αποδειχθεί ότι βορειότερα του Ζor σε 
ανάλογα πετρώματα,εντός της κυπριακής ΑΟΖ υπάρ-
χουν υδρογονάνθρακες, τότε θα σημαίνει πάρα πολλά 
για άλλες ανάλογες δομές που υπάρχουν στην κυπριακή 
ΑΟΖ. «Αυτή η γεώτρηση θα μας δείξει, αν μετανάστευ-
σε το υλικό βορειότερα», πρόσθεσε ο υπουργός. Σε ότι 
αφορά το ενδεχόμενο συνεργασίας Ισραήλ Τουρκίας 
στα ενεργειακά, ο κ. Λακκοτρύπης παρουσιάστηκε 
καθησυχαστικός, τονίζοντας ότι το σημαντικό είναι να 
συνεχίσουμε την υλοποίηση των σχεδιασμών μας. Ο 
βουλευτής του ΔΗΣΥ και τέως στέλεχος του Υποργείου 
Ενέργειας, Σόλων Κασίνης, ο οποίος είχε ασχοληθεί με 

την χάραξη των ΑΟΖ, εξέφρασε την βεβαιότητα ότι το 
κοίτασμα «Ονησίφορος» στο τεμάχιο 11 είναι ελπιδοφό-
ρο. Σε δηλώσεις στον ραδιοσταθμό Active o Σόλωνας 
Κασίνης είπε ότι το πρόγραμμα θα συνεχιστεί κανονικά 
και θα φθάσει στον προσδοκώμενο στόχο, δηλαδή, σε 
ουσιαστικά αποτελέσματα για το μέλλον της Κύπρου. Ο 
κ. Κασίνης είπε ότι τα ευρήματα τα οποία είναι στην Αι-
γυπτιακή ΑΟΖ «οδήγησαν και στη δική μας επιβεβαίωση 
ότι έχουμε ένα παρομοίου τύπου κοίτασμα στο τεμάχιο 
11». Για αυτό, σημείωσε o όμιλος ΤΟΤΑL επέστρεψε και 
διεκδίκησε το συγκεκριμένο τεμάχιο. Τα γεωλογικά δε-
δομένα της περιοχής, επεσήμανε ο Σόλωνας Κασίνης, 
απέδειξαν ότι υπάρχει Φυσικό Αέριο και στα ασβεστο-
λιθικά πετρώματα. Υπάρχουν, είπε δομές, που χρήζουν 
περαιτέρω έρευνας. Η προσπάθεια που γίνεται τώρα 
εξήγησε, είναι πολύ διαφωτιστική για την περιοχή της 
Ανατολικής Μεσογείου. Τέλος, δήλωσε ότι «θα βρούμε 
σημαντικές ποσότητες».

Η επαναλαμβανόμενη ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
για την Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη (ΑΟΖ) της Κύ-
πρου έχει πολύ μεγάλη σημασία, έστω και αν οι πάντες 
στην Ελλάδα και τη Μεγαλόνησο είναι δύσπιστοι, όταν 
το αμερικανικό υπουργείο των Εξωτερικών, εκφράζεται 
θετικά για οτιδήποτε αφορά τις δύο χώρες. Το capita;.
gr  αναμεταδίδει ότι όπως αναφέρει ο δημοσιογράφος 
Μιχάλης Ιγνατίου στην ιστοσελίδα του, mignatiou.com, 
η αναγνώριση, εκ μέρους των Ηνωμένων Πολιτειών, του 
δικαιώματος της Κυπριακής Δημοκρατίας να ερευνά για 
φυσικούς πόρους στην ΑΟΖ της είναι ένα σημαντικό γεγο-
νός. Μα -θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος- υπήρχε 
περίπτωση οι Αμερικανοί να πράξουν κάτι το διαφορε-
τικό αφού το Δίκαιο της Θάλασσας καλύπτει πλήρως τις 
ενέργειες της κυπριακής κυβέρνησης; Η απάντηση είναι 
«ναι, θα μπορούσαν». Διότι είναι η υπερδύναμη που δεν 
λαμβάνει υπόψη τα δικαιώματα των μικρών χωρών, 
όπως η Κύπρος. Άλλωστε, στο θέμα της συνεχιζόμενης 
κατοχής του 40% της Κύπρου, ακόμα και σήμερα -43 
έτη μετά την εισβολή- συνεχίζουν να βάζουν πλάτη για 
τα ανομήματα της κατοχικής δύναμης Τουρκίας. Το γεγο-
νός ότι επαναλαμβάνουν συνέχεια την υποστήριξη τους 
στα δικαιώματα της Κύπρου στην ΑΟΖ της, είναι αδιαμ-
φισβήτητα μία πολύ όμορφη είδηση. Έχουν συμφέροντα 
και θα τα υποστηρίξουν. Μετά την TOTAL και την ENI 
ακολουθούν οι έρευνες της αμερικανικής EXXONMOBIL, 
η οποία αποφάσισε να δραστηριοποιηθεί και στην Ελλά-
δα. Είναι αυτό το ΜΕΓΑΛΟ ΜΥΣΤΙΚΟ… Αναλύοντας την 
ανακοίνωση, μερικοί κακόπιστοι στάθηκαν στο αμερικα-

νικό κάλεσμα να κατανεμηθούν ακριβοδίκαια οι φυσικοί 
πόροι του νησιού και στις δύο κοινότητες, στο πλαίσιο 
μίας συνολικής λύσης. Οι Αμερικανοί λένε το αυτονόητο 
και στηρίζουν απόλυτα τη θέση της Λευκωσίας. Η λέξη 
«ακροβοδίκαια» έχει ιδιαίτερη σημασία. Διότι αυτό που 
ζητούν οι Αμερικανοί είναι -όταν και όποτε λυθεί το Κυ-
πριακό- όλοι οι πολίτες της Κύπρου να έχουν οφέλη σύμ-
φωνα με το ποσοστό του πληθυσμού. Οι Ελληνοκύπριοι 
αποτελούν το 80% και οι Τουρκοκύπριοι μόλις το 18%. 
Οι φυσικοί πόροι, ως γνωστόν, ανήκουν στα κράτη. Αυτό 
ισχύει και στην περίπτωση της Κύπρου. Στο διαπραγμα-
τευτικό τραπέζι, η Τουρκία ζήτησε το 50% των εσόδων 
από τους φυσικούς πόρους. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί. 
Όχι επειδή δεν θα το αποδεχθεί κανένας Ελληνοκύπριος 
πολιτικός -ούτε αυτοί οι περίεργοι του ΑΚΕΛ. Αλλά επει-
δή το απορρίπτουν οι διεθνείς κανόνες. Οι Αμερικανοί, 
λοιπόν, που σε άλλα θέματα βρίσκονται μόνιμα απένα-
ντί μας, στο θέμα αυτό, υποστηρίζουν την Κύπρο. Είναι 
σημαντικό να τονιστεί, ότι δεν είπαν ποτέ στον Πρόεδρο 
Νίκο Αναστασιάδη να κάνει πίσω. Ακόμα και πρόσφατα, 
ο Κύπριος ηγέτης άκουσε να του επαναλαμβάνουν για το 
δικαίωμα της Κυπριακής Δημοκρατίας να πράξει ότι θέλει 
στην κυπριακή ΑΟΖ. Η ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ 
αναφέρεται και σε δράσεις που αυξάνουν τις εντάσεις. Δεν 
αφορά το σημείο αυτό την Κυπριακή Δημοκρατία. Η μόνη 
χώρα που αυξάνει τις εντάσεις είναι ο γνωστός ταραξίας 
της γειτονιάς μας: Η κατοχική δύναμη Τουρκία. Ουδείς 
άλλος. Όλοι οι υπόλοιποι σκέφτονται και πράττουν με 
ειρηνικούς όρους, κάτι που δεν μπορεί να ανεχθεί ο πο-

λεμοκάπηλος Ταγίπ Ερντογάν. Βεβαίως, πρέπει να είμαστε 
ειλικρινείς. Η Αμερική, με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, δεν 
πρόκειται να σπεύσει να βοηθήσει την Κύπρο στρατιωτικά 
εάν η Τουρκία κτυπήσει την Κύπρο. Εκτός εάν έχει αλλά-
ξει η αμερικανική πολιτική και δεν το γνωρίζουμε. Είναι 
κάτι, που αν συμβαίνει, δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, 
απλούστατα διότι δεν το ξέρω. Από την άλλη, είναι τόσο 
μεγάλα τα συμφέροντα στην περιοχή, που δεν μπορούμε 
να γνωρίζουμε πως θα αντιδράσουν οι γείτονές μας. Τα 
συμφέροντα της Κύπρου ταυτίζονται με τα δικά τους. Και 
τούτο δεν πρέπει να το παραγνωρίζουμε. Η έλευση του 
γεωτρύπανου West Capella είναι μία πολύ όμορφη εξέ-
λιξη για την μαρτυρική Κύπρο και το λαό της. Αντιμετωπί-
ζεται η υπόθεση αυτή με καθολική ενότητα των πολιτικών 
δυνάμεων και αυτό μας ικανοποιεί. Μία θετική κατάληξη 
των ερευνών θα βοηθήσει την εθνική υπόθεση -μην έχετε 
καμία αμφιβολία. Ίσως, οι Τουρκοκύπριοι, που είναι οι με-
γάλοι χαμένοι της κατάρρευσης των συνομιλιών στο Κραν 
Μοντανά, να αποφασίσουν να κάνουν τη δική τους επα-
νάσταση. Το συμφέρον τους είναι η επανενωμένη Κύπρος 
και η ασφάλεια που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα 
τα άλλα που απαιτεί η Τουρκία οδηγούν στη διαιώνιση 
της απαράδεκτης κατοχής και στο μοίρασμα της Μεγα-
λονήσου. Δεν πρέπει, Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι, 
να το επιτρέψουμε. Και η απόρριψη των απαιτήσεων της 
Τουρκίας στην Ελβετία, όσο και να φωνάζουν οι ηγέτες 
του ΑΚΕΛ, ήταν η ορθή εθνικά απόφαση. 
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«Τεράστιας σημασίας έργο», για την Ελλάδα, τη Σερβία αλλά 
και ολόκληρη την Ευρώπη χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός, 
Αλέξης Τσίπρας, το σχέδιο του πλωτού ποτάμιου διαδρόμου, 
ο οποίος θα συνδέει τη Θεσσαλονίκη με τον Δούναβη, σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ήταν ένα από τα κύρια θέματα που συ-
ζητήθηκαν κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του 
Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας και Σερβίας στη 
Θεσσαλονίκη και στη σημασία του αναφέρθηκαν τόσο ο Έλλη-
νας πρωθυπουργός, όσο και ο Σέρβος Πρόεδρος, Αλεξάντερ 
Βούτσιτς, στην κοινή συνέντευξη Τύπου. Σύμφωνα με το εγχεί-

ρημα, ο ποταμός Αξιός (το τμήμα του στην Ελλάδα) και ο Βαρ-
δάρης, (το τμήμα στην πΓΔΜ), καθώς επίσης και ο Μοράβα, 
στο έδαφος της Σερβίας, θα συνδεθούν και θα αποτελέσουν τον 
πλωτό διάδρομο, που συνδέει το λιμάνι της Θεσσαλονίκης με 
το Δούναβη. Στόχος είναι η διασύνδεση της Μεσογείου, μέσω 
υδάτινων «δρόμων» με τον Δούναβη, έτσι ώστε τα φορτία 
να μεταφέρονται με πλοία, από τις αγορές της Ανατολής στην 
κεντρική Ευρώπη, κερδίζοντας χρόνο και χρήμα. Η ιδέα είναι 
παλιά και τεχνικά θεωρείται από τους ειδικούς εφικτή, ωστόσο, 
τα τελευταία χρόνια, βρίσκεται στην ατζέντα των συναντήσε-

ων κυβερνητικών αξιωματούχων της Σερβίας, της πΓΔΜ, της 
Ελλάδας και των χωρών που θα διασχίζει το «κανάλι», καθώς 
και της Κίνας, που είναι και ο μεγάλος ενδιαφερόμενος για την 
ταχύτερη και φτηνότερη μεταφορά των προϊόντων της στις 
ευρωπαϊκές αγορές. Το θέμα, εκτός από σήμερα, είχε συζη-
τηθεί και κατά την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στο 
Βελιγράδι, ενώ και οι δυο ηγέτες το είχαν θέσει στην κινεζική 
ηγεσία κατά τα ταξίδια τους στο Πεκίνο. Το ζήτημα είχε θέσει 
στην κυβέρνηση της πΓΔΜ και ο Νίκος Κοτζιάς κατά την τελευ-
ταία επίσκεψή του στα Σκόπια.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, 
συναντήθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη με τον Σέρβο ομόλογο 
του Αλεξάνταρ Άντιτς, στο πλαίσιο του Ανώτατου Συμβουλί-
ου Συνεργασίας Ελλάδας-Σερβίας, που διεξήχθη με τη συμ-
μετοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα και του 
Σέρβου Προέδρου Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Σύμφωνα με σχετικό 
δελτίο Τύπου, οι Υπουργοί, συζήτησαν σε άριστο κλίμα την 
ενεργειακή στρατηγική των δύο χωρών και συμφώνησαν να 
εμβαθύνουν τη διμερή συνεργασία στον τομέα της ενέργειας, 

υιοθετώντας τρεις κεντρικές κατευθύνσεις: -Τη διεύρυνση του 
κάθετου  Διαδρόμου Φυσικού Αερίου στα  Βαλκάνια, με τη συ-
μπερίληψη του  Διασυνδετήριου Αγωγού Βουλγαρίας-Σερβίας 
(IBS) ως έργου ενίσχυσης της δυναμικότητας του επενδυτικά 
και τεχνικά ώριμου Διασυνδετήριου Αγωγού Ελλάδας - Βουλ-
γαρίας (IGB). -Την επέκταση των δυνατοτήτων  συνεργασίας 
των δύο χωρών  για την ανάπτυξη της αγοράς  Φυσικού Αερί-
ου στην περιοχή  των Βαλκανίων, μέσω της χρήσης  του πλω-
τού τερματικού σταθμού  Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου  της 

Αλεξανδρούπολης (FSRU), ως Πύλης εισόδου. -Την καθιέρωση 
επενδυτικής  συνεργασίας μεταξύ της Δημόσιας  Επιχείρησης 
Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ) και  της σερβικής κρατικής εταιρείας  παρο-
χής ηλεκτρικής ενέργειας  Elektroprivreda Srbije (EPS), στους 
τομείς των υποδομών και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 
Τέλος οι δύο Υπουργοί συμφώνησαν να συναντηθούν ξανά, 
ώστε να εργαστούν από κοινού στην περαιτέρω εμβάθυνση 
της διμερούς συνεργασίας, στη βάση των προαναφερθεισών 
στρατηγικών κατευθύνσεων.

