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ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

N E W S L E T T E R

11 Προτάσεις για το νέο «εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ» 
- Παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ προς το ΥΠΕΝ 
– Αντίδραση Γ. Σταθάκη με αναβολή και συγνώ-
μη για την ταλαιπωρία 
– Συγχαρητήρια Στασινού στον υπουργό 
Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γιώργο Σταθάκη για το νέο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ 
οίκον» έστειλε χθες το πρωί ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος 
Στασινός, εκφράζοντας την αγωνία χιλιάδων μηχανικών 
ανά την Ελλάδα και το ενδιαφέρον των πολιτών, προκει-
μένου να δοθούν λύσεις στα προβλήματα που έχουν δημι-
ουργηθεί από τις καθυστερήσεις ενεργοποίησης του πλη-
ροφοριακού συστήματος. Στην επιστολή του ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ προχωρά σε συγκεκριμένες προτάσεις άμεσης 
επίλυσης των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί με 
την έναρξη του προγράμματος «εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» 
και τη λειτουργία της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας. 
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός σχετικά με το θέμα 
δήλωσε: «Το εξοικονομώ κατ’ οίκον είναι ένα πρόγραμμα 
που ολόκληρη η αγορά αναμένει επί μήνες και είναι εύλογο 
το ενδιαφέρον των πολιτών. Όμως συγκεκριμένες προβλέ-
ψεις και τα προβλήματα που δημιουργούνται έχουν δημι-
ουργήσει τεράστιο φόρτο στους μηχανικούς που εξυπηρε-
τούν τους πολίτες και το ίδιο το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη 
ξεκινήσει. Ζητώ από το Υπουργό Γιώργο Σταθάκη να δώσει 
λύσεις στην κατάσταση που έχει δημιουργηθεί και είμαστε 
δίπλα στο ΥΠΕΝ να τους βοηθήσουμε, αν το κρίνουν σκό-
πιμο. Πρέπει η Πολιτεία να έχει εικόνα και συναίσθηση 
των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει στην 
καθημερινότητα η οικονομία και η κοινωνία, ώστε να γί-
νονται οι καλύτερες δυνατές επιλογές. Προτείνω στο ΥΠΕΝ 
συγκεκριμένα βήματα για υπέρβαση της κατάσταση που 
έχει δημιουργηθεί με το «εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ». Οι μη-
χανικοί ξέρουμε, θέλουμε και μπορούμε αν συμβάλλουμε 
ουσιαστικά στην επιτυχία του προγράμματος και στην επί-
τευξη των στόχων ενεργειακής εξοικονόμησης. Ζητούμε να 
γίνουν άμεσα οι επιλογές εκείνες που θα διασφαλίζουν τη 
επιτυχία του προγράμματος, την απροβλημάτιστη κατάθε-
ση αιτήσεων των ενδιαφερόμενων και την επαγγελματική 
αξιοπρέπεια των μηχανικών. Διότι, σημειώνω, για να μην 
το ξεχνά κανείς, οι μηχανικοί θα αμειφθούν για όσα κάνουν 

για το πρόγραμμα με περίπου 200 ευρώ ανά αίτηση, την 
ώρα που το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά γενναιόδωρο στο 
θέμα των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για ενεργειακή 
αναβάθμιση».
-ΥΠΕΝ: «Παγώνει» η υποβολή αιτήσεων υπαγω-
γής στο πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον 
ΙΙ». Το ΥΠΕΝ λίγες ώρες μετά την παρέμβαση του προέ-
δρου του ΤΕΕ Γ. Στασινού αντέδρασε με ανακοίνωση του, 
σύμφωνα με την οποία,  όπως μεταδίδει το ΑΠΕ- ΜΠΕ «πα-
γώνει» η υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στο πρόγραμμα 
«Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ» λόγω των τεχνικών προβλη-
μάτων στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, για τα οποία εξετά-
ζεται και το ενδεχόμενο να οφείλονται σε χρήση κακόβου-
λου λογισμικού. Η υποβολή αιτήσεων, όπως ανακοίνωσε 
το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας θα ξεκινήσει 
σταδιακά από τις 19 Μαρτίου ανά Περιφέρεια ενώ ενδει-
κτικό του ενδιαφέροντος για το πρόγραμμα είναι ότι από 
τις 8 σήμερα το πρωί οπότε ενεργοποιήθηκε η δυνατότητα 
υποβολής αιτήσεων και σε διάστημα λίγων ωρών, έγιναν 
1,5 εκατομμύριο προσπάθειες εισόδου στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα. Όμως κανένας χρήστης δεν ολοκλήρωσε 
την αίτηση υπαγωγής. Ο υπουργός Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, ζήτησε συγνώμη από τους 
πολίτες ενώ με δηλώσεις του δεσμεύεται ότι «η διαδικασία 
υποβολής αίτησης θα ομαλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό, 
με έμφαση στην κατοχύρωση τόσο της ασφάλειας του 
συστήματος όσο και της διαφάνειας των διαδικασιών που 
σχετίζονται με την ένταξη στο πρόγραμμα». 
Γ.Στασινός: Συγχαρητήρια στον κ. Σταθάκη για τις 
αποφάσεις του στο «εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ». 
Σε συνέχεια της ανακοίνωσης του ΥΠΕΝ ο Πρόεδρος του 
Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδας, Γιώργος Στασινός, συνε-
χάρη τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργο 
Σταθάκη, για την απόφαση του να δώσει παράταση στις 
προθεσμίες έναρξης του νέου προγράμματος «εξοικονομώ 
κατ’ οίκον ΙΙ». Τονίζοντας παράλληλα ο κ Στασινός σε δή-
λωση του «προσωπικά, του αναγνωρίζω τη γενναιότητα 
και την ευθιξία να ζητήσει τουλάχιστον συγνώμη από τους 
πολίτες για την ταλαιπωρία του τελευταίου διαστήματος». 
Αναλυτικά στις σελ :  1, 3 και 4 

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΣΤΟ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
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ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΣΗΜΕΡΑ

Σελ 1, 3 και 4 
Καταλυτική παρέμβαση πρόεδρου ΤΕΕ στο ΥΠΕΝ για το νέο 
«εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ» 11 Προτάσεις για το νέο «εξοικονο-
μώ κατ΄οίκον ΙΙ» - Παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ προς το 
ΥΠΕΝ – Αντίδραση Γ. Σταθάκη με αναβολή και συγνώμη για 
την ταλαιπωρία – Συγχαρητήρια Στασινού στον υπουργό 
Σελ 4
Ανακοινώσεις  ΥΠΕΝ  στο 4ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλά-
δας – Σουηδίας για την εξοικονόμηση ενέργειας - Προχωρά η 
σύνδεση των μεγαλύτερων νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο 
ηλεκτρικής ενέργειας
Σελ 5, 6 και 7 
Στο ΤΕΕ το 2ο Συνέδριο για το Ψηφιακό Μέλλον - Τι ειπώθηκε 
στο Συνέδριο με θέμα: «Η Ελλάδα στην 4η Βιομηχανική Επα-
νάσταση: Έξυπνες Τεχνολογίες, Έξυπνοι Πολίτες, Έξυπνη Κοι-
νωνία»
Γ. Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ: Κινδυνεύουμε να χάσουμε το τρένο 
των τεχνολογικών εξελίξεων, λόγω των τεραστίων προβλημά-
των, που αντιμετωπίζει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας.
- Η δημιουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρτη, που προτείνει το 
ΤΕΕ αποτελεί τη σημαντικότερη επενδυτική μεταρρύθμιση.
Όλγα Γεροβασίλη, Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης: Το 
ελληνικό δημόσιο στα τέλη του 2018 αφήνει οριστικά πίσω το 
χαρτί!
- Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την ψηφιακή Ελλάδα, που θα 
καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση στην μεταμνημονιακή εποχή.
Σελ 8 
Αναπτυξιακός νόμος: Σε δημόσια διαβούλευση  η προκήρυξη 
του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις Καινοτομικού Χαρα-
κτήρα για ΜΜΕ»   και του καθεστώτος ενισχύσεων «Συνέργειες 
και Δικτυώσεις» του αναπτυξιακού νόμου
Σελ 9 
Έρχονται νέα τιμολόγια δικτύου για ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ - Μι-
κρές μειώσεις, μικρές αυξήσεις ανάλογα με την κατηγορία κα-
ταναλωτών
Σελ 10
Μέχρι τις 15 Μαΐου η τακτοποίηση των αγροτεμαχίων εντός 
δασικών χαρτών
Σελ 11 
Συνήγορος του Καταναλωτή: Οι τράπεζες πρέπει να κάνουν 
ρεαλιστικές και ελαστικές προτάσεις προς τους οφειλέτες με κόκ-
κινα δάνεια και όχι ανεδαφικές
Σελ 12 
Επιτακτική η ανάγκη μετάβασης των επιχειρήσεων προς τη βι-
ώσιμη ανάπτυξη, σύμφωνα με την Ernst & Young
Σελ 13 
Τις ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων εδώ και εννέα χρόνια 
στην Ελλάδα, καταγράφει έρευνα της ManpowerGroup
Σελ 14
Τι πιστεύουν οι Έλληνες για τις ψευδείς ειδήσεις, σύμφωνα με το 
Ευρωβαρόμετρο 
Σελ 16
Prototype by TEE: ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής 
καινοτόμων ιδεών.
Σελ 2
Προσεχώς 
 Σελ  17,18,19
Πρωτοσέλιδα θέματα και αποκόμματα τύπου 

Και πολλές ακόμη τεχνικές  
και οικονομικές ειδήσεις.

στην καθημερινή ηλεκτρονική ενημέρωση του ΤΕΕ 
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ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΕΚΣΚΑφΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ & 
ΚΑΤΕΔΑφΙΣΕΩΝ

• Ναυτιλιακό συνέδριο με τίτλο: «Η Παγκόσμια Επίδραση 
της Ναυτιλίας – The Global Impact of Shipping», διοργα-
νώνει σήμερα -στο Ιδρυμα Ευγενίδου- η online ναυτιλια-
κή εφημερίδα TheSeaNation.

Την έναρξη του Θεσμού Ανακύκλωσης Αποβλήτων Εκ-
σκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (ΑΕΚΚ) στην 
Π.Ε. Χανίων θα παρουσιάσει στα Χανιά την Παρασκευή 
16 Μαρτίου (στον 4ο όροφο του Επιμελητηρίου Χανίων, 
Ελ. Βενιζέλου 4, από τις 9 το πρωί έως τις 12 το μεσημέρι) 
στο Επιμελητήριο Χανίων ομάδα εμπειρογνωμόνων και 
ειδικών γύρω από το θέμα.
Η ημερίδα συνδιοργανώνεται από την ΑΝΑΚΕΜ και την 
Ανακυκλωτική Δυτικής Κρήτης με την υποστήριξη του ΤΕΕ 
και του Επιμελητηρίου Χανίων. Η είσοδος είναι ελεύθερη.
Πληροφορίες: Τηλ.: 2310 595085, 
ιστοσελίδα: www.anakem.gr,  email: info@anakem.gr
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Το 13ο διετές συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αξι-
ολόγησης, με θέμα: «Αξιολόγηση για την ενδυνάμωση 
των κοινωνιών», θα πραγματοποιηθεί από την 1η ως τις 
5 Οκτωβρίου 2018, στην πόλη της Θεσσαλονίκης.
Στόχος του συνεδρίου -όπως τονίζεται σε ανακοίνω-
ση- είναι «να συζητηθούν σε βάθος θέματα σχετικά με 
τη συμβολή της αξιολόγησης στην ενδυνάμωση και την 
τόνωση της ανθεκτικότητας των κοινωνιών, μετά από 
μια δεκαετία κρίσεων και αναταραχών όπου έχουν επι-
τελεσθεί πολλές αλλαγές, θετικές και αρνητικές, σε όλα τα 
επίπεδα, τις οποίες καλούμαστε πλέον να διαχειριστού-
με.  Το στίγμα του συνεδρίου δίνεται κυρίως από τους 
προβληματισμούς που διατυπώνει η Ευρωπαϊκή Εται-
ρεία Αξιολόγησης (EES)για το ρόλο που μπορεί να έχει 
η αξιολόγηση σε μία Ευρώπη που αλλάζει και στο πώς 
μπορεί να συμβάλλει στη δημιουργία προστιθέμενης 
αξίας για τους πολίτες της και να αντιμετωπίσει κρίσιμα 
κοινωνικά ζητήματα».
Το συνέδριο, το οποίο θα διοργανωθεί στο Συνεδριακό 
Κέντρο «Ιωάννης Βελλίδης» της συμπρωτεύουσας, πε-
ριλαμβάνει δύο ημέρες εργαστηρίων και τρεις ημέρες 

του κυρίως συνεδρίου.  Θα συμμετάσχουν δημόσιοι 
λειτουργοί, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
ακαδημαϊκοί και ερευνητές απ’ όλο τον κόσμο.
Σημειώνεται ότι τα συνέδρια της Ευρωπαϊκής Εταιρείας 
Αξιολόγησης διεξάγονται κάθε δύο χρόνια, με τα προη-
γούμενα να έχουν διοργανωθεί στο Μάαστριχτ (2016), 
στο Δουβλίνο (2014), στο Ελσίνκι (2012), κλπ, και 
αποτελούν μια σημαντική ευκαιρία συνάντησης όλων 
όσοι ενδιαφέρονται για το αντικείμενο της αξιολόγησης 
(φορείς λήψης αποφάσεων πολιτικής, δημόσιοι λειτουρ-
γοί, εκπρόσωποι του ακαδημαϊκού κόσμου, διαχειρι-
στές προγραμμάτων και έργων του ιδιωτικού και του 
δημόσιου τομέα, σύμβουλοι αξιολόγησης, ερευνητές ή 
φοιτητές).
Ο συντονισμός της διοργάνωσης του συνεδρίου γίνεται 
από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Αξιολόγησης, σε συνεργα-
σία με την ΕΕΑ.
Σημειώνεται ότι η ΕΕΑ καταβάλλει κάθε δυνατή προσπά-
θεια στήριξης της συμμετοχής στο συνέδριο, Eλλήνων 
ομιλητών και συμμετεχόντων.  Για το λόγο αυτό παρα-
καλούνται οι ενδιαφερόμενοι για οποιαδήποτε πληρο-
φορία ή διευκρινιστική ερώτηση, να αποστείλουν email 
στη διεύθυνση: secretariat@hellenicevaluation.org
 Πληροφορίες: 
http://www.ees2018.eu 
http://hellenicevaluation.org/index.php/el/draseis/sinedria
email:  secretariat@hellenicevaluation.org

Προσεχώς

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΙΔΕΣ - ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

15 Μαρτίου 2018

Ημερίδα: «Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά 
Προγράμματα και η σύνδεσή τους με την 
Εκπαίδευση και την Κατάρτιση» 
ΑΘΗΝΑ

Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών

21 Μαρτίου 2018
Ημερίδα: «Υποστήριξη λήψης αποφάσε-
ων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων» 
ΑΘΗΝΑ

Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας

29 - 31 Μαρτίου 2018
Συνέδριο Σκυροδέματος
ΑΘΗΝΑ

Ελληνικό  Τμήμα  Σκυροδέματος  
ΤΕΕ,  από κοινού  με  το  ΕΜΠ και σε 
συνεργασία με το ΕΤΕΚ
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11 Προτάσεις για το νέο «εξοικονομώ κατ΄οίκον ΙΙ» 
- Παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ προς το ΥΠΕΝ
 
Επιστολή προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας 
Γιώργο Σταθάκη για το νέο πρόγραμμα «εξοικονομώ κατ’ 
οίκον» έστειλε χθες ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, 
εκφράζοντας την αγωνία χιλιάδων μηχανικών ανά την Ελλά-
δα και το ενδιαφέρον των πολιτών, προκειμένου να δοθούν 
λύσεις στα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί από τις 
καθυστερήσεις ενεργοποίησης του πληροφοριακού συστή-
ματος. Στην επιστολή του ο Πρόεδρος του ΤΕΕ προχωρά σε 
συγκεκριμένες προτάσεις άμεσης επίλυσης των προβλημά-
των που έχουν δημιουργηθεί με την έναρξη του προγράμμα-
τος «εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» και τη λειτουργία της σχετικής 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
 Σχετικά με το θέμα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός 
δήλωσε: «Το εξοικονομώ κατ’ οίκον είναι ένα πρόγραμμα 
που ολόκληρη η αγορά αναμένει επί μήνες και είναι εύλογο 
το ενδιαφέρον των πολιτών. Όμως συγκεκριμένες προβλέψεις 
και τα προβλήματα που δημιουργούνται έχουν δημιουργήσει 
τεράστιο φόρτο στους μηχανικούς που εξυπηρετούν τους πο-
λίτες και το ίδιο το πρόγραμμα δεν έχει ακόμη ξεκινήσει. Ζητώ 
από το Υπουργό Γιώργο Σταθάκη να δώσει λύσεις στην κατά-
σταση που έχει δημιουργηθεί και είμαστε δίπλα στο ΥΠΕΝ να 
τους βοηθήσουμε, αν το κρίνουν σκόπιμο. Πρέπει η Πολιτεία 
να έχει εικόνα και συναίσθηση των πραγματικών προβλημά-
των που αντιμετωπίζει στην καθημερινότητα η οικονομία και 
η κοινωνία, ώστε να γίνονται οι καλύτερες δυνατές επιλογές. 
Προτείνω στο ΥΠΕΝ συγκεκριμένα βήματα για υπέρβαση της 
κατάσταση που έχει δημιουργηθεί με το «εξοικονομώ κα-
τ΄οίκον ΙΙ». Οι μηχανικοί ξέρουμε, θέλουμε και μπορούμε αν 
συμβάλλουμε ουσιαστικά στην επιτυχία του προγράμματος 
και στην επίτευξη των στόχων ενεργειακής εξοικονόμησης. 
Ζητούμε να γίνουν άμεσα οι επιλογές εκείνες που θα διασφα-
λίζουν τη επιτυχία του προγράμματος, την απροβλημάτιστη 
κατάθεση αιτήσεων των ενδιαφερόμενων και την επαγγελμα-
τική αξιοπρέπεια των μηχανικών. Διότι, σημειώνω, για να μην 
το ξεχνά κανείς, οι μηχανικοί θα αμειφθούν για όσα κάνουν 
για το πρόγραμμα με περίπου 200 ευρώ ανά αίτηση, την ώρα 
που το πρόγραμμα είναι εξαιρετικά γενναιόδωρο στο θέμα 
των υλικών που θα χρησιμοποιηθούν για ενεργειακή ανα-
βάθμιση». 
Το πλήρες κείμενο της επιστολής έχει ως εξής:
 
Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
 
Γνωρίζετε καλά ότι ολόκληρη η αγορά και η κοινωνία ανα-
μένει την ενεργοποίηση του προγράμματος «εξοικονομώ κατ’ 
οίκον ΙΙ» αλλά δυστυχώς, παρά την πολύμηνη προετοιμασία 

και τις αλλεπάλληλες ανακοινώσεις αι παρατάσεις, μέχρι σή-
μερα δεν έχει καταστεί δυνατή η πλήρης λειτουργία του πλη-
ροφοριακού συστήματος.
Αυτή η καθυστέρηση σε συνδυασμό με την επιλογή της 
ένταξης στο πρόγραμμα με σειρά προτεραιότητας έχει οδη-
γήσει χιλιάδες μηχανικούς που χειρίζονται το ενδιαφέρον 
των πολιτών για ένταξη στο πρόγραμμα να βρίσκονται επί 
μία σχεδόν εβδομάδα πάνω από τους υπολογιστές τους για 
να μη «χάσουν» την ευκαιρία άμεσης κατάθεσης αίτησης με 
την ενεργοποίηση της σχετικής λειτουργίας της πλατφόρμας.
Παράλληλα οι ίδιες επιλογές έχουν οδηγήσει σε τεράστιο φόρ-
το εργασίας τους μηχανικούς και μεγάλες ευθύνες απέναντι 
στους πελάτες τους, οι οποίες είναι εξαιρετικά δυσανάλογες με 
την εξαιρετικά χαμηλή αμοιβή που προβλέπεται να επιχορηγεί 
το πρόγραμμα.
Επειδή, όπως καλά γνωρίζετε, το ΤΕΕ όχι μόνο ενδιαφέρεται 
αλλά προωθεί ουσιαστικά την ενεργειακή εξοικονόμηση και 
την επίτευξη των σχετικών εθνικών στόχων τόσο απέναντι 
στην κοινοτική νομοθεσία όσο και στους στόχους της Συμφω-
νίας των Παρισίων, όπως αποδεικνύεται μεταξύ άλλων με τη 
συνεργασία μας στην έκδοση του νέου ΚΕΝΑΚ και των σχετι-
κών Τεχνικών Οδηγιών του ΤΕΕ για την εφαρμογή του, σας 
ζητώ να εξετάσετε ορισμένες πρακτικές λύσεις στα προβλή-
ματα που έχουν δημιουργηθεί και να προχωρήσετε άμεσα σε 
όσες θεωρείτε ως τις πλέον κατάλληλες. Δεν είναι η ώρα να 
δούμε αν θα έπρεπε ή όχι να υπάρχει διαδικασία αξιολόγησης 
των αιτήσεων όσον αφορά την επίτευξη ενεργειακών στό-
χων, καθώς όλη η αγορά έχει προσαρμοστεί στην κατεύθυν-
ση που έχει δώσει το Υπουργείο σας, αλλά θα πρέπει να δούμε 
και αυτό το ζήτημα σύντομα και κυρίως ενόψει άλλων προ-
γραμμάτων ενεργειακής αναβάθμισης του κτιριακού τομέα.
Για την επίλυση των άμεσων προβλημάτων που όλοι βλέπου-
με, σας προτείνω:
1. Να δοθεί νέα ημερομηνία υποβολής - έναρξης υποδοχής 
αιτήσεων εφόσον το πληροφοριακό σύστημα είναι λειτουρ-
γικό και βεβαιωμένα έτοιμο για τον φόρτο εργασίας που θα 
υποδεχθεί.
2. Να υπάρξει στο ενδιάμεσο περίοδος δοκιμαστικής χρήσης 
του Πληροφοριακού Συστήματος σε πραγματικές συνθήκες, 
ώστε αφενός να  αποκαλυφθούν πιθανές αδυναμίες και αστο-
χίες και αφετέρου να εξοικειωθούν όλοι με τη νέα πλατφόρμα.
3. Να προβλεφθεί η πρόσβαση στο πληροφοριακό σύστημα 
με διαφορετική ημερομηνία ανά Περιφέρεια καθώς κάθε 
Περιφέρεια έχει διακριτό προϋπολογισμό και θα μια τέτοια 
κίνηση θα εξομαλύνει τη λειτουργία και θα μειώσει τον φόρτο 
του συστήματος.
4. Αν τα ανωτέρω δεν γίνουν εφικτά, να τροποποιηθεί ο οδη-
γός του προγράμματος και να προβλεφθεί, με τη διαδικασία 
της υπερδέσμευσης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ (καθώς η 

περίοδος και το ποσοστό απορρόφησης το επιτρέπει), ότι όσοι 
ενταχθούν κατά τον πρώτο μήνα λειτουργίας της πλατφόρ-
μας θα τύχουν χρηματοδότησης, ώστε να μειωθεί η πίεση 
προς τους πολίτες και τους μηχανικούς να «προλάβουν» και 
ο φόρτος που θα δεχθεί με την πλήρη ενεργοποίηση το πλη-
ροφοριακό σύστημα.
5. Μπορεί επίσης να εξεταστεί η δυνατότητα τα στάδιά 
ένταξης να διαχωριστούν σε στάδιο εγγραφής στοιχείων 
και καταρχήν ελέγχου επιλεξιμότητας και να ακολουθεί το 
στάδιο υποβολής αίτησης με αντίστοιχα κριτήρια σε επόμενη 
ημερομηνία (τουλάχιστον 2-3 βδομάδες μετά ) ώστε να δοθεί 
χρόνος για την προεγγραφή στοιχείων και να αποφορτιστεί το 
σύστημα.
6. Να εκδοθεί το πλήρες εγχειρίδιο του συστήματος με αναλυ-
τική περιγραφή διαδικασίας σε βήματα και απεικόνιση κάθε 
φόρμας. Αυτό που έχει δοθεί στη δημοσιότητα είναι κακο-
γραμμένο και ελλιπές, ενώ φαίνεται ότι έχουν παραληφθεί 
(άγνωστο για ποιον λόγο) σημαντικές φόρμες.
7. Να εκδοθεί αναλυτικός οδηγός ερωταπαντήσεων για σύν-
θετα τεχνικά θέματα όπως για την ένταξη κτιρίων με αυθαι-
ρεσίες.
8. Κατά τη λειτουργία της πλατφόρμας να είναι εμφανής - 
όπως και θα έπρεπε εξαρχής - ποσοτική/στατιστική ανάλυση 
των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί, και κατά συνέπεια των 
χρημάτων που έχουν δεσμευτεί ανά περιφέρεια.
9. Να υπάρξει από πλευράς Υπουργείων-ΕΤΕΑΝ αξιόπιστος 
μηχανισμός υποστήριξης των μηχανικών και των πολιτών, 
με τη δημιουργία helpdesk. Ενδεικτικά, άμεσα θα μπορούσε 
να προβλεφθεί χώρος ανακοινώσεων, ενημέρωσης και τηλε-
φωνικό κέντρο που να μπορεί να υποδεχθεί το φόρτο εργασί-
ας και ερωτήσεις.
10. Να διευκρινιστεί οριστικά από το Υπουργείο αν απαιτείται 
ή όχι βεβαίωση μηχανικού κατά τις διατάξεις του ν.4495/2017 
για τη νομιμότητα του κτιρίου (όπως αναφέρεται στο πρό-
γραμμα) – και ο ακριβής τύπος.
11. Να διευκρινιστεί το ουσιαστικό ζήτημα των λεπτομερειών 
της «ριζικής ανακαίνισης κτιρίου». Όπως ορίζεται στο Προ-
γράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ», Παράρτημα VI του 
οδηγού ο Ενεργειακός Επιθεωρητής θα πρέπει να δηλώσει ότι 
το έργο «δεν αφορά σε ριζική ανακαίνιση του κτηρίου – κτη-
ριακής μονάδας». Παρόλα αυτά δεν είναι σαφές που ορίζο-
νται μέσα στον Οδηγό τα κριτήρια ελέγχου της ριζικής ανακαί-
νισης, όπου σύμφωνα με το άρθρο 2 του νόμου 4122/2013, 
βασίζεται στην τρέχουσα αξία του ακινήτου και στο κόστος 
των επεμβάσεων. 