Το άρθρο του Δημήτρη Παπαδημητρίου, Υπουργού Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης με τίτλο « η Ελλάδα θα γίνει γρήγορα η 
μεγάλη οικονομική έκπληξη» στην «Ναυτεμπορική» έχει ως 
εξής: Το θέμα της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονο-
μίας αποτελεί μια πολύ σοβαρή υπόθεση, ιδίως σε αυτή την 
εποχή που η Ελλάδα μετά από εννιά χρόνια κρίσης εισέρχεται 
πλέον σε τροχιά ανάπτυξης. Όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι η 
ελληνική οικονομία αποκτά μια πρωτόγνωρη δυναμική, κάτι 
που επιβεβαιώνεται από το έντονο ενδιαφέρον για άμεσες ξέ-
νες επενδύσεις, και όχι μόνο. Συνεπώς το πώς «διαβάζουμε» 
τα οικονομικά στοιχεία κυρίως σε σχέση με την ανταγωνι-
στικότητα είναι ιδιαίτερα κρίσιμο, προκειμένου να εξάγουμε 
αξιόπιστα συμπεράσματα. Κάτι τέτοιο θα μας βοηθήσει να 
χαρτογραφήσουμε την πορεία μας από εδώ και πέρα και να 
αποφύγουμε τον κίνδυνο μιας λανθασμένης αρνητικής, για 
την οικονομία, ανάγνωσης των στοιχείων, που θα απειλούσε 
να μετατραπεί σε αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Στην περί-
πτωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας 
υπάρχουν δύο ειδών μελέτες: οι ποσοτικές και οι ποιοτικές. 
Οι ποσοτικές μελέτες προσεγγίζουν τους αριθμούς ευθέως, 
χωρίς να επηρεάζονται από το ζοφερό κλίμα των χρόνων 
της κρίσης. Δυστυχώς, οι ποιοτικές μελέτες λαμβάνουν υπ� 
όψιν κυρίως το οικονομικό κλίμα του παρελθόντος με αποτέ-
λεσμα να σφάλουν στις εκτιμήσεις τους για το μέλλον. Κι αυτό 
συμβαίνει γιατί βρισκόμαστε πραγματικά σε ένα σημείο κα-

μπής για την ελληνική οικονομία και τα λάθη για τις ποιοτικές 
μελέτες είναι πολύ πιθανά, αν όχι αναπότρεπτα. Παραδείγμα-
τα ποιοτικών μελετών αποτελούν η περίπτωση του IMD και 
η περίπτωση του ΙΜΕ της ΓΣΕΒΕΕ, τα οποία δείχνουν πτώση 
της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας. Αντίθετα η 
EE, ο ΟΟΣΑ και η Τράπεζα Ελλάδος, που βασίζονται κυρίως 
σε ποσοτικές μετρήσεις, καταγράφουν βελτίωση. Συγκεκρι-
μένα: 1. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ελληνική 
ανταγωνιστικότητα (ως προς 37 ανταγωνίστριες χώρες) με 
βάση τις σχετικές τιμές κατανάλωσης βελτιώθηκε κατά 3,4% 
το 2016 έναντι του 2014, με βάση τις σχετικές τιμές εξαγωγών 
βελτιώθηκε κατά 12,6% και με βάση τα σχετικά κόστη εργασί-
ας βελτιώθηκε κατά 5%. 2. Σύμφωνα με τη Τράπεζα Ελλάδος, 
η ανταγωνιστικότητα (ως προς 28 εμπορικούς εταίρους της 
χώρας) με βάση τις σχετικές τιμές καταναλωτή μειώθηκε κατά 
0,7% έναντι του 2015 αλλά βελτιώθηκε κατά 4,4% έναντι του 
2014, ενώ το α’ τρίμηνο 2017 βελτιώθηκε περαιτέρω κατά 
0,3% σε ετήσια βάση. 3. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ (Economic 
Outlook, June 2017), η ελληνική ανταγωνιστικότητα με βάση 
τις σχετικές τιμές κατανάλωσης βελτιώνεται σταθερά μετά 
το 2014 (στάσιμη το 2016) και παρά την πρόβλεψη του για 
ανάπτυξη μόλις 1,1% φέτος εκτιμά πως το 2017 η συνολική 
βελτίωση από το 2014 θα φθάσει το 7,2%  (6,6% με βάση 
τα σχετικά κόστη εργασίας). Επιπλέον αξίζει να συνυπολο-
γίσουμε ότι οι εγχώριες επενδύσεις αυξάνουν τα 3 από τα 4 

τελευταία τρίμηνα με μέσο ρυθμό 14% ετησίως και ότι οι 
ξένες άμεσες επενδύσεις αυξήθηκαν ετησίως 170% το 2016 
και 236% το α’ τετράμηνο 2017. Επίσης το πιο εκτεθειμένο 
στον διεθνή ανταγωνισμό τμήμα της οικονομίας, οι εξαγωγές 
αγαθών και υπηρεσιών, ανακάμπτει με μέσο ετήσιο ρυθμό 
7% τα τρία τελευταία τρίμηνα.  Να μην παραβλέψουμε εξάλ-
λου και τα κοινωνικά οφέλη της μεταστροφής της ελληνικής 
οικονομίας. Για παράδειγμα μεταξύ Ιανουαρίου 2015 και 
Απριλίου 2017 (διακυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ) οι μεν άνεργοι 
μειώθηκαν κατά 186.000 (με συνέπεια το ποσοστό ανεργίας 
να πέσει κατά 4,1 μονάδες), οι δε απασχολούμενοι αυξήθηκαν 
κατά 213.600 (ΕΛΣΤΑΤ). Είχαμε, δε, αξιοσημείωτη αύξηση του 
αριθμού των νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων με τις συστάσεις 
να υπερβαίνουν κατά 2.259 τα “λουκέτα”.  Σύμφωνα με την 
ετήσια έρευνα HR Trends Survey της Randstad Ελλάδος, το 
71% των εργοδοτών προτίθεται να προχωρήσει το 2017 
σε προσλήψεις, ενώ το 37% σκοπεύει να αυξήσει και τους 
μισθούς. Τα παραπάνω καταδεικνύουν ότι η ελληνική οικο-
νομία έχει γυρίσει σελίδα και ότι η ανταγωνιστικότητα δεν 
μπορεί παρά μόνο να βελτιώνεται. Πιστεύω ότι διατηρώντας 
όλες οι πλευρές μια υπεύθυνη και ψύχραιμη στάση, χωρίς 
πανηγυρισμούς ή ανεδαφικές αρνητικές προβλέψεις, η Ελλά-
δα θα μπορέσει πολύ γρήγορα να γίνει η μεγάλη οικονομική 
έκπληξη σε παγκόσμιο επίπεδο.

δΗΛΩΣΗ ΠΡΩΘυΠΟυΡΓΟυ ΓΙΑ ΤΟ ΣχΕδΙΟ ΤΟυ ΠΛΩΤΟυ ΠΟΤΑΜΙΟυ δΙΑδΡΟΜΟυ 
ΣυΝδΕΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΜΕ ΤΟΝ δΟυΝΑβΗ

ΣυΝΑΝΤΗΣΗ υΠΕΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΕΡβΟ ΟΜΟΛΟΓΟ ΤΟυ 

ΑΡΘΡΟ ΤΟυ υΠΟυΡΓΟυ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΣΤΗ «ΝΑυΤΕΜΠΟΡΙΚΗ»
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Μπαράζ συναντήσεων με το προεδρείο των πρυτάνεων 
των πανεπιστημίων και τους προέδρους των ΤΕΙ είχε χθες ο 
υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Κώστας Γα-
βρόγλου, με αντικείμενο το νομοσχέδιο για την Τριτοβάθμια 
Εκπαίδευση. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ νωρίτερα το μεσημέρι, 
ο κ. Γαβρόγλου συναντήθηκε με το προεδρείο των πρυτάνεων 
στο γραφείο του, στο υπουργείο και, όπως διαφάνηκε, το κλίμα 
ήταν θετικό. Σε δηλώσεις μετά το πέρας της συνάντησης, και οι 
δύο πλευρές προέταξαν τις συγκλίσεις που έχουν προκύψει στις 
τελευταίες συναντήσεις τους, τον διάλογο του υπουργού με τη 
σύνοδο των πρυτάνεων κατά την πρόσφατη συνεδρίασή της 

και τη σημερινή συνάντηση με το προεδρείο. «Σήμερα καταφέ-
ραμε να κερδίσουμε από αυτόν τον διάλογο σε μία περαιτέρω 
σύγκλιση σε βασικά θέματα», τόνισε η πρόεδρος της συνόδου 
των πρυτάνεων και πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, 
Βενετσάνα Κυριαζοπούλου. «Θα ενημερώσουμε τα μέλη της 
συνόδου και μετά θα κάνουμε τις ανακοινώσεις μας. Ευχαρι-
στούμε πάρα πολύ τον υπουργό για τη διάθεσή του να συζητά», 
πρόσθεσε. Ο κ. Γαβρόγλου υπογράμμισε το θετικό κλίμα των 
συζητήσεων και επανέλαβε ότι υπήρξαν συγκλίσεις. «Στην ιστο-
ρία του ελληνικού πανεπιστημίου ποτέ κανένας νόμος δεν έχει 
περάσει όπου όλοι να συμφωνούν με όλα, κρατάει ο καθένας τις 

διαφωνίες του, θα κριθούμε όλοι στο επόμενο στάδιο και μπορεί 
να διορθωθούν πράγματα και το σημαντικό είναι ότι αρχίσαμε 
από ένα σχέδιο νόμου και σήμερα το σχέδιο νόμου είναι κατά 
πολύ βελτιωμένο μετά και από αυτές τις συγκλίσεις και πραγ-
ματικά ευχαριστώ τους πρυτάνεις και ιδιαίτερα το προεδρείο 
των πρυτάνεων», σημείωσε. Σύμφωνα με πληροφορίες από 
την πλευρά του υπουργείου, οι διαφορές που παραμένουν 
-ωστόσο δεν έχουν τον χαρακτήρα «βέτο»- αφορούν τη δια-
δικασία εκλογής πρυτάνεων και τη ρύθμιση του ασύλου. Μετά 
τη συνάντηση με το προεδρείο των πρυτάνεων, ο κ. Γαβρόγλου 
παρεβρέθη στη σύνοδο των προέδρων των ΤΕΙ.

Πραγματοποιήθηκε χθες, η πρώτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμ-
βουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρωπίνου Δυναμικού 
(ΕΣΕΚΑΑΔ), στο υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμά-
των. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, το ΕΣΕΚΑΑΔ, στην ουσία αποτελεί 
το νέο ΕΣΥΠ (Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας) και, όπως ανέφερε στον 
χαιρετισμό του ο υπουργός, Κώστας Γαβρόγλου, έχει επενδύσει 
πολύ στον θεσμό αυτό «γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να μελετάει 
ζητήματα, όπως είναι η σχέση του πτυχίου με την αγορά εργασίας, 
τις δυνατότητες των νέων επαγγελμάτων και να αναδεικνύει ζη-
τήματα καινούρια, η απάντηση των οποίων χρειάζεται έρευνα». 
Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση, ο πρόεδρος του ΕΣΕΚΑΑΔ, 
Σπύρος Γεωργάτος, καθηγητής Βιολογίας στην Ιατρική σχολή του 
πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αφού επέρριψε ευθύνες στην ηγεσία 
του υπουργείου για την εξάμηνη καθυστέρηση της λειτουργίας 

του συμβουλίου, αναφέρθηκε στους προγραμματικούς στόχους 
του, βάζοντας στο επίκεντρο το πρόβλημα της σχέσης της εκπαί-
δευσης με την αγορά εργασίας, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να 
υπερασπιστεί η εργασία ως εργασία. Σχολιάζοντας τις διαφορές 
του ΕΣΕΚΑΑΔ με το ΕΣΥΠ, ο κ. Γεωργάτος επισήμανε ότι «το ΕΣΥΠ 
ήταν όργανο φτιαγμένο για καβγά», στο οποίο ήταν «αδύνατο 
να υπάρξει μια στοιχειώδης συνεννόηση». «Εδώ θα κάνουμε 
δουλειά», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Γεωργάτος και ανέφερε πέντε 
βασικούς άξονες που θα πρέπει να ληφθούν υπ’ όψιν κατά τη 
λειτουργία του συμβουλίου: πρώτον, να βρεθεί ένας τρόπος να 
υπάρχει κινητικότητα μέσα στα πανεπιστήμια για τα παιδιά που 
θέλουν να μάθουν κάτι παραπάνω. Δεύτερον, να ιδωθεί η επαφή 
με επιχειρήσεις, καθώς στη χώρα καταγράφεται το χαμηλότερο 
ποσοστό επένδυσης στην έρευνα και την καινοτομία από τις επιχει-

ρήσεις. Τρίτον, ο αριθμός εισακτέων και το δημογραφικό, καθώς 
το 2025, υπολογίζεται ότι ο αριθμός εισακτέων στα πανεπιστήμια 
θα είναι μεγαλύτερος από τους αποφοίτους του λυκείου. Τέταρτον, 
το θέμα του φύλου, καθώς καταγράφονται μεγαλύτερα ποσοστά 
ανεργίας στις γυναίκες. Πέμπτον, τα ΕΠΑΛ, τα οποία όπως ανέφερε 
ο κ. Γεωργάτος, χαρακτηρίζονται από ένα «έντονα ταξικό» πρό-
σημο και πρέπει «να υπάρξει διέξοδος για τα παιδιά που φοιτούν 
εκεί». Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει τεθεί επί τάπητος 
από τον κ. Γεωργάτο, ο πρώτος μήνας συνεδριάσεων θα αναλω-
θεί σε εσωτερικές ζυμώσεις, οι οποίες στα μέσα Σεπτεμβρίου θα 
αποκρυσταλλωθούν σε τρεις βασικές εισηγήσεις. Στόχος, μέχρι τα 
Χριστούγεννα, οι εισηγήσεις αυτές να έχουν γίνει εμπεριστατωμέ-
νες προτάσσεις, που θα κατατεθούν στον υπουργό. 

Πολυνομοσχέδιο με σημαντικές ρυθμίσεις και 140 άρθρα επικυ-
ρωμένα και νέα, απαραίτητα για την ορθή οργάνωση και λειτουρ-
γία φορέων και επιχειρήσεων προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
απαιτούμενες ανάγκες αλλά και να συμμετάσχουν στα νέα επιδο-
τούμενα χρηματοδοτικά εργαλεία της ΕΕ, περιλαμβάνει το Σχέδιο 
Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών που κατατέθηκε στη Βουλή. 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το Σχέδιο Νόμου είναι διαρθρωμένο σε 
τέσσερα βασικά πεδία ενώ προβλέπει και τη σύσταση Γραμματείας 
Ιθαγένειας προκειμένου να επιλύονται άμεσα σχετικά αιτήματα τα 
οποία σήμερα βυθίζονται σε κυκεώνα πολύπλοκών- γραφειο-
κρατικών διαδικασιών. Ειδικότερα τα πεδία αφορούν: • Τον εκ-
συγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων Ύδρευσης- Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) • Οικονομικά και 
αναπτυξιακά ζητήματα. • Τους ευρωπαϊκούς ομίλους Εδαφικής 
Συνεργασίας. • Το προσωπικό των ΟΤΑ, το Μητρώο Πολιτών. 
Αναφορικά με το τελευταίο πεδίο επιχειρείται μιας κομβικής ση-
μασίας αλλαγή, προκειμένου να λειτουργήσει μια ψηφιακή βάση 
δεδομένων η οποία θα συνδέει υπηρεσίες (όπως τα ληξιαρχεία 
και τα δημοτολόγια) για να διευκολύνει τις ηλεκτρονικές επαφές 
των πολιτών με το δημόσιο και τη διεπαφή των υπηρεσιών του 

δημοσίου για τη συλλογή πιστοποιητικών και εγγράφων από 
πολλαπλές πηγές. Σε ό,τι αφορά τις ΔΕΥΑ κρίθηκε αναγκαίος ο 
εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου ίδρυσης και λειτουργίας 
(από το 1980) και προηγήθηκαν συζητήσεις με εκπροσώπους και 
των διοικήσεων και των εργαζομένων. Μεταξύ άλλων, με τις νέες 
διατάξεις: Προβλέπεται ρητά ο μη κερδοσκοπικός χαρακτήρας 
τους. Διευκολύνεται η αξιοποίηση νέων επενδυτικών - χρημα-
τοδοτικών εργαλείων. Ορίζεται η δυνατότητα συμμετοχής τους 
σε όργανα χάραξης πολιτικής, αφού αντιμετωπίζονται πλέον ως 
διαχειριστές των υδάτων και όχι ως χρήστες. Αλλάζει η σύνθε-
ση των ΔΣ, ώστε να γίνει αντιπροσωπευτικότερη (συμμετοχή 
εκπροσώπου και της μειοψηφίας του Δημ. Συμβουλίου, εργα-
ζομένων κ.α.). Εναρμονίζεται η διαμόρφωση της τιμολογιακής 
πολιτικής των ΔΕΥΑ με τη θεσμοθετημένη αρχή της «ανάκτησης 
του κόστους του νερού». Λύνονται χρόνια προβλήματα που λει-
τουργούσαν σε βάρος των εργαζομένων, μισθολογικά και άλλα.  
Μεταξύ των ζητημάτων που ρυθμίζονται είναι: Η υποχρεωτική 
καταβολή αντιμισθίας στους Αντιδημάρχους και παροχή απο-
ζημίωσης συμμετοχής δημοτικών συμβούλων στα συμβούλια, 
υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα παροχής κινή-

τρων από τους ΟΤΑ προς προσωπικό που καλείται να εργαστεί 
σε παραμεθόριες περιοχές (σίτιση, στέγαση). Ο εκσυγχρονισμός 
του πλαισίου λειτουργίας, λύσης και εκκαθάρισης νομικών προ-
σώπων των ΟΤΑ. Με επιπρόσθετη δυνατότητα μεταφοράς, υπό 
προϋποθέσεις, του αντίστοιχου προσωπικού. Η διευκόλυνση 
πληρωμής Κοινωνικών Προγραμμάτων από την ΕΕΤΑΑ. Επίσης 
περιλαμβάνονται ρυθμίσεις κοινωνικού χαρακτήρα, όπως η διευ-
κόλυνση εξόφλησης οφειλών τους προς τους ΟΤΑ, η ισοσκέλιση 
των ανταποδοτικών εσόδων και η απόδοση χρηματικών διαθε-
σίμων από τον λογαριασμό «Φόρος ζύθου υπέρ Δήμων και Κοι-
νοτήτων» σε μικρούς νησιωτικούς και ορεινούς δήμους. Στο πεδίο 
για τους εργαζόμενους των ΟΤΑ προβλέπονται ρυθμίσεις σχετικές 
με τη διασφάλιση Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ ιματισμός 
κ.α.) στους εργαζόμενους των ΟΤΑ και ένταξη όλων των ειδικοτή-
των που χρειάζονται, με θέσπιση της υποχρεωτικότητας παροχής 
τους και πρόβλεψη κυρώσεων για τα όργανα των ΟΤΑ που θα 
παραβαίνουν τις σχετικές υποχρεώσεις.

ΤΟ ΝΟΜΟΣχΕδΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΟβΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙδΕυΣΗ ΣΤΟ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ ΤΩΝ 
ΣυΝΑΝΤΗΣΕΩΝ ΤΟυ υΠΟυΡΓΟυ ΠΑΙδΕΙΑΣ ΜΕ ΠΡυΤΑΝΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕδΡΟυΣ ΤΕΙ

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΠΡΩΤΗ ΣυΝΕδΡΙΑΣΗ ΤΟυ ΕΘΝΙΚΟυ ΣυΜβΟυΛΙΟυ ΕΚΠΑΙδΕυΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤυξΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟυ δυΝΑΜΙΚΟυ

ΚΑΤΑΤΕΘΗΚΕ ΣΤΗ βΟυΛΗ ΠΟΛυΝΟΜΟΣχΕδΙΟ ΤΟυ υΠ. ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ  
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Στα 50,97 ευρώ ανέρχεται το μέσο ημερομίσθιο σε ασφα-
λισμένους με πλήρη απασχόληση στο σύνολο των κοινών 
επιχειρήσεων και ο μέσος μισθός στα 1.167,33 ευρώ. Αντί-
στοιχα, στη μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,59 ευρώ 
και 388,56 ευρώ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό προκύπτει, 
μεταξύ άλλων, από την επεξεργασία των «Αναλυτικών Περι-
οδικών Δηλώσεων» (ΑΠΔ) που υποβλήθηκαν για τον Οκτώ-
βριο του 2016 και από τις εγγραφές, οι οποίες έχουν ελεγχθεί 
κατά το χρόνο επεξεργασίας, σύμφωνα με τον Ενιαίο Φορέα 
Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ).
-Επιχειρήσεις-Ασφαλισμένοι: Υποβλήθηκαν και επε-
ξεργάστηκαν ΑΠΔ από 248.538 κοινές επιχειρήσεις και 
11.881 από οικοδομοτεχνικά έργα. Ο αριθμός των ασφα-
λισμένων οι οποίοι έχουν δηλωθεί στις ΑΠΔ, ανέρχεται σε 
1.975.414, εκ των οποίων 1.940.467 σε κοινές επιχειρήσεις 
και 34.947 σε οικοδομοτεχνικά έργα.
-δημογραφικά στατιστικά στοιχεία:  Οι άνδρες αντι-
προσωπεύουν το 53,60% των ασφαλισμένων στο σύνολο 
των επιχειρήσεων και το 52,78% στις κοινές επιχειρήσεις. 
Στους εργαζόμενους με πλήρη απασχόληση στις κοινές 
επιχειρήσεις, οι άνδρες αντιπροσωπεύουν το 56,62%, ενώ 
με μερική απασχόληση το 44,14%. Στο σύνολο των επι-
χειρήσεων, 22,16% των ασφαλισμένων είναι έως 29 ετών 
και 53,52% έως 39 ετών. Επίσης, 72,54% του συνόλου των 
ασφαλισμένων είναι ηλικίας 25 έως 49 ετών, στις κοινές 
επιχειρήσεις 72,66% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 
66,39%. Τέλος, στο σύνολο των επιχειρήσεων, 17,47% των 
ασφαλισμένων είναι 50 έως 64 ετών, στις κοινές επιχειρήσεις 
17,23% και στα οικοδομοτεχνικά έργα είναι 30,93% Στο 
σύνολο των ασφαλισμένων, 88,99% έχουν ελληνική υπη-
κοότητα, 2,25% άλλης χώρας Ε.Ε. και 8,76% χώρας εκτός 
Ε.Ε.. Στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις, 89,55% 
έχουν ελληνική υπηκοότητα, 2,25% άλλης χώρας Ε.Ε. και 
8,20% χώρας εκτός Ε.Ε., ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά στα 
οικοδομοτεχνικά έργα είναι 57,83%, 2,33% και 39,84%. 
Οι αλλοδαποί άνδρες αντιπροσωπεύουν το 11,96% των 
ασφαλισμένων ανδρών και οι αλλοδαπές γυναίκες το 9,93% 
των ασφαλισμένων γυναικών. Στο σύνολο των αλλοδαπών 
ασφαλισμένων, 53,23% έχουν αλβανική υπηκοότητα. Στους 
αλλοδαπούς άντρες, 56,33% είναι αλβανικής υπηκοότητας, 
ακολουθούν οι υπήκοοι του Πακιστάν με 8,29%, και της 
Ρουμανίας με 4,65%. Στις αλλοδαπές γυναίκες, 48,92%, εί-
ναι αλβανικής υπηκοότητας, ακολουθούν οι ασφαλισμένες 
βουλγαρικής υπηκοότητας με 10,55% και ρουμάνικης με 
7,71%.
-Η οικονομική δραστηριότητα των ασφαλισμένων 
έχει, ως εξής: Στο σύνολο των ασφαλισμένων, 21,58% 
απασχολείται στον κλάδο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπό-
ριο», 17,90% στον κλάδο «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια» και 
13,51% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». 22,16% των 
ασφαλισμένων με Ελληνική υπηκοότητα απασχολείται στο 

«Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο», 15,80% σε «Ξενοδοχεία 
και Εστιατόρια» και 13,15% στις «Μεταποιητικές Βιομηχα-
νίες». 39,56% των ασφαλισμένων με υπηκοότητα άλλης 
χώρας Ε.Ε. απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και Εστιατόρια», 
14,40% στο «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 11,65% 
στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Στους ασφαλισμένους 
αλβανικής υπηκοότητας, 36,20% εργάζεται σε «Ξενοδοχεία 
και Εστιατόρια», 15,70% στις «Μεταποιητικές Βιομηχανίες» 
και 15,30% στις «Κατασκευές». Στους υπόλοιπους αλλοδα-
πούς ασφαλισμένους, (πλην αυτών της Ε.Ε. και των Αλβα-
νών υπηκόων), 28,59% απασχολείται σε «Ξενοδοχεία και 
Εστιατόρια», 22,36% σε «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο» και 
21,60% στο «Μεταποιητικές Βιομηχανίες». Από τους εργα-
ζόμενους στις «Κατασκευές», το 27,37% είναι αλλοδαποί, 
ενώ στο συγκεκριμένο κλάδο απασχολείται το 4,08% των 
ασφαλισμένων. Από τους εργαζόμενους σε «Ξενοδοχεία και 
Εστιατόρια», το 21,46% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκρι-
μένο κλάδο απασχολείται το 17,90% των ασφαλισμένων. 
Ακόμη, από τους εργαζόμενους στις «Μεταποιητικές Βιομη-
χανίες», το 13,39% είναι αλλοδαποί, ενώ στο συγκεκριμένο 
κλάδο απασχολείται το 13,51% των ασφαλισμένων. Η κα-
τηγορία επαγγέλματος στην οποία απασχολείται ο μεγαλύ-
τερος αριθμός ασφαλισμένων στις κοινές επιχειρήσεις, είναι 
«Υπάλληλοι Γραφείου» με ποσοστό 21,81%. 26,74% των 
ασφαλισμένων με ελληνική υπηκοότητα είναι «Υπάλληλοι 
Γραφείου», 23,76% είναι «Απασχολούμενοι στην Παροχή 
Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες 
αγορές», ενώ 13,57% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώ-
νακτες και Μικροεπαγγελματίες». 32,55% των ασφαλισμέ-
νων με υπηκοότητα άλλης χώρας Ε.Ε. απασχολούνται στην 
«Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε καταστήματα και 
υπαίθριες αγορές», 29,81% είναι «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χει-
ρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες» και 17,68% είναι «Υπάλ-
ληλοι Γραφείου». Οι ασφαλισμένοι αλβανικής υπηκοότητας 
στη συντριπτική τους πλειονότητα (46,62%) απασχολούνται 
ως «Ανειδίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελ-
ματίες», 29,97% απασχολούνται στην «Παροχή Υπηρεσιών 
και ως Πωλητές σε καταστήματα και υπαίθριες αγορές» και 
8,26% ως «Ειδικευμένοι Τεχνίτες». Σχετικά με τους υπόλοι-
πους αλλοδαπούς ασφαλισμένους, (πλην αυτών της Ε.Ε και 
των Αλβανών υπηκόων), 41,48% απασχολούνται ως «Ανει-
δίκευτοι Εργάτες, Χειρώνακτες και Μικροεπαγγελματίες», 
26,72% στην «Παροχή Υπηρεσιών και ως Πωλητές σε κατα-
στήματα και υπαίθριες αγορές» και 11,97% ως «Υπάλληλοι 
Γραφείου».
-βασικά στοιχεία μηνιαίας απασχόλησης: Στο σύ-
νολο των ασφαλισμένων, η μέση απασχόληση είναι 20,89 
ημέρες, στους ασφαλισμένους στις κοινές επιχειρήσεις 21,01 
και στους ασφαλισμένους στα οικοδομοτεχνικά έργα 13,89. 
Στο σύνολο των κοινών επιχειρήσεων, σε ασφαλισμένους με 
πλήρη απασχόληση, το μέσο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 50,97 

ευρώ και ο μέσος μισθός σε 1.167,33 ευρώ, αντίστοιχα στη 
μερική απασχόληση ανέρχονται σε 23,59 ευρώ και 388,56 
ευρώ. Στα οικοδομοτεχνικά έργα, το μέσο ημερομίσθιο είναι 
40,12 ευρώ και ο μέσος μισθός 557,27 ευρώ. Επισημαίνεται 
ότι στις κοινές επιχειρήσεις η μέση απασχόληση και το μέσο 
ημερομίσθιο έχουν υπολογιστεί για τις ασφαλιστέες ημέρες, 
ενώ στα οικοδομοτεχνικά έργα για τις πραγματοποιηθείσες 
ημέρες. Στις επιχειρήσεις με λιγότερους από δέκα μισθωτούς, 
το μέσο ημερομίσθιο πλήρους απασχόλησης ανέρχεται στο 
62,81% του μέσου ημερομισθίου των ασφαλισμένων σε επι-
χειρήσεις με πάνω από δέκα μισθωτούς, ενώ ο μέσος μισθός 
ανέρχεται σε 58,70%. Το μέσο ημερομίσθιο των γυναικών 
στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση αντιπροσω-
πεύει το 85,38% του αντίστοιχου ημερομισθίου των αν-
δρών, ενώ στη μερική απασχόληση το 96,47%.
-Σύγκριση βασικών μεγεθών Οκτωβρίου 2016–
Σεπτεμβρίου 2016: Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις 
κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 2,11%, στα οικοδομοτε-
χνικά έργα αυξήθηκε κατά 5,39% και στο σύνολο των επιχει-
ρήσεων μειώθηκε κατά 1,98%. Ο αριθμός των αλλοδαπών 
ασφαλισμένων μειώθηκε κατά 6,63%. Η μέση απασχόληση 
στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,68%, στα οικοδο-
μοτεχνικά έργα αυξήθηκε κατά 0,14% και στο σύνολο των 
επιχειρήσεων μειώθηκε κατά 1,69%. To μέσο ημερομίσθιο 
στις κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 1,32% και στα οι-
κοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,91%. Ο μέσος μισθός 
στις κοινές επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 0,40% και στα οικο-
δομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 0,77%.
-Σύγκριση βασικών μεγεθών Οκτωβρίου 2016–
Οκτωβρίου 2015: Ο αριθμός των ασφαλισμένων στις 
κοινές επιχειρήσεις αυξήθηκε κατά 5,06%, στα οικοδομο-
τεχνικά έργα μειώθηκε κατά 10,68% και στο σύνολο των 
επιχειρήσεων αυξήθηκε κατά 4,74%. Ο αριθμός των ασφα-
λισμένων αυξήθηκε στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απα-
σχόληση κατά 3,02%, ενώ με μερική απασχόληση αυξήθηκε 
κατά 13,21%. Ο αριθμός των αλλοδαπών ασφαλισμένων 
αυξήθηκε κατά 6,95%. Το ποσοστό των ασφαλισμένων γυ-
ναικών επί του συνόλου των ασφαλισμένων μειώθηκε από 
46,60% στο 46,40%. Η μέση απασχόληση στις κοινές επι-
χειρήσεις μειώθηκε κατά 1,50%, ενώ στα οικοδομοτεχνικά 
έργα μειώθηκε κατά 1,84%. To μέσο ημερομίσθιο στις κοινές 
επιχειρήσεις μειώθηκε κατά 1,13%, στα οικοδομοτεχνικά 
έργα αυξήθηκε κατά 1,29% και στο σύνολο μειώθηκε κατά 
1,07%. Ο μέσος μισθός μειώθηκε στις κοινές επιχειρήσεις 
κατά 2,59% και στα οικοδομοτεχνικά έργα μειώθηκε κατά 
0,57%. Στις κοινές επιχειρήσεις με πλήρη απασχόληση το 
μέσο ημερομίσθιο μειώθηκε κατά 0,55%, ενώ ο μέσος μι-
σθός μειώθηκε κατά 0,63%.