Συνέχεια στη σελ 4

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΣΤΟ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 
ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΙΙ»
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Συνέχεια από τη σελ 3 το κείμενο της επιστολής του 
Προέδρου ΤΕΕ Γ. Στασινού προς τον ΥΠΕΝ Γ. Σταθάκη:

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ,
Γνωρίζετε ότι μοιραζόμαστε το στόχο της ουσιαστικής ενεργειακής 
αναβάθμισης του κτιριακού τομέα της χώρας. Μέχρι σήμερα, παρά 
τις αλλεπάλληλες αφορμές, κάναμε υπομονή και περιμέναμε από 
το Υπουργείο την πρωτοβουλία επίλυσης των προβλημάτων και 
ενεργοποίηση του νέου προγράμματος «εξοικονομώ κατ́ οίκον ΙΙ», 
διότι αφενός το θεωρούμε σημαντικό και αφετέρου επιθυμούμε να 
υπάρξουν δουλειές για τους μηχανικούς και την αγορά. Ωστόσο, 
μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ήρθε η ώρα να δοθούν ουσιαστικές 
λύσεις. Οι προτάσεις που σας κάνω συμβάλλουν ουσιαστικά στην 
επιτυχία του προγράμματος και στην επίλυση των προβλημάτων 
που έχουν δημιουργηθεί, ενώ κινούνται με γνώμονα το συμφέρον 
της κοινωνίας και του δημοσίου. Ενδεικτικά σημειώνω ότι: 
1. Η επίτευξη των στόχων ενεργειακής αναβάθμισης και επιτυχίας 
του νέου προγράμματος θα είναι περισσότερο ρεαλιστική.
2. Η αποτελεσματική λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος 
θα διευκολύνει μηχανικούς και πολίτες σε μία νέα διαδικασία.
3. Η συγκέντρωση δικαιολογητικών για το πρόγραμμα δημιουργεί 
πρόσθετα έσοδα στο δημόσιο από δηλώσεις αυθαιρέτων και έκδοση 
ενεργειακών πιστοποιητικών, ενώ παράλληλα ωφελεί την αγορά.
4. Ρυθμίζονται αυθαίρετες κατασκευές.
5. Εκτιμάται η ενεργειακή κατάσταση των κατοικιών.
6. Αυξάνεται ο αριθμός Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης, 

καθώς μόνο τις τελευταίες ημέρες υπάρχουν δεκάδες χιλιάδες νέα 
πρωτόκολλα ΠΕΑ στο πληροφοριακό σύστημα του buildingcert.gr.
 Σας παρακαλώ να κάνετε αποδεχτές τις προτάσεις που σας κατα-
θέτω και είμαι στη διάθεσή σας, τόσο εγώ όσο και το δυναμικό του 
ΤΕΕ, για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστείτε για την άμεση επίλυση 
των προβλημάτων του «εξοικονομώ κατ́ οίκον ΙΙ» και την ουσια-
στική προώθηση της ενεργειακής εξοικονόμησης στον κτιριακό το-
μέα της χώρας. Με εκτίμηση, Γιώργος Ν. Στασινός Πρόεδρος ΤΕΕ»

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΟ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ ΙΙ»
Το ΥΠΕΝ, χθες το απόγευμα μετά την δημόσια παρέμβαση του 
Προέδρου ΤΕΕ εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση:  Από τις 8:00 
π.μ. της Τρίτης, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα exoikonomisi.ypen.
gr, έχει ενεργοποιηθεί η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για το 
πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ». Μέσα σε λίγες ώρες 
έγιναν 1,5 εκατομμύριο προσπάθειες εισόδου στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα. Ήδη από τα πρώτα λεπτά λειτουργίας διαπιστώθηκε 
ότι συγκεκριμένες ηλεκτρονικές διευθύνσεις (IP’s) επιχειρούσαν 
ταυτόχρονη είσοδο με πλήθος διαφορετικών κωδικών. Διερευ-
νάται εάν πρόκειται για χρήση κακόβουλου λογισμικού. Σε κάθε 
περίπτωση ο υπερβολικός φόρτος εργασίας που προέκυψε επι-
βάρυνε την ηλεκτρονική πλατφόρμα στα όρια των δυνατοτήτων 
της, με αποτέλεσμα μεγάλες καθυστερήσεις. Στο πλαίσιο αυτό 
χιλιάδες ενδιαφερόμενοι ταλαιπωρήθηκαν, επιχειρώντας επί ώρα 
να καταχωρήσουν στοιχεία, υπό την πρόσθετη πίεση του άγχος 
που ενέχει κάθε διαδικασία όπου τηρείται σειρά προτεραιότητας. 

«Θα ήθελα να ζητήσω συγνώμη από τους πολίτες που υπέστησαν 
αυτή τη δυσάρεστη εμπειρία» δήλωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας, Γιώργος Σταθάκης, «καθώς και να δεσμευτώ ότι η δι-
αδικασία υποβολής αίτησης θα ομαλοποιηθεί το ταχύτερο δυνατό, 
με έμφαση στην κατοχύρωση τόσο της ασφάλειας του συστήματος 
όσο και της διαφάνειας των διαδικασιών που σχετίζονται με την 
ένταξη στο πρόγραμμα». Υπό τις δεδομένες συνθήκες ο Υπουργός 
αποφάσισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων να «παγώσει» στις 
5:30 μ.μ. της Τρίτης. Τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν μέχρι εκεί-
νη την ώρα θα παραμείνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, ώστε 
να αξιοποιηθούν κανονικά στη συνέχεια. Διευκρινίζεται ότι ακόμα 
ουδείς χρήστης έχει ολοκληρώσει την υπαγωγή στο πρόγραμμα. 
Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων θα ενεργοποιηθεί εκ νέου με 
την παρακάτω σειρά:
• Ανατολική Μακεδονία – Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, 
Ήπειρος, Θεσσαλία και Δυτική Ελλάδα: Δευτέρα, 19 Μαρ-
τίου, 8:00 π.μ.
• Πελοπόννησος, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία, Ιόνιο, Βό-
ρειο Αιγαίο και Κρήτη: Δευτέρα, 26 Μαρτίου, 8:00 π.μ.
•  Αττική και Νότιο Αιγαίο: Δευτέρα, 2 Απριλίου, 8:00 π.μ.
Μέχρι στιγμής, με βάση τα στοιχεία του Υπουργείου, 17.700 
νοικοκυριά έχουν το απαιτούμενο Πιστοποιητικό Ενεργειακής 
Απόδοσης, οπότε οι διαθέσιμοι πόροι είναι υπέρ αρκετοί. Επι-
πρόσθετοι πόροι θα γίνουν διαθέσιμοι σε περίπτωση που η 
ζήτηση υπερβεί την προσφορά.

Αμέσως μετά την απογευματινή ανακοίνωση του ΥΠΕΝ για 
παράταση στις προθεσμίες έναρξης του νέου προγράμματος 
«εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» νωρίτερα σήμερα, ο Πρόεδρος του 
ΤΕΕ Γιώργος Στασινός έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Συγχαί-
ρω τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη 
για την ανταπόκρισή του στα αιτήματα του ΤΕΕ και του τεχνικού 

κόσμου για μια πρώτη αντιμετώπιση των προβλημάτων που 
εμφανίστηκαν στο πληροφοριακό σύστημα του νέου «εξοικο-
νομώ κατ’ οίκον ΙΙ». Προσωπικά, του αναγνωρίζω τη γενναιό-
τητα και την ευθιξία να ζητήσει τουλάχιστον συγνώμη από τους 
πολίτες για την ταλαιπωρία του τελευταίου διαστήματος. Μετά 
την αποδοχή του αιτήματος του ΤΕΕ για παράταση στην ημερο-

μηνία υποβολής αιτήσεων και σταδιακή έναρξη του προγράμ-
ματος «εξοικονομώ κατ’ οίκον ΙΙ» σε διαφορετική ημερομηνία 
ανά περιφέρεια, πρέπει το Υπουργείο να προχωρήσει και στην 
επίλυση των υπόλοιπων προβλημάτων που θέσαμε και είναι 
ουσιαστικά για την ορθή υλοποίηση του προγράμματος και την 
επίτευξη των στόχων εξοικονόμησης ενέργειας της χώρας.»

Στις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης για την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας αναφέρθηκε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, 
Γιώργος Σταθάκης, κατά τον χαιρετισμό που απηύθυνε, χθες, 
στο 4ο Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – Σουηδίας, που διορ-
γάνωσε το Ελληνο-Σουηδικό Επιμελητήριο. Αφού υπενθύμισε 
ότι ήδη, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, έχει τεθεί ο στόχος μείωσης της 
ενεργειακής κατανάλωσης κατά 30% έως το 2030, ο κ. Σταθά-
κης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα με «βαριά παρά-
δοση περιβαλλοντικής προστασίας» και άρα αναμενόμενο είναι 
να πρωταγωνιστεί σε αυτού του είδους τις προσπάθειες. Σύμ-
φωνα με σχετικό δελτίο Τύπου ο  Υπουργός περιέγραψε δράσεις 
που έχουν ήδη δρομολογηθεί με στόχο την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας, σε τομείς όπως η κατοικία και οι μεταφορές. Στο πλαίσιο 
του πρώτου τομέα εντάσσεται το πρόγραμμα «Εξοικονόμηση 
κατ  ́οίκον ΙΙ» το οποίο, όπως παραδέχτηκε ο Υπουργός, ξεκί-

νησε με πολλά προβλήματα που όμως θα επιλυθούν. Πρόκειται 
για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα που στοχεύει στη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών, με συνολικό προϋπολο-
γισμό που θα φτάσει τα 500 εκατ. ευρώ. Θα ακολουθήσει ένα 
μεγαλύτερο πρόγραμμα, με την αξιοποίηση πόρων 2 δισ. ευρώ 
που θα προέλθουν από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, 
για την αναβάθμιση της λειτουργίας των δημόσιων κτιρίων, το 
οποίο θα συμπεριλάβει ένα πολύ μεγάλο αριθμό σχολείων, νο-
σοκομείων κι άλλων δημόσιων κτιρίων.  Σε ό, τι αφορά τον δεύ-
τερο τομέα, των μεταφορών, ο Υπουργός υπογράμμισε ότι στο 
επίκεντρο βρίσκεται η ελληνική ναυτιλία η οποία ήδη εξετάζει 
προωθημένα προγράμματα αντικατάστασης ή εξοικονόμησης 
του πετρελαίου που καταναλώνουν σήμερα τα πλοία, τονίζο-
ντας παράλληλα τις τεράστιες επενδύσεις που απαιτούνται ώστε 
τα λιμάνια να αποτελέσουν μέρος αυτής της μετάβασης. Ανα-

γκαία είναι η υλοποίηση δράσεων και στον τομέα των μέσων 
μετακίνησης, οι οποίες είτε θα αφορούν στις υποδομές για την 
ηλεκτροκίνηση είτε στην αντικατάσταση μέσων συγκοινωνίας 
ώστε είναι συμβατά με τα νέα περιβαλλοντικά δεδομένα. Προ-
νομιακά πεδία πιλοτικών προγραμμάτων αποτελούν τα μικρά 
νησιά στο πλαίσιο της ενεργειακής αυτονόμησή τους. Παράλλη-
λα, ο Υπουργός υπενθύμισε ότι προχωρά η σύνδεση των μεγα-
λύτερων νησιών με το ηπειρωτικό δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας. 
Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει επισήμως η πρώτη φάση 
για τις Κυκλάδες, που περιλαμβάνει τη σύνδεση με υποβρύχιο 
καλώδιο της Σύρου με το Λαύριο, καθώς και με τα νησιά Πάρο, 
Μύκονο και Τήνο.

ΚΑΤΑΛΥΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΕΕ ΣΤΟ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΟ 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ΄ΟΙΚΟΝ ΙΙ»

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΤΟΝ ΥΠΕΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟφΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΤΟ ΝΕΟ “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» 
- ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΤΕΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΕΝ

ΥΠΕΝ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
-ΠΡΟΧΩΡΑ Η ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩN ΝΗΣΙΩΝ ΜΕ ΤΟ ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
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Γ. Στασινός, Πρόεδρος ΤΕΕ: Κινδυνεύουμε να 
χάσουμε το τρένο των τεχνολογικών εξελίξεων, 
λόγω των τεραστίων προβλημάτων, που αντι-
μετωπίζει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας.
- Η δημιουργία του ενιαίου ψηφιακού χάρτη, 
που προτείνει το ΤΕΕ αποτελεί τη σημαντικότερη 
επενδυτική μεταρρύθμιση.
 
Όλγα Γεροβασίλη, Υπουργός Διοικητικής Με-
ταρρύθμισης: Το ελληνικό δημόσιο στα τέλη του 
2018 αφήνει οριστικά πίσω το χαρτί!
- Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την ψηφιακή Ελ-
λάδα, που θα καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση 
στην μεταμνημονιακή εποχή.

Τον κίνδυνο, να χάσουμε το τρένο της εξέλιξης στη σύγ-
χρονη ψηφιακή εποχή, λόγω της μακροχρόνιας οικονο-
μικής κρίσης, που έχει δημιουργήσει τεράστια προβλή-
ματα στο επιστημονικό δυναμικό της χώρας, επισήμανε 
ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός απευθύνοντας 
χαιρετισμό στο 2ο Συνέδριο με θέμα: «Η Ελλάδα στην 4η 
Βιομηχανική Επανάσταση: Έξυπνες Τεχνολογίες, Έξυπνοι 
Πολίτες, Έξυπνη Κοινωνία», που διοργάνωσαν το Τεχνι-
κό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), το Ελληνικό Φόρουμ για 
το Ψηφιακό Μέλλον και το  Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών 
Ερευνών (ΕΚΚΕ), με την υποστήριξη της «Σύνθεσις», την 
Τρίτη 13 Μαρτίου 2018 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 
ΤΕΕ στην Αθήνα.
Παρουσία της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης 
¨Όλγας Γεροβασίλη, του Στέλιου Ράλλη, Γενικού Γραμ-
ματέα του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής Τηλεπικοι-
νωνιών και Ενημέρωσης, εκπροσώπων των κομμάτων, 
φορέων και οργανισμών της επιστημονικής κοινότητας  ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ τόνισε παράλληλα ότι   «ως ΤΕΕ προ-
ωθούμε το επόμενο βήμα της χώρας στις τεχνολογίες και 
στα δίκτυα, στεκόμενοι δίπλα στην Πολιτεία όταν το χρει-
άζεται, για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές σε θεσμικό 
και τεχνικό επίπεδο, που θα διασφαλίζουν την επόμενη τε-
χνολογικά ημέρα. Με συνέπεια και αφοσίωση προωθούμε 
τη διευκόλυνση των επενδύσεων, ώστε να μπορεί να βρει 
εύφορο έδαφος η επιχειρηματική αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων και τεχνολογικής καινοτομίας στη χώρα».
Η υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης ¨Όλγας Γε-
ροβασίλη από το βήμα του Συνεδρίου του ΤΕΕ και του 
ΕΚΚΕ ανακοίνωσε ότι «το ελληνικό δημόσιο στα τέλη του 

2018 αφήνει οριστικά πίσω το χαρτί», αναφέροντας ότι 
τα υπουργεία Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Ψηφια-
κής Πολιτικής, σε αγαστή συνεργασία μεταξύ τους υλο-
ποιούν σειρά σημαντικών έργων ψηφιακής υποδομής, 
μεταξύ των οποίων την κεντρική υποδομή ανταλλαγής 
εγγράφων («Document Management System») μεταξύ 
των φορέων της κεντρικής κυβέρνησης με προηγμένες 
ψηφιακές υπογραφές, προϋπολογισμού 22,4 εκατ. ευρώ, 
που περιλαμβάνει την χρήση ψηφιακών υπογραφών στο 
δημόσιο, η οποία ήδη προωθείται και την ηλεκτρονική 
διακίνηση ψηφιακά πλέον υπογεγραμμένων εγγράφων. 
Αναφερόμενη στο πεδίο των ανοιχτών δεδομένων (open 
data), η υπουργός σημείωσε ότι μέχρι σήμερα 265 φορείς 
(η πλειοψηφία των υπουργείων και των Περιφερειών, 
το σύνολο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και το 1/3 
των δήμων) έχουν πλέον ενταχθεί στο Μητρώο και έχουν 
αναρτηθεί 6.559 σύνολα δεδομένων. Η υπουργός Διοι-
κητικής Ανασυγκρότησης ανέφερε, επίσης, ότι σε τελική 
φάση έγκρισης βρίσκεται το έργο για τις απλουστεύσεις 
διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση της επιχειρηματι-
κότητας, προϋπολογισμού 720.000 ευρώ, με έμφαση στις 
αδειοδοτήσεις 279 επαγγελματικών ομάδων. Ταυτόχρο-
να, η κ. Γεροβασίλη δήλωσε ότι τον Απρίλιο αναμένεται 
να υπογραφεί συμφωνία για την ψηφιακή αναβάθμιση 
των ΚΕΠ με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ), ενώ 
προετοιμάζεται και η «Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας», καθώς ολοκληρώνεται το τεχνικό δελ-
τίο του έργου.
 Από την πλευρά του ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργεί-
ου ΨΗΠΤΕ Σ. Ράλλης τόνισε σχετικά κατά την ομιλία του 
ότι  το έργο «Document Management System» στο ελλη-
νικό δημόσιο θα καλύψει συνολικά 22.000 φορείς και θα 
προσφέρει εξοικονόμηση πόρων συνολικού ύψους 380 
εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.  
«Η απάντηση στις προκλήσεις των νέων τεχνολογιών 
και της ψηφιακής εποχής απαιτεί συλλογική προσπάθεια, 
χωρίς πολώσεις, που δυστυχώς εξακολουθούν να υπάρ-
χουν στο δημόσιο βίο» τόνισε απευθύνοντας χαιρετισμό 
στο συνέδριο ο Νίκος Κωστόπουλος, εκπρόσωπος της 
ΝΔ υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ανάπτυξη της 
τεχνολογίας πρέπει να έχει κεντρικό στόχο την ακύρωση 
των κοινωνικών ανισοτήτων, ιδίως την μεγαλύτερη από 
αυτές, που είναι η ανεργία, αξιοποιώντας όλες τις δυνατό-
τητες για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Ο Σπύρος Βρεττός, εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, 

Τομεάρχης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ψηφιακής 
Σύγκλισης ΠΑΣΟΚ τόνισε ότι η τεχνολογική επανάσταση 
θα πρέπει πρώτα από όλα να αντιστρέψει τις κοινωνικές 
ανισότητες, ιδίως στη χώρα μας την μεγαλύτερη κοινω-
νική ανισότητα που είναι η ανεργία που παρουσιάζεται 
στο χώρο των επιστημόνων.  Υπογράμμισε πως η χώρα 
μας πρέπει να αντιδράσει πιο δυναμικά στον τομέα της τε-
χνολογίας, τονίζοντας ότι στον ψηφιακό μετασχηματισμό 
κρίσιμο ρόλο κατέχει το κράτος. Και ακόμη επεσήμανε ότι  
όσο φεύγουν οι νέοι, όσο συνεχίζεται το brain drain, η κα-
τάσταση στον τόπο μας δεν πάει καλά
 Χαιρετισμό στις εργασίες του Συνεδρίου απεύθυνε ό Διευ-
θυντής και Πρόεδρος του ΕΚΚΕ Νίκος Δεμερτζής, τονίζο-
ντας τη σημασία της σταθερής συνεργασίας μεταξύ ΕΚΚΕ 
και ΤΕΕ, όπως επίσης των δύο επιστημονικών φορέων με 
το σύνολο των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμά-
των και το ελληνικό επιστημονικό δυναμικό, με κατεύ-
θυνση το όραμα για μία βιώσιμη και ανθεκτική «έξυπνη 
κοινωνία», η οποία όπως τόνισε προϋποθέτει ταυτόχρονα 
έξυπνους πολίτες και έξυπνες τεχνολογίες αλλά και αμοι-
βαία συσσώρευση ανθρώπινου, κοινωνικού και θεσμι-
κού κεφαλαίου. «Ζούμε στον αιώνα της ταχύτητας και του 
τεχνολογικού άλματος», επεσήμανε κατά τη διάρκεια της 
ομιλίας του ο διευθυντής και πρόεδρος ΔΣ του Εθνικού Κέ-
ντρου Κοινωνικών Ερευνών Νίκος Δεμερτζής. Και χαρα-
κτηριστικά ανέφερε πως ανά πάσα στιγμή σε παγκόσμιο 
επίπεδο οι χρήστες του διαδικτύου ανέρχονται σε περίπου 
4 δισεκατομμύρια, ενώ βρίσκονται σε λειτουργία περίπου 
2 δις. ιστοσελίδες, ανά δευτερόλεπτο διακινούνται 1,8 δις. 
email και κάπου 4 εκατομμύρια είναι χρήστες της μηχανής 
αναζήτησης της google… Ως  χώρα όμως έχουμε χαμη-
λό δείκτη χρήσης του διαδικτύου, καθώς είμαστε στην 
26η θέση της Ευρώπης των 28 κρατών – μελών.
 «Έχουμε ανάγκη από ψηφιακό κεφάλαιο», τόνισε ο Εντε-
ταλμένος Ερευνητής Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευ-
νών και Πρόεδρος του Ελληνικού Φόρουμ για το Ψηφιακό 
Μέλλον, Χαράλαμπος Τσέκερης. Και συμπληρώνοντας 
είπε πως χρειαζόμαστε ψηφιακές δεξιότητες και κάνουμε 
προσπάθειες γι αυτό. Σήμερα –όπως χαρακτηριστικά 
είπε- δεν επιβιώνει το μεγάλο, αλλά …γρήγορο ψάρι, κα-
θώς ζούμε την εποχή που η τεχνολογία διαχέεται ραγδαία.

ΣΤΟ ΤΕΕ ΤΟ 2Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗφΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ 
- ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: ΕΞΥΠΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΞΥΠΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΕΞΥΠΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
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Γ. Στασινός Πρόεδρος ΤΕΕ: Κινδυνεύουμε να χά-
σουμε το τρένο των τεχνολογικών εξελίξεων, 
λόγω των τεραστίων προβλημάτων που αντι-
μετωπίζει το επιστημονικό δυναμικό της χώρας 
«Ειδικά για τη χώρα μας υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη να 
δώσουμε έμφαση στα ζητήματα της τεχνολογικής προό-
δου. Και αυτό γιατί όλοι βιώνουμε τα αποτελέσματα μιας 
μακρόχρονης οικονομικής κρίσης, που έχει δημιουργήσει 
τεράστια προβλήματα στο επιστημονικό δυναμικό της 
χώρας. Και ο κίνδυνος να χάσουμε το τρένο της εξέλιξης 
επειδή αφιερώνουμε πολλαπλάσιο χρόνο και κόπο στην 
καθημερινή βιοπάλη, είναι υπαρκτός. Και αυτό, για να 
περιγράψω τη μεγάλη εικόνα, μπορεί να οδηγήσει σε 
λιγότερα ερευνητικά και επιστημονικά αποτελέσματα, σε 
μείωση των επενδύσεων και της ανταγωνιστικότητας, σε 
χαμένες ευκαιρίες και θέσεις εργασίας. Πρέπει να βρούμε 
τον τρόπο να ξεπεράσουμε τον κίνδυνο αυτό» 
Αυτά τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός  απευ-
θύνοντας χαιρετισμό  στο 2ο Συνέδριο με θέμα: «Η Ελλάδα 
στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Έξυπνες Τεχνολογίες, 
Έξυπνοι Πολίτες, Έξυπνη Κοινωνία», που διοργάνωσαν 
από κοινού το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ) και το  
Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ). Ο Πρόεδρος 
του ΤΕΕ  υπογράμμισε ότι  οι αλλαγές είναι τεχνολογικές 
και επιστημονικές, που μετασχηματίζονται σε οικονομι-
κές και κοινωνικές, είναι του άμεσου ενδιαφέροντος του 
ΤΕΕ, του μεγαλύτερου επιστημονικού φορέα της χώρας.  
Παράλληλα ο Γιώργος Στασινός χαρακτήρισε  πολύ χρή-
σιμη την όσμωση που γίνεται στο Ελληνικό Φόρουμ για το 
Ψηφιακό Μέλλον και μέσα από τα συνέδρια αυτά, μεταξύ 
των τεχνολογικών, των οικονομικών και των κοινωνικών 
επιστημών. 
 Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σημείωσε ότι «όλοι πλέον αντιλαμ-
βανόμαστε ότι για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της 
σύγχρονης εποχής αλλά και αυτές που έρχονται χρεια-
ζόμαστε πολύ-επιστημονική και διεπιστημονική προσέγ-
γιση.  Καμία επιστήμη δεν διαθέτει πλέον από μόνη της 
επάρκεια ανάλυσης και σύνθεσης που απαιτείται για να 
είμαστε όλοι χρήσιμοι στον Πολίτη και στον Άνθρωπο. 
Αυτές τις παρατηρήσεις νομίζω όλοι τις συμμεριζόμαστε. 
Είναι άλλωστε παγκόσμιος κοινός τόπος, στο μεγαλύ-
τερο κομμάτι του επιστημονικού κόσμου». «Για αυτόν 
τον λόγο στο ΤΕΕ δίνουμε έμφαση στην προώθηση του 
διεπιστημονικού διαλόγου, όπως γίνεται σήμερα» είπε ο 
Πρόεδρος του ΤΕΕ και πρόσθεσε ότι «ταυτόχρονα, χωρίς 
να ανταγωνιζόμαστε το ερευνητικό και επιστημονικό έργο 

των ακαδημαϊκών και ερευνητικών μας ιδρυμάτων, με 
τα οποία συνεργαζόμαστε, προωθούμε ταυτόχρονα τον 
επιστημονικό ρόλο του Επιμελητηρίου, με έμφαση όμως 
σε πρακτικά ζητήματα, στον τομέα της εφαρμογής, αν μου 
επιτρέπετε τον όρο». 
Ο Γ. Στασινός  υπογράμμισε ότι «είναι συνεχείς οι εκδηλώ-
σεις μας, για παράδειγμα, τα τελευταία χρόνια στον τομέα 
της ενέργειας και των προκλήσεων που αντιμετωπίζει»,  
αναφέροντας ως χαρακτηριστικά παραδείγματα επιστη-
μονικού και θεσμικού έργου του ΤΕΕ,  τις Τεχνικές Οδηγίες 
ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) για την ενεργειακή βελτίωση των κτιρίων, 
τον οδοφωτισμό, τους υαλοπίνακες.  «Προσπαθούμε να 
προωθήσουμε κανόνες και τυποποίηση στο επιστημονικό 
έργο των μηχανικών, με την έκδοση τεχνικών οδηγιών 
σε διάφορους τομείς, για πρώτη φορά μετά από πολλά 
χρόνια. Δίνουμε έμφαση στο μέλλον των τεχνολογιών, με 
έμφαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και τις πόλεις του μέλλο-
ντος, διερευνώντας, για παράδειγμα, τα πεδία που αυτές 
τέμνονται με τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδια-
σμό» σημείωσε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ.
 «Η  4η βιομηχανική επανάσταση αλλά και άλλες τεχνο-
λογίες που αναδύονται – ακόμη και κάποιες που ακόμη 
ερευνώνται – θα αλλάξουν τη ζωή όλων μας. Βεβαίως 
την εργασία, αλλά όχι μόνο» είπε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ. Συ-
νεχάρη τους συνδιοργανωτές του Συνεδρίου τονίζοντας 
ότι «η θεματολογία του αφορά το μέλλον όχι μόνο του 
ψηφιακού κόσμου γενικά αλλά και ειδικά το μέλλον της 
ζωής και της εργασίας των μηχανικών αλλά και όλων των 
πολιτών για τα επόμενα χρόνια. Και οφείλουμε να είμαστε 
προετοιμασμένοι για αυτό. Θεωρώ κρίσιμο να κάνουμε 
συζητήσεις όπως η σημερινή, γιατί όλοι προβληματιζό-
μαστε και προσπαθούμε να ιχνηλατήσουμε τις αλλαγές 
που έρχονται».  
Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ  υπογράμμισε ότι «ως ΤΕΕ προωθού-
με το επόμενο βήμα της χώρας στις τεχνολογίες και στα 
δίκτυα, στεκόμενοι δίπλα στην Πολιτεία όταν το χρειά-
ζεται, για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές σε θεσμικό 
και τεχνικό επίπεδο, που θα διασφαλίζουν την επόμενη 
τεχνολογικά ημέρα» και σημείωσε τη συνεργασία του 
ΤΕΕ με την Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Τα-
χυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής για την 
επίλυση χρόνιων παθογενειών στην αδειοδότηση των 
συστημάτων κεραιών.
Και ολοκλήρωσε την ομιλία του υπογραμμίζοντας ότι:
«Με συνέπεια και αφοσίωση προωθούμε τη διευκόλυνση 
των επενδύσεων, ώστε να μπορεί να βρει εύφορο έδαφος 

η επιχειρηματική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμά-
των και τεχνολογικής καινοτομίας στη χώρα» και τόνισε 
χαρακτηριστικά ότι η δημιουργία ενός ενιαίου ψηφιακού 
χάρτη με όλα τα απαραίτητα γεωχωρικά δεδομένα για 
κάθε είδους αδειοδότηση, με όλες τις πληροφορίες και 
τις θεσμικές γραμμές για τα ακίνητα όλης της χώρας,  που 
προωθεί και προτείνει το ΤΕΕ, αποτελεί τη σημαντικότερη 
εθνική μεταρρύθμιση για το επενδυτικό κλίμα, ακόμη και 
από το φορολογικό και ασφαλιστικό ζήτημα.

Στέλιος Ράλλης, Γ.Γ. Υπουργείου ΨΗΤΠΕ: «Οι ψη-
φιακές υποδομές σχεδιάζονται και υλοποιού-
νται οριζόντια και αποτελεσματικά»
Ο Γενικός Γραμματέας Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινω-
νιών και Ενημέρωσης Στέλιος Ράλλης, ότι η Ελλάδα κάνει 
πλέον σημαντικά βήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και 
στην Ενιαία ψηφιακή αγορά, που είναι και ενιαία ψηφιακή 
οικονομία.
Έχουν δρομολογηθεί και υλοποιούνται πολλά και σημα-
ντικά έργα, πολλά από τα οποία υπενθύμισε ότι πέρυσι 
είχαν –λόγω αιρεσιμότητας- μείνει στάσιμα για δύο ολό-
κληρα χρόνια. Στην πρώτη γραμμή των νέων ψηφιακών 
υποδομών, είπε, είναι η ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς σε 
όλη την Ελλάδα αλλά και το έργο για το ψηφιακό δημόσιο, 
το οποίο ήδη σχεδιάζεται και υλοποιείται με αγαστή συ-
νεργασία από τα υπουργεία Διοικητικής Μεταρρύθμισης 
και Ψηφιακής Πολιτικής, σημειώνοντας ότι το συγκεκρι-
μένο έργο περιλαμβάνει σύστημα ηλεκτρονικής διακίνη-
σης του δημοσίου που θα καλύψει 261.000 φορείς και 
θα προσφέρει όφελος της τάξεως των 380 εκατ. ευρώ 
ετησίως.
Ο Γ.Γ. του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής  είπε ακόμη ότι 
τα ψηφιακά έργα βρίσκονται πλέον σε ώριμη παραγωγική 
περίοδο , δεν προωθούνται όπως στο παρελθόν αποσπα-
σματικά που είχε ως αποτέλεσμα να κοστίσουν ακριβά 
χωρίς παραγωγικό όφελος, αλλά υλοποιούνται πλέον ορι-
ζόντια και αποτελεσματικά. Επίσης, πρόσθεσε ότι οι ψη-
φιακές υποδομές μαζί με την  ηλεκτρονική διακυβέρνηση 
καλύπτουν κοινωνικούς τομείς όπως η δικαιοσύνη και η 
υγεία. Ο κ. Ράλλης υπογράμμισε ακόμη ότι στον πυρήνα 
των πολιτικών που σχεδιάζονται και υλοποιούνται είναι 
να εξασφαλίζεται η πρόσβαση όλων των πολιτών στην 
τεχνολογία και να μην υπάρχουν ανισότητες.

ΣΤΟ ΤΕΕ ΤΟ 2Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗφΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ 
- ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: ΕΞΥΠΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΞΥΠΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΕΞΥΠΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
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 Όλγα Γεροβασίλη, Υπουργός Διοικητικής Μεταρ-
ρύθμισης:  Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε την   ψη-
φιακή Ελλάδα, που θα καταλαμβάνει δεσπόζουσα 
θέση στην μεταμνημονιακή εποχή

«Σε μια στιγμή, που η Ελλάδα έχοντας επιστρέψει δυναμικά 
σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης, γυρίζει οριστικά σελίδα. 
Και βέβαια, σε μια χρονική συγκυρία που στο επίκεντρο 
της κυβερνητικής μας προσπάθειας βρίσκεται το αναπτυ-
ξιακό μας πρόγραμμα για τα επόμενα χρόνια. Σχεδιάζουμε, 
λοιπόν, την μεταμνημονιακή Ελλάδα και στο σχέδιο αυτό η 
ψηφιακή Ελλάδα καταλαμβάνει δεσπόζουσα θέση». Αυτά 
τόνισε η Υπουργός Διοικητικής Ανασυγκρότησης Όλγα Γε-
ροβασίλη απευθύνοντας χαιρετισμό στο στο 2ο Συνέδριο με 
θέμα: «Η Ελλάδα στην 4η Βιομηχανική Επανάσταση: Έξυ-
πνες Τεχνολογίες, Έξυπνοι Πολίτες, Έξυπνη Κοινωνία», που 
συνδιοργάνωσαν το ΤΕΕ και το ΕΚΚΕ.
Ειδικότερα στην ομιλία της η Υπουργός Διοικητικής Ανασυ-
γκρότησης  σημείωσε  τα ακόλουθα:
Στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης έχουμε ήδη 
διανύσει σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση: της ηλεκτρο-
νικής διακυβέρνησης, της ενιαίας ψηφιακής αγοράς, της 
ανοιχτής και συμμετοχικής διακυβέρνησης,  των ανοιχτών 
δεδομένων, της ενδυνάμωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων.
Τα βήματα αυτά καταγράφονται διεξοδικά στην «Εθνική 
Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017 – 2019».
Γιατί στρατηγικό μας στόχο αποτελεί ο ψηφιακός μετασχη-
ματισμός του κράτους, προκειμένου να συμβάλει:  στη δρα-
στική μείωση της γραφειοκρατίας,  στην παροχή φιλικότε-
ρων και ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών προς τους πολίτες 
και τις επιχειρήσεις, στην εξοικονόμηση πόρων, και φυσικά 
στη διαμόρφωση ενός διοικητικού μηχανισμού, ελκυστικού 
σε νέες και ξένες επενδύσεις. Και βέβαια, στον τομέα αυτό 
διατηρούμε κοινό βηματισμό με τα κράτη – μέλη της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης.  Η υπουργός σημείωσε  ότι η ευρωπα-
ϊκή μετάβαση στη ψηφιακή διακυβέρνηση και τη ψηφιακή 
οικονομία επικαιροποιήθηκε τον περασμένο Οκτώβριο στο 
Ταλίν της Εσθονίας, παρουσία και της Ελλάδας. Γιατί στην ΕΕ 
μοιραζόμαστε το κοινό όραμα για μια Ενιαία Ψηφιακή Κοι-
νότητα, με στόχο: την κοινωνική συνοχή, την οικονομική 
ανάπτυξη και τη δημιουργία ανάπτυξης και απασχόλησης.
“Για το λόγο αυτό, υλοποιούμε μια σειρά, εμβληματικών 
ψηφιακών έργων”,  τόνισε η κ Γεροβασίλη σημειώνοντας 
ότι « στη δική μας αντίληψη διακυβέρνησης,  η ανασυγκρό-
τηση του δημόσιου τομέα με έμφαση στις Τεχνολογίες Πλη-
ροφορικής και Επικοινωνιών είναι η βάση της παραγωγικής 
ανασυγκρότησης της χώρας. Όταν μάλιστα η ψηφιοποίηση 
του διοικητικού έργου οδηγεί στην άμεση και ανοιχτή πρό-
σβαση των πολιτών στην πληροφορία. Τότε αυτό αποτελεί 
ζήτημα δημοκρατίας και διαρκές μας ζητούμενο». 

Η «4η Βιομηχανική Επανάσταση», η ψηφιοποίηση της πα-
ραγωγής αγαθών και υπηρεσιών και λειτουργική σύζευξή 
τους με τις τεχνολογίες επικοινωνίας, είναι μπροστά μας.Και 
έχουμε ήδη κινητοποιήσει το ανθρώπινο δυναμικό και τις 
υποδομές μας, για να την υποδεχθούμε. Αναπτύσσοντας τα-
χύτητες, σε κάποιους τομείς, υψηλότερες και από τον μέσο 
ευρωπαϊκό όρο» είπε η Υπουργός Διοικητικής  Μεταρρύθ-
μισης και ειδικότερα σημείωσε:
Αρκεί να σας αναφέρω ότι δημιουργήσαμε το Κυβερνητικό 
Υπολογιστικό Νέφος του Δημοσίου (G-Cloud), το οποίο βρί-
σκεται σε πλήρη λειτουργία. Καινοτόμο για τα ευρωπαϊκά 
δεδομένα, καθώς η λειτουργία του μας κατατάσσει στις χώ-
ρες που ηγούνται της Πληροφορικής Δημόσιου Τομέα. Με 
τελικό στόχο όλα τα πληροφοριακά συστήματα του Δημοσί-
ου να φιλοξενηθούν στο G-Cloud. Τα οφέλη από μια τέτοια 
συνύπαρξη είναι πολλά και πολλαπλασιαστικά. Συγκεκριμέ-
να : Μείωση του κόστους κτήσης, συντήρησης και υποστή-
ριξης των συστημάτων. Επίτευξη λειτουργικής διασύνδεσης 
των συστημάτων μεταξύ τους. Ευελιξία και ασφάλεια.
Εκεί έχει εγκατασταθεί ήδη η «Διαύγεια», σε καθεστώς 
πλήρους ασφάλειας και λειτουργίας. Ιδιαίτερα υψηλές απο-
δόσεις καταγράφουμε και στο πεδίο των ανοιχτών δεδο-
μένων (open data). Η επανάχρηση των οποίων βρίσκεται 
στην καρδιά της «4ης Βιομηχανικής Επανάστασης». Καθώς 
μπορεί να παράξει νέες υπεραξίες για την παγκόσμια οικο-
νομία, όπως και νέες θέσεις εργασίας. Ενδεικτική της τάσης 
αυτής είναι η σταθερά ανοδική επισκεψιμότητα του εθνικού 
Portal data.gov.gr, το οποίο εντάσσεται στο πλαίσιο των 
δράσεων του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Το 
οποίο επισκέφθηκαν 74.000 χρήστες για πρώτη φορά τον 
τελευταίο χρόνο, καταγράφοντας αύξηση 105% σε σχέση 
με το αμέσως προηγούμενο έτος. Μέχρι σήμερα 265 φορείς 
έχουν πλέον ενταχθεί στο Μητρώο και έχουν αναρτηθεί 
6.559 σύνολα δεδομένων. Ειδικότερα, σήμερα είναι εγγε-
γραμμένη η πλειοψηφία των Υπουργείων, των Περιφερει-
ών, το σύνολο των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και το 
1/3 των Δήμων. Συγκρίνοντας στοιχεία περιόδου της 2ης 
ετήσιας έκθεσης (05.02.2016-20.01.2017), και αντίστοιχα 
στοιχεία της σημερινής περιόδου (Μάρτιος 2018),  παρα-
τηρείται: αύξηση 67% του αριθμού των εγγεγραμμένων 
φορέων και αύξηση 81% των αναρτηθέντων συνόλων εγ-
γράφων, πληροφοριών και δεδομένων. Οι αριθμοί, λοιπόν, 
μιλούν από μόνοι τους. Με αυτό το δεδομένο, εργαζόμαστε 
για την ενδυνάμωση της περαιτέρω χρήσης από τον ιδιω-
τικό τομέα, την Κοινωνία των Πολιτών και φορείς του δη-
μοσίου τομέα. Έχοντας συνάψει διεθνείς συνεργασίες με τον 
ΟΟΣΑ, το European Data Portal, το Open Data Barometer, 
την OGP και την  Expertise France για την μεταφορά τεχνο-
γνωσίας. Και ταυτόχρονα, υλοποιούμε έργα και δράσεις 
για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. Γιατί μέχρι 

τώρα είχαμε ψηφιακά συστήματα ασύνδετα, αποσπασμα-
τικά ή απαρχαιωμένα. Τα οποία χρηματοδοτήθηκαν αδρά 
από τον ελληνικό λαό, χρηματοδοτικά εργαλεία και κοινο-
τικά πλαίσια, χωρίς κανένα αποτέλεσμα. 
-«Στον αντίποδα, σε αγαστή συνεργασία με το Υπουργείο 
Ψηφιακής Πολιτικής, υλοποιούμε έργα ψηφιακής υποδο-
μής, είπε η Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης» αναφέ-
ροντας  μεταξύ των οποίων:
Την Κεντρική υποδομή ανταλλαγής εγγράφων («Document 
Management System») μεταξύ των φορέων της κεντρικής 
κυβέρνησης με προηγμένες ψηφιακές υπογραφές, προϋ-
πολογισμού 22,4 εκατ. ευρώ. Ώστε στα τέλη του 2018 να 
έχουμε αφήσει οριστικά πίσω το χαρτί! Για το λόγο αυτό, 
προωθούμε ήδη τη χρήση των ψηφιακών υπογραφών στο 
Δημόσιο. Με στόχο την ηλεκτρονική διακίνηση ψηφιακά 
πλέον υπογεγραμμένων εγγράφων.
Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί και είναι σε ισχύ 54.913 Ψηφι-
ακά Πιστοποιητικά για δημοσίους υπαλλήλους, ιδιώτες και 
επιχειρήσεις και επαγγελματικές ομάδες. Δρομολογούμε τις 
«Απλουστεύσεις διοικητικών διαδικασιών προς ενίσχυση 
της επιχειρηματικότητας», με έμφαση στις αδειοδοτήσεις 
279 επαγγελματικών ομάδων. Βρισκόμαστε σε τελική φάση 
έγκρισης του έργου, προϋπολογισμού 720.000 ευρώ. Προ-
ωθούμε, επίσης, τη Διαλλειτουργικότητα, καθώς ολοκλη-
ρώνεται η διασύνδεση
70 νοσοκομείων της χώρας (και έπονται άλλα 35). Και βέβαια, 
ενισχύουμε το ανθρώπινο δυναμικό του Δημοσίου με ψηφιακές
δεξιότητες. Η εκκίνηση των δράσεων της «Εθνικής Συμ-
μαχίας για την Ψηφιακή Οικονομία» πραγματοποιήθηκε 
σε συνεργασία με τη Google και την Περιφέρεια Κρήτης, 
με αντικείμενο τις «Ψηφιακές Δεξιότητες για την Ανάπτυξη 
του Τουρισμού». Παράλληλα, προετοιμάζουμε την «Εθνική 
Πύλη για την Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας», καθώς ολο-
κληρώνεται το τεχνικό δελτίο του έργου. Ενώ εφαρμόζεται 
η τηλεπικοινωνιακή σύνδεση δημόσιων υπηρεσιών μέσω 
της δράσης ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ. Και, βέβαια, αξιοποιούμε υφιστά-
μενες υποδομές, όπως τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών 
(ΚΕΠ), προσθέτοντας τεχνογνωσία και διευρύνοντας τους 
χρηματοδοτικούς μας ορίζοντες. Συγκεκριμένα, υπογρά-
φουμε τον επόμενο μήνα (Απρίλιο) συμφωνία για την
ψηφιακή αναβάθμιση των ΚΕΠ με τον Ευρωπαϊκό Οικονο-
μικό Χώρο (ΕΟΧ).
Η κ. Γεροβασίλη ολοκλήρωσε την ομιλία της τονίζοντας: 
Προετοιμαζόμαστε με όλους τους τρόπους για το κοινό μας 
μέλλον. Η Ελλάδα της ψηφιακής εποχής, δεν είναι μόνο η 
Ελλάδα πέρα από την επιτροπεία. Είναι η σύγχρονη Ελλάδα 
της ισότιμης συμμετοχής στις παγκόσμιες προκλήσεις.