ΕφΚΑ: ΣΤΑ 388,56 ΕυΡΩ Ο ΜΕΣΟΣ ΜΙΣΘΟΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΑΠΑΣχΟΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ 
ΟΚΤΩβΡΙΟ ΤΟυ 2016
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Στο τελικό της στάδιο οδεύει η διαδικασία της ΕΕΤΤ (Εθνική 
Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων) για τη Χο-
ρήγηση Δικαιωμάτων Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη 
1800 MHz. Σήμερα Πέμπτη, έπειτα από τη σχετική συζήτη-
ση στην Ολομέλεια της Επιτροπής θα σταλεί στον Υπουργό 
Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης η 
σχετική εισήγηση προκειμένου να δημοσιευτεί στη συνέχεια 
και να δρομολογηθεί ο διαγωνισμός. Το infocom.gr  γράφει 
ότι σύμφωνα με το σχετικό κείμενο που έχει δημοσιοποιηθεί 

στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης που έχει προηγη-
θεί, η δημοπρασία θα γίνει εντός του 2017. Ειδικότερα, η 
διαγωνιστική μέθοδος που προτείνεται είναι δημοπρασία 
πολλαπλών γύρων με αυξανόμενο τίμημα, όπου ο κάθε 
υπερθεματιστής υποβάλλει την προσφορά του. Όπως εκτι-
μάται το ποσό που θα καταβάλλουν οι τηλεπικοινωνιακοί 
πάροχοι για τις συχνότητες αυτές – κατ’ ανώτερο – θα είναι 
της τάξεως των 240 εκατ. ευρώ. Προκειμένου να προσδι-
οριστεί η τιμή εκκίνησης για το διαθέσιμο προς πώληση 

φάσμα των 1800 MHz, η ΕΕΤΤ προτείνει να ακολουθηθεί 
η προσέγγιση πληθωρισμού της τιμής στην οποία δόθηκε 
μέσω δημοπρασίας το φάσμα στη ζώνη αυτή το 2011 στις 
εταιρείες κινητής τηλεφωνίας. Τότε η τιμή εκκίνησης για 
κάθε ένα δικαίωμα από τα 4 που δημοπρατήθηκαν ήταν 
20,5 εκατ. ευρώ με την εκτίμηση να είναι ότι σήμερα η τιμή 
εκκίνησης θα διαμορφωθεί κατά ανώτερο στα 22 εκατ. 
ευρώ.

Μπορεί ο τρόπος που χρησιμοποιείται η τεχνολογία να 
αποτελέσει απάντηση στο φλέγον ζήτημα της ανεργίας; 
Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ αυτό ήταν το κεντρικό θέμα 
του πρώτου Ashoka Talks στην Ελλάδα, μιας πλατφόρ-
μας συναντήσεων και ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών, 
στόχος των οποίων είναι η στήριξη της ελληνικής κοινω-
νικής επιχειρηματικότητας. Σκοπός του Ashoka Talks είναι, 
εκτός από την ενθάρρυνση μιας ανοιχτής και δημιουργικής 
συζήτησης, η δημιουργία γόνιμου εδάφους για πιθανές 
συνεργασίες με επιτυχημένες πρωτοβουλίες από το εξω-
τερικό. Κεντρικός ομιλητής του πρώτου Ashoka Talks, 
ήταν ο Γάλλος Φρεντερίκ Μπαρντό, ιδρυτής του Simplon.

co, ενός δικτύου το οποίο χρησιμοποιεί την τεχνολογία 
για την καταπολέμηση της ανεργίας. Το δίκτυο αυτό προ-
σφέρει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση στον κλάδο της 
πληροφορικής και του προγραμματισμού σε πρόσφυγες, 
μακροχρόνια άνεργους, καθώς και σε άλλες ευαίσθητες 
πληθυσμιακές ομάδες. Τουλάχιστον το 87% των εκπαι-
δευόμενων βρίσκουν δουλειά εντός 6 μηνών από την ολο-
κλήρωση της εξάμηνης εκπαίδευσής τους. «Βλέπω πολλή 
δημιουργικότητα στην Ελλάδα, πολλούς νέους με αξιόλογες 
πρωτοβουλίες» δήλωσε ο κ. Μπαρντό κατά τη διάρκεια της 
εκδήλωσης. «Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι εδώ σήμερα, θέ-
λοντας να προσφέρω τεχνογνωσία, αλλά και εμπειρία ώστε 

να αποφευχθούν αστοχίες που έκανα εγώ στα πρώτα μου 
βήματα» πρόσθεσε ο ίδιος. Στο κοινό παρευρέθηκαν και 
εκπρόσωποι δύο ελληνικών πρωτοβουλιών, Rumi Labs και 
Allcancode, που δραστηριοποιούνται στον χώρο της εκπαί-
δευσης σε θέματα πληροφορικής και προγραμματισμού 
και οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με τον 
κ. Μπαρντό, εξερευνώντας τις δυνατότητες συνεργασίας 
για την καταπολέμηση της ανεργίας στη χώρα μας, εφαρ-
μόζοντας το μοντέλο του Simplon.co. Το επόμενο Ashoka 
Talks πρόκειται να πραγματοποιηθεί στις 11 Σεπτεμβρίου 
2017 με κύρια θεματική την ενέργεια και συγκεκριμένα την 
ενεργειακή φτώχεια.

Την απόσυρση και τον προσεκτικό επανασχεδιασμό του 
άρθρου 55, του σχεδίου νόμου για τη «Συλλογική διαχείρι-
ση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών 
δικαιωμάτων» ζητά ο ΣΕΒ με επιστολή προς την Υπουργό 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λυδία Κονιόρδου. Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Σύνδεσμος υποστηρίζει ότι το Υπουργείο 
προτείνει τη θέσπιση εύλογης αποζημίωσης των δικαιού-
χων πνευματικών και συγγενικών δικαιωμάτων από τη 
χρήση ηλεκτρονικών συσκευών, με τρόπο αιφνιδιαστικό 

και χωρίς τεχνική προετοιμασία ή διαβούλευση με την 
αγορά. «Για τον ΣΕΒ, η προστασία της πνευματικής ιδιοκτη-
σίας και των πολιτιστικών αγαθών αποτελεί βασική αρχή 
που πρέπει να διέπει τις συναλλακτικές σχέσεις και εν γένει 
τους εμπορικούς κανόνες. Ωστόσο το νέο αυτό τέλος έχει 
σχεδιασθεί πολύ πρόχειρα και έρχεται να προστεθεί σε μια 
σειρά από άλλες επιβαρύνσεις, φορολογικές και μη, που 
έχουν καταστήσει το ελληνικό επιχειρηματικό περιβάλλον 
ως ένα από τα πλέον εχθρικά στην άσκηση επιχειρηματι-

κής δραστηριότητας. Επιβαρύνει δε, περαιτέρω μια ειδι-
κή κατηγορία προϊόντων που συνδέονται άμεσα με την 
ψηφιακή οικονομία, όπου η Ελλάδα υστερεί δραματικά», 
δήλωσε σχετικά ο Γενικός Διευθυντής του Συνδέσμου, κ. 
Άκης Σκέρτσος. Ενόψει και της επικείμενης αναθεώρησης 
της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας, ο ΣΕΒ καλεί την Πολιτεία να 
διαβουλευτεί ενεργά με τους φορείς του κλάδου, ώστε να 
προκύψει η βέλτιστη δυνατή διατύπωση.

Σχεδόν ομόφωνα ψηφίστηκε στην Επιτροπή Πολιτικών 
Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η έκθεση κατά του ηλε-
κτρονικού εγκλήματος, με εισηγήτρια την ευρωβουλευτή 

της ΝΔ, Ελ. Βόζεμπεργκ. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ «πρό-
κειται για μία φιλόδοξη έκθεση, που στέλνει ένα ηχηρό 
μήνυμα για την ανάγκη εντατικοποίησης του αγώνα 
κατά του κυβερνοεγκλήματος. Η έκθεση αυτή κάνει μία 
σοβαρή προσέγγιση για τους δρόμους που πρέπει να 
ακολουθηθούν και τη νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα 
πρέπει να παρακολουθεί τις πράξεις των δραστών στο 
διαδίκτυο», δήλωσε η κ. Βόζεμπεργκ. Στην έκθεση υπο-
γραμμίζεται ότι σε ορισμένα κράτη-μέλη το ηλεκτρονικό 
έγκλημα ξεπερνά σε έκταση και ένταση ακόμα και τις πα-
ραδοσιακές μορφές εγκλημάτων και γίνεται έκκληση για 
μία συντονισμένη προσπάθεια αντιμετώπισης των προ-
κλήσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η έκθεση πραγματεύεται 
σημαντικά ζητήματα όπως η βελτίωση της συνεργασίας 

ανάμεσα στις διωκτικές Αρχές των κρατών-μελών αλλά 
και με τους παρόχους ηλεκτρονικών υπηρεσιών για τον 
εντοπισμό των δραστών, η συλλογή και χρήση των ηλε-
κτρονικών αποδεικτικών στοιχείων, αλλά και το θέμα 
του εφαρμοστέου δικαίου στις διασυνοριακές υποθέσεις 
ηλεκτρονικού εγκλήματος. Επίσης, περιλαμβάνονται δια-
τυπώσεις για την προστασία των θυμάτων, ιδιαίτερα των 
ευάλωτων ομάδων και των παιδιών που έρχονται σε επα-
φή με το διαδίκτυο, καθώς και για τον σεβασμό των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων και ατομικών ελευθεριών στον 
κυβερνοχώρο, ιδίως όταν πρόκειται για την αποκάλυψη 
ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

ΣΤΟ υΠΟυΡΓΟ ΨΗφΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ 1800 Mhz

Η ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΤΕχΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΗΤΑΝ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΟυ ΠΡΩΤΟυ 
ashoka talks ΣΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΣΕβ ΕΠΙ ΤΟυ Ν/Σ ΓΙΑ ΤΑ ΠΝΕυΜΑΤΙΚΑ δΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΨΗφΙΣΤΗΚΕ, ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ ΠΛΕΙΟΨΗφΙΑ, Η ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΤΑξΗ ΤΟυ ΚυβΕΡΝΟΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ 
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Σύσκεψη με θέμα την πορεία των ενεργειών για την αντιμετώ-
πιση της σεισμικής διεργασίας ένα μήνα μετά το μεγάλο σεισμό 
της 12ης Ιουνίου πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του γενικού 
γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννη Γιαννέλ-
λη. Η σύσκεψη έγινε παρουσία των αντιδημάρχων Λέσβου 
Γιώργου Κατζανού και Κώστα Κατσαρού, του προέδρου του 
Τοπικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Βρίσας Στρα-
τή Παράκοιλα, του υπεύθυνου για την πρόοδο των ενεργειών 
που αφορούν τους σεισμόπληκτους Βασίλη Τεντόμα και του 
γενικού γραμματέα του Παλλεσβιακού Εργατοϋπαλληλικού 
Κέντρου Χαράλαμπου Ντινενή. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ οι 
αποφάσεις και τα συμπεράσματα της σύσκεψης ήταν τα παρα-
κάτω: 1. Σχετικά με το κοινωνικό επίδομα: Σήμερα έγινε δια πε-
ριφοράς η αποδοχή της πρώτης δόσης των 300.000 ευρώ από 
το υπουργείο Εργασίας και Πρόνοιας προς τον Δήμο Λέσβου. 
Υπολογίζεται ότι προς το τέλος της επόμενης βδομάδας θα αρ-

χίσουν να πληρώνονται οι πρώτοι 128 δικαιούχοι που έχουν 
καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών στη Κοινωνική 
Υπηρεσία του δήμου. 2. Σχετικά με την άρση επικινδυνότητας 
σε κτίσματα της Βρίσας: Από σήμερα το πρωί ο Δήμος Λέσβου 
επρόκειτο να ξεκινήσει την καθαίρεση δομικών στοιχείων από 
κτίσματα του χωριού Βρίσα ώστε να αρθεί η επικινδυνότητα 
για τους διερχόμενους από δρόμους και άλλους κοινόχρη-
στους χώρους του χωριού. Θα έχει προηγηθεί έγγραφο του 
δήμου προς τις αρμόδιες υπηρεσίες προστασίας του οικισμού 
(εφορείες νεότερων μνημείων και κλασικών αρχαιοτήτων 
καθώς και προς το Συμβούλιο Χωροταξίας και Περιβάλλοντος 
της Γενικής Γραμματείας Αιγαίου και προς το Συμβούλιο Αρχι-
τεκτονικής) με το οποίο ο δήμος θα τους ενημερώνει γι’ αυτή 
του την ενέργεια. 3. Σχετικά με την κατεδάφιση ετοιμόρροπων 
κτισμάτων: Ο δήμος με έγγραφο του θα γνωστοποιήσει προς 
την διεύθυνση Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Κατα-

στροφών την αδυναμία του να αναλάβει την κατεδάφιση των 
ετοιμόρροπων και λοιπών κτισμάτων προς κατεδάφιση, έτσι 
ώστε να αρχίσει η διαδικασία από πλευράς υπουργείου Μετα-
φορών και Υποδομών για την εκ μέρους του πραγματοποίηση 
των κατεδαφίσεων χωρίς καμιά επιβάρυνση των ιδιοκτητών. 
Ας σημειωθεί εδώ ότι επειδή της κατεδάφισης των παραπάνω 
κτιρίων θα πρέπει να προηγηθεί η έγκριση από πλευράς των 
αρμόδιων υπηρεσιών προστασίας του διατηρητέου οικισμού 
και των κτισμάτων της Βρίσας, αποφασίστηκαν μια σειρά ενερ-
γειών ώστε αυτές οι υπηρεσίες να διεκπεραιώνουν το ταχύτερο 
δυνατό το έργο τους. 4. Σχετικά με τη διασφάλιση χώρων για 
την αποθήκευση οικοσκευών όσων πληγέντων κατοίκων δεν 
διαθέτουν ιδιόκτητη στέγη για φύλαξη τους: Αποφασίστηκε η 
διερεύνηση από πλευράς Γενικής Γραμματείας Αιγαίου της δυ-
νατότητας διάθεσης τέτοιων κοντέινερ από τον ΟΛΠ.

Ένας μήνας έχει περάσει από τις 3:28 το μεσημέρι της 12ης Ιουνί-
ου όταν 6,3 Ρίχτερ χτύπησαν τη νότια Λέσβο και ισοπέδωσαν το 
χωριό Βρίσα αλλά και προκάλεσαν εκτεταμένες ζημιές σε άλλα 
χωριά. Ο καθηγητής Νίκος Ζούρος, επικεφαλής του εργαστηρί-
ου εφαρμοσμένης γεωμορφολογίας και περιβαλλοντικής γεω-
λογίας του τμήματος γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
μιλά στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων για τις 
συνεχιζόμενες ερευνητικές εργασίες, με βασικό στόχο την κα-
τανόηση και τη μελέτη του φαινομένου των συγκεντρωμένων 
σεισμικών βλαβών που παρουσιάστηκαν στο πολεοδομικό συ-
γκρότημα του ιστορικού οικισμού της Βρίσας. Επίσης με στόχο 
την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που προκάλεσε η σεισμική 
ακολουθία στην περιοχή Πλωμαρίου-Βρίσας-Πολιχνίτου της 
νότιας Λέσβου.  «Η συνέχιση της έρευνας», λέει ο κ. Ζούρος, 
«θα συμβάλει στην αποσαφήνιση κρίσιμων ζητημάτων όπως: 
Ποιοι παράγοντες και σε ποιο ποσοστό συνετέλεσαν στη συγκέ-
ντρωση βλαβών στη Βρίσα (σεισμική πηγή, γεωλογική δομή, 
ρήγματα, δόμηση των κτιρίων). Τι πρέπει να γίνει για το μελλο-
ντικό αντισεισμικό σχεδιασμό της περιοχής Πολιχνίτου – Πλω-
μαρίου. Πώς θα πρέπει να διαμορφωθεί το πλαίσιο αποκατά-
στασης του παραδοσιακού οικισμού της Βρίσας». Η Ερευνητική 
Ομάδα του Πανεπιστημίου Αιγαίου που ασχολείται με θέματα 
αντιμετώπισης του σεισμικού κινδύνου, από την επομένη του 
σεισμού, την Τρίτη 13 Ιουνίου μέχρι και σήμερα πραγματοποιεί 
επιστημονικές παρατηρήσεις καθημερινά στην περιοχή Πλω-
μαρίου-Βρίσας-Πολιχνίτου προκειμένου να συγκεντρωθούν 
όλα τα απαραίτητα στοιχεία που θα συμβάλουν στην ανασυ-
γκρότηση της περιοχής. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε εξέλι-
ξη σημαντικές ερευνητικές δράσεις του Πανεπιστημίου Αιγαίου 
σχετικά με τον σεισμό της 12ης Ιουνίου. Παράλληλα βρίσκεται 
σε στενή συνεργασία και με άλλους ερευνητικούς φορείς για την 
εγκατάσταση και λειτουργία οργάνων που συμβάλουν για την 
συνεχή παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας στην 
περιοχή όπως το Εργαστήριο Γεωφυσικής του Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης, τη Μονάδα «Ινστιτούτο Τεχνικής Σεισμολογίας 