ΣΤΟ ΤΕΕ ΤΟ 2Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΨΗφΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ 
- ΤΙ ΕΙΠΩΘΗΚΕ ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΜΕ ΘΕΜΑ: «Η ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΗΝ 4Η ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ: ΕΞΥΠΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ, ΕΞΥΠΝΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΕΞΥΠΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ»
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Τέθηκε από χθες 13 Μαρτίου 2018, σε δημόσια διαβούλευση 
(www.opengov.gr) από το υπουργείο Οικονομίας και Ανά-
πτυξης η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύσεων «Ενισχύσεις 
Καινοτομικού Χαρακτήρα για ΜΜΕ» του Αναπτυξιακού νόμου 
4399/2016.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 26 Μαρτίου και 
ώρα 14.00. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο συνολικός προϋπο-
λογισμός του παρόντος καθεστώτος, για το 2018, ανέρχεται σε 
100.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 70.000.000 ευρώ, που 
αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της επιδότησης 
χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της 
δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον προϋ-
πολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων ενώ τα 30.000.000 ευρώ 
αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
Δικαιούχοι των ενισχύσεων του παρόντος καθεστώτος ενι-
σχύσεων είναι μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) ωστόσο, οι 
επιχειρήσεις, των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών 
σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ και υπάγονται στο παρόν 
καθεστώς ενίσχυσης, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορ-
φή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν από την έναρξη 
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
Στο καθεστώς εντάσσονται επενδυτικά σχέδια που αφορούν 
στην ανάπτυξη τεχνολογίας ή/και στην δια της τεχνολογικής 
ανάπτυξης παροχή υπηρεσιών, παραγωγή καινοτόμων προϊ-
όντων ή στην εισαγωγή διαδικαστικών ή οργανωτικών καινο-

τομιών. Τα σχέδια πρέπει είτε:
α) να αξιοποιούν αποτελέσματα έρευνας και ανάπτυξης, εφόσον 
αποδεικνύεται η συνάφεια των ερευνητικών αποτελεσμάτων 
και του παραγόμενου προϊόντος ή της παρεχόμενης υπηρεσίας 
και η επένδυση συνίσταται στην εμπορική εκμετάλλευση του 
παραχθέντος ερευνητικού αποτελέσματος είτε
β) να επιδιώκουν τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό τους με τη 
χρήση διαδικαστικών και οργανωτικών καινοτομιών, με έργα 
και προγράμματα ανάπτυξης και αξιοποίηση εξειδικευμένου 
επιστημονικού και ερευνητικού δυναμικού είτε
γ) να αποσκοπούν στην εφαρμοσμένη χρήση της γνώσης για 
τη δημιουργία νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, διαδικασιών 
και υπηρεσιών, που θα τυγχάνουν άμεσης παραγωγικής και 
εμπορικής αποδοχής.
Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης 
και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων προσδιορίζεται η δι-
αδικασία χαρακτηρισμού των προϊόντων, των παραγωγικών 
διαδικασιών και των υπηρεσιών ως καινοτομικών.
Είδη ενισχύσεων
Στα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στο παρόν καθεστώς ενι-
σχύσεων παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:
α. φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από 
την καταβολή φόρου εισοδήματος επί των πραγματοποιού-
μενων προ φόρου κερδών, τα οποία προκύπτουν με βάση τη 
φορολογική νομοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτή-

των της επιχείρησης, αφαιρουμένου του φόρου του νομικού 
προσώπου ή νομικής οντότητας που αναλογεί στα κέρδη που 
διανέμονται ή αναλαμβάνονται από τους εταίρους. Το ποσό της 
φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας 
των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της 
αξίας του καινούργιου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 
που αποκτάται με χρηματοδοτική μίσθωση και συνιστά ισόπο-
σο αποθεματικό,
β. επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από 
το Δημόσιο χρηματικού ποσού για την κάλυψη τμήματος των 
ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδι-
ορίζεται ως ποσοστό αυτών.
γ. επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η οποία συνίσταται 
στην κάλυψη από το Δημόσιο τμήματος των καταβαλλόμενων 
δόσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης που συνάπτεται για την 
απόκτηση καινούριου μηχανολογικού και λοιπού εξοπλισμού 
και προσδιορίζεται ως ποσοστό επί της αξίας απόκτησης αυτών 
που εμπεριέχεται στις καταβαλλόμενες δόσεις. Η επιδότηση της 
χρηματοδοτικής μίσθωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη,
δ. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, 
η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του 
μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημι-
ουργούνται και συνδέονται με το επενδυτικό σχέδιο και οι οποίες 
δεν λαμβάνουν καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

Σε δημόσια διαβούλευση τέθηκε από χθες, 13 Μαρτίου 2018, 
(http://www.opengov.gr/ypoian) από το υπουργείο Οικο-
νομίας και Ανάπτυξης, η προκήρυξη του καθεστώτος ενισχύ-
σεων «Συνέργειες και Δικτυώσεις» του Αναπτυξιακού νόμου 
4399/2016. Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 26 
Μαρτίου και ώρα 14.00.
Σκοπός είναι η προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχει-
ρήσεων που συμμετέχουν στα συνεργατικά σχήματα, μέσω της 
ενίσχυσης κοινών δράσεων, καθώς και η αύξηση των σημα-
ντικών οικονομιών που δύνανται να παραχθούν για το σύνο-
λο της οικονομίας από τη δημιουργία πυκνών οριζόντιων και 
κάθετων δικτυώσεων, μέσω της διασποράς της συνεργατικής 
κουλτούρας στην ελληνική επιχειρηματικότητα. Ταυτόχρονα 
επιδιώκεται η επίτευξη μια σειράς ειδικότερων στόχων που 
περιλαμβάνουν την ενίσχυση της εξαγωγικής ετοιμότητας, της 
ανταγωνιστικότητας και κλιμάκωση της κρίσιμης μάζας των 
εξαγωγών των τοπικών επιχειρήσεων· την ανάπτυξη της αντα-
γωνιστικότητας των περιφερειών· τη δημιουργία στρατηγικών 
εταιρικών σχέσεων μεταξύ Δημοσίου, επιχειρήσεων φορέων 
γνώσης και άλλων θεσμών για τη διευκόλυνση της συγκέντρω-
σης και διάχυσης της καινοτομίας εντός και εκτός των υποστη-
ριζόμενων συστάδων· ανάπτυξη τεχνολογικών κοινοπραξιών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του καθεστώτος για το έτος 2018 
ανέρχεται σε 100.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 80.000.000 
ευρώ που αφορούν τα είδη ενίσχυσης της επιχορήγησης, της 
επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του 
κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από 

τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 20.000.000 
ευρώ αφορούν το είδος ενίσχυσης της φορολογικής απαλλαγής.
Δικαιούχοι
Δικαιούχοι του συγκεκριμένου καθεστώτος ενισχύσεων είναι 
οι επιχειρηματικές συστάδες (clusters), δηλαδή δίκτυα επιχει-
ρήσεων με θεματική εστίαση, τα οποία δημιουργούνται με τη 
σύσταση ενός νομικού προσώπου και, στο νομικό πρόσωπο 
της συστάδας μπορούν να συμμετέχουν ερευνητικά/εκπαιδευ-
τικά ιδρύματα (πανεπιστήμια, δημόσιοι και ιδιωτικοί οργανισμοί 
έρευνας και ανάπτυξης, Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. κ.λπ.
Στις επιχειρηματικές συστάδες που υπάγονται στο παρόν καθε-
στώς πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον:
α) έξι επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια που πρόκειται να υλο-
ποιηθούν στην Περιφέρεια Αττικής ή στο Νομό Θεσσαλονίκης, ή
β) τέσσερις επιχειρήσεις για επενδυτικά σχέδια, που πρόκειται να 
υλοποιηθούν στους λοιπούς νομούς της επικράτειας.
Αιτήσεις υπαγωγής στις διατάξεις του παρόντος καθεστώτος 
μπορεί να υποβληθούν από το φορέα διαχείρισης υφιστάμενων 
ή υπό σύσταση επιχειρηματικών συστάδων και όχι από μεμο-
νωμένα ή εν δυνάμει μέλη της. Εφόσον ο φορέας διαχείρισης 
δεν έχει ήδη συσταθεί κατά την υπαγωγή του σχεδίου στις δι-
ατάξεις του παρόντος καθεστώτος, οι διαδικασίες σύστασής του 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας η οποία 
τάσσεται στην απόφαση υπαγωγής.. Κατ΄εξαίρεση, οι φορείς 
διαχείρισης , των οποίων το επιλέξιμο ύψος των επενδυτικών 
σχεδίων υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ και υπάγονται στο παρόν 
καθεστώς ενίσχυσης, υποχρεούνται να λάβουν τη νομική μορ-

φή εμπορικής εταιρείας ή συνεταιρισμού πριν από την έναρξη 
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου.
Οι φορείς διαχείρισης πρέπει να είναι επιχειρήσεις εγκατεστημέ-
νες στην ελληνική επικράτεια κατά τη χρονική στιγμή έναρξης 
εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και να έχουν μία από τις 
ακόλουθες μορφές:
β. εμπορική εταιρεία,
γ. συνεταιρισμός,
δ. Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις (Κοιν.Σ.Επ.), Αγρο-
τικοί Συνεταιρισμοί (ΑΣ), Ομάδες Παραγωγών (ΟΠ), Αγροτικές 
Εταιρικές Συμπράξεις (ΑΕΣ),
ε. υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες, με την υποχρέωση 
να έχουν ολοκληρώσει τις διαδικασίες δημοσιότητας πριν από 
την έναρξη εργασιών του επενδυτικού σχεδίου,
στ. επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας με 
την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ,
Δεν μπορούν να είναι μέλη της συστάδας οι προβληματικές 
επιχειρήσεις και επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν προβεί σε παύση 
της ίδιας ή παρεμφερούς δραστηριότητας εντός του Ευρωπαϊ-
κού Οικονομικού Χώρου κατά τη διετία πριν από την υποβολή 
της αίτησής τους για περιφερειακή επενδυτική ενίσχυση ή που, 
κατά τη χρονική στιγμή υποβολής της αίτησής τους για ενίσχυ-
ση, έχουν προγραμματίσει να προβούν σε παύση της εν λόγω 
δραστηριότητας εντός μέγιστου χρονικού διαστήματος 2 ετών 
μετά την ολοκλήρωση του επενδυτικού σχεδίου για την οποία 
έχουν υποβάλει αίτηση ενίσχυσης.

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ  Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
«ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΓΙΑ ΜΜΕ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ

ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 
«ΣΥΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΣΕΙΣ» ΤΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ
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Το πρώτο βήμα έγινε, εγκρίθηκε δηλαδή το 10ετές ανα-
πτυξιακό πρόγραμμα του ΑΔΜΗΕ για την περίοδο 2018 
– 2027 και σε λίγες μέρες θα γίνει το δεύτερο βήμα που 
αφορά την απόφαση που θα λάβει η ΡΑΕ για τα νέα τιμο-
λόγια χρήσης δικτύου μεταφοράς και δικτύου διανομής. 
Δηλαδή τα τιμολόγια του ΑΔΜΗΕ και του ΔΕΔΔΗΕ που 
πληρώνουν οι καταναλωτές μέσω του λογαριασμού ρεύ-
ματος. Σύμφωνα με πληροφορίες του energypress στο 
εγκεκριμένο πλέον 10ετές του ΑΔΜΗΕ το χρονοδιάγραμ-
μα της «μικρής» διασύνδεσης της Κρήτης είναι δεσμευτικό 
και προβλέπει ολοκλήρωση του έργου το 2020. Την ίδια 
χρονιά θα ολοκληρωθεί και η τρίτη φάση της διασύνδεσης 

των Κυκλάδων, έργο που επισπεύδεται κατά δύο χρόνια.
Η έγκριση του 10ετούς προγράμματος του ΑΔΜΗΕ ήταν 
προϋπόθεση για να προχωρήσει η ΡΑΕ στην κατάρτιση 
των νέων τιμολογίων μεταφοράς, καθώς τα κόστη ανά-
πτυξης των έργων αποτελούν σοβαρή παράμετρο για 
τους υπολογισμούς.
Τα νέα τιμολόγια θα ισχύουν για μια 4ετία και θα εφαρ-
μοστούν ένα μήνα μετά την απόφαση για τον καθορισμό 
τους. Συνεπώς είναι σημαντικό ότι μέσα στην 4ετία παρα-
δίδονται οι διασυνδέσεις της «μικρής» Κρήτης και της τρί-
της φάσης των Κυκλάδων. Οι πληροφορίες του energypress 
αναφέρουν ότι θα υπάρξουν μικρές μειώσεις και μικρές αυξή-

σεις, ανάλογα με την κατηγορία των καταναλωτών, ωστόσο 
η μεσοσταθμική εικόνα θα είναι η ίδια με τη σημερινή.
Όσον αφορά τα τιμολόγια του ΔΕΔΔΗΕ, φαίνεται ότι οι 
αλλαγές δεν θα είναι, επίσης, σημαντικές. Εδώ όμως δεν 
θα υπάρχουν μικροαυξήσεις, και οι μικρομειώσεις θα 
αφορούν  μεγαλύτερη γκάμα καταναλωτών.
Τα τιμολόγια διανομής που θα εγκριθούν τώρα θα αφο-
ρούν το 2018 και μόνον. Υπάρχει όμως η σκέψη να υιο-
θετηθεί και για τον ΔΕΔΔΗΕ 4ετής ρυθμιστική περίοδος, 
οπότε η επόμενη απόφαση θα αφορά τιμολόγια διανομής 
για την περίοδο 2019 – 2022

Σύσκεψη με στόχο το συντονισμό ενεργειών προκειμένου 
να αναληφθούν πρωτοβουλίες σε ζητήματα εξοικονόμη-
σης ενέργειας στα δημόσια κτίρια, αλλά και τη συνεργασία 
για τη σύσταση Ενεργειακών Κοινοτήτων (Ε.Κοιν) πραγ-
ματοποιήθηκε τη Δευτέρα 12 Μαρτίου 2018 στην Περιφέ-
ρεια Δυτικής Ελλάδας.
«Μας δίνετε η δυνατότητα να προετοιμάσουμε τη σύστα-
ση Ενεργειακής Κοινότητας (Ε.Κοιν) με μορφή αστικού 
συνεταιρισμού αποκλειστικού σκοπού, με στόχο τη δημι-
ουργία ενός Παρατηρητηρίου Καταγραφής Κατανάλωσης 
Ενέργειας στη Δυτική Ελλάδα με την εγκατάσταση, λει-
τουργία και διασύνδεση ψηφιακών μετρητών ενέργειας 
(έξυπνοι μετρητές) σε υφιστάμενες Υποδομές. Στοχεύουμε 
στην προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικο-
νομίας» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας Νίκος Μπαλαμπάνης, στην εισαγωγική του 
τοποθέτηση και αναφέρθηκε στα σημαντικά οφέλη που 
μπορούν να αποκομίσουν τα μέλη της Ε.Κοιν., όπως να 
μειώσουν το ενεργειακό τους κόστος και να περιορίσουν 
δραστικά το κόστος ρεύματος. Επίσης, να πουλούν ή να 

ιδιοκαταναλώνουν ηλεκτρική και θερμική ενέργεια που 
παράγεται από ΑΠΕ, όπως από αιολικά και φωτοβολταϊκά 
έργα, ή μονάδες βιοαερίου και βιομάζας.Σύμφωνα με το 
b2green οι συμμετέχοντες συμφώνησαν να προχωρή-
σουν στο επόμενο βήμα, αφού πρώτα καταγράφηκαν οι 
πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ληφθεί από κάθε πλευρά 
στην κατεύθυνση της εξοικονόμησης ενέργειας. Ιδιαίτερη 
αναφορά έγινε στην Προγραμματική Σύμβαση που έχει 
συναφθεί μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του 
ΤΕΕ (Περιφερειακό Τμήματα Δυτικής Ελλάδας και. Αιτω-
λοακαρνανίας) και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελο-
ποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για τo «Ενεργειακό 
Αποτύπωμα Δυτικής Ελλάδας», με στόχο την εκπόνηση 
προκαταρκτικής τεκμηρίωσης και ανάλυσης των ενεργει-
ακών αναγκών και καταναλώσεων για τα δημόσια κτίρια.
«Το ενεργειακό πρόβλημα είναι σήμερα ένα από τα πλέον 
σημαντικά θέματα της παγκόσμιας κοινότητας. Η ενέργεια 
είναι ένα αγαθό που εξυπηρετεί κοινωνικές και αναπτυξι-
ακές ανάγκες, παρουσιάζει συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση 
ενώ οι επιπτώσεις από τη χρήση της στο περιβάλλον είναι 

καθοριστικές» τόνισε ο κ. Μπαλαμπάνης, προσθέτοντας 
ότι τα ενεργειακά δίκτυα περιλαμβάνονται στις προτεραι-
ότητες που έχει θέσει η Περιφερειακή Αρχή για το 2018.
Στη σύσκεψη συμμετείχαν ο Αναπληρωτής Πρυτάνεως 
Φοιτητικής Μέριμνας και Υποδομών, Ενέργειας και Αει-
φορίας Πανεπιστημίου Πατρών καθηγητής Γεώργιος 
Αγγελόπουλος, ο Αν. Πρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέ-
σεων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας Καθηγητής Γεώργιος 
Σαλάχας, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας Βασίλης 
Αϊβαλής, ο πρόεδρος του ΤΕΕ Αιτωλοακαρνανίας Στυλια-
νός Μπλέτσας. Από πλευράς του Πανεπιστημίου Πατρών 
συμμετείχαν ακόμη οι Γιώργος Θωμόπουλος και Αγγελική 
Χριστογέρου, συνεργάτες του Αναπληρωτή Πρυτάνεως, 
ενώ από την πλευρά της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ο 
Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Βιομηχανίας – Ενέργειας 
και Φυσικών Πόρων Γιώργος Παπασταματίου και η Τμη-
ματάρχης της Διεύθυνσης Μαρία Μακρή και ο επιστημο-
νικός συνεργάτης της ΠΔΕ Βαγγέλης Καραχάλιος.

Σε εκκρεμότητα συνεχίζει να βρίσκεται το 10ετές πρό-
γραμμα ανάπτυξης του εθνικού συστήματος αερίου που 
έχει υποβάλει για έγκριση στη ΡΑΕ ο ΔΕΣΦΑ. Παρότι η σχε-
τική έγκριση αναμενόταν ήδη από τον περασμένο Δεκέμ-
βριο, εντούτοις ακόμη δεν έχει υπάρξει απόφαση, εξέλιξη 
η οποία προσμετράται και ενόψει της ολοκλήρωσης του 
διαγωνισμού για την πώληση του 66% του διαχειριστή. 
Για ποιο λόγο όμως παρατηρείται η συγκεριμένη καθυ-
στέρηση; Σύμφωνα με πληροφορίες του Energypress, 
υπάρχουν τρία αγκάθια τα οποία καθυστερούν την έγκρι-
ση του προγράμματος.
Το πρώτο και βασικότερο αγκάθι αφορά στο ότι η ΡΑΕ 

ακόμη δεν έχει ξεκαθαρίσει το τι μέλλει γενέσθαι με την 
ανταγωνιστική επένδυση που έχει προταθεί από εταιρεία 
Windows International, συμφερόντων του Ρώσου μεγι-
στάνα Λεονίντ Λεμπέντεφ, που έχει αιτηθεί την κατασκευή 
αγωγού φυσικού αερίου από τη Ν. Μεσημβρία Θεσσαλο-
νίκης προς τα Σκόπια. Η ρωσική εταιρεία είχε αποστείλει 
επιστολή προς τη ΡΑΕ τονίζοντας ότι η αίτησή της υπο-
βλήθηκε τον Μάρτιο του 2017 και πληροί όλα τα κριτήρια 
του νόμου, ενώ για τον αγωγό έχει υπογραφεί και μνημό-
νιο συνεργασίας με την κυβέρνηση της ΠΓΔΜ. 
Το δεύτερο αγκάθι αφορά στο ότι η ΡΑΕ έχει ζητήσει από 
το ΔΕΣΦΑ να καταθέσει δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για 

όλα τα έργα, προκειμένου με αυτόν τον τρόπο να εξα-
σφαλιστεί η έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. Πρωτίστως έχει 
ζητηθεί δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για τα υπόλοιπα 
έργα της Ρεβυθούσας αλλά και για τους συμπιεστές που 
προβλέπεται να εγκατασταθούν στις διασυνδέσεις, καθώς 
έχουν παρατηρηθεί στο παρελθόν σημαντικές καθυστε-
ρήσεις στην έγκαιρη ολοκλήρωση των έργων.
Τέλος η έγκριση ακόμη βρίσκεται σε εκκρεμότητα καθώς 
η ΡΑΕ έχει υποβάλει ερωτήματα και έχει ζητήσει διευκρι-
νίσεις για επιμέρους θέματα και προβλέψεις που περιλαμ-
βάνονται στην πρόταση του ΔΕΣΦΑ.

EΡΧΟΝΤΑΙ ΝΕΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΙΑ ΑΔΜΗΕ ΚΑΙ ΔΕΔΔΗΕ 
- ΜΙΚΡΕΣ ΜΕΙΩΣΕΙΣ, ΜΙΚΡΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΝΑΛΟΓΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ

ΣΥΣΚΕΨΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙφΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΑ ΤΡΙΑ ΑΓΚΑΘΙΑ ΠΟΥ ΚΑΘΥΣΤΕΡΟΥΝ ΤΗΝ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ 10ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΕΣφΑ
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Πριν από τη λήξη των φετινών δηλώσεων Ολοκληρωμένου 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), στις 15 Μαΐου, 
θα πρέπει να έχουν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες των αγρο-
τών που έχουν στην κατοχή τους αγροτεμάχια στις περιοχές 
των οποίων έγινε ανάρτηση της Β’ και Γ’ Φάσης Δασικών Χαρ-
τών. Σύμφωνα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, αφορά τους Νομούς Αρκαδί-
ας, Ζακύνθου, Ημαθίας, Θεσπρωτίας, Καβάλας, Κιλκίς, Κυκλά-
δων, Λέσβου, Ξάνθης, Πέλλας, Σερρών, Φλώρινας Χανίων. 