και Αντισεισμικών Κατασκευών», το Εθνικό Αστεροσκοπείο 
Αθηνών και το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωμένου 
Δάσους Λέσβου. Ερευνητές του Τμήματος Γεωγραφίας πραγ-
ματοποιούν συνεχείς παρατηρήσεις στην περιοχή Πλωμαρί-
ου-Βρίσας-Πολιχνίτου σχετικά με την καταγραφή και των επι-
φανειακών εκδηλώσεων που προκάλεσε η σεισμική ακολουθία 
της 12ης Ιουνίου 2017. Ιδιαίτερα μελετάται η μεγάλη ρηξιγενής 
ζώνη Πλωμαρίου - Βρίσας - Πολιχνίτου που εμφανίζει παρό-
μοια γεωμετρικά χαρακτηριστικά με το υποθαλάσσιο σεισμικό 
ρήγμα που ενεργοποιήθηκε κατά το σεισμό της 12ης Ιουνίου. 
Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου ανέλαβε 
επίσης την τρισδιάστατη χαρτογράφηση υψηλής ανάλυσης 
των βλαβών των κτιρίων του οικισμού Βρίσας Λέσβου από το 
σεισμό με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
«Η εφαρμογή μεθόδων χαρτογράφησης υψηλής ανάλυσης με 
την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής μέσω εναέριας και επίγειας 
φωτογραμμετρίας, χρήση UAV – Drones, Laser Scanner και 
φωτογραφικών μηχανών, παρέχει πλήρως αξιόπιστα χωρικά 
δεδομένα, υψηλής διακριτικής ικανότητας (μικρότερης από 
1 εκ.) σε τρεις διαστάσεις. Τα δεδομένα αυτά μέσω κατάλλη-
λων λογισμικών αποδίδουν τρισδιάστατα μοντέλα σε επίπεδο 
κτιρίου, ικανά να δώσουν μετρητικές πληροφορίες στους ειδι-
κούς επιστήμονες που μελετούν τη σεισμική συμπεριφορά του 
κτιριακού αποθέματος και την εκτίμηση των βλαβών» λέει ο κ. 
Ζούρος.  Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το Αριστοτέλειο Πα-
νεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ερευνητική Ομάδα του Εργαστηρίου 
Γεωφυσικής του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
υπό τον καθηγητή Κώστα Παπαζάχο πραγματοποίησε μία 
προκαταρκτική σειρά από μετρήσεις πεδίου μέσα στο οικιστικό 
σύμπλεγμα της Βρίσας, σε ένα κάναβο θέσεων που καλύπτει 
όλη την περιοχή του χωριού, με μία μέση ισαπόσταση περίπου 
100 μέτρων. Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση 
δικτύου επτά σεισμομέτρων ευρέος φάσματος και αφορούσαν 
την καταγραφή φυσικού θορύβου για τουλάχιστον μια ώρα 
ανά θέση, αλλά και τη συλλογή αρκετών σεισμικών καταγρα-

φών της ακολουθίας της Λέσβου (μετασεισμοί), η οποία ήταν σε 
εξέλιξη κατά τη διάρκεια των μετρήσεων. «Οι καταγραφές αυτές 
θα επιτρέψουν την ενδελεχή μελέτη της πειραματικής απόκρι-
σης των εδαφικών σχηματισμών, δηλαδή των πραγματικών 
εδαφικών ενισχύσεων της ισχυρής σεισμικής κίνησης στην 
περιοχή της Βρίσας» υποστηρίζει ο κ. Ζούρος. Και συνεχίζει: 
«Παράλληλα, το Εργαστήριο Γεωφυσικής ΑΠΘ εγκατέστησε 
νέο σεισμολογικό σταθμό σε χώρο του Μουσείου Φυσικής 
Ιστορίας της Λέσβου στη Μυτιλήνη. Ο σταθμός (με κωδικό 
LESV), έχει ήδη καταχωρισθεί στο Διεθνές Σεισμολογικό Κέντρο 
και διαθέτει δεδομένα σε ολόκληρη την ελληνική και διεθνή επι-
στημονική κοινότητα. Ο σταθμός αυτός συμβάλλει στην καλύ-
τερη παρακολούθηση της σεισμικής δραστηριότητας πέρα από 
τους άλλους ήδη υφιστάμενους σταθμούς όπως ο σταθμός που 
είναι εγκατεστημένος στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθω-
μένου δάσους στο Σίγρι (SIGR)». Ας σημειωθεί ότι ήδη το Πανε-
πιστήμιο Αιγαίου έχει συμβάλει τα τελευταία χρόνια σημαντικά 
στην διερεύνηση του σεισμικού κινδύνου στη Λέσβο μέσω της 
υλοποίησης ερευνητικών δράσεων, όπως προκύπτει από επι-
στημονικές δημοσιεύσεις, διδακτορικές διατριβές και ερευνητι-
κά έργα που έχουν εκπονηθεί με αντικείμενο την αντιμετώπιση 
του σεισμικού κινδύνου. Στα πλαίσια του ερευνητικού έργου 
«αξιοποίηση σύγχρονων μεθόδων των γεωεπιστημών στη 
διαχείριση του σεισμικού κινδύνου, με έμφαση στο δομημένο 
περιβάλλον των νησιών του Βορείου Αιγαίου Πελάγους» ήδη 
εκπονήθηκαν χάρτες σεισμικότητας και ενεργών ρηγμάτων 
των νησιών του Βορείου Αιγαίου στα πλαίσια του ΠΕΠ Βο-
ρείου Αιγαίου 2007 - 2013. Οι χάρτες ενεργών ρηγμάτων και 
σεισμικότητας και το σύνολο της πληροφορίας έχει δημοσιευθεί 
και είναι διαθέσιμο για κάθε ενδιαφερόμενο. Δημιουργήθηκε 
επίσης Γεωγραφική Βάση Δεδομένων, στην οποία έχουν κατα-
χωρισθεί τα αποτελέσματα των ερευνών.

ΤΙ ΑΠΟφΑΣΙΣΕ Ο δΗΜΟΣ ΛΕΣβΟυ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΛυΣΕΩΝ ΣΤΑ ΠΡΟβΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

Ο Ν. ζΟυΡΟΣ ΤΟυ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟυ ΑΙΓΑΙΟυ ΜΙΛΑ ΣΤΟ ΑΠΕ-ΜΠΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕυΝΕΣ ΣχΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΣΕΙΣΜΙΚΕΣ 
βΛΑβΕΣ ΣΤΗ ΛΕΣβΟ 
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Σε νέα τεχνολογική εποχή περνούν τα Επιμελητήρια προσφέ-
ροντας εξειδικευμένες υπηρεσίες στα μέλη τους και ανοίγοντάς 
τους έτσι δρόμους, τόσο για τη χρηματοδότησή τους από κοινο-
τικά και άλλα προγράμματα όσο και για την ανάπτυξή τους στη 
σύγχρονη εποχή της εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ 
πιο συγκεκριμένα, η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας 
προσφέρει στο σύνολο των ελληνικών επιχειρήσεων-με-
λών των Επιμελητηρίων δύο νέες πρωτοπόρες τεχνολογικά 
υπηρεσίες. Πρόκειται για την υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών 
προγραμμάτων και την υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστά-
σεως) εκπαίδευσης. Η υπηρεσία εύρεσης επενδυτικών προ-
γραμμάτων στοχεύει στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των 
ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων σχετικά με τα διαθέσιμα χρη-
ματοδοτικά μέσα. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη διαδικτυ-
ακής πλατφόρμας παροχής διαδραστικών υπηρεσιών (http://
investmenttools.uhc.gr/), στην οποία οι επιχειρήσεις θα μπο-
ρούν να ανατρέχουν για να αντλούν όλες τις αναγκαίες πληρο-
φορίες για όλα τα νέα επενδυτικά προγράμματα και προγράμ-
ματα απασχόλησης, όπως και όλες τις προϋποθέσεις ένταξής 

τους σε αυτά. Λόγω της διαδραστικότητας της πλατφόρμας ο 
επιχειρηματίας -χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να εισάγει στην 
πλατφόρμα το επιχειρηματικό του προφίλ και να ενημερώνεται 
εξειδικευμένα για τα προγράμματα που ταιριάζουν στην επι-
χείρησή του. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση ανάρτησης νέων 
επενδυτικών προγραμμάτων το σύστημα αυτόματα αναζητεί, 
ταυτοποιεί και στη συνέχεια ενημερώνει κάθε ενδιαφερόμενη 
επιχείρηση. Η υπηρεσία ηλεκτρονικής (εξ αποστάσεως) ασύγ-
χρονης εκπαίδευσης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων 
(http://elearning.uhc.gr/) ενσωματώνει σύγχρονες και καινο-
τόμες μεθόδους, εξασφαλίζοντας την υποστήριξη της ομαλής 
και απρόσκοπτης λειτουργίας κάθε επιχείρησης. Η νέα αυτή 
πρωτοβουλία της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Με τις υπηρεσίες αυτές οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότη-
τα πρόσβασης σε ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία έχει 
αναπτυχθεί μεγάλος αριθμός μαθημάτων ασύγχρονης τηλε-
κατάρτισης. Σύντομα, η ηλεκτρονική βιβλιοθήκη της ΚΕΕ θα 
εμπλουτιστεί με νέα μαθήματα και παράλληλα θα λειτουργήσει 
Web TV Channel, στο οποίο διακεκριμένοι εκπαιδευτές, εμπει-

ρογνώμονες, καθηγητές πανεπιστημίων κ.α. θα παρουσιάζουν 
ζωντανά ενημερωτικές εκπομπές που θα αφορούν σε θέματα 
της επικαιρότητας, τα οποία απασχολούν την επιχειρηματική 
κοινότητα. Ο κάθε χρήστης της πλατφόρμας τηλεκατάρτισης 
έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει τα μαθήματα που επι-
θυμεί, όποτε εκείνος το επιθυμεί, από οποιαδήποτε συσκευή με 
πρόσβαση στο διαδίκτυο.
Τα οικονομικά ενήμερα μέλη θα έχουν πρόσβαση σε όλα τα 
μαθήματα, κάθε κατηγορίας, ανεξάρτητα με το αν τα μαθή-
ματα αυτά τους ενδιαφέρουν επαγγελματικά ή προσωπικά. 
‘Αλλωστε έχει παρατηρηθεί ότι οι επιχειρήσεις που επιτρέπουν 
την πρόσβαση σε πολύτιμα εκπαιδευτικά θέματα στο προσω-
πικό τους, απολαμβάνουν καλύτερη αφοσίωση από αυτούς 
τους εργαζομένους, οι οποίοι νιώθουν πιο ολοκληρωμένοι 
στο χώρο εργασίας τους. Τέλος, στελέχη των επιχειρήσεων ή οι 
ίδιοι οι επιχειρηματίες θα μπορούν να επικοινωνούν μέσω της 
πλατφόρμας εκπαίδευσης, να ανταλλάσσουν απόψεις και θα 
δημιουργηθεί με αυτόν τον τρόπο ένα «δίκτυο» επαγγελματιών 
με κοινούς στόχους και ανησυχίες.

Σε μια περιοχή της Ελλάδας που εξακολουθεί να βιώνει τον 
απόηχο της οικονομικής κρίσης, τα επιχειρησιακά περι-
φερειακά προγράμματα συνδέθηκαν με τη στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δημιουργήθηκε διεύθυνση 
υποστήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας και 
αποφασίστηκε να προωθηθεί ένα επιχειρηματικό όραμα με 
το σύνθημα «σκέψου έξυπνα - δράσε γρήγορα». Σύμφωνα 
με το ΑΠΕ-ΜΠΕ στην ίδια περιοχή, την Κεντρική Μακεδο-
νία, η Περιφέρεια έχει συγκροτήσει στρατηγική με στόχο 
την ελάφρυνση του διοικητικού φόρτου για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις, τη μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων μέσω πλατ-
φόρμας στρατηγικής χρηματοδότησης και τη στήριξη της 
συμμετοχής των επιχειρηματιών σε ενωσιακές δράσεις και 
συμπράξεις σε όλον τον κόσμο. Τα παραπάνω επιχειρήματα 
και ο συνολικός σχεδιασμός της Περιφέρειας για τη στήριξη 
της επιχειρηματικότας κατάφεραν να πείσουν τους κριτές της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών, να της απονείμουν 
το βραβείο για την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέρεια για 
το 2018. Για όλη την επόμενη χρονιά η Περιφέρεια Κεντρικής 
Μακεδονίας θα φέρει το σήμα της Επιτροπής που καθιερώ-
θηκε σε συνεργασία με την ΕΕ και έχει απονεμηθεί από το 
2011 σε 21 περιφέρειες και πόλεις πανευρωπαϊκά. Στόχος 
της πρωτοβουλίας για την απονομή του σήματος είναι να 
συνεισφέρει στην υλοποίηση δράσεων για τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις και να αναδείξει τη βέλτιστη χρήση των ευρω-
παϊκών και λοιπών δημοσίων πόρων προς την κατεύθυνση 
της ανάπτυξης επιχειρηματικής πολιτικής στην περιφέρεια. 
«Έχετε συνηθίσει τον τελευταίο καιρό, όταν ακούτε Ελλάδα, 
να σκέφτεστε μνημόνια, ύφεση και μέτρα λιτότητας. Σήμερα, 
όμως, εμείς στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας αποδει-

κνύουμε ότι υπάρχει και μια άλλη Ελλάδα, η Ελλάδα της δημι-
ουργίας, της επιχειρηματικότητας, η Ελλάδα, που αγωνίζεται 
και πετυχαίνει. Και αυτό για μένα και την πατρίδα μου είναι 
πολύ σημαντικό» δήλωσε ο Περιφερειάρχης Κεντρικής Μα-
κεδονίας, Απόστολος Τζιτζικώστας, απευθυνόμενος στα μέλη 
της Επιτροπής των Περιφερειών, κατά την τελετή απονομής 
των βραβείων για την Ευρωπαϊκή Επιχειρηματική Περιφέ-
ρεια, που πραγματοποιήθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 
«Κοιτάμε την επόμενη μέρα και σχεδιάζουμε για την επόμενη 
πενταετία με όραμα και ένα βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο, 
βασισμένο στην έρευνα και την καινοτομία, τον τουρισμό, 
τον πρωτογενή τομέα, την εφοδιαστική αλυσίδα, με ενισχυ-
μένους δεσμούς μεταξύ βιομηχανίας, έρευνας και διακυβέρ-
νησης και ανοιχτές προοπτικές επιτυχίας για όλους τους νέους 
επιστήμονες, τις νεοφυείς επιχειρήσεις» τόνισε ο κ. Τζιτζικώ-
στας. «Μέσω του σήματος θέλουμε να δείξουμε ότι οι δήμοι 
και οι περιφέρειες μπορούν να έχουν πραγματικό αντίκτυπο 
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τους επιχειρηματίες τους. 
Όλοι γνωρίζουμε ότι οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν την 
κύρια πηγή απασχόλησης και ανάπτυξης. Επιπλέον, παραμέ-
νουν πιστές στην περιοχή τους. Στηρίζοντάς τις μπορούμε να 
ενισχύσουμε τον οικονομικό και κοινωνικό ιστό των δήμων 
και των περιφερειών μας» ανέφερε ο Κάρλ Χάινς Λάμπερτς 
(Karl-Heinz Lambertz), νεοεκλεγείς πρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής των Περιφερειών. Το βραβείο της Ευρωπαϊκής 
Επιχειρηματικής Περιφέρειας για το 2018 απονεμήθηκε επί-
σης στην περιφέρεια του Ιλ-ντε-Φρανς από τη Γαλλία και τη 
Βόρεια και Δυτική Περιφέρεια της Ιρλανδίας. Από τη γαλλική 
περιφέρεια η Στεφανί φον Έου (Stephanie von Euw) δίνοντας 
το στίγμα της περιοχής της, ανέφερε ότι είναι ένας τόπος κατά 

70% μη αστικός και προωθεί μια επιχειρηματική στρατηγική 
με ορίζοντα το 2021 και κεντρικούς άξονες την αεροναυπηγι-
κή, την καινοτομία στον τομέα της υγείας, τον τουρισμό και 
την εξειδικευμένη εκπαίδευση των νέων. Βοηθά, άλλωστε, 
εταιρείες που βρίσκονται σε δυσχέρεια, ώστε να ψηφιοποιή-
σουν τα καινοτόμα σχέδιά τους. Από την πλευρά της Ιρλανδί-
ας, ο Σίμους Κίλγκανον (Seamus Kilgannon) παρουσίασε τη 
στρατηγική της περιοχής του που βασίζεται σε παραδοσιακές 
δραστηριότητες, οι οποίες όμως καταφέρνουν να αντιστρέ-
ψουν τα γεωγραφικά μειονεκτήματα σε πλεονεκτήματα. Η εν 
λόγω περιφέρεια χαράσσει μια φιλόδοξη και ολοκληρωμένη 
στρατηγική, ώστε να ανταποκριθεί στην απειλή που συνιστά 
το Brexit για την ίδια καθώς περιέχει 90% της μεθορίου, μή-
κους 500 χλμ., της Ιρλανδίας με τη Βόρεια Ιρλανδία. Το σχέδιο 
δράσης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την αξιοποίηση του 
Εθνικού Πρωταθλήματος Άροσης -της μεγαλύτερης αγρο-
τικής έκθεσης στην Ευρώπη- για την προώθηση της επιχει-
ρηματικότητας στην ύπαιθρο, ή την ευαισθητοποίηση των 
απόδημων Ιρλανδών μέσω εκστρατείας στον περιφερειακό 
αερολιμένα.
Συγχαρητήρια στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας έδω-
σαν η ευρωβουλευτής της ΝΔ, Μαρία Σπυράκη, ο βουλευτής 
της ΝΔ και επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης στον 
δήμο Θεσσαλονίκης, Σταύρος Καλαφάτης, ο επικεφαλής της 
ελληνικής αντιπροσωπείας στην Επιτροπή των Περιφερειών, 
Δημήτρης Καλογερόπουλος, και οι περιφερειάρχες Θεσσα-
λίας Κώστας Αγοραστός και Δυτικής Ελλάδας Αποστόλης 
Κατσιφάρας.

υΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕυΡΕΣΗΣ ΕΠΕΝδυΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΕΙ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΙΣ, Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ

βΡΑβΕΙΟ ΕυΡΩΠΑϊΚΗΣ ΕΠΙχΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕδΟΝΙΑΣ
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Παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των 
φορολογικών δηλώσεων κατά δέκα ημέρες, ζήτησαν με 
σημερινή επιστολή τους προς το υπουργείο Οικονομικών και 
την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο πρόεδρος του 
Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλι-
ας και η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών 
Εμπόρων Ελλάδος. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως σημει-
ώνεται στην επιστολή του κ. Κόλλια, το αίτημα διατυπώνεται 
«μετά από πλήθος αιτημάτων των φορολογούμενων και των 
λογιστών - φοροτεχνικών, που καλούνται να ανταποκριθούν 

μέχρι την Δευτέρα 17 Ιουλίου στον αυξημένο όγκο φορολο-
γικών δηλώσεων» και ζητά την παράταση της καταληκτικής 
προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, έως 
και τις 27 Ιουλίου. Όπως επισημαίνει, με τον τρόπο αυτό, δεν 
επιβαρύνεται με επιπλέον κόστος το ελληνικό Δημόσιο και 
«θα ολοκληρωθεί ομαλά και η φετινή διαδικασία υποβολής 
των δηλώσεων, προς όφελος των φορολογουμένων και των 
λογιστών - φοροτεχνικών». Επίσης, η Γενική Συνομοσπον-
δίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος, ζητά 
παράταση μέχρι 26 Ιουλίου, «για την αντιμετώπιση πιθανών 

τεχνικών προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν στις 
τελευταίες ημέρες υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, 
αλλά και για τη διευκόλυνση του φόρτου εργασίας της δη-
μόσιας διοίκησης, των επιχειρήσεων και των επαγγελματιών 
του κλάδου φοροτεχνών-λογιστών». Η ΓΣΕΒΕΕ επισημαίνει 
ότι «με την εν λόγω παρέμβαση δεν επέρχεται καμιά δυσμε-
νής μεταβολή ούτε στο ύψος, αλλά ούτε και στις ροές των 
δημοσίων εσόδων.

Την μελέτη ενεργειακής αναβάθμισης, αυτοτέλειας και ανάπτυ-
ξης συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε δημοτικά 
κτίρια, σχολικά συγκροτήματα και οδούς στον Δήμο Φυλής, 
συνολικού προϋπολογισμού 2.575.505 ευρώ, ενέκρινε το 
Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο 

αντιπεριφερειάρχης Δυτ. Αττικής, Γιάννης Βασιλείου, εισηγού-
μενος το θέμα τόνισε, ότι στοχεύει στη βελτίωση του τρόπου 
διαχείρισης της ενέργειας σε τοπικό επίπεδο, «μέσα από μια με-
θοδολογία ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού, με στόχο 
την βελτίωση της ποιότητας ζωής του δημότη, με ταυτόχρονη 

εξοικονόμηση πόρων». Διευκρίνισε ότι, με τις παρεμβάσεις αυ-
τές στα δημοτικά κτίρια (δημαρχείο Φυλής, σχολεία, γήπεδο και 
φωτισμός οδών) θα επιτευχθεί εξοικονόμηση στην κατανάλω-
ση ενέργειας σε ποσοστό 40% και ότι το έργο θα χρηματοδοτη-
θεί από πόρους της Περιφέρειας.

Την αποπεράτωση και τον εκσυγχρονισμό του Ωδείου Αθη-
νών, ενός σημαντικού έργου πολιτιστικού και αναπτυξιακού 
χαρακτήρα, που θα συμβάλλει στον γενικότερο δυναμισμό 
της πόλης, ανακοίνωσαν ο πρόεδρος του ΔΣ του Ωδείου, 
Νίκος Τσούχλος και η αντιπεριφερειάρχης Αθηνών Ερμίνα 
Κυπριανίδου, χαιρετίζοντας ταυτόχρονα την απόφαση της 
περιφερειάρχη Ρένας Δούρου να το εντάξει στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020», σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. 
Ο κ. Τσούχλος χαρακτήρισε την υιοθέτηση της επανεκκίνησης 
του έργου από την Περιφέρεια, με την ένταξη της χρηματοδό-
τησής του, ύψους 5 εκατ. ευρώ, στο ΠΕΠ Αττικής, «γενναία 
πρωτοβουλία επίλυσης ενός μεγάλου εκκρεμούς προβλήμα-
τος στην καρδιά της Αθήνας». Οι χώροι του εμβληματικού 
κτιρίου του Ωδείου, που δημιούργησε ο πρωτοπόρος του 
μοντερνισμού, αρχιτέκτονας Ιωάννης Δεσποτόπουλος, ση-

μείωσε ο κ. Τσούχλος, επιτέλους και με 40 χρόνια καθυστέρη-
ση (διακοπή της κατασκευής 1976) θα ολοκληρωθούν και θα 
αποδοθούν σε χρήσεις πολιτισμού και εκπαίδευσης.
Οι δραστηριότητες αυτές, αλλά και οι ευρύτερα αναπτυξια-
κές προοπτικές που ανοίγονται στην περιοχή με επίκεντρο 
το ιστορικό Ωδείο, πρόσθεσε ο πρόεδρος, «ακριβώς δίπλα 
στο Βυζαντινό Μουσείο και το Λύκειο του Αριστοτέλη, θα 
συμβάλλουν καθοριστικά στον εμπλουτισμό του αστικού 
ιστού και θα δώσουν νέα ώθηση στο κοινωφελές έργο που 
προσφέρει χωρίς διακοπή στην ελληνική κοινωνία, εδώ και 
ενάμιση αιώνα». Από την πλευρά της, η αντιπεριφερειάρ-
χης υπογράμμισε, ότι για την Περιφέρεια Αττικής αποτελεί 
«στρατηγική προτεραιότητα η πολύπλευρη υποστήριξη των 
οργανισμών πολιτισμού, που συμβάλλουν άμεσα στην οικο-
νομική ανάπτυξη, αλλά και την ποιότητα ζωής στην πόλη». 

Ιδιαίτερα, τόνισε, στο κέντρο της Αθήνας, (στάση Μετρό: 
Ευαγγελισμός) όπου συγκεντρώνονται πολλές υποδομές και 
κινείται το ανθρώπινο δυναμικό του πολιτισμού, προσδίδεται 
αξία στο τουριστικό προϊόν και συμβάλλει στον γενικότερο 
δυναμισμό της πόλης. Ειδικότερα, οι εργασίες μεταξύ άλλων 
αφορούν αποπερατώσεις: του αμφιθεάτρου, δυναμικότητας 
600 θέσεων (είσοδος από την οδό Ρηγίλλης), του υπόγειου 
πειραματικού πολυχώρου τύπου black box, δυναμικότητας 
200 θέσεων, των φουαγιέ και τη διαμόρφωσή τους σε χώ-
ρους εκθέσεων ή εκδηλώσεων,  τη μετατροπή του ισογείου 
σε χώρο εστίασης για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών και 
τη διαμόρφωση του β’ υπογείου σε κέντρο μουσικής τεχνο-
λογίας.

«Γκάζι» πάτησαν οι αφίξεις ξένων τουριστών στην Ελλάδα το 
πρώτο εξάμηνο του έτους, σύμφωνα με τα στοιχεία που δη-
μοσιεύει η Fraport από τα κύρια αεροδρόμια της χώρας, επι-
βεβαιώνοντας τις προβλέψεις για μια χρονιά που σπάει κάθε 
προηγούμενο ρεκόρ και ανεβάζει τον πήχη σε πολύ υψηλά 
επίπεδα. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ συγκεκριμένα οι αφίξεις 
επιβατών του εξωτερικού στο α’ εξάμηνο του 2017 κινήθη-
καν με αύξηση 16,7% φτάνοντας τους 6,505 εκατομμύρια 

επιβάτες από τα 5,5 εκατομμύρια επιβάτες που ήσαν το 2016. 
Αντίστοιχη είναι και η δυναμική που κινήθηκαν οι αφίξεις 
ξένων τουριστών και το μήνα Ιούνιο, όπου η αύξηση σταμά-
τησε στο 17,4% και οι επιβάτες ανήλθαν σε 3,23 εκατομμύρια 
από 2,75 εκατομμύρια που ήταν τον αντίστοιχο μήνα του 
2016. Το ιδιαίτερα σημαντικό στοιχείο που προκύπτει από 
τους πίνακες των αεροπορικών αφίξεων είναι η επιστροφή 
του τουριστικού ρεύματος στα νησιά Κω, Σάμο, Λέσβο: Στο 

νησί της Σαπφούς, η αύξηση των αφίξεων ξένων τουριστών 
τον Ιούνιο ξεπέρασε το 72% προσελκύοντας 18,8 χιλιάδες 
τουρίστες. Η Κως κινήθηκε με άνοδο 27,8%, πάντα τον Ιού-
νιο, και η Σάμος με άνοδο 41,3%. Εξετάζοντας τον πίνακα των 
αεροπορικών αφίξεων της Fraport, από όπου ωστόσο λείπει 
το αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όλα τα αεροδρόμια έχουν θε-
τικό πρόσημο, γεγονός που σηματοδοτεί και τη θετική εξέλιξη 
στο μέτωπο των αφίξεων για το 2017.

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ υΠΟβΟΛΗΣ ΤΩΝ φΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ 
δΗΛΩΣΕΩΝ ζΗΤΟυΝ ΤΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΑΙ Η ΓΣΕβΕΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑβΑΘΜΙΣΗ δΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΗ φυΛΗ, ΕΝΕΚΡΙΝΕ ΤΟ 
ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΚΟ ΣυΜβΟυΛΙΟ

ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟυ ΩδΕΙΟυ ΑΘΗΝΩΝ ΕΚΣυΓχΡΟΝΙζΕΤΑΙ ΜΕ ΑΠΟφΑΣΗ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

«ΕΠΕΣΤΡΕΨΑΝ» ΟΙ ΤΟυΡΙΣΤΕΣ ΣΕ ΚΩ, ΛΕΣβΟ, ΣΑΜΟ
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Όαση στη χειμαζόμενη από την απουσία ξένων επενδύσε-
ων ελληνική αγορά αποτελούν οι σημαντικές τοποθετήσεις, 
ύψους δεκάδων εκατομμυρίων ευρών, που πραγματοποιούν 
στο εγχώριο real estate ορισμένα από τα μεγαλύτερα διεθνή 
funds, μεταξύ των οποίων η Fairfax, η Wellington, η Varde 
Partners, η PIMCO, η  Brandes, η Hines, αλλά και γνωστοί 
όμιλοι, όπως η Dogus και Fosun. 
Ακίνητα με εξασφαλισμένες προσόδους, που διατίθενται 
σε χαμηλή τιμή (distressed), βρίσκονται στο ραντάρ των 
επενδυτών που αναζητούν μακροπρόθεσμες αποδόσεις και 
καθορίζουν τους όρους του παιχνιδιού, καθώς διαθέτουν 
ρευστότητα. Όπως αναφέρουν αναλυτές, έστω και σε μια 
χειμαζόμενη από την κρίση αγορά ευκαιρίες δεν παύουν να 
υπάρχουν και, εάν ληφθεί υπόψη ότι οι αποτιμήσεις έχουν 
υποχωρήσει δραματικά και τα «πρώτης κατηγορίας» (prime) 
ακίνητα και οι τουριστικές ιδιοκτησίες που βρίσκονται σε καλή 
τοποθεσία κι αποφέρουν εγγυημένες χρηματοροές είναι λι-
γοστά, γίνεται αντιληπτό το ενδιαφέρον των ξένων funds για 
επιλεκτικές τοποθετήσεις. 
Ωστόσο, ακόμα και στα συγκεκριμένα ακίνητα, που είναι μι-
σθωμένα κατά 95% και αποτελούν το «γαλατικό χωριό» της 
κτηματαγοράς, οι ζητούμενες τιμές έχουν υποχωρήσει έως 
και 50% από το 2008, ενώ οι αποδόσεις παραμένουν ελκυ-
στικές, ενισχύοντας το ενδιαφέρον των ξένων. Στον αντίποδα, 
εκτός εμβέλειας των ξένων funds βρίσκεται η πλειονότητα 
των ακινήτων πρώτης κατοικίας, όπως και καταστήματα και 
γραφεία που δεν αποφέρουν χρηματοροές.
«Χτυπούν» ευκαιρίες
Εδώ και πολλά χρόνια τα ξένα funds έχουν χαρτογραφήσει 
την ελληνική κτηματαγορά, γνωρίζοντας ποια assets αποτε-
λούν επενδυτικές ευκαιρίες. Η ανθεκτικότητα που εμφάνισαν 
τα εμπορικά κέντρα από την αρχή της κρίσης έως σήμερα έχει 
θέσει στο ραντάρ των ξένων επενδυτών τα malls, με αυτά της 
Lamda Development σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να κρατούν 
τα σκήπτρα ως προς την επισκεψιμότητα και τα οικονομικά 
μεγέθη. Στο πλαίσιο αυτό, η αμερικανική Varde Partners έχει 
αποκτήσει το 31,7% της Lamda Μalls, της νέας εταιρείας που 
έχει ιδρύσει η Lamda Development, η οποία έχει σκοπό την 
υλοποίηση νέων εξαγορών και νέων projects. Το χαρτοφυ-
λάκιο της συγκεκριμένης εταιρείας τοποθετείται σε περίπου 1 
δισ. ευρώ, με την αξία του αφότου ολοκληρωθεί η εισφορά 
του mall να τοποθετείται στα 750 εκατ. ευρώ.
Το ευνοϊκό φορολογικό πλαίσιο των ΑΕΕΑΠ προσέλκυσε 
αρχές της χρονιάς τη Varde Partners στην Trastor, της οποίας 
απέκτησε το 33,8%. Η εταιρεία διαθέτει χαρτοφυλάκιο που 
είναι μισθωμένο κατά βάση στην Τράπεζα Πειραιώς και στα 
Ελληνικά Πετρέλαια, με συνολική μικτή εκμισθώσιμη επιφά-
νεια 61,4 χιλιάδων τ.μ. και αξία αποτίμησης 61,9 εκατ. ευρώ.