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ επίσης, ο οργανισμός αναφέρει σε 
ανακοίνωσή του ότι εφόσον τα χωράφια εμπλέκονται χωρικά 
σε περιπτώσεις Δασικών Χαρτών, οι απαραίτητες ενέργειες 
από την πλευρά των αγροτών, ανάλογα με την κατηγορία 
του Δασικού Χάρτη που εντάσσονται, πρέπει να γίνουν πριν 
τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αντιρρήσεων.
Ακόμη, εφιστάται η προσοχή στους ιδιοκτήτες, ότι τα στοιχεία 
που διατηρεί ο ΟΠΕΚΕΠΕ σχετίζονται με τη Δήλωση Ε.Α.Ε. και 

την αναλυτική πληροφορία δύναται να τη λάβουν και από 
τους ενοικιαστές, οι οποίοι οφείλουν να ενημερώνουν τους 
ιδιοκτήτες, αν εμπλέκονται τα αγροτεμάχιά τους στους αναρ-
τημένους Δασικούς χάρτες.
«Η τήρηση της παραπάνω διαδικασίας συμβάλει στην ομα-
λή καταβολή των δικαιούμενων κοινοτικών ενισχύσεων για 
κάθε δικαιούχο» καταλήγει η ανακοίνωση.

Τμήματα αρχαίων οικισμών, νεκροταφεία, μνημεία, τείχη και 
εκκλησίες έχουν έλθει στο φως κατά μήκος της διαδρομής του 
αγωγού φυσικού αερίου ΤΑΡ, όπου απασχολούνται περισσό-
τεροι από 650 ειδικοί στην αρχαιολογική έρευνα (αρχαιολό-
γοι, τοπογράφοι, συντηρητές, κλπ.), καθώς και αρχαιολογικοί 
εργάτες. Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τα στοιχεία που 
ανακοίνωσε σήμερα η εταιρία κατασκευής του αγωγού με 
αφορμή την ολοκλήρωση του 31ου ετήσιου συνεδρίου «Το 
Αρχαιολογικό Έργο στη Μακεδονία και Θράκη» στη Θεσσα-
λονίκη, μέχρι σήμερα, έχουν πραγματοποιηθεί περίπου 300 σω-
στικές ανασκαφές μικρής και μεγαλύτερης κλίμακας, και περισσό-
τερες από 100 δοκιμαστικές τομές στη «Ζώνη Εργασίας» του ΤΑΡ, 
ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη άλλες 7 σωστικές ανασκαφές μεγάλης 

κλίμακας στις Περιφέρειες από τις οποίες διέρχεται ο αγωγός.
Στα ευρήματα περιλαμβάνονται πλήθος κινητών (κεραμεική, 
κοσμήματα, νομίσματα κ.λπ.) που χρονολογούνται στην προϊ-
στορική έως και τη μεταβυζαντινή περίοδο καθώς και νεκροτα-
φεία ή μεμονωμένοι τάφοι, κάποιοι εκ των οποίων κτερισμένοι, 
τμήματα οικισμών και αρχιτεκτονικών λειψάνων, όπως τείχη 
και εκκλησίες, μνημεία, εργαστηριακοί χώροι και ενδείξεις αν-
θρώπινης δραστηριότητας, π.χ. κλίβανοι και πηγάδια.
Στο συνέδριο επιστήμονες-εκπρόσωποι από 9 Εφορείες Αρ-
χαιοτήτων της Βόρειας Ελλάδας (Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης, 
Σερρών, Κιλκίς, Θεσσαλονίκης, Κοζάνης, Καστοριάς και Φλώ-
ρινας) παρουσίασαν τα αρχικά ευρήματα των ανασκαφικών 
τους δραστηριοτήτων, σημειώνοντας πως αν δεν υπήρχαν 

τα δημόσια ή τα ιδιωτικά έργα, οι ανασκαφές στην Ελλάδα θα 
είχαν σχεδόν σταματήσει.
«Συνεργαζόμαστε στενά με το υπουργείο Πολιτισμού και 
Αθλητισμού, καθώς και τις κατά τόπους Εφορείες Αρχαιοτή-
των, για την προστασία και ανάδειξη της πλούσιας ελληνικής 
πολιτιστικής κληρονομιάς» δήλωσε σχετικά η διευθύντρια του 
ΤΑΡ για την Ελλάδα, Κατερίνα Παπαλεξανδρή.
Οι αρχαιολογικές εργασίες εποπτεύονται από το υπουργείο 
Πολιτισμού και Αθλητισμού, καθώς και τις 13 αρμόδιες 
Εφορείες Αρχαιοτήτων (μία ανά περιφερειακή ενότητα που 
διατρέχει ο αγωγός), όπως ορίζεται στα σχετικά Μνημόνια 
Συναντίληψης και Συνεργασίας που έχουν υπογραφεί.

«Είμαστε πολύ πρόθυμοι ως χώρα να επενδύσουμε στην Ελ-
λάδα», δήλωσε ο υπουργός Οικονομίας των Ηνωμένων Αρα-
βικών Εμιράτων, Σουλτάν μπιν Σαΐντ Αλ Μανσούρι (Sultan Bin 
Saeed Al Mansoori) μιλώντας σήμερα σε φόρουμ που πραγμα-
τοποιήθηκε στο πλαίσιο ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής 
στο Ντουμπάι. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ  «θέλουμε να κτίσουμε 
τη συνεργασία μεταξύ των δύο γεω-στρατηγικών τμημάτων 
του κόσμου. Δεν επιθυμούμε να αυξήσουμε μόνο το διμερές 
εμπόριο, αλλά και να προωθήσουμε τις επενδύσεις σε κρίσιμους 
τομείς της οικονομίας, όπως στα Logistics (εφοδιαστική αλυσί-
δα), στη μεταποίηση, στον τουρισμό και στη γεωργία. Θα ήθελα 
να ενθαρρύνω την Ελλάδα ώστε να επαναφέρει τις διμερείς 
εμπορικές σχέσεις στο επίπεδο της δεκαετίας του ‘70. Πιστεύω 
ότι μπορούμε να οργανώσουμε μια δεύτερη επιχειρηματική 
συνάντηση στην Ελλάδα πριν από το τέλος του έτους», τόνισε 
ακόμη ο υπουργός Οικονομίας.

 O εκτελεστικός αντιπρόεδρος του ΣΕΒ, Κωνσταντίνος Μπίτσιος, 
ανέφερε ότι παρά την αύξηση του διμερούς εμπορίου ανάμεσα 
στις δυο χώρες, υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, 
καθώς οι προοπτικές της αγοράς των Ηνωμένων Αραβικών 
Εμιράτων είναι πολύ ελπιδοφόρες και ότι οι υφιστάμενες εμπο-
ρικές σχέσεις μπορούν να ενισχυθούν και να διευρυνθούν σε 
νέους τομείς.
Από πλευράς του ΣΕΒΕ, ο πρόεδρος Κων/νος Λουφάκης επισή-
μανε: «Η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα κομβικό σημείο και υπήρξε 
πάντα γέφυρα μεταξύ Ανατολής και Δύσης και αυτό είναι εκ 
νέου εμφανές. Σήμερα έχουμε το «success story» του Πειραιά και 
πιστεύουμε ότι το ίδιο θα συμβεί και με τη Θεσσαλονίκη. Είμαστε 
δε βέβαιοι ότι η ανάπτυξη του Λιμανιού της Θεσσαλονίκης δεν 
είναι μόνο θέμα logistics, αλλά και θέμα της μεταποίησης. Για τον 
ΣΕΒΕ είναι βασικός στόχος η προώθηση αυτής της ευκαιρίας για 
την περιοχή μας».

Επικεφαλής της επιχειρηματικής αποστολής που διοργάνωσε 
ο ΣΕΒ, σε συνεργασία με τον ΣΕΒΕ, το υπουργείο Εξωτερικών 
της Ελλάδας και την Ένωση Εμπορικών και Βιομηχανικών Επι-
μελητηρίων των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων ήταν ο ανα-
πληρωτής υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Κατρούγκαλος, ενώ 
μετείχαν στελέχη 14 επιχειρήσεων. ASPROFOS Engineering S.A. 
(Τεχνική και Συμβουλευτική Εταιρεία στον τομέα ενέργειας), CaO 
HELLAS (Παραγωγή Προϊόντων Ασβέστη), ENTERSOFT MIDDLE 
EAST (Εταιρεία Πληροφορικής), ENVIROPLAN S.A. (Σύμβουλοι 
Περιβαλλοντικών Έργων), GALAXY (Τρόφιμα), GOLDEN 
TREE (Τρόφιμα), KG LAW FIRM (Δικηγορική Εταιρεία), MVS 
INTERIORS (Κατασκευαστική Εταιρεία), PPC RENEWABLES S.A. 
(Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας), PSAROUDAKIS S.A. (τρόφιμα)
SALFO AND ASSOCIATES S.A. (Εταιρεία Συμβούλων Μηχα-
νικών), TRIKALINOS Co. (Τρόφιμα), STEELMET S.A. (Εταιρία 
Εμπορίας Μετάλλων), UPSTREAM (Εταιρεία Τεχνολογίας).

Γεωλογικά στοιχεία που σχετίζονται με τις έρευνες υδρο-
γονανθράκων στο Ιόνιο και την Κρήτη θα παρουσιάσουν ο 
πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλοςτης Ελληνικής Διαχει-
ριστικής Εταιρεία Υδρογονανθράκων (ΕΔΕΥ) Γιάννης Μπα-
σιάς, καθώς και οι γεωλόγοι-γεωφυσικοί Βάσω Κοσμίδου, 
Γιώργος Μακροδήμητρας και Κωστής Οικονομόπουλος στο 
Διεθνές Συνέδριο που διοργανώνει η Αμερικάνικη Πετρελαι-
ογεωλογική Ένωση (American Association of Petroleum 
Geologists, AAPG/ICE), στη Γρανάδα της Ισπανίας, στις και 

16 Μαρτίου. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ το Συνέδριο, με 
θέμα «Alpine Folded Belts and Extensional Basins (Αλπικές 
λεκάνες πτυχώσεως και εφελκυσμού)», στοχεύει στη διεύ-
ρυνση της γνώσης και την εκ νέου εκτίμηση του δυναμικού 
υδρογονανθράκων στην ευρύτερη περιοχή. Τα στοιχεία για 
τους υδρογονάνθρακες στην Ελλάδα θα παρουσιαστούν 
σε εκπροσώπους της ακαδημαϊκής κοινότητας και της βι-
ομηχανίας, σε συνέχεια και των πρόσφατων διεθνών δια-
γωνισμών για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και 

εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές 
δυτικά και νοτιοδυτικά της Κρήτης και σε θαλάσσια περιοχή 
στη Δυτική Ελλάδα.
Συνοπτική παρουσίαση των μελετών θα πραγματοποιηθεί 
και στο 3ο Παγκρήτιο Ενεργειακό Συνέδριο για τη ΝΑ. Με-
σόγειο, που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Μαρτίου 2018, στο 
Ηράκλειο Κρήτης.

ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 15 ΜΑΪΟΥ Η ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΩΝ ΕΝΤΟΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

ΠΑΝΩ ΑΠΟ 400 ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΣΚΑφΕΣ ΚΑΙ ΤΟΜΕΣ ΣΤΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΤΟΥ ΑΓΩΓΟΥ ΤΑΡ

ΑΡΑΒΙΚΟ ΕΝΔΙΑφΕΡΟΝ ΓΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΔΕΥ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 
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Αύξηση κατά 36% σημείωσαν οι αναφορές πολιτών προς 
τον Συνήγορο του Καταναλωτή, σχετικά με τα στεγαστικά 
τους δάνεια. Το ΑΠΕ- ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με τον Συ-
νήγορο, Λευτέρη Ζαγορίτη, που ενημέρωσε την Επιτροπή 
Θεσμών της Βουλής για την ετήσια έκθεση του 2016, οι 
αναφορές των πολιτών κατά των τραπεζών από 740 που 
ήταν το 2016 ξεπέρασαν τις 1.000 το 2017. Όπως τόνισε 
ο Συνήγορος του Καταναλωτή, για όλες τις περιπτώσεις 
των οφειλετών που είχαν κηρυχθεί ως μη συνεργάσιμοι 
δανειολήπτες, οι τράπεζες αποδέχθηκαν τελικά με την με-
σολάβησή του ότι είναι συνεργάσιμοι. Ο κ. Ζαγορίτης επε-
σήμανε ακόμη ότι για τα κόκκινα δάνεια ο Συνήγορος του 

Καταναλωτή έχει εκφράσει συγκεκριμένη θέση, ζητώντας 
από τις τράπεζες να μην έχουν προσχηματική διάθεση 
απέναντι στους οφειλέτες που αδυνατούν να πληρώσουν, 
λόγω αντικειμενικών οικονομικών δυσκολιών, αλλά θα 
πρέπει να κάνουν ρεαλιστικές, βιώσιμες και ελαστικές 
προτάσεις. «Για τα μεν καταναλωτικά δάνεια που δεν είναι 
ενυπόθηκα διαπιστώνουμε ότι είναι πολύ πιο ελαστικές οι 
τράπεζες απέναντι στους δανειολήπτες γι αυτό και μειώ-
θηκε ο όγκος των κόκκινων δανείων κατά 2 δισ ευρώ σε 
αντίθεση με τα ενυπόθηκα δάνεια για τα οποία δείχνουν 
πολύ μεγάλη δυσκολία να προχωρήσουν σε μία εξωδικα-
στική συμβιβαστική λύση» τόνισε.

Αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του κ. Ζαγορίτη ότι ύστε-
ρα από καταγγελίες πολιτών ο Συνήγορος του Καταναλω-
τή ανακάλυψε ότι ιδιωτικές εταιρείες για τη φύλαξη βλα-
στοκυττάρων δεν είχαν νόμιμη άδεια λειτουργίας.
«Βρεθήκαμε μπροστά σε ένα ζήτημα που απασχολεί 
εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους και ανακαλύψαμε ότι 
κάποιοι πλήρωναν μέχρι και 1.800 ευρώ τον χρόνο για 
να φυλαχθούν βλαστοκύτταρα των παιδιών τους και 
ξαφνικά βρέθηκαν στον αέρα. Δεν πέρασε από το μυαλό 
μας ότι δεν είχαν άδεια, όταν ασχοληθήκαμε» ανέφερε ο 
κ. Ζαγορίτης.

Διαθέσιμη είναι η νέα έκδοση εφαρμογής για υποβολή 
πιστωτικών δηλώσεων ΦΠΑ, μέσω της οποίας οι φορο-
λογούμενοι μπορούν να αιτούνται αυτόματα επιστροφή 
ΦΠΑ όπως ανακοίνωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων 
Εσόδων. Σύμφωνα εμ το ΑΠΕ- ΜΠε αφορά σε φορολο-
γικές περιόδους από 01/03/2018 και εφεξής, εφόσον ο 

φορολογούμενος έχει προχωρήσει αθροιστικά στις πα-
ρακάτω ενέργειες: 1. Έχει συμπληρώσει τον κωδικό 503 
(αιτούμενο ποσό για επιστροφή). 2. Έχει επιλέξει τις αιτίες 
1-5 του κωδικού 507. 3. Έχει συμπληρώσει τον Αριθμό 
λογαριασμού IBAN, στη συγκεκριμένη δήλωση. Αφορά 
στην αρχική ή και στην πρώτη τροποποιητική δήλωση 

της ίδιας φορολογικής περιόδου. O φορολογούμενος θα 
ενημερώνεται με εισερχόμενο μήνυμα στο TAXISnet για 
τη δημιουργία του αιτήματος. Για φορολογικές περιόδους 
μέχρι 28/02/2018, τα αιτήματα θα συνεχίσουν να υπο-
βάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

Στο 82% έχει ενισχυθεί ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπη-
ρετούμενων δανείων (NPLs) της Tράπεζας Πειραιώς, από 
70% τον Σεπτέμβριο του 2017 και είναι ο καλύτερος στην 
αγορά μαζί με της Εθνικής Τράπεζας.
O δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων 
(ΝPEs) της Τράπεζας Πειραιώς ανέρχεται στο 52%, στο 
ίδιο επίπεδο με της Alpha Βank, από 45% τον Σεπτέμβριο 
του 2017. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η Τράπεζα Πειραιώς 
ενίσχυσε σημαντικά την κάλυψη των NPEs και NPLs, μέσω 
των αυξημένων προβλέψεων που έλαβε το 2017 και της 
επίπτωσης από την πρώτη εφαρμογή του IFRS 9 (Διε-
θνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης 
9). Ο συνδυασμός αυτός, όπως επισημαίνουν στελέχη 
της τράπεζας, διευκολύνει την μείωση των κινδύνων του 
ισολογισμού και την αποκλιμάκωση του κόστους προβλέ-
ψεων στο μέλλον.
Με βάση το market update που έδωσε η τράπεζα, η επί-
πτωση από το IFRS 9 εκτιμάται στο 1,6 δισ. ευρώ και είναι 
στο κατώτερο όριο των εκτιμήσεων της αγοράς, καθώς 
για παράδειγμα ξένος οίκος προέβλεπε μέγεθος της τάξης 
των 3 δισ. ευρώ. Οι προβλέψεις για δάνεια το έτος 2017 

εκτιμώνται στα 2 δισ. ευρώ (1,2 δισ. ευρώ στο 4ο τρίμη-
νο του 2017) από 1 δισ. ευρώ το 2016. Στις 31.12.17 ο 
δείκτης κάλυψης από προβλέψεις των NPEs ανέρχεται σε 
47% και ο δείκτης κάλυψης των NPLs σε 75% ενώ pro-
forma για την πρώτη εφαρμογή του ΙFRS 9, ενισχύονται σε 
52% και 82% αντιστοίχως. Καλύτερη από το στόχο ήταν 
η μείωση του υπολοίπου των NPEs στα τέλη Δεκεμβρίου 
2017 στα 31,3 δισ. ευρώ, έναντι στόχου 31,5 δισ. ευρώ 
και ήταν 2,5 δισ. ευρώ χαμηλότερα σε ετήσια βάση.
Το υπόλοιπο των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 
90 ημερών (NPLs) της τράπεζας μειώθηκε στα 19,8 δισ. 
ευρώ αντιστοίχως, έναντι στόχου 20,1 δισ. ευρώ, 3,4 δισ. 
ευρώ χαμηλότερα σε ετήσια βάση.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς προχωρά με σειρά 
δράσεων στην υλοποίηση των επιχειρησιακών της στό-
χων για τα NPEs μέσω αναδιαρθρώσεων, εισπράξεων, 
ρευστοποιήσεων και πωλήσεων.
Οσον αφορά στις πωλήσεις, υπάρχουν σε εξέλιξη δύο 
συναλλαγές: για 1,6 δισ. ευρώ επιχειρηματικών δανείων 
με εξασφαλίσεις (2 δισ. ευρώ συμπεριλαμβανομένων 
απαιτήσεων εκτός ισολογισμού) και 0,4 δισ. ευρώ μη εξα-

σφαλισμένων καταναλωτικών πιστώσεων (2,3 δισ. ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένων απαιτήσεων εκτός ισολογισμού). 
Oι δύο συναλλαγές αναμένεται να έχουν θετική επίπτωση 
στο δείκτη CET-1 κατά περίπου 20 μονάδες βάσης.
Ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας CET-1 του ομίλου της 
Τράπεζας Πειραιώς διαμορφώνεται περίπου στο 15,5% 
στις 31.12.2017, pro-forma για τις αποεπενδύσεις που 
είναι σε εξέλιξη.
O όμιλος Πειραιώς θα εφαρμόσει τις μεταβατικές ρυθμίσεις 
για σκοπούς εποπτικών κεφαλαίων, οι οποίες καταλήγουν 
σε επίπτωση 5% της εκτιμώμενης πρώτης εφαρμογής του 
IFRS 9 για το 2018, αντιστοιχώντας σε επίπτωση περίπου 25 
μονάδων βάσης στο δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET-1.
Τα καθαρά αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστη-
ριότητες τα αναλογούντα στους μετόχους εκτιμώνται σε 
breakeven επίπεδο το 2017, με το αυξημένο έξοδο από 
προβλέψεις κατά το 4o τρίμηνο 2017 να αντισταθμίζε-
ται από την αναγνώριση αναβαλλόμενης φορολογικής 
απαίτησης. Σε επίπεδο μητρικής, σύμφωνα με εκτιμήσεις, 
τα καθαρά αποτελέσματα του 2017 αναμένεται να είναι 
οριακά θετικά.

ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ: ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ΡΕΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟφΕΙΛΕΤΕΣ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ ΔΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΝΕΔΑφΙΚΕΣ

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕφΑΡΜΟΓΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟφΗΣ φΠΑ

ΣΕΙΡΑ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ «ΚΟΚΚΙΝΩΝ» ΔΑΝΕΙΩΝ φΕΡΝΕΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΑΡΧΙΚΟΥ ΣΤΟΧΟΥ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
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Η ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων και στρατηγι-
κών, με στόχο την αναγνώριση, την αξιολόγηση και την αντι-
μετώπιση των προκλήσεων που εκτείνονται και στους τρεις 
πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης (οικονομία, κοινωνία και 
περιβάλλον), σε συμφωνία με τους Στόχους Βιώσιμης Ανάπτυ-
ξης του ΟΗΕ, μπορούν να βοηθήσουν τις ελληνικές επιχειρή-
σεις να πετύχουν μια πιο ομαλή μετάβαση στη βιώσιμη ανά-
πτυξη, επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η EY. Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ- ΜΠΕ οι 17 Στόχοι για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη που θέσπισε ο 
ΟΗΕ, με τη συμμετοχή 193 κρατών-μελών, τον Σεπτέμβριο του 
2015, ορίζουν την ατζέντα για την άνευ αποκλεισμών ανάπτυ-
ξη μέχρι το 2030, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα οικονομικών, 
κοινωνικών και περιβαλλοντικών προκλήσεων.
Η ανάγκη των επιχειρήσεων να ανταποκριθούν στις προσδο-
κίες των υφιστάμενων, αλλά και μελλοντικών επενδυτών τους, 
καθώς και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, δημιουργεί την ευ-
καιρία έναρξης διαλόγου μαζί τους, με σκοπό την ιεράρχηση 
των πιο ουσιαστικών θεμάτων στην προσπάθεια μετάβασης 
σε πιο βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα.
Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΥ θεωρεί ότι, για τις πρακτικές δημο-
σιοποίησης της μη χρηματοοικονομικής πληροφορίας, οι 
στρατηγικές πρέπει να εξελίσσονται διαρκώς, με έμφαση στη 

χρήση διεθνών προτύπων, όπως το Integrated Reporting 
Framework και το Global Reporting Initiative, με έμφαση στη 
δημιουργία εκθέσεων με ουσιαστικό και ολοκληρωμένο περι-
εχόμενο.
Η δημιουργία αξίας ενός οργανισμού δεν αφορά μόνο στη δη-
μιουργία οικονομικής αξίας. Εκτός του χρηματοοικονομικού, 
οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν πλέον και άλλες μορφές κεφα-
λαίου, όπως το κοινωνικό, το ανθρώπινο, το πνευματικό και 
το φυσικό κεφάλαιο, των οποίων η κατανόηση και αποτίμηση, 
διαφοροποιεί, αλλά και ενισχύει πλήρως την έννοια της δημι-
ουργίας αξίας μιας επιχείρησης.
Οι επιπλέον αυτές αξίες πολύ συχνά είναι εν μέρει ή και καθό-
λου εμφανείς στους οικονομικούς απολογισμούς των επιχειρή-
σεων. Η ΕΥ προτείνει για τη μέτρηση της συνολικής αξίας ενός 
οργανισμού οι επιχειρήσεις να εστιάζουν στην ολοκληρωμένη 
προσέγγιση και αποτίμηση αυτών των άυλων κεφαλαίων, 
βάσει επιβεβαιωμένων μεθοδολογιών και των διεθνώς πιο 
εξελιγμένων βάσεων δεδομένων.
Η Συμφωνία των Παρισίων του ΟΗΕ, που υπεγράφη τον Δε-
κέμβριο του 2015 και περιορίζει την επερχόμενη κλιματική αλ-
λαγή σε λιγότερο από δύο βαθμούς Κελσίου, αναδεικνύει τον 
ρόλο των επιχειρήσεων προς τη μετάβαση σε ένα περιβάλλον 

χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Παράλληλα, η 
υιοθέτηση μη επιδοτούμενων τεχνολογιών χαμηλών εκπο-
μπών διοξειδίου του άνθρακα έχει αρχίσει να αποτελεί αντα-
γωνιστικό πλεονέκτημα για τις επιχειρήσεις, σε σύγκριση με τις 
παραδοσιακές τεχνολογίες.
Η ΕΥ εκτιμά πως, για την κλιματική αλλαγή, οι στρατηγικές θα 
πρέπει να εστιάζουν στον προσδιορισμό των ευκαιριών που, 
σε συνδυασμό με την ανάπτυξη στρατηγικής που θα ενσωμα-
τώνει τα νέα δεδομένα και ζητούμενα των αγορών, υποστηρί-
ζουν την οικοδόμηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
Η διαχείριση των κινδύνων που αφορούν σε ζητήματα του 
φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της ασφάλειας, υγείας και 
ευεξίας των εργαζομένων (Environment, Health and Safety - 
EHS), αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς ως θεμελιώδους σημασί-
ας για την παραγωγικότητα στον χώρο εργασίας. Το μοντέλο 
ωριμότητας της EY γύρω από θέματα φυσικού περιβάλλοντος 
και υγείας και ασφάλειας εργαζομένων, βοηθά τους οργανι-
σμούς όχι μόνο να αναπτύξουν, αλλά και να λειτουργήσουν 
ένα νέο πρότυπο διαχείρισης των θεμάτων αυτών, ώστε να 
συμβάλουν στη δημιουργία διαμοιραζόμενης αξίας μεταξύ της 
επιχείρησης και του ανθρώπινου δυναμικού της.

«Το 2017 μπορεί να έκλεισε με θετικά σημάδια για την ελλη-
νική οικονομία, όμως μια περισσότερο προσεκτική ανάγνωση 
των στοιχείων και των δεικτών οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
αυτή η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας εξακολουθεί να 
είναι εύθραυστη και ευάλωτη», επεσήμανε ο πρόεδρος της 
Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων 
Ελλάδας Γιώργος Καββαθάς, στις εργασίες της 50ης γενικής 
συνέλευσης της συνομοσπονδίας που πραγματοποιήθηκε το 
διήμερο 10 και 11 Μαρτίου 2018 στην Αθήνα. Σύμφωνα με 
το ΑΠΕ-ΜΠΕ στο απολογιστικό δελτίο της συνομοσπονδίας 
αναφέρεται ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε από τον πρόεδρο 
της ΓΣΕΒΕΕ στην πίεση των «θεσμών» για επιτάχυνση των ηλε-
κτρονικών πλειστηριασμών και στη θέση του χρηματοπιστω-
τικού τομέα ως τροφοδότη της ανάκαμψης που εξακολουθεί 
να είναι περιθωριοποιημένη. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά 
«δεδομένου ότι η ελληνική οικονομία ήταν και παραμένει τρα-
πεζοκεντρική, αλλά και με δεδομένο ότι η κρίση δημοσίου χρέ-
ους του 2010 γρήγορα μετασχηματίστηκε σε τραπεζική κρίση, 
ένα μεγάλο μέρος των δανείων που έλαβε και επωμίστηκε η 
ελληνική κοινωνία υπό τη μορφή του δημοσίου χρέους ήταν 

χρέος των τραπεζών. Σήμερα ο τραπεζικός τομέας όχι μόνο 
δεν είναι σε θέση να διαδραματίσει με τρόπο αποτελεσματικό 
το ρόλο του τροφοδότη της ανάπτυξης, αλλά φαίνεται να είναι 
αρκετά ευάλωτος».
«Η θέση της συνομοσπονδίας» συνέχισε ο κ. Καββαθάς αναφο-
ρικά με τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, «είναι η εξής: Πριν προ-
χωρήσει η διαδικασία των fast track ηλεκτρονικών πλειστηρι-
ασμών, η καθεμιά τράπεζα ξεχωριστά και όλες μαζί οφείλουν, 
έχοντας υποχρέωση στους Έλληνες πολίτες που επωμίστηκαν 
τα χρέη τους, να διακρίνουν ανάμεσα στους στρατηγικούς κα-
κοπληρωτές και σε αυτούς που έχουν πραγματικά αδυναμία 
εξυπηρέτησης. Ακολούθως, να προχωρήσουν τους πλειστη-
ριασμούς στις περιπτώσεις των στρατηγικών κακοπληρωτών 
και παράλληλα να προχωρήσουν σε ρυθμίσεις για εκείνη την 
κατηγορία των δανειοληπτών που δείχνουν ότι έχουν αδυ-
ναμία εξυπηρέτησης των δανείων τους. Το βάρος, επομένως, 
πέφτει στις τράπεζες και όχι στους δανειολήπτες. Και τούτο 
ενισχύεται από την περίεργη διστακτικότητα που έχουν δείξει 
μέχρι τώρα σε σχέση με τον εξωδικαστικό μηχανισμό, έναν θε-
σμό άλλωστε τον οποίο οι ίδιες είχαν προτείνει. Οι Έλληνες πο-

λίτες δεν είναι πλέον διατεθειμένοι να επωμιστούν επιπρόσθετα 
βάρη για χάρη των τραπεζών είτε αυτά θα προκύψουν μέσω 
της «προληπτικής πιστωτικής γραμμής» είτε αυτά θα είναι στο 
μέλλον αποτέλεσμα άλλων μηχανισμών».
Ο πρόεδρος της ΓΣΕΒΕΕ δεν παρέλειψε ολοκληρώνοντας την 
ομιλία του να αναφερθεί στον ΣΕΒ «Η πρόσφατη «στροφή» 
του ΣΕΒ του μέχρι σήμερα και για πολλές δεκαετίες κατ’ εξοχήν 
εκπροσώπου των μεγάλων επιχειρήσεων στην Ελλάδα δείχνει 
ότι προσανατολίζεται με ένα τρόπο αποφασιστικό στις ΜμΕ» 
και συνέχισε λέγοντας «Και αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει 
να προσέξει ιδιαίτερα η συνομοσπονδία μας και το 2018 αλλά 
και τα χρόνια που έρχονται. Ο προγραμματισμός μας δεν πρέ-
πει να περιορίζεται μόνο στην προστασία όσων είναι οιονεί μι-
σθωτοί απασχολούμενοι, μολονότι η μέριμνά μας πρέπει κατά 
προτεραιότητα να είναι προσανατολισμένη σε αυτούς, αλλά 
την ίδια στιγμή οφείλουμε να επικεντρωθούμε και στις επιχει-
ρήσεις αυτές που παρόλο που είναι μικρού μεγέθους δείχνουν 
δυναμισμό. Αυτές οι δύο κατηγορίες επιχειρήσεων είναι και οι 
δύο παιδιά της ΓΣΕΒΕΕ».

Αύξηση 4,4% σημείωσε ο γενικός δείκτης τιμών εισαγωγών στη 
βιομηχανία τον Ιανουάριο εφέτος σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη Ιανουαρίου 2017, έναντι αύξησης 12,1% που σημειώ-
θηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών το 2017 με 
το 2016.   Το ΑΠΕ-ΜΠΕ γράφει ότι σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, η 

αύξηση του λεγόμενου «εισαγόμενου πληθωρισμού» οφείλεται:
α. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες ευρω-
ζώνης κατά 0,2%, και
β. Στην αύξηση του δείκτη τιμών εισαγωγών από χώρες εκτός 
ευρωζώνης κατά 8,1%.

Ο γενικός δείκτης τον Ιανουάριο 2018 σε σύγκριση με τον δείκτη 
του Δεκεμβρίου 2017 παρουσίασε αύξηση 1,4%, έναντι αύξη-
σης 1,1% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των 
δεικτών το 2017 με το 2016.

ΕΠΙΤΑΚΤΙΚΗ Η ΑΝΑΓΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΡΟΣ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ERNST & YOUNG

ΓΣΕΒΕΕ: ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΙ ΓΙΑ ΚΑΚΟΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΑΔΥΝΑΜΟΥΣ ΤΟ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΕΛΣΤΑΤ: ΑΥΞΗΣΗ 4,4% TOY ΓΕΝΙΚΟY ΔΕΙΚΤΗ ΤΙΜΩΝ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΤΟΝ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 
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Ενθαρρυντικές διαγράφονται οι προοπτικές προσλήψεων 
εκ μέρους των εργοδοτών στην Ελλάδα για το τρίμηνο 
Απριλίου-Ιουνίου 2018 σύμφωνα με παγκόσμια έρευνα 
της ManpowerGroup, τα αποτελέσματα της οποίας ανακοι-
νώθηκαν σήμερα από την ManpowerGroup Ελλάδας. Σύμ-
φωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ όπως προκύπτει από την έρευνα, οι 
Έλληνες εργοδότες καταγράφουν την ισχυρότερη πρόβλεψη 
περί προσλήψεων των τελευταίων τουλάχιστον εννέα ετών. 
Ποσοστό 26% των εργοδοτών προβλέπουν αύξηση του 
αριθμού των απασχολούμενων, ποσοστό 5% αναμένουν 
μείωση ενώ ποσοστό 65% δεν αναμένουν κάποια αλλαγή.
Οι προοπτικές είναι θετικές σε όλους τους κλάδους της οικο-

νομίας, τόσο στις περιφέρειες όσο και σε όλες τις κατηγορίες 
μεγέθους οργανισμών.
Οι ισχυρότερες αγορές εργασίας προβλέπονται στον τομέα 
του Ηλεκτρισμού, Φυσικού Αερίου και Ύδρευσης, όπου οι 
συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +22%, 
σε πέντε τομείς, με προοπτικές της τάξης του +16% - της 
Γεωργίας, των Χρηματοοικονομικών & Ασφαλειών, Ακίνη-
της Περιουσίας και Παροχής Υπηρεσιών προς Επιχειρήσεις, 
του Δημοσίου & Κοινωνικών Υπηρεσιών, των Μεταφορών 
& Επικοινωνιών, και του Εμπορίου (Λιανική & Χονδρική) 
καθώς και στον τομέα των Κατασκευών, με προοπτικές της 
τάξης του +15%.

Οι πιο αποδυναμωμένες προοπτικές, της τάξης του +10%, 
καταγράφονται από τους εργοδότες του τομέα της Βιομηχα-
νίας /Παραγωγής.
Οι εργοδότες στη Βόρεια Ελλάδα αναμένουν αξιόλογη αύξη-
ση του αριθμού των απασχολουμένων κατά το β’ τρίμηνο 
του 2018, καταγράφοντας Συνολικές Προοπτικές Απασχόλη-
σης, της τάξης του +14% για τρίτο διαδοχικό τρίμηνο, ενώ 
οι προοπτικές στην Ευρύτερη Περιφέρεια Αττικής ανέρχονται 
σε +17%.
Οι ισχυρότερες προοπτικές προσλήψεων αναμένονται από 
τους εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων, με συνολικές 
προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +23%.

Αύξηση 2,7% σημείωσε ο δείκτης μισθολογικού κόστους 
στο σύνολο της οικονομίας (εκτός από τον πρωτογενή το-
μέα και τις δραστηριότητες των νοικοκυριών) χωρίς καμία 
διόρθωση (εποχική ή διόρθωση ως προς τον αριθμό των 
εργασίμων ημερών) το δ’ τρίμηνο πέρυσι σε σύγκριση με 
τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 2016, έναντι μείωσης 
0,7% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 2016 προς το 2015.

Σύμφωνα επίσης με την ΕΛΣΤΑΤ, ο δείκτης μισθολογικού 
κόστους με εποχική διόρθωση αλλά χωρίς διόρθωση ως 
προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών παρουσιάζει αύ-
ξηση 2% το δ’ τρίμηνο 2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο 
δείκτη του δ’ τριμήνου 2016, έναντι αύξησης 0,2% κατά την 
αντίστοιχη σύγκριση το 2016 προς το 2015.  Σύμφωνα με το 
ΑΠΕ-ΜΠΕ ενώ, ο δείκτης μισθολογικού κόστους με διόρθω-

ση ως προς τον αριθμό των εργασίμων ημερών αλλά χωρίς 
εποχική διόρθωση παρουσιάζει αύξηση 3,4% το δ’ τρίμηνο 
2017 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ’ τριμήνου 
2016, έναντι μείωσης 2% κατά την αντίστοιχη σύγκριση το 
2016 προς το 2015.

Ενίσχυση του ρυθμού ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονο-
μίας φέτος και το επόμενο έτος προβλέπει ο ΟΟΣΑ (Οργανι-
σμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) στην ενδι-
άμεση έκθεσή του για τις οικονομικές προοπτικές (Interim 
Economic Outlook). Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ειδικότερα, 
προβλέπει ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ θα αυξηθεί κατά 3,9% το 
2018 και το 2019 έναντι αύξησης 3,7% το 2017, που ήταν η 
μεγαλύτερη αύξηση από το 2011, αναθεωρώντας ανοδικά 
τις προβλέψεις του Νοεμβρίου (κατά 0,2 και 0,3 της ποσο-
στιαίας μονάδας για φέτος και το 2019, αντίστοιχα). Ωστόσο, 
προειδοποιεί για τον κίνδυνο που εγκυμονεί για την παγκό-
σμια ανάπτυξη μία έξαρση του προστατευτισμού. «Ο εμπο-
ρικός προστατευτισμός παραμένει βασικός κίνδυνος που θα 
επηρέαζε αρνητικά την εμπιστοσύνη, τις επενδύσεις και τις 
θέσεις εργασίας», αναφέρει και προσθέτει: «Οι κυβερνήσεις 
των οικονομιών που παράγουν χάλυβα πρέπει να αποφύ-
γουν μία κλιμάκωση και να βασισθούν σε διεθνείς λύσεις για 
να αντιμετωπίσουν την υπερβάλλουσα παραγωγική δυνα-
μικότητα της παγκόσμιας χαλυβουργίας, ιδιαίτερα μέσω του 
Παγκόσμιου Φόρουμ για την Υπερβάλλουσα Δυναμικότητα 
Χάλυβα».
Η ανάπτυξη εκτιμάται ότι θα είναι σημαντικά πιο εύρωστη 

από ό,τι αναμενόταν στις ΗΠΑ, τη Γερμανία, τη Γαλλία, το 
Μεξικό, την Τουρκία και τη Νότια Αφρική, με μικρές προς 
τα πάνω αναθεωρήσεις για τις περισσότερες άλλες οικονο-
μίες της G20. Για την Ευρωζώνη, ο ΟΟΣΑ προβλέπει μικρή 
επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης από 2,5% το 2017 
στο 2,3% φέτος και 2,1% το 2019 (έναντι 2,1% και 1,9%, 
αντίστοιχα, στις προβλέψεις του Νοεμβρίου). Για τις ΗΠΑ 
προβλέπει επιτάχυνση της αύξησης του ΑΕΠ από το 2,3% 
στο 2,9% φέτος και 2,8% το 2019 (έναντι 2,5% και 2,1%, 
αντίστοιχα). Για την Κίνα προβλέπει μικρή επιβράδυνση του 
ρυθμού ανάπτυξης στο 6,7% φέτος και στο 6,4% το 2019 
από 6,9% πέρυσι.
Οι ισχυρότερες επενδύσεις, η ανάκαμψη του παγκόσμιου 
εμπορίου και η αύξηση της απασχόλησης βοηθούν στο να 
αποκτήσει η ανάκαμψη ευρύτερη βάση. Οι νέες μειώσεις στη 
φορολογία και αυξήσεις δαπανών στις ΗΠΑ και η πρόσθετη 
δημοσιονομική ώθηση στη Γερμανία είναι οι βασικοί πα-
ράγοντες πίσω από την αναθεώρηση των προοπτικών της 
παγκόσμιας ανάπτυξης για το 2018 και το 2019, σημειώνει η 
έκθεση, προσθέτοντας ότι ο πληθωρισμός παραμένει χαμη-
λός, αλλά είναι πιθανόν να αυξηθεί με συγκρατημένο ρυθμό. 
«Η ανάληψη κινδύνων, που είναι ακόμα αυξημένη, και τα 

υψηλά επίπεδα χρέους πολλών χωρών αυξάνουν τις χρημα-
τοπιστωτικές αδυναμίες. Η ομαλοποίηση της νομισματικής 
πολιτικής θα μπορούσε, επίσης, να οδηγήσει σε μεγαλύτερη 
μεταβλητότητα των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των 
ροών κεφαλαίων, ιδιαίτερα στις αναδυόμενες οικονομίες της 
αγοράς», αναφέρει ο ΟΟΣΑ. Οι μεσοπρόθεσμες προοπτικές 
ανάπτυξης, σημειώνει, παραμένουν πολύ ασθενέστερες σε 
σχέση με την περίοδο πριν από τη χρηματοπιστωτική κρίση, 
αντανακλώντας τις λιγότερο ευνοϊκές δημογραφικές τάσεις 
και μία δεκαετία υποτονικών επενδύσεων και παραγωγικό-
τητας. Οι υπεύθυνοι για τις οικονομικές πολιτικές αντιμετω-
πίζουν αρκετές προκλήσεις: Μία σταδιακή ομαλοποίηση της 
νομισματικής πολιτικής είναι αναγκαία στις μεγάλες οικονο-
μίες, αλλά σε διαφορετικό βαθμό. Οι δημοσιονομικές πολιτι-
κές πρέπει να αποφευχθεί να είναι υπερβολικά προκυκλικές 
και πρέπει να εστιάζουν ξεκάθαρα σε μέτρα που ενισχύουν 
τις προοπτικές μίας βιώσιμης και πιο δίκαιης μεσοπρόθεσμης 
ανάπτυξης. Οι προσπάθειες για διαρθρωτικές μεταρρυθμί-
σεις πρέπει να αναθερμανθούν, αξιοποιώντας την ευκαιρία 
της ισχυρότερης οικονομίας για τη διασφάλιση πιο ισχυρής 
ανάκαμψης της παραγωγικότητας, των επενδύσεων και του 
βιοτικού επιπέδου.

ΤΙΣ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΩΝ ΕΔΩ ΚΑΙ ΕΝΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, 
ΚΑΤΑΓΡΑφΕΙ ΕΡΕΥΝΑ ΤΗΣ MANPOWERGROUP

ΕΛΣΤΑΤ : ΑΥΞΗΣΗ 2,7% ΣΗΜΕΙΩΣΕ Ο ΔΕΙΚΤΗΣ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΟ Δ’ ΤΡΙΜΗΝΟ ΠΕΡΥΣΙ

ΟΟΣΑ: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ
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Περισσότεροι από τους μισούς Έλληνες (ποσοστό 55%) 
πιστεύουν ότι κάθε μέρα ή σχεδόν κάθε μέρα έρχονται 
αντιμέτωποι με μια είδηση ή πληροφορία που είτε τους 
παραπλανά σχετικά με την πραγματικότητα είτε είναι τε-
λείως ψευδής (fake news), σύμφωνα με το τελευταίο Ευ-
ρωβαρόμετρο. Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ η σχετική έρευνα 
διεξήχθη τον Φεβρουάριο του 2018 και τα αποτελέσματά 
της δημοσιεύθηκαν στις 12/3/2018.
Το ποσοστό αυτό είναι το υψηλότερο μεταξύ όλων των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δείχνει το έλλειμμα 
εμπιστοσύνης των Ελλήνων για τις ειδήσεις. Το αντίστοι-
χο μέσο ποσοστό στην ΕΕ είναι 37%, ενώ η χώρα με τους 
λιγότερους καχύποπτους σε καθημερινή βάση είναι η Φιν-
λανδία (18%). Στην Κύπρο η καθημερινή αμφιβολία για 
την αξιοπιστία των ειδήσεων φθάνει το 45%.
Το 19% των Ελλήνων πιστεύει ότι «πέφτει» πάνω σε κά-
ποια ψευδή είδηση τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα, 
ενώ το 18% αρκετές φορές μέσα στο μήνα. Σπάνια ή ποτέ 
δηλώνουν ότι έρχονται σε επαφή με ψευδείς ειδήσεις μόνο 
το 6% των Ελλήνων, ποσοστό που είναι το μικρότερο στην 
ΕΕ (το μεγαλύτερο είναι στη Φινλανδία με 29%). Συνολικά 
τρεις στους τέσσερις Έλληνες (74%) λένε ότι συναντούν 
μια ψευδή είδηση τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα.

Στο ερώτημα «πόσο ικανοί πιστεύετε ότι είσθε να εντοπί-
σετε μια ψευδή είδηση», δύο στους τρεις Έλληνες (64%) 
δηλώνουν ότι έχουν μεγάλη ή αρκετή εμπιστοσύνη πως 
μπορούν να το κάνουν, ενώ ένας στους τρεις (35%) έχει μι-
κρή έως καθόλου εμπιστοσύνη ότι μπορεί να διακρίνει την 
παραπληροφόρηση. Τα αντίστοιχα μέσα ποσοστά στην ΕΕ 
είναι 71% (εμπιστοσύνη) και 26% (έλλειψη εμπιστοσύνης).
Το 90% των Ελλήνων θεωρεί πρόβλημα τις ψευδείς ειδή-
σεις και την παραπληροφόρηση (έναντι μέσου όρου 85% 
στην ΕΕ), ενώ το 8% όχι (στην ΕΕ το 12%). Το 87% θεωρεί 
ότι το συγκεκριμένο φαινόμενο αποτελεί πρόβλημα γενικά 
για τη δημοκρατία, ενώ το 10% όχι.
Όσον αφορά τις επιμέρους πηγές ενημέρωσης, οι μισοί 
Έλληνες (49%) δηλώνουν πλήρη ή αρκετή εμπιστοσύνη 
στον έντυπο Τύπο (εφημερίδες και περιοδικά), ενώ το 39% 
εκφράζουν απόλυτη ή αρκετή έλλειψη εμπιστοσύνης (το 
δεύτερο μεγαλύτερο ποσοστό στην ΕΕ μετά το 41% της 
Βουλγαρίας). Τα αντίστοιχα μέσα ποσοστά στην ΕΕ είναι 
63% και 27%.
Για τις επιγραμμικές (online) εφημερίδες και περιοδικά, οι 
Έλληνες εκφράζουν 44% εμπιστοσύνη και 40% έλλειψη 
εμπιστοσύνης (έναντι 47% και 33% στην ΕΕ).
Για τις ειδήσεις που μαθαίνουν και τις άλλες πληροφορίες 

που παίρνουν μέσα από τα επιγραμμικά κοινωνικά δί-
κτυα (π.χ. Facebook), οι μισοί Έλληνες (49%) δηλώνουν 
έλλειψη εμπιστοσύνης, ενώ ένας στους τρεις (32%) τις 
εμπιστεύεται. Το μέσο ποσοστό εμπιστοσύνης στην ΕΕ εί-
ναι ακόμη μικρότερο (26%), ενώ η έλλειψη εμπιστοσύνης 
στην ΕΕ ακόμη μεγαλύτερη (54%).
Για τις ειδήσεις της τηλεόρασης, το 57% των Ελλήνων εκ-
φράζουν έλλειψη εμπιστοσύνης, ενώ το 40% τις εμπιστεύ-
ονται. Το ποσοστό εμπιστοσύνης είναι το μικρότερο στην 
ΕΕ (μέσος όρος 66%), ενώ η έλλειψη εμπιστοσύνης είναι 
αντίστροφα η μεγαλύτερη στην ΕΕ (μέσο ποσοστό 29%).
Αντίθετα, οι Έλληνες δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις ειδή-
σεις του ραδιοφώνου με ποσοστό 57% (ΕΕ 70%), ενώ το 
31% δεν τις εμπιστεύεται (ΕΕ 20%).
Στο ερώτημα ποιοί πρέπει να σταματήσουν την εξάπλωση 
των ψευδών ειδήσεων, οι περισσότεροι Έλληνες (40%) 
απαντούν «οι δημοσιογράφοι» και ακολουθούν «οι ίδιοι οι 
πολίτες» (36%), «οι εθνικές αρχές» (34%), «η διεύθυνση 
των μέσων ενημέρωσης» (30%), «οι θεσμοί της ΕΕ» (25%) 
και «τα online κοινωνικά δίκτυα» (13% - έναντι 26% στην 
ΕΕ). Το 54% των Ελλήνων αναφέρουν ότι χρησιμοποιούν 
καθημερινά ή σχεδόν καθημερινά τα επιγραμμικά κοινωνι-
κά δίκτυα, ενώ το 30% σπάνια ή καθόλου.