ΜΑΓΝΗΤΗΣ ΤΩΝ ξΕΝΩΝ ΕΠΕΝδυΤΙΚΩΝ 
ΚΕφΑΛΑΙΩΝ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ real estate

www.capital.gr

(Συνέχεια στη σελίδα 16)

Η Invel, που συστάθηκε το 2013 με αντικείμενο την υλοποί-
ηση επενδύσεων σε Ελλάδα, Ιταλία, Κύπρο, Πορτογαλία, 
Πολωνία, Μεγάλη Βρετανία και Γαλλία, αναζητά ευκαιρίες 
και καλές αποδόσεις, έχοντας αποκτήσει, τον Ιανουάριο του 
2014, το 66% της Εθνικής Πανγαία από την Εθνική Τράπεζα 
έναντι 653 εκατ. ευρώ. Στο deal είχε συμμετάσχει με 125 εκατ. 
ευρώ η York Capital Management, που έχει ιδρυθεί από τον 
Κρις Παπαχριστοφόρου. 
Στα funds που έχουν βάλει ήδη το ένα πόδι στην ελληνική 
αγορά συγκαταλέγεται το λονδρέζικο Spinnaker, που δεν 
έχει πάψει να βρίσκεται σε συζητήσεις με τις τράπεζες για την 
απόκτηση του χαρτοφυλακίου της Ektasis, που αποτελείται 
από σούπερ-μάρκετ και ημιτελή ακίνητα, με αξία εκτίμησης 
της τάξης των 120 εκατ. ευρώ. 
Ταυτόχρονα, η έναρξη υλοποίησης του εμπορικού κέντρου 
της Artume στην Ακαδημία Πλάτωνος θα σηματοδοτήσει την 
είσοδο στην ελληνική αγορά του ευρωπαϊκού επενδυτικού 
βραχίονα του ομίλου BlackRock.
Ηχηρό «παρών» δίνουν και στον τουριστικό κλάδο μεγάλα 
funds. Σε αυτά ανήκουν το αμερικανικών συμφερόντων 
Hines, που απέκτησε πρόσφατα το ξενοδοχείο Athens Ledra 
προς περίπου 33,4 εκατ. ευρώ, καθώς και το αραβικών συμ-
φερόντων Jermyn Street Real Estate fund IV, που έχει απο-
κτήσει το ξενοδοχειακό συγκρότημα Αστέρας Βουλιαγμένης. 
Αλλά και το Oaktree Capital Management δίνει το «παρών» 
στην ελληνική αγορά, καθώς με αυτό συνενώθηκαν το 2016 
οι εταιρείες Σάνη (Σταύρος και Ανδρέας Α. Ανδρεάδης) και 
Ikos, δημιουργώντας ένα νέο επενδυτικό σχήμα στο οποίο 
συμμετέχουν επενδυτικά κεφάλαια που διαχερίζονται η 
Goldman Sachs Asset Management και η Hermes GPE.
Έντονη κινητικότητα για τα malls 
Αυτήν τη στιγμή σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επέκταση του 
εμπορικού κέντρου Smart Park, περιλαμβάνοντας την υλο-
ποίηση νέων επιφανειών 18.000 τ.μ., με συνολικό προϋπο-
λογισμό 23 εκατ. ευρώ. Η ανάπτυξη θα γίνεται τμηματικά και 
θα είναι σε συνάρτηση με την ύπαρξη μισθωτικού ενδιαφέ-
ροντος, ενώ ήδη έχουν υλοποιηθεί συνολικά 5.000 τ.μ. νέων 
επιφανειών. Το εμπορικό κέντρο των Σπάτων βρέθηκε αντι-
μέτωπο με την κρίση της Μαρινόπουλος, που είχε στο Smart 
Park ένα από τα μεγαλύτερα υποκαταστήματα στην Ελλάδα. 
Τελικά την επιφάνεια κατέλαβε, κατά το ήμισυ, υποκατάστη-
μα της Σκλαβενίτης, ενώ το υπoλειπόμενο τμήμα εκμισθώθη-
κε σε εταιρείες λιανικής, μεταξύ των οποίων η Jumbo. 
Σε απόσταση περίπου 10 χλμ. από το Smart Park, η εταιρεία 
ανάπτυξης ακινήτων REDS σχεδιάζει την υλοποίηση του 
πολυχώρου Cambas Project, το οποίο θα διαθέτει επιφάνεια 
132.815 τ.μ., από τα οποία θα δομηθούν 79.700 τ.μ. Από 
αυτά, σε 51.115 τ.μ. θα αναπτυχθούν γραφειακοί χώροι, 
ενώ η υπόλοιπη ανάπτυξη θα διαθέτει κινηματογραφικές αί-
θουσες, καταστήματα, καφέ, εστιατόρια, χώρους αναψυχής, 
χώρους πολιτιστικών χρήσεων και ξενοδοχείο. Το έργο είναι 
στη φάση της έκδοσης του Π.Δ. με τους όρους δόμησης, το 
οποίο εκτιμάται ότι θα έχει εκδοθεί μέχρι το πρώτο εξάμηνο 
του 2018.

Παράλληλα, μέχρι το τέλος της χρονιάς αναμένεται η Lamda 
Development ότι θα έχει εξασφαλίσει το σύνολο των απαι-
τούμενων αδειών για την υλοποίηση της δεύτερης φάσης 
του Golden Hall. Το προς ανάπτυξη κενό τμήμα έχει επιφά-
νεια 21,6 χιλ. τ.μ. και θα περιλαμβάνει Μουσείο Ολυμπιακών 
Αγώνων (3.000 τ.μ.), εμπορικά καταστήματα (3.000 τ.μ.), 
ενυδρείο, αλλά και χώρους όπου θα λαμβάνουν χώρα θεα-
τρικές παραστάσεις και ειδικές προβολές.
Στον Κηφισό, στην έκταση του πρώην εργοστασίου της Κλω-
στοϋφαντουργίας Μουζάκη (Λεωφ. Κηφισού 60), μετά την 
έγκριση από το Συμβούλιο της Επικρατείας του προεδρικού 
διατάγματος για τους όρους δόμησης, η εταιρεία Artume 
βρίσκεται πιο κοντά στην εξασφάλιση της άδειας δόμησης. 
Βέβαια, θα πρέπει να υπογραφεί το σχέδιο προεδρικού 
διατάγματος και να δημοσιευθεί στην «Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως» ώστε να καταστεί εφικτός ο στόχος για έναρξη 
των πρόδρομων κατασκευαστικών εργασιών τέλη του 2017 
- αρχές του 2018. Ο πολυχώρος, που θα αποτελεί επένδυση 
ύψους 300 εκατ. ευρώ, εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί έως 
το 2020, θα έχει εμβαδόν 55.000 τ.μ. και θα περιλαμβάνει 
εμπορικούς χώρους, καταστήματα εστίασης και κινηματο-
γράφους.
Όσον αφορά το Athens Heart στον Ταύρο της Αθήνας, η 
είσοδος στρατηγικού επενδυτή ή αγοραστή παραμένει στο 
τραπέζι, καθώς το εμπορικό κέντρο, παρά το καλό μείγμα 
μισθωτών, βρίσκεται εκτός των αρχικών στόχων. Οι προβλέ-
ψεις για το εμπορικό, που διαθέτει προς ενοικίαση επιφάνειες 
20.000 τ.μ., έκαναν λόγο για ετήσια μισθώματα 6 εκατ. ευρώ, 
με το κόστος ανάπτυξης να διαμορφώνεται σε 60 εκατ. ευρώ. 
Ωστόσο, η συνεχής συρρίκνωση της καταναλωτικής δαπά-
νης από το 2008 μέχρι σήμερα και η τοποθεσία του Athens 
Heart, που δεν ευνοεί τη διατήρηση σε υψηλά επίπεδα της 
επισκεψιμότητάς του, έφεραν από πολύ νωρίς τον πολυχώρο 
αντιμέτωπο με σοβαρά προβλήματα. Είναι χαρακτηριστικό 
ότι το 2016 η Pasal Development (ελέγχει το εμπορικό κέ-
ντρο) είχε έσοδα από μισθώματα της τάξης των 2 εκατ. ευρώ. 
Τι είδαν οι ξένοι επενδυτές στην Grivalia
Παράλληλα, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των χαρτοφυλακί-
ων ελληνικών εταιρειών «μαγνητίζουν» τα ξένα κεφάλαια. 
Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί η Grivalia, που διαθέτει 
μοναδικό μετοχολόγιο πανευρωπαϊκά, καθώς συμμετέχουν 
σε αυτό πέντε κορυφαία επενδυτικά «σπίτια»: η Fairfax, η 
Wellington, η Brandes Investment Partnets, η Fidelity και 
η PIMCO. H εταιρεία διαθέτει ένα από τα ποιοτικότερα χαρ-
τοφυλάκια εμπορικών ακινήτων, που πλέον επεκτείνεται και 
στον τομέα του hοspitality. Η άλλοτε θυγατρική της Eurobank 
έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια από μια εταιρεία που, κατά 
κύριο λόγο, διαχειριζόταν ακίνητα-γραφεία της τράπεζας σε 
μια από τις μεγαλύτερες εταιρείες επενδύσεων σε ακίνητη πε-
ριουσία στην Ελλάδα και τη Ν.Α. Ευρώπη και ανάμεσα στις 20 
ισχυρότερες εταιρείες του Ελληνικού Χρηματιστηρίου.
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Καταλύτης για την εξέλιξη της ΑΕΕΑΠ ήταν η είσοδος της 
Fairfax Financial Holdings Limited στο μετοχικό της κεφά-
λαιο, ανεβάζοντας το ποσοστό της στο 19,1% τον Αύγουστο 
του 2012, αποκτώντας ένα επιπλέον ποσοστό 14,78% από τη 
Lamda Development. Επρόκειτο για την πρώτη μεγάλη επεν-
δυτική τοποθέτηση του καναδικού ομίλου, επικεφαλής του 
οποίου είναι ο Prem Watsa, στην Ελλάδα. 
Με την ισχύ της Fairfax και τα κεφάλαια που συγκεντρώθηκαν 
έπειτα από αύξηση κεφαλαίου, η Grivalia όχι μόνο εμπλούτισε 
το χαρτοφυλάκιό της, αλλά προσέλκυσε και άλλα ξένα επεν-
δυτικά κεφάλαια, τα οποία απέκτησαν θέση στο μετοχικό της 
κεφάλαιο. Μεταξύ αυτών η Fidelity, η Wellington και η αμε-
ρικανική επενδυτική εταιρεία Brandes Investment Partners, με 
έδρα το Σαν Ντιέγκο της Καλιφόρνια, που διαχειρίζεται κεφά-
λαια της τάξης των 29 δισ. δολαρίων.
Μετά την προ ημερών ολοκλήρωση του placement που 
πραγματοποιήθηκε για το 20% της Grivalia, με πωλητή τη 
Eurobank (η οποία αποεπένδυσε πλήρως από την ΑΕΕΑΠ), στο 
μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας συνυπάρχουν ορισμένα από 
τα μεγαλύτερα και πλέον αναγνωρίσιμα funds διεθνώς. Πέραν 
των παραπάνω, η PIMCO (Pacific Investment Management 
Company LLC),  με την ιδιότητα του cornerstone investor, απέ-
κτησε μετοχές που αντιστοιχούν στο 5% της Grivalia, οι οποίες 
διαμοιράστηκαν σε επενδυτικά κεφάλαια που εκπροσωπεί. 
Από την έλευση της Fairfax, η Grivalia, με επικεφαλής τον 
Γ. Χρυσικό, έχει υλοποιήσει σειρά εξαγορών, διευρύνοντας 
το επενδυτικό της χαρτοφυλάκιο, το οποίο αποτελείται από 
93 assets και αποτιμάται πλέον στα 870 εκατ. ευρώ (Ιούνιος 
2017), ενώ η κεφαλαιοποίησή της στο Χ.Α. ανέρχεται πλέον 
στα 905 εκατ. ευρώ. 
Στο χαρτοφυλάκιό της ανήκουν, μεταξύ άλλων, ένα επενδυ-
τικό ακίνητο επί της Βασιλίσσης Σοφίας 68 στην Αθήνα και το 
50% της Piraeus Port Plaza 1 A.E., στην κατοχή της οποίας βρί-
σκεται το ένα από τα τρία κτίρια των παλαιών εργοστασιακών 
εγκαταστάσεων της Παπαστράτος στον Πειραιά.
Τα νέα σχέδια
Σύμφωνα με πληροφορίες, οι επενδυτικές κινήσεις που υλο-
ποιεί η Grivalia στον χώρο του hospitality έχουν κεντρίσει το 
ενδιαφέρον επενδυτών. 
Η θυγατρική Grivalia Hospitality S.A. συστήθηκε στα μέσα του 
2015 με έδρα το Λουξεμβούργο, με στόχο να αποτελέσει τον 
ξενοδοχειακό βραχίονα της ΑΕΕΑΠ και να αξιοποιήσει ευκαι-
ρίες στον ευρύτερο κλάδο του τουρισμού, και ειδικότερα σε 
τουριστικά και ξενοδοχειακά ακίνητα.
Η εταιρεία ενισχύθηκε σημαντικά μέσω αύξησης μετοχικού κε-
φαλαίου που πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία. Συγκεκριμένα, 
το μετοχικό κεφάλαιο της Grivalia Hospitality αυξήθηκε κατά 
58 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 28 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν 
από την Grivalia και 30 εκατ. ευρώ από την ασφαλιστική εται-
ρεία Eurolife ERB, η οποία ελέγχεται από τη Fairfax. Πληροφο-
ρίες αναφέρουν πως ήδη υφίσταται αυξημένο ενδιαφέρον για 
τη συμμετοχή και άλλων επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο 
της επενδυτικής/αναπτυξιακής αυτής πλατφόρμας.

Στόχος της Grivalia Hospitality είναι να τοποθετηθεί σε υψηλής 
ποιότητας τουριστικά ακίνητα, έχοντας ήδη εξετάσει πληθώρα 
επενδυτικών προτάσεων σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όπως είναι 
γνωστό, η πρώτη της τοποθέτηση αφορά την εξαγορά του 
60% του Pearl Island Project, ενός από τα μεγαλύτερα ιδιωτικά 
νησιά, 13.230 στρεμμάτων, στο Αρχιπέλαγος Las Perlas του 
Παναμά, από την Dolphin Capital Investors, έναντι 27 εκατ. 
ευρώ σε μετρητά.  

«Παρκαρισμένα» στα ελληνικά ταμεία τους μικρομεσαί-
ους μένουν κοινοτικά κονδύλια άνω των 2,5 δις. ευρώ 
που προορίζονται για τους μικρομεσαίους. Την ίδια ώρα, 
η «ραχοκοκαλιά» της εθνικής οικονομίας στενάζει από την 
υπερφορολόγηση, τις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, την 
έλλειψη ρευστότητας και τη γραφειοκρατία. Ειδικότερα, 
από την έναρξη της προγραμματικής περιόδου (ΕΣΠΑ 
2014-2020) μέχρι σήμερα έχουν αξιοποιηθεί μόλις 159,3 
εκατ. ευρώ από τα 2,7 δια που έχει στη διάθεσή της η 
χώρα μας για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων. Αυτό προκύπτει από απάντηση της αρμόδιας επι-
τρόπου Περιφερειακής Πολιτικής, Κορίνας Κρέτσου, σε 
σχετική ερώτηση του ευρωβουλευτή Νίκου Ανδρουλάκη.
Μπαλάκι οι ευθύνες
 Για την ολιγωρία που παρατηρείται, αρμόδιο στέλεχος 
του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης πέταξε το 
«μπαλάκι» στη Μονάδα Οργάνωσης της Διαχείρισης Ανα-
πτυξιακών Προγραμμάτων (ΜΟΔ).
Οπως ανέφερε χαρακτηριστικά στον «Ε.Τ.»: «Η απορρό-
φηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι χαμηλή λόγω 
των προβλημάτων με το Πληροφοριακό Σύστημα Κρα-
τικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) που διαχειρίζεται η ΜΟΔ. Δεν 
έχει ολοκληρώσει για όλες τις δράσεις τις ηλεκτρονικές 
πλατφόρμες δήλωσης δαπανών. Πιστεύω ότι μέχρι τον 
Οκτώβριο θα πέσουν μεγάλα ποσά για τις ΜμΕ».
Από εκεί και πέρα, ακόμη και η υψηλή απορρόφηση για 
το σύνολο του ΕΣΠΑ 2014-2020, για την οποία θριαμβο-
λογεί η κυβέρνηση, δεν έχει γίνει αντιληπτή από την αγο-
ρά, αφού επί της ουσίας αποτελεί σταγόνα στον ωκεανό 
μπροστά στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας. «Η Ελ-
λάδα έχει κάνει αιτήματα πληρωμών/δαπανών που αγγί-
ζουν τα 2 δισ. μέχρι σήμερα. Είμαστε στους πρώτους τρεις 
στην απορρόφηση για το 2014-2020 αυτή τη στιγμή», 
ανέφερε το ίδιο στέλεχος. Αυτά τα χρήματα, σύμφωνα με 
έτερο υψηλόβαθμο παράγοντα του υπουργείου Οικονο-
μίας και Ανάπτυξης, «έχουν πληρωθεί στους δικαιούχους, 
ενώ έχουν γίνει και όλοι οι απαραίτητοι έλεγχοι».
Δράσεις 
Σημειώνεται πως οι δράσεις που μπορούν να συγχρη-
ματοδοτηθούν από την Ευρωπαϊκή Ενωση οι οποίες 

ΑΠΟ ΚΟΝδυΛΙΑ 2,7 δΙΣ. ΕυΡΩ 
ΑΝΤΛΗΣΑΜΕ ΜΟΝΟ 159,3 ΕΚΑΤ. ΕυΡΩ
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στοχεύουν στη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
αφορούν σε:
 • πρόσβαση σε χρηματοδότηση για επενδύσεις μέσω 
επιχορηγήσεων, δανείων, εγγυήσεων για δάνεια, επιχει-
ρηματικού κεφαλαίου, συμμετοχών στο κεφάλαιο,
 • στοχευόμενη επιχειρηματική υποστήριξη,
 • βελτιωμένη πρόσβαση στις παγκόσμιες αγορές,
 •αξιοποίηση νέων πηγών μεγέθυνσης όπως η πράσινη 
οικονομία, οι κλάδοι του πολιτισμού και της δημιουργι-
κότητας, 
• επενδύσεις σε ανθρώπινο κεφάλαιο και καλύτερη σύν-
δεση μεταξύ των ερευνητικών κέντρων και των πανεπι-
στημίων για την προώθηση της καινοτομίας. Η επιλεξι-
μότητα των δαπανών καθορίζεται με βάση τους εθνικούς 
κανόνες.
Η απάντηση 
Πληροφόρηση από ελληνικές αρχές επικαλέστηκε η κ. 
Κρέτσου για να απαντήσει στο ερώτημα του κ. Ανδρου-
λάκη: «Πόσα χρήματα έχουν αξιοποιηθεί μέχρι σήμερα 
από τις ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για τη στήριξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων και πόσα είναι διαθέσιμα για 
την περίοδο προγραμματισμού 2014-2020;».
Κατά τα λεγόμενα της Ρουμάνας επιτρόπου με βάση τις 
πληροφορίες που έδωσαν οι ελληνικές αρχές, δημόσιες 
δαπάνες ύψους 2,7 δισ. ευρώ είναι αφιερωμένες σε επεν-
δυτικές προτεραιότητες για τη στήριξη των μικρομεσαί-
ων, από τις οποίες το 5,9% έχει δαπανηθεί (παρότι έχουν 
περάσει 4 από τα 7 χρόνια).
Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκαν υπό τη μορφή ταμεί-
ων δύο χρηματοδοτικά εργαλεία για τη στήριξη της επι-
χειρηματικότητας: • ένα για επενδύσεις συμμετοχών στα 
κεφάλαια που διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επεν-
δύσεων και ενισχύεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατη-
γικών Επενδύσεων (ΕΤΣΕ), • το άλλο για την προώθηση 
της επιχειρηματικότητας, το οποίο διαχειρίζεται ένας εθνι-
κός οργανισμός διαχείρισης κεφαλαίων. Μάλιστα, κατά 
τα λεγάμενα της ίδιας, οι συμφωνίες χρηματοδότησης 
υπογράφηκαν μόλις τον Δεκέμβριο του 2016.
Από την πλευρά του, ο κ. Ανδρουλάκης σημείωσε πως η 
επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αφορά κατά βάση μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά 
της οικονομίας, τονίζοντας πως έχουν υποστεί τις μεγα-
λύτερες συνέπειες της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης 
που αντιμετωπίζει η χώρα.
Ο ίδιος υπογράμμισε ότι τα ευρωπαϊκά κονδύλια που 
προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά Ταμεία και 
το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο αποτελούν την πιο ση-
μαντική πηγή ρευστότητας της ελληνικής οικονομίας τα 
τελευταία χρόνια. 
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υποχωρώντας από το 45% που ήταν το 2007.
Η Ελλάδα είναι μέσα στις τέσσερις χώρες όπου κατα-
γράφηκε το ισχυρότερο πλήγμα στην εμπιστοσύνη 
των πολιτών προς την κυβέρνηση μαζί με τη Χιλή, τη 
Φιλανδία και τη Σλοβενία.
Μεγάλη απόσταση χωρίζει τη χώρα μας από τις υπό-
λοιπες χώρες του ΟΟΣΑ και στην υγεία με την εμπιστο-
σύνη στην Ελλάδα να είναι μόνο στο 31%, με τον μέσο 
όρο των χωρών του ΟΟΣΑ να είναι στο 70%. Αντίστοι-
χα στο σύστημα εκπαίδευσης στην Ελλάδα το ποσοστό 
εμπιστοσύνης είναι στο 44% έναντι 67% μέσου όρου 
στον ΟΟΣΑ. Πιο μικρές είναι οι διαφορές στη δικαιο-
σύνη και υψηλή είναι η εμπιστοσύνη στην αστυνομία 
(στο 69% στην Ελλάδα έναντι 77% κατά μέσο όρο στον 
ΟΟΣΑ).
Ωστόσο στην έκθεση αναφέρεται ότι υψηλές είναι 
και οι αμοιβές των αστυνομικών στην Ελλάδα όχι ως 
απόλυτη αξία αλλά προσαρμοσμένες με βάση το κατά 
κεφαλήν ΑΕΠ. Υψηλές αμοιβές στα σώματα ασφαλείας 
διαπιστώνονται επίσης στην Ισπανία και την Πορτο-
γαλία. Γενικότερα πάντως αναφέρεται ότι στο σύνολο 
του δημοσίου οι αμοιβές μειώθηκαν σημαντικό μετά 
το 2009.
Στο κεφάλαιο για την Ελλάδα επισημαίνεται στην έκ-
θεση ότι πέτυχε δημοσιονομικό πλεονάσματα το 2016, 
για πρώτη φορά από την κρίση του 2009, «καθώς η 
οικονομική ανάπτυξη ήταν θετική και η δημοσιονομι-
κή εξυγίανση συνεχίζεται».
Ακόμη, ο ΟΟΣΑ επισημαίνει ότι η σύνθεση των κρα-
τικών δαπανών έχει επίσης αλλάξει: από το 2007 έως 
το 2015 οι δημόσιες δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ 
στην υγειονομική περίθαλψη μειώθηκαν κατά 1,5%, 
από 6,8% σε 5,3% του ΑΕΠ, ενώ οι υπηρεσίες γενικής 
κυβέρνησης μειώθηκαν σε αξία κατά 1,8 ποσοστιαίες 
μονάδες, από 11,7% σε 9,9% του ΑΕΠ μετά τα προ-
γράμματα προσαρμογής.
Κατά την περίοδο αυτή οι δημόσιες δαπάνες για την 
άμυνα, τη στέγαση και τις κοινωνικές παροχές πα-
ρέμειναν αμετάβλητες ως ποσοστό του ΑΕΠ, ενώ οι 
δαπάνες για την κοινωνική προστασία και γενικές οι-
κονομικές υποθέσεις αυξήθηκαν κατά 4,8% και 4,7% 
αντίστοιχα.
Στην έκθεση αναφέρεται επίσης ότι η απασχόληση στο 
δημόσιο μειώθηκε σημαντικό από την αρχή της κρίσης 
και επίσης ότι πραγματοποιήθηκε ουσιαστική μείωση 
της απασχόλησης στη γενική κυβέρνηση.

ΕΘΝΙΚΗ: ΓΕφυΡΕΣ ΜΕΤΑξυ ΕΡΕυΝΑΣ 
ΚΑΙ ΕΠΙχΕΙΡΗΣΕΩΝ
Η ΝΑυΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
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Τον σύνδεσμο της επιστημονικής έρευνας που πραγ-
ματοποιείται στην Ελλάδα και της παραγόμενης από 
τα ελληνικά μυαλά καινοτομίας με τις επιχειρήσεις 
επιδιώκει να αποτελέσει η Εθνική Τράπεζα. Όπως χα-
ρακτηριστικά τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της τρά-
πεζας, Λεωνίδας Φραγκιαδάκης, παρουσιάζοντας τη 
συνεργασία του Ομίλου με τρία κορυφαία ερευνητικά 
Ιδρύματα της χώρας, η Ελλάδα έχει τεράστιο ανθρώπι-
νο κεφάλαιο που πρέπει να αναδειχθεί και ο ρόλος της 
Εθνικής θα είναι η στήριξη της ανάπτυξης και του νέου 
προσανατολισμού που πρέπει να λάβει η οικονομία, με 
έμφαση στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία.
Ο κ. Φραγκιαδάκης παρουσίασε χθες τη συνεργασία 
της τράπεζας με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνο-
λογικής Ανάπτυξης από τη Μακεδονία, τα Ερευνητικό 
Κέντρα Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέ-
μινγκ» από την Αττική και το Ίδρυμα Τεχνολογίας και 
Ερευνας (ΙΤΕ) από την Κρήτη, Πρόκειται για τρεις από 
τους πλέον διεθνοποιημένους οργανισμούς της χώ-
ρας, με προνομιακή πρόσβαση στη διεθνή αγορά, με 
σπουδαίο και αναγνωρισμένο ερευνητικό έργο, με συ-
νεισφορά στην παγκόσμια καινοτομία σε τομείς όπως 
η ανοσολογία, η μοριακή βιολογία, η πληροφορική, τα 
δίκτυα μεταφορών, η τηλεματική και η αγροβιοτεχνο-
λογία.
«Είναι απολύτως απαραίτητο μεσομακροπρόθεσμα η 
ερευνητική μας κοινότητα να συνδεθεί και με παρα-
δοσιακούς κλάδους της ελληνικής οικονομίας και να 
συνδέσει η ίδια την ελληνική οικονομία με νέους δυνα-
μικούς κλάδους του διεθνούς οικονομικού γίγνεσθαι» 
είπε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής. «Η χώρα 
μας δεν πρόκειται να πετύχει τον στόχο της βιώσιμης 
ανάπτυξης, δεν πρόκειται δηλαδή να αποκαταστήσει 
σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο την ευμάρεια που 
απώλεσε τα τελευταία επτά χρόνια, αν δεν αποκτήσει 
ένα εθνικό σύστημα καινοτομίας όπου ιδρύματα σαν 
το ΕΚΕΤΑ, το Φλέμινγκ, το ΙΤΕ αλλά και τα πανεπιστή-
μιά της δεν συνδιαμορφώνουν την παραγωγική διαδι-
κασία» πρόσθεσε.
Το μνημόνιο συνεργασίας που υπέγραψε ο κ. Φρα-
γκιαδάκης με τους επικεφαλής του ΕΚΕΤΑ Αθ. Κων-
σταντόπουλο, του Φλέμινγκ Γ. Κόλλια και του ΙΤE Ν. 
Ταβερναράκη περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τη δέ-
σμευση της Εθνικής να συμβάλει στη βελτιστοποίηση 
της διαχείρισης της ρευστότητας των ιδρυμάτων, να 
εξετάσει την αξιοποίηση εξειδικευμένων εργαλείων 
χρηματοδότησης για τη διευκόλυνση της ανάπτυξης 

και εμπορευματοποίησης των ερευνητικών αποτελε-
σμάτων, να εντοπίσει πιθανές συνέργειες στο έργο των 
ιδρυμάτων με την επιχειρηματική πελατεία της τράπε-
ζας, να εξετάσει τις ευκαιρίες δανειοδότησης καινοτό-
μων δραστηριοτήτων.
Το ΕΚΕΤΑ είναι από τα κορυφαία ερευνητικά κέντρα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κατέχοντας διαχρονικά 
θέση ανάμεσα στους top-20 ερευνητικούς φορείς στην 
προσέλκυση πόρων από ανταγωνιστικά ευρωπαϊκά 
προγράμματα, ενώ στην τελευταία σχετική αναφορά 
του προγράμματος Horizon 2020 καταλαμβάνει τη 
10η θέση.
Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών Αλέ-
ξανδρος Φλέμινγκ έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση 
για τις πρωτοποριακές του έρευνες στην κατανόηση 
της μοριακής και κυτταρικής βάσης ασθενειών, απο-
τελεί σημαντικό κόμβο εθνικών και διεθνών ερευνη-
τικών δικτύων και έχει ήδη δημιουργήσει υποδομές 
τεχνολογιών αιχμής που παρέχουν υπηρεσίες στη βιο-
ϊατρική έρευνα σε ερευνητές, φαρμακευτικές και βιο-
τεχνολογικές εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Το ΙΤΕ είναι το μεγαλύτερο ερευνητικό κέντρο της 
χώρας αποτελούμενο από έξι Ερευνητικά Ινστιτού-
τα σε τρεις πόλεις της Περιφέρειας: Ινστιτούτο Ηλε-
κτρονικής Δομής και Λέιζερ, Ινστιτούτο Μοριακής 
Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας (με Τμήμα Βιοϊατρικών 
Ερευνών στα Ιωάννινα), το Ινστιτούτο Πληροφορικής 
και το Ινστιτούτο Υπολογιστικών Μαθηματικών στο 
Ηράκλειο όπου βρίσκεται και η έδρα του, Ινστιτούτο 
Μεσογειακών Σπουδών στο Ρέθυμνο και Ινστιτούτο 
Επιστημών Χημικής Μηχανικής στην Πάτρα, ενώ έχει 
επίσης ιδρύσει τις Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 
το Αστεροσκοπείο του Σκίνακα σε συνεργασία με τo 
Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Ινστιτούτο Max Planck, 
το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με 
την παραγωγή και το Επιστημονικό και Τεχνολογικό 
Πάρκο Κρήτης με στόχο τη διάχυση της επιστημονικής 
γνώσης.

δυΣΑΡΕΣΤΑ ΤΑ ΝΕΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑδΑ ΣΕ 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΟυ ΟΟΣΑ
ΜΑΚΕδΟΝΙΑ
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Απογοητευτικά είναι για την κυβέρνηση αλλά και για 
την Ελλάδα γενικότερα τα στοιχεία της έκθεσης του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
με τίτλο «Government at a Glance 2017» που δόθηκε 
χθες στη δημοσιότητα.
Σύμφωνα με τα αναλυτικά στοιχεία της έκθεσης για τη 
χώρα μας, μόλις το 13% των πολιτών δείχνει εμπιστο-
σύνη στην κυβέρνηση όταν ο αντίστοιχος μέσος όρος 
στις χώρες του ΟΟΣΑ βρισκόταν στο 42% το 2016, 