Με «δυνατά μηνύματα» για τη γυναικεία επιχειρηματικό-
τητα πραγματοποιήθηκε στις 8 Μαρτίου ο διαγωνισμός 
“The Squeeze” του Orange Grove - του διεθνούς startup 
incubator της Αθήνας - που αποτελεί πρωτοβουλία της ολ-
λανδικής πρεσβείας και συνδιοργανώθηκε με την πρεσβεία 
των Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ την 
εκδήλωση άνοιξε ο Αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και 
Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, ενώ χαιρετισμό απηύθυ-
ναν ο πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Πάιατ και ο 
πρέσβης της Ολλανδίας στην Ελλάδα Κάσπαρ Βέλντκαμπ.
«Οκτώ φιλόδοξες γυναίκες startuppers ανέβηκαν στη 
σκηνή και παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους ιδέες 
στο κοινό και σε ένα διακεκριμένο πάνελ κριτών, το οποίο 

συνέθεσαν τέσσερις γυναίκες από την Ελλάδα και τις ΗΠΑ, 
με σημαντική επιχειρηματική πορεία και διακρίσεις σε διε-
θνές επίπεδο», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ολλανδική 
πρεσβεία.  Η ιδέα που ξεχώρισε και ανέδειξε τη μεγάλη νι-
κήτρια ανήκε στη Βίβιαν Παράσχου, ιδρύτρια του ΙΝΟΜΟ, 
«του ελληνικού brand καινοτόμων high-end επίπλων από 
fiberglass, με ιδιαίτερη επεξεργασία και ξεχωριστό γλυπτι-
κό design εφαρμοσμένης τέχνης», η οποία απέσπασε το 
πρώτο βραβείο των 15.000€. Στη δεύτερη θέση, αναδεί-
χθηκε η PGENius, η online υπηρεσία «μετάφρασης» του 
γενετικού προφίλ ενός ασθενούς «για τον εξορθολογισμό 
της φαρμακευτικής αγωγής με σκοπό την αύξηση της απο-
τελεσματικότητας της θεραπείας και τη μείωση των παρε-

νεργειών της». Η επιχειρηματική ομάδα εκπροσωπήθηκε 
από τη Στέλλα Παπαδάκη και κέρδισε χρηματικό έπαθλο 
10.000€. Το “The Squeeze” πραγματοποιείται με τη Δωρεά 
του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, ως μέρος της πρωτοβου-
λίας του για την «Επανεκκίνηση και Ενίσχυση των Νέων», 
ενώ η συγκεκριμένη οργάνωση του διαγωνισμού έγινε με 
την υποστήριξη της πρεσβείας των Η.Π.Α. στην Ελλάδα, 
στο πλαίσιο του ρόλου των Η.Π.Α. ως τιμώμενης χώρας 
στην 83η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, προσφέροντας 
την ευκαιρία στους νέους startuppers να μιλήσουν δυνατά 
για την ιδέα τους και να ξεχωρίσουν.

Στον θεσμό της «European Money Week» της Ευρωπαϊκής 
Τραπεζικής Ομοσπονδίας συμμετέχει για τέταρτη συνεχό-
μενη χρονιά η Ελληνική Ένωση Τραπεζών (ΕΕΤ) και στο 
πλαίσιο αυτό ολοκλήρωσε χθες με επιτυχία τον Πρώτο 
Εθνικό Διαγωνισμό για το Χρήμα «European Money 
Quiz». Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ ο εν λόγω διαγωνισμός 
πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μεταξύ 51 τάξεων από 25 
ελληνικά Γυμνάσια, ιδιωτικά και δημόσια, από την Αθήνα, 
τη Θεσσαλονίκη, την Καρδίτσα, το Κιλκίς, τη Φλώρινα, τη 
Λάρισα, τη Μυτιλήνη, τη Λαμία, την Άνδρο, τη Χαλκίδα, 
το Άστρος Κυνουρίας, τον Πύργο Ηλείας και την Τρίπολη. 
Νικήτρια τάξη αναδείχτηκε το Τμήμα Γ1 του Γυμνασίου 

Αυγουλέας-Λιναρδάτος και ακολουθούν σε σειρά κατά-
ταξης το Τμήμα Γ3 του 1ου Γυμνασίου Μυτιλήνης, και 
το Τμήμα Γ2 του Γυμνασίου Αυγουλέας-Λιναρδάτος. Οι 
ανωτέρω τάξεις, όχι μόνο απάντησαν σωστά και στις 15 
ερωτήσεις που τους τέθηκαν, αλλά και στο συντομότερο 
χρονικό διάστημα. Ο Εθνικός Διαγωνισμός για το Χρήμα, 
όπως επισημαίνεται σε ανακοίνωση της ΕΕΤ, αποτελεί το 
πρώτο σκέλος της από κοινού πρωτοβουλίας της Ευρω-
παϊκής Τραπεζικής Ομοσπονδίας και των μελών της για 
τον Χρηματοπιστωτικό Εγγραμματισμό μαθητών ηλικίας 
13-15 χρονών, καθώς η νικήτρια τάξη θα εκπροσωπήσει 
το σχολείο της και την Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Διαγωνι-

σμό που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες, την Τρίτη 8 
Μαΐου 2018. Επιπλέον, το σχολείο θα λάβει ως δώρο από 
την Ελληνική Ένωση Τραπεζών δύο σταθερούς ηλεκτρο-
νικούς υπολογιστές. Στόχος της ΕΕΤ, μέσω της εν λόγω 
πρωτοβουλίας είναι να καταστήσει τη χρηματοπιστωτική 
εκπαίδευση εφικτή ακόμα και στις πιο απομακρυσμένες 
περιοχές της Ελλάδας. Προς τον σκοπό αυτόν η ειδικά δι-
αμορφωμένη ιστοσελίδα της ΕΕΤ για το European Money 
Quiz www.hba.gr/info/emq θα παραμείνει ενεργή καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους έτσι ώστε τα παιχνίδια γνώσεων 
για το Χρήμα να είναι προσβάσιμα από όλους, μαθητές, 
καθηγητές και γονείς.

ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ, ΣΥΜφΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΕΥΡΩΒΑΡΟΜΕΤΡΟ 

ΔΥΟ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΕΔΕΙΞΕ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
“THE SQUEEZE” ΤΟΥ ORANGE GROVE 

ΕΕΤ: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ



https://www.skyrodema2018.gr/


Μπες στο https://prototype.tee.gr/ 
και ξεκίνα το ταξίδι στον κόσµο της καινοτοµίας 
µε υποστηρικτές και µέντορες τους συναδέλφους σου!

To Prototype by TEE είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόµων ιδεών, 
τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, 
διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσµατικά 
και προς όφελος της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας.
 
To Prototype by TEE αποτελεί πρωτοβουλία του ΤΕΕ και υλοποιείται καταρχήν 
µε τη συνεργασία του Οικονοµικού Πανεπιστηµίου Αθηνών καθώς και µε τη συµµετοχή 
εξειδικευµένων επιµέρους επιστηµονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυµάτων. 
Στηρίζεται και αξιοποιεί την επιστηµονική, διοικητική, οικονοµική και αναπτυξιακή γνώση 
που δίνουν οι 110 χιλιάδες µηχανικοί-µέλη του ΤΕΕ και φιλοδοξεί να ενισχύσει στην πράξη 
την επόµενη γενιά επιχειρηµατικών ιδεών και εφαρµοσµένης έρευνας της χώρας µας.

THE START-UP SUPPORT NETWORK
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Οι εμπορικές εντάσεις απειλούν τις προοπτικές της παγκό-
σμιας οικονομίας, που είναι οι καλύτερες εδώ και επτά έτη, 
προειδοποίησε χθες ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασί-
ας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), παρότι αναθεώρησε ανοδικά τις 
προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία το 2018 και το 
2019 στο 3,9% -οι υψηλότερες από το 2011- έναντι προη-
γούμενης εκτίμησης για 3,6% και για τα δύο έτη.
Η ανοδική αναθεώρηση αποδίδεται στην εκτίμηση ότι οι 
φορολογικές μειώσεις στις ΗΠΑ θα ενισχύσουν την οικονο-
μική ανάπτυξη. Η ανάκαμψη των επιχειρηματικών επενδύ-
σεων παγκοσμίως θα μπορούσε να διατηρήσει τον ρυθμό 
αύξησης του παγκόσμιου εμπορίου στο 5% φέτος, προ-
βλέπει ο ΟΟΣΑ. Όμως, θεωρεί ότι η παγκόσμια οικονομία 
είναι ευάλωτη στις εμπορικές εντάσεις που έχουν προκύψει 
μετά την απόφαση του Αμερικανού προέδρου να επιβάλει 
δασμούς.
Για τον λόγο αυτό, ο διεθνής οργανισμός προέτρεψε τις κυ-
βερνήσεις ανά τον κόσμο να συνεργαστούν μεταξύ τους για 
να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα της υπερβάλλουσας πα-
ραγωγής στις αγορές χάλυβα και έτσι να αποφευχθεί ένας 
παγκόσμιος εμπορικός πόλεμος. Σημειώνεται ότι οι δυτικές 
χώρες έχουν πληγεί από την κατάρρευση των τιμών χάλυ-
βα. Η χαμηλότερη ζήτηση για το προϊόν και έως πρόσφατα 
η αυξανόμενη παραγωγή στην Κίνα έχουν οδηγήσει σε 
περικοπές θέσεων εργασίας στη βιομηχανία χάλυβα και σε 
μείωση των τιμών. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, ο μόνος τρόπος 
για τη διευθέτηση του προβλήματος είναι μέσω των διε-
θνών κανόνων εμπορίου. «Ο εμπορικός προστατευτισμός 
παραμένει βασικός κίνδυνος που θα μπορούσε να υπονο-
μεύσει την εμπιστοσύνη, τις επενδύσεις και την απασχόλη-
ση» εκτιμά ο ΟΟΣΑ.
«Τύμπανα πολέμου»
 Τα βέλη τους διασταυρώνουν αυτή τη στιγμή οι μεγάλες 
εμπορικές δυνάμεις του πλανήτη, με τις ΗΠΑ στο επίκεντρο 
να επιβάλλουν δασμούς 25% στις εισαγωγές χάλυβα και 
10% στις εισαγωγές αλουμινίου . Η κίνηση αυτή φέρει πλέ-
ον στο προσκήνιο την απειλή ενός γενικευμένου εμπορικού 
πολέμου, που είχε ήδη «ανάψει» σε διμερή μέτωπα, αλλά 
τώρα τείνει να λάβει παγκόσμιες διαστάσεις, με καταστρο-
φικές συνέπειες για παγκόσμια οικονομία, βιομηχανικούς 
κλάδους αλλά και καταναλωτές.
Τα πρώτα «τύμπανα» αυτού του πολέμου τα έκρουσε στις 
αρχές του έτους ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ 
στο Νταβάς, όπου προέταξε το δόγμα του «Πρώτα η Αμε-
ρική», εξαπολύοντας σφοδρή επίθεση στις «αρπακτικές», 
όπως τις χαρακτήρισε, εμπορικές πρακτικές κάποιων 
χωρών. Λίγες ημέρες νωρίτερα είχε δώσει το εναρκτήριο 
λάκτισμα ενός εμπορικού πολέμου ανάμεσα στην Ουάσι-
γκτον και στο Πεκίνο, ενδεχομένως και με άλλες ασιατικές 
οικονομίες, με την απόφασή του να επιβάλει δασμούς στις 

ΣΚΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ εισαγωγές φωτοβολταϊκών και πλυντηρίων από Κίνα και 
Ν. Κορέα αντίστοιχα, κάνοντας χρήση ενός παλαιού νόμου 
των ΗΠΑ που στοχεύει στην προστασία των αμερικανικών 
βιομηχανιών. Στις εισαγωγές φωτοβολταϊκών οι δασμοί θα 
φτάσουν στο 30% το πρώτο έτος και μετά θα περιοριστούν 
σταδιακά ωσότου να υποχωρήσουν στο 15% το τέταρτο 
έτος.
Αναφορικά με τους δασμούς στα εισαγόμενα πλυντήρια, τα 
πρώτα τρία χρόνια θα ανέλθουν στο 50%.
Η κατάσταση κορυφώθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, 
όταν ο Ντόναλντ Τραμπ υλοποίησε τις μακρόχρονες απειλές 
του, ανακοινώνοντας και επίσημα την επιβολή δασμών σε 
χάλυβα και αλουμίνιο, προκαλώντας τα πυρά των μεγάλων 
εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ που απείλησαν με αντίμετρα 
και προσφυγή στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου (ΠΟΕ). 
Προχώρησε δε ένα βήμα περαιτέρω, προειδοποιώντας ότι 
θα επιβάλει φόρο και στις εισαγωγές αυτοκινήτων από την 
Ε.Ε.
Ουσιαστικά, πρόκειται για θέσεις που είχε παρουσιάσει κατά 
τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, ενώ επανει-
λημμένως είχε εκφράσει τη δυσφορία του για το εμπορικό 
έλλειμμα των ΗΠΑ, που φτάνει ετησίως περίπου τα 800 
δισ. δολάρια, αποδίδοντάς το στις «πολύ χαζές» εμπορικές 
συμφωνίες των ΗΠΑ, οι οποίες όπως είπε- προσέφεραν 
για χρόνια ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε άλλες χώρες. 
Πέρυσι, το αμερικανικό εμπορικό έλλειμμα διαμορφώθηκε 
στα 556 δισ. δολάρια, ενώ το εμπορικό έλλειμμα των ΗΠΑ 
με την Κίνα ανήλθε στα 375 δισ. δολάρια, με την Ιαπωνία 
στα 69 δισ. δολάρια και με τη Γερμανία στα 65 δισ. δολάρια.
Η Ευρώπη πέρασε δυναμικά στην αντεπίθεση ασκώντας 
πολιτικές πιέσεις, με την κατάρτιση λίστας με αμερικανικά 
προϊόντα αξίας 2,8 δισ. ευρώ, στα οποία θα μπορούσε να 
επιβληθούν δασμούς. Η λίστα με στοχευμένα αμερικανικά 
προϊόντα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ενδύματα, καλλυντι-
κά, μοτοσυκλέτες, τζιν, ουίσκι μπέρμπον και στέλνει σαφές 
πολιτικό μήνυμα στην Ουάσιγκτον για το οικονομικό κόστος 
που θα έχει μία τέτοια κίνηση.
Και αυτό επειδή κάποια από τα προϊόντα αυτά προέρχονται 
από επαρχίες που είναι σημαντικές για το αμερικανικό Ρε-
πουμπλικανικό Κόμμα. Για παράδειγμα, η Harley Davidson 
εδρεύει στο Γουισκόνσιν, πατρίδα του προέδρου της Βου-
λής των Αντιπροσώπων Πολ Ράιαν, ενώ το μπέρμπον προ-
έρχεται κυρίως από το Κεντάκι, πατρίδα του επικεφαλής των 
Ρεπουμπλικανών στη Γερουσία Μιτς ΜακΚόνελ. Τις έντονες 
αντιδράσεις τους έχουν εκδηλώσει όλοι οι μεγάλοι εμπορι-
κοί εταίροι των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων Γερμανία, Γαλλία, 
Κίνα, Ιαπωνία, προειδοποιώντας ότι θα λάβουν αντίμετρα 
με όλους τους κινδύνους που αυτό συνεπάγεται, ενώ τις 
φωνές τους κατά της κίνησης Τραμπ έχουν ενώσει και κορυ-
φαίοι οργανισμοί, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Εμπορίου (ΠΟΕ) και ο Οργανισμός 
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).
Η επικείμενη επιβολή δασμών θα σημάνει λιγότερες εξα-
γωγές στις ΗΠΑ και πιθανώς μείωση της παραγωγής στα Συνέχεια στη σελ 18

Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΣΕΛΙΔΕΣ  1-3                                                          14/03/2018

ευρωπαϊκά εργοστάσια. Δεν αποκλείεται, δε, πολλοί Ευ-
ρωπαίοι εργαζόμενοι στον κλάδο να χάσουν τις δουλειές 
τους, αυξάνοντας έτσι ακόμη περισσότερο τον ήδη πολύ 
υψηλό δείκτη ανεργίας σε ορισμένα ευρωπαϊκά κράτη. 
Και δεν είναι μόνο αυτό. Προβλήματα θα προκόψουν και 
από τις ξαφνικές μετατοπίσεις της παγκόσμιας προσφοράς 
χάλυβα, καθώς χώρες-παραγωγοί, όπως η Κίνα, η Ιαπωνία 
και η Βραζιλία, αναμένεται να αναζητήσουν νέες αγορές στη 
γηραιά ήπειρο, με αποτέλεσμα η Ευρώπη να βρεθεί αντιμέ-
τωπη με υπερπροσφορά.
Από την επιβολή δασμών, ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ήδη 
εξαιρέσει το Μεξικό και τον Καναδά, με το επιχείρημα ότι οι 
δύο αυτές χώρες φέρονται «δίκαια στις εμπορικές συναλλα-
γές» τους με τις ΗΠΑ, κίνηση που μεταφράζεται, εμμέσως 
πλην σαφώς, ως μοχλός πίεσης προς τον Καναδά και το 
Μεξικό να υποχωρήσουν στις ξεχωριστές συνομιλίες που 
διεξάγονται για την εμπορική συμφωνία ΝΑFΤΑ.
Επίσης, έχει φανεί ιδιαίτερα διαλλακτικός με την Αυστραλία, 
λέγοντας ότι εργάζεται για να την εξαιρέσει, ενώ το αντίστοι-
χο αίτημα της Ε.Ε. να εξαιρεθεί και αυτή από τους δασμούς 
έχει πέσει μέχρι στιγμής στο κενό.
Η όλη αυτή υπόθεση έχει προκαλέσει τριγμούς και στο εσω-
τερικό των Ρεπουμπλικάνων, με τον υπουργό Εξωτερικών 
των ΗΠΑ Ρεξ Τίλερσον, να απομακρύνεται χθες αιφνιδια-
στικά από το αξίωμά του με μία απλή ανακοίνωση του κ. 
Τραμπ στον λογαριασμό του στο Twitter. Οι φήμες λένε ότι ο 
ρεαλιστής, πρώην άνθρωπος της αγοράς Ρεξ Τίλερσον είχε 
συγκρουστεί πολλάκις με το αφεντικό του, διαφωνώντας 
με τις ακραίες επιλογές του. Την προηγούμενη εβδομάδα, 
ο Γκάρι Κον, κορυφαίας οικονομικός σύμβουλος της αμερι-
κανικής προεδρίας και πολέμιος των τάσεων προστατευτι-
σμού στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, υπέβαλε την 
παραίτησή του.
- Ποιοι κερδίζουν και ποιοι χάνουν
Οι δασμοί Τραμπ έχουν ήδη προκαλέσει την έντονη οργή 
των υπόλοιπων χωρών και κυρίως εκείνων που εξάγουν 
προϊόντα χάλυβα και αλουμινίου στην αμερικανική αγορά, 
όπως ο Καναδάς και η Ευρώπη. Αυτές οι χώρες, όπως και το 
παγκόσμιο εμπόριο, συγκαταλέγονται μεταξύ των ηττημέ-
νων από τον προστατευτισμό της Ουάσιγκτον.
Από την άλλη, οι εργαζόμενοι στις αμερικανικές χαλυβουρ-
γίες και εργοστάσια αλουμινίου συγκαταλέγονται μεταξύ 
των μεγάλων κερδισμένων.
Οι νικητές
 Αμερικανικές χαλυβουργίες και εταιρείες αλουμινίου: 
Σε αρκετές περιοχές της Πενσιλβάνια, του Οχάιο και αλλού 
στη λεγάμενη «ζώνη της σκουριάς» πανηγυρίζουν για τις 
ενέργειες του Αμερικανού προέδρου, με προσδοκίες για τη 
δημιουργία θέσεων εργασίας. Το 1998 η αμερικανική χαλυ-
βουργία απασχολούσε συνολικά 216.400 εργαζόμενους, 
αριθμός που μειώθηκε κατά ένα τρίτο, στους 139.800 εργα-
ζομένους, το 2016, σύμφωνα με στοιχεία του υπουργείου 
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Συνέχεια στη σελ 19

Το σχέδιο νόμου «Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες 
διατάξεις», με το οποίο προωθούνται ριζικές αλλαγές στον 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, στον τομέα των ταξί και στα 
εισαγόμενα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, κατέθεσε προς συ-
ζήτηση στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή το υπουρ-

Εμπορίου των ΗΠΑ. Οι θέσεις που χάθηκαν από τη βιομηχα-
νία αλουμινίου ήταν ακόμη περισσότερες: Το 2013 απασχο-
λούνταν περίπου 13.000, ενώ πλέον ο κλάδος απασχολεί 
μόλις 5.000. Η αμερικανική βιομηχανία αλουμινίου θα είναι 
πλέον σε θέση να χρεώνει υψηλότερες τιμές, γεγονός που 
συνεπάγεται υψηλότερα κέρδη και προσδοκίες για αύξηση 
παραγωγής και απασχόλησης. Σήμερα έχουν απομείνει 
μόλις πέντε χυτήρια αλουμινίου στις ΗΠΑ, από 23 το 1993. 
Χαμόγελα και στην αμερικανική βιομηχανία χάλυβα, καθώς 
υψηλότερες τιμές σημαίνουν μεγαλύτερα κέρδη.
Ξένες εταιρείες κατασκευής ανταλλακτικών για αυτοκίνητα 
και μηχανήματα, κατασκευαστές εργαλείων: Κανείς δεν 
θέλει να το παραδεχθεί επισήμως στον Λευκό Οίκο, αλλά οι 
ξένες εταιρείες που χρησιμοποιούν ακατέργαστο χάλυβα και 
αλουμίνιο για την κατασκευή ανταλλακτικών για αυτοκίνη-
τα, αεροσκάφη και ψυγεία ευνοούνται από τους δασμούς 
Τραμπ, καθώς το υψηλότερο κόστος πρώτης ύλης θα ωθή-
σει προς τα πάνω τις τιμές για τα προϊόντα των Αμερικανών 
κατασκευαστών, καθιστώντας έτσι τα ξένα ανταλλακτικά 
πιο ελκυστικά από ό,τι τα αμερικανικά.
Οι χαμένοι 
Χώρες που εξάγουν χάλυβα και αλουμίνιο στις ΗΠΑ: 
Ο Καναδάς -που μακράν αποτελεί τη μεγαλύτερη πηγή ει-
σαγόμενου χάλυβα και αλουμινίου στις ΗΠΑ- και το Μεξικό 
κατάφεραν να εξαιρεθούν από τους δασμούς. Δεν ισχύει το 
ίδιο για τους υπόλοιπους μεγάλους εξαγωγείς, όπως οι Βρα-
ζιλία, Νότιος Κορέα, Ρωσία, Τουρκία ή Γερμανία.
Αγορές Νότιας Ασίας: 
Αυτές οι αγορές θα χρειαστεί να απορροφήσουν τις ροές 
χάλυβα που θα φύγουν από τις ΗΠΑ και θα κατευθυνθούν 
προς άλλους προορισμούς.
Ford και General Motors:
 Υπάρχει πολύς χάλυβας στα αμερικανικά αυτοκίνητα. Και 
οι αυτοκινητοβιομηχανίες είτε θα πρέπει να απορροφήσουν 
το αυξημένο κόστος είτε θα προσπαθήσουν να το μετακυλί-
σουν στους καταναλωτές. Η Goldman Sachs προβλέπει ότι 
οι μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες των ΗΠΑ, όπως οι Ford 
και GM, θα χάσουν ένα δισ. δολάρια φέτος εξαιτίας των 
δασμών.
Αμερικανικές εταιρείες ανταλλακτικών αυτοκινήτων: 
Η Ένωση Αλουμινίου έχει επανειλημμένος τονίσει ότι μόλις 
το 3% των εργαζομένων που απασχολεί ο κλάδος είναι σε 
χυτήρια.
Το υπόλοιπο 97% -περίπου 156.000 θέσεις εργασίας- είναι 
σε δευτερογενείς δραστηριότητες, όπως την κατασκευή 
ανταλλακτικών για πλυντήρια, αυτοκίνητα και άλλες συ-
σκευές. Παρόμοιες συνθήκες ισχύουν και για τη χαλυβουρ-
γία. Σύμφωνα με την Trade Partnership, για κάθε μία θέση 
που θα δημιουργηθεί στα χυτήρια χάλυβα θα χαθούν πέντε 
θέσεις στις δευτερογενείς δραστηριότητες.
Αμερικανοί αγρότες: 
Ευρώπη, Κίνα και άλλες χώρες έχουν ήδη προειδοποιήσει 
για αντίποινα, με πιθανότερο στόχο τα αμερικανική αγρο-

τικά προϊόντα.
Η Κίνα, για παράδειγμα, αποτελεί το μεγαλύτερο αγοραστή 
σόγιας παγκοσμίως.
Παγκόσμιο ελεύθερο εμπόριο: 
Η Αμερική ήταν επί δεκαετίες πρωτοπόρος του κινήματος 
υπέρ του παγκοσμίου εμπορίου. Οι ενέργειες Τραμπ σημα-
τοδοτούν στροφή 180 μοιρών, κηρύσσοντας ουσιαστικά 
έναν παγκόσμιο εμπορικό πόλεμο που επιτρέπει και στις άλ-
λες χώρες να περάσουν στην αντεπίθεση, χρησιμοποιώντας 
ακριβώς το ίδιο επιχείρημα περί προστασίας της εθνικής 
ασφαλείας που επικαλέστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος.
- Πλήγμα 2.6 δισ. δολ. για την Ε.Ε.
Η Ευρώπη αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγό χάλυβα προς 
τις ΗΠΑ με μερίδιο της τάξης των 5 εκατ. τόνων στις συνο-
λικές εισαγωγές των ΗΠΑ, που ανέρχονται ετησίως στα 35 
εκατ. τόνους. Πέρυσι, οι εισαγωγές χάλυβα των ΗΠΑ από 
την Ε.Ε. έφτασαν σε αξία τα 6,8 δισ. δολ. Οι ΗΠΑ είναι ο με-
γαλύτερος στον κόσμο εισαγωγέας χάλυβα, αγοράζοντας 
πέρυσι 35 εκατ. τόνους πρώτη ύλη. Αυτό σημαίνει ότι η πο-
σότητα που εισήγαγαν ήταν μικρότερη του 8% του παγκό-
σμιου όγκου εισαγωγών / εξαγωγών χάλυβα που έφτασε 
πέρυσι τα 473 εκατ. τόνους. Απ’ αυτές τις εισαγωγές, η Νότια 
Κορέα, η Ιαπωνία, η Κίνα και η Ινδία κάλυψαν ποσότητα της 
τάξης των 6.6 εκατ. τόνων.
Αναλυτές του Peterson Institute for International 
Economics υπολογίζουν ότι οι δασμοί θα πλήξουν το εμπό-
ριο κατά 2,6 δισ. δολάρια ετησίως για την Ε.Ε. και κατά 1,1 
δισ. δολάρια για τη Ν. Κορέα. Παρότι τα νούμερα αυτά δεν 
είναι ιδιαίτερα υψηλά για τις οικονομίες στο σύνολό τους, 
αποδεικνύονται επώδυνα για μεμονωμένες βιομηχανίες. 
Όσον αφορά την Κίνα, οι δασμοί εκτιμάται ότι θα επιφέρουν 
απώλειες 689 εκατ. δολαρίων στο εμπόριό της.
Επίσης, οι ΗΠΑ αποτελούν τη μεγαλύτερη αγορά εξαγωγών 
για αυτοκίνητα της Ε.Ε. - απορροφώντας το 25% από τις 
εξαγωγές της Ε.Ε. αξίας 192 δισ. ευρώ το 2016, με την Κίνα 
να κατέχει τη δεύτερη θέση με ποσοστό 16%. Η Γερμανία 
εκπροσωπεί το ήμισυ των εξαγωγών αυτοκινήτων της Ε.Ε., 
συνεπώς η επιβολή αμερικανικών δασμών θα πλήξει κυρί-
ως την αυτοκινητοβιομηχανία της. Τη στιγμή που οι γερμα-
νικές αυτοκινητοβιομηχανίες κατασκευάζουν εκατοντάδες 
χιλιάδες αυτοκίνητα στις ΗΠΑ κάθε χρόνο, προσφέροντας 
πολλές θέσεις εργασίας.

γείο Υποδομών και Μεταφορών.
Ειδικότερα, το σχέδιο νόμου σε ότι αφορά στον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας, προβλέπει μείωση 40% σε όλα τα 
πρόστιμα, με εξαιρέσεις παραβάσεις, όπως η οδήγηση υπό 
την επήρεια αλκοόλ, τη συμμετοχή σε αυτοσχέδιους αγώ-
νες, την παραβίαση ερυθρού σηματοδότη αλλά και stop, 
την επίδειξη ικανότητας, εντυπωσιασμού, ανταγωνισμού, 
η παράνομη προσπέραση, όπου τα πρόστιμα αυξάνονται 
ενώ παράλληλα εάν ο οδηγός μέσα σε πέντε χρόνια διαπρά-
ξει τρεις φορές κάποιες από τις παραπάνω παραβάσεις του 
αφαιρείται για πάντα το δίπλωμα οδήγησης.
Παράλληλα, το νομοσχέδιο προβλέπει τριπλάσια προσαύ-
ξηση, ανάλογα με το εισόδημα του κάθε οδηγού, ενώ κα-
ταργείται η διάταξη με την οποία αν το πρόστιμο πληρωθεί 
εντός 10 ημερών μειώνεται στο μισό. Ο νέος νόμος ταξινομεί 
τις παραβάσεις του ΚΟΚ σε τρεις κατηγορίες: στις χαμηλής, 
μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας.
Πιο συγκεκριμένα, τα πρόστιμα για την πρώτη κατηγο-
ρίας είναι μέχρι 100 ευρώ, για τη δεύτερη από 101 έως 
300 ευρώ και για την τρίτη από 301 έως 600 ευρώ. Προ-
βλέπονται επίσης και δύο πρόσθετες κατηγορίες: της πολύ 
υψηλής συχνότητας και τις αντικοινωνικής συμπεριφοράς. 
Και στις δύο θα αφαιρείται η άδεια οδήγησης για 60 ημέρες. 
Σε παραβάσεις όπως η χρήση κινητού χωρίς ακουστικά, η 
ζώνη ασφάλειας, το κράνος, η μεταφορά παιδιών χωρίς 
ασφάλεια (πλην προσπεράσεων φορτηγών που η ποινή 
είναι οι 30 μέρες χωρίς αφαίρεση πινακίδων την πρώτη 
φορά) προβλέπονται διοικητικά μέτρα που είναι η αφαίρε-
ση διπλώματος και πινακίδων για 60 ημέρες. Σε περίπτωση 
υποτροπής μέσα σε έξι μήνες για τη χρήση κινητού και την 
ασφαλή μεταφορά παιδιών ο παραβάτης θα πρέπει να επα-
ναλάβει τις εξετάσεις οδήγησης.
Από την κατηγορία της επιβολής προστίμων με εισοδηματι-
κά κριτήρια εξαιρούνται μία σειρά από σοβαρές παραβάσεις 
όπως η κατανάλωση αλκοόλ, η παραβίαση του ερυθρού 
σηματοδότη, οι διατάξεις για τον τρόπο προσπέρασης οχη-
μάτων, κλπ.
Πινακίδες
Για τις πινακίδες προβλέπεται ότι κάθε πινακίδα οχήματος 
που αφαιρείται καταχωρείται μηχανογραφικά στο αρχείο, 
στο οποίο τηρούνται τα στοιχεία όλων των οχημάτων της 
οικείας οργανικής μονάδας του υπουργείου Υποδομών και 
Μεταφορών.
Σε ό,τι αφορά τους ιδιοκτήτες οχημάτων που έχουν κα-
ταθέσει τις πινακίδες τους, αυτές καταστρέφονται από τις 
αρμόδιες εφορίες μετά την πάροδο δύο συνεχόμενων ετών 
ακινησίας του οχήματος. Για την άρση της κατάστασης ακι-
νησίας, προβλέπεται πληρωμή παραβόλου ύψους 30 ευρώ.
Τροποποίηση ορίου ταχύτητας
Δεδομένου ότι η κίνηση με πολύ χαμηλή ταχύτητα σε αυ-
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τοκινητοδρόμους και οδούς ταχείας κυκλοφορίας, όπου 
αναπτύσσονται υψηλές ταχύτητες μπορεί να προκαλέσει 
ατυχήματα, το κατώτατο όριο ταχύτητας ορίζεται τα 70 χι-
λιόμετρα την ώρα, αντί των 50 χλμ/ώρα που ισχύει σήμερα.
Αλλαγές σε ΤΑΧΙ και εταιρείες διαμεσολάβησης
Το σχέδιο νόμου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφο-
ρών επιχειρεί παράλληλα να θεσμοθετήσει ένα κανονιστικό 
πλαίσιο λειτουργίας για τις εταιρείες διαμεσολάβησης με-
ταφοράς επιβατών, καθορίζοντας για πρώτη φορά άδειες 
λειτουργίας με όρους και προϋποθέσεις.
Η κυβέρνηση προσαρμόζεται πλήρως στην απόφαση που 
έλαβε κάποιους μήνες πριν το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για 
τις υπηρεσίες της Uber ανατρέποντας τα δεδομένα αλλά 
και τη μέχρι σήμερα λειτουργία της εταιρείας στην ελληνική 
αγορά.
Υιοθετήθηκε η απόφαση του ΕΔ με την οποία κρίθηκε ότι οι 
υπηρεσίες της Uber συνιστούν μεταφορικό έργο, και προ-
χωρά σε πλήρη ρύθμιση της λειτουργίας όλων των εται-
ρειών διαδικτυακής μεσολάβησης για τη μίσθωση ταξί. Οι 
εταιρείες διαμεσολάβησης καλούνται πλέον να αποκτήσουν 
ειδική άδεια και να ορίσουν νόμιμο εκπρόσωπό τους στην 
Ελλάδα. Σε ό,τι αφορά τη φοροδιαφυγή που έχει καταγγελ-
θεί επανειλημμένα από τους εκπροσώπους των ιδιοκτητών 
ταξί, τα έσοδα των εταιρειών διαμεσολάβησης προβλέπεται 
να φορολογούνται με βάση την κείμενη νομοθεσία και να 
εκδίδονται διαφορετικά φορολογικά στοιχεία προς τους συ-
νεργαζόμενους οδηγούς και διαφορετικά για τον επιβάτη.
Για την αδειοδότησή τους, οι εταιρείες διαμεσολάβησης θα 
καλούνται να υποβάλλουν μία σειρά από δικαιολογητικά, 
όπως είναι η σύμβαση ορισμένου χρόνου με τουλάχιστον 
τρεις οδηγούς ταξί, (διάρκειας τουλάχιστον δύο μηνών και 
όχι τριών ετών όπως είχε κυκλοφορήσει αρχικά) επικυ-
ρωμένες άδειες κυκλοφορίας των οχημάτων με τα οποία 
συνεργάζονται, στοιχεία για τις σχέσεις εργασίας με τους 
οδηγούς κ.α.
Για χορήγηση άδειας απαιτούνται, σχετική αίτηση, παράβο-
λο 1.000 ευρώ, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν γίνεται έλεγχος 
από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή ενη-
μέρωση για το λόγο που γίνεται έλεγχος. Η αρμόδια υπηρε-
σίας οφείλει εντός 30 ημερών να εκδώσει την άδεια. Σε πε-
ρίπτωση χρήσης οχήματος για το οποίο δεν έχει καταρτιστεί 
σύμβαση, προβλέπεται η αφαίρεση της άδειας οδήγησης 
για δύο έτη, ενώ στο ίδιο διάστημα θα απαγορεύεται στους 
παραβάτες να ιδρύσουν άλλο φορέα διαμεσολάβησης. Σε 
περίπτωση που διαπιστωθεί πως λειτουργούν χωρίς άδεια, 
θα διακόπτεται η πρόσβαση στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, 
επίσης για δύο χρόνια. Επιπλέον οι φορείς διαμεσολάβη-
σης μεταφορικού έργου, των οχημάτων και των οδηγών 
θα καταγραφούν σε ειδικό μητρώο. Επίσης, με το εν λόγω 
νομοσχέδιο θεσπίζεται κώδικας συμπεριφοράς οδηγών και 
πελατών ταξί, ενώ προβλέπεται και ο καθορισμός θέσεων 
στάθμευσης (πιάτσες ταξί) μέσα σε δύο χρόνια.
Ακόμη, επιτρέπεται η μεταφορά ασυνόδευτων, δεμάτων 
και λοιπών αντικειμένων έως 20 κιλά, εφόσον υπάρχουν 
συνοδευτικά έντυπα και με χρέωση ταξίμετρου. Υποχρεω-

τική είναι η παραχώρηση προτεραιότητας για επιβίβαση σε 
τυφλούς, ανάπηρους και εγκύους. Προβλέπεται διοικητικό 
πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 6 μήνες σε 
οδηγό υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών 
θέτοντας σε κίνδυνο την σωματική ακεραιότητα και την 
ασφάλεια των επιβατών. Σύσταση επταμελούς διαρκούς 
επιτροπής από το υπουργείο Μεταφορών για θέματα ελέγ-
χου και αξιολόγησης των ταξί και δημιουργία ψηφιακού 
μητρώου στο οποίο θα καταχωρούνται και θα τηρούνται 
όλα τα στοιχεία των ταξί και των οδηγών, των φορέων που 
παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διαμεσολάβησης, των 
σχετικών συμβάσεων κλπ.
Μεταχειρισμένα αυτοκίνητα
Επιδιώκεται με το νομοσχέδιο η θέσπιση ενός ολοκληρωμέ-
νου συστήματος διασφάλισης του καταναλωτή - αγοραστή 
μεταχειρισμένων οχημάτων ΙΧ, ελαφρών φορτηγών, τα 
οποία εισάγονται στη χώρα μας.
Ειδικότερα, απαιτούνται τα παρακάτω έγγραφα:
Βεβαίωση τεχνικής επικαιροποίησης από τους εθνικούς ει-
σαγωγείς που θα πιστοποιούν τον αριθμό πλαισίου, το έτος 
κατασκευής και πρώτης κυκλοφορίας, τον εξοπλισμό, τις 
εκπομπές CO2, τις ανακλήσεις, τα χιλιόμετρα.
Βεβαίωση ΚΤΕΟ από την άλλη χώρα που εισάγεται το όχημα 
με τα αποτελέσματα και τα χιλιόμετρα όλων των ελέγχων, 
οι οποίες θα πρέπει να είναι μεταφρασμένες στα ελληνικά.
Οι βεβαιώσεις από τους εθνικούς εισαγωγείς θα πρέπει να 
έχουν παραδοθεί εντός 15 ημερών από την ημέρα κατάθε-
σης της αίτησης.
Παράλληλα επιβάλλεται και παράβολο 20 ευρώ υπέρ του 
Δημοσίου για τις βεβαιώσεις.
Δημιουργείται στο υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών 
Παρατηρητήριο ενδεικτικών τιμών λιανικής πώλησης 
των ανταλλακτικών οχημάτων ανά τύπο οχήματος που 
εισάγεται στη χώρα. Οι λεπτομέρειες για τη δημιουργία και 
λειτουργία του Παρατηρητηρίου καθορίζονται με απόφαση 
του υπουργού Μεταφορών.
Τι θα ισχύει για τις «γουρούνες»
Σύμφωνα με άρθρο σχεδίου νόμου, οι τετράτροχες μοτο-
σικλέτες με κινητήρες έως 125 κ.εκ. δεν επιτρέπεται να κυ-
κλοφορούν σε ασφαλτοστρωμένες οδούς, αλλά θα έχουν τη 
δυνατότητα να τις διασχίζουν κάθετα.
Επιπλέον το συγκεκριμένο άρθρο ξεκαθαρίζει πως αν εκμι-
σθωθεί «γουρούνα» σε πρόσωπο που δεν έχει απαιτούμενη 
άδεια οδήγησης, επιβάλλεται στον εκμισθωτή, στον μισθω-
τή και στον οδηγό, αν ο τελευταίος επίσης δεν έχει άδεια 
οδήγησης, πρόστιμο 1.000 ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής 
επιβάλλεται πρόστιμο 2.000 ευρώ και κατάσχεση του οχή-
ματος.
Ρυθμίσεις για λεωφορεία και ΚΤΕΛ
Σύμφωνα με άρθρο του σχεδίου νόμου ρυθμίζεται η δι-
άρκεια κυκλοφορίας των λεωφορείων του ΟΑΣΘ, η οποία 
υπολογιζόμενη από την πρώτη ημέρα κυκλοφορίας τους 
ως καινούριων δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει τα 23 έτη.
Με άλλο άρθρο του σχεδίου νόμου θεσπίζεται ενιαίο όριο 
ηλικίας πενήντα ετών για τους οδηγούς λεωφορείων ιδι-

ωτικής και δημόσιας χρήσης που διενεργούν σχολικές 
μεταφορές και εκδρομές και γίνεται πρόβλεψη πενταετούς 
παράτασης με ανώτατο όριο τα εξήντα πέντε έτη μετά από 
δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.
Διευρύνεται το δικαίωμα μετατροπής των ΚΤΕΛ σε ανώνυ-
μες εταιρείες. Η προτεινόμενη ρύθμιση είναι αναγκαία για 
λόγους ίσης μεταχείρισης με τα υπόλοιπα ΚΤΕΛ της χώρας, 
στα οποία δόθηκε η δυνατότητα μετατροπής τους σε ανώ-
νυμες εταιρείες δυο μορφών και ειδικότερα, ως α’ μορφής 
(με εισφορά της κυριότητας των λεωφορείων ιδιοκτησίας 
των μετόχων στην ΑΕ) ή β’ μορφής (με μίσθωση στην ΑΕ 
των λεωφορείων φυσικών ή νομικών προσώπων που ήταν 
ενταγμένα στα ΚΤΕΛ) με το άρθρο 3 του νόμου 2963/2001.
Υπηρεσία Οδικών Τελών
Με τις ρυθμίσεις του άρθρου 87, συμπληρώνεται το θεσμι-
κό πλαίσιο της Υπηρεσίας Οδικών Τελών. Παρέχεται εξου-
σιοδότηση για τη ρύθμιση των θεμάτων λειτουργίας της 
γνωμοδοτικής επιτροπής οδικών υποδομών και θεσπίζεται 
η δυνατότητα μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από τον υπουρ-
γό στον διοικητή και υποδιοικητή για θέματα της υπηρεσίας. 
Ακόμη ορίζεται ότι τα διόδια τέλη, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, εισπράττονται σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου 
του τακτικού προϋπολογισμού και διαχειρίζονται, σύμ-
φωνα με τις κείμενες διατάξεις, από την Υπηρεσία Οδικών 
Τελών και παρέχεται εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση των 
σχετικών λεπτομερειών.
Επιπλέον, περιέρχεται στην παραπάνω η αρμοδιότητα δια-
χείρισης των κυκλοφοριακών συνδέσεων, περιλαμβανομέ-
νων της είσπραξης των μισθωμάτων από νόμιμες και των 
αποζημιώσεων για αυθαίρετες κυκλοφοριακές συνδέσεις 
και οι σχετικοί πόροι μεταβιβάζονται στην Υπηρεσία Ηλε-
κτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του υπουργείου Με-
ταφορών. Η αρμοδιότητα είσπραξης αποζημιώσεων από 
φθορές του εθνικού οδικού δικτύου, η οποία ανήκε στην 
ΤΕΟ ΑΕ, μεταβιβάζεται στην κατά τόπο αρμόδιο Περιφέρεια.
Εξάλλου, μετά την ολοκλήρωση της μεταβίβασης των περι-
ουσιακών στοιχείων της εταιρείας προς το Δημόσιο, η δια-
χείριση της ακίνητης περιουσίας ανατίθεται στην Υπηρεσία 
Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του υπουργείου 
Μεταφορών. Ακόμη, ταμειακά υπόλοιπα και υπόλοιπα τρα-
πεζικών λογαριασμών της ΤΕΟ ΑΕ περιέρχονται στην Υπη-
ρεσία Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών του υπουρ-
γείου Μεταφορών και μεταφέρονται στον Κωδικό Αριθμό 
Εσόδου του τακτικού προϋπολογισμού, που συστήνεται με 
τις παραπάνω διατάξεις. Τέλος, με απόφαση του υπουργού 
Μεταφορών επιτρέπεται ο ορισμός των προϊσταμένων Γενι-
κών Διευθύνσεων και Διευθύνσεων της Υπηρεσίας Οδικών 
Τελών, κατ’ αναλογική εφαρμογή των διατάξεων του άρ-
θρου 18 του ν.2190/1994.


